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Ziniasklaida: Irake vyksta pilietinis karas 

Kovoti su teroristinių išpuoliu padariniais irakiečiams tenka vis dažniau. AP nuotr. 
New York, lapkričio 28 d. 

(AFP/BNS) — Kai kurios pagrindinės 
JAV žiniasklaidos priemonės dabar 
smurtą Irake jau vadina „pilietiniu 
karu", nors Baltieji rūmai tvirtina, 

kad kruvina nesantaika tokio laips
nio dar nepasiekė. 

Žurnalas „Editor and Publi-
sher", kuris yra pagrindinis apie JAV 
naujienų rinką rašantis leidinys, 

sprendimą naudoti tokį terminą pa
vadino persilaužimu. 

„Matyt, pastarosios savaitės ab
soliutus chaosas ir skerdynės galuti
nai įtikino kai ką be pasiteisinimų 
naudoti terminą 'pilietinis karas'",— 
pirmadienį vakare savo interneto 
svetainėje rašė žurnalas. 

„NBC News" tapo dar viena 
naujienų organizacija, panaudojusia 
šį terminą, — ji pranešė, kad šiitų ir 
sunitų tarpusavio smurtas drauge su 
vyriausybės nesugebėjimu nuslopinti 
šios nesantaikos atitinka pilietinio 
karo apibrėžimą. 

NBC ryto laidos „Today" vedėjas 
Matt Lauer sakė, jog transliuotojas 
rūpestingai apsvarstė, ar „pilietinis 
karas" yra tinkama frazė smurtui 
Irake apibūdinti. 

„Turėtume paminėti, kad neat-
sibudome vieną pirmadienio rytą ir 
nepasakėme: 'Vadinkime tai pilieti
niu karu', — sakė M. Lauer. — Tam 
reikėjo atidaus apsvarstymo. Tarė
mės su daug žmonių". 

apribojimai bus sušvelninti 
Talinas, lapkričio 28 d. (BNS) — 

JAV prezidentas George W. Bush an
tradienį pažadėjo dirbti dėl to, kad 
centrinės ir Rytų Europos šalių pi
liečiams būtų sušvelninti kelionių ap
ribojimai. 

„Džiaugiuosi pranešdamas, jog 
dirbsiu su mūsų Kongresu ir mūsų 
tarptautiniais partneriais, kad pa
keistume mūsų vizų atsisakymo pro
gramą", — per spaudos konferenciją 
Estijoje sakė G. W. Bush. 

Aštuonios buvusios komunisti
nės valstybės, kurios 2004 metais 
įstojo į Europos Sąjungą, ilgą laika 
spaudė Washington Įtraukti jų pi
liečius i vizų atsisakymo programą, 
kuri taikoma Vakarą Europos šalims. 

Pasak G. W Bush, kadangi Estija 
ir JAV yra sąjungininkės NATO, 
svarbu, kad abiejų šalių piliečiai tu
rėtų galimybę laisvai vykti į keliones. 

G. W. Bush pažymėjo, kad Estijos 
prezidentas Toomas Hendnkas Ilve-
sas, taip pat ministras pirmininkas 
Audras Ansipas per susitikimus su 
juo visiškai tiesiai iškėlė klausimą dėl 
bevizio režimo. 

JAV prezidentas pridūrė, jog bū
tina užtikrinti ir bevizių santykių 
saugumo sistemą, neleisti kad ja pa
sinaudotų tie, kurie priešiškai nu
siteikę prieš amerikiečius. 

Kaip pažymėjo G. W. Bush, bevi
zio režimo siekiančios šalys ir JAV tu
ri daugiau keistis informacija. 

Popiežius a tvyko Į T u r k i j ą 
Ankara, iapkričio 28 d. („Reu-

ters"/BNS/„Draugo" info.) — Popie
žius Benediktas XVI antradienį at
vyko į Turkijos sostinę Ankarą, kur 
pradėjo savo keturių dienų kelionę, 
kurios metu bandys užglaistyti ne
santaiką dėl prieštaringai vertinamų 
jo komentarų apie islamą. 

„Sio vizito apimtis yra dialogas, 
brolybė, įsipareigojimas dėl suprati
mo tarp kultūrų, tarp religijų, dėl su
sitaikymo",— lėktuve prieš išskris
damas iš Romos į Turkiją žurnalis
tams sakė vokiečių kilmės pontifi
kas. 

Musulmoniškosios Turkijos mi
nistras pirmininkas Recep Tayyip 
Erdogan pranešė, jog popiežius Be
nediktas XVI vos atvykęs į Ankarą 
jam sakė, kad remia Turkijos siekį 
įstoti į Europos Sąjungą (ES). 

R. T. Erdogan, pamaldus musul-

Benediktas XVI 
„Reuters" nuotr. 

monas, dėjo visas pastangas, kad po
piežius būtų priimtas šiltai. „Mes, 
kaip tauta, privaloma popiežiui paro
dyti savo svetingumą", — tvirtino 
Turkijos premjeras. 

R. Paksas galės 
dalyvauti 

rinkimuose 
Vilnius, lapkričio 28 d. (Alfa.lt) 

— Seimas neužkirto kelio Rolandui 
Paksui dalyvauti savivaldos rinki
muose - antradienį nepritarta įstaty
mo pataisai, kad savivaldybės tary
bos nariu negali būti renkamas as
muo, kuris apkaltos proceso tvarka 
neteko teisės būti prezidentu. 

Už tai, kad tokia nuostata būtų 
išbraukta iš svarstomo įstatymo pro
jekto, antradienį balsavo 47 seimū-
nai, 7 buvo prieš, 13 susilaikė. „Už" 
nebalsavo tik viena Seimo frakcija -
Tėvynės Sąjunga. 

Socialdemokratas Teisės ir teisė
tvarkos komiteto pirmininkas Julius 
Sabatauskas argumentavo, kad 
Konstitucija nenumato, jog savival
dybių tarybų nariai prisiektų. 

O pagal Konstitucinio Teismo iš
aiškinimą padaręs šiurkštų Konsti
tucijos pažeidimą ir taip pažeidęs 
priesaiką žmogus pagal Konstituciją 
negali eiti tik tų pareigų, kurioms už
imti Konstitucija reikalauja prisiekti. 

„Todėl tokia norma nušalintam 
prezidentui neleisti tapti savivaldy
bės tarybos nariu yra antikonstitu
cinė ir ją būtina išbraukti", - sakė J. 
Sabatauskas. 

Konservatorius Rimantas Dagys 
argumentavo, kad pažeisdamas prie
saiką asmuo jau nusižengia rinkė
jams. Tad esą apribojant priesaiką 
pažeidusių teises drausmintų ją priė
musius. 

R. Paksas buvo pašalintas iš pre
zidento pareigų 2004-ųjų balandį 
Seime pradėto apkaltos proceso už 
Konstitucijos pažeidimus. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
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M. Lauer ir JAV atsargos genero
las Barry McCaffrey, „NBC News" 
karinis analitikas, sakė, kad pilieti
nis karas reiškia mažiausiai dvi pu
ses, naudojančias smurtą politiniais 
tikslais valstybėje, kurios vyriausybė 
negali sustabdyti konflikto. 

,,Newsweek International" re
daktorius Fareed Zakaria rašė, jog 
„nebegali būti abejonių, kad Irake 
vyksta pilietinis karas, kurio metu 
abiejų jo Nukelta į 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Skautybės kel ias . 
•Kol gaisras neišsiplėtė. 
•Tautiškumo 
naikinimas ir mūsų 
pasipriešinimas. 
• Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Pakankamumo teorija. 
•Ata sesuo Marija Aloyza 
Saulytė. 
•Mūsų virtuvė. 
• IX Lietuvių dainų 
šventės konkursas. 
•Neįgalieji fotomėgėjai. 
•Miesto panorama. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.63 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Rasta nuotrauka 
Praėjusią savaitę gavau laišką iš 

Onos Motiejūnienės, gyvenančios 
Arizonoje. Nustebau, pamačiusi nuo
trauką — Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona stovi kartu su skautų 
pradininku Lord Baden Powell. Kar
tu su nuotrauka — laiškas ir auka 
Lietuvių skautų organizacijai tęsti 
skautišką programą. 

Dėkojame Onai Motiejūnienei už 
piniginę auką ir nuostabią nuotrauką 
skautiškam archyvui. 

Štai pridedu Onos Motiejūnie
nės rašytą laišką: 

„Mieloji Aušra, 
Siunčiu Jums šią istorinę nuo

trauką, kai Baden Powell kartu su 
žmona lankėsi Palangoje 1933 me
tais. Drauge yra prezidentas Antanas 
Smetona ir p. Smetonienė. Aš su savo 
vyru Jonu Motiejūnu, kuris iškeliavo 
prieš trejus metus anapilin, buvome 

taip pat skautai, keliavome po visą 
Pietų Ameriką. Ilgiau sustojome Ko
lumbijoje - Bogotoje. Marija ir Erika 
Jankauskaitės gyvena tame mieste. 
Jos buvo labai malonios ir pas jas 
radom šią nuotrauką. Man paskolino 
šią nuotrauką Aš joms originalą 
grąžinau. Po to pasimatymo abi jos 
iškeliavo amžinybėn. 

Linkiu Jums ir visiems skautams 
sėkmės. Mūsų visos keturios dukre
lės buvo skautės: Ramunė, Eglutė, 
Rūtelė ir Birutė. 

Mudu su Jonu Motiejūnu susi
pažinome, įsimylėjome Australijoje ir 
apsivedėme. Su keturiom dukrelėm 
atvykome į Ameriką, kur laimingai 
gyvenome. 

Linkiu Jums viso geriausio ir 
pridedu skautų organizacijai auką. 

Iki kito karto! 
Ona Motiejūnienė" 

Baden Povvell žmona. Lord Baden Povvell, prezidentas Antanas Smetona ir 
prez. Smetonos žmona. 

Čikagos lietuvių skautų tuntai 
ruošia Didžiqjq loteriją 

Čikagos lietuvių skautų tuntai 
bei skautai akademikai, nutarę, jog 
reikia kaip nors daugiau surinkti 
lėšų, kad galėtų toliau tęsti skautišką 
programą lietuviškam jaunimui, 
nutarė suruošti Didžiąją loteriją. 

Didžiosios loterijos bilietų trau
kimas vyks 2007 m. kovo 11 d., per 
Čikagos lietuvių skautų tradicinę 
Kaziuko mugę. Pirmasis laimėjimas 
yra 1,500 dolerių; antrasis — 500 
dol.; trečiasis — 250 dol., o ketvirta
sis — 100 dol. Vieno bilieto kaina: 5 
dol. 

Yra išspausdinta tik 2,000 bilie
tų. Kiekvienas Čikagos lietuvių skau
tų tuntas ir skautai akademikai 
gauna po 500 bilietų, kuriuos turės 
išplatinti. 

Bilietus galėsite įsigyti per 
Pasaulio lietuvių centro ruošiamą 
tradicinę kalėdinę mugę, kuri jvyks 
gruodžio 2 - 3 d. Prašome nusipirkti 
bilietus prie skautų tuntų stalų. 
Kalėdinei mugei pasibaigus ir visų 
loterijos bilietų nepardavus, galėsite 
juos įsigyti iš skautų. 

Padėkite skautams ir nusipirkite 
po loterijos bilietą. Dėkojame visiems 
iš anksto. Sėkmės visiems. 

Sese Aušra 

SKAUTAI 
KVIEČIAI 

KŪČIŲ 
VAKARIENĘ 
Detroito „Gabijos" ir „Baltijos" 

tuntų skautės bei skautai maloniai 
kviečia visą Detroito ir apylinkių 
lietuvių visuomenę dalyvauti tra
dicinėje Kūčių vakarienėje, kuri bus 
sekmadienį, gruodžio 10 dieną, Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos salė
je-

Šventė prasidės tuoj po šv. Mišių 
ir kavutės, maždaug 12:30 vai. po 
pietų. Pirmiausia įvyks iškilminga 
tuntų sueiga, skautai atliks trumpą 
kalėdinę programėlę, po to laužysime 
ir dalinsimės kalėdaičiais, valgysime 
tradicinę kūčių vakarienę. 

Kūčių vakarienės metu vėl rink
sime pinigines aukas vaikų globos 
namams Marijampolėje. Už surink
tus pinigus supirksime ir išsiųsime 
vaikams įvairių reikalingų daiktų. 
Kviečiame visus prisidėti prie šios 
rinkliavos ir pradžiuginti vaikučius 
Kristaus Gimimo šventės proga. 

Kūčioms užsiregistruoti reikia iš 
anksto pas Rasą Karvelienę, tel. 
248-380-1363. Taip pat kviečiame 
kiekvieną skautišką šeimą prie kūčių 
vaišių prisidėti savo pagamintu pa
tiekalu. 

Lauksime visų. 
R. Karvelienė 

Jūrų skaučių 
gerasis darbelis 

Kviečiame Jus peržiūrėti savo 
knygų rinkinius ir prašome pa
aukoti Amerikoje išleistas lietuviš
kas knygas siuntimui į Lietuvą, į 
Pasvalio Mariaus Katiliškio biblio
teką. Ten bus įruoštas jūrų skau
čių knygų fondas su nuotraukom. 
Bus priimamos enciklopedijos, is
torijos, biografijos, atminimų kny
gos. Taip pat ieškoma lietuviškų 
žurnalų, išleistų Amerikoje, ypač 
domina žurnalas „Karys". 

Galima atnešti knygas/žur
nalus sueigos laiku ir perduoti va
dovėms. Arba galima atnešti kny
gas/žurnalus per PLC kalėdinę 
mugę. Ten bus paskirta dėžė Jūsų 
paaukotoms knygoms. 

Nuoširdžiai iš anksto dėkoja
me. 

Linkime visiems nuostabių 
švenčių. 

„Nerijos" tunto 
vadovybė 

Pernai Philadelphijoje vykusioje Ka
lėdų eglutės programoje pasirodė ir 
skautai. „Juokdario pasakoje" kara
laitę vaidino Aleksandra Britain, o 
juokdarj — Kristukas Akerley. 

Visiems patinka ištraukt i laimingąjį bi l ietėl i ir ka nors loteri joje laimėti. 
Pernai Pasaulio l ietuvių centre vykusioje Kaziuko mugėje sesytės Ir 
bro l iukai buvo gul te apgulė laimėjimų „šul inėl j" . įsivaizduokite, koks būtų 
džiaugsmas laimėti Didžiosios skautų tuntų Ir akademikų skautų loterijos 
laimėj imą, pvz., — 1,500 dolerių. 
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TAUTIŠKUMO NAIKINIMAS 
IR MŪSŲ PASIPRIEŠINIMAS 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Vytauto Didžiojo universite
to Katalikų teologijos fakulteto 
2006.11.10-11 ruoštos tarptautinės 
konferencijos „Protection of National 
Identity in European Union" pra
nešimo tekstas. 

Akivaizdu, jog šios Tarptautinės 
Mokslinės teoretinės-praktinės kon
ferencijos organizatoriai ir pranešėjai 
nevengia pakelti akių nuo savų moks
linių darbų ir pažvelgti, kas vyksta 
artimame bei tolimesniame pasauly
je. Tad tiesos laimėjimo siekiančiam 
publicistui dalyvauti tokiame rengi
nyje yra ne tik didi garbė, bet ir 
padrąsinantis malonumas. Yra tekę 
susidurti su aklais savo aplinkai 
intelektualais. Tai primena legendą 
apie įsižiūrėjus} į savo brėžinius smė
lyje ir, kas vyksta užkariautame 
mieste nematantį, senovės moksli
ninką. Kai prieš jį atsistojo priešo 
karys, laikantis kruviną kardą ranko
je, mokslininkas ji sudraudė: „Noli 
tangere circulos meos!" (Neliesk 
mano apskritimų!) 

Šiandien ant Europos Sąjungos 
(toliau - ES) mokslininkų „apskri
timų" šešėlį meta su žmonių patrio
tizmą - tėvynės meilę - žudančio 
globalizmo kardais rankoje atžygiuo
ją Briuselio supervalstybės eurok-
ratai. Nėra abejonės, kad prieš są
žiningus krikščionis, kitatikius ir gal 
net prieš tikėjimo neišpažįstančius 
inteligentus stovi aršios kovos bū
tinumo vizija. 

Visi net esame klaidinami, ban
dant per pavadinimus suplakti į 
vieną du skirtingus dalykus: globa-
lizmą ir globalizaciją. „Globalizmas" 
pridengė labai aiškų pavadinimą: 
„pasaulinės valdžios kūrimą", „pri
verstinį kosmopolitizmą". O daug 
gero nešantis, nesustabdomas, am
žiais vykstantis pasirinktinis kultū
ros ir technologijos sklidimas pava
dintas „globalizacija", „globalizmą" 
padarant irgi neva nesustabdomu. 

Kinų filosofas ir strategas Sun 
Tsu kovotojams yra seniai pataręs 
pažinti priešą ir pažinti save. Pažvel
gę i savas gretas, ne visur matome 
malonų vaizdą. Karai pakirto gyvy
bės vertę. Intelektualų atsiribojimas 
nuo visuomenės pilietinio švietimo ir 
nuo Europai tradicinės krikščioniš
kos dvasios gynimo leido įsišaknyti 
įvairios kilmės materializmui ir kos
mopolitizmui. Daug kas maišo „par
tiškumą" (dalyvavimą politinėje par
tijoje) su kiekvienam piliečiui priva
loma „politika", ir tuomi save išjun
gia iš kovos už Tiesą. Tautos moralės 
reikalai, ypač jaunimo auklėjimas, 
daug kur užleistas Antikristo legio
nieriams. Į mokyklų programas 
skverbiasi „JT švietimo ministerija", 
vadinama UNESCO, propaguojanti 
planetos garbinimą. 

