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aštunti

Drobiazko i r P. Vanagas

M. Drobiazko ir P. Vanagas atlieka originaliąją programą.
Turinas, vasario 20 d. (ELTA)
— Turino žiemos olimpinių žaidynių
dailiojo čiuožimo varžybose Lietuvos
šokių a n t ledo pora Margarita Dro-

EPA-ELTA nuotr.

biazko ir Povilas Vanagas po sekmadierų atliktos originaliosios programos išliko aštunti,
Mūsiškiams originalioji progra

Religinių b e n d r i j ų v a d o v a i
smerkia smurto proveržį
Vilnius, vasario 20 d. (BNS) —
Lietuvos tradicinių religinių ben
druomenių vadovai smerkia pasau
lyje nuvilnijusią smurto bangą po to,
kai Vakarų žiniasklaida išspausdino
m u s u l m o n ų pranašą M u h a m m a d
pašiepiančias karikatūras.
„Visi atstovai vienareikšmiškai
išreiškė savo nuomonę, kad smurtas
nėra geras dalykas", — po pirmadie
nį vykusio prezidento Valdo Adam
kaus susitikimo su tradicinių religi
nių bendrijų Lietuvoje vadovais sakė
Lietuvos musulmonų sunitų muftijus Romualdas Krinickis.
J i s pabrėžė, jog ,,nė viena religi

ja, nė vienas tikėjimas nepropaguoja
nei smurto, nei karų". „Propaguoja
tam tikros jėgos, tam tikri pavieniai
asmenys", — sakė R. Krinickis,- pri
dūręs, jog „smurto niekada nebuvo
ir nebus, jei nebus kūrenama neapy
kantos ugnis".
Anot muftijaus, ne visi pasaulio
musulmonai ėmėsi smurto, protes
tuojant prieš Muhammad karikatū
ras. „Ne visi taip reaguoja. Dievas
mus sukūrė skirtingomis tautomis,
skirtingomis kultūromis, skirtingais
žmonėmis, kad mes pažintumėme
vienas kitą", — kalbėjo maždaug
5,000 narių
N u k e l t a \ 6 psl.

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr.

aktorius pats pasirinko mirtį.
„Netekome aktoriaus iš didžio
sios raidės. Galiu pasakyti tik tiek,
kad jis išėjo", — sakė Lietuvos nacio
nalinio
N u k e l t a į 6 psl.

Sveikatos klausimais.
Bendromis pastangomis
galima kliūtis pašalinti.
Sveikas žmogus —
sveika valstybė.
Lietuviu telkiniai.
Atminkim kun. Juozą
Zdebskį.
Tautinės tapatybės
beieškant.
Teisuoliu amnestija.
Mūsų daržai ir darželiai.
Valdovu rūmų atkūrimo
paramos akcija.
„Užgavėnių šiupinys".
Valiutų santykis
1 USD -- 2.889 LT
1 E U R - - 3.452 LT

.

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

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) —
Šeštadienį vykusį antrąjį Naciona
linio diktanto konkurso turą laimėjo
26 metų kaunietė buhalterė Akvilė
Andzi u keviciūtė.
Raštingiausiosios lietuvės titulą
pelniusi kaunietė sakė norėjusi pa
tikrinti savo žinias.
„Niekam nieko nenorėjau įro
dyti. Tiesiog pačiai sau buvo labai
įdomu, žinoma, ir enciklopedijų la
bai norėjosi", —sakė A. Andziukevičiūtė.
Nacionalinio diktanto konkurso
nugalėtojai teko pagrindinis Mokslo
ir enciklopedijų leidybos instituto
įsteigtas prizas — Visuotinės lietu
vių enciklopedijos komplektas.
Į antrąjį konkurso ratą, kuomet
buvo diktuojamas kur kas sudėtin
gesnis tekstas, buvo patekę 83 da
lyviai, šeštadienį dėl raštingiausiojo
vardo varžėsi 80 dalyvių.
Visas pirmas penkias konkurso
vietas užėmė moterys. Antrąją vietą
laimėjo Viktorija Mičiūnaitė, tre
čiąją — Gražina Vilčinskienė, ket
virtąją — Aušrinė Misevičė ir penk
tąją — Rasa Gražulytė.
Pasak vienos diktanto organiza
torių savaitraščio „Atgimimas" re
daktorės Indrės Makaraitytės, jau
niausias konkurso dalyvis buvo 19
me

Šiame
numeryje:

NEW

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) —
Šeštadienį savižudybe gyvenimą
baigė Lietuvos nacionalinio dramos
teatro aktorius ir režisierius 40 me
tų Saulius Mykolaitis. J į pasikorusį
savo namuose sostinės Pašilaičių ra
jone aptiko artimieji k a r t u su polici
jos pareigūnais išlaužę buto duris.
Aktoriaus kolegos nekomentuo
ja, kodėl S. Mykolaitis galėjo pasi
traukti iš gyvenimo, tačiau užsime
na, kad pastaruoju metu jis vartojo
labai daug alkoholio. Ar jis buvo ne
blaivus prieš savižudybę, atsakys
Teismo medicinos ekspertai.
Dėl S. Mykolaičio mirties pradė
tas ikiteisminis tyrimas, tačiau jį at
liekantys pareigūnai neabejoja, jog

Nacionalinio
diktanto
laimėtoja —
buhalterė
iš Kauno

Schoenfelder (Prancūzija) — 94.78
5. Albena Denkova/Maksim Staviskij (Bulgarija) — 93.50
6. Marie-France Dureuil/Patrice
Lauzon (Kanada) — 91.80
7. Barbara Fusar-Poli/Maurizio
Margaglio (Italija) — 90.51
8. Margarita Drobiazko/Povilas
Vanagas (Lietuva) — 88.02
9. Galit Chait/Sergej Sachnovskij (Izraelis) — 86.72
10. Oksana Domnina/Maksim
Šabalin (Rusija) — 85.73.

EAD

Netekome aktoriaus ir
režisieriaus S. M y k o l a i č i o

ma susiklostė nesėkmingai — pora
pasirodymo pabaigoje pargriuvo. Už
tai teisėjai atėmė tris balus. M. Dro
biazko ir P. Vanagas surinko 52,79
taško ir užėmė aštuntąją vietą, kaip
ir privalomojoje programoje.
Praėjusių metų rudenį į didįjį
sportą sugrįžę 34 metų M. Drobiaz
ko ir 35 metų P. Vanagas po privalo
mosios ir originaliosios programų
turi 88,02 taško.
Originaliojoje programoje ge
riausiai pasirodė pasaulio ir Eu
ropos čempionai Rusijos atstovai
Tatjana Navka ir Roman Kostomarov (61.07 tšk.). J i e bendrojoje įskai
toje iš antrosios vietos pakilo į pir
mąją (99.27 tšk.).
Bendroji įskaita po originalio
sios programos:
1. Tatjana Navka/Roman Kostomarov (Rusija) — 99.27 tšk.
2. Tanith
Belbin/Benjamin
Agosto (JAV) — 97.89
3. Jelena Grušina/Ruslan Gončarov (Ukraina) — 96.68
4.
Isabelle
Delobel/Olivier
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

APSAUGA NUO ĮTAMPOS
Medikai mano, kad šis amžius
— depresijos, kuri tvirtai užėmė
antrąją vietą po širdies ir kraujagys
lių
ligų, klestėjimo amžiaus. O
k a r t u su depresija pas m u s atėjo dar
viena „madinga" liga — chroniško
nuovargio sindromas: organizmas
nepakelia krūvių, pirmiausia —
psichologinių, todėl iki pavojingos
ribos sumažėja i m u n i t e t a s . Kuo
vargšė, įtampų nukamuota moteris
pakels sau nuotaiką? Statistika
rodo, jog maistu.
„Suvalgom" b a r n i u s
Lėkštė, kupina gardžių valgių,
aiškiai suteiks teigiamų emocijų.
Viskas: ir spalva, ir skonis, ir kva
pas teikia vien tik teigiamas emoci
jas. Kurį laiką pasaulis sumažėja ligi
s k a n a u s kąsnelio dydžio, o nerimas
ir sunkumai — atsitraukia. Gausus
maistas tampa tarsi kompensacija
už šio gyvenimo kančias. Galima
„suvalgyti" n e m a l o n u m u s darbe,
barnį su drauge, pinigų stygių, vyro
išdavystę, maža dar ką! Netgi blogą
orą ir chronišką neišsimiegojimą.
Žmonių, kuriems dėl įtampos vi
siškai dingsta apetitas, pasirodo, ne
taip jau daug, į gyvenimo smūgius
dažniausiai reguojame nesulaikomu

noru prisivalgyti.
Smegenys — pilve
Mokslininkai įrodė, jog tarp
virškinimo sistemos nervų ir galvos
smegenų egzistuoja glaudus ryšys.
Nerimas, susierzinimas ar prislėgta
nuotaika sukelia nemalonumus,
maudžiantį nerimą skrandyje, ku
riuos laikome alkio jausmu (šie pojū
čiai išties labai panašūs). Tereika
praryti gardų kąsnelį, ir šis pojūtis
išnyksta. Eksperimentai parodė, kad
tukti linkę žmonės nesugeba atskir
ti tikrojo alkio jausmo nuo nervinio
nerimo skrandyje pojūčio. Skirtingai
nei jie, normalaus svorio žmonės
visada gali tiksliai pasakyti, ar jie
alkani, ar ne. Stebėtina, tačiau mū
sų pilvo ertmėje taip pat yra... sme
genų! Tai — autonominė nervų sis
tema skrandžio ir žarnyno sienelėse.
Šis faktas pagimdė ištisą mokslą —
neurogastroenterologiją. Visi dietologai remiasi juo.
Kai mūsų smegenys susiduria
su pavojumi, jos tuoj pat išskiria
streso hormonų, o „pilvo smegenys
sureaguoja į šį signalą: mums ima
niežtėti po mentimi, skrandis prade
da stipriai susitraukinėti. Kad ir ką
sakytumei — tikras alkio jausmas.

Alkanas a r susijaudinęs?
Ar galima ką nors padaryti?
Pasirodo, galima. Tam nebūtina
išmokti atskirti tikrąjį ir apgaulin
gą alkio jausmą. Tačiau esant įtam
pos būsenos tai labai sunku, todėl
pirmiausia išmokite atsipalaiduoti,
kad teisingai suprastumėte
savo
kūno signalus. Kūnas, išlaisvintas
iš įvairių psichologinių gnybtų, pats
pasakys, ar j ū s išties tokie alkani, ar
tiesiog susijaudinę, nuliūdę arba
išsigandę. Deja, raumenų spazmus
sukelia ne tik įtampa. Visi mes nuo
lat, net miegodami, esame apimti
įtampos, tai j a u tapo įprasta būsena.
Norint išmokti elementarių atsi
palaidavimo būdų ir jiems skirti
10—15 minučių.
P a d ė s pratimai
Patogiai atsisėskite (jeigu įma
noma, geriau atsigulkite), kad jums
niekas netrukdytų. Užsimerkite ir
dvi minutes paprasčiausiai giliai ir
lygiai kvėpuokite. Kad pašalin
tumėte vidinę įtampą, įsiklausykite
į kokius nors monotoniškus garsus,
kurie tikriausiai supa jus: laik
rodžio tiksėjimą, vandens čiurle
nimą iš čiaupo arba savo širdies
plakimą. Tokiomis
akimirkomis
galite įsivaizduoti kokį nors jums
patinkantį spalvingą peizažą. O
dabar dėmesį į savo kūną, visas jo
dalis, pradedant kojų pirštais. Pa
kaitomis įtempkite ir atpalaiduokite

Dalios patarimai

O šveitiklis pagaminamas
taip:
Vieną valgomąjį šaukštą jūros
druskos sumaišykite su vieno kiau
šinio baltymu. Gautą masę suka
maisiais judesiais ištrinkite jau
išgarintą veido odą — ypač nosies,
smakro, kaktos srityse. Taip masa
žuokite septynias minutes, po to
nuplaukite šaltu vandeniu. Po tojau
taikykite įvairias kaukes.

„Klaipėda"

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance oi legal Holidays as vvell as Dec.
26th and jan. 2nd by the lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589.
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $135.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumerata, nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.

Valanti kaukė
Jei oda nelygi, pilka, turi dė
melių, stimuliuokite ją mielėmis,
kurios gerina odos kraujotaką, su
teikdamos jai sveiką atspalvį. Gerai
išvalo odą ir pasukos; odą maitina ir
gerina jos spalvą — vaisių sultys.

Gerai valanti kaukė
Kadangi bulvės gerai valo odą ir
naikina dėmeles, o baltasis molis
puikiai sugeria ant odos likusius
nešvarumus ir riebalus, sumaišykite
vieną valgomąjį šaukštą bulvių
sunkos su šaukštu baltojo molio (jo
galima nusipirkti vaistinėse ir kos
metikos parduotuvėse), užtepkite
ant veido ir palaikę 15 minučių
nuplaukite.
Kaukė sutraukianti poras, bali
nanti, lyginanti odą (ypač gerina
odos spalvą ir maitina)
Po vieną arbatinį šaukštelį citri
nos sulčių, konjako, trijų procentų
peroksido tirpalo (galima pirkti
vaistinėse) ir vieno kiaušinio trynį
sumaišykite, užtepkite gautą košelę
ant veido, palaikykite 15-20 minu-

Dabar laikas dar kartą pak
lausti savęs, ar tikrai esate labai
alkanai — o gal jums taip atrodo?
Jeigu pirmą kartą atsipalai
duoti nepavyktų, nesisielokite: pir
ma, čia būtina treniruotis, antra,
dietologai tvirtina, kad jeigu bent 10
minučių atitruksite nuo noro paval
gyti, jis apskritai išnyks. Taigi bet
kokiu atveju verta bandyti! Mes
įpratę barti save už kiekvieną ne
laiku suvalgytą kąsnelį ir vis dėlto
toliau storėjame. O tikroji problema
neretai slypi kitoje plotmėje, todėl
sekinančios dietos ir milžiniškos
valios pastangos laukiamų rezul
tatų neduos. Nes daugeliu atvejų
apkūnumą lemia ne fiziologinės,
bet psichologinės priežastys. Apkū
numas tik atspindi mūsų vidaus
problemas. Mes ne visada sugebame
pašalinti streso priežastį, tačiau
galime išmokti laiku atsipaladuoti
ir teisingai „perskaityti" savo orga
nizmo signalus. Tada dietų galbūt
ir nebeprireiks.

(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

DALIOS PATARIMAI:
KASDIENIŠKA
BET NEPAPRASTA

Taigi p a t e i k i a m e valančios
k a u k ė s receptą:
Sumaišykite po vieną arbatinį
šauktelį citrinos sulčių, apelsinų
sulčių, morkų sulčių, įpilkite į sultis
vieną arbatinį šaukštelį alyvuogių
aliejaus ir pusę stiklinės pasukų,
įberkite valgomąjį šaukštą sausų
mielių. Jeigu jūsų oda sausa, įpilkite
aliejaus, jei riebi — aliejaus
nereikia. Kaukę a n t veido reikia
laikyti 15 minučių, paskui gerai
nuplaukite.

Alkis i š n y k s t a

DRAUGAS

D r. Dalia Matijoškienė

Štai jau artinasi vasaris, oras
darosi vis žvarbesnis, ir mums
reikia vis rūpestingiau prižiūrėti
savo veido odą. Kaip elgtis su sausa
ir normalia oda, susipažinome jau
ankstesnėse laidelėse, o šiandien
pasikalbėkime apie riebią odą, kuri
kamuoja gana daug moterų, neži
nančių, kaip išsivaduoti iš tokios
odos teikiamų nemalonių išgyveni
mų. Mat riebi oda yra stora, kieta,
nelygi ir šiurkšti, ji blizga, jai būdin
gos išsiplėtusios poros. Riebią odą
būtina gerai valyti, nes ji išskiria
daugiau riebalų negu kitų tipų oda.
Valymui tinka įvairūs odos šveitik
liai, bet, prieš pradedant juos nau
doti, odą reikia specialiai paruošti,
tai reiškia — suminkštinti tradicine
garų vonele su petražolėmis. O ta
vonelė padaroma paprastai: viena
stikline virinto vandens užpilkite
stiklinę petražolių lapų, virkite ant
aukštos temperatūros 10 minučių.
Paskui nuimkite nuo viryklės ir
perkoškite. Nuovirą supilkite į
dubenėlį, pasilenkite virš jo, galvą
užsidengę storu rankšluosčiu. Taip
pagarinkite veidą 15 minučių. Tada
jau galite naudoti šveitiklį.

raumenis, j u d ė d a m i iš apačios į
viršų: iš pradžių kojų pirštus, pas
kui pėdas, blauzdas, klubus, tada
pereikite prie nugaros ir taip iki
veido raumenų. Raumenis pirmiau
sia įtempkite, po to — atpalaiduo
kite. Kai baigsite, dar porą minučių
pasėdėkite atsipalaidavę.

