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Baltarusijos šnipas galėjo veikti prieš Lietuvą 

'M*. 
•i ^ v f e -

Lietuvos-Baltarusijos pasienyje. 

Vilnius, lapkričio 27 d. (BNS) — sijos pilietis galėjo veikti ir prieš Lie-
Valstybės saugumo departamentas tuvą. 
(VSD) neatmeta tikimybės, kad šeš- ,,Baltarusijos piliečio atžvilgiu 
tadienį Vilniuje sulaikytas šnipinėji- VSD atlieka kelis tyrimus, kad išsi
imi prieš Lenkiją Įtariamas Baltam- aiškintume, kas šj pilietj sieja su Lie

tuva ir kokie interesai jį domina Lie
tuvoje", — spaudos konferencijoje 
pirmadienį sakė VSD vadovas Arvy
das Pocius. 

Anot A. Pociaus, Lietuvos specia
liųjų tarnybų istorijoje tai pirmasis 
atvejis, kuomet šalyje sulaikomas 
svetimos valstybės šnipas, veikęs 
prieš trečią valstybę, ir tą faktą pa
vyksta nustatyti. 

Lenkijos Krašto prokuratūros 
prokuroras Januszas Kaczmarekas 
sakė, kad Baltarusijos pilietis S. M. 
rinko informaciją apie Lenkijos spe
cialiųjų tarnybų struktūras, domė
josi darbuotojų kontaktais bei slap
tais dokumentais. 

„Tai buvo informacija, prie ku
rios ne bet kas galėjo prieiti, o tik tie 
asmenys, kurie dirba tose institucijo
se", — sakė lenkų prokuroras. 

Baltarusijos pilietis, anot proku
roro, buvo labai gerai apmokytas ir 
itin atsargus. Susitikimo su galimais 
agentais laiką ir vietą jis derindavo 
kelis mėnesius, o prieš pat susitikimą 

Ministras suerzino K. Prunskienę 
Vilnius, lapkričio 27 d. (BNS) — 

Žemės ūkio ministrės Kazimiros 
Prunskienės kantrybės taurę baigia 
perpildyti jos vadovaujamos Valstie
čių liaudininkų sąjungos deleguotas 
nepartinis užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas. Politikę piktina 
tai, kad ministras delsia savo patarė
jais skirti „valstiečių" siūlomus as
menis ir iš darbo neatleidžia anks
čiau K. Prunskienei kraują gadinusio 

, ministro Antano Valionio komandos 
nariu, rašo „Lietuvos žinios". 

Pastarajame Valstiečių liaudinin
kų sąjungos tarybos posėdyje prista
tęs URM nuveiktus ir būsimus dar
bus P Vaitiekūnas sulaukė partijos 
vadovės K. Prunskienės pastabų. 

Ji sakė priminusi kolegai apie po
litinę tradiciją naujam ministrui su
burti savus patarėjus. Kadangi R Vai
tiekūnas yra nepartinis, anot K. 
Prunskienės, būtų logiška komandą 
sudarvti iš jį delegavusiai partijai iš
tikimų žmonių. 

K. Prunskienė panašią pastabą 
padarė ir ūkio ministrui Vytui Navic
kui, nes jo komandoje taip pat nėra 
Valstiečių liaudininkų sąjungos na
rių. Tačiau dėl šio politiko ji ramiau 
jaučiasi. 

Užsienio reikalų viceministru po 
ilgai trukusių paieškų tapo Jarosla
vas Neverovičius, atstovaujantis 
„valstiečių" partneriams — Lietuvos 
lenkų rinkų akcijai. 

Sąsajas su KGB vadina provokacija 
Vilnius, lapkričio 27 d. (BNS) — 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto (NSGK) pirmininkas 
Algimantas Matulevičius pranešimus 
apie tariamas jo sąsajas su sovietų 
saugumu vadina provokacija. Žurna
listai tikina turintys dokumentą, ku
rį A. Matulevičius neva pasirašė 1989 
m. išvykdamas į JAV 

Istorikas, sovietinių saugumo 
struktūrų tyrėjas Arvydas Anusaus
kas mano, kad A. Matulevičiaus są
sajos su KGB vargiai įmanomos. 

„Dėl bendradarbiavimo informa
cija labai abejotina, nes 1989 m. 
agentūrinis verbavimas KGB jau bu
vo kur kas fragmentiškesnis. Ir iš
vykti į užsienį jau buvo daug leng
viau. Jei parašas yra po pasižadėjimu 
bendradarbiauti su KGB, tuomet gal
būt tai ką nors reiškia, tačiau pasira
šyti, kad išvyksta, KGB turėjo visi iš-

Aigimantas Matulevičius 
Eltos nuotr. 

važiuojantieji", - sakė A. Anusaus
kas. 

A. Matulevičius prisipažino, kad 
yra matęs dokumentą, kuris esą įro
do jį dirbus su KGB, tačiau jį vadina 
„popiergaliu". 

