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Pernai Lietuvą labiausiai garsino V. Alekna
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Virgilijus Alekna varžybų metu.
Vilnius, vasario 14 d. (BNS) —
Praėjusiais m e t a i s Lietuvą pasaulyje labiausiai garsino d u k a r t pasaulio
čempionas disko m e t i k a s Virgilijus
Alekna.

Tai paskelbta antradienį Prezidentūroje, kur vyko „LT tapatybės"
rinkimų laureatų apdovanojimų ceremonija.
V. Alekna yra 2000 metų Sydney

(Australija) ir 2004-ųjų Atėnų olim
pinių žaidynių nugalėtojas, 1997 ir
2001 metais jis tapo pasaulio vi
cečempionu, o 2003 ir 2005 metais
— pasaulio čempionu. Įspūdingo
ūgio ir sudėjimo atletas V. Alekna
savo įtemptą treniruočių ir sportinių
varžybų tvarkaraštį derina su as
mens apsaugos karininko darbu Va
dovybės apsaugos departamente. V.
Alekna yra vienas premjero Algirdo
Brazausko asmens sargybinių.
Labiausiai Lietuvą garsinantį
asmenį rinko visuomenė ir žinovų
komisija.
Kartu su pagrindinės nominaci
jos nugalėtoju buvo paskelbti ir spe
cialių „LT tapatybė" apdovanojimų
laureatai.
Apdovanojimas už išeivijos nuo
pelnus, skleidžiant lietuvybę, šiemet
skirtas lietuviškos mokyklos Mask
voje direktorei Solveigai Valatkaitei,
kuri 1992 metais Maskvoje įkūrė lie
tuvišką bendrojo lavinimo mokyklą
ir pasiekė, jog pernai mokykla persi
kėlė į naują modernų pastatą, kuria
me įrengtas etnografijos kabinetas,
o pastato interjerą meniškai apipa-

Vilniuje butai brangesni nei Berlyne

Afrikoje

nukentėjo
Lietuvos
piliečiai
Vilnius, vasario 14 d. (BNS) —
Pietų Afrikos Respublikoje (PAR)
buvo sužeista 13 turistų iš Lietuvos.
Kaip pasakojo Lietuvos ambasa
dos Izraelyje bei PAR patarėja Na
talija Bacevičienė, n e l a i m ė įvyko
sekmadienį įlūžus verandos, kurioje
grupė Lietuvos piliečių stebėjo lau
kinius gyvūnus, grindims.
„Jie stovėjo dviaukščio namo
antrojo aukšto verandoje i r stebėjo
gyvūnus, kai įlūžo grindys. Susifor
mavo 4-5 m e t r ų dydžio skylė, pro
kurią žmonės krito žemyn a n t grin
dinio", — pasakojo ji.
Anot d i p l o m a t ė s , d a u g i a u s i a i
asmenys p a t y r ė lūžių, tačiau ligo
ninė, kuri apžiūrėjo susižeidusius
Lietuvos piliečius, vienareikšmiškai
patvirtino, k a d galvos t r a u m ų ir stu
buro lūžių nebuvo.
„Iš viso nukentėjo 13 piliečių.
Aštuonis a s m e n i s vežė greitosios pa
galbos automobilis, iš jų, suteikus
pagalbą, šeši buvo iš k a r t o paleisti.
Penki asmenys, k u r i e buvo stipriau
sužaloti, buvo n u s k r a i d i n t i į ligoni
nę karinių pajėgų sraigtasparniu.
Dabar duomenys skiriasi — ligoni
nė sako, kad 5 asmenys d a r yra pas
juos, tačiau, m a n o duomenimis, ligo
ninėje liko 4 ir 1 budintis asmuo prie
ligonio. Dviems iš j ų bus atliekamos
operacijos", — s a k ė N. Bacevičienė.

Vilnius, vasario 14 d. (BNS) —
Sausį Lietuvoje itin sparčiai pakilus
butų kainoms, jie jau tapo brangesni
negu Estijos sostinėje Taline.
Pagal interneto svetainės kapit a l a s . c o m surinktus duomenis, sau
sio mėnesį butų kainų kilimas buvo
kaip niekad spartus. Vien per sausio
mėnesį butų kainos Vilniuje šokte
lėjo 10 proc, Kaune — 8 proc, Klai
pėdoje — net 15 procentų.
Už senos statybos butą Vilniuje
j a u mokama daugiau kaip 5,000 litų
už vieną kvadratinį metrą, Klaipėdo

je butų kainos jau beveik pasiekė
4.000 litų, Kaune — 3,000 litų už
vieną kvadratinį metrą ribą.
Vilnius pavijo ir netgi lenkia vi
dutines Berlyno butų kainas.
Be to, Vilniaus butų kainos jau
„lipa ant kulnų" Varšuvos, Ham
burgo, Jeruzalės miestų butų kai
noms, kur jos didesnės vos 5-10 proc.
Vilniaus butų kainos jau lenkia to
kių didmiesčių kaip Beijing (Kinija),
Cairo (Egiptas), Montreal (Kanada),
Mexico (Meksika), St. Peterburg
(Rusija), vidutines butų kainas.

vidalino etnografijos specialistai.
Novatoriškumo apdovanojimas
įteiktas kūrybiniam architektų Au
driaus Bučo, Marijos Bučienės, Val
do Ozarinsko kolektyvui, kuris per
nai sukūrė vieną konceptualiausių
ir vizualiausių nacionalinių pavil
jonų tarptautinėje parodoje EXPO
Japonijoje. Lietuvos paviljoną paro
doje aplankė daugiau 2 mln. lanky
tojų.
„Lietuvos mūzos" apdovanoji
mas,
Nukelta į 6 psl.

Skautybės kelias.
Karti rusų kareivio
duona.
Mediena, kaip naftos
pakaitalas.
Skaitytoju laiškai ir
nuomonės.
Meilės dovana.
Nepriklausomybės
atkūrimas fotografijose.
Mūsų virtuvė.
Aldonos Aistienės
dovanos muziejui.
A. Kezio—E. Krukovskio
fotografijų paroda.
V a l i u t ų santykis
1 U S D — 2,898 LT
1 E U R — 3.452 LT
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P r e z i d e n t a s kritiškai v e r t i n a
g a m t o s a u g i n i n k ų veiklą
Vilnius, vasario 14 d. (ELTA) —
Valstybės institucijos nesugeba ap
saugoti unikalios gamtos. Kuršių
nerijos pavyzdys liudija, kad valsty
bei gali tekti atlyginti žalą, kuri bu
vo padaryta, kai dėl pareigūnų kal
tės iškilo galimai nelegalūs stati
niai.
Tokius priekaištus antradienį
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus išsakė susitikime
su aplinkos ministru Arūnu Kun
drotu ir generaliniu prokuroru Algi
m a n t u Valantinu.
V. Adamkaus įsitikinimu, būtina
pareikalauti, k a d pareigūnai, pa
darę nusižengimus, asmeniškai už
tai atsakytų. Prezidentas paragino
generalinį prokurorą toliau aktyviai
ginti viešąjį interesą teismuose.
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Arūnas Kundrotas
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr

Po susitikimo su prezidentu ap
linkos ministras A. Kundrotas sakė,
kad kai kurie už chaosą Kuršių neri
joje atsakingi asmenys jau atleisti iš
darbo. Neteko pareigų ir liūdnai pa
garsėjusi Klaipėdos apskrities virši
ninkė Virginija Lukošienė.
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Tel. 773-476-7089

„Aušros vartų/Kernavės
tunto kalėdinė sueiga

//

Nors kalėdinės šventės jau
praėjo ir sutikome Naujus metus,
mintyse dar lieka „Aušros vartų/
Kernavės" tunto, Lemonto draugo
vių įspūdinga kalėdinė sueiga.

2005 m. gruodžio 10 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, susirinko vi
sos „Aušros vartų/Kernavės" tunto Le
monto draugovės kartu pasidžiaugti
artėjančiom šventėm. Susirikiavom
pagal savo draugoves. Ra
portus raportavo, šūkius
sušuko ir atidžiai klau
sėsi, kas per šią sueigą
įvyks. Draugovėms buvo
paaiškinta, kad per šią
sueigą išmoks truputį
apie lietuviškų šiaudinu
kų vėrimą, lietuviškus
Kūčių burtus, kalėdines
giesmes ir bus progos gies
mėmis pasidalinti su cen
tro gyventojais.
Sueiga buvo suskirs
tyta stotimis. Sesės pasi
skirstė į tris grupeles.
Pirmoji stotis — tai lietu
viški šiaudinukai. Šią sto
tį pravedė vyrs. sk. vsl.
Lidija Viktorienė. Sesė Li
dija parodė kaip verti
lietuviškus šiaudinukus ir
tai galėjo padaryti kiek
viena sesė.
Antrosios stoties užsi
ėmimus pravedė prityru
sios skautės kandidatės.
Šios sesės paaiškino du
lietuviškus burtus. Pirma
Sesės (iš kairės): Alicija Viktoraitė, Vasara Kulbiūtė sis burtas — trys puodu
ir Ugnė Dismontaitė ruošiasi, pagal lietuviškų kū kai. Po vienu puoduku bu
vo padėtas raktas. Po
čių papročius, sviesti batus per galvą.
Aušros Jasaitytės-Petry nuotr. antru — žiedas, o po tre-

Sesė Lidija Viktorienė moko skautes verti lietuviškus šiaudinukus.
Aušros jasaitytės-Petry nuotr.

čiu — pinigas. Šie puodukai buvo
sumaišyti ir kiekviena sesė pasi
rinko pažiūrėti, kas po pasirinktu
puoduku. Jei pasirinko puoduką, po
kuriuo buvo žiedas, tai reiškė, kad
sesė patirs meilę, vedybas. Jei pa
rinko — raktą, tai reiškė, kad sesė
bus šeimininkė savo bute ar namuo
se. O jei pinigų, tai bus turtinga per
ateinančius metus. Daug kam pa
sitaikė pinigas.
Antras burtas šioje stotyje —
kūčiukų skaičiavimas. Sesėms teko
saują kūčiukų pasiimti ir skaičiuoti
poromis. Jei išėjo pora, tai bus ves
tuvės ateinančiais metais. Sesės
bandė parinkti, kad nebūtų pora.
Trečioji stotis — batai. Šios
stoties užsiėmimus pravedė jaunos
vadovės. Sesės, susėdusios nugara į
duris, nusiavė batą ir metė per galvą
į duris. Jei batas nukrito smaigaliu
atsuktu į duris, tais metais sesė
ištekės, o jei bato kulnis į duris —
tai pasiliks gyventi su tėvais.
Antras burtas šioje stotyje —
batų krūva. Sesės savo batus nusi
avė ir padėjo į didelę krūvą. Pradėjo
jos dėti batus eile, vieną paskui kitą.
Batas, kuris atsirėmė į duris pirmu
tinis, ta sesė pirmoji išeis iš namų.

Stovykla „Rakąs"
Šiais metais sueina 50 metų, kai Čikagos lietuvių skautai pradėjo stovyklauti Rako miškuose, Michigan,
valstijoje. Tai bus stebuklinga stovykla. Stovyklos ruoša jau prasidėjo. Ši sukaktuvinė stovykla įvyks š. m.
liepos 9-22 d. Stovyklos vyriausia viršininkė bus j . s. Dana Mikužienė.
Stovyklos registracijos formas galėsite pasiimti Kaziuko mugėje kovo 12 d., Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Negavę registracijos formų, galėsite gauti per internetą www.budek.org, bet tik po Čikagos
Kaziuko mugės.
Tolimesnė informacija bus pateikta vėliau.
ps. Aušra Jasaitytė-Petry

Sesės, perėjusios visas stotis,
susėdo ir su prityrusių skaučių, bei
vyrs. skaučių kandidačių pagalba
pagiedojo kalėdines giesmes. Iš
moktas giesmes norėjo pagiedoti
Pasaulio lietuvių centro gyvento
jams. Sesės nuėjo į koridorių ir
pagiedojo giesmeles.
Sesės grįžusios atgal pasivaiši
no saldumynais ir sultim. Sueiga
užsibaigė ratu, malda ir giesme
„Ateina naktis". Visos išsiskirstė su
gera kalėdiška nuotaika, žinodamos,
kad po visų švenčių visos vėl sugrįš
kartu toliau skautauti.
ps. Aušra Jasaitytė-Petry
„Aušros vartų/Kernavės" tunto
tuntininkė
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Karti rusų kareivio
duona...

A
Minint 1991 m. sausio 13-osios įvykius Vilniuje š.m. 01.13 d., prie Seimo
rūmų žygiuoja Lietuvos jūreiviai.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

MEDIENA KAIP NAFTOS
PAKAITALAS
ZENONAS PRŪSAS
Prieš kokius 50 metų „Ateities"
žurnalas išspausdino mano straip
snelį „Dešros iš medžio". Rodos, toks
buvo jo pavadinimas (nepasilaikiau
straipsnelio kopijos). Ten pailiustravimui, koks yra didelis medienos
kaip žaliavos universalumas, buvo
duotas toks pavyzdys. Kadangi me
dienos pagrindiniai cheminiai jun
giniai yra celiuliozė ir hemiceliuliozės (70-80 proc, atseit, anglia
vandeniai, juos yra nesunku pavers
ti į kitą angliavandenį — cukrų. Šis
cukrus gal ir nebūtų tinkamas
žmonėms kaip pakaitalas iš cukrinių
nendrių ar cukrinių runkelių pa
gamintam cukrui, bet jis būtų visai
geras maistas kiaulėms. Kiaulės
duotų mėsą, reikalingą dešrų gamy
bai. Užuot kiaulių žarnų, naudojamų
dešrų gamybai, galėtų būti naudo
jamos dirbtinės žarnos, pagamintos
iš chemiškai pakeistos celiuliozės,
tos pačios, kuri yra naudojama dirb
tinio šilko gamybai. Sukimšus sus
mulkintą kiaulės mėsą į šios rūšies
žarnas, gautum dešras, pagamintas
vien iš medžio.
Šis iš medžio gautas cukrus
galėtų būti naudojamas ir alkoholio
gamybai, jį panaudojant kaip benzi
no pakaitalą. Tam dabar yra jau
naudojamas iš kukurūzų pagamin
tas etilo alkoholis (etanolis), pirmiau
paverčiant kukurūzų angliavande
nius į cukrų. Bent man tai atrodo ne
etiška daryti, kai pasaulyje yra mili
jonai badaujančių žmonių, kuriuos
nuo bado galėtų išgelbėti Amerikos
kukurūzai. Ypač kai dabar vien Apalachia kalnuose milijonus tonų la
puočių medžių medienos suėda ter
mitai. O ją būtų galima panaudoti
etanolio gamybai, pirmiau medieną
paverčiant į cukrų, kaip kad jau bu
vo minėta dešrų gamyboje iš medžio.
Tų Apalachia kalnų (gal būtų
tiksliau pavadinti kalvomis) papėdė
je aš išgyvenau jau 50 metų. Bū
damas vaikščiojimo mėgėjas, tas
kalvas aš esu gerokai išvaikščiojęs.
Apie 70-80 proc. jų yra apaugę
lapuočiais medžiais. Juos mažai kas
naudoja. Pagal europietiškus stan
dartus, jų daugumą gal reikėtų va
dinti ne miškais, o džiunglėmis. Augą
medžiai dažnai yra apgadinti įvairių
kirminų, vabalų, įvairių grybelių
rūšių, pūdančių medžių kamienus.
Tokie medžiai pūna, griūna, o nugriu
vusius sunaudoja termitai, kurie
savo viduriuose sugeba paversti ce

