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M i n i s t r a s V . Uspaskichą vaišino a r b a t a

Rusiškas arbatos virdulys.
Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) —
Vidaus reikalų ministras Raimondas
Šukys teigia darbo vizito Maskvoje
metu susieškojęs finansinėmis machinacijomis įtariamą buvusį politiką

Viktorą Uspaskichą ir įtikinėjęs jį
pasiduoti Lietuvos teisėsaugai, nes
nenori, kad jo slapstymasis pakenktų
Lietuvos įvaizdžiui,
Ministras žurnalistams pirma

Naujoji politika 2
Valdas Vasiliauskas
Bernardinai.lt

Jeigu Božena būtų žinojusi, jog
Nicolae Ceausescu auksinis unitazas
yra tapęs jo diktatūros simboliu, ji
būtų atsisakiusi Prezidentūros tuale
to paauksavimų ir apsaugojusi prezi
dentą nuo nemalonių rumuniškų aso
ciacijų. Štai kuo baigiasi išsilavinimo
spragos.
Jeigu trys Seimo nariai b ū t ų pri
siminę tolimus 1990 metus ir vieną
garsų p a r l a m e n t a r ų
pareiškimą,
vargu ar jie būtų rengę spaudos kon
ferenciją. Štai ką reiškia t r u m p a
istorinė atmintis.
Priminsiu: anuomet grupelė par
lamentarų pasiūlė paleisti Aukščiau

siąją Tarybą — Atkuriamąjį Seimą,
kaip susikompromitavusį ir nekom
petentingą. Parlamentarizmo istori
joje buvo negirdėta, kad svarbiausia
jai atstovaujamos demokratijos insti
tucijai pareikštų nepasitikėjimą pa
tys jos nariai. Kodėl jie aukojo parla
mentinę demokratiją?
Mat Aukščiausioji Taryba išsirin
ko savo vadovu ne tą (Vytautą Lands
bergį). Nūnai trys parlamentarai už
simojo prieš Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komitetą. O kadan
gi komitetui laikinosios komisijos, ti
riančios Valstybės saugumo departa
mento veikią, įgaliojimus suteikė Sei
mas, faktiškai nepasitikima visu par
lamentu.
N u k e l t a i 6 psl.

Demokratai sieks karių išvedimo
Washington, DC, lapkričio 13
d. („Reuters'VBNS) — JAV demok
ratai, kurie per rinkimus užsitikrino
Kongreso kontrolę, sekmadienį sakė
sieksiantys, kad artimiausiais mėne
siais būtų pradėtas amerikiečių pa
jėgų išvedimas iš Irako, b e t Baltieji
rūmai perspėjo, kad nustatyti termi
nus yra pavojinga.
Irako vyriausybei turi būti pasa
kyta, kad amerikiečių buvimas „nėra
neribotas", — sakė Michigan valstijai
atstovaujantis demokratų senatorius
Carl Levin. J i s naujajame Kongrese,
kuris savo darbą pradės sausį, t u r b ū t
pirmininkaus Senato ginkluotųjų pa
jėgų komitetui.
„Mums reikia per keturis-šešis
mėnesius pradėti laipsnišką pajėgų
perkėlimą iš Irako", — ABC laidai
„This Week" sakė-C. Levin.

Harrv Reid
AFP nuotr.

Prezidentas George W. Bush
primygtinai tvirtino, kad JAV pajė
gos neišeis iš Irako, kol irakiečiai ne
galės perimti atsakomybės už saugu
mą, ir ne kartą atsisakė nurodyti
pajėgų išvedimo terminą.
Nukelta j 7 psl.

dienį prisipažino su įtariamuoju Ge
neralinės prokuratūros tiriamoje by
loje buvusiu Darbo partijos vadovu V
Uspaskichu susitikęs savo iniciatyva,
tarpininkaujant buvusiam vidaus
reikalų ministrui „darbiečiui" Ginta
rui Furmanavičiui.
Ministras teigė, kad V Uspakichas dabar yra vienintelis Lietuvos
pilietis, pasiprašęs prieglobsčio sveti
moje šalyje, todėl, siekdamas, kad šis
precedento neturintis atvejis nepaže
mintų Lietuvos kaip demokratinės ir
teisinės valstybės, jis nusprendęs pa
sikalbėti su V Uspaskichu ir paragin
ti jį pačiam grįžti į Lietuvą ir duoti
parodymus Lietuvos teisėsaugos ins
titucijų pareigūnams.
„Pati situacija žemina Lietuvos
autoritetą, ir jei yra proga pasakyti
žmogui, ką aš manau apie tai, ką jis
kalba iš televizijos ekrano, aš ne
matau čia nieko blogo", — sakė mi
nistras.
Pats V Uspakichas ne kartą yra
sakęs, esą prieglobsčio Rusijoje pasi-

Konservatoriai
perspėja dėl
Rusijos Įtakos

Europoje
Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) —
Opozicinė Tėvynės sąjunga (TS) bai
minasi, jog pasikeitus politinei situa
cijai JAy gali keistis ir jos užsienio
politika, o tai leistų Rusijai sustip
rinti savo įtaką Europoje.
„Jeigu demokratai pasirinks
JAV pasitraukimo iš pasaulio reikalų
ir didesnės saviizoliacijos kelią, tai
Lietuvai ir visai Europai nieko gero
nežada, ypač kai matome vis didėjan
tį Rusijos užsienio politikos agresy
vumą", — spaudos konferencijoje
pirmadienį sakė TS vadovas Andrius
Kubilius.
Tuo tarpu, pasak TS vadovo,
JAV ir Europos Sąjungos (ES) ben
dradarbiavimas pastaruoju metu itin
svarbus Europos regiono energeti
niam saugumui.
„Ne vieną kartą esu kartojęs,
kad kuo Europoje yra mažiau Ameri
kos, tuo Europoje yra daugiau Rusijos. Šiuo požiūriu, ypač pastaruoju
laikotarpiu, yra svarbus ES ir JAV
bendradarbiavimas stiprinant ener
getinį Europos saugumą. Tai galima
pasiekti tik abiem Vakarų pasaulio
ašims intensyviai bendradarbiau
jant, tame tarpe ir energetiniais iš
tekliais gausiuose centrinės Azijos
regionuose.
Rusija be centrinės Azijos ener
getinių išteklių bus priversta galvoti
ne apie politinę įtaką Europai, o apie
Rusijos apsirūpinimą dujomis", —
sakė A. Kubilius.

prašė, nes nepasitiki Lietuvos teisė
sauga.
„Situacija nėra gera, kai byla su
stabdyta, nes nėra žmogaus, jis prašo
politinio prieglobsčio, ir mes negali
me pasakyti, buvo padarytos nusi
kalstamos veikos ar ne, o visuomenė
nori žinoti.
Jei jam V Uspaskichui bus su
teiktas politinis prieglobstis, Lietu
vos teisėsaugai jis bus nepasiekia
mas, bet jis dar gali prisiimti atsako
mybę,
Nukelta į 6 psl.

• Sveikatos klausimais.
•Pasikalbėkime apie
šventinius sveikinimus.
•Tarp globalizacijos ir
globalizmo.
•Mūsų daržai ir
darželiai.
•Lietuviu telkiniuose.
I

• Onutės Narbutaitės
triumfas.
•Kėdainiuose antroji
respublikinės tekstilės
bienalės paroda.
•„Protingi" drabužiai.
•„Pavasaris rudenį".
V a l i u t ų santykis
1 USD — 2.68 LT
1 EUR — 3.45 LT
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
SPECIFINIAI SUSIRGIMAI IR JŲ
GYDYMAS, TAIKANT JOGOS „ASANAS"
Kelių skausmas (III)
Tęsinys iš lapkričio 7 d. numerio
Dirbant su žmonėmis pastebė
jau, kad daugelis, ypatingai vyresnio
amžiaus, kenčia nuo kelių skausmo.
Nepaisant žmonių nusiskundimų ir
taikant netinkamas „asanas", galima
dar labiau pabloginti padėtį. Pavyz
džiui, skaudant keliams reikėtų
vengti „asanų", kurios atliekamos at
siklaupus ant kelių (meditacijos, Lo
tus poza, sėdėjimas sukryžiavus ko
jas). Atvirkščiai, reikėtų daugiau
praktikuoti „asanas", kurios mažina
įtampą keliuose(lb;2a,2b; 3a,3b).

Atliekant šias „asanas" ypatin
gai didelę reikšmę turi kvėpavimas.
Todėl, atliekant bet kokį pasilenkimą
ar posūkį, reikia iškvėpti (visuose pa
veikslėliuose, pažymėtuose raidele
„a"- įkvėpti, „b" - iškvėpti). Tokio
kvėpavimo modelio reikia laikytis at
liekant visas jogos „asanas".
Taip pat, malšinant kelių skaus
mą, labai svarbu stiprinti nugaros
raumenis (4a,4b; 5a, 5b). Jaučiant bet
kokį negalavimą, reikia neužmiršti ir
apie tinkamą poilsį (6 pav.)
Parengė
Aušrinė Kinkienė
Bus daugiau

Nuotr. Rimanto Kinkos

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Juo vyresnis žmogus, tuo svarbiau pasirinkti
tinkamos formos batus
Norint tinkamai parinkti batą
pagal formą ir funkcionalumą, reikia
gerai žinoti struktūrinius jo elemen
tus. Vienai pėdai rekomenduojami
komponentai gali būti visai nereika
lingi arba net žalingi kitai. Todėl
kiekvieną kartą kiekvienam žmogui
ir kiekvienai pėdai modeliuoti ava
lynę būtina individualiai.
Kurpalis. Nuo kurpalio formos,
pagal kurią siuvamas batas, priklau
so, kaip gerai jis atitiks pėdos formą.
Avalynės modeliuotojai ir dizaineriai
nepaliaujamai stengiasi sukurti to
kias batų formas, kurios tiktų kuo
platesniam žmonių ratui. Tuo pačiu
pastebima, jog su metais žmogui rei
kia vis individualesnės formos ava
lynės, kad ji atitiktų pakitusias ana
tomines formas. Pacientai dažnai
sako: „Šiuos batus anksčiau avėjau
be problemų". Tačiau, norint patogiai
jaustis su įprasta avalyne, kartais
pakanka atkreipti dėmesį tik į kelias
detales.
Tvirtas užkulnis - svarbus pato
gios avalynės faktorius, sąlygojantis
tolygią eiseną. Aišku, aulo kraštas
neturėtų būti pernelyg prigludęs, kad
neįsirėžtų į į kulną.
Kintant kojos apimtims, esant
patinimams ar opoms, rekomenduo
jama avėti (užsisakyti) batus su
paminkštintu krašteliu arba tokią
avalynę, kurios aulas baigtųsi virš
kauliukų. Namuose tokie pacientai

galėtų avėti avalynę su dirželiu per
kulną arba atvirus batelius.
Kita patogios avalynės ypatybė pakankamai plati priekinė bato dalis,
nes pirštai batuose jokiu būdu negali
būti suspaudžiami.
Batviršis. Batviršį sudaro išvir
šinė ir pamušalinė oda, siūlės, paminkštinimas ir, jei tai ne bateliai laiveliai, užsegimas. Aukštos kokybės
išviršinė oda yra minkšta, praleidžia
orą ir neblunka. Todėl galima tikėtis,
kad tokios odos batai tolygiai priglus
prie pėdos ir jos nespaus. Tokiomis
pačiomis ypatybėmis turėtų pasižy
mėti ir pamušalinė priekinės bato da
lies oda; vis dažniau avalynės gamy
boje naudojamos tekstilinės medžia
gos taip pat neturėtų nusileisti minė
toms savybėms. Užkulnio sričiai re
komenduojama naudoti tvirtesnę pa
mušalinė odą, kad kulnas būtų tvirtai
laikomas tinkamoje padėtyje.
Užkulnis. Kulno dalį sukieti
nanti detalė, kaip ir viršutinis pusba
čio kraštas, negali spausti po kauliu
ku. Fiziologiškai žemiau esantis išori
nis kauliukas ypač išryškėja vyresnio
amžiaus žmonių kojose, sumažėjus
minkštųjų audinių kiekiui. Vis dau
giau gamintojų stengiasi užkulnį iš
vidinės pusės prailginti į priekį - tai
konstrukcijos privalumas, ypač kai
kulnikaulis krypsta į vidinę pusę.
Standi noselė. Noselę sukieti
nanti detalė išlaiko priekinės bato

dalies formą ir neleidžia jai susiploti.
Be šios detalės išviršinė ir pamuša-linė oda sukristų klostėmis ant pirštų.
O tokių raukšlių bei siūlių priekinėje
bato dalyje reikėtų vengti. Tai ypač
taikoma vyresnio amžiaus žmonėms,
sergantiems nervų ligomis.
Išformuotas padas. Įklote,
dėvimasis paviršius ir pakulnis „ap
rengia" padą ir sąlygoja kasdienio
mūsų judėjimo patogumą. Įklote yra
arčiausiai pado esanti detalė, kurios
formą lemia kurpalis. Oda dėl di
desnio oro pralaidumo čia vertinama
labiau nei sintetinės medžiagos ir
popierius.
Tiek odinis paviršius, tiek ir odi
nis padas garantuoja gerą jutiminį
kontaktą, o tai sąlygoja didesnį sta
bilumą stovint. Nepaisant to, daugu
ma vyresnio amžiaus pacientų pir
menybę teikia minkštesnėms medžia
goms, kompensuojančioms suplonėjusį riebalinį pėdos audinį. Ge
riausias sprendimas būtų priekinei
pado daliai naudoti minkštesnes, o
užpakalinei daliai - kietesnes me
džiagas. Dauguma patogios avalynės
gamintojų siūlo batus, kurių paduose
yra susispaudžiantys oro tarpai, o
priekinėje pėdos dalyje dar ir papildo
mas paminkštinimas.
Taigi, kiekvieną kartą reiktų in
dividualiai nuspręsti, kam teikti pirmennnybę - stabiliai stovėsenai ar
minkštumui.
Nukelta į 9 psl.
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TARP GLOBALIZACIJOS
IR GLOBALIZMO
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS, OFS
S. m. spalio 5 d. Verkių moksli
ninkų rūmuose akademinė visuome
nė susitiko su Viliumi Bražėnu viena iškiliausių asmenybių Lietuvos
XX a. žurnalistikos istorijoje. Kažin
ar įmanoma surasti kitą lietuvių
išeivijos veikėją, kuris būtų tiek daug
nuveikęs, siekiant atgauti laisvę
mūsų tautai.
Vilius Bražėnas, kaip ir daugelis
to metų jo tautiečių, svajojo apie
taikų ir kūrybingą gyvenimą. 1937
metais baigęs karo mokyklą, jis buvo
pasiruošęs ginti tėvynę nuo galimų
priešo pasikėsinimų. Deja, jam teko
patirti kartų nusivylimą ir savo
vietos gyvenime jau po karo ieškoti
kitapus Atlanto - žiniasklaidoje, kur,
kaip jis pats prisipažįsta, atsidūrė
atsitiktinai ir nežinodamas, kas ten
vyksta.
Kaip tik žiniasklaidoje JAV Vilius
Bražėnas pastebėjo keistą reiškinį, daugelis pabėgusiųjų nuo komuniz
mo vengė turėti ką nors bendra su
antikomunizmu. Pabėgėliai, pokario
emigrantai, stengėsi apsiriboti tik
tautine veikla savo tarpe, - steigė
bendruomenes, savišalpos organi
zacijas statė bažnyčias ir mokyklas.
Visą laiką veikė Lietuvių katalikų
mokslų akademija, 1991 metais sug
rįžusi į Lietuvą. . . .
Reikštis antikomunistinėje veik
loje vengė ne tik lietuviai, bet ir lat
viai, ir estai, ir ukrainiečiai, ir dauge
lis pabėgėlių iš kitų Rytų Europos
šalių. Žymia dalimi tai nulėmė, kad
emigrantų balsas taip ir nepadarė
įtakos oficialiajai Amerikos politikai,
kuri žodžiu labai kovingai priešinosi
komunizmo ekspansijai, o ekono
miškai - priešingai, jį rėmė ir jam
neleido bankrutuoti iki pat šaltojo
karo pabaigos.
Meilė tėvynei, niekada neužgeso
užsienio lietuvių širdyse. Jų patrio
tizmas, kurio ir šiandien jie nėra
praradę, tremtinio dalios nepatyru
siems kartais sunkiai suprantamas.
Mes, pasilikusieji Lietuvoje ir patyrę
žiaurią okupanto invaziją į mūsų
sąmonę, dažnai atlaidžiai, kartais
netgi abejingai, žiūrime į tos invazi
jos liekanas, o sugrįžtantieji „antro
sios bangos" emigrantai viską mato
nesudrumstu žvilgsniu. Jiems ne
paslaptis ir šiandieniniai pavojai,
kurių mūsų tautai yra nė kiek ne
mažiau pavojingi negu dar tokiais
nesenais sovietinės okupacijos lai
kais.
Vilius Bražėnas susirinkusiems
surengė diskusiją tema „Tautos
išlikimas globaliniame ciklone".
Oponentais buvo pakviesti studenti
jos atstovai - Edita Gailiūtė (Stu
dentų ateitininkų sąjunga), Mažvy
das Jastramskis (Corp! RePublica),
Agnė Šimkūnaitė (Akademinių ir
studentų skautų korporacija „Vy
tis"). Pokalbį vedė publicistas Algi
mantas Zolubas.
Vilius Bražėnas trumpame pra
nešime nurodė, jog jau 1884 metais
popiežius Leonas XIII enciklikoje
„Humanum genus", kalbėdamas apie
frankmasonus, įspėjo apie pasaulinės
valdžios pavojų. 1920 metais popie
žius Benediktas XV Įspėjo, jog
„...pasaulinės valdžios ilgisi visi blo
giausi ir iškrypėliški elementai". Tuo
metu Rusijoje jau buvo Įsitvirtinusi
bolševikų valdžia, viešpatavo teroras.
Mąstytojai jau tada aiškiai matė, ką

