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Britų tyrimas: kaip įsigyti lietuvišką pasą
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Lietuvos Respublikos piliečio pasas tapo nusikaltėlių geidžiama preke.
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) —
Su šiuo pasu gali atsidaryti banko
sąskaitą, gauti tūkstantinį kreditą,
išsinuomoti limuziną a r net įkeisti
nekilnojamą turtą. Vienintelė bėda

—jis suklastotas. Sveiki atvykę į Didžiojoje Britanijoje klestintį tapatybės vagysčių verslą,
Norėdami išsiaiškinti jo ypatumus, „Sunday Herald" žurnalistai,

Dar viena komisija nerado įrodymų
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) —
Gyventojų santaupas pradanginusio
susivienijimo EBSW veiklą tirianti
Seimo komisija neturi įrodymų, kad
susivienijimas finansavo tuometinę
Lietuvos demokratinę darbo (LDDP)
ar kitas partijas ir tokių įrodymų ne
beieškos.
„Neturime įrodymų, kad EBSW
arba susijusios įmonės rėmė arba
nerėmė ne tik LDDP, bet ir kitų par
tijų. Jokių konkrečių įrodymų nėra",
— sakė komisijos pirmininkas so
cialdemokratas Algis Rimas.
Jis tvirtino, kad tokių įrodymų ir
nebebus ieškoma.
A. Rimas tvirtino kalbėjęsis su
premjero Algirdo Brazausko, buvu

sio LDDP vadovo, patarėjais, kurie
komisijos pirmininkui perdavė mi
nistro pirmininko nuomonę, kad
1992 metais, kada vyko rinkimai į
Seimą, EBSW ir jo vadovas Gintaras
Petrikas „nefigūravo", nes susivieni
jimo veikla įregistruota nuo 1994
metų.
„Todėl net nelogiška klausti A.
Brazausko, a r galėjo per rinkimus
EBSW remti", — aiškino A. Rimas.
Komisija yra gavusi Valstybinės
mokesčių inspekcijos išaiškinimą,
kad įstatymai 1992 metais neįparei
gojo deklaruoti lėšas, kurios buvo
paaukotos politinei partijai, o Vy
riausioji rinkimų komisija politikų
finansavimu domisi nuo 1997 metų.

Vyriausybė pritarė V. Grigaravičiaus
kandidatūrai
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) —
Vyriausybė, apsvarsčiusi generali
nio policijos komisaro Vytauto Gri
garavičiaus kandidatūrą, nepriešta
ravo jo skyrimui antrajai penkerių
metų kadencijai.
Po Vyriausybės pasitarimo vi
daus reikalų m i n i s t r a s Gintaras
Furmanavičius sakė, kad svarstymo
metu nebuvo prieštaringų ar neigia
mų šio kandidato vertinimų.
G. Furmariavičiaus teigimu, jam
nereikėjo kolegoms pateikti argu
mentų, aiškinant, kodėl teikiama V.
Grigaravičiaus kandidatūra.
Jis patvirtino, kad į policijos ge
neralinio komisaro postą buvo ir ki
tų kandidatų, tačiau nedaug.
48-erių V. Grigaravičius yra vie-

Vytautas Grigaravičius
Eltos nuotr.

nintelis viešai įvardytas kandidatas,
pasiūlytas svarstyti Vyriausybei.
Generalinio komisaro kadencija
baigiasi vasario 1 dieną.

apsimetę airių teroristais ieškan
čiais tapatybės dokumentų sukarin
tos organizacijos nariais, atliko ty
rimą.
Pirmasis
susitikimas
vyko
„Sainsbury's" prekybos centro kavi
nėje pietrytinėje Londono dalyje. Čia
žurnalistai užmezgė kontaktus su
mafijos n a r i a i s iš Rusijos ir kelių
Rytų Europos valstybių. Jie speciali
zuojasi t a p a t y b ė s d o k u m e n t ų iš
naujųjų E S šalių, tokių kaip Lenkija
ar Lietuva, prekyboje.
Gaujos n a r i a i pardavinėja n e
vien pasus, vairuotojo pažymėjimus
ir tapatybės korteles - per pokalbį
jie užsimena ir apie moterų „impor
tavimą" į Didžiąją Britaniją. Pasiro
do, pasas kainuoja 1,000 svarų, ta
čiau p e r k a n t daugiau kaina būtų
800 svarų.
Gaujos t a r p i n i n k a s Pavel maždaug trisdešimties, apsirengęs
kasdieniniais drabužiais, ant galvos
odinė kepurė su snapeliu. Po kelių
frazių jis paprašo vieną užsislėpusį

Avariją
Telšiuose l ė m ė
prasta tinklų
priežiūra
V i l n i u s , sausio 31 d. (BNS) —
Avariją Telšių šilumos tinkluose lė
mė n e p a k a n k a m a i griežta tinklų
priežiūra bei temperatūros režimo
tinkluose pažeidimas. Tokios išva
dos priėjo speciali komisija, tyrusi
avarijos Telšiuose priežastis.
Todėl Vyriausybei bus siūloma
patvirtinti avarijų likvidavimo prie
monių planą, kuris privers šilumos
tiekimo įmones sugriežtinti tinklų
priežiūrą i r eksploatavimo reikala
vimus.
„Iš tikrųjų iki šiol priežiūra ne
buvo p a k a n k a m a i griežta — reikia
tai pripažinti. J ą galbūt susilpnino
ir šilumos tinklų perdavimas savi
valdybėms", — sakė Ūkio ministeri
jos sekretorius Anicentas Ignotas,
kuris vadovauja Vyriausybės suda
rytai tarpžinybinei komisijai.
P a s a k jo, avarijų likvidavimo
priemonių plane n u m a t y t a įgyven
dinti d a u g priemonių, t a r p jų — ir
atlikti 72 didžiausių šilumos tiekimo
įmonių tinklų patikrinimą.
Be t o , n u m a t o m a s u s t i p r i n t i
Valstybinės energetikos inspekcijos
teises ir galimybes taikyti bausmes.
„ M a n a u , tos priemonės užtik
rins, k a d tokios avarijos daugiau ne
pasikartotų", — teigė A. Ignotas, pa
brėžęs, k a d komisijos išvados labai
griežtos ir gerokai supykdė „Litesko" generalinį direktorių J e a n Sacreste.

žurnalistą, turintį paslėptą vaizdo
kamerą, sekti paskui jį į tualetą. Čia
Pavel ištraukia parodyti paso pavyz
dį, kokį galėtų parduoti. I š pirmo
žvilgsnio jis visiškai nesiskiria nuo
originalo.
Kavinės tualete Pavel paima
trečdalį už pasą suderėtos sumos ir
pareiškia, kad ateityje, jeigu tenkins
kokybė, jis galės teikti dideliais kie
kiais ir didmeninėmis kainomis. Ne
tik pasus,
N u k e l t a į 6 psl.

Šiame
numeryje:
Skautybės kelias.
Vytiški sveikinimai
„Dainavai*'.
Ukrainos „Oranžinė
revoliucija*.
Skaitytojų laiškai.
Šiaulių onkologijos
centro sukaktis.
Mūsų virtuvė.
Renginių kalendorius.
Kas naujo Brighton
Park apylinkėje.
Įspūdžiai ir pamąstymai
iš koncerto.
Vasario 16-osios šventė.
Valiutų santykis
1 U S D - 2 . 8 5 1 LT
1 E U R — 3 . 4 5 2 LT
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SKAUTYBES KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė
2652 W. 65 Street
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-7089

LSS-LSB 2 0 0 5 M .
S K I L T I N I N K Ų KURSAI
DAINAVOJE
2005 m. spalio 1 ir 2 d. gražioje
Dainavos stovykloje (prie Detroit),
įvyko Lietuvių skautų ir skaučių
skiltininkų kursai. Kursus ruošė
LSŠ ir LSB prityrusių skautų ir
skaučių skyriai kartu su Vadovų
lavinimo skyriais. Šių metų kursų
rengėja buvo Seserijos Prityrusių
skaučių skyriaus vedėja, s. Rasa
Conklin. Kursus paruošė LSB Va
dovų lavinimo skyriaus vedėjas v.s.
Gintaras Plačas. Kursų programą
pravedė s. fil. Julytė Kudirkienė, ps.
fil. dr. Andrius Kudirka ir iš Čikagos
bei iš Detroit atvykę instruktoriai
Krista Plačaitė, Audra Brooks, An
tanas Senkevičius, Matas Tamošiū
nas, Aras.Galinaitis, Saulius Galinaitis, Algytis Kasputis, Inga Moss,
Aleksa Moss ir Rimas Marčiulionis.
Administraciją tvarkė Detroit, „Ga
bijos" tunto tuntioinkė, v.s. Rasa
Karvelienė. Jai padėjo puiki grupė
virėjų ir šeimininkų: Rita ir Ed
mundas Kaspučiai ir Virginija Norkevičienė, kurie net pavaišino kur
santus ir vadiją gardžiu kugeliu
kursų pirmos dienos pietų proga.
Programą padėjo pravesti Brolijos
vyriausio skautininko pavaduotojas
s. Edis Leipus ir Toronto „Dainos"
draugovės prityrusių skaučių drau
gininke v.si. Vida Skilandžiūnienė,
pavaduotoja v. si. Violeta Sriubiškienė.
Iš viso dalyvavo 19 kursantų ir
kursančių iš Čikagos, Detroito ir
Toronto tuntų. Broliai ir sesės atke
liavo į Dainavą penktadienio vakare
ir prieš einant miegoti turėjo progos
truputį susipažinti. Programa pra
sidėjo anksti šeštadienio ryte. Po
pusryčių, vėliavų pakėlimo ir ati
darymo apeigų, kursantai susis

kirstė į keturias skiltis. Kiekviena
skiltis gavo po du ar tris instrukto
rius, kurie pasimainydami pravedė
savo skiltims savaitgalio temas.
Pirmiausia, kursantai susipaži
no su kitais savo skilties nariais ir
diskutavo kuo skiltys yra panašios į
„ganges". Begalvodamas apie skautybės mintį,.anglų generolas BadenPowell stebėjo Londono miesto gau
jas ir pasinaudojo daugelio įprasta
mažų berniukų grupės dinamika,
pakeisdamas jų blogas ypatybes į
tarnavimą geriems tikslams skautybėje. Iš šių diskusijų skiltininkai
pradėjo geriau suprasti, kodėl skil
tys ir skilčių sistema taip gerai
veikia ir yra skautiškosios meto
dikos pagrindas. Po šių diskusijų
vyko daugiau susipažinimo žaidimų,
kuriuos pravedė Julytė ir Andrius
Kudirkai. Skiltys statė ir pademon
stravo „mašinas", kurių dalis sudarė
skilčių nariai; vyko estafetės; skiltys
išmoko pasirinkti skilčių vardus ir
pasigaminti gaireles. Rytinė kursų
dalis pasibaigė skilčių sistemos
užsiėmimu, kurio metu skiltys paly
gino skilčių sistemos elementus su
šeimos kelionės į California plana
vimu ir įvykdymu.
Po pietų skiltys diskutavo skiltininko rolę ir pareigas. Susipažinę
su savo pareigomis, kursantai susi
pažino su svarbia mintim, kad visi
skilties nariai turi turėti pareigas ir
kaip nors prasmingai prisidėti prie
skilties darbų. Kiekvienas skilties
narys turi pasijusti, kad padeda
skilčiai pasiekti savo tikslus ir yra
svarbus grupės narys. Kitame
užsiėmime kursantai turėjo su
skirstyti sumaišytą pareigų ir darbų
sąrašą pagal skiltyje esančias pa-

Dvi skiltininkų kursų skiltys su instruktoriais v.si. Rimu Marčiulioniu ir si. Antanu
Senkevičiumi.
E. Leipaus nuotrauka.

reigas; paskiltininko, iždininko, sek pagrindiniu tikslu — tvirto charak
retoriaus, fotografo, žurnalisto, ūk terio lavinimu. Geriau suprato, kaip
vedžio, laužavedžio ir virėjo. Malo skautiška metodika ir ideologija
nioje Dainavos gamtoje kursantai padeda vystyti charakterio bruožus
žaidė daugiau žaidimų ir estafečių: ir kokia svarbi skiltininkų ir skilčių
sugulė ant žemės ir iškėlę rankas, sistemos rolė šio tikslo siekimui. Su
sudarė „pasitikėjimo tiltą" ir tik iš šiuo užsiėmimu baigėsi antroji
keltomis rankomis, perkėlė visus Skiltininkų kursų dalis.
Po vakarienės — dalyvių lais
kursantus ir instruktorius nuo
vienos pusės „tilto" į kitą. Šis žaidi valaikis. Vieni lošė krepšinį, o kiti
mas visiems parodė, ką galima pa vaikščiojo Spyglio ežero pakrantėje
siekti, dirbant bendromis jėgomis. ir geriau susipažino su kitų vietovių
Po to buvo sesių Vidos ir Violetos broliais ir sesėmis. Grįžę į „Baltuo
paruoštas „aklos skilties vedžioji sius rūmus" (pagrindinį Dainavos pas
mas kliūčių keliu". Skiltininkai tatą) kursantai diskutavo kaip pa
turėjo pravesti savo užrištom akim veikti savo skautus ir kaip sustip
skilties skautus per kliūčių kelią, rinti skilties dvasią. Nukelta į 5 psl.
naudojant virvės gabalą ir koman
das bei nurodymus. Skautams buvo
uždrausta kalbėti. Tik skiltininkai
DRAUGAS
galėjo ką nors sakyti. Šis užsiėmi
(USPS-161000)
mas parodė kursantams geros ko
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY
munikacijos svarbą ir kas atsitinka,
Published daily except Sundays and Mondays,
jei skautų vadovas nėra pastabus ir
legat Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
rūpestingas.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Grįžę į savo skilčių buklus (su
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589.
sirinkimo kambarius), skiltys disku
TeL: 773-585-9500. Fax : 773-585-8284
tavo skautišką ideologiją (įstatus,
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
įžodį, įsakymus) ir kaip jie yra
additional mailing offices.
panašūs į gyvenimo taisykles. Kiek
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $135.
vienas kursantas turėjo progos pas
Postmaster: Send address changes to
kaityti trumpą gyvenimo įvykį ir
Draugas - 4545 W. 6 3 r d Street,
nuspręsti, ar tas įvykis buvo skau
Chkago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
tiškas, ar ne, taip pat nuspręsti,
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
kuriam skautų įstatui atitinka ar
adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada
neatitinka. Pasimankštinę Dainavos
prenumerata galioja.
pievose ir malonioje 70 laipsnių ru
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
dens šilumoje, skiltys statė „idealų
JAV
žmogų". Atlikdami šį užsiėmimą,
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00
kursantai susipažino su skautavimo
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
|AV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje r kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Administratorius - Vytas Paškus
administraci|a@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

