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Apdovanot i valstybei nusipelnę piliečiai 

Kaziui Skučui skirtą apdovanojimą atsiėmė jo giminės. 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

V i l n i u s , vasario 16 d. (BNS) — 
Valstybės a tkūr imo dienos proga 
ketvirtadienį Prezidentūroje įteikti 
valstybiniai apdovanojimai. 

Ceremonijos metu prezidentas 

Valdas Adamkus pabrėžė, kad to
kiomis dienomis kaip Vasario 16-oji 
atidžiau skaitome istoriją, pagar
biau tariame laisvės gynėjų vardus. 

Anot prezidento, ketvirtadienį 

garbingi apdovanojimai buvo įteikti 
iškilių Lietuvos istorijos kūrėjų — 
Mykolo Krupavičiaus, Augustino 
Povilaičio, Kazio Skučo — artimie
siems. 

Šalies vadovas pabrėžė, kad šie 
apdovanojimai teikiami „kaip tau
tos pagarbos ir dėkingumo ženklas 
ir kartu — kaip paskata bei primini
mas šiandieniniams Lietuvos pilie
čiams saugoti gimtosios istorijos kū
rėjų atminimą, nes būtent iš tokių 
žmonių, iš jų gyvenimų mokomės 
tarnauti tiesai". 

V. Adamkaus teigimu, prelato ir 
valstybininko M. Krupavičiaus as
menyje krikščioniškosios vertybės 
derėjo su giliu humanizmu, o asme
ninis darbštumas — su įsipareigoji
mu savo tautai, o vieno pirmųjų so
vietinės okupacijos aukų — Vals
tybės saugumo departamento vado
vo A. Povilaičio ir paskutinio pirmo
sios nepriklausomybės vidaus rei
kalų ministro brigados generolo K. 
Skučo sąžiningas darbas tėvynei ir 
ištikimybė priesaikai okupantams 
kėlė didžiausią baimę ir pavojų. 

Ž ū v a n č i ų j ų g e l b ė j i m o kryžius 
į t e i k t a s i r šeš iamete i 

Vi ln iu s , vasario 16 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus Žū
vančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdo
vanojo septynis asmenis, tarp kurių 
— ir šešiametė Evelina, iš gaisro iš
gelbėjusi dvi sesutes. 

Apdovanojimus gelbėtojams V. 
Adamkus įteikė Vasario 16-ąją, ket
virtadienį. 

Klaipėdos rajone, Purmalių kai
me, gyvenanti 6-metė E. Urniežiūtė 
pernai rudenį iš gaisro išgelbėjo sa
vo sesutes — ketverių Modestą ir 10 
mėnesių Deimantę. Tuomet pačiai 
Evelinai tebuvo penkeri. 

Ga i s ra s Sendvario seniūnijos 
Purmalių kaime įsiplieskė spalio 16-
osios vakare . Viename iš namo kam
barių užsiliepsnojus televizoriui, už
sidegė stal iukas ir netoliese sukrau
ti rūbai , paskui užsiliepsnojo baldai. 

Gaisro metu kambaryje suaugu
siųjų nebuvo. Trijų mergaičių moti
na buvo išėjusi atnešt i vandens, o 
vaikai vieni žiūrėjo televizorių. Iš te
levizoriaus pradėjus rūkt i dūmams, 
5-erių mergaitė išvedė į lauką 4-erių 
seserį ir an t rankų išnešė mažiau
siąją 10 mėnesių sesutę. 

Iš namo besiveržiančius dūmus 
pastebėję kaimynai patys numalšino 
liepsnas, tačiau visas šeimos tur tas 
jau buvo sudegęs. 

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais 
prez identas taip pa t apdovanojo 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento Kretingos priešgaisri
nės gelbėjimo tarnybos Salantų ko

mandos ugniagesį gelbėtoją Stasį 
Gaurylių, išgelbėjusį upėje skėndusį 
berniuką, Vilniaus Gedimino techni
kos universiteto Statybos fakulteto 
studentą Igną Gruodį, kuris išgelbė
jo du upėje skendusius berniukus, 
Kretingos rajono Salantų vidurinės 

E. Urniežiūtė ir prezidentas V. Adam
kus. Olgos Poeaskovos (ELTA) nuotr. 

mokyklos 11 klasės moksleivį Deivy-
dą Kazragį, išgelbėjusį upėje skėn
dusį berniuką, Kretingos rajono Sa
lantų specialiosios mokyklos moky
toją Raimundą Lukoševičių, kuris 
išgelbėjo upėje skėndusį berniuką. 

Garbingas apdovanojimas įteik
tas ir Elektrėnų policijos komisaria
to viešosios policijos Operatyvaus 
valdymo poskyrio vyresniajam poli
cininkui Aušvydui Palcinavičiui, iš
gelbėjusiam du skendusius vyrus. 

V. Landsbergis 
Baltarusijai 

linki atgauti 
laisvę 

Vilnius, vasario 16 d. (BNS) — 
Europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis linki kaimyninės ir ar
timai su Lietuvos istorija susijusios 
Baltarusijos žmonėms laisvės. 

Tai buvęs Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo pirminin
kas, Europos Parlamento narys V. 
Landsbergis pareiškė ketvirtadienį 
per Valstybės atkūrimo dienos mi
nėjimą prie Signatarų namų Vilniu
je, kur prieš 88-erius metus Lietu
vos Taryba paskelbė nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūrimą. 

„Šimtmečiais buvome vienoje 
valstybėje, čia pat Nemunas mus 
jungia. Tiek daug panašumų liau
dies dainose ir žmonių charakteryje. 
Ir kaip nepasisekė bal tarusiams. 
Bet jie turi valios ir laisvės siekį, jie 
nebijo, ir jie bus tie, kurie reikalaus 
demokratijos, teisybės, teisingų rin
kimų", — sakė V. Landsbergis. 

„Tegyvuoja laisva Baltarusija! 
Kurios ir mokyklose būtų baltarusių 
kalba, kurios žmonėms nebūtų įsa
koma, verčiama garbinti diktatorių, 
iškilusį iš kolūkio, kuris vienas ka
raliauja visuose televizijos ekra
nuose", — kalbėjo V. Landsbergis. 

„Palinkėkime laisvės Baltaru
sijai ir gal suprasime, ką mes vis 
dėlto turime, nors ir nebūdami labai 
patenkinti tue, kas Lietuvoje yra", 
— sake europarlamentaras. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

„Galvoju apie juos ir neabejoju, 
kad jaunuomenei yra iš ko mokytis 
pil iet iškumo, yra kuo didžiuotis. 
Klausiu savęs: ar ne per retai prisi
mename, ar ne per mažai kalbame 
apie žmones, kurių atminimas visa
da rusena kaip stiprinanti dvasią ir 
vienijanti tautą jėga. Būtent iš to
kios praeities, prisimindami Lietu
vos himno eiles, Lietuvos sūnūs se
miasi stiprybės", — sakė Lietuvos 
Respublikos prezidentas. 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
„Tai bent medžiotojas 
esu..." 
Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. 
Lietuvių opera gyvena 
Pilėnu dvasia. 
F. Vaitkaus skrydžio 
sukakties paminėjimas. 
Ar šaltis gali nukelti 
\ ateiti. 
Olimpinėse žaidynėse. 
Lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencija. 
LR konsulatas praneša. 
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SPORTO APŽVALGA 

SALFASS SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

Š.m. sausio 17 d. lietuviai susi
rinko iš California, Colorado, Illinois 
ir Delavvare valstijų į 2006—ųjų m. 
ŠALFASS-gos Didžiojo slalomo slidi
nėjimo pirmenybes nuostabiuose 
Telluride, CO, kalnuose. 

* Slidinėtojai praleido kelias die
nas kartu slidinėdami, bet turėjo 
laiko ir pabendrauti, pasilinksminti. 

Per du nusileidimus pasiekti šie 
rezultatai: 

Absoliutūs laimėtojai 
Vyrai 
I vieta — Vytautas Prunskis, 

49.38 sek.; II — Jonas V. Prunskis, 
52.58 sek.; III — Edis Mickus, 54.97 
sek. 

Moterys 
I vieta — Kristina Prunskytė, 

59.77 sek.; II — Daiva Česonaitė, 

69.17 sek.; III — Terri Dalias 
Prunskienė, 79.47 sek. 

Moterys grupė „A" (36 metai 
ir vyresnės) 

I vieta — Daiva Česonaitė, 69.17 
sek.; II — Terri Dalias Prunskienė, 
79.47 sek.; III — Sigita Balzekienė, 
79,90 sek.; Mimi Hackley Mikele-
vičienė, DNF. 

Grupė „B" (35 m. ir jaunesnės) 
I vieta — Kristina Prunskytė, 

59.77 sek.; II — Aleksandra Šau
lienė, 81.84 sek.; Irena Balzekaitė, 
DNF. 

Vyrai g rupė „A" (44 m. ir 
vyresni) 

I vieta — Jonas V. Prunskis, 
52.58 sek.; II — Cesaris Ugianskis, 
72.07 sek.; III — Stanley Baizekas 
III, 77.51 sek. 

ŠALFASS-gos slidinėjimo varžybų absoliutus laimėtojai (Įvairaus amžiaus), iš 
kairės: Jonas Prunskis, Vytautas Prunskis, Edis Mickus. 

Sportas CLEVEIAND 

/ / ŽAIBO DIENA 2006 / / 

Tradicinė „Žaibo diena 2006", 
Cleveland Lietuvių sporto klubo 
„Žaibas" metinis renginys — pokylis, 
sutelkti lėšų „Žaibo" sportinei veik
lai paremti, įvyks š.m. kovo 4 d., šeš
tadieni, Rechner Hali (Slovenian 
Society Home), 20713 Rechner Ave., 
Euclid, Ohio. (Iš East 200 St. eina į 
rytus, trumpame atstume i šiaurę 
nuo 1-90). 

Pokylis prasidės 6 vai. vak. ir 
vyks šia tvarka: susipažinimas, 
vakarienė, oficialioji dalis: naujų 
narių — Vytauto Januškio, Elvyros 
Šikšniūtės-Vodopalienės ir Rai
mondo Jonaičio įvesdinimas į LSK 

„Žaibo" „Hali of Fame" — nusipel
niusių „Žaibo" narių ratelį. „Vakaras 
žirgų lenktynėse" (Evening at the 
Races) — 10 lenktynių spalvotame 
video. Išbandykite savo laimę lažy
bose! „Post Time 8:00 PM'" Pasi
linksminimas, muzika, šokiai iki 1 
vai. ryto! 

Šis renginys tik suaugusiems. 
Nepilnamečiai, jaunesni nei 18 me
tų, nebus įleidžiami. Veiks atviras 
baras (Open Bar) ir bufetas. 

Bilietai ir informacija gaunami 
pas Vidą Tatarūną, telefonu 440-
209-0440 arba bilietų platintojus. 

LSK „Žaibas" 

Moterų „A" grupės laimėtojos. Iš 
kairės: Terri Dalias Prunskienė Daiva 
Česonaitė, Sigita Balzekienė. 

m' 

vyru A grjpes ai mėtojai. Iš kairės: 
jonas PrursKis. Cesaris Ugianskis, 

Moterų „B" grupės laimėtojos įis 
kairės): Kristina Prunskytė, Aleksan
dra Šaulienė. 

Grupė „B* (43 m. ir jaunesni) 
I vieta — Vytautas Prunskis, 

49.38 sek.; II — Edis Mickus, 54.97 
sek.; III Vytas Saulis, 58.46 sek.; 
Paulius Mikelevičius, DNF; Vasaris 
Baizekas, DNF. 

Dalyviai po pavykusių slidinėji
mo varžybų, pasižadėjo susitikti ir 
kitais metais. ŠALFASS-gos slidi
nėjimo skyriaus direktorius dr. 
Jonas Prunskis kviečia visus iš 
anksto pagalvoti apie dalyvavimą 
kitais metais. Norint daugiau infor
macijų, su juo galima susisiekti 
elektroniniu paštu: 

jvp@illinoispain.com 

Dr. J o n a s P runsk i s 

Vyrų „B" grupės laimėtojai. Iš kairės: 
Vytas Saulis, Vytautas Prunskis, Edis 
Mickus. 

Sportas CLEVELAND 

KREPŠINIO 
TRENIRUOTĖS 
JAUNUČIAMS 

Cleveland LSK „Žaibo" krepši
nio treniruotės jaunučiams vyksta 
Dievo Motinos parapijoje šia tvarka: 

šeštadieniais, nuo 12:30 iki 2 
vai. p.p. — berniukams ir mergai
tėms „molekulėms", gimusiems 1998 
m. ir jaunesniems. 

Šeštadieniais, nuo 2 iki 3:30 vai. 
p.p. — tik mergaitėms E, D, C, ir B 
gimusioms 1990—1995 m. imtinai. 

Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į Vidą Tatarūną, tel. 
440-209-0440 arba atvykite tiesiai \ 
treniruotes. 

Berniukams B, C, D ir E treni
ruotės prasidės kovo mėn. viduryje. 

Vyrams ir jauniams A (1987— 
1989 m.) vyksta Dievo Motinos para
pijoje antradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro. 

Kviečiame visus įsijungti į 
„Žaibo" gretas. 

LSK „Žaibas" 

( 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 11 psl. 
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Solistai Nida Gri
galavičiūtė ir Algi
mantas Barniškis 
atlikę dali meninės 
programos Vasario 
16-osios šventėje, 
ruoštoje ALTo Čika
gos skyriaus (pirm. 
Evelina Oželienė) 
vasario 12 d. Maria 
gimnazijos salėje. 

jono Kuprio 
nuotrauka 

APMĄSTYMAI 
IŠ ELLICOTT MIESTELIO 

ĮUOZAS GAILA 

„Seime visi mafijozai ir vagys", 
— viename pokalbyje įtikinėjo mane 
moteris jau kelinti metai gyvenanti 
Amerikoje. „Bet ką, pavyzdžiui jie 
pavogė?", — klausiau. „Ką pavogė? 
Gi visą mūsų Lietuvą išvogė. 
Nežinote?, —jau pykčio apimta tęsė 
moteris. J i palikusi Lietuvą, kur jos 
tėvai visą amžių dirbę, iš gaunamos 
pensijos negali pragyventi, o j aunas 
sūnus kelis mėnesius dirbęs prie 
statybų vos už vieną mėnesį tegavęs 
užmokestį. „Va, ką tie vagys Seime 
padarė", —jau šaukė moteris. Ilgiau 
pasikalbėjus pasirodo, kad tėvai 
pagal amžių Amerikoje dar net 
negautų pensijos, o sūnus dirbo be 
sutarties, gaudamas pinigus „po 
stalu". Į mano aiškinimą, kad 
imdamas algą „po stalu" nemoki 
mokesčių ir kadangi ne vienas taip 
daro, tai iš ko „Sodra" (Socialinis 
draudimas) didins pensijas, moteris 
tebešaukė, kad Seime sėdintiems 
vagims mokesčių nemokės, nes vis 
tiek viską pavogs... 

Skaitau internete vieną laišką, 
kuriame rašoma, kad vairuotojas 
važiuojant iš bendradarbio gimta
dienio pokylio, vykusio darbe neblai
viame stovyje viršijo greitį. Buvo 
policininko sustabdytas ir atsipirko 
400 litų kyšiu. Prisipažįsta, kad 
negerai jog pasiūlė ir negerai, kad 
priėmė, bet „...viskas baigėsi gerai ir 
tai gerai". Bet ar tikrai „tai gerai"? 
Juk Lietuva Europoje pirmauja žu
vusiųjų kelių autoavarijose skaičiu
mi (700 žuvusių, 7,000 sužalotų per 
metus) ir dauguma tų avarijų su
kelta neblaivių vairuotojų, ypač jau
nuolių. 

Turbūt nesuklysiu rašydamas, 
kad Lietuva yra tapusi besiskun
džiančių ir bedejuojančių valstybe. 
Visi skundai daugiausia nukreipti 
prieš valdžią, prieš valdininkus. Bet 
juk valdžia nėra kažkieno primesta 
jiems, jie patys ją išsirinko laisvuo
se, demokratiniuose rinkimuose. O 
kas tie juos skriaudžiantys ir po 
biurokratines įstaigas gainiojantys 
valdininkai? Gi neretai, jų pačių 
šeimos nariai , giminės, laiptinių 
kaimynai. 