Dažnai teisinamasi, kad karo ir 
okupaciniais metais priešas buvo 
aiškus, ko nebėra dabar. Netiesa. 
Priešas ir dabar aiškus, žinomos jo 
organizacijos, jų vadai, jų veiklos 
metodai bei siekiai. Lieka tik pa
ieškoti informacijos, už ką dar ne
same baudžiami kalėjimu. Greit pa
aiškėtų, kad modernųjį globalizmą 
1919 m. suorganizavo (apie „apvalųjį 
stalą") Anglijos ir JAV politikai, 
„angliškai kalbantieji" intelektualai 
ir didžturčiai. Tik jau ne „Vatikanas" 
ir ne „žydai", į ką bandoma nukreip
ti dėmesį. Žinoma, visur buvo svajo

tojų valdyti pasaulį, gal ir tarp lietu
vių. 

Ar nepakankamai planus išdavė 
Vakarų globalistų numylėtinis Mi-
chail Gorbačiov, 2000 m. kalbėdamas 
Londone ir pavadindamas ES „Nauju 
europiniu sovietu"? Jau 1920 m. 
popiežius Benediktas XV pastebėjo: 
„Pasaulio valdžios atėjimo ilgisi visi 
blogiausi ir iškrypėliški elementai. 
Tokia valstybė <.. .> panaikintų 
visus tautinius lojalumus. Joje ne
būtų pripažįstamas joks tėvo auto
ritetas virš jo vaikų ar Dievo viršeny
bė virš žmonių visuomenės. Jei tokios 
idėjos bus įgyvendintos, tai neišven
giamai seks dar neregėtas teroro 
viešpatavimas". Tai tik vienas iš 
žinomų tokio lygio autoritetų pasi
sakymas. 

Deja, per mažai yra žinoma ir 
apie tylų, bet destruktyvų, žmonių 
galvoseną pamažu keičiantį procesą -
„gramšizmą", įsiskverbiantį net į 
religiją. Tai Antonio Gronci pateiktas 
metodas - infiltruoti marksizmą per 
kultūrą. Vatikano istorikas rašytojas 
Malachi Martin knygoje apie popiežių 
Joną Paulių II („Keys of This Blood") 
teigia, jog šis italas komunistas esąs 
pavojingesnis už Leniną, kurs klai
dingai manęs, kad marksizmą galima 
žmonijai primesti prievarta. 

Kadangi publicistui nėra privalo
ma mokslinė metodologija ir daug 
kitų varžtų, galiu laisviau pažvelgti ir 
į daugeliui „šventa karve" tapusią 
ES. Tokiam leistina net pasinaudoti 
„sapienti sat" (protingam pakanka) 
lengvata. 

Praėjusį vasarį Kremliaus Gu
lago kankinys, pasaulyje žinomas 
rezistentas Vladimir Bukovskij pa
sakė kalbą Briuselyje. „Brussels 
Journal" redaktorius vedamajame 
paskelbė, jog Bukovskij įspėjęs, kad 
ES atstovauja totalitarinę viziją, 
prieš kurią jis kovojo Rusijoje. „Mr. 
Bukovskij ES pavadino 'pabaisa' 
(monster), kuri turi būti sunaikinta, 
kol ji dar neišsivystė į totalitarinę 
valstybę". Esą, jis 1992 m. matęs 
slaptus sovietų dokumentus apie ES 
steigimą, tad turįs mintyje planus ir 
struktūras, vedančias į tautų sunai
kinimą, ko buvo siekiama Sovietų 
Sąjungoje". 

Du anglai žurnalistai, Christop-
her Booker ir dr. Richard North, rem
damiesi žurnalistiniu tyrimu ES 
viduje, 2003 m. paskelbė leidinį „The 
Great Deception: The Secret History 
of the European Union" (Didžioji ap
gaulė: slapta ES istorija.). ES sukū
rimą Europos valstybių nepriklau
somybių ir žmonių laisvių sąskaiton 
autoriai vadina „lėtai slenkančiu 
'coup d'etat', sensacingiausiu per
versmu" istorijoje. Esą ES kūrėjai 
pasinaudoję Belgijos M. R Paul Hen
ry Spaak patarimu pristatyti ES tik 
kaip prekybos užtvarų nugriovimą, 
kaip „bendrą rinką", o ne politinę 
sąjungą. 

Yra tarptautinių ryšių žinovų, 
kurie teigia, kad 1957 m. „Romos 
sutartis" buvo paremta klaidinimu, 
pavadinant ją „sutartimi". Sutartis 
nepažeidžia ją pasirašiusių valstybių 
suvereniteto, nei sienų apsaugos 
teisių, nei tų valstybių piliečių apsis
prendimo laisvės, kaip tai padariusi 
„Romos sutartis". Vėliau, kaip matė
me, tai išsivystė į ES Konstituciją. 

Apie ES svajojo ir Hitleris, ir 
Stalinas. Bet jau 1917 m. L.Trockis 
kalbėjęs apie „proletariato atkurtą 
Europą". O, anot dr. Algimanto Lie-

DANUTĖ BINDOKIENE 

Kol gaisras neišsiplėtė 

Nėra abejonės, kad šiuo metu 
„karščiausia" mūsų plane
tos vieta yra Irakas. Net ir 

visuomet optimistiškai dėl Irako 
ateities galimybių nusiteikęs JAV 
prez. George W. Bush jau rodo nu
sivylimo žymes ir dairosi išeičių iš 
labai pavojingos padėties. Deja, pi
lietinio karo laužas Irake jau labai 
įsiliepsnojęs ir jį užgesinti reikės 
ypatingų pastangų. Galbūt net 
pasitelkiant į pagalbą Irako kaimy
nines valstybes, kurias prieš šio 
karo pradžią JAV prezidentas buvo 
įrikiavęs į „blogybių ašies" sąrašą. 
Tai, žinoma, Sirija ir Iranas. Kol 
kas apie pasitarimus su šių dviejų 
valstybių vadais prez. Bush nenori 
nei girdėti, bet vis tiek ilgainiui 
negalės be jų apsieiti. Kaip sakoma, 
jei kitomis priemonėmis neįmano
ma ligos nugalėti, reikia pasinau
doti ir labai karčiais vaistais... O 
dar vienas tų „karčių vaistų" šaukš
tas yra Izraelis: kol jo konfliktai su 
palestiniečiais neišnyks arba bent 
nesumažės, kitos musulmoniškos 
šalys nebus per daug palankios Va-
šingtonui, kuris, jų nuomone, yra 
labai vienašališkai palankus Izrae
liui, o į palestiniečių reikmes ne
kreipia didesnio dėmesio. 

Tačiau yra dar viena pavojinga 
vieta, kurioje pastaruoju metu ru
sena lauželis, galįs nesunkiai įsi
liepsnoti į didelį gaisrą, panašų 
kaip Irake. Tai, žinoma, Afganista
nas. Jame, kaip ir Irake, karas ofi
cialiai užsibaigė, vos prasidėjęs. 
Kurį laiką atrodė, kad Amerika ir 
jos sąjungininkės pasiekė greitą 
laimėjimą; Talibanas buvo nugalė
tas, „ai Qaeda" ragai nukapoti — 
jos teroristai išsklaidyti, suimti 
arba žuvę, o pats vadas — Osama 
bin Laden, nors nesurastas, bet 
netekęs didžiausios savo įtakos 
dalies. Vašingtonas džiaugėsi, kad 
pavyko sunaikinti tarptautinių te
roristų lizdą, kurio išperos įvykdė 
2001 m. rugsėjo 11-osios išpuolius 
Amerikoje. Beje, Afganistano puo
limo atveju Amerika turėjo didesnį 
tarptautinės bendruomenės, bū
tent NATO, užnugarį, „ai Qaeda" 
išpuoliai New York mieste ir Pen
tagone sukrėtė visą civilizuotą 
planetą ir privertė pripažinti, kad 
tarptautinis terorizmas neapsiribos 

vien Amerika, kad jis yra pavojin
gas visiems ir visur, todėl būtina 
sunaikinti. 

Šiuo metu Afganistane yra apie 
32,000 NATO šalių kariuomenės 
(tarp jų — ir vienos naujausių šios 
organizacijos narių — Lietuvos). 
Nepaisant visų pastangų stabili
zuoti vidaus tvarką, kurią iš dalies 
palaiko tik NATO pajėgos, gyveni
mas toje šalyje toli gražu nesunor-
malėjęs, o pastaruoju metu pasi
reiškia vis drąsesni, žiauresni ir 
dažnesni išpuoliai ir prieš sąjun
gininkus, ir prieš demokratiniais 
pagrindais sudarytą Afganistano 
vadovybę. Smurto veiksmus, visai 
panašius kaip Irake, vykdo ir „ai 
Qaeda" likučiai, ir iš pogrindžio 
pradėjęs lįsti Talibanas. Nors di
džioji dėmesio dalis Amerikoje nu
kreipta į Iraką, bet tai, kas vyksta 
Afganistane, reikalauja skubaus 
sprendimo. 

Šią savaitę Rygoje (Latvija) ei
liniams metiniams pasitarimams 
susirinks NATO šalių vadai. Pasi
tarimuose dalyvaus ir JAV prezi
dentas G. W. Bush. Be abejo, jis 
kreipsis į suvažiavusius, prašyda
mas paramos ir patarimų dėl pa
dėties Irake, bet turėtų nepamiršti 
ir Afganistano. Svarbu pripažinti, 
kad Afganistane situacija darosi vis 
labiau įtempta, kad gresia pavojus 
subirti provakarietiškai Kabul vy
riausybei ir pačiam Afganistano 
prezidentui. 

NATO gali būti toji lemiamoji 
jėga, kuri — jeigu visos narės bus 
vieningos — galėtų mūsų planetoje 
įgyvendinti pastovesnę taiką. Šiuo 
metu Afganistane daugiausia „dar
bo" atlieka Kanados, Amerikos, 
Olandijos ir Didžiosios Britanijos ka
rinės pajėgos; daug pasyviau į savo 
pareigas žiūri Vokietija, Prancūzija, 
Italija. O kur kitos — ir naujosios, 
ir „senosios" narės? Jeigu Afganis
tane reikia daugiau kariuomenės, 
kol padėtis stabilizuosis, tai ne „ka-
žada", o tuojau, kol visiškai neįsi
liepsnojo Irako pobūdžio gaisras. 
Juk lengviau užgesinti degantį krū
mokšnį, kaip liepsnojantį mišką. 
Jeigu nebus kreipiama dėmesio. Af
ganistane laimės kraštutiniai i mu
sulmonai, o tuomet tarptautinis te
rorizmas bus sunkiai sustabdomas. 

kio, ir Leninas buvo paruošęs pro
gramą, kaip sukurti, JAV pavyzdžiu, 
„Jungtines Europos valstijas". Įsi
dėmėtina, kad šiandien JAV patrio-
tai-antiglobalistai kovoja prieš glo
balistų planus - pagal ES pavyzdį -
sulieti Amerikos žemyno valstybes į 
„Amerikos Sąjungą". 

Nuo bolševikų neatsiliko ir Vaka
rai. 1947 m. G. K. Marshal, kalbėda
mas Harvard universitete, pristatė 
„Europos rekonstrukcijos planą", 
kaip būsimą ES. O W. Churchill 1948 
m. Hagoje buvo sušauktas „Europos 
kongresas", kurio rezoliucija Nr. 7 be 
užuolankų skelbė: „Europos suvieni
jimas turi būti suprastas kaip svarbiau
sias pasaulio suvienijimo žingsnis". 

Yra politologų ir žurnalistų, 
kurie skundžiasi, jog esą sunku rasti 
aiškių skirtumų tarp kairės ir dešinės 
tradicinių partijų. Visgi kai kurie JAV 
politologai jau seniai teigia, jog dabar 
varžybos vyksta ne tarp kairės ir de

šinės, o tarp globalizmo ir nacionaliz
mo. Laimei matome, kad daug kur 
nacionalizmas neslūgsta, o kyla. 

Vykstančios ES krizės rodo, jog 
dar nepadėtas taškas ant supervals
tybinės diktatūriškos ES architektų 
vizijos. Todėl ypač SSRS „supervals
tybės" tironiją pergyvenusios ES 
narės turėtų skatinti ES tautas iden
titeto gelbėjimo veiklą pradėti nuo 
ES grąžinimo į jos pradinę, kandi
datams pristatytą, kaip tautų soli
darumo sandorą, „laisvos prekybos" 
sandorą ant tvirtų dvasinių pamatų, 
bet atsikratančią gresiančio Briuselio 
diktato. Jeigu be kovos atsisakysime 
nepriklausomybės ir (per tai neišven
giamai) tautinio identiteto, įstum-
sime tautiškumą, kurį bandoma suta
patinti su nacizmu, į „pasaulio pilie
čių" mėsmalę, Europos ateities tau
tos - jų likučiai - mūsų kartą, ypač 
jos elitą, galės pakaltinti „tėvynės 
išdavimu". Nukelta į 11 psl. 
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NESUTINKU 

AR GALI KITAM DUOTI TAI, 
KO PATS NETURI? 

Perskaičius Jono Jasaičio straip
snį („Draugas", š.m. lapkr. 9 d.), 
susimąsčiau. Neseniai grįžome iš 
kelionės Turkijoj, kur teko lankytis 
nedidelio kaimo pradinėje mokyklo
je. Pirmas netikėtumas - tai mokyk
los vedėjas ir pastato prižiūrėtojas, 
abu su kastuvais rankose maišantys 
cementą kiemo pagerinimui. „Mūsų 
aplankytoje klasėje buvo 32 pirmojo, 
antrojo ir trečiojo skyriaus mokiniai 
(vienas su ryškia protine negalia) ir 
jų auklėtoja. Pavarčius klasės darbų 
knygas, maloniai nustebome, kad 
kiekvienas klausimas/uždavinys, 
kurį ten pat mokinys privalėjo at
sakyti raštu (turkų raidynas loty
niškas), buvo pažymėtas mažute 
tautine vėliavėle! Klasės sienas puo
šė pirmojo respublikos prezidento 
Ataturko, mirusio 1938 m., portre
tas, tautinė vėliava ir mokinių gra
žiai ranka iš knygų nurašyti patrio
tiniai eilėraščiai. Kaip ir visose 
Turkijos pradinėse mokyklose, mo
kiniai dėvėjo tvarkingas, žydrai mė
lynos spalvos su baltų mezginių 
apykaklėmis uniformas. Pertraukos 
metu, pasipylus kieman 6-9 klasės 
mokiniams, smagiai pabendravome, 

atsakydami į anglų kalba mums 
pateiktus klausimus. 

Patriotizmo ženklus, Turkijos 
istorijos svarbių vietovių paveikslus 
ir didelį ant sienos pakabintą likimą 
su Istambul miesto fone išaustu 
Ataturko atvaizdu, atradome ir mū
sų šeimininkų ūkininkų, auginančių 
dvi dukreles, gan kukliuose namuo
se. Vakarop, kai iš kaimo mečetės 
pasigirdo tas labai savotiškas bal
sas, šaukiantis kaimo vyrus maldai, 
šeimininko šeimoje gyvenantis, jau 
gerokai senyvo amžiaus sulaukęs 
tėvas pakilo ir, net neatsiprašęs sve
čių, tyliai pasišalino ir išskubėjo 
įprastinei vakaro maldai. 

Pagal tenykščius papročius, visi 
sumigome ant grindų, ant minkštai 
paklotų čiužinių. 

Gerai supratau, kad šeimų ir 
giminių glaudumas (šeimininkas su 
savo tėvais, brolio ir dėdės šeima 
gyvena vieni greta kitų), kaimynų 
sėslumas ir gyvenimas persunktas 
religija, išsaugotais senais papro
čiais ir tradicijomis, padeda išaugin
ti gerus šalies piliečius ir patriotus. 

Ritonė Rudaitienė 
Lemont, IL 

DĖL D. BINDOKIENĖS VEDAMŲJŲ 
Esu nuolatinis „Draugo", o tuo 

pačiu ir red. Danutės Bindokienės 
vedamųjų straipsnių, skaitytojas. 

Mano nuomone, labai reikalinga 
lietuvius skaitytojus informuoti apie 
JAV prez. George W. Bush vedamą 
politiką. Daugelis mūsų galbūt ne
skaito visų amerikietiškų laikraščių 
ir nežiūri televizijos. Norint susida
ryti nuomonę apie Amerikos vedamą 
vidaus ir užsienio politiką, labai 
naudinga skaityti „Draugo" veda
muosius straipsnius. 

Daugiau kaip prieš trejus metus 
prez. Bush, įsitikinęs, kad reikia 
sunaikinti Irake branduolinius gink
lus ir nuversti Saddam Hussein, 
pradėjo karą, neapskaičiavęs visų to 
karo pasekmių. O visgi Irakas ato
minių ginklų neturėjo... 

