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r ar adome norą pažinti savo istoriją?

jos, Vatikano, Vokietijos ir kitų šalių
archyvai.
Deja, geriausi darbai lieka visuo
menės mažai pastebėti. Neretai iš
girsti, esą mūsų istorikams trūksta
patriotinio jausmo, o knygos vertina
mos tik iš nuogirdų.
Istorinę sąmonę savaip formuoja
žiniasklaida, grožinė literatūra. Bet
žiniasklaida mėgsta skandalus. Nesu
įtarus. Nemanau, kad žurnalistus
veikia kokios nors užsienio jėgos. Ži
noma, mūsų nedraugai trina rankas
iš džiaugsmo išgirdę, kad koks nors
tituluotas Lietuvos mokslo veikėjas
paskelbia, esą Lietuva, pasinaudojusi
Vokietijos silpnumu, okupavo Klaipė
dos kraštą.
Išgirsti ir kitų „naujienų": Lie
tuvoje niekada nebuvo germanizaci
Praeities pažinimas — ateities suvokimo pamatas.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
jos — ji sovietų istorikų prasimany
zuoti mokslą, remti mokslinius
mas, siekiant nukreipti dėmesį nuo
Bronislovas Genzelis
straipsnius, kurių neįmanoma skai
rusifikacijos...
Bernardinai.lt
tyti, vis tiek sulaukiame vis įdomesVis piktinamasi, kad švaistomos
Nepaisant Švietimo ir mokslo nių istorikų darbų. Lietuvos istorilėšos Valdovų rūmams atstatyti, pa
ministerijos pastangų biurokrati- kams atvėrė duris Italijos, Prancūzi
mirštant, kad jie buvo Rusijos vai-

LRT Jbus matoma užsienyje
Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) —
Seimas antradieni priėmė įstatymo
pataisas, pagal kurTas Lietuvos na
cionalinis radijas ir televizija (LRT)
galės transliuoti savo programas į už
sienio valstybes.
Pasak Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto (ŠMKK) pirminin
ko pavaduotojo Juliaus Dautarto, pa
keitus įstatymą, LRT galės įgyven
dinti planus kurti kanalą išeivijai.
„Įstatymo pataisymas — puiki
galimybė LRT transliuoti visas savo
programas užsienio lietuviams. Taip
pat šiuo metu yra palanki situacija
JAV ir Europoje gauti transliacijos

dažnį. Dabar viskas priklauso nuo
Vyriausybės — ar ji skirs lėšų projek
to įgyvendinimui, ar ne. Liko sude
rinti tik techninius klausimus", —
sakė J. Dautartas.
LRT vadovas Kęstutis Petraus
kas yra sakęs, jog specialus kanalas
užsienio lietuviams kasmet atsieitų
po 3 mln. litų.
Šiuo metu Lietuvos išeiviai kai
kurias lietuviškas laidas gali stebėti
internetu, taip pat ir per palydovinę
televiziją, tačiau ši „dengia" ne visą
Europą — nepasiekia nei Airijos, nei
Ispanijos, k u r įsikūrusios nemažos
lietuviu bendruomenės.

Kongresui persitvarkant, diskusijos
dėl vizų atsisakymo atidedamos
Washington, DC, lapkričio 14
d. (BNS) — Diskusijos dėl Baltijos
šalių įtraukimo į JAV vizų atsisaky
mo programą tikriausiai bus kuriam
laikui atidėtos, nes po neseniai įvy
kusių rinkimų Kongrese vyksta reor
ganizacija, teigia JAV Kongreso Ats
tovų Rūmų Baltų sambūrio pirmi
ninkas respublikonas John Shimkus.
J. Shimkus neseniai vykusių rinki
mų į Kongresą metu didele persvara
nugalėjo demokratų kandidatą Danny L. Stover.
„Manau, kad visi dideli įstatymų
leidybos darbai bus atidėti. Optimis
tiškai nevertinu galimybės, kad per
likusias dienas, kurios mums liko
Washington šiais metais, valdant se
najai vadovybei, bus koks nors dide
lis impulsas imtis vizų atsisakymo
programos", — interviu sakė J.
Shimkus.
*

John Shimkus
„Tech Law Journal" nuotr

Jis gyrė Baltijos valstybių pada
rytą pažangą vykdant techninius r eikalavimus beviziam režimui įvesti ir
sakė,
Nukelta į 6 psl.

Profesionalią
kariuomenę
išlaikyti bus
brangiau
Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) —
Lietuvos kariuomenės profesionalizavimas pareikalautų plačiau atverti
piniginę gynybos išlaidoms ir Konsti
tucijos nuostatų išaiškinimo.
Tai interviu Lietuvos radijui an
tradienį sakė premjeras Gediminas
Kirkilas, komentuodamas pradėtą
viešą diskusiją, ar tarnyba Lietuvos
kariuomenėje turėtų būti organizuo
jama profesinės tarnybos pagrindu,
atsisakant šauktinių.
„Mes pasiekėme tokią ribą, kad
turėsime kviesti tik labai nedideli
šauktinių skaičių nuo esamų, realių
šauktinių — maždaug 10 procentų.
Iškyla klausimas — ar turėti šauktinius, a r pereiti prie profesionaliosios
kariuomenės", — svarstė G. Kirkilas.
„Keli dalykai yra aiškūs: atsisa
kius šauktinių, pereinant prie visiš
kai profesionalios kariuomenės, rei
kės didinti finansavimą. Kita vertus
— vėl visa eilė teisinių problemų.
Kaip žinote, Lietuvos Konstitucijoje
užrašyta, kad piliečių pareiga yra
ginti Tėvynę. Reikės išaiškinti, ką tai
reiškia, a r mes galime atsisakyti
šauktinių", — sakė G. Kirkilas.
Jo teigimu, jeigu bus atsisakyta
šauktinių ir pereita prie profesiona
liosios kariuomenės, teks taisyti ne
mažai teisės aktų. Pasak G. Kirkilo,
būtina surengti plačia visuomenės
diskusiją apie kariuomenės ateitį, iš
klausyti įvairių visuomenės grupių ir
partijų pozicijų.

UŽSIENIO LIETUVIU DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

džios įsakymu sąmoningai susprog
dinti kaip Lietuvos valstybingumo
simbolis. Panašiais „atradimais" gardžiuojasi žiniasklaida, pateikia juos
kaip istorikų žodžius, spausdina pa
sipiktinusių piliečių laiškus, tačiau
argumentuota kitų istorikų nuomo
nė, paneigianti tokius svaičiojimus,
sunkiai skinasi kelią į viešumą. Nie
ko nuostabaus. Dar Sąjūdžio pra
džioje iš vieno anglo teko išgirsti:
N u k e l t a j 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Skautybės kelias.
•Negriaukime savo
rankomis.
•Pamąstymai apie
Lietuvos energetiką ir jos
perspektyvas.
•Pasivaikščiojimas po
Lietuvą.
• Skaitytojų laiškai i r
nuomonės.
•Mūsų virtuvė.
•Premijų šventė
Lemonte.
•Iš kur i r kodėl?
•Lietuvių operos pokylis.
Valiutų santykis

1 USD — 2.69 LT
1 EUR — 3.45 LT
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SKAUTYBES KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena R e g i e n ė

*o D e* v

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia
Court
Orland Park, IL 60462
Tel. 708-349-8432
EI. paštas:
ausra67@sbcgfobal.net

Akademinio skautų sąjūdžio
metinė šventė
Kiekvienais metais Akademinis
skautų sąjūdis (ASS) švenčia šio są
jūdžio įkurtuves. Berniukai ir mer
gaitės, dalyvaudami skautiškoje veik
loje nuo jaunystės, pradėję studijas
universitetuose, nori ir toliau tęsti
skautavimą, nes brangina ideologines
skautų vertybes. Būdami vyresni
skautai ir išėję pagrindinius skautybės reikalavimus, pasiryžta dirbti va
dovais.
Taip ir kilo mintis sudaryti skau
tišką vienetą universitete. 1924 m.
spalio 16 d., Kauno Vytauto Didžiojo
universitete universiteto vadovybė
suteikė leidimą pradėti skautišką
akademišką veiklą. Veikla, pradėta
keliolikos pasiryžėlių pastangomis,
vėliau išaugo į visuomeninį studijuo
jančių universitete skautų judėjimą.
Pradžia nebuvo lengva. Išgyventa
įvairiausių sukrėtimų, bet ši skau
tiškos minties organizacija išvystė
pasigėrėtiną veiklą, kuri tęsiasi iki
šių dienų. Akademinis skautų sąjū
dis per daug metų į visuomeninę
veiklą įliejo daug žymių veikėjų Lie
tuvai ir išeivijai.
Akademinis skautų sąjūdis išli
kęs gyvastingas ir, norėdamas supa
žindinti visuomenę bei lietuvių jau
nimą su savo veikla, kas metai su
ruošia didesnio masto renginius. Šios
šventės metu jaunieji akademikai ir
akademikės. oficialiai priimami į šią
organizaciją, pasižada tarnauti Die
vui, tėvynei ir padėti artimui, dirbti
skautiškoje veikloje ir palaikyti ryšį
su kitais akademiniais skautų vientais.
Š. m. spalio 28 d. „Magnolijos"
restorane buvo atšvęstas 82 Akade
minio skautų sąjūdžio jubiliejus. Šio
jubiliejinio pokylio suruošimu rūpi
nosi fil. Danguolė Bielskienė, sukvie
tusi didelį būrį akademikų skautų ir
jiems prijaučiančių.
Išk:;m:ngos sue:go:= ~etu dv:

akademikės skautės davė pasiža
dėjimą. Joms buvo uždėta Akade-minės skaučių draugovės spalvų juosta
ir įteiktas korporacijos ženklas. Pasi
žadėjimą davė vyr. sk. vsl. Lina Rauchaitė, Čikagos universitete studi
juojanti biologiją ir sociologiją; ir gin
tare Vaiva Rimeikaitė, studijuojanti
Columbia kolegijoje reklamų meno
verslą.
Kad gautų korporacijos spalvas,
sesės turėjo parašyti ir kitų sesių aki
vaizdoje apginti savo parašytas te
mas. Kandidatės Linos tema pavadin
ta „Lietuvių kalbos reikšmė skautavime", o kandidatės Vaivos - „Ar Die
vas yra vyras, ar moteris".
Praėjusiais metais ASD vadovavo
ps. fil. Stefutė Utz, komendante vyrs. sk. vsl. Alina Meilytė. Kandida
tes globojo s. fil. Onutė Gecevičienė.
Naujosiose ASD ir Korp Vytis!
valdybose sutiko dirbti: s.v. senj. Ri
mas Marčiulionis ir gint. t.n. Vaiva
Rimeikaitė. Abu vienetus koordinuo
ti sutiko s.v. senj. Arūnas Karalius.
Sekretorė vyr. sk. vsl. t.n. Lina Rauchaitė, iždininkė vyr. sk. vsl. t.n. Ali
na Meilytė. Kandidačių globėja: fil.
Rima Žukauskaitė.
Čikagos filisteriai taip pat išrin
ko naują valdybą: pirmininkė s. fil.
Danguolė Bielskienė, pavaduotoja fil.
Dalia Urbutienė, iždininkas Pijus
Bielskus, valdybos patarėjai: s. fil
Svajonė Kerelytė ir s. fil. Vytenis Kir
velaitis.
Po pasižadėjimo naujos tikrosios
narės buvo pasveikintos fil. Gied
riaus Židonio, atvykusio iš Lietuvos ir
šiuo laiku dėstančio Illinois universi
tete. Vs. fil. Kęstutis Ječius savo var
du pasveikino naujas nares ir perda
vė sveikinimus iš negalėjančių daly
vauti šventėje svečių: v.s. fil. Halinos
Plaušinaitienės ir v.s, fil. Danutės Ei"" i to sveikino v.s. fil. „eo[UKienes.
nas Maskaliūnas. :ū. Danrjoiė B:els-

Š m pradzloie Pasaulio lietuviu centre įvyko Akademiku skautu sąjungos garbes na
riu pagerbimo sueiga Iš kaires ASD garbes nare fil Virginia Mačiuliene, ASD garbės
nare fil Halina Plaušinaitiene, Korp! Vytis narys fil Leonas Maskaliūnas. ASD gar
bes nare dail ps Ada Sutkuviene
Gintaro Plačo nuotrauka

PASIŽYMĖKITE SAVO KALENDORIUOSE!
Jūrų skautininkų ir skautininkių draugovė
„Grandis" ruošia meno parodą, pavadintą

„JūrArte".
Šios parodos atidarymas įvyks
š.m. gruodžio 2 d., šeštadienį, 6:30 val.v.,
Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Parodoje bus tapybos, akvarelės, grafikos,
skulptūros, metalo, medžio ir gintaro darbų.
Kai kuriuos darbus bus galima Įsigyti.
Daugiau informacijos teikia sesė Virga Rimeikienė,
tel: 815-485-0822.

ČIKAGOS UitUVIŲ SKAUTŲ
KAZIUKO MUGĖ
Čikagos lietuvių skautų tuntai nori pranešti, kad tradicinė

Kaziuko

mugė

įvyks

2007 m. kovo 71 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte
Pasižymėkite savo kalendoriuose ir planuokite dalyvauti. Kaziuko
mugė yra vienintelis lėšų telkimo vajus, kuris suteikia lėšų lietuviškam
jaunimui tęsti skautiškg
programą.

kienė, s. fil. Vytenis Kirvelaitis, s. fil.
Gina Mačiulienė ir fil. Vytas Mišelis,
atvykęs iš Pennsylvanijos.
Iškilmingai daliai pasibaigus,
meninę programą atliko muzikas Ri
čardas Šokas, fortepijonu atliko žy
miųjų kompozitorių kūrinius: F. E.
Bach, W. A. Mozart. L von Beethoven
ir F. Chopin. Muz. R. Šokas sužavėjo
klausytojus.
Vakaro iškilmėms vadovavo s. fil.
Vytenis Kirvelaitis. Meninei daliai
pasibaigus, fil. Danguolė Bielskienė
visus pakvietė pasistiprinti. Po to vy
ko linksmoji dalis - šokiai.
Sio vakaro įžymybė - kun. v.s. fil.
Antanas Saulaitis, SJ, jaunimo nu
mylėtas, patyręs stovyklautojas ir vi
sada pasiruošęs visiems padėti. Kun.
Antanas Saulaitis užaugo Amerikoje,
baigė mokslus ir buvo įšventintas
kunigu. Kelerius metus misionieriavo Pietų Amerikoje. Grįžęs į Čikagą,
Įsijungė į skautišką ir visuomeninę
veiklą. Po keliolikos metų darbo Či
kagoje kun. Antanas buvo išsiųstas į
Lietuvą eiti Jėzuitų provincijolo pa
reigas Lietuvos ir Latvijos jėzuitams.
A:-dirbęs nustatytą laiką, kun. An
tanas vėl Įsijungė į visuomeninę veik
lą. Išdirbęs Lietuvoje devynerius me
tus, grįžo Į Čikagą eiti klebono parei
gas Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Kun. Antanas susirinkusiems
ASS nariams pasakojo apie savo dar
bus Lietuvoje. Jis buvo labai užsi
ėmęs Lietuvos žmonių sielovada. Da
lį savo laiko paskyrė paskaitoms uni
versitete. Buvo dažnai kviečiamas ra
dijo ir televizijos darbuotojų pokal
biams bei pranešimams lietuvių vi
suomenei.
Mūsų pobūvyje t. Saulaičiui buvo
pateikta daug klausimų, į kuriuos
mielai atsakė.
Iškilmėms pasibaigus, fil. Danu
tė Bielskienė visiems padėkojo už da
lyvavimą Akademinio skautų sąjū
džio jubiliejaus pokylyje.
v.s. fil. Antanas Paužuolis
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PAMĄSTYMAI APIE LIETUVOS
ENERGETIKĄ IR JOS PERSPEKTYVĄ
IONAS GYLYS
Pastaruoju metu aštriai ginči
jamasi dėl galimybės (ir tikslingu
mo) Lietuvai likti branduolinės ener
getikos valstybe. Čia susikerta dvi,
iš pirmo žvilgsnio nesuderinamos
nuomonės: vieni pasisako už bran
duolinę energetiką, kiti - už gamti
nių dujų deginimu besibazuojančią
šiluminę energetiką. Tačiau tikroji
problemos esmė yra ne tai - bran
duolinė ar šiluminė energetika rei
kalinga Lietuvai, o Lietuvos, kaip
suverenios valstybės, maksimaliai
galimos energetinės, ekonominės ir
politinės nepriklausomybės užtik
rinimas ne tiktai šiandien, rytoj, bet
ir tolimesnėje perspektyvoje.
Bet kuri pasaulio valstybė pa
prastai siekia, kad jos piliečių varto
jamos elektros energijos kaina būtų
„įkandama", kad ji būtų tiekiama
saugiai ir patikimai (be netikėtų
pertrūkių), kad jos visiškai pakaktų
ir gyventojams, ir ūkiui, kad ener
gijos tiekimo nesąlygotų įsipareigoji
mai, ribojantys šalies suverenitetą,
didinantys jos ekonominę, politinę
priklausomybę nuo kitų šalių. Viena
pagrindinių sąlygų, įgalinanti tai
siekti - elektros gamyboje naudo
jamų pirminių energijos šaltinių
įvairovė (diversifikacija). Diversifikacija leidžia optimaliai naudoti
šakes viduje pirminius (ypač impor
tinius) energijos išteklius (naftą, du
jas, orimulsiją, uraną), palaikyti kiek
galima minimalią elektros kainą.
Brangstant vienos rūšies kurui, pa
vyzdžiui, naftai, neišvengiamai ima
kilti ir kitų kuro rūšių (gamtinių
dujų, akmens anglies, urano) kaina.
Organinio kuro kainos dalis šilu
minėse elektrinėse gaminamos elek
tros kainoje paprastai sudaro apie
55-65 proc, tuo tarpu atominėse
elekrinėse branduolinio kuro kainos
dalis siekia tiktai 13-15 proc. Au
gant kuro karnai, tenka kelti ir ga
minamos elektros kainą, pavyzdžiui,
25 proc. pakilus kuro kainai, dujas
deginančios elektrinės elektros kai
na turėtų padidėti maždaug 20 proc,
o atominėje elektrinėje gaminamos
elektros kaina - tiktai apie 2 proc.
Jeigu šalies elektros energetikos
pagrindą sudarytų išimtinai vien
tiktai organinį kurą deginančios
šiluminės elektrinės (tokį modelį
Lietuvai siūlo naujos atominės elek
trinės statybos priešininkai), šalis
būtų pasmerkta gyventi nuolat ky
lančių bei sunkiai prognozuojamų
elektros kainų sąlygomis. Pirminių
energijos šaltinių įvairovė palieka
didelę manevro laisvę, esant reikalui
galima labiau apkrauti pigesnę elek
tros energiją gaminančias jėgaines,
pavyzdžiui, hidroelektrines arba
atomines elektrines ir taupyti, ma
žiau apkraunant brangesnę elektrą
gaminančias šlumines elektrines.
Susiejus šalies energetiką išimtinai
vien tiktai su importuojamo orga
ninio kuro (dujų, naftos, orimulsijos)
deginimu, ši manevro laisvė dingsta.
Atominės elektrinės buvimas
visiškai nereiškia šiluminių elek
trinių žlugimo. Šiluminės elektrinės,
ypač termofikacinės (kogeneracinės)
gali būti tiesiog nepakeičiamos tada
ir ten, kur apsimoka kombinuota
šilumos ir elektros gamyba, kur yra
šilumos (centralizuotas šilumos tie
kimas) ir elektros (pramonės įmonės,
buitis ir kt.) poreikis. Tačiau nerei
kėtų pamiršti, kad tuo atveju, kai su