Irake — ilgiau 
nei Antrajame 
pasauliniame 

kare 
Vilnius, lapkričio 27 d. (BNS) — 

Amerikos karinė kampanija Irake 
sekmadienį peržengė būdną ribą, ka
dangi tądien sukako 1,348 dienos 
nuo ekspansijos pradžios. Būtent 
tiek laiko JAV dalyvavo Antrajame 
pasauliniame kare. 

Amerikiečiams Antrasis pasauli
nis karas prasidėjo 1941 metų gruo
džio 7-ąją, kai japonai atakavo Pearl 
Harbor karinę jūrų bazę Havajuose, 
ir baigėsi 1945-ųjų rugpjūčio 15 die
ną Tokyo kapituliacija. 

Kovos veiksmus Irake Pentago
nas pradėjo 2003 metų kovo 19 die
ną. Ir niekas nežino, kada Amerikos 
kareiviai paliks šią šalį. Prezidentas 
George W. Bush nelabai seniai pa
reiškė, kad kol jis liks Baltuosiuose 
rūmuose (iki 2009 metų sausio), to 
tikrai nebus. 

Tačiau respublikonams pralai
mėjus lapkričio 7 d. vykusius Kong
reso rinkimus, per kuriuos demo
kratai gavo daugumą abejuose rū
muose, prezidentas buvo priverstas 
pripažinti, jog šis karas labai nepopu
liarus visuomenėje ir reikia kažką 
daryti. 

Dabar jis laukia rekomendacijų 
; ir iš Pentagono vadovybės, ir iš Kon-
. greso nurodymu sudarytos neprik

lausomos komisijos, kuriai vadovauja 
buvęs valstybės sekretorius James 
Baker. Daugelis įstatymų leidėjų de
mokratų ir kai kurie respublikonai 
ragina kuo greičiau pradėti kariuo
menės išvedimą. Nukel ta į 7 psl. 

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

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

vietą pakeisdavo; verbavimas vyko 
ne Lenkijos teritorijoje ne vienerius 
metus. 

Šnipas į užsienio valstybę atvyk
davo prisidengęs turistu, ketinančiu 
įsigyti daiktų būsto remontui. Iš pra
džių jis užmegzdavo pažintį, paskui 
verbuodavo, apmokydavo, o už su
teiktą informaciją mokėdavo pinigus. 
Tačiau J. Kaczmarekas atsisakė at
skleisti, ar sulaikytasis buvo Balta
rusijos specialiųjų tarnybų karinin
kas. Nukelta i 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Sveikatos klausimais. 
•Kalėdos ar „sezonas"? 
•Lukiškių aikštės 
sutvarkymas — 
neatidėliotinas. 
• Lietuviu telkiniuose. 
•Mūsų daržai ir 
darželiai. 
•Kitu žvilgsniu: Kirkilo 
pažadai. 
•Montessori mokyklos 
sukaktis. 
•Lietuviškos Kalėdos 
Čikagos Mokslo ir 
pramonės muziejuje. 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.66 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
vr 

Česnakas - istorinis dopingas 
ir antibiotikas 

Mūsų eros pradžioje Romos 
imperatorius Neronas išleido įsaky
mą, kuriuo nurodė legionų kariams 
skirti daugiau česnakų, kad šie būtų 
stipresni ir kovingesni. 

Neblėstanti šlovė 

Apie česnako vaistines savybes 
prirašyta tiek daug ir taip seniai, kad 
tarp naminių augalų tai tikra 
žvaigždė. Jau prieš 5,000 metų danti
raščiu rašytame recepte kaip svarbi 
vaistų sudėtinė dalis nurodytas čes
nakas. Ir egiptiečių papirusuose ras
tas tekstas apie vergų streiką: šie at
sisakė tęsti piramidės statybą, nes 
nebegavo česnako. Maistas buvo 
menkas, tik česnakas suteikdavo jėgų 
ir saugojo nuo ligų. 

Česnaką aukštino pats Hipo
kratas. Avicena jį laikė galingu vais
tu. Ilgus amžius žmonės nuo užkre
čiamų ligų stengėsi gintis tik čes
naku. Tai buvo brangus augalas, dėl 
jo nevengta suremti špagų. 

Šio augalo galia ir dabar neblės
ta: nieko nepakenks, jei drabužių 
kišenėje nešiositės česnako skiltelių -
padeda išvengti galimų nemalonumų, 
o jas kramsnojantiems sportinin
kams priartina pergalę, ypač irkluo
tojams. 

Sveikatos draugas 

Česnakas padeda visiems virški
namojo trakto organams „dirbti savo 
darbą". Jis slopina puvimo procesus 
žarnyne, didina atsparumą įvairioms 
ligoms, mažina nuovargį, plečia krau
jagysles, gerina širdies darbą, padeda 
įveikti odos ligas. 

Česnakas naudojamas įvairių 
„fabrikinių" vaistų gamyboje. Jis yra 
geras virškinamojo trakto tvark
darys, be to, gerai valo „prirūdiju
sias" kraujagysles. 

Mokslininkai išnagrinėjo česna
ko savybes ir užtikrino, kad jis naiki
na daugybę mikroorganizmų, net 
auksinį stafilokoką. Todėl nepykime, 
jei autobuso kamšatyje mums iš už 
nugaros kartais pučia česnako kvapą: 
nuo to tikrai neužsikrėsime. Kvapas 
gali nukenksminti kito keleivio ap
linkui prunkščiamus gripo virusus. 