liuliozę į cukrų. Iš termitų nauda yra
tik ta, kad nugaišdami patręšia
miško žemę. Bent aš būčiau labiau
linkęs rūpintis pasaulyje badau
jančiais žmonėmis, o ne termitais,
todėl balsuočiau už naudojimą me
dienos „naftos ligos" sumažinimui
Amerikoje, ne už kukurūzų naudo
jimą.
Todėl prieš pradedant didesniais
kiekiais gaminti alkoholį iš kuku
rūzų (kas jau yra daroma mažesniu
mastu) gerai ištirčiau, ar tai nebūtų
pigiau, naudojant medieną, ypač
lapuočių medieną. Technikinius ir
ekonominius tyrimus galėtų padary
ti valstybinė Medienos produktų la
boratorija (Forest Products Laboratory), turinti kelis šimtus įvairių
sričių mokslininkų ir inžinierių. Ji
daug metų veikia Madison (Wisčonsin) mieste ir priklauso Žemės ūkio
ministerijai (FDA). Turi daug labo
ratorinių mašinų, galinčių pagamin
ti bandomų produktų komerciniais
kiekiais, kuriuos būtų galima pa
tikrinti praktikoje. FPL gal išgydytų
prezidento G. W. Bush per paskutinį
„State of The Union" minėtą Ame
rikos žmones varginančią „naftos
ligą" (oil addiction).
Viena aplinkybė, kuri gal irgi
remtų pasirinkimą medienos, o ne
kukurūzų etanolio gamybai yra tai,
kad dėl interneto ir kitų naujųjų
technologijų pažangos, spausdini
mui skirto popieriaus, kurio naudoji
mas padvigubėdavo kas 30 metų,
dabar mažėja ir ateityje gal dar dau
giau mažės. Šios rūšies popieriaus
gamyboje yra daugiau naudojama
lapuočių medienos celiuliozė. Nenu
stebčiau, kad ateityje kai kurie šį
popierių gaminantieji fabrikai gal
turės užsidaryti. Tai dar daugiau su
mažins lapuočių medienos pareika
lavimą. Taip pat jų celiuliozės fab
rikus gal būtų galima pritaikyti
etanolio gamybai. Tai būtų pliusai jo
gaminimui iš medienos, o ne iš
kukurūzų. Kukurūzų atveju reikėtų
statyti visai naujus fabrikus.
Ar bus pasirinktas kukurūzų, ar
medienos kelias etanolio gamybai,
priklausys ne tik nuo ekonominių
veiksnių, bet ir nuo politinių. Kuku
rūzų augintojai daugiausia yra
stambūs ūkininkai, turį daug įtakos
Vašingtone. Jau jie ir dabar spau
džia savo senatorius ir Kongreso
narius, kad būtų gaminama daugiau
etanolio iš kukurūzų. O mažų miške
lių savininkai yra fabrikų, anglies
kasyklų ir mažų įmonių darbininkai.

r prisimename pasibaisė
jimą Lietuvos karių padėti
mi tuoj po nepriklausomy
bės atkūrimo? Kiek buvo piktintasi, kad kareiviai gyvena nežmo
niškomis sąlygomis, o jų virši
ninkai elgiasi žiauriai, visokiais
būdais skriausdami ir žemindami
eilinius, ypač naujokus. N i e k a s
nesistebėjo, kad lietuviai jaunuo
liai žūt būt stengėsi išvengti ka
rinės tarnybos, nors visi žinojo,
kad atsikuriančiai valstybei gerai
disciplinuota kariuomenė būtinai
reikalinga.
Per 16 nepriklausomo gyveni
mo metų Lietuvos kariuomenės
padėtis iš pagrindų p a s i k e i t ė .
Šiandien ne tik valstybė gali savo
kariais didžiuotis, bet jie yra užsi
tarnavę gerą vardą ir užsienyje,
dalyvaudami įvairiose taikos pa
laikymo operacijose. Nei ginklais,
nei gyvenimo sąlygomis, nei pasi
ruošimu lietuvis karys neatsilieka
nuo kitų NATO narių kariuomenės
ir tegalime stebėtis per palyginti
trumpą laikotarpį pasiektais re
zultatais.
Žinoma, tai neatsitiko savai
me. Amerikos lietuviai su pasi
didžiavimu gali teigti, k a d čia
didžioji dalis nuopelnų priklauso
JAV kariuomenėje karinį pasi
ruošimą bei aukštas pareigas įgi
jusiems karininkams, ypač buvu
siam Lietuvos kariuomenės vadui
gen. mjr. Jonui Kronkaičiui, ku
riam teko nemažai padirbėti, kad
Lietuvos kariuomenėje kuo grei
čiau išnyktų sovietmečio paliki
mas. Tai jo dėka lietuvis karys
šiandien gali didžiuotis savo tė
vynės kariuomene, o tėvynė — sa
vo kariais.
Deja, Rusija kariuomenės per
tvarkymu pasididžiuoti negali. Ne
kartą pasklido žinios, kad čia so
vietinė santvarka ne tik nepasi
keitė, bet galbūt dar vešliau klesti,
kai kariuomenė palikta buvusių
nomenklatūrinių viršininkų valiai,
arba — geriau sakant — sauvalei.
Amerikiečių žiniasklaida, nors
vengianti atvirai kritikuoti Rusiją,
bet visgi kartas nuo karto iškelia
apverktiną rusų karių
buitį,
pasenusius ginklus, girtavimą,
drausmės stoką ir nepasikeitusią
pažiūrą į naujokus, iš k u r i ų
viršininkai ir vyresnieji k a r i a i
stengiasi smurto veiksmais „už

naudoją šiuos miškelius tik medžiok
lei. Gal jų reikalus gintų Amerikos
Medžiotojų sąjunga?
Didelius miškų plotus mili
joniniais hektarų skaičiais valdo
miško pramonė, ypač popieriaus ir
celiuliozės bendrovės. O dar daugiau
miškų valdo federalinė valdžia ir
pačios valstijos. Taigi, bus daug po
litinės veiklos, ypač jei technologija
ir ekonomika rastų, kad abiem at
žvilgiais nėra didelio skirtumo ir abu
kukurūzų ir medienos keliai yra
panašūs. Pagyvensim, pamatysim,
kurie kuriuos nugalės.
Visi šie pasikeitimai energijos
srityje palies ir Lietuvą. J a u ten ir
dabar pradeda atsirasti medienos
perteklius, ypač lapuočių medienos.

auginti vyrus". Rusijos šauktiniai
kariuomenėje turi išbūti dvejus
metus. Pirmieji metai kiekvienam
naujokui yra „tikras pragaras": ne
tik jo viršininkai įvairiais būdais
verčia jaunuolį atlikti sunkiausius
darbus, žeminančias paslaugas ir
kitais būdais jį „grūdinti", bet ir
antramečiai ginklo draugai jun
giasi į šį „sportą".
Ar Rusijos karinė vadovybė ir
prezidentas žino, kokios nepaken
čiamos sąlygos tvyro už kareivinių
sienų, sunku pasakyti. Galbūt net
nenori žinoti, kad nepažeistų „nu
sistovėjusių tradicijų". Kaip ir
nepriklausomybės pirmaisiais me
tais Lietuvoje, Rusijoje jauni vyrai
įvairiais būdais stengiasi išvengti
karinės tarnybos, papirkdami gy
dytojus, kurie tikrina naujokų
sveikatą, duodami kyšius ir pan. J
kariuomenę kasmet patenka apie
400,000 naujokų dažniausiai iš
pačių vargingiausių šeimų, netu
rinčių už ką „išsipirkti". Tai jie ir
daugiausia kenčia nuo viršininkų
bei kitų karių. Pernai 16 naujokų
žuvo „įvedimo į karių eiles" metu,
276, negalėdami pakęsti smurto,
nusižudė. Kaip rašoma šios sa
vaitės pirmadienio „Chicago Tri
būne" dienraštyje, neseniai vie
nam jaunuoliui reikėjo nupjauti
abi kojas, kelis rankų pirštus ir ki
tas kūno dalis, nes jis buvo girtų
kareivių žiauriai sumuštas ir per
ilgai nesuteikta medicininė pagal
ba. Dabar pradeda aiškėti, kad
galbūt tokių atvejų būta daugiau,
nes ir praeityje pasitaikė, kad nau
jokui reikėjo nupjauti kojas. Ka
rinė vadovybė tvirtina, kad nieko
panašaus neįvykę, kad karys kojas
prarado dėl kažkokios neaiškios
ligos. Nukentėję kariai — smurto
kariuomenėje aukos — paprastai
bijo kalbėti, tad ši padėtis ir tę
siasi.
Rusijoje yra susikūręs karių
motinų komitetas, kuris stengiasi
išviešinti nežmoniškas gyvenimo
sąlygas, naujokų
pažeminimą,
„įvedimo" apeigas ir kitas nege
roves Rusijos kariuomenėje. Kol
kas šių motinų pastangos nelabai
veiksmingos, nes karinė vadovybė
ir Kremlius kaltinimus neigia.
Galime tik džiaugtis, kad Lietuva
jau labai toli pažengė nuo anų
„gerų" sovietinės kariuomenės
laikų.

Ją daugumoje naudoja kurui. Mal
kos visada buvo ir bus pigiausia
medienos prekė. Daug žemdirbystei
naudotų plotų užsisėja ne spygliuo
čiais, o lapuočiais: drebulėmis, ber
žais, baltalksniais, juodalksniais.
Kai kurios iš jų yra labai greitai
augančios, pavyzdžiui, baltalksnis.
Jo medynai per metus priaugina iki
15 kilometrų, kai vidutinis Lietuvos
miškų metinis prieauglis yra tik 3
kietmetriai medienos. Iš kur Lietuva
pirks benzino, kai Mažeikių naftos
fabrikas užsidarys, išsisėmus Ru
sijos naftos ištekliams? Vietoj benzi
no, Lietuva irgi galėtų naudoti eta
nolį pagamintą iš baltalksnio. Baltalksniui Lietuvoje nereikės konkuruotis su kukurūzais.
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VĖL VISUOMENĘ
KLAIDINA
Vasario 16-osios gimnazijos di
rektorius A n d r i u s Šmitas lietuvių
žiniasklaidai bei bendruomenei iš
platino pareiškimą, k u r i a m e klaidi
nančiai a p i b ū d i n a kun. A. Kelmelio
teismo bylos rezultatus ir padėtį Va
sario 16-osios gimnazijoje. Primenu,
kad kun. A. Kelmelis buvo atleistas
iš kapeliono ir religijos mokytojo pa
reigų kelias savaites po to, kai kuratoriją informavo apie gimnazijos
moksleivių sveikatai ir s a u g u m u i
gresiančias negeroves.
Kaip A. Smito pranešimų ryšys
su teisybe yra, švelniai t a r i a n t , sli
dus rodo jo ir jo rėmėjų gimnazijos
kuratorijoje išplatinti:
1. pakartotini tikinimai 2004 m.
vasarą ir rudenį, kad A. Kelmelio at
leidimo laiške minimiems kaltini
mams įrodymų yra, ir kad jų užteks
bylai laimėti;
2. tikinimai žodžiu ir raštu, kad
A. Kelmelis buvo blogas kapelionas
ir mokytojas (nors nebuvo j a m išduo
tas nė vienas įspėjimas per beveik
dešimtmetį darbo);
3. tikinimai 2004 m. rudenį ir
2005 m. žiemą, kad teismas kun.
Kelmelio bylos išvis nesvarsto (taip
per Žinių radiją 2005 m. sausio 5 d.
tiesiai šviesiai tvirtino PLB atstovas
kuratorijoje A n t a n a s Karčiauskas);
4. tikinimai, kad mano narystė
kuratorijoje (gimnazijos „board of
directors") baigėsi 2004 m. spalio
mėnesį, a r b a 2005 m. gegužės

mM

mėnesį, nors niekas manęs iš kuratorijos neatšaukė, kam kuratorijos
s t a t u t a s suteikia įgaliojimą tai
padaryti;
5. kad A. Kelmelis pralaimėjo
teismo bylą prieš gimnaziją dėl savo
neteisėto atleidimo.
Visi šie teiginiai yra klaidingi.
1. Jei A. Šmitas turėjo ar ne
turėjo įrodymų, kad A. Kelmelis
padarė tai, kas rašoma jo atleidimo
laiške, A. Smito advokatas teisme
taip ir nepateikė.
2. Jei A. Kelmelis buvo blogas
mokytojas, kažkodėl A. Kelmeliui
direktorius neatkreipė nė vienąsyk
dėmesio už netinkamą mokytojo ar
kapeliono pareigos vykdymą.
3. Vokietijos darbo teismas kun.
A. Kelmelio bylą svarstė net keturis
sykius, ir tam yra raštiški įrodymai,
kaip ir nesunku įrodyti, kad teismo
procese asmeniškai dalyvavo And
rius Šmitas.
4. Kuratorijos statuto 8-9 para
grafai nurodo, kokiu būdu gali būti
skiriami ir atšaukti kuratorijos na
riai ir kas juos gali skirti ar atšaukti
(prel. E. Putrimas statuto akimis ne
turi jokio statuso ar autoriteto daly
vauti šiuose sprendimuose, kaip jo
neturi ir Lietuvos vyskupų konfe
rencija ar jos sekretorius mons. Gin
taras Grušas).
5. A. Kelmelio byla baigėsi tuo,
kad teismas 2005 m. vasario 22 d.
paskelbė jo atleidimą neteisėtu ir