mažėja šilumos poreikis (pavyzdžiui
vasarą) ir termofikacinė elektrinė
priverčiama dirbti k o n d e n s a c i n i u
režimu (gaminti vien tiktai elektrą),
jos ekonomiškumas staigiai krinta, o
gaminamos elektros k a i n a išauga.
Apie šalies išsivystymo lygį daž
nai sprendžiama pagal per metus
suvartojamos elektros energijos kie
kį, t e n k a n t į v i e n a m gyventojui.
Pagal šį rodiklį Lietuva šiuo metu
užima vieną iš paskutiniųjų vietų
Europos Sąjungoje. E S vidurkis sie
kia 7,000 kwh/metus, Skandinavijos
šalys suvartoja per 16,000 kWh/metus, o Lietuvos gyventojas „nepajė
gia" suvartoti nė 3,000 kWh/metus.
Jeigu tokia situacija y r a dabar, kol
dar veikia pigią elektros energiją
gaminantis Ignalinos AE antrasis
reaktorius, tai kas bus jį sustabdžius
ir pakeitus į organinį k u r ą (greičiau
siai, gamtines dujas) deginančias
šilumines jėgaines, kurios gamins
žymiai brangesnę elektrą?
Kalbant apie radioaktyviųjų at
liekų ir p a n a u d o t o branduolinio
kuro (PBK) tvarkymo problemą, ne
abejotina, kad tuo atveju, jeigu bus
sėkmingai s u t v a r k y t a s t a s k u r a s ,
kuris susikaupė (ir toliau kaupiasi),
Ignalinos AE eksploatuojant RBMK
1,500 reaktorius, tai bus išspręsta ir
naujajame reaktoriuje (arba reakto
riuose) susidarysiančio panaudoto
branduolinio kuro t v a r k y m o (perdir
bimo, laidojimo) problema. Juo la
biau, kad šiuolaikiniame reaktoriuje
tas pats energijos kiekis pagamina
mas susidarant apie 10 kartų ma
žiau panaudoto branduolinio kuro
negu silpnai sodrintą u r a n ą naudo
jančiuose Ignalinos AE reaktoriuose.
Iš principo galimi tiek tvarkymo
pačioje Lietuvoje būdai, tiek regio
niniai sprendimai, tiek ir įvairūs su
sitarimai su naują reaktorių gamin
siančia kompanija (šalimi). Būtina
pabrėžti, kad panaudoto branduo
linio kuro t v a r k y m a s nebėra nei
techninė, nei ekonominė problema.
Šiandien egzistuoja technologijos ir
metodai (specialistų ir pačios gamtos
patikrinti), įgalinantys saugiai ir
patikimai tvarkyti k a i p radioakty
viąsias (labai aktyvias, t a m e tarpe)
atliekas, taip ir p a n a u d o t ą bran
duolinį kurą. Naujasis reaktorius,
skirtingai nuo Ignalinos AE reakto
rių, savo uždarymui, radioaktyviųjų
atliekų ir PBK s u t v a r k y m u i reika
lingas lėšas „užsidirbtų" pats, per
daug n e a p s u n k i n d a m a s elektros
energijos vartotojų. Išlaidos PBK
tvarkymui naujose atominėse elek
trinėse gaminamos elektros kainoje
sudaro vos 5-8 p r o c , todėl tai tikrai
nėra toks „baubas", kuriuo vertėtų
gąsdinti žmones. Galutinis panaudo
to branduolinio kuro sutvarkymas
arba, tiksliau, leidimo teisė pradėti
tą procesą yra išimtinai politikų, o
ne branduolinės energetikos specia
listų rankose. Kol k a s politikai tokio
leidimo dar nedavė, matyt, todėl,
kad nesusikaupė tiek daug PBK,
kurį t v a r k y t i r e i k ė t ų nedelsiant
arba todėl, kad galvojama PBK atei
tyje panaudoti kaip vertingą žaliavą.
Tenka išgirsti įvairius sampro
tavimus apie p r a n c ū z ų AREVA
grupės (FRAMATOME- interesus ir
norą statyti naują reaktorių Lietu
voje. Kas be ko, AREVA, kaip ir bet
kuris k i t a s g a m i n t o j a s , stengiasi
rasti rinką savo produkcijai, šiuo
atveju, moderniam suslėgtojo van
dens reaktoriui E P R 1600. Klausi-
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Negriaukime savo rankomis

A

Kol kas, bent iš Čikagos arki
trodo, kad Bostono ir apy
linkių lietuviams bent laiki diecezijos, tokio pavojaus parapijai
nai pavyko savo lietuvišką nėra, bet, deja, ją griauna ir jau
parapiją išsaugoti nuo uždarymo. yra gerokai apardė pačių lietuvių
Jeigu jie bus budrūs, galbūt ši pa rankos. Daug parapijiečių „atran
rapija dar ilgai gyvuos. Tai tikin da" tai vienokių, tai kitokių prie
čiųjų (juo labiau tautinės mažumos žasčių parapiją ir jos sielovadoje
dvasininkus
narių) laimėjimas prieš bažnytinės besidarbuojančius
kritikuoti,
boikotuoti
lietuviškas
hierarchijos, besistengiančios už
kaišioti kunigų trūkumo ir besi Mišias, neaukoti (arba labai mažai
keičiančių apylinkių demografijos aukoti) parapijos išlaikymui. Nese
pastangas kaip nors išsiversti, k a d niai sekmadienių rytais buvo pa
ir „vilkas būtų sotus, ir avis svei naikintos ankstyvos lietuviškos
ka". Nėra abejonės, kad ateityje Mišios — paliktos tik 10:30 v. r.
pasitaikys vis daugiau ir daugiau Teko girdėti nepasitenkinimo, ta
p a n a š i ų atvejų, nes vienintelė čiau jokių nusiskundimų klebonas
sparčiai gausėjanti katalikų ben negavo, jokių reikalavimų grąžinti
druomenė yra meksikiečiai, kurie 8 vai. ryto Mišias nebuvo. Dabar
daugeliu atveju ir perima kitų tau tinis vikaras k u n . dr. A. Žygas mie
lai sutinka tas Mišias aukoti, jei
tinių grupių parapijas.
Dabar girdime „S.O.S" šauks gu tik tikintieji panorėtų. Nors iš
mą iš Manhatten, NY, esančios biuletenyje pateiktos medžiagos
lietuvių Aušros Vartų parapijos, nelabai aišku, kodėl tai padaryta,
kuriai taip pat gresia uždarymas. bet, atrodo, pagrindinė priežastis
Gauname net prašymų pasirašyti — tuščia bažnyčia. Papastai Ame
peticijas, kurios bus perduotos rikoje klebonai laikosi tos nuosta
a t i t i n k a m a i arkidiecezijai. Tik tos: jeigu sekmadienis po sekma
vargiai parašai žmonių, gyvenan dienio į kurias Mišias nesusirenka
čių kituose miestuose, juo labiau nei šimto žmonių, Mišios panaiki
kitose valstijose, bus veiksmingi: namos, jų skaičių sumažinant. Kol
parapijai reikia tikinčiųjų, kurie kas kiek daugiau lietuvių dalyvau
kiekvieną sekmadienį dalyvautų j a 10:30 vai. Mišiose, bet 4 vai. p.p.
Mišiose, savo aukomis remtų para šeštadieniais, kuomet taip pat Mi
piją ir tik tuo būdu padėtų jai išlik šios yra lietuvių kalba, bažnyčia
ti „tautine parapija". Iš patirties apytuštė.
žinome, kad Amerikos bažnytinė
Juokingai atrodo kai kurios
hierarchija nelabai palankiai žiūri buvusios akcijos, raginusios žmo
į „tautines parapijas", nebent jos nes nelankyti Mišių, neaukoti pa
gausios, veiklios ir dosniai remia rapijai pinigų. Kas gi pagaliau
arkidiecezijos darbus. Tad lietu svarbiau: lietuviškos parapijos
viams katalikams reikia padėti išlikimas ar kunigo pavardė? Pra
ypač daug pastangų, kad jų parapi rasti lengva, bet susigrąžinti kone
j a tikrai būtų sėkminga ir gyvas neįmanoma. Parapija nėra kle
tinga. Jeigu parapijos likimu susi bonas, vikaras ar kuris kitas as
rūpinama tik tuomet, kai kyla pa muo. Parapija yra tikinčiųjų ben
vojus jos netekti, daugeliu atvejų druomenė, kuri už vis labiau turi
j a u yra per vėlu ją išgelbėti.
pasiryžti parapiją visokeriopai
Didžiuojamės, Čikagoje, Mar- remti ir ypač dalyvauti Mišiose bei
ąuette Park apylinkėje, turėdami kitose pamaldose. Ne tuščia baž
d a r labai lietuvišką Švč. Mergelės nyčia, ne klebonas yra parapija, o
Marijos Gimimo parapiją, kurios parapijiečiai. Tik mes patys, lietu
bažnyčią vadiname savo bazilika, viai parapijiečiai, galime išgelbėti
katedra, gražiausia šventove visa ir Švč. M. Marijos Gimimo, ir kitas
me mieste. Bažnyčia visų tų epite lietuviškas parapijas nuo uždary
tų yra tikrai verta. Taip pat j i ver mo ar perdavimo kitataučiams.
t a pastangų, kad nepereitų į kita Jeigu per savo užsispyrimą a r
taučių rankas, kaip ne viena lietu aplaidumą to nepadarysime, ne
vių parapija Čikagoje (ir kitur), turėsime teisės kaltinti nei vys
kupų, nei kardinolų, nei ko kito.
susilaukusi tokio likimo.

mas, kodėl tai turėtų būti smerktina
ir kodėl Lietuva negalėtų šį natūralų
prancūzų norą pakreipti savo nau
dai, pavyzdžiui, derėdamasi dėl nau
jojo reaktoriaus kainos, šviežio kuro
tiekimo sąlygų, galų gale, dėl panau
doto branduolinio kuro tvarkymo
aspektų? Turbūt, visi sutiks su tuo,
kad siūlomą prekę galima nupirkti
geresnėmis sąlygomis negu tokią,
kurios ieškant tenka gerokai pa
vargti. Tarp kitko, be prancūzų
AREVA Lietuvai naująjį savo pro
duktą - sunkiojo vandens reaktorių
ACR 700 taip pat siūlo minėtoji
Kanados AECL bendrovė, reakto
riaus parinkimo konkurse pagei
dautų dalyvauti ir kitos įmonės.
Negalima sutikti ir su priekaiš
tu apie tariamai labai didelę Suo
mijoje statomo (ir Lietuvai siūlomo)
naujojo EPR 1,600 reaktoriaus kai
ną. Šiuo aspektu paminėsiu tiktai
vieną, oponentų paprastai nutylimą.

parametrą - prognozuojamą nau
josios atominės elektrinės elektros
energijos kainą. Ją apskaičiuojant
buvo įvertinta ir reaktoriaus kaina,
ir radioaktyviųjų atliekų bei PBK
tvarkymo, ir jėgainės uždarymo, ir
daugybė kitų išlaidų. Ši kaina turėtų
būti ne didesnė kaip 24 eurai/MWh
(apie 8,3 lietuviški ct/k\Vh). Ir tai Suomijos sąlygomis, kur darbo jėga
yra žymiai brangesnė negu Lietu
voje, kur statomas pirmasis tos seri
jos reaktorius, kur nėra galimybės
panaudoti esamos infrastruktūros
ir kur viską t e n k a daryti praktiškai
„nuo nulio".
Palyginus šią kainą su Lietuvos
elektrinėje deginant dujas gamina
mos elektros kaina (per 20 ct/kWh)
matyti akivaizdus naujojo reakto
riaus pranašumas, kuris dar labiau
išryškės toliau augant gamtinių
dujų kainai.
Nukelta į 9 psl.
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KAS IŠGELBĖS
AUŠROS VARTŲ PARAPIJĄ NEW YORK?

Laiškai, juaomoines
komgrrtayai
{DOMUS STRAIPSNIS
Su dideliu susidomėjimu per nius, kurie neturi jokio supratimo,
skaičiau Jono Jasaičio straipsnį „Ar kas darosi Lietuvoje, juo labiau —
suvoksime, ką reiškia prarasti valsty pasaulyje. Jo nuomone, Lietuvos jau
bę?" Nepaprastai svarbu, kad žmo nimas, kad ir bus baigęs aukštuosius
gus, pagyvenęs kurį laiką užsienyje, mokslus, bet tautiškumo ir pasau
pamatęs kitokį gyvenimą, nuosekliai lietiškumo supratimo neturės.
nurodo, kas negerai ir kas keistina,
Jonas Jasaitis pasiūlė, tik ar
kad pagaliau Lietuva galėtų pakeisti vadovaujantys žmonės atkreips į tai
savo dabartinį požiūrį bei elgesį ir dėmesį ir mėgins ką nors pakeisti?
galėtų padėti ne tik sau, bet ir Labai abejoju, juo labiau, kad Lie
kiekvienam žmogui.
tuvoje jo straipsnio tikriausiai niekas
Autoriaus pastabos labai taiklios nespausdintų.
Šitokių straipsnių labai reikia,
dėl valdininkų, kurie turėtų būti tar
nautojai; dėl mokytojų, kurie pamirš ypač iš žmonių, gyvenančių Lietu
ta, kad mokymas kartu eina su auk voje, nes mūsų pastabos ten nieko
lėjimu, tautiniu susipratimu. Jam nereiškia.
taip pat labai svarbu lietuvių kalbos
gadinimas svetimžodžiais. Savo
Karolina Kubilienė
išvadas padarė apklausinėjęs moki
Lemont, IL

KUR YRA VYTAUTO DIDŽIOJO PALAIKAI?
Vienas įdomiausių straipsnių
„Drauge" buvo š.m. spalio 21 d. išs
pausdintas Violetos Rutkauskienės
„Vytautą Didįjį prisimenant ir pager
biant". Mane ypač sudomino jos
užuominos apie Vytauto Didžiojo
sarkofagą (jo modelis padovanotas
LR prez. Antanui Smetonai 1930 m.).
O kur ilsisi Vytauto Didžiojo palaikai,
kur tikrasis jo sarkofagas? Kodėl
Lietuvos istorikai tuo reikalu nesido
mi ir nepasistengia šios mįslės išrišti?
Jeigu V. Rutkauskienė gali atrasti
medžiagos, gyvendama Čikagos prie
miestyje, kodėl Lietuvos mokslinin
kams ta medžiaga neprieinama? Ar
tėjant Lietuvos tūkstantmečio su

kakčiai, tai būtų daug vertingesnis
projektas, kaip Valdovų rūmų užbai
gimas ir jiems prabangių baldų pirki
mas užsienyje. Sugrąžinti Vytauto
Didžiojo palaikus į tėvynę, kurią taip
mylėjo, dėl kurios laisvės tiek kovoįo,
būtų tikrai prasminga.
Jeigu autorė turi daugiau me
džiagos šiuo klausimu, prašome pasi
dalinti su „Draugo" skaitytojais. Kas
žino, kad ir Lietuvoje patogiai snau
džiantiems istorikams ji pakutens
paširdžius ir jie pakils kokiai nors
veiklai...
Vincentas Pakuckis
St. Joseph, MI