Nuo seno žmonės tikėjo, kad 
įvairių epidemijų metu būtina valgyti 
česnaką. O jei grėsmė rimta - dar ir 
kūną išsitrinti jo tyre. Tą darė jau 
viduramžių žmonės. 

Maisto brolis 

Ruošiamam maistui česnaką, 
kaip prieskonį, vartoti kasdien: jis 

turi daug įvairių fermentų, vitaminų, 
lytines galias stiprinančių medžiagų, 
mikroelementų, jodo, kuris gerina 
medžiagų apykaitą. Česnako pozici
jos mūsų namuose turi būti tvirtos ir 
neginčijamos. Virtuvės interjerą ver
ta papuošti kaimiškomis česnakų ir 
svogūnų pynėmis. Vienos spindės 
sidabru, kitos - auksu. 

Gausiai vartoti česnakų nepa
tariama sergantiems rimtomis inks
tų ligomis, opaligės paūmėjimo metu. 

Pravers žinoti 

Salotos „Sveika šeima". Kuo 
smulkesne burokine tarka sutar
kuoti morkas, išspausti arba įberti 
smulkiai supjaustytą česnaką, žiup
snelį lukštentų saulėgrąžų, užpilti 
(negausiai) šaltai spausto alyvuogių, 
saulėgrąžų arba sėmenų aliejaus. 
Geriau nesūdyti. 

Česnakinė varškė. Pusė pakelio 
varškės, šaukštas kaimiškos grieti
nės, susmulkinta ar išspausta visa 
galvutė česnako, pagal skonį juodųjų 
pipirų ir druskos. Viską sukrėsti į 
molinį dubenėlį, gerai išsukti me
diniu šaukštu. Valgyti su karštomis 
bulvėmis, virtomis su lupena. (Vietoj 
varškės galima imti dvi karštas 
nuluptas bulves ir jas sugrūsti su 
grietine, česnaku ir pipirais.) 

Senjorų jėga. Lygiomis dalimis 
sumaišyti išspaustų česnakų tyrę ir 
paruoštus krienus. Tai - kasdienis 
prieskonis pagyvenusiems žmonėms. 
Jis gerina sveikatą ir suteikia jėgų. 

Nuo aterosklerozės. Šiai ligai 
palengvinti yra gausybė „česnaki-

Radiacija — vaistai? 
Dar prieš šimtmetį radioaktyvu

mas buvo visiškai naujas reiškinys, 
tuo metu laikytas nepavojingu ir net 
itin naudingu. Tarp populiarių pre
kių buvo pakabučiai iš radžio, neva 
padedantys gydyti reumatą. Radono 
vanduo padėdavo įgauti jėgų, urano 
apklotai gydė artritą, o torio pagrindo 
medikamentai gerino virškinimą. Be 
viso to, iš minėtų radioaktyvių me
džiagų buvo gaminamos net medici
ninės žvakutės. 

Saugi kaip elektra 

Atrodo beprotiška, tačiau Paul 
Frame ir VVilliam Kolb knygoje 
„Living with radiation, the first hun-
dred years" („Gyvenimas su radiaci
ja, pirmieji šimtas metų") puikiai 
aprašyta, kad radiacija buvo milži
niškos šarlataniškos medicinos in
dustrijos pagrindas. Gyvavo dešimt
mečius ir įtraukė milijonus žmonių. 

Šiandien žinome, kad eksperi
mentuoti su radiacija nėra pati ge
riausia mintis. Nepaisant to, ji iki šiol 
naudojama medicinoje vėžiui gydyti. 
Čia pasitelkiamas jos pavojingumas -
radiacija vėžio ląsteles žudo šiek tiek 
greičiau nei paprastas. 

Tačiau prieš šimtą metų, dar 
prieš tai, kai dauguma pirmųjų ra
dioaktyvumo tyrėjų mirė nuo vėžio ar 
kitų spinduliavimo pasekmių, žmo
nės nejautė jokio pavojaus. Palyginti 
neseniai buvo išrasta elektra, kuri 
saikingai naudojama pasirodė esanti 
visiškai saugi. Tada kodėl to paties 
negalima galvoti ir apie radiaciją? 

Radioaktyvios versmės 

Ankstyviausi atradimai privertė 
žmones pagrįstai manyti, kad radiaci
ja padeda gerinti sveikatą. Tūks
tančius metų natūralioms karšto
sioms versmėms buvo priskiriamos 

gydomosios galios, ir šiandien atosto-
gautojai spiečiasi karšto vandens 
baseinuose. Kai mokslininkai apsi
ginklavo radiacijos detektoriais, grei
tai nustatė, kad daugumos garsiausių 
karštųjų versmių vanduo buvo ra
dioaktyvus. 

Taip yra todėl, kad iš žemės gel
mėse dūlančių torio ir urano išsi
skiria radono dujos, pasiekiančios šal
tinių vandenį. 