negaliojančiu, j a m dėl neteisėto at liau bus pareikalauta, kad jis už
leidimo buvo išmokėta 12,000 eurų savo veiksmus atsakytų.
kompensacija (maždaug pusė sumos,
Kaip j a u turėtų būti akivaizdu,
kurią gimnazijai pernai paskyrė A. Smito režisuojamas ir iki šios
Lietuvių fondas), o šių metų sausio dienos vykdomas propagandinis ka
10 d. teismas nusprendė, kad papil ras, kuriame j a m nekritiškai talkina
domų kompensacijų už prarastą kai kurie mūsų redaktoriai, dvasi
darbą gimnazija jam nebeskolinga.
ninkai ir visuomenininkai, liudija ne
Vasario 22 d. laimėjęs bylą — tik jo nesąžiningumą, bet ir daro to
t.y., teismo pripažinimą, kad jo atlei lesnę žalą Vasario 16-osios gimnazi
dimas buvo neteisėtas, A. Kelmelis j a i , didinant blaiviai mąstančių žmo
dar paprašė teismo priteisti didesnes nių nepasitikėjimą jos vadovybe.
kompensacijas, bet teismas š.m.
Laikausi nuostatos, kurią su Vo
sausio 10 d. šį kreipimąsi atmetė. kietijos Lietuvių Bendruomenės ats
Tik pastaruoju, ribotu atžvilgiu A. tovų gimnazijos kuratorijoje VingauŠmitas gali pretenduoti į pergalę. du Damijonaičiu išreiškėme 2004 m.
Vietoje 33,000, praradome tik 12,000 gruodžio mėnesį, kad Andrius Šmi
eurų. Tačiau kaip visa tai buvo tas už pragaištingą savo veiklą ir
laimėjimas gimnazijai, kai dėl jo prieš nuoširdžiai gimnazija susirūpi
elgsenos visiškai smuko mokyklos nusius žmones nukreiptą šmeižtą
reputacija ir visuomenės pasitikėji turi iš savo pareigų atsistatydinti,
mas, sumažėjo jos biudžetas ir auko nes šiandien akivaizdžiai jam labiau
jimas, ir nukentėjo visa Vokietijos rūpi bet kokiomis priemonėmis tai
Lietuvių Bendruomenė, kurią jis syti pašlijusią savo reputaciją, nei
sąmoningai skaldė, rūšiuodamas rūpintis lietuvių gimnazijos ir jos lie
žmones į gimnazijos „draugus" ir tuvių moksleivių gerove.
„priešus" — manau A. Smitui bus
Darius Udrys
sunku mums paaiškinti, kai paga
Los Angeles, CA
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Tarp Europos valstybių, per
spausdinusių Danijos dienraščio
„Jillands-Posten" karikatūras, vaiz
duojančias pranašą Mahometą, pa
sirodė ir Lietuva. Susilaukė ir atoveikio (kol kas popierinio).
Kas gyvena tikrųjų vertybių erd
vėje, suvokia laisvės esmę, niekad
nesukels, panašaus į kilusį iš musul
monų pusės, atoveikio. Kas ganosi
liberalizmo piktžuolynuose, kam
laisvė — ištvirkėlio rojus, pats save
nubaudžia nuosavos lazdos kitu
galu. Tokį vyksmą regime.
Labai apmaudu ir nesmagu, kad
išsivadavusiai iš „brandaus socializ
mo", į Europos sąjungą įstojusi
Lietuva, užuot parodžiusi kultū
ringą pavyzdį, sukėlusioms musul
monų protestą valstybėms, patai
kūniškai beždžioniauja. Apmaudu,
kad Lietuvai viešai atstovauja de
mokratijos nuo demokratijos grima
sos neskiriantys, liberaliojo užkrato

paveikti, nelabojo apsėsti, vienas ki
to verti tomkai, valionys, pociai. Ap
maudu, kad mūsų prezidentas tyli.
Ar tas, imituojantis sprogmenį, vis
kio buteliukas paliktas prie Prezi
dentūros, nėra subtili užuomina pre
zidentui, kad tylėti nevalia, kad rei
kia prabilti, jog Lietuva dar nėra
tiek doroviškai smukusi, kaip tos iš
pertekliaus pakvaišę Europos vals
tybės? Rimtesnių užuominų nerei
kėtų laukti...
Kita vertus, Lietuva nepralei
džia gerą progą parodyti Europai,
atsisakiusiai į savo konstituciją įra
šyti savo krikščionišką kilmę, kad
Lietuvos dar galutinai nesužlugdė
bolševikinis siautulys, į ją dar neįsimetė liberalusis puvinys, kad
Lietuva tikrai Marijos žemės, o ne
Europos patvorio vardo verta.
Algimantas Zolubas
Lietuva
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Tikrai buvo malonu pastebėti, reikalus, kad ir tokį kraujospūdį. Ir
kad į savaitinę „Draugo" sveikatos joks gydytojas tam neturėtų priešta
klausimų ir patarimų skiltį įsijungė rauti.
ir save eiliniu piliečiu pasivadinęs
Kaip ne vienas yra patyręs, ir
Zenonas Prūsas, dažnas ir dėmesį dar dažnai pačių medikų raginamas,
patraukiantis dienraščio bendradar pacientas eina pas kitą gydytoją, ir
bis. Labai gerai, kad tos skilties klausia jo nuomonės, populiariai
eilutes užpildė ir eilinis pacientas, vadinamos „second opinion". Štai,
prie kurio minčių norėčiau ir aš, dar kad ir aš, irgi ne medikas, drįstu su
vienas eilinis pacientas, prisidėti...
gerbiamu Prūsu nesutikti, manyda
Pirmiausia, jokiu būdu nenorė mas, kad kai kuriais atvejais ir diasčiau sutikti, kad Z. Prūsas, kaip jis tolinis kraujospūdžio skaičius gali
pats sako, net trijų universitetų dip būti reikšmingesnis negu sistolinis.
lomų savininkas, nors ir nemediciBaigdamas dar noriu pasveikin
nos srities, nieko apie mediciną neiš ti Z. Prūsą, jei jis tikrai turėjo laimės
mano. Argi radę kokį mediką dar atrasti gydytoją, kuris ligonio apžiū
buojantis kokiame visuomeniniame rėjimui paskyrė net 15 minučių.
su medicina nieko bendra neturin Gydytojai, kaip sako Prūsas, „yra
čiame darbe jį laikytume neiš taip apkrauti darbu, kad jie yra
manėliu, ir vien tik todėl, kad jis priversti darbuotis kaip technikai, o
neturi diplomo iš vadybos, politikos, ne kaip išsimokslinę profesionalai".
ekonomikos ar dar kokios kitos sri Asmeniškai aš jau seniai gydytojo
ties?
kabinete nepraleidau 15 minučių.
Todėl ir Z. Prūsas kaip gana vi Laukiamajame — taip, ir ne kartą
sapusiškai išsilavinęs žmogus, ir gerokai ilgiau negu 15 minučių.
dar sprendžiant iš jo pasisakymo Belaukiant pakyla net abu krau
straipsnyje kaip ilgametis pacientas, jospūdžiai. Bet ką darysi, kitos
tikrai turi visišką ir užtarnautą teisę išeities nėra, tad ir lauki.
pareikšti savo nuomonę, kartais #a!
Aleksas V i t k u s
kontroversine, ir apie medicininius
Palos Heights. IL
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RAMIOJO VANDENYNO
RAJONO METINĖ ŠVENTĖ
Rajono s k a u t a i ir skautės į savo
tradicinę m e t i n ę šventę rinkosi 2006
metais sausio 8 dieną, sekmadienį.
Atrodo, pošventinis laikotarpis buvo
visiems patogesnis — j a u n i m a s gau
siai dalyvavo sekmadienio pamal
dose Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, ir po to iškilmingoje sueigoje
Tautinių n a m ų patalpose. Bažny
čioje uniformuoti skautai ir skautės
patarnavo šv. Mišiom ir atliko skai
t y m u s gražia lietuvių kalba, tuo
pradžiugindami parapijiečius, kurie
vėliau nepagailėjo pagyrimų.
Lietuvių T a u t i n i a i n a m a i yra
nuo parapijos už kelių mylių, užtat
visiems reikėjo ten suvažiuoti auto
mobiliais, k u r j a u laukė paruošti
s k a n ū s u ž k a n d ž i a i . J u o s paruošė
skautiškų šeimų mamytės, už ką
joms priklauso visų didelis ačiū!
Iškilmingosios sueigos komen
danto pareigas ėjo si. Aleksas Vil
kas. Sueigoje dalyvavo 42 skautės ir
20 skautų. Rajono vado v.s. fil. Tado
Dabšio (kuris negalėjo dalyvauti)
vardu, visus pasveikino Brolijos ats
tovas v.s. fil. Vytenis Vilkas. Po
įsakymų skaitymo buvo apdovanota
eilė skaučių už skautišką pažan
gumą ir gerus darbus. Vyko įžodžiai.

Skauto įžodį davė kandidatas My
kolas Dargis, skautės — kandidatė
Kristė Jogaitė. Skautininkės įžodį
davė į paskautininkes pakeltosios:
v.sl. Auksė Stočkutė ir vyr. skautė
Laima Baibšienė. Ps Jūratė Venc
kienė pakelta į skautininkės laipsnį.
Įžodį pravedė v.s. fil. Irena Vilkienė.
Už pavyzdingą pareigų atlikimą
„Pažangumo" žymeniu buvo apdo
vanotos šios sesės: v. si. Audra Gri
ciūtė, v. si. Evelina Gulbinaitė, v. si.
Daina Mattytė, v. si. Alytė Mažei
kaitė, v. si. Inga Newsom ir v. si.
Vita Reivydaitė; „Vėliavos" žymeniu
— v. si. Daiva Mattytė, v. si. Aušra
Venckutė ir v. si. Daina Žemaitaitytė; „Tėvynės dukros" žymeniu
— ps. Tara Barauskaitė-Čelkiene.
Už pavyzdingą darbą vienete „Už
nuopelnus" ordinu buvo apdova
notos: ps. Laima P r a s a u s k a i t ė Balchienė ir s. Regina StančikaitėPolikaitienė. Šios sesės mūsų rajone
išaugo nuolat pavyzdingai skautaudamos nuo paukštytės amžiaus,
užsitarnaudamos pagarbą ir padėką.
Jaunesniosios skautės-paukštytės uoliai dirba, kad įsigytų spe
cialybes: dviratininkės, artistės ir
gamtos draugės ženklo. Programas

Artėja kelionės galas
Iki šiol nukeliaudavome apie 3-4 mylias per
dieną, dabar j a u praplaukiame net iki 10 ir dar
daugiau mylių. 179-oje mylioje nuo Lees Ferry pri
plaukiame prie turbūt pačių pavojingiausių ir klas
tingiausių Lava pavadinimo slenksčių. Aplinkui
matyti seniai užgesusio vulkano lava, kuri kadaise
sutrukdė upės vagą. Upėje dar kyšo lavos uola va
dinama Vulcan's Throne. Galvoju, koks tai turėjo
būti nepaprastas vaizdas, kai išsiveržusi liepsno
janti lava susitiko su šaltu upės vandeniu. Kokie
didžiuliai debesys garų turėjo kilti į dangų. Pra
dėjęs savo kelionę žemupyn nuo Lava slenksčių,
naujazelandietis John Hamilton yra vienintelis
žmogus, kuris savo greitlaiviu perplaukė visą
Grand Canyon tarpeklį plaukdamas į viršų, prieš
srovę.
Pro Lava slenksčius pralekiame visu greičiu ir
nieko blogo neatsitinka. Kelionė artėja prie galo, ir
kapitonas jaučiasi saugus, leisdamas Pauliui kar
tais perimti irklavimą bei laivo valdymą, net ir per
vidutinio stiprumo 217-os mylios slenksčius. Upę
supantys k r a n t a i po truputį lėkštėja, ir jau ret
karčiais pamatome mažų asiliukų (burro) ar didžiaragių avinų. Atrodo, kad žiūri jie į mus, ir ste
bisi, ko čia mes vargstame, kovodami su srauniai
tekančiu vandeniu. Vienoje vietoje atradome net ir
purvo ar dumblo „čiuožyklą", kuria smagiai pasi
naudojome, panašiai kaip žiemą maži vaikai slysta
ant sniego su savo rogutėmis.
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sėkmingai atliko šios sesės: Nina
Kasputytė, Indrė Kupčinskaitė,
Kristina Pečiulytė, Alytė Ruplėnaitė, Danutė Scola, Paulą Van
Der Sluys, Ariana Žukaitė ir Aleksa
Harris.
„Palangos" tunto tuntininkė se
sė s. fil. Danutė Mažeikienė savo žo
dyje padėkojo visoms sesėms vado
vėms už meilę skautybei ir už darbą
jos gerovei. Sesė Danutė padėkojo iš
pareigų išeinančiam „Kalniškių"
tunto tuntininkui v. s. fil. Vyteniui
Vilkui už ilgalaikį bendradarbiavi
mą sudarant geras programas skau
tiškam jaunimui ir linkėjo netrukus
grįžti į vadovų eiles; padėkojo rajono
vadui v.s. fil. Tadui Dabšiui, bai
giančiam savo vadovavimo kadenciją
ir palinkėjo sėkmės naujose užmo
juose. Sesė Danutė padėkojo ir „Ku
nigaikštienės Gražinos" būrelio se
sėms už finansinę paramą tuntui, ir
taip pat būnant lyg kelrodėm visą
savo gyvenimą dirbti skautavimo ir
jaunimo labui.
Skautų ir skaučių Įstatai buvo
pakartoti tradiciškai iš eilės skai
tant ir uždegant po žvakę, įstatytą į
medžio šaką, kuri buvo panaudota
1969 metais! Iškilmingai buvo per
duota „Kalniškių" tunto vėliava nau
jam tuntininkui sk. v. vsl. Mariui
Anelauskui. Iš pareigų išeinantis
brolis Vilkas tuntui vadovavo ketu
riolika metų, tvirtai tikėdamas

skautybės idealais. Buvo pranešta
apie suplanuotą veiklą 2006-iems
metams, pradedant Vasario 16-osios
minėjimu, toliau Kaziuko muge,
tarptautine sueijga (kurią organizuo
j a vengrai), Šv. Jurgio iškyla pajūry
je ir vasaros stovykla kalnuose.
Suprantama, eilinės sueigos vyks
kas antrą savaitę.
Po iškilmingosios dalies vyko
skaučių pasirodymai: buvo vaidintas
apsakymėlis ir pravestas „batų"
žaidimas. Po to buvo visų lauktas
filmo rodymas iš pereitų metų
vasaros stovyklos įvykių, kuriuos
nufilmavo s. fil. Regina Polikaitienė.
Už techninį darbą sesė Regina
padėkojo savo vyrui Linui Polikaičiui, o už filmo rodymui paruoštą
kompiuterį broliui Tadui Dabšiui.
Rodymas tęsėsi apie valandą, bet
visi žiūrovai, tiek maži, tiek dideli,
su entuziazmu stebėjo mūsų „Rambyno" lieknas pušeles, tarpe jų sus
tatytas palapines, brolių pastovyklės
pastatytus vartus, linksmus stovyk
lautojų bei jų vadovų ir vadovių
pažįstamus veidus, naujai pastaty
t u s paminklus iškeliavusiems į
Amžinybę broliams.
Baigiant dėkojame Lietuvių tau
tinių namų valdybai už leidimą
pasinaudoti namų patalpa, ir vi
siems, sueigoje atsilankiusiems sve
čiams.
v.s. V a n d a Z e l e n i e n ė