Valdininkai negimsta valdinin
kais. Jei šeimoje nėra pagarbos ar
timui ar apskritai žmogui, tai tokioj 
šeimoj augęs, tapęs valdininku 
užuot patarnavęs į jį besikreipian
čiam, demonstruos savo galią. Aiš
ku, tai ir veda prie kyšininkavimo ir 
tuo pačiu prie korupcijos. Be to. per 
pusšimtį okupacijos metų lietuvis 
buvo pripratintas nešti dovanas savo 
vaikų mokytojui, gydytojui, kuo nors 
atsilyginti parduotuvės pardavėjai, 
kad ji „pataupytų" jam rečiau gau
namą prekę, pataikauti viršininkui 

gauti ta lonus baldų, automobilio 
įsigijimui, nes vien t ik už savo 
uždirbtus, sutaupytus rublius be to 
talono geresnių prekių jis negalėjo 
nusipirkti. Kartą pagyręs labai gerai 
įsidarbinusią jauną moterį, išgirdau: 
„Nemanykite, kad per lovą šį darbą 
gavau". O man, ją giriant, net į galvą 
tokia mintis nebuvo atėjusi. 

Piktinasi kažkuris lietuvis, kad 
Lietuvos dienraščiai veik bulvari
niai, bet jis juos skaito ir jie popu
liarūs. O kodėl jie veik bulvariniai? 
Todėl, kad jų leidėjai ir redaktoriai 
žino ko Lietuvoje skaitytojas nori. 
Lietuvai atgavus laisvę įvairūs laik
raščiai dygo kaip grybai po lietaus. 
Buvo ir puoselėjančių tautiškumą, 
kultūrą, patriotiškumą, deja iš so-
vietijos išsilaisvinusį lietuvį labiau 
domino erotika, nusikaltimų aprašy
mai ir apskritai visos Vakarų pa
saulio šiukšlės randamos to pasaulio 
bulvarinėje spaudoje. Tuo pasinau
doję dienraščių leidėjai/redaktoriai 
didino tiražą, o rimtesnieji laikraš
čiai prarado skaitytojus. Toks „Lie
tuvos aidas" finansiškai remiamas 
išeivijos, gal ir galėjo išlikti rimtu 
dienraščiu, deja, jo redaktorius, ap
kal t intas gautų lėšų išeikvojimu 
atsidūrė kalėjime, o kitas pavertė jį 
konservatorių oficiozu, buvo ne
mokša, prarado gabesnius bendra
darbius, daugumą skaitytojų ir patį 
dienraštį. Tiek senosios, tiek pokario 
išeivijos laikraščiai buvo daugiau ar 
mažiau ideologiniai, nevengiantys 
net aštrios trinties tarp katalikiško 
ir laicistinio sparnų, tačiau jie visi 
saugojo taisyklingą lietuvių kalbą, 
rašė prieš nutautėjimą, rūpinosi 
senosios tėvynės likimu. 

Šiandieną Lietuvos žiniasklaida 
yra didžiausia lietuvių kalbos darky
toją. Atrodo, kad ji tiesiog sąmo
ningai ieško svetimkūnio, kad juo 
pakeitus lietuvišką žodį. Argi ne ji 
turėtų pasisakyti prieš parduotuves 
besipuikuojančias angliškais užra
šais, prieš verslo bendroves pasiva
dinusias lietuviui tiesiog neištaria
mais angliškais pavadinimais ir jų 
duodamus skelbimus laikraščiuose? 
Gal besekąs Lietuvos spaudą pasa
kys, kad štai didžiausiame Lietuvos 
dienrašty buvo atidengtas pasibai
sėtinas skaičius lietuvaičių dirban
čių prostitutėmis, jo įžanginiame 
reiškiamas pasipiktinimas motino
mis leidžiančiomis vykti į Emyratus 
savo dukroms ir merginų troškimą 
greitai užsidirbti pinigų, nors ir par
davinėjant savo kūną. Bet juk tas 
pats dienraštis spausdino vadinamų 
palydovių skelbimus, savo savaitga
lio priedą iliustravo nuogų merginų 
norinčių patekti į „Playboy" žurnalą 
nuotraukomis ir straipsnyje apie 
prostitutes kuo smulkmeniškiausiai 
aprašė lytinius aktus vykdomus tų 

DANUTE BINDOKIENE 

„Tai bent 
medžiotojas esu..." 

Nelaimė gali visiems ir visur 
pasitaikyti. „Žaidžiant" su 
šaunamaisiais ginklais, to

kia galimybė yra daug tikimesnė. 
Po praėjusį savaitgalį, JAV vice
prezidentui su draugais Texas val
stijoje medžiojant kurapkas, įvy
kusios nelaimės, ne vienas palin
guos galva ir t ikriausiai ištars: „to 
ir buvo galima tikėtis..." 

Antra vertus, jeigu JAV vice
prezidentas po gerų pietų ir alučio 
(kaip dabar pats prisipažino) su 
draugais išėjo pamedžioti kurap
kų, tai jo reikalas. Žmogui juk rei
kia atsipalaiduoti po sunkaus ir 
įtempto darbo viceprezidentau-
jant . Ir vien dėl to, kad jo veikla 
Vašingtone nelabai ryški, negalime 
sakyti, kad į savo atsakingas pa
reigas viceprez. Diek Cheney žiūri 
pro pirštus. J u k prezidentas Bush 
jį pasirinko, kandidatuodamas į 
Baltuosius rūmus pirmą kartą, pa
siliko ir antrai kadencijai. Vadi
nasi, asmuo vertas ir tos vietos. 

Nepaisant prez. Bush pasiti
kėjimo ir pagyrimo žodžių, Diek 
Cheney daug pliusų prezidento 
politikai neprideda: ir dėl dažnų 
sveikatos sutrikimų, ir dėl asme
ninių verslo interesų, o dabar — 
dėl nelaimės medžioklės metu. Jei
gu galingosios Amerikos viceprezi
dentas neatski r ia žmogaus nuo 
kurapkos, tai kas atsit iktų, jei 
staiga prez. George W. Bush nega
lėtų užbaigti savo kadencijos Bal
tuosiuose rūmuose ir jo pareigas 
perimtų Diek Cheney? Galėtume 
sakyti, kad tokie „rūpesčiai" sklin
da iš opozicijos, t.y. demokratų 
stovyklos, bet visgi ver ta susi
mąstyti: taigi, kas atsitiktų, jei 
Diek Cheney taptų prezidentu? 

Amerikoje žurnalistai — ne
pėsti. Sužinoję, kas atsitiko kurap
kų medžioklės metu, stengėsi 
gauti daugiau žinių iš vienintelio 
prieinamo šaltinio — prezidento 
atstovo spaudai. Deja, kelias die
nas jokių apčiuopiamesnių atsa
kymų į savo klausimus nesulaukė, 
o viceprezidentas vis delsė, nesi
ryždamas suruošti spaudos konfe
rencijos. Jo pašautas asmuo tebe
guli ligoninėje, gydytojams atidžiai 
stebint, kas vyksta su maždaug 

200 mažučių šratelių, kuriuos 
viceprezidento šautuvas suvarė į jo 
kūną. Vienas metalinis šratukas, 
pasirodo, įstrigęs net į širdį ir jau 
buvo sukėlęs problemų, kurias 
budrūs gydytojai skubiai pašalino. 
Medžioklės nelaimės auka yra 78 
metų amžiaus, tad šis įvykis jo 
sveikatai gali turėti ir pavojinges
nių pasekmių. 

Pagaliau trečiadienį prabilo ir 
viceprezidentas, smulkiai papasa
kodamas, kaip įvyko nelaimė, ap
gailėdamas savo klaidą. Politikos 
žinovai teigia, kad galbūt tas prisi
pažinimas kiek išsklaidė gandus, 
kurie per kelias dienas taip sutirš-
tėjo, kad padarė ir viceprezidentui, 
ir Baltiesiems rūmams apskritai 
nemažai nemalonumų. O šiuo 
metu, kai prezidento populiarumo 
kreivė stipriai pakrypusi žemyn, 
neigiamų priedų jam tikrai ne
reikia. 

Prezidentaujant George W. 
Bush, Baltieji rūmai atvirumu ne
pasižymi, tad viceprezidento me
džioklės nelaimė buvo dar vienas 
šiaudas ant kupranugario nuga
ros. Tiesa, jos kol kas neįlaužė, bet, 
kaip sakoma: „lašas po lašo..." 
Kodėl tuoj po nelaimės buvo lei
džiama manyti, kad dėl viso įvykio 
kažkaip kaltas ne šovėjas, o jo 
pašautasis? Kodėl tuoj pat Diek 
Cheney nesuruošė spaudos konfe
rencijos ir nepaaiškino įvykio, 
užuot pavedęs apie jį kalbėti ki
tiems? 

Bet, atrodo, toks jau dabarti
nės JAV vadovybės nusistatymas: 
kiek galima mažiau informuoti 
krašto gyventojus. O jeigu jie suži
no, ko neturėtų žinoti, kaltinti 
žiniasklaida svarbių paslapčių 
išviešinimu. Nejaugi vicepreziden
tas tikrai negalėtų rasti kokio nau
dingo užsiėmimo savo įstaigoje, 
kad jam nereikėtų nuobodulį vai
kyti šaudant mažus paukštelius iš 
brangaus, didelio šautuvo? Jei jau 
būtina medžioti, tai bent turėtų 
pasiskaityti taisykles, žinotinas 
kiekvienam, imančiam į rankas 
šaunamąjį ginklą, na, ir surasti, 
kas paaiškintų skirtumą tarp ku
rapkos ir žmogaus. 

merginų, kad patenkintų mėgstan-
čiuosius erotiką. 

Gyvendamas Lietuvoje negalė
jau atsistebėti, kad visuose televizi
jos kanaluose tiek laiko buvo skiria
ma įvairių kraštų modeliuotojoms, 
Lietuvoje vadinamoms „maneke
nėmis". Ypač keistai atrodė, kad 
Seimo restorane ir valgykloje maty
davau padavėjas diena iš dienos su 
tuo pačiu sijonėliu ir palaidinuke, o 
televizijoje ir dienraščiuose tiesiog 
per gerklę buvo kišamos modeliuoto
jos Prancūzijoje, Italijoje, JAV. Man 
buvo sunku suprasti , kad tuo laiku 
(1993—1998 metais) tokiame skur
džiame kraš te , ku r i ame klestėjo 
naudotų rūbų iš Europos parduotu
vės, tiek dėmesio buvo kreipiama 
rūbų modeliavimui, kurie buvo ne
įkandami vidutiniam europiečiui ar 
amerikiečiui. Pasirodo tų modeliuo
tojų manija nepraėjusi ir dabar. 
Viename išeivijos laikrašty pastebė
jau, kad atvykusi į Ameriką moteris 

su dviem mažametėmis dukrelėmis 
dirba net tris darbus, nes mergaitės 
nori tapti modeliuotojomis. Kreipiasi 
motina į skaitytojus, kad padėtų 
surinkti 9,000 dolerių kažkokiam 
atrankos konkursui į modeliuotojas. 
Kita iš Lietuvos Čikagoje apsigyven
ti atvykusi moteris, paklausta apie 
išeivijos spaudą, pasigedo joje ho
roskopų ir pikantiškų istorijų iš 
Čikagos gyvenimo... 

Gerai suprantamas lietuvio 
pasipiktinimas valdžioje esančiu 
nekompetentingumu, sukčiavimais, 
bet jis turi jausti atsakomybę, nes jis 
juos išrinko (ir ne kartą), lengva
būdiškai pasikliaudamas jų nerea
liais pažadais. Atsidarę durys į 
Vakarų pasaulį atvėrė duris ne tik į 
to pasaulio vertybes, bet ir šiukšles. 
Šiandieną lietuvis turi ir teisę, ir 
laisvę, ir galimybę atrinkti, ir 
pasirinkti. Nei asmeninė, nei krašto 
gerovė nebus sukurta, jei lietuvis 
nepradės nuo savęs. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

PARTINE NOMENKLATŪRA 
IR DEPRESIJA 

Psichologinį klimatą Lietuvoje 
galima būtų pavadinti savotiška 
politine ir moraline depresija. Ne
besimato idealistų, modeliuojančių 
Lietuvos ateitį ir bandančių vienyti 
krašto piliečius Lietuvos kūrybai. 
Vis nesibaigia (o gal ir plečiasi) ma
sinė emigracija - apklausos rodo, 
kad didžioji dalis jaunimo svajoja 
kuo greičiau išnykti iš šio slogaus 
krašto. Tarsi nebėra dėl ko stengtis, 
nesijaučia bendruomeninio Lietuvos 
kūrimo, tik oligarchinis, partinis, 
klaninis valdymas ir kova tarp kelių 
finansinių-politinių klanų. Naujų, 
šviežesnių politinių jėgų atėjimo irgi 
nenusimato, nebent tyliai revoliu
ciniams revanšams besiruošiantys 
keli psichiatriškai aktyvizuoti ex' 
politikai. 

Kodėl Lietuvoje vyrauja tokios 
nuotaikos ir kodėl demokratinė 
krašto raida nesukuria progreso -
nei moralinio, nei politinio, nei eko
nominio. Politinis egoizmas - gal būt 
tai priežastis? Neužaugo politikų 
karta, ateinanti tarnauti ir gražinti 
Lietuvą, kaip ir neužaugo žurnalistų 
generacija, pribrendusi analogiš
kiems darbams. Užaugo nemažai 
vaikiškų gaidžių peštukų a'la Ma1 

siulis, nemažai ciniškų ostapų ben-
derių a'la Viktoras ir nemažai už
sakomųjų žurnalistų bei politikų, 
pilančių pamazgas į kairę ir į dešinę. 
Politikai į seimo (siemens) areną 
ateina vis nykesni, chamiškesni, 

padoresniam žmogui nesudaromos 
jokios sąlygos būti visuomeniškai 
aktyviu, realizuotis krašto valdyme. 
Kodėl yra taip? Arba tu priklausai 
klanui ir esi, arba tavęs nėra. 

Amerikos rinkimų sistema re
miasi keliais labai paprastais princi
pais - pastoviai ir aktyviai ieškoma 
naujų veidų, kurie galėtų atnaujinti 
partinį gyvenimą. Radus kur nors 
provincijoje tinkamą ir dar mažai 
žinomą lošėją, jis paruošiamas ir 
greitai metamas į didijį žaidimą. Ir 
kitas principas - neužsisėdėjimas 
valdžioje, net tie patys veidai il
gainiui tiesiog nusibosta. Pabuvai 
vieną, gal dvi kadencijas ir traukiesi, 
duodi kelią nematytiems veidams, 
naujoms iniciatyvoms. Taip krašto 
politika nesensta, netampa nusibo
dusia rutina, atsiranda azartas, 
šviežumas, idėjų kova. 

Lietuvos politinė sistema tota
liai brežnevinė—monolitinė. Yra par
tijos ir jų bemaž nekintantys lyde
riai su dviem-trim amžinais ir vi
siems matomais pilkaisiais kardino
lais. Ir viskas! O toliau - pilka mani
puliuojamų ir gąsdinamų, papirki
nėjimų rinkėjų masė, neturinti 
praktiškai jokių šansų prasimušti 
aukštyn, karjeros laiptais. Žinanti, 
kad jų idėjos niekad nebus išgirstos, 
reikalingos, į jas nebus atsižvelgta. 
Taigi - demokratija neveikia, nėra 
upės tekėjimo, tik pelkė. Tik išdi
džiai stovinčios faraonų piramidės, 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME 
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolyne 

1) Savai tgal io rekolekcijos — kovo 17-19 d.d. 
Praves Tėvas Rytis Curkšnys, SJ. Prasidės pektadienį registracija 6:30 
v.v.; pirmoji konferencija 7:15 v.v., o baigsis sekmadienį pietumis. Kaina 
su nakvyne - $90.00; be nakvynės - $60.00. 