Kadangi niekas iš tikro nežinojo, 
kodėl karštos versmės padėdavo ge
riau jaustis, pamanyta, kad už tai 
reikia dėkoti radiacijai. Tuometiniai 
verslininkai iškart suskubo pilstyti 
vandenį į butelius ir pardavinėti kaip 
„Radono vandenį". Tačiau pasirodė, 
kad radono pusamžis yra tik 3,82 
dienos, tad, kol butelis pasiekdavo 
klientą, didžiosios dalies radono jau 
nebebūdavo. 

Populiariausias - radis 

Netrukus kita bendrovė pradėjo 
pardavinėti naują, pagerintą produk
tą - vandens šaldiklį, kuriame buvo 
urano ir radžio rūdos, išskiriančios 
radono dujas. Bet koks vanduo, pa
laikytas tokiame šaldytuve per naktį, 
virsdavo „šviežiu, stipriai veikiančiu 
ir gaivinančiu" radono vandeniu. 
Deja, buvo nemažai naujo produkto 
pirkėjų. 

Tuo metu buvo siūloma ir kitų 
radioaktyvių prekių, pavyzdžiui, 
urano antklodžių, tačiau radiacijos 
kiekiai nebuvo labai dideli, todėl var
totojams nedarė akivaizdžios žalos. 

Ilgainiui kompanijos pradėjo ga
minti dar galingesnius įrenginius. 
Didžioji jų dalis turėjo radžio pa
grindą. Šis elementas tuo metu buvo 
paklausiausias. Vienas pavojingiau
siu buvo radialinis doktinatorius - 5 
ir 7,5 cm dėžutė, kurios viduje apipil
tas radžiu švytėjo popierius. Šis 

prietaisas buvo dedamas ant endo
krininių liaukų. 

Dar labiau plečiantis pramonei, 
vartotojus užplūdo apgaulingos pre
kės. Apgaulingos todėl, kad jos ne
spinduliavo tiek radiacijos, kiek buvo 
teigiama. Spalvingi skelbimai garan
tavo, kad produktas paveiks visa 
radiacijos doze, o valdžios institucijos 
vietoje fabrikus, gaminančius visiš
kai saugius suklastotus produktus 
užuot tikrų (t.y. mirtinų), kuriuos 
reklamavo. 

„Beilėjaus radžio laboratorijos" 
New Jersey valstijoje siūlė 1,000 do
lerių tam, kas įrodys, kad jų „serti-
fikuoto radioaktyvaus vandens", par
duodamo su „Radithor" etikete, di
delės dalies nesudaro radis ir toris. 

Deja, „Radithor" buvo koky
biškas produktas, niekas nepretenda
vo į žadamus pinigus. Galiausiai 
„Radithor" atėmė žmogui gyvybę. Tai 
buvo žinomas pramonininkas Eben 
Byers, per dieną suvartodavęs tris 
buteliukus pragaištingojo skysčio. 
Baisi šio vyro mirtis 1932-aisiais 
įkvėpė „Wall Street Journal" ant
raštę „Radžio vanduo veikė puikiai, 
kol jam atvipo žandikaulis". 

Lengva patikėti 

E. Byers mirtis paskatino naujai 
suformuotą maisto ir vaistų adminis
traciją imtis griežtesnių žygių prieš 
radioaktyvius sveikatos gerinimo 
produktus. Pradėta reikalauti įrody
mų, kad jie tikrai saugūs ir efektyvūs. 
Kadangi jie tokie nebuvo, greitai 
radioaktyvių produktų gamintojai 
buvo išstumti iš verslo. 

Nors žemos radiacijos prietaisai 
praslysdavo pro kontrolę iki pat 
1960-ųjų. Tais metais pavojinga ra
dioaktyvi produkcija galutinai pasi
traukė iš akiračio. 

Nukelta i 9 psl. 

nių" receptų, net lentelių, nesunkiai 
randamų populiariuose žinynuose. 
Vienas paprastesnių būtų toks: 300 g 
nuluptų, susmulkintų česnakų su
dėti į užsukamą puslitrinį stiklainį, 
užpilti spiritu, laikyti tamsioje vieto
je tris savaites. Gerti kasdien po 20 
lašų su puse stiklinės pieno. 

Kitas: 250 g česnakų tyrės su
maišyti su 350 g medaus, savaitę lai
kyti tamsioje vietoje. Paskui vartoti 
po valgomąjį šaukštą tris kartus per 
dieną, pusę valandos prieš valgį. 

Trečias: sumalti vieną citriną 
kartu su viena česnako galvute, su
maišyti, užpilti puse litro virinto ir 
atvėsinto vandens, laikyti kambario 
temperatūroje 4 dienas, nukošti ir 
gerti po pusę stiklinės prieš valgį -
visą rudenį, žiemą ir pavasarį. 

Peršalus. Nuo peršalimo, kosu
lio, bronchito padeda česnakiniai 
įtrynimai. Česnako sultis ar tyrę 
sumaišyti su kiaulienos (vidiniais) 
taukais, įtrinti gulinčiam ligoniui 
krūtinę, nugarą, apvynioti šiltu švel
niu vilnoniu audeklu, šiltai užkloti, 
duoti gerti su česnakais pavirinto 
pieno, medaus. Kojų padus stipriai 
įtrinti česnako tyre, apauti vilno
nėmis kojinėmis. 