JAV
Metams$ 120.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$4500
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn $60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:

JAV

Vienas iš Vaistinės muziejaus Kaune
eksponatų.
Baniutės Kronienės nuotr.
čių. Po to nuplaukite.
Mišri oda — dažniausiai sutin
kamas odos tipas, nes joje maišosi
sausos ir riebios odos elementai. Ji
neigiamai reaguoja į prausimą mui
lu, nes riebius plotelius muilas išva
lo blogai, o sausa oda, kuri būdinga
paakiams, skruostams, smilkiniuose
— ima šerpetoti. Kaip elgtis su tokia
oda, kaip ją prižiūrėti — kitą kartą.
Sėkmės!
Jūsų Dalia
P a s t a b a : Dr. Dalia sutinka at
sakyti ; skaitytoju klausimus.
Kreipta elektroniniu laišku:
matijoskienė@l.It

Metams$70 00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$3500
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68 00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org.
Administratorius - Vytas Paskųs
administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4 3 0 , šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas

rastine@draugas org
skelbimai<*drauO,as org
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Bendromis pastangomis
galima kliūtis pašalinti

V
Mykolas Krupavičius,
Steigiamojo Seimo
narys, Krikščionių de
mokratų partijos va
das, oratorius, pub
licistas — vėliau že
mės reformos inicia
torius ir vykdytojas.
Iš leidinio „Lietuvos
albumas".

SVEIKAS ŽMOGUS - TVIRTA
VALSTYBĖ
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS
Sveikatos apsauga dar n e
visiems prieinama
Vasario 11-ąją kasmet pažymima
Tarptautinė ligonių diena. Šią at
mintiną datą 1992 m. gegužės 13-ąją
paskelbė popiežius Jonas Paulius II ir
ji minima visame krikščioniškame
pasaulyje (beje, tą dieną sukako 11
metų kai buvo pasikėsinta į popie
žiaus gyvybę). Tarp kitų atmintinų
kalendorių datų pastaroji galbūt šiek
tiek nublanksta, tačiau jos aktu
alumas ir svarba visuomenės gyve
nime yra neginčitina.
Pasaulinės sveikatos organizaci
jos (PSO) duomenimis, nuo įvairiau
sių ligų suserga ar nuo traumų su
sižaloja ir ligonimis kasmet tampa
kone ketvirtis milijardo žmonių...
Vien sunkiai pagydomomis onkolo
ginėmis ligomis kiekvienais metais
suserga per 10 milijonų gyventojų.
Taigi, nieko nuostabaus, kad kiek
viena civilizuota valstybė vis didesnį
dėmesį skiria sveikatos priežiūros,
medicinos paslaugų kokybei gerinti,
rūpinasi, kad tos paslaugos būtų
prieinamos kiekvienam žmogui.
Mūsų šalyje prieš pusantrų metų
pradėjusios veikti viešosios įstaigos
„Kiekvieno sveikata" direktorės dr.
Elvyros Kunevičienės teigimu, kiek
vienas Lietuvos gyventojas turi gauti
valstybės paramą sveikatos apsaugai,
kurią deklaruoja Konstitucija ir
numato įstatymai bei tarptautiniai
įsipareigojimai. Tačiau konkrečiu li
gos atveju dažnam iš mūsų savo kas
dienybėje tenka susidurti su visiškai
priešinga realybe — sociologinių
apklausų duomenimis tik kiek dau
giau nei 10 proc. piliečių gali tinkamai
pasirūpinti savo sveikata, o daugiau
nei 50 proc. tokios galimybės visiškai
neturi!... Taigi, valstybės dėmesys šiai
svarbiai gyvenimo sričiai turi tapti
prioritetiniu, nes be sveiko žmogaus,
nesukursime ir tvirtos, visavertės
valstybės.
Mažins skirtumus
Tuo tarpu Vilniaus teritorinės
ligonių kasos (VTLK) direktoriaus
Juozo Raistenskio teigimu, teritorinės
ligonių kasos veiklos zonos gyvento
jams asmens sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumas kasmet vis
gerėja. Ta padeda užtikrinti asmens
sveikatos priežiūros ištaigus, pasira

šiusios sutartis su Vilniaus teritorine
ligonių kasa dėl asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, apmokamų iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų, teikimo. Konsultacines
paslaugas veiklos zonos gyventojai
gali gauti 35 viešosiose įstaigose ir 32
privačiai dirbančiose įstaigose. Pirmi
nės asmens sveikatos priežiūros pas
laugas teikia 32 viešosios įstaigos ir
45 privačiai dirbančios įstaigos.
Suprantama, sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios įstaigos negali
užtikrinti, kad visiems besikreipian
tiems paslaugos būtų suteiktos nedel
siant. Eilės specialisto konsultanto
paslaugoms egzistuoja ne tik Lie
tuvoje, bet ir daugelyje pasaulio vals
tybių. Išimtis yra dėl būsimosios
pagalbos besikreipiantiems pacien
tams — jie aptarnaujami bei išanks
tinio užsirašymo.
Ankstesniais metais gyvento
jams, prisirašiusiems privačiai dir
bančių šeimos gydytojų kabinetuose,
kildavo problemų — kai pastarieji
juos siųsdavo į polikliniką gydytojo
specialisto konsultacijai, ten jiems
tekdavo ilgiau lūkuriuoti eilėse nei
poliklinikose prisirašiusiems pacien
tams. Neretai registratūrose iš jų net
gi reikalaudavo persirašyti į polikli
nikų įskaitą. Pastaruoju metu, sie
kiant išvengti tokių nesklandumų,
Vilniaus TLK sutartyse su polik
linikomis aptartas teiktinų konsul
tacijų limitas poliklinikoje prirašy
tiems gyventojams ir kitose pirminės
asmens sveikatos priežiūros įstaigose
prisirašiusiems gyventojams.
Kiekvienas pacientas, norintis
gauti asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, turi galimybe suderinti
savo vizito laiką tiek pas savo šeimos
gydytoją, tiek planuoti savo vizitus
pas gydytojus konsultantus, jei pas
juos yra siunčiamas. Specialistą kon
sultantą galima pasirinkti bet kurioje
įstaigoje. Jei besikreipiančio paciento
netenkama laukimo laikas konsul
tacines paslaugas teikiančioje įstaigo
je, tos įstaigos darbuotojai įpareigoti
informuoti, kur dar galima gauti rei
kalingo konsultanto paslaugas.
2005 metais Vilniaus teritorinė
ligonių kasa atliko tyrimą apie kon
sultacinių paslaugų prieinamumą
vertinant laukimo eiles bei laukimo
laiką. Sudarant 2006 metams sutartis
dėl paslaugų, apmokamų iš privalo
mojo sveikatos draudimo fondo biud
žeto lėšų, atsižvelgta j paslaugų tei
kėju porek; tiems specialistams, pas

asario pradžioje JAV viceprez. Diek Cheney medžiok
lės metu netyčia peršovė
savo draugą. Tas įvykis nuskam
bėjo pasaulio žiniasklaidoje. Va
sario 16-ąją — Lietuvos prez. Val
das Adamkus savo sprendimu irgi
„prašovė pro šalį".
Įdomios to „pro šalį prašovimo" aplinkybės ir priežastys. Bent
dalinį atsakymą duoda pats prez.
Valdas Adamkus. Pakeliui iš savo
atostogų Meksikoje, Čikagos mies
te jis buvo vienos žurnalistės už
kalbintas įvairiais klausimais.
Mus ypač sudomino atsakymas į
klausimą: „Mūsų leidinio 'nuo
monių' skiltyje neretai išsakoma
kritikos ir Jums. Ar Jus pasiekia
šie komentarai iš šiapus Atlanto, ir
kaip įjuos reaguojate?"
Prezidento atsakymas: „...Jie
man absoliučiai jokios įtakos ne
turi. Aš dirbu savo darbą, diktuo
jamą savo sąžinės, mano tikslas
yra Lietuvos valstybės patvaru
mas, jos žmonių gerovė ir, tais
principais vadovaudamasis, aš ir
toliau dirbsiu. Yra įsipareigojimai
Konstitucijai ir tautai, kuriuos
daviau priesaikos būdu, ir galiu
užtikrinti, kad jiems nenusiženg
siu". Prieš tai, pasakodamas apie
savo atostogas, jis paminėjo, kad
kasdien jam skambindavo iš Pre
zidentūros, kai tik buvo prieinami
dienos įvykiai. „Po pusvalandžio,
elektroniniu paštu iš Vilniaus atei
davo spaudos apžvalga".
Šios dvi citatos parodo, kad in
formacija prezidentui yra kitų susemiama ir paruošiama. Manome,
kad tai yra atsakymas į liaudyje iš
likusį klausimą: „kur šuo pakas
tas?" Šiuo atveju galvoje turint
„prašovimą pro šalį", sprendžiant
aukščiausio ordino suteikimą prel.
Mykolui Krupavičiui.
Jeigu prezidentas pats būtų
domėjęsis prel. M. Krupavičiaus
nuopelnais lietuvių tautai ir vals
tybei, pats būtų skaitęs 178 as
menų jam rašytą laišką, būtų laiš
ke radęs šiuos prof. E. Gudavičiaus
žodžius: „Kalbėdamas apie tautos
įvaizdį, norėčiau pabrėžti vieną
labai svarbų istorinį momentą. Tai
žemės ūkio reforma, kurią 1922 m.
parengė M. Krupavičius. Jis mūsų
istorijoje tokio masto asmenybė,

kuriuos pacientams sunkiau patekti.
Be to, pastaruoju metu ne tik Vilniaus
mieste, bet ir visoje Vilniaus, taip pat
ir Alytaus apskrityse, ypač sparčiai
vystoma elektroninė registracija, kuri
turėtų padėti pacientams suderinti
lankymosi pas gydytojus laiką ir laiku
gauti reikalingą pagalbą.
Už skatinamąsias
paslaugas — papildomas
apmokėjimas
VTLK specialistai primine ir
prieš porą mėnesių Sveikatos apsau
gos ministro pasirašytą įsakymą „Dėl
Pirminės ambulatorinės asmens svei
katos priežiūros paslaugų organizavi
mo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei
šių paslaugų ir bazinių kainų tvirtini
mo". Taigi, pagal šią naująją tvarką
be bazinio mokėjimo už įrašytus į ap

kurią reikėtų gretinti su Vytautu
Didžiuoju. Žemės reforma — di
džiulis lūžis, po kurio atsirado vi
dutinis ū k i n i n k a s . Lietuva tapo
ūkininkų t a u t a . Tik todėl, m a n a u ,
ir buvo įmanoma 9 metus trukusi
rezistencija". Kitas šių reikalų spe
cialistas yra pastebėjęs: jei ne M.
Krupavičiaus žemės reforma, Lie
tuva būtų Lenkija (dvarininkai)
arba Rusija (bežemiai).
Ne atsitiktinai laišką pasira
šiusieji prezidentą prašė prel. Kru
pavičių apdovanoti a u k š č i a u s i u
Lietuvos įvertinimu — Vytauto Di
džiojo ordinu su aukso grandine.
Tarp pasirašiusių yra 47 Seimo na
riai, 30 akademikų, 11 aukštųjų
mokyklų rektorių, 4 ambasadoriai,
3 Europos P a r l a m e n t o nariai. T a r p
pasirašiusių yra taip pat autoriai
įstatymo, pagal kurį nustatyti Lie
tuvos valstybės ordinai ir meda
liai. Taip pat pasirašę 50 išeivijos
veikėjų, be kurių sunku įsivaiz
duoti ir užsienio lietuvių kultūrinį,
tautinį, politinį gyvavimą.
Jeigu prezidentas būtų pats
skaitęs visą laišką ir kitą j a m pri
einamą medžiagą, nėra klausimo,
kad būtų su p r a š y m u sutikęs. Tu
rimomis žiniomis, viename telefo
niniame pasikalbėjime pats prezi
dentas pasakęs, kad prašymui vi
siškai pritariąs ir jis bus išklausy
tas. Deja, pasimaišė biurokratai ir
prezidentas p a d a r ė klaidą, jais pa
sitikėdamas.
Šio dienraščio sausio 28 d. ve
damajame skaitėme, kad „tik vi
siškai nesusipažinęs su Lietuvos
istorija po 1919 m. ir prel. Kru
pavičiaus nuopelnais nepriklau
somybės laikotarpiu gali manyti,
kad prelatas tokio apdovanojimo
nevertas. Mes žinome, kad Lietu
vos prezidentas nėra vienas tų ne
žinančių, kas Lietuvoje vyko per
22 nepriklausomybės
metus".
Dabar galima teigti, kad preziden
to patarėjai, nors laikinai sėkmin
gai „užšachavę" aukščiausio ordi
no suteikimą, tuo istoriniu laiko
tarpiu ne tik nesidomi, bet nori pa
neigti jo svarbą praeičiai ir atei
čiai.
Nors klaida padaryta, neverta
joje pasilikti. Jei būtų kokių rimtų
kliūčių, bendromis p a s t a n g o m i s
galima ir j a s pašalinti.

tarnaujamų gyventojų sąrašus asme
nis, numatytas papildomas mokėji
mas už suteiktas skatinamąsias pas
laugas bei prevencinių programų vyk
dymą.
Pasak VTLK direktoriaus pava
duotojo regioniniam darbui R i m v y d o
Adomėno užtikrinant kokybiškesnę
sveikatą bei p r i a r t i n a n t sveikatos
priežiūros paslaugas prie gyventojų,
numatytas papildomas mokėjimas
šeimos gydytojams, teikiantiems ska
tinamąsias paslaugas. J skatinamųjų
paslaugų sąrašą įtraukta fiziologinio
nėštumo, taip pat vaikų iki 1 metų ir
neįgaliųjų a s m e n ų sveikatos prie
žiūra, moksleivių parengimo mokyk
lai, slaugos personalo procedūros
namuose ir cukriniu diabetu ser
gantiems skirto glikozilinto hemoglo
bino nustatymo paslauga.
Nukelta j 11 psl.
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MUMS 85-KERI,
SVEIKINKIT!