2) V i e n o s dienos rekolekcijos — šeštadieni, balandžio 1 d. 
Praves vienuolyno kapelionas kunigas Izidorius Sadauskas, SDB. 
Prasidės 9:00 v.r. registracija, ir baigsis vakariene. Kaina — $40.00. 

V I S I K V I E Č I A M I ! Apie savo dalyvavimą pranešti prieš, kartu su 
$25 jmokėjimu, jei norima dalyvauti savaitgalio rekolekcijose. Siųsti: 

Immaculate Conception Convent — Retreat 
600 Liberty Highvvay 
PUTNAM CT 06260-2503 

( * 860-928-7955) 

Margumynai 

PROTINGI GYVENA ILGIAU 
Žmonių sveikatos skirtumai 

dažnai aiškinami tuo, kad jie prik
lauso skirtingoms socialinėms gru
pėms. Vadinasi, ligas ir gyvenimo 
trukmę lemia jų materialinė gerovė. 
Tačiau neseniai atliktas tyrimas 
parodė, jog mūsų gyvenimas prik
lauso ir nuo intelekto. 

Neseniai „The Times" pristatė 
Medicinos tyrimų tarybos eksperi
mentą. Jo esmė — nustatyti ryšį 
tarp intelekto koeficiento (IQ) ir 
sveikatos būklės. 

Tyrimas buvo pradėtas seniai — 
dar 1987-aisiais, kai jame dalyva
vusiems 1,347 vyrams ir moterims 
buvo po 56 metus. 

Daug metų Glasgou ir Edin-
burgh mokslininkai stebėjo tyrime 
dalyvaujančių žmonių sveikatą. 

Kaip ir tikėtasi, eksperimentas pa
rodė, jog didesnę tikimybę susirgti ir 
anksčiau mirti turėjo tie tyrimo da
lyviai, kurie buvo blogiau materia
liai apsirūpinę. Tačiau rezultatai 
taip pat atskleidė, jog egzistuoja aki
vaizdi sąveika tarp IQ ir sveikatos. 

Mokslininkai tai aiškina papras
tai — IQ nulemia žmogaus elgseną. 
O ji dažnai tampa priežastimi įvai
riausių susirgimų. Pavyzdžiui, žmo
nės, kurie vaikystėje pasižymėjo 
aukštu IQ, dažniau mesdavo rūkyti 
nei tie, kurių IQ buvo žemesnis. 
Būtent todėl viduriniosios klasės 
atstovai dažniausiai gyvena ilgiau ir 
mažiau kenčia dėl sveikatos sutri
kimų nei darbininkai. 
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su vis tomis, pačiomis mumijomis, 
išstatomis viešam parodymui. Taip 
Lietuvos politinė sistema tampa 
zombiška, nekūrybiška ir nebeįdo
mia, verčiančia jaunesnius, dar pa
triotiškai nusiteikusius žmones 
krautis lagaminus, nes čia nėra ką 
veikti. 

Įsivaizduokime jauną aktyvų 
konservatorių - tarkim, kokį nors 
tauragiškį, kuris galėtų daug naujų 
idėjų pasiūlyti, kuris yra nematytas 
ir patrauklus, kurio šviesūs darbai 
rajone yra gerai žinomi. Bet jis žino, 
kad pro Kubiliaus-Juknevičienės-
Razmos vienintelę ir neklaidingą 
tiesą bei išmintingą amžinąjį va
dovavimą prasprūsti bus neįma
noma. Tad geriau nė nesikišt į tuos 
reikalus. Tą patį galima pasakyt ir 
apie socialdemokratus - kas ten 
beliks, kai nebebus amžino ir ne
pakeičiamo A. Brazausko? 

Tokiuose nuobodžiuose politi
niuose šachmatuose, atsiranda liau
dį adrenalizuojantys chamai - siū
lantys pažaisti visiems suprantamą 
„durnių". Tai populistai, įgyjantys 
labai daug šansų ateinančiuose rin
kimuose ir vėliau - Lietuvos reikalų 
tvarkyme. Kartais tai yra tiesiog 
svetimtaučiai melagėliai, turintys 
akivaidžių savanaudiškų interesų 
savo firmoms. (Gerai dar - jei jie ne
turi kokių nors sąmoningų įsiparei
gojimų kurios nors svetimos valsty

bės spec.tarnyboms...) Ir todėl jie ra
miai veržiasi į valdžią ciniškai šyp
sodamiesi ir tyčiodamiesi iš Lietu
vos prezidento bei kitų valdžios 
institucijų. 

Šios situacijos nepakeisime ją 
kritikuodami ar piktai šaipydamiesi 
- kas moka vardą savo parašyt tei
singai, o kas ne... Tai gal būt jiems 
net padeda - tu pyksti, vadinasi - tu 
neteisus! Ramus Viktoras tikrai lai
mi paprastų rinkėjų akyse prieš 
susierzinusius lopatologus... 

O situaciją lengvai pakeisti ga
lėtų tik nauji, gražūs politikai, pa
keičiantys pabodusius. Naujos idė
jos, ateinančios iš apačios. Tai gal 
vienintelis šansas neatiduoti savo 
Lietuvos neaiškiems svetimtau
čiams, nes dauguma Lietuvos rin
kėjų yra paprasti žmonės, dažnai 
sergantys sovietine nostalgija. Jiems 
reikia duonos (ledų) ir žaidimų 
(naujų žaidėjų). 

P. S. Manau, kad šioje situacijo
je bene vienintelė jėga, dar galinti 
pasipriešinti šiam ciniškam politinės 
realybės spektakliui yra konserva
toriai, jei jų vadovai sugebės atsi
plėšti nuo savo patogių vadovaujan
čių kėdžių ir sukurti pirmą Lietuvoje 
gyvą partiją, kur iniciatyva ateina iš 
apačios, kur gerbiami paprasti žmo
nės ir jų klausoma. Kur pirmojo 
ešalono kadrų kaita yra natūralus 
bei skatintinas dalykas. 

KŪDIKIAI GALI SUVOKTI 
SKAIČIUS 

Dar kalbėti nepradėjusiems kū
dikiams jau yra būdinga šiokia tokia 
matematikos nuovoka, rodo naujau
si mokslininkų stebėjimai, leidžian
tys spėti, jog kūdikiai gali abstrak
čiai suvokti skaičius. 

Šią savaitę pasirodžiusiame 
JAV mokslų leidinyje „Proceedings 
of the National Academy of Sciences" 
aprašomas stebėjimas, kaip sep
tynių mėnesių kūdikis pagal girdi
mų balsų skaičių tikisi pamatyti tiek 
pat žmonių veidų. 

Duke universiteto tyrėjai stebė
dami 20 kūdikių panaudojo tą pati 
patikrinimą, kuris jau anksčiau bu
vo išbandytas, tiriant beždžionių 
skaitmeninį suvokimą. Kūdikiai 
klausėsi, ar dvi moterys tuo pačiu 
metu ištardavo žodį „look" („žiūrėk"), 
ar tų moterų būdavo trys. Tuo pačiu 
metu kūdikiai galėdavo iš vaizdo 
įrašo atskirti, dvi ar trys moterys 
sako tą patį žodį. 

Kaip buvo nustatyta ir bandy
muose su beždžionėmis, kūdikiai 
gerokai ilgiau stebėdavo tuos vaizdo 
įrašus, kuriuose balsų skaičius ati
tikdavo veidų skaičių. 

„Iš atlikto eksperimento darome 
išvadą, kad kūdikių sąmonėje 'dveje
to' ar 'trejeto' suvokimas nėra juti
minis modalumas, o abstraktaus 
vidinio proceso atspindys", — rašo 
Elizabeth Brannon, atlikusi eksperi
mentą. — Tokie rezultatai patvirti
na hipotezę, kad dar nekalbantys 
kūdikiai ir gyvūnai skaičius įsivaiz
duoja panašiai. Mes jau žinome, kad 
kažkaip labai greitai jie (kūdikiai) 
įgyja gebėjimą suvokti skaičių ir 
atskirti jį nuo sensorinės informaci
jos. Šių tyrimų rezultatai gali padėti 
sukurti metodus, kuriais galėsime 
matematikos įgūdžius diegti nuo pat 
kūdikystės". 

BNS 

POMIDORŲ EKSTRAKTAS MAŽINA 
ARTERINI KRAUJO SPAUDIMĄ 

„American Heart Juoniai" pris
tatė Izraelio mokslininkų tyrimo 
rezutatus, rodančius, jog ši daržovė 
gali būti gydomoji priemonė anks
tyvojoje hipertoninės ligos stadijoje. 

Eksperimente dalyvavo 31 abie
jų lyčių savanoris nuo 30 iki 70 
metų, turėjęs pirmąją hipertoninės 
ligos stadiją. Tyrimo metu dalyviai 
keturias savaites kasdien gėrė 
„placebo" (neturinčias jokio povei
kio) kapsules, vėliau aštuonias sa
vaites kasdien vartojo po kapsulę 
pomidorų ekstrakto. Po to vyrams ir 
moterims keturias savaites vėl teko 
gerti „placebo" kapsules. 

Mokslininkai pastebėjo, jog tuo 
metu, kai žmonės vartojo pomidorų 
ekstraktą, jų kraujo spaudimas 
krito, taip pat sumažėjo vadinamojo 
ok.-idantinio streso lygis. 

Todėl padaryta išvada, kad 
kraujo spaudimą normalizuojantis 
pomidorų poveikis yra susijęs su 
antioksidantai. 

Jie teigiamai veikia žmogaus 
organizmą, nes užkerta kelią for
muotis laisviesiems radikalams, ga
lintiems pakenkti ar pražudyti ląs
telę. 

Mokslininkų nuomone, pomi
dorų dieta yra viena efektyviausių 
gydymosi būdų ankstyvojoje hiper
toninės ligos stadijoje, kadangi šioje 
daržovėje apstu vitaminų C ir E bei 
kitų antioksidantų. 

Hipertoninės ligos atsiradimo 
priežastys iki šiol nėra visiškai 
aiškios ir tai yra viena labiausiai 
pasaulyje paplitusių širdies ir krau
jagyslių susirgimų. 

BNS 
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VONIOS IŠSIVALYS PAČIOS 
Nanotechnologijų pažanga gali 

išgelbėti namų šeimininkes nuo kas
savaitinio nemalonaus vonios šveiti
mo ritualo. Australijos mokslininkai 
sukūrė nekenksmingą dangą, kurio
je yra nanodalelių, galinčių už mus 
atlikti valymo ir dezinfekavimo dar
bus. ,,Turint savaime išsivalančią 
medžiagą, darbą kokybiškai galima 
atlikti nenaudojant jokių dezin
fekuojančių valiklių ir kitų chemi
kalų", — sakė mokslininkė iš Aus
tralijos Rose Awal. 

Anksčiau savaime nusivalančių 
medžiagų naudojimas buvo ribotas 
— jos buvo naudingos tik lauke, nes 
siekiant aktyvuoti dangoje esančias 
molekules buvo reikalinga ultravio
letinė šviesa. 

Paviršiuje yra mažyčių titano 
dioksido dalelių, kurios sužadinamos 
tuo metu, kai absorbuoja ultraviole
tinės šviesos spindulį, kurio bangos 
ilgis yra 380 nanometrų arba ma
žiau. Sužadintos titano dioksido 
molekulės pasižymi oksidacinėmis 

savybėmis, kurios stipresnės net už 
chloro pagrindo baliklį. Šios akty
vuotos dalelės gali oksiduoti orga
ninius junginius ir naikinti bakteri
jas. 

Naujojoje dangoje yra modi
fikuotos titano dioksido dalelės, pri
sotintos kitų katijonų (tokių kaip 
geležies bei vanadžio) ir anijonų 
(deguonies, azoto, anglies ir kitų). Ši 
danga gali absorbuoti didesnio ilgio 
šviesos bangas, todėl matoma dirb
tinė šviesa — pavyzdžiui, tokia, kuri 
šviečia vonioje — jau pakankama, 
kad aktyvuotų dangą. Laboratorinių 
eksperimentų metu nustatyta, kad 
šia medžiaga padengtas stiklinis 
paviršius gali naikinti E.coli (Es-
cherichia coli) bakterijas bei skaidyti 
nepatvarius organinius junginius 
jau matomoje šviesoje. 

Oksidacinės dangos savybės 
taip pat reiškia, kad ant tokių pa
viršių negalėtų augti grybeliai. O 
dėl to, kad paviršius yra hidrofobi-
nis (nemėgstantis vandens), vanduo 

paprasčiausiai nuslysta paviršiumi, 
su savimi nusinešdamas bet kokį 
purvą ir nesirenka į lašelius. To
kią dangą panaudojus vonioms ir 
kriauklėms padengti, pasak R. Awal, 
nebūtų jokios rizikos dirginti odą. 

„Kai vonia pripildoma, vanduo 
sugeria dalį praeinančios šviesos, 
todėl nemanau, kad paviršius galėtų 
aktyvuotis. Paviršius bus aktyvus 
tik tose vietose, kurias šviesa galės 
pasiekti tiesiogiai", — sakė moks
lininkė. 

O r g a n i z a c i j o s 
„Friends of the Earth" 
atstovė spaudai Mary 
Taylor sakė, kad jei tokio 
tipo medžiagos gali pail
ginti padengto objekto 
gyvavimo trukmę, tai yra 
naudinga aplinkosaugos 
atžvilgiu. Bet jie taip pat 
įspėjo: ,,Tokia pažangi 
medžiaga gali turėti ir 
trūkumų. Pavyzdžiui tu
rėtume apsvarstyti, ar ji 

gali būti saugiai perdirbta ar išmes
ta, bei kiek padidėtų energijos 
sąnaudos išgaunant šio paviršiaus 
gamyboje naudojamas žaliavas bei 
pačios gamybos metu". 

Visgi ji pripažino: „Mintis, kad 
vonią galima būtų išvalyti gerokai 
greičiau, skamba labai patraukliai, 
o be to, gali būti, ir labiau specifinių 
dangos panaudojimo sričių — pa
vyzdžiui ligoninėse ji būtų labiai 
naudinga". Elta 

Colonia del Sacramento buvo įkurtas kaipo 
Nova Colonia Do Sacramento įsteigėjo Ma-

nuel De Lobo 1680 m., o buvo surastas portugalų 
naujakurių (kolonistų) iš Brazilijos tais pačiais 
metais ir tai buvo svarbus centras įvežti kontra
bandą — britų prekes, visokias gėrybes — per Rio 
de la Plata upę į ispaniškas kolonijas per ištisą 17-
tą šimtmetį. Maža istorinė miesto dalis yra išsi
kišusi į Rio de la Plata, kai tuo tarpu moderniškas 
miestas nusidriekia apie įlanką. Tai žavi, gyva vie
ta su gatvėmis, apsodintomis išrikiuotais platanų 
medžiais, ir linksma 25 de Agosto aikšte. Visas 
miestas atrodo labai tvarkingai užlaikomas. Vaikš
čiojant po seną miestą, krenta į akis, kaip jis pasi
didžiuodamas „giriasi" savo iš 17-to šimtmečio pa
vyzdingai išsaugotu gražiu kolonijiniu meniškumu 
iki pat dulkėtų gatvių. Mūsų pasivaikščiojimas į 
Barrio Historico (seną arba istorinį rajoną) vedė 
pro gėlėmis nukarusias palanges į bažnyčias, iš
likusias nuo 1680-ųjų metų, pro rinktiniai puikius 
vienaaukščius namus iš kolonijos laikų, kai čia bu
vo portugalų naujakurystė, toliau į įvairius vie
tinius muziejus, išryškinančius turtingą miesto 
praeitį. Barrio Historico pasižymi kolonijinio meto 
nuostabiais pavyzdžiais bei daugeliu Urugvajaus 
seniausiais statiniais. Betgi, nepaisant to, kad 
miestas pastebimai laimingai persisunkęs tradici
ja, visgi kupinas mišinys puikių parduotuvių, žavių 
kavinaičių, gerų restoranų (kurių viename iš jų 
skaniai papietavome) bei įdomių muziejų, turis
tams sudaro daugiau, negu vien tiktai istorijos pa
moką. Ir mieste, net per beveik išdžiūvusį, nususį 
upeliūkštį tiltukai „kvėpuoja sava senoviška dva
sia": tai seni, siauri mediniai, kurių turėklai kai 
kur nusagstyti grandinių „vainikais" (girliandomis) 
arba visiškai be turėklų, tarsi virtę tik paprastu 
lieptu. O visgi vieną jų vyzdys pasigavo ir pasilaikė 
atmintyje — tai dailus medinis tiltelis, dengtas sto
geliu, ir labai primenąs Lucerne, Šveicarijoje ma
tytą „Kapellbruecke" (koplyčios tiltas), tiktai daug 
daug trumpesnis, siauresnis už aną ir be jokios ta
pybos. Tas viduramžių miestas kaip tik išgarsėjęs 
dėl to meniško tilto: iš vidaus jis nutapytas šven
tųjų bei miesto istorijos vaizdais, kurie puošia jo 
stogą ir gegnes. 