žada žmonijai pasaulinė revoliucija.
Popiežius Jonas Paulius II mąstė
panašiai: jis sakė, kad tai būtų teroro
viešpatavimas, „...jeigu jį sukurtų
lenininis marksizmas arba demokra
tinis kapitalizmas".'
Vilius Bražėnas savo pokalbiuose
su visuomene pasakoja, kad Jung
tinės Tautos buvo sukurtos II Pa
saulinio karo nugalėjusių valstybių
vadovų (Roosevelt ir Stalino) suo
kalbiu. J T visą laiką buvo JAV ir
Sovietų Sąjungos vadovų „taikaus
sambūvio" ir kovos arena. Tas „tai
kus sambūvis", prasidėjęs dar prieš II
Pasaulinį karą, atnešė pasaulio tau
toms labai daug kančių, buvo pra
žudyta milijonai gyvybių - pats karas
galėjo baigtis dar 1942 metais, galėjo
būti neleista Stalinui užgrobti Bal
tijos valstybes ir pusę Europos, šalta
sis karas galėjo pasibaigti kur kas
anksčiau arba ir visai jo nebūti. Ga
liausiai per visą šaltojo karo laiko
tarpį daugiamilijardinės dolerių in
jekcijos į bergždžią sovietinę ekono
miką pratęsė ne tik 45 metus trukusį
šaltąjį karą, bet atnešė dar daug kan
čių pavergtoms tautoms. Atidžiam
stebėtojui anaiptol ne paslaptis tas
pokarinis globalinis konkuravimas ir
bendradarbiavimas tarp Rytų ir Va
karų valstybių, kurio metu žodžiu
buvo kovojama už žmogaus teises, iš
sovietinių vadų buvo reikalaujama
jas gerbti ir užtikrinti, o darbai nuo
skambių žodžių gerokai skyrėsi, Sovietų Sąjunga iš JAV importavo
tūkstančius tonų spygliuotos vielos
koncentracijos stovykloms aptverti...
Po truputį JT vis labiau tapo pa
naši į pasaulinę vyriausybę. Jos
globojamos pasaulinės institucijos
UNESCO, UNICEF, jau užsireko
mendavo kaip priešiškos tautišku
mui, jos vykdo aiškią nutautinimo,
tautų suniveliavimo politiką. '
Tarptautinis Valiutos fondas,
Pasaulio bankas iš esmės yra naujo
sios globalinės vyriausybės valdžios
institucijos. Europos Sąjungos pa
vyzdžiu kuriama Afrikos sąjunga bei
Amerikos sąjunga yra tik dalis vadi
namosios „regioninės politikos". Jos
esmė - pasaulinę tvarką įvesti pa
laipsniui, atskiruose regionuose, o po
to ją išplėsti visame pasaulyje.
Jos esmė - sunaikinti tautines
valstybes. Tam pasiekti visos prie
monės yra geros. Paprasčiausia ir
ekonomiškiausia yra staigiai panai
kinti barjerus - muitus, susisiekimo
apribojimus ir kt. Į susidariusias
vakuumo sritis staigiai plūsteli masi
niai ekonominiai emigrantai. Pavyz
dys - emigracija iš naujųjų Europos
Sąjungos narių. Jų vietą lygiai taip
pat greitai užpildys emigrantai iš
skurdesnių posovietinių respublikų.
Netenka abejoti, kad šie procesai
yra gerai apgalvoti, jie sumaniai re
guliuojami. Mums jie yra ypač pavo
jingi, nes po penkiasdešimties oku
pacijos metų tauta yra labai nusilp
ninta, jos dvasinis potencialas labai
sumenkęs. Pokario metais senoji
inteligentija buvo išnaikinta, o nauja,
ją pakeitusi, yra praradusi savo tau
tiškumą, patriotiškumą. Stebimas
paradoksas - jeigu okupacijos metais
tauta, neišskiriant nė inteligentijos,
kiek galėdama priešinosi nutauti
nimui, tai dabar ji atsipalaidavo ir
nebepastebi nutautinimo pavojaus.
Perversmas ekonomikoje ir pagerėjęs
gyvenimo lygis nelauktai atnešė nau
jų negandų - atsiradusi meilė pini
gams nustelbė daugelio dvasinius

DANUTE BINDOKIENE

Pasikalbėkime apie
šventinius sveikinimus
„Draugo" redakcijos patalpų asmenis, institucijas, agentūras
lentynose išrikiuotos eilių eilės prisimena, kai patiems reikia
didelių, į juodus viršelius įrištų, paslaugų ar patarnavimų. Kai kas
„knygų", prie kurių tuoj prilimpa net nusišypsodavo iš vadinamųjų
kiekvieno, į redakciją atsilankiusio, „graborių" sveikinimų, kuriuose
akys. Tai nepakartojami „archeo buvo linkima „sveikatos, ilgo am
loginiai lobiai" — 97-nerių metų ne žiaus"... Tačiau lietuvio versli
tik „Draugo", bet ir visų užsienio ninko, net laidotuvių direktoriaus,
lietuvių istorijos metraštis. Atsi parodyta gera valia, taip pat palik
vertus vienų ar kitų (ypač daug davo įspūdį.
ankstesnių dešimtmečių) „knygą",
Kažkodėl ši graži mada pasta
prieš akis sumirga antraštės, nuo raisiais keleriais metais tiesiog ne
traukos, žinios, straipsniai ir kyla pastebimai išnyko? Atrodo, kad tik
pavojus, kad tuose, daugeliu atvejų Kanadoje leidžiamame savaitrašty
jau pageltusiuose, jau trupančiuo je „Tėviškės žiburiuose" prieš
se puslapiuose galima tiesiog „pa Kalėdas ar Velykas dar matome
skęsti" — vis norisi dar pavartyti, daugiau tokių sveikinimų. Tiesa,
dar paskaityti...
vienas kitas „oficialus sveikinimas"
Metams slenkant į pabaigą ir pasitaiko ir „Drauge", pvz., vysku
artėjant didžiosioms šventėms, pra pų, ambasadorių, prezidento, t.
dėjome dažniau vartyti kalėdinius marijonų ir pan. Tuos sveikinimus
ir kitus šventinius „Draugo" nume paprastai spausdiname nemoka
rius. Ypač į akį krito kalėdiniai mai. O vis dėlto būtų gerai gauti ir
sveikinimai, kurie užimdavo tiek apmokamų sveikinimų, kurie at
daug vietos, kad tomis progomis neša dvigubą naudą: paramą dien
dienraštis būdavo išleidžiamas raščiui, taip pat ir geravališką rek
padidinta laida — pridedant dau lamą sveikintojams. Tad siūlome ir
giau puslapių. Čia nekalbame apie raginame šią tradiciją atgaivinti.
eilinių žmonių kalėdinius sviekiKiek dar tarp mūsų yra draugi
nimus, kuriais jie išreiškia savo jų, organizacijų, sąjungų, kurios
nuoširdžius linkėjimus artimie savo narius Kalėdų proga galėtų
siems, giminėms ir pažįstamiems. pasveikinti gražiai paruoštu svei
Tuos sveikinimus ir dabar kasmet kinimu „Drauge". Jis daug kartų
„Draugas" spausdina, o mūsų tau per metus skelbia renginius, spaus
tiečiai, kurie dėl įvairių priežasčių dina lietuviškos veiklos aprašymus,
negali ar nenori siuntinėti atskirų nuotraukas. Kas, išskyrus pačius
kalėdinių sveikinimų, mielai pasi narius, apie tą veiklą žinotų, jeigu
naudoja šia paslauga. Tikimės, kad ne lietuviška spauda? „Drauge"
ir šiemet jie tai padarys.
atsispindi n e vien Čikagos a r
Šįkart kalba eina apie įvairių apylinkių lietuviškosios visuome
organizacijų, institucijų, verslo nės gyvenimas, bet ir kitose vie
įstaigų, įmonių sveikinimus savo tovėse, kituose telkiniuose, kur taip
klientams — ir su rėmeliais, ir su pat gyva organizacinė veikla (yra ir
gražia reklama, į kurią dėmesį at lietuvių vadovaujamų apdraudos,
kreipdavo ne tik jau turimi jų klien kelionių agentūrų, gydytojų, verslo
tai, bet ir būsimieji. Laikraščio pus ar finansų ir kt. įstaigų). Kadangi
lapiai mirgėte mirgėdavo gražiai „Draugas" pasiekia visą Ameriką,
paruoštais, „oficialiais" sveikini Kanadą, net Australiją, Pietų Ame
mais ir iš gydytojų, ir iš nekilno riką, tad ir šie sveikinimai galėtų
jamo turto pardavėjų, ir bankų, ir ateiti iš tolimesnių vietovių. Dar
įvairių parduotuvių, apdraudos yra gražaus laiko iki švenčių, todėl
įstaigų, institucijų, darbo agentūrų prašome apie tokius šventinius
ir t.t. Beje, sveikinimai ateidavo ne sveikinmus pagalvoti ir savo klien
vien iš lietuvių vadovaujamų įstai tus, savo organizacijų, sambūrių,
gų ar pavienių verslininkų. Visi j u k sąjungų narius pasveikinti per vie
gerai žino, kad gražus ir geras žodis nintelį užsienio lietuvių dienraštį
švenčių metu pataiko žmogui „į „Draugą" — jūsų kišenė dėl to per
širdį", net jeigu jis siunčiamas ne daug n e n u k e n t ė s , o „Draugui"
pažįstamų. Žmonės visuomet tuos parama bus ir moralinė, ir mate
sveikinimus paskaito ir įstaigas, rialinė.

poreikius. Nutautėjimas tapo ne
pastebimas.
Jaunieji oponentai pademonstra
vo, jog jiems nesvetima tokia opi
tema. Jie diskusijai taip pat paruošė
trumpus pranešimus. Ir nors ne visi
jie galėjo tiksliai nušviesti svarstomą
klausimą, buvo aiškiai matyti, jog
pats klausimas jiems kelia daug
minčių, jog jie jam ir ateityje skirs
savo dėmesį.
Kol kas dar nedaugelis įžvelgia
skirtumą tarp globalizacijos ir globalizmo. Jeigu globalizacija, reikalau
dama laisvo kapitalo, prekių ir žmo
nių srautų judėjimo, deklaruoja eko
nominę gerovę visiems, tai globalizmo procesus nustatančios ir reguliuo
jančios jėgos siekia tą gerovę paversti
masalu ir tokiu būdu nepastebimai
pasiekti globalinio viešpatavimo.

Kai kas gali paprieštarauti, kad
tokia pasaulinė tvarka, vairuojama iš
kažkokio neaiškaus vieningo globa
linės valdžios centro, yra neįmano
mas dalykas, kadangi mūsų laikais
visos valstybės tvarkosi demokrati
niais pagrindais, ir neįmanoma tau
toms primesti tokio absurdo kaip
pasaulinė valdžia.
Vilius Bražėnas tokiems skep
tikams nepalieka galimybės saldžiai
snūduriuoti nežinojimo svajonėse jis sako, jog tokios pasaulinės val
džios organai jau yra pradėti for
muoti. JAV aktyviai veikia CFR
(Council of Foreign Relations - Už
sienio reikalų taryba), kurią sudaro
apie 3000 žymiausių politinės ir
finansinės valdžios bei kapitalo
atstovų.
Nukelta į 11 psl.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
LOS ANGELES, CA

Vakarinio pakraščio
mokytojų konferencija
Šių metų spalio 29 d. įvyko JAV
vakarinio pakraščio mokytojų konfev

rencija, organizuojama JAV LB Švie
timo tarybos. Konferencija vyko Los
Angeles Lietuvių Tautiniuose na
muose.
Konferencijos pirmoje dalyje visi
dalyviai su įdomumu žiūrėjo vaizdo
filmą „Lietuvių Charta". Filmas
visiems sukėlė susidomėjimą, nes ne
visi vienodai žino Lietuvos istoriją.
Vienos mokytojos buvo tarytum paro
dytų įvykių liudininkės, kitų pasą
monėje įvykiai yra susiformavę iš
tėvelių pasakojimų, nes gimė išvyku
sios iš Lietuvos. O trečios kartos mo
kytojos yra neseniai atvykusios iš
Lietuvos. Tarsi šio vaizdo filmo tęsi
nys buvo nuostabi LR garbės kon
sulo Los Angeles, CA, Vytauto Čeka
nausko paskaita „Lietuva be mūsų".
Po to svečias pasidalino savo asme
niniais prisiminimais iš Lietuvos
praeities istorinių įvykių.
Po pertraukos LA Sv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos mokytoja Žyd
ra van der Sluys pristatė Dainavos

mokytojų kursų paskaitų medžiagą.
Paskaitų tema buvo „Tekstų parinki
mas ir užduočių kūrimas" bei „Garso
įrašų naudojimas, formuojant supra
timo gebėjimus". Kursuose šias pas
kaitas vedė viešnia iš Vilniaus uni
versiteto Joana Pribušauskaitė.
Mokytoja Žydra pirmą kartą da
lyvavo Dainavoje, liko labai sužavėta
užimtumu Dainavos kursuose. Ji
nuoširdžiai pasidalino gauta medžia
ga su kolegėmis. Konferencijos metu
mokytojos, kaip mokinukės, dalyvavo
pratybose. Visoms labai patiko ir
stengsis šią medžiagą kūrybiškai pri
taikyti pamokų metu.
Noras daugiau žinoti, tobulėti ir
siekti žinių, dalintis patirtimi bei
mintimis, diskutuoti ir ieškoti spren
dimų - toks buvo visų susirinkusių
tikslas. Ačiū konferencijos organiza
toriams, ypač JAV LB Švietimo tary
bos pirm. Dalilei Polikaitienei.
Konferencijos mintis apibendrino LA
S v. Kazimiero lituanistinės mokyklos
mokytoja ir konferencijos dalyvė
Vitalija Virubukienė

Konferencijos dalyvės su LR gen. garbės konsulu V. Čekanausku.
»

ŠV. KAZIMIERO
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE
Mokykla paminėjo Vėlines lap nimui, antradienį, lapkričio 14 d.
kričio 4 dieną. Mokiniai, mokytojai ir vakare, Reivydų namuose. Žinias
tėveliai tą dieną rinkosi 9 vai. ryto teikia M. Newsom.
Forest Lawn kapinėse, Court of
Kalėdinės eglutės programa
Christus aikštėje. Mokiniai sukalbė įvyks šeštadienį, gruodžio 16 dieną,
jo maldas, padėjo gėles ir trispalves 12 vai., parapijos salėje. Mokiniai
vėliavėles ant lietuvių kapų. Visi pa vaidins kalėdinį vaidinimėlį. Lan
rapijiečiai buvo pakviesti dalyvauti kysis Kalėdų senelis. Visi jauni ir
ir kartu pasimelsti.
seni kviečiami į šią šventę.
Ateityje reikalinga sudaryti ka
Gavome labai jautrius padėkos
pinių žemėlapį, nurodant, kur lietu laiškus iš Naujosios Akmenės „Ca
viai palaidoti, ir perduoti mokyklos ritas" vaikų centro, kuriam prieš
administracijai.
pusmetį išsiuntėm aštuonių dėžių
Renkame JAV kariuomenėje, siuntą, pripildytą šimtu kuprinių.
aviacijoje, laivyne ir kitur tarnau Viena mergaitė rašo: „Labai jums
jančių lietuvių kilmės kareivių var ačiū už gražią kuprinę. Man ji labai
dus. Lapkričio mėnesį, Veteranų die patiko. Jūs tikrai labai geri žmonės.
nos proga ir Kalėdoms, mokiniai Pas mus nedaug tokių. Yra tikra
pasiųs kareiviams padėkos laiškus ir laimė, kai mums kas nors padeda ir
sveikinimus. Prašom visų prisidėti mūsų nepamiršta. Labai linksma
prie šios akcijos. Vardus perduoti eiti į mokyklą su nauja ir gražia
mokytojoms arba Marytei Newsom kuprine, ir klasiokams papasakoti iš
kokių gerų žmonių gavome..." Mūsų
nurodytu elektroniniu paštu:
mokykla tokius labdaros vajus, orga
marytens@hotmail.com
Pasimelskime už mūsų vyrus ir nizuojamus Vaidos Mikuckienės ir
moteris, tarnaujančius krašto ap Vilijos Kiršonienės, rengia kiekvie
nais metais.
saugos įstaigose.
Tėv. Gediminas Numgaudis
praves susikaupimo vakarą gimna
„LA S v. Kazimiero parapijos
zijos ir universiteto amžiaus jau
žinios"

DETROiT, M!