COLORADO UPE PER
GRAND CANYON
ALEKSAS VITKUS
Nr.8

nes gyvenvietes Paga ir Boulder City, kurios susi
kūrė tik statant Glen Canyon ir Hoover užtvankas.
Išlipus iš laivo matyti keliolika, atrodo, mūsų
laivais ir jų keleiviais susidomėjusių indėnų. Nėra
ko stebėtis, juk esame indėnų Hualapai genties re
zervate. Jie stovi, nejuda, ir nors mus stebi, bet to
kiu neapsakomai blankiu pavargusiu ar rezignuotu
žvilgsniu. Man atrodė, kad tas žvilgsnis ne tik blan
kus, bet ir piktas. Juk indėnai (redskins) gerai su
pranta, kad mūsų protėviai (paleface) atėmė iš jų
žemes, ir juos išstūmė į „koncentracijos" stovyklas,
kurias amerikiečiai nori vadinti tik gana neutraliu
vardu — rezervatais. Aplink jų kaimelį aptverta
tvora. Ne tam, kad jie nepabėgtų. Šitie indėnai
aiškiai mūsų nemėgsta, ir ten nenori mūsų įsileisti.
Čia kapitonas mums nurodė esantį gana lygų
lauką, kuriame mūsų laukia iš kažkur atsiradęs,
nedidukas keturių vietų lėktuviukas. Skrendame
atgal į Lees Ferry, kur Pauliaus „vabalas". Diena
buvo vėjuota, o pilotas, lyg tyčia, skrido tiesiai virš
tos pačios Colorado upės, kur kylančio šilto oro
srovės mėtė mūsų lėktuviuką kaip plunksną. Žiū
Atsisveikiname
riu į senyvą pilotą, o jis, atrodo, visai nesijaudina,
Praplaukiame smailos viršūnės Diamond kal tuo tarp kai Linas „suserga", o aš, įsikabinęs į kaž
ną, po to pamatome ir Diamond upelį, ir čia pat kokią rankeną, nekantriai laukiau to skrydžio pa
praplaukiame paskutinius Diamond slenksčius. baigos, tik retkarčiais mesdamas žvilgsnį į mus
Čia, po 225 mylių nuostabios Colorado upe kelio supančią gamtą.
nės, mes sustojame, pasiimame savo maišus, pa
Grįžtam namo
liekame laivus ir visus įgulos narius, kapitonus
Randy ir Mark, pagalbininkus ir abi puikias virėjas
Kelionės metu sūnus atšventė savo 24-ą gim
Michelle ir Sarah. Neužmirštami atsiminimai. Pri
siminiau Nilo upę Egipte, kur gal 99 proc. visų gy tadienį, o jo draugas Linas — 30-ąjį. Grįžtant na
ventojų gyvena prie pat upės, o čia atvirkščiai, gy mo, dar užsukome į Zion ir Bryce Canyon nacio
ventojų nematyti. Negaliu suprasti, kodėl Colorado nalinius parkus Utah valstijoje. Trumpai sustoję
upė neša tiek vandens, o prie jos pakrančių, nuo nusifotografuoti Moab ir Arches vietovėse, trau
pat Moab U t a h valstijoje iki Needles California, per kėme tiesiai namo. Paulius nenorėjo Linui duoti
maždaug visą 1,000 mylių tarpą nėra nei vienos vairuoti, kadangi jis nebuvo pratęs prie V-W auto
didesnės gyvenamos vietos, išskyrus gal dvi dirbti- mobilio bėgių junginejimo. Taip kas keletą valandų

Galima tokiu būdu palikti Grand Canyon.

pasikeisdami prie vairo, sūnus ir tėvas, be jokio
didelio reikalo, neišsimiegoję, vairavo visą naktį,
kol grįžo namo.
Čia mus sutiko mano žmona, Pauliaus mama,
keistai žiūrėdama į tuos du nešvarius, plaukuotus,
barzdotus, pavargusius vyrus. Atpažinus savo vy
rą, pasisveikino, bet daugiau nekalbėjo tol, kol aš
po poros dienų pagaliau nutariau nusiskusti, prieš
tai su savo neįprasta išvaizda pasirodęs ir savo dar
bovietėje. Visi sakė, kad man barzda tinka, bet tai
nieko nepadėjo man bandant perkalbėti savo gyve
nimo draugę, kuriai mano ruda barzda neatrodė
nei kiek patraukli. Norėjau, kad šį tokį įdomų
plaukimą kunkuliuojančia upe ir grįžimą į nerū
pestingą jaunystę kada nors pergyventų ir mano
žmona, bet metai ėjo ir taip neprisirengėme, ir tur
būt jau nebeprisirengsime. Užteks tik mano prisi
minimų ir nuotraukų.
Pabaiga
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Šv. V a l e n t i n o d i e n a p o p u l i a r i
t a r p miestiečių

Lietuvą pernai labiausiai garsino V. Alekna

Adamkus.
Atkelta i š 1 p s l .
Pagrindinio apdovanojimo lau
skiriamas už laimėjimus ir nuopel
nus garsinant Lietuvą k u l t ū r o s pa r e a t a s taip pat gaus 5,000 litų pini
saulyje, šiemet atiteko pianistei Mū ginį prizą, kitų keturių apdovanoji
zai Rubackytei. Apdovanojimas M. mų laureatai — po 3,000 litų.
P a s a k apdovanojimus įsteigusio
Rubackytei skirtas įvertinus jos ak
tyvią koncertinę veiklą 2005 metais. Lietuvos instituto, skiriant „LT ta
J a u penkiolika metų Paryžiuje gyve patybė" apdovanojimus pirmiausia
nanti viena labiausiai p r i p a ž i n t ų siekta atsižvelgti į kandidatų nuo
Lietuvos atlikėjų visame pasaulyje pelnus bei pasiekimus 2005 metais.
koncertuodama prisistato e s a n t i Lie Ypatingas dėmesys skirtas iniciaty
voms, kuriomis daug pasiekta garsi
tuvos kultūros atstovė.
Apdovanojimas už j a u n i m o pa n a n t Lietuvą, atidžiai vertintas ir
siekimus garsinant Lietuvą įteiktas šių darbų pozityvumas bei koncep
pramoginių šokių ansambliui „Žuvė t u a l u m a s .
Už kandidatus balsuoti galėjo ir
dra", praėjusiais metais ketvirtąjį
kartą iš eilės t a p u s i a m p a s a u l i o visuomenė, tačiau daugiausiai lėmė
vertinimo komisijos sprendimas.
čempionais.
P a s a k instituto, visuomenė ne
„LT t a p a t y b ė s " l a u r e a t u s pa
Šv. Valentino diena Lietuvoje populiari tarp miestiečių. Roko Medonio (ELTA) nuotr.
sveikino ir specialiai renginiui su tik aktyviai balsavo, bet ir siūlė savo
kurtus lašo formos prizus įteikė ren kandidatus. Iš viso buvo pateikta
Vilnius, vasario 14 d. (ELTA) — sario 14-osios šventė populiariausia
Šv. Valentino dieną Lietuvoje šven t a r p jaunimo. Net 90 procentų 15-29 ginio globėjas p r e z i d e n t a s Valdas daugiau nei 70 kandidatūrų.
čia net 66 proc. gyventojų, daugiau metų amžiaus apklaustųjų teigė,
sia jaunų miestiečių, parodė didžiau kad ši dieną jiems „šiek tiek svarbi"
sios Lietuvoje viešosios nuomonės ir arba „labai svarbi".
rinkos tyrimų bendrovės „TNS Gal
„Nors Lietuvoje Valentino diena
lup" atliktas tyrimas.
tampa vis populiaresnė, ši tradicija
Apklausus per pusę tūkstančio d a r nėra paplitusi tarp kaimo gyven
Vilnius, vasario 14 d. (BNS) — sų ministerijos parengtą projektą dėl
šalies gyventojų, trečdalis (31 proc.) tojų", — sakė E. Bražėnas.
Valdančiųjų partijų Koalicinei tary ES paramos paskirstymo tvarkos.
apklaustųjų vasario 14-ąją įvardijo
Net 40 proc. kaimo gyventojų
kaip jiems labai svarbią datą.
teigė niekada šios dienos nešven- bai Europos Sąjungos (ES j lėšų kon
Premjeras Algirdas Brazauskas
Pasak „TNS Gallup" rinkodaros čiantys arba net nežinantys tokios trolę linkstant perduoti F i n a n s ų mi neatskleidė, kokį variantą yra pa
nisterijai, Darbo partijos (DP) va rengusi Finansų ministerija, tik už
direktoriaus Edmundo Bražėno, va šventės.
dovas Viktoras Uspaskichas ėmėsi siminė, jog jis „bus geras".
aiškinti, jog šie pinigai jo nedomina.
B N S žiniomis, pagal parengtą
Kalbas apie Darbo partijos sie variantą E S paramos paskirstymo
kius, jog E S struktūrinių fondų pa kontrolės modelis iš esmės nesikeis
ramą kontroliuotų n e t i k Finansų, — paramos paskirstymą kaip ir iki
bet ir kitos, „darbiečių" vadovauja šiol kontroliuotų viena Finansų mi
Vilnius, vasario 14 d. (BNS) — teikusi atitinkamą
paaiškinimą
mos ministerijos, V. Uspaskichas, iki nisterija.
Vyresni nei šešiasdešimties metų „Hansabankui", per kurį nuo 2005
šiol j ų neneigęs, pradėjo vadinti
Anksčiau tokiam projektui prie
pensininkai, gaunantys pensijas iš metų gruodžio 16 dienos santaupos
„spekuliacijomis ir gandais".
šinosi Darbo partija, siekusi, kad bū
kitų valstybių, galės atsiimti jiems — ne daugiau kaip 1,000 litų — at
„Apie tai, kokios ministerijos a r simos E S paramos Lietuvai skirs
priklausančias Lietuvos valstybės kuriamos 3 grupės indėlininkams.
ministrai t a i turėtų daryti, nebuvo tymą kontroliuotų dar kelios, tarp jų
atkurtas santaupas.
Pasak Finansų ministerijos, nė
net kalbos. Diskusijai k l a u s i m a s bu — Darbo partijos vadovaujamos, mi
„Hansabankas" buvo suabejojęs, ra jokio pagrindo neleisti atsiimti at
vo iškeltas apie efektyvumą, o viešai nisterijos.
ar tokie asmenys gali atgauti atkur kurtų indėlių pensininkams, patei
įvardijamos ministerijos, kaip turin
Numatoma, k a d Lietuvai per
tas santaupas, nes kai kurie indėli kiantiems kitų šalių dokumentus.
čios tai daryti, n e t nebuvo minėtos. septynerius metus — 2007- 2013 m.
ninkai pateikė ne lietuviškus, o už
„Hansabankas", aptarnauda
Apgailestauju, kad šia aktualia tema — iš E S struktūrinių fondų teks
sienio valstybės išduotus pensininko mas 3 grupės indėlininkus, turės
bandoma spekuliuoti", — D P išpla daugiau nei 20 mlrd. litų, o iš viso
pažymėjimus.
pasidomėti dokumentų legalizavimo
tintame pranešime cituojamas jos k a r t u su kaimo rėmimo programa
Finansų ministerija pranešė pa klausimu.
vadovas.
ES p a r a m a sieks 36 mlrd. litų. Šalis
Pirmadienį vakare posėdžiavusi kasmet gaus 56 proc. lėšų daugiau
valdančiųjų Koalicinė t a r y b a nus nei j a i vidutiniškai yra skiriama
prendė kitą savaitę svarstyti Finan 2004-2006 metų laikotarpiu.

V . Uspaskichas t i k i n a , k a d
ES m i l i j a r d a i j o n e d o m i n a

Kitų valstybių pensininkai galės
atgauti atkurtas santaupas
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* Antradienį Turino žiemos
olimpiadoje 10 k m b i a t l o n o
sprinto lenktynėse lietuvis Ka
rolis Zlatkauskas liko paskuti
nis — 90-as. Sekmadienį 21-ąjį gim
tadienį švęsiantis K. Zlatkauskas,
nepataikęs į 4 taikinius, trasoje su
gaišo 34 minutes 33.8 sekundės ir
daugiau kaip 6 minutes pralaimėjo
pirmąjį olimpinį auksą asmeninėse
varžybose iškovojusiam vokiečiui
Sven Fischer.
* Turino olimpinių žaidynių
auksą dailiojo čiuožimo turnyre
iškovojo dukart planetos čem
pionė Rusijos sportinė pora — Tat
jana Totmianina ir Maksim Marinin. Jau dvyliktoje olimpiadoje iš ei

lės sportinių porų varžybas dailiojo
čiuožimo turnyre laimi buvusios
SSRS arba Rusijos atstovai. Sidabro
ir bronzos medalius pelnė dvi Kini
jos sportinės poros — Zhang Dan ir
Zhang Hao bei Shen Xue ir Zhang
Hao. Beje, pastaroji pora bronzą iš
kovojo ir 2002 metų olimpiadoje Salt
Lake City (JAV).
* Turino ž i e m o s olimpinių
žaidynių kalnų slidinėjimo vyrų
dvikovėje — greitojo nusileidi
m o ir slalome — po pirmosios rung
ties antradienį pirmauja amerikietis
Bode Miller. Jo laikas greitojo nusi
leidimo trasoje — 1 minutė 38.36 se
kundės. Antrąją vietą kol kas užima
šveicaras Didier Defago, trečiąją —
italas Peter Fili.
* Pirmąjį žiemos olimpinių
ž a i d y n i ų istorijoje slidinėjimo
komandinių sprinto varžybų
klasikiniu būdu aukso medalį iš
kovojo Švedijos duetas. Antradienį
Turino žiemos olimpinių žaidynių fi
nale švedės — Anna Dahlberg ir Li
na Andersson — trijų etapų po 1.3
km distancijoje sugaišo 16 minučių
36.9 sekundės ir finiše 0.6 sek. ap
lenkė didžiausią staigmeną slidinėji
mo varžybose pateikusią Kanados
komandą. Bronzos medaliais džiau
gėsi Suomijos slid;m:ikes. nugalėto
joms pralaimėjusios 2.3 sek

Už šlapinimąsi nubaustas britas
grasina Strasbourg teismu
Vilnius, vasario 14 d. (BNS) —
Prieš ketverius metus prie Prezi
dentūros nusišlapinęs ir už t a i teis
mo nubaustas Didžiosios Britanijos
policijos pareigūnas Kevin VVilliam
Pitt žada Lietuvą apskųsti Europos
žmogaus teisių teismui.
Praėjusį ketvirtadienį Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas
atmetė buvusio Cleveland policijos
vadovo K. W. Pitt prašymą atnaujin
ti bylą. Ši teismo n u t a r t i s y r a galu
tinė ir neskundžiamą.
Šlapinimosi viešoje vietoje faktą
neigiantis K. W. Pitt vylėsi, kad teis
mas iš naujo peržiūrės incidento
vaizdo įrašus. Britas įsitikinęs, kad
įrašuose matyti, jog jis nėra kaltas.
„Esu visiškai nusivylęs, k a d ne
buvo atsižvelgta į apeliaciją, tačiau
nepasiduosiu — tvirtina K. Pitt, ke
tinantis kreiptis į S t r a s b o u r g teis
mą. — J a u parengėme d o k u m e n t u s
Apeliaciniam teismui, n e s m a n a u ,
kad Lietuvoje nerasiu teisybės", —
skelbia Didžiosios Britanijos žiniasklaida.
Įkalinti, teisiam: Lietuvos pilie
čiai Europos žmogaus teisiu, teismui

skundžiasi dėl įvairių problemų —
ilgai trukusio sulaikymo, užsitęsusio
bylos nagrinėjimo, susirašinėjimo
slaptumo pažeidimo, taikytų preven
cinių apribojimų, paprasti piliečiai
skundžiasi dėl neatkurtų nuosavy
bės teisių į turtą. Panašios bylos iš
Lietuvos kaip K. W. Pitt Strasbourg
nėra buvę. Be to, Lietuvą dažniau
siai skundžia Lietuvos piliečiai ir
nuolatiniai gyventojai.
P e r n a i spalį Vilniaus teismas
skyrė 200 litų piniginę baudą Suo
mijos piliečiui, kuris atliko gamti
nius reikalus prie memorialinio 1991
metų sausio įvykių barikadų frag
mento prie Seimo rūmų. 61-erių me
tų užsienietis dėl savo poelgio gailė
josi ir atsiprašė.
Britų policijos pareigūnas K. W.
Pitt buvo nubaustas praėjus vos pu
sei paros po incidento — 2002 m. va
sario 6 dienos Vilniaus miesto 3-ojo
apylinkės teismo nutarimu, užsie
niečiui buvo skirta 200 litų bauda už
tai, kad naktį Vilniuje, ties S. Dau
kanto gatves pastatu šlapinosi vie
šoje vietoje, tuo akivaizdžiai parody
damas nepagarbą visuomene;

o . - o , iuuu m. vasario 15 d., trečiadienis

i_v I C \ «^-

fc. ' i t

y MPA-

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Reikalauja uždaryti Guantanamo
J u n g t i n ė s Tautos, vasario 14
d. („ReutersTBNS) — Penki Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių žinovai savo ataskaitos juodraštyje, kurį
žinaisklaida gavo pirmadienį, ragina
Jungtines Valstijas uždaryti Guantanamo stovyklą, nes daro išvadą,
kad prievartinis ten laikomų kalinių
maitinimas ir kai kurie tardymo metodai prilygsta kankinimams.
38 puslapių ataskaitoje, kuri dar
gali būti taisoma, JAV kaltinamos
tuo, kad iškraipo tarptautinę teisę
nesuteikdamos kaliniams teisės į
tinkamą procesą, pavyzdžiui, neleis
damos jiems pasirinkti advokato ir
paskirdamos pareigūnus, kurių teisinės žinios „yra minimalios".
Ataskaita pirmiausia buvo pa
skelbta „The Los Angeles Times"
pirmadienio numeryje. JAV pareigū
nai ją pavadino gandais.
Dokumentas buvo parengtas po
pusantrų metų trukusio tyrimo, kurį
atlikti nurodė J T Žmogaus teisių ko
misija ir kurio metu buvo apklausti
buvę kaliniai, jų advokatai ir artimieji. J T tyrimo komisija atmetė
kvietimą apsilankyti Guantanamo
bazėje, kur nuo 2001-ųjų rugsėjo 11osios buvo laikoma daugiau kaip 500
terorizmu įtariamų užsieniečių, nes
nebuvo garantuota, kad jie be kliū
čių galės pabendrauti su kaliniais.
„JAV vyriausybė turėtų nedels
dama uždaryti Guantanamo bazės
sulaikytųjų stovyklą", — sakoma
ataskaitos projekte, kuriame priduriama, kad amerikiečiai turėtų
Guantanamo kalinius teisti JAV teritorijoje „arba juos paleisti".