Colonia del Sacramento, Urugvajaus Colonia 
provincijoje, nūdien pasižymi kaip kurorto miestas, 
uostas ir prekybos centras turtingai žemės ūkio 
sričiai. Senamiestis pastatytas pagal portugalų 
stilių iš akmeninių namų bei tašytais akmenimis 
grįstų gatvių, istorinė jo dalis ryškiai primena 
Lisabonos senamiestį Portugalijoje. Ir šiandien ga
lima pasigėrėti aikštelėse akmenimis grįstais 
gražiais takais. Vienas malonumas turistui šniukš
tinėti ir „ištirti" vėjuotas gatves bei spalvingus na
mus, išdėstytus visiškai skirtingu „raštu", negu 
ispaniški kolonijiniai miestai. Kaip tik toji istorinė 
vietovė — Barrio Hiostorico — besirandanti ant 
mažo pusiasalio, išsikišusio į La Plata upę. buvo 
1995 m. UNESCO paskelbta Pasaulio paveldo 
vieta. 

PIETŲ AMERIKOS 
PUOŠNUMAI 
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Colonia del Sacramento senose gatvėse tarsi 
jauti pučiant nostalgijos vėją — prie durų kabo gel
toni žibintai, languose pūpso gėlių vazonai (taip jų 
ir Lietuvoje buvo pilna), o tolėliau stūkso ir vienišas 
švyturys, žvelgiąs tolyn per La Plata upę, kuri ap
supa seną miestą. Į švyturį palypėję nesuskaičiuo
jamais (bet daug!) laiptais, išvydome gražų vaizdą 
ir net kitą valstybę — Argentiną, didelę šalį, aštun
tą savo didumu pasaulyje ir antrą didžiausią Pietų 
Amerikos žemyne (jame savo didumu pirmauja 
Brazilija). Šis senove persisunkęs kvartalas turi 
tikrai nuoširdų žavesį, anot Connie, pritraukiantį 
tarptautinius filmų kūrėjus, menininkus, turistus, 
netgi įsimylėjusias poreles. Slampinėjimas jo ta
kais, yra tarsi gilus bridimas per poetišką vešlią 
pievą! Va, kiek daug jame vilionių: senoviškas pa
keliamasis tiltas, vadinamas Puerta de la Ciu-
dadela, pastatytas XVIII šimtmetyje (1745 m.) por
tugalo gubernatoriaus apsaugoti sienomis apjuosto 
miesto vienintelį įėjimą. Atnaujintas, jis žymi is
torinio rajono pradžią su storomis sustiprintomis 
sienomis ir čerpėmis dengtais bei iš tinko pastatais. 

Kadaise buvęs fabrikas ir prieplauka — Bas-
tion del Carmen — šiandien yra teatras bei 

kultūrinis centras. Tarp daugel čia esančių įvairių 
muziejų, yra suteikiančių švystelėjimą į portugalų 
architektūrą, baldus ir kariškas uniformas, kitame 
— portugalų ir ispanų daiktų derinys, pavaizduo
jant kolonijinį gyvenimą; ogi dar viename — iš
statyta daugiau iš ispanų kolonijinio gyvenimo su 
pavyzdžiais: molinių puodų dirbiniais, drabužiais, 
žemėlapiais ir daugiau. Didžiulis pastatas, jau iš 
tolo atrodąs kaip koliziejus, buvo bulių kautynių 
arena, pastatyta 1910 m. ir regėjusi vos aštuonias 
bulių kautynes, nes jos buvo uždraustos 1912 m. 
(kaip puiku, tai pats žiauriausias — kruviniausias 
„sportas"; kai lankant Ispaniją, kelionių agentūros 
šis „sportas" buvo įtrauktas į programą, „stebėjau" 
jį... užmerktomis akimis). Anuomet šis statinys 
buvo didžiulio komplekso dalis, įskaitant Jai alai" 
sporto aikštę, viešbutį bei arklių lenktynių aikštę. 
Dabar vien tik pastaroji tebeveikia. Na, o jau anks
čiau minėtas švyturys šioje vietovėje yra pagrin
dinė vilionė palei La Plata upę, pastatytas 1857 m. 
iš akmenų, surinktų iš San Francisco vienuolyno 
griuvėsių. 

Connie įdomiai kalbėjo ir apie Urugvajų. Jis 
yra antras mažiausias kraštas Pietų Amerikoje, 
turi keturis milijonus gyventojų. Šalis yra įspraus
ta i Pietų Amerikos rytinį pajūrį Brazilijos šiaurėje 

ir Argentinos vakaruose, o Atlanto vandenynas 
plauna rytinį jos krantą. Urugvajus yra truputėlį 
mažesnis už JAV North Dakota valstiją. Penkios 
upės vilnija skersai viso krašto vakarų link, įtekė-
damos į didesnę Urugvajaus upę. Klimatas Urug
vajuje yra santūriai vidutinis, netgi žiemą; šaltis, 
speigas jame gyvenantiems visiškai nepažįstamas. 
Žiemos (birželis - rugsėjis) temperatūra svyruoja 
tarp 50-61 laipsnių F, kai tuo tarpu vasarą 
(gruodis - kovas) temperatūra yra 70° iki 82T. 

Connie trumpai, bet įžvalgiai, supažindino 
mus su Urugvajaus istorija. Urugvajaus senieji čia
buviai gyventojai buvo charrua indėnai, medžioto
jai bei laukų derliaus nuiminėtojai, kurie visiškai 
nepakentė pašaliečių. Jie nužudė tyrinėtoją Juan 
Diaz de Solis ir beveik visą jo įgulą, kai ispanai 
susidūrė su tais karingais indėnais 1516-aisiais 
metais. XVII šimtmetyje charrua indėnai jau spėjo 
praturtėti, nusikratė savo priešiškumą ir, dideliam 
ispanų pasistenkinimui, pradėjo su jais mainais 
prekiauti. 

Urugvajaus didvyris Jose Artigas kovojo prieš 
ispanus, bet nepajėgė sulaikyti jų įsibrovimo 

į Rio de la Plata upės rytinį krantą. Ištremtas į 
Paragvajų jis nesiliovė įkvėpęs kovos dvasios pasi
likusiems, o taip pat kurstydamas juos patriotiškai, 
it mesdamas malkas į vos rusenantį židinį, paga
liau jis laimėjo, jo pasekėjai, su Argentinos parama, 
išlaisvino užkariautą sritį 1828 metais ir paskelbė 
Urugvajaus nepriklausomybę. 

Urugvajaus trapiai nepriklausomybei buvo pa
kartotinai grasinama ištisą XIX šimtmetį, net iš 
trijų pusių — kariškai iš jos kaimynių Argentinos 
bei Braziljos, o ekonomiškai iš Didžiosios Brita
nijos. 

Labai pradžiugino Connie, kai ji užgriebė ir 
truputį Urugvajaus kultūrinę dirvą. Žvelgiant iš 
šono — tikra tiesa — Urugvajus yra mažas kraštas, 
bet jis daro įspūdį savo meninėmis bei literatū
rinėmis tradicijomis. Daugiausia krašto muzikos 
bei šokių tradicijos — tautiškos dainos, polkos (?), 
valsai (?), tango ir t.t. — atklydo iš Europos. Fut
bolas yra tautinė nenumaldoma aistra. Urug
vajiečiai, kurie prisilaiko religijos, beveik visi be 
išimties yra Romos katalikai, nors Bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės. Urugvajiečiai yra aistringi 
mėsos mėgėjai ir parrillada (jautienos patiekalas) 
yra tautos „numylėtinis". O mate (jau Argentinoje 
ragautas Yerba Mate gėrimas, panašus į arbatą, 
traukiamas per šiaudelį) čia „ryjamas" milžiniškais 
gurkšniais, daug ir dažnai. Taip pat labai popu
liarūs gėrimai yra: baltas vynas su vaisių sultimis; 
pusė per pusę gazuoto vyno su baltu vynu ir viso 
pasaulio „favoritas" — alus! 

Pagaliau atslinko laikas atsisveikinti su šiuo 
„senučiuku gražuoliu". Pavakarinės žaros lydimi, 
skubėjome į keltą — sugrįžti Argentinon, nes ryto
jaus rytą turėjome išskristi iš Buenos Aires į 
Puerto Iguazu pamatyti Aukščiausiojo sukurtą 
pasaulio stebuklą — krioklius — visą jų — 275 — 
„puokštę". Bus daugiau. 
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AR ŠALTIS GALI NUKELTI Į ATEITĮ? 
Telšiuose šią žiemą šaltis tapo 

keiksmažodžiu po miestą ištikusios 
šildymo sistemos avarijos. Tačiau 
toks gamtos reiškinys žmonėms yra 
ne tik priešas. Jis tampa viltimi 
atgimti po nebūties. 

Svajonės apie amžiną gyvenimą, 
ar bent jau keliariopai ilgesnį už 
įprastinį, gyvuoja nuo senų senovės. 
Mūsų laikais jas mėginama įgyven
dinti šiuolaikinėmis techninėmis 
priemonėmis. Pirmiausia — šalčiu, 
tiesiog... užkonservuojant. Tam 
reikia kriogenizuoti, tai yra būti 
užšaldytam pirmomis minutėmis po 
mirties. Tada galima tikėtis būti 
atgaivintam, po daugelio metų, kai 
bus atrastas būdas pagydyti nuo 
pribaigusios ligos... Tiesa, lygiagre
čiai dar turi būti sukurta ir patiki
ma atšildymo technologija, kurios 
šio metu nėra. Nors varlės ir į jas pa
našūs gyvūnai ,,kriogenizuojasi lede 
kiekvieną žiemą, tačiau užšaldytų 
aukštesniųjų žinduolių kol kas neį
manoma atgaivinti. 

„Kriogenizacija yra žmogaus 
kūno užšaldymas po mirties vi
liantis ateityje jį atgaivinti. Tai 
nepaklusnumo aktas prieš gamtos 
jėgas, kurios diktuoja mūsų išnyki
mo terminus", — rašo niujorkietis 
mokslininkas Saul Kent knygoje 
„Gyvenimo tąsos revoliucija". Tie, 
kurie tikisi ar rengiasi būti už
šaldyti, vilias, kad ateities mediciną 
galės užšaldytus žmones grąžinti į 
gyvenimą geros sveikatos. Krioge-
nizacijos idėja susilaukė aršios kri
tikos, nes kol kas neįmanoma iš
saugoti žmonių ir kitų žinduolių 
nesužalojant jų per atšildymo pro
cesą. 

„Smegenys miršta po 4—6 mi
nučių, jeigu negauna deguonies, ir 
nėrų jokių galimybių pamatyti po to 
gyvuojantį žmogų", — pareiškė vie
nas gydytojas pacientui, kai šis 
pasidomėjo kriogenizacijos galimy
bėmis. Tačiau niekas nestovi vietoje, 

ir net didžiausių autoritetų skepti
cizmą paneigia nauji žmonijos pa
siekimai. Juk dar praėjusio šimt
mečio pradžioje nebuvo galimybės 
matyti per tolimą atstumą (televi
zijos), nei „dirbtinių smegenų" (kom
piuterių), nei skrydžių į kosmosą 
(aplink Žemę ir net į Mėnulį), nes 
daug kam tokie dalykai atrodė neį
manomi. Tačiau šiandien tai jau 
nėra stebuklai, ir kodėl neturėtų jau 
mūsų XXI amžiuje arba vėliau, pa
sak Maironio, pavykti „prikelti bent 
vieną senelį iš kapų milžinų?" 

Juk nesistebime, kada yra at
gaivinamas skendęs ir ilgokai van
denyje išbuvęs žmogus, kai jam at
liekamas dirbtinis kvėpavimas ar 
širdies masažas. Širdies ir kvėpavi
mo atgaivinimu yra išgelbėta daugy
bė įvairaus amžiaus skendusių 
žmonių, kurie jau buvo be gyvybės 
ženklų. Jprasta, kad šiandien ligo
ninėse speciali aparatūra padeda 
per operacijas ar žymiai ilgesnį laiką 
užtikrinti širdies plaučių, inkstų 
veiklą, kol pacientai atgauna ge
bėjimą gyventi patys be pašalinės 
pagalbos. „Tačiau ar tokie (nekvė
puojantys) žmonės yra iš tikrųjų 
mirę? Ar teisinga, kad asmuo laiko
mas miręs vien tik nustojus veikti 
jo smegenims? Praeityje svarbiau
sias mirties požymis buvo dingęs 
pulsas ir sustojęs kvėpavimas. Šian
dien žmonės atgaivinami ir išgydomi 
iš tokios būklės, kuri anksčiau 
atrodydavusi beviltiška. Užtenka 
prisiminti milijonus žmonių, miru
sių nuo tuberkuliozės, plaučių už
degimo ar difterijos. Šiandien dau
guma jų būtų išgelbėti", — teigia 
Saul Kent. 

Tikėtina, kad ateityje medicinos 
pažanga vis toliau nukels mirties 
sampratą. Jau sugebama atgaivinti 
pacientus, kuriems deguonies trūko 
daugiau kaip dešimtį minučių, o 
netolimoje ateityje (ką rodo bandy
mai su gyvūnais) toks atgaivinimas 

K. An-inro/aičio nuotr. 

taps įmanomas ir po valandinio 
deguonies stygiaus ar net ilgiau. 
Smegenys yra ne tik mūsų pasto
viausias organas, bet ir labai gajus. 
Tyrimai rodo, kad smegenų gyvy
bingumas ir galimybė jas atgaivinti 
išlieka tuo ilgiau, kai net trūkstant 
deguonies, palaipsniui atšaldomas 
mirštančiojo kūnas. 

Vadinasi, tam tikra dalis žmo
nių mirusiais paskelbiami dar tada, 
kai jų kūnai tebėra „darbinės būk
lės", o daktarai tiesiog nepajėgia jų 
sugrąžinti į gyvenimą, nors pacien
tai ir nėra pasiekę absoliučios ne
būties ribos. Pasak Saul Kent, „mes 
augame, bręstame, sergame ir mirš
tame, kadangi dar nežinome, kaip 
sustabdyti ar apgręžti mirties pro
cesą — ne todėl, kad jis būtų neap-
gręžtinas ar neišvengiamas". 

Sustabdytos ir vėliau galimos 
atgaivinti gyvybės idėja jau seniai 
sklandė fantastinėje literatūroje. 
Vienas ryškiausių pavyzdžių Arthur 
Clarke romanas „2001 metų kos
minė odisėja" (1968 m.) ir pagal jį 
pastatytas to paties pavadinimo fil
mas. Pirmąją mokslinę knygą šia 
tema išleido amerikietis profesorius 
Robert Ettinger 1964 metais. Daug 
kriogenizacijos srityje plačiąja pras
me (nuo javų iki gyvūnų užšaldymo) 
darbavosi Čikagoje gimęs lietuvių 
kilmės mokslininkas Peter L. Ste-
ponkus (1941—2001). Jo vardo 
„krikštoliniu prizu" kasmet apdo
vanojami Amerikos studentai už 
geriausius darbus „šalčio fizikos" 
srityje. 