DETROITO „AIDAS"
SKAMBĖJO SAVIESIEMS
Lietuvos Dukterų draugijos
Detroito skyrius jau šešiolika metų
bendradarbiauja su „Amerikos-Lietuvių Invalidų" programa, kuriai
vadovauja prof. dr. William Waring.
Tos labdaringos veiklos koordinatorė
su lietuviais iš pat pradžių, ir kol
sveikata leido, beveik iki pat mirties,
buvo Jūratė Pečiūrienė, kuri daugelį
kartų su dr. W. Waring lankėsi Lie
tuvoje ir suteikė medicinišką pagal
bą ligoninėse, senelių globos namuo
se, vaikų gydymo centruose bei pri
vačiai gyvenantiems. Ilgametė sky
riaus valdybos pirmininkė Irena
Alantienė su valdyba ir skyriaus na
rėmis užsitarnavo pagarbą ir pa
dėką, kad nenuilstamai tęsė kilnius
ir reikšmingus labdaros darbus išei
vijoje. Šalia tiesioginės veiklos sky
rius mūsų telkiniui yra suruošęs
koncertus su vaišėmis, kad suteiktų
paramą artimui ir skatintų lietu
viškos kultūros meno vienetus toliau
gyvuoti.
Nepamirštinas skyriaus valdy
bos pirm. J. Pečiūrienės ir visų narių
rūpestis, kai 1999 m. Lietuvoje gi
musiems akliems dvynukams Pau
liui ir Vytautui, 2000 m. Amerikoje
buvo padaryta komplikuota operaci
ja, kuri buvo laikoma pavykusią. Po
vienerių metų dvynukai vėl atvyko į
Ameriką operacijos peržiūrai ir to
limesnei regėjimo konsultacijai. Det
roito skyrius pasirūpino bent iš da
lies padengti išlaidas ir todėl užmez
gė ryšius su amerikiečių organizaci
ja, vadinama „Healling the Children
Michigan-Ohio".
Aštuoniolikos metų jaunuolis,
Lietuvoje praradęs vieną akį dėl
stipraus spaudimo, buvo pakviestas
į Ameriką, siekiant išgelbėti nuo apa
kimo. Jau padaryta operacija išgel
bėjo jaunuolį nuo visiško apakimo,
nors ir universiteto specialistai nus
tatė, kad ateityje gali prarasti re
gėjimą. Jaunuolis lankėsi Detroite
2005 m. rugsėjo mėn. Pablogėjus
sveikatai, Jūratė Pečiūrienė perdavė
pirmininkės pareigas Vidai Juškie
nei, kuri nenuilstamai rūpinasi, kad
skyriaus labdaros darbai toliau tęs
tųsi. Jūratė Pečiūrienė mirė 2006 m.
rugsėjo 17 d. Detroito skyrius neteko
darbščios pirmininkės ir draugija —
Garbės narės. Skyriaus pirmininkė
Vida Juškienė su valdyba ir visomis
narėmis suruošė Detroito telkiniui
koncertą — vaišes, norint painfor
muoti apie skyriaus darbus ir rūpes

čius bei sutelkti paramą reikalin
giems padėti, ir kartu neleisti savam
chorinės kultūros vienetui užgesti.
Renginys įvyko 2006 m. spalio 22 d.
Lietuvių
kultūriniame
centre,
Southfield, Michigan.
Pripildytoje salėje visi nekan
triai laukė meninės programos, kuri
prasidėjo 12 valandą, vidudienį. Už
danga atskleidė tvarkingai pagal
balsus sugrupuotą 21 asmens chorą,
kurio klasikinė apranga ir pažįstami
veidai patraukė auditoriją. Ir dar la
biau, kai ekspresyvus dirigentas
Rimas Kasputis vedė chorą su geru
balsų balansu ir sveikino susirinku
sius, atlikdamas Jono Govedo maldą
„Už Lietuvą tėvynę, motiną", kuri
išreiškė padėką Dievui už gražią
gamtą ir leidimą gyventi prie Nemu
no kranto, nepaisant išgyventų dide
lių skausmų ir ašarų. Šis jautrus
pasveikinimas sulaukė gausių plo
jimų, kuris parodė dirigento ir meno
vieneto malonų priėmimą.
Meninės programos repertuaras
buvo sudarytas iš dainų, skambėju
sių VIII Dainų šventėje Čikagoje,
kur dalyvavo mūsų „Aidas", o jo va
dovas Rimas Kasputis dirigavo.
Fausto Strolios „Poeto svajonė" savo
romantišku stiliumi su neįgyvendintom svajonėm gražiai skambėjo ir
auditorija ją priėmė teigiamai. Retai
girdima mūsų repertuare daina buvo
Nijolės Sinkevičiūtės „Ta Ta To", ku
rioje tema yra vystoma pagal Mai
ronio ir liaudies žodžius, dažnai
atkartojant „ta ta to". Jaroslavo Ce
chanovičiaus „Lietuva — dainų ša
lis" — vertinga kompozicija tuo, kad
joje žodinė prasmė ir muzikinė
mintis viena kitą glaudžiai remia.
Dirigentas labai vykusiai rodė atli
kimo dinamiką ir iš vokalistų išgavo
teisingą skambesio santykį tarp bal
sų, atliekančių teminę medžiagą ir
vokalinį akompanimentą. Dirigentui
pavyko chorą vesti, pasiekti pagrin
dinę kulminaciją ir dainą užbaigti
tvirtu bei nuoširdžiu teigimu: „Lie
tuva dainų šalis, Lietuva širdies da
lis!" Jono Bendoriaus „Treji gaideliai
giedojo", liaudies daina, visų pasi
ilgta gražiai ir labai maloniai skam
bėjo, kaip tikrai sava ir reikalinga
lietuvio sielai atgaiva. Programoje
liaudies dainų galėjo būti ir daugiau,
nes kiekvienas lietuvis savo širdyje
nešioja tą brangų tautos meną, ku
riame slypi mūsų tautos sveika ir
kilni pasaulėžiūra. Nukelta į 5 psl.

Po koncerto užtarnautą publikos padėka p r i i m a choras „Aidas", solo dainavusi
Kristina Petrauskaitė, jos a k o m p a n i a t o r ė Karen Danke, c h o r o vadovas ir d i r i 
gentas Rimas Kasputis, chormeisterė Rita Giedraitienė.
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Atkelta iš 4 psl.

Fausto Strolios „Dainos ir šokio
sonetas", dedikuotas VIII Dainų
šventės dalyviams, atlikėjams statė
nelengvas sąlygas, bet dėl patrauk
lios melodikos ir klasikinio šokio rit
mikos buvo atliktas pasigėrėtinai.
Kristina Petrauskaitė solo atliko
A. Vivaldi „Qui sedes at dexteram
Patris" ir C. Willibald von Gluck „O
del mio dolce Ardor", akompanuo
jant Karen Danke. Jaunos solistės
pastangas auditorija įvertino palan
kiai. Kristinai linkėtina sėkmingai
darbuotis vokalinio meno srityje ir
kopti į jo aukštumas.
Juozo Gudavičiaus „Kur giria
žaliuoja" buvo viena tų dainų, kuri
visiems miela ir sava, o savo žavinga
melodija ir prasmingu turiniu arti
prie širdies. Dirigentas žinoviškai
atskleidė moterų ir vyrų balsus, kai
jie atliko tik jiems skirtą teminį
vaidmenį. Dirigentas savo energin
gais ir sumaniai koordinuotais ran
kų mostais išjudino choristus ir
dainą užbaigė pakilia nuotaika, tvir
tu finalu.
Ritos Kliorienės „Viena šeima —
viena tauta" vertinga kompozicija,
skirta atlikti vaikų ir suaugusių cho
rui. Daina pradėta vaikų choro bal
sais, kuriuos mūsų atveju atliko
Emilija Vilkaitė ir Rūta Ulčinaitė.
Jos švaria lietuvių tarsena ir švel
niais balsais taip prabilo: „Gintaro
pilyse svajonių vedami, viltį širdy
nešėm, kad būsim amžini". Suau
gusių choras įstojo 26 takte, kuris

Detroito choras „Aidas" koncerto metu.

įvairavo su vaikų choru, atlikdamas
pagrindines ir šalutines temas, privesdamas visus prie kulminacinio
taško, kur buvo užakcentuota: „Vie
na širdis, viena malda, į laimės rytą
kyla mūs tėvynė Lietuva". Kęstučio
Vasiliausko „Žemėj Lietuvos" popu
liari daina buvo gerai pravesta,
kurios posminę dalį atliko choras, o
priedainius — auditorija su choru.
Meninė programa baigta Ritos
Kliorienės „Atsiliepk daina", kuri
yra VIII Dainų šventės „Šūkio
daina". Nors ir choristams ši daina
yra nelengvas uždavinys, bet labai
verta prie jos apsistoti, pasidarbuoti
ir esamas balsui generuojančios ir
rezonuojančios veiklos pretenzijas
įveikti. Vaikų choro partijas gražiai

Transportą lydįs policininkas, priėjęs prie ma
nęs, paklausė:
— Kur Tamstas veža?
— Nežinau, — atsakiau. — Gestapas nieko
nesakė, o kalėjimo valdininkai nežino.
— Už ką Tamsta suimtas?
— Mane įtaria norint varyti priešvokišką pro
pagandą.
— Kuo Tamsta kaltinamas?
— Niekuo. Man nieko nebuvo pasakyta.
Pakratęs galvą valdininkas nuėjo.
lenšteino prekių stotyje radome pastatytus
specialius kaliniams vežti vagonus. Juos pri
grūdo taip, jog ir stovėti nebebuvo vietos. Tada
vagonus prikabino prie keleivinio traukinio. Iš ka
linių sužinojau, kad transportas eina į Karaliau
čių. Dalį kalinių išskyrė pakelyje. Į Karaliaučių
atvykome jau sutemus. Iš traukinio išlipus buvo
me nuvesti į stoties slėptuvę, kur laukėme, kol at
vyks policijos sunkvežimiai mūsų vežti į kalėjimą.
Teko laukti keletą valandų. Atvykus į policijos
kalėjimą, mus 7 suimtuosius suvarė į mažytę,
apie 5 x 1,5 m dydžio kamerą pačioje palėpėje. Ka
meroje buvo tik vienas nedidelis stalelis, penki
matracai, kiekvienas po 50 cm ketvirtainyje, vie
na sudriskusi antklodė ir indas būtiniems reika
lams. Išilgai kameros sugulti nebuvo vietos, dėl to
turėjome gulti skersai. Taip atsigulus jokiu būdu
nebuvo galima ištiesti kojų. Matracai buvo tokie
trumpi, jog neužteko nė per pusę kūno. Jei norėjai
padėti galvą, matracas laužė strėnas, o jei norėjai
atsigulti ant strėnų, galva kabojo ore. Taip gyve
nome tame kambariuke šešias dienas. Maistas
buvo neblogas, bet davė jo mažai. Po kelių dienų
kojos nuo per mažo judėjimo nebenorėjo tarnauti.
Savotiškas reiškinys vokiečių kalėjimuose yra
kalėjimo kalifaktoriai. Jie policijos kalėjime šei
mininkavo visiškai laisvai: vaikščiodavo pas
kalinius į kameras ir atrodė esą faktini kalėjimo
valdovai, bet kartu ir nešvariausi biznieriai. Jie
už fantastiškai aukštas kainas galėjo parūpinti
kaliniams visko^Viena cigaretė kaštuodavo nuo 5
iki 10 markių. Pigiau galima buvo parūkyti į
laikraštinį popierių susukus kramtomąjį tabaką.
Už vieną vadinamą „tūtelę" imdavo 3 markes. Iš
vieno gabalo kramtomojo tabako, kuris kaštavo 40
pfenigių, padarydavo iki 25 „tūtelių". Už laikrodj
buvo galima gauti pakutį cigarečių, taip pat už
aukso žiedus ir kitus papuošalus.

A

atliko Emilija Vilkaitė ir Rūta Ul
činaitė, kurios daugeliu atveju ryški
no pagrindinę melodiją, kuri dainos
efektingumui buvo griežtos ir stai
gios dinamikos, taip pat ir su me
lodiniu ir harmoniniu šuoliavimu. Kompozicijos labai vertingas
muzikinis aspektas šią dainą iškėlė į
„Šūkio dainą", nes kompozitorei
pavyko dainos žodinę prasmę ir net
jos muziką sukonkretinti, suteikiant
vientisą meninį iššūkį: „Atsiliepk
daina, tada pajusim tėvynę arti".
Mūsų choras „Aidas" su šia daina
gražiai užbaigė meninę progra
mą.
Baigiant rašyti šią apžvalgą,
tenka paminėti choro pranešėjus
Taurą Underienę ir Liną Mikulionį,

NACIŲ PRAGARE
Kalinio Nr\ 40627 išgyvenimai
nacių koncentracijos stovyklose
1941-1945
lONAS GRIGOLAITIS
Nr.5

kalėjimo administracija nežinotų apie tai, kas
kalėjime darosi. Reikia manyti, kad, jei ne kalėji
mo administracija, tai pavieni valdininkai dalyva
vo pelne, kuris per vienerius metus pasiekdavo
šimtus tūkstančių markių.
Po šešių dienų vėl reikėjo vykti toliau. Vis dar
nežinojau, kur mane veža. Berengiant transportą
mane įvarė į kitą kamerą, kurioje radau a.a.
Martyną Reizgį, Klaipėdos krašto direktorijos pir
mininką. Pasirodė, kad jis buvo taip pat transpor
te ir laukė vežimo. Jis taip pat nežinojo, kur bus
vežamas. Kai mudu priskyrė prie to paties trans
porto, supratome, kad vykstame viena kryptimi.
Vėlai vakare kaliniams vežti skirtuose vago
nuose atvykome į Dancigą. Stotyje laukusi polici
ja susodino mus į sunkvežimius ir nuvežė į polici
jos kalėjimą. Čia visus užregistravo ir davė mais
to. Buvo po pusiaunakčio. Mus nuvedė į kalėjimo
slėptuvę, kur turėjome sėdėti ir laukti ryto, kol
būsime vežami toliau. .
ntrą rytą mus vėl suvarė į kaliniams vežti
skirtus vagonus ir prikabino prie traukinio
Stetino kryptimi. Labai lėtu tempu važiavome vi
są dieną. Prieš temstant atvykome į Stetiną. Išli
pus iš vagonų liepė mums sustoti greta po du. Mus
pasitikęs policijos viršininkas (Polizeimeister)
atsinešė visą krūvą geležinių pančių ir paeiliui
surakino visus poromis. Tada susodino mus \
sunkvežimius ir stipriai policijos sargybai lydint
nuvežė \ smogikų valdomą Poelitz'o darbo auklėji
mo stovyklą, apie 10 km nuo Stetino.
Stovykla buvo aptverta dviem ratais spygliuo
tos, įelektrintos vielos tvora. Tarp abiejų spygliuo
tos vielos ratų patruliavo specialiai išmokyti su
neš, o naktį dar vaikštinėjo sargybos patruliai.
Kaliniai, pabuvę ilgesnį laiką kaiifaktoriais, Stovykla buvo nedidelė. Prie visų kampų buvo pa
susikraudavo dideli turtą. Sunku tikėti, kad statyti sargybiniams bokštai su prožektoriais.