Įvairių negalavimų metu šviežią 
česnakų tyrę žiniuonys pataria tverti 
prie pilvo: gerina pilvo organų darbą, 
skatina prakaitavimą ir šlapimo 
išsiskyrimą, {trinama tyrė padeda ir 
nuo sąnarių skausmų. 

Janina Zvonkienė 
„Klaipėda" 
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Lukiškų aikštės sutvarkymas -
neatidėliotinas valstybės uždavinys 

JPNAS BUROKAS 
Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos pirmininkas 

Vilnius, kaip Lietuvos sostinė, iki 
šiol neturi reprezentacinės aikštės su 
simboliniu paminklu žuvusiems ko
vose už tėvynes laisvę. Lukiškių aikš
tė yra tinkamiausia vieta tokio at
minimo įamžinimui istoriniu, nū
dienos ir ateities požiūriais. Carinė 
valdžia joje 1863 - 1864 m. įvykdė 
viešus mirt ies nuosprendžius 21 
sukilėliui, iš jų 12 sukilėlių pakorė, 9 
sušaudė. Vieša egzekucija, įvykdyta 
sukilimo vadams Z. Sierakauskui ir 
K. Kalinauskui, kunigams St. Išorai 
ir R. Zamackiui, broliams A. ir J. 
Revkovskiams bei daugeliui kitų. 
Visų nužudytųjų, išskyrus bajorą Ig. 
Zdanavičių, laidojimo vieta neži
noma. Taigi ši vieta aplaistyta pa
triotų krauju. 

XIX a. antroje pusėje aikštė su
formuota ir pavadinta maršalo J. 
Pilsudskio vardu. 1949-1952 m. pagal 
V Mikučianio projektą, ji buvo per
tvarkyta, o 1953 m. pastatytas pamink
las Leninui, kuris išstovėjo iki 1991 
m., kol atsidūrė Grūto parku pava
dintame istorijos šiukšlyne. Tačiau 
„atsisveikinimas" su Leninu vyko 
vangiai; nuo pjedestalo nenorėjo 
t raukt is jo batai, nenori trauktis ir 
likęs buvusios partinės nomenklatū
ros sąmonėje Lenino pėdsakas, todėl 
iki šiol neištesėtas aikštės kamputyje 
granite iškaltas pažadas čia pastatyti 
paminklą laisvės kovotojui. 

Šalies sostinę ir jos Lukiškių 
aikštę t rypė carinės Rusijos, pil-
sudskinės Lenkijos, fašistinės Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos batai. Dėl to, 
beveik du šimtmečius neturėjusi sa
varankiškos valstybės atokvėpio, 
ypač nukentėjo sostinė ir visas Vil
niaus kraštas. Todėl neatsitiktinai 
buvusiems idėjiniams komunistams, 
pasiekusiems aukštus valstybės pos
tus, buvo ir tebėra nemielas kovoju
siųjų prieš sovietinę okupaciją at
minimo įamžinimas, jiems priim
t inesnė Grūto parko reklama ir 
„pasyviosios rezistencijos" propa
ganda - kad ir jie, vykdydami visas 
sovietinės valdžios užmačias, kovojo 
už laisvę. Ar ne gėda mūsų valstybei, 
jos institucijų vadovams ir net 
prezidentams, kad Lietuvos sostinėje, 
praėjus kone 17 metų po atgimimo, 
neįamžintas valstybiniu lygmeniu 
žuvęs laisvės kovotojas, nerusena 
Amžinoji ugnis, nepagerbtas Neži
nomo kario - Partizano kapas, 

Lukiškių aikštės pakraštyje, 
kuri o; e buvo nužudyt: 1563 ro^tu 
sukilimo vadai, ,-tovi Lietuvos Lais
vės Kov >:o-u saujnsos LLKS :r 

Vilnias mero iniciatyva pastatytas 
ąžuolinis kryžius, kuriame iškalti 
žodžiai „Žuvusiems dėl Tėvynės, dėl 
jos kovojusiems ir dvasiškai atgims-
tantiems" tikint, kad įtakingi buvu
sios sovietinės nomenklatūros val
dininkai pasilikę valdžioje, istorikai, 
architektai, skulptoriai atsikvošės ir 
imsis Laisvės kovas, žuvusiųjų dėl jos 
atminimą įamžinti. 

Jau visos buvusios sovietinės, net 
Vidurinės Azijos respublikos pastatė 
didingus paminklus žuvusiųjų įam
žinimui. Vengrai pastatė paminklą 
sukilimo 50-čiui prisiminti. Latviai, 
turėdami didingą laisvės ir brolybės 
simbolį Rygoje, Lestenės kapinėse 
pastatė paminklą - pietą, kuriame 
įrašė savo 12,000 žuvusių už tėvynę 
kovotojų vardus. O Lietuvoje dar tik 
skelbiamas konkursas ir progno
zuojama, kad paminklas stovės Lu
kiškių aikštėje tik 2009 metais. O juk 
žūtbūtinėje kovoje už tėvynę nete
kome trečdalio tautos, per 30 tūks
tančių partizanų. Tarp valstybių, už 
nepriklausomybę kovojusių ir pa
tyrusių tokias netektis, Lietuvai 
analogu galėtų būti nebent Čečėnija. 