Tai vienas nuostolingiausių Ame

rikos veiksmų, kainavęs daug jaunų 
karių gyvybių ir dešimtis milijardų 
dolerių. Ir tai dar nepabaiga. Dabar 
pagaliau prez. Bush prisipažino, kad 
reikalai Irake geryn neina: Irakas iki 
kaklo paskendęs pilietiniame kare. 
Su Vašingtono parama sudaryta Ira
ko vyriausybė nenori įsivelti į smurto 
veiksmus ir jų sustabdyti. Amerika 
ne tik nesiruošia išvesti savo kariuo
menės iš Irako, bet jau kalbama apie 
dar didesnio skaičiaus karių ten pa
siuntimą. 

Prašome Danutę Bindokienę ir 
toliau rašyti apie Amerikoje vykstan
tį politinį gyvenimą, o mums — skai
tantiems — bus gera informacija 
pažinti šio krašto teigiamas ir neigia
mas puses. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

IR VĖL TOS KLAIDOS 
Liaudies patarlė sako: juo toliau 

brisi, tuo giliau grimsi... Taip ir su 
klaidomis: pradedame taisyti kitų 
klaidas, o patys daugiau į jas įsi
veliame. 

St. Semėnienė laiškų skyriuje 
(lapkr. 8 d., „Betaisant klaidas") ban
do pataisyti J. Gylienės klaidą dėl 
neteisingai paminėtos filosofo Juozo 
Girniaus pavardės. Paaiškinta, kad 
tokią klaidą padarė Nijolė Nausėdie
nė, aprašydama JAV LB Kultūros 
tarybos posėdį. 

Gerai suprantu, kodėl J. Gylienė 
nepaminėjo nei datos, nei straipsnio 
pavadinimo, nei korespondento, nes 
taip pat buvo parašyta kitame straip

snyje — aprašant knygos „Lietuvių 
pėdsakai Amerikoje" sutiktuves Vil
niuje. Neturėdama po ranka tos kny
gos, negalėjau pasitikrinti, ar tame 
straipsnyje buvo suklysta dėl pa
vardės. Aš tik sekiau to straipsnio 
pėdsakais ir bijojau keisti pavardę, 
nes juk toji informacija buvo perduo
ta iš Lietuvos. 

Reikėjo ir St. Semėnienei pami
nėti, kad tame straipsnyje taip pat 
parašyta neteisinga pavardė. Jeigu 
taisome vieną klaidą, tai nepalikime 
nepataisę ir kitos. 

Nijolė Nausėdienė 
Lemont, IL 

Antanas Paužuolis („Draugas", 
2006 m. lapkričio 8 d.) „Ar tikrai 
Dukterys pietavo 'rojuje' ", išreiškė 
nepasitenkinimą Irenos Gelažienės 
Lietuvos Dukterų rudeninio pokylio 
aprašymu. Jeigu nebūčiau dalyva
vusi, būčiau susidariusi neteisingą 
nuomonę. Susidarė įspūdis, kad jam 
labiausiai nepatiko, kam Lietuvos 
Dukterys nepasinaudojo lietuviško
mis patalpomis ir lietuvių vers
lininkų maisto gaminimo paslau
gomis. 

Nesutinku su jo nuomone. Rei
kia prisiminti, kad Lietuvos Dukterų 
tikslas yra šelpti vargšus, kurie 
neturi, kas jais rūpintųsi. Joms svar
bu sutelkti lėšas, kad galėtų savo 
užsimotus gerus darbus įvykdyti, o 
ne šelpti lietuviškas patalpas ir 
lietuvius verslininkus. Jos pačios 
turi išlaikyti savo namelius. Lietu
viškas patalpas gali šelpti organi
zacijos, kurios jomis naudojasi. 

Visos puotos, pokyliai ar pietūs, 
nesvarbu, kaip mes juos pavadin
sime, nesvarbu kokiose salėse jie yra 
ruošiami, visi yra panašūs. Susi
renka beveik tie patys svečiai, paval
go panašius valgius, muzikines pro
gramas atlieka dažniausiai tie patys 
muzikantai, kurie ne visada priside

rina prie puotos nuotaikos. Vieni da
lyviai išeina patenkinti, kiti nelabai 
patenkinti, o dar kiti priekaištingai 
nusiteikę. Labiausiai džiaugiasi jų 
rengėjai, kuo daugiausia pritraukę 
lankytojų, nes visų jų tikslas yra 
surinkti kuo daugiau pinigėlių į savo 
iždą. Lietuvos Dukterų puotoje 
nereikėjo klausytis nesuskaičiuo
jamų sveikinimų ir kalbų. Viskas 
buvo su saiku ir draugiškoje nuo
taikoje. 

Irena Gelažienė savo straipsnį 
užbaigė tuomi, kad po puotos vėl grį
šime į kasdienybę, vėl Lietuvos Duk
terys lankys savų kapus ir tų, kurie 
jų pačių lėšomis su pagarba buvo 
palaidoti, nes buvo pamiršti, bena
miai ir beturčiai. Kitos savanorės 
dukterys eis į globos namus ir lan
kys ten esančius tautiečius, nuneš 
jiems paguodos ir šviesos spindu
lėlių, ypač dabar, artėjant šventėms. 

Manau, kad Lietuvos Dukterys 
už savo gerus darbus užsitarnavo 
šios šaunesnės puotos ir susilaukė 
daugiau svečių iš tolimesnių ir 
artimesnių vietovių. Savo dalyvavi
mu jie parėmė Lietuvos Dukterų šal
pos darbus. 

Saulė Jautokaitė 
Palos Hills, IL 

GELBĖKIME LIETUVYBĘ 
Bėga mėnesiai, metai, jau antra 

dešimtis persirito į kitą pusę, kai 
esame nepriklausomi nuo pavergėjo, 
neturėtume bijoti jo, bet ar daug 
padaryta, lietuvių kalbą tobulinant, 
išvalant nuo svetimžodžių? Ar jau
niesiems lietuviams įžiebėme ki
birkštėlę meilės ir pagarbos savai 
kalbai, lietuviškoms pavardėms, 
vardams, pavadinimams ir t.t.? 
Klauskime savęs. 

Dažnai pastebime lietuvį už
sienyje pernakt suamerikonėjus, vir
tusį italu ar net lenku. Klausimas 
kyla - kodėl lietuvis yra nepatenkin
tas savimi, likti lietuviu bet kur 
pasaulyje? Esu įsitikinęs, kad toks 
lietuvis nuo jaunų dienų buvo pa
veiktas svetimtaučių įtakos. Daugu
mai lietuvių įtaką darė rusai per 
rusų kalbos ir istorijos pamokas. 
Nors nuo istorinių laikų rusai pasi
žymi, kaip neatsakingų, tinginių, 
alkoholikų ir sukčių kraštas, žinoma 
nuo istorinių laikų, kai išalkę mas
koliai užuot dirbę savo derlingas že
mes, užpuldinėdavo kaimynus, nes 
apiplėšti tautą yra lengviau nei kas
dien triūsti savose žemėse. Jie yra 
blogas pavyzdys visiems, todėl mes 
turime jaustis aukštesni už juos. 
Užsieniuose randame daug suda
rytų gražių lietuviškų pavardžių ir 
vardų: Ad-s, Ba-ry, Che-nut, 
Dav-son, Gr-b, M-nn, Nr-rr, 
Yu-stone ir t.t. 

Minint pavardes, vardus, norė
čiau duoti vieną labai gerą pavyzdį: 
Amerikos vergai, Afrikos džiunglėse 
sugaudyti negrai, beraščiai, bemoks
liai, Amerikon atvežti dirbti sunkius 
darbus, niekas nemokė jų anglų kal
bos, rašybos, istorijos. Per visą vergi
ją jie buvo tamsi, pigi darbo jėga. 
Savininkai juos pardavė, pirko, mai
nė. Davė savo pavardes, pagal jas 
buvo žinoma, kam vergas priklausė. 
Išlaisvinti juodieji vergai pradėjo 
domėtis savo kilme, savo prosenelių 
vardais ir, laikui bėgant, keitė vergi
joje duotus pavadinimus į afrikie-
tiškas pavardes ir vardus. Daugelis 
jų didžiuojasi savo kilme, nors gaT 
labai retas žino, iš kur kilęs. 

Labai gaila, kad tarp mūsų yra 
tokių, kurie bijo likti tuo, kuo yra 

gimę, kuo gimę senoliai, prosenoliai 
per tūkstančius metų. Kodėl? Stoka 
tautiško auklėjimo, nes per 50 metų 
vergijos istoriją mokė Maskvos „is
torikai", kad išaukštintų rusus, nu
žemintų lietuvius. Lietuvių kalbos 
mokytojai buvo okupantų paveikti, 
tikybos pamokų mokyklose nebuvo, 
tautinės ir religinės organizacijos 
buvo uždraustos. Iš kur jaunimas 
galėjo semtis tautiškos dvasios? 
Namuose tėvai bijojo apie tuos šven
tus dalykus kalbėti su vaikais, kad 
jie neprasitartų savo draugams. Visi 
žinojo, kad tai būtų pavadinta prieš
valstybine veikla ir visa Šeima per 
naktį būtų pakeliui į Sibirą. 

Yra daugybė gražių lietuviškų 
pavardžių, senovėje iškraipytų, pri
dedant lenkiškas, rusiškas ar kito
kias galūnes. Tą klaidą, kurią pada
rė proseneliai, turėtų kuo skubiau 
pataisyti - grąžinkime lietuviškų 
pavardžių grožį. 

Miestų pavadinimus, vardus, 
pavardes pradedame rašyti didžiąja, 
bet mėnesių, savaičių pavadinimus 
rašome iš mažosios raidės - sausis, 
vasaris... pirmadienis, antradienis... 
Ar nebūtų tinkamiau — Sausis, 
Pirmadienis...? Rašant datas, Ba
landžio 15, 06, ar nebūtų tiksliau -
15 Balandžio, 06. Pradedant su 
diena, mėnesiu ir baigiant metais? 

Žmonių sąrašus sudarome pir
ma rašydami vardą, po to pavardę, 
pvz.: Zigmas Adomaitis, Saulius 
Daukantas, Antanas Klimas, Rūta 
Tūmaitė, Antanas Žukas. 

Ar nebūtų patogiau: 
Adomaitis Zigmas, Daukantas 

Saulius, Klimas Antanas, Tūmaitė 
Rūta, Žukas Antanas. 

Rašant pavardę pirma, o po jos 
vardą labai palengvintų ieškant as
mens, ypač kai sąrašai ilgi ir jų 
daug. 

Sąrašuose ieškodami asmens, 
pirma ieškome pavardės, nes pavar
dė yra pagrindinis asmens įrodymas, 
o antroje eilėje prie tos pavardės ieš
kome atitinkamo vardo. Kviečiu vi
sus lietuvius - gelbėkime lietuvybę. 

Algis Virvytis 
Boston, MA 



DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 29 d., trečiadienis 

Princesė citrina 
Rūgštus saulėtųjų tropikų vai

siaus skonis žada saldžias pergales 
bet kurioje žemės rutulio platumo
je. 

Prieštarauti neleidžiančiu balso 
tonu Napoleonas pasikvietė rūmų 
parfumerininką. Reikalas buvo sku
bus: didžiajam prancūzų imperato
riui prireikė naujo odekolono. Su 
lengvu, šviežiu ir ne per daug saldžiu 
aromatu, kuris turėjo sušvelninti 
tirštą muskuso kvapą, sklidusį iš 
imperatorės Zozefmos dekoltė. 

Praėjus vos dviem dienoms, jau
triajam imperatoriui buvo pristatytas 
flakonas su aitriu Mažosios Azijos 
vaisiaus aromatu, kuris turėjo pran
cūzų ausiai negirdėtą vardą „berga-
motė". Taip prasidėjo citrusinių 
triumfo žygis per galingąsias Europos 
parfumerijos karalystes. 

Visos karalystės „citrus" klasės 
atstovams buvo pasidavusios kur kas 
anksčiau. 

Senovės romėnų mitologijoje 
vaismedžių deivė Pomona atstumda
vo visus savo gerbėjus, kol atsirado 
vienas, kuris sugalvojo jai padovanoti 
kvepiantį citrinos medelį. 

Daug vėliau jau visai ne mito
loginiai maurai, užkariavę Viduram
žiais Ispaniją, į Europą atgabeno ir 
vitamino C turtingų geltonų vaisių, 
kurie laikui bėgant pritapo karštose 
italų provincijose (parfumerijoje ypač 
vertinama sicilietiškoji citrina). 

Citrina iki šiol siejama su Vidur
žemio jūros kultūra - ten ji populiari 

ne tik tarp gastronomų, bet ir tarp 
dietologų bei natūropatų. 

Šviežiai spaustų citrinų sulčių su 
šiltu vandeniu stiklinė, išgerta ,rytą 
prieš pusryčius, gerina virškinimą, 
valo kepenis ir padeda atsikratyti 
nereikalingų kilogramų. 

Nepaisant rūgštaus skonio, citri
na garsėja kaip vienas labiausiai šar
minių produktų. Ji atkuria organiz
mo pH lygį ir kartu padeda įveikti 
pervargimą, odos, nervų ir kai ku
riuos ginekologinius susirgimus. 

Kinų medicinoje citrina gar eina
ma dėl savybės raminti nervų sis
temą. Kartais savijautai pagerini: ir 
dėmesiui sukoncentruoti pakanka 
vien citrinos kvapo. 

Netrukus tuo pasinaudojo ir par-
fumerininkai. Žinoma, kad aromato 
aukštutinę natą turi sudaryti greitai 
garuojančios, lengvos esencijos. To
kioms priklauso eteriniai citrinos 
žievelių aliejai. „Citrusinių esencijos 
iškart pasiekia uoslę, todėl pabrėžia 
visus aromato niuansus. Be to, čia 
galima daug eksperimentuoti: rūgšti 
citrina, saldus apelsinas, kartokas 
greipfrutas, pikantiškoji žalioji citri
na (lime)", - savo knygoje „Esencija 
ir alchemija" užjūrio vaisių populia
rumą aiškina Mendė Aftel, sukūrusi 
madingą parfumeriją „Aftelier", taip 
pat kurianti individualius aroma
tus. 

Vis dėlto parfumerininkas eks
perimentuoti su citrina turi ypač 
atsargiai, įspėja S. Liutens: „Jei citri

na atsiskleidžia galutinai, man tai -
prastas ženklas. Jos užduotis - ne 
vadovauti ir užgožti kitas natas, o 
palaikyti ant odos lengvai Įaudrintą 
aromatą". 

Deja, šiandien citrusinių repu
taciją šiek tiek sugadino buitinė 
chemija. Vien tik indų plovimo prie
monėse įžymusis „malonus šviežių 
citrinų aromatas" - sintetinis ir visa
dos vienodas. 

Aukštojoje parfumerijoje, at
virkščiai: juo kompozicija labiau 
nepakartojama, tuo ji vertingesnė. 
Todėl „Guerlain" ir derina berga-

motės ir žaliosios citrinos kvapą (aro
matas „Lemon Fresca" iš linijos 
„Aqua Allegoria"), „Miller Harris" 
sujungia Sicilijos citriną, Ispanijos 
apelsiną ir Jamaikos žaliąją citriną 
(„Citron Citron" linija). 

S. Liutens į savo aromatą „Fleurs 
De Citronnier" prideda eterinio alie
jaus iš kvepiančių citrinos žiedų, o 
„Lancome" naudoja žalius citrin
medžio lapus (aromatas „O"). Žvalus 
citrusinių kvapų maršas kiekvieną 
įkvėps naujoms pergalėms. 

„Klaipėda" 

Atlikę darbą pasileidome bėgom atgal į bloką. 
Ten radome gyvenamosios salės kampe vienas 
prie kito susispaudusius mūsų draugus. Bloko 
siuvėjas buvo pradėjęs prie mūsų drabužių pri
siūti mums pagamintus numerius ir ženklus. 
Kiekvienas suimtasis, atvežtas į stovyklą, gavo 
eilės numerį, kuris paskui būdavo juodais dažais 
nudažomas 4-5 cm dydžio skaitmenimis ant bal
tos drobės juostos; jų vienas prisiuvamas prie 
švarko krūtinės srityje, antras prie dešinės ke
linės aukščiau kelio, gi trečias — ant palto. 

Be numerio, kiekvienas suimtasis dar gauda
vo žymę — trikampį. Politiniai suimtieji 

turėdavo dėvėti raudonus, kriminaliniai — žalius, 
valkatos ir nesocialus elementas (taip juos stovyk
loje vadindavo) — juodus, biblijų tyrinėtojai — 
lelijavus, homoseksualistai — ružavus ir žydai — 
raudonus ir geltonus trikampius. Pastarųjų 
trikampiai buvo užsiūti taip, kad gautųsi Dovydo 
žvaigždė. 

Tautybėms atžymėti: vokiečiai nešiojo tri
kampį viršum numerio, čekai po numerio, lenkai 
ant dešinės krūtinės pusės; prancūzai, belgai, 
norvegai, olandai, lietuviai, latviai, estai ir kiti 
tuo metu dar nešiojo trikampį taip pat, kaip ir 
vokiečiai. Reikia pastebėti, kad tuo laiku stovyk
loje buvo labai mažai kitų tautybių žmonių, 
išskyrus lenkus ir čekus. Paskui, kai ėmė vežti į 
stovyklą daug suimtųjų iš kitų šalių, ant numerio 
juostelės buvo užtepamos raidės: rusams R, len
kams P, latviams ir lietuviams L, luksemburgie-
čiams Lux, prancūzams F, norvegams N, belgams 
B, olandams H, slovakams Slo, slovėnams SI, ita
lams I ir pan. 