88-sis LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS
Sekmadienį, vasario 12 d., Šv.
Antano parapijos bažnyčioje, Detroit, MI, 10:30 v.r. vyko iškilmingos
šv. Mišios už Lietuvos laisvės gynė
jus, gyvus ir mirusius. Šv. Mišias
aukojo ir šiai ypatingai šventei
patriotišką pamokslą pasakė kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. Pa
maldų metu didingai giedojo bažny
tinis choras, vadovaujamas muz.
Stasio Sližio.
Po Mišių būrelis parapijiečių ir
svečių susirinko parapijos salėje,
kur kabėjo M. Abariaus plakatas su
užrašu: „Tautos galybė — vienybė".
Parapijos šeimininkė Pranciška
Televičienė ir jos talkininkės malo
niai kvietė dalyvius pasigardžiuoti
jų paruoštais patiekalais ir pyragais.
Lietuvos nepriklausomybės 88tų metų paskelbimo akto minėjimą
pravedė Lietuvos Šaulių sąjungos
išeivijoje vadas Mykolas Abarius.
Klebonas kun. Alfonsas Babonas
sukalbėjo invokaciją. Tylos minute
buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos
laisvę.
Paskaitą skaitė Lietuvių Bend
ruomenės Michigan apygardos pir
mininkė Liuda Rugienienė. Prele
gentė plačiai apžvelgė Lietuvos
politines aktualijas bei laimėjimus
tarptautinėje arenoje. Neabejotinai
pats didžiausias, ir pranešėjos Liu
..•..

dos Rugienienės itin pabrėžtas, yra
Lietuvos įstojimas į Europos Są
jungą ir NATO. Paminėta, kad daug
moralinės ir politinės paramos buvo
sulaukta iš lietuvių kilmės JAV sen
atorių John Shimkus ir Richard
Durbin. Taip pat pastebėta, kad pa
saulyje dar klaidžioja komunizmo
šmėkla. Prelegentės nuomone, Ne
priklausomybės šventė, Vasario 16oji, ir Nepriklausomybės akto at
statymo diena Kovo 11-oji — vieno
dai svarbios ir lietuvių širdžiai bran
gios dienos. Svarbu, kad ne tik vy
resnieji, bet ir jaunimas prisimintų
ir švęstų šias šventes bei tvirtai
žengtų į ateitį!
Lietuvių Bendruomenės Detroit
apylinkės pirmininkė
Raminta
Vilkienė buvo pakviesta paskaityti
rezoliucijas, kurios buvo priimtos
gausiais dalyvių plojimais.
Parapijos vardu M. Abarius pa
dėkojo Liūdai Rugienienei už išsa
mią ir įdomią paskaitą, Ramintai
Vilkienei už rezoliucijų skaitymą ir
šeimininkėms už gardžius patie
kalus.
Lietuvos laisvės dienos minėji
mas buvo baigtas Tautos himnu. Vy
ko vaišės, visų dalyvių ir bendra
minčių malonus pabendravimas.
Regina Juškaitė-Švobienė

.••

Š.m. vasario 3 d. Oakland County respublikonų Lincoln klubas -uošė 117-osios
sukakties metinį pokylį. Klubas įsteigas 1889 m. Jo tikslai: skleisti Respublikonų
partijos idėjas ir pagerbti prez. Abraham Lincoln, kuris buvo pirmasis JAV
Respublikonų partijos prezidentas. Kasmet j pokylį susirenka respublikonų
veikėjai iŠ visos Michigan valstijos. Kaip jau eilę metų, renginyje dalyvauja u
keletas lietuvių. Šiemet svečių tarpe buvo dr. Martyna Miškinienė, | o landa kr
Algis Zaparackai, Liuda ir Algis Rugieniai, Ramutė ir Vytas Petruliai, Jonas
Urbonas, Michigan valstijos Respublikonų partijos pirm. Saulius Anužis.
Nuotraukoje (iš kairės) Amerikos Lietuvių respublikonų partijos p km. jonas
Urbonas ir Michigan valstijos gurbernatorius Mitt Romney.

PHOENIX, AZ
Pernai lapkričio mėnesį JAV veteranu
pagerbimo proga, Phoenix, AZ, lankėsi lie
tuvaitė, filmų ir televizijos žvaigždė Jūratė
Nausėdaitė-Ann JilMan. Arizonos lietuviai su
Ja susitiko pietų metu Biltimore viešbutyje
Jūratė su tautiečiais laisvai bendravo lietuviu
kalba, o prisiminimui jai buvo įteikta dovana
— gintarinis žiedas. Iš kairės Elaine Hilton,
Onutė Damaitė-Fielding, Victor KoM. Rima
Rėklaitienė, Joan Koll. Aldona Vaitkienė,
Jūratė Nausėdaitė (Ann JiHian) Zenonas Mi
sius, Connie Skripata dr Juozas Daubenas
Robert Traskell.

Iš kompiuterio „ištraukiau" la
pus 2001.4.3 „Draugui" rašyto dide
lio reportažo, pavadinto „Sunny
Hills pagerbė 80-mečius". Tuomet,
2001.3.25, buvome pagerbti septyni
sukaktuvininkai vienu pokyliu, o
dar du, dėl kokių svarbių priežasčių,
savo gimtadienius šventė skyrium.
Nors penkeri metai didelį būrį Sun
ny Hills gyventojų, tarp jų ir keletą
lietuvių, paguldė į Kalvarijos kapi
nes, bet, stebėtina, nei vienas, gi
męs 1921 metais, čia nenumirė.
Mums aštuoniasdešimtmečio be
laukiant, jau pačioje 2001 metų
pradžioje buvo pradėta ruoštis su
kaktuvių pokyliui. Dabar, po penk
mečio, to entuziazmo nebėra. Štai
baigėsi sausis. Vienas iš anų metų
solenizantų 85-metį jau peržengė,
dar keliems - labai priartėjo. Tad
pats laikas sukaktuvininkus prisi
minti.
Šiame rašiny nebeteiksiu su
kaktuvininkų visų biografinių plony
bių, o parašysiu apie kiekvieną kuo
trumpiausiai.
Vytautas Beleckas, g. 1921 m.
sausio 21. Jo biografija yra žinyne
„JAV lietuviai" (toliau - „Žinynas").
Man čia gera proga pabrėžti tai, ko
„Žinynas" kažkodėl nepaskelbė, bū
tent, kad beveik visi į Sunny Hills
atvilioti lietuviai, ir, neabejoju, kai
kurie kita aučiai - j o nuopelnas!
Vincas Žebertavičius, g. 1921
m. vasario 24. Lietuvoje pradžios
mokyklos mokytojas, mėgėjų scenos
kolektyvų aktorius New York, ypač
daug pirmaeilių vaidmenų atlikęs
Detroit Dramos mėgėjų sambūry ir
kitur. Retomis progomis dar pa
sireiškia ir Sunny Hills. Biografija-„Žinyne."
Agnė Lauraitytė-Sovis, g.
1921 m. kovo 2.
Į S. Hills LB veiklą įsijungusi
nuo 1981 m. Šv. Teresės parapijos
narė ir uoli talkininkė renginių
metu.
Alfonsas Nakas, g. 1921 m.
kovo 3. Insulto apniokotas žurnalis
tas, nebeturiu kuo girtis. Kai ateis
laikas nekrologui medžiagos ras LE
ir „Žinyne".
Jurgis Savaitis, g. 1921 m.
balandžio 22. LE XXVII tome daug
vietos skirta jo žurnalizmui: Lietu
voje bendradarbiavęs jaunimo ir
senimo spaudoje, o XX a. vidury ket
verius metus buvęs „Draugo" vienas
iš redaktorių. Iš „Žinyno" sužinome
apie jo Amerikoje įgytus du magis
trus ir viceprezidento postą Chase
Manhattan banke, NY. Jau keleri
metai vadovauja LB Sunny Hills
apyl. valdybai.

Albinas Strazdis, g. 1921 m.
gegužės 10. Inžinierius. Gimęs Ame
rikoj, užaugęs Lietuvoje, Ukmergėje
spėjęs baigti gimnaziją. Jo biografiją
JDraugui" rašiau, kai šventė 70 m.
sukaktį.
Emilija Zaikauskai t ė-Po ui ik.
g. 1921 m. liepos 21. Dailininkėtapytoja ir poetė. Jau prieš daugelį
metų gėrėjomės jos Alpių peizažais,
dabar gėrimės ir portretais. Jos eilė
raščius ir poemas spausdino ame
rikiečių žurnalai. Gaila, kad ji tarp
savųjų nenori garsintis, parodų
nerengia.
Viktorija Dėdinienė, g. 1921
m. rugsėjo 18. Lietuvoje - pašto
įstaigų tarnautoja. Sunny Hills „Antros jaunystės" choro nepamai
noma administratorė ir skatintoja
giedoti bažnyčioje bei dainuoti mūsų
tautinių švenčių metu, neišsiskirs
tyti, choro nepalikti. Choro vedėjai
Genovaitei Beleckienei Viktorija yra
pats didžiausias ramstis. Viktorijos
biografiją „Draugui" irgi rašiau kai ji
minėjo 70 m. amžiaus sukaktį.
Petras Mackus, g. 1921 m.
rugsėjo 29, yra paskutinis mūsų solenizantas. Vilnijos dzūkas iš Gar
dino aps., Druskininkų vis., Ratny
čios kaimo, ankstyvą jaunystę pra
leidęs lenkų okupacijoje. Po odisėjos
Vokietijoje, darnių vedybų New York
su austre Dorothy ir keturių sūnų,
čia laimingai leidžia senatvės die
nas. Net ir po poros širdies prie
puolių, nuo balandžio iki spalio kas
dien plaukioja Boat Lake ežerėly.
Šnekus, mielas vyras. Nebūtų dzū
kas!..
Kai Petras užbaigs 85-rius, visa
čia įvardyta grupė žygiuos į naują
penkmetį. Keli iš mūsų pasieks 90metį, galime tik spėlioti ir viltis. Ši
taip į gilią senatvę jau esame įbri
dę!..
Beje, šį rašinį sulipdžiau nė su
vienu sukaktuvininku nepasitaręs.
Kadangi didesnė dalis, net penki, gi
mėme 1921-ųjų pirmame pusmetyje,
bet jokių „iškilmių" sulaukti nebesitikim, ilgiau delsti nebenorėjau.
Tuo tarpu džiaukimės ir linksmininkimės, nes jau žinome, kad
mūsų dienos baigiasi!
Antra vertus, nesame čia patys
seniausi: šiame telkiny keletas vyrų
už mus dvejais ir trejais metais vy
resni, viena moteris visiškai prie 90mečio ribos, vienas vyras eina 96ius. Ne veltui mūsų telkinys pra
važiuojamas Senių Hills... Bet šį
kartą temos nebeplėsiu - šiam raši
niui jau gana!
Alfonsas Nakas
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Lietuvoje darbą
baigė TVF misija

ATMINKIM !\UNiGĄ ZDEBSKĮ
SES. ONA MIKAILAITE
Šių metų vasario 5 d. sukako 20
metų nuo kun. Juozo Zdebskio mir
ties 1986 m., kuomet KGB agentų
surežisuotoje autoavarijoje jis žuvo.
Vasario 10 d. Lietuvos valstybinė
autoinspekcija televizijoje visai Lie
tuvai pranešė apie kunigo žuvimą.
Kaip tik tą dieną jis buvo laidojamas
Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčioje,
dalyvaujant kardinolui V. Slad
kevičiui, vyskupui J. Preikšui, daug
maž 100 kunigų ir miniai tikinčiųjų,
kurių daugumas buvo jaunimas.
Mirties sukakties dieną Ruda
minos bažnyčioje šviesų kun. J.
Zdebskio atminimą pagerbti atvyko
Kauno arkiv. Sigitas Tamkevičius,
artimas velionio bičiulis, ir Vilka
viškio vysk. Rimantas Norvilą, kurie
atnašavo iškilmingas šv. Mišias,
paskui su visais dalyviais pasimeldė
prie kapo bažnyčios šventoriuje bei
dalyvavo minėjime bendruomenės
salėje. Tą patį vakarą Kauno arki
vyskupijos muziejuje, kardinolo
Sladkevičiaus memorialinėje sve
tainėje surengtas kun. Zdebskiui pa
gerbti vakaras, kur giedojo ansamb
lis „Credo" ir susirinko nemažas
būrys buvusių kronikininkų, kun.
Zdebskio draugų ir bendraminčių.
Kun. Zdebskis pasirodė pačiame
pirmame „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos" numeryje 1972 m.,
kur buvo aprašytas jo teismas už
Gudelių parapijos vaikų katekizavimą. Nuo to laiko iki jo staigios ir
nelauktos mirties 1986 m., jis nuolat
buvo kagėbistų sekamas, tardomas,
kratomas, teisiamas, kalinamas,
visaip persekiojamas ir galų gale
nužudytas už religinę veiklą, darbą
su jaunimu, už pasipriešinimą so
vietų neteisybėms ir smurtui.
Šis mūsų tautos didvyris gimė,

Kun. Juozas Zdebskis.

augo ir mokėsi tarpkario nepriklau
somybės metais. Baigęs Kauno ku
nigų seminariją sovietmečiu, kada
buvo leidžiama priimti tik 5 kandi
d a t u s kasmet, jis 1952 m. rugsėjo 21
d. gavo kunigiškus šventimus iš
vysk. Kazimiero Paltaroko rankų ir
pradėjo savo nuostabią odisėją.
Savo neišsenkančia energija ir
n e n u m a l d o m a aukos dvasia kun.
Zdebskis važiuodavo šimtus ir tūks
tančius kilometrų sakramentais ap
rūpinti sovietų armijoje tarnaujan
čius jaunuolius, lankyti ligos patale
kenčiančius, paguosti ir pagelbėti Si
biro tremtiniams. Mėtytas ir vėtytas
po įvairias parapijas, nes buvo laiko
m a s pavojingu ekstremistu, jis savo
veiklą skleidė po visą Lietuvą. Kun.
Zdebskis buvo vienas iš pirmųjų ku
nigų suburti jaunimą, jį kviesti pa

tarnauti Mišioms, daryti slaptus
Eucharistijos bičiulių suėjimus. „Kai
viską slėgė s u n k u s brutalumas,
teroro ir baimės ledas, kai visi tar
tum kiškiai laukėme pirmo krepš
telėjimo, kad galėtume išbėgioti, jis
slapta imus pasimetusius rinko į
būrelius... Prisimename tą vienybės
galios pajutimą, tą rizikos džiaugs
mą, kuris pripildydavo mūsų su
sirinkimus ir padarydavo juos pa
našius į pirmųjų
krikščionių
agapes", — kalbėjo jo buvę mokiniai,
jam mirus.
1978 m. drauge su kun. A. Sva
rinsku, S. Tamkevičium, J. Kaunecku ir V. Vėlavičium įkūrė Tikinčiųjų
teisėms ginti komitetą ir dalyvavo jo
veikloje iki pat mirties. Kur būdavo
teisiamas sąžinės kalinys, ten kun.
Zdebskis stovėdavo prie teismo salės
durų. 1980 m. įvyko pirmas kagė
bistų bandymas juo atsikratyti: che
miniu būdu apdegintas ir nuvežtas į
ligoninę, kur paguldytas venerinių
ligų skyriuje. Iš ten pabėgo ir priva
čiai išsigydęs vėl tęsė savo darbą. Kun.
Zdebskio sumanumas ir vikrumas
ištrūkti iš įvairiausių jam paspęstų
pinklių tapo tiesiog legendinis.
Gyvendamas artimoje vienybėje
su Dievu ir uolus Švč. Mergelės
Marijos garbintojas, jis savo veiklą
gaivino giliu religiniu gyvenimu.
Arkiv. J. Steponavičiaus žodžiais.
„Jis ėjo per gyvenimą maldos, meilės
ir aukos keliu. Mokykimės iš jo..."
Švęsdami mūsų tautai brangias
laisvės atgavimo dienas, prisimin
kime, jog anksčiau už bet kokius
politinius žygius, sąžinės laisvę ir
baimės pergalę iškovojo tokie žmo
nės kaip kun. Juozas Zdebskis. Kro
nikos laikai jau atsidūrė istorijos
puslapiuose, tačiau jos didvyrių,
praskynusių laisvės takus, privalo
me neužmiršti.