Atsigręžkime į praeitį, į du Lu
kiškių aikštės formavimo bei pa
minklo projektavimo tarpsnius. Pir
mojo uždavinys buvo apibrėžti Lu
kiškių aikštės paskirtį ir jos funk
cijas: reprezentacinę, memorialinę, 
rekreacinę. Antrame buvo numatyta 
suteikti aikštei naują urbanistinę 
kokybę, įprasminti mūsų šalies ir 
miesto istoriją, ją pertvarkant, at
sižvelgus į šių dienų aktualijas. 1997 
m. buvo numatytas aikštės sutvar
kymas, konkursinio paminklo sta
tyba. Tačiau reikalai nepajudėjo, joks 
rezultatas nepasiektas. 

Dėl akivaizdaus Lukiškių aikštės 
reikalų vilkinimo LR Seimas 1999-
02-11 priėmė nutarimą Nr. VIII-2070 
„Dėl valstybės sostinėje esančios 
Lukiškių aikštės funkcijų", kuris nu
matė Lukiškių aikštės sutvarkymą, 
sukurti šiuolaikinį memorialinį 
akcentą - skulptūrinę kompoziciją 
(simbolis „Laisvė"), buvusiuose KGB 
rūmuose (Gedimino pr.40) įsteigti 
kovos už Lietuvos laisvę muziejų bei 
informacinį centrą, sutvarkyti Aukų 
gatvę bei Pamėnkalnio gatvės šlaitą. 

Tačiau ir po šio nutarimo Lu
kiškių aikštės reikalai vėl įstrigo. 
Todėl 2003 metais LLKS, pasikvie
tusi į pagalbą kitas patriotines or
ganizacijas, partizanų vadus, mon
sinjorą A. Svarinską, kreipėsi į 
Vilniaus miesto merą A. Zuoką. Bu
vome maloniai priimti su geriausiais 
ir kilniausiais pažadais, jog bus 
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DANUTE BINDOKIENE 

Kalėdos ir „sezonas"? 

Dabar j a u nebereikia dan
gstytis ir save apgaudinėti 
„nekaltomis priežastimis" 

— Padėkos dienos savaitgalis 
Amerikoje yra oficiali Kalėdų lai
kotarpio pradžia. Ir nesvarbu, kad 
dar liko savaitė iki Advento. Šitas 
Kalėdų laikotarpis nieko bendra 
neturi su pasiruošimu Kristaus 
Gimimo šventei. Net ir su kalėdi
niais sveikinimais, kuriuos puošia 
Prakartėlė ar angelai. Tai „didžio
jo apsipirkimo sezonas", kai versli
ninkai vienas per kitą garsiau šau
kia, viliodami pirkėjus, kai laik
raščiai spausdina daugiau rek
lamų kaip žinių, o televizijos pro
gramose kas kelios minutės švys
teli naujausi žaislai vaikams ir 
suaugusiems. 

Vieną prekybininką žurnalis
tui pagyrus, kad Padėkos dieną jo 
parduotuvė buvo uždaryta, žmogus 
tik ranka numojo: „Reikėjo pasi
ruošti 'juodajam penktadieniui ' , 
kuomet sulauksime didžiausio 
pirkėjų antplūdžio". Keistai skam
ba pavadinimas — Juodas is penk
tadienis", metantis tai dienai tary
tum šiurpios nuojautos ar nelai
mės šešėlį. Tačiau , juodasis" šį
kart turi kaip tik priešingą — ir 
labai teigiamą — reikšmę. Kiek
vienas versl ininkas tikisi, kad, 
kalėdinio dovanų pirkimo azarto 
epidemijos užkrėsti, pirkėjai pak
los kalnus dolerių, kurie padės 
išbristi iš visus metus kamavusio 
deficito — „raudono rašalo" jūros. 

Laisvosios rinkos šalyje tai tei
giamas reiškinys, bet vis dėlto 
nueinama į pačius kraštutinumo 
pakraščius, kai prie parduotuvių 
tris paras budi būsimieji pirkėjai 
(net pasistatę palapines ir atsinešę 
miegmaišius), kad galėtų nusipirk
ti... elektroninį žaidimą! Viena 
šeima prisipažino net Padėkos 
dienos pietus — kalakutą su visais 
priedais — valgiusi ant šaligatvio 
prie uždarytos parduotuvės durų: 
jiems buvo už vis svarbiausia 
sulaukti atidarymo ir gauti norimą 
prekę. Kai prisimename, kad tie 
elektroniniai žaidimai kainuoja 
daugiau kaip 600 dol., darosi 
truputį koktu — kur pagaliau eina 
Amerika? Iki kokio taško jos gy
ventojams įtakos turi reklamos, 
jei, paskelbus, kad parduotuvėse 

bus tik ribotas kiekis tų „žais
liukų", griebiamasi net smurto, 
besistengiant siūlomą prekę įsigy
ti? (Tiesa, po to pirmojo šurmulio 
būsimiesiems* pirkėjams, kuriems 
pritrūko tų prekių, buvo paskelbta, 
kad netrukus kiekvienas, net išti
sas paras prie uždarų durų nelau
kęs, galės tų žaidimų pirkti, kiek tik 
nori, ko gero, net pigesne kaina). 