Mums vos parėjus ir sustojus kampe, kažkas 
suriko: 

— Dėmesio! 
Įėjęs smogikas lėtai apsižvalgė, atsisėdo ant 

stalo, užsirūkė cigaretę ir pareikalavo: 
— Naujokai, pas mane! — Žiūrėdamas į viršų, 

šypsodamasis tęsė: 
— Eikit arčiau, noriu su Tamstomis susi

pažinti. Kodėl Tamstos tokie nedrąsūs? 
Vos tik pirmasis prie jo priėjo, gavo kirtį į vei

dą. Tas krito ant žemes. Lyg aiškindamasis smo
gikas pareiškė: 

— Tas gyvulys lipa tiesiog ant kojų! Kelkis 
greičiau, be galo noriu su Tamsta pasikalbėti! Iš 
kur Tamsta? 

— Iš Belgijos! 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 
1941-1945 

IONAS GRIGOLAITIS 
Nr. 15 

— Už ką Tamsta čia? 
— Įžeidžiau vokiečių fiurerį! 
— Kas per vienas besąs! Drįsta mūsų fiurerį 

įžeidinėti ir čia atvykęs mano, kad mes jį už tai 
girsime! Blokove, atnešk lazdą! — Blokovas tuo
jau atbėgo lazdą nešinas. Tai buvo ąžuolinis lo
voms dailinti pagalys, rankos storumo. Smogikas 
įsakė belgui pasilenkti ir pradėjo jį mušti. Gavęs 
apie penkis iš visų jėgų smogiko kirčius belgas 
parvirto. Smogikas įsakė greitai keltis, nes prie
šingai gausiąs dar daugiau. Nelaimingasis atsi
kėlė ir vėl pasilenkė. Smogikas šaukė: 

— Žemiau pasilenk! Aš Tamstai nugarą 
išmankštinsiu! — ir vėl ėmė belgą mušti. Tas su
griuvo antrą kartą, tačiau smogikas įsakė 
atsikelti. Nelaimingasis cypė kaip šunytis. Tas 
kartojosi kelis kartus. 

Smogikas pasišaukė kitą: 
— Tamsta bijai prie manęs prieiti? Eikš, bro

lau, pasikalbėsime! — ir nieko neklausęs kirto 
tam į veidą rėkdamas: 

— Tamsta stovi prieš mane kaip maišas! Dar 
neišmokai padoriai atsistoti? Už ką Tamsta čia? 

— Nežinau! 
— Kaip? Tamsta nežinai? Aš tuoj Tamstos 

atmintį atgaivinsiu! Pasilenk! 
Pradėjo ir tą mušti. Mušdamas klausinėjo: 
— Ar jau atmintis pasitaisė? Už ką čia 

patekai? 

Mušamasis rėkė, norėdamas paaiškinti, kad 
jis buvo kartu su draugeliu kitų suimtas ir 

be jokio protokolo čia atgabentas. 
— Aš jau žinau! Tamsta esi pogrindžio grio

vikas! Mes tokius pažįstame! Pasilenk...! 
Taip iškvotė visus iš eilės. Pasirodė, kad dau

giausia į stovyklą pateko dėl įvairiausių menk

niekių, o kiti visai be jokio kaltinimo, tik įtariami. 
Keli tūkstančiai čekų buvo atvežti į stovyklą kaip 
įkaitai. 

Vienas paaiškino, kad jis be tinkamų doku
mentų perėjo sieną, kitas vokietis — santykiavęs 
su lenkaite, vėl kitas be leidimo pakeitęs darbo
vietę, trečias neleido vaikų į Hitlerio jaunimo 
organizaciją, kitas vėl buvo kažkurios uždraustos 
partijos veikėjas, kitas aiškinęs žmonėms ateitį iš 
žvaigždžių (astrologas), kitas nebuvo atėjęs vieną 
dieną į darbą fabrike ir t.t. ir t.t. Smogikas kirto 
kiekvienam po penkis, dešimt ir daugiau kirčių 
pagaliu, smogė kelis kartus į veidą ir šaukė kitą... 

Kada jam jau nusibodo mušti, nuėjo spintų 
kontroliuoti. Atidaręs vieną spintą ir pažiūrėjęs 
indus suriko: 

— Kokia kiaulė yra toje spintoje? — Visus 
indus išsvaidė po aslą. Dar kelias peržiūrėtas 
spintas apvertė ir išėjo. 

Vos smogikui išėjus, turėjome skubiai atsta
tyti tvarką, prikalti atitrūkusias spintos 

duris, surinkti šukes ir pašalinti visas įvykio žy
mes. Jei smogikas būtų sugrįžęs ir radęs bloką dar 
nesutvarkytą, jis būtų prikūlęs ne tik blokovą ir 
kitus bloko pareigūnus, bet ir nemaža kitų su
imtųjų. 

Pietiniam patikrinimui pasibaigus, nužygia
vome prie bloko ir suėjome valgyti pietų. Pietums 
paprastai duodavo: rudenį, iki Kalėdų, — kopūs
tų, tada žaliųjų kopūstų, kurie per žiemą būdavo 
lauke. Kai kopūstai pasibaigdavo, duodavo tik 
sėtinius iki vasaros, kada jau atsirasdavo špinatų 
ir kitų daržovių. 

Po pietų likome bloke, stovėjome gyvenamo
sios salės kampe. Neilgai trukus vėl pasirodė 
smogikas. Kai tik vienas suimtųjų, kuris pirmas jį 
pastebėjo, suriko „Dėmesio!", mes visi, kaip žaibo 
trenkti, sustingome. Įėjęs smogikas per antakius 
apsižvalgė ir suriko: 

— Jūs, maišai, dar neišmokote ramiai stovėti! 
Pasišaukęs kelis iš būrio trenkė jiems į veidą. 

Nuvaręs juos atgal į vietas, visiems įsake: 
— Gulti! Keltis! Gulti! Apsiversti!... 
Kas gali įsivaizduoti, kas darėsi barake per 

tokius „patikrinimus"? Kampe susispaudę sto
vėjome 180 žmonių. Kai įsakė gulti, pirmoje eilėje 
stovintieji suvirto asloje, net už kraštų ir viduryje 
būrio stovintiems nebuvo kur virsti, nes stovėjome 
tarp stalų ir suolų. 

Bus daugiau. 
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Pasienyje — ekstremali padėtis | Savireklamai žarsto mil i jonus 

Prezidentas V Adamkus — S .r,, aiočių-vTrericsis._e3 oasiemo poste. 
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 28 d. (Alfa.lt) 
— Dėl milžiniškų vilkikų eilių ir susi
dariusios sudėtingos situacijos Lie
tuvos-Latvijos pasienyje Pasvalio, Za
rasų bei Rokiškio rajonuose paskelb
ta ekstremali padėtis. Lietuvos ka
riuomenės vado įsakymu lapkričio 
27-29 d. eilėse prie Smėlynės - Medu
mi, Obelių-Subatės, Kalvių-Meitenės 
ir Saločių-Grendstalės pasienio kon
trolės punktų laukiantiems vairuoto
jams nemokamai kartą per dieną bus 
siūloma pasistiprinti karštu maistu: 
koše ir arbata. 

Maitinimą organizuoja Karaliaus 
Mindaugo motorizuotojo pėstininkų 
bataliono (Panevėžio r.) ir Krašto ap
saugos savanorių pajėgų Vyčio apy
gardos 5-osios rinktinės (Panevėžio 
r.) kariai, skelbiama Krašto apsaugos 

ministerijos pranešime spaudai. 
Kariuomenės vadas generolas 

majoras Valdas Tutkus sako, kad si
tuacija pasienyje yra nepriimtina. 

„Gyvename civilizuotoje valsty
bėje ir jau esame atpratę nuo tokių 
dalykų. Žinia, trijuose Lietuvos pasie
nio rajonuose yra paskelbta eks
tremali situacija. Tačiau akivaizdu, 
kad taip greitai nespėjama susiorga
nizuoti, todėl buvo nuspręsta pirmą
sias dienas pamaitinti tuos žmones, 
kurie eilėse beviltiškai laukia po 
20-30 valandų, tris paras. Manau, 
kad trys paros - tai visiškai pakanka
mas laiko kiekis, kad savivaldybės ir 
ekstremalių situacijų valdymo cen
trai suorganizuotų produktų tiekimą 
ir nors minimaliai pagelbėti laukian
tiems vairuotojams". 

Prez identu i — K a u n o mies to 
garbės pi l iečio vardas 

Vilnius, lapkričio 28 d. (BNS) — 
Prezidentui Valdui Adamkui — Kau
no miesto garbės piliečio vardas. 

Suteikti šį vardą V Adamkui pir
madienį nutarė Kauno savivaldybės 
Apdovanojimų taryba. Galutinį 
sprendimą dėl šio, prezidento nuopel
nus savo jaunystės miestui vainikuo
siančio, apdovanojimo turės priimti 
Kauno miesto taryba, kurios posėdis 
įvyks ketvirtadienį, rašo dienraštis 
„Kauno diena". 

Kauno miesto garbės piliečių są
rašas, kuriame yra 20 pavardžių, bu
vo pradėtas 1991 metais. Pirmajam 
Kauno miesto garbės piliečio vardas 
suteiktas diplomatui Juozui Urbšiui. 
Šiame garbingame sąraše taip pat — 
kompozitorius Viktoras Kuprevičius, 
architektas Vytautas Landsbergis-
Žemkalnis, teisininkas, meno kolek
cininkas Mykolas Žilinskas, kardino

las Vincentas Sladkevičius, politikas, 
muzikologas, Lietuvos nepriklauso
mybės akto signataras Vytautas 
Landsbergis. 

Taip pat — diplomatas Stasys 
Lozoraitis (po mirties), arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevičius, 
poetas Bernardas Brazdžionis, boksi
ninkas Algirdas Šocikas, krepšinin
kas Arvydas Sabonis, žurnalistas 
Eduardas Viskanta, publicistas Liu
das Dambrauskas, kunigas, poetas, 
dėstytojas Ričardas Mikutavičius (po 
mirties), rašytojas, dramaturgas, pro
zininkas Juozas Grušas (po mirties), 
ilgametis „Žalgirio" krepšinio ko
mandos treneris Vladas Garastas, 
Kauno miesto tarybos narys Riman
tas Ruzas (po mirties), aktorė Rūta 
Staliliūnaitė, medicinos profesorius 
Juozas Blužas, Lenkijos prezidentas 
Aleksandras Kwasniewskis. 

* Estijos sostinėje vykusiose 
Tarptautinės sportinių šokių fe
deracijos (IDSF) varžybose Lo
tynų Amerikos šokiuose (dalyvavo 
66 poros) nugalėjo Vilniaus „Ratuto" 
klubo atstovai Andrius Kandelis ir 
Eglė Visockaitė-Kandelis. Vilniečiai 
finale aplenkė latvius Jevgenijų Su-
vorovą ir Niną Bezzubovą bei rusus 
Andrejų Kiselevą ir Jeleną Zuzukiną. 
Devintą vietą šioje grupėje užėmė 
Saulius Skambinąs ir Sandra Knia-
zevičiūtė. 

* Antradienį Kazachstane 
pasibaigusiame planetos papras-
tuju šaškių čempionate šiaulietis 
Andrius Kybartas surinko 15 taškų 

ir užėmė aštuntą vietą. Visos pasku
tinio — septintojo — turo partijos 
baigėsi lygiosiomis. Pasaulio čempio
nu tapo rusas Nikolajus Stručkovas. 

* Madrido „Real" (Ispanija) 
komandos ir pasaulio čempionės 
Italijos rinktinės gynėjas Fabio 
Canavaro pripažintas geriausiu 
2006 metų Europoje žaidžiančiu fut
bolininku. Prancūzijos futbolo leidi
nio „France Football" rengiamoje ap
klausoje 33-ejų metų F. Canavaro su
rinko 173 taškus ir aplenkė antroje 
vietoje likusį tėvynainį Turino „Ju-
ventus" (Italija) vartininką Gianluigi 
Buffon bei Londono „Arsenai" 
(Anglija) puolėją Thierry Henry. 

Vilnius, lapkričio 28 d. (BNS) — 
Devynios šalies ministerijos užsako
miesiems straipsniams spaudoje, lai
doms televizijoje ar radijuje bendrai 
skiria daugiau nei 2.4 mln. litų. 

Ryšių su visuomene specialistai 
tokį ministerijų veiklos populiarini
mą vadina sovietmečio atgyvena, o 
nevyriausybinių organizacijų atsto
vai — ramybės mokesčiu ir skaityto
jų apgaudinėjimu, pranešė naujienų 
portalas „Delfi". 

Absoliučiai išlaidų užsakomosios 
informacijos žiniasklaidoje pirmauja 
premjero Gedimino Kirkilo dėl pras
tų viešųjų ryšių sukritikuota Finan
sų ministerija, šiais metais, kaip ji 
teigia, eurui propaguoti sudariusi su
tarčių su radijo ir televizijos stotimis 
maždaug už 600,000 litų. 

Finansų ministerijos Viešųjų ry
šių skyriaus vedėja Giedrė Balčytytė 
sakė, kad pačios ministerijos veiklos 
propagavimui žiniasklaidoje per me
tus dar išleidžiama maždaug 50,000 
litų. 

Antroje vietoje — Žemės ūkio mi
nisterija šiemet iki spalio 1 dienos už
sakomiesiems straipsniams, laidoms 
radijuje ir televizijoje išleidusi maž
daug 447,500 litų. 

Trečia — Ūkio ministerija šioms 
išlaidoms skirianti apie 400,000 litų. 
Ministerijos Ryšių su visuomene sky
riaus vedėja Orijana Jakimauskienė 
sakė, kad labiausiai šiuo metu orien
tuojamasi į regioninę spaudą, kurioje 
dažniausiai užsakomi straipsniai apie 
ministerijos veiklą. 

„Mano supratimu, dažnai neva 
visuomenės informavimo projektas 
yra ne kas kita kaip 'ramybės mokes
čio' forma — nekritikuokite manęs, 
nes aš juk sumokėjau už tam tikrą 
kiekį kvadratinių centimetrų, ar jūs 
norite, kad aš atsiunčiau tuos savo 
kvadratinius centimetrus ir perkel-
čiau juos pas konkurentus", — apie 
užsakomuosius straipsnius sakė 
„Transparency Internationar Lietu
vos skyriaus direktorius Rytis Juoza
pavičius. 

V. Urmanos Aida — „La Scaia" scenoje 
Milanas, lapkričio 28 d. (ELTA) 

— Milano „La Scala" teatro sezoną 
pradėsiančioje premjerinėje Giusep-
pe Verdi operoje „Aida" pagrindine 
Aidos partija debiutuos lietuvių ope
ros solistė Violeta Urmanavičiūtė-
Urmana. Legendinio italų kino ir 
teatro režisieriaus Frank Zeffirelli 
naujai pastatytas .Aidos" spektaklis 
pirmuosius žiūrovus pakvies gruo
džio 7 dieną. 

Žinomiausia pasaulyje lietuvių 
operos solistė V. Urmanavičiūtė-
Urmana sako, kad Aidos partija yra 
vienas iš svarbiausių jos, kaip sopra
no partijų atlikėjos, debiutas operos 
scenoje, apie kurį svajojusi nuo pat 
soprano karjeros pradžios, o pati G. 
Verdi „Aida" dainininkei esanti ita
lų operos simbolis. 

Premjeriniame „Aidos" spektak
lyje Radamesą dainuos Roberto 
Alagna, Amneris bus Irina Makaro-
va, Amonasras — Carlo Guelfi. Spek
taklio choreografiją sukūrė garsus 
rusų choreografas Vladimiras Vasil
jevas, prieš daug metų kūręs ir Vil
niaus operoje. Spektaklį diriguos 
maestro Riccardo Chailly. 

Lietuvių solistei tai jau ketvirta
sis debiutinis pagrindinis soprano 
vaidmuo šiais metais. 

Nuo pat pirmojo pasirodymo „La 
Scala" scenoje 1994 metais Richard 
Wagner operoje „Valkirija" V Urma-
navičiūtė-Urmana periodiškai dai
nuoja šiame garsiausiame Italijos 
operos teatre — šių metų pradžioje 

Violeta Urmanavičiūtė-Urmana 
Eltos nuotr 

čia buvo surengusi kamerinį dainų 
vakarą. 

Savo intensyvų 2006 metų operi
nį ir koncertinį grafiką V Urmanavi
čiūtė-Urmana užbaigs gruodžio 29 
dieną dainuodama Leonorą G. Verdi 
operoje „Likimo galia" Miunchene. 

Siūlo uždrausti rūkyti iki 18 metų 
Vilnius, lapkričio 28 d. (BNS) — 

Socialdemokratas Edvardas Zakaris 
siūlo 18 metų nesulaukusiems asme
nims uždrausti rūkyti. 

Atitinkamą Tabako kontrolės 
įstatymo pataisą Seimo narys užre
gistravo Seimo posėdžio sekretoriate. 

Dabar asmenims iki 18 metų 
rūkyti draudžiama tik viešose vieto
se, taip pat mokslo ir sveikatos prie
žiūros įstaigose ir jų teritorijoje, in-
terneto kavinėse, patalpose, kuriose 
vyksta sporto varžybos ir kiti rengi
niai, bendrose gyvenamosiose, kitose 

I bendro naudojimo patalpose, kuriose 
nerūkantieji gali būti priversti kvė-

: puoti tabako dūmais užterštu oru. 
„Prigalvojame vietų, kur negali-

; ma rūkyti, bet rūkaliai yra išradingi 
į ir suranda vietų, kur nedraudžiama 

rūkyti, pavyzdžiui, mokiniai rūko už . 
mokyklos ribų — po medžiais, prie 

1 tvorų ar net kaimyninių namų laipti
nėse", — sakė E. Zakaris. 