MAŽYTĖ LIETUVA?
„Draugas" turi daug talentingų
bendradarbių, savo išsamiais straips
niais jį praturtinančių. Su didžiu
malonumu visad skaitau dr. Zenono
Prūso puikius, taiklius straipsnius.
Jis logiškai, įdomiai, pagrįstai bei
teisingai nušviečia, kas mūsų sielai
svarbiausia. Juk lietuviškas dien
raštis privalo pirmiausia rūpintis
lietuviškais reikalais.
Z. Prūsas savo svariame straips
nyje „Menkavertiškumas-lietuvių
tautos rykštė" (2006.09.29) nuosta
biai realiai aprašo istorinius faktus,
susijusius Lietuvai su Lenkija.
Nepaisant lenkų Lietuvai suteiktų
visų blogybių, Lietuva didžiai ap
dovanojo Lenkiją - davusi jai iški
liausią tautos vadovą. Besilankant
Lenkijoje, Krokuvoje, lenkė vadovė
Vanda jaučiamu pasididžiavimu
dėstė didelei turistų grupei (buvome
tik 7 lietuviai, kiti - visi amerikie
čiai), kaip Lenkijos karalius Jogaila
buvo nepaprastai populiarus, geras
karalius, o jo visa dinastija - pati
geriausia, veiksmingiausia, dau
giausia pasiekusi visoje lenkų istori
joje. Katedroje matėme Jogailos
sarkofagą papuoštą per vidurį lietu
viškuoju Vyčiu, o tik jo dešinėje lenkiškasis erelis. Net ir literatūroje
vyravo iš Lietuvos ir ten gimęs po
etas Adomas Mickevičius.
Kaip koks tikras psichologas, Z.
Prūsas, palietęs lietuvių labai didelę
silpnybę - menkavertiškumą, tiesiog
saliamoniškai ir nepaprastu opti
mizmu palygino lietuvių dažnai var
tojamą „mažytę Lietuvą" su tikrai
mažyte valstybe Islandija (vos

296,737 gyventojai), bet niekad, gink
Dieve, neminančia savęs „mažyte"...
Valio dr. Zenonui Prūsui, taikliu
strėlės šūviu pataikius į patį centrą.
Čia knieti pridėti ir savo 2 centus:
lankant Naująją Zelandiją ir paty
rus, jog joje tėra tik 3.5 mln. gyven
tojų (kaip ir Lietuvoje), negalėjai at
sistebėti kaip aukštai jie patys ne
meluotu pasitikėjimu savimi nešė
tautos vardą (ne išpūsta tuštybe, bet
geranoriškų, labai draugišku, kultū
ringu elgesiu), niekad nesuminėje
savęs „mažyte"... Ir niekas niekad
nedrįstų ją tokia vadinti...
O kaip su Anglija? Prisiminki
me, kokio dydžio ji pati buvo, kai ji
valdė visą pasaulį savo imperijos
laiku.
Tenka rimtai pritarti J. Prūsui,
jog lietuviai turi sukrusti nusikra
tyti nelemta menkavertyste apie
save ir savo kraštą, o didžiuotis ne
tik savo tautos garbinga praeitimi nuo Baltijos iki Juodosios jūros - bet
ir stebuklingu tautos atkūrimu ir
atgauti bei ugdyti prarastą savigar
bą. Ne kiekybiškai, bet kokybiškai
matuojama. Lai lietuviai prisimena
skaisčios šviesos nešėjo Vaižganto
taip lietuviams reikalingą bei reikš
mingą patarimą ir jį vykdo: „Savi
garba yra akstinas, kad žmogus ko
votų su savo likimu. Ji yra dangiška
sis paskatinimas, kuris pradžią
padaro didingą, o įvykdymą dar
didingesnį!"
Tegyvuoja didinga didvyriška
Lietuva!
Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

Vėl mes atsidūrėme tame akligatvyje. Nepaisant dedamų pastangų,
kad nebūtų New York lietuvių
telkinyje uždaryta Aušros Vartų
parapija, vargiai ji bus išgelbėta.
Girdime Amerikos vyskupų visai tuos
pačius argumentus, kaip ir prieš
anksčiau uždarant ar besiruošiant
uždaryti lietuvių parapijas, neat
sižvelgiant į tai, kad jos dar turi savo

tikinčiuosius, kurie parapijas išlaiko.
Neįtikėtina, kad ne tik komu
nistai sugeba uždarinėti bažnyčias,
bet ir katalikų vyskupijos, nepaisant,
kad tikintieji maldauja jas palikti,
nepaisant, kad tos parapijos jų įkur
tos, jų pinigais bažnyčios ir kiti pas
tatai pastatyti.
Edmundas Petrauskas
Toronto, Canada

PATIKSLINIMAS
DĖL M0NTESS0RI VAIKŲ NAMELIŲ
Knygoje „Lietuvių pėdsakai
Amerikoje", psl. 593 (antrašte - „Alvudas") rašoma: „Dailininko A. Var
no žmona Marija Varnienė, Lietu
voje buvusi Montessori sistemos mo
kyklos steigėja, su mokine Dome
Petrutyte įkūrė Montessori sistemos
vaikų darželį - vaikų namelius
Marąuette Park lietuvių kolonijoje,
kuriuos rėmė Irena ir Leonas Kriaučeliūnai, keletą dešimtmečių darbavęsi toje srityje. Ilgainiui šie na
meliai buvo pavadinti Kriaučeliūnų
Montessori Vaikų nameliais. Jie
turėjo užsidaryti, Marąuette Park
užplūdus juodajai rasei".
Tačiau Montessori namelių
istorija iš tikrųjų buvo tokia.
A. ir M. Varnai, D. Petrutyte su
būriu veikėjų 1958 metais įkūrė
Montessori draugiją. Jie savo na
muose įrengė Montessori klasę ir
privačiai ją atidarė mažai grupei
vaikų. Pasivadino „Židinėlis". 1959
m. tose patalpose buvo suruošta psichopedagoginės medžiagos paroda,
kurią gausiai lankė lietuviai ir
amerikiečiai mokytojai. D. Petrutyte
skaitė kelis ciklus paskaitų.
Susidomėjimas augo, Marąuette
Park tuo laiku gyveno daug jaunų

šeimų. Lietuvių Montessori draugija
pradėjo rūpintis didesnėmis patalpo
mis. Į pagalbą atėjo dr. Leonas
Kriaučeliūnas, 1963 m. nupirkda
mas pastatą - 2745 W. 69th gatvėje,
priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. Vasa
ros metu vyko remontai, pritaikant
patalpas vaikų poreikiams.
Montessori draugija pasamdė S.
Vaišvilienę būti auklėtoja. Ji, su di
dele J. Juknevičienės pagalba, įren
gė klasę. 1963 m. spalio 14 dieną bu
vo atidaryti Lietuvių Montessori
Vaikų nameliai, kuriuos lankė ryti
nė ir popietinė grupė. Nameliai vė
liau buvo pavadinti „Kriaučeliūnų
Vardo Montessori Vaikų nameliais".
Sumažėjus vaikų skaičiui ir
auklėtojai atsisakius dirbti, 1995
metais Montessori d-jos nutarimu,
nameliai buvo uždaryti. Didelis vai
kų skaičius mokėsi šeimos name
liuose, dalis jų vėliau augindami
savo vaikus juos leido į „Žiburėlį"
Lemont.
Vaikų namelių turtas pervežtas
į Lemont Montessori sandėlį. Buvęs
namelių pastatas nugriautas, pada
ryta mašinų statymo - aikštė.
Stasė Vaišvilienė
Oak Lawn, IL

1963 m. gruodžio 7 d. Įvyko Vaikų namelių šventinimas. Pirmoje eil. iš kairės:
Stasė Vaišvilienė, kun. Edmundas Abromaitis, Viktorija Orentienė, Irena
Kriaučeliunienė; II eil.: Teodoras Blinstrubas, Jonas Jasaitis, Jeronimas Ignątonis, Petras Vėbra, dr. Leonas Kriaučeliūnas.

AR TIKRAI?
Neseniai vyriausioji redaktorė
Danutė Bindokienė ragino visus
„Draugo" skaitytojus nebijoti „Laiš
kai, nuomonės, komentarai" skyriuje
pareikšti savo minčių ir tuo pratur
tinti „Draugą". Nežinau, ar šiuo savo
laiškeliu jį tikrai praturtinsiu, bet
štai ir mano viena pastabėlė.
Spalio 18 dienos „Draugo" pirmo
puslapio antraštė „Jungtinės Valsti
jos išaugo dar vienu milijonu" mane
tikrai nustebino. Kadangi kiti laik
raščiai tuomet rašė apie JAV gyven
tojų skaičiaus išaugimą visu šimtu

milijonų, tai norėjau tuojau sakyti,
kad čia kažkas ne taip su „Draugo"
aritmetika. Bet ar tai tikrai „Drau
go" klaida? Gal ir ne, ypač jei tą
antraštę „suklijavęs" autorius norė
tų kaip nors pasiaiškinti dėl tos klai
dos (?), jis ar ji galėtų mums visiškai
logiškai atsakyti, kad išaugimas tik
rai buvo tik vienu milijonu, šmaikš
čiai pridėdamas, kad tai įvyko, sa
kykime, per paskutinį pusmetį, o ne
per paskutiniuosius 39 metus.
Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL
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PASIVAIKŠČIOJIMAI PO LIETUVĄ
42 Įsruties pedagoginės kolegijos
studentai ir filologijos fakulteto
dėstytojai ankstyvą spalio 29-osios
rytą išvykome į Kauną.
Visi į kelionę susiruošę studen
tai mokosi lietuvių kalbos, kai kurie
iš lietuvių šeimų, tad kelionės tikslai
visiems labai aiškūs - susipažinti su
artimiausiais kaimynais, pavaikš
čioti Lietuvos žeme, paklausyti lietu
vių kalbos.
Ekskursijos organizatoriaus A.
Bartniko tikslas - parodyti etnogra
finę Lietuvą, kuri gražiausiai ir
prasmingiausiai yra pristatoma
Liaudies buities muziejuje Rum
šiškėse.
Pakeliui į Lietuvą A. Bartnikas
papasakojo apie Prūsijos vietovar
džių kilmę, priminė kitus istorinius
įvykius, kurie neatsiejami su studen
tų gyvenamąja vietove, kuri senovėje
vadinosi Nadruva. Tuo vardu pasi
vadino ir lietuvių švietimo, kultūros
ir informacijos centras Įsrutyje.
Lietuva mus pasitiko šaltu rude
nišku lietumi. Todėl autobuse aiški
nomės Lietuvos vardo kilmę ir nus
prendėme, kad kitaip ir negali būti:
kur lietus - ten Lietuva.
Nusileidus nuo Aleksoto tilto

nuotaika visai pasitaisė. Prieš akis
Kauno senamiesčio panorama: gra
žioji Vytauto bažnyčia, sraunusis
Nemunas, kuris nuplukdo į marias
ne tik lietuvių, bet ir Karaliaučiaus
krašto žmonių ilgesį ir meilę. Aki
mis paglostę senąjį Kauną, susto
jome Rotušės aikštėje.
Papasakoti apie Kauną sutiko
Sigitas Šamborskis, nenuilstantis
Karaliaučiaus krašto mylėtojas ir
pagalbininkas.
Aplankėme Vytauto bažnyčią,
pastovėjome prie Maironio paminklo
ir kapo, apžiūrėjome katedrą, pak
laidžiojome po senamiestį...
Kadangi svarbiausias kelionės
tikslas-pavaikščioti ne tik po šian
dieninę, bet ir po 19 a. Lietuvą, sku
bėjome į Rumšiškes.
Taip jau sutapo, kad ekskursija
vyko spalio 29 dieną-paskutinę eks
kursijų sezono dieną, todėl ekskursi
jos vadovė labai nuoširdžiai papasa
kojo Mažosios Lietuvos jaunimui
apie Didžiąją Lietuvą 19 a. pabaigo
je, 20 a. pradžioje. Pakeliavome po
etnografinius Lietuvos regionus, pa
buvojome senosiose sodybose. Jose
ypač domino autentiški buities reik
menys. Įspūdį paliko pasakojimai

Prie įėjimo į mūsų kamerą buvo mažiukas
kambariukas. Čia buvo indas būtiniems reika
lams. Nakčiai indas buvo per mažas ir srutos lie
josi per visas puses. Rytą reikėjo prieškambarį iš
valyti, bet visi norėjo išsisukti nuo to darbo.
ūsų kambario seniūnu buvo paskirtas vie
nas sunkiųjų darbų kalėjimo kalinys, kuris
su tuo transportu ėjo į kitą sunkiųjų darbų kalė
jimą. Jis paaiškino, kad vienas sergantis priteršė
prieškambarį ir smogikas, kuris atėjo mus išvesti
į išvietę, išvarė iš lovos sergantį, kuris, be to, tu
rėjo dar ir vandens ligą, valyti prieškambario.
Išeinamoji buvo kiek toliau nuo gyvenamų
barakų. Srutinė buvo išmūryta, o ant jos pastaty
ta išeinamoji. Joje buvo apie 40 skylučių su dang
teliais. Visa buvo švariai išplauta ir švariai
užlaikoma.
Vienas stovyklos suimtųjų pasakojo mums sa
vo išgyvenimus iš tos stovyklos gyvenimo.
Toje stovykloje buvo ir žydų. Žiemą prieš tai,
kada smarkiai šalo, atėję smogikai naktį išvarė
nuogus suimtuosius į išvietę ir įsakė visiems išsi
tuštinti ant lentų — sėdynių ir rankomis išmatas
ištepti ant sėdynių ir dangtelių. Tada juos vėl
nuvarė gulti.
Kada išmatos jau buvo prie lentų prišalusios,
smogikai išvarė nuogus žydus į išvietę ir įsakė sė
dynes ir dangčius švariai nuvalyti. Neturėdami
jokių įrankių, žydai turėjo nugrandyti išmatas na
gais nuo lentų. Kai jie buvo visiškai švariai nu
valę, vėl nuvarė juos gulti.
Kada iš išvietės veždavo srutas, jas suimtieji
pumpuodavo į statines, kurios buvo įmontuotos
ant ratų. Kad pompos žarna neužspringtų, vienas
žydas turėjo atsistoti srutų duobėje ir srutas
rankomis nuolat maišyti. Pripildžius statinę, su
imtieji turėjo ją bėgom išvežti į laukus ir išpilti.
Žydas, turėjo rankomis statinę išgrandyti ir tada
stoti į statinę ir laikyti statinės dangtį. Suimtieji
jį turėjo vežti taip statinėje stovintį atgal į stovyk
lą. Nereikia manyti, kad tiems suimtiesiems būtų
buvę leista nusiplauti arba išsivalyti drabužius.
Jie turėjo eiti į baraką su visais nešvarumais.
Toje stovykloje buvo ir moterų. Jų barakai bu
vo atitverti. Mums pasakojo, kad smogikai daug
moterų ir mergaičių išprievartavo. Buvę net tokių
atsitikimų, kad stovyklos viršininkas moteris
prievartavo kitų moterų akivaizdoje. Tokiai mote
riai, kuri patiko kuriam smogikui, nebuvo kitos
išeities, kaip pasiduoti smogiko užgaidoms arba
mirti. Moteris, kurios jiems nenorėdavo pasiduoti,
jie nužudydavo, įvairiais būdais kankindavę, va
rydami jas į sunkiausius ir bjauriausius darbus.
Penktą rytą vėl atvyko policijos automobilis
mūsų paimti. Policijos viršininkas vėl mus suraki
no po du. susodino į sunkvežimį ir su stipria ap
sauga nuvežė į Stetiną. Kalėjime mus užregistra-
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apie tėvų ir vaikų santykius ir tokį
paprastą, bet teisingą gyvenimo
būdą bei tvarką namuose, kur
kiekvienas šeimos narys turėjo savo
vietą ir buvo reikalingas. Kokie tvir
ti ir erdvūs tie senieji namai, matyt,
kaip ir vertybės ten gyvenusių žmo
nių.
Pastovėjome Suvalkijoje, pa
vaikščiojome Aukštaitijoje, prisilie
tėme prie žemaitiškos trobos, žvilg
telėjome, kaip gyveno dzūkai. Ap
žiūrėjome pagauti vėją pasiruošu
sius vėjinius malūnus ir išvažiavome
į 20 a. pradžios miestą. Miestas kaip
visais laikais: jame visada vyksta
statybos, prekyba, atidarytos arba
tinės, už kampo amatininkų dirbtu
vės... Smagu, spalvinga...
Rudens diena trumpa ir mūsų
pasivaikščiojimai eina į pabaigą.
Grįžom į Kauną. Jaunimas labai
norėjo aplankyti ir šiuolaikinę žmo
nių susitelkimo vietą, tad stab
telėjome prekybos centre „Mega".
Smagu svečiuose, bet laikas
spaudžia grįžti namo. Atsisveiki
nimo liūdesį padidino kapinėse
spingsinčios žvakutės, kurios primi
nė dar vieną lietuvių tradiciją-pagerbti mirusįjį ir pamąstyti, kad