Lyg pasmaguriavimui, Sebastian „pavaišino"
mus dailia, nors ir graudžia, legenda apie Mer
gelės ir dievaičio Žalčio krioklį bei Velnio gerklę.
Bet kokie kriokliai, taip įspūdingi, kaip Iguassu,
neišvengiamai apie savo pradžią būna apgaubti le
gendų. Viena tokių buvo papasakota guarani in
dėnų.
rieš daugelį metų, pasakoja jie, upės dievas
Žaltys, aukščiausiojo dievo Tupan s ū n u s ,
Nr.4
buvo įpratęs kasmet pareikalauti genties gražiau
sios skaisčios mergaitės aukos. Po iškilmingų apei
gų ceremonijos bei šokio, jo numalšinimui, nelai Velnio gerklės — Garganta del Diablo — krioklys
mingą mergaitę įmesdavo į upę.
išspjauna visą milžinišką purslų debesį iš giliausio
Vieną dieną atėjo eilė guarani vado dukrai. Ji krioklių kampo, kur Argentinos ir Brazilijos
buvo taip nepaprastai graži, jog ir upė nustodavo pasieniai susitinka. Keletas krioklių yra vakarais
tekėti — nurimusi stebėdama ją, kai jos nuostabus iliuminuoti.
veidas atsispindėdavo vandenyje it veidrodyje. Jos
Kitą dieną mūsų laukė ekskursija aplankyti
mylimas, narsus guarani kovotojas, mėgino ją gel krioklius Brazilijos pusėje. Pradžioje vėl pėstute, o
bėti, pagriebdamas į savo valtį. Tačiau dievaitis vėliau automobiliu „vilis" (Jeep") per Tautinį parką
Žaltys, šnypšdamas ir raitydamasis iš įniršimo, — pro vešlų „lietaus mišką" važiavome prie upės
perskėlė perpus žemę ir supylė visą upės vandenį į plaukti laivu juo arčiau krioklių. Ir vėl mūsų
Velnio gerklės prarają, sutriuškindamas menką vadovas sugebėjo daug ką mums įdomaus atverti
indėno valtelę.
apie šį gamtos stebuklą.
Jaunoji įsimylėjusių porelė laimingai išvengė
guassu kriokliai savo išvaizda yra pasagos
pražūties, bet vis tiek ji buvo pasmerkta išsi
pavidalo; jie yra 2,700 metrų platumo tarp
skyrimui: už savo beprotišką drąsumą karys buvo dviejų šalių, o atsilankiusius žiūrovus dvasiškai bei
paverstas medžiu. Jis amžinai stovi ant k r a n t o , iš fiziškai prisotina dramatišku vaizdu — su 72 metrų
tiesęs savo rankas mylimosios pusėn, paverstos į aukščio purslų šokiu (o tas skaičius šokinėja tarp
uolą viduryje šėlstančios srovės...
150 ir 300 — atsižvelgiant į Iguacu upės tekėjimo
O iš Velnio gerklės gelmių pikti dievaičio srovę). Toji panorama, kaip mes patys patyrėme,
Žalčio grūmojimai — dundėjimai dar vis ir dabar užplūsta stebėtoją baimės žavesio bei gilios pagar
tebeaidi per visą nuostabų, bet kartu ir siaubingą, bos jausmais ne tiek gamtos tobulumui, kiek pa
gilų tarpeklį...
čiam tos gamtos ir viso pasaulio Kūrėjui! Nuo tos
Pradėjome apžiūrėti krioklius iš Argentinos didybės apstulbęs žmogus nepajėgia atsikratyti už
pusės. Atvežti autobusu, pradžioje pėsčiomis, o pas liejančio jautraus pojūčio Jį garbinti: „Dieviškasis
kui traukiniu buvome nuvežti iš arčiau pamatyti Pasaulio Architekte, ar mes esame verti Tavo dos
išgarsintą Velnio gerklę, kur milžiniški vandens nių stebuklų?!" Šis neišblėstantis vaizdas, dar kar
srautai, dundėdami, pragarišku trenksmu atsi tu su kitais vėlesniais susitikimais su laukiniais
muša į nepasotinamą gilų tarpeklį. O t a „gerklė" gyvulėliais Tautiniame parke pagimdo jausmą, tar
vaizdžiai atrodo: putojanti apskrita milžino skylė tum tai būtų patyrimas, kurį daugelis tikisi bent
— paties šėtono praverti nasrai. Siaubą sukeliantis sykį savo gyvenime patirti! Ir nenorėdamas nei
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2006 metų vasario 1-14 d. Lietu
voje dirbo Tarptautinio valiutos fon
do (TVF) IV straipsnio ekonominių
konsultacijų misija, vadovaujama
TVF Europos" departamento direkto
riaus pavaduotojo Ashoka Mody.
Ekonominės politikos klausi
mus TVF misija aptarė su Lietuvos
Respublikos prezidentu, Lietuvos
Respublikos ministru pirmininku,
finansų ministru ir Lietuvos banko
valdybos pirmininku.
Darbiniais klausimais TVF misi
jos nariai susitiko su Lietuvos ban
ko, Finansų ministerijos, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Ūkio
ministerijos ir kitų valstybinių insti
tucijų specialistais bei privataus
sektoriaus ekspertais.
Kai kurie aktualūs klausimai,
tokie, kaip infliacija, šešėlinė ekono
mika, migracija, finansų sektoriaus
stabilumas ir biudžeto išlaidų politi
ka, buvo išnagrinėti ir aptarti TVF mi
sijos organizuotuose seminaruose.
Darbo pabaigoje TVF misija
paskelbė baigiamąjį pranešimą, kurį
galima rasti internete adresu:
http://www.imf.org/external/np/
ms/2006/021306.HTM
TVF misijos darbo rezultatus
Ashoka Mody vasario 14 dieną, ant
radienį, pristatė Vilniuje, Lietuvos
banke, rengiamoje spaudos konfe
rencijoje. Joje dalyvavo Lietuvos
banko valdybos pirmininkas Reinol
dijus Šarkinas, Finansų ministerijos
sekretorius Rolandas Kriščiūnas.
Nuo 2003 metų kovo pabaigos,
kai baigėsi Lietuvos ir TVF Preven
cinė stabilizavimo programa, TVF ir
Lietuvos bendradarbiavimo pagrin
das yra ekonominės konsultacijos
pagal TVF Steigimo sutarties r v
straipsnį.
Ryšių su visuomene skyrius

akimirkai atitraukti žvilgsnio nuo pasakiško vaiz
do, žmogus, jausdamasis it maža bejėgė muselė,
susimąsto, kaip visame pasaulyje blogis šoka pies
tu prieš grožį bei gėrį, žūtbūt siekdamas savo per
galės, taip ir čia, akivaizdžiai regėdamas nepapras
tą grožį ir pragarišką pyktį, matai, kaip pastarasis
iš įtūžimo kūliaverčiais šoka su grožiu mirtiną šokį!
Čia mes buvome jau atsidūrę Brazilijos provincijo
je Parana, tiesiog ant ribos tarp Argentinos ir Bra
zilijos, kur daugybė tų puikių krioklių tęsiasi per
beveik tris mylias nerte pasinerdami 269 pėdas į
Ignacu upę. Jie yra visiškai — deslubrante — vado
vo portugališkai pavadinti — nuostabūs! Gausybė
uolotų bei miškingų salų, esančių ant šlaito briau
nos, per kurią krenta Iguacu upė, padalindama į
tuos artėjančių prie trejeto šimtų atskirus krioklius
arba — cataratas — portugališkai vadinamus.
Pagaliau prisiartino labiausiai laukiamas mo
mentas: sėsti laivan ir plaukti arčiau prie pačių
krioklių. Eidami akmenimis grįstu plačiu taku,
lydimi slankiojančių laukinių žvėrelių (ilga uodega
bei dar ilgesniu ir smailesniu snukučiu, tarsi būtų
koks skruzdėlių medžiotojas; deja, vardo taip ir
nepavyko sužinoti), pradžioje iš viršaus žavėjomės
kriokliais aptvertose tam tikslui aikštelėse. Ir,
rodėsi, tik ištiesk ranką, čia pat paliesi, it baltą
vandens sieną, besiliejančią žemyn tarsi vandens
mezginių užuolaidą. O ten, pažvelgus žemyn, laip
tų laipteliais nusileidę žmonės, mūsų akimis virtę
mažomis skruzdėlėmis, vaikštinėja kitose žemu
tinėse aikštelėse. Prieš 45 metus, lietuvaitei stu
dentei lankant šias vietas, nebuvo nei vadinamų
„catwalks" nei keltuvo, kuriuo dalis mūsų grupės
turistų pasinaudojo. Taip ir mes, tais laiptų laip
teliais nulipę, sėdome į laivą po šešiolika asmenų į
kiekvieną. O tas mūsų „laivas" — negali jo vadin
ti nei sieliu, nei plaustu, nes turėjo suolus, bet
jau ir laivo pavadinimas jam nepritiko (per daug
būtų jam garbės) — pripūsta oru didelė gumine
valtis.
Bus daugiau
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Religiniu bendrijų vadovai smerkia
smurto proverži

•l susitikimą su prezidentu atvyksta Lietuvos musulmonų sunitų muftijus Ro
mualdas Krinickis.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.
Atkelta iš 1 psl.
vienijančios bendruomenės dvasinis
vadovas.
Pažymėjęs, jog Lietuvoje musul
monai gyvena daugiau nei 600 metų
ir nė karto nebuvo pažeistos nei jų
teisės, nei vertybės, R. Krinickis pa
brėžė, jog bendruomenę šokiravo
karikatūros, kurias Lietuvoje per
spausdino dienraštis „Respublika".
Pasak Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininko Kauno arkivys
kupo metropolito Sigito Tamkevičiaus, susitikime su prezidentu ap
tarta, kuo religinė laisvė galėtų pri
sidėti prie didesnės tolerancijos ug
dymo.
Pastebėjęs, jog fundamentaliz
mo apraiškų yra ne tik užsienyje, bet
ir Lietuvoje, S. Tamkevičius sakė,
jog šiandien Lietuvai reikia visų ją
my-linčių žmonių bendro darbo, kad
„Lietuvoje būtų daugiau normalios

laisvės, kuri nedrįstų peržengti pi
liečių teisių".
Paklaustas, kaip valstybė turėtų
reaguoti į pastarųjų savaičių įvykius
ir žiniasklaidos deklaruojamą lais
vės siekį, Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simonas Alperavičius sakė, jog „tai kiekvieno sąži
nės reikalas".
Idėja surengti prezidento susiti
kimą su religinių bendruomenių ats
tovais kilo po to, kai Vakarų spaudo
je paskelbtos pranašo Muhammad
karikatūros sukėlė smurto protrū
kius pasaulyje. Karikatūros, kurios
pirmiausia — pernai rugsėjį — pasi
rodė viename danų laikraštyje, o
paskui buvo perspausdintos kelių ki
tų Europos valstybių spaudoje.
Jas publikavę laikraščiai teigė
pasinaudoję žodžio laisve, o kritikai
sako, kad šios karikatūros yra są
moningai įžeidžiamos.

„Lietuvos rytas" sukūrė naują
internetinį dienraštį
Vilnius, vasario 20 d. (BNS) —
Didžiausias šalies dienraštis „Lie
tuvos rytas" sukūrė naują nemoka
mą internetinį dienraštį lrytas.lt,
kuriame operatyviai pateikia nau
jausias žinias.
„Lietuvos rytas" skelbia, kad jo
tikslas yra greitis ir patikimumas.
Dienraštis žada naujame tinklalapyje pateikti daug komentarų, nuomo
nių ir reportažų.

Populiariausias naujienų tinklalapis Lietuvoje dabar yra „Delfi". Ty
rimų bendrovės „Gemius" duomeni
mis, pernai lapkritį „Delfi" teko 72.1
proc. rinkos, o lrytas.lt buvo devin
tas (21.7 proc.).
Dienraščio „Respublika" grupė
yra užėmusi du interneto adresus —
delfis.lt ir delfinas.lt, tačiau pats
dienraštis savo interneto tinklalapio
neturi.

* Sekmadienį Houston (JAV)
pasibaigusiame
NBA „Visų
žvaigždžių" savaitgalyje Rytų
konferencijos rinktinė 122:120 nu
galėjo Vakarų konferencijos krepši
ninkus. Naudingiausiu žaidėju pri
pažintas LeBron James (Cleveland
„Cavaliers"), kuris į Vakarų koman
dos krepšį įmetė 29 taškus, atkovojo
6 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 2
rezultatyvius perdavimus. 21-erių
metų L. James tapo jauniausiu krep
šininku, kuriam per 55 metų NBA
žvaigždžių rungtynių istoriją pavyko
tapti naudingiausiu žaidėju. Vakarų
komandos gretose „Visų žvaigždžių"
varžybose sėkmingiausiai rungty
niavo Tracy McGrady (36 taškai),
Tim Duncan f 15 taškų), Shavvn Marion (14 taškų), Elton Brand (12 taš
kų) bei^Dirk Novvitzki (10 taškų).
* Šeštadieni Japonijos sosti
nėje vykusiame tarptautiniame
bušido „ZST 9" turnyre sėkmin
gai kovėsi ir trys Lietuvos at

vai — Remigijus Morkevičius, Da
rius Skliaudys bei Erikas Petraitis.
ZST pasaulio čempionas ir K-l tur
nyrų žvaigždė R. Morkevičius jau
penkioliktąją pirmojo raundo sekun
dę nokautavo japoną Wataru Inatsu.
Pagrindinėje vakaro kovoje E. Pet
raitis susitiko su japonu Hideo Tokoro, kuris Naujametiniame K-l
turnyre tapo nugalėtoju. Prabėgus 4
antrojo raundo minutėms, E. Pet
raitis nokautavo varžovą.
* Tik 263-ą vietą WTA klasifi
kacijoje užimanti Lina Stančiūtė
pateko į pagrindines Tennessee
valstijoje (JAV) prasidėjusio WTA se
rijos „Regions Morgan Keegan & the
Cellular South Cup" moterų teniso
turnyro, kurio prizų fondą sudaro
''"".OOO JAV dolerių, varžybas. Lie
tuvos tenisininkė sėkmingai įveikė
kvalifikacines varžybas ir pirmaja
me pagrindir - turnyro rate susitiks
su p^erikiete Lisa Raymnod (WTA
- vieta).

Netekome aktoriaus ir režisieriaus
S. Mykolaičio
Atkelta iš 1 psl.
dramos teatro generalinio direkto
riaus pavaduotojas Jonas Korenka,
paklaustas apie aktoriaus mirties
priežastį.
Lietuvos nacionalinio dramos
teatro administracija S. Mykolaitį
apibūdina kaip vieną talentingiau
sių viduriniosios kartos teatro meni
ninkų. Jis studijavo Lietuvos valsty
binėje konservatorijoje, 1992-1994
dirbo Vilniaus valstybiniame maža
jame teatre, nuo 1994 metų tapo Lie
tuvos nacionalinio dramos teatro ak
toriumi.
Vilniaus mažajame ir Lietuvos
nacionaliniame dramos teatruose S.
Mykolaitis sukūrė per dvidešimt
vaidmenų, iš kurių svarbiausi Merkucijus K Antanėlio miuzikle
„Meilė ir mirtis Verenoje" (režisie
rius Eimuntas Nekrošius), Roberto
Zucco to paties pavadinimo B.-M.
Koltes dramoje (režisierius Oskaras
Koršunovas), Astolfas barokinėje
Pedro Calderon de la Barca dramoje
„Gyvenimas - tai sapnas" (režisie
rius Gintaras Varnas), Azazello Michail Bulgakov „Meistras ir Mar
garita" (režisierius O. Koršunovas),
Tapytojas Howard Barker „Europie
čiuose" (režisierius Lary Zappia),
Benvolijus William Shakespeare tra
gedijoje „Įstabioji ir graudžioji Ro
meo ir Džuljetos istorija" (režisierius
O. Koršunovas).
Nuo 1990 metų pradėjęs vaidin
ti ir kurti muziką spektakliams, S.
Mykolaitis dirbo ir kaip režisierius
— Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre sukūrė Daniil Charms „Stop
mašina", Anton Cechov „Ivanovą",

Oskaro Koršunovo teatre pastatė
Jevgenij Griškovec „Miestą".
„Keistuolių teatre" S. Mykolai
tis praėjusiais metais pastatė
Alexander Milne „Mikę Pūkuotuką",
o visai neseniai Lietuvos nacionali
niame dramos teatre įvyko paskuti
nioji aktoriaus režisuoto spektaklio
premjera — „Mažasis princas" pagal
Antoine de Saint-Exupery pasaką.
S. Mykolaitis taip pat vaidino
kine. Paskutinį vaidmenį jis sukūrė
Algimanto Puipos juostoje „Dievų
miškas", kuri buvo pripažinta pačiu
pelningiausiu lietuvišku filmu. Prieš
tai jis vaidino Jono Vaitkaus juostoje
„Vienui vieni", televizijos serialuose
„Gedimino 11" ir „Įkaitai".
Praėjusiais metais S. Mykolaitis
išleido autorinių dainų albumą „Nie
ko nepasakyta".
Lietuvos nacionalinio dramos
teatro išplatintame pranešime tei
giama, kad S. Mykolaitis jautė savo
profesijos neapibrėžtumą, priklauso
mybę nuo atsitiktinumo. „Niekas
negalvoja apie aktorius, nėra jokio
dvasinio tėvo, kuris vestų tave iš vie
no vaidmens į kitą, stebėtų, ką tu
padarei, matytų, kad tu kartojiesi,
sektų tavo evoliuciją, tavo judėjimą,
poreikį; muštru arba vaidmenų pa
skirstymu siektų tavo tobulėjimo",
— yra sakęs S. Mykolaitis.
Jis buvo vedęs taip pat Lietuvos
nacionaliniame dramos teatre vaidi
nančią dešimčia metų jaunesnę ak
torę Rūtą Papartytę.
Kolegų teigimu pastaruoju metu
šeimą draskė nesutarimai, todėl rug
pjūtį gimus sūnui Adomui moteris
gyveno pas tėvus.