Pasak jo, todėl ir buvo nutarta 

nebepildyti sąrašo, kokiose vietose 
draudžiama rūkyti, o siūlyti Seimui 
iš viso uždrausti asmenims iki 18 me
tų rūkyti. 

Kaip šios nuostatos būtų laiko
masi, E. Žakario teigimu, kontro
liuotų policija, vaikų teisių apsaugos 
inspektoriai ir visuomenė, kuriai Sei
mo narys siūlo būti aktyvesnei ir rū
kančius 18 metų neturinčius asmenis 
skųsti policijai.^ 

Tačiau E. Zakaris pripažino, kad 
privačiose valdose — namuose ir bu
tuose — be prokuroro sankcijos nie
kas negalės tikrinti, ar paaugliai ne
rūko, nors juos kaimynai ir įskųstų. 

Baudos už rūkančius asmenis iki 
16 metų būtų taikomos tėvams, o 
nuo 16 iki 18 metų — patiems rūka
liams. 

Administracinių teisės pažeidi
mų kodeksas numato, kad už rūkymą 
vietose, kuriose draudžiama tai dary
ti, asmuo yra įspėjamas arba nubau
džiamas 20-50 litų bauda. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

L. Fiodorovas: buvusio šnipo 
žudikai norėjo sukelti triukšmą 

"S v a*-^ 
¥S/ 

Visą pasaulio žiniasklaida apkeliavęs A. Litvinenkos priešmirtinis portretas 
„Reuters" nuotr. 

Maskva, lapkričio 27 d. („Inter-
fax"/BNS) — Tie, kurie pasirinko po
lonį galimu Aleksandro Litvinenkos 
nužudymo įrankiu, mažiausiai galvo
jo, kaip nuslėpti nusikaltimo pėdsa
kus ir labiausiai norėjo sukelti triukš
mą, mano Rusijos žinovas. 

„Polonis nė karto iki šiol nebuvo 

toks milžiniškas spektaklis, vadinasi, 
kažkam to reikėjo", — sakė L. Fiodo
rovas. 

Ekspertas taip pat pažymėjo, kad 
polonis — dirbtinis elementas — 
naudojamas ir kaip lokalus energijos 
šaltinis". 

„Jis fantastiškai toksiškas. Tai 
naudojamas kaip žudymo įrankis ir, yra, pakanka smiltelės, ir gyvybė nu
manau, vargu ar dar kada nors apie jį trūksta. Jis akimirksniu sukelia ūmią 
išgirsim", — pareiškė pirmadienį Są- spinduliuote", — pasakojo specialis-
jungos už cheminį saugumą prezi- tas. 
dentas Levas Fiodorovas. Jis pažymėjo, kad sprendžiant iš 

„Tai — nepaprastai aitri, sunkiai laikraščių publikacijų, A. Litvinenkos 
gaunama ir brangi medžiaga, kurios liga — klasikinis ūmios polonio su-
šiandien praktiškai neįmanoma per- keltos spinduliuotės pavyzdys, 
vežti per sieną. Be to, ją lengva aptik- Pašnekovas pabrėžė, kad polonį 
ti nukentėjusiojo kūne. Tai yra, sun- galima gauti tik branduoliniame 
ku įsivaizduoti slaptai žmogžudystei reaktoriuje. „Reikia neutronais ap-
mažiau tinkamą daiktą", — pažy
mėjo L. Fiodorovas. 

Taip jis pakomentavo žiniasklai-
dos pranešimus apie galimas buvusio 
Rusijos specialiųjų tarnybų darbuoto
jo Aleksandro Litvinenkos mirties 
Londone priežastis. 

Pasak eksperto, „tokią egzotišką 
ir grėsmingą priemonę" žmogžudys
tei panaudoti galėjo tik žmonės, „sie
kę maksimalaus informacinio politi
nio efekto". 

„Visa ši istorija panaši į egzotiką, 
į kažkokią parodomąją viešųjų ryšių 
akciją. Kriminalistikos istorija rodo, 
kad jei kas nors nori išsiskirti su 

švitinti bismutą. Paskui iš to mišinio 
reikia išskirti polonį. Todėl jis toks 
nepaprastai brangus", — konstatavo 
L. Fiodorovas. 

Kitas ekspertas, Borisas Žiuko-
vas, atkreipė dėmesį į būdingus polo-
nio-210, kaip nuodingos medžiagos, 
ypatumus: žmogus miršta kančiose, 
be to, neįmanoma nustatyti, kur jis 
pagamintas. 

„Anglams pavyko, kad jie taip 
greitai sugebėjo nustatyti ir vėliau iš
skirti iš A. Litvinenkos organizmo ra
dioaktyvų polonį-210, kuriuo jis buvo 
apnuodytas. Nemanau, kad žmonės, 
organizavę apnuodijimą, tikėjosi, jog 

žmogumi, stengiasi tai padaryti, kaip jį taip lengva bus aptikti aukos kū-
sakoma, kuo tyliau. O jei surengtas ne", — pažymėjo B. Ziukovas. 

Žiniasklaida: Irake vyksta pilietinis karas 
Atkelta iš 1 psl. 
pagrindinių bendruomenių — sunitų 
ir šiitų — vadovai skatina smurtą". 

Laikraštis „The New York Ti
mes" frazę „pilietinis karas" nus
prendė vartoti po ankstesnių teigi
nių, kad Irakas atsidūrė prie pilieti
nio karo slenksčio, o „The Los An
geles Times" šį terminą jau vartoja be 
kabučių. 

„Jungtinėse Valstijose debatai 
dėl šio termino verda dėl to, jog dau
gelis politikų, ypač tų, kurie remia 
Irako karą, mano, kad paskelbus tai 
pilietiniu karu šalies viduje bus poli
tinių pasekmių", — sekmadienį rašė 
šis įtakingas dienraštis. 

„Jie baiminasi, kad Baltųjų rū
mų ir jų sąjungininkų pripažinimas 
būtų laikomas prezidento Bush Irako 
politikos nesėkmės pripažinimu", — 
buvo rašoma straipsnyje. 

Tačiau „The New York Times" 
vykdomasis redaktorius Bill Keller 
pirmadienį sakė, kad jo dienraštis šį 

terminą vartos protingai. 
„Manome, kad šią frazę varto

sime taupiai ir atidžiai, neatsisakyda
mi kitų formuluočių", — sakoma B. 
Keller pareiškime. 

Baltieji rūmai ne kartą atmetė 
terminą „pilietinis karas" smurtui 
Irake apibūdinti. 

„Mes aiškiai įžengėme į naują fa
zę, charakterizuojamą šiuo intensy-
vėjančiu tarpkonfesiniu smurtu", — 
antradienį sakė Baltųjų rūmų patarė
jas nacionalinio saugumo klausimais 
Stephen Hadley žurnalistams, atly
dėjusiems prezidentą George W. Bush 
į Estijos sostinę Taliną. 

Televizijos ir popkultūros žino
vas Robert Thompson NBC sprendi
mą vadinti konfliktą Irake pilietiniu 
karu vertina kaip ženklą, kad JAV ži
niasklaida atsigavo po to periodo 
prieš 2003 metų kovą pradėtą invazi
ją, kai buvo laikoma, kad ji savo pra
nešimuose vadovaujasi oficialiuoju 
kursu. 

EUROPA 

TALINAS 
JAV prezidentas George W. Bush 

antradienį per susitikimą Taline su valstybės vadovo 
Estijos ministru pirmininku Andru- proc. apklaustųjų tai — vis tiek 

dento Aleksandro Lukašenkos teig
iniu, kad Jeigu tankai eis iš ten į 
Rusiją, mes čia mirsime už Rusiją. 
Mūsų tauta tam turi būti pasirengu
si". Dauguma Baltarusijos gyventojų 
pareiškė įsitikinimą, kad Baltarusija 
yra nepriklausoma šalis (68.8 proc). 
Tuo pat metu 20.5 proc. mano, kad 
Baltarusija kol kas dar ne valstybė. 
Drauge 51.4 proc. baltarusių neprita
ria šiam autokratiško Baltarusijos 

ketinimui. 10.8 

mi Ansipu padėkojo Estijai, kaip drą
siai ir patikimai taikos, stabilumo ir 
demokratijos sklaidos partnerei. Pa
sak G. W. Bush, Estijos laimėjimai 
įspūdingi. JAV prezidentas labai ge
rai įvertino Estijos atvirumą ir itin 

VARŠUVA 
Lenkijos prezidentas Lechas Ka-

czynskis tikina, kad lenkų kariai Ira
ke pasiliks iki kitų metų pabaigos, ta
čiau savaitraščio „Newsweek" len-

pabrėžė šalies mokesčių sistemos pa- kiškoji versija išspausdino gynybos 
prastumą ir skaidrumą. G. W. Bush ir ministro Radoslawo Sikorskio laišką 
A. Ansipas pokalbyje pažymėjo, kad šalies vadovui, kuriame rašoma, kad 
Estijos ir Amerikos santykiai klostosi 
labai gerai. 

PARYŽIUS 
Praėjusią savaitę pietų Irake, 

Irake tarnaujantys lenkų kariai savo 
misiją šioje šalyje privalo užbaigti 
pirmąjį ateinančių metų pusmetį. 
Ministras pateikia dvi priežastis: ki
tais metais padidės lenkų karių kon-

prie Basros miesto įrengtame kontro- tingentas Afganistane ir Libane, be 
lės poste kovotojai nužudė prancūzų to, lenkų kariai savo užduotį rengti 
slaptosios tarnybos agentą, pirmadie- irakiečių kariuomenę jau įvykdė, 
nį pranešė Prancūzijos gynybos mi
nisterija. Prancūzija niekada neat
skleidžia operatyvinių detalių apie 
savo užsienio žvalgybos tarnybos 
DGSE veiklą ir apie agento mirtį pra
nešė tik po to, kai gynybos ministrė 
Michele Alliot-Marie atvyko į jo lai
dotuves. 

JAV 

LONDONAS 
Nelėtėjant euro zonos pinigų kie

kio augimui, euro kursas antradienį 
toliau kopė aukštyn JAV dolerio at
žvilgiu ir pasiekė naują rekordą jenos 
atžvilgiu. Euro kursas Londone paki
lo iki 1.3164 JAV dolerio — aukščiau
siai nuo 2005 metų kovo mėnesio. Je
nos atžvilgiu Europos valiutos kur
sas pasiekė naują 152.89 jenos už eu-
rą rekordą. Euro zonos pinigų kiekio 
prieaugis spalį, palyginti su 2005 me
tų spalio mėnesiu, siekė 8.5 proc. ir 
buvo toks pat, kaip ir rugsėjo mėnesį, 
tačiau vis vien buvo gerokai didesnis, 
negu pageidautų Europos centrinis 
bankas (ECB). 

MINSKAS 
Nepriklausomas sociologijos ty

rimas, kurį surengė Nepriklausomas 
sociologijos ir politikos tyrimų insti
tutas, parodė, jog tik 25 proc. visų ap
klaustų baltarusių sutinka su prezi-

WASHINGTON, DC 
Irano remiama grupuotė „Hez-

bollah" Libane apmokė nuo 1,000 iki 
2,000 Irako šiitų karinių formuočių 
narių, remdamasis vienu JAV žvalgy
bos pareigūnu, antradienį pranešė 
laikraštis „The New York Times". 
Tarp šių kovotojų buvo radikalaus 
dvasininko Moątada al-Sadr Mahdi 
armijos narių, laikraščiui nurodė pa
reigūnas, nenorėjęs skelbti savo pa
vardės. 

RUSIJA 

MASKVA 
NATO šalių vadovų susitikimas, 

prasidedantis antradienį Latvijoje, 
nekelia Maskvai didelio susirūpini
mo, pareiškė Rusijos vicepremjeras ir 
gynybos ministras Sergejus Ivano
vas. „Žinoma, Rusijos Federacijos gy
ventojai ar dalis jų gali pasijusti kiek 
nejaukiai, kad NATO vadovų susiti
kimas vyksta netoli Sankt Peterbur
go. Aš jaudinčiaus, jeigu Latvijoje 
vyktų dideli kairiniai mokymai, ta
čiau to nėra", — sakė ministras. 
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Paruošia Julija K. 

APIE ACTĄ 
Gavau vienos skaitytojos klausimą apie actą. J i teigia, kad daugelyje 

receptų patariama vartoti vienokį ar kitokį actą, t.y., actą su įvairiais pries
koniais. Parduotuvių lentynose yra daugybė acto rūšių (jų kainos labai 
įvairuoja). Skaitytoja norėtų daugiau žinoti apie actą: kaip jis gaminamas, 
kam ir koks vartojamas, koks skirtumas, pvz., tarp vyninio, paprasto, obuo
lių sulčių acto ir pan. 

Apie ac t ą a p s k r i t a i 

Žmonės mėgsta rūgščius pa
tiekalus. Sakoma, kad tai senovės 
liekana, kai vienintelis t ikras būdas 
konservuoti kai kurias daržoves žie
mai, buvo jų rauginimas. Lietuvoje 
ūkininkės užraugdavo didžiules sta
tines kopūstų, burokų, na, ir žinoma, 
agurkų. Dabar rūgštūs agurkai ir 
burokėliai, perkami stiklainiuose, 
dažniausiai paruošti su actu, nors ko
pūstai dar vis natūraliai rauginami. 

Parduotuvėse randamas (bent 
Amerikoje) actas neturi labai daug 
rūgšties, bet Europoje jis toks stip
rus , kad neatskiesto neįmanoma 
vartoti, arba tik įlašinti kelis lašus. 
Literatūroje (ir tautosakoje) yra net 
užuoniinų, kad žmonės nusižudyda-
vo, išgėrę tokio stipraus acto. Ypač 
taip žudytis mėgę įsimylėję, nes tai 
atrodė kažkodėl „romantiška". 

Geriausias actas (ir dažniausiai 
randamas parduotuvėse Amerikoje) 
yra 5 proc. rūgštingumo. To papras
ta i pakanka užmušti maiste bet 
kokias bakterijas, kurios sukelia li
gas. Actas taip pat suminkština mė
są, vartojant marinatuose, pakeičia 
kai kurių maisto produktų sudėtį ir 
išvaizdą (pvz., verdant žiedinius ko
pūstus ar grybus, jei įlašinsime kelis 
lašelius acto, jie liks labai balti; tar
kuojant bulves, tarkė nepatamsės, jei 
įpilsime apie pusę šaukštelio papras
to acto ir gerai išmaišysime), varto
jamas visur, kur norima truputį 
rūgštingumo ir stipresnio skonio. 

Dis t i l iuotas a r b a 
„ba l t a s" a c t a s 

Tai pats paprasčiausias ir popu
liariausias (ir pigiausias) actas. Jis 
be spalvos, paprastai 5 proc. rūgš
tingumo, nepakeičia maisto spalvos, 
vartojamas agurkų paruošimui ir 
konservavimui. 

Obuolių sulčių actas , angį. 
„apple cider vinegar". Ši acto rūšis 
yra populiari ir dažnai vartojama 
įvairiuose receptuose. Actas gamina
mas iš obuolių sulčių, kurios visų 
pirma surauginamos, tuomet pavirs
ta actu. Iš obuolių dar gaminamas ir 
obuolių actas (apple vinegar), bet ne 
iš sulčių, o iš džiovintų obuolių, 
obuolių žievių ir ne t graužtukų. 
Paprastai ant butelio yra pažymėta, 
ar tai „apple cider", ar tik „apple 
vinegar" actas. Be abejo, geresnis 
yra obuolių sulčių actas. 

Balzamo actas. angį. „baisamic 
vinegar". Sakoma, kad šis actas tik 
tuomet naudotinas, jeigu pastovi 
statinėse 50 metų. Jis gaminamas, 
verdant vynuogių sultis, tuomet jas 
sumaišant su paprastu actu, tam 
tikrais dažais ir prieskoniais. Tikras 
balzamo actas (aceto bahamico na-
turale) yra labai brangus — net iki 
kelių šimtų dolerių už nedideli 
buteliuką, bet parduotuvėse yra ir 

„eilinio" balzamo acto, kurio kaina 
visai prieinama ir receptuose pui
kiausiai pakeičia tą brangųjį. Beje, 
actas spintelėje an t lentynos gali 
stovėti neribotą laiką, todėl jo bute
lio pakanka ilgam. 

Vyno actas, angį. „wine vine
gar". Čia pasirinkimas nemažas — ir 
raudono, ir balto vyno, ir net šam
pano ar kitos vyno rūšies actas. J is 
paprastai vartojamas europietiškų 
patiekalų receptuose ir salotų užpi
lams. Taip pat t inka gaminti įvairių 
prieskonių actui. 

Giros actas, angį. „malt vinegar" 
— gaminamas iš alaus, turi specifinį 
skonį. Yra labai mėgstamas britų. 

Ryžių actas, angį. „rice vinegar", 
laikomas vienu geriausių. Yra balto, 
raudono, rudo ir net juodos spalvos 
ryžių acto. Jis paprastai importuoja
mas iš Kinijos ar Japonijos, nėra 
toks rūgštus (daug švelnesnio sko
nio), labai tinka padažams, užpilams 
ir pan. Beje, nėra ryžių vyno acto... 