Pirmasis žinomas žmogus, kurio 
kūnas užšaldytas tuoj po mirties 
1967—aisiais, buvo 73 metų psi
chologijos profesorius James Bed-
ford. Po to vienos po kitos ėmė dygti 
firmos, siūlančios tokias paslaugas. 
Amerikoje šiandien didžiausia ir 
garsiausia yra kriogenizacijos pas
laugas teikianti „Alcor Life Ex-ten-
tion Foundation" bendrovė. Ji 2005 
metais turėjo 710 narių, išreiškusių 
valią „gyvenimą pratęsti" po mirties. 
67 nariai, jei juos dar galima vadin
ti, dabar yra ledinėje „laukimo būk
lėje". 

Pagal atitinkamą įstatymą, to
kią valią pareiškęs žmogus laikomas 
mirusiu, kai nustoja plakti jo širdis, 
bet tam tikros smegenų reakcijos 
dar išlieka. Tada nedelsiant imasi 
darbo „Alcor" firmos atstovai. Jie 
stabilizuoja kūną pateikdami sme
genims pakankamai deguonies ir 
kraujo, kad užtikrintų minimalią jų 
veiklą iki žmogus nugabenamas į 
krio-genizavimo įmonę. Kūnas apde-
damas ledais, prisodrintais heparino 
ir antikoguliantų, kad kraujas 
nesukrešėtų gabenant. Kriogeniza-
vimo įmonėje iš kūno pirmiausia 
ištraukiama drėgmė (įskaitant krau
ją), kad nesulūžinėtų šaldomos 
ląstelės. Tada suleidžiamas reikia
mas kiekis glycerolio mišinio, vadi
namojo krioprotektanto, kuris turi 
apsaugoti audinius nuo ledo kris
talų. Tada „klientas" dedamas į 
sausą ledą. kol pasiekiama, maž
daug minus 70 laipsnių Celsijaus 
temperatūra. Jau po to kūnas galva 
žemyn nardinamas į specialų cilin
drą su skystu azotu, pasiekiančiu 
minus 196 laipsniu Celsijaus tem
peratūrą. Ten, „klubo narys" turės 
laukti tiek, kada galės būti atgai
vintas. Žinoma, kol kas tik teoriškai. 
Gal šimtą metų, gal tūkstantį 

Kiek tai kainuoja? Nuo aštuo
niasdešimt iki šimto penkiasdešimt 

tūkstančių dolerių apdraudžiant per 
gyvybės draudimo bendroves. „Al-
col" bendrovės nariams taikomos 
įvairios lengvatos išdėstant mo
kėjimus per dvidešimt metų. Vilio
jami kuo jaunesnio amžiaus žmonės, 
nes jie yra „finansiškai pajėgesni" 
kaupti lėšas, panašiai kaip pensijų 
fonduose. Žemesnė įmokų riba taiko
ma tiems, kas užsisako paslaugą su 
vadinamuoju neurokonservavimu. 
Tai reiškia, kad pageidaujama iš
saugoti vien smegenis, o ne dešimte
riopai daugiau audinių turintį visą 
kūną. 

Tikimasi, kad tolimoje ateityje 
atgaivintas smegenis bus galima 
įdiegti į kitą „korpusą" ir nebus 
prarandama individualybės esmė. 
Bet ir tie, kurie norėtų atgyti „visu 
ūgiu" didžiausias viltis deda į bū
simąsias nanotechnologijas, kurioms 
materija tvarkoma molekuliniu lyg
meniu. Mokslininkai mano, kad šio 
šimtmečio antroje pusėje nanotech-
nologijos jau įgalins tyrinėti ir net 
gydyti pažeistus audinius, net jeigu 
jie stipriai užšaldyti. 

Tiesa, ne visada kriogenizacijos 
paslaugos vyksta sklandžiai. Pasak 
žurnalo „Journal ofCommerce", pieš 
kurį laiką trys kaliforniečių šeimos 
padavė į teismą kriogenizavimu 
užsiimančią firmą „Trans — Time" 
už tai, kad ji užšaldytų artimųjų 
kūnams, „leido sugesti", tai yra — 
atšilti. Kilus firmos ir šeimų nesu
tarimams dėl papildomo užmokesčio 
už „abonentų" išlaikymą, buvo pa
prasčiausiai atjungta šaldymo sis
tema. 

„Šiuo metu negalime taip už
šaldyti kūno, kad vėliau grąžintume 
jį į gyvenimą, — pareiškė žurnalo 
'Newsweek' korespondentui ilgaam
žiškumo ekspertas, dr. Kaleb Pinch 
iš South California universiteto. 
Atgaivinimo po mirties idėja yra 
sadistinis komercinis triukas". 

Realiausia „šalčio biologijos" 
perspektyva, kaip teigia George 
town universiteto profesorius David 
Robinson, — tai „žmogaus organų 
bankų" sudarymas, kad juos būtų 
galima panaudoti ateityje. Tebėra 
paplitusi versija, jog garsusis multi
plikacinių filmų kūrėjas Walt Dys-
ney taip pat pageidavęs būti vienas 
pirmųjų užšaldytas tučtuojau po 
mirties 1966 m. Bet iki šiol landūs 
Amerikos reporteriai nepateikė nė 
vienos Disney „azotinio kapo" nuo
traukos. Vis dėlto dar pakankamai 
daug šalininkų versijos, kad garsiojo 
menininko palaikai saugomi už
šaldyti itin slaptoje vietoje. Jie neti
ki, kad Forest Lawn Memorial Park 
(California) kolumbariume yra lai
koma urna su tikrais Walt Disney 
sudeginto kūno pelenais. Mat jis 
savo testamente pageidavęs būti 
užšaldytas, tačiau giminės jį sude
ginę. Viena aišku, kad pageidaujan
tys tokios paslaugos žmonės turi 
savo valią pareikšti, būdami aiškios 
sąmonės ir pakankamai turtingi. 

Pabaigai grįžkime prie Arthur 
Clarke, numačiusio šiandien dar 
tebeatrodančių fantastine krioge
nizacijos perspektyvą. Žmonija vis 
tiek išmoks atgaivinti užšaldytus 
individus arba jų vaisingumo kom
ponentus, tada taps įmanoma krio-
genizuotus astronautus siųsti į 
tolimiausius Visatos regionus. O gal 
ir mes patys esame tokių atšilusių 
tolimų atvykėlių palikuonys? 

BNS 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

D. C h e n e y p r a l a u ž ė t y l o s u ž t v a r ą 
Washington, DC, vasario 16 d. 

(„ReutersTBNS) — JAV viceprezi
dentas Diek Cheney trečiadienį pri
siėmė atsakomybę už tai, kad per 
paukščių medžioklę netyčia pataikė į 
kitą medžiotoją ir pareiškė, kad „tai 
buvo viena iš baisiausių dienų" jo gy
venime, tačiau atmetė kritiką dėl to, 
kad slėpė šį įvykį nuo visuomenės. 

Neatlaikęs demokratų ir kai ku
rių respublikonų spaudimo D. Che
ney pagaliau prabilo apie tai, kaip 
praėjusį šeštadienį sužeidė 78-erių 
metų Texas teisininką Harry Whit-
tington. Apie šį tragišką įvykį jis 
dramatiškai papasakojo televizijai 
,,Fox News Channel". 

„Niekada negalėsiu pamiršti to 
vaizdo, kai matau jį krentantį. Aš iš
šoviau, ir Harry sukniubo. Turiu pa
sakyti, kad tai buvo viena iš baisiau
sių dienų mano gyvenime", — pasa
kojo D. Cheney. 

Jo interviu buvo pirmas viešas 
pasisakymas apie savaitgalio tragiš
ką įvykį, pasirodęs jau kylant skan
dalui dėl to, kad žiniasklaida nebuvo 
anksčiau informuota apie nelaimę. 

D. Cheney pasisakymo tikslas 
buvo neleisti, kad visuomenė atsako
mybę dėl šio įvykio užkrautų prezi
dentui Greorge W. Bush, ypač kai pre
zidento ir viceprezidento vertinimai 
yra gerokai nukritę, o artėjant rinki

mams respublikonams reikia išsau
goti persvarą Kongrese. 

Demokratai kaltina D. Cheney, 
kad jis siekė nuslėpti šį įvykį ir tvir
t ina, kad neužteko informuoti tik 
vieną laikraštį , o derėjo surengti 
spaudos konferenciją. 

D. Cheney patvirtino, kad ir Bal
tuosiuose rūmuose su niekuo nekal
bėjo apie nelaimę, kol kitą dieną po 
jos apie įvykį informavo personalo 
vadovą Andrew Card. Pasak jo, G. W. 
Bush apie jį sužinojo tik pirmadienį. 

Ligoninės administratorius sa
kė, jog H. Whittington teigia, kad 
buvo sukelta „daug triukšmo dėl 
nieko". 

Australijos televizija parodė 
naujų Abu Ghraib nuotraukų 

Sydney, vasario 15 d. („Reu
tersTBNS) — Viena Australijos tele
vizijos stotis trečiadienį parodė, pa
sak jos, anksčiau neskelbtų vaizdų, 
kuriuose matyti , kaip Jungt inių 
Valstijų vadovaujamame Abu Ghraib 
kalėjime netoli Bagdado fiziškai 
kankinami irakiečių kaliniai. 

Televizijos kanalo „The Special 
Broadcasting Service" dienos naujie
nų laidoje „Dateline" teigta, kad 
nuotraukos buvo padarytos tuo pat 
metu kaip ir visiems žinomos garsio
sios fotografijos, kuriose amerikiečių 
kariai įamžinti Abu Ghraib kalėjime 
kankinantys irakiečius. Minėtieji 
vaizdai 2004 metais sukėlė tarptau
tinės bendruomenės pasipiktinimą. 

Dalis naujųjų nuotraukų pana
šios į ankstesniąsias, o kitose užfik
suota daugiau nederamo elgesio pa
vyzdžių: žudynių, kankinimų ir sek
sualinio pažeminimo epizodų. 

Prastos kokybės fotografijose ir 
iš vaizdo įrašo darytose nuotraukose 
matyti kaliniai: vieni jų permirkę 
krauju ar su gobtuvais ant galvų, 
pririšti prie įvairiausių prietaisų, 
kartais šalia jų įamžintas besišyp
santis sargybinis. 

Šiuos vaizdus tuojau pat parodė 
arabiškos televizijos stotys. Jie gali 
dar labiau sužadinti arabų pyktį, jau 
ir taip pakurstytą sekmadienį pasi
rodžiusių vaizdų, kuriuose britų ka

riai muša irakiečių jaunuolius, bei 
Europos laikraščiuose išspausdintų 
pranašo Muhammad karikatūrų. 

Laidos vykdantysis prodiuseris 
Mike Carey teigė, kad „Dateline" ga
vo aplanką su šimtais tokių nuotrau
kų. Vienos jų matytos jau anksčiau, 
o kitose užfiksuoti nauji kankinimo 
atvejai. 

Prodiuseris atsisakė nurodyti, iš 
kur televizijos stotis gavo šias foto
grafijas, tačiau sakė manantis, kad 
kitiems žurnalistam jos taip pat pri
einamos. 

Anot M. Carey, filmuotoje me
džiagoje matyti, kaip vienas kalinys 
pats tranko galvą į sieną, o nuotrau
kose nufotografuoti lavonai. 

Laida teigia, kad dalis Abu 
Ghraib kalinių žuvo, kai amerikiečių 
kariams bandant numalšinti kalėji
me kilusias riaušes baigėsi guminės 
kulkos ir teko griebtis kovinių šaud
menų. 

M. Carey tvirtino, jog nuotrau
kos, kuriose matyti seksualiai žemi
nami kaliniai, yra pernelyg žiaurios, 
kad jas būtų galima rodyti. 

Amerikos pilietinių laisvių są
jungai (ACLU) sudaryta galimybė 
gauti šias nuotraukas vadovaujantis 
JAV galiojančiomis teisę skleisti in
formaciją nuostatomis, tačiau JAV 
vyriausybe apskundė tokį sprendi
mą, pranešė laida „Dateline". 

forino 2006 
* Ketvirtadieni Turino žie

mos o l impinėse žaidynėse aštuo
nioliktąją vietą tarp 83 sporti
n ink ių moterų 7.5 km biatlono 
sprinto rungtyje, užėmė Diana Rasi-
movičiūtė. 21 metų Lietuvos biatlo-
nininkė distanciją įveikė per 23 mi
nutes 48.1 sekundės, trasoje tik kar
tą nepataikiusi į taikinį. Olimpinės 
čempionės aukso medalis šioje rung
tyje kiek netikėtai atiteko be klaidų 
šaudžiusiai 31 metų prancūzei Flo-
rence Baverel-Robert (23:21.4), ku
rios 15 metų karjeroje tai buvo soli
džiausia pergalė. 

* Antrąjį Italijoje vykstan
čios Turino žiemos ol impiados 
aukso medal į i škovojo Estijos 
s l idininke Kristina Smigun. Sek
madienį laimėjusi moterų duatlono 
varžybas, ketvirtadienį 28 metų K. 

Smigun pirma finišavo ir 10 km as
meninėse lenktynėse klasikiniu sti
liumi — po 27 minučių 51.4 sekun
dės. Lietuvos slidininke Irina Te-
rentjeva šioje rungtyje nedalyvavo. 

* 30-metė Rusijos biat loni-
ninkė Olga Pyliova, pirmadienį 
Turino žiemos olimpiadoje iško
vojusi sidabrą 15 km distancijoje, 
dėl dopingo vartojimo nušalinta nuo 
varžybų bei ketvirtadienį nedalyva
vo 7.5 km sprinto rungtyje. Pasak 
Tarptautinio olimpinio komiteto 
(IOC) atstovo, tai pirmasis teigiamas 
dopingo testas XX žiemos olimpinėse 
žaidynėse Italijoje. Tvirtinama, jog 
abu O. Pyliova mėginiai buvę teigia
mi — sportininkės organizme aptik
tas draudžiamas preparatas karfe-
donas. Rusijos biatlonininkės likimą 
spręs IOC drausmės komisija. 

Proteste dėl 
karikatūrų 

dalyvavo 50,000 
žmonių 

Karachi , vasario 16 d. 
(,,ReutersTBNS) — Karachi mieste 
dešimtys tūkstančių Pakistano is-
lamistų nešini lazdomis ir mojuoda
mi žaliomis vėliavomis ketvirtadienį 
protestavo prieš pranašo Muham
mad karikatūras , sukėlusias smurto 
bangą, per kurią jau žuvo penki 
žmonės. 

Šio sparčiai besiplečiančio pie
tinio miesto pagrindiniame prekybi
n iame rajone susirinko maždaug 
50,000 žmonių. Kai kurie jų degino 
JAV prezidento Greorge W. Bush ir 
Danijos ministro pirmininko Anders 
Fogh Rasmussen lėles. 

Demostracija baigėsi be didelių 
nesusipratimų. Tuo tarpu Islama-
bad, Lahor ir Peshavar per šią sa
vaitę vykusiuose mitinguose smurto 
neišvengta. 

Užsienio bendrovės iš anksto 
ėmėsi atsargumo priemonių — ame
rikiečių banko ,,Citibank" padalinys, 
taip pat vokiečių kompanijos „Sie
mens" atstovybė savo iškabas už
dengė juodu audeklu. 

ATLANTIC 

PARYŽIUS 
Prancūzijos užsienio reikalų mi

nistras Philippe Douste-Blazy pirmą 
kartą Irano branduolinę programą 
pavadino „slaptu, kariniu" projektu. 
„Viskas labai paprasta: Irano bran
duolinės programos negalima lyginti 
su jokia branduoline programa civi
liniams poreikiams tenkinti", — sa
kė jis interviu televizijai „France 2", 
praėjus dviems dienoms po to, kai 
Tehran pranešė apie atnaujinamą 
urano sodrinimą. Tehran toliau tvir
tina, kad jo branduolinė programa 
skirta augantiems gyventojų energe
tikos poreikiams patenkinti, tuo tar
pu aklavietėje atsidūrusi tarptauti
nė bendrija priversta perduoti Irano 
bylą Jungtinėms Tautoms. 