NACIŲ PRAGARE
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai
nacių koncentracijos stovyklose
1941_1945
lONAS GRĮGOLATTIS
Nr.6
vo, davė po sumuštinį ir vėl nuvarė į stotį su stip
ria policijos apsauga kaip pikčiausius nusikaltė
lius. Publika su panieka žiūrėjo į mus kaip į su
imtų banditų gaują.
totyje radome kaliniams vežti vagonus, į ku
riuos mus vėl suvarė. Berlyne tuo laiku siau
tė šiltinė, dėl to mus vežė aplinkiniu keliu. Pa
vakariais pasiekėme Stralsundą, kur mus vėl nu
vežė į kalėjimą. Mes penki patekome į vieną ka
merą. M. Reizgys, vienas pirklys iš Stetino, kuris
sakėsi pardavęs partijos nariams drabužius be lei
dimų ir už tai buvo nubaustas dvejus metus sun
kiųjų darbų kalėjimo. Trečiasis buvo kariuomenės
vyr. viršila. Jo kuopa rytų fronte pavogė kiaulę,
kuri jau buvo perimta kariuomenės žinion. Už tai
buvę nubausti kuopos vadas, būrio vadas, jis, vir
šila ir dar keli dalyviai po trejus metus sunkiųjų
darbų kalėjimo. Jis vyko į kariuomenės bausmės
stovyklą Lingen'e, ties Olandijos siena. Ketvir
tasis buvo policijos valdininkas iš Dancigo. Jis la
bai keikė savo žmoną, nes sakėsi dėl jos patekęs į
kalėjimą. Žmona turėjusi meilužį partietį, o kai jis
norėjęs jį išmesti iš namo, tas jį dėl kažkokio fiktyvinio nusikaltimo apskundęs gestapui. Jis bu
vęs tuoj suimtas.
Po kelių dienų vėl pradėjome rengtis kelionėn.
Mus perkėlė į salę, kur suėjo visi į transportą pa
skirtieji. Visi žinojo, kurlink jie vežami, tik mudu
su Reizgiu dar nežinojome savo kelionės galo.
Kada kalėjimo viršininkas peržiūrėjo mūsų lydi
muosius dokumentus, jis, be kitko, paklausė,
kurie iš mūsų vyksta į Oranienburgą. Kada nė
vienas neatsiliepė, mudu supratome, kad bene bū
sime mudu.
Iš Stralsundo nuvežė mus į Buetzovv. Čia jau
rinkosi visi, kurie vyko į Oranienburgą. Mūsų
būry buvo apie 80 vyrų ir moterų. Iš stoties mus
nuvarė į sunkiųjų darbų kalėjimą. Ten teko kori
doriuje apie porą valandų palaukti. Tada pradėjo
po vieną šaukti į raštinę ir registruoti, pareikalau
dami įvairių asmens žinių. Jau manėme, kad mus
paliks čia, bet pagaliau liepė sustoti gretomis ir
išvežė atgal į miestelį, kur buvo teismo kalėjimas.
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žmogaus gyvenimas yra labai trum
pas, išlieka tik prisiminimas ir tradi
cijos. Išvažiuodami iš senojo Kauno,
dar kartą pasigrožėjome senamies
čiu, baltąja gulbe Rotuše, įspūdingą
ja Prisikėlimo bažnyčia.
Žaismingai nuteikė Aleksoto
tilto žiburiai, kurie išlydėjo mus iš
Kauno.
Kelionė į kiekvieno širdį įnešė
sumaištį. Vieni pasižadėjo sugrįž
ti, kiti žavėjosi kultūrą, treti pasi
jautė artimesni Lietuvai. Abejingų
nebuvo. Gal dėl to ilgokai grįžtant
namo visi tiesiog paskendo savo
mintyse ir jausmuose. Ir tik Alekso
Bartniko paraginti atsisveikinti su
Lietuva dainuojant, jaunuoliai už
dainavo.
Smagi ir prasminga buvo ke
lionė. Studentai ir mes, dėstytojai,
esame dėkingi Čikagos Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijai, Viliui
Trumpjonui už finansinę paramą, A.
Bartnikui už kelionės organizavimą,
S. Šamborskiui už įdomų pasako
jimą.
Įsruties pedagoginės kolegijos
lietuvių kalbos dėstytoja
Irena Kiudulienė

Čia suvarė į kalėjimo mokyklos salę ir paliko mus
apie savaitę laiko gyventi. Per dienas reikėjo pe
šioti senas kanapines virves. Pro langus net gali
ma buvo žiūrėti į gatvę. Mes gyvenome kaip išim
tininkai. Valgis buvo pusiau pakenčiamas.
askutinį kartą prieš Oranienburgą sustojo
me Neu-Brandenburge. Čia pernakvojom
kalėjime. Teiravaus pas kalėjimo kalifaktorių,
kaip ten tame Oranienburge esama, nes daug bu
vau apie tą stovyklą skaitęs ir girdėjęs. Jis mane
ramino, sakydamas, jog kalbama, kad jaunieji ir
pikčiausi smogikai būsią išvežti į frontą ir jų vie
ton pareis senesni, ramesni vyrai, kurie jau taip
nebešėls. Jis man sakė, kad esą nereikia nusi
minti ir nusigąsti.
Iš jo kalbos supratau, kad nieko gero laukti
netenka. Bet vis dar negalėjau įsivaizduoti, kaip
ten iš tikrųjų galėtų būti.
Neu-Brandenburgo stotyje mus nuvarė į ke
leivinį vagoną, kuris buvo rezervuotas kalinių
transportui. Čia įlipo ir būrys moterų, vežamų į
Ravesburgo moterų koncentracijos stovyklą. Dalis
nuo mūsų būrio atsiskyrė ir nuvaživo kita krypti
mi arba buvo suvaryti į kitus vagonus. Tame
vagone likome tik būsimieji koncentracininkai.
Fuerstenbergo stotyje moteris jau pasitiko
smogikės. Komandos viršininkė, įėjusi į vagoną,
gana griežtu tonu išvijo moteris kuo skubiausiai iš
vagono. Vagone likome tik vieni vyrai, gal apie ke
turiasdešimt.
Mus lydįs policmeisteris dar davė mums kelis
naudingus patarimus, „kaip išvengti didesnių ne
malonumų". Iš jo kalbos supratome, kad stovyklo
je galima laukti įvairių netikėtinumų. Jis ragino
mus nenusiminti, o tik elgtis drąsiai, kareiviškai.
Jis, be kitko, patarė stotyje išlipti iš vagonų jau be
kepurių ir lipti iš vagono kiek galint greičiau, kad
smogikams nebūtų progos mums „padėti". Toliau
patarė greit ir tvarkingai išsirikiuoti, ramiai sto
vėti, į klausimus atsakinėti aiškiai ir drąsiai ir
nežiūrėti smogikams į akis.
Tokie pamokymai mums buvo gana naudingi,
bet mus taip pat nemažai ir jaudino. Kuo labiau
artėjome prie tikslo, tuo labiau didėjo mūsų susi
jaudinimas. Be to, policmeisteris mums patarė su
valgyti visas maisto atsargas, nes smogikai vis tiek
atimsią. Susijaudinę laukėme momento, kada trau
kinys sustos Oranienburgo stotyje ir turėsime su
sipažinti su realybe. Kol iš vienos stovyklos nuvy
kau į kitą, praėjo ne mažiau kaip šešios savaitės.

P

ORANIENBURGE (SACHSENHAUSEN)
Pagaliau traukinys sustojo Oranienburge.
Smogikai, ginkuoti šautuvais ir automatiniais
ginklais, jau mūsų laukė.
Bus daugiau.
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T a r p t a u t i n ė kaligrafijos p a r o d a

Parodos „Savos raidės" lankytojos.
Vilnius, lapkričio 13 d. (ELTA)
— Vilniaus dailės akademijos galeri
joje „Akademija" atidaryta tarptau
tinė paroda „Savos raidės".
Parodą papildė tą pačią dieną Di
zaino katedroje surengtos kūrybinės
dirbtuvės, kuriose patirtimi dalinosi

K.

Eltos nuotr.

kaligrafai iš Lietuvos ir užsienio.
Parodoje dalyvauja Vilniaus, Tel
šių, Kauno, Klaipėdos kaligrafai,
aukštųjų dailės mokyklų dėstytojai,
pakviesti pasaulyje žinomi šrifto
meistrai iš Vokietijos, Anglijos, Pran
cūzijos, Izraelio, Suomijos, Olandijos.

: A. Kubilius privalgę pupų

Vilnius, lapkričio 14 d. (ELTA)
— Formuojančiam Seime naują opo
zicijos bloką Darbo partijos vadovui
parlamentarui Kęstučiui Daukšiui
keistas pasirodė Tėvynės sąjungos
vadovo Andriaus Kubiliaus šio bloko
pakrikštijimas „PUP'os bloku".
„Matyt, A. Kubilius buvo pupų
privalgęs pats, tai ir pavadino tai kaž
kaip keistai", — sakė K. Daukšys.
Artimiausiu metu planuojama
tęsti pokalbius su Naujosios sąjungos
ir iiberaldemokratų vadovais.
„Tarsimės, ar turės šios dvi par
tijos pakankamai valios užmiršti kai
kurias praeities nuostatas tam, kad

galėtų dirbti Lietuvos ateičiai", — sa
kė K. Daukšys.
Seime besiformuojantį Darbo
partijos, frakcijos „Tvarka ir teisin
gumas (Liberalai demokratai)" ir
Naujosios sąjungos opozicinį bloką
Tėvynės sąjungos vadovas Seimo vi
cepirmininkas A. Kubilius pavadino
„PUP'os bloku".
Šį sutrumpintą pavadinimą jis
sudarė iš Naujosios sąjungos vadovo
Artūro Paulausko, buvusio Darbo
partijos vadovo Viktoro Uspaskicho ir
partijos „Tvarka ir teisingumas (Li
beralai demokratai)" vadovo Rolando
Pakso pavardžių pirmųjų raidžių.

Diskusijos dėl vizų atsisakymo atidedamos
Atkelta iš 1 psl.
kad ypač Lietuva energingai siekia
biometrinių pasų ir bandė sumažinti
ilgiau nei leidžia viza JAV pasiliekan
čių savo piliečių skaičių.
„Tikimės, kad šios šalys energin
gai stengsis įvykdyti tuos techninius
reikalavimus, ir dėl to mums leng
viau ginti vizų atsisakymo progra
mą", — sakė jis.
J. Shimkus nurodė, kad vizų atsi
sakymo programos Baltijos šalių pi
liečiams klausimas yra ne tiek debatų
dėl imigracijos, susijusių pirmiausia
su pietine JAV siena ir nelegalia imi
gracija, dalis, bet veikiau debatų dėl
nacionalinio saugumo dalis.
„Po rugsėjo 11-osios sutariama,

kad mes turime būti tikri dėl to, kas
atvyksta į mūsų šalį ir kodėl", — pa
žymėjo jis.
Paklaustas apie tikimybę, kad vi
zų atsisakymo programa bus visiškai
nutraukta, J. Shimkus išreiškė viltį,
kad taip neatsitiks.
„Trikdantis dalykas dėl šių de
batų yra tas, kad turime tokias šalis
kaip Baltijos valstybės, kurios dabar
yra NATO ir ES narės ir tvirtos
Jungtinių Valstijų karo su terorizmu
rėmėjos ir kurioms netaikomas vizų
atsisakymo režimas", — sakė jis.
Kita vertus, yra tokių NATO ir
Europos Sąjungos narių, kurios ne
taip stipriai įsipareigojusios, bet joms
taikomas šis režimas, pridūrė jis.

* Dar du įvarčius įmušė bei
rezultatyvų perdavime atliko
Dainius Zubrus, o jo Washington
„Capitals" komanda pirmadienį iš
kovojo aštuntąją pergalę septyniolik
tosiose NHL reguliariojo sezono
rungtynėse, svečiuose 4:1 nugalėjęs
Floridos „Panthers" komandą. Per
beveik 20 minučių puolėjas iš Lietu
vos iš viso penkis kartus smūgiavo į
vartus bei blokavo varžovo metimą.
* Trečią pergalę iš eilės bei
penktąją septintose NBA čem
pionato reguliariojo
sezono
rungtynėse iškovojo Rytų konfe
rencijos Centriniame pogrupyje pir

maujanti Cleveland „Cavaliers" ko
manda su Žydrūnu Ilgausku, pirma
dienį svečiuose 102:96 įveikusi New
York „Knicks" krepšininkus. Lietu
vis nugalėtojams pelnė 4 taškus, po
krepšiais atkovojo 7 kamuolius, atli
ko rezultatyvų perdavimą bei kartą
prasižengė.
* Škotijos aukščiausios fut
bolo lygos vicečempionės Edinburgh „Hearts" vienuolikės vy
riausiuoju treneriu paskirtas Kau
no ,,FBK Kauno" komandai Lietuvos
čempionės titulą po metų pertraukos
grąžinęs Eugenijus Riabovas. Jis ko
mandai vadovaus laikinai.

Neįveikus s m u r t o šeimoje, negalima
kalbėti apie visuomenės gerovę
Vilnius, lapkričio 14 d. (ELTA)
— Seimo narės Marijos Aušrinės Pa
vilionienės teigimu, neįveikus ar ne
sumažinus smurto šeimoje, negalima
kalbėti apie visuomenės gerovę, lyčių
lygybę ar lygias galimybes, kadangi
smurtas šeimoje žeidžia kiekvieną jos
narį, stabdo ir žaloja žmogaus as
menybės vystymąsi, palieka gilius
randus individo psichikoje. Tai parla
mentarė pabrėžė antradienį Seime
surengtoje konferencijoje „Smurtas
šeimoje — žmogaus teisių pažeidi
mas".
Pasak M. A. Pavilionienės, šian
dien visos valstybės smerkia ir kovo
ja su tarpvalstybiniu terorizmu, ta
čiau ne visos šalys turi smurto maži
nimo ir smurto šeimoje įveikimo įsta
tymus bei programas, kuriais būtų
galima stabdyti nematomą terorizmą
— smurtą šeimoje. Nematomas tero
rizmas — kasdienis fizinis, psicho
loginis, lytinis ir ekonominis smurtas
šeimoje, psichologiškai ir fiziškai ža
lojantis įvairaus amžiaus ir įvairių vi
suomenės sluoksnių žmones.
Negausiais smurto šeimoje tyri
mais Lietuvoje nustatyta, kad dvi iš
trijų moterų patiria fizinį ir lytinį
smurtą nuo vyro, su kuriuo gyvena.
1996-1997 metais apklausus apie 300
moterų paaiškėjo, kad 63.3 procento
moterų, sulaukusios 16 metų, patyrė
fizinį ir lytinį smurtą, 42.2 proc. iš
tekėjusių ir partnerystėje gyvenančių
moterų taip pat patyrė fizinį ir lytinį

smurtą. Apklausos parodė, kad nuo
smurto šeimoje moteris labiau
nukenčia nei nuo smurto už šeimos
namų ribų. Lietuvos tyrimai atsklei
dė, kad 57.4 proc. moterų nužudomos
namuose, o remiantis JAV statistika
— 70 procentų moterų. Amerikiečių
smurto tyrimais nustatyta, kad 60
procentų vyrų pirmieji griebiasi
smurto ir kad 48 procentai mėgs
tančių išgerti vyrų naudoja smurtą
prieš šeimos narius.
Parlamentarė pabrėžė, kad
smurtas Šeimoje stabdytinas ne vien
dėl to, kad žaloja asmenį ir šeimą, bet
ir todėl, kad smurtas šeimoje valsty
bei atneša didelę ekonominę žalą:
smurtą patyrusio žmogaus teisių gy
nimas ir atkūrimas, gydymas ir rea
bilitacija, grąžinimas į visuomenę
valstybei kainuoja dideles lėšas, ne
kalbant apie tai, kad smurto sužalo
tas žmogus ilgą laiką ar net visą gy
venimą negali būti visavertis visuo
menės gyvenimo dalyvis, kūrybingai,
gerai atlikti pareigas šeimai.
„Reikia laiko ir daug kantraus
švietėjiško bei mokslo tiriamojo ir
valstybės institucijų darbo, žiniasklaidos brandos ir supratimo, kad Lie
tuvos politikai ir piliečiai nustotų
ginti ir skleisti nežinojimo tamsą ir
nustotų vadinti tradicinę šeimą, ku
rios esmėje glūdi moters išnaudoji
mas ir pažeminimas, visuomenės sta
bilumo ir tradicijų išsaugojimo ga
rantu", — teigė Seimo narė.

Liberalai prašo ištirti m i n i s t r o kelionę
Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) — jerą Gediminą Kirkilą įvertinti jo va
Liberalų sąjūdžio frakcija Seime sie dovaujamo ministrą kabineto nario
kia, kad Maskvoje įvykęs vidaus rei iniciatyvą susitikti su įtariamuoju
kalų ministro Raimondo Šukio ir fi Lietuvos teisėsaugos tiriamoje bau
nansinėmis machinacijomis įtariamo džiamojoje byloje.
buvusio politiko Viktoro Uspaskicho
„Galbūt dabar jau galime laukti,
susitikimas būtų įvertintas teisiškai jog ministras pradės pasaulinį turą,
ir politiškai.
kviesdamas ir kitus nuo Lietuvos tei
Anot Liberalų sąjūdžio frakcijos sėsaugos institucijų besislapstančius
pranešimo, antradienį liberalai pap ar politinio prieglobsčio svetur pra
rašė Generalinę prokuratūrą įvertin šančius įtariamuosius grįžti ir duoti
ti ministro veiksmus kelionės į Mask parodymus, taip galutinai diskredi
vą metu. Parlamentarai prokuratū tuodamas valstybę bei jos teisėsaugos
ros teiraujasi, ar ministro veiksmuo institucijas?", — pranešime spaudai
se nėra nusikalstamų veikų požymių. cituojamas Liberalų sąjūdžio frakci
„Norime išsiaiškinti, ar minis jos seniūnas.
tras savo veiksmais neviršijo įgalioji
Tuo tarpu Seimo pirmininko pa
mų ir nepakenkė Lietuvos teisėsau vaduotojas, liberalcentristas Algis
gos institucijų vykdomam ikiteismi Čaplikas, palaikydamas savo bendraniam procesui", — sako frakcijos se partietį R. Šukį, teigia, kad Liberalų
niūnas Eligijus Masiulis.
sąjūdis be reikalo gaišina teisėsaugos
Liberalai taip pat paprašė prem laika.