2005 ' -

'.i<;|,^"ikij kursu hilyvui

El-paštas:
rastine@draugas org
skelbimai@draugas.org

i n s t r u k t o r i a i \r v a d i į d D a i n a v o j e

E Leipaus n u o t r a u k a

DRAUGAS, 2006 m. vasario 1 d., trečiadienis

UKRAINOS
„ORANŽINĖ REVOLIUCIJA
ZENONAS PRŪSAS
Danutės Bindokienės vedamasis
šių metų sausio 5 dieną paskatino ir
mane parašyti straipsnelį apie kai
kurias šios revoliucijos detales, ku
rios buvo labai smulkiai aprašytos
„Foreign Affairs" žurnale (2005 m.
kovo/balandžio , psl. 35-52). Studijos
autorius yra Adrian Karatnycky,
dirbąs vyresniuoju mokslininku ir
patarėju „Freedom House". Gal kai
kurie šioje studijoje paskelbti faktai
galėtų būti įdomiais ir „Draugo"
skaitytojams.
Per 2004 metų lapkričio 22 d.
Ukrainos prezidento rinkimus, pa
gal nepartinius balsavusiųjų apklau
sinėjimus, surinkti duomenys rodė,
kad rinkimus turėjo laimėti Viktor
Juščenko, 52 proc/43 proc. santykiu,
prieš Ukrainos prezidento Kučma
remiamą kandidatą Viktor Janukovič. Pagal Ukrainos konstituciją,
pats Kučma po dviejų prezidentinių
terminų jau nebegalėjo kandidatuoti
dar trečiam terminui. Be to, jo popu
liarumas Ukrainoje irgi buvo kritęs.
Todėl jis ir jo rėmėjai, Ukrainos oli
garchai bei rusofilai, kandidatu
pasirinko Ukrainos premjerą Janukovič, anksčiau buvusį Donetsko
rajono gubernatoriumi, nors jis ir
buvo padaręs kriminalinį nusikal
timą (baustas 3.5 metų kalėjimo už
užpuolimą ir apiplėšimą).
Bet kai buvo paskelbti oficialūs
rinkimų rezultatai, rinkimus laimė
jęs Janukovič 2.5 proc. balsų pers
vara. Opozicija su tuo nesutiko. Kai
buvo uždarytos balsavimų būstinės,
Centrinė rinkimų komisija pradžioje
buvo paskelbusi, kad rusiškai kal
bančiuose rytiniuose Ukrainos rajo
nuose, kaip ir kituose rajonuose, bal
savo tarp 78 ir 80 proc. gyventojų.
Bet po keturių valandų tylos ši ko
misija kai kur labai padaugino bal
suotojų skaičius. Pavyzdžiui, Ryti
nės Ukrainos Donetsko rajone, Ja
nukovič rėmėjų bazėje, balsuotojų
procentas per naktį pakilo nuo 78 iki
96.2 proc, o už Janukovič balsavusių
procentas pakilo nuo 80 iki 97 proc.
Kaimyniniame Luhans rajone bal
suotojų dalyvavimas irgi dramatiš
kai padidėjo nuo 80 iki 89.5 proc,
Janukovič g a u n a n t per 92 proc
balsų. Keliuose rytiniuose rajonuose
rinkimuose dalyvavusiųjų procentas
buvo net 40 proc. didesnis, negu
pirminiuose prezidentiniuose rinki
muose, įvykusiuose tris savaites
anksčiau. Šis „stebuklingas" rinki
mų duomenų padidėjimas buvo apie
1.2 milijonai naujų balsų, kurių per
90 proc. buvo už valdžios remia
mą kandidatą, jam duodant apie
800,000 balsų laimėjimą.
Per visą rinkimų dieną daugelis
neutralių stebėtojų matė dešimtis
tūkstančių rinkėjų, traukiniais,
sunkvežimiais ir autobusais, iš
vienos vietos į kitą rinkimo būstinę
pervežamų, aprūpintų rinkimų la
peliais. Rinkiminė propaganda buvo
pradėta j a u šešis mėnesius prieš rin
kimus. Valdžios kontroliuojama tele
vizija puolė Juščenko negatyviais
kaltinimais ir iškraipymais, jam ne
leidžiant į juos atsakyti ir apsiginti.
Buvo ir kitokių trukdymų. Pa
vyzdžiui, kartais jo lėktuvui buvo
neleidžiama nusileisti ir dėl to jis
turėdavo pavėluoti į jo rėmėjų mi
tingą. Kelių užtvaros jam kliudė
vykti iš vienos vietos į kitą. Vieną
kartą sunkvežimis bandė nustumti
jo automobilį į griovį. Bet blogiausia

— 2004 metų rugsėjo 6 dieną J u š 
čenko labai apsirgo. Liga jį privertė
vienam mėnesiui n u t r a u k t i rinkimų
programą. Jis labai nusilpo ir jo vei
das labai susiraukšlėjo. Vėliau tyri
mai nustatė, kad jis serga dėl apsi
nuodijimo dioksidu. Valdžia tvirtino,
kad jis pats apsinuodijęs susi žuvimi
bei sergąs kitomis ligomis.
Ne tik jį vieną vargino valdžia.
Pavyzdžiui, jo rėmėjus s t u d e n t u s
gąsdino, kad jei jų vietovė balsuos už
Juščenko, jie žiemos m e t u bus iš
mesti iš jų bendrabučių. Buvo rasta,
kad plunksnos, naudotos rinkimų
būstinėse, buvo pripiltos rašalo, ku
ris praranda spalvą, jį panaudojus
per balsavimus. Bet a n t r a vertus,
daug Juščenko padėjo Ukrainos Sau
gumo tarnyba (SBU). Kai kurie iš jų
padėjo išvengti valdžios „nešvarių
triukų".
Kodėl Ukrainos valdantis elitas
taip stengėsi išsilaikyti valdžioje?
Atsakymas yra paprastas: korupcija,
į kurią, kaip ir Rusijoje, t a i p ir
Lietuvoje, buvo labai įsivėlę buvu
sieji komunistai ir tos partijos šulai,
paveldėję valdžią. Ši korupcija Uk
rainoje ypač išsiplėtė 1994 metais,
išrinkus Kučmą prezidentu. Kaip
buvęs didžiausio r a k e t ų fabriko
Dniepropetrovske direktorius, iš ten
jis atsivežė daugelį gobšių darbuoto
jų. Iš jų didžiausias buvo Pavlo Lazarenko, pasidaręs Ukrainos vice
premjeru ir vėliau premjeru. Dėl
daugelio nusikaltimų jis vėliau buvo
atleistas, bet prieš tai spėjo aprūpin
ti daugel savo sėbrų. J o laikais dau
gelis Ukrainos plieno fabrikų, dabar
vertų keleto milijardų dolerių, buvo
parduota už keletą milijonų, suku
riant daugelį oligarchų. Daugelis iš jų
susikūrė savo politines partijas. Jie
valdė ir kontroliavo valstybines bei
vietines televizijas ir laikraščius. Iki
maždaug 2000 metų šiuos oligarchus
kontroliavo Kučma, bet po to jo ga
lios pradėjo silpnėti, nes jo korupcija
ir kriminališkumas (pavyzdžiui, žur
nalisto Gongadze nužudymas) pra
dėjo darytis matomu ir Ukrainos
žmonėms. O šių „plėšikų baronų" ga
lios pradėjo stiprėti, j i e m s turtėjant.
Per šį laiką Juščenko iš bespal
vio bankininko pasidarė charizma
tišku opozicijos vadu. 1999 metais jis
tapo premjeru. Kaip valstybinio ban
ko direktorius, jis sustabdė infliaciją
ir įvedė finansines kontroles. Jis
sudarė lyg ir sandėrį su Julija Tymošenko, kuri anksčiau buvo galin
ga energijos sektoriuje, bet susipyko
su Kučma. Sujos pagalba tik per vie
nerius metus Juščenko sugebėjo at
gauti valdžios iždui daugiau nei mi
lijardą dolerių, kurie buvo iš iždo
nusukti energijos oligarchų. Ukrai
nos ekonomika pradėjo gerėti, nuo 6
proc. 2000 metais iki 9.2 p r o c 2001
metais. Nepadidindamas biudžeto,
Juščenko panaudojo iš energijos at
gautą milijardą dolerių išmokėjimui
pavėluotų algų mokytojams ir svei
katos sektoriaus darbuotojams. Tai
pakėlė Juščenko reputaciją kaip tei
singo ir veiksmingo politiko.
Žinoma, tai nepatiko Kučmai,
spaudžiamas oligarchų, po 18 mėne
sių tarnybos Kučma atleido Juščen
ko iš premjero posto. Jį pakeitė
Janukovič, kuris, baigiantis Kučmos
prezidentavimo terminui, pasidarė
valdančiosios klikos prezidentiniu
kandidatu.
Po 2004 metų lapkričio 22 die
nos prezidentinių rinkimų Ukrainoje
buvo trys prezidentai: bebaigiąs savo
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Vytiški sveikinimai
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ietuvos Vyčiai — veikli ir
ilgą istoriją turinti lietuvių
kilmės žmonių organizaci
ja, nedaug jaunesnė už „Draugą"
(įkurta 1913 m.). Nors ne visi jos
nariai moka lietuviškai, bet jie
visuomet didžiuojasi savo lietuviš
k a kilme ir veikloje pabrėžia savo
lietuviškas šaknis. Lietuvai atkū
r u s nepriklausomybę 1918 m.,
Lietuvos Vyčiai daug pasidarbavo,
kad ji būtų pripažinta Amerikos
valdžios — rinko parašus po petici
jomis ir nuolat kreipėsi su prašy
mais į aukščiausius JAV politikus.
Tai buvo Lietuvos Vyčių — katali
kiškos ir patriotiškos jaunimo or
ganizacijos — klestėjimo bei inten
syvios veiklos metai. Tačiau ir vė
liau vyčiai įvairiais būdais padėjo
Lietuvai — tiek laisvės, nepriklau
somybės laikotarpiu, tiek ir oku
pacijos dešimtmečiais. Būdami
JAV piliečiai (didžioji dalis gimę
šiame krašte), gerai pažindami
vietinės politikos vingius, laisvai
kalbėdami angliškai, jie galėjo
prieiti prie svarbių žmonių, jiems
atsiverdavo valdžios įstaigų durys.
Nei v i e n a m vyčiui nereikia
priminti, kur ir kas yra Lietuva.
Tai kartojama jų organizacijos
himne ir šūkyje, kurį kiekvienas,
tapdamas jos nariu, įsisavina. Taip
pat j a u daug metų vasario mėne
sio pradžioje ruošiami iškilmingi
pokyliai, pavadinti „Lietuvos prisi
minimų" vardu. Juose ne tik šven
čiama Lietuvos Nepriklausomybės
šventė, bet pagerbiamas nusipel
nęs asmuo, organizacija ar institu
cija, įteikiant specialų žymenį.
Šiemet „Lietuvos prisimini
mų" pokylis ruošiamas 46-ąjį kar
tą vasario 4 d., šeštadienį. Jį ruo
šia Amerikos Vidurio Vakarų Lie
tuvos Vyčių apygarda, kuriai pir
mininkauja Robert Martin, Jr. Per
ilgą metų eilę į pokyliuose pagerb
tųjų sąrašus įrašyta daug žymių
žmonių ir veiklos vienetų. „Drau
gui" švenčiant 95-erių metų sukak
tį (įsteigtas 1909 metais), Lietuvos
Vyčiai jo atstovus pakvietė į po
kylį kaip svarbiuosius svečius, ir
apdovanojo žymeniu. Tai buvo tik
rai įspūdingas vakaras ir tinka
mas vienintelio lietuviško dien

kadenciją Kučma; „oficialus" rinki
mų laimėtojas Janukovič ir J u š 
čenko, kurio pasiskelbimas laimėto
ju buvo išviešintas žiniasklaidos ir
gausių demonstracijų visoje Ukrai
noje. Po šešių dienų Ukrainos Aukš
čiausias Teismas sutiko su Juščenko
teisinių patarėjų argumentais, kai
dėl masinių suktybių per rinkimus
reikia anuliuoti šių rinkimų rezulta
tus ir paskelbti naujus rinkimus.
Volodymir Lytvin (lietuviškos kil
mės?), šiame procese suvaidinęs pag
rindinę rolę, nors ir buvęs Kučmos
štabo viršininku. Prie jo prisidėjo ir
Lenkijos prezidentas Kwasniewski,
Lietuvos prezidentas V. Adamkus ir
Europos Sąjungos užsienio reikalų
viršininkas Javier Solana.
Šie nauji rinkimai įvyko gruo
džio 26 dieną stebint 12,000 stebėto
jų iš Europos, Šiaurės Amerikos,
Rusijos ir Azijos. Rezultatai nieko
nenustebino: Juščenko gavo 52 proc.

raščio, leidžiamo už Lietuvos ribų,
pasveikinimas sukakties proga.
Šiemet vytiškas pasveikini
mas „Lietuvos prisiminimų" poky
lyje skiriamas LMA „Dainavai",
neseniai nuostabiu koncertu pami
nėjusiai savo 60-ąją gyvavimo su
kaktį. „Dainavos" parinkimas ap
dovanojimui kaip tik akivaizdžiai
parodo, kad vyčiai „eina su gyveni
mu": yra gerai susipažinę su lietu
viška veikla, stebi jos eigą ir ati
tinkamai reaguoja į visus įvykius,
ypač sukaktis. Lietuviškoji visuo
menė turėtų taip pat atkreipti
daugiau dėmesio į Lietuvos Vyčių
veiklą, kuri yra ir labai gyva, ir
labai brandi. Toji veikla dažnai at
sispindi ir „Draugo" puslapiuose,
daugiausia Reginos JuškaitėsŠvobienės, oficialiosios Lietuvos
Vyčių spaudos atstovės, dėka. Vy
čiai leidžia savo periodinį laik
raštėlį „Mūsų Vytis". Nors jame
nedaug medžiagos lietuvių kalba,
bet netrūksta lietuviškumo: meilės
tolimajai savo kilmės žemei Lietu
vai (vyčiai dažnai organizuoja pa
žintines keliones į Lietuvą) ir ra
ginimų jai visokeriopai padėti.
Tam tikslui yra įkurtas komitetas
„Pagalba Lietuvai", kurio dėka per
15 m. išsiųsta keliolikos milijonų
dolerių vertės vaistų, medikamen
tų, įvairios medicininės įrangos į
Lietuvą.
Apie „Dainavos" ansamblį
daug buvo kalbėta ir rašyta prieš
sausio 22 d. įvykusį sukaktuvinį
koncertą. Tegalima pasidžiaugti,
kad „Dainava" toli gražu „nesiel
gia" kaip garbaus amžiaus sukak
tuvininkė — ji dar labai jaunatviš
ka, nebijanti naujų idėjų, nuolat
ieškanti naujų formų savo meilę
lietuviškai dainai išreikšti. Tai, be
abejo, ne tik jos vadovo, muziko
Dariaus Polikaičio, bet ir ansam
blio dalyvių nuopelnas. Tad sveiki
name „Dainavą" su šiuo žymeniu,
dėkojame Lietuvos Vyčiams už jų
nuolatinę veiklą Lietuvos labui ir
už „Lietuvos prisiminimų" poky
lius, kuriuose jie prasmingai pa
gerbia lietuvybės šviesulius, savo
spindulius skleidžiančius toli nuo
tėvynės Lietuvos.

balsų, o Janukovič 44 proc. Šie rinki
mai buvo didžiausias Rusijos prez.
Putin pralaimėjimas, kuris Ukrai
noje prieš pat rinkimus agitavo už
Janukovič visas 4 dienas ir išleido
kelis šimtus milijonų dolerių.
Juščenko yra diplomatas. Kaip
naujai išrinktas Ukrainos preziden
tas, pirmą dieną po išrinkimo jis pa
darė oficialų vizitą į Maskvą. Juš
čenko, nors ir gavo prezidento postą
revoliucijos keliu, esąs nuosaikus
pragmatikas, ne profesionalas revo
liucionierius. Gruzijos prezidentas
Saakasvili, Serbija bei Kazachs
tanas galbūt eis Juščenko pramintu
keliu. Net ir Baltarusijos sostinėje
Minske Ukrainos „oranžinės revoliu
cijos" proga yra buvę demonstracijų.
Iš Juščenko ir jo rėmėjų gal galėtų
pasimokyti ir Lietuvos patriotai poli
tikai bei visuomenininkai, ypač tie,
kuriems nepatinka
Brazausko,
Prunskienės ir Uspaskicho veikla.
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NEJAUGI NESUPRANTAME KODĖL?
Per paskutinius porą mėnesių
net prezidentas pastebėjo, kad lietu
viams trūksta tautiškumo. Jis ste
bisi kodėl? Akis ir ausis turinčiam
lietuviui labai lengva matyti kodėl.
Pone Prezidente, nesistebėk, pats
paskyrei Lietuvos kultūros ministru
žmogų, kuriam rusiškos dainos, rusų
kalba ir rusiška kultūra arčiausiai
prie širdies, nors lietuviška duona,
lietuviškas gyvenimas jam geresnis
nei Maskvos. Kieno kaltė?
Švietimo ministras, paklaustas,
kodėl nedėvi tautinio ženklelio, už
sirūstinęs atsakė: „Ant rankovės da
lykėlių nenešioju, tautiškumą nešio
ju širdyje". Slepia?
Užuot Vasario 16-osios, mokslo
įstaigose daug moksleivių švenčia
Valentino dieną. Linksmiau su svai
galais iki aušros ūžti, o Vasario 16ąją labai nuobodu... Vėl ateina
Vasario 16-oji, gal ir vėl bus nuobo
du? Nebėra pagarbos, meilės Lie
tuvai. Kodėl mūsų trispalvė vėliava
kasdien neplevėsuoja prie visų mok
slo, valstybinių įstaigų, kai Ame
rikos vėliavos kasdien puošia net
aplūžusius" fabrikėlius?
Jau seniai praėjo 15 metų antro
sios nepriklausomybės sukaktis, bet
dar ir šiandien mokytojauja komu
nistų paruošti istorijos mokytojai.
Jie nuodija Lietuvos jaunimą sąvo
ka: ,,50 aukso metų Lietuvai po so
vietais". Studentai, bijodami keršto,
nesiskundžia. Išdavikų rankose yra
švietimo įstaigų muziejai, garbi
nantys raudonąją okupaciją. Nu
sikaltęs prieš Lietuvą Ivanov atliko
bausmę. Jis turėjo būti ištremtas
kaip nepageidaujamas, bet liko
Lietuvoje. Vieno pedagoginio insti
tuto anglų kalbos dėstytoja rusė daž
nai studentams primindavo, kad tik
rusų kalbai skirtų dėmesį, anglų
kalba netruks vėl bus bevertė. Stu
dentai bijojo skųstis, nes žinojo pa
sekmes.
Kur buvai, Pone Prezidente?
Tik penktame skyriuje vado
vėliu „Kelias" pradedama mokyti
istoriją. Pirmuose jo puslapiuose
skaitome: „ieškodami maisto, į šias
vietas (turint omenyje Lietuvą) at