Kadangi Guantanamo stovykla
yra Kuboje, Amerikos valdžia čia ga
Ii nepaisyti Kalinių teisių nuostatų,
galiojančių JAV teritorijoje,
Be to, ataskaitos projekto autoriai užginčija juridinį stovyklos statušą ir reiškia nuomonę, kad JAV neturi pakankamo pagrindo laikyti kalinius neteisėtų ginkluotų formuočių
nariais.
„The Los Angeles Times" kores
pondentai pasikalbėjo su vienu šios
ataskaitos autorių, specialiuoju J T
atstovu kankinimų
klausimais
Manfred Novak.
„Mes labai, labai stropiai išnagrinėjome visus JAV vyriausybės pa
teiktus argumentus. Nė viena mūsų
išvadų nebuvo lengva. Bet mes priė
jome prie išvados, kad stovykloje pa
žeidžiami kai kurie tarptautinių
įstatymų dėl žmogaus teisių ir kan
kinimų uždraudimo straipsniai", —
pareiškė M. Novak.
Kaip matyti iš ataskaitos projek
to, elgesys su kaliniais Guantaname
atitinka tarptautinį kankinimų apibudinimą. Žiaurios sąlygos, pavyzdžiui, kalinių laikymas vienutėje, jų
išrengimas, laikymas šaltyje ar
karštyje, gąsdinimas šunimis gali
prilygti kankinimui.
Remiantis nuotraukomis ir fil
muota medžiaga daroma išvada, kad
kai kurie į Guantanamą vežami ka
liniai buvo supančioti, surakinti
grandinėmis. Nors leidžiamas visiškas kalinių izoliavimas gali trukti
iki 30 d., kai kurie kaliniai į vienutę
būdavo grąžinami po labai trumpos
pertraukos.

Aukščiausio JT posto sieks korėjietis
Seoul, vasario 14 d. („Reu tyviai kalbėtis su Šiaurės Korėja.
tersTBNS) — Pietų Korėjos užsienio
Anksčiau iš Azijos pasiūlyti dar
reikalų ministras Ban Ki-moon sieks du kandidatai — Tailando viceprem
JT generalinio sekretoriaus posto, jeras Surakiart Sathirathai bei Šri
pranešė ministerija. Paskelbtas dar Lankos taikos derybininkas Jayanvienas kandidatas, kuris galbūt pa- tha Dhanapala.
keis Kofi Annan.
Tarp kitų galimų kandidatų į J T
Jau antroji K. Annan penkerių vadovo postą minimas Rytų Timoro
metų kadencija baigsis šiemet gruo- užsienio reikalų ir bendradarbiavidžio 31 dieną, ir pagal J T tradiciją šį mo ministras Jose Ramos-Horta,
postą turėtų užimti kito žemyno at- taip pat buvęs Lenkijos prezidentas
stovas. Dauguma šalių sutinka, jog Aleksandr Kwasniewski ir Latvijos
jis būtų iš Azijos.
prezidentė Vairą Vyke-Freiberga.
Tuo tarpu JAV nuomone, geriauPasak analitikų, gali būti, kad
šias asmuo į šį postą turėtų būti ren J T generaliniu sekretoriumi bus iš
kamas nepaisant regiono.
rinktas jokiuose kandidatų sąrašuo
Ban Ki-moon, 61-erių metų pro se neminėtas asmuo, nes JT istorijo
fesionalus diplomatas, Pietų Korėjos je yra buvę, kai paskutinę minutę
užsienio reikalų ministro pareigas būdavo priimami kompromisiniai
eina nuo 2004-ųjų sausio. Anksčiau sprendimai dėl šio posto.
jis buvo Pietų Korėjos ambasadorius
Pastarąsias kelias savaites Ban
Jungtinėse Tautose. Diplomatinę Ki-moon buvo labai užsiėmęs —
tarnyba užsienyje jis pradėjo 1972 ESBO, NATO ir Pasaulinio ekono
metais Delhi.
mikos forumo renginiuose susitiki
„Ban Ki-moon kandidatūra siū nėjo su kitų šalių užsienio reikalų
loma tikintis, kad jis bus išrinktas, ministrais bei pasaulio vadovais.
nes jis sugeba ir yra pasiryžęs toliau
Buvusio JAV ambasadoriaus
puoselėti Jungtinių Tautų idealus ir Jungtinėse Tautose Richard Holbrovertybes", — sakė Pietų Korėjos už- oke nuomone, kurią ji išsakė vasario
sienio viceministras Yu Myung- 3 dieną „The VVashington Post" pa
hwan.
skelbtame straipsnyje, K. Annan tik
Jis buvo vienas svarbiausių vei riausiai pakeis Azijos atstovas.
kėjų šešiašalėse derybose, kuriomis
Anot R. Holbrooke, veto teisę tu
siekiama nutraukti Šiaurės Korėjos rinti Kinija, kartu su kitomis nuola
branduolinio ginklo programas. Jis tinėmis JT Saugumo Tarybos narestengiasi suderinti Pietų Korėjos, mis (Prancūzija, Rusija, Britanija
Kinijos, Japonijos, Rusijos ir JAV po- JAV), neleis, kad šis aukštas postas
zuinus. kari ^ahma būtų kon.struk- atitekti; ne AZIJOS veikėju:

EUROPA
VARŠUVA
Pirmadienio įvykius Lenkijoje,
kai iš pradžių buvo kalbama, kad
prezidentas nusprendė paleisti par
lamentą, o po kelių valandų įtampos
paaiškėjo, kad pirmalaikių rinkimų
nebus, lenkų laikraštis „Zycie Warszavvy" pavadino didele valdančio
sios partijos „Įstatymas ir teisingu
mas" politine pergale. Tokios įtam
pos Varšuvoje nebuvo nuo praėjusių
Seimo rinkimų prieš keturis mėne
sius. Lenkijos politiniuose užkuli
siuose paskleista informacija, jog
prezidentas gali paleisti parlamen
tą, privertė Lenkijos šeimų lygą ir
„Savigyną" visiškai sutikti su val
dančiosios mažumos sąlygomis.
STRASBOURG
Dešimtys tūkstančių protestuo
tojų surengė mitingą prieš planus li
beralizuoti milžinišką Europos pa
slaugų sektorių. Protestuotojai, ku
rių, pasak protesto akciją organiza
vusių profsąjungų, yra 40,000, o po
licijos vertinimais — 30,000 pasuko
prie Europos Sąjungos (ES) parla
mento pastato, kuriame turi vykti
balsavimas dėl vadinamosios Bolkestein direktyvos. Europos Komisi
jos (EK) teigimu, sektoriaus pertvar
ka yra būtina siekiant skatinti įdar
binimo augimą ir Europos ekonomi
kos plėtrą. Tačiau senosios E S vals
tybės narės, įskaitant Prancūziją ir
Vokietiją, būgštauja dėl galimo pi
gesnes darbo jėgos iš naujų narių
antplūdžio, kuris gali pakenkti jų
paslaugų segmentams.
RYGA
Buvęs Latvijos gynybos minis
t r a s , partijos „Naujasis laikas" va
dovas Einars Repše įkeitė banke ne
seniai pirktą automobilį „Honda
C R - V ir motociklą „KTM 950 Adventure", rašo leidinys „Privata dzive". E. Repše įkeitė transporto prie
mones akcinėje bendrovėje „Baltic
International Bank". Leidinys pa
žymi, kad tai j a u trečias E. Repše
užstatas banke „Baltic Internatio

nal Bank": 2005 metų sausį jis už
statė savo t u r t o dalį bendrovėje
„Raznas priėdęs" už 2,111,899 latų
(10.4 mln. litų), o gegužę — kapitalo
dalį bendrovėje „Sirocco" už 632,524
latų (3.1 mln. litų). Kokiu tikslu E.
Repše užstatė savo turtą, leidinys
nepranešė. Neseniai parlamento ko
misija, tirianti E. Repše finansinius
sandorius, papra'šė papildomų žinių
iš Valstybinių pajamų tarnybos ir
Kovos su korupcija biuro. Komisija
buvo sudaryta 2004 metų vasario
pradžioje, prieš pat E. Repše atsista
tydinimą iš ministro pirmininko
posto.

JAV
WASHINGTON, DC
Baltieji rūmai atakuojami klau
simais dėl to, kodėl iš karto visuo
menei nebuvo pranešta, kad vice
prezidentas Diek Cheney per putpe
lių medžioklę iššovęs sužeidė kitą
jos dalyvį. Apie šį incidentą, kuris
įvyko šeštadienį ir kurio metu 78
metų Harry Whittington šratai nusėjo skruostą, petį ir krūtinę, buvo
pranešta tik kitą dieną po pietų. Vi
ceprezidentas į medžioklės, kuri vy
ko Pietų Texas, draugą pataikė iššo
vęs į paukštį. H. Whittington būklė
stabili, jis gydomas Corpus Christi
ligoninėje, kur jis perkeltas iš inten
syviosios slaugos palatos į paprastą.
Texas parkų departamentas pra
nešė, jog D. Cheney bus išsiųstas
perspėjimas dėl to, kad jis Texas me
džioklės leidime, kurį pirko anks
čiau, neturėjo specialaus paukščių
medžioklės antspaudo.

ARTIMIEJI RYTAI
BEIRUTAS
Beiruto centre antradienį maž
daug pusė milijono libaniečių susi
rinko paminėti pirmųjų buvusio mi
nistro pirmininko Rafik ai Hariri
nužudymo metinių. 2005 metų va
sario 14-ąją per sprogimą žuvus R.
ai Hariri, Libane prasidėjo didelio
masto protestai, kurie galiausiai pri
vertė Siriją išvesti iš šalies tris de
šimtmečius čia buvusius savo kariš
kius bei žvalgybininkus ir po kurių
per visuotinius rinkimus į valdžią
pirmą kartą nuo 1975-1990 metų pi
lietinio karo pabaigos atėjo antisiriška koalicija.

s
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VTRTUVĖ
Paruošia Julija K.

ŽUVĮ VALGYTI — SVEIKA
AR PAVOJINGA?
Atrodo, taip ir nesutariama: gy
dytojai p a t a r i a valgyti d a u g i a u
žuvies, o įvairūs tyrimai teigia, kad
žuvyse s u k a u p t a per daug pavojingų
taršalų, todėl su jų valgymu reikėtų
atsargumo.
Bet — kaip lietuvių liaudis sako:
kas per daug, nesveika. Todėl visgi
neatsisakykime žuvies, tik pasirin
kime, ką valgome, kiek valgome. Na,
o- jeigu žuvį galima p a g a m i n t i
mikrobangėje viryklėlėje, tai juo
geriau, greičiau, lengviau. Vis tiek
Gavėnia nelabai toli, o katalikams
Gavėnios m e t u penktadieniais Baž
nyčia d r a u d ž i a valgyti mėsą.. Ge
riausias pakaitalas — žuvis.
P a r u o š i a n t žuvį, k r e v e t e s a r
kitus jūros (vandens apskritai) gy
vius mikrobangėje, reikia receptą
truputį pakeisti. Visų pirma vartoti
kiek g a l i m a mažiau riebalų ir
skysčio. Turėti indų (keturkampių,
apvalių, gilesnių, lėkštesnių), pri
taikytų rhikrobangei. Iš esmės gali
ma vartoti eilinius molinius, stikli
nius ar porceliano indus, jeigu juose
nėra jokių metalo raštų, juostelių,
papuošimų. Galima pasinaudoti ir
plastmasiniais, net popieriniais in
dais, bet pasitikrinkite, k a d a n t
įpakavimo būtų pažymėta, ar jie tin
kami vartoti mikrobangėje.
Jeigu recepte rašoma, kad žuvis
kepama padaže, pirma paruoškite
padažą, tuomet į jį įdėkite žuvį ir
kepkite pagal nustatytą laiką. Ke
pant reikia dažnai t i k r i n t i , kad
maistas nesusileistų, neperkeptų —
atsiminkime, kad mikrobangėje vis
kas eina „pagreitintu tempu": kai
orkaitėje ar a n t viryklės paruošimo
laikas skaičiuojamas m i n u t ė m i s ,
dešimtimis minučių ar net valan
domis, mikrobangėje — sekundėmis.
Žuvis su prieskoniais
1/2 puod. vandens
1/4 puod. sojos padažo
1/4 puod. „sauso" vyno
2 šaukštai suspausto rudo

žuvys)
12 uncijų šviežios arba šaldytos
ir atšildytos žuvies filė*
Prieskonius supilti į plastmasinį
maišelį, sudėti žuvies filė (ne visus iš
karto, o po 1 ar du — priklauso nuo
gabalų dydžio) ir pakratyti, kol visa
žuvis vienodai pasidengs priesko
niais. Pakartoti šį procesą, kol visa
žuvis bus panaudota.
Žuvies gabalus išdėstyti ant
grotelių (ne metalinių) ir kepti pačia
aukščiausia temperatūra 5-7 min
utes, kol persmeigus storiausią ga
balo vietą šakute, žuvis lengvai
atsiskiria. Kaip ir anksčiau minėta,
jeigu mikrobangėje apatinė lėkštė
pati n e s i s u k a (nėra „carouseD,
kepant žuvį kelis kartus pasukti.
*Čia nenurodoma, kokią žuvį
kepti — tai priklauso nuo skonio. Iš
esmės tinka bet kuri, tik ne labai
smulkytės, kaip pvz., ešeriukai.