Kodėl praradome norą pažinti savo istoriją?
Atkelta iš 1 psl.
„Jūs stebitės, kad mūsų spauda nie
ko nerašo apie Lietuvą? Ji vadovauja
si principu: jeigu šuo įkando žmogui,
nieko stebėtino, bet jeigu žmogus
įkando šuniui, įdomu..."
„Naujų" koncepcijų atradėjai
dažniausiai patys nelabai ką sugeba,
bet jie pašėlusiai nori būti žinomi. Ir
tikrai jų pavardės nuskamba plačiai.
Tačiau tik tikrieji istorijos gerbėjai ži
no R. Šmigelskytės, I. Lukšaitės, Z.
Kiaupos, J. Kiaupienės, G. Slresoriūno ir kitų kruopščiųjų istorikų pavar
des. Jų darbuose atskleidžiami, tiks
linami mažai žinomi faktai, bet jie
lieka beveik nepastebėti.
Sąmoningai neminiu skandalin
gų frazių autorių, nes jie ir taip žino
mi. Ką gi, mes neturime šalies kultū
ros politikos. Mūsų valdžios vyrų ir
moterų ausys kurčios, kai kalbama
apie šalies kultūrą, tautos išlikimo

galimybes. Jų požiūrį dar kartą pade
monstravo praėjusios savaitės pabai
goje Vytauto Didžiojo universiteto
Teologijos fakultete įvykusi konfe
rencija „Tautinio tapatumo išsaugoji
mas Europos Sąjungoje". Dalyvavo
gausus būrys Europoje pripažintų
teisininkų, filosofų, istorikų, buvo
analizuojama tautų išlikimo proble
ma naujame globalizacijos procese,
tarptautinės teisės santykis su nacio
nalinės teisės normomis.
Ši tematika turėjo būti įdomi ir
politikams, tačiau atvyko tik tie, ku
rie buvo pakviesti skaityti praneši
mų. Pasak konferencijos organizato
rių, kvietimai buvo išsiuntinėti įvai
rioms partijoms, Seimo nariams. De
ja, jie nepasirodė.
Nejučia susimąstai, kas atsitiko,
kad praradome norą pažinti savo tau
tos istoriją? Tai turėtų būti ne vien
valdžios rūpestis.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Popiežius kviečia Vatikano vadovus
aptarti nesutarimus

EUROPA
BERLYNAS
Vokietijos prokurorai antradienį
gavo žmogaus teisių gynimo organi
zacijų skundą, kuriuo siekiama ap
kaltinti postą paliekantį JAV gyny
bos sekretorių Donald Rumsfeld dėl
blogo elgesio su kaliniais Abu Ghraib
ir Guantanamo. Federalinė prokura
tūra, kuri 2004-aisiais atsisakė imtis
panašios bylos, patvirtino, kad gavo
tokį skundą ir kad jame taip pat mi
nimi JAV teisingumo ministras Al
berto Gonzalez, buvęs CŽV direkto
rius George Tenet ir aukšto rango
karininkai.
LONDONAS
Washington ir Londonui susidu
riant su didėjančiu nepritarimu pajė
gų buvimui Irake ir iš naujo svars
tant savo strategiją, britų ministras
pirmininkas Tony Blair paragino Ira
ną ir Siriją padėti stabilizuoti Iraką
ir pagrasino, kad priešingu atveju jų
laukia izoliacija. T. Blair sakė, kad
smurtui Irake nuslopinti reikalinga
Artimųjų Rytų strategija, kuri
apimtų regiono problemas, ir kad ga
lima nauja partnerystė su Sirija ir
Iranu.

Vatikano miestas-valstybė.

Vatikanas, lapkričio 14 d. nikavimą, draudžiantį jam priimti sa
(AFP/BNS) — Popiežius Benediktas kramentus ir dalyvauti viešuose mal
XVI pakvietė aukščiausius Vatikano dos aktuose, atmeta.
pareigūnus aptarti Katalikų Bažny
Gruodžio 8-10 dienomis jis pla
čios viduje iškilusių nesutarimų dėl nuoja į New York sukviesti daugiau
kunigų celibato ir liturgijos reformų, kaip tūkstantį vedusių kunigų ir jų
pirmadienj pranešė Vatikano spaudos žmonas.
tarnyba.
„Šventasis Tėvas ketvirtadienį,
BRIUSELIS
Pranešime spaudai teigiama, kad lapkričio 16 dieną, šaukia susitikimą,
Gruzijos ministras pirmininkas
popiežius ir Vatikano departamentų per kurį bus aptarta padėtis, susida
vadovai „apsvarstys reikalavimus at riusi dėl E. Milingo nepaklusnumo", Zurabas Nogaidelis pirmadienį apI kaltino Rusiją, kad ji rengia karo
leisti nuo Įsipareigojimų laikytis celi — teigiama pranešime spaudai.
bato ir reikalavimus vėl leisti eiti
Katalikų Bažnyčia tvirtina, kad veiksmus remdama „provokacinį"
dvasininko pareigas "vedusiems kuni jos kunigai turi laikytis celibato, ir at referendumą nepripažintoje Pietų
gams".
meta galimybę leisti jiems tuoktis, Osetijos respublikoje ir griežtindama
Vyriausiasis Vatikano atstovas nors tai padėtų išspręsti daug kur pa retoriką dėl Gruzijos. Per vizitą į Eu
spaudai tėvas Federico Lombardi pa saulyje jaučiamą kunigų trūkumo ropos Sąjungos (ES) būstinę Briuse
lyje Z. Nogaidelis sekmadienį įvykusį
žymėjo, kad susitikimo metu nebus problemą.
referendumą dėl buvusios Gruzijos
svarstomi celibato prievolės pakeiti
Pirmajame tūkstantmetyje kuni
mai, bet bendrai diskutuojama apie šį gams būdavo leidžiama vesti, tačiau autonomijos nepriklausomybės pava
klausimą ir kai kuriuos konkrečius per 1139 metais vykusį Laterano II dino dalimi Kremliaus strategijos pa
didinti įtampą Gruzijoje.
atvejus.
susirinkimą Bažnyčia kunigų santuo
Devynių kongregacijų ir 11-os kas pasmerkė.
popiežiškųjų tarybų, sudarančių Ro
E. Milingo yra ne tik aktyvus ku
JAV
mos kuriją, vadovai ketvirtadienį ap nigų santuokų šalininkas, bet ir pats
tars krizę, kuri kilo po to. kai arki 2001 metais davė santuokos įžadus
WASHINGTON, DC
vyskupas Emmanuel Milingo rugsėjo per masinę tuoktuvių ceremoniją
Prezidentas George W. Bush ir
mėnesi Washington, DC į kunigus Sun Myung Moon Susivienijimo Baž
įšventino keturis vedusius vyrus.
nyčioje. Vatikanas šios santuokos nie kovotojų už pilietines teises vadovai
Tai iš karto privertė ekskomuni kada nepripažino, ir vėliau E. Milin pirmadienį simboliškai paklojo pa
kuoti šį iš Afrikos kilusį arkivyskupą. go vėl sutiko laikytis Katalikų Bažny matus Martin Luther King memoria
E. Milingo savo paties ekskomu- čios nuostatų.

Iš Irako Aukštojo mokslo ministerijos
pagrobta šimtas žmonių
Baghdad, lapkričio 14 d. („Reuters"/BNS) — Irako policijos specia
liųjų pajėgų uniformomis vilkėję už
puolikai Baghdad miesto centre an
tradienį įsiveržė į Aukštojo mokslo
ministeriją ir pagrobė iki šimto vyrų,
sakė šios ministerijos atstovė.
Pasak jos, užpuolikai atvažiavo
naujais automobiliais ir įsiveržė į mi
nisterijos Tyrimų valdybos pastatą,
esantį Karados rajone, kur gyvena ir
sunitai, ir šiitai.
Jie suvarė visas moteris į vieną
patalpą, atėmė jų mobiliuosius telefo
nus ir išsivarė vyrus — darbuotojus,
apsaugininkus ir lankytojus.
Irako aukštojo mokslo ministras
paskelbė, kad po to, kai antradienį
buvo pagrobta daug ministerijos dar
buotojų, bus sustabdytas dėstymas
Baghdad universitetuose.
„Neturime kitos galimybės, tik
sustabdyti dėstymą universitetuose,

bent jau Baghdad, kol išsiaiškinsime,
kas atsitiko, — sakė Abed Dhiab ai
Ujaili. — Nesame pasirengę prarasti
daugiau profesorių".
Vienas tarnautojas, kuris sakė
matęs, kaip Aukštojo mokslo ministe
rijoje buvo pagrobta dešimtys žmo
nių, tvirtino, kad policininkai pasy
viai stebėjo, kaip užpuolikai norėda
mi atskirti sunitus nuo šiitų tikrino
asmens tapatybės korteles, o paskui
išsivežė vyrus sunitus.
Sis tarnautojas, kuris dirba mi
nisterijos pastate, bet incidento metu
buvo išėjęs į banką, pasakojo, jog grį
žęs pamatė, kad visi darbuotojai vyrai
yra išrikiuoti automobilių stovėjimo
aikštelėje.
„Užpuolikai automobilių aikšte
lėje tikrino tapatybės korteles. Jie at
sirinko tik sunitus", — pasakojo tar
nautojas. — Policijos pareigūnai vis
ką stebėjo ir nieko nedarė".

lui, kuris bus pirmasis afroamerikiečiui skirtas paminklas Nacionalinės
-Atminties žaliojoje zonoje sostinės
centre. Nepaisydami šalčio pagerbti
šio Nobelio taikos premijos laureato
susirinko beveik 5,000 žmonių, tarp
kurių buvo televizijos pokalbių laidos
vedėja Oprah Winfrey, buvęs prezi
dentas Bill Clinton ir poetė Maya Angelou.
Nancy Pelosi, kuri suvienijo JAV
demokratus ir padėjo jiems praėjusią
savaitę užsitikrinti Kongreso kontro
lę, pirmadienį pakurstė nesutarimus
tarp partiečių, parėmusi aršaus karo
Irake kritiko John Murtha, o ne savo
dabartinio pavaduotojo kandidatūrą į
Atstovų Rūmų daugumos vadovo
postą. Steny Hoyer, antrasis pagal
rangą demokratas Atstovų Rūmuose,
neteikė reikšmės netikėtam N. Pelosi
sprendimui. Jis sakė užsitikrinęs pa
kankamai balsų, kad ketvirtadienį
per slaptą demokratų balsavimą bū
tų išrinktas daugumos vadovu. Dau
gumos vadovo postas yra vienas įta
kingiausių partijoje. Jį užimantis as
muo per Rūmų debatus kalba parti
jos vardu ir yra atsakingas už dery
bas su respublikonais.

Japonijos ir euro zonos ūkio
plėtros duomenys antradienį prislėgė
JAV dolerį jenos ir euro atžvilgiu. Eu
ro kursas, pirmadienio vakare New
York siekęs 1.2804 JAV dolerio, an
tradienį Europoje pakilo iki 1.2833
JAV dolerio. Jenos atžvilgiu JAV do
lerio kursas smuko nuo 118.14 iki
117.81 jenos. Augant eksportui ir pa
klausai verslo sektoriuje, Japonijos
ūkio plėtra trečiąjį ketvirtį netikėtai
paspartėjo — oficialiais duomenimis,
prieaugis, palyginti su antruoju
ketvirčiu, siekė 0.5 procento.

RUSIJA
MASKVA
Kaip pranešta antradienį, du
prezidento Vladimiro Putino aukšto
rango padėjėjai, turintys laisvosios
rinkos vertybių šalininkų reputaciją,
tarnavo elitinėje Rusijos karinėje
žvalgyboje GRU. Šie pareigūnai — tai
Prezidento administracijos vadovo
pavaduotojas Vladislavas Surkovas ir
V. Putino įgaliotinis Kaukazo regiono
klausimams Dmitrijus Kozakas.
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Kepta kalakuto
krūtinė

2/3 puod. aliejaus
4 kiaušiniai
1 skardinukė (16 uncijų dydžio)
moliūgų košės (solic pack pumpkin)
Įkaitinti orkaitę iki 350 laipsnių F.
Dideliame dubenyje sumaišyti
miltus, kepimo sodą, cukrų, priesko
nius, druską, kepimo miltelius. Kita
me dubenyje sumaišyti visus „skys
t u s p r o d u k t u s " . Kai jie bus gerai
sumaišyti, viską sukrėsti į miltų mi
šinį ir išmaišyti.
Tešlą sukrėsti į du, gerai rieba
lais p a t e p t u s ir miltais pabarstytus
k e p t u v u s (9 ir 1/4x5 ir 1/4x2 colių
dydžio kiekvienas). Kepti 65 min.,
arba kol pyragas b u s iškepęs. Atvė
sinti keptuvuose 10 min., tuomet iš
versti a n t metalinių grotelių ir
visiškai atvėsinti. Užpilti apelsinų
užpilu.
U ž p i l a s : 1 puod. malto cukraus,
1/4 puod. apelsinų sulčių (sušaldytų,
koncentruotų, bet neatskiestų), 1/8
šaukštelio maltų kvapiųjų pipirų (allspice). Viską sumaišyti ir užpilti ant
pyrago.
P a s t a b a . Lengviausia patikrinti,
ar pyragas iškepęs yra taip: jeigu
labai minkštas, pirštu truputį pas
pausti patį vidurį — kai pyragas iš
kepęs, duobutė b e m a t a n t išsilygina,
a t š o k a ; jeigu pyragas kietesnis,
įsmeigti į jo vidurį medinį dantų
krapštuką. Jei ištraukus krapštukas
švarus, pyragas iškepęs, jei aplipęs
tešla, dar reikia ilgiau kepti.