klydo ir mūsų protėviai iš dabartinės
Lenkijos ir Vokietijos..." Tuo sudaro
mas įspūdis, kad lietuviai yra kilę iš
lenkų ir vokiečių mišinio.
Uždelsiant istorijos mokslą iki
penkto skyriaus yra nusikaltimas
visai tautai. Jaunuoliai iki to am
žiaus jau bus girdėję daug visokių
klaidingų istorijų — ir apie gerą,
dosnų tėvelį Staliną, liaudies gynė
jus stribus, teisėtai iš Lietuvos trem
tus buožes.
Mokykimės iš žydų. Kur jie be
būtų, kokiose sąlygose gyventų,
išliko žydais per tūkstančius metų
dėl to, kad jų tikėjimas ir tautišku
mas yra vienas ir tas pats. Iš seno
vės raštų jie ima stiprybę tautiniam
auklėjimui. Apie Mozę, nelaisvę
Egipte, holokaustą ir t.t. pasakojant
jau 2-3 m. vaikams, pasėjamos pir
mos stiprios tautiškumo sėklos,
atsparumas nutautimui, todėl jie
niekad nenutaus.
Gaila, kad katalikiškas tikėji
mas nei vienai tautai nėra tautišku
mo pagrindas, todėl patriotizmui
ugdyti mūsų Bažnyčia turėtų pa
reigą, bendradarbiaujant su tau
tiškomis draugijomis, švietimo,
mokslo įstaigomis, ministerijomis,
valstybės vadovais, nedelsiant at
kreipti dėmesį į tautiškumo auk
lėjimą. Tik gilus patriotizmas iš
laikys Lietuvą gyvą. Skaudu matant
lietuviukus dar smėlio dėžėj žai
džiant kaubojus, mafijozus. Kodėl jie
negalėtų žaisti mūsų tautos didvy
rius, karius ir taip susipažinti, kaip
karaliai ir kunigaikščiai kovojo su
priešu? Kodėl nesirūpiname tautiniu
auklėjimu, gal bijome, kad kas nors
mus apkaltins nacizmu?
Prezidentas, švietimo, kultūros
ministrai, tautinės ir religinės orga
nizacijos turėtų dabar susirūpinti
visuotiniu tautiniu auklėjimu. Rei
kia atsikratyti rusų ir apskritai
slavų „kultūra", viskuo, kas priešin
ga Lietuvai. Valstybės žmonės turi
žinoti tautiškumo reikšmę, būtinai
turime pertvarkyti istorijos moky
mą, pradedant vaikų darželiais,
tėvų namais, per TV, radiją. Net Le
ninas, Stalinas žinojo, kad, norint

komunizmą įdiegti, reikia vaikus
nuo lopšelio auklėti komunistais.
Geriausias pavyzdys premjeras
Brazauskas — Rusijos okupantų
armijai kraustantis iš Lietuvos, jis
su gailesčiu kartojo: „Mes per 50
metų gražiai sugyvenome, prie jų
pripratome, galime ir toliau gražiai
gyventi kartu..."
Nepriklausomybės metais baigę
studijas, kai kurie mokytojai nežino
Lietuvos istorijos. Nežino nei apie
kovas dėl nepriklausomybės. Viena
jauna mokytoja apie partizanų
kovas, tremtį taip išsireiškė: „Par
tizanai buvo miškiniai, kurie vengė
darbo, buvo neklusnūs, plėšė žmo
nes, gyveno miškuose; buožės buvo
žmonių išnaudotojai, todėl jie buvo
vežami į Sibirą keleiviniais vago
nais; stribai buvo liaudies gynėjai".
Ar ji gali Lietuvos jaunimą mokyti?
Lietuvoje nei vienas tautos priešas
dar nenubaustas. Buvę Maskvos
bernai dar ir šiandien aukštose val
stybės vietose; KGB agentus valsty
bė slėps, kol numirs jų paskutinis.
Stribai iškėlę galvas vaikšto miestų
ir miestelių gatvėmis. Gailimės pa
senusių KGB ir stribų, bet jie nesi
gailėjo nei kūdikio, nei senutės. Pre

zidentūroje patarėjai, padėjėjai lie
tuviui neištariamomis pavardėmis.
Gal to nežinai, Pone Prezidente?
Vasario 3 d. JAV senatoriai
McCain ir Lieberman lankysis Lie
tuvoje. Įdomu, kokių dovanų jie at
veš? Gal, kaip ir visada, Lietuvai —
bus tik gražūs pažadai. Dažnai ir
daug kartų girdėjome: „nepripažįs
tame Lietuvos okupacijos", bet
Stalinui netrukdė lietuvius žudyti,
Lietuvą sovietizuoti. Amerika buvo
viena paskutiniųjų, pripažinusių
mūsų nepriklausomybę. Prez. (sena
sis) Bush, kaip ir visi prieš jį buvu
sieji, pataikavo Lietuvos okupantui.
Gorbačiov prie TV bokšto žudė drą
sius Lietuvos patriotus, paskelbė
Lietuvai blokadą, ar prez. Bush ne
galėjo pasakyti: „Gorbačiov, lauk iš
Lietuvos. Amerika okupacijos nepri
pažįsta!" Tokių žodžių nebuvo. Tad
budėkime, būkime gudrūs, pasitikė
kime tik savais patriotais, mokyki
me jaunimą meilės, pagarbos Lietu
vai. Tik tada lietuviai jausis išdidūs
namie ir visame pasaulyje, bus išti
kimi tik vienai tėvynei — Lietuvai.
Algis Virvytis
Boston, MA

KAS VERTAS PALIKIMO?
Atrodo, kad ta tema labai ak
tuali daugeliui mūsų, nes nemažai
skaitytojų jau pasisakė laiškais,
kam palikti savo santaupas.
Nepaprastai patiko dr. Antano
Klimo laiškas („Draugas", 2006.01.18). Jo nuomone, kad „dabar svar
biausias dalykas mums yra išlaikyti
mūsų vienintelį dienraštį 'Draugą'.
Jis mus jungia jau 96 metus, stipri
na ir moko". Dr. Klimas siūlo palikti
santaupas Draugo fondui. Auksinė
mintis — verta visų mūsų pritarimo!
Pora žmonių patarė skirti
palikimą Lietuvių fondui. Tai pačių
LF veiklių narių pareiškimas. Jis
girtinas! Tačiau šmėkšteli nerami
mintis: ko vertas bus Lietuvių fon
das su savo, kad ir 20 mln., kraičiu,
jei jis šaltakraujiškai leis vienin
teliam už Lietuvos ribų dienraščiui
pražūti? Ko vertas bus nuolatinis
garsinimasis, kad LF remia lietuvy
bę, o vieninteliam dienraščiui, infor
muojančiam apie lietuvių veiklą,
lietuvybės skleidimą išeivijoje, ne
mokamai garsinančiam įvairių orga
nizacijų, lietuviškų mokyklų, meno
vienetų, chorų, tautinių šokių gru
pių, telkinių (įskaitant Lietuvių

fondo) veiklą — leistų „garbingai
išnykti"? Dažnai „Drauge" skaitome
Lietuvių fondo žinutes, reklamas.
Tai labai puiku, naudinga ir reika
linga, bet jei LF reikėtų už kiek
vieną mokėti kainuotų daugiau nei
„Draugui" skiriama vadinamoji „ka
lėdinė dovana".
Išvada: sukruskime (ir labai
skubiai) ne vien Draugo fondo gar
bės nariai, rėmėjai, nariai, bet visi
„Draugo" skaitytojai, įvairios orga
nizacijos, klubai, meno vienetai,
bent simboline auka paremkime
„Draugą", įneškime savo dalį į
Draugo fondą. Net ir naujieji imi
grantai, mūsų šaunūs lietuvaičiai
(juk nemažai jų jau spėjo apšilti, kai
kurie čia jau gyvena 15-12-10 metų)
turėtų sau laikyti garbės reikalu,
įsisąmoninti ir neleisti „pirmos ban
gos" įsteigtam dienraščiui, „antros
bangos" prenumeravimu, bendra
darbiavimu, redagavimu bei admi
nistravimu iki šiol išlaikytam, išnyk
ti, o jį paremti. „Draugas" yra ver
čiausias visų paramos, o neturin
tiems savo artimųjų — ir palikimų.
Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

JULIJOS VIRTUVĖ

•m

Indrės Tijunėlienės nuotrauka

Kiekvieną trečiadienį ypatingai
laukiu „Draugo" (gaila, kad jis daž
nai kelias dienas pavėluoja, nors
gyvename Čikagos pašonėje), kad
galėčiau pasiskaityti, kokius valgių
receptus mums pateiks Julija savo
skiltyse.
Nuo pat šio skyrelio pradžios
išsikerpu receptus ir segu į specia
lius aplankus. Prisipažinsiu — ne
visus išmėginau. Bet tas nekliudo
skaityti, planuoti. Svajoju — kai
išeisiu pensijon (dar man apie pen
keri metai iki tos dienos), būtinai
viską iš eilės kepsiu ir virsiu, net jei
gu reikėtų įsigyti nemažą antsvorį!
Manau, būtų verta. Gerai, kad „Mū
sų virtuvės" skyrelyje stengiamasi
pateikti sveikatingus receptus, be
didelio kiekio riebalų, kiaušinių. Tai
vis pagalba mums, mėgstantiems
riebiai, saldžiai valgyti.
Valio Julijai ir jos virtuvei! Ti
kiuosi, kad jos skyrelis niekuomet
neišnyks iš „Draugo" puslapių.
Birutė K. Schultz
Oak Forest, IL
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SKAUTYBES KELIAS
LSS-LSB 2 0 0 5 M.
SKILTININKŲ KURSAI DAINAVOJE
Atkelta iš 2 psl.

Iš Detroito atvyko kun. Ričardas
Repšys, kuris aukojo Mišias ir
palinkėjo kursantams daug išmokti,
būti gerais vadovais. Kursantai mo
kėsi kaip savo skiltims suplanuoti ir
pravesti įdomią skautišką veiklą ir
kaip panaudoti „brainstorming" me
todą sueigoms paįvairinti. Po dienos
programos įvertinimo kursantai pra
dėjo ruoštis laužo programai.
Intensyvi dienos programa bai

gėsi smagiu laužu Spyglio ežero
pakrantėje. Laužo programos metu
skiltininkai žaidė žaidimus, pakar
tojant dienos programoje išmoktas
žinias, dainavo skautiškas dainas ir
parodė savo paruoštus pasirodymus.
Po „Dainavos žaidimo" kursų patal
pose, pavargę kursantai ėjo miegoti.
Sekmadienio ryte prasidėjo ket
virtoji skiltininkų kursų dalis. Kur
sų skiltys diskutavo skilčių sueigas
Skiltininkų kursų dalyviai žaidžia „Pasitikėjimo" žaidimą.

Skiltininkų kursų instruktoriai „moko skristi' vadovą Gintarą Plačą.
E. Leipaus nuotr.

i jakeliui „išmetę" aną grupę pas šeimininkę
JT]Holrianą, mes nuvažiavome į sostinės patį
prašmatniausią rajoną — Recoleta. Drungnam
pavasario smulkiam lietučiui dulksnojant (tik tiek
iš viso mus per ištisas tris savaites „tepakrikšti
jo"), prie autobusiuko mus sutiko šeimininkė
Maria Inez su didžiuliu lietsargiu. Užvažiavę kel
tuvu į penktą aukštą vienuolikos aukštų pastate,
buvome nepaprastai šiltai bei maloniai sutikti,
tarsi seniai nematyti giminės, šeimininkų — Rudolf su jo žmona. Įėjus į jų nuosavą mažą butą
(„condominium"), pirmiausia krito į akis gražios
parketo grindys. Tačiau beveik „miniatiūrinis" bu
telis atbloškė iš 1969 prisiminimą, kai Honolulu,
Havajuose, aplankant mūsų žinomą dailininkę (ir
visokių sričių veiklią menininkę) Bronę Jameikienę, ji pasiguodė, jog dėl mažo butelio kai ku
riuos daiktus turėjo laikyti net balkone. Čia gi sa
lonėlį — valgomąjį kambarį mes ir užpildėme,
daugiau įsprausti svečių būtų neįmanoma. Labai
kalbūs svetingi šeimininkai, vaišindami gėrimais,
užkandėliais, sausainiais, riešutais bei saldumy
nais, tuojau „atvėrė širdis" — jis advokatas, ji
dirba United Airlines, abiejų antros vedybos, jis
turi keturius sūnus, ji — vieną sūnų: už šitą butą
su vienu miegamuoju kambariu labai įtakingoje
vietoje sumokėjo 80,000 dolerių. O autorei geriau
siai patiko per visą sieną lentynose nuklotos kny-

Buenos Aires. „Escenas de Recoleta'

E. Leipaus nuotr.

— kaip jas suplanuoti, kaip joms vėliavų nuleidimo metu iš kursų
pasiruošti, kaip jas pravesti, ir pasi vadijos gavo savo uniforminius žen
baigus, kaip jas įvertinti. Rytinė pro kliukus, kursų baigimo pažymė
grama buvo papildyta įvairiais žaidi jimus ir rekomendacijas anglų kal
mais ir smagiais užsiėmimais. Kur ba. Taip pat sužinojo apie 2006 m.
santai sustatė skilčių darbo lenteles, vasaros metu ruošiama Jaunesniųjų
paskirstydami stovyklavietės įrengi vadovų stovyklą, kuri vyks Kanados
mo darbus visiems savo skilties na „Romuvos" stovyklavietėje. Smagiai
riams; vaizduotėje pergalvojo kaip jų nusiteikę kursantai kalbėjosi apie
suplanuotos sueigos įvyks ir kaip susitikimą šioje vadovų stovykloje ir
galima geriau joms pasiruošti; iš būsimo rudens Prityrusių skautų
moko, kad yra svarbu įvertinti kiek suvažiavimą. Po visų atsisveikinimų
vienos sueigos pasisekimą ir iš to pa ir nuotraukų, entuziastiški skil
simokyti, kaip geriau pravesti atei tininkai skirstėsi į savo mašinas,
ties sueigas ir tobulėti kaip vadovui. pasiryžę įgyvendinti, ką išmoko kur
Po visų kursų programos ir meto suose.
dikos įvertinimo, skiltys papietavo ir
Dalyvis