Malonu dovanų gauti, malonu 
jas ir kitiems padovanoti. Todėl 
paprotys — Kristaus Gimimo Šven
tės proga prisiminti savo artimuo
sius, padaryti jiems džiaugsmą, 
yra ir prasmingas, ir gražus. Tik 
ne tuomet, kai Ponas Verslas trau
ko mus už virvučių kaip marione
tes, kai Hedonizmas pakeičia arti
mo meilę, Kalėdų senis — Jėzų 
Kristų. Kuomet visoje šalyje „per 
medžius nematyti miško", o per 
dovanų kalnus — tikrosios Kalėdų 
prasmės, laikas susimąstyti. 

Krikščioniškose Europos vals
tybėse yra gražus paprotys vaiku
čiams įtaisyti „Kalėdų kalendo
rių". Per visą Advento laikotarpį 
kasdien atidaromas vienas lange
lis ir į jį įrašomas padarytas geras 
darbelis — taip vaikas ruošia do
vanas Kūdikiui Kristui. Kūčių die
ną įrašoma paskutinė dovana — 
kalendorius padedamas po eglute, 
kad ir Jėzulis galėtų pasidžiaugti 
kalėdinėmis dovanomis, o vaikutis 
įsisąmonina tikrąją Kristaus Gi
mimo šventės prasmę. 

Šiuo metu Amerikos kariai kas
dien sutinka mirtį Irake, Afganis
tane ir kitur. Šalyje daug bedar
bių, benamių žmonių (ir šeimų), 
kurie nedrįsta net svajoti apie so
čias, juo labiau linksmas, Kalėdas. 
Kiek dar vargstančių mūsų tėvy
nėje, kiek vienišų, nelaimingų, 
paramos reikalingų mūsų telkiniuo
se. Labai reikia paramos lietuviš
koms parapijoms, mokykloms, or
ganizacijoms, spaudai... Ar nebūtų 
prasminga, jei kiekvienas pasiga
mintume (bent mintyse) Advento 
kalendorėlį ir visą šį keturių sa
vaičių laikotarpį kauptume dova
nėles, kurias prieš Kalėdas skir
tume visiems, paramos reikalin
giems? Be jokios abejonės, Kalėdų 
džiaugsmas būtų ir tyresnis, ir 
linksmesnis! 

dėtas. Vilniaus meras 2003 m. spalio 
8 d. pasirašė potvarkį „Dėl istorinės 
raidos įprasminimo Vilniaus mieste 
priemonių plano parengimo ir jo 
įgyvendinimo priežiūros komisijos 
sudarymo. Pradžia teikė vilčių. 
Komisijoje vyko gyvos diskusijos, 
paruoštos aikštės sutvarkymo sche
mos, konkurso sąlygos, informacinio 
centro steigimo programa, projektai. 
Tačiau vėl praėjo, kaip viena diena, 
treji metai... Žadėtąją iniciatyvą 
žlugdė įvairūs biurokratiniai bar
jerai, derinimai su Kultūros minis
terija ir kitomis žinybomis, kurie 
tęsėsi mėnesių mėnesiais. 

Šiuo metu visi klausimai tarsi ir 
suderinti. 2006-11-15 d. įvyko Vil
niaus m. tarybos posėdis, nuspręsta 
skubos tvarka skelbti Lukiškių 
aikštės su simboliu „Laisvė" projektų 
Konkursą, kuriame galėtu dalyvauti 
ne tik mūsų, bet ir užsienio šalių 
architektai, skulptoriai, dailininkai. 

Artimiausiu metu LLKS kartu su 
Vilniaus m. savivaldybe numato or
ganizuoti priemones konkurso tu
rinio bei sąlygų paviešinimui, kad 
apie jį sužinotų visuomenė, galėtų 
dalyvauti jame savo siūlymais, 
patarimais, pastabomis. 

Iki Lietuvos vardo paminėjimo 
istorijos metraščiuose tūkstantmečio 
liko nedaug laiko. Lietuvos valstybės 
sostinei būtina didinga reprezen
tacinė, memorialinė, su „Laisvės" 
simboliu aikštė, kurioje būtų Am
žinosios ugnies ir Nežinomo kario -
Partizano kapo akcentai, rekreacinė 
erdvė. Laukia ir kitas aikštės tvar
kymo etapas - buvusių KGB rūmų 
pertvarkymas, teismų iš tų rūmų 
iškėlimas, rūmuose rezistencijos ir 
kovos už laisvę muziejaus bei infor
macinio centro įsteigimas. Akų gat
vės bei šlaito prie Pamėnkalnio gat
vės, kuriame būtų įamžinti už laisvę 
žuvusiųjų vardai, sutvarkymas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI HARTFORD, CT 

NEW YORK, NY 
RUDENS POKYLIS 

G. Lukšo filmai New York mieste 
Sekmadienį, lapkričio 12 d., 

Kaufman Astoria Studios, New York, 
jvyko labai sėkminga žymaus Lietu
vos kino režisieriaus Gyčio Lukšo 
dviejų filmų premjera. Kaufman 
Astoria Studios yra pati didžiausia ir 
seniausia kino studija New York 
mieste. Jos istoriniais koridoriais 
vaikščiojo Rudolph Valentino, Gloria 
Swanson, Gary Cooper, Uma Thur-
man ir kiti įžymūs aktoriai, buvo 
sukurta daug skirtingo tipo filmų. 
Peržiūros salė (screening room) yra 
profesionaliai įrengta, su dideliu 
ekranu ir puikia akustika. 