Gal ne visi nori kepti didelį ka
lakutą, gal mėgsta tik „baltą mėsą",
todėl gera išeitis — išsikepti tik
Paruošia Julija K. kalakuto krūtinę (turkey breast), ku
rių šiuo metų laiku taip pat gausu
parduotuvėse — paprastai sušaldytų.
1 be kaulų, bet su odele, kalakuto
krūtinė
1/2 puod. sušaldytų
apelsinų
sulčių (concentrate)
Aną kartą „kepėme" kalakutą, o šįsyk pasigaminkime prie jo tracidinių
1/4 puod. spanguolių
uogienės
priedų. Vienas „tradiciškiausių" — spanguolės (cranberry): uogienė, salotos, arba abrikosų uogienės
spanguolės, pavartotos pyraguose ir pan. Žinoma, lengviausia atidaryti pa
1 šaukštelis druskos
ruoštų spanguolių skardinukę (paprastai parduodama dvejopa: „whole cran
1/4 paruoštų „Dijon" garstyčių
berry sauce" ir , jellied cranberry sauce" — be sėklelių ir žievelių), iškrėsti į
obuolių-razinų kamšalo,
kurio
lėkštutę, papuošti petražolių lapeliais, apelsinų skiltelėmis ir patiekti prie receptas buvo išspausdintas praėjusio
kalakutienos, bet galima spanguoles ir kitaip paruošti.
trečiadienio }yMūsų virtuvė" skyriuje.
Kalakuto krūtinę atšildyti, jei
sušaldyta, gerai nuplauti, mėsą „ati
daryti, kaip knygą" ir padėti odele į
apačią. Uždengti vaškuotu popieriu
mi arba storu plastmasiniu maišeliu,
tuomet mediniu plaktuku (galima
panaudoti tvirtos, molinės lėkštės
briauną arba atvirkštinę didelio pei
lio ašmenų pusę) mėsą gerai išploti
iki maždaug 1/3 colio storio.
Mėsą atidengti, pabarstyti drus
ka ir per patį krūtinės vidurį (išilgai)
pridėti siaurą sluoksnį kamšalo. Abu
mėsos šonus užlenkti į vidurį, kad
susisiektų arba net kiek ant vienas
kito užgultų. Keliose vietose mėsą
surišti virvele ir padėti ant metalinių
grotelių kepimo inde („siūle" į
apačią).
Kita spanguolių-moliūgo
pyrago versija
Visus likusius produktus su
maišyti dubenėlyje ir mišiniu aptepti
2 ir 1/4 puod. miltų
mėsą. Kepti 1 ir 1/4 ar 1 ir 1/2 vai.,
1 šaukštelis „pumpkin špice mix"
retkarčiais aptepant paruoštu mišiniu.
1 šaukštelis kepimo sodos
Iškepusią mėsą išimti iš orkaitės,
Spanguolių-vynuogių
lėkštės, išklotos salotų lapais, pa
1 šaukštelis kepimo miltelių
puošti keliomis sveikomis span padėti ant pjaustymo lentelės ir
salotos
1/2 šaukštelio
druskos
palaikyti
bent
15
min.
Po
to
atsargiai
guolėmis ir apelsinų griežinėliais.
nuimti virveles, aštriu peiliu sup
2 kiaušiniai
1/2 maišelio šviežių spanguolių
jaustyti į maždaug 16 riekučių ir
1 ir 2/3 puod. cukraus
Spanguolių i r v y n o
1/4 puod. cukraus
gražiai išdėlioti ant pailgos lėkštės,
1 puod. moliūgų košės (iš skar
salotos
1 puod. raudonų ar juodųjų (be
papuošti apelsinų skiltelėmis ir svei dinukės)
sėklų) vynuogių
komis spanguolėmis.
1 puod. sukapotų
spanguolių
1/2puod. kapotų „pecan" riešutų
2 dėžutės (po 3 uncijas kiekviena)
1/2 puod. aliejaus
1 puod. „cool whip" (arba be aviečių skonio želatinos (raspberry
Visus produktus sudėti į didelį
Moliūgu-spanguolių
jokių prieskonių sumažinto riebumo Jello)
pyragas
dubenį, gerai sumaišyti ir išplakti
jogurto).
1 skardinukė sveikų spanguolių
elektriniu plakikliu, kol tešla bus la
Spanguoles sutrinti, užpilti cuk uogienės (whole cranberry sauce)
bai lygi. Tešlą sukrėsti į du nedide
3 ir 1/2 puod. miltų
1/2 puod. kapotų riešutų (pecans)
rumi ir palaikyti apie 1/2 vai. Du
lius keptuvus (loaf pans), kurie gerai
1 ir 2/3 puod. cukraus
1/2 puod. smulkiai
supjaustytų
benyje sumaišyti vynuoges, span
išpurkšti aliejumi ir dugnas pabars
2 šaukšteliai kepimo sodos
guoles, grietinėlę (^rba jogurtą), saliero lapkočių
2 šaukšteliai „pumpkin pie špice t y t a s miltais. Kepti iki 350 laipsnių F.
1 puod. vyno — „sherry"
palaikyti šaltai apie vieną valandą ir
įkaitintoje orkaitėje apie 60 min.
Spanguolių uogienę įkaitinti mix"
patiekti prie mėsos. Beje, galima nau
Išėmus iš orkaitės, atvėsinti keptu
1/2 Šaukštelio druskos
doti ir konservuotas spanguoles puode (arba mikrobangėje), kol išvuose 5-10 min., po to išversti ant
1 šaukštelis kepimo miltelių
(whole cranberry sauce), bet tuomet sileis. Supilti želatinos miltelius,
1 skardinukė sveikų spanguolių metalinių grotelių ir visiškai atvėsin
riešutus, salierus, vyną. Gerai iš
nereikia dėti cukraus.
ti. Jokio aptepimo nereikia, bet ke
maišyti ir atšaldyti (bent keturias uogienės (whole cranberry sauce)
3/4 puod. kapotų riešutų — bet paliukus galima papuošti maltu cuk
valandas), kol visiškai sustings.
Spanguolės s u
rumi.
kokių
apelsinais
S p a n g u o l i ų ir obuolių
SKELBIMAI
1 ir 1/2 puod. šviežių spanguolių
salotos
1/2 puod. cukraus
NEKILNOJAMASIS TURTAS
2 puod. šviežių spanguolių
PASLAUGOS
2 dėžutės (po 3 uncijas kiekviena)
1/2 puod. cukraus
apelsinų arba citrinų skonio želatinos
STATE FARM
2 obuoliai
(orange or lemon Jello)
GREIT PARDUODA
INSURANCE
2 puod. verdančio vandens
1 puod. sukapotų saliero lapkočių
JnĮ__, First Landmark Realty
AUTOMOBILIO,
1 ir 1/2 puod. šalto vandens
1 puod. majonezo
Bus. 773-590-0205
1 šaukštas citrinų sulčių
Spanguoles smulkiai sukapoti,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
Res.
708-425-7160
1/4 Šaukštelio cinamono
GYVYBĖS DRAUDIMAS
užpilti cukrumi, uždengti ir palaikyti
1/8 šaukštelio maltų gvazdikėlių šaldytuve bent 4 valandas.
RIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų)
(cloves)
Obuolius nulupti, išimti sėklas,
Off.
Mgr. Auksė S. Kane
STANKUS
Vilma Jarulienė
1 apelsinas, nuluptas ir suka sukapoti. Į spanguolių - cukraus
• Čikagoje ar priemiesčiuose
Virginija Smuikaitienė
potas
mišinį sudėti obuolius, salierus, ma
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
kalba lietuviškai.
1/2 puod. migdolų ar graikinių jonezą. Gerai išmaišyti.
• Nuosavybių įkainavimas veltui
FRANK ZAPOLIS
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
riešutų (almonds or ivalnuts)
Pastaba: sakoma, kad žmonės
3208 1/2 West 95th St,
• Pensininkams nuolaida
Spanguoles smulkiai sukapoti, visų pirma „valgo akimis, o tik po to
Evergreen Park, IL 60805
užpilti cukrumi ir padėti j šalį. Žela — burna". Tad verta kiekvieną pa
Tel. 708-424-8654,773-581-8654
tiną ištirpyti verdančiame vandenyje, tiekalą, prieš paduodant į stalą, kiek
IŠNUOMOJA
STASYS CONSTRUCTION
supilti šaltą vandenį, citrinų sultis, galima papuošti — bent jau petra
cinamoną ir gvazdikėlius. Atšaldyti, žolių ar krapų lapeliais, apelsinų skil
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
kol pradės stingti. Jmaišyti span telėmis, vynuogėmis, sveikais riešu
Waukegan, IL,
virtuvių įrengimas; priestatai;
guoles, apelsinų gabaliukus ir riešu tais (žinoma, išlukštentais), morkų
privačiame name .
keramikos plytelės; „sielines",
tus. Sukrėsti j 6 puodukų talpos griežinėliais ar pan. Net pats papras
„soffits", „decks", „gutters^plokšti ir
išnuomojamas atskiras butas.
,.shingle" stogai; cementas,
formą ar dubenį ir atšaldyti bent 4 čiausias, pigiausias patiekalas, gra
Kreiptis
dažvmas.
Turiu darbo draudimą.
vai., kol visiškai sustings.
žiai papuoštas, valgantiesiems sutei
tel 1-847-662-4708
S. Benetis, tel. 630-241-1912
Prieš patiekiant, išversti ant kia malonumą ir žadina apetitą.

DAR APIE PADĖKOS DIENOS
PIETUS
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PAMĄSTYMAI APIE LIETUVOS ENERGETIKĄ
IR JOS PERSPEKTYVĄ
A t k e l t a iš 3 psl.
Per pastaruosius kelis metus
buvo s u r e n g t a daugybė įvairaus
lygio konferencijų, apskritojo stalo
diskusijų, vienaip ar kitaip progno
zuojančių Lietuvos energetikos atei
tį. Visa tai yra labai gerai, tačiau
atėjo laikas ne tiktai diskutuoti, bet
ir imtis darbų. Šiandien jau nebepa
kanka žodinio pritarimo naujo reak
toriaus statybai. Tiktai aiškus politi
nis sprendimas ir konkretūs veiks
mai gali sudėlioti viską į savo vietą,
parodyti mūsų žmonėms ir pasau
liui, kokią Lietuvą mes kuriame, ko
kios šalies mes norime, kokia ener
getika geriausiai tenkins mūsų lūkes
čius. Tik tada į šalį ateis potencialūs
investuotojai, tik tokiu atveju gali pra
sidėti realūs tolesni Lietuvos ener
getikos kūrimo žingsniai. LR priimta
Rezoliucija (2005 metų rugsėjo 29 d.)
bei Ūkio ministerijos paskelbtas
konkursas (2005 metų rugsėjo 26 d.)
„Teisinių, ekonominių ir techninių
sąlygų dėl naujos atominės elek
trinės statybos Lietuvoje analizė ir
kvietimo investuotojams investuoti į
naujos atominės elektrinės statybą
išankstinių sąlygų parengimas" pirmieji žingsniai ta linkme.
Naujos atominės elektrinės sta
tybos atidėliojimas - tai nevykusiai
užmaskuotas bandymas visiškai su
žlugdyti pačią tokios elektrinės sta
tybos idėją. Vilkinimas gresia Igna
linos AE infrastruktūros ir įrangos
sunaikinimu, investuotojų prara
dimu, išaugsiančiomis medžiagų,
žaliavų ir statybos kainomis, ener
getikos diversifikacijos praradimu
ir, tuo pačiu, didėsiančia ekonomine
ir politine priklausomybe nuo orga
ninį kurą tiekiančių šalių, galų gale,
tai - grėsmė nacionaliniam saugumui.
Laikas nuo laiko pasigirsta ra
ginimai palaukti geresnių laikų (?) ir
Lietuvoje kažkada tolimoje ateityje
pastatyti naują mažos galios reakto
rių. Visa bėda tiktai ta, kad mažieji
reaktoriai (PBMR, KLT-40, CAREM,
MRX, NP-300, SMART, IRIS-50,
MSBWR ir daugybė kitų) kol kas eg
zistuoja tiktai popieriuje arba kūrėjų
galvose. Iki mažųjų reaktorių pro
totipų statybos, juo labiau iki pra
moninio jų taikymo turės prabėgti
daug metų. Be to, nemanau, kad
tokio siūlymo autoriai patys tiki, jog
Lietuva sutiks rizikuoti statydama
praktikoje nepatikrintos technologi
jos reaktoriaus prototipą.
Teigiama, kad pastačius didelės
galios energetinį objektą, pavyz
džiui, naują atominę elektrinę, iškils
galių rezervo, ypač momentinio
(„karšto") klausimas. Šiuo metu, kai
Lietuvos energetinė sistema yra su
sieta su Baltijos šalių, Rusijos ir Bal
tarusijos tinklais, esant reikalui,
reikalinga elektra gaunama iš jų.
Nematau priežasčių, kodėl vietoje
uždaromos Ignalinos AE atsiradus
naujai atominei elektrinei, ši situaci
ja turėtų keistis. Atvirkščiai, atsira
dus naujoms jungtims su Vakarų
šalimis (Suomija, Lenkija, Švedija),
rezervo, tame tarpe ir momentinio,
klausimas turėtų būti sprendžiamas
dar paprasčiau. Tenka pastebėti,
kad ne visai korektiškai traktuo
jamas organinį kurą (ypač gamtines
dujas) deginančių jėgainių galios
rezervo klausimas. Laikoma, kad
sistemoje pakanka turėti galios re
zervą, lygų elektrą generuojančio
maksimalios galios įrenginio galiai.
Su tokiu teiginiu būtų galima sutik
ti tokiu atveju, jeigu toje pačioje jė

gainėje būtų galima deginti įvairų
kurą (dujas, mazutą ir pan.). Tačiau
Ignalinos AE praradimą siūloma
kompensuoti statant naujas gam
tines dujas deginančias jėgaines
(KCDTE). Kadangi tokiose jėgai
nėse būtų deginamos išimtinai vien
tiktai dujos, tai, nutrūkus kuro (du
jų) tiekimui, jos visos sustotų. Sie
kiant to išvengti, reikalingas alter
natyvus dujų tiekimas (jo nėra ir ne
numatoma) arba didelės talpos dujų
saugyklos (jų nėra, o ir pagelbėtų tik
laikinai), arba elektros galių rezer
vas, savo dydžiu atitinkančių bend
rai vien tiktai gamtines dujas de
ginančių jėgainių galiai. Kas galėtų
garantuoti, kad šalis, nutraukusi
gamtinių dujų tiekimą, tuo pat metu
garantuos mums tokį galių rezervą,
geranoriškai sutikdama tiekti ne
brangią elektros energiją? Lieka dar
viena išeitis - naujos atominės elek
trinės statyba ir maksimali Lietuvos
tinklų integracija į Vakarų Europos
elektros tinklus.
Kelios mintys apie platesnį at
sinaujinančiųjų energijos šaltinių
(AEŠ) panaudojimą. Akivaizdžios
dvi pagrindinės problemos. Visų pir
ma, AEŠ pagrindu gaminama elek
tros energija yra žymiai brangesnė
(išskyrus hidroenergiją ir, iš dalies,
biokurą bei geoterminę energiją)
negu AE arba šiluminėse elektrinėse
gaminama elektra. Be valstybės do
tacijų čia neišsiversti. Kuo didesnę
dalį bendrajame šalyje gaminamos
elektros balanse sudarys iš AEŠ pa
gaminta elektra, tuo didesnę kainą
mokės vartotojai. Pavyzdžiui, atomi
nėse elektrinėse gaminama elektra
yra mažiausiai du k a r t u s pigesnė
negu gaminama vėjo jėgainėse.
Antra, nemažiau svarbi problema AEŠ rezervo klausimas. Lietuvos
gamtinės sąlygos yra tokios, kad tiek
vėjo jėgainės, tiek saulės energiją
vartojanti įranga didžiąją laiko dalį
turėtų stovėti laukdama „geresnio
oro" (saulės arba vėjo), o būtiną elek
trą tektų gaminti rezervinėse AE, ši
luminėse elektrinėse arba impor
tuoti iš užsienio. Kažko ypatingo
tikėtis iš šalies hidroenergijos ištek
lių praktiškai taip pat neverta, nes
jie jau išnaudoti beveik visiškai. Ge
riausiu atveju, n e d a r a n t didesnio
neigiamo poveikio aplinkai, iš naujų
hidroelektrinių pavyktų gauti dar
apie 100 MW galią kuri, lyginant su
Ignalinos AE arba Lietuvos elek
trinės (Elektrėnuose) galia, tesuda
rytų vos kelis procentus. Su nema
žais sunkumais susiduria ir geoter
minės energijos panaudojimas. To
kios įrangos diegimas šiuo metu gali
mas tiktai vakarinėje Lietuvos daly
je, be to, techninės - technologinės
problemos bei didelė statybos kaina
stabdo platesnį geoterminės energi
jos panaudojimą, ypač elektros ga
mybai. Biokuro, daugiausia medie
nos atliekų, deginimas turi nemažas
perspektyvas šalyje. Tačiau, deja,
šilumos, o ne elektros gamybos sri
tyje. Tad, patinka mums tai ar ne,
bet Lietuvos sąlygomis AEŠ tikrai
nepakeis „didžiosios" energetikos
(šiluminių ir atominių elektrinių).
Vis daugiau specialistų sutin
ka, kad esant tokiam kaip dabar ar
ba panašiam šalies ūkio augimo
tempui, uždarius Ignalinos AE ant
rąjį bloką ir iki to laiko nepastačius
naujų jėgainių, Lietuva turės trūk
stamą elektros energiją importuoti
iš užsienio. Tikimasi, kad iki to laiko
atsiras linija per Baltijos jūrą į

Akių Ilgų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
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Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS j . NEMICKAS, M.D.
KARDKXOGAS-Š«DIES UGOS

7722 S Kedzie Ave.
Chicagc IL 60652
Kao. tel. 773-471-330C

EDMUNDAS VIZ1NAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, PC.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvartys dantis už prieinama, kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W . 103 S t , Oak Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2 4 0 1 ,
Chlcago, IL

Tel. 708-422-8260.