PIETŲ AMERIKOS
PARYŽIUJE
STASĖ E. SEMĖNIENĖ
Nr. 7
gos. Ir Rudolf traukė jas ir mums rodė, ką jis
mėgsta skaityti, net pasidžiaugė stora, kietais
viršeliais, spalvotom nuotraukom iliustruota kny
ga (anglų kalba) apie Rusijos senovės sidabro me
no dirbinius, papuošalus ir pan. Iš kitos lentynos
atnešęs sunkią sidabro lėkštę, rodė ir gėrėjosi
savo tėvynės sidabru bei puikiu dirbiniu. Paklau
siau jo, kokia yra Argentinos sidabro „proba" (Ru
sijos — 800, Meksikos — 925), bet jis nežinojo,
spėliojo esant 900? Keista, kaip įprasta, lėkštėje
nerado pažymėta. Paklausiau, kaip dažnai jie taip
priima „svečius" iš užsienio? Maria džiaugsmingai
pasisakė — sezono metu dusyk į savaitę. Anot jos
su Rudolf, juos labai domina daug ką sužinoti iš
kitų kraštų. Rudolf „pasigyrė" mėgstąs piešti, tai
jo mėgstamiausias užsiėmimas ir ranka švystelėjo
ant sienų sukabintų paveikslų link — jo „pamėg
tojo dalyko" rezultatus!
Mums visiems tikrai
labai patiko jo nutapyti
peizažai!
Tarp keturių patie
kalų vakarienei su, anot
Rudolf, geru Argentinos
vynu „Melbec", padavė
makaronus („spagetti")
su pomidorų užpylimu, o
Maria, lyg ir atsiprašy
dama, pasakė (mums vi
siems gerai žinomą) svei
katos „receptą": „Val
gyk pusryčius kaip ka
ralius, pietus kaip po
nas, o vakarienę kaip
elgeta — būsi sveikas
kaip ridikas!" Po sal
daus padavė Argenti
noje taip labai pamėgtą

stiprią juodą kavą mažyčiame puodelyje („demitasse"). Nors girdėtas kavos apibūdinimas sako,
jog kava turi būti juoda kaip pragaras, karšta
kaip meilė, ir saldi kaip nuodėmė, bet asmeniškai
daug labiau patinka Argentinoje paduodama pus
ryčiams kava: pusė per pusę su karštu pienu
(dideliame puoduke), taip įprasta Šveicarijoje.
o vakarienės prasidėjo labai gyvas pasikalbė
jimas įvairiais klausimais: istoriniais, kultū
riniais, politiniais. Pradėta nuo „tautinio turto —
tautinio šokio" tango. Tarsi žaisdami „ping-pong"
(stalo tenisą), klausimai skraidė iš vieno „fronto" į
kitą. Šeimininkai „švietė" mus (ir buvo labai
įdomu!) apie Argentinos gyvenimą. Viską apėmė:
ir apie populiariąją — dar vis amžinai gyvą —
Evitą (rašiau apie ją ankščiau); kita gan populiari
(anksčiau daugiau) Didžiosios Britanijos York
kunigaikštienė, buv. princo Andrevv žmona — Sarah Ferguson. Ji dukart per metus lankydavo čia
savo motiną, kuri buvo ištekėjusi už Argentinos
garsiausio polo žaidėjo. Tačiau dabar Fergi, kaip
ją populiariai Anglijoje vadina, po motinos žuvimo
automobilio avarijoje teatsilanko tik sykį į metus,
aplankydama motinos ūkį, kurį ji, motinai naš
laujant, finansiškai paremdavo.
XLX a. pradžioje, pasakojo Rudolf, revoliucijos
vėjai nuskriejo per visą Pietų Ameriką, o tuomet
— 1816 m. — Argentina nuo Ispanijos laimėjo
visišką nepriklausomybę. Jos tautinis didvyris
yra Jose de San Martin, didis generolas ir tikras
išvaduotojas. Sostinėje jo statulos knibždėte knibžda
visur, o jo vardas puošia vieną gatvę ir parką.
Pirmieji ispanų tyrinėtojai atvyko 1536 m. ir nuo
to laiko europiečiai čia labai gausiai „nutupia".
1900 m. imigrantai čia plūste plūsti iš Italijos, Is
panijos ir Rytų Europos pradėjo, viliojami žemės
pažadų ir naujo gyvenimo. Buenos Aires — didžiau
sias imigrantų skaiaus pasaulyje, tuo metu tiktai
antroje vietoje po New York. Vėliau jos istorija bei
kultūra buvo paveikta didžiųjų imigrantų grupių:
ispanų ir italų. Šiandien italų kilmės imigrantai
sudaro daugiau nei 50 proc. visos tautos gyventojų.
Jdomus anekdotas plazdena tarp pačių „portenos",
kaip Buenos Aires „port" žmonės yra vadinami,
jog jie yra kilę iš laivų. Iš tikrųjų „portenos" yra
apibūdinami kaip „italai, kurie kalba ispaniškai, o
galvoja, kad jie yra anglai!" Tiek jautienos „valgy
tojai", tiek knygų mylėtojai yra laimingi šiandie
niniame Buenos Aires.
Bus daugiau.

P
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Lietuvos gyventojai dėl katastrofos
užjaučia Lenkiją

Užuojautų knygoje pasirašo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas, Seimo
narys Valdemaras TomaŠevskis.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.
Vilnius, sausio 31 d. (ELTA) —
Lietuvos gyventojai užjaučia Lenkiją
sukrėtusios nelaimės parodų centre,
kur žuvo per 60 žmonių, aukų ar
timuosius.
Pareikšti užuojautą ėjo Lietuvos
gyventojai, daugiausia — Lietuvoje
gyvenantys lenkai, pavieniai ir orga
nizuotos grupės, lenkiškų mokyklų
mokiniai.
Antradienį apsilankęs Lenkijos
ambasadoje Vilniuje Seimo vicepir
mininkas Česlovas J u r š ė n a s išreiškė

užuojautą dėl Lenkiją sukrėtusios
nelaimės.
Pasirašęs Užuojautų knygoje Č.
Juršėnas pareiškė užuojautą dėl žu
vusiųjų, taip pat atkreipė dėmesį į
profesionalų lenkų gelbėjimo tarny
bų veiklą likviduojant avarijos pa
darinius.
Antradienį Lenkijos ambasadoje
apsilankė ir p a s i r a š ė Užuojautų
knygoje Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos pirmininkas, Seimo narys Val
demaras TomaŠevskis.

„ D r a u g y s t ė s " byla patvirtina
SI'/
K. Brazauskienės ryšius su „
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) —
Viešbučio „Draugystė" privatizavi
mo bylos medžiaga patvirtina glau
džius premjero žmonos Kristinos
Brazauskienės ryšius su bendrovės
„Lukoil Baltija" vadovo Ivan Paleičik šeima.
Tokius ryšius įrodančių faktų sa
ko aptikęs konservatorius Jurgis
Razma, pradėjęs susipažinti su
.,Draugystės" privatizavimo byla.
„Tuo metu, kai 'Vaizga' privati
zavo 34 proc. akcijų paketą, pasiro
do, jai aukcione atstovavo K. Butri
mienė (dabar — K. Brazauskienė). I.
Paleičik žmona tuomet įgaliojo 'Vaizgai' atstovauti K. Butrimienę vyku
siame aukcione. Dėl to mūsų mintys
apie I. Paleičik ir A. Brazausko šei
mos sąsajas, matyt, nebuvo iš piršto
laužtos. K. Butrimienė nebuvo nei
akcininke toje 'Vaizgoje', nei kokia
darbuotoja, ir kad taip žmogus iš

gatvės siūlomas įmonei atstovauti —
nelabai įtikinamai atrodytų", — sa
kė J. Razma.
Pati K. Brazauskienė teigė ne
matanti ,jokio k r i m i n a l o " šiuose
faktuose ir teigė „Vaizgos" paprašy
ta nunešusi aukcionui reikalingus
dokumentus.
„Tas akcijų p a r d a v i m a s buvo
skelbtas kelis kartus. Vėliau 'Vaizga'
pareiškė norą įsigyti tą paketą. Atė
jo, apžiūrėjo viešbutį, tuo metu jiems
tiko ir paprašė, kad aš nuneščiau do
kumentus. Nematau t a m e nieko blo
go, įstatymai to daryti nedraudžia",
— sakė K. Brazauskienė.
2000 m. valstybei priklausiusią
beveik 34 proc. „Draugystės" akcijų
dalį už 2,800,000 litų įsigijo viešą
aukcioną laimėjusi UAB „Vaizga",
kuriai vadovauja I. Paleičik žmona
Birutė. Po šio sandorio viešbučio pri
vatizavimas buvo baigtas.

* \ pagrindini ITF serijos „Internationali Tennis Vai Garden a " m o t e r ų teniso turnyrą Itali
joje nepateko Lina Stančiūtė, pra
laimėjusi antrąjį kvalifikacinių vie
netų varžybų susitikimą. Pirmadienį
aštuntoji pagal skirstymą turnyre
Lietuvos tenisininkė 1:6, 3:6 nusilei
do Prancūzijai atstovaujančiai Julija
Fedossova. Pirmajame kvalifikaci
nių varžybų rate L. Stančiūtė 6:3,
6:4 nugalėjo Barbara Schvvartz.
;
Antrąjį pralaimėjimą Sankt
Peterburge vykstančiame XVIII
t a r p t a u t i n i a m e V. Granatkin
jaunių (iki 18 metų amžiaus) futbo
lo turnyre patyrė Lietuvos rinktinė.
Vytauto Stanevičiaus treniruojami
Lietuvos futbolininkai antrosiose I
grupės rungtynėse net 0:6 pralai
mėjo turnyro šeimininkei Rusijos
vienuolikei ir grupėje lieka paskuti
niai.

riaušių naujokų s a v a i t ė s p e n k e 
tuką, Indiana „ P a c e r s " k o m a n 
dos įžaidėjas Š a r ū n a s Jasikevičius
bendrame reguliariojo sezono naujo
kų dešimtuke pakilo į penktą vietą.
Bendrai šiame sezone po 23.8 minu
tės aikštelėje praleidžiantis S. Jasi
kevičius per rungtynes vidutiniškai
pelno po 9 taškus, atlieka po 3.1 re
zultatyvaus perdavimo, atkovoja po
2.4 ir perima po 0.8 kamuolio bei blo
kuoja po 0.1 varžovo metimo. J i s pa
taiko 42.8 procento visų metimų (iš
jų 39.9 proc. tritaškių) ir baudas me
ta 88.4j5rocentų taiklumu.
* Žydrūno I l g a u s k o C l e v e land „Cavaliers" k o m a n d a iško
vojo šeštą p e r g a l ę i š e i l ė s . Sve
čiuose „Cavaliers" k r e p š i n i n k a i
103:91 nugalėjo C h a r l o t t e „Bobcats". Ž. Ilgauskas pelnė 19 taškų, po
krepšiais atkovojo 5 kamuolius, at
liko rezultatyvų perdavimą, blokavo
varžovo metimą, 4 k a r t u s suklydo
bei surinko 3 pražangas.
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Britų tyrimas: kaip įsigyti lietuvišką pasą
bet ir kitas prekes bei paslaugas.
Po s a v a i t ė s jis p a s k a m b i n a ,
susitariama dėl antrojo susitikimo,
per kurį turi būti perduotas pasas ir
paimti likusieji pinigai. Tačiau kažin
kodėl Pavel ima nervintis, prasitaria
apie įtarimus, k a d jį gali sekti polici
j a ir paskutinę minutę susitikimą at
šaukia. Dar po savaitės paskambi
nęs pasiūlo susitikti viename Lon
dono parkų.
Tik į paskirto susitikimo vietą
ateina ne pats, o atsiunčia vieną iš
savo pavaldinių. Šis atskubėjęs ner
vingai ištraukia iš kišenės voką su
pasu, pasiteirauja ar tenkina jo ko
kybė ir paėmęs likusius pinigus sku
biai dingsta.
Pavel parduotas pasas buvo pa
g a m i n t a s kontaktuojant su valdžios
institucijomis Lietuvoje. Britų žur
nalistai j a m perdavė norimo asmens
n u o t r a u k a s , išgalvotą pavardę, gimi
mo datą ir vietą.
Šios n u o t r a u k o s ir duomenys
buvo išsiųsti į Lietuvą pas nusikal
tėlių kontaktinius asmenis, kurie ir
pasirūpino suklastoto paso spausdi
nimu. Dokumente buvo visi antspau
dai, hologramos, vandens ženklai t a i reiškia, k a d net labai patyrę bri
t ų policijos ir pasienio tarnybų pa
reigūnai nesuprastų, jog tai klasto
t a s dokumentas.
Jį apžiūrėję tapatybės dokumen
tų ekspertai pareiškė, kad tai tikras
pasas, o sužinoję teisybę patikino,
kad tai „geriausia matyta klastotė".
Šis pasas netgi praėjo ultravioleti
nės šviesos patikrą, kurią britų pasų
kontrolieriai naudoja paslėptiems
vandens ženklams išryškinti.
Sučiupti tokį pasą turintį žmogų
įmanoma vieninteliu atveju - jeigu
j i s išsiruoštų keliauti. Tada klastotė
išaiškėtų pasienio kontrolės pareigū
nui suvedus į kompiuterį dokumento
numerį.
Robert Hamadi yra vienas ge
riausių ekspertų tapatybės vagystės
klausimais. J i s teigia, kad vogtas ar
suklastotas pasas - pats geriausias
„kilmės" dokumentas, kokį tik gali
t u r ė t i nusikaltėlis. Su juo galima
pradėti rinktis kitus tapatybės duo
menis arba susikurti visiškai išgal
votą tapatybę, arba pavogti ją iš nie
kuo dėto asmens.
Pavyzdžiui, su iš Pavel nupirktu
s u k l a s t o t u p a s u galima atidaryti
banko sąskaitą Didžiojoje Brita-nijoje, nes pagal E S įstatymus Lietuvos
pasas tokiu atveju turi tokias pačias
teises, kaip pačių britų pasai.
B a n k a m s reikia dviejų doku
mentų - vieno, patvirtinančio tapa
tybę, kito - nurodančio gyvenamąją
vietą. Turint pinigų — o dauguma

nusikaltėlių jų turi - butą išsinuo
moti nei kiek nesudėtingiau, nei nu
sipirkti traškučių. Išsinuomojus bu
tą reikia gauti nors vieną sąskaitą
už komunalines paslaugas ta pavar
de, kuri nurodyta suklastotame pa
se. Tad su šiais dviem dokumentais
be jokių problemų banke atsidary
site sąskaitą ir galėsite ja naudotis
plaudami pinigus ar valdydami te
roristinėms operacijoms skirtus pi
nigų srautus.
Nusikaltėlis su suklastotu pasu
gali taipogi gauti paskolą, išsisuki
nėti nuo policijos ir atlikti daugybę
kitų nelegalių veiksmų. Todėl jis organizuotų nusikaltėlių ir teroristų
svajonių dokumentas. Tapatybės do
kumentų žinovai tvirtina, k a d su
klastotas pasas nusikaltėliams tarsi
„aukso dulkės".
„Sunday Herald" žurnalistai su
sitiko su dar viena grupuote iš Rytų
Europos, šį kartą siūlančia pagal už
sakymą gaminamų tapatybės doku
mentų komplektus. Šių nusikaltėlių
specializacija - čekiški dokumentai:
pasai, tapatybės kortelės, vairuotojo
pažymėjimai ir net gimimo liudiji
mai.
Derybos t a r p šios grupuotės ir
užsislėpusių žurnalistų vyko per
moterį tarpininkę. Tačiau šį kartą
sandoris neįvyko, nes gaujos vadovai
skubiai paliko šalį, kai britų policija
suėmė vieną jų vadų.
Škotijos vyresnysis inspektorius
detektyvas Stephen VVard pripažįs
ta, kad vogti ar suklastoti pasai ap
sunkina nusikaltėlių persekiojimą.
„Klastotų dokumentų prekyba
dabar ypatingai suintensyvėjo, —
sako jis. — Tai gali smarkiai atsi
liepti antiteroristiniam darbui bei
kovai su organizuotu nusikalstamu
mu".
Pareigūnas teigia, kad tokios
nusikaltėlių gaujos prekiauja vis
kuo: moterimis, narkotikais, gink
lais bei tapatybėmis. „Jie nežino,
kas yra sąžinė - parduos bet ką ir
bet kam. Jei tik atsiranda kam pak
lausa, jie sukurs, pagamins, atveš,
suras ir parduos. O sučiupti tokius
nusikaltėlius darosi vis sudėtingiau,
nes pasaulis tampa 'globaliniu kai
mu'", — skundėsi pareigūnas.
Remiantis naujais statistiniais
duomenimis, kuriuos dienraščiui
„Sunday Herald" išskirtinai suteikė
CIFAS (Didžiosios Britanijos sukčia
vimo prevencijos tarnyba), pernai
daugiau negu 135,000 britų tapo ta
patybės vagystės aukomis.
Manoma, kad tapatybės vagys
tės aukomis gali tapti apie 18 mln.
žmonių, kurie nesiima pakankamų
saugumo priemonių.

Pasitraukė ugniagesių vadas
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) —
Svarstant, a r Vidaus reikalų minis
terijai pavaldžiam Policijos departa
mentui vadovauti toliau teikti Vy
tautą Grigaravičių, iš kitos tai pačiai
ministerijai pavaldžios ir ne mažiau
svarbios tarnybos — Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento
pasitraukė vadovas.
Vidaus reikalų ministras Gin
t a r a s Furmanavičius pasirašė įsa
kymą, kuriuo patenkino Priešgaisri
nės apsaugos ir gelbėjimo departa
mento direktoriaus generolo Kazio
Zulono prašymą atleisti jį iš tarny
bos.
Vidaus reikalų ministras padė
kojo generolui už ilgametę tarnybą.