Liberalai numatė „atsarginį" pavadinimą
Vilnius, vasario 20 d. (BNS) —
Likus mažiau nei savaitei iki stei
giamojo suvažiavimo, naują partiją
kuriantys liberalai kol kas nežino, ar
galės vadintis Lietuvos liberalų sąjū
džiu (LLS).
Apsidrausdami liberalai yra įre
gistravę kitą „atsarginį" pavadinimą
— Lietuvos Respublikos liberalų są
jūdis (LRLS).
Nuo Liberalų ir centro sąjungos
(LiCS) atskilusių sostinės mero Ar
tūro Zuoko oponentų kuriamos nau
jos politinės jėgos — Liberalų sąjū
džio suvažiavimas rengiamas vasa
rio 25 d. Vilniuje.
Kaip sakė vienas naujos parti
jos steigėjų, Seimo narys Eligijus
Masiulis, Teisingumo ministerija
ginčą turėtų išspręsti kovo pradžioje.

„Apsidrausdami steigiamajame
suvažiavime šią savaitę siūlysime
šalia anksčiau skelbto pavadinimo
— Lietuvos liberalų sąjūdžio, kaip
atsarginį patvirtinti ir kitą pavadini
mą — Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdį", — sakė E. Masiulis.
Ginčas dėl naujos partijos pava
dinimo kilo, kai politikams paskel
bus kuriant naują politinę jėgą—
Lietuvos liberalų sąjūdį, jiems buvo
užbėgta už akių, Registrų centre už
sisakant analogišką pavadinimą.
Taip vadintis norėtų spalio pa
baigoje susikūrusi asociacija, kurios
prašymu pavadinimą Registrų cen
tre rezervavo bendrovės „Bankrotera", teikiančios restruktūrizavimo ir
bankroto administravimo paslaugas,
administratorius Dalius Volskis.

Uždrausta laikyti paukščius lauke
Vilnius, vasario 20 d. (BNS) —
Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba nuo pirmadienio uždraudė
lauke laikyti paukščius. Nesilaikan
tiems įsakymo gresia iki 5,000 litų
bauda arba paukščių konfiskavimas.
Tarnybos direktorius Kazimie
ras Lukauskas sakė, kad įsakymas
pasirašytas pirmadienį ir galios iki
gegužės 20 dienos.
„Šiuo metu dalis gyventojų tu
rimus paukščius dar išleidžia į lau
ką, tačiau nuo šiandien tai — griež
tai draudžiama. Norime nutraukti
grandinę tarp laukinių ir naminių
paukščių, tokiu atveju išvengsime
paukščių gripo grėsmės", — sakė jis.
K. Lukauskas pirmadienį spau
dos konferencijoje sakė, kad dėl
kiekvieno nugaišusio įtartino lauki
nio paukščio atliekami tyrimai Na

cionalinėje veterinarijos laboratori
joje, be to, didelis dėmesys skiriamas
importuotos paukštienos produkcijos
patikrai.
Jis perspėjo gyventojus, kad jie
neliestų nukritusių paukščių, nele
sintų jų ir neleistų prie jų vaikų, nes
tai yra tiesioginis ligos šaltinis.
Anot K. Lukausko, šiuo metu
svarstomos galimybės
skiepyti
paukščius, tačiau galutinis sprendi
mas dar nėra priimtas. Jį turėtų pri
imti 50 Europos šalių atstovai vasa
rio 27-28 dienomis vyksiančiame su
sitikime Paryžiuje, šiuo metu rea
liausiai vertinama galimybė skiepyti
egzotinius paukščius.
„Jeigu
priimtas
teigiamas
sprendimas, mes skiepysime paukš
čius grėsmės zonose", — teigė tarny
bos direktorius.
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Pasaulio naujienos
;s mi

(Remiantis AFP, Reuters, AP. Interfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Izraelis stabdo Palestinos
savivaldos f i n a n s a v i m ą
Gazos Ruožas, vasario 20 d.
(„ReutersTBNS) — Izraelis prieš
„Hamas" vadovaujamo ministrų ka
bineto suformavimą sustabdė pales
tiniečių mokesčių pervedimą Pales
tinos savivaldai, o prezidentas Mahmoud Abbas sakė, kad palestinie
čiams tai reiškia „finansinę krizę".
Tikriausiai atsižvelgdamas į
tarptautinės bendrijos raginimus
vengti veiksmų, kurie dar labiau pa
blogintų palestiniečių padėtį, Izrae
lio laikinojo ministro pirmininko
E h u d Olmert vyriausybė nusprendė
netaikyti griežtesnių sankcijų, ku
rias siūlė gynybos pareigūnai, siek
dami susilpninti islamistų judėjimą
„Hamas".
Izraelis ir Jungtinės Valstijos ra
gina kitas valstybes ignoruoti „Ha
mas", kuris per sausio 25-osios rin
kimus didele persvara įveikęs pales
tiniečių politikoje dominavusią par
tiją „Fatah" gavo 74 vietas palesti
niečių parlamente, kol šis radikalus
judėjimas nenusiginkluos ir nepripa
žins žydų valstybės bei laikinųjų tai
kos sutarčių.
Svarbiausias Izraelio sąjungi
ninkas Washington paprašė Palesti
nos savivaldos grąžinti 50 mln. do
lerių jai suteiktos paramos, kad ji
neatitektų „Hamas", tarp kurio
tikslų yra žydų valstybės sunaikini
mas.
Izraelio gynybos ministerija pra
ėjusią savaitę patarė nutraukti visus
mokestinius pervedimus ir pasiūlė
nebeleisti nė vienam palestiniečiui
dirbti Izraelyje ar keliauti per Iz
raelio teritoriją t a r p Gazos ir Vakarų
Kranto.
Sekmadienį Izraelio vyriausybė
paskelbė visiškai sustabdanti mo
kesčių pervedimą palestiniečiams.
Izraelis Palestinos savivaldos vardu
renka mokesčius, kuriuos kas mė
nesį, maždaug po 50 mln. dolerių,
perveda palestiniečiams.
E. Olmert savo vyriausybei sa
kė, kad Izraelis „neketino kenkti hu
manitariniams palestiniečių gyven
tojų interesams", nurodoma jo sekre
toriato pareiškime.
Žydų valstybė tvirtina neside-

rėsianti su „Hamas" vadovaujama
vyriausybe, bet nenutrauksianti ry
šių su M. Abbas.
Visuomenės apklausos rodo, kad
E. Olmert centro partija „Kadima",
kuri parengė atsiribojimo nuo pales
tiniečių programą, turėtų laimėti ko
vo 28 dieną įvyksiančius rinkimus.
Naujasis palestiniečių parla
mento pirmininkas, „Hamas" narys
Aziz Dweik kritikavo paramos nu
traukimo taktiką ir per televiziją „ai
Arabiya" pareiškė, jog „teisingumą
paminanti Amerika nori, kad mūsų
liaudis pasiduotų agresoriui, kuris
pažeidinėja visas tarptautines nor
mas ir paktus".
M. Abbas sakė kalbėsiąs su „Ha
mas" pareigūnais apie vienybės vy
riausybės formavimą ir kalbą parla
mente, kurioje jis ragino vyriausybę
pripažinti taikos sutartis su Izraeliu
ir įsipareigoti siekti valstybingumo
derybomis.
„Hamas" reikalauja, kad Izrae
lis liautųsi puldinėjęs palestiniečius
ir pasitrauktų iš žemių, okupuotų
per 1967 metų Artimųjų Rytų karą.
„Hamas" išrinktasis kandidatas
į premjero postą Ismail Haniya tele
vizijai „al-Jazeera" sakė, kad „Ha
mas" „tvirtai laikysis teisių ir pasi
rinktų principų, bet tuo pačiu metu
bus lankstus ir realistinis".
43 metų I. Haniya palestiniečiai
laiko pragmatišku veikėju, kuris su
gebėjo užmegzti gerus santykius su
besivaidijančiomis grupuotėmis.
Washington ir Europos Sąjunga,
kuri taip pat svarsto pagalbos ma
žinimo tikslingumą, nenorėtų, kad
Palestinos savivalda žlugtų ar siektų
finansavimo iš tokių valstybių kaip
Iranas.
Europos Sąjungos vadovai kol
kas nutarė neatšaukti jau paskirtos
paramos Palestinos savivaldai, visų
pirma teigdami, jog nenori pakenkti
eiliniams palestiniečiams. Tačiau
Europos Sąjunga žada atidžiai ste
bėti tolesnius „Hamas" veiksmus.
I. Haniya sako, kad siekiant
kompensuoti lėšų trūkumą, finansi
nės paramos bus mėginama gauti iš
arabų valstybių.

EUROPA
VIENA
Britų istorikas David Irving,
pirmadienį stojęs prieš teismą, kuris
pradeda nagrinėti jo bylą dėl Holokausto neigimo, pareiškė, kad jo
nuomonė pasikeitė nuo to laiko, kai
jis prieš 17 metų neigė žydų genoci
dą. Vis dėlto D. Irving sakė padary
siąs kaltės pripažinimo pareiškimą
ir pridūrė: „Rinktis negaliu". Tačiau
jis teigė, jog absurdiška, kad j a m
tenka stoti prieš teismą už tai, ką jis
pasakė prieš 17 metų. Paklaustas
apie Hoiokaustą, jis atsakė: „Aš tai
pavadinčiau žydų tragedija per An
trąjį pasaulinį karą". 67 metų D. Ir
ving pagal Austrijos įstatymus, ku
riuose numatyta baudžiamoji atsa
komybė nacionalsocialistų vykdytą
genocidą ar kitus nacionalsocialistų
nusikaltimus žmoniškumui neigian
tiems asmenims, gresia kalėjimo iki
10 metų bausmė.
LONDONAS
Pasamdyti automobilių mecha
niką Didžiojoje Britanijoje gali at
sieiti brangiau nei samdyti teisinin
ką ar gydytoją, rašo britų automobi
lių žurnalas „What Car?". Už me
chanikų darbą klientams dažnai
tenka pakloti daugiau kaip 100 sva
rų (146 eurus, 174 JAV dolerius) už
valandą. Žurnalo atlikto tyrimo duo
menimis, valandos darbo įkainiai
šalyje svyruoja nuo 49 svarų
„Vauxhair dirbtuvėse Škotijoje iki
140 svarų BMW dirbtuvėse Lon
done. Pasak žurnalo, asmeninio gy
dytojo paslaugos yra pigesnės — die
nos užmokestis siekia 350-500 sva
rų, o kai kuriuos teisininkus, ypač
pradedančiuosius, galima pasam
dyti už 30 svarų įkainį už valandą.

AZIJA
MANILA
Gelbėjimo operacijoje žemės
nuošliaužos palaidotame kaime Fili
pinuose dalyvaujantys amerikiečių
kariškiai dar neištraukė jokių gyvų

žmonių, pirmadienį pranešė JAV jū
rų pėstininkų atstovas. Tonos purvo
Ginsaugon kaimą centriniame Fi
lipinų regione palaidojo prieš tris
dienas. Kapitono Burrello Parmer
per televiziją ABS/CBN pateikta in
formacija prieštarauja ankstesniam
Filipinų vyriausybės pareigūno pra
nešimui, kad JAV pajėgos iš kaimo
mokyklos griuvėsių ištraukė maž
daug 50 gyvų žmonių.
TOKYO
Buvęs Japonijos apokaliptinio
kulto vadovas, n u t e i s t a s dėl 1995 m.
Tokyo metropolitene surengtos dujų
atakos, pripažintas protiškai pajė
giu toliau d a l y v a u t i apeliacijos
svarstyme, pirmadienį sakė teismo
pareigūnas, cituodamas teismo pa
skirto psichiatro išvadas. 50 metų
Shoko Asahara advokatai teigė, kad
buvęs „Aukščiausiosios tiesos" kulto
vadovas yra neveiksnus, ir reikalavo
bylą sustabdyti. Sh. Asahar, kurio
tikrasis vardas y r a Chizuo Matsumoto, Tbkyo teismas 2004 metų va
sarį pripažino kaltu dėl mirtinų ner
vus paralyžiuojančių zarino dujų
atakos, per kurią žuvo 12 žmonių, o
dar 5,000 apsinuodijo, ir paskyrė
jam mirties bausmę.

A R T I M I E J I RYTAI
BAGHDAD
Irake pirmadienį, po santykinės
ramybės periodo, per dviejų bombų
sprogimus žuvo mažiausiai 17 žmo
nių, o JAV ambasadorius perspėjo
dėl sektantiškumo ir sukarintų gru
puočių atstovų naujojoje vyriausybė
je. Baghdad centre susisprogdinus į
autobusą įlipusiam mirtininkui, ku
ris sprogmenis buvo prisirišęs prie
kūno, žuvo mažiausiai 12 žmonių.
Dar 5 žmonės žuvo per sprogimą
Mosul mieste.
TEHRAN
Irano Islamo Respublikos aukš
čiausiasis vadovas ajatola Ali Khamenei pasiūlė s u k u r t i mechanizmą,
leidžiantį visiems m u s u l m o n a m s
teikti sistemingą finansinę pagalbą
palestiniečiams. Tbkia pagalba pa
dėtų „užmegsti svarbų ryšį tarp mu
sulmonų ir palestiniečių kovos, turė
tų didelės įtakos visam pasauliui",
— pareiškė jis susitikime su oficia
liu vizitu atvykusiu „ H a m a s " politi
nio biuro vadovu Khaled Meshaal.

forino 200&
* Sekmadienį Turino žiemos
o l i m p i n ė s e ž a i d y n ė s e išdalijus
t r i s medalių k o m p l e k t u s , ko
m a n d ų rikiuotėje su 18 medalių pir
mauja Vokietijos sportininkai — 7
aukso, 7 sidabro ir 4 bronzos. Iki šiol
pirmavę amerikiečiai sekmadienį
apdovanojimų nepelnė ir su 13 (7, 4,
2) medalių nukrito į antrąją vietą. 13
(6, 2, 5) apdovano mų turi ir trečiąją
poziciją išsaugojusi Rusija.
* Turino ž i e m o s olimpinėse
ž a i d y n ė s e v y k s t a n č i o s e kalnų
slidinėjimo sialomo milžino var
žybose rungtyniavęs Lietuvos atsto
vas Vitalijus Rumiancevas — disk
valifikuotas. Išankstiniais duomeni
mis V. Rumiancevas po pirmojo star
to užėmė 44-ą vietą t a r p 48-ių fini
šavusių sportininkų, tačiau, peržiū
rėję lietuvio startą, teisėjai nustatė,

kad V Rumiancevas praleido vartus
ir jį diskvalifikavo.
* Dar du žiemos olimpiniu
žaidynių Italijoje medalius pir
madienį Austrijai iškovojo k a l n ų
s l i d i n i n k ė s . Olimpine čempione
moterų slalomo supermilžino rung
tyje tapo 32 metų Michaela Dorfmeister, šioje olimpiadoje nugalėjusi
ir greitojo nusileidimo rungtyje. Du
kart Turino olimpinės čempionės,
kuri po šio sezono ketina baigti spor
tininkės karjerą, laikas — 1 minutė
32.47 sekundės. Sidabro medalis
įteiktas kroatei Janica Kostelič
(1:32.74), kuri žiemos olimpiadoje
Turine buvo pajėgiausia kalnų slidi
nėjimo dvikovės varžybose. Bronzos
apdo\anojimu pirmadienį tenkinosi
kita Austrijos kalnų slidininke
Alexandra Meissnitzer (1:33.06).