ma naudoti baltą vyną, į kurį įlašin priką ir „cayenne" pipirus. Įmaišyti
ti 2 lašai migdolų prieskonio
(al pieną ir vyną. Pakaitinti mikro
mond extract)
bangėje, kelis k a r t u s paplakant
4 švieži (gali būti ir šaldyti, bet vieliniu plaktuvėliu (wire whisk)
būtinai atšildyti), nuvalyti,
kepimui apie 7 minutes, kol sutirštės.
paruošti upėtakiai (trout)
1 šaukštą karšto padažo įpilti į
Sudėti sviestą į nedidelį indą ir išplaktus kiaušinių trynius, sumai
ištirpinti mikrobangėje. Suberti šyti, tuomet trynių mišinį sukrėsti į
migdolus ir likerį (arba vyną). Pa indą su padažu, įdėti į mikrobangę ir
kaitinti mikrobangėje aukščiausia pakaitinti 1-3 minutes, vieną ar du
temperatūra, kol migdolai pagelto k a r t u s per kaitinimo laiką pa
nuos — 3-3 ir 1/2 min., pamaišant maišant. Įmaišyti krabų mėsą ir
maždaug kas 1 minutę. Išimti mig patiekti ant skrudintos baltos duo
nos trikampiukų arba tešliniuose
dolus iš sviesto.
Žuvis išdėstyti pailgame kepimo lizdeliuose (party shells). Papuošti
inde. Ant viršaus vienodai užvarvin- petražolėmis, pomidorų skiltelėmis.
ti sviestą. Uždengti vaškuotu (wax)
popieriumi ir kepti mikrobangėje
P l e k š n ė s filė su brokoliais
aukščiausia t e m p e r a t ū r a 5-9 mi
nutes, kol žuvis, perdurta šakute,
1 dėžutė šaldytų, sukapotų bro
lengvai atsiskiria. Pusei kepimo kolių
laiko praėjus, žuvį reikia apversti.
1/4 puod. sviesto
1 šaukštelis džiovintų krapų
Čia vėl perspėju: jeigu mikro1/2 šaukštelio druskos
bangės apatinė lėkštė nesisuka, bū
tina kepimo indą kelis kartus pa
1/4 šaukštelio paprikos
sukti, kad visa žuvis vienodai iš
1 puod. pieno
keptų.
1/4 puod. miltų
1/4 puod. sauso vyno
Prieš patiekiant į stalą, upėta
1 šaukštas citrinų sulčių
kius apibarstyti paruoštais migdo
lais, papuošti petražolėmis ir citri
12 uncijų šviežių arba šaldytų
nos skiltelėmis.
(atšildytų) plekšnės filė (flounder)
Pastaba. T u r b ū t pastebėjote,
Sudėti sušaldytus brokolius į
kad šiame recepte n ė r a druskos. Čia indą, uždenti ir pakaitinti mikro
— pagal kiekvieno skonį, tačiau, bangėje, kol atsileis ir bus miništi —
jeigu sviestas yra sūdytas, druskos ir apie 7 min. Nuvarvinti ir padėti į ša
nereikia.
lį. Sudėti sviestą į vid. dydžio du
benėlį, pakaitinti mikrobangėje, kol
ištirps (apie 30 sek.). Įmaišyti mil
Krabu p a t i e k a l a s
tus, krapus, druską, papriką. Pama
žu pilti, vis maišant, pieną, vyną ir
2 šaukštai sviesto
citrinų sultis. Pakaitinti vidutine
2 šaukštai miltų
temperatūra, kol sutirštės — 5-7
1/2 šaukštelio
druskos
min., retkarčiais pamaišant. Išimti
1/4 šaukštelio paprikos miltelių
keli lašai „cayenne"
pipirų iš mikrobangės, padėti į šalį.
(pagal skonį)
Sudėti žuvį į keturkampį indą,
uždengti vaškuotu popieriumi ir
1 ir 1/2 puod. pieno
kepti 5-7 min., kol, pabadyta' ša
1/4 puod. sauso vyno
kute, lengvai atsiskirts. Išimti žuvį,
2 išplakti kiaušinių
tryniai
2 skardinukės konservuotų
kra nuvarvinti inde atsiradusį skystį.
bų (crabmeat —7 ir 1/2 uncijų kiek Ant dugno išdėstyti brokolius, ant jų
viršaus uždėti žuvį, užpilti paruoštu
viena), nuvarvinus
skystį
Sviestą sudėti į 1 ir 1/2 kvortos padažu ir pakaitinti 2-4 minutes,
talpos kepimo indą. Pakaitinti, kol kol gerai įkais.
ištiprs. Suberti miltus, druską, pa

SKELBIMAI
PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Troškinta žuvis

cuk

raus
1/2 šaukštelio imbiero
miltelių
(ground ginger)
1/8 šaukštelio česnako miltelių
12 uncijų šviežios ar sušaldytos
(atšildytos) žuvies filė
Sumaišyti visus produktus (iš
skyrus žuvį), supilti į keturkampį
indą. Žuvies gabalus pavolioti pa
daže, kad pasidengtų visos pusės.
Uždengti ir palaikyti šaldytuve 1
vai.
M a r i n u o t ą žuvį išdėstyti a n t
mikrobangei tinkamų grotelių (tik
ne metalinių!) ir kepti aukščiausia
t e m p e r a t ū r a 5-7 min., kol gabalai
lengvai s u b y r a perdurti š a k u t e .
Jeigu mikrobangėje apatinė lėkštė
kepant nesisuka, žuvį kelis kartus
pasukti, kad visi gabalai vienodai
iškeptų.

12 uncijų žuvies filė — šviežios
arba šaldytos ir atšildytos
1/2 puod, „sauso" (dry) vyno
1/4 šaukštelio druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
1/2 šaukštelio svogūno miltelių
(onion powder)
1 lauro lapelis
1 šaukštelis
sviesto
Žuvį sudėti į kepimo indą (8x8
colių dydžio), sviestą supjaustyti
mažais gabaliukais ir užbarstyti ant
žuvies, žuvį užpilti vynu, apibarstyti
druska, svogūno milteliais ir pipiras,
šalia įmesti lauro lapelį, perlaužtą į
dvi dalis. Indą tvirtai uždengti plas
tmasine plėvele ir kepti vidutinio
aukštumo temperatūra 10-15 min.
Žuvis iškepusi, kai pabadyta ša
kute, lengvai atsiskiria.
Atsargiai, kai nudengsite plėve
lę — garai gali nuplikinti rankas.
Patiekti su citrinos skiltelėmis.

GREIT PARDUODA

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

įB;-^^

^ , r s * Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS

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

•
•
•
•
•

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

STASYS CONSTRUCTION

SIŪLO D A R B A

Reikalingos manikiūristės
SPA Constantine salonams Oak
Park, Downers Grove, Batą via...
Reziume siųsti fax. 708-233-5944

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

Skelbimų skyriaus t e l . 1-773-585-9500
Kepta žuvis
1 dėžutė ar maišelis (2 uncijų
dydžio) žuvims
skirtų
prieskonių
(seasoned cooking mix for fish —
paprastai
galima rasti
parduotu
vėse, kur parduodamos
šviežios

U p ė t a k i s su migdolais
1/4 puod. sviesto
1/2 plonai išilgai
supjaustytų
migdolo riešutų (almonds)
2 šaukšteliai
migdolų
likerio
(almond liąuer) — jo neturint, gali

ĮVAIRUS
* 2 moterys ieško žmonių priežiūros darbo
gyventi kartu 7 dienas savaitėje Turi žalią
kortą, vairuoja Buitinė anglų kalba. Tel. 630788-7325.

* Moteris ieško darbo žmonių slaugoje Gali
pakeisti bet kurią savaites dieną, o savaitga
liais pastoviai. Tel. 773-863-8473
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MEILES DOVANA
ses. ONA IvIlKAILAITE
Pirmoji popiežiaus Benedikto
XVI enciklika, paskelbta š.m. sausio
25 d. ir pavadinta „Deus Caritas
Est" („Dievas yra Meilė"), skirta
visiems pasaulio katalikams. Jai
pasklindant po platų pasaulį štai ir
vėl jis įsiliepsnojęs neapykanta,
musulmonams įsižeidus dėl Europos
laikraščiuose išspausdintos pranašo
Mahometo karikatūros.

Popiežius Benediktas XVI

Popiežius nori mums visiems
priminti, jog meilė Dievui neatski
riamai surišta su meile artimui: jis
ir sako, „Jei savo gyvenime neturiu
jokio ryšio su Dievu, ir kitame žmo
guje nieko nematysiu, išskyrus tai,
kad jis kitas, o ne kad jis yra Dievo
paveikslas". Pasaulyje, kur Dievo
vardas dažnai rišamas su neapykan
ta ir smurtu, šis priminimas gana
taiklus. Pasaulį su geriausiais no
rais neįstengsime padaryti žmoniš
kesnių, jei nepradėsime žmoniškai

elgtis čia ir dabar.
Apie meilę mėgsta kalbėti visi,
ją įvairiais vardais vadindami. Visos
kultūros ją žino ir savaip gieda jai
savo sukurtas dainas ir giesmes.
Graikų kalba turi tris skirtingus
žodžius meilei: „eros" — tai vyro ir
moters meilė; „philia" — tai drau
gystės meilė; „agapė" — tai dvasinė
meilė. Popiežius sako: „Myli ne vien
žmogaus dvasia, ar tik jo kūnas. My
li žmogus, asmuo, vientisas kūrinys,
susidedantis iš kūno ir sielos. Tiktai
kai abu šie aspektai yra sujungti,
žmogus pasiekia savo pilnatvę".
Pasaulis garbina neapribotą
„eros" svaigulį, kuris iš tikrųjų veda
ne į dangišką ekstazę, o į žmogaus
nupuolimą, jo degradavimą. Bažny
čia niekur net nesmerkė kūno, bet ji
ir nelinkusi jo garbinti, visada rody
dama į meilės pilnatvę. Biblinė mei
lė tai ieškanti meilė, meilė kuri tik
rai kitą atranda. „Meilė kalba popie
žius, tai ne svaigulio momentas, o
kelionė, nuolatinis egzodas iš į save
atsigręžusio aš į tikrąjį atradimą,
išsilaisvinimą, į Dievo atradimą".
„Eros" ir „agapė" — kylanti ir
nusileidžianti meilė — niekuomet
negali būti atskirtos viena nuo kitos.
Biblijoje Dievo aistringa meilė žmo
nėms. Jį verčia pačiam tapti žmogu
mi ir net mirti dėl žmonių gerovės.
Taip pirmoji enciklikos dalis
nagrinėja meilės sąvoką ir jos pa
tirtį, o antroji kalba apie tai, kaip
Bažnyčia Kristaus pavyzdžiu vykdo
meilės darbus, pagelbėdama žmo
nėms jų kančiose bei reikaluose, nes
tokia jos dvasinė misija. Bažnyčia
savo veikloje nevykdo jokios ide
ologinės ar politinės agendos. Baž
nyčios karitatyvinė veikla visada
bus reikalinga, nes jokia pasaulinė
valdžia neįstengia visiškai patarnau
ti žmonių poreikiams. Krikščioniška
karitatyvinė veikla nesiekia pirmoje
eilėje žmones atversti; ji užmiršta

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

Vidaus ligos
EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6818 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 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

<•

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TBRRI DALLAS PRUNSK3S, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
EfcGrove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Chirurgai

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

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

Dievo, bet ji žino, kada geriau leisti
vien meilei kalbėti. Tikinčiųjų ben
druomenėje negali būti vietos žmogų
pažeminančiam skurdui. Gerojo sa
mariečio programa tai krikščioniško
sios meilės programa — tai kito bėdą
matanti širdis. „Jei savo gyvenime
aš visiškai kitų nematau, nes trokš
tu būti pamaldus ir atlikti savo
religines pareigas, tai mano ryšys su
Dievu tapo dykuma..." — įspėja
popiežius.
Šie popiežiaus Benedikto išlieti
16,000 žodžių (lotynų kalba) apie
meilę siekia išreikšti Dievo dovano9
didybę — jo paties meilę žmogui ir
žmoguje įdiegtą galią mylėti, kuri
atneš palaimą pasauliui. Visi ma

tom, kaip labai mūsų pasauliui trūk
sta meilės: nors visi jos ilgisi, tačiau
aplink save sėjame neapykantą.
Meilės negalime pilnai suprasti be
Dievo: triukšminga ir besipuikuojan
ti pasaulio galybė stipriai skiriasi
nuo silpnai atrodančios meilės. Pri
valome visų pirma atsiminti, jog
tikime Dievą, kuris turi veidą —
žmogaus veidą — nugalintį neapy
kantą, sutaikantį, suteikiantį ramy
bę. Ir mums kiekvienam duota galia
tapti meilės pasiuntiniais. Religinė
neapykanta, kuri mus supa šiandien
yra bene pati aršiausia neapykantos
rūšis. Kaip gi kitaip ją numalšin
sime jei ne meile, kuri ir kitatikyje
mato žmogų.

Lietuviams sutvarkys dantis už pnetnamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai

POETO JONO AISČIO
ŽMONOS DOVANOS
MUZIEJUI
Prieš Kalėdas Vilkaviškio krašto
muziejų pasiekė poeto Jono AisčioAleksandravičiaus žmonos Aldonos
siunta. Jos tėvelis Pijus Grajauskas
gimęs Vilkaviškio rajone, Ožkaba
lių kaime (1917.12.17—1947.07.25)
daug Lietuvai nusipelnęs žmogus.
Kartu su dr. J. Basanavičiumi daly
vavo 1917 m. Vilniaus konferencijo
je. Atsikūrus Lietuvos valstybei
dirbo Berlyne Lietuvos atstovybėje.
Įsteigus Lietuvos ūkio banką, iki
1928 metų buvo vienas jo direktorių.
Aldona Aistienė rašo: „Kaip žadėjau,
Paežerių muziejui siunčiu tuos kelis,
po mano tėvelio Pijaus Grajausko
mirties likusius daiktelius. 1944-ais,
traukdamiesi iš namų ir iš Lietuvos,
kiekvienas ėmėme tik tai, kas rei
kalingiausia, kiek gali panešti ir gal
vieną kitą branginamą daiktelį.
Laikui bėgant, jų atsirado ir dau
giau. Tai į nedidelę dėžutę susidėjau
ką mano mama atsivežė iš Vokietijos
į Ameriką ir vėliau man perdavė, ką
mano seserys Virginija Gureckienė
ir Ona Danutė Gustaitienė turėjo ir
ką pati turėjau ar iš giminių buvau
gavusi. Gaila, labai mažai. Kai kurie
iš šių daiktų gana seni, pavyzdžiui,

tėvelio laikrodis jau trečią kartą per
Atlantą keliauja." Tarp atsiųstų į
muziejų eksponatų — jau minėtas
Pijaus Grajausko „Elgin" firmos
kišeninis laikrodis. „Prie laikrodžio
buvo ir grandinėlė, — rašo Aldona
Aistienė, — aš ją tebenešioju ant
kaklo ir vis dar negaliu su ja skirtis".
Muziejui perduotas P. Grajausko
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio III
laipsnio ordinas, gautas 1938 me
tais, du Lietuvos banko banknotai su
P. Grajausko parašu, 10 litų — 1927
m. laidos ir 100 litų — 1928 m. lai
dos, ateitininkų studentų korporaci
jos „Kęstutis" juosta, Juozo Penčylos
1946 m. Tubingene pieštas šaržas,
B. Brazdžionio eilėraštis su iš poeto
gautu autografu. Greta daiktų Al
dona Aistienė perdavė seną 1918—
1920 m. Lietuvos žemėlapį, retų
fotografijų, iškarpų iš senų žurnalų,
P. Grajausko laiškų, rašytų Aldonai
Aistienei į Ameriką 1945—1947
metais, bei laiškų, rašytų jaunystės
draugui, Vasario 16—osios Akto sig
natarui K. Bizauskui, kopijas.
Antanas Žilinskas
Vilkaviškio krašto muziejaus
direktorius