Kazys Zulonas vidaus tarnyboje iš
tarnavo daugiau kaip 37 metus.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktorius atleistas iš
pareigų pačiam prašant dėl išėjimo į
pensiją.
„Žmogiškai kalbant, aš pavar
gau. Reikia duoti kelią jaunesniems
žmonėms", — sakė K. Zulonas, pak
laustas, dėl kokių motyvų nusprendė
palikti tarnybą. Priešgaisrinės ap
saugos ir gelbėjimo departamentui
K. Zulonas vadovavo 11 metų.
Prašyme ministrui dėl atleidimo
iš tarnybos savo noru, generolas ak
centavo, kad jis jaučiasi sveikas ir
atsisako medikų apžiūros.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Diplomatinis ketvertas nurodo
„ H a m a s " pasikeisti
Londonas,
sausio
31
d.
(,,Reuters7BNS) — Diplomatinis
ketvertas, bandantis tarpininkauti
dėl Artimųjų Rytų taikos, antradienį
sakė, kad radikalus islamistinis ju
dėjimas „Hamas" privalo atmesti
smurtą ir pripažinti Izraelio valstybę, nes priešingu atveju rizikuos netekti gyvybiškai svarbios pagalbos,
kai suformuos naują palestiniečių
vyriausybę.
Tačiau ketvertas, kurį sudaro
Rusija, Europos Sąjunga (ES j , Jung
tinės Valstijos ir Jungtinės Tautos
(JT), po susitikimo Londone pabrėžė,
jog tarptautinės donorės toliau teiks
paramą laikinajai prezidento Mahmoud Abbas vyriausybei, bent jau iki
to laiko, kai bus suformuota nauja
vyriausybė.
Tikslas buvo duoti „Hamas", ku
ris praėjusią savaitę netikėtai lai
mėjo palestiniečių parlamento rin
kimus, pertrauką savo politikai
prieš naujos vyriausybės formavimą
pakeisti, sakė JAV ir ES pareigūnai.
Palestiniečių vyriausybė galbūt bus
suformuota po trijų mėnesių.
„Ketvertas padarė išvadą, jog
neišvengiama, kad būsimą paramą
bet kokiai naujai vyriausybei donorės tikrins atsižvelgdamos į tos vyriausybės įsipareigojimą laikytis
smurto atsisakymo, Izraelio pripažinimo ir ankstesnių susitarimų bei
ĮSipareigojimų pripažinimo princi
pų", — sakoma ketverto pareiškime.
„Hamas" nedelsdamas atmetė
ketverto nurodytas sąlygas ir pa
reiškė, kad keistis turėtų Izraelis.
„Ketvertui derėjo pareikalauti
nutraukti Izraelio okupaciją ir agre
siją, o ne reikalauti, kad auka pripa-

žintų okupaciją ir su a n t r a n k i a i s
stovėtų agresijos akivaizdoje", — sa
kė „Hamas" atstovas Sami Abu Zuhri.
ES užsienio politikos vadovas
Javier Solana po susitikimo Londone
sakė, kad naujai palestiniečių vyriausybei suformuoti gali prireikti
trijų mėnesių ir kad ES p a r a m a bent
jau iki to laiko bus teikiama.
Pernai ES Palestinos savivaldai
skyrė 500 mln. eurų.
JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice, kuri siekė, kad ketver
tas paskelbtų griežtą pareiškimą
„Hamas" atžvilgiu, pakartojo, kad
šis radikalus judėjimas privalo prisi
taikyti.
„Su valdymu ateina atsakomy
bė", — sakė ji per spaudos konferen
ciją ir pridūrė, kad palestiniečiai nu
sipelnė geresnio gyvenimo.
Savo ruožtu J T generalinis sek
retorius Kofi Annan sakė, k a d jei
„Hamas" pasikeistų, galėtų tikėtis
susitarimo su tarptautine bendrija.
Tačiau JAV prezidentas George
W. Bush pakartojo, k a d atsisako
dirbti su „Hamas", kuris yra surengęs mirtininkų išpuolių Izraelio teritorijoje ir kurio įstatuose raginama
sunaikinti žydų valstybę,
JAV, kurios nuo 1993 metų palestiniečiams skyrė daugiau kaip 1.5
mlrd. dolerių paramą, pradėjo nuodugnų savo pagalbos programų tik
rinimą, kai „Hamas" laimėjo rinki
mus į palestiniečių parlamentą. Si
pergalė, pasak C. Rice, buvo didelis
netikėtumas.
JAV buvo numačiusios šiais me
tais palestiniečiams skirti 234 mln.
dolerių.

A. Zavvahiri išgyveno JAV antskrydį
Dubai,
sausio
31
d.
(,,Reuters7BNS) — Vienas „ai Qaeda" vadovų Ayman ai Zawahiri vaizdajuostėje, kuri buvo parodyta vėlai
pirmadienį, JAV prezidentą George
W. Bush vadina skerdiku ir sako,
kad neseniai amerikiečiai, taikyda
miesi į jį, surengė antskrydį, kurio
metu žuvo vien nekalti žmonės.
„Pasitiksiu savo likimą, kaip
nustatyta Visagalio Dievo, bet jei
mano laikas dar neatėjo, nei tu,
Bush, nei visos žemės jėgos negali
jos priartinti nė per sekundę", — pa
reiškė jis.
A. ai Zawahiri įrašo pradžioje
nurodo, kad jo „pirmoji žinia yra
skerdikui Bush".
„Tu esi ne tik sužlugdytas melagis — tu esi, Dievui padedant, išgąsdintas, žlugimas ir blogas ženklas savo šaliai. Tu savo šaliai atnešei
nelaimę ir atneši jų dar daugiau", —
sako jis.
Paskelbusi ir daugiau A. al-Za\vahiri pasisakymų, „Al Jazeera" vėliau nurodė, kad jis paragino G. W.
Bush tapti musulmonu. „Jei priimtum islamą, taptum mūsų broliu,
Dievas atleistų tau už viską, kas
taptų praeitimi", — sakė jis.
Reaguodamas į vaizdo įrašą.
Baltųjų rūmų atstovas spaudai Scott
McClellan teigė. „Akivaizdu, kad 'ai

Qaeda' vadovybė toliau slepiasi nuo
teisingumo ir jaučia didelį spaudimą".
JAV valstybės d e p a r t a m e n t a s
pranešė analizuojantis, a r įrašas yra
autentiškas, tačiau m e n k i n o jo
reikšmę.
„Kad ir koks būtų A. al-Zawahiri
statusas, 'ai Qaeda' y r a toliau pa
siryžusi griauti taiką ir žudyti ne
kaltus žmones", — teigė Valstybės
departamento a t s t o v a s
spaudai
Adam Ereli.
A. al-Zawahiri vaizdo įraše pasi
rodė apsirengęs baltais drabužiais ir
juodame fone kalbėjo tiesiai į kamerą. Vaizdo įrašas buvo su angliškais subtitrais.
Manoma, kad A. al-Zawahiri ir
Saudo Arabijoje gimęs O. bin Laden
slapstosi kalnuotame pasienio regione tarp Afganistano ir Pakistano,
Anksčiau šį mėnesį Pakistano žvalgybos šaltiniai pranešė, kad per JAV
oro antskrydį, kuris, JAV pareigūnų
teigimu, buvo nukreiptas prieš A. alZavvahiri, galėjo žūti k e t u r i aukšti
„ai Qaeda" kovotojai.
Minimas vaizdo įrašas yra jau
antras A. al-Zawahiri pasirodymas
per vieną mėnesį. Sausio 6 dieną „Al
Jazeera" taip pat parodė vaizdajuos
tę, kur jis pareiškė, kad Irake JAV
nugalės musulmonų kovotojai.

EUROPA
LONDONAS
Pietų Irake antradienį per bom
bos sprogimą žuvo Didžiosios Brita
nijos karys, kuris tapo šimtuoju bri
tų kariškiu, žuvusiu šio šalyje nuo
JAV vadovaujamos invazijos pra
džios 2003 metų kovą. Gynybos mi
nisterija nurodė, kad per sprogimą,
kuris antradienio rytą nugriaudėjo
Um Kasr uostamiestyje Basra provincijoje, dar trys kariai buvo su
žeisti, iš jų vienas — sunkiai. Kariai
tarnauja 7-ojoje šarvuočių brigadoje,
pagrindinėse Didžiosios Britanijos
pajėgose Irake, tačiau jų pavardžių
ministerija taip pat nenurodė. Bri
tanija teigė dalinį savo pajėgų išve
dimą galinti pradėti j a u šiais me
tais, jei irakiečiai bus pajėgūs už
tikrinti taiką.
VATIKANAS
Vatikanas galbūt aptiko stebuk
lą, kurio reikia bylai dėl Jono Pau
liaus II paskelbimo šventuoju, — tai
medicinos požiūriu nepaaiškinamas
prancūzų vienuolės, kuri, kaip ir
pats velionis popiežius, sirgo Parkinsono liga, išgijimas. Lenkų kuni
gas Slawomir Oder, Bažnyčios pa
skirtas postulatorius, ginantis Jono
Pauliaus II paskelbimo šventuoju
reikalą, sakė, kad to pasveikimo at
vejo tyrimas patvirtino pradines gy
dytojų išvadas. Pasak S. Oder, mini
ma „palyginti jauna" vienuolė, ku
rios pavardės jis kol k a s negalįs pa
skelbti, nepaaiškinamai pagijo nuo
Parkinsono ligos, pasimeldusi Jonui
Pauliui II po jo mirties balandžio 2
dieną.

džios atstovas Krzysztof Mejer. Tra
gedija Chožov įvyko šeštadienį įgriuvus smarkiai apsnigtam parodų pa
viljono, kuris buvo pastatytas 2000
metais, stogui. Tuo metu paviljone
buvo maždaug 200 žmonių, atėjusių
į vieną didžiausių Europoje pašto
karvelių parodų. Antradienį regiono
ligoninėse dar gulėjo 84 per šešta
dienio tragediją sužeisti žmonės,
t a r p jų — du gelbėtojai.
LAUSANNE
JAV federaliniam iždo bankui
planuojant užbaigti bazinių palū
k a n ų normų didinimo programą,
JAV dolerio kursas euro atžvilgiu iki
metų pabaigos turėtų kristi maždaug 10 proc, prognozuoja Sveicarijos bankas UBS. Iki metų pabaigos
JAV dolerio kursas gali kristi iki 1.3
JAV dolerio už eurą ir 100 jenų, ma
no vyriausiasis UBS valiutų strate
gas Mansoor Mohi-uddin. „JAV do
lerio kursą pastaruoju metu palaiko
griežta JAV federalinio iždo banko
kreditavimo ir pinigų politika, —
mano žinovas. — Tačiau šiemet pa
r a m a JAV doleriui sumažės, nes JAV
centrinis bankas netrukus turėtų
užbaigti normų didinimo programą,
tuo tarpu Europos centrinis bankas
tik pradeda didinti savo normas".

JAV
WASHINGTON, DC
Respublikonų
dominuojamas
JAV Senatas pirmadienį įtikinama
persvara įveikė demokratų mėgini
mą blokuoti 55-erių metų federalinio
teisėjo Samuel Alito paskyrimą
Aukščiausiojo Teismo nariu ir atvėrė
kelią jo patvirtinimui. 72 balsais
prieš 25 — 12 balsų daugiau negu
reikia — Senatas patvirtino pasiūly
mą baigti debatus ir pereiti tiesio
giai prie prezidento George W. Bush
pasiūlyto kandidato patvirtinimo.
* * *

VARŠUVA
Lenkų žinovai antradienį pra
dėjo darbą didžiausios šalyje su
griūvančiais statiniais susijusios
tragedijos vietoje —jie aiškinsis, ko
dėl savaitgalį įgriuvo Chožov parodų
paviljono stogas ir žuvo 62 žmonės.
„Dvi ekspertų grupės iš politechni
kos institutų aiškinsis katastrofos
priežastis ir nustatys, kaip išmon
tuoti paviljoną", — sakė vietos vai-

ATLANTIC

JAV p r e z i d e n t a s George W.
Bush siūlo skirti universiteto verslo
dėstytoją Edward Lazear naujuoju
jo patarėjų ekonomikos klausimais
tarybos pirmininku. E. Lazear yra
Stanford universiteto verslo dėstyto
jas. Anksčiau jis buvo vienas iš G.
Bush federalinės mokesčių reformos
komisijos narių. Jei jo kandidatūra
bus patvirtina, jis perims pirminin
kavimą tarybai iš Ben Bernanke.

1-800-775-SEND
www.atlariticexpresscorp.com

Oceaj
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Kroviniu gabenimas
laivu i visas pasaulio šalis.
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VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

KINIETISKI PATIEKALAI
Praėjusį sekmadienį kiniečiai
šventė savo Naujuosius metus, todėl,
manau, visiškai tiktų šį kartą pasi
gardžiuoti kinietiškais patiekalais.
Jie paprastai greitai pagaminami,
nors panaudojama kiek kitokių
prieskonių, nei lietuviai įpratę". Kai
kam patiekalai gali būti per sūrūs:
kiniečiai nevartoja daug druskos, tik
įvairius prieskonius ir padažus (ypač
sojos — „soy sauce", kuris gan sū
rus). Kiniečių virtuvėje taip pat
daug jūros gyvių, ypač krevečių, o
tai, pagal gydytojų patarimus, —
sveikas maistas.
Visgi turiu priminti, kad kinie
čiai, kaip ir japonai bei kiti rytiečiai,
stengiasi patiekalus į stalą patiekti
kuo patraukliau — juos sudedant į
gražius indus, papuošiant žalumy
nais, šviežių daržovių (ypač žalių
svogūnų laiškais) ar vaisių gabaliu
kais. Šalia pagrindinio patiekalo,
ant stalo rasime kelis „šalutinius",
kurie papildo pagrindinį ir suteikia
estetinį vaizdą. Kiniečių nuomone,
nei viena lėkštė neturi būti perpildy
ta, kitaip tariant: visko po truputį
(nors tą ,,viską" kartais sudaro 3, 5
a r daugiau patiekalų ir patiekaliukų).
Greitam maisto paruošimui ki
niečiai dažniausiai vartoja gilią, į
dugną smailėjančią keptuvę, vadi
namą ,,wok". Prieš kepimą mėsa,
krevetės ar kai kurie kiti produktai
yra marinuojami, kad suminkštėtų.
„Wok" (taip šią keptuvę ir va
dinsiu) visų pirma gerai įkaitinamas
su nedideliu kiekiu aliejaus (kinie
čiai mėgsta vartoti žemės riešutų —
,,peanuts" aliejų, bet čia reikia at
sargumo, nes daug žmonių jam yra
labai alergiški), tuomet sudedama
mėsa ar krevetės. Kai pradeda kep
ti, pamažu reikia apvartyti, išskirstant sukibusius gabalus. Kepti, kol
mėsa pakeičia spalvą — nebėra rau
dona, tuomet išimti iš keptuvės.
Krevetės (pirmiausia nuėmus kiau
telius ir ištraukus juodą gyslelę) ke
pamos, kol pasidaro nepermatomos.
P a s t a b a : visi čia pateikiami
receptai skirti dviem žmonėms, juos
galima padauginti pagal valgytojų
skaičių.
J a u t i e n a s u svogūnų
laiškais
1/2 sv. liesos jautienos,
su
pjaustytos
plonais ir
nedideliais
gabaliukais
2 puod. žalių svogūnų, su laiš
kais, supjaustytų
maždaug 2 colių
ilgio gabalais
1 puod. šviežių grybų (tik ne
didelių galvučių, o jei didesnės —
perpjauti per pusę)
1/2 bambuko ūglių (galima pirk
ti konservuotus
kiniečių ar kitose
maisto parduotuvėse
— „bamboo

shoots"), plonai supjaustytų
3 šaukštai sojos padažo
2 šaukšteliai cukraus
1 šaukštas vyno
2 puod. virtų ryžių
2 šaukštus aliejaus įkaitinti
keptuve — „wok". Sudėti svogūnų
baltąją dalį ir pakepinti, kol pa
kvips, tuomet sudėti svogūnų laiš
k u s (pasilikti kiek papuošimui),
bambuko ūglius, grybus ir trumpai
pakepti (apie 2-3 min.). Išimti iš
keptuvo.
Į keptuvą įpilti 3 šaukštus alie
jaus, įkaitinti, sudėti mėsą ir kepti,
kol pakeis spalvą. Sudėti priesko
nius: sojos padažą, cukrų, vyną. Pa
kepinti, kol gerai įkais. Išimti iš kep
tuvo.
Virtus ryžius padalinti į dvi
lėkštes, ant viršaus užpilti po pusę
mėsos, apibarstyti svogūnų laiš
kais.
Krevetės su pomidorų
padažu
1/2 sv. be kiautelių krevečių
2 šaukšteliai krakmolo
1 šaukštelis vyno
1/3 šaukštelio druskos
1 šaukštas smulkiai
sutrinto
česnako
1 šaukštas smulkiai
sutrinto
imbiero šaknies (ginger root)
1/2 puod. susmulkinto svogūno
3 šaukštai pomidorų
padažo
(ketchup)
1 šaukštas ryžių vyno
1/2 puod. vandens
1/2 šaukšto krakmolo
2/3 šaukšto cukraus
1/2 šaukštelio druskos
2 puod. virtų ryžių
Į paruoštas krevetas įpilti 1
šaukštą vandens ir 1 šaukštelį drus
kos, sumaišyti. Krevetes, sudėjus į
sietelį, nuplauti, po šalto vandens
čiaupu. Nuvarvinti, tuomet popieri
niais rankšluostėliais nuspausti,
kad liktų kuo mažiau vandens.
Sumaišyti krevetes su 2 šaukš
teliais krakmolo, 1 šaukšteliu vyno,
1/3 šaukštelio druskos ir marinuoti
apie 3 min.
Tuo tarpu atskiruose indeliuose
sumaišyti: 1. Česnaką, imbierą, svo
gūną; 2. pomidorų padažą, ryžių
vyną; 3. 1/2 vandens, 1/2 šaukšto
krakmolo, 2/3 šaukšto cukraus,! /2
šaukštelio druskos.
I keptuvą įpilti 2 šaukštus aliejas, gerai įkaitinti, sudėti krevetes ir
pakepti, kol pasidarys nepermato
mos (apie 3 min.). Išimti iš keptuvo.
Įpilti dar 2 šaukštus aliejaus,
sudėti česnaką, imbierą, svogūną ir
pakepinti, kol pradės kvepėti ir
truputį suminkštės. Sudėti pomi
dorų padažą, ryžių vyną, įkaitinti,
tuomet įpilti 1/2 puod. vandens ir
visus likusius produktus. Pakepinti
maišant, kol sutirštės, tuomet vėl
sudėti iškepusias krevetes, įkaitinti
ir patiekti ant virtų ryžių, papuo
šiant žaliomis daržovėmis.
P a s t a b a : kai kas skundžiasi,
kad sunku iš krevečių išimti juodą
gyslelę, kuri eina per nugarą. Darbą
palengvina paprastas dantų krapš
tukas: jį pakišus po gyslele, galima
lengvai ištraukti, arba galima pa
vartoti aštrų peiliuką — įrėžti kre
vetę ties gyslele, o po to ją ištraukti
pirštais arba dantų krapštuku.