A

kurie labai gryna lietuviška tarsena
apibūdino dainas, chormeisterė Rita
Giedraitienė yra gera akompaniatorė, Karen Danke fortepijonu akom
panavo visoms dainoms, praturtin
dama bendrą skambesį ir palaiky
dama choristų intonavimą. Dirigen
tas Rimas Kasputis, turintis akade
minį muzikos išsilavinimą, savo diri
gavimu pademonstravo gero dirigen
to privalumus. Vietos organizacijom
žinotina, kad mūsų „Aidas" yra pa
kankamai geras choras ir menines
programas gali atlikti tautinių bei
valstybinių švenčių minėjimuose.
Linkime chorui ilgus metus gyvuoti
ir visiems atsiliepti daina.
Stasys Sližys

Mus išsodino stovyklos kieme, nuėmė pan
čius, suskaičiavo ir suvarė į kamerą. Atėjęs sto
vyklos viršininkas apklausinėjo kiekvieną, už ką
jis suimtas ir kur vyksta.
Keletą valandų palaukus, mus nuvarė į dezin
fekcijos skyrių. Ten liepė nusirengti ir drabužius
surišus atiduoti dezinfekcijai. Nuogi turėjome
laukti apie porą valandų, kol nuvarė mus į mau
dyklą. Ten paleido šalto vandens dušus. Maudyk
loje išlaikė apie pusę valandos. Pagaliau iš mau
dyklos išleido ir pareiškė mums, jog drabužių
šiandien iš dezinfekcijos katilo išimti negalima ir
jie pasiliks iki ryto.
Rankšluosčių nusišluostyti taip pat nedavė.
Šlapius ir visiškai nuogus išvarė į kiemą, liepė
išsirikiuoti, suskaičiavo ir nuvedė per kiemą į apie
100 metrų atstumu esantį baraką. Barakas nebu
vo šildytas. Oras drėgnas ir labai šaltas, nes jau
buvo gruodžio mėnesio pradžia. Barake išdalino
po dvi antklodes ir pranešė, kad duos ir valgyti,
tik turime dar valandėlę palaukti. Visą dieną
buvome nevalgę, o jau buvo vėlus vakaras. Dan
timis kalendami kaip vilkai, laukėme vakarienės.
Pagaliau atnešė šaltų neluptų bulvių ir kažkokio
padažo. Godžiai valgėme, nors labai sunku buvo
valdyti dantis. Po vakarienės galėjome atsigulti,
nes buvo jau po vakarinio patikrinimo.
rebėdami sugulėme, bet užmigti nebuvo ga
lima. Tik prieš rytą, kai kamera nuo mūsų
kūnų šiek tiek sušilo, vienas kitas pradėjo snaus
ti. Bet miegoti jau nebebuvo laiko. Greitai reikėjo
atsikelti, vėl nuogiems kieme išsirikiuoti ir eiti
atsiimti iš dezinfekcijos drabužių.
Parsinešę iš dezinfekcijos drabužius, ėjome
praustis. Apsirengus mus išvarė į kiemą paspor
tuoti. Tirštas rūkas kaip peiliu badė rankas ir vei
dą. Dauguma suimtųjų šniokštė, kaip garvežiai,
čiaudėjo ir košė.
Po sporto sugrįžome į baraką. Vienas tos sto
vyklos suimtųjų atnešė krosnelei kuro. Kada ka
mera apšilo, mes pradėjome atsipeikėti. Pasirodė,
kad tik vienas iš mūsų rimčiau susirgo ir pradėjo
karščiuoti. Jis turėjo kelias dienas pagulėti.
Toje stovykloje palikome keturias dienas.
Nors mūsų daugiau nebekamavo, tačiau gavome
pajusti stovyklos režimą. Vakarais nebuvo galima
gulti prieš patikrinimą, o patikrinimas būdavo
gana vėlai, tarp dešimtos ir vienuoliktos valandos.
Rytais jau keldavo pusę penktos, o gal ir dar anks
čiau. Tokiu būdu diena pasidarydavo gana ilga.
Bus daugiau.
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Sporto rūmuose — tarptautinė
kačių paroda

Persiškas katinas.
Vilnius, lapkričio 11 d. (ELTA)
— Pasigrožėti madingiausių veislių
katėmis pakvietė Vilniaus kultūros ir
sporto rūmuose šeštadienį prasidė
jusi tarptautinė kačių paroda. Lietu
vos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos felinologai dvi dienas truksiančiame ren
ginyje pristatė per 180 įvairių veislių
kačių.
Katės suskirstytos į keturias ka
tegorijas: ilgaplaukių, pusiau ilga
plaukių, trumpaplaukių, Siamo ir
Rytų. Tarptautinės kategorijos teisė
jai iš Rusijos, Baltarusijos, kitų vals
tybių vertino jas ir išrinko po aštuo-

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

nis nominantus iš kiekvienos katego
rijos.
Renginio metu taip pat demons
truoti madingi šio sezono kačių ap
darai, išrinkti patraukliausiai pasi
puošę katinas ir katytė.
Šioje parodoje dalyvavo ir Gyvū
nų globos tarnybos „Pifas" savano
riai. Parodos lankytojai jų globojamas
kates galėjo apžiūrėti lauke. Nors
„Pifo" priglaustos katės — rastinukės ar dėl įvairių priežasčių atiduotos
senųjų šeimininkų, jos prižiūrėtos,
prijaukintos, meilios ir netgi elegan
tiškos.

Mažėja besirenkančių kunigystės kelią
Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) —
Lietuvos kunigų seminarijos susidū
rė su nuolat mažėjančiu klierikų
skaičiumi.
Kaip rašo savaitraštis „Ekstra",
pernai dėl seminaristų trūkumo jau
teko uždaryti 1999-aisiais atidarytą
kunigų seminariją Marijampolėje, o
Kauno kunigų seminarijoje, vieninte
lėje veikusioje Lietuvoje net soviet
mečiu, šiemet į parengiamąjį kursą

priimti 8 klierikai — beveik perpus
mažiau, nei šiuo metu mokosi pasku
tiniame, šeštame, kurse. Iš viso čia
mokosi 62 jaunuoliai.
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje — 34
klierikai, iš jų 3 studijuoja vyriausia
me, ketvirtame, teologijos kurse. Vil
niaus šv. Juozapo kunigų seminarijo
je — 54 klierikai, iš jų 11 — parengia
majame kurse.

K. Bobelis sūnui r a d o d a r b ą
Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) —
Buvęs Seimo narys Kazys Bobelis,
nesėkmingai mėginęs tapti užsienio
reikalų ministru, dabar kelią į Už
sienio reikalų ministeriją tiesia savo
sūnui.
Užimti postą šioje žinyboje Jonui
Bobeliui pastaruoju metu mėgina pa
dėti ir Valstiečių liaudininkų partijos
vadovė, žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė. J užsienio reikalų mi
nistrus Petrą Vaitiekūną delegavo
valstiečiai liaudininkai, kuriems šis
portfelis atiteko vasarą, kai buvo ku
riama nauja Vyriausybė, rašo dien
raštis „Lietuvos rytas".

Prieš palikdamas Seimą K. Bobe
lis buvo K. Prunskienės vadovauja
mos partijos frakcijos narys. Kol kas
dar nėra nuspręsta, kada ministerijo
je galėtų pradėti dirbti J. Bobelis. K.
Prunskienė užsiminė, jog jam yra nu
matytas R Vaitiekūno patarėjo mig
racijos klausimais postas.
Po nepriklausomybės atkūrimo,
kai K. Bobelis tapo Seimo nariu, į
Lietuvą su visa šeima buvo atvykęs ir
jo sūnus Jonas. Jis yra dirbęs vėliau
bankrutavusiame „Litimpex" banke,
bandė pradėti savo verslą. Žvėryno
rajone J. Bobelis buvo atidaręs resto
raną, tačiau šis veikė neilgai.

* Lietuvos moterų krepšinio
lygos (LMKL) rekordininke (25
atkovoti kamuoliai per rungty
nes; 18 iš jų — gynyboje) tapusi 25
metų 177 cm ūgio Klaipėdos „Lemminkainen" komandos puolėja Kor
nelija Balčiūnaitė dėl kojos lūžio gali
nežaisti iki šešių mėnesių. Buvusiai
Kauno „LKKA-Kauno" komandos
žaidėjai ir Lietuvos moterų rinktinės
kandidatei medikai diagnozavo
blauzdikaulio lūžį. Netrukus krep
šininkei bus atlikta operacija —
plokštelėmis bus sutvirtintas pažeis
tas kaulas.

* Sekmadieni Rygoje vyku
siose atvirosiose Latvijos Tai
lando bokso (MUAY THAI IFMA
/WMC) pirmenybėse Lietuvos
Muay-Thai sąjungos rinktinė iško
vojo 20 medalių — 10 aukso, 7 sidab
ro ir 3 bronzos.
* Trečią nesėkmę šeštose
NBA pirmenybių reguliariojo se
zono rungtynėse patyrė be Da
riaus Songailos rungtyniaujanti
Washington „Wizards" komanda, na
muose po pratęsimo 93:105 turėjusi
pripažinti New Jersey „Nets" ko
mandos pranašumą.

Pažadų nevykdymas gali virsti
t a r p t a u t i n i u skandalu
Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) — gos šalį variantus, kas neabejotinai
Garsiai paskelbusi, kad suteikė prie virstų tarptautinio lygio skandalu",
globstį iš Minsko išvarytam Europos — teigiama Užsienio reikalų ministev
humanitariniam
universitetui rijos rašte Vyriausybei, Švietimo ir
(EHU), Lietuva jau antrus metus mokslo bei Finansų ministerijoms. Jo
baltarusių studentams nesugeba su kopiją gavo ir Mykolo Romerio uni
daryti normalių studijų sąlygų. Šį versitetas.
projektą remiančios Vakarų valsty
Baltarusijos prezidento Aleksan
bės svarsto galimybę iškelti EHU ki dro Lukašenkos režimo iš Minsko iš
tur.
varytas EHU Lietuvoje veikia jau an
Lietuvos diplomatai ir politikai trus metus. Aprūpinti patalpomis, iš
iškėlė ultimatumą Mykolo Romerio dalies mokymo įranga, bendrabučiais
universitetui, kur ir glaudžiasi EHU, pasižadėjo Mykolo Romerio universi
— arba jis raštu įsipareigoja suteikti tetas.
patalpas Europos humanitariniam
Tačiau baltarusių studentams
universitetui, arba negaus prašomų studijų sąlygos čia sudarytos daugiau
papildomų 3 mln. litų, rašo dienraštis negu kuklios. EHU bakalauro ir ma
„Lietuvos žinios".
gistro dieninių studijų programas
„Norime atkreipti ypatingą dė mokosi 521 jaunuolis, tačiau jų reik
mesį, kad klausimo vilkinimas jau mėms skirtos vos šešios auditorijos.
dabar neigiamai atsiliepia Lietuvos Dar šešiomis EHU neva dalijasi su
valstybės prestižui EHU donorų aky Lietuvos studentais, tačiau, pavyz
se. Projekte dalyvaujančių vyriausy džiui, spalį baltarusiai turėjo galimy
bių atstovai ima garsiai svarstyti bę vos 2 valandas naudotis bendro
EHU iškėlimo į kitą Europos Sąjun mis auditorijomis.

Ministras V. Uspaskichą vaišino arbata
Atkelta iš 1 psl.
jei ką padarė, arba stoti ir įrodyti,
kad yra nekaltas", — sakė ministras.
Susitikimas su Maskvoje apsisto
jusiu verslininku V Uspaskichu įvyko
praėjusią savaitę, kai ministras daly
vavo tarptautinėje konferencijoje
„Europos bendradarbiavimo tobuli
nimas baudžiamosios teisės srityje".
| pokalbį vienoje kavinėje Mask
vos centre R. Šukys atsivedė ir du liu
dytojus — toje pat konferencijoje da
lyvavusius kolegas — buvusį tardyto
ją, VRM sekretorių Stanislovą Liut
kevičių bei VRM Tarptautinių ryšių
ir Europos Sąjungos departamento
direktorių Olegą Skinderskį.
Anot ministro, pokalbis užtruko
vos 15 minučių. V Uspaskichas išgėrė
tik arbatos, už kurią sumokėjo minisI tras.
R. Šukio teigimu, pokalbio metu
V Uspaskichas patikino svarstąs gali
mybę geranoriškai grįžti į Lietuvą,
j tačiau norėtų, kad ikiteisminis tyriI mas nebūtų politizuojamas ir jam būI tų užtikrintos žmogaus ir piliečio teij sės.
R. Šukys patikino V Uspaskichą,
I kad jo, kaip ir kiekvieno Lietuvos pi

liečio atžvilgiu, bus besąlygiškai lai
komasi visų Lietuvos Konstitucijoje,
įstatymuose bei tarptautiniuose tei
sės aktuose įtvirtintų principų, žmo
gaus ir piliečio teisių bei garantijų, o
tyrimas nėra ir nebus politizuojamas.
Tuo tarpu teisės ekspertų nuo
mone, Maskvoje su Lietuvos teisė
saugos ieškomu susitikęs ministras
„peržengė savo kompetencijos ribas",
o jo pokalbis gali būti įvertintas kaip
spaudimas įtariamajam.
Tai sakė Teisės ekspertų projek
tų ir tyrimų centro (TPTC) vadovas
Kęstutis Čilinskas.
Anot K. Čilinsko, pokalbį su poli
tiku įtariamasis vėliau gali išnaudoti
bylinėdamasis su Lietuva Europos
Žmogaus teisių teisme.
„Ministras yra valstybės politi
kas, o Konstitucija draudžia politi
kams kištis į teisėsaugos atliekamus
veiksmus. Negerai, kad politikas įsi
jungė į ikiteisminio tyrimo procesą.
Dabar, jei būtų pagrindo nuteisti V
Uspaskichą, jis galėtų skųsti Lietuvą
Europos Žmogaus teisių teismui,
teigdamas, kad procesas buvo politi
zuotas, į jį įsijungė politikas, kuris
darė spaudimą", — sakė K. Čilinskas.