Actas iš kokosų, cukrinių nen
drių, bananų (coconut, sugar cane, 
bananą vinegars). Šių visų rūšių 
actas gaminamas Indijoje, Indone
zijoje, Filipinuose, tačiau cukrinių 
nendrių actą gamina ir Luisiana val
stija Amerikoje. Nors jis taip pat 5 
proc. rūgštingumo, bet tarytum švel
nesnis. Šios acto rūšys nepigios, 
maždaug 17 dol. už 12 uncijų dydžio 
buteliuką. 

Datulių actas (date vinegar) — 
tai nuolatinis Artimųjų Rytų šalių 
gyventojų prieskonis. Jeigu norime 
Amerikoje rasti datulių acto, turime 
apsilankyti arabų, pakistaniečių, 
jordaniečių ir pan. tautinėse parduo
tuvėse. 

Aviečių actas (raspberry vine
gar). Tikras aviečių actas yra gami
namas iš raugintų aviečių sulčių ir 
jokiu būdu nemaišomas su dirbti
niais prieskoniais (raspberry flavo-
rings) arba kitais actais. Verta prieš 
perkant atidžiai paskaityti etiketę 
ant buteliuko, kad sužinotume, kiek 
tas actas autentiškas. 

Actas su p r i e s k o n i a i s 

Kalėdų ar kitų švenčių metu 
mėgstantiems kulinarijos meną ma
da dovanoti gražų butelį ar daugiau 
„egzotiško acto", t.y., acto su įvai
riais prieskoniais (kai kuriuose bute
liuose tiesiog matyti, kaip plaukioja 
prieskonių šakelės, česnako skiltelės 
ar kt.). Tie actai paprastai brangoki, 
tačiau visai nesunku patiems pasi
gaminti tokio su įvairiais priesko
niais acto — ir savo virtuvėje vartoti, 
ir artimiesiems padovanoti. 

Visų tų „egzotiškų" actų pa
grindas — paprastas baltas disti
liuotas actas ir, žinoma, pasirinkti 

prieskoniai. 
Populiariausias šioje šalyje y ra 

„tarragon vinegar". Kaip jau ne kar
tą šiose skiltyse rašyta, „tarragon" 
lietuviškai vadinasi vaistinis kietis 
arba peletrūnas, lot. Artemisia dra-
cunculus. Tai daugiametis žolinis, 
prieskoninis augalas, savaime au
gantis Azijoje, plačiai aug inamas 
Vidurinėje ir Pietų Europoje, ypač 
peletrūną mėgsta prancūzai, tad yra 
net specialus pavadinimas „French 
tarragon", nors jo kvapas nedaug 
skiriasi nuo eilinio peletrūno. (Sa
kau — kvapas, nes peletrūnas y ra 
prieskoninis augalas ir jokio savito 
skonio neturi.) Populiarus j i s ir 
Amerikoje, vartojamas ne tik actui 
paskaninti, bet įvairiuose kituose, 
ypač mėsos, receptuose. 

Džiovintas peletrūnas actui 
gaminti netinka — reikia šviežio, 
kurio net šiuo metų laiku nesunkiai 
rasime daržovių ir vaisių parduotu
vėse. 

Be „tarragon" (peletrūno), į actą 
dedami džiovinti pomidorai, chili 
pipirai, česnakų skiltelės (paprastai 
nesutrintos), šviežių krapų (dili) 
šakelės, šviežio baziliko, lapeliai ir 
šakelės (fresh basil), šviežias roz
marinas (rosemary), Čiobreliai (thy-
me, nors jie rečiau), nedideli, sa ldūs 
svogūnėliai (shallots), aitriųjų rau
donųjų pipirų žvyneliai (crushed red 
pepper flakes), arba kiti prieskoniai 
(netinka petražolės). 

Yra du gaminimo būdai: 
1. actas gerai įkaitinamas, tuo

met užpilamas ant pasirinkto prie

skonio ir pa l iekamas stovėti, kol 
atvėsta iki kambario temperatūros. 
Po to nukošiamas, supilamas į butelį 
ir laikomas tamsioje, vėsioje patal
poje iki 6 mėnesių, kad išsilygintų 
skoniai. 

2. Pr ieskonia i užpi lami šaltu 
actu ir paliekami ilgesnį laiką, kol 
actas prisigeria jų kvapo. Geriausia 
butelį su actu užpiltais prieskoniais 
padėti ant saulėtos palangės ir šilto
je patalpoje. Kai actas bus paruoštas 
(vartokite nosį ir liežuvį, kad pajus
tumėte acto kvapą ir skonį), skystį 
re ikia nukoš t i , supil t i į švarius 
butelius ir laikyti tamsioje, vėsioje 
patalpoje. 

Norint, kad paruoštas actas pa
t raukl iau atrodytų, į butelį galima 
panardint i peletrūno, baziliko, roz
marino, raudonų chili pipirų, čes
nakų skiltelių ir pan. 

Kiekis 
(apytikris acto ir prieskonių san

tykis) 
Tai nereiškia, kad visus šiuos 

prieskonius reikia sudėti į actą, čia 
t ik pa t iek iami įvairių prieskonių 
kiekiai, dedami į 1 kvortą balto acto. 

J kvorta (4 puod.) balto acto 
1 uncija baziliko 
1/2 uncijos sutrintų aitraus 

raudonojo pipiro žvynelių 
7 krapų šakelės 
8 česnako skiltelės 
2 uncijos šviežio peletrūno (tar

ragon) 
4 uncijos saldžių svogūnėlių 
2 uncijos šviežių čiobrelių 
1/2 sv. džiovintų pomidorų ir kt. 

SKELBIMAI 
a _ ^ * M ^ ^ M ^ _ _ i 

SIŪLO DARBA 

REIKALINGI AUTOMOBILIŲ 
PARDAVĖJAI. Patirtis nebūtina, 
apmokysime. Privalo kalbėti ang
liškai ir lietuviškai. Tai darbas - no

rintiems siekti karjeros... 
• kasdien nauji gaminiai 
• didelis naudotų automobilių pasirinkimas 
» apmokymo metu $500 savaitinis atlygi

nimas 
Willowbrook Ford 

7301 S. Kingery Hwy.(Rt.83) 
VVillovvbrook, IL 

Tel. 6 3 0 - 9 8 6 - 5 0 0 0 EOE 

REIKALINGA ATEINANTI AUKLE 
prižiūrėti 2 vaikus, 35-40 vai. per 

savaitę šiaurinėje Čikagoje 
Tel . 7 7 3 - 5 2 8 - 1 3 4 8 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ĮVAIRUS 

Jei Jūs vienišas ir 
Jums reikia pagalbos, 
tvarkinga šeima padės. 
Tel. 708-220-3202 

GREIT PARDUODA 
-rį- -, First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros dar
bo su gyvenimu kartu 7 d. savaitėje be 
išeiginių dienų. Turi rekomendacijas, 
susikalba angliškai, rusiškai. Tel. 630-
243-6475. 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagy
venusius žmones ar vaikus lietuvių 
šeimoje. Tel. 630-863-1168. 

* 32 m. moteris, gyvenanti Marquet 
Park rajone, ieško auklės darbo ar darbo 
namuose. Gali prižiūrėti vaikus savo 
namuose. Legalūs dokumentai. Tel. 
773-503-9789. 

* Reikalinga moteris, prižiūrėti vyres
nio amžiaus moterį 2 kartus į savaitę. 
Tel. 708-656-6599. 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones ir gyventi kartu. Mėgsta gamin
ti valgyti, anglų kalba buitinė, geros re
komendacijos. Tel. 773-512-6875 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings", 

,,soffits", ,,decks", „guners^plokšti ir 
,,shingle" stogai; cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S/Benetis, tel. 630-241-1912 
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SESUO MARIJA ALOYZA -

ONA ŠAULYTĖ 
„Dievas, sukūręs žmogų pagal 

savo paveikslą, nuostabiu būdu 
pašaukęs Jį gyventi, kad šis, Jo Am
žinojo Kūrėjo atvaizdas, atsispin
dėtų konkrečiame gyvenime, tam 
tikrame istorijos laikotarpyje Jo 
Viešpačių Viešpaties Didybę, Grožį 
ir svarbiausia Jo esmę, kas jis yra -
Begalinę ir Stulbinančią Meilę. Šiam 
tikslui šaukia kiekvieną žmogų že
mėje, bet kuriuos Jis iš anksto nu
mato, tuos Jis pašaukia tarnauti sa
vo broliams ir seserims". Tokiai mi
sijai, Viešpaties veidą liudyti buvo 
pašaukta sesuo Marija Aloyza, o, 
atlikus savo misiją, sugrįžo pas Jį 
atgal. Tai įvyko 2006 spalio 27 d. 
Matulaičio slaugos namuose. Ji 
švelniai ir tyliai iškeliavo. Savo 
paskutinę gyenimo dieną dalyvavo 
šv. Mišiose, priėmė Komuniją, va
kare kartu su seserimis, kaip visada, 
valgė vakarienę, o ryte atsidavė į 
dangiškojo Tėvo glėbį. Tai Kristaus 
gyvenimo braižas. Mes žinome se
selės Aloyzos gyvenimą, nes jos gy
venimo atšvaitai yra randami Evan
gelijos puslapiuose. 

Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdie
nių seserų vienuolijos sesuo Marija 
Aloyza Šaulytė. (1914-2006). 

Vytauto Maželio nuotrauka. 
Sesuo M. Aloyza, baigusi keletą 

vidurinės mokyklos klasių 1929 me
tais, būdama tik 15 metų mergaitė, 
leidosi viena per Atlantą į tėvų žemę 
Lietuvą, su apsisprendimu įstoti į 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Varg
dienių Seserų vienuoliją - Marijam
polėje. Atvykusi čia, toliau mokėsi 
gimnazijoje. Vėliau važinėdavo į 
Kauną klausyti teologijos ir filosofi
jos paskaitų Vytauto Didžiojo uni
versitete. Buvo nesustabdoma teolo
ginių knygų skaitytoja. Tokia pasi
liko per visą gyvenimą. Pramoko 
skambinti pianinu, groti vargonais 
ir, kol vienuolyne nebuvo profesio
nalios muzikės, Amerikoje ji grodavo 
šv. Mišių metu, pamokydama sese
les giedoti. Ji buvo daug kam gabi, 
darbšti, ištverminga ir kantri. Ne
turėjo laiko savo talentus apvaini
kuoti universitetiniais diplomais. 
Pats Viešpats ją apdovanojo per savo 
Žodį, Tiesą ir Meilę, per įkvėptą 
troškimą save realizuoti Kristuje, 
Mistiniame Kristaus kūne. O kur 
pal. Jurgio Matulaičio palikti dvasi
niai turtai, kurie persunkė seselės 
Aloyzos įgimtą inteligenciją? Ji tapo 
„dvasios aristokratė". 

Pirmuosius įžadus padarė 1932 
spalio 6 d., o amžinuosius 1936 lie
pos 2 d. Europoje buvo neramu, 
siautėjo rudasis nacionalsocializ-
mas. Tėvai marijonai pakvietė sese
les atvykti į Thompson, CT. Sesuo 
M. Aloyza buvo tarp pirmųjų penkių 

seselių, kurios atvyko į Šiaurės 
Ameriką 1936 rugpjūčio 18 d. ir pra
dėjo apaštalavimo tarnystę. Atvykus 
pirmiausia padėjo tėvams marijo
nams namų ruošos darbuose, Thomp
son, CT, Hinsdale, IL, ir kartu mo
kėsi. Nebuvo lengva, nes tuo pačiu 
metu reikėjo rūpintis, kur ir kaip 
nepriklausomai įsikurti. Seserys 
sąžiningai atliko joms patikėtus dar
bus. Niekad nesiskųsdama, nepa-
vargdama seselė Aloyza buvo joms 
idealus pavyzdys ir paskatinimas. 

Seselių darbštumas, lietuvišku
mas, paprastumas bei dėkingumas 
lietuvių emigrantų širdyse joms 
laimėjo meilę, pagarbą ir pagalbą. 

1939 įsigijo savus kongregacijos 
namus Villa Maria Thompson, CT. 
Sesuo Aloyza paskiriama JAV ad
ministratore. Tais pat metais prasi
deda Antrasis pasaulinis karas; 
1940 Lietuvą okupuoja Sovietų 
Sąjunga. Bet kokia komunikacija su 
Lietuva nutrūksta, tačiau seselės 
kuriasi savo namuose! Kokia nuos
tabi Dievo apvaizda „...Ir ko mums 
bijoti!" 

1948 metais sesuo M. Aloyza yra 
Švento Sosto paskiriama neribotam 
laikui Šiaurės Amerikos ir Kanados 
seserų administratore. Po 21 metų 
šioje tarnystėje išeina „atostogų", 
nes 1960 metais seserys gauna šv. 
Sosto leidimą tvarkytis savaran
kiškai, sušaukti pirmąją kapitulą 
Šiaurės Amerikoje, išrinkti vyriau
sią vadovę ir tarybą. Nuo 1966 metų 
ji vėl išrenkama vyriausios vadovės 
pareigoms 6 metams, o nuo 1980 va
dovauja 4 metus. Ji, kaip seserys 
apibūdina, buvo vienuolyno kertinis 
akmuo. 

Jai vadovaujant, seserys įkūrė 
vaikų darželius Toronte ir Montrea-
lyje, katekizavo, mokė šeštadieni
nėse mokyklose, pradėjo mergaičių 
stovyklą Putname, taip pat dar
bavosi Dainavos stovyklose, ruošė 
susitelkimus moterims ir mergai
tėms, pastatė vienuolyno koplyčią, 
atidarė naujų ateivių dukrom ben
drabutį siekti mokslo, globojo se
nelius, įkūrė Matulaičio slaugos 
namus, pradėjo religinės spaudos 
veiklą savoje spaustuvėje. 

Vadovaujant kitoms seselėms, 
sesuo Aloyza ėjo įvairias kitas pa
reigas: buvo novicijų magistrą, sky
rių vyresnioji, tarybos narė, dirbo ir 
gyveno pagal steigėjo mintį „Melskis 
ir dirbk". 

Pirmieji vienuolijos kūrimosi 
dešimtmečiai buvo kupini bandymų. 
Jaunų seserų būrys, Vatikano II 
susirinkimo įtaka, Antro pasaulinio 
karo lietuvių pabėgėlių gausa. Per tą 
visą metą sesuo Aloyza ėjo atsa
kingas pareigas vienuolijoje; apašta
lavimo laikas ir laukas neatpažįsta
mai pasikeitė. Kokia Dievo malonė ir 
vienuolijai, ir lietuvių bendruo
menei, kad sesuo Aloyza suprato 
dvasios laiko poreikius ir jiems 
atliepė. Žmonės seselę prisimena, 
kaip giliai tikinčią ir pasitikinčią 
Dievu, kuri pasižymėjo dėkingumu, 
dosnumu, meile žmonėms, kitų su
pratimu ir sugebėjimu į kitą įsi
jausti. Štai ką seselė Paule rašo: 
„Nors jau gyvenome Thompson Villa 
Maria namuose, buvome ne tik 
Vargdienių, bet ir pačios vargdienės 
seserys. Seselė Aloyza iš to 'ne daug 
ką turėjome', dalinosi maistu, pas
toge, patarimais ir, jei reikėjo, užuo
jauta su to meto lietuviais pabėgė-

Akių Ilgų specialistai Širdies ir kraujagyslių 
ligos ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918W.AreherAve.St.5k-6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOC^S-ŠlRDtES UGOS 

7 7 2 2 S. Kedzle Ave. 
Chicago, IL 6 0 6 5 2 

Kab. te l . 773-471-3300 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

M A U N A K V . RAIMA, M D 
Illinois Pain institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 815 -363 -9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
wwvvJII InoispaIn.com 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, ElmhursL IL 60126 

630-941-2609 

liais iš Europos. Pasižymėjo nuošir
džiu dosnumu". 

Nuo 1984 seselė Aloyza gyveno 
Matulaičio slaugos namuose. Buvo 
namų seselių ir talkininkių vadovė 
ir atliko gyventojams pastoracinius 
patarnavimus. Ji rūpinosi ligonių 
dvasiniais ir religiniais poreikiais. 
Kiekvieną dieną juos lankė, jų klau
sydavosi, pakalbino, o prie mirštan
čiųjų valandomis išsėdėdavo, mels
damasi ir drąsindama pasitikti „se
serį mirtį". Lūpas suvilgydavo, pa
galvę pataisydavo, sunkiai sergan
tiems pašaukdavo kapelioną suteikti 
ligonio sakramentą ir, kaip mylinti 
motina, su malda išlydėdavo į Am
žinuosius namus. Ne tik gyvento
jams, bet ir tarnautojams rasdavo 
šiltą žodį ir kviesdavo gailestingas 
seseris rūpestingai globoti ligonius, 
kad jie jaustųsi kaip namuose, o ne 
institucijoje. 

Seselės M. Aloyzos Šaulytės kū
nas buvo pašarvotas Marv.os Nekal
to Prasidėjimo Vargdienių Seserų 

vienuolijos koplyčioje Putname 2006 
m. spalio 29 d. 