JONAS V.PRUNSK1S, M D
TERR1 D A L I A S PRUNSK1S, M D
M A U N A K V. RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimu daroovieteie oei Kitu vietų
s*a>
• s a i a a n c z e s d: dymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik G r o v e : 847-71&-1212
www.ilHnoispaln.com

Chirurgai
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center f o r Health
1200 S. York, ElmhursL IL 60126
630-941-2609

Švediją, galų gale bus išspręstas lini galimybė iš naujo persiderėti stojimo
jos į Lenkiją klausimas, visu pajė į ES sutartyje n u m a t y t a s sąlygas
gumu veiks linija per Latviją ir Es (nukeliant antrojo bloko uždarymą
tiją į Suomiją. Be to, niekur nedings iki 2017 a r n e t po 2020 metų). Sto
senieji ryšiai su Rusija, Baltarusija. jimo sutartis - tai savotiškas kom
Ir vis tik nepaisant tų linijų gausos, promisų rinkinys, bet kurio punkto
pagrindinis klausimas „iš kur?" lieka pajudinimas gali sukelti neprogno
atviras. Po Ignalinos AE uždarymo zuojamą reakciją arba net kitų, nau
Baltijos regione (Lietuva, Latvija, jai į E S priimtų, šalių reikalavimą
Estija) prognozuojamas metinis apie peržiūrėti joms nepalankius stojimo
3,5 TWh elektros energijos trūku sutarties p u n k t u s ir „išpešti" sau pa
mas. Tuo pat metu NORDEL šalys lankesnių formuluočių žemės ūkio,
(Suomija, Švedija, Norvegija, Dani energetikos, finansų ar kurioje nors
ja) planuoja sausų žiemos sąlygomis kitoje srityje. Įtikinti Briuselio val
net 15-20 TWh metinį elektros de dininkus būtų nepaprastai sunku ar
ficitą. Nelabai kuo galės tuo metu net neįmanoma, juo labiau, kad dalis
pasigirti ir UCTE šalys (Centrinė ir jų, vien tiktai sužinoję, jog Ignalinos
Pietų Europa). Pavyzdžiui, Vokietija AE s u m o n t u o t i tokio paties tipo
2020 metais prognozuoja net 40-50 (RBMK) reaktoriai kaip ir Černo
GW galių trūkumą, ypač tuo atveju, bylio AE, p r a r a n d a bet kokį norą
jeigu šalis laikysis įsipareigojimo pa tęsti derybas. Nepadeda nei argu
laipsniui uždaryti savo atomines mentai, nei aiškinimai, kad Lietu
elektrines. Rusijos situacija irgi ne vos reaktoriai y r a žymiai modernes
pavydėtina. RAO J E S duomenimis, ni, saugesni, kad jų modernizavimui
šalis jau 2009-2010 metais ims išleistos milžiniškos lėšos ir jų sauga
jausti elektros energijos trūkumą, prilygsta tokio p a t amžiaus vakarie
kuriam kompensuoti būtina rekons tiškų reaktorių saugai, kad visai ne
truoti senąsias ir pastatyti naujas jė toli ES sienų (Leningrado AE) veikia
gaines, investuojant nemažiau kaip žymiai senesni ir mažiau saugūs
už 40-60 mlrd. dolerių. Tad, iš kur RBMK reaktoriai, kad Rusija savųjų
importuosime elektrą, mes? Elektros RBMK reaktorių eksploatacijos am
linijas, ko gero, turėsime bet kieno žių, lyginant su projektiniu, pratęsė
elektrą, už kokią kainą ir kokia dar bent 14 metų.
kryptimi jomis tekės? Nauja atominė
Briuselio pareigūnai kažko keis
elektrinė Ignalinos AE bazėje tikrai ti nelinkę dar ir todėl, kad Lietuva
praverstų ne tiktai mūsų šaliai, bet ilgą laiką deklaravo, jog šalis turi
ir eksportuojant (parduodant) elek žymų elektrą generuojančių galių
trą kaimynams.
perteklių ir Ignalinos AE uždarymas
Kai kas bando piršti mintį, kad jokio poveikio šalies raidai neturė
galima nepaisyti Lietuvos stojimo į siąs. Deja spartesnis negu tikėtasi
Europos Sąjungos sutarties punkto, ūkio augimas, kaip minėta, tokias
įpareigojančio 2009 metų pabaigoje prognozes verčia niekais. Mano nuo
uždaryti Ignalinos AE antrąjį reak mone, Ignalinos AE antrojo bloko
torių. Teigiama, kad šaliai labiausiai darbą galima būtų pratęsti tiktai
apsimokėtų ne statyti naują atominę vieninteliu atveju - pradėjus statyti
elektrinę, o toliau eksploatuoti Ig naują branduolinį reaktorių. Aki
nalinos AE reaktorius (arba reak vaizdu, kad iki 2009 metų pabaigos
torių). Lietuvoje, ko gero, nereikia naujasis reaktorius veikti nepradės,
nieko įtikinėti, kad tokia išeitis tačiau jo statyba, ypač gresiant elek
šalies ekonomikai būtų pati geriau tros t r ū k u m u i , galėtų tapti r i m t a
sia. Tačiau, kiek ji reali parodė ne priežastimi p r a š y t i leidimo tęsti
pavykęs bandymas dar bent pusme antrojo bloko eksploataciją bent iki
čiui atidėti pirmojo reaktoriaus stab tol, kol ims veikti naujasis reakto
dymą. Kilęs triukšmas privertė gerb rius. Kai k u r i a i s apskaičiavimais
ti prisiimtus įsipareigojimus ir reak (LEI - TATENA studija), Ignalinos
torių sustabdyti numatytu laiku - AE antrojo reaktoriaus darbo pra
2004 metų pabaigoje. Nepanašu, kad tęsimas iki 2017 metų, įgalintų gauti
toks žingsnis pavyktų priartėjus apie 440 mln. litų pipildomų pajamų.
antrojo reaktoriaus uždarymo datai Tai savotiškai „atpigintų" ir naujojo
- 2009 metų pabaigai. Abejotina ir reaktoriaus statybos kainą.
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Premijų š v e n t ė
Lemonte
Jau 24-tą kartą JAV LB Kultūros
taryba pakvietė į Premijų šventę.
„JAV LB Kultūros taryba rūpinasi,
kad kultūrininko vaidmuo mūsų vi
suomenėje vis didėtų ir kad būtų dė
mesingai įvertintas", — rašo JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė Marija
Remienė „Draugo" šeštadieniniame
priede. Tai prasmingas ir gražus
sumanymas — tik gaila, kad šį sykį į
renginį atvyko negausus būrys
kultūros bei meno gerbėjų, o ir
apdovanotieji dėl kažkokių priežasčių
ne visi atvyko.

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė
Marija Remienė

O gaila, nes mano giliu įsitikini
mu — premijų įteikimas yra labai
svarbi kultūrinio gyvenimo dalis, ir
pikta bei graudu, kad meno, spaudos
mylėtojai neatvyksta pagerbti žmo

JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkės jaunimo
reikalams
ataskaita

nių, kurie savo darbais garsina lietu
višką bendruomenę, kurie daug dirba
Pastaruoju metu pastebime, kad Butkutė, Justinas Riškus — dalyva
lietuvybės labui.
Šių metų premijos buvo paskir vis daugiau jaunimo įsijungia į vo trečioje ir ketvirtoje ekspedicijose.
Džiugu pažymėti, kad į Lietuvą,
tos: Muzikos premija — Andriui Lietuvių Bendruomenės veiklą.
į
stovyklą
„Atgaja", kuri įsikūrusi
Įsikūrė
keletą
naujų
apylinkių,
ku
Žlabiui; Teatro — Giedrei Griškevičiūtei-Gillespie; Dailės — Nomedai rioms vadovauja jauni, neseniai Palangoje, pasiuntėme 9 vaikus, ku
Grumadai, Žurnalisto - spaudos dar atvykę iš Lietuvos žmonės — Irena rie nemokamai galėjo pailsėti prie
buotojo — Ramunei Kubiliūtei; Tau Vilimienė, Tomas Urbonas, Dainius Baltijos jūros ir susirasti naujų
tinių šokių mokytojai — Gražinai Skripkauskas, Danutė Balčiūnienė draugų. Šią stovyklą finansavo Lie
Reškevičienei ir Radijo laidų premija ir dar daugelis kitų. Visose 60 apy tuvoje veikiantis labdaros fondas
linkių pastebima, kad jau trečdalis „Vienybė". Manome, kad užsimezgęs
— „Studijai R" Čikagoje.
bendruomenininkų yra jauni žmo draugiškas ryšys su šiomis organi
Vakarą sveikinimo žodžiu pra
nės. Beveik visose apylinkių valdy zacijomis nenutrūks ir kitais metais.
dėjo JAV LB Kultūros tarybos pirmi bose rasime jaunimo, o tai, be abejo,
Optimistiškai nuteikė tai, kad
ninkė M. Remienė. Vakaro vedėja Zi geras ženklas LB veiklai. Puikiai
suaktyvėjo JAV Lietuvių Bendruo
na Daknienė supažindino susirinku praėjusi Dainų šventė Čikagoje rodė,
menės veikla. 2002 metais Dainavo
sius su į šventę atvykusiais laureatais kiek jaunų žmonių neabejingi lietu
je surengta darbo konferencija, tapo
(jų atvyko 3, kiti dėl nežinomų viškai dvasiai.
kelrode žvaigžde, kviečiančia jau
priežasčių į premijų įteikimo šventę
Pastarieji rinkimai į JAV LB nimą į naujas konferencijas, ieškan
neatvyko) — N. Grumadą, R. KubiXVIII tarybą parodė, kad jauniems čia naujų būsimų veikėjų. Praėju
liūte ir G. Gillespie. Žymenis laure
žmonėms irgi rūpi LB veiklos gairės siais metais, per vieną JAV LB
atėms įteikė JAV LB Krašto valdybos — keletas drąsiai kandidatavo į Krašto valdybos posėdį visi vienin
pirmininkas Vytautas Maciūnas, o Tarybos narių rinkimuose ir laimėjo. gai priėmė nutarimą 2006 metais
Kultūros tarybos narė Ligija TautkuŠie — 2006 metai JAV LB Kraš surengti panašią darbo konferenciją.
vienė apdovanojo laureates gėlėmis. to valdybos buvo pavadinti Stovyklų
Rugsėjo 1-3 dienomis Putnam,
Susirinkusiems buvo pristatyti ir į metais. Man, kaip jaunimo reikalų CT, įvyko jau trečioji tokia darbo
šventę neatvykę laureatai.
atstovei, teko daug domėtis ir turėti konferencija, pasivadinusi „Jaunųjų
Meninę programą atliko Linas reikalų su jaunimo stovyklomis. Ge bendruomenininkų" vardu. Joje da
Umbrasas ir Zina Daknienė. L. Um gužės mėnesį teko dalyvauti „Nerin lyvavo 45 asmenys, atvykę iš Flori
brasas skaitė Antano Vaičiulaičio, ku gos" stovyklos talentų popietėje, kuri da, Minnesota, Chicago, Boston,
rio šimtmetį minime šiais metais, ei vyko pietų Bostono klube. Ten suma New York, Philadelphia ir Conneclėraščius, o Z. Daknienė padeklamavo niai ir išradingai buvo renkamos ticut. Šioje konferencijoje, kaip ir
Mačernio poeziją.
aukos lietuvybės salelei Vermont ankstesnėse, buvo iškelti tikslai —
Tikimės, kad tradicija atžymėti paremti.
supažindinti jaunus veikėjus su LB
savo kultūrininkus neišnyks, kad
Kaip žinote šiais metais buvo veikla ir jos gairėmis ir struktūra.
kitais metais į šią šventę susirinks perrašyti ir patvirtinti nauji Lietu Padiskutuoti su jais, kaip efektyviai
tikrai gausus būrys meno ir kultūros vių jaunimo sąjungos įstatai. Jų pro dirbti apylinkėse ar apygardose,
mylėtojų.
jektas buvo pateiktas JAV LB Kraš kaip įjungti visus bendrai tolimesnei
Pasibaigus programai JAV LB to valdybos Įstatų komisijos na lietuviškai veiklai, atvyko seniai
Kultūros tarybos pirmininkė prane riams. Į Kanadoje vykusį Pasaulio dirbantys tokį darbą lietuvių ben
šė, kad taryba baigė savo kadenciją ir jaunimo kongresą JAV LJS išsiuntė druomenėje asmenys. Atvykę jauni
tęsti kultūrinę veiklą perduoda būsi 11 atstovų. Aktyviai Kongreso darbe bendruomenininkai išsivežė iš šios
mai naujai Kultūros tarybai. Atsi dalyvavo mūsų LJS atstovės Liepa konferencijos gerus įspūdžius. Jie
dėkodama už darbą M. Remienė vi Gust, Giedrė Kazlauskaitė. Ateityje lankėsi Yale universitete, New Hasoms tarybos narėms įteikė po knygą LJS valdybai ir jos pirmininkui rei ven, „Sibiro" ekspedicijos dalyvė
kėtų geriau pasiruošti dalyvauti to Ieva Butkutė pasakojo savo įspū
„Lietuvių pėdsakai Amerikoje".
Kartu ir mes, dienraščio „Drau kiame atsakingame renginyje, neat džius iš kelionės į Sibirą, Liepa Gust
gas" redalkcija dėkojame JAV LB sisakyti pagalbos iš vyresnių kolegų. papasakojo savo įspūdžius apie Pa
Birželio mėnesį Vermont vyko saulio jaunimo kongresą Kanadoje.
Kultūros tarybos pirmininkei M. Remienei ir visoms narėms už ilgametį studentų stovykla, kurią jau antri NY apygardos pirmininkė Ramutė
metai ruošia aktyvi bendruome- Žukaitė pasakojo apie dalyvavimą
triūsą lietuvybės baruose.
nininkė Rasa Ardytė-Juškienė. Čia Pasaulio lietuvių seime. Sekmadienį
dalyviai
aplankė
Laima Apanavičienė stovyklauja rytinio pakraščio stu konferencijos
dentai, kurie neabejingi lietuviškai ALKOS muziejų.
veiklai. Jie yra aktyvūs LJS nariai,
Tariame labai ačiū Lietuvių fon
įkūrę prie Sąjungos Studentų tary dui — pagrindiniam konferencijos
bą, kurios tikslas — gilinti žinias rėmėjui, taip pat apylinkėms ir apy
apie LB veiklą, jos struktūrą ir ruoš gardoms nuoširdžiai prisidėjusioms
tis įsilieti į ją.
savo aukomis.
Savo kadencijos metu lankiausi
Glaustai bendradarbiauta ir su
Lietuva bei joje esančiomis organi daugelyje apylinkių ir apygardų —
zacijomis. Prisidėjome ruošiant ben visur sutikau nuoširdžių žmonių,
drą projektą „Ekspedicija į Sibirą", kurie mielai padėjo spręsti mūsų
skirtą 65 trėmimo metinėms pažy bendrą uždavinį — toliau puoselėti
mėti. Šio projekto sumanytojas — lietuvišką dvasią šioje žemėje.
LIJOT. Prie projekto įgyvendinimo Nuoširdus ačiū visiems!
prisidėjo ir Lietuvos Vyriausybė,
Sigita Šimkuvienė— Rosen
Tremtinių sąjunga ir kitos organi
JAV LB Krašto valdybos
zacijos. Du JAV LB atstovai — Ieva
vicepirmininkė jaunimo reikalams

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS
14SO AM banga iš WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.
Siu n-ietu premiju laureates (iš" kaires): Dailės — Nomeda Grumadą. Žurnalistospaudos d a r b u o t o j o — Ramune K u b t h ū t e . T e a t r o — Giedre GriškevičiūtėGillespie,

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO L A I D Ų

Tel. 773-476-2242
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Iš kur ir kodėl?
Yra daug dalykų, kuriuos mes
naudojame kiekvieną dieną ir nieka
da nesusimąstome, iš kur jie kilę, kas
juos atrado, kaip jie atkeliavo į mūsų
gyvenimą. Atrodo, jie buvo visada - ir
prieš šimtą metų, ir labai gilioje se
novėje. Tačiau kažkas juk turėjo būti
pionierius - pirmas sumaišyti pomi
dorų sultis su degtine, pagaminti
sumuštinį, užtraukti cigaro dūmą.
Nikotinas
1550 m. augalo Nicotiana tabacum sėklas iš Portugalijos į Paryžių
atsiuntė medikas Jean Nikotas de
Vilemainas ir išreklamavo jį kaip
vaistą.
Maždaug iki 1700 m. tabaką gy
dytojai žmonėms išrašydavo nuo
galvos ir dantų skausmo, artrito ir...
burnos kvapo. Pirmiausia nauju vais
tu labiausiai susižavėjo prancūzų
dvariškiai, pamažu jis tapo prieina
mas ir prastuomenei.
Boikotas
Britų kariuomenės kapitonas
Čarlsas Kuningamas Boikotas (18321897) 1873-1886 m. buvo Airijos Mayo
srities administratorius. Jis buvo di
džiausias agrarinės reformos Airijoje
priešininkas. Galų gale valstiečiai net
atsisakė dirbti jo žemėse, ir nuo to
laiko Boikoto pavardė ėmė reikšti in
divido arba organizacijos izoliaciją
tiek socialine, tiek komercine pras
me.
Pats kapitonas iš keblios padėties
bandė kaip nors išsisukti - norėda
mas nuimti 1880 m. derlių jis pasam
dė oranžistus (S. Airijos ultraprotestantų partijos nariai), tačiau tam te
ko išleisti daug valstybės lėšų, prirei
kė net kavalerijos būrių tvarkai pa
laikyti. 1886 m. „kietasis" kapitonas
išvyko iš Airijos.
„Kruvinoji Meri"
(Bloody Mary)
v

Sio kokteilio pavadinimas sieja
mas su Mary I Tudor (1516-1558).
1553 m. tapusi Anglijos ir Airijos
karaliene, ji ėmė persekioti protes
tantus. Per jos karaliavimo metus
Anglijoje liejosi kraujo upės.
Sakoma, kad žiaurioji karalienė
stiprius gėrimus mėgdavo skiesti
pomidorų sultimis. Savaime supran
tama, šiuolaikinis kokteilis išpopu
liarėjo tik XX amžiuje, o saliero ša
kelė jame atsirado 1960 m., kai vie
nas garsus ponas Čikagos „Ambassador East Hotel", nesulaukęs šiaude
lio, kokteilį išmaišė saliero šakele.
Tualetinis popierius
Senovės Romoje „tam reikalui"
buvo naudojamos kempinės, užmau
tos ant pagaliuko. Jos buvo laikomos
ąsočiuose su pasūdytu vandeniu ir,
savaime suprantama, buvo daugkar
tinio naudojimo.
Pirmasis supakuotas tualetinis
popierius atsirado JAV 1857 m. - ala
vijų sultimis sudrėkintų lapelių iš
radėjas buvo Joseph Gait.
O toks, kokį naudojame šiandien,
pasirodė tik 1935 m. Beje, ameri
kiečius aplenkė kinai. XIV a. Kinijos
imperatorius įsakė gaminti „oficialų
tualetini popierių" - tai buvo 60x90
cm minkšti popieriaus lapai.
Siluetas
Etjenas de Silhoutas 1759 m. bu

AtA
ANTANUI ZAPARACKUI

vo prancūzų finansų ministras. Tuo
metu valstybės iždas buvo visiškai
tuščias, o karalius Liudvikas XV pa
geidavo greitų rezultatų.
Finansų ministras nustatė, kad
didžioji dalis dvaro lėšų iššvaistomos
brangiems portretams, tad įsakė dai
lininkams piešti dvariškius iš šono,
akcentuojant tik kontūrus.
Neaišku, ko jis tikėjosi: sutaupyti
dažų ar sumažinti tapytojų įkainius
(beje, yra teorija, kad jis pats mėgo iš
spalvoto popieriaus karpyti žmonių
profilius), tačiau labai greitai jis buvo
atleistas, o jo pasiūlyti siluetai tapo
madingiausia Paryžiuje naujove.

iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame jo
žmonai STASEI, dukrai ŽIBUTEI, sūnui ALGIUI ir
jų šeimoms.
Giedrė Šaulienė ir
Daiva Bajorūnaitė su šeimomis

PAD

Angliškas ,,sandvičis", pasirodo,
irgi turi savo herojų. Tai John
Sandwich (1718-1792), lordų rūmų
narys, generolas, vėliau - laivyno
vadas. Ir, beje, labai prastas vadas.
Jis taip „nuvarė" laivyną, kad jo
atsistatydinimas 1782 m. buvo sutik
tas su didžiausiu džiaugsmu.
Taigi šis žmogus buvo lėbautojas
ir aistringas lošėjas. Kad galėtų
netrukdomas lošti, jis virėjams įsaky
davo tarp dviejų duonos riekių įdėti
gabalą mėsos. Tokį patiekalą jis
šlamšdavo prie stalo, viena ranka
laikydamas kortas, o kita - „sandvičį".