MINSKAS 
Bendras opozicijos kandidatas į 

Baltarusijos prezidentus Aleksandr 
Milinkevič pareiškė, jog jis ir jo ša
lininkai „revoliucijų" neplanuoja. 
„Aš visiškai nuoširdžiai sakau: mes 
nenorim revoliucijų, nenorim, kad 
žmonės eitų į gatves, nes pasekmės 
gali būti liūdnos. Bet prezidentas 
Lukašenka gali pastūmėti juos pa
čius tai padaryti, ir tuomet mes pa
sistengsime, kad jų veiksmai būtų 
tik taikūs", — sakė A. Milinkevič. 

JAV 

NEW YORK 
Irako prezidentas Saddam Hus-

sein praėjusio amžiaus paskutinį de
šimtmetį įspėjo JAV apie šaliai gre
siančius teroro aktus panaudojus 
masinio naikinimo ginklą. Tai užfik
suota garso įraše, darytame prezi
dento kabinete Baghdad per vyriau
sybės posėdį ir transliuotą JAV tele
vizijos kanalo ABC eteryje. Tai dalis 
tų šimtus valandų trukusių įrašų, 
kurie S. Hussein nurodymu buvo da
romi jo rezidencijoje vykusiuose su
sitikimuose. „Terorizmas ateina, — 
kalbėjo Irako vadovas. — Aš sakiau 
apie tai amerikiečiams dar gerokai 
iki rugpjūčio 2-osios. Ateityje per te
roro aktus bus naudojamas masinio 
naikinimo ginklas". Panašu, jog mi
nėdamas rugpjūčio 2 d., S. Hussein 
turėjo galvoje 1990 m. rugpjūčio 2 d., 
kai Irakas įsiveržė į Kuveitą. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpressc6rp.com 

Ocea> 

-•*?&!% 

Kroviniu gabenimas 
laivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Air Frelght 
Automobiliu pirkimas bei 
[siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgevtew, IL 60455 M. 1 708-599-96*0 
Fax. 1 708-599-9632 Ttl. f $00-775-7363 
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LIETUVIU FONDAS /M.ITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
<4911 I27th Street • Lement X 60439 «(630) 257-1616 

Fax {630) 257-1547 

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI 

2005 ra. spalio, lapkričio, gruodžio mėn. 

Sutrumpinimai: atm. įn . — atminimo įnašas, vard. in. — vardi
nis įnašas, prog. in. — proginis įnašas; pavardė po dvitaškio — 
aukotojas; suma po pavardės skliausteliuose — viso įnešta į LF. 

2005 m. spalio mėn. 

2 x $20 Tomkutė Milda, CA ($275); Vaitkus Vytas ir Aldona, 
IL ($2,800). 

2 x $25 Keblys Kęstutis, LA ($1,025); Railaitė Neringa, CA 
($1,000). 

2 x $45 Sautils Stasys atm. įn.: Alkevičius Rasa ir Alkevičius 
Genutė, MI ($145); Stankaitis, dr Jonas, OH ($1,240). 

7 x $50 Balzekas Stanley ir Sigita, IL ($1,225).; Grigaliūnas 
Raimundas, IL ($1,250); Kiliulis Česlovas ir Laima, 
MA ($500); Laucius Henrikas, NJ ($525), Lukas An
drius ($100); Ramonis Valentinas, IL ($50); Shoban 
Sallie Elizabeth atm. įn.: Shoban Mark Andrew, AZ 
($150). 

12 x $100 Babonas, kun. Alfonsas, MI ($600); Chalmeta-
Kaufman Lucina, VA ($1,400); Chiapetta Ričardas ir 
Taiyda, IL ($125); Čyvas, kun. Matthew, FL ($3,000); 
Garūnas dr. Albinas ir dr. Ona, IL ($1,600); Gečienė-
Krokytė, Danutė M. ir Gečas Saulius A. vard. įn.: 
Krokys Bronius, PA ($100); Kleiza Vaclovas ir Asta, 
IL ($600); Laukaitis Kęstutis vard. įn.: Laukaitis Ka
zys, IL ($100); Marcinkus Aldona atm. įn.: Marcinkus 
Antanas, MD ($1,100); Raudys Vytas ir Marija, IL 
($700); Trumpjonas Vilius ir Danutė ($230); Urbonas 
prel. Ignas, IL ($300); XXX ($4,140). 

1 x $150 Vai Vito ir Regina, IL ($2,570). 
1 x $200 Giedraitis Kastytis ir Rita, MI ($210); 
1 x $1,000 Marcinkus Antanas ir a. a.. Aldona, MD ($1,100). 
1 x $5,000 Žitkienė Halina atm. įn.: Budininkas dr. Pranas, LF 

($5,000). 
1 x $76,125.00 Baranauskas Jonas, IL — TESTAMENTINIS PA
LIKIMAS. 
Iš viso: $84,305.000 

2005 m. lapkričio mėn. 

3 x $10 Barisa Bart, CA ($245); Gečas Juozas, FL ($10); Gečas 
Rita, KY ($10). 

5 x $20 Andriulis Vytautas, FL ($20); Jonaitis John, FL ($20); 
Karaliūtė Aušra, IL ($120); Maleckaitė Vaida, IL 
($20); Zavistauskienė Laima, IL ($120). 

3 x $25 Kučiūnas Jūra, IL ($775); Maknys Dawn, PA ($80); 
Masiulionis Aldona, NY ($525). 

2 x $30 Vengianskas Emilija B., MI ($30); Žibąs Jūra C , NY 
($280). 

10 x $50 Ambraziejus Vincas atm. įn.: Ambrose Marius, MD 
($705); Gylys Aleksas J., NY ($50); Kelertienė dr. Vio
leta, IL ($380); Kirvelaitis Vytenis P., IL ($1,600); 
Kulbis Tadas ir Rūta, IL ($485); Macys Vytas ir Stasė, 
FL ($350); Quinn dr. Thomas J. ir Dainė, IL; ($850); 

Ringus dr. Julius ir Lydija, IL ($270); Šalčiūnas Ona, 
FL ($550); Underienė Aldona, IL ($150). 

1 x $90 a.a. Bartuška Romas atm. įn. (laidotuvių aukos): Biru
tis D. ir J.; Klimas A. 

45 x $100 Abrutis Bronius ir Sandra, IL ($100); Ambrozaitis dr. 
Kazys ir Marija, IN ($9,630); Babinskas Valdas ir Ilo
na, NJ ($100); Baltimorės lietuvių bendr. mirusių 
atm. įn.: LB Baltimorės apylinkė, MD ($100); Baruse-
vičius Henrikas, PA ($100); Bendžiūtė Violeta, PA 
($100); Butvydas Vincas, FL ($1,150); Čeponytė Jurgi
ta, PA ($100); Cox Magdalynne Lory, PA ($100); Dun
d a John ir Vitalia, PA($100); Germanas Vytautas ir 
Liuda, IL ($500); Gritz Henry C , PA ($100); Jara-
šūnas Juozas ir Ona atm. įn.: Jaršūnas dr. Emanue
lis, CA ($100); Karalius George ir Mary, PA ($100); 
Kazakauskas Carl. F. ir Eve, PA ($200); Krokytė Ge
novaitė R. vard. įn.: Krokys Bronius ir Juzė, PA 
($100); Krušinskas Anihony ir Roma. PA ($100); 
Kučas Aleksandra? vard. In.: Kučas Renata. PA 

($100); Laniauskas dr. Marius ir Eglė, OH ($300); Liu-
binskas Juozas, Jr. ir Daila, IL ($765); Miežlaiškis 
Giedrė prog. įn. (gimt. prog.): Miežlaiškis Kernius, IL 
($100); Osmolskis Povilas atm. įn.: Osmolskis Ona, 
NY ($1,550); Pangonis Juozas ir Zita, PA ($100); Ru
daitis Teodoras ir Ritonė, IL ($1,100); Šatas Viktoras 
ir Milda, IL ($845); Šatinskas Henrikas, NJ ($150); 
Shoban Mark, AZ ($100); Šležas dr. Adolfas ir Algė, 
FL ($3,600); Snarskis Regina ($1,500); Stankūnas 
Darius vard. įn.: Stankūnas Giedrė ($100); Stončius 
Pijus, IL ($1,000); Surdėnas Vytas ir Danutė, PA 
($100); Sutkus Ada, IN ($4,985); Taraška Vincentas ir 
Rasa prog. įn. (vestuvių proga), OH ($100); Traškelis 
Vladas atm. įn.: Traskell, Robert, AZ ($100); Užinskas 
Irena, PA ($100); VanSant William ir Danutė, PA 
($100); Varanka Dalia, MO ($650); Vitas dr. Robertas 
ir dr. Gailė, IL ($1,300); Vitkus Aleksas ir dr. Dan
guolė, IL ($3,400); Volertas kun. Vytautas, NY ($100; 
Volertas Virgus ir Kristina, PA ($100); XXX ($4,800); 
XXX ($100); XXX ($100). 

4x $200 Gečiauskas Justinas ir Jadvyga atm. įn.: Algimantas 
Gečys, PA ($200); Prackaila Leonas atm. įn.: Bigelis 
Agnės, IL ($1,900); Rugienius Algis, Jr. ir Linda, IL 
($200); Vaišnys dr. Rimas ir dr. Elona, CT ($3,200). 

2x$250 Joga Eugenija atm. įn.: Joga Viktorija, CA ($850); 
Puodžiūnas John ir Angelą, PA ($250). 

l x $ 3 2 5 a.a. Udrienė Vincenta atm. įn. (laidotuvių aukos): 
Leonavičius Jonas; Gilvydis Mindaugas ir Regina; Mi-
kulionis Linas ir Rūta, MI; Zaparackas Algis ir Yolan-
da, MI; Butkūnas Andrius ir Alė, MI; Memenąs Vikto
ras ir Vita, MI; Mikelionis David ir Gretchen, MI; 
Kriaučiūnas dr. Romualdas ir Gražina, MI. 

1 x $500 Saulė Corp. — Paulauskas Patricia N., IL ($500). 
2 x $1,000 Biculčius Vytautas, CA ($1,000); XXX ($19,500). 
Iš viso: $9,480.00 

2005 m. gruodžio mėn. 

l x $ 5 
10x$10 

4x$20 

10 x $25 

l x $ 4 0 

12 x $50 

l x $ 6 5 

l x $ 7 0 

l x $ 7 5 
l x $ 8 0 
35 x $100 

Sadonis Emilia, N J ($125). 
Alšėnas Estera, OH ($175); Barisa Bart, CA ($245); 
Blavesčiūnas Elena, NY ($110); Grybauskas Vytautas 
ir Joana, FL ($610); Jankienė-Stankutė Liuda atm. 
įn.: Vosylius Antanas ir Anele, CA ($143); Kelečius Li
nas ir Ramunė, IL ($110); Krauciunas Jolanta, NY 
($10); Merkis Kazys ir Stasė atm. įn.: Margaitis Gedi
minas, MA ($785); Sprindžiūnas Zenonas ir Liuda 
atm. įn.: Wetherbee Diane, MA ($710); Yungaitis Lisa 
vard. įn.: Saparnis Frank, MA ($10). 
Deveikis Ona, CA ($1,630); Kasauskas Jonas, NJ 
($40); XXX ($295); XXX ($60). 
Bagdas dr. Pranas atm. įn.: Bagdas Tomas, NJ ($145); 
Bublys Algimantas ir Birutė, MI ($675); Genitis Elden 
($50); Kaunelis Pranciškus ir Diane, MI ($35); Kliorė 
Arvydas, C A ($125); Kolupaila Steponas ir Janina 
atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija, IL ($2,025); Razma 
dr. Edis ir Kristina, IL ($1,625); Vaškelis Aleksas atm. 
įn.: Vaškelienė Prima, FL ($325); Yocom Joan, IL 
($45); Zaviskas Stanislovas ir Leontina atm. įn.: Za-
viskas Janutė, ME ($210). 
Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Dalia, IL 
($3,480). 
Dainelis Daivid J., MI ($50); Draugelis Arūnas ir Ire
na ($2,530); Elia Mary E. Spurgis, CT ($375); Jurjonas 
Stanley, IL ($200); Kazakauskas Jonas atm. įn.: Šuls
kis Donna (($50); Kirvelaitis Vytenis P., IL ($1,600); 
Kubilius Audra, IL ($250); Kudirka dr. Andrius A. IL 
($200); Laucius Henrikas, MI ($525); Morrow Rev. 
Dennis W., MI ($75); Paovys Veronika ($1,350); Pau-
lionis Antanas atm. įn.: Paulionis Veronica, AZ ($50). 
Brazys Vincas ir Ona atm. įn.: Zaparackas Algis ir Yo-
landa, MI; Zaparackas Stasė ir Antanas, IL; Punk-
rienė Irena. 
Kutkus Vytautas atm. įn.: Gillis, Birutė Zita, MI 
($980). 
Andriukaitis Bronius, IL ($675). 
Morkevičiūtė Rasa, MA ($100). 
Anonis, Vytautas ir Danutė, NY ($4,000); Armanienė 
dr. Elena prog. įn. (pagerbimas): Marylando Draugijų 
Taryba, MD ($100); Ashmanskas Thomas, MA ($500); 
Balzekas Aivaras atm. įn.: Balzekas Family Founda
tion, IL ($100); Barzdukas Arvydas ir Daiva, VA (pa
gerbiant a.a. dr . .E. Lenkausko atm.) ($300); Boyle 
Venclauskaitė Marijona, OR ($300); Bernardo Braz
džionio Stipendijų fondas: Puodžiūnas Steven, CA 
($6,590); Buivys Daina, MD ($200); Dabšys Tadas, CA 
$220); Daugirdas dr. Jonas ir dr. Ona. IL ($800); De

veikis Audra. C A :$400>: Genčiuviene Adelė atm. in.: 
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Genčius Valentinas, IL ($380); Grayson dr. Vida, NJ 
($1,275); Hauptman Jolanta, IL ($100); Izokaitis Elytė 
prog. įn. (gimt. prog.): Venckus Leonas, MI ($100); 
Karsas Julius, IL ($600); Kasperavičius-Visvydas Juo
zas atm. įn.: Šmulkštienė Aldona, IL; Kaunas dr. Fer
dinandas ir Vanda, IL ($19,000); Kirvelaitis Justinas 
ir Vilūne, IL ($200); Krištolaitis Aldona M, IL ($350); 
Ližaitis Juozas atm. įn.: Buivys Justas, MD ($200); 
Mikalauskas Kazys atm. įn.: Mazza Thomas ir Angeli-
ca, CT ($350); Miklas Henrikas ir Irena, NY ($200); 
Miknaitis Sigitas ir Janina, IL ($2,500); Muliolis Al
girdas ir Amanda, OH ($1,650); Noreika Chester, MD 
($120); Palionis Tadas atm. įin.: Palionis Gailutė, WI 
($1,200); Petroliūnas Vakarė ($100); Porterfield Kate, 
KS ($100); Saliklis Sigita prog. įn. (gimt. prog.): 
Končius Juozas ir Theresa, IL ($100); Stropus Roma
nas ir Rasutė, IL ($100); Svera Jonas ir Birutė, MI 
($150); Vaikutis Vytautas ir Stefa, CT ($1,515); Vilkas 
Eugenijus ir Irena, CA ($1,370); XXX ($100). 

4 x $200 Bieliauskas dr. Vytautas ir dr. Danutė, OH (pager
biant a.a dr. E. Lenkausko atm.) ($4,700); Leparskas 
Romas, MI ($1,400); Mikrut dr. Bernard ir Sigutė, IL 
($300); XXX ($200). 

2 x $250 Budrekaitė-Tender Bronė atm. įn.: Tender, Lisa, MA 
($5,000); XXX ($450). 

1 x $275 a.a. Leparskienė Antanina atm. įn. (laidotuvių aukos): 
Bersėnienė Elena, Canada ($100); Balzekas Stanley ir 
Sigita, IL; Bersėnaitė-Cers Zita, Canada; Bersėnas 
Augenijus ir Vida,Canada; Zaparackas Algis ir Jolan-
da, MI. 