Buvo minimos Vėlinės, lankomi 
Dangaus vartų kapai. „Nuostabi Vi
sagalio Ranka, kad jos gyvenimo 
pabaigą paliudijo daugelis rėmėjų, 
kurie ją mylėjo ir gerbė, dalyvauda
mi iškilminguose mišparuose už 
mirusiąją. Meldėsi ir atsisveikino... 
Ar ne Jo ranka mus užtikrina, kad 
Jis prie kiekvienos mūsų gyvenimo 
akimirkos ir kad viskas įvyksta 
laiko pilnatvėje. Garbė Jam. Padė
ka Jam, kad davė Vienuolijai šią 
ryžtingą, pasišventusią sielą. Drįstu 
sakyti, kad ji buvo mūsų Steigėja -
Vienuolė pagal Dievo širdį!", taip 
rašo Sesuo Igne Marijošiūtė, Vienuo
lijos vyriausia vadovė!" 

Daug kas jos pasiges. 
Į Dangaus Vartų kapinaites a t a 

seselę Aloyzą palydėjo visi kunigai. 
Laidojimo apeigas atliko Vysk. 

P Baltakis, OFM, Psalmes, Vieš
paties Angelą sugiedojo Seserys. 

Talk- Aldona Prapuo1er*ytė 
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Trys MNPr Vargdienių seserų Amerikoje vadovės. Sėdi iš kairės: ses. M. Aloyza, 
ses. M. Augusta (abi jau Amžinybėje); stovi dabartinė vadovė ses. M. Bernadeta 
Matukaitė. 

http://6918W.AreherAve.St.5k-6
http://wwvvJIIInoispaIn.com
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Neįgalūs fotomėgėjai rengiasi būti 
„paparaciais" 

Fotoaparatas kaskart tampa vis 
populiaresnis tarp neįgaliųjų. Tokią 
nuomonę susidariau, kasmet daly
vaudamas jų renginiuose. Šiais me
tais vėl buvau trumpam "pakviestas į 
Zyplių dvare (Sakių r.) vykus j respub
likinį neįgaliųjų fotomėgėjų plenerą. 

Paskutinius- penkerius metus 
Sakių rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Danutė Aukštikalnienė 
organizavo respublikines neįgaliųjų 
fotomėgėjų parodas-koHkursus. Šiais 
metais, gavus finansinę paramą, 
veiklos ribas išplėtė: į plenerą pakvie
tė aktyviau besireiškiančius neįgalius 
fotomėgėjus iš visos Lietuvos. Jame 
dalyvavo Šakių, Vilkaviškio, Varėnos, 
Radviliškio, Trakų, Vilniaus ir Mari
jampolės, Tauragės fotomeno entu
ziastai. 

Šešias dienas Zyplių dvare, kurio 
savininkas yra Lukšių seniūnas, tau
todailininkas Vidas Cikana, plenero 
dalyviams sudarė sąlygas fotografuo
ti, ginčytis, klausytis kolegų nuomo
nių, pastabų. Dvare, kuris dvelkia se
nove, žmonės su fotoaparatais turėjo 
ką veikti. Be to, jiems buvo organi
zuojamos fotosesijos. Vieno tokio ren
ginio metu į salę, kuri kažkada buvo 
arklidė, vakare į užsiėmimus netikė
tai atėjo arklys. Staiga, kai įrėmintas 
fotografijas jis pradėjo uostinėti ir ap
žiūrinėta į gyvulį nukrypo keliolika 
objektyvų, intensyviai ėmė žybsėti 
blykstės. O arklys, kaip dažnai mūsų 
gyvenime būna, pajutęs, kad yra.dė
mesio centre ir tapo dienos žvaigžde, 

iš pradžių kreivai nusišypsojo, o pas
kui prieš paparacius skaniai ir gar
siai nusižvengė... 

Kitą dieną plenero dalyviams bu
vo organizuota ekskursija po įdomias 
rajono istorines, geografines vietoves. 

Tiesa, dėl riboto finansavimo fo
tomėgėjai pasigedo rimtesnių profe
sionalių paskaitų, pokalbių apie me
ninę fotografiją, šiuolaikinę fotoapa-
ratūrą, jos galimybių panaudojimą, 
kitų naudingų praktinių patarimų ir 
kt. 

Paskutinę dieną iš atsivežtų 
įrėmintų didelio formato bei plenere 
gimusių fotografijų buvo surengta fo-
toparoda. Į jos atidarymą sugužėjo 
nemažai ir vietos gyventojų. Plenero 
uždarymo metu buvo pagerbti visi 
brandžiau dirbantys fotomėgėjai. Lie
tuvos invalidų draugija, Šakių rajono 
savivaldybė, Lietuvos fotomenininkų 
sąjunga ir kiti rėmėjai visus apdo
vanojo garbės raštais, dovanomis, gė
lėmis. Uždarymas virto bendra kūry
bine švente, labai reikalinga neįgalių
jų gyvenimui. 

Uždaryme dalyvavusi Seimo na
rė Onutė Valiukevičiūtė, pasveikinusi 
neįgaliuosius su gražiais pasiekimais, 
pasiūlė atsiradus progai parodą per
kelti į Seimo parodų salę. Pasiūly
mas buvo sutiktas audringais ploji
mais. 

Algimantas Zižiūnas, 
fotomenininkas, 

plenero moderatorius 

i U metu rudens subrandintas or iginalus pomidoras susilaukė fo tomėgėjų 
dėmesio. -*• g ^ o ^ o Ž>ž:ū^o !~v04rauka 

J—!ifi-J ~1 u-i J L 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos ir valdybos posėdžio, Įvyku
sio 2006 m. lapkričio 4 d., dalyviai (iš kairės): stovi - Petras Petrutis, 
Robertas Vitas, Skirmantė Migllnlenė. Algis Janusas, Kristina Laplenytė; 
sėdi - prof. Vytautas Bieliauskas, dr. Vaclovas Šaulys, Danutė Petrulytė, 
Faustas Strolia. Nuotrauka Jono Tamulaičio 

F c t c r e a e a. 

Plenero „žvaigždė'' - arklys. 
Algimanto Žižiūno nuotrauka 

IX Lietuviu dainų šventės 
konkursas 

Kviečiame visus, kūrybingai nu
siteikusius, dalyvauti 2010 m. To
ronte, Kanadoje, įvyksiančios IX Lie
tuvių dainų šventės eilėraščių kon
kurse. 

Konkurso tikslas - sukurti 
žodžius/poeziją naujoms dainoms, 
kurios bus atliekamos šioje dainų 
šventėje keturiose kategorijose: 

1. žodžiai, tinkami dainai vai
kams iki 14 m. amžiaus; 

2. žodžiai, tinkami dainai jau
nimui nuo 15 m. amžiaus; 

3. žodžiai, tinkami dainai suau
gusiems; 

4. žodžiai, tinkami dainai ben
dram dainavimui. 

Pageidautina, kad eilučių ilgis ir 
kirčių ritmas būtų vienodas - tinka
mas dainai. Tema - laisva. 

Atrinkus tinkamus premijuoja
mus žodžius (eiles), bus surasti kom
pozitoriai, kad jiems sukurtų muziką. 

Konkurso taisyklės: 
* Konkursas baigiasi 2007 m. va

sario 28 d. Visi kūriniai turi pasiekti 
IX Dainų šventės meno vadovę Dalią 
Viskontienę (žemiau nurodytu adre
su) iki 2007m. kovo 15 dienos. 

* Skiriamos dvi premijos kiekvie
nai kategorijai - iš viso 8 premijos. 
Pirmai vietai skiriama 300 dol. pre
mija; antrai — 200 dol. premija. 

* Kūrinio ilgis neribojamas, ta
čiau autoriams primenama, kad žo
džiai turi būti tinkami muzikiniam 
pritaikymui ir atlikimui Dainų šven
tėje (pageidaujama, kad eilučių ilgis 
ir kirčių ritmas būtų vienodas). 

* Tas pats autorius gali pateikti 
eiles, tinkančias ne tik vienai, bet ke
letui kategorijų. Eilėraščius galima 
pateikti viename dideliame voke ano
nimiškai, su slapyvardžiu, nurodant 
kuriai kategorijai kūrinys taikomas. 
Į vidų įdėti mažesnį voką su slapyvar
džiu ant viršaus, o jo viduje - lapelį 
su autoriaus tikruoju vardu, pašto 
adresu, telefono numeriu bei elektro
ninio pašto adresu. 

* Premijuoti kūriniai tampa 2010 
m. IX Dainų šventės muzikinio komi
teto nuosavybe ir bus spausdinami 
bei naudojami pagal komiteto nuo
žiūrą, visuomet pažymint autoriaus 
vardą/pavardę. 

* Premijos bus įteikiamos ne vė
liau, kaip 6 mėnesių laikotarpiu po 
konkurso pabaigos (t.y. iki 2007 m. 
liepos mėnesio galo). 

* Medžiagą prašome pateikti iki 
2007 m. kovo 15 d. (ne vėliau), siun
čiant paštu vyriausiai meno vadovei -
Daliai Viskontienei šiuo adresu: 10 
Kirk Bradden Rd. East, Etobicoke, 
ON Canada M8Y 2E6. 

IX Dainų šventės 
Muzikinis komitetas 

Remklte ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D W I D E D A I L Y 
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PAKANKAMUMO TEORIJA 
IUSTINAS PIKUNAS 

Daugelis žmonių supranta, kad 
negalima kasdien po dvejus pietus 
valgyti, lygiai kaip negalima po dve
jus kostiumus tuo pačiu metu vil
kėti. Jeigu sveika kasdien suvalgyti 
po obuolį, tai nereiškia, kad galima 
visus 7 iš karto suvalgyti arba kas
dien po 7, ir bus ta pati nauda. Deja, 
to nebus! Jeigu vaistas yra paskirtas 
imti po vieną piliulę per dieną, tai 
gali būti rizikinga vartoti po tris kas 
dieną. Jeigu turtinga šeima įsigyja 
vasarnamį, yra visai priimtina, bet 
jei ji perka ir galop jų turi penkis ar 
septynis, suprantama, kad tai nėra 
normalu. Jeigu jūreivis suranda bei 
veda merginas ir galop turi žmoną 
kiekviename uoste, kur jo laivas 
dažnai sustoja, tai yra ne vien nenor
malu, bet ir smerktina. Beveik visos 
pasaulio valstybės įstatymais drau
džia poligamiją, bet ne visos su ja 
ryžtingai kovoja. 

Kai kam gali atrodyti, kad čia 
suminėti sankrovų atvejai yra pa
teisinami, tačiau taip nėra. Pažvel
gus į Kristaus įsakymą „Mylėk savo 
artimą, kaip save patį", arba į pa
saulinio masto filosofų Aristotelio, 
Descarto, Pascalio, Kanto logikos 
sistemas bei išreikštus imperatyvus, 
aiškiai matome žmoniško saiko ir 
elgsenos ribų svarbą. Logiškai pro
taujantys asmenys tokių dalykų taip 
pat negali pateisinti, nes jie viskame 
atranda saiką: „Man gana, man to 
užtenka, kitiems labiau reikia". 
Tačiau tiems, kurie nebuvo nei šei
moje, nei mokykloje auklėjami, kaip 
išugdyti teigiamas emocijas ir kaip 
suvaldyti primityvius impulsus bei 
susidarančias kompulsijas, tokie 
reiškiniai atrodo kitaip. 

Jeigu viena pilaitė prie ežero ar 
upės yra gerai, tai antroji - dvigubai 
geriau! Jeigu sąskaityba vien Lie
tuvos bankuose, tai kodėl užsienio 
banke neatidaryti indėlių sąskaitų ir 
jaustis žymiai saugiau. 

Neapvaldomo egoizmo ir gobšu
mo dėka tokie individai užvaldo vis 
daugiau gražiausių krašto vietelių; 
apsitveria tvoromis, kad neleistų 
pašaliečiams prisiartinti ir pan. To
kia padėtis mažai pajamų turin
tiems piliečiams kelia pavydą ir 
pasipiktinimą; jie jaučia per didelę 
nelygybę ir teisybės trūkumą. Nei
giami jausmai kenkia juos turin
tiems. Prisimintina, kad tokių ir dar 
daug blogesnių reiškinių yra ir ki
tuose kraštuose. Pavyzdžiui, JAV 
priskaičiuojama iki milijono bena
mių; gausu ir sunkiai pragyvenančių 
žmonių, nors kraštas yra labai tur
tingas. Vis dėlto amerikiečių daugu
ma pateisina esamą padėtį - jie pri
pažįsta, kad turčių taip pat reikia. 
Didelė jų dalis yra filantropai ir lab
daros mecenatai. 

Pažvelgus į dabartinę Lietuvos 
padėtį, matome, kad besaikio gobšu
mo reiškiniai yra labai dažni. Čia 
matyt atsiveria krikščioniškojo auk
lėjimo stygiaus .pasekmės. Ver
žiamasi prie turtų nusikalstama 
veikla; apeinami ir Seimo išleisti 
įstatymai; nors problema su jais yra 
ta, kad daugelis jų yra defektyvūs, 
per daug dažnai jie buvo keičiami, 
papildomi vis tų pačių seimūnų, 
kurie buvo komunistinio režimo 
„ištreniruoti" teisėje ir ekonomikoje. 
Deja, iki šiol tokie asmenys vyrauja 
valdančiųjų gretose, tebevadovauja 
Seimo įstatymų leidimui, Vyriau
sybės funkcijoms ir teisėtvarkos 
sprendimams. Visa tai leidžia pa
sireikšti tų pačių nomenklatūri

ninkų ir vis didinamo valdininkų 
skaičiaus gobšumui. Nėra logikos: 
valstybėje gyventojų mažiau, val
džios tarnautojų ir „egzekutyvų" 
daugiau. Didelė dalis prie valdžios 
ar pramonės finansų vairo priar
tėjusių asmenų tapo turtuoliais. Jų 
savanaudiškumas pasireiškia įvai
riais būdais ir dažnai pačiu aukš
čiausiu korupcijos laipsniu. Ši giliai 
įsišaknijusi yda kuria šalyje sunkiai 
pataisomą padėtį. Lietuvoje trūksta 
susipratusių rinkėjų daugumos, 
stinga ir stiprių idealistinių, visuo
meninių organizacijų bei kitų veiks
nių, kurių dinamiška veikla galėtų 
tai užgniaužti, pirma negu ES insti
tucijų įtaka sustiprės ir, tikėkimės, 
suteiks veiksmingą pagalbą. 

Ko turėtume laukti iš naujųjų 
turčių? Nedaug - egoizmo apvaldy
mo; įsijungimo į valstybei vertingus 
siekius. Jie galėtų investuoti savo 
kažkur kraunamas lėšas į pramonę; 
statyti modernius fabrikus ar verslo 
įmones, kad atidarytų naujas darbo 
vietas ir tuo praturtintų pačią vals
tybę, o ne švaistytų pinigus savo ne
pažabotoms „id" (primityvioms) už
gaidoms tenkinti. 

Mano, kaip sveikatos psichologo, 
ilga patirtimi atrodo, kad Lietuvoje 
gyvena apie 20 proc. psichiškai ir 
socialiai iškrypusių asmenų. Tarp jų 
gausu kriminalinio elemento. Vieni 
jų vartoja reketavimą ir smurtą, kiti 
vagia ir plėšia, treti yra tingūs ir 
besaikiai girtuokliai, dar kiti ver
gauja savo gobšumui, gašlumui, nar
kotikams. Tarp jų yra daug psichi
nių ligonių, kompulsyvumo ir adikci-
jos vergų. Tai nereiškia, kad jie visi 
yra bukapročiai ar stokoja talentų -
ne. Žymiai daugiau kaip pusė jų yra 
protingi, bet jie savo proto galias 
vartoja egoistiškiems ir moraliai blo
giems tikslams, nes jų motyvacija 
yra stipriai iškrypusi iš normalumo 
vėžių. Tie, kurie turi talentus, juos 
su alkoholio pagalba baigia pražu
dyti. Taip yra dėl jų pačių praeities, 
dažnai jų tėvų aplaidumo, draugų, 
vulgarios žiniasklaidos bei televi
zijos. Prisideda ir respublikos įstaty
mus leidžiančiųjų bei vykdomųjų 
organų profesionalumo stygius. Ap
klausos liudija, kad, lyginant su 
ankstesniu 10-mečiu, kyšių dydis 
beveik padvigubėjo. Dauguma pilie
čių net nebando išsivaduoti nuo re
ketavimo ir kyšių praktikos - keik
dami Seimą ir valdžią - jie plaukia 
pasroviui ir reikalus tvarko su šešė
line pagalba. 

Kadangi su jaunesniąja karta, 
nepaisant jų diplomų ir mokslinių 
pasiekimų, vyresnieji (išskiriant dalį 
tėvų) iki šiol nei turtais, nei per 
aukštais postais nesidalija, tad argi 
nuostabu, kad didelė jų dalis nusivi
lia, susierzina ir dėl to skuba „iš
sinešdinti" iš savo tėvų žemės... 
Svetur jie ieško daug didesnio uždar
bio ir teisingesnio gyvenimo galimy
bių. Surasti teisybę Lietuvoje yra tas 
pats, kaip ieškoti adatos šieno ku
petoje, nes susiduriama su sovieti
nės okupacijos pastatytais teisėjais 
ir prokurorais bei kitais įstatymų ir 
parėdymų vykdytojais, kurių protą 
ir patirtį tebevaržo nužmoginta 
praeitis, todėl, kaip ir anksčiau, di
delė jų dalis grobia svetimą turtą, 
kyšininkauja. Daugelis teismo spren
dimų yra niekingi - dar blogiau -
prisideda prie žalos ir neteisybės 
skleidimo. Žmonės su pagrindu sako: 
„Teismuose teisybės neieškok". 