Naujoji politik
Atkelta iš 1 psl.
pačiam A. Januškai, kuris Socialde
Mat komitetas tiria ne tai ir ne mokratų partijos pirmininkui Algir
taip, kaip reikėtų. Galima suprasti, dui Mykolui Brazauskui iškrėtė 2.5
ko siekia KGB rezervo atstovas Sei kiaulystės.
me Antanas Valionis. Pratęsdamas
Pirmoji kiaulystė — naujoji poli
savo politinę agoniją ir iki išsiunčia tika, kai suktais politiniais manev
mas įstatymo pataisos dėl KGB re rais nuo valdžios vairo laikinai buvo
zervo į politikos Kariotiškes, jis nu nustumta 2000-ųjų rinkimų į Seimą
laimėtoja socialdemokratų vadovau
tarė trinktelėti durimis.
Kur kas sunkiau perprasti kito jama koalicija ir A. M. Brazauskas. A.
konferencijos dalyvio Kęstučio Dauk- Januškos naujosios politikos tikroji
šio motyvus. Ar jis gina saugumą dėl prasmė anuomet liko nesuprasta —
to, kad išginė iš Lietuvos jo patroną, net pačių naujosios politikos bloko
kuris paliko jam Darbo partijos vado dalyvių.
vo postą? Ar atvirkščiai: dėkoja sau
„Teisingas" „Lietuvos dujų" pri
gumui už tai, kad visą dešimtmetį ne vatizavimas, V Uspaskicho bruktų
matė įžūliai siautėjančio aferisto ir il Gamtinių dujų įstatymo pataisų
gai nerado jo juodosios buhalterijos? blokavimas — antroji kiaulystė. A.
Net tada, kai laikraščiai kasdien apie M. Brazauskas privalėjo „Mažeikių
j ją rašė, o D. Budrevičienė iš Krekena- naftą" parduoti R. Stonio, A. Januš
! vos papasakojo visai Lietuvai. Ir leido kos ir D. Jurgelevičiaus atvestiems
kazachams. Tačiau pasirinko lenkus.
I jam pasislėpti Rusijoje.
Ir visiškai nesuprantu vieno so Ir žlugo. O kur ta pusė kiaulystės?
cialdemokratų „šulų" Justino Karo- Tai pakišta koja A. M. Brazausko įpė
; so. Jis sėja abejones parlamentiniu diniui Zigmantui Balčyčiui — iš
tyrimu, kuris grėsmę kelia Albinui traukta kandidato į premjerus sūm naus byla.
Januškai ir jo suburtam klanu;
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AP, interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Pietų Osetijos vadovas

pergalę

EUROPA
LONDONAS
Didžiosios Britanijos premjeras
Tony Blair pirmadienį paragino Si
riją ir Iraną prisidėti prie pastangų
pažaboti smurtą Irake ir įtvirtinti
taiką Artimuosiuose Rytuose. T.
Blair pasisakė už būtinybę parengti
Artimųjų Rytų strategiją, kurioje, be
kita ko, būtų numatyta, kaip Damascus ir Tehran galėtų prisidėti prie pa
dėties sureguliavimo regione. Šios
dvi šalys taip pat turėtų būti įspėtos
apie pasekmes, jei būtų trukdoma
įtvirtinti taiką, sakė britų premjero
atstovė spaudai. Kasmetinėje kalboje
užsienio politikos klausimais T. Blair
pabrėžė savo norą bendradarbiauti
su Sirija ir Iranu sprendžiant Irako
problemą.

Vyksta balsavimas Pietų Osetijoje.
Tbilisis, lapkričio 13 d. (AFP
/BNS) — Nuo Gruzijos atsiskirti sie
kiančios Maskvos remiamos Pietų
Osetijos vadovas sekmadienį pareiš
kė, kad dauguma šios respublikos gy
ventojų balsavo už nepriklausomybę
referendume, kuris, pasak tarptau
tinės bendrijos, gali destabilizuoti pa
dėtį Pietų Kaukaze.
„Šiandien mes visi iškovojome
pergalę", — sekmadienį pasibaigus
balsavimui pareiškė šio nepripažinto
regiono vadovas Eduardas Kokoity,
kreipdamasis i respublikos sostinės
Cchinvalio centre susirinkusius savo
rėmėjus, kurie reiškė džiaugsmą
mojuodami vėliavomis.
Beveik neabejojama, kad referen
dumo rezultatai, kurie, pasak parei
gūnų, turėtų būti paskelbti pirmadie
nį, patvirtins triuškinamą nepriklau
somybės šalininkų pergalę. Balsavu
siųjų apklausos rodo, kad 99 proc.
rinkėjų pasisakė už atsiskyrimą nuo
Gruzijos.
Nors nepriklausomybės rėmėjai
referendume iškovojo triuškinamą
pergalę, tarptautinė bendrija veikiau
siai nepripažins šio balsavimo rezul
tatų.
Tarptautiniai stebėtojai įspėjo,
kad referendumas dėl neprikiausov

BBC nuotr.

mybės tik padidins įtampą regione, o
Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Organizacija (ESBO) pavadino
balsavimą „neproduktyviu".
Neabejojama, kad šis balsavimas
dar labiau paaštrins ir taip pašliju
sius Tbilisio ir Maskvos, kuri atvirai
remia Pietų Osetijos vadovybę, santy
kius.
Gruzija, kaltinanti savo kaimynę
Rusiją siekiu prisijungti Pietų Osetiją
ir kitą atskilusią Abchazijos respubli
ką, paskelbė, kad sekmadienio refe
rendumas Pietų Osetijoje yra neteisė
tas, bei pažadėjo susigrąžinti šios res
publikos kontrolę.
Maskvos remiama Pietų Osetijos
vadovybė sakė, kad šis referendumas
yra pirmasis žingsnis kelyje į tarp
tautini pripažinimą ir vėliau planuo
jamą susijungimą su Rusija.
„Esame apsisprendę, ir toliau ci
vilizuotomis bei taikiomis priemo
nėmis sieksime savo tikslo, kuris yra
visiška Pietų Osetijos nepriklauso
mybė", — sakė E. Kokoity.
„Norime būti Rusijos dalimi", —
sakė etninis gruzinas Ruslanas. Jis
taip pat išreiškė apgailestavimą, jog
dėl respublikos siekių įsivyravo įtam
pa tarp Pietų Ostijoje gyvenančių et
ninių gruzinų ir osetinų.

Demokratai sieks kariu išvedimo
Atkelta iš 1 psl.
Tačiau Baltieji rūmai sakė, kad
G. W. Bush yra pasirengęs išklausyti
naujas idėjas ir pirmadienį susitiks
su Irako studijų grupe, kuri svarsto
alternatyvius siūlymus ir kurioje dir
ba abiejų partijų atstovai.
Nuo JAV vadovaujamos invazijos
į Iraką pradžios 2003 metų kovą šioje
šalyje jau žuvo daugiau kaip 2,800
Amerikos karių. Nepopuliarus Irako
karas buvo svarbus veiksnys per pra
ėjusią savaitę įvykusius Kongreso
rinkimus, po kurių G. W. Bush Res
publikonų partija prarado Senato ir
Atstovų Rūmų kontrolę.
Baghdad mieste sekmadienį per
mirtininko išpuolį policijos naujokų
verbavimo centre žuvo 35 žmonės, o
Basroje per išpuolį žuvo keturi britų
kariai.
„Mums reikia perdislokuoti pajė
gas", — per CBS laidą „Face The Nation" sakė Senato demokratų vado
vas Harry Reid.
Pasak jo, tokį sprendimą turėtų
priimti Irake esantys karininkai. „Aš
manau, kad tai turėtų prasidėti per
kelis artimiausius mėnesius", — pri

dūrė jis.
Respublikonų senatorius iš Ari
zona valstijos John McCain, svars
tantis galimybes siekti JAV preziden
to posto, sakė, kad pajėgų išvedimo
datos nustatymas sukels „chaosą ta
me regione" ir kad stabilumui už
tikrinti gali prireikti daugiau karių.
„Manau, jog yra daug dalykų,
kuriuos galime padaryti, kad tai iš
gelbėtume, bet visiems jiems reikia
papildomų karių", — per NBC laidą
„Meet the Press" sakė jis.
Baltųjų rūmų administracijos va
dovas Josh Bolten sakė, kad darant
bet kokį politikos pakeitimą turi būti
užtikrinta Irako demokratija ir kad
tai būtų sunku padaryti nustačius
griežtus terminus.
„Akivaizdu, kad prezidentas nori
visai naujai pažvelgti į tai, ką darome
Irake, — sakė J. Bolten.— Niekas nė
ra patenkintas tuo, kokia dabar mū
sų padėtis Irake".
Pajėgų Stabų vadų komiteto pir
mininkas generolas Peter Pace iš
naujo analizuoja Irako strategiją, be
to, panašias apžvalgas darys ir kitos
nacionalinio sai
•i.ks

VARŠUVA
Lenkija pirmadienį atsisakė at
šaukti savo veto, trukdančio pradėti
Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos de
rybas dėl naujo partnerystės pakto,
susijusio su energetika, prekyba ir
žmogaus teisėmis. Per ES užsienio
reikalų ministrų susitikimą Varšuva
primygtinai reikalavo, kad Rusija iš
pradžių panaikintų draudimą impor
tuoti lenkiškus maisto produktus ir
j įsipareigotų dėl energijos išteklių
i tiekimo. Derybos turėtų prasidėti per
ES ir Rusijos viršūnių susitikimą,
| kuris lapkričio 24 dieną įvyks Hel
sinkyje.
MINSKAS
Minske nežinomi asmenys iš
niekino miesto centre esantį pamink
lą Antrojo pasaulinio karo Holokausto aukoms. Paminklas, kuris
vaizduoja virtinę žmonių, lipančių į
griovį, keliose vietose apipiltas bal
tais dažais, o ant atminimo lentos,
j virš užrašo ivrito kalba, nupiešta
svastika. ,,Už paminklo mes radome
; lapelį, kurį pasirašė kažkoks Arijų
pasipriešinimo frontas Baltoji Rusija.
Lapelyje rašoma, k a d ' šia akcija
'prasideda kova su tėvynės priešais
masonais ir judaizmu'", — sakė Žydų
bendruomenių sąjungos atstovė Irina
! Bezdežskąja.

JAV
JUNGTINĖS TAUTOS
JAV vetavo Jungtinių Tautų (JT)
Saugumo Tarybos rezoliuciją, kurioje
raginama nedelsiant išvesti iš Gazos
ruožo Izraelio kariuomenę ir* kurioje
Izraelis smerkiamas dėl 19 palesti
niečių žūties šioje smurto krečiamoje
Palestinos savivaldos teritorijoje. De
vynios iš 15 JT Saugumo Tarybos na
rių šeštadienį pritarė rezoliucijai, o
Didžioji Britanija, Danija, Japonija ir
Slovakija susilaikė. Tačiau JAV atsto
vas Jungtinėse Tautose John Bolton
paskelbė veto šiam dokumentui.
SAN FRANCISCO
Gerald Ford, kuriam liepos mė
nesį suėjo 93 metai, šį sekmadienį ta
po ilgiausiai gyvenančiu JAV prezi
dentu ir šiuo požiūriu aplenkė Ronald Reagan. 1913 metų liepos 14-ąją
Omaha, Nebraska, gimęs G. Ford jau
gyvena 93 metus ir 121 dieną — vie
na diena daugiau nei gyveno 2004ųjų birželį miręs R. Reagan. G. Ford,
kuris taip pat buvo Kongresų Rūmų
narys ir viceprezidentas, JAV prezi
dentu tapo 1974 metų rugpjūčio 9
dieną, dėl Watergate skandalo atsis
tatydinus Richard Nixon. G. Ford,
vienintelis JAV prezidentas, kuris
nebuvo išrinktas, šiame poste dirbo
iki 1977-ųjų sausio, kai jį pakeitė
Jimmy Carter.

A R T I M I E J I RYTAI
BAGHDAD
Į Bagdado morgą spalio mėnesį
buvo atvežta 1,600 mirusių žmonių,
kurių 85 proc. mirė smurtine mirti
mi, sekmadienį sakė vienas morgo
darbuotojas. Sis skaičius yra didžiau
sias nuo liepos, kai į morgą buvo at
vežta 1,815 mirusių žmonių, ir 10-čia
proc. didesnis nei rugsėjį.
GAZA
Besivaržančios palestiniečių par
tijos pirmadienį beveik susitarė dėl
naujo ministro pirmininko, kuris pa
keistų Ismail Haniya, kandidatūros,
tačiau ją dar turi patvirtinti prezi
dentas Mahmoud Abbas. „Hamas" ir
nuosaikesnės partijos „Fatah" dery
bininkai teigė beveik susitarę, kad I.
Haniya pakeistų Mohammad Shbair,
buvęs Islamo universiteto rektorius.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1 800775-7363
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Dėkoju!

Kiek vėlai ir per vėlai?
Klausimas. Jūs esate sakęs, kad
geriausia medelius sodinti rudenį.
Jau praėjo daugiau kaip pusė lap
kričio — ar per vėlu sodinti?
Atsakymas. Lapuočiai medžiai
gali būti sodinami pavasarį, vasarą
ir rudenį. Jeigu sodinate vasarą, ge
riausias laikas yra maždaug birže
lio mėn. vidurys, kuomet medžiai jau
išsprogę ir lapai sutvirtėję. Rudenį
lapuočius reikia sodinti, kai nukrin
ta jų lapai, bet žemė nėra įšalusi, nes
medelis turi įsitvirtinti, t.y. įleisti
šaknis prieš šalčius.
Spygliuočius geriausia sodinti
maždaug 4 savaites prieš žemei
įšąlant, tuomet jie turės pakanka
mai laiko išleisti naujas šaknis. Nors
spygliuočiai nenumeta savo apdaro,
bet jie dažnai nukenčia nuo sausros,
jeigu žiemą neiškrinta daug sniego ir
žemės neuždengia. Pasodintus spyg
liuočius būtina laistyti, kol žemė vi
siškai sukietės nuo šalčio.
Ar dirvožemis
apkarsta?
Klausimas. Kažkur skaičiau,
kad nukirtus pušį žemė toje vietoje
yra tokia rūgštinga — niekas nebe
auga. Ar teisybė? Man svarbu, nes
savo kieme neseniai nukirtome seną,
apdžiūvusią ir audros aplamdytą
pušį (nežinau, kokios ji buvo rūšies)
ir norėtume jos užimtą vietą panau
doti kitiems augalams.
Atsakymas. Pagal miškų depar
tamento atlikus tyrimus, kurie tę
siasi apie dvidešimt metų, netiesa,
kad pušys žemei suteikia daug rūgš
tingumo. Teigiama, kad tai dar vie
nas mitas, kuris neparemtas jokiais
konkrečiais faktais.
Manau, kad ne žemės rūgštin
gumu turėsite rūpintis, norėdami ką
nors sodinti į pušies vietą, bet seno
medžio šaknimis, kurių tinklas po
žeme yra ir platus, ir gilus. Kol tos
šaknys ilgainiui sutreš ir supus, bus
sunku ir žemę kasti, ir augalus so
dinti. Patarčiau atsivežti kelis mai
šus žemės, skirtos daržams ar darže
liams (top soil) ir buvusios pušies
vietoje padaryti gražų kalniuką, ant
kurio galite sodinti nedidelius deko
ratyvinius krūmelius, gėles — tiek

vienametes, tiek daugiametes. Kai
pušies šaknys visiškai subyrės, ga
lėsite bet ką sodinti. O jeigu tikrai
esate susirūpinę dėl galimo žemės
rūgštingumo, duokite tą žemę ištirti
arba patys patikrinkite, pas dar
žininką nusipirkę reikiamus „įran
kius".

Ačiū Joanai B. už įdomų ir nau
dingą patarimą. Esu plastmasinę
dangą panaudojęs tose kiemo vie
tose, kur norėjau išnaikinti ir žolę, ir
piktžoles, o paskui sodinti kitus
augalus. Šis metodas veikia ne tik
žiemą ar rudenį, bet ir kitais metų
laikais — po ta plastmasine danga
niekas neauga, todėl yra lengva že
mę sukasti (žinoma, reikia išran
kioti sunykusių piktžolių šaknis,
kad jos vėl neatsigautų, kai bus ati
dengtos). Pati didžioji nauda yra tai,
kad nereikia daug pastangų „pra
durti" vešlią velėną ir žemę nesunku
sukasti.