1 x $300 Karaškaitė Gražina atm. įn.: Karaška Maksiminas, 
VA ($300). 

1 x $400 Kisielius Mantas P.; Kisielius Zigmas S.; Kisieliūtė 
Siga M.; Kisieliūtė Žiba O. vard. įn.: Kisielius dr. Pe
tras, IL ($400). 

1 x $425 a.a. Lenkauskas Edmundas atm. įn.: Kubilius Ra
munė, IL; Sunderg Mary ir Co, OH ($100); Sandargas 
Aldona, FL ($100); Ambrozaitis dr. Kazys, IN ($100); 
Kamantas Vytautas ir Gražina, MI ($100). 

2 x $500 Bobelis Antanas C ; Bobelis Darius A.; Brittain Alek
sandra K.; Carman Emily T.; Carman Gregory W. 
vard. įn.: Bobelis Antanas ir Danutė, NY ($500); Pa
kalniškis Daina; Pakalniškis Marius; Pakalniškis 
Svaja; Pakalniškis Vilija vard. įn.: Pakalniškis dr. 
Aloyzas, IL ($500). 

4 x $ 5 0 0 Kasniūnas Marius, IL ($700); Materas Juozas, CA 
($2,100); Pojunas Vera atm. įn.: Vasilius šeima, AZ 
($500); Raišys Vidmantas ir Nijolė, WA ($6,750). 

1 x $630 Vidugiris a.a. Vytautas ir Aleksandra — Charitable 
Remainder Trust. 

2 x $1,000 Karaitis Algirdas atm. įn.: Karaitis Victoria, MI 
($3,100); Leugoud Edward, CA ($11,594). 

1 x $2,000 A. Karaičio STIPENDIJŲ FONDAS: Karaitis Victo
ria, MI ($13,800). 

l x $15,000 Anonis Vytautas ir Danutė, NY — STIPENDIJŲ 
FONDAS. 

I š viso: $30,195.00 

I š viso spa l io , lapkr ič io , g ruodžio mėn.: $123,989.00 
• Įsirašykite ir įrašykite savo artimuosius į Lietuvių Fondo na
rius. 
• Pažymėkite svarbias progas Fondo įnašais — gimimus, 
krikštynas, gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, ju
biliejus. 
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius. 
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fon
dui: 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID #36-66118312. 
Remkime Lietuvių Fondą, nes Fondas remia lietuvybę! 

Stuburo ir skausmo Bgos 

JONAS V.PRUNSKIS MD 
TERR! DALLAS PRUNSKIS,. MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elg in : 847 -289-8822 
McHenry : 815-363-9595 
ElkCrove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

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

VIDAUS LIGLj GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts, 5 r 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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. 
DANTL! GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už pnanamą kainą. 
Susitarimui katoeti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, l L 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

I! 

DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 

„DRAUGAS": išeivijos i r Lietuvos jungt is ; 

„DRAUGAS" lietuvybės ivyturys ir sargas! 
* * * * * * * 

Prenumeruokime i r skaitykime „DRAUGĄ"! 
mmmmmmmmmmmmmmm ®m 

Ištieskite vaikui savo ranką ir 
duokite jam šeimą visam laikui 

Įvaikinkite vaiką iš Lietuvos 

Skambinkite Šiandieną 
sužinoti kaip... 

OUR CHILDREN'S HOMESTEAD 
387 Shuman Blvd. Suite 335 W 

Naperville, IL 60563 
630-369-0004 (tel.) 630-369-0085 (faksas) H O M E 

www.ourchitdrenshomestead.org S l E A D 

oe* cmu>*£M$ 

y x x <;•>••::( • jty.-: : A < X « 

SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Experienced CNA or Home Health 
Aide needed. Mušt have valid proof 

to work in the United States. 
Mušt speak English & driving a plūs. 
Come & go or nve-in. Also need exp. 

Baby/child care vvorkers. 
Call Willie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

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

GREIT PARDUODA 
"ra" -. First Landmark Realty 

773-590-0205 
708-425-7160 

Bus. 
Res. 

RIMAS 
STANKUS 

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

Skelbimti skyriaus tel. l-TTS-SSS-StSOO 
PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

£, 
M U T U A L FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

fSSft 
LEN0EK 

%r :,Ji 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Stephen M. Oksas, President 

v 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

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

Evergreen Park. IL 60S05 
Tel. 708-424-8654773-581 -8654 

http://www.illinoispain.com
http://www.ourchitdrenshomestead.org
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LIETUVIŲ OPERA GYVENS PILĖNŲ DVASIA 
Penkiasdešimties metų kūrybin

go darbo sukakčiai paminėti Lietu
vių operos vadovybė šiems metams 
parinko lietuvišką, tautinio turinio 
kompozitoriaus Vytauto Klovos ope
rą „Pilėnai". Operos premjera įvyks 
sekmadienį, balandžio 30 dieną, 
daugeliui gerai žinomoje Morton 
aukštesniosios mokyklos auditorijo
je, 2401 South Austin Boulevard, 
Cicero priemiestyje. 

Operos valdyba jau išsiuntinėjo 
rėmėjams laiškus, prašydama pa
remti šiais metais minimą 50-ies 
metų Operos veiklos sukaktį, kurią 
norima iškilmingai atšvęsti kompo
zitoriaus Vytauto Klovos opera „Pi
lėnai". Šios operos pastatymas, be 
abejo, pareikalaus ir daugiau išlai-

. dų. Valdybos laiškai paprastai pa
siekia tik dalį rėmėjų — tuos, kurių 
adresus ji turi savo sąrašuose. Ta
čiau būtų malonu, kad šia ypatinga 
proga atsirastų ir daugiau rėmėjų, 
kurie prisidėtų prie operos „Pilėnai" 
pastatymo. Taip pat valdyba tikisi 
sulaukti gausaus žiūrovų būrio ir 
pačioje Lietuvių operos šventėje. 

Norėdami iškilmingai atšvęsti 
šią garbingą sukaktį, po operos 
spektalio rengėjai ruošia iškilmingą 
užbaigtuvių pokylį, į kurį nori pa
kviesti ir mecenatus. Mecenatai, pa-
rėmusieji „Pilėnų" pastatymą 250 
dolerių auka, gaus du pakvietimus į 
pokylį, o taip pat ir du bilietus į spek-

Vytautas Juozapaitis 

Vladimiras Prudnikovas 

taklį; už 150 dol. paramą — vieną 
pakvietimą ir vieną bilietą. Norin
čius dalyvauti pokylyje, valdyba pra
šys apie tai jai pranešti, kad iš anks
to būtų galima nustatyti norinčių 
dalyvauti asmenų skaičių. Kaip vi
suomet, mecenatai bilietus galės pa
sirinkti jiems skirtoje salės sekcijoje. 
Daugiau informacijos gali jums su
teikti valdybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus, telefonu 773-925-6193. 
Aukas bei bilietų užsakymus prašo
me siųsti: Lithuanian Opera of Chi-
cago, Inc. 3222 W. 66th Place, Chi-
cago, IL, 60629. Paminėtina, kad 
operai suteiktą paramą taip pat gali
ma nurašyti ir nuo valstybinių paja
mų mokesčių (Fed. LD #36- 2935678). 
Spektaklio bilietų kainos yra nuo 25 
dol. iki 50 dol. Salės akustika yra 
puiki, matomumas, nepaisant kur 
salėje sėdėtumėte, yra labai geras. 

Kasmet Lietuvių opera išleidžia 
gerai paruoštą programos leidinį, į 
kurį yra įrašomos visos rėmėjų 
aukos, žinoma, jeigu jos yra įteikia
mos bent porą savaičių prieš prem
jerą. Šiais sukaktuviniais metais 
bus išleistas platesnės apimties lei
dinys, kurio paruošimu rūpinasi 
„Draugo" vyriausia redaktorė Da
nutė Bindokienė. 

Operos „Pilėnai" premjera nepa
prastai greitai artėja, o operos cho

rui darbo dar per akis. Maestro A. 
Vasaitis nepraleidžia nei mažiausio 
nesklandumo — stabdo ir kartoja 
tol, kol dainininkų balsai skamba 
nepriekaištingai. Repeticijose jam 
talkina koncertmeisteris Manigirdas 
Motekaitis ir chorvedė Jūratė 
Grabliauskienė. Šių metų operoje 
chorui dainavimo daug — bus kur 
pasireikšti. Moterų choras šiuo metu 
yra ganėtinai stiprus, o vyrai susi
lauks pastiprinimo iš Lietuvos. I 
talką atvyksta aštuoni jauni dai
nininkai — balsą lavinantys studen
tai. Į choro eiles įsijungs ir solisto 
Vytauto Juozapaičio žmona, taip pat 
dainininkė, moterų ansamblio va
dovė Eglė Juozapaitienė. 

Operos „Pilėnų" solistų sudėtis 
bus be priekaištų — išvysime ma
tytų veidų, kurių puikiu dainavimu 
grožėjomės praeityje, bus viena ir 
debiutante. Eglės vaidmenį atliks 
Nida Grigalavičiūtė, o Mirtos — 
Dalia Kužmarskytė. Margirį dainuos 
Vladimiras Prudnikovas. Udrio arija 
mus žavės Vytautas Juozapaitis. 
Rūtenio vaidmenį atliks Audrius 
Rubežius, o Ulrichą — Liudas Nor
vaišas. Alminas, Rūtenio palydovas 
bus Vaclovas Momkus, o sargybos 
kario vaidmuo teko Juliui Savrimui. 
Pasirodys ir kiti solistai. 

Operą režisuoja publikai gerai 
pažįstamas, per dešimt metų su Lie
tuvių opera besidarbuojantis reži
sierius Eligijus Domarkas. „Pilėnus" 

Audrius Rubežius 

Nida Grigalavičiūtė 

jis režisavo ir 1994 metais, kai šią 
operą čikagiečiai statė pirmą kartą. 
Rūbai bei kita butaforija ir šiais 
metais bus iš Lietuvos operos ir bale
to teatro. 

Bilietus į „Pilėnų" spektaklį jau 
galima įsigyti „Seklyčioje", 2711 W. 
71st Street, Chicago, IL 60629. Te
lefonas 773-476-2655. Bilietai par
duodami pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 9 v.r. iki 4 vai. p.p. ir 
šeštadieniais nuo 10 v.r. iki 2 vai. 
p.p. Penktadieniais bilietai nepar
duodami. Daugiau informacijos apie 
šių metų operą galima rasti maestro 
Alvydo Vasaičio parengame interne-
to tinklalapyje: 

www.lithoperachicago.org 
Operos „Pilėnai" premjera įvyks 

sekmadienį, balandžio 30 d., 3 vai. 
p.p., Morton mokyklos auditorijoje, 
2401 South Austin Boulevard, Cice
ro, IL. Lietuvių operos vadovai kvie
čia į premjerą ir laukia gausaus žiū
rovų dalyvavimo ne vien iš Čikagos 
ir jos apylinkių, bet ir tolimesnių vie
tovių. Taip pat maloniai prašo šią 
garbingą Lietuvių operos sukaktį 
paremti ir finansiškai. Bus tik vie
nas operos „Pilėnai" spektaklis, o ar 
ši opera dar pasirodys kada Čikagos 
scenoje ateityje — tai didelis klausi
mas. 

Juozas Končius 

F. VAITKAUS SKRYDŽIO SUKAKTIES PAMINĖJIMAS 
2005 m. rugsėjo mėn. sukako 70 

metų nuo antrojo transatlantinio 
skrydžio, kurį atliko Čikagoje gimęs 
lakūnas Feliksas Vaitkus. Šį jubi
liejų iškilmingai paminėjo Lietuvos 
aviacijos muziejus Kaune. Aviacijos 
memoriale buvo atidengta marmu
rinė atminimo lenta JAV, Kohler, 
WI, miestelio kapinėse palaidotam 
JAV Karo aviacijos pulkininkui lei
tenantui Feliksui Vaitkui. Dainų at
likėjas Alvidas Rapkevičius sukūrė 
ir atliko baladę apie Felikso Vait
kaus skrydį. Rašytoja Irena Jacevi
čienė jubiliejui paskyrė savo naują 
knygą — eiliuotą sakmę apie F. 
Vaitkų „Vienas per Atlantą". 

Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) Čika
gos skyrius savo tradicinį kalėdinį 
susirinkimą paskyrė Felikso Vait
kaus ir jo žygdarbio paminėjimui. 
Ačiū aviacijos entuziastui, Lietuvos 
aeroklubo garbės nariui Vytautui 
Peseckui, kuris paruošė ne tik pra
nešimą apie skrydį, bet ir pasirūpino 
parodėle bei jubiliejinio voko su F. 
Vaitkaus nuotrauka išleidimu. Deja, 
susiklosčius nepalankioms aplinky
bėms, jis negalėjo atvažiuoti iš Be-

verly Shores, IN, į Jaunimo centrą, 
kur vyko minėjimas. Pranešimą per
skaityti teko Aurelijai Dobrovols-
kienei. 

Rimantas Gurauskas perskaitė 
net tris sveikinimus minėjimo da
lyviams, gautus iš Lietuvos aviacijos 
muziejaus direktoriaus Algio La
pinsko, Lietuvos aeroklubo preziden
to Stasio Murzos ir generalinio 
sekretoriaus Antano Karpavičiaus. 
Kauno aviacijos veteranų sąjungos 
vardu sveikinimą atsiuntė pirmi
ninkas Saulius Prialgauskas. 

Nors minėjimo išvakarėse lėktu
vas Midway oro uoste dėl sniego 
pūgos leisdamasis išvažiavo į judrią 
sankryžą, tikrųjų F. Vaitkaus ger
bėjų blogi orai neišgąsdino. Inžinie
rius Juozas Liubinskas atnešė įvai
rių eksponatų iš savo kolekcijų: to 
meto atvirukų, pašto ženklų, skirtų 
istoriniams eksponatų lietuvių skry
džiams per Atlantą, F. Vaitkaus 
nuotrauką su jo originaliu parašu. 
Radijo valandėlės „Studija R" vedė
jai Raimondas ir Ramunė Lapai 
leido dalyviams pavartyti 1935 m. 
Kaune išleistą knygą „Lithuanika II. 
Atlanto nugalėtojas F. Vaitkus". 

Meninę programą atliko solistė 
Nijolė Penikaitė ir Jūratė Grab
liauskienė. Po minėjimo visų laukė 
užkandžių stalas ir atgaiva. Minė
jimas praėjo jaukiai ir šeimyniškai. 
Atrodo, kad be ALIAS Čikagos sky
riaus, daugiau niekam neberūpi 

prisiminti ir pagerbti Lietuvai tiek 
nusipelniusius ir Amerikoje gyvenu
sius transatlantinius lakūnus — 
Feliksą Vaitkų, Steponą Darių ir 
Stasį Girėną. 

Aurelija Dobrovolskienė 

ALIAS Čikagos skyriaus valdyba prie F Vaitkaus skrydžio 70 ciui skirtos parodos 
stendu ls kairės Vilma )aruliene, Rimantass Gurauskas Birute Mickevičiene 
Aurelija Dobrovolskienė ir Teodoras Rudaitis 

http://www.lithoperachicago.org
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OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE 

torina aooe 

TURINO OLIMPINES 
ŽAIDYNĖS 

XX žiemos olimpinės žaidynės 
Turine penktadienį buvo iškilmingai 
atidarytos įspūdingu Italijos istori
jos pristatymu su šokio ir muzikos 
elementais, kurį pratęsė ilgas 
olimpiados dalyvių paradas ir iki 
paskutinės akimirkos intriguojanti 
ugnies uždegimo ceremonija. 

„Aistra gyvena čia!" — toks ati
darymo šventės ir visų žaidynių 
šūkis. Italijos prezidentas Carlo 
Azeglio Ciampi oficialiai paskelbė 
žaidynes atidarytomis, o Tarptau
tinio olimpinio komiteto (IOC) prezi
dentas Jacąues Rogge paragino spor
tininkus laikytis sąžiningumo prin
cipų. 