Kroviniu gabenimas
la:v^ visas oasauiio šalis.
Krovinig gabenimas
lėktuvu j visas pasaulio šalis.
v, i

Air Freight
Automobiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

Small Packa

Trucking
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.
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melsvų atspalvių, oranžinių, kelių
spalvų kartu ir dar kitokių. Tad,
palikus vilkdalgių „vaistines savy
bes" nuošalyje, verta auginti dėl
puošnumo.

usu da

įai
«*sia Zalianykštis
;w-g

..:.•

NUSTEBINO SUSIDOMĖJIMAS
Pora pastarųjų „Daržai ir dar
želiai" skilčių skyrėme vaistiniams'
augalams. Nustebino skaitytojų su
sidomėjimas ir gausūs laiškai šia
tema. Atrodo, kad lietuviška vais
tažolių rinkimo (ir auginimo) tradici
j a dar toli gražu neišnykusi. Nors
žmonės tvirtina, kad jokiu būdu ne
pasitikėtų vien vaistažolėmis, jeigu
susirgtų sunkesne liga, bet daugelis
norėtų jas auginti, pažinti ir galbūt
net retkarčiais išmėginti. Taigi, šį
kartą dar rašysiu apie vaistinius
augalus, o po to — eisime prie kitų
temų, nes pavasaris nebe už kalnų,
prasidės darbai daržuose ir darže
liuose, tad reikia jiems pamažu
ruoštis.
Nepatrauklūs augalai?
Viename laiške skaitytoja nusi
skundžia, kad vaistiniai augalai ne
labai patrauklūs, todėl darželio nepapuoš.. Gal žinau kokių vaistinių
augalų, kurie malonūs akiai?
Žinoma, yra ir tokių, bet nepa
mirškime, kad šių augalų pagrin
dinė nauda kitokia, ne vien pasi
grožėjimas žiedais ar lapais. Dalis jų
— ne vien vaistiniai, bet ir priesko
niniai, taigi galėtume beveik vadinti
naudingais augalais, kaip, pvz.,
daržoves. Juk nesiskundžiame, kad
kopūstas ar svogūnas „nepatrauk
liai atrodo" — vertiname juos dėl ki
tų savybių.
Šiam kartui parinkau kelis vais
tinius augalus, kurie ir gražiai žydi,
ir naudingi.
Pavasarinė raktažolė
(Šv. Petro rakteliai)
Angį. „Cowslip", „St. Peter's
keys", ,,Keys of Heaven", ,,Our
Lady's keys"; šio augalo hibridai —
„primrose"; lot. Primula veris.
O „primula" dėl to, kad tai vie
nas pirmiausia, anksčiausiai žydin
čių pavasarinių augalėlių. Laukinių
raktažolių žiedai tikrai primena
auksinius raktelius. Augalas dau
giametis, priklauso
Primulaceae
šeimai. Lapai prigludę prie žemės,
raukšlėti. Iš lapų vidurio išauga
vienas ar keli plaukuoti stiebeliai su
skėtišku žiedynu.
Su šiuo augalu antikos laikais
buvo siejama grožio deivė Venera,
todėl moterys, vaitojančios rakta
žolės nuovirą arba iš jos pagamintą
tepaliuką, bus gražios — išnyks vei
do raukšlės, atjaunės oda. Rakta

žolės žiedai, s u t r i n t i su sėmenų
aliejumi, vartojami nuo nudegimų,
n u o v i r a s gelbsti n u o konvulsijų,
traukulių.
Deja, laukinių raktažolių j a u
sunku rasti, bet iš jų išvesti hibridai
— primulės, yra labai populiarios
p a v a s a r i n ė s gėlės, auginamos ir
lauke, ir darželiuose. Nors vargiai
šiuose hibriduose yra daug vaistinių
medžiagų, bet jų įvairiaspalviai
žiedeliai — geriausi vaistai žiemos
pilkumos nualintoms akims.
Paprastoji rusmenė
Angį. „Foxglove", lot. Digitalis
purpurea.

Dvimetis (kartais daugiametis J,
p a t r a u k l u s augalas, priklausantis
Scrophulariaceae
šeimai. Auga ir
savaime Vakarų Europoje, Skandi
navijoje — pakelėse, pamiškėse.
Žiedai p r i m e n a įvairių violetinių
(kartais rausvų) atspalvių taureles,
s u k a b i n t a s a n t ilgo, kiek lenkto
koto. Žydi ilgai: p r a d e d a n t nuo
apačios, žiedai „lipa" iki koto
v i r š ū n ė s . Išaugina daug mažyčių
juodų sėklelių: jeigu jų nenukirpsime, r u s m e n ė pasisėja pati. Pir
mais metais retai žydi; bet antrai
siais savo žiedais tikrai papuošia
darželį.
Rusmenė nuo senų laikų žinoma
k a i p v a i s t i n i s a u g a l a s gydantis
k e p e n i s , v a l a n t i s organizmą nuo
visokių „nešvarumų", tačiau tik
praėjusio šimtmečio pabaigoje at
rasta, kad šis augalas naudingas
širdies ligoms gydyti. Vis tik reikia
atsiminti, kad rusmenė taip pat yra
nuodinga, todėl eiliniams auginto
j a m s n e p a t a r i a m a j a „gydytis", o
verčiau pasidžiaugti gražiais, įdo
miais žiedais.
V a i s t i n i s valerijonas
Angį. „Varerian", lot.Vareriana
officinalis.
Daugiametis. Priklauso Valerianaceae šeimai. Žinomas nuo senų
laikų. Anglijoje dar vadintas „Girto
jūreivio" (Drunken sailor) vardu, nes
jo nuoviru, sumaišytu su alkoholiu,
būdavo nugirdomi atvykę į uostą
jūrininkai, o po to iškraustomos jų
kišenės.
Savaime auga Europoje. Tikėta,
kad valerijonas gydo kone visas
ligas, tad iš jo šaknų gautas aliejus
j a u žinomas viduramžiais. Varto
j a m a s nuo nemigos, isterijos, raomenų spazmų, susijaudinimo ir

kitokių sveikatos sutrikimų.
Nors Amerikoje nerasime lau
kinių valerijonų (jie turi daugiausia
vaistinių medžiagų), tačiau p a s
daržininkus visgi pasitaiko darželinių atmainų. Žydi smulkių, rausvų,
kartais balzganų žiedelių kekėmis,
p a t r a u k l u s , a u k š t a s ir įdomus
augalas.
M ė l y n ž i e d i s vilkdalgis
Angį. „Iris", log. Iris germanica.
Tai tikrai patrauklus, pavasarį
žydintis ryškiais, dideliais, mėlynais
žiedais, daugiametis augalas, pri
klausantis Iridaceae šeimai. Lapai
ilgi, siauri, pilkai žali, šakniastiebiai
— stambūs, gumbuoti. (Jais vilkdal
giai ir dauginami.) Labai nereiklus,
gerai auga, gausiai žydi darželiuose,
net pavėsyje, nes peržydi anksti, kol
medžiai dar nesulapoję. Žiedai var
tojami, ypač Prancūzijoje, kvepalų,
muilų gamybai, taip pat vilkdalgiai
auginami dėl gražių žiedų. Tinka
puokštėms, nors žiedai išsilaiko daž
niausiai tik vieną dieną. Vaistinių me
džiagų randama šakniagumbiuose.
Beje, darželinių vilkdalgių da
bar yra įvairių įvairiausių atmainų
— jų žiedai kone visų įsivaizduo
jamų spalvų: nuo baltų, iki tamsiai
raudonų, geltonų, violetinių, visų

Šliaužiančioji žiemė
Angį. „Periwinkle", lot. Vincą
minor.
Turbūt tai visiems pažįstamas
augalas, tik lietuviškas pavadinimas
— šliaužiančioji žiemė — yra staig
mena. Mes pratę šiuos, žiemą vasarą
žaliuojančius, pažeme besivejančius
augalus vadinti tiesiai „vinkomis", pa
gal populiarųjį anglišką pavadinimą.
Vardas „perivvinkle", manoma,
kilęs iš lotyniško žodžio perivinciri
— surišti į krūvą, arba perivincere —
nugalėti. Tikėta, kad, jeigu vyras ir
žmona kartu suvalgys šio augalo
lapų, jų meilė niekuomet nesibaigs,
jie bus tvirtai ir amžinai tarp savęs
„surišti". Greičiausiai sąvoka apie
„raiščius" yra kilusi iš plonų, bet
labai tvirtų šliaužiančiosios žiemės
stiebelių, kuriais iš tikrųjų galėtume
ką nors surišti —jie tikrai nelengvai
pertraukiami.
Augalas šliaužia pažeme, daugi
nasi šakniastiebiais ir taip pat pa
viršutiniais stiebais: kai jie paliečia
žemę, tuoj išaugina šakneles ir įsi
tvirtina. Žiemės labai tinka dir
vožemiui, kur joks kitas augalas ne
auga, pavyzdžiui, po medžiais, at
šlaitėse ir pan. Žiemės tuoj įsitvirti
na ir uždengia visą plotą. Žinoma,
jos „pereina" ir ten kur nenorimos,
todėl būtina griežtai riboti jų slinki
mą ir naujų teritorijų „užkariavimą".
Šie augalai žaliuoja ištisus me
tus, nebijo sausros, šalčio, tačiau jie
už vis gražiausi anksti pavasarį, kai
pražysta šviesiai mėlynais, nedide
liais žiedukais: atrodo, lyg visas plo
tas žiūri į praeivį linksmomis mėly
nomis akimis.
Vaistams vartojami lapai. Jie
skinami žydėjimo metu ir sudžiovi
nami. Liaudies medicinoje žiemės
lapų nuoviras vartojamas nuo dan
tų skaudėjimo, viduriavimo, krau
javimo, kosulio, psichinių sutrikimų,
anemijos, anginos bei medžiagų apy
kaitos sutrikimų.
Rūta
Angį. „Rue", log. Rūta graveolens.
Nors gavome paklausimą ir apie
r ū t a s , bet apie j a s esame šiose
skiltyse rašę anksčiau. Rūtų sėklų
Amerikoje nesunku gauti — tai dau
giametis, stipriai kvepiantis, auga
las, žydintis nežymiais, gelsvais
žiedeliais, kuriuos gausiai lanko
drugeliai ir kiti vabzdžiai. Kadangi
rūta laikoma lietuvių tautine gėle,
verta ją darželyje auginti — ne dėl
vaistinių savybių, o šiaip sau, iš tra
dicijos.
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TEISUOLIŲ
AMNESTIJA
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
IUOZAS GREVELDA
— Blogai! Taip blogai dar nieka
da nebuvo, — supyko socializmo
vadas demokratišku veidu. — Karo
ir taikos ministras, išsigynęs, jog
tarpininkavo atsiskaitant tarp kon
cerno EBSW ir to skandalingo lei
dėjo už mūsų partijos reklamą, pa
darė rimtą klaidą. Dėl to pačiu
artimiausiu metu mums visiems
galėtų kilti daug keblumų, nes tuo
metu visi buvome Liaudies demokra
tinių darbo pajėgų nariai. Kas no
rėtų pasiūlyti protingą sprendimą?
Protingo sprendimo niekas ne
turėjo.
— Kaip gi atsitiko, kad LDDP ir
EBSW ryšiai iškilo aikštėn? — po
nesmagios pauzės pasiteiravo Darbo
armijos vadas. — Gal problemos
sprendimo vertėtų paieškoti jos
ištakose?
Vadas demokratišku veidu su
sidomėjęs pažvelgė į armijos vadą ir
maloniai jam nusišypsojo.
— Ačiū už paramą, ponas Agurkichai, to nepamiršiu, kai ateis eilė
naujam diplomo skandalo vajui, — ir
paklausė Liberalizuoto socializmo
pradininką:
— Ką galėtum patarti, mielas
bičiuli, šioje kiauliškoje situacijoje?
Ar matai kokią protingą išeitį? Juk
esi teisininkas su patirtimi, tad
lengviau už mus visus turėtum su
rasti įstatymų straipsnį ar spragą,
kurio pagalba mes galėtume už
glaistyti apmaudžią karo ir taikos
ministro klaidą?
Socializmo pradininkas susi
mąstė. Jo kolegos kurį laiką stebėjo,
kaip socialistinės liberalizmo idėjos
šmėsčiojo jo kaktoje, bet Liaudies
bičiulių įkvėpėja neištvėrusi nu
traukė pernelyg užsitęsusią pauzę.
— Mieli kolegos, — kaip visada
žvaliai sučiauškėjo įkvėpėja. — Mes
neturėtume dabar užsiimti raganų
medžiokle, kai turime tiek svarbių
nenudirbtų darbų. Nepamirškime,
kad šiame pasitarime mes ruošėmės
dalintis Europos milijardus, mūsų
laukia ministerijos mielam Agurkichui steigimo sutarties pasirašy
mas, ta pačia proga galėtume ap
svarstyti ir kitos ministerijos —
Liaudies bičiuliams — įsteigimą.
Man jau fiziškai neužtenka laiko
svarstyti visų suverstų reikalų, — ir
liaudies, ir kaimo, ir ūkininkų, ir
perdirbėjų interesai taip susipynė ir
susikergė, kad jeigu ir toliau man
vienai reikės mėžti tuos visus tvar
tus, tai tikrai pradėsiu ieškoti
Heraklio. O tąsyk necypkite, jeigu aš
su jo pagalba ir jus kartu išmesiu.
Taip ir žinokit!
— Na, gal nesipykime, — prabu
do iš minčių letargo pradininkas. —
Kolega Agurkichas nurodė teisingą
išeitį. Mes turime problemą užs
maugti juos užuomazgoje.
Visi krūptelėjo.
— Kaip tai užsmaugti? — nuste
bęs socializmo vadas savo demok
ratišką veidą atkreipė į Liberali
zuoto socializmo pradininką. — O ką
tauta pasakys, jeigu mes griebsimės
sukompromituotų ankstyvojo socia
lizmo metodų?
— Tai ne tautos kompetencija,

— ramiai paaiškino pradininkas. —
Kas mums užkorė šią problemą?
Krašto ir taikos ministras! Jis juk ne
mažas vaikas! Jis privalėjo žinoti,
kad tiesą reikia taip sakyti, kad
pagautas už rankos, visada turėtum
alternatyvią pasitraukimo galimybę.
Taigi dabar, kai tiesos sakymas
beviltiškai ir negrįžtamai sukompro
mituotas, karo ir taikos ministras
turi viešai paneigti savo atvirą ir
nuoširdų prisipažinimą, jog jis
neturėjo jokių kontaktų su koncertu
EBSW, ir tas koncernas tam skan
dalingam leidėjui už mūsų partijos
reklamą sumokėjo ne mūsų partijos
paprašytas, o vien tik dėl savo tyros
meilės mūsų idėjoms. Ministras turi
prisipažinti, jog jis tą tiesą pasakė
nepagalvojęs, kad ji galėtų pakenkti
vargšui kaliniui, kuris be jokio
atsižvelgimo į nekaltumo prezump
ciją šeria blakes Amerikos kalėjime.
Jeigu jis dar pridurs, kad ta tiesa
galėtų sukliudyti koncerno vadovą
ištraukti iš kalėjimo ir parskraidinti
į Lietuvą, tai jis tokiu būdu pelnys
dar ir patrioto garbę. Be abejo, toks
reikalo posūkis atrodys labai neįtiki
mai ir neįprastai, bet antra vertus,
kaip tik dėl tokio didelio neįtikimumo ir neįprastumo jis turi daugiau
šansų negu bet kuris nors kitas.
Visi posėdžio dalyviai atsistojo ir
nusilenkė pradininkui.
— Mielas kolega, aš visada žavė
jausi tavo akmenine ramybe, tačiau
negaliu nesižavėti ir tavo teisine
išmintimi, — nusikvatojęs nušvito
darbo armijos vadas. — Kai mano
pavaduotoją teismas teis už užsa
kytą žmogžudystę, aš pakviesiu tave
palaikyti valstybės kaltinimą. Jeigu
tu to imsies, mano pavaduotojas
tikrai neišneš sveiko kailio!
— Na, gerai jau, — atsiduso
vadas demokratišku veidu. — Vieną
problemą išsprendėme. Kol nepra
dėjome dirbti pagal posėdžio dienot
varkę, siūlau apsvarstyti dar vieną
problemą. Ką mums sugalvoti, kad
žurnalistai nustotų mums po nosimi
nuolat kaišioti nepabaigiamus kal
tinimus melu? Mes juk politikai, o ne
bažnyčios dignitoriai! Jeigu mes pra
dėsime vadovautis etikos kodeksu ir
Dekalogu, tai iš tos dienos turėsime
išeiti šunų lodyti ar pasikarti ant
sausos šakos, nes neparaudonavę iš
gėdos jau seniai negalime nė vieno
tiesos žodžio pasakyti. Kas turi ko
kių idėjų?
Liaudies
bičiulių
įkvėpėja
prunkštelėjo ir meiliai paglostė
socializmo vado demokratišką veidą.
— Jeigu aš tik tokias problemas
turėčiau, tai seniai neturėčiau ką
veikti! — pasigyrė jinai naujos prob
lemos priblokštiems kolegoms. —
Kadangi esu arčiau kaimo negu bet
kuris iš jūsų, mieli kolegos, tai tik aš
viena žinau, kas kaimo žmogui ar
čiau negu savi marškiniai!
— Miela ministre, mes jau
spėjome įsitikinti, kad jeigu jūs
problemą nutverėte už gerklės, kaip
pasakytų mūsų gerbiamas kolega
Liberalizuoto socializmo pradinin
kas, tai jos tol nepaleisite, kol ne
išspręsite. Tad būkite maloni ir at
skleiskite mums jos sprendimą.
Įkvėpėja įkvėpė oro ir vienu
gaištu išpyškino:
— Kaimo žmogui už viską svar
biau oro prognooė. Ar arti, ar sėti, ar
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trąšas barstyti, ar prieš piktžoles, ar
prieš vabalus kovoti, visada jam
reikia žinoti, koks tądien bus oras.
Mes visi gerai prisimename, kad
sovietmečiu orų spėjikai buvo tokie
prasti, kad derlius niekada neužaug
davo arba dirvoje supūdavo. Užtat
dabar meteorologinę tarnybą drąsiai
galima iš visuomenės mokslų per
vesti į tiksliųjų mokslų sritį, nes nuo
pat nepriklausomybės pradžios oro
prognozės kiekvieną dieną būna ab
soliučiai tikslios.
Demokratiškas vado veidas vie
nu metu nustebo ir nušvito, lyg būtų
paskelbtas giedras oras.
— Kažkas šviečiasi, bet dar
nespėjau pagauti minties. Ką gi turi
galvoje, miela kolege, kaip mes pa
naudosime oro prognozes mūsų vi
daus ir užsienio politikoje? — pa
klausė vadas.
— Labai paprastai, — atsakė
kolegė. — Reikia Lietuvos hidrome
teorologinę tarnybą priimti į mūsų
valdančiosios koalicijos Politinį biu
rą ir jai suteikti penkiasdešimt vieną
procentą politinių akcijų. Tuomet
mums niekam nebereikės įrodinėti,
jog mes sakome tiesą, vieną tiesą ir
nieko daugiau, išskyrus tiesą. Tada
visi tie nenaudos žurnalistai kartu
su jų įkvėpėja opozicija liks kaip
musę kandę ir patys galės pasikarti
ant sausos šakos, bet nieko neįrodys,
neva kas nors iš mūsų sumelavo.
— Bet jeigu mes tai tarnybai
atiduosime penkiasdešimt vieną pro
centą akcijų, tai ji turės valdymo
teisę! — pašiurpo darbo armijos va
das. — Tada mes liksime kaip musę
kandę. Aš nesutinku!
— Mielas kolega, gal galėtum
įsiklausyti į tai, kas sakoma? — pyk