Ir aš turiu patarimą

Tarakonai sandėliuke

Gerb. Žalianykšti, Jūs jau keletą
metų skaitytojams duodate daug
gerų patarimų, kaip auginti, ką au
ginti ir pan. Štai noriu pasidalinti
savo patarimu, galbūt kas nors galės
pasinaudoti.
Pernai sugalvojome savo dide
liame kieme įsitaisyte gražią, apva
lią lysvę — pačiame viduryje. Mė
ginome ir vienaip, ir kitaip, bet
apskritimas vis būdavo kreivas, tai
per didelis, tai per mažas, tai ne
visiškai vietoje. Priėjome išvados,
kad kastuvas — tai ne skriestuvas,
kuriuo ant popieriaus lapo galima
nubrėžti tikslų apskritimą. (Beje,
mėginome pasidaryti ir skriestuvą:
įsmeigėme pagalį, pririšome prie jo
virvutę ir tuo būdu stengėmės
nubrėžti apskritimą. Nelabai pavy
ko.)
Pagaliau radau netikėtą išeitį,
kuri ne tik padėjo išspręsti šią prob
lemą, bet suteikė ir kitą naudą —
atsikračiau piktžolėmis. Nebrangių
reikmenų parduotuvėje radau apva
lią plastmasinę staltiesę (viena jos
pusė buvo padengta pūkuotu audi
niu, antroji lygi ir neperšlampama).
Buvo visai nesunku tą staltiesę kie
me patiesti lygiai toje vietoje, kur
norėjome pasidaryti apvalią lysvę.
Kai staltiesė jau buvo patiesta, prispaudėme ją prie žemės plytomis,
kad vėjas nenuneštų ir palikome per
žiemą. Orui pavasarį atšilus, stal
tiesę nuėmėme: jos padengtoje vieto
je radome ne tik gerą apskritimą, bet
nebuvo išlikusi jokia žolė — žemę
galėjome lengvai kasti ir įsiruošti
savo lysvę. Šį rudenį panaudosime
„staltiesės metodą" ir kitose kiemo
vietose: iškirpsime iš tos plastmasės
norimą formą, patiesime ant žemės
ir palauksime, kol ji atliks savo
darbą, palengvindama mums įsi
ruošti gražų darželį.
Joana B.

Klausimas. Gelbėkite, Žalia
nykšti, mano sandėliuke, kur laikau
darbo darže įrankius, atliekamus
vazonus, žemės maišus ir kitus
daiktus, atsirado tarakonų! Įsivaiz
duokite, ne namie, bet tame tamsia
me, tuščiame sandėlyje (jis pristaty
tas prie garažo). Nesuprantu, ką jie
ten randa ėsti, ar iš kur atėjo, bet
baisiai bijau, kad žiemą gali persi
mesti į namo vidų.
Atsakymas. Nepanikuokite, ta
rakonais galima atsikratyti. Visų
pirma patariu jokio daikto iš to san
dėliuko neįnešti į namus, nes galite
tikrai įsigyti neprašytų svečių. Jeigu
ir nepamatysite paties vabalo, tai
yra pavojus įsinešti jų kiaušinėlius.
Nueikite į vaistinę ir nusipirkite
boro rūgšties žvynelių arba tablečių
(angį. „boric acid flakes" ar „tablets"). Išdėliokite šias tabletas san
dėliuke (jos nebrangios, tad negai
lėkite ir daug nusipirkite). Boro
rūgštis veikia pamažu — tarakonai
pradės dvėsti maždaug po savaitės
(beje, boro rūgštimi galima atsi
kratyti ir skruzdėlių, nors jos pačios
žvynelių neėda, bet ant kojų parneša
į lizdą, o tas sunaikina jų kiau
šinėlius ir lėliukes). Bet šie chemi
kalai nėra labai kenksmingi aplin
kai, neturi nemalonaus kvapo ir gali
būti saugiai panaudojami. Atrodo,
kad tarakonai neturi jiems imunite
to, tad, be abejo, nugaiš.
Kai jau sandėliuke nebus tara
konų žymių, gerai jį išvalykite, ne
uždarytus žemės maišelius ištuš
tinkite, vazonus perplaukite chloro
(bleach) ir vandens skiediniu: maž
daug 1 dalis chloro į 10 dalių van
dens, ir tarakonų problema išnyks.

Danga gali būti įvairi: sutrinti
sausi medžių lapai, šiaudai, eglišakiai, net žemės kauburėlis. Tačiau
būtina atsiminti, kad apdengti rei
kia po to, kai žemė jau gerokai įša
lusi, sukietėjusi.
Medelių kamieno
apsauga
Klausimas. Gyvename netoli
parko, kuriame šiemet prisodinta
daug jaunų medelių. Pastebėjau,
kad rudenį aplink kiekvieno medelio
kamieną pripilta žemės ir pjuvenų
(ar medžio skiedrelių), padarytas
tartytum pylimas. Kuriam tikslui
tai daroma? Ar tai apsauga nuo
šalčio?
Atsakymas. Žinoma, tas dangos
apskritimas šiek tiek apsaugo jauną
medelį nuo šalčio, bet jis daromas
daugiausia kitu tikslu — kad mede
lio kamieno nepažeistų pjaunamoji
mašinėlė arba „botagas" („weed
whacker"), kai vasarą darbuotojai
naikina piktžoles ar pjauna žolę.
Sakysite: tai kodėl žemė aplink
medelio kamieną pilama dabar,
būtent rudenį, kai jau žolės niekas
nebepjauna. Iš tikrųjų nežinau, bet
manau, kad iš anksto ruošiamasi
pavasariui, kuomet ir taip daug
darbų parke. Kaip pastebėjote, ne
visur pilama žemė, kai kur panau
dojamos smulkios skiedrelės (pju
venos šiam tikslui netinka, nes jos
per daug „sugula" ir nepraleidžia
oro prie medelio šaknų, be to, gali
atsirasti pelėsių), ar kompostas.
Palikite sėklas
paukšteliams
Nebežydi mūsų darželiai. Vietoj
gražių gėlių, barkšo sausi stagarai.
Bet ir tie stagarai gali būti patrauk
lūs, jeigu ant jų šakelių pūpso sėkladėžės, pilnos sėklelių. Nenukirpkite tų sėkladėžių, palikite paukšte
liams, kurie neišskrenda į šiltus
kraštus. Visą žiemą galėsite gėrėtis
sparnuotais mūsų draugais, kurie
gausiai lankysis darželyje ir suteiks
jam gyvybės.

Ar būtina uždengti
daugiametes gėles?
Klausimas. Girdžiu nuolatinį
patarimą: „mulch"!, t.y. būtina
uždengti augalus, kad jie neiššaltų
per žiemą. Ar tikrai? Jei taip, tai
kokia danga geriausia?
Atsakymas. Neparašėte, kur gy
venate, tai tegaliu duoti bendrą
atsakymą. Klimato zonose, kurios
yra pažymėtos mažesniu kaip 6
skaičiumi, yra naudinga daugia
mečių gėlių šaknis pridengti, ypač
jeigu jos pasodintos rudenį. Kaip jau
ne kartą minėjau, bet kokia danga
padeda išlaikyti drėgmę ir taip pat
apsaugo augalo šaknis nuo „iškili
mo", kuris įvyksta, kai žemė kelis
kartus sušąla ir atsileidžia. Turbūt
pastebėjote, kad kai kurių augalų
šaknys pavasarį yra atsidūrusios
paviršiuje, beveik nepridengtos, ir
stebėjotės, kaip tai galėjo atsitikti,
kai augalas buvo pasodintas tinka
mame gylyje. Tai būtent įvyko dei
minėto Judėjimo" šalimo-atšilimo
metu (angį. „frost heave").

Pradėjus aušti pavasariui, bus
pakankamai laiko sausus augalų
stagarus nukarpyti — jų sėkladėžėse tikrai nebus likusi nei viena
sėkla...

SKELBIMAS
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th S t.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654
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Juo vyresnis žmogus, tuo svarbiau pasirinkti
tinkamos formos batus
Atkelta iš 2 psl.
Dėvimasis padas. Vis dažniau
oda dėvimajam padui yra keičiama
sintetinėmis medžiagomis. Pvz., gu
minis paviršius yra atsparesnis, leng
vesnis ir nepraleidžia vandens. Taip
pat jį galima geriau pritaikyti indivi
dualiems poreikiams. Tačiau tik po
tam tikro laiko galima įvertinti, ar
toks padas neslysta ant šlapio pavir
šiaus. Stovėjimo stabilumui reko
menduojamas platus ir lygus padas.
Pakulnis. Renkantis pakulnį,
reikia įvertinti ir individualius pagei
davimus. Pakulniui galioja tie patys
principai kaip ir padui: kuo žemesnis
ir platesnis, tuo stabilesnė stovėsena.
Parinkus tinkamą pakulnio aukštį,
vyresnio amžiaus pacientai, kurie
dažnai skundžiasi ribotu čiurnos

sąnario judrumu, gali lengviau vaikš
čioti.
Apsiavimas ir nusiavimas.
Kadangi apsiauti ir nusiauti avalynę
vyresniame amžiuje tampa vis sun
kiau, įsigyjant batus, juos reikėtų iš
karto savarankiškai išbandyti. Kla
sikiniu avalynės užsegimu išlieka suvarstymas. Tokius batus galima su
varstyti ir kiek laisviau. Kai aulas
aukštesnis, apačioje rekomenduoja
ma naudoti akutes, o viršuje kab
liukus. Jei žmogui labai sunku su
silenkti, reikėtų pasirinkti batus su
tampria juosta, nes tada apsiavimui
pakaks ilgo šaukšto.
Paruošta pagal
AB „Ortopedijos technika"
pateiktą medžiagą

Akių ligų specialistai

I

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. ŽIBUTČ ZAPARACKAS
DU PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, SuitelOOO
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

Vidaus ligos

Pėda — , judri kūno atrama" —
atlieka daug funkcijų ir patiria di
džiulių dinaminių ir statinių krūvių.
Labai svarbi pėdos funkcija - kūno
svorio jėgos paskirstymas atrami
niams pėdos taškams. Stovint, einant
ar bėgant, kūno svorio jėga, veikianti
pėdą, pasiskirsto pėdoje skirtingai.
Pasiskirstymą lemia pėdos skliautas,
kurį formuoja ir palaiko raiščiai bei
raumenys.
Atramos ir judėjimo aparatas
ypač greitai vystosi ikimokyklinio
amžiaus vaikams. Jų kaulai gana
lankstūs, plastiški ir gali lengvai
deformuotis, kadangi juose yra dau
giau organinių medžiagų ir kremzlinio audinio, o mažiau mineralinių
druskų. Todėl labai svarbu dozuoti
vaikų kojų apkrovimą.
Plokščiapėdystė - savotiška pė
dos deformacija, kuri atsiranda nu
sileidus arba išnykus pėdos skliau
tams. Esant šiai deformacijai, dažnai
skauda pėdą ar priekinį blauzdos
paviršių, padas beveik ar visiškai
liečiasi prie grindų, o eisena tampa
nerangi ir neelastinga. Nekreipiant į
ją dėmesio, ši liga gali progresuoti,
sąlygodama kelių, klubų sąnarių
pažeidimus, netaisyklingą laikyseną,
vėliau - net ir stuburo deformacijas.
Plokščiapėdystė retai būna įgimta (3
proc), dažniausiai - įgyta (97 proc).
Ji gali atsirasti dėl įvairių priežasčių:
traumų, įvairių ligų: rachito, para
lyžiaus, bet dažniausiai jos išsi
vystymą sąlygoja silpni pėdos ir rau
menų raiščiai.
Plokščiapėdystės profilaktika
Lengviau apsaugoti vaikus nuo
plokščiapėdystės negu ją gydyti. Vie
na iš plokščiapėdystės profilaktikos
priemonių yra vaikščiojimas basomis.
Visame pėdos paviršiuje yra išsidėstę
daugybė receptorių, vaikštant baso
mis jie yra veikiami ir perduoda sig
nalus į centrinę nervų sistemą, kuri
įjungia gyvybinius mechanizmus, ap
rūpinančius viso organizmo pusiaus
vyrą ir saugumą. Temperatūros svy
ravimai refleksiškai įjungia kompen
sacinių reakcijų sistemą ir dėl to pa
didėja šilumos gamyba. Taigi, pėdų
refleksoterapija teigiamai veikia svei
katą. Vaikščiojant basomis stiprėja
kojų raumenys ir raiščiai, palaikan
tys pėdos skliautus.
Vaikams nuo mažens rekomen
duojama vaikščioti basomis nelygiu
paviršiumi (po žolę, spyglius, smėlį,
žvyrą, akmenėlius, briaunuota lenta,
specialiai tam skirtais takeliais),

braidžioti baseinėlyje. Vaiko pėdas
stiprina ir bėgiojimas, šuoliukai,
plaukimas, važiavimas dviračiu ba
somis, ypač be pedalų, kad pėda rem
tųsi tik į ašelę, futbolas, kiti judrieji
žaidimai. Pėdos ir blauzdos raumenis
galima mankštinti ir taip:
• basomis vaikščioti ant pirštų,
ant kulnų, ant kulnų pirštais suimant smulkius daiktus, pasistiebus,
ant išorinių pėdos dalių, ant pirštų
pusiau sulenktais keliais, ant pirštų
aukštai keliant kelius;
•basa pėda pakelti nuo žemės ir
perdėti į kitą vietą nosinę arba
rankšluostį, įvairius smulkius daik
tus (šaškes, lėgo kaladėles, akme
nukus, pieštukus ir pan.), nuimti nuo
virvutės kabančius smulkius daiktus;
• pėdomis suimti kamuolį, smėlio
maišelį, masažinį kamuoliuką, me
džio šakelę ir kt., iškelti juos kuo
aukščiau;
• kojų pirštais traukti į save prie
sienelės pririštą gumą ir vėl atleisti;
• mesti pėdomis suimtą kamuolį
ir gaudyti jį rankomis, kuo tvirčiau
laikant kamuolį pėdomis, bandyti jį
išmušti kumščiais;
• numauti puskojinę nuo kitos
kojos;
•lipti sienele;
• sėdint prieš kitą vaiką mėtyti
vienas kitam ir gaudyti kamuolį ko
jomis;
• pusiau pritūpti ir visiškai pri
tūpti stovint ant pirštų galų.
Tinka visos dirginančios pėdą
priemonės, kadangi raumenys trau
kiasi nuo dirgiklio, automatiškai for
muojamas taisyklingai išgaubtas
pėdos skliautas.
Vaikui mankštinantis krūvis
turėtų būti paskirstytas racionaliai,
kad raumenys nepervargtų ir nenu
silptų. Pavargusiam vaikui nedel*
siant reikia leisti pailsėti, kadangi
nuo per didelio krūvio kyla pavojus
nusileisti pėdos skliautui ir taip for
muotis plokščiapėdystei.
Patogi avalynė
Vaikystėje ir paauglystėje, kai
formuojasi skeletas, batai turi būti
nai atitikti fiziologinius reikalavi
mus:
Mažiausieji turėtų avėti batukus
su kietais užkulniais. Avalynė turi
atitikti pėdos anatomiją ir išlaikyti
koją taisyklingoje padėtyje, nes, vai
kui augant, ypač svarbu, kad avalynė
nesugadintų besivystančios pėdos
formos.

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Speciafists
15900 W. 127 th S I Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

EDMUNDAS V1Ž1NAS, MD V S.C
VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArtherAve.Sts.5ir6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Kad vaikučių kojytės būtų
sveikos
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Dantų gydytojai
DR. J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRI DALIAS PRUNSKIS, M D
MAUNAK V. RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

EUGENE C DECKER, DOS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

Skelbimų skyriaus

4647 W . 103 St., Oak. Lawn. IL
55 E. VVashington, Suite 2 4 0 1 ,
Chicago, IL

tel. 1-773-585-9500

Tel. 708-422-8260.
Batai turi būti pakankamai leng
vi, lanksčiu padu ir plačia bei pakan
kamai aukšta nosele, kad neribotų
kojų pirštukų ir pėdutės judesių tada pėdos kaulai ir raumenys for
muojasi taisyklingai.
Visai mažiems vaikams avalynė
turi būti be pakulnių, o vėliau - su
0,5 - 2 cm aukščio pakulnių.
Perkant vaikišką avalynę, būtina
ją matuoti mažyliui stovint, kadangi
krūvio metu pėda padidėja tiek į ilgį,
tiek į ploti apie 0,5 - 1 cm. Dėl tos
pačios priežasties nerekomenduoja

ma avalynės pirkti be vaiko. Geriau
siai rinktis profilaktinę avalynę iš
natūralių medžiagų - tokia avalynė
padeda išlaikyti sveikas kojas ir
jaustis patogiai įvairiose situacijose.
Judriems paaugliams rekomenduoja
ma rinktis avalynę su taisyklingai
išformuota odine įklote,- tolygiai
paskirstančia kūno svorį, nes, avint
šiuos batus, nejaučiama kojų nuovar
gio, mažiau apkraunamas stuburas.
Ir paskutinis patarimas: vaiku
čiai, būkit judrūs, džiaukitės šilta
vasara ir sveikomis pėdutėmis!