Austrių
sriuba
1 sv. austrių (be kiautelių!)
1/2 šaukšto vyno (paprastai var
tojamas vad. „cooking wine", bet jis
palyginti sūrus, tad geriau vartoti
,,Sherry" ar kurį kitą baltą vyną)
1/6 šaukštelio
druskos
3 šaukštai
krakmolo
2 česnako skiltelės,
sutrintos
1 ir 12 šaukšto sojos padažo
2 šaukštai vyno
4 puod. sultinio (vištienos, bet
gali būti daržovių ar jautienos)
1/8 šaukštelio maltų pipirų
1 ir 1/2 šaukšto krakmolo
1 puod. šviežių baziliko lapelių,
sukapotų (galima vartoti
kalendrą
— „coriander)
1/4 sv. plonų makaronų
(vermicelli)
A u s t r e s nuplauti druskuotu
vandeniu, tuomet perpilti verdančiu
vandeniu, nuvarvinti. Sumaišyti 1/2
šaukšto vyno su 1/6 šaukštelio
druskos ir 3 šaukštais krakmolo.
Padėti į šalį.
Keptuve (wok) įkaitinti 2 šaukš
tus aliejaus, pakepinti česnaką, kol
pradės kvepėti, supilti sojos padažą
ir 2 šaukštus vyno, 4 puod. sultinio,
m a l t u s pipirus, likusį krakmolą.
Pavirti, kol pasidarys tiršta, sudėti
austres ir baziliką, pakaitinti.
Išvirti plonus makaronus pagal
nurodymus ant įpakavimo, nuvar
vinti. Padalinti per pusę į dvi sriubos
lėkštes. Ant viršaus užpilti austrių
sriubą. Patiekti karštą.

Malta kiauliena su
baklažanu

1 sv. apvalaus arba pailgo baklažano (eggplant)
1/3 sv. maltos liesos kiaulienos
2 šaukštai smulkiai
sukapotų
svogūno laiškų
2 šaukštai smulkiai
sukapotos
imbiero šaknies
1 šaukštas smulkiai
sukapoto
česnako
1 šaukštelis „chili pašte'7
4 šaukštai sojos padažo
2 šaukšteliai vyno
2 šaukšteliai
cukraus
4 šaukštai sultinio arba vandens
1/2 šaukštas
krakmolo
4 šaukštai sukapotų žalių svo
gūno laiškų
2 puod. virtų ryžių
Baklažaną nulupti, supjaustyti
ilgais, storais gabalais. Pamerkti į
šaltą vandenį ir padėti į šalį.
Įkaitinti 3 š a u k š t u s aliejaus
keptuve (wok). Sudėti 2 šaukštus
svogūno laiškų, imbierą, česnaką ir
„chili pašte"; pakepti, kol suminkš
tės ir pakvips. Sudėti kiaulieną ir
pakepinti, kol mėsa bus iškepusi,
maišant, kad gabalai nesukibtų.
Kai mėsa iškeps, n u v a r v i n t i
baklažaną, nusausinti ir sudėti į
keptuvą. Pakepinti kelias minutes,
kol suminkštės.
Į keptuvą supilti 4 šaukštus so
jos padažo, vyną, vandenį arba sul
tinį, krakmolą. Užvirti. Kai padažas
sutirštės, ant viršaus užberti sup
jaustytus svogūno laiškus.
Patiekti ant virtų ryžių, papuo
šiant svogūnų laiškais.

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
~ : I F' r st Landmark Reaity

-Tg
Bus.
Res.

773-590-0205
708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654.773-581-8654

SIŪLO DARBĄ
O'HARE CLEANING A1RCRAFTS
$8.00/8.50 ON START
PERMANENT )OB FOR LECAL
ONLY. vVITHOUT ENGLISH O.K.
CALL SVETLANA (630) 286-7395

ĮVAIRUS
* „Truck" kompanijai reikalingas dispečeris
Gali būti ir be patirties Tel. 708-906-4225.
* Dovanoju kačiuką. Tel.773-863-8473>
* Reikalinga auklė 2 vaikams 5 ir 6 metų nuo
5:30 vai ryto iki 4 vai poptetų Tel 630-915-0628
' Moteris ieško darbo žmonių slaugoje Gali
pakeisti bet kurią savaites dieną, o savaitga
liais pastoviai Tel 773-863-8473

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidines",
„soffits", „decks", „gutters'\plokšti ir
,,shingle" stogai; cementas,
dažvmas. Turiu darbo draudimą.
S.Benetis, tel. 630-241-1912

ĮVAIRUS
TU UM AME GYVENTI
senyvo amžiaus 1 ar 2 žmones
i nuosavą namą su pilna globa.
Visada geras, šviežias maistas
ir visos paslaugos.
jūsų laukia dora šeima.
Tol. 6 3 0 6 7 0 8 3 3 6
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Akių ligų specialistai

AKTYVIOJI O D A
Naujojo amžiaus pradžioje žmo
gaus kūnas t a m p a šiuolaikinių tech
nologijų bandymų vieta. Rinkoje pa
sirodė ne tik kosmetiniai implantai,
bet ir įvairūs siųstuvai, protezai,
netgi dirbtiniai organai. Visa tai su
siję su vidaus organais, tačiau ką
mokslininkai žada daryti su didžiau
siu žmogaus organu - oda?
Tobuliname s a v e
Tokia stulbinanti idėja negalėjo
ateiti į galvą medikui. Šiuolaikinė
medicina labiau susirūpinusi mūsų
vidaus organų būkle, o ne išorės
pagražinimu. Nepaisant drąsių kos
metinės chirurgijos pasiekimų, išorė
kol kas dar yra stilistų veiklos lau
kas. J a u nebemadingos plastinės
operacijos, atjauninančios sens
tančias Hollywood damas arba pa
keičiančios lytį. Užtat senos, bet am
žinai jaunos tatuiruotės vis dar po
puliarios, nes jos padeda žmonėms
pabrėžti savąjį individualumą. Se
nąjį kūno puošimo meną šiandien
bando nurungti „body art" - trum
palaikės tatuiruotės variantas, kai
kūnas yra tarsi drobė, ant kurio
tapomas paveikslas. Šis stulbinantis
kūno puošimo menas daugiau skir
tas parodoms, ir visiškai neprak
tiškas kasdieniniam „nešiojimui".
Šiandien išeiti į gatvę su tatui
ruote pačioje matomiausioje kūno vie
toje lyg ir kultūringa, šiuolaikiška,
apskritai madinga, nes ji pabrėžia
žmogaus individualumą ir kartu jį
papuošia. Bet grožio suvokimas kintantis dalykas. Kūną puošiantys
menininkai pasitelkė į pagalbą visus
įmanomus progreso pasiekimus. Šian
dien meistro — profesionalo instru
mentai nenusileidžia stomatologo
„ginklams". Tatuiruotės menas iki
šiol, kaip ir prieš du tūkstančius me
tų, vis dar kruopštus rankų darbas.
Tiesa, atsiranda drąsių žmonių, pa
siryžusių savo kūną patikėti bedva
siams robotams, piešiantiems pagal
programą tarsi elektrinė siuvimo
mašina. Bet šis mechaninis būdas
vargu ar bus taikomas ateityje.
Garsus futurologas anglas lan
Pearson savo tiklalapio skyriuje
„Oda" paskelbė eilinę prognozę:
„Technologija skverbiasi po jūsų
oda!" Pagrindinė Pearson mintis
tokia: maždaug apie 2015 metus mes
galėsime nusipirkti savo savaitinę
videotatuiruotę bet kurioje kompiu
terių parduotuvėje.
Arthur Clark p ė d s a k a i s
Aišku, ši prognozė ne iš lubų. Ji
padaryta išanalizavus pastarųjų
metų mokslinius atradimus ir ten
dencijas. Šiuolaikiniai pasiekimai
lanksčių polimerinų vaizduoklių sri
tyje leidžia tikėtis, kad gana greitai
elektroniką bus galima implantuoti
po oda (arba ant odos). Taigi atsive
ria fantastiškos perspektyvos.
Pavyzdžiui, ant krūtinės arba
nugaros bus galima įsprausti ploną
polimerinį ekraną, kuriame vaizdas
keisis pagal žmogaus nuotaiką arba
paros laiką. Toliau - daugiau: jau
dabar rašalinės spaudos pasiekimai
leidžia atspausdinti sudėtingas pus
laidininkių elektrines schemas. Va
dinasi, galima neskausmingai žmo
gaus galūnėse įauginti ištisą elek
troninį įrenginį, ir j ū s su savimi ne
šiosite visavertį personalinį kom
piuterį.
Dar Pearson daug dėmesio ski
ria daugiasluoksnės spaudos sąvo
kai. Dalis „įrengimų" bus giliai po
oda ir kontaktuos su kapiliarais ir
nervų galūnėmis; kita - bus tiesiog

paviršiuje, žmogus ją galės nuplauti
arba nutrinti kempine ir per keletą
dienų oda atsinaujins.
Pearson savo prognozėje mažai
kalba apie mechanizmus, teikian
čius elektroninei odai energiją. Žino
ma, įprastu akumuliatorių neužteks.
Pearson šalininkai siūlo du revoliu
cinius šios problemos sprendimo
būdus. Pirmas - užslaptintos virški
namojo trakto galimybės: jame bus
galima patalpinti minielektrines,
besimaitinančias valgiu. Antras atitinka viso projekto dvasią - nau
jos rašalinės spaudos technologijos
prasiskverbimas į gyvuosius audi
nius. Sakykime, kurioje nors kūno
vietoje įmontuojama saulės baterija,
arba kas nors rimčiau.
Kam to reikia?
Odoje „paskandintos" elektro
ninės schemos turi būti universalios
ir keičiamos gana retai. Odos išorėje
esantys įrenginiai priešingai - bet
kada lengvai pakeičiami. Išoriniai
kūno sluoksniai bus pagaminti ko
kiame nors fabrike ir a n t odos už
sidės kaip vaikiškos tatuiruotės lipdukai. Galbūt bus naudojami ir
paprasti trauklapiai.
Pasak Pearson, tai ir yra akty
vioji oda... „Aktyvioji oda ne už kal
nų, nes labai sparčiai vystosi elek
troninių komponentų miniatiūrizacija", - mano garsus futorologas. Jis
tvirtina, kad 2010 metais bus sukur
tas nesudėtingas indikatorius, at
mintis ir procesorinė mikroschema
(chip), sensorius ir arti nuo ryšio
veikimo įrenginiai - visi jie bus ma
žesni už žmogaus odos ląstelę, ku
rios dydis yra vos 10 mikronų.
Ateityje bus galima neskaus
mingai po žmogaus oda įmontuoti
didžiulį kiekį mikroschemų. Tai pa
dės surinkti reikalingą informaciją
apie visas žmogaus kūno dalis... „Ak
tyvi oda" padės medikams nuolatos
kontroliuoti mūsų kraujo sudėtį ir
kitus gyvybiškai svarbius organizmo
p a r a m e t r u s . įmontuotas į žmogų
kompiuteris pagerins medikamentų
pasisavinimo procesą, nes bus tikrai
žinoma, kada paciento membranos
turi atsiverti ir į kapiliarus praleisti
reikalingą medikamentų dozę.
Savo prognozėje Pearson nutyli
apie neribotos kontrolės galimybes.
Saugumo tarnyboms tokios futurolo
go prognozės labai parankios. Užtat
išsamiai išvardija visą buitinę elek
troniką, kurios jau nebereikės kišti į
kišenes: mobilieji telefonai, grotuvai
ir t.t. Ant dilbio kaulo po oda labai
patogu „paslėpti" klaviatūrą. Šiaip ji
nematoma, „išryškėja" pradėjus veikti
elektronikai. Visų įrenginių darbas
turėtų atsispindėti ant rankos po oda
esančiame biopolimeriniame ekrane,
jame taip pat bus galima žiūrėti tele
vizijos laidas. Suprastės ir makiažo
procedūra - dėl odos nano struktūrų.
Pasirinkote kosmetinį stilių visai
dienai ir užmiršote apie tai: viską
padarys pati aktyvioji oda. Ji ir per
dažys reikiamomis spalvomis, ir
paskleis tokį kvapą, kokio reikia ati
tinkamu momentu.
Dalis mokslininkų šias futurolo
go pranašystes laiko anglų absur
diškuoju humoru, kiti - įsitikinę,
kad žmogaus organizmas žymiai
sudėtingesnis, negu patys tobuliausi
šiuolaikinės elektronikos įrenginiai.
Todėl ateitis priklauso biotech
nologijoms. Tarp jų ir neriboto savo
personos tobulinimo bei gražinimo
sferoje.
„Klaipėda"

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

•
^

Vidaus ligos
EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sb. 5 1 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuvėms sutvarkys dantis už prieinamą karią.
Susitarimui kabėti angliškai afoa lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. Washington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD
MAUNAK V. RAIMA, MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
EkGrove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