Aldona Aistienė

Laimutės Tidikytės nuotr.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS
FOTOGRAFIJOSE
Vasaris. Mėnuo, kai* lietuviai
švenčia savo šalies Nepriklausomy
bę. Iškilmių, švenčių daug. Ne
nuostabu, nes lietuvių visoje Čika
goje ir jos apylinkėse taip pat daug.
Vienas iš tokių renginių šeštadienio,
vasario 11 d. vakarą įvyko Lietuvių
dailės muziejuje Pasaulio lietuvių
centre. Jį organizavo LR Generalinis
konsulatas Čikagoje ir Vidurio Va
karų apylinkė.
Kas s u t r a u k ė tokią gausybę
žiūrovų — fotografijos paroda „15
metų Lietuvos Nepriklausomybei",
ar tai, kad pranešimuose apie šios
parodos atidarymą nebuvo nurodyta
jokio kalbėtojo (visi nenorime kar
tais ilgai besitęsiančių kalbų; —
sunku pasakyti. Bet atvykę į šį ren
ginį tikrai nenusivylė. Parodos sten
duose — j a u n a Lietuvos istorija.
Seniau JAV gyvenantiems tai dar
vienas susipažinimas su prieš 15
metų buvusiais įvykiais, o neseniai
atvykusiems, buvusiems šių įvykių
liudininkams, tai dar vienas tų
dienų prisiminimas. Žiūri į nuo
trauką, kurioje užfiksuotos lietuvių
delegatų išleistuvės į Maskvą, vyku
sios Vingio parke ir kūnu nusirita
tas ypatingas jausmas, kuris buvo
apėmęs visus ten esančius, — tokia
žmonių vienybė, tokia jų gausybė-,
visi dainuoja, veidai pragiedrėję,
juose jokios baimės. Tai šen, tai ten
plevėsuoja lietuviška trispalvė, dar
kažkaip nedrąsiai, juk niekas dar
nežino, kaip bus iš tikrųjų, ką
Maskvoje pasakys mūsų buvę „va
duotojai". Arba kita nuotrauka — iš
rikiuoti karstai aukų, kritusių už

Lietuvą nepriklausoma valstybe po
jos Nepriklausomybės atkūrimo. Fo
tografijų parodos diena, aišku, pasi
r i n k t i n a atsitiktinai. Tačiau po V.
Kleizos primintų datų aiškiau imi
suvokti, kaip ilgai ir sunkiai Lietuva
ėjo iš-svajotos laisvės link. Ir jokie
s u n k u m a i nebuvo baisūs. Pasiry
žimas atgauti laisvę, matyti Lietuvą
laisva šalimi lietuvių tautai visada
buvo svarbūs. Todėl apžiūrėdami
parodą, mes tik dar kartą galime
pasidžiaugti, jog Lietuva po visų iš
bandymų vėl laisva. Nepaisant visų

Garbės konsulas Vaclovas Kleiza ir LR
generalinis konsulas Čikagoje Arvydas
Daunoravičius parodos atidaryme.
jono Kuprio nuotr.

prasideda t r u m p a iškilmių dalis.
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Dau
noravičius pasveikino visus su
sirinkusius. „Jei nebūtų buvę Va
sario 16-osios, tai tikriausia nebūtų
buvę ir Kovo 11-osios, — sakė gene
ralinis konsulas, — esame laimingi,
kad Lietuva yra laisva ir kad per 15
Nepriklausomybės metų ji pasiekė
nemažų laimėjimų". Konsulas pa
brėžė, kad šias šventes reikėtų
švęsti, ne tik minėti. JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkė Auš
relė Sakalaitė pasveikino visus su
sirinkusius su vasario 16-ąja ir Kovo

Vytautas Senda, Daiva Litvinskaitė ir Aušrelė Sakalaitė dalijasi įspūdžiais apie
parodą.
lono Kuprio n u o t r

Lietuvą. Ir vėl prisiminimai —
stovėjimas visą dieną ilgoje eilėje
nuo Žirmūnų tilto iki Sporto rūmų,
kad atiduotum pagarbą tam, kuris
beginklis krito už savo tėvynę.
Žmonių veidai susikaupę, jokios
šypsenos, bet ir jokio burnojimo,
jokio šaukimo ar klyksmo ant tų,
kurie tai padarė. Kažkokia ypatinga
tyla tvyro ore. Gal ta tyla. tas bebal
sis vidinis šauksmas, ta vienybė ir
tylus ėjimas atsisveikinti su kritu
siais už laisvę ir išgąsdino mūsų
„vyresniuosius brolius". Kas dabar
bepasakys? Eini nuo stendo prie
stendo ir vis prisiminimai, prisimi
nimai...
Po parodos (buvo rodomas ir
dokumentinis filmas) apžiūrėjimo
visi žiūrovai pakviečiami į salę.
Margaritai ir Vaclovui Momkams
sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus,

kelyje pasitaikančių sunkumų, o
kartais net ir grėsmių, tikėkime, kad
Lietuvos vardas visada bus minimas
su pagarba.
Ačiū Lietuvos konsulatui Čika
goje, Vidurio Vakarų apygardai už
suruoštą parodą, o Ramūnui As
trauskui už nuotraukų atvežimą iš
Vašingtono.
Paroda Lietuvių dailė muziejuje
PLC, Lemonte, veiks tik vieną sa
vaitę, tad norintys ją aplankyti,
pasiskubinkite.
Laima Apanavičienė

11-ąja, pasidžiaugė, kad Lietuva
eina, nors gal kartais ir labai sun
kiai, bet į priekį, kad nepaisant visų
sunkumų, matome ir daug pozityvių
poslinkių.
„Tris kartus gimusi, gyvenk —
Lietuva!" — šiais Nijolės J a n k u t ė s
straipsnio, išspausdinto dienraščio
„Draugas" šeštadieniniame priede
pavadinimo žodžiais savo kalbą
pradėjo garbės konsulas Vaclovas
Kleiza. Jis taip pat priminė, kad ši
diena (vasario 11) mūsų tautai yra
svarbi ir kitais įvykiais. 1945 m.
vasario 11d. Jaltoje „trijų didžiųjų"
— W. Churchill, F. D. Roosevelt ir J.
Stalin — buvo pasirašyta deklaraci
ja, nulėmusi tolimesnį Lietuvos li
kimą — Lietuva tapo Sovietų sąjun
gos dalimi. Kita diena — 1991 m. va
sario 11-ta, kai maža valstybė Islan
dija pirmoji pasaulyje pripažino

iiiMrittt.yi-i

Prof. dr. Vytautas Černius ir prelatas Ignas Urbonas susidomėję eksponatais.
jono Kuprio nuotr.

PAŽINTIS SU LIETUVA
Lietuvos generalinis konsulatas
Čikagoje k a r t u su Balzeko lietuvių
kultūros muziejumi ir Fulbright aso
ciacijos Čikagos skyriumi vasario 11
dieną organizavo renginį, skirtą su
Lietuvos istorija, kultūra, tradici
jomis ir papročiais supažindinti Ful
bright asociacijos narius ir draugus.
Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje vykęs renginys buvo vienas iš
kelių renginių Čikagoje, skirtų Va
sario 16-ajai — Lietuvos valstybės
Nepriklausomybės dienai paminėti.
Renginio metu Lietuvos genera
linis konsulas Arvydas Daunoravi
čius kalbėjo apie Vasario 16-osios ir
Kovo 11-osios datų reikšmę Lietu
vos istorijai, pasakojo apie lietuvių
b e n d r u o m e n ę JAV, jos p a s t a n g a s
puoselėti lietuvišką kultūrą.
Muziejaus prezidentas Stanley

Balzekas, Jr., supažindino su šiais
metais 40-ąsias metines minėsian
čio muziejaus veiklos kryptimis, taip
pat aptarė lietuvių emigracijos į JAV
priežastis, įsitvirtinimo Amerikoje
sunkumus.
Renginio dalyviai turėjo galimy
bę žiūrėti filmą apie Lietuvą, mar
ginti velykinius margučius, para
gauti lietuviškų patiekalų. Susirin
kusiems koncertavo lietuviškų tau
tinių šokių kolektyvas „Spindulys",
vadovaujamas Rasos Poskočimienės.
Fulbright asociacijos Čikagos
skyrius kasmet organizuoja po vieną
renginį, skirtą Čikagoje gyvenančių
įvairių bendruomenių kultūrai ir
tradicijoms.
LR generalinio konsulato
Čikagoje pranešimas

Soka .Spindulys . vadovaujamas Rasos Poskocimiencs
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AR ŽYDAI PROTINGESNI?
Amerikiečių genetikų Henry
Humperdinck ir Gregory Kochran
tyrimas, daugiau kaip metus jau
dinęs pasaulio mokslininkus, įgavo
naują impulsą — prestižinė leidykla
„Cambridge University Press" nu
sprendė jų darbą išspausdinti ir
internete, ir savo žurnale „Journal of
Biosocial Science".

Freud, Mara, Kafka, Bellow, Lewis,
Strauss, Dylan... pavardės. Supran
tama, šis sąrašas nėra vienareikš
mis, tačiau pateikiama ir statistika:
„Nors žydai sudaro tik 0.25 proc.
Žemės gyventojų, tarp Nobelio pre
mijos laureatų jų yra 27 proc., 50 proc.
— pasaulio šachmatų čempionai".
Kaip tai vertinti?

Ligos s k a t i n o i n t e l e k t u a l u m ą

Perdėta reakcija

Buvo tirta labai subtili materija:
pasirodo, žydai aškenaziai, tai yra
Europos žydai, kuriuos beveik su
naikino hitlerininkai, genetiškai
protingesni nei kiti. Pasak tyrimo
autorių, aukštesnis žydų aškenazių
intelektas susijęs su jiems būdin
gomis paveldimomis Tėjo-Sakso ir
Nimano-Piko ligomis.
Šios ligos — ne maras, bet ir ne
sloga. Jomis sergama kur kas rečiau,
bet jos mirtinos. Tėjo-Sakso liga,
maždaug per tūkstantmetį nusine
šusi kas 25-o aškenazio gyvybę, o
dabar lyg ir aprimusi, — tai genetinė
mutacija. Vaikams ji sukelia progre
suojantį centrinės nervų sistemos
sutrikimą — retas ligonis išgyvena
iki ketverių metų. Smarkus šios
ligos sumažėjimas pastaraisiais
metais JAV ir Izraelyje aiškinamas
pirmiausiai tuo, kad jaunos poros
atlieka genetinį vaisiaus tyrimą ir
„teigiamos" reakcijos atveju nėštu
mą n u t r a u k i a . Nimano-Piko liga
taip pat paveldima. Ji gali sutrikdyti
ne tik centrinę nervų sistemą, bet ir
kepenų bei blužnies funkcijas. Taip
pat dažnai baigiasi mirtimi.
H. Humperdinck ir G. Kochran
tvirtina, kad būtent šios ligos lemia
aukštesnį žydų protinį potencialą,
nes dėl jų smegenyse padaugėja den
dritų (mediškai išsišakojusių nervų
ląstelių ataugų). „Tai įvyko gene
tinio evoliucijos proceso metu, —
tvirtina tyrimo autoriai. — Tai dis
kriminacijos, kurią žydai patyrė vi
duramžių Europos getuose, rezulta
tas". Jie mano, kad tik šių mirtinų li
gų dėka žydams ir pavyko išgyventi,
nes viduramžiais jiems buvo leista
užsiimti vien krikščionims draudžia
momis profesijomis — prekiautojo,
mokesčių rinkėjo, palūkininko ir kt.
Visos šios profesijos reikalavo gabu
mų matematikai bei aukštesnio nei
vidutinis protinio išsivystymo.
Iš tikrųjų čia ne viskas taip
aišku — būtent žydams priskiriamas
aukštas intelektas tapo antisemiti
nės paranojos viduramžiais priežas
timi. Gali būti, kad kaip tik šios mir
tinos genetinės mutacijos, dėl kurių
jie tapo protingi, dar kartą juos pa
vertė persekiojamaisiais. Lieka tik
spėlioti, kas šias mutacijas sukėlė...
Tai galima teigti tik tuo atveju,
jeigu H. Humperdinck ir G. Kochran
buvo teisūs. Tuo smarkiai abejoja
ma, nes vos tik jie paskelbė savo
hipotezę, visas JAV mokslo isteblišmentas puolė juos kritikuoti. Dau
gelis oponentų hipotezę įvertino kaip
„pavojingą" ir „rasistinę", prisiminė
XVI amžių, kai Liuteris patvirtino,
neva žydų gydytojai tokie protingi,
kad pagamino nuodus, kurie grei
čiau nei per dieną gali nužudyti
krikščionį. Tada tai sukėlė tikrą
antisemitinę audrą.
Tačiau faktas lieka faktu —
mokslininkai primena, kad „pas
tarųjų dviejų šimtų metų istoriją
puošia žydų mokslininkų, mąstytojų,
intelektualinio pasaulio atstovų,
tokių kaip Openheimer, Einstein,

Rusijos mokslų akademijos na
rys korespondentas Leonid Koročkin, vienas žymiausių šios srities
Rusijos genetikų, mano, kad triukš
mas dėl H. Humperdinck ir G. Ko
chran tyrimo perdėtas.
„Diskusija išgalvota, — pareiškė
profesorius L. Koročkin. — Protinis
pranašumas — abejotina sąvoka,
ypač kai kalbama apie vieną žmonių
grupę".
Kitaip tariant, didelius proti
nius aškenazių gabumus lėmė ir
genetinės, ir socialinės prielaidos.
Tarp žydų yra daug žymių mok
slininkų? Puiku, vadinasi, žydai
šaunuoliai, puoselėja ir ugdo talen
tus, sudaro sąlygas jiems realizuotis!
O iš kur Rusijoje gali atsirasti
Nobelio premijos laureatų, jeigu po
spalio perversmo pirmiausiai Leni
nas išsiuntė į užsienį tautos elitą,
vėliau Stalinas tą elitą sunaikino
tūkstančiais. Dabar valdininkai da
ro viską, kad užgesintų tuos kelis
mokslo židinėlius, kurie dar rusena!
Taigi persekiojimas anaiptol neska
tina proto suklestėjimo!"
L. Koročkin nemano, kad būtent
genetika lemia aškenazių intelektu
alinį pranašumą. Pasak jo, padidėjęs
dendritų kiekis smegenyse dar nieko
neįrodo.
„Protinei veiklai pagerinti vien
šito nepakanka, — pabrėžė L. Ko
ročkin. — Kyla klausimas: ar apskri
tai esama sugebėjimų ir talentų, ku
riuos lemia tautybė? Didysis Afrikos
poetas ir filosofas Leopold Sengor,
kurio neįmanoma įtarti turint rasis
tinių pažiūrų manė, kad Kūrėjas
baltųjų, juodųjų ir geltonųjų rases
sutvėrė pagal tris žmogaus psichikos
savybes — racionalumą, intuiciją ir
emocijas. Šios savybės būdingos vi
soms trims rasėms, tačiau kiekvieną
apibūdina kurios nors vyravimas.
Baltieji — itin racionalūs, juodieji —
emocingi, o geltonieji garsėja intuici
ja. Ugdant šias savybes, visi kartu
jie optimaliai įkūnija Dieviškąjį su
manymą. Žinoma, galima ginčytis
dėl L. Sengor nuomonės, tačiau tam
tikrus elgesio ypatumus ir polinkius
tautybė gali nulemti. Manau, niekas
pernelyg neprieštaraus, kad italai —
geriausi pasaulyje dainininkai, bra
zilai — futbolininkai, žydai — smui
kininkai. Rusai ir vokiečiai gerai iš
manė chemiją, filosofiją ir aviaciją,
japonai — taikomąsias mokslo sritis.
Tai nereiškia, kad kitos tautos šiose
srityse visiškai nepasireiškė. Jeigu
sutinkate, jokiu būdu nesate rasis
tas. Rasizmas — vienos tautos pri
pažinimas pranašesne prieš kitas.
Tokia tezė nepriimtina. Prieš Dievą
visi lygūs! Nėra aukštų ir žemų, ge
rų ir blogų rasių bei tautų. Yra geri
ir blogi žmonės. Kiekvienoje tautoje
jų pakanka. Įvairių tautybių žmonės
gali mokytis gerai ar blogai. Mūsų
klasėje buvo du geri mokiniai: aš —
rusas ir mano geriausias draugas —
žydas. Buvo ir du blogi. Taip pat vie
nas — rusas, kitas — žydas".