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

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

telėjo Liaudies bičiulių įkvėpėja. —
Aš aiškiai pasakiau: politinių akcijų!
O tai reiškia, kad orų tarnyba po
senovei spės orus ir bus atsakinga už
tik tiesos sakymą, o mes dalinsimės
Europos milijardus ir galėsime
meluoti kiek tik norime ir kam tik
norime, nusispjovę į abi Konstituci
jas ir į visas priesaikas, kiek jų
dabar esame davę ir kiek dar ateity
je duosime.
Socializmo vadas demokratišku
veidu, įdėmiai klausęsis įkvėpėjos
dėstomos idėjos ir kažką sau vienas
svarstęs, pasiteiravo:
— Ar tokiu atveju ir man, kaip
anuo metu buvusiam Liaudies de
mokratinių darbo pajėgų pirmajam
sekretoriui, taip pat, kaip krašto ir
apsaugos ministrui, negrės pavojus
būti išvytam iš darbo už priesaikos
sulaužymą?
Įkvėpėja nustebo:
— Aš, regis, aiškiai pasakiau,
kad visa atsakomybė už tiesos sa
kymą bus deleguota vien tik orų biu
rui. Tokiu būdu visi mūsų politikai,
kas jie bebūtų praeityje, dabartyje ar
ateityje — okupacinės partijos na
riai, jos teisių perėmėjo Liaudies
demokratinių darbo pajėgų ar mūsų
valdančiosios koalicijos partijų na
riai, — visi drąsiai galime sakyti tie
są, nesusimąstydami dėl pasekmių,
nedvejodami ir neraudonuodami.
Vadas su demokratišku veidu su
palengvėjimu atsiduso ir paskelbė:
— Ką gi, jeigu visos problemos
išspręstos, paveskime sekretoriatui
Šiuo klausimu paruošti pranešimą
spaudai ir pereikime prie pirmojo
darbotvarkės klausimo — prie mili
jardų dalybų.
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VALDOVŲ RŪMŲ

TAUTINĖS TAPATYBĖS BEIEŠKANT:

ATKŪRIMO PARAMOS AKCIJA

MEKSIKIEČIAI, AFROAMERIKIEČIAI
IR... LIETUVIAI?

Jau ketvirtus metus iš eilės
UAB „Ogmina" -ir Valdovų rūmų
paramos fondas skelbia paramos
akciją su buitinės technikos ir elek
tronikos parduotuvių tinklu OGMI
NA. Nuo 2006 m. vasario 16 d. iki
2006 m. kovo 11 d., tarp dviejų ker
tinių nepriklausomos valstybės
švenčių, keturiose „Ogmina" par
duotuvėse pirkėjai ne tik gauna nuo
laidų, bet kartu ir parems Valdovų
rūmų atkūrimą. Pirkėjams prekės
bus siūlomos su nuolaidomis, o nuo
gautų pajamų bendrovė 3 procentus
skiria Valdovų rūmų paramos fon
dui. Visiems akcijoje dalyvaujan
tiems pirkėjams bus įteikti kvieti
mai nemokamai apsilankyti LDK
Vilniaus žemutinės pilies Valdovų
rūmų radinių parodoje Taikomosios
dailės muziejuje, Vilniuje.
„Valdovų rūmai — mūsų šalies
istoriją ir mūsų pačių pasididžiavi
mas. Labai džiaugiamės, kad galime
prisidėti prie statomo visuomenei
svarbaus objekto, kuris, be abejonės,
taps ne tik istoriniu objektu, bet ir
patraukliu šiuolaikiniu kultūros
centru. Jau 4 metus, tarp dviejų
mums visiems svarbių valstybinių
švenčių, mes vykdome šią paramos
ir nuolaidų akciją. Pagal mūsų
lankytojų ir pirkėjų reakciją — mes
labai jaučiame jų palaikymą ir pri
tarimą", — teigė generalinis direkto
rius Jonas Girijotas.
„Per trejus metus vykdytas akci
jas UAB 'Ogmina' Valdovų rūmų
atkūrimą parėmė 63,000 Lt ir tapo
Valdovų rūmų Garbės statytojais.
Mums nepaprastai svarbu ir džiugu,
kad sėkmingai dirbanti įmonė kas-

įįmm

į

MONIKA BONCKUTE

Baniutės Kronlenės nuotraukoje įėji
mas į atstatomus Valdovų rūmus.

met pati inicijuoja paramos akcijas.
Si įmonė ne tik pati reikšmingai
remia, bet ir skatina visuomenę įsi
jungti į istorinį atkūrimo projektą"
— pabrėžė fondo direktorė Indrė
Jovaišai tė.
Valdovų rūmų paramos fondas
per visą savo veiklą jau yra
sukaupęs 3,000,000 Lt. Didžioji dalis
sukauptos paramos yra skirta Val
dovų rūmų radinių restauravimui
bei konservavimui, informacinės
medžiagos leidybai, meno vertybių
restauravimui. Valdovų rūmų inter
jerams fondas jau yra nupirkęs sep
tynias meno vertybes: penkis XVIXVII a. gobelenus, tapybos darbą ir
kredensą.
Valdovų rūmų paramos
fondas

Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje

6500 S. Pulaski Rd.,
1 Chicago IL 60629
Tei. 773-582-6500
kūrybinėje biografijoje — 22 filmai
kurti su žymiausiais režisieriais bei
aktoriais. Vienas jų — kino re
žisierius Algimantas Puipa (gimė
1951 m. Antalieptėje). 1974 m. jis
baigė Kinematografijos institutą
Maskvoje. 1975 m. kartu su Stasiu
Motiejūnu sukūrė savo pirmą vaidy
binį filmą Lietuvos kino studijai
„Atpildo diena". A. Puipa dažniau
siai kuria filmus pagal lietuvių lite
ratūrą. Paskutinis jo filmas „Dievų
miškas" (2005 m.) sukurtas pagal
Balio Sruogos to paties pavadinimo
atsiminimų knygą. „Velnio sėkla",
Petro Cvirkos apsakymo ekranizaci
ja, senojo Lietuvos kaimo fone
svarsto visada aktualią sumate
rialėjimo, nužmogėjimo problemą.
Kostas Smoriginas ir Eugenija Pleškytė
Filmuojama buvo Utenos krašto
filme „Velnio sėkla", 1979 m.
Varniškių dviejų sodybų kaime
(Tauragnų sen.). Scenarijus — Vy
Kviečiame Jus ir Jūsų šeimą tauto Žalakevičiaus. Filme vaidina
pažiūrėti šį lietuvių vaidybinį filmą Kostas Smoriginas, Eugenija Pleš
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, kytė, Vytautas Paukštė, Vidas Pet
kuris šiemet švenčia savo veiklos kevičius. Šis filmas pelnė Sąjunginio
keturiasdešimtmetį. Lietuvos kinas kino festivalio Dušanbėje prizą.
Filmą rodysime nemokamai. At
— palyginti jauna meno sritis, su
kuria muziejus supažindina savo vykite į muziejų anksčiau ir ap
žiūrėkite ekspozicijas. Muziejus ati
lankytojus.
darytas
kasdien nuo 10 vai. ryto iki
Kino operatorius Donatas Pe
čiūra Lietuvos kino studijoje dirbo 4 vai. po pietų.
nuo 1960-ųjų metų, baigęs Kine
{ n d i n r l'ogintaitr
matografijos institutą Maskvoje. Jo

Vasario 26 d., sekmadienį, 2 vai.
po pietų, Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje Donatas Pečiūra pristatys
ir rodys lietuvių vaidybinį filmą
„Velnio sėkla" (režisierius Algiman
tas Pulpa, 1979 m., trukmė — 70
min.).

Lietuviams, atvykusiems į JAV
prieš kelisdešimt metų, ar atvyks
tantiems dabar, neišvengiamai ten
ka bendrauti su įvairiausių rasių bei
tautybių žmonėmis. Kiekvienas sa
vaip, atvykę iš tautinių atžvilgių
homogeniškos tėvynės, išmokstame
pamoką, kad Jungtinės Valstijos tai tautų katilas. Nepaisant to, kiek
vieną kartą, spaudoje užtikusi tą
pačią statistiką, kad iš visų New
York gyventojų maždaug 40 proc.
yra gimę užsienyje (t.y. ne JAV), nu
stembu: vis dėlto keista ši šalis.
Įdomi ir keista.
Vieną dieną vartydama „Drau
gą" pastebėjau, kad iš Čikagoje gyve
nančių lietuvių kaimynų laikraštyje
beveik visai neminimi meksikiečiai.
Rusai, lenkai, afroamerikiečiai kar
tais pasirodo įvairiuose konteks
tuose, bet ne pietiniai amerikiečių
kaimynai. Tikrai žinau, kad daugelis
iš mūsų su jais susiduriame, tačiau
gal tie kontaktai nebuvo malonūs ar
kaip nors reikšmingi... Šiuo atveju
nesusiruošiau spręsti kokių nors
socialinių/tautinių problemų, tačiau
pamaniau, kad atsirado proga žvil
gtelėti, kas dedasi Meksikos kultū
ros bei menų muziejuje, juolab, kad
vien ten ką tik atidaryta paroda
patraukė mano akį.
Vasario 11 d. atidaryta paroda,
veiksianti iki rugsėjo 3 d. - tai mu
ziejaus kuratorių kelerių metų darbo
rezultatas. Ji skirta beveik niekieno
netyrinėtai temai - afrikiečių bei
meksikiečių kultūros sąveikoms.
Bendras parodos pavadinimas „The African Presence in Mexico",
tačiau didelės apimties ekspozicija
tematiškai suskirstyta į tris dalis:
„The African Presence in Mexico:
From Yanga to the Present"; „Roots,
Resistance and Recognition"; „Common Goals, Common Struggles, and
Common Ground".
Meksikiečiams, kaip ir, sakyki
me, lietuviams, labai svarbi tautinės
tapatybės samprata. Vietinėms gen
tims susimaišius su 1519 m. atvyku
siais ispanų kolonistais, meksikie
čiai ilgą laiką kovojo su Ispanais, po
to - su Jungtinėmis Valstijomis, ga
liausiai - tarpusavyje. Visą tą laiką
intensyviai buvo siekiama apibrėžti
„mexicanidad" - meksikietiškumą sąvoką, kuri nuolat kartojasi meksikietiškoje istoriografijoje bei kultūrologijoje.
Kaip teigia parodos organizato-

Nuotrauka is parodos
<tendo

The African

riai, afrikiečiai Meksikos kultūrą
įtakojo maždaug 500 pastarųjų me
tų, todėl jų palikimas yra labai svar
bus formuojant tai, kas šiandien lai
koma meksikiečių kultūros šerdimi.
Parodoje atskleidžiamas mažai kie
no pastebėtas faktas, kad dar 1519
m. dabartinės Meksikos teritorijos
afrikiečių kilmės gyventojų vadovas
Yanga įkūrė pirmąjį Šiaurės bei
Pietų Amerikose laisvą juodaodžių
miestelį. Nors apie šį įvykį nėra iš
likę daug duomenų, tačiau istorikai
pabrėžia, kad juodaodžiai afrikiečiai
bei iš įvairių genčių save kildinantys
meksikiečiai didžiąją dalį laiko su
gyveno taikiai.
Afrikiečių menas nemažai įtako
jo meksikiečių liaudies meną. Tuo
galima įsitikinti apžiūrėjus meno
dirbinių parodą, kurioje demon
struojami įvairių rūšių afromeksikiečių meno kūriniai, datuojami
nuo XVIII a. iki šių dienų. Įdomu,
kad ir šiuolaikinėje Meksikoje klesti
afrikiečių menai, esama aukšto lygio
afrikiečių kilmės modernaus meno
atstovų.
Parodos dalyje „Roots, Resis
tance and Recognition" demonstruo
jami įvairių laikotarpių dokumentai
bei nuotraukos, atskleidžiantys
meksikiečių bei afrikiečių santykius.
Šioje parodos dalyje nemažai dėme
sio skiriama buvusio Čikagos mero
Harold Washington bei dabartinio
meksikiečių kilmės Los Angeles
mero Antonio Villairagosa rinkimų
kampanijų peripetijoms. (Čia, beje,
norisi įterpti trumpą pastabą apie
Meksikos kultūros muziejų apskri
tai. Niekam ne paslaptis, kad šis
muziejus laikomas vienu geriausiu
etninių muziejų Čikagoje. Meksikos
kultūros muziejuje daug dėmesio
skiriama meksikiečiams, gyvenan
tiems JAV ir konkrečiai Čikagoje.
Galbūt šia kryptimi derėtų daugiau
dirbti ir Balzeko lietuvių kultūros
muziejui? Ar nevertėtų jam tapti
šiuolaikiškam ir susidomėti JAV
gyvenančių lietuvių problemomis,
nevengiant ir polemiškų sociokul
tūrinių naujosios imigracijos, tarp
valstybinės politikos klausimų, o
taip pat ir dokumentuoti bei fiksuoti
šiuo metu JAV gyvenančių lietuvių
kasdienybę, kaip tai jau yra padarę
Čikagoje gyvenantys afroameri
kiečiai bei meksikiečiai?
Būtent tokioms temoms skirta
trečioji parodos dalis: „Common
Goals, Common Grounds". Joje įvai
rios archyvinės medžiagos pagal
brėžiamos para
lelės tarp JAV
gyvenančių bei
afroamerikiečių
bendruomenių.
Akcentuojama
bendra imigran
tų patirtis bei
individualūs bū
dai įgyvendinant
savas amerikie
tiškosios svajo
nės versijas.
Meksikos kul
tūros muziejus
atidarytas kas
dien išskyrus pir
madienį. Įėjimas
nemokamas. Ad
resas: 3050 W
Presence in \1exico
Cermak Rd.
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SVEIKAS ŽMOGUS — TVIRTA VALSTYBE
Atkelta iš 3 psl.