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

ONKOLOGIJOS KLINIKAI 55-ERI
Konferencija, skirta Šiaulių ligo
ninės onkologijos klinikos 55-osioms
įkūrimo metinėms pažymėti, įvyko
2006 m. sausio 11 d. Šiauliuose.
Į šventę iš Vilniaus universiteto
Onkologijos instituto išvykome pen
kiese. Buvo atstovaujama ne tik vil
niečiams, bet atstovai susirinko iš
trijų onkologijos centrų. Deja, nei
vieno iš Kauno klinikų.
Po susipažinimo onkologijos kli
nikoje, apžiūrėjome klinikos įrengi
mus. Pirmą kartą toje klinikoje lan
kiausi 1992 metais, kai jau laisviau
galėjome keliauti. Iš Kopenhagos skri
dau į Rygą. Ten Lithuanian Mercy
Lift prezidentas Jurgis Riškus buvo
iš anksto išrūpinęs labai daug me
dikamentų ir vaistų, kuriuos jis pas
kyrė būtent tik Šiauliams. Be proble
mų nuvežiau, nors dėžė buvo didžiu
lė. Oro uoste pasitiko 3 gydytojai, bet
su maža mašina. Kažkaip, atrodo,
nesusikalbėjom ir gyd. Žazeckiui rei
kėjo grįžti namo, o paskui atvykti
didesniu automobiliu.
Pailsėjus Žazeckių namuose, ki
tą rytą nusivežė aplankyti kliniką,
tada dar niūrią, tamsią, didelėmis
palatomis, kurių 110 lovose buvo gy
domi ligoniai. Pietaujant su 10 gydy
tojų, iškėliau ligoninės personalui ke
letą klausimų, tarp jų ir: ar tie pa
cientai žino, kodėl operuojami, ar
žino, kas bus toliau? Vienas atsakė,
kad jiems nereikia žinoti! O kaip pas
jus? — savo ruožtu paklausė. Paaiš
kinau, kad žmogus turi teisę žinoti,
kokia liga, kokia operacija ir koks
tolimesnis gydymas. Mat, dar tebe
vyravo sovietiška mąstysena: tu
mums priklausai ir nieko neklausk.
Vėliau patekau į moterų palatą
ir paklausiau vienos moters, kodėl ji
čia? Ji atsakė „išoperavo gimdą".
Kodėl? Moteris nežinojo, nes jai to
niekas nesakė. Ji tą dieną buvo iš
rašyta į slaugos namus tolimesniam
gydymui. Tokia buvo tvarka.
Šiandien, po nemažų atnauji
nimų, remontų, ligoninė savo patar
navimais gali lygintis su bet kuria
didesnių miestų ligonine. Pastarai
šiais metais atidaryta skausmo ma
žinimo klinika, kur pacientas, gyve
nantis su nenumalšinamais skaus
mais, gali atvykti ir gydytis ambula
toriškai. Veikia chemoterapijos sky

rius, operacinė, reanimacinė.
1946.01.15 d. įsteigtas Šiaulių
miesto o k u p u n k t a s .
1951.01.02 d. įsteigtas Šiaulių
apskrities onkologijos dispanseris.
1971.10.16 d. onkologijos dispan
seris perkeliamas į 110 lovų patal
pas Darželio g., k u r ir dabar tebėra.
Nuvykome į konferenciją a t n a u 
jintame Šiaulių miesto viešbutyje
„Martinyje". Šiaulių teatro pažiba,
aktorė Olita D a u t a r t a i t ė prasmin
gais žodžiais pasveikino apie 200
dalyvių, d ė k o d a m a m e d i k a m s ir
visiems ligoninės darbuotojams už
pasirinktą nedėkingą, sunkią gydy
mo profesiją.
Tolimesnę programos eigą sėk
mingai vedė Šiaulių ligoninės on
kologijos reikalų direktorė gyd. Lo
reta Rasa Rezgienė. Buvo pristaty
tas Šiaulių ligoninės gen. direktorius
P e t r a s S i m a v i č i u s , k u r i s visiems
darbuotojams, buvusiems ir dabar
tiniams, padėkojo už j ų įnašą į gydy
mo kliniką, i š v a r d i n o net keletą
žmonių, t a r p j ų ir L i t h u a n i a n Mercy
Lift atstovę P r a n ę Šlutienę, kuri
vienintelė buvo atvykusi iš užsienio.
Po to skambėjo sveikinimai iš
savivaldybės ir apskrities valdybų,
nupirkusių ligoninei rentgeno diag
nostikos a p a r a t ū r ą . Sveikino ir kitų
onkocentrų a t s t o v a i , bet nebuvo
sveikinimo iš sveikatos apsaugos
ministro prof. Žilvino Padaigos...
Ypatingai ir su h u m o r u pasvei
kino skuodietis, Klaipėdos onkologi
jos centro direktorius dr. M a r t y n a s
Pušinskas, k u r i s , stipriai žemaičiuo
damas, išjudino visus.
Šiaulių onkologijos centras per
dr. L. R. Razgienę išdalino ilgame
čiams darbuotojams padėkos diplo
mus ir kiekvienam padovanojo po ro
žę. Buvo p a g e r b t a s onkologijos cen
tro pirmasis gydytojas dr. Markevi
čius, j a u išėjęs į pensiją, ir dr. prof.
Laima Griciūtė iš Vilniaus, kuri y r a
vadinama „onkologijos motina".
Pabaigoje akt. O. Dautartaitė gra
žiais žodžiais d a r k a r t ą visiems pa
dėkojo. Po to vyko „šokiai ir žaidimai"
— dainavo ir šoko vietinės meno
pajėgos. Prie renginio išlaidų suma
žinimo prisidėjo savivaldybė, vieti
niai verslininkai ir vaistų bendrovės.
Pranė Šlutienė
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„NEŠĖM, ATNESĖM LABĄ DIENELĘ"
(įspūdžiai ir pamąstymai iš koncerto)
Ir atnešė dainaviečiai mums
labą dienelę, pradžiuginč mus rū
pestingai parinktomis ir puikiai
atliktomis dainomis ir muzika!
Lietuvių meno ansamblio „Dai
nava" 60-osios sukakties koncertas
įvyko š.m. sausio 22 d. Moraine Valley Community College salėje, kurios
akustika puiki, o ir pati salė jauki,
moderni, lengvai pasiekiama ir iš
priemiesčių, ir iš Čikagos.
Bilietai buvo išparduoti keletą
dienų prieš koncertą, kuriuos greit
išpirko „Dainavos" dainų ištroškusi
publika. O ji buvo įvairi — nuo jaunų
šeimų su vaikaičiais iki žilagalvių.
Buvo čia daug ir buvusių „Dainavos"
choristų. Belaukiant koncerto pra
džios, galvojau — kiek per tą 60-metį
dainaviečių koncertavo įvairiuose
miestuose ir salių scenose? Paėmus
vidurkį 50 dainininkų, per 60 metų
būtų jau 3,000, o gal net daugiau! O
kiek jų yra čia šiandieną? Kiek iš
viso JAV? O jeigu „Dainava" kada
nors imtų ir surengtų dainaviečių
sąskrydį?! „Dainava" — labai ypatin
ga — 60 metų atšventusi, ji jauna,
jos vadovas jaunas, gali dar ne vieną
dešimtmetę sukaktį atšvęsti.
Bet prasideda dviejų dalių kon
certas! Džiaugėmės įvairiomis jau
girdėtomis ir negirdėtomis dainomis,
muzikiniais intarpais.
Pirmoje dalyje daugiau vyravo
tradicinės dainos. Trys iš jų — pagal
B. Brazdžionio žodžius, viena — S.
Gedos, kitos — liaudies žodžiais, o

muzika J. Govėdos, Br. Budriūno, B.
Dvariono, V. Augustino, S. Sodeikos,
L. Abario ir N. Sinkevičiūtės. Gra
žiai pasirodė ir lumzdeliais, skudu
čiais ir mušamaisiais groję jaunieji
muzikantai, palydėję „Treputė martela". Antroje dalyje — negirdėtos
dainos ir sutartinės pagal liaudies
žodžius, palydėtos modernios mu
zikos. Kompozitoriai — A. Novikas,
N. Sinkevičiūtė, A. Klova. Atrodo,
kad daugumai šioje dalyje ypač
patiko Nijolės Sinkevičiūtės „Naktis
tvartelyje". Marius Polikaitis, solo
dainavęs „Paskutinį kartą" (Biržų
krašto meilės daina), savo balsu ir
vaidyba ypač patraukė klausytojus.
Džiazo grupės palyda (A. Gylys —
būgnas, S. Gylys — gitara, man
dolina, V. Neverauskas — pianinas,
gitara ir T. Strolia — boso gitara)
labai derinosi prie atliekamų dainų.
Saksofonistas Rimvydas Paulikas
abiejose koncerto dalyse saksofonu
įdomiai palydėjo atliekamas dainas.
O koncertmeisterė Olivija Urbona
vičiūtė atliko savo pačios kompozici
jas, darniai papildžiusias koncertą.
Apie koncerto muzikinę vertę kalbės
žinovai muzikai, o eiliniai klausyto
jai, kaip aš, galime tik pasidžiaugti
ir pasakyti, kad buvo puikus koncer
tas.
Koncerto pabaigoje Kęstutis
Sušinskas, ansamblio valdybos pir
mininkas, pakvietė į sceną buvusius
„Dainavos" dirigentus, dalyvavusius
koncerte — Audronę Simonaitytę-

Gaižiūnienę ir Rasą Šoliūnaitę- vaikai. Gausiausia „Dainavoje" — PoPoskočimienę. Vanda Aleknienė, iš likaičių šeima — su dirigentu net 7!
dainavusi „Dainavoje" 48 m., buvo
D. Polikaičiui talkina chormeis
apjuosta specialia sukaktuvine juos teriai: Audrius Polikaitis ir Linas
ta. Juosta buvo apjuostas ir ansam Landsbergis.
blio vadovas — dirigentas Darius
Koncertą paįvairino gražiai pri
Polikaitis. Visi buvo apdovanoti gė derintos skaidrės iš „Dainavos" ir
lėmis. K. Sušinskas perskaitė Lietu dainaviečių gyvenimo, paruoštos Vy
vos Tautinių mažumų ir išeivijos to Čuplinsko. Jis taip pat sukūrė pla
departamento direktoriaus Petraus katą bei viršelį sukaktuviniam lei
ko sveikinimą.
diniui. Leidinį maketavo Sylvija
D. Polikaitis pakvietė salėje Krumplienė.
Ačiū Dariui, ačiū dainaviečiams
buvusius dainaviečius ateiti į sceną
ir kartu sudainuoti tradicinę „Kur ir visiems prisidėjusiems prie šio
giria žaliuoja". Jų tiek daug prisi koncerto surengimo. Linkim dar
daug tokių pasisekusių koncertų,
rinko. Buvo gera jų klausytis.
Šiuo metu „Dainavoje" dainuoja dar daug „Dainavos" sukaktuvių!
61 choristas, kai kurie ištisomis
Aldona Šmulkštienė
šeimomis: vyrai, žmonos, motinos,

KAS N A U J O , KAS GERO
B R I G H T O N PARK
Atrodo jau atėjo tokios dienos į
lietuvių gyvenimą, kai prarandamas
noras bendrauti su kaimynais, drau
gais, bendraminčiais. O visgi tie,
kurie nesitolina nuo žmonių, yra
laimingesni. Jie nepatiria liūdno
vienišumo, jų veiduose spindi šypse
na, draugiška šiluma. Gera išeiti
išsiblaškyti, susitikti gyvenimo ben
drakeleivius, susipažinti su naujais.
Džiugu pamačius seniai nematytą
bendradarbį. Visa tai paįvairina vie
natvę. Taip rašau todėl, kad LB
Brighton Park apylinkės narių me
tiniame susirinkime sekmadienį,
sausio 29 d., pirmą kartą susirinko
tik 53 žmonės. Panašiai susirenka ir
kitų organizacijų susirinkimuose.
Todėl ir apima liūdnos mintys apie
mūsų gyvenimą. Aišku, tai nereiškia

asmeninį priešiškumą ar nusivylimą
vedama veikla vienoje ar kitoje orga
nizacijoje. Gal reikia suprasti, kad ir
sveikata daug nulemia, nuteikia.
Negalėjusius dalyvauti LB narių
metiniame susirinkime, norime in
formuoti apie LB Brighton Park apy
linkės valdybos veiklą. Susirin
kimas, vadovaujant Viktorui Kelme
liui, vyko sklandžiai. Susirinkimo
eigą užprotokolavo Danguolė Ilginytė. 2005 metų metinio susirinkimo
protokolą skaitė, kurį pati ir rašė,
Elena Majauskienė. Iždininkė Alina
Vadeišienė davė metinę finansų
apyskaitą, Kontrolės komisijos aktas
patvirtino iždininkės pateiktus duo
menis. 2005 metais pajamų turėta
17,104.80 dol., išlaidų 14,396.05 dol.,
šiems metams palikta 2,708.75 dol.

V;-- r-\Ui*oip Br'cjthon Park apylinkes vaidyba as k., Algimantas Barniskis, Vytas
Stanevcius Palmyra Ctlienė jonas Cradinskas, Alina Vadeišienė ir valdybos
r ror,.-,,nkf Salomėja Dauliene 'nuotraukoje nesimato Danguolės llginytės)
Aušrelės Sakalaitės nuotr

Antano Rašymo nuotr.

Dainaviečiai repeticijoje.

Pereitais metais Vasario 16-osios
proga buvo suaukota ir JAV LB
Krašto valdybai nusiųsta 1,000 dol.
LB solidarumo įnašų surinkta 1,497
dol. Jų 45 proc. išmokėta JAV LB
Krašto valdybai, 20 proc. Vidurio
Vakarų apygardos valdybai, 35 proc.
liko Brighton Park LB valdybai.
Rengdama įvairius renginius valdy
ba surinko 3,528 dol. Įteikdami so
lidarumo įnašą, LB nariai suaukojo
860 dol. apylinkės valdybai. Todėl
valdyba turėjo iš ko paremti įvairią
lietuvišką veiklą: spaudą, ALTV,
radijo programas, Lietuvių operą,
„Dainavos" ansamblį, PLB, Lietuvių
katalikų religinę šalpą, Jaunimo
centrą, LB Krašto bei Vid. Vakarų
apygardos valdybų veiklą, mūsų pa
rapiją ir kitus gerus darbus. LB
valdyba Brighton Park yra labai
darbšti. Išrinkti į valdybą nariai dir
ba joje daugelį metų. Už ilgametį
darbą valdyboje buvo pagerbti šie
asmenys: Alina Vadeišienė (16 m.),
Danguolė Ilginytė (15 m.), Jonas
Gradinskas (12 m.), Vytas Stane
vičius (7 m.), Birutė Juodvalkienė (6
m.), Algimantas Barniskis (6 m.).
2005 metais valdyboje buvo keturio
lika narių. Dviem pasitraukus, į
darbą įsijungė keturi. 2006 metų
valdybą sudaro šie asmenys: Algi
mantas Barniskis (kultūriniams
renginiams ruošti), Salomėja Dau
liene, Palmyra Gilienė, Danguolė Il
ginytė, Birutė Juodvalkienė, Marija
K p.cenė, Ernestas Lukoševičius,
Ra minta Mikuckienė, Žaneta Mu-ir.skienė, Virginijus Plankis, Anelė
Ramanauskienė, Danutė Rūtienė,
Vytas Senda, Vytas Stanevičius,
S-.inta Šlutienė ir Aana Videišienė.
Salomėja Dauliene

Spaudas apžvalga
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Pasirodė šeštas, paskutinis
2005 m. žurnalo „Skautų aidas"
numeris, pasipuošęs gražia, skaučių
grupės nuotrauka. Žurnalą leidžia
LSS tarybos pirmija. Žurnale galite
pasiskaityti apie sesę ir brolį Aman
dą ir Algirdą Muliolius iš Cleveland,
kurie dalį laiko leidžia Lietuvoje,
padėdami mokytojams ir mokyk
loms. Taip pat skelbiama apie pra
ėjusį Lietuvos skautijos, Studentų
skautų organizacijos ir Lietuvių
skautų sąjungos vadovų sąskrydį,
kuris 2005 m. rugsėjo 16-18 dieno
mis vyko Kaune. Rasite žinių iš LSS
archyvo — muziejaus, pasakojimų
apie skautiškas stovyklas, spausdi
nami skaitytojų laiškai. Paskutinia
me puslapyje pateiktos skautiškos
užduotys, kurias išsprendus pagilin
site savo skautiškas žinias.
Žurnalas gausiai iliustruotas
nuotraukomis.
Primename žurnalo skaityto
jams, kad „Skautų aidas" leidžia
mas 6 kartus per metus. Prenume
ratos kaina — 10 dol. Oro paštu į
užsienį — 40 dol.
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2006
VASARIS
Vasario 4 d., šeštadienį: Lie
tuvos Vyčių vid. Amerikos apygar
dos ruošiamas „Lietuvos prisimi
nimų" pokylis, Flame Room (Sabre
Room) salėje. Pradžia 6 vai. vak.
Vasario 11-19 d.: fotografijų
paroda „15 metų Lietuvos neprik
lausomybei", rengia Lietuvos Res
publikos generalinis konsulatas
Čikagoje ir JAV Vidurio vakarų
apygarda Lietuvių dailės muzieju
je, Lemonte. Atidarymas vasario
11 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
Vasario 12 d., sekmadienį:
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas Maria gimnazijoje.
Mišios — 10:30 vai. r. Šv. M. Ma
rijos Gimimo parapijoje, Marąuette Parke. Ruošia Amerikos Lietu
vių tarybos Čikagos skyrius.
Vasario 15 d., trečiadienį: Či
kagos Lietuvių moterų klubo po
būvis su programa Lietuvos Neprik
lausomybės šventės proga, Camelot Banąuets salėje. Pradžia 12 vai.
Vasario 19 d., sekmadienį:
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas Pasaulio lietuvių
centre. Ruošia LB Lemonto apy
linkės valdyba.
— Vasario 16-osios minėjimas
Šv. Antano parapijos salėje Cicero,
IL. Ruošia LB Cicero apylinkė ir
Cicero ALTo skyrius
— Moterų gildija Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje ruošia
Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo — Vasario 16-osios paminė
jimą. Bus rodomas filmas „A Lithuanian Country Wedding" ir
vaišės. Pradžia 2 vai. p.p.
Vasario 24 d., penktadienį:
Jaunimo centre, Čiurlionio galeri
joje Algimanto Kezio parodos „Excolenctione" atidarymas. Pradžia
7:30 v. v.
Vasario 25 d., šeštadienį:
Mažosios Lietuvos Lietuvių drau
gijos Čikagoje ruošiamas "Šiupi
nys" Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuje. Pradžia 6 vai. vak.
— Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas Greenbelt
Cultural center, North Chicago,
IL. Pradžia 2 vai. p.p. Ruošia LB
Waukegan/Lake County apylinkės
valdyba.
Vasario 26 d., sekmadienį:
Užgavėnių šventė Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje. Pradžia 1 vai. p.p.
KOVAS
Kovo 3 d., p e n k t a d i e n į :
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen
tre, fotografijos parodos „2K2"
atidarymas. Parodos autoriai, ži
nomi fotografai — Algimantas Kezys ir Eugenijus Krukovskis. Pra
džia 7:30 vai. vak.
Kovo 4 d. (šeštadienį) ir ko
vo 5 d. (sekmadienį): Jaunimo
centro mugė.
Kovo 5 d., sekmadienį: links
mas renginys Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p
Kovo 12 d., sekmadienį: Ko
vo 11-osios — Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo ir „Lietu
vių balso" ketvirtojo konkurso pre
mijų įteikimo šventė Jaunimo centre.
— Tradicinė Čikagos lietuvių