Vaikiški batukai
Norite, kad Jūsų vaikučio kojytės
būtų sveikos? Tuomet pratinkite jį
nuo mažens vaikščioti basomis nely
giu paviršiumi (žole, akmenėliais,
miško takeliais), braidžioti vandens
telkiniuose (ežere, jūroje) ar baseinė
lyje ir mankštintis, nes tik judant
vystosi kojų raiščiai ir raumenys.
Visame pėdos paviršiuje yra iš
sidėstę daugybė receptorių. Vaikštant
basomis, dirginami nelygaus pavir
šiaus ir temperatūrų svyravimo, jie
perduoda signalus į centrinę nervų
sistemą, kuri sąlygoja geresnę me
džiagų apykaitą, organizmo pu
siausvyrą ir teigiamą viso kūno savi
jautą.
Tėvelių užduotis - apauti vaiką
geros kokybės batukais! Vaikų kaulai
gana lankstūs, plastiški ir gali leng
vai deformuotis, todėl avalynė turi
atitikti fiziologinius reikalavimus,
kad nesugadintų besivystančios pė
dos formos. Geriausiai vaikams tinka
profilaktiniai batukai, atitinkantys
gydytojų rekomendacijas, leidžiantys
laisvai vystytis pėdutėms ir nekliu
dantys joms augti.
Ypač tai svarbu vaikams, lankan
tiems lopšelį-darželį. Neretai jie di
džiąją dienos dalį praleidžia su ba
tukais, kurie neatitinka elementa
riausių kojyčių vystymosi ypatumų.

Dažnai tėvai perka batukus turguje
ar parduotuvėse, kur prekiaujama
vaikiška avalyne, nesirūpinant vai
kučių sveikata.
Rinkdamiesi vaikiškus batu
kus, atkreipkite dėmėsi į tai, jog:
- specialiai išformuotas vidpadis
išlaiko pėdą taisyklingoje fiziologinė
je padėtyje;
- tvirtas užkulnis stabilizuoja
čiurną ir neleidžia kojai krypti;
- plati noselė nevaržo kojų pirš
tukų ir visos pėdutės judesių;
- natūralios medžiagos leidžia
pėdai kvėpuoti.
Kauno AB „Ortopedijos techni
ka", turinti ilgametę avalynės gamy
bos patirtį, siūlo tėveliams apauti
vaikučius „sveikais" ir madingais
batukais. Čia dėmesys skiriamas ne
tik į technologinius avalynės gamy
bos ypatumus, batukų kokybė įverti
nama ir medicininiu požiūriu. Be to,
rankiniu būdu gaminami batukai
įgauna savitą dvasią...
Mūsų asortimentą sudaro ispa
niški, vokiški, lenkiški ir lietuviški
batukai, idealiai pritaikyti augančiai
kojai.
Paruošė
Dainora Baliutavičienė
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Onutės Narbutaitės
triumfas
Komp. Onutė Narbutaitė (gim,
1956 m.) šiuo metu y r a viena iš pir
maujančių Lietuvos kompozitorių,
kurių k ū r y b a d a ž n a i s k a m b a ir
užsienyje. Ji buvo viena iš septynių
kompozitorių, kilusių iš šešių valsty
bių, pasirodžiusių su savo naujais
kūriniais „Northern Stars" vardu
pavadintame koncerte, įvykusiame
spalio 29 d. „Nordstrom Recital Hali"
Benaroya salėje Seattle, WA.
Lietuvaitės kūrinys, kuris vadi
nosi „Lines and Contours",. buvo
užsakytas specialiai „Seattle Chambers Players" kolektyvo surengtam
pasirodymui, panašiai kaip ir kitų
Šiaurinėje Europoje gyvenančių kū
rėjų. Jie visi, rengėjų pakviesti, daly
vavo savo kūrybos pasaulinėje prem
jeroje JAV šiaurės vakarų mieste.

„Atrodo, ji pati koncertu buvo
patenkinta. Beveik visi kompozi
torių' kūriniai ir atlikėjai buvo aukš
to lygio. Atmosfera salėje — puiki.
Kaip man sakė patys atlikėjai, jos
kūrinys jiems labiausiai patiko.
Dieną prieš koncertą ji su jais kartu
repetavo, tad žinojo, ko bus galima
laukti iš koncerto", — sakė Ina Bray.
Susipažino ne tik su Seattle
miestu, bet ir su tolimesnėmis
apylinkėmis
Vieną dieną viešniai iš Lietuvos
paskyrė komp. Stasio Šimkaus anū
kė Dalia Hanson, kuri kompozitorę
nuvežė į Whidby Island. Tai labai
ilga sala, esanti tolokai nuo Seattle,
K l l T " ! O I P lOTniTTiimf} n &paprasti kalnų

Kreipimasis
į švietimo darbuotojus JAV
ti daugiau, išsamiau, verti susitelkti,
Mielos lietuvės ir lietuviai,
lietuvystės pojūtis ir sklaida ir kiekvieno mūsų pagalba šiuo atve
pasaulyje daugeliui mūsų kartų esti ju neįkainojama. Todėl iš anksto pra
neatskiriama gyvenimo dalis. Visi šau priimti nuoširdžiausią padėką už
žmonės yra skirtingi, kaip ir tautos, suteiktas žinias ir bendradarbiavi
būtent tai ir sudaro pasaulio grožį. mą. Prašyčiau paskatinti ir savo šei
Šiose skirtybėse glūdi bene didžiau mų narius, bičiulius ir kolegas, lan
sia bendrystė, nes visi iki vieno esa kiusius išeivijos lietuvių švietimo ins
me žmonės. Mūsų visų uždavinys - titucijas, susidūrusius su lietuvystės
visus skirtumus, ne tik charakterio, sklaida, pasidalinti patirtimi, pagel
nuomonių ar išvaizdos, suvienyti j bėti išreikšti lietuvių kultūros vertę
ir bendrystę šioje knygoje.
vieną harmoningą bendrystę.
Visų pasiūlymų, prisiminimų,
Šiuo metu rengiama studija apie
itin reikšmingą ir svarbią lietuvių nuorodų, komentarų, informacijos ir
gyvenimo, veiklos sritį - „Lietuvių pastebėjimų laukiama šiais adresais:
švietimas išeivijoje 1945 - 1990 m."
Dr. Eugenija Vaitkevičiūtė
Šioje srityje nuveikta daug ir gerų
p.d. 2078,
darbų, taigi susumuojantis bendrą
Kauno apskrities centrinis
indėlį veikalas yra labai aktualus ir
paštas,
reikalingas. Nuoširdžiai kreipiuosi,
Laisvės ai. 102,
kaip rengiamos studijos autorė, į
LT-44001 Kaunas, Lietuva
kiekvieną: šiomis temomis suteikta
Elektroninio pašto adresas:
informacija, prisiminimai, pasiūly
evgevg@ gmail.com
mai, komentarai, esant galimybei Telefonas Lietuvoje (mobilus):
dokumentuotos, archyvinės medžia
+370 671 54159.
gos kopijos jį praturtintų ir leistų
apie mus palikti istorijai ryškesnį įs
Pagarbiai, su šiltais linkėjimais iš
paudą. Taip pat ir apsaugotų nuo is Lietuvos
torijos perrašinėjimų ar nutylėjimų.
Eugenija Vaitkevičiūtė,
Kurioje pasaulio vietoje begyventu
Humanitarinių mokslų
me, esame verti vieni apie kitus žino
daktarė

Kėdainiuose - antroji respublikinė
tekstilės bienalės paroda
v

K o m p o z i t o r ė Onutė N a r b u t a i t ė prie Deception krioklių.

„Seattle Times" dienraščio spalio
31 d. numeryje muzikos kritikės
Melindos Bargreen koncerto apžval
goje geriausiai vertinamas O. Nar
butaitės kūrinys. Nepaisant, kad
koncerte skambėjo pasižymėjusių
Švedijos, Suomijos, Estijos, Danijos,
Rusijos kompozitorių muzika, lietu
vaitės kūryba kritikei patiko labiau
siai. Apie mūsiškę ji taip rašė (pa
teikiame originalo kalba):
„The evening's standout was
'Lines and Contours' of Lithuanian
composer Onute Narbutaite, whose
harmonic language and use of textures was vvonderfully ear-opening.
With its nostalgic, y a r n i n g harmonies and its beautiful writing for
strings, the work was not only stunning, but also got the most exciting
performance of the evening".
O. N a r b u t a i t ė v i e š n a g e
buvo patenkinta
Lietuvos kompozitorė Seattle ir
jo apylinkėse, šio koncerto proga pa
kviesta, viešėjo penkias dienas. Ji
buvo apsistojusi vietos lietuvių vei
kėjos Inos Bray-Bertulytės šeimoje,
kuri daugiausia viešnią iš Lietuvos
globojo.
Koncerto salė buvo beveik pilna,
o lietuvių žiūrovų, kaip mus infor
mavo anksčiau minėta Ina Bray,
galėjo būti apie 50, kas yra labai
daug, nes Seattle lietuvių telkinys
gana mažas. „Daug kas atėjo, nes ji
mūsų pažiba ir norėjome tiek jos
kompozicijos pasiklausyti, tiek ją
pačią pagerbti, palaikyti", — teigė
kompozitorės globėja.

vaizdai, visur tipiška šiaurės vakarų
gamta — didingi medžiai, akmeni
niai pliažai.
„Seattle Chamber Players" ko
lektyvo meno patarėja rusė Elena
Dubinėti visus kompozitorius su
pažindino su „Cascade Mountains",
pakeliui sustojant pasivaikščioti po
mišką. Grįžtant atgal, dar pasižval
gė po Bavarijos stiliumi pastatytą
mažą miestelį — Leavenworth, ku
riame vasaros metu vyksta klasiki
nės muzikos festivaliai, pritrau
kiantys daug turistų.
Viešnią iš Lietuvos labai domino
Halloween šventė, apie kurią ji la
bai mažai žinojo. Tą vakarą ji sugal
vojo „pasipuošti" raganos kostiumu.
Prieš išvažiuojant į Lietuvą, Ina
Bray kompozitorę nusivedė į savo
darbovietę — University of Washington. Baltijos knygų (taip pat ir
Rytų bei Centrinės Europos) fondo
direktorius Michael Biggins jai pa
rodė, kiek daug knygų (jų tarpe lie
tuviškų ir apie Lietuvą) jau yra len
tynose, kiek daug mūsų kompozito
rių kūrybos (įskaitant ir jos pačios)
yra sudėta į kompiuterius. O tos kū
rybos skaičius dis didėja. Pati Onutė
įteikė nemažai kompaktinių plokš
telių su savo kompozicijomis ir daug
popieriaus lapų su aprašymais.
Smagu, kad Seattle lietuviai la
bai remia mūsų tautiečių iš Lietuvos
kultūrinius pasirodymus, taip pat
domisi ir kitais dalykais, kurie pade
da lietuvių kultūrai sklisti po pa
saulį. Čia pažymėtinas yra Inos Bertulytės-Bray užsispyrimas, kurio dė
ka Lietuvos kultūra žinoma Seattle.
Edvardas Šulaitis

Sių metų rugsėjo mėnesį Kė
dainiuose, Janinos Monkutės-Marks
muziejuje-galerijoje, įvyko antroji
respublikinė tekstilės bienalės paro
da „Trasa". Parodoje buvo eksponuo
jami dvidešimt trijų dailininkų dar
bai.
Parodos pavadinimas „Trasa",
tai idėja kilusi iš 1978 metais žymios
tekstilininkės Danutės Kvietkevičiūtės nuausto gobeleno „Minties grei
čiu", kuris yra šioje parodoje. Gale
rijos kuratorė Giedrė Valtaitė paaiš
kino: „greitas gyvenimo tempas labai
aktualus ir to darbo pavadinimas
įženklina dabartinį mūsų gyvenimą".
Giedrė Valtaitė šitaip apibūdino
tekstilių meno pasikeitimus per 30
metų: „Anksčiau tekstilę suprasdavome beveik vien kaip gobeleną, au
dinį ir labai retai būdavo išeinama į
trimatę erdvę; šiuo metu tekstilėje
naudojama skaitmeninė spauda, foto
grafija, įvairios netradicinės medžia
gos. Kitas pasikeitimas - temos pras
mė, dabar aktualios socialinės temos
ir panašiai". Kuratorė apsistojo prie
kelių darbų, kuriuose dailininkai
„žaidžia" ir temomis, ir emocijomis.

sukurdami optines iliuzijas: Laimos
Oržekauskienės skaitmeninės spau
dos darbas „Draperija", kuriame su
kuriama ryškios raudonos spalvos
drobule apgaubto kūno iliuzija; Vai
dos Rakaitytės, taip pat skaitmeninės
spaudos, didžiulis darbas „Uždara
erdvė", kur matosi apsisukusi gyvatė,
o arčiau priėjus tame gyvatės ap
sisukime einantis žmogus; Jūratės
Stulgienės tekstilinė skulptūra „Un
dinė", kur žiūrovas netikėtai atranda
žmogaus figūrą.
Parodos atidaryme dalyvavo ir
Lietuvos Respublikos garbės kon
sulas JAV Stanley Balzekas, Jr., Balzeko lietuvių kultūros muziejaus pre
zidentas. Jis padėkojo J. MonkuteiMarks už paramą jo muziejui ir ją
įvardijo kaip vieną pirmaujančių me
nininkių Čikagoje.
Janina Monkutė-Marks po ru
dens apsilankymo Kėdainiuose grįš į
JAV ruoštis autorinei parodai Čika
goje ir Floridoje, kur ji parodys dvy
lika naujų gobelenų, išaustų nuo to
laiko, kai visus kitus savo darbus pa
dovanojo Lietuvai.
Giedrė Gillespie

Nuotrauoje iš kaires: parodos k u r a t o r ė Giedrė Valtaitė. LR garbės konsulas JAV
Stanley Balzekas, Jr.. ir dailininkė Janina Monkutė-Marks.
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AtA
ANTANAS BALTRUŠAITIS
ę

Mirė 2006 m. lapkričio 10 d., 4:25 vai. popiet, sulaukęs 86
metų.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Bolingbrook, IL, anksčiau Dovvners
Grove, IL ir Cicero , IL.
Giliam liūdesyje liko: sūnus dr. Algirdas su žmona dr. Robbin; duktė Siga Moline su vyru Randy; anūkai Tommy, Eddie,
Arina, Stefa, Sana, David ir Elana.
A.a. Antanas buvo vyras a.a. Adelės Laureckytės.
Velionis pašarvotas antradienį, lapkričio 14 d. nuo 3 vai. p.p.
iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Avenue (arti Derby Rd.), Lemont.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 15 d. 9:30 vai. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Antanas bus pa
lydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v. r.
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralliomes.corn
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AtA
SESUO M. ALBERTA
KUBILIUS, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2006 m. lapkričio 10 d., sulaukusi
88 m. amžiaus, Šv. Kazimiero seselių Motiniškame name, 2601
W. Marąuette Rd., Chicago, IL.
Į vienuolyną įstojo iš Saldžiausios Širdies parapijos, New
Philadelphia, Pennsylvania. Vienuolyne išgyveno 64 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; seserys Dorothy su vyru
Edward Calvello ir šeima iš Ridley Park, Pennsylvania; Leoną
su vyru Harry Semanchick ir šeima iš Pottsville, Pennsylvania;
Rose su vyru John Lipsett ir šeima iš Minersville, Pennsylvania;
daug sūnėnų ir dukterėčių bei kiti giminės.
Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 14 d. nuo 3 vai. p.p.
iki 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette
Rd., Chicago. Mišparai mirusiems antradienį, 7 vai. vak.
Laidotuvių šv. Mišios trečiadienį, lapkričio 15 d. 9:30 vai.
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių se
suo M. Alberta bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse
bei pasimelsti už seselės sielą.
Šv. Kazimiero seserys ir Kubilių šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

AtA
ANTANUI ZAPARACKUI
mirus, giliai užjaučiame žmoną STASĘ, sūnų ALGĮ,
dukrą ŽIBUTĘ ir kartu liūdime.
Gražina Vitienė
Alida ir Scott Dow
Jelena ir Ron Abela
Gaile ir dr. Robertas Vitai

AtA
ANTANUI ZAPARACKUI
mirus, jo žmoną STASĘ, dukterį dr. ŽIBUTĘ, sūnų
ALGĮ su šeimomis ir kitus gimines bei artimuosius,
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Jurgis ir Marija Janickai
Rita ir Kamen Zakov

??