„Klaipcda"
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AtA
ALEKSANDRAI GYLIENEI,
užbaigusiai gyvenimo kelionę, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą sūnui PAULIUI GYLIUI, dukrai
ALDONAI MINELGIENEI ir jų šeimoms.
Vidmantas ir Nijolė Raišiai
Rasa Raišytė ir Steve Liffick
Viktoras ir Laurie Raišiai
Zita Zvirgždienė ir vaikai
Dalia Lapatinskas Hagan
Vytautas Lapatinskas

AtA
ALEKSANDRAI GYLIENEI
iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučiame sūnų PO
VILĄ su žmona BIRUTE, dukrą ALDONĄ MINELGIENĘ su vyru ANTANU, jų šeimas bei visus arti
muosius.
Danutė ir Anatolijus

Milunai

Broliui

AtA
VALDUI ŽIEDONIUI
išėjus į Amžinybę, liūdesyje likusią seserį, mūsų il
gametę Cleveland Ateitininkų skyriaus narę, NI
JOLĘ BALČIŪNIENĘ, brolį RIMĄ bei jų šeimas ir
kitus gimines, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame.
Cleveland Ateitininkai

PADĖKA
AtA
JADVYGA ZALAGĖNIENĖ
M ū s ų m y l i m a m a m a ir žmona mirė 2006 m. sausio 26 d. ir
buvo p a l a i d o t a Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Dėkojame k u n . Arvydui Žygui už maldas koplyčioje, už atlai
k y t a s šv. M i š i a s ir palydėjimą į amžiną poilsį, ir apeigas ka
pinėse.
Dėkojame J ū r a t e i ir Rimui Grabliauskams už giedojimą šv.
Mišių m e t u .
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pa
ž į s t a m i e m s , a t s i l a n k i u s i e m s atsisveikinti su velione koplyčioje,
d a l y v a v u s i e m s pamaldose ir palydėjusiems į amžino poilsio
vietą.
Širdingai dėkojame už gausius paguodos žodžius, laiškus,
u ž u o j a u t a s spaudoje ir ypatingo grožio gėlių puokštes ir vaini
kus.
R e i š k i a m e p a d ė k ą už šv. Mišių aukas ir a u k a s organizaci
joms.
Dėkojame k a r s t o nešėjams: Veri Sell, Vytui Špokui, Mariui
Špokui, Viktorui Špokui, Lionginui Špokui ir Kęstučiui Mali
nauskui.
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą ir
nuoširdų patarnavimą.
N u l i ū d ę v y r a s K o s t a s , d u k t e r y s Silvia ir R i m a su v y r u
Veri

12

DRAUGAS, 2006 m. vasario 15 d., trečiadienis

APYLINKĖSE
• J a u n i m o c e n t r o Vasario 16-os
minėjimas įvyks vasario 16 d., ket
virtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. Pra
nešimą skaitys buvęs sovietų kon
centracijos stovyklų kalinys Povilas
Vaičekauskas. Sveikins 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.
• Lietuvos
Nepriklausomybės
dieną — Vasario 16-ają, ketvirtadie
nį, 10 vai. r. Lemont miestelio Village Hali, 418 Main Street, miesto
mero John Piazza įsakymu bus iš
kelta Lietuvos Respublikos vėliava.
Lemonto apylinkės valdyba kviečia
visus dalyvauti šioje iškilmingoje ir
reikšmingoje ceremonijoje.
• V a s a r i o 18 d., š e š t a d i e n į , A m e 
rikos lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
rius kviečia visus norinčius dalyvau
ti slidinėjimo išvykoje į Alpine Valley, WI. Slidinėjimo bazės tel. 1-800227-9395, tinklalapis: www.alpinevalleyresort.com
Jei nepasimatysime
slidinėjimo trasose, susitiksime 1 vai.
p.p. prie baro. Tel. pasiteiravimui:
630-257-6451 arba 773-450-4180.
• V a s a r i o 18 d., š e š t a d i e n į , n u o 9
vai r. iki 1 vai. p.p. Vasario 16-osios
proga First Personai Bank visuose
skyriuose klientai ir svečiai bus
vaišinami pyragaičiais, kava ir lie
tuviškomis bandelėmis su lašinu
kais. Orland Park skyrius įsikūręs
14701 Ravina Drive, Čikagos skyrius
- 6162 S. Archer Ave, netoli Racine
kepyklos. Šiame skyriuje
vyksta
Vinco Semaškos paruošta lietuviško
meno parodėlė. Lemonto skyriuje
(Archer Ave. ir 123-ios gatvės McCarthy Rd., sankryžoje) vyksta
Vandos Aleknienės ir Baniutės Kronienės lietuviškų lėlių parodėlė. Visi
nuoširdžiai kviečiami apsilankyti,
pasivaišinti ir pabendrauti su banko
t a r n a u t o j a i s . Tel. pasiteiravimui:
630-257-1400 (Rūta Staniulienė).
• V a s a r i o 19 d. 1 vai. p.p. b u s
lietuviškos pamaldos Beverly Shores
Šv. Onos bažnyčioje. Mišias aukos
kun. A n t a n a s Gražulis, SJ. Visi
kviečiami.
• B r i g h t o n P a r k L i e t u v o s Ne
priklausomybės šventė įvyks vasario
19 d. 10 vai. r. šv. Mišios Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje. Iškilmėms pritaikytą pa
mokslą sakys kun. Jaunius Kelpšas.
Melsimės už žuvusius dėl tėvynės
laisvės, dėkosime Dievui už atkurtą
Nepriklausomybę. Giedos parapijos
lietuvių choras (vadovas — Algiman
tas Barniškis). Po šv. Mišių parapi
jos salėje (44-os ir S. Fairfield Ave.
sankryža) vyks meninė programa. Da
lyvaus solistas Algimantas Bar
niškis ir klarnetistas Rimas Paulaus
kas. Povilas Juodvalkis rodys nuos
tabų filmą apie Nepriklausomybės
šventę Lietuvoje. Padainuosime,
pasivaišinsime. Įėjimas — auka.
• L B L e m o n t o apylinkės valdyba
• vasario 19 d., sekmadienį, maloniai
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo
11-osios Nepriklausomybės atkūri
mo šventę, kuri prasidės 11 vai. r.
šv. Mišiomis Palaimintojo J. Matulai
čio misijoje. 12 vai. p.p. Pasaulio lie
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KOVO 3 D.,
PENKTADIENĮ,
7:30 VAL V
Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636
įvyks
ALGIMANTO
KEZIO
ir
EUGENIJAUS
KRUKOVSKIO

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.
Norint užsisakyti stalus skam
binkite tel.: 708-974-0591.

fotografijos
• V a s a r i o 19 d., s e k m a d i e n į ,
lietuvių evangelikų liuteronų Tė
viškės parapijos bažnyčioje (6641 S.
Troy St., Chicago, IL 60629) įvyks
Vasario 16-osios — Lietuvos Neprik
lausomybės — minėjimas. Pamaldos
10 vai. r. įprastu laiku. Po pamaldų
parapijos salėje vyks šiai progai
skirta programa. Parapijos moterų
draugija ruošia vaišes. Visi yra nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti minėji
me. Tel. pasiteiravimui: 773-7764301 a r b a 312-479-7679 (Aldona
Buntinaitė).
• P r o f . dr. V y t a u t a s Č e r n i u s
parašė naudingą knygą Lietuvos
(tinkančią ir išeivijos) mokytojams
„Žmogaus vystymosi kelias". Knyga
išleista Lietuvoje. Jos sutiktuvės
įvyks Lietuvių dailės muziejaus
salėje PLC, Lemonte, vasario 26 d.,
sekmadienį, 12:30 vai. p.p. Knygos
išleidimą rėmė Vydūno fondas, kuris
ir kviečia visus atvykti į knygos pris
tatymą. Bus koncertas ir pasisve
čiavimas. Knygos vis rečiau išlei
džiamos išeivijoje, sutikime retą sve
čią pakilia nuotaika.
• V a s a r i o 26 d., s e k m a d i e n į , 2
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago) Donatas Pečiūra pristatys
ir rodys lietuvių vaidybinį filmą
„Velnio sėkla" (režisierius Algiman
tas Puipa, 1979 m., trukmė — 70 min.)
Filme, pastatytame Petro Cvirkos
apsakymo motyvais, senojo Lietuvos
kaimo fone svarstoma visada ak
tuali sumaterialėjimo, nužmogėjimo
problema. Filmuojama buvo Utenos
krašto Varniškių dviejų sodybų
kaime (Tauragnų sen.). Scenarijus
—Vytauto Žalakevičiaus. Filme vai
dina Kostas Smoriginas, Eugenija
Pleškytė, Vytautas Paukštė, Vidas
Petkevičius. Šis filmas pelnė Sąjun
ginio kino festivalio Dušambe prizą.
Įėjimas nemokamas. Tel. pasitei
ravimui 773-582-6500.
• J A V LB Waukegan-Lake Coun
ty apylinkės bendruomenė vasario
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos
Nepriklausomybės dienos minėjimą
ir Šeimos šventę. Pagrindinis kalbė
tojas — JAV LB Krašto tarybos
narys Gediminas Damašius. Meni
nėje programoje dalyvaus j a u n a
pianistė iš Lietuvos Sondrita Beinarytė ir Gedimino lituanistinės mo
kyklos moksleiviai. Po minėjimo
vyks Šeimos šventė. Minėjimo metu
bus telkiamos aukos JAV LB Krašto
valdybos veiklai paremti. Kviečiame
visus aktyviai dalyvauti.
• L e m o n t o apylinkės valdyba ir
Soc. reikalų skyrius praneša, kad
vasario 26 d., sekmadienį, 12 vai. p.p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje World Relief DuPage įstaigos
atstovai kalbės apie pasiruošimą
Amerikos pilietybei gauti ir kitais
imigraciniais klausimais. Kviečia
me visus, ypač naujai atvykusius į šį
kraštą, dalyvauti šiame susitikime.

parodos

„2K2"
atidarymas
Tai paroda apie
Lietuvos sostinę Vilnių
Kviečiame visus dalyvauti.
lHBWWftftfliMWife3

Skelbimai
Advokatas
J o n a s Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-776-8700
Tel. 708-237-0488
ToD free 24 hr. 888-77G6742
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
Tel. 312-580-1217
135SLaSaDe #2300 Chicago, IL 60608
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
T e l . 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

• P a v a s a r i n ė m u g ė J a u n i m o cen
tre vyks kovo 4 d., šeštadienį, nuo 10
vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 d., sek
madienį, nuo 10 vai. r. iki 3 vai. p.p.
Mugėje galėsite įsigyti įvairiausių
gėrybių. Vaikams bus žaidimai,
loterija, juokdarys dovanos balionus.
Vaišinsimės
gardžiu
lietuvišku
maistu. Šeštadienį visus linksmins
liaudiška muzika ir dainos. Sek
madienį 10:30 vai. r. vyks šv. Mišios
Jėzuitų koplyčioje. 1 vai. p.p. bus
m e n i n ė programa: tautinių šokių
grupė „Suktinis" (vadovė Salomėja
Strižigauskienė), jaunųjų talentų
pasirodymas (vadovė Jolanta Ba
nienė). Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę.

gos lietuvių skautų Kaziuko mugė.
Kaziuko mugė vyks sekmadie
nį, kovo 12 d., Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont. Po 9 vai. r. šv. Mišių
PLC fondo salėje bus mugės atida
rymas.

• N u o š i r d ž i a i k v i e č i a m e Jus
atvykti į „Kugelio balių", kuris įvyks
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, sek
madienį, kovo 5 d., 2 vai. p.p. Daly
vaus šokių grupė „Vyčiai", vadovė
Lidija Ringienė, steigėjas Frank
Zapolis. Klausysimės plokštelių įra
šų, įamžinusių Amerikos lietuvių at
liekamą liaudies muziką. Na ir ska
nausime kugelį, mėgausimės lietu
viškomis dešrelėmis su kopūstais, o
desertui skanausime šakotį. Įėjimo
kaina suaugusiems — 17 dol., vai
k a m s iki 16 metų — 10 dol. Tel. pasi
teiravimui: 773-582-6500 (Undinė
Uogintaitė).

• Č i k a g o s lietuvių operos prem
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos
auditorijoje, 2401 S. Austin Boulevard, Cicero, IL. Bilietus į Vytauto
Klovos operą „Pilėnai" galima įsigyti
„Seklyčioje", 2711 W. 71st Street,
Chicago, IL, tel. 773-476-2655. Bi
lietai parduodami pirmadieniais —
ketvirtadieniais nuo 9 vai. r iki 4 vai.
p.p. ir šeštadienį nuo 10 vai.r. iki 2
vai. p.p. Penktadieniais bilietai ne
bus pardavinėjami. Užsakymus raš
tu prašome siųsti Lithuanian Opera
of Chicago, Inc., 3222 W. 66th Place,
Chicago, IL 60629, tel. 773-9256193. Bilietų kainos nuo 25 iki 50
dol. Asmenys aukoję 250 dol. gaus 2
bilietus į operos spektaklį ir 2 pa
kvietimus į pokylį. Aukoję 150 dol.
— po vieną bilietą į spektaklį ir į
pokylį.

• S u n k u patikėti, kad žiema jau
greit baigsis. Pavasario žiedai ne
t r u k u s pražydės. Su pirmaisiais pa
vasario žiedais vyks tradicinė Čika

• Š v . Kazimiero seserų rėmėjų
draugija kovo 26 d. 2 vai. p.p. Maria
aukštesniosios mokyklos patalpose
(67-os ir California Ave sankryža)
rengia žaidimų popietę (Gamės Bin
go Party). {ėjimas iš kiemo pusės
nuo 12 vai. Bus galima nusipirkti
kugelio, dešrelių, pyrago, kavos.
Taip pat bus parduodami namie
kepti pyragai ir duona. Seselės ir
rėmėjos kviečia visus atvykti, links
mai praleisti laiką draugų tarpe ir
tuo pačiu paremti Šv. Kazimiero
seserų vienuolyną. Lauksime visų.