AtA
ANATOLIJUI ŠLUTUI

METAI
skautų Kaziuko mugė Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Pradžia
tuojau po 9:15 vai. r. Mišių.
— Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje rodomas filmas. Pra
džia 2 vai. p.p.
Kovo 19 d., sekmadienį: tuoj
po 1 vai. p.p. šv. Mišių Šv. Onos
bažnyčioje, Beverly Shores, IN,
Lietuvių klubas ruošia Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimą.
— Verbų kūrimo pamokėlė
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. Pradžia 2 vai. p.p.
Kovo 26 d., sekmadienį: Švč.
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
seselių rėmėjų metinė šventė.
— Margučių skutinėjimo pa
mokėlė Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p.
BALANDIS
Balandžio 1 d., šeštadienį:
Balzeko liet. kultūros muziejuje
programa: „Postmodernaus teatras:
pasaulio veidrodis" — atidaroma pa
roda „Kosto Ostrausko kūryba: lite
ratūra ir teatras". Pradžia 3 vai. p.p.
Balandžio 2 d., sekmadienį:
„Aitvaro" teatro iš Toronto, Ka
nados, spektaklis. Rengia JAV LB
Kultūros taryba.
Balandžio 9 d., sekmadienį:
sakralinės muzikos koncertas Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje. Ruošia JAV LB Lemonto apy
linkė. Pradžia 1:30 vai. p.p.
Balandžio 22 d., šeštadienį:
Pasaulio lietuvių centro pokylis,
Lemont.
Balandžio 23 d., sekmadie
nį: Balzeko liet. kultūros muzieju
je vyks užsiėmimas „Lietuvių liau
dies skulptūros ir architektūros
ornamentika". Pradžia 2 vai. p.p.
Balandžio 30 d., sekmadie
nį: Lietuvių operos 50 metų ju
biliejinis renginys Morton gimna
zijos salėje. Pradžia 3 v. p.p.
— Prof. Giedriaus Subačiaus
paskaita Balzeko liet. kultūros
muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p.
GEGUŽĖ
Gegužės 7 d., sekmadienį:
Pal. Jurgio Matulaičio misijos
ruošiami Motinos dienos pietūs
Pasaulio lietuvių centre, Lemon
te. Pradžia 12:30 vai. p.p.
Gegužės 14 d., sekmadienį:
Balzeko liet. kultūros muziejuje
vyks užsiėmimas „Lietuvių liau
dies n a m ų apyvokos reikmenų
ornamentika". Pradžia 2 vai. p.p.
Gegužės 21 d., sekmadienį:
pianisto Gabrieliaus Aleknos kon
certas Jaunimo centre. Pradžia 3
vai. p.p. Ruošia Amerikos Lietuvių
televizija.
— Muzikinė popietė Balzeko liet.
kultūros muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p.
BIRŽELIS
Birželio 11 d., sekmadienį:
Birželio trėmimų minėjimas Švč.
M. Marijos Gimimo parapijoje.
Mišios 10:30 vai. r., akademinė da
lis po Mišių parapijos salėje.
Birželio 17 d., šeštadienį:
Balzeko liet. kultūros muziejaus
40-asis gimtadienis ir parodos
atidarymas. Pradžia 6 vai. vak.
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iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiu žmoną
SIGITĄ bei visus artimuosius ir dalinuosi jų skaus
mu.
Jonas Gibaitis
Advokatas

Ar liūdnesnio, kas būti galėtų,
Už likimą žmogaus šioj nakty!
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis — nelaukta ir staigi...
V. Mačernis

AtA
JADVYGAI ZALAGĖNIENEI
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiu jos vyrą
KOSTĄ, dukteris RIMĄ SELL su vyru Veri, SILVIĄ
ZALAGĖNAITĘ, dukterėčią VIOLETĄ ŠPOKAITĘ ir
kitus gimines bei artimuosius Amerikoje ir Lietuvoje.
Magdalena Birutė

Stankūnienė

AtA
JADVYGAI ZALAGĖNIENEI
DAPKUTEI,
ilgametei Lietuvos Dukterų draugijos narei, uoliai
talkininkavusiai ir rėmusiai šią draugiją, mirus, jos
vyrą KOSTĄ, dukteris, jų šeimas ir kitus artimuo
sius, nuoširdžiai užjaučiame.
Lietuvos Dukterų draugija
Chicago,IL

Mamai

AtA
JADVYGAI ZALAGĖNIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame RIMAI SELL
ir artimiesiems.
Pasaulio lietuvių centro valdyba
ir Bingo talkininkai

LIEPA
Liepos 1 d., šeštadienis: VIII
Lietuvių dainų šventės susipažini
mo vakaronė.
L i e p o s 2 d., sekmadienį:
VIII Lietuvių dainų šventė University of Illinois Pavilion salėje.
L i e p o s 2 d., sekmadienį:
VIII Lietuvių dainų šventės
pokylis Sheraton Chicago Hotel &
Tovvers patalpose.
RUGPJŪTIS
I^ SPJūčio 12 d., šeštadienį,
Beverly Shores, IN, Lietuvių klu
u

bas ruošia savo metinę gegužinę Lituanica parke. Pradžia 1 vai. p.p.
RUGSĖJIS
Rugsėjo 24 d., sekmadienį,
„Vaiko vartai į mokslą" tradiciniai
„Derliaus pietūs" Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Pradžia 12:30 vai. p.p.
LAPKRITIS
Lapkričio 12 d., sekmadienį:
Premijų šventė Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. Ruošia JAV LB
Kultūros taryba.
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APYLINKĖSE
• Š. m. vasario 3 d., p e n k t a d i e n i ,
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus įteiks Lietuvos val
stybės apdovanojimus JAV gyvenan
tiems tautiečiams Vaclovui Momkui,
Danai Stankaitytei ir Aldonai Stempužienei. Apdovanojimas paskirtas
ir Jonui Vazneliui. Apdovanojimo
ceremonija įvyks 11:45 vai. r. LR
generaliniame konsulate Čikagoje,
211 E. Ontario St, Suite 1500. Tel.
pasiteiravimui: 312-397-0385.

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

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

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

• Š v . Kazimiero k o n g r e g a c i j o s
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos įsteigėja motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus šį šeštadienį,
vasario 4 d., 9:30 vai. r. seselių moti
niškajame name, 2601 W. Marąuette Road, Chicago, IL. Mišias aukos
St. Jude, Lenox, IL, parapijos kun.
William Sullivan, Associate Pastor.
Kviečiame visus dalyvauti. Įėjimas
pro paradines duris.
• V a s a r i o 11d., šeštadienį, nuo 11
vai. r. iki 2 vai. p.p. paminėkime Lie
tuvos nepriklausomybės dieną Balzeko lietuvių kultūros muziejuje su
Fulbright asociacijos nariais. Daly
viai aplankys muziejaus istorinę
ekspoziciją, dalyvaus praktiniame
užsiėmime skirtame lietuvių liaudies
menui. Dalyvaus L R generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, LR garbės konsulas Stan
ley Balzekas, Jr. Meninę programą
atliks „Spindulys". Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol.
Kreiptis į Eriką Cook e-paštu: erikalynncook@att.net
•Lietuvos
Nepriklausomybės
minėjimas Čikagoje vyks sekmadie
nį, vasario 12 -d. 1 vai. p.p. Maria
gimnazijos auditorijoje, Marąuette
Park. Kalbės Kongreso narys Thaddeus McCotter iš Detroit ir politolo
gas Darius Udrys iš California. Me
ninę programą atliks solistai Nida
Grigalavičiūtė ir Algimantas Barniškis. Lietuvos šauliai ir ramovėnai
10 vai. r. Vasario šešioliktosios pro
ga iškilmingai pakels vėliavas Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos aikštė
je, dalyvaus lietuviškose 10:30 r. šv.
Mišiose ir paminėjimo programoje.
10:30 vai. r. pamaldos taip pat vyks
evangelikų liuteronų Tėviškės baž
nyčioje ir 11 vai. r. Ziono evangelikų
liuteronų bažnyčioje. Visus gausiai
dalyvauti kviečia Amerikos Lietuvių
Tarybos Čikagos skyrius.
• V a s a r i o 16 d., ketvirtadienį, 12
vai. p.p. prie Cicero miesto rotušės
(50 Ave. ir 26 g-vės sankryžoje) vyks
Lietuvos vėliavos iškėlimo iškilmės.
Lietuvos vėliavą iškels jūrų šaulių
kuopa „Klaipėda". Cicero apylinkės
LB ir ALTo Cicero skyrius kviečia Ci
cero visuomenę ir kaimyninių prie
miesčių lietuvius gausiai dalyvauti
iškilmėse. Vasario 26 d. Šv. Antano
bažnyčios parapijos patalpose vyks
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo ir Kovo 11-osios
Nepriklausomybės atstatymo pami
nėjimas. Dalyvaudami reikšmingų
Lu'tuvos įvykių paminėjimuose pa
gerbsime savo tautos kovingumą.

• V a s a r i o 19 d. Š i a u r ė s V a k a r ų
Indianos Amerikos lietuvių organi
zacijos (ALTas, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos vyčių 82 kuopa)
švęs Lietuvos Nepriklausomybės
dieną. Minėjimas vyks The Ameri
can Legion Post 430 salėje, 7430
Broadvvay, Merrillville, IN 46410.
Pradžia 12 vai. p.p. 1 vai. p.p. pra
sidės programa. Gros Bronius Mū
ras. Norintys dalyvauti iki vasario
12 dienos prašome skambinti: 219884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219996-6516 (Mildred Jagiella).
• M a ž o s i o s Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje maloniai kviečia į
tradicinį „Užgavėnių šiupinį", ruo
šiamą vasario 25 d., šeštadienį, 6
vai. v. Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus „Gintaro" salėje. Bus
meninė programa, vakarienė, šokiai.
Gros Algimanto Barniškio vadovau
j a m a grupė. Stalus užsisakyti iš
anksto pas Ramūną Buntiną, tel.
630-969-1316.
• L i e t u v o s Dukterų draugijos
visuotinis metinis susirinkimas
įvyks vasario 26 d., sekmadienį, 1
vai. p.p. Jaunimo centro mažojoje
salėje. Bus renkama nauja valdyba.
Visos narės ir viešnios kviečiamos
gausiai dalyvauti. Pabendrausime
prie kavutės ir užkandėlių. Atvykite.
• Pavasarinė mugė
Jaunimo
centro didžiojoje salėje vyks kovo 4
d., šeštadienį, nuo 10 vai. r. iki 4 vai.
p.p. ir kovo 5 d., sekmadienį, nuo 10
vai. r iki 3 vai. p.p. Mugėje galėsite
įsigyti įvairiausių gėrybių. Vaikams
bus žaidimai, loterija, juokdarys do
vanos balionus. Bus lietuviško mais
to. Prekybininkai stalus gali užsi
sakyti paskambinę Mildai (tel. 708447-4501) arba Anelei (tel. 708-6366837). Maloniai kviečiame visus
atvykti į mugę.
• Tradicinė Čikagos lietuvių
skautų Kaziuko mugė įvyks 2006 m.
kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Pradžia po
9:15 vai. ryto šv. Mišių. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-349-8436 Aušra Jasaityte-Petry).
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Amerikos lietuvių televizija savo
žiūrovams nuo vasario mėnesio žada
daug naujovių ir staigmenų. J a u tris
k a r t u s per savaitę WFBT 48-uoju
k a n a l u bei Comcast 248 kabeli
n i u k a n a l u transliuojanti savo
laidas vienintelė lietuviška televizija
Amerikoje dar ir kiekvieną vasario
mėnesio penktadienį rodys geriau
sias Lietuvos Nacionalinės televi
zijos pramogines programas. Ši akci
j a skiriama Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimui, todėl visos ro
domos laidos primins žiūrovams
įsimintiniausius mūsų tautos istori
jos įvykius bei pastarųjų metų svar
biausių Lietuvos įvykių akimirkas,
suteiks galimybę pasiklausyti žino
miausių dainininkų atliekamų popu
liariausių patriotinių lietuviškų
dainų.
Penktadienio laidos išsiskirs
savo šventiškumu bei unikaliais, iki
šiol dar mūsų žiūrovams nematytais
vaizdais. Šventinių laidų ciklas pra
sidės laisvės dainų koncertu „Šaukiu
aš tautą". Koncerte dainuos V.
Kernagis, E. Kučinskas, V. Stakė-

L.

J

nas, J. Šeduikytė, vaikų ir jaunimo
folkloro grupė „Serbentėlė", vaikų ir
jaunuolių choras „Ąžuoliukas", daly
vaus LRT o r k e s t r a s bei kt. Kitose
penktadienio laidose bus galima pa
matyti šio koncerto tęsinį, o t a i p pat
ištraukas iš populiarios publicistinės
laidos „Laiko ženklai", kurios autorė
Liudvika Pociūnienė neseniai buvo
apdovanota garbingiausiu Vilniaus
apdovanojimu bei tapo Lietuvos žur
nalistų draugijos S. Lozoraičio pre
mijos laureate. Ši laida pasakos apie
senovės Lietuvą bei leis mėgautis
unikaliais archyviniais kadrais.
Taip p a t penktadienio laidose
galėsite pasiklausyti garsių Lietuvos
aktorių skaitomos poezijos iš ciklo
„Nerimo poezija", daug skambių lais
vės dainų ir prisiminti jaudinančias
Lietuvos stojimo į NATO, Europos
Sąjungą a k i m i r k a s .
Nepraleiskite progos k i e k v i e n ą
vasario m ė n e s i o penktadieni
nuo 7 iki 8 v a i . v a k a r o pasižiūrėti
šias specialias laidas. Malonių ir
prasmingų akimirkų!
ALTV informacija

Gražutė Sirutienė, Santa Monica, CA, a t s i u n t ė „Draugui" 50 dol.
auką. Esame labai dėkingi.
J. P. Leonikas, St. P e t e Beach, FL, už kalėdinių sveikinimų rin
kinėlį ir kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.
„Mielieji dienraščio 'Draugo' darbuotojai. Nuoširdžiai dėkojame
jums už visą paramą, suteiktą mums, besiruošiant kūčių šventei. Ne
paprastai įvertiname jus ir džiaugiamės, kad su tokiu pasiryžimu re
miate mūsų veiklą. Linkime jums ir jūsų šeimoms sveikiausių bei lai
mingiausių Naujų metų". Pasirašo Čikagos M o k s l e i v i ų a t e i t i n i n k ų
k u o p o s valdyba, kartu su šiuo maloniu laiškeliu atsiuntusi 50 dol.
auką. Kaip gražu, kad jaunimas moka ne tik prašyti, bet ir padėkoti už
pagalbą. „Draugas" yra pasiryžęs visuomet remti m ū s ų lietuviško jauni
mo veiklą ir kiek galint padėti. Ačiū už dosnią auką!

Prel. dr. Ignas Urbonas, Lemont, IL, a t n a u j i n d a m a s „Draugo"
prenumeratą, atsiuntė dosnią 100 dol. auką. Linkime geriausių metų,
sveikatos ir dėkojame už paramą „Draugui".
Vita StrefF, Oak Lawn, IL, kartu su prenumeratos pratęsimo mokesčiu
atsiuntė 50 dol. auką už „Draugo" išleistą kalendorių. Labai dėkui.
Marija Kriaučiūnienė, Chicago, IL, atsilygindama už „Draugo"
prenumeratą, pridėjo 50 dol. auką. Esame dėkingi.

Skelbimai
Advokatas
J o n a s Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6247 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , IL 60629
Tel. 773-776-8700
Tel. 708-237-0488
Ton free 24 hr. 888-77^6742
Darbo vai. n u o 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
T e l . 312-580-1217
135 S LaSalle #2900 Chicago, IL 60803
Galimos konsultacijos šeštadieniais

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