„Mieli atletai, jūs esate žaidynių 
širdis. Suteikite joms stebuklingu
mo, kurio mes visi taip trokštame, 
ne tik savo pasirodymais varžybose, 
bet ir savo elgesiu. Prašau, varžy
kitės sąžiningai, stenkitės suprasti 
ir gerbti vieni kitus, o svarbiausia, 
siekite pergalių be dopingo, — sakė 
IOC vadovas. — Mūsų pasauliui rei
kia taikos, tolerancijos ir brolišku
mo. Visa tai gali suteikti olimpinių 
žaidynių vertybės". 

Turino žaidynių organizacinio 
komiteto (TOROC) vadovas Valen
tino Castellani teigė: „Italijai suteik

ta garbė pasveikinti sportininkus iš 
80 šalių. Turinas artimiausioms po
rai savaičių taps pasaulio sporto sos
tine". 

Olimpinę vėliavą į stadioną pir
mąkart įnešė aštuonios moterys — 
Italijos aktorė Sophia Loren, Čilės 
rašytoja Isabel Allende, JAV aktorė 
ir UNICEF ambasadorė Susan Sa-
randon, 2004 metų Nobelio premijos 
laureatė iš Kenijos laureate Wangari 
Maathai, Kambodžos kovotoja už 
žmonių teises Somaly Mam, triskart 
olimpinė čempionė marokietė Nawal 
EI Moutawakel, Italijos slidininke 
Manuela di Centą ir Mozambiko 
lengvaatletė Maria Mutola. 

Olimpinį aukurą Turino olimpi
niame stadione uždegė Italijos sli
dininke Stefania Belmondo — titu
luočiausia Italijos olimpietė. 37-erių 
metų slidininke per savo karjerą 
iškovojo du aukso, tris sidabro ir 
penkis bronzos medalius. 

Įspūdingą atidarymo ceremoniją 
vainikavo tenoro Luciano Pavarotti 
atlikta arija „Nessun Dorma" iš 
Giacomo Puccini operos „Turandot". 

Turino žaidynės, kuriose daly
vauja 2,500 sportininkų iš 80 šalių, 

vyks iki vasario 26 dienos. 
ELTA 

Olimpinis stadionas Turine. 

D. RASIMOVIČIUTE APLENKĖ 15 VARŽOVIŲ 
Turino žiemos olimpinių žai

dynių biatlono varžybų moterų 15 
km lenktynėse pirmadienį Lietuvos 
atstovė Diana Rasimovičiūtė distan
ciją įveikė per 1 vai. 4,4 sek. ir tarp 
82 dalyvių užėmė 67-ąją vietą. 

Lietuvė šaudykloje suklydo net 
aštuonis kartus. Ji nugalėtojai rusei 

Svetlanai Išmuratovai (1 baudos 
min.) pralaimėjo 10 min. 40,3 sek. 
Sidabro medalį iškovojo kita Rusijos 
atstovė Olga Pyliova (1), kuri savo 
tėvynainei pralaimėjo 45,5 sek. 
Bronza atiteko vokietei Andrea 
Henkel (2, • 1.10,87). 

ELTA 

Sportas Lietuvoje 

LIETUVOS ŠOKĖJAI — ANTRI 
Pasaulio sportinių šokių varžy- Nugalėjo Slovėnijos atstovai Zo-

bose Montrealyje (Kanada) Lotynų ranas Plohlis ir Tatsiana Lahvi-
Amerikos šokių programoje Lietuvos novič. Trečiąją vietą užėmė Vokie-
čempionai Andrius Kandelis ir Eglė tijos šokėjai Jesperas Birkehojus ir 
Visockaitė-Kandelis iš Vilniaus Anna Kravčenko. 
„Ratuto" klubo užėmė antrąją vietą. BNS 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T H U A N I A N V V O R I D V V I O E O A I L V 

Lietuvos Dukterų draugijos steigėjai 

A t A 
ALEKSANDRAI GYLIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime su 
dukra ALDONA MINELGIENE, sūnum PAULIUMI 
GYLIU ir jų šeimomis. 

Lietuvos Dukterų draugija, Seattle skyrius 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
LINAS JURCYS 

Šv. Mišios už a.a. Liną bus aukojamos 2006 m. vasario 19 d. 
10:30 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje (šalia Jaunimo centro). 

Kviečiame visus artimuosius dalyvauti šv. Mišiose. 

Sportas Amerikoje 

/ / 

„CAVALIERS" ĮVEIKĖ 
SPURS" KREPŠININKUS 

Šiaurės Amerikos Nacionalinės 
krepšinio asociacijos (NBA) Čempi
onate pirmadieni du lietuvius turin
tis „Cleveland Cavaliers" klubas 
namuose 101:87 (18:19, 27:25, 26:18, 
30:25) įveikė nugalėtojų titulą gi
nančius „San Antonio Spurs" krep
šininkus ir nutraukė jų devynių per
galių seriją. „Kavalieriai" po dviejų 
kėlinių pirmavo 45:44, o po trijų 
kėlinių — 71:62. Žydrūnas Ilgauskas 
per 29 min. surinko 17 taškų (dvi
taškiai 8/19, baudos 1/1), atkovojo 11 
kamuolių, atliko 1 rezultatyvų per
davimą, blokavo 1 metimą ir pra
sižengė 4 kartus. Martynas Andriuš
kevičius žaidė tik 2 min. ir į krepšį 
nemetė. 

„Cavaliers" geriausias žaidėjas 
LeBron James surinko net 44 taškus 
(dvitaškiai 18/30, tritaškiai 1/3, bau
dos 5/8). Jis 40 taškų ribą šį sezoną 
pasiekė šeštą kartą. Drew Gooden 
indėlis \ pergalę — 10 taškų ir 10 

atkovotų kamuolių. 
„Spurs" komandos puolėjas Tim 

Duncan pelnė 19 taškų ir atkovojo 
10 kamuolių Emanuel Ginobili ir 
Ben Udrih surinko po 12 taškų. 

„Cavaliers" (30 pergalių/21 pra
laimėjimas) Rytų konferencijoje 
užima ketvirtąją vietą. „Spurs" 
(40/11) Vakarų konferencijoje yra 
pirmas Ketvirtąją pergalę iš eilės 
iškovojo Arvydo Macijausko klubas 
„New Orleans/Oklahoma City Hor-
nets", namuose 97:96 (18:30, 18:23, 
35:21, 26:22) įveikęs „Washington 
Wizards" komandą. Pergalingus du 
taškus, aidint finalinei sirenai, 
aikštelės šeimininkams pelnė David 
West. Jis iš viso surinko 19 taškų. A. 
Macijauskas aikštelėje nepasirodė. 

„Wizards" komandos neišgelbėjo 
ir 43 Gilbert Arenas pelnyti taškai. 

„Hornets" (28/23) Vakarų kon
ferencijoje užima šeštąją poziciją. 

Elta 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30-2:30 vai. dienos 

Kiekvieną vasario mėnesio penktadienį 
nuo 7 iki 8 vai. v . 

LTV rodys geriausias Lietuvos Nacionalinės televizijos 
pramogines programas 

per Čikagos 48 kanalą, 
taip pat per Comcast Cable 248 kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 
ALTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai 

per 33 televizijos kanalą ir per Comcast Cable. 

Informacija teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127 th Street, Lemont, IL 60439 

mailto:altv@comcast.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• V a s a r i o 18 d., š eš tad ien į , Ame
rikos lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
rius kviečia visus norinčius dalyvau
ti slidinėjimo išvykoje į Alpine Val-
ley, WI. Slidinėjimo bazės tel. 1-800-
227-9395, tinklalapis: www.alpineval-
leyresort.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 19 d. 1 vai. p.p. bus 
lietuviškos pamaldos Beverly Shores 
Šv. Onos bažnyčioje. Mišias aukos 
kun. Antanas 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, fėjimas — auka. 

• L B Lemonto apy l inkės 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
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 s talus skam
binkite tel.: 708-974-0591. 

• Vasar io 19 d., s e k m a d i e n i , 
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: 773-776-
4301 arba 312-479-7679 (Aldona 
Buntinaitė). 

• Mažos ios Lie tuvos l i e tuv ių 
draugija Čikagoje vasario 25 d., šeš
tadienį, 6 vai. v. maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių Šiupinį" Bal-
zeko lietuvių kultūro muziejaus 
„Gintaro" salėje. Meninę programą 
atliks solistai Nida Grigalavičiūtė ir 
Algimantas Barniškis. Akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. Bus vaka
rienė, šokiai, gros A. Barniškio gru
pė. Stalus prašome užsisakyti iš 
anksto tel. 630-969-1316 (Ramūnas 
Buntinas). 

• J A V LB Waukegan-Lake Coun-
ty apylinkės bendruomenė vasario 
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos 

Nepriklausomybės dienos minėjimą, 
kuris vyks Greenbelt Cultural Cen-
ter, 1215 Green Bay Rd., North Chi
cago. Pagrindinis kalbėtojas — JAV 
LB Krašto tarybos narys Gediminas 
Damašius. Meninėje programoje da
lyvaus jauna pianistė iš Lietuvos 
Sondrita Beinarytė ir Gedimino litu
anistinės mokyklos moksleiviai. Po 
minėjimo vyks Šeimos šventė. Minė
jimo metu bus telkiamos aukos JAV 
LB Krašto valdybos veiklai paremti. 
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. 

• V y d ū n o fondas y r a iš le idęs 
20 knygų. Paskutinis leidinys — 
prof. dr. Vytautas Černius knyga 
„Žmogaus vystymosi kelias". Tai 
vertinga knyga ne tik mokytojams 
bet ir visiems žmonėms, kuriems rū
pi žmogaus asmenybės vystymasis. 
Knygos sutiktuvės įvyks Lietuvių 
dailės muziejaus Pasaulio lietuvių 
centre salėje vasario 26 d., sekma
dienį, 12:30 vai. p.p. Bus meninė 
programa ir pasisvečiavimas. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

• C i c e r o LB valdyba ir Cicero 
ALTo skyrius vasario 26 d., sekma
dienį, ruošia Vasario 16-osios — 
Nepriklausomybės dienos ir Kovo 
11-osios — Nepriklausomybės atkū
rimo dienos minėjimą. Minėjimas 
prasidės 9 vai. r. šv. Mišiomis Šv. 
Antano bažnyčioje. Po šv. Mišių visi 
rinksimės parapijos salėje. Pagrin
dinę kalbą pasakys LR generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius. Meninę programą atliks 
Alfonso Seniūno muzikinis vienetas. 
Rengėjai maloniai kviečia visus 
lietuvius iš Cicero ir jo priemiesčių 
gausiai dalyvauti. 

• V a s a r i o 26 d., sekmadienį , 12 
vai. p.p. Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės namuose, 2417 W. 43-ia 
gatvė, ruošiamas Užgavėnių pasi
linksminimas. Šokiams gros Algi
mantas Barniškis, veiks baras, lote
rija, bus skanus lietuviškas maistas. 
Visi kviečiami. 

•Kvieč iame visus vasario 28 d. 
4 vai. p.p. į Užgavėnių blynų popietę 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Skanūs blynai ir nuotaikinga S. 
Jagminienės muzika! 

• K o v o 3 d., penktadien į , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636 įvyks Algimanto Ke-
zio ir Eugenijaus Krukovskio foto
grafijos parodos „2K2" atidarymas. 
Tai paroda apie Lietuvos sostinę 
Vilnių. Kviečiame visus dalyvauti. 

• P a v a s a r i n ė mugė Jaunimo 
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3 
vai. p.p. Mugėje galėsite įsigyti įvai
riausių gėrybių. Vaikams bus žaidi
mai, loterija, juokdarys dovanos 
balionus. Vaišinsimės gardžiu lietu
višku maistu. Šeštadienį visus 
linksmins liaudiška muzika ir dain
os. Sekmadienį 10:30 vai. r. vyks šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje. 1 vai. p.p. 
bus meninė programa: tautinių šo
kių grupė „Suktinis" (vadovė Salo
mėja Strižigauskienė), jaunųjų ta
lentų pasirodymas (vadovė Jolanta 
Banienė). 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. 

Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato Čikagoje 

pranešimas 
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje ir Balzeko lietu

vių kultūros muziejus rengia LR užsienio reikalų ministerijos ambasadorės 
ypatingiems pavedimams Gintės Damušytės susitikimą su JAV lietuvių 
bendruomene. 

Susitikimo metu ambasadorė G. Damušytė supažindins su LR Spe
cialiosios misijos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos veikla. 
Pagrindinis Specialiosios misijos uždavinys yra stiprinti taiką ir saugumą 
Goro provincijoje, įgyvendinant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliu
cijas ir dalyvaujant Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkū
rimo grupės veikloje. 

Ambasadorė G. Damušytė yra buvusi Lietuvos ambasadore NATO, 
Austrijos Respublikoje, ji yra dirbusi Lietuvos Nuolatinėje Misijoje Jung
tinėse Tautose. 

Susitikimas vyks kovo 1 d., trečiadienį, 7 vai. v. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629). Užsiregistruoti 
dalyvauti renginyje arba daugiau apie jį sužinoti galite paskambinę tel. 773-
582-6500. Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

LITUANISTINIŲ M O K Y K L Ų 
MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

2006 m. kovo 5 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro Bodų 
menėje, 14911 127th Street, Lemont, IL, įvyks JAV LB Švietimo tarybos 
organizuojama lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija. 

9 vai. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios. 

10 vai. ryto — konferencijos pradžia, dalyvių registracija. 
Prof. dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun kalbės tema „Lituanistinis švieti

mas: keli klausimai". Bus kalbama apie lituanistinio švietimo tikslus ir 
vartojamu metodų tinkamumą tiems tikslams atsiekti; apie bend
ruomenės sąvoką ir jos vaidmenį lituanistiniame švietime. 

Kita kalbėtoja — mokytoja Rita Venclovienė, ji pasidalins mintimis 
apie mokymo būdus, pamokys pedagoginių žaidimų, kurie padeda 
Įtraukti į mokymo procesą visus klasės mokinius. Pamokoje naudojami 
žaidimai pagyvina pamoką, ji tampa Įdomesnė. 

Kviečiame visu mokyklų mokytojus kuo gausiau dalyvauti konfe
rencijoje. 

Nuotrauka iš 2005 metų mokytoju konferencijos Lemonte. 

Antanas Adomai t i s , Manchester, CT, atsilygindamas už „Drau
go" prenumeratą, kar tu atsiuntė 50 dol. auką. Širdingai dėkojame. 

Marija Kuprienė, Cicero, IL, už gražų, lietuviškomis gėlėmis 
pražydusi, 2006-ųjų metų kalendorių paaukojo „Draugui" 100 dol. Lin
kime, kad kiekviena diena, pažymėta tame kalendoriuje, būtų sveika ir 
laiminga. Ačiū! 

• Sunku patikėti , kad žiema jau 
greit baigsis. Pavasario žiedai ne
trukus pražydės. Su pirmaisiais pa
vasario žiedais vyks tradicinė Čika
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. 

• P r a ė j u s i ų metų (2005 m.) pa
baigoje ir šių metų pradžioje bibliofi
lo Stasio Džiugo iniciatyva Nacio
nalinei Martyno Mažvydo bibliote
kai Vilniuje buvo nusiųsti vertingi, 
įrišti kietais viršel;;i;.- pr-r; odm:u 

leidinių komplektai: „Mūsų kelias" 
(1947-1948 metų leidiniai), „Tėviš
kės garsas" (1947-1948 m.), „Europos 
lietuvis" (1954 m.), „Žiburiai" (1948 
m.), „Tremtis" (1951 m.), „Mintis" 
(1945, 1946, 1947 ir 1948 m.). Po du 
komplektus „Naujas gyvenimas" 
(1946 m.), „Tremtinių mokykla" 
(1946 m.), „Australijos lietuvių 
metraštis" (1961 m. ir 1983 m.), 
„Britanijos lietuvis" (1947 m. ir 1973 
m.). Taip pat išsiųsta visas 1953 m. 
„Tėviškės žiburių", leistų Toronto, 
Canada, komplektas ir Bostone leis
tas 1953 m. visas „Darbininko" kom
plektas. Persiuntimo išlaidas paden
gė pats siuntėjas. 

http://www.alpineval-
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