Protingi" drabužiai

Pasaulyje prasidėjo tikras „pro
tingų" drabužių klestėjimas. Išra
dėjai kuria drabužius, gydančius nuo
įvairiausių ligų.
Indų mokslininkas pirmasis 2004
metais sukūrė marškinius, galinčius
nustatyti ligą. Įsiūti į juos specialūs
pluoštai išmatuoja pulso dažnumą ir
kūno temperatūrą, fiksuoja kvėpavi
mo sutrikimus ir net gali padaryti
kardiogramą. Visus šiuos duomenis
„protingi" marškiniai perduoda in
ternetu gydančiam gydytojui. Ši indų
mokslininko idėja įkvėpė Massachusetts (JAV) technologijos univer
siteto specialistus ir jie sukūrė batus,
galinčius išmatuoti širdies ritmą ir
nusiųsti gautus duomenis j gydančio
gydytojo kompiuterį. Viena belgų
įmonė sukūrė vaikišką pižamą, kon
troliuojančią vaiko savijautą miego
metu. Į pižamos audinį įmontuoti
penki davikliai, tikrinantys širdies
ritmo darbą ir vaiko kvėpavimą. Visi
duomenys patenka į procesoriaus
bloką, kuris signalizuoja, kilus pavo

*M-

•

ir platinkite
THE

jui.

Vokietijoje jau parduodamos pėd
kelnės - į sergančiojo organizmą
suleidžiančios vaistus ir vitaminus per odą. Mokslininkai sukūrė marš
kinius nuo radikulito. Marškinių
audinys prisotintas gydomuoju balza
mu ir prikimštas vitaminų dalelyčių,
prasiskverbiančių per odą tiesiai į
kraujotaką. Japonai sukūrė drabu
žius, apsaugančius žmogų nuo per
kaitimų ir peršalimų. Drabužiai „va
romi" baterijomis ir palaiko tempe
ratūrą nuo 10 iki 30 laipsnių Cel
sijaus maždaug tris valandas.
2002 metais vokiečių įmonės
pradėjo gaminti medvilninius audi
nius su sidabro siūlais, kurie, kaip
žinoma, turi antibakterinių savybių.
Manoma, kad ateities drabužiai bus
lengvi ir praktiški, reaguojantys į
žmogaus organizmo sutrikimus, ap
saugantys nuo virusų, taip pat
gydantys, jei to reikės.
„Klaipėda"

katalikišką

LITHUAIMIAN

WORLD-WIDE

spaudą
DAILY

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" f o r m u o j a ;
„ D R A U G A S " : i š e i v i j o s ir L i e t u v o s j u n g t i s !
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys i r sargas!
P r e n u m e r u o k i m e i r skaitykime „DRAUGĄ!

www.draugas.org

AtA
ANTANUI ZAPARACKUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą dukrai dr. ŽIBU
TEI, jos šeimai ir visiems artimiesiems, reiškia
Sylvia ir Valentinas Krumpliai
Julia ir Bill Kenton

TARP GLOBALIZACIJOS IR GLOBALIZMO
Atkelta iš 3 psl.

maloniai leidus, Irake chaosas ir po
Šios tarybos niekas nerenka, ji šiai dienai niekaip nesiliauja, Rusija
niekam neatskaitinga, tačiau jos iš savo naftos eksporto gavo anksčiau
narių tarpe - JAV prezidentai ir niekada negirdėtas pajamas. Šiuo
viceprezidentai, valstybės sekreto metu niekas nebekalba apie Rusijos
riai, ministrai, bankininkai. Jų tarpe skolas užsieniui. Labai gali būti, kad
taip pat yra įtakingų asmenų ir iš tos skolos jau apmokėtos arba už toki
kitų šalių.
„veiksmingą bendradarbiavimą" nu
Negali nekelti susidomėjimo ir rašytos. O tuo tarpu matome, jog Ru
tokio draugiško Kinijos, Rusijos ir sija su savo naujaisiais Vakarų part
Vakarų valstybių suartėjimo aplinky neriais ir toliau naujai tvarko pa
bės. Ne paslaptis, jog Irakas ilgą laiką saulį. Galime būti visiškai tikri, jog
buvo Sovietų Sąjungos sąjungininkas netrukus Rusija taps Pasaulinės pre
Artimuosiuose Rytuose. Irakas kartu kybos organizacijos ir Europos Sąjun
su Sirija, Egiptu ir kitomis arabų ša gos nare. Nesvarbu, kad Rusijoje
limis buvo Sovietų Sąjungos ginklas praktiškai sunaikinta opozicija ir
kovoje su JAV ir Izraelio siekimu laisvoji spauda, kad masiškai pažeid
kontroliuoti padėtį stambiausiame inėjamos žmogaus teisės, - tai tik
naftos regione.
„smulkmenos", palyginus su globaVos prieš dešimtmetį Rusija lizmo politika, kurioje Rusijai skirtas
niekaip negalėjo išbristi iš milžiniškų svarbus vaidmuo. Tuo galima ne
užsienio skolų. Tačiau dabar, kai jai abejoti.
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ČIKAGOJE

IR

• Lemonto socialinis skyrius or
ganizuoja išvykas j teatrą. Lapkričio
15 d., trečiadieni, 12 vai. p.p. - į miu
ziklą „Pirate Queen"; gruodžio 20 d.,
12 vai. p.p. - į miuziklą „Mama mia".
Norintys važiuoti, prašome skambin
ti R. Kronui tel. 630-968-0184.

APYLINKĖSE

Susitikimai
su Lietuvos kino režisieriumi
GYČIU LUKŠU

kaip ir kasmet vyks Pasaulio lietuvių
centre (Lemont) gruodžio 2-3 dieno
mis, užsisakyti stalus prekybai. Skam
binti Aldonai tel. 708-448-7436.

2006 m. lapkričio 17 d., penktadieni 7 vai. v.
Pasaulio lietuvių centro Bočių salėje bus
rodomas kino filmas „Žalčio žvilgsnis" (1990)
pagal S. T. Kondroto romaną.
Vaidina Dainius Kazlauskas, Gediminas
Karka, Vidas Petkevičius.

•Gruodžio 9 d., šeštadienį, Svč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjiv

• Čikagos Lietuvių Venezuelos
draugijos metinis susirinkimas įvyks
lapkričio 16 d., ketvirtadienį, 1 vai.
p.p. Saulių namuose, 2417 W. 43
gatvė. Kviečiame visus narius gausiai
dalyvauti.

mo parapija švęs parapijos Svč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki-

Gytis Lukšas

v

nimo su Sv. Kazimiero kongregacijos
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84
metų, pietūs. Šiais metais seselės kazimierietės švenčia kongregacijos įs
• Į tradicinį rudens labdaros teigimo 100-ąsias metines. Visi para
koncertą „Aukso stygos", kuris įvyks pijiečiai ir lankiusieji seselių vado
lapkričio 18 d. 7 vai. v. Lietuvių dailės vaujamą parapijos mokyklą kviečiami
muziejuje, PLC, visus maloniai kvie dalyvauti seselių pagerbime. Šventė
čia Lietuvos vaikų globos būrelis prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai. p.p.
„Saulutė". Meninę programą atliks Apie dalyvavimą prašome pranešti
pianistas Rimantas Vingras ir vio Salomėjai Daulienei (tel. 773-8474855) arba Evelinai Oželienei (tel.
lončelistas David Low.
773-254-7553).
•Lapkričio 18 d. Jaunimo cent • P o e t o Bernardo Brazdžionio
ro salėje, 5620 S. Claremont Ave., 100-mečio minėjimas įvyks 2007 m.
įvyks Lietuvių operos metinis poky vasario 4 d. Lietuvių dailės muzieju
lis. Pokylio pradžia 6 vai. v. Meninę je, 14911 127tth Street, Lemont, IL.
dalį atliks operos choras ir solistė Rengia seniausia Amerikoje lietuviš
Nida Grigalavičiūtė. Diriguos chor- ka radijo laida „Margutis II".
meisterė Jūratė Grabliauskienė,
akompanuos Manigirdas Motekaitis.
Šokiams gros „Kaukas". Choras kvie IŠ ARTI IR TOLI...
čia visus Jus dalyvauti tradiciniame
pokylyje ir tuo padėti sumažinti nau •Lapkričio 19 d., sekmadieni.
jo pastatymo išlaidas. Stalus užsisa Vidurio Amerikos apygardos Lietu
kyti galite paskambinę Rimai Urbo-, vos Vyčiai visus kviečia į šv. Mišias,
navičienei (tel. 708-439-6762 ar 708- kurios bus atnašaujamos Šv. Petro
429-9764) arba Virginijai Savrimie- bažnyčioje, 2224 30th Ave., Kenosha,
nei (tel. 630-257-6481). Auka asme WI. Mišios prasidės 11 vai. r. Šio ren
niui — 35 dol. Dalyvaukime.
ginio šeimininkai — Lietuvos Vyčių
38 kuopa (Kenosha, WI). Į Mišias bus
galima
nuvykti autobusu, kuris nuo Šv.
•Lapkričio 19 d. Čikagos ramovėnai, talkinant birutietėms ir šau Kazimiero seselių motiniškojo namo
liams, Saulių namuose rengia kariuo (Marąuette Park) išvažiuos 9 vai. r., o
menės 88 metų atkūrimo sukakties nuo Švč. Mergelės Marijos Nekalto
paminėjimą. Iškilmingos pamaldos Prasidėjimo bažnyčios (Brighton
10:30 vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje. Park) — 9:15 vai. r. Pietus valgysime
Sv. Mišias aukos ir pamokslą sakys „Fireside Restaurant", 2801 30th
kun. Antanas Gražulis, SJ, giedos Ave., Kenosha, WI. Vietas galite užsi
Vilija Kerelytė, vargonuos Manigir sakyti paskambinę Evelinai Oželie
das Motekaitis. Po* pamaldų — apei nei tel. 773-254-7553. Tel. pasiteiravi
gos prie Laisvės kovų paminklo. Pa mui: 262-551-8677 (Theresa DiCello).
gerbsime kovotojus ir žuvusius už
Lietuvos laisvę. Minėjimas prasidės • 2 0 0 7 metų birželio 30 - liepos 1
12:30 vai. p.p. Pagrindinis pranešėjas dienomis Lietuvoje, Klaipėdos mieste
— LLŠ išeivijoje vadas Mykolas Aba vyks Lietuvos Jaunimo dienos. Šioms
rius. Meninę dalį atliks Algimantas dienoms visose Lietuvos vyskupijose
Barniškis. Kviečiame organizacijas pradėta rengtis jau dabar. Kviečiame
atvykti su vėliavomis, o visuomenę jaunus žmones, kurie planuoja birže
gausiai dalyvauti Lietuvos kariuo lio mėnesį būti Lietuvoje ir norėtų
menės 88 metų sukakties minėjime. dalyvauti šiose Jaunimo dienose, at
Po minėjimo — užkandžiai ir kavutė. siliepti ir pranešti apie save Lemonto
seselėms, kad artimiausiu metu būtų
• Lapkričio 19 d., sekmadieni, pakviesti į specialiai tam skirtą pa
12:30 vai. p.p. Jaunimo rūmų salėje, siruošimo programą. Skambinti tele
PLC, 14911 127th Street, Lemont, fonu: 630-243-1070.
rengiama kultūrinė popietė, kuri su
pažindins lietuvius su naująja Jau •Priimami užsakymai VIII Lie
nimo rūmų sale. Surinktos už kon tuvių Dainų šventės vaizdo juostai
certą lėšos bus skirtos scenos įgarsi Įsigyti. Prisiminkime Dainų šventės
nimui ir apšvietimui. Meninę progra akimirkas, vėl pajauskime jos dvasią,
mą ruošia lietuvių meno ansamblis pasidžiaukime taip, kaip džiaugėmės
„Dainava", Palaimintojo J. Matulai visiems balsams susiliejus į galingą
čio misijos choras „Vyturys", tauti dainą. Vaizdo juostą galima užsisa
nių šokių grupės „Grandis" ir „Spin kyti Dainų šventės internetinėjė sve
dulys", bei Maironio lituanistinės tainėje www.dainusvente.org Juosta
taip pat bus platinama JAV ir Kana
mokyklos mokiniai.
doje esančiose lietuviškose krautuvė
• V i s u s visus, norinčius prekiau lėse ir knygynėliuose. Kaina 20 dol.
ti tradicinėje Kalėdų mugėje, kuri (2 DVD vaizdo juostos).
•v

Dienraščio administracija prašo atsiliepti „Draugo" pokylio
loterijos laimėtoją (bilietas Nr. 14728), kuris laimėjo loterijoje 500
dol., ir atsiimti laimėjimą.
„Draugo" administracijos tel. 773-585-9500.

Maloniai visus
kviečiame \ kino vakarus.

2006 m. lapkričio 19 d., sekmadieni, 3 vai.
p.p. Jaunimo Centro kavinėje bus rodomas
kino filmas „Virto ąžuolai" (1976).
Vaidina Nijolė Lepeškaitė, Vladas Bag
donas, Jonas Pakulis.
ALTV info

Lietuviu dalies muziejuje iapknčic 11 d. wko Premijų šventė, kurioje JAV
LB Kultūros taryba įteikė kultūros premijas (mecenatas — Lietuvių fondas) 2006
m. laureatams. Iš šešių apdovanotojų, šventėje dalyvavo tik trys. Premijų
žymens raštus Įteikė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas.
Nuotraukoje iŠ kairės: JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė,
Dailės premijos laimėtoja Nomeda Grumadą, Žurnalisto premijos laimėtoja
Ramunė Kubiliūtė, Teatro premijos laimėtoja Giedrė Griškėnaitė-Gillespie ir
JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas.
Laimos Apanavičienės nuotrauka

Literatūrinė vakaronė
„Pavasaris rudeni"
jvyks lapkričio 17 d., penktadienį, 7:30 vai. v.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
Programoje: Jurgio Jankaus ir Antano Vaičiulaičio 100-ųjų metinių
minėjimas. Poetės Irenos No rkaitytės-Gelažienės naujos poezijos knygos
sutiktuvės Savo kūryba skaitys Eglė Juodvalkė, Violeta Pakalniškienė,
Vilimantas Zablockis, Sigute Lukauskaitė. Gali būti ir kitų programos
dalyvių. Po programos — vaišės. Lietuvių rašytoju draugija maloniai kvie
čia j Šią jaukią vakaronę. Tel. pasiteiravimui: 773-847-1693.
^?i£erg£gB5i^j3ia^JaaSgaagigg^^

Čikagos lituanistinėje mokykloje lankėsi žymi lietuvių teatro ir kino aktorė
Eglė Mikulionytė. j i kalbėjosi su mokiniais, pasakojo jiems apie savo vaidmenis
kine ir teatre, deklamavo eiles, šoko. Atsisveikindami mokiniai Įteikė Eglei savo
mokyklos marškinėlius.
Laimos Apanavičienės nuotraukoje: Eglė Mikulionytė su grupe Čikagos
lituanistinės mokyklos moksleivių.