Deja, po 17 nepriklausomybės 
metų nusikaltimai ir korupcija 
nemažėja. 

A t A 
RAYMOND G. GRIGALIŪNAS 

Mirė 2006 m. lapkričio 23 d., sulaukęs 81 metų. 
Gyveno Forest Park. 
Nuliūdę liko: sesuo Sigutė Žemaitis, sūnėnas G. Joseph su 

žmona Regina Žemaitis. 
A.a. Raymond buvo vyras a.a. Loretta, tėvas a.a. Raymond, 

svainis a.a. Joseph Žemaitis, dėdė a.a. Daivos Forlenza. 
Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, lapkričio 26 d. nuo 3 

v. p.p. iki 8 v.v. Ivins/Moravecek laidojimo namuose, 80 E. Bur
lington St., Riverside, IL. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, lapkričio 27 d-. Iš laidojimo 
namų 8:30 vai. ryto velionis buvo atlydėtas į St. Anthony 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių a.a. Raymond buvo palaidotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Nu l iūdę ar t imiej i 

Laidot. direkt. Ivins FH. Tel. 708-447-2261, 
www.ivinsfuneralhome.com 

TAUTIŠKUMO NAIKINIMAS IR 
MŪSŲ PASIPRIEŠINIMAS 

Atkelta iš 3 psl. 
Ateities kartoms būtų siaubinga 

gyventi religiškai, dvasiškai, kultū
riškai bespalviame pilkarne pasauly
je, apgyventame pilkų asmenybių. 

Dvasiniame kovos už tautiškumą 
fronte tenka gintis dvasiniais gink
lais įvairiuose kovos apkasuose: jau
nimo auklėjime, žiniasklaidoje, poli
tiniame švietime, politiniais parapijų 
komitetais tautos moralei kelti. Džiu
gu, kad popiežius Benediktas XVI ne
dviprasmiškai nurodė intelektualams 
ir šiaip inteligentams pareigą įsivelti 
j politiką. Tai padarys ES atsparią ir 
Rytų, ir Vakarų, ir, islamu prisiden
giančiam, mahometiškam, globaliz-
mui. Manytina, kad popiežius turėjo 
mintyje ir katalikų dvasininkų pa
reigą pažadinti pasauliečius kovai už, 
ketvirtuoju Dievo Įsakymu - „Gerbk 
savo tėvą ir motiną" - privalomą, pa
triotizmą. Juk tauta yra šeimos pra
plėtimas. Sunaikinus tautą, ateitų ir 
šeimos eilė. Jau dabar ji yra įniršin-
gai ardoma. 

Popiežiaus ir savos sąžinės pa
raginti krikščionijos gėrio riteriai, su
sibūrę į dvasinio fronto kovos viene
tus, lengvai išstums tautų ir tikėjimo 
žudikus iš visuomeninių ir politinių 
apkasų. Tačiau tai pavyks, jei virš jų 

plevėsuos Kryžiaus vėliava ir kitų vė
liavų bei kitų tautų nežeminančios 
nacionalinės vėliavos. 

Nevalia pamiršti Stalino recepto, 
skirto visiems tautų žudikams: ,jei 
sugebėsime sunaikinti bent vienos 
kartos tautinę savigarbą ir patrio
tizmą, būsime nužudę tautą". Tai ir 
mums rodo, už ką kovoti. 

Tad metas ant krikščionybės 
pamatų Europą sukūrusių tautų 
žmonėms įsijungti į lemiamą kovą už 
laisvą žmonijos ateitį per laisvą ES. 
Tikiu, jog ši, tikrai nekasdienė, kon
ferencija paskatins dvasinės kovos 
arenon įžengti, joje dar nematytus, 
bent kelių tautų talentus. Kiekvienas 
patriotas yra reikalingas „bėgti" šios 
generacijos estafetėje už gėrio per
galę Viešpaties olimpiadoje. Mūsų 
visų pareiga užtikrinti, kad ši gene
racija garbingai perduos estafetės 
lazdelę būsimai kartai. Viešpats gal 
neklaus mūsų „ar tau pavyko?", bet 
tikriausiai klaus - „ar bandei?" Yra 
įmanoma turėti dvasiškai stiprią Eu
ropos Sąjungą, kurioje išliks ir krikš
čionybė, ir krikščioniškas nacionaliz
mas, atsparus bet kokiam, mums gre
siančiam, neišvengiamai tironiškam, 
globalizmui. 

Atvirkščiai, per paskutinius 6 
metus ji plečiasi, žiaurėja. Šiuo at
žvilgiu Lietuva tebėra panaši į la
biausiai korumpuotas Pietų Ameri
kos ir Rytų Europos šalis. Valdžios ir 
savivaldybių institucijose dažnai, 
kol kyšis neatsiduria „egzekutyvų" 
kišenėse, tol dalykai nejuda iš vietos 
- net ir ligoninėse tas pats. 

Lietuvoje atrandame ir gerė
jančių reiškinių, bet jų nėra daug. 
Ekonomika stiepiasi į viršų, didėja 
studijuojančių skaičiai. Kasmet 
mokslo metams baigiantis, diplomai 
dalinami tūkstančiams - mokslingu
mas auga dideliu mastu. Pastebimos 
prezidento ir kai kurių politikų pas
tangos mažinti neteisybę ir chaosą, 
bet jų toli gražu nepakanka. Tiesa, 
LR Seimas steigia daug komisijų, 
bet šios dažnai įsivelia į teismo insti
tucijai priklausančius galimų nusi
kaltimų tyrimus. Teismų nepajėgu
mą spręsti parodė užsitęsusi „Dur
nių laivo" byla; nepajėgumas atrasti 
„Abonentą". Taip ir patenkama į už
burtą ratą, teismams ir kitoms insti

tucijoms nesugebant išrišti susiku-
riančių Gordijaus mazgų. Daugelis 
teisėjų, prokurorų turėtų prarasti 
savo postus dėl kompetencijos sty
giaus, nelaukiant, kol jų amžiaus 
trukmė bei ligos privers senąjį no
menklatūros valdininkų ir teisėjų 
klaną trauktis į pensijų prieglobstį. 
Šį procesą Seimas galėtų prasmingai 
paspartinti įstatymu, nes per daug 
senų asmenų tiesiog prisiriša prie 
savų institucinių pareigybių ir jas 
atlieka pasenusiais metodais. Tuo 
pačiu jų pasitraukimas atvertų didė
jančias galimybes baigusiems sueu-
ropėjintas teisės, ekonomikos, vady
bos ir kitas profesines studijas, per
imti reikšmingus postus, suteikti 
prošvaistę jaunosios kartos energi
jos, talentų ir idealizmo išsisklei
dimui. Tad tikėkime, kad įsibėgėjan
ti generacijų kaita bei „daug pa
saulio pamatę" grįžtantieji reikšmin
gai prisidės prie skaidresnio visos 
valstybės institucijų funkcionavimo, 
teisingumo ir visavertės šalies ge
rovės kūrimo. 

http://www.ivinsfuneralhome.com
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• Lemonto socialinis skyrius 
praneša, kad gruodžio 1 d., penktadie
nį, nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. Bočių 
menėje bus galima pasiskiepyti nuo 
plaučių uždegimo (Pneumonia Shots). 
Norintys pasiskiepyti, prašome skam
binti R. Kronui tel. 630-968-0184. 

•JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba ir vyresniųjų lietuvių centras Či
kagoje prieš dvi savaites išsiuntinėjo 
loterijos bilietėlius ir prašė pagal iš
gales paremti Socialinių Reikalų ta
rybos darbus. Norime priminti, kad 
laimingų bilietų traukimas vyks 
gruodžio 9 d. „Seklyčioje" labdaros 
vakaro, kuris prasidės 5 vai. p.p. me
tu (vakarienė - 6 vai. v.). Norintys da
lyvauti, prašome užsisakyti vietas So
cialinių reikalų raštinėje. Tel. pasi-

-teiravimui: 773-476-2655 (darbo lai
kas — nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p. p., nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio). Au
ka: 35 dol. Visi maloniai kviečiami. 

•Gruodžio 9 d., šeštadienį, Svč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapija švęs parapijos Svč. Mer

gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki
nimo su Šv. Kazimiero kongregacijos 
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84 
metų, pietūs. Šiais metais seselės ka-
zimierietės švenčia kongregacijos įs
teigimo 100-ąsias metines. Visi para
pijiečiai ir lankiusieji seselių vadovau
jamą parapijos mokyklą kviečiami da-
lyvauti seselių pagerbime. Šventė 
prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai. p.p. 
Apie dalyvavimą prašome pranešti 
Salomėjai Daulienei (tel. 773-847-
4855) arba Evelinai Oželienei (tel. 
773-254-7553). 

•Gruodžio 10 d. Palaimintojo J. 
Matulaičio misijoje vyks tradicinis 
misijos choro Kalėdinis koncertas. 
Koncerte dalyvauja vaikų choras 
„Vyturys" ir solistė Liana Kopūstai-
tė-Pauletti. 

• S v . Rašto būrelis veikia antra
dieniais PLC, 14911127th Street, Le-
mont, skaitykloje (už Bočių menės) 
Priimami visi norintys. 

Lapkričio 14 d. Lietuvos Nacionalinės filharmonijos rūmuose Vilniuje 
buvo surengtas Lietuvių operos 50-mečio paminėjimas. Filharmonijos fojė 
buvo atidaryta Lietuvių operos Čikagoje statytų operų afišų ir programų 
paroda. Mažojoje salėje įvyko susitikimas su Lietuvos dainininkais, dai
navusiais operų spektakliuose Čikagoje. Vakare Filharmonijos didžiojoje sa
lėje mūsų operos garbei buvo atlikta Mascagni opera „Cavalleria Rustica-
na". Po spektaklio „Naručio" viešbutyje įvyko šventinis priėmimas. Lietu
vių operos vardu kalbėjo maestro Vytautas Viržonis ir režisierius Eligijus 
Domarkas. Paminėjime buvo kviestas dalyvauti Lietuvių Operos pirminin
kas Vytautas Radžius, kuris dėl kitų įsipareigojimų negalėjo atvykti. Taip pat 
lapkričio 10 dieną Lietuvos Kultūros ministro Jono Jučo kvietimu ministe-
rijoje įvyko visų Čikagoje dainavusių solistų, choristų ir vadovų priėmimas. 

„Palos-Gaidas" laidojimo namų Palos 
H i Ils direktorius Davė Gaidas neseniai skaitė 
pranešima St. Alexander Senior Club, Palos 
Heights, apie laidotuvių planavimą. 

„Žmonės planuoja savo laidotuves, norė
dami palengvinti artimuosius užgulsiančią 
naštą," - sakė Gaidas. Norintys susitarti dėl 
nemokamos paskaitos jūsų bendruomenėje 
ar sužinoti daugiau, skambinkite tel. 708-
974-4410. 

AR P A S T E B Ė J O T E NAUJIENĄ? 
Tikimės, kad praėjusio šeštadie- mer ir kitokių „sustabarėjimo" ne-

nio „Draugas", nepaisant amerikie- galių) ir spręsti galvosūkius. Pirmieji 
tiško pašto nepaslankumo, jau pasie- atsiuntę tikslų (arba bent tiksliausią) 
kė daugumą savo skaitytojų. Taip pat sprendimą, bus apdovanojami kuklia 
tikimės, kad visi pastebėjo — ir nu- „Draugo" dovanėle. Galima atsaky-
džiugo — radę jame malonią naujie- mus siųsti ir elektroniniu paštu: re-
ną: KRYŽIAŽODĮ. dakcija@draugas.org būtinai įra-

Seniai jau galvojome apie tokj šant savo vardą, pavardę ir adresą, 
„priedą", bet vis nebuvo tinkamos kad galėtume pasiųsti dovanėlę, 
progos tą svajonę įgyvendinti. Dabar Linkime visiems malonios va-
proga atsirado. Nauji kryžiažodžiai landėlės, sprendžiant kryžiažodžius 
(ar panašaus pobūdžio galvosūkiai) ir lauksime Jūsų atsiliepimų. Beje, 
bus spausdinami kas antrą šeštadie- tuos pačius kryžiažodžius spausdin-
nį, o į tarpus, t.y., šeštadienį po to, — sime ir šeštadieniais, ir pakartosime 
atsakymai. juos antradienio laidose, kad visi tu-

Kviečiame visus pamiklinti sme- retų progą su jais susipažinti, 
genis (tai gera apsauga nuo Alzhei- D.B. 

Jaunimo centro tradicinė vakarienė 
įvyks gruodžio 3 d., sekmadienį, didžiojoje salėje 

3 vai. p.p. Jėzuitų koplyčioje kun. Antanas Gražulis, S), atnašaus šv. 
Mišias už mirusius Jaunimo centro rėmėjus. Mišių metu giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas 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 708-447-4501 ^Miida Šatiene <r 708-636-6837 
(Anelė Pocienė). 
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Burnham s Reiiance Bui iding, 1 950 m. 

„Cityfiles Press" leidykla išleido 
ir praėjusj savaitgalį knygyne „Myopic 
Books" pristatė 20 a. vidurio foto
grafo Richard Niekei nuotraukų al
bumą Richard Nickel's „Chicago: 
Photographs of a Lošt City". Albume 
— 250 retų nuotraukų, kuriose užfik
suotas šiandien jau beveik visiškai 
prarastas miestas — 19 a. Čikagos ar
chitektūros šedevrai. Knygos leidėjų 
manymu, Richard Nickel's „Chicago" 
yra daug daugiau nei įprastas nuo
traukų albumas. „Tai lyg poema 
miestui", — albumo pristatyme sakė 
vienas iš jo sudarytojų Michael 
Williams. R. Niekei garsėjo ne tik 
kaip gabus fotografas, bet ir kaip ne
pailstantis istorinių miesto pastatų 
gynėjas bei saugotojas, nesėkmingai 
mėginęs išgelbėti vertingus 19 a. 
architektūros kūrinius. 

* * * 
Kaip pranešė Čikagos aviacijos 

departamentas, sekmadienį per 
O'Hare bei Midway oro uostus namo 
po ilgo Padėkos dienos savaitgalio su
grįžo 320,000 miesto gyventojų. Neį-
prastai šiltas bei giedras oras Čikagai 
padėjo išvengti didelių transporto 
kamščių. Taip pat neužfiksuota ir di
delių autoavarijų. Nė vienos kompa
nijos lėktuvai ne vėlavo. Laiku atvyko 
ir iš kelionių pas artimuosius grįžtan
čius čikagiškius vežę Greyhound au
tobusai bei Amtrak traukiniai. 

* * * 
Ankstyvą pirmadienio rytą vie

nas žmogus žuvo per CTA Žaliosios 
linijos traukinio avariją 350 N. Cen
tral Ave., vakarinėje miesto dalyje. 
Kol kas tiksliai nežinoma, kaip žuvęs 
žmogus atsidūrė po traukinio ratais. 
Be to, į avariją papuolė ir vienas iš 
greitosios pagalbos automobilių, sku
bėjęs į traukinio avarijos vietą. Su 

Richard Niekei nuotrauka 

įjungtomis sirenomis dideliu greičiu 
važiavusi greitosios pagalbos mašina 
Keeler ir Madison gatvių sankryžoje 
atsitrenkė į lengvąjį automobilį. Šio 
incidento metu žmonės nenuken
tėjo. 

* * * 
Čikagą sukrėtė dar vienas su 

asmens tapatybe susijusių privačių 
duomenų nutekėjimo atvejis. Kaip 
pranešė Čikagos viešųjų mokyklų va
dovybė, pasamdyta privati kompanija 
„Ali Printing and Graphics" turėjo 
buvusiems viešųjų mokyklų darbuo
tojams paštu išsiuntinėti atspausdin
tą informaciją apie sveikatos draudi
mo galimybes. Kompanijos darbuoto
jai supainiojo korespondencijos me
džiagą ir 1,740 asmenų gavo jiems, 
neskirtą privačią kitų piliečių infor
maciją, įskaitant socialinio draudimo 
numerius. 

* * * 
Praėjus penkeriems metams po 

viešai mero Richard Daley paskelbtų 
pažadų, jog iki 2008 m. penktadalis 
su vietos savivalda susijusių vyriau
sybinių pastatų Čikagoje naudos 
elektros energiją, gaunamą iš atsi
naujinančių šaltinių, paaiškėjo, jog 
šioje srityje kol kas nepadaryta be
veik nieko. Artėjant 2007 m., absoliu
ti dauguma miesto valdžios pastatų 
tebėra šildomi atomine arba deginant 
anglį išgaunama energija. Šiuo metu 
žinoma, kad bandymai pirkti energiją 
iš vietinių vėjo jėgainių žlugo. Kaip 
teigia gerai informuoti šaltiniai, pas
kutinis mero bandymas — ant savi
valdybės pastatų, miesto mokyklų, 
gaisrinių bei Kultūros centro stogų 
įrengti saulės baterijas, — taip pat 
gali baigtis nesėkme, nors R. Daley 
tvirtina, kad derybos su galimais dar
bų vykdytojais vyksta sėkmingai. 

Organizacijų ir pavienių asmenų dėmesiui 

Visi, norintys įdėti savo Kalėdinius ir Naujametinius sveiki
nimus į dienraštį „Draugas", sveikinimo tekstus prašome atsiųsti 
iki gruodžio 18 d. „Draugo" administracijai, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500. 

Skelbimai 

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 

ToD free 24 hr. 888-77fr6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

mailto:dakcija@draugas.org