>S

atminimui
šeima prašė aukoti
Jėzuitų gimnazijoms
Vilniuje ir Kaune.
Mintauto Sodeikos
gyvenimą ir prasmingus
darbus pagerbdami
Lietuvos jaunimui aukas skyrė:

Kukurūzų dribsniai
1894 m. iš krūvos supelijusių
kviečių Will Keith Kellog (1860-1951)
pagamino pusryčių dribsnius, skirtus
sveikatos sanatorijos klientams.
Dirbdamas šeimai priklausančio
je sanatorijoje, Will buvo atsakingas
už sąskaitas ir ūkį. Kartą jis ėmė
eksperimentuoti su virtais kviečiais:
suspaudus velenais, jie tapdavo lipnia
mase.
Grįžęs rytą, rado apipelijusius,
tačiau vis tiek ėmėsi juos traiškyti.
Galiausiai jis suprato, kad viską le
mia ilgas mirkymas: tuomet sutraiš
kytus grūdus telieka pakepinti.
Will Kellog ėmė eksperimentuoti
su kukurūzais ir netrukus skrudintų
kukurūzų dribsniais ėmė prekiauti
per pašto užsakymus, o vėliau ir par
duotuves - iš to jis susikrovė tikrą
"^.
kapitalą. Pats W. K. Kellog buvo ve
getaras ir net savo šunį šėrė tik
daržovėmis.

Viskas prasidėjo toje vietoje, kur
dabar yra Čekija. 1519 m. netoli Joachimstai miesto buvo sidabro kasyk
la. Iš šachtoje randamo metalo buvo
pradėti kaldinti sidabriniai pinigai,
kurie, ilgai negalvojant, buvo pava
dinti joachimstaleriais.
Kadangi pinigai plačiai paplito,
kad būtų patogiau, pavadinimas buvo
sutrumpintas - taleriai.
Olandai tardavo „danler", o ang
lai priėmė tokį pavadinimą, mat buvo
lengviau ištarti.
Iš pradžių Amerikoje plačiausiai
buvo paplitę ispaniškieji pesai. Ta
čiau anglų kolonistai norėjo savų
pinigų ir ėmė juos vadinti „daler" ir
„doler".
1785 m. Kongresas, Thomas Jefferson pasiūlius, įtvirtino oficialią
valiutą „dolar", Tačiau ant monetų
liko ženklas $, kuris buvo naudoja
mas ir ant ispaniškųjų pesų, kol iš jų
padarė dolerius.
Aurelijus Eriksonas
„Klaipėda"

EKA

AtA
MINTAUTO (MONTE) SODEIKOS

Sumuštinis

Doleris
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Ramunė ir Scott Affsa Ai so Vlejo. CA Vincent ir Dalia Anelauskai, Los
Angeles, CA, Lupę Armendariz Redondo Beach, CA, Petras ir Liuda
Avižoniai Lagūna Mis CA Anthony ir Laima Balchas, VVhittier, CA,
Ramutė Bartuška įongwood, Fu, Linas ir Aldona Butkiai Thousand Oaks,
CA, Vytas ir Dalia Černiai, Glendale, CA, Rolandas ir Danutė Giedraičiai
Los Angeles, CA, Algirdas ir Birutė Jakščiai, Yorkville, IL, Andrius ir Lionė
Kazlauskai, VVinchester, MA, Valeria Kazlauskas, Los Angeles, CA, Kyo ir
Joong IGm, Cerritos, CA, Vitas ir Jura Kokliai, Hacienda Heights, CA,
Antanas ir Lilija Kulbiai, Brockton, MA, Algimantas ir Luda Kuprėnai,
Rancho Palos Verdes, CA, Vitalis Lembertas ir Brigitta LembertasHopkins, Santa Monica, CA, Janina Mikolajūnienė, Santa Monica, CA,
Cecilia Mitkus, Tinley Park, IL, Giedrė Petraitis, Los Angeles, CA, Kęstutis
ir Julija Petrauskai, Lagūna Beach, CA, Regina Pilvelis, West Hartford, CT,
Antanas ir Dalilė Polikaičiai. VVestlake VHiage. CA, Birutė Prasauskas,
Lomita, CA, Laima ir Romas Predkeliai Huntington Beach, CA, Nada S.
Rahhal. Redondo Beach, CA, Eugene ir Regina Silgaliai, VVilloughby, Ori,
Lucille Stadalninkienė, Los Angeles, CA, Mikalina Stančikienė, Los
Angeles, CA, Algis Tamošiūnas, Chicago, IL, Apoiinar ir Mary Torres, Las
Vegas, NV. Raiša Urbanas, Malibu, CA, Laimis ir Aldona Venckai, Santa
Monica, CA, Eugenijus ir Irena Vilkai, Valencia, CA, Liuda Waingortin,
Mitton, MA, Ramunė ir Romas Žemaitaičiai, Los Angeles, CA.
Visiems aukotojams ir šeimai nuoširdžiai dėkojame.
Jūsų aukos yra skirtos mokinių stipendijoms ir svarbiems gimnazijų
jaunimo projektams Lietuvoje.
Lithuanian Jesuits Fathers-Baltic Project", 12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439

Kai tėvai bijo sūnų

Tėvai bijo savo sūnų, nekalbant nuolius, vykdančius vandalizmo aktus.
jau apie svetimus. Naujasis fenome
Kiek kitoks vaizdas Italijoje, ku
nas ryškėja Didžiojoje Britanijoje ir rioje tokių suaugusiųjų procentas sie
kitose Europos šalyse - tai pedofobija kia 50, Ispanijoje - 52 ir Vokietijoje - 65.
(nepainiokite su pedofilija!). Naująją
Didžiojoje Britanijoje ši problema
fobiją tam tikra prasme taip pat gali taip paplito, kad pats ponas Bleras
ma laikyti iškrypimu, visiškai kei ėmėsi nacionalinės kampanijos prieš
čiančiu tėvų ir sūnų santykius.
asocialų jaunimo elgesį.
Jei anksčiau vaikai bijojo tėvų,
Kalbama apie vaikinus, kurie
dabar viskas atvirkščiai. Taip tvirti garsiai rėkauja ir iššaukiančiai elgiasi
nama Didžiosios Britanijos tyrimų gatvėje, piešia grafiti ant namų sienų
instituto „Institute of Policy Re ir autobusų, taip pat žemina ben
search" pranešime. Europos šalyse, draamžius.
paraleliai atlikę tyrimą, mokslininkai
Britų tyrimų instituto pranešime
priėjo prie išvados, kad vis daugiau teigiama, kad pusantro milijono
suaugusiųjų susilaiko nuo to, kad su anglų norėtų persikelti i kitą namą,
stabdytų savo atžalą, aprėktų ją ar kad tik nesusitiktų su vaikinais „iš
„skaitytų moralą". Ir atsitinka taip kvartalo", o 1,7 min. vakarais sten
todėi, kad tėvai ir motinos bijo pa giasi neiti j gatvę, kadangi jaunimas
auglių reakcijos. Jie bijo, kad vaikai elgiasi nedrausmingai.
suduos ar kitaip Įžeis, bijo, kad pa
Suaugusieji bijo jaunimo, o kai
auglys puls ar ims bartis. Todėl suau kalba pakrypsta apie savo vaikus,
gusieji linkę užmerkti akis, tylėti ir apie sūnus, pedofobija papildo dar ir
apsimesti, kad nieko blogo nevyksta. kitas fenomenas: tėvai tampa savo
Kaip sakoma tyrime, pagal Euro vaikų vergais, jie pildo visus jų
pos klasifikaciją, pedofobija daugiau reikalavimus, iš kailio neriasi, kad
sia serga britai: tik 34 proc. apklaus vaikų gyvenimas būtų kuo gražesnis.
tųjų galėtų pabandyti sustabdyti jau
„Klaipėda"
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Lapkričio 18 d. Jaunimo centro salėje, 5620 S. Claremont Ave., Chicago,
Lietuviu operos metinis pokylis
Pokylio pradžia 6 vai. v.

•Literatūrinė vakaronė „Pava
saris rudenį" įvyks lapkričio 17 d.,
penktadienį, 7:30 vai. v. Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre. Programoje:
Jurgio Jankaus ir Antano Vaičiulaičio
100-ųjų metinių minėjimas. Poetės
Irenos Norkaitytės-Gelažienės nau
jos poezijos knygos sutiktuvės. Savo
kūrybą skaitys Eglė Juodvaikė, Vio
leta Pakalniškienė, Vilimantas Zab
lockis, Sigutė Lukauskaitė. Vakare
taip pat dalyvaus rašytoja Laimutė
Tornau. Ji prisimins Antaną Vaičiu
laitį, kurio 100-ąsias metines šiemet
švenčiame. Po programos — vaišės.
Lietuvių rašytojų draugija maloniai
kviečia į šią jaukią vakaronę. Tel. pa
siteiravimui: 773-847-1693.

ir kavutė. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti.

• J A V LB Socialinių reikalų ta
ryba ir vyresniųjų lietuvių centras Či
kagoje kviečia visus į kasmetinį lab
daros vakarą š. m. gruodžio 9 d. 5 vai.
p.p., kuris vyks „Seklyčioje" (vaka
rienė — 6 vai. v.). Jūsų lauks šauni
vakarienė bei tradicinė prel. Prunskio premijos įteikimo ceremonija.
Meninėje programoje — nuotaikin
gos dainos, muzika bei pasilinksmini
mas. Bilietus galite įsigyti SRT būs
tinėje, 2711 W. 71st St., Chicago, IL.
Tel. pasiteiravimui: 773-476-2655
(darbo laikas — nuo 9 vai. r. iki 4 vai.
p. p., nuo pirmadienio iki ketvirtadie
nio). Auka: 35 dol. Visi maloniai
'•Lapkričio 17 d., penktadienį 7 kviečiami.
vai. v. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte (14911 127th Street, Lemont •Gruodžio 9 d., šeštadienį, Svč.
IL 60439) Bočių salėje bus rodomas Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
filmas „Žalčio žvilgsnis" (1990). Vai mo parapija švęs parapijos Svč. Mer
dina Dainius Kazlauskas, Gediminas gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Karka, Vidas Petkevičius. Lapkričio šventę. Ta proga rengiami atsisveiki
19 d., sekmadieni, 3 vai. popiet, Jau nimo su Šv. Kazimiero kongregacijos
nimo centro kavinėje, Čikagoje (5620 seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84
S. Claremont Ave., Chicago IL) ma metų, pietūs. Šiais metais seselės katysite lietuviško kino klasika tapusį zimierietės švenčia kongregacijos įs
filmą „Virto ąžuolai" (1976). Vaidina teigimo 100-ąsias metines. Visi para
Nijolė Lepeškaitė, Vladas Bagdonas, pijiečiai ir lankiusieji seselių vado
Jonas Pakulis. Maloniai visus kviečia vaujamą parapijos mokyklą kviečiami
me į kino vakarus. Susitikimuose da dalyvauti seselių pagerbime. Šventė
lyvaus kino režisierius Gytis Luk prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai. p.p.
Apie dalyvavimą prašome pranešti
šas.
Salomėjai Daulienei (tel. 773-847•Šeštadienį, lapkričio 18 d. Lie 4855) arba Evelinai Oželienei (tel.
tuvių dailės muziejuje, 14911 127th 773-254-7553).
Street, Lemont, vyks koncertas „Auk
so stygos", kuriame meninę progra*- •Gruodžio 10 d. Palaimintojo J.
mą atliks pianistas Rimantas Vingras Matulaičio misijoje vyks tradicinis
ir violončelistas David Low. Į lab misijos choro Kalėdinis koncertas.
daros koncertą visus maloniai kvie Koncerte dalyvauja vaikų choras
čia Lietuvos vaikų globos būrelis „Vyturys" ir solistė Liana Kopūs
„Saulutė".
tai tė-Pauletti.
• P a d ė k o s dieną, lapkričio 23 d.,
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje šv.
Mišios vyks 10 vai. r. Pašventinimui
galima atsinešti Pacįėkos dienos sta
lui tinkančių valgių — derliaus vai
sių. Taip pat galite atnešti maisto
produktų vargingiems žmonėms.
•Lapkričio 26 d., sekmadieni. 2
vai. p.p. Mažosios Lietuvos lietuvių
v

draugija Čikagoje ruošia Tilžės Akto
88-erių metų sukakties paminėjimą
Šaulių namuose, 2417 W. 43 gatvė
Čikagoje. Programoje — iškilmingoji
dalis su vėliavų įnešimu, invokacija,
himnais, paskaita ir menine progra
ma. Po programos — pabendravimas

• J a u n i m o centro tradicinė va
karienė įvyks gruodžio 3 d., sekma
dienį, didžiojoje salėje. 3 vai. p.p. Jė
zuitų koplyčioje kun. Antanas Gra
žulis, SJ, atnašaus šv. Mišias už miru
sius Jaunimo centro rėmėjus. Mišių
metu giedos solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai, akompanuos Manigirdas Motekaitis. 4 vai. p.p. salėje
bus trumpa akademija ir ansamblio
„Gabija" (vadovė Genė Razumienė)
koncertas. Vakarienę ruoš Morkūnų
„Lithuanian Plaza Bakery and Deli".
Galima užsisakyti stalus ir pavienes
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-4474501 (Milda Šatienė) ir 708-636-6837
(Anelė Pocienė).

Meninę dali atliks operos choras ir solistė Nida Grigalavičiūtė. Diriguos
chormeisterė Jūratė Grabliauskienė, akompanuos Manigirdas Motekaitis.
Šokiams gros „Kaukas". Choras kviečia visus Jus dalyvauti tradiciniame po
kylyje ir tuo padėti sumažinti naujo pastatymo išlaidas. Stalus užsisakyti
galite paskambinę Rimai Urbonavičienei (tel. 708-439-6762 ar 708-4299764) arba Virginijai Savrimienei (tel. 630-257-6481). Auka asmeniui - 35 dol.

Scena iš jubiliejinio Lietuvių operos past

Jono Kuprio nuotr.

dalijasi savo ispūdžias apie Lietuvą
(„Remembering Lithuania and the
Lithuanians").
Visas skyrius skirtas turizmui
Lietuvoje. Jame kalbama apie turiz
mo vystymą Lietuvoje, apie naujų tu
rizmo šakų plėtojimą.
Kam įdomu Lietuvos verslas ir
bankinė sistema, galės paskaityti
Ray Vyšniausko straipsnius apie Lie
tuvoje esančius bankus bei finansi
nes grupes, jų atsiradimą bei veiklą.
Kitas didžiulis žurnalo skyrius
v

Rugsėjo mėn. „Lithuania today"
numeris kaip visada įdomus ir spal
vingas.
Ray Vyšniauskas rašo apie žur
nalistų viešnagę Strasbourg („Their
taxes at work"). Buvęs Norvegijos
ambasadorius Lietuvoje Kare Hauge

skirtas Vengrijai. Cia rasite straips
nių apie 1956 m. revoliuciją, apie šios
šalies istoriją ir dabartį, apie Lietu
vos bei Vengrijos ryšius. Žurnale išs
pausdinti pokalbiai su Vengrijos
ambasadoriumi Lietuvoje Sandor
Juhasz ir su Lietuvos ambasadoriu
mi Vengrijoje Dariumi Semaška.
Kaip visada supažindinama su
Lietuvos viešbučiais, restoranais,
lankytinomis vietomis.
Žurnalą galite įsigyti „Draugo"
knygynėlyje. Kaina - 6.50 dol. Per
siuntimas - 3 dol.

,Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Skelbimai
Advokatas
GINTARAS P . Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Advokatas
V y t e n i s Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
* 6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
_

Kaip visada „Draugui" gelbsti ištikimieji talkininkai. Ši karta jie padeda išsiųsti dienraščio skaitytojams kalėdinius
atvirukus. Jono Kuprio nuotraukoje (iš kairės sėdi): Aurelija Kriaučiūnienė, Aldona Lekeckienė, Elena Majauskienė,
Viktorija Valavičienė ir Adelė Lietuvninkienė. Stovi: Vaclovas Momkus, Jurgis Vidžiūnas, Algis Čepėnas, Liucija
Maldonienė Ona Gradinsklenė, Salomėja Daulienė, Vitalis Lekeckas, Antanas Valavičius, Kazys Majauskas, Aleksas Smilga
ir Antanas Paužuolis.

Advokatas
D A R I U S R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