Be to, 2004 metais pradėtos
vykdyti prevencinės programos bus
tęsiamos ir šiais metais. Šių pro
gramų tikslas užkirsti kelią dažniau
siai pasitaikančioms ligoms, ankstyva
susirgimų diagnostika, o tuo pačiu ir
sergamumo bei mirtingumo nuo šių
ligų sumažinimas. Vilniaus teritorinė
ligonių kasa kviečia gyventojus labiau
rūpintis savo sveikata ir aktyviai
dalyvauti numatytų programų vyk
dyme.
Remiantis VTLK preliminariais
duomenimis paslaugų vartojimo

požiūriu situacija nėra bloga. 2005
metais Vilniaus apskrityje staciona
rines sveikatos priežiūros paslaugas
gavo 17 proc. Vilniaus apskr. gyvento
jų ir 17.4 proc. Alytaus apskrities
gyventojų. Ambulatorinėmis paslau
gomis 2005 metais naudojosi 78 proc.
Vilniaus apskrities gyventojų ir 83
proc. Alytaus apskrities gyventojų.
Vidutiniškai vienam Vilniaus apskri
tyje prisirašiusiam gyventojui teko
1,63 specialisto konsultacija, o vienam
Alytaus apskrityje prirašytam gyven
tojui teko 1,18 specialisto konsultaci
ja.

NELAIME DAR NEISVYTA
Jau anksčiau „Drauge" buvo
rašyta apie Ruseckų šeimą pernai
pavasarį ištikusią nelaimę, kai 24 m.
amžiaus Nerijus Ruseckis krito iš
antro aukšto kartu su nepritvirtin
tais balkono turėklais ir jam lūžo
abu rankos kaulai, išniro petis, nu
trūko raiščiai, sprogo nugaros trečia
sis slankstelis. Ketvirto ir penkto
slankstelio skeveldriniai lūžiai nu
traukė nervus: Nerijus liko invali
das. Tai ne vien jo nelaimė, bet ir vi
sai šeimai. Jis yra vedęs, augina 5 m.
sūnų ir 7 m. dukrelę.
Kai „Drauge" buvo paskelbta,
kad Ruseckų šeimai reikalinga fi
nansinė pagalba, žmonės atsiliepė.
Nerijus ypač dėkingas dr. Jonui Ado
mavičiui ir kitiems Amerikos lietu
viams, kurie jį sušelpė. Jis įsigijo
kaime kuklų butelį arti mokyklos,
kurią vaikai gali pasiekti pėsti. Nors
ir labai sunku, bet Nerijus kabinasi į
gyvenimą. Dėl vaikų.
Jam dabar atsirado galimybė
remontuoti muzikos instrumentus

arba juos pagaminti. Nuo pat mažų
dienų Nerijus mėgo groti, tai toks
darbas jam būtų tikrai mielas ir
naudingas. Tik kaip tą svajonę įgy
vendinti, kai reikia įrankių, medžia
gos? Tai daug kainuoja, o jis neturi
pinigų net patiems paprasčiausiems
varžteliams, viniukams.
Nors labai sunku būti prašytoju,
Nerijus vėl kreipiasi į geraširdžius
tautiečius. Turėdamas galimybę už
sidirbti bent kiek pinigų, Nerijus
pradėtų jaustis kaip visavertis žmo
gus, galintis padėti savo šeimai.
Jeigu kas išgirstų šio jauno žmo
gaus prašymą, aukas galima siųsti į
,,First
Personai" banką:
Nr.
320020037 — Nerijus Ruseckis.
Banko adresas yra: 12261 Archer
Ave, Lemont, IL 60439, tel. 630257-1400.
Nerijaus Ruseckio adresas: Sa
manių kaimas, Samanių paštas,
Zarasų raj. 32291 Lietuva. Namų
tel. 011-370-385-42300.

AtA
MARTA NAUJOKS
Mirė 2006 m. vasario 18 d.
Nuliūdę liko: sūnus Ervyn su žmona Rūta, duktė Edita Kubiak ir sūnus George su žmona Linda; anūkai Erik, Jeana, Nicole, Derėk ir Viktoria; brolis Mikas Kasiulis su žmona Benita,
sesuo Ona Ceika, brolienė Wanda Kasiulis; daug sūnėnų ir
dukterėčių bei kiti giminės Vokietijoje, Lietuvoje ir Kanadoje.
A.a. Marta buvo žmona a.a. Andriaus, uošvė a.a. Joseph Kubiak, svainė a.a. Bruno Ceika.
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, vasario 20 d. nuo 3 v.
p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts
Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL.
Laidotuvės antradienį, vasario 21 d. Iš laidojimo namų 10
vai. ryto velionė atlydėta į Lietuvių evangelikų liuteronų baž
nyčią, 6641 S. Troy. Po apeigų velionė palaidota Lietuvių Tau
tinėse kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

AfA
VALERIA MATELIS
Mirė 2006 m. vasario 18 d., sulaukusi garbaus 93 metų
amžiaus.
Gimė Chicago, IL. Gyveno Marąuette Park apylinkėje, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: duktė Carol V. Matelis, anūkai Matthew ir
Brooke Matelis.
Velionė buvo a.a. Robert Matelio mama.
A.a. Valeria buvo ilgametė Šaulių organizacijos narė,
„Našlių, našliukų ir pavienių draugiško klubo" bei daugelio kitų
lietuviškų organizacijų ir klubų narė.
A.a. Valeria bus pašarvota antradienį, vasario 2 1 d . nuo 3 v.
p.p. iki 8 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th
St., Evergreen Park, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 22 d. 9 vai. r. BradyGill laidojimo namuose, iš kur mirusioji bus palydėta į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. ryto bus laiko
mos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Valeria bus palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Liūdinti šeima
Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

Viešpatie, aš ieškojau laimės visur ir visuomet,
Mano širdis niekur neranda poilsio ir ramybės.
Jėzau, juk tik Tavyje, tikras džiaugsmas ir laimė.
Adelė Dirsytė
„Marija Gelbėk Mus"

AtA
VALDUI ŽIEDONIUI

Nerijus Ruseckis su šeima
„DRAUGAS

informuoja,

„DRAUGAS":
„DRAUGAS"

Išeivijos ir L i e t u v o s
lietuvybės

Prenumeruokime
.

„DRAUGAS
švyturys

ir s k a i t y k i m e

formuoja;

užbaigusiam sunkią žemišką kelionę, visų Šiaurės
Amerikos ateitininkų vardu, reiškiame giliausią
užuojautą brangiai seseriai, mūsų mielai pirminin
kei, NIJOLEI BALČIŪNIENEI, jos ir visai ŽIEDONIŲ šeimai bei artimiesiems.

jungtis!
ir

sargas!

„DRAUGĄ"!

Šiaurės Amerikos ateitininkų

taryba
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..Draugo

knygynėlyje
• -.--į*,-.-.-.-,-.

• Šiemet Gavėnia p r a s i d e d a
kovo 1 d. Pelenų diena. Velykas švę
sime balandžio 16 d.
• Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje vasario 25 d., šeš
tadienį, 6 vai. v. maloniai kviečia \
tradicinį „Užgavėnių Šiupinį" Balzeko lietuvių kultūros 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).
• P r o f . dr. Vytauto J . Černiaus
knygos „Žmogaus vystymosi kelias"
sutiktuves PLC Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127th St., Lemont, IL,
įvyks vasario 26 d., sekmadienį,
12:30 vai. p.p. Po trumpos progra
mos bus laiko pasisvečiuoti. Kvie
čiame visus dalyvauti.
• J A V LB Waukegan-Lake County apylinkės bendruomenė vasario
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks Greenbelt Cultural Center, 1215 Green Bay Rd., North Chicago. Pagrindinis kalbėtojas — JAV
LB Krašto tarybos narys Gediminas
Damašius. Meninėje programoje da
lyvaus j a u n a 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.
• C i c e r o LB v a l d y b a ir C i c e r o
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 Daunoravičius. 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., s e k m a d i e n į . 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.

centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 įvyks Algimanto Kezio ir Eugenijaus Krukovskio foto
grafijos parodos „2K2" atidarymas.
Kviečiame visus dalyvauti.
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Kun. Algirdas Paliokas, SJ
„ŽODŽIAI"

Gerai čikagiečiams pažįstamo
kun. Algirdo Palioko, kuris j a u per
10 metų darbuojasi Pal. Jurgio Ma
• P a v a s a r i n ė m u g ė J a u n i m o tulaičio misijos sielovadoje, knyga
sudomins skaitytoją.
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį,
Kažkada, kai dar buvo leidžiami
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3 ,Xaiškai lietuviams", kunigas šiam
žurnalui rašydavo straipsnius. 2000
vai. p.p. Prekybininkai dar gali už
m. žurnalas užsidarė, ir d a u g u m a
sisakyti stalus. Skambinti Mildai
straipsnių liko nepublikuota. „Man
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo vis knietėjo prisiminti kartu su žur
nalu 'pražuvusius' visus 40 straip
niai kviečiame visus į mugę.
snių. Juk tai — tarsi žmogaus dalis.
Padaręs kelis straipsnių atspaudus,
• J a u p e n k i o l i k a m e t u š v . Ka
padaviau norintiems skaityti. Visi
zimiero kongregacijos seserys mel
bematant paakino leist knygą...
džiasi, k a d Motina Marija Kaupai
žmonės suaukojo reikiamą pinigų
tė b ū t ų paskelbta palaimintąja.
Kovo 4 d., šeštadienį, 9:30 vai. r. Šv. sumą knygai išleisti", — rašo apie
Kazimiero seserų koplyčioje, 2601 knygos atsiradimą kun. A. Paliokas,
W. Marąuette Rd., Chicago, IL, bus SJ.
Manome, kad daugelis skaityto
aukojamos šv. Mišios už kongre
gacijos įsteigėją Mariją Kaupaitę. jų su malonumu perskaitys šią kny
gą. Knyga gražiai iliustruota (ilius
Taip p a t visą kovo mėn. bus mel
džiamasi už seserų globėją šv. Ka tracijų autorius Jonas Maleiška.). J ą
2004 m. išleido Lietuvos Caritas lei
zimierą. Po šv. Mišių pasivaišinsime
dykla, spausdino „Morkūnas ir Ko"
ir pabendrausime. Kviečiame visus
spaustuvė Kaune.
atvykti. Tel. pasiteiravimui: 773776-1324.
Knygos kaina — 10 dol. pride

dant 9 proc. užsisakant Illinois vals
tijoje. Persiuntimo kaina — 5 dol.
Už kiekvieną papildomą knygą — 1
dol. mokestis. „Draugo" knygynėlio
a d r e s a s : 4545 W. 63rd Street,
Chicago, I L 60629. Tel. pasiteira
vimui: 773-585-9500.

• A t e i t i n i n k u namu narių meti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,
kovo 5 d., 1 vai. p.p. Ateitininkų na
muose. Tą pačią dieną 9 vai. r. Pal.
J. Matulaičio misijoje b u s auko
jamos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Ateitininkų n a m ų narius ir
rėmėjus. Kviečiame visus dalyvauti.

Dr. J o n a s Šalna, J u n o B e a c h , FL, už „Draugo" išleistą 2006-ųjų
metų kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

• Č i k a g o s lietuvių operos prem
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos
auditorijoje, 2401 S. Austin Boulevard, Cicero, IL. Bilietus į Vytauto
Klovos operą „Pilėnai" galima įsi
gyti „Seklyčioje", 2711 W. 71st
Street, Chicago, IL, tel. 773-4762655. Bilietai parduodami pirmadie
niais — ketvirtadieniais nuo 9 vai. r
iki 4 vai. p.p. ir šeštadienį nuo 10
val.r. iki 2 vai. p.p. Penktadieniais
bilietai nebus pardavinėjami. Užsa
kymus raštu prašome siųsti Lithuanian Opera of Chicago, Inc., 3222 W.
66th Place, Chicago, IL 60629, tel.
773-925-6193. Bilietų kainos nuo 25
iki 50 dol. Asmenys aukoję 250 dol.
gaus 2 bilietus į operos spektaklį ir 2
pakvietimus į pokylį. Aukoję 150
dol. — po vieną bilietą į spektaklį ir
į pokylį.

Vito V. Vai, Oak Brook, I L , prie prenumeratos pratęsimo mokesčio
pridėjo dar dosnią 80 dol. auką „Draugui". Labai dėkui.

• L i e t u v i ų f o n d o pilnateisiai n a 
riai y r a kviečiami siūlyti LF Nomi
nacijų komisijai kandidatus į LF
Direktorių tarybą ir Kontrolės ko
misiją iki 2006 m. kovo 4 d., pasiunčiant kandidato/ės vardą, pavardę,
• L e m o n t o apylinkės valdyba ir adresą, telefono nr., trumpą biog
rafiją ir paaiškinimą apie kandidato
Soc. reikalų skyrius praneša, kad
vasario 26 d., sekmadienį, 12 vai. kvalifikacijas bei visuomeninę pa
p.p. Pasaulio lietuvių centro didžio tirtį ir raštišką kandidato sutikimą.
joje salėje World Relief DuPage Kandidatais gali būti pilnateisiai LF
įstaigos
atstovai
kalbės
apie nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu,
faksu ar e-paštu siųsti: Lithuanian
pasiruošimą Amerikos pilietybei
gauti ir kitais imigraciniais klausi Foundation, LF Nominacijų komisi
mais. Kviečiame visus, ypač naujai ja, 14911 127th Street, Lemont, IL
atvykusius į šį kraštą, dalyvauti 60439, tel. 630-257-1616. Faksas:
630-257-1647, e-paštas: admin@lithšiame susitikime.
fund.org
• K v i e č i a m e visus v a s a r i o 28 d.
• 2 0 0 5 m. g r u o d ž i o m ė n . Lietu
4 vai. p.p. į Užgavėnių blynų popietę
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. vių fondo nariais-kandidatais tapo:
Skanūs blynai ir nuotaikinga S. Gražina ir Deivid Dainelis, Jolanta
Kriaučiūnas ir Lisa Yungaitis. At
Jagminienės muzika!
minimo įnašu Donna Smulskis pa
• Kovo 3 d., p e n k t a d i e n i , 7:30 gerbė Joną Kazlauską, n Veronika
Pauhoms pagerbė Antaną Pauhonj.
vai v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo

Gytis Vadopalas, Willow S p r i n g s , IL, k a r t u su „Draugo" pre
numeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Jo dosnumą labai vertiname
ir dėkojame.

Gražina Narkus-Kramer, gyv. B e t h e s d a , MD, atsilygindama už
„Draugą", kartu atsiuntė 200 dol. auką. Toks mūsų skaitytojų, ypač
gyvenančių toliau nuo Čikagos, dosnumas tikrai suteikia jėgų ir ryžto
tęsti lietuviškos spaudos puoselėjimo darbą. Esame nuoširdžiai dėkingi.

Anna Kazlauskas iš Trail C r e e k , IN, padovanojo „Draugui" 50
dol. auką. Širdingas ačiū.
Stasys Žukauskas, C h i c a g o , IL, už kalėdinių sveikinimų rinkinėlį
atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Nuoširdžiai dėkojame.
Jurgis Stuopis, gyv. S h a r o n , MA, prie „Draugo" prenumeratos
mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Ačiū.
Vida J . Matulis, Stuart, F L , k a r t u su „Draugo" prenumeratos
pratęsimo mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame.
Stasė L e v a n a s , Waterbury, CT, su prenumeratos mokesčiu at
siuntė ir 50 dol. auką „Draugui". Labai dėkui.
Antanas Pinkus, gyv. L o s A n g e l e s , CA, atsilygindamas už siun
tinėjamą „Draugą", pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.
Zita Zvirzdys, Lacey, WA, atnaujino „Draugo" prenumeratą ir
kartu atsiuntė 50 dol. auką. E s a m e dėkingi!
J u a n Leonikas iš St. P e t e B e a c h , FL, su prenumeratos mokesčiu
„Draugui" atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkingi.
Maloniai laukiame naujų n a r i ų ,
kurie neabejingi lietuvybės išlaiky
mui. LF adresas: 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630257-1616.
• L i e t u v o j e veikianti k a l b u m o 
kykla ..Kalba" organizuoja kalbine
vasaros stovyklą Druskininkuose 811 ir 12-17 metų jaunuoliams. Sto
vyklos trukme — 13 dienų. Viso bus

keturios p a m a i n o s : 06.18-06.30;
07.02-07.14; 07.16-07.28; 07.3008.11. Stovyklautojai patobulins
savo kalbos žinias, susipažins ir
aplankys vieną gražiausių Lietuvos
regionų — Dzūkiją, susiras naujų
draugų. Daugiau informacijos tinklalapyje: www.kalba.lt arba galite
p a s k a m b i n t i tel. 370-315-51155,
370-315-73355. E-pastas: alytus@
kalba.lt