Popietė prasidėjo LR generalinio 
konsulo Mindaugo Butkaus (New 
York) ir režisieriaus Gyčio Lukšo 
pristatymu. Tai padarė dr. Giedrė 
Kumpikaitė iš „Ambervvings Pro-
ductions" — tai firma, kartu su ge
neraliniu konsulatu New York suren
gusi šią premjerą. 

Konsulas Butkus tarė įžanginį 
žodį ir džiaugėsi, kad šie du Gyčio 
Lukšo filmai bus pristatyti profesio
nalioje kino studijoje. Pasak jo, tai 
pirmas kartas, kad lietuviški filmai 
buvo taip garbingai pristatyti. Re
žisierius Gytis Lukšas sakėsi buvęs 

labai paveiktas šios istorinės studijos, 
kurią jam maloniai aprodė pats 
Studijos viceprezidentas. Po to jis 
pateikė abiejų filmų turinio san
trauką: pirmas filmas, 1976 m., „Vir
to ąžuolai", jau tapęs klasika, apie 
jauną moteri, prieškarinės Lietuvos 
kaime, kuri išteka už jauniausio bro
lio ir sugriauna visą šeimą. 

Antras filmas — „Žalčio žvilgs
nis" (1990 m.) yra psichologinis apie 
nusikaltimą ir bausmę. 

Tarp filmų seansų vyko priėmi
mas, kurio metu publika ir organiza
toriai maloniai pabendravo. Visi 
džiaugėsi reta galimybe asmeniškai 
susitikti su režisieriumi Gyčiu 
Lukšu, juolab, kad pastaruoju metu 
visi pasigedo lietuviškų, kultūrinių, 
meninių renginių. 

Visi, norintys atsilankyti festiva
lyje, netilpo į salę, buvo daug sto
vinčių. Generalinis konsulas Mindau
gas Butkus ir dr. Kumpikaitė labai 
dėkoja visiems, kurie atvyko į šią 
popietę. Netolimoje ateityje numa
toma suruošti renginių, kurių tikslas 
— propaguoti lietuvišką kiną JAV 

G. K. 

Lietuviškų filmų peržiūros New York rengėjai (iš kairės): LR gen. konsulas New 
York dr. Mindaugas Butkus, dr. Giedrė Kumpikaitė, filmų režisierius Gytis 
Lukšas. 

KANADA 

Tradicinės rudens lietuvių ka
pinių lankymo dienos Šv. Jono kapi
nėse, Mississaugoje, sutraukė dau
gybę tautiečių iš Toronto, Hamiltono 
ir apylinkių. Koncelebracines šv. 
Mišias aukojo: kun. V. Staškevičius, 
t. A. Šarka, OFM, t. A. Brazauskas, 
OFM, t. J. Šileika, OFM, ir prel. J. 
Staškevičius. Specialų kapinių die
nai pamokslą pasakė kun. K. Kak
nevičius. Parapijos salėje buvo su
rengta Rudens spalvų šventės paro
da. Salėje susirinkę, galėjo pasivai
šinti ir pasikalbėti. 

Lietuvių slaugos namams 
„Labdara" buvo surengtas koncer
tas „Atveriam širdis gėriui". Prog
ramoje pasirodė šokių grupė, chorai 
bei muzikantai. 

Atvykę iš Kauno „Žentai" Lai
mutis Klinavičius ir Romas Streikus 
koncertavo Ottawoje, Toronte, Ha
miltone ir VVasaga. Labai gražiai 

padainavo naujai sukurtas dainas. 
Gaila, kad negalėjo gauti vizų į JAV. 
Išvyko atgal į Lietuvą. 

Prisikėlimo parapijos labda
ros sekcija, vadovaujama dr. J. Čiup-
linskienės, surengė naudotų daiktų 
ir rūbų pardavimą bei surinko per 
18,000 dolerių šalpai. Pažymėtina, 
kad įvairius daiktus ir rūbus su
aukoja parapijiečiai. Didelis būrys 
parapijiečių talkininkauja parda
vime, kuris vyksta per porą dienų. 

Indrei Čuplinskaitei St. Mi-
chael universitetas Toronte suteikė 
teologijos mokslo doktoratą. Sveiki
name. 

Prisikėlimo parapijoje lan
kėsi t. Jonas Puodžiūnas, OFM, pa
skirtas vizitatorium provincijos vie
nuolynams, susitikti su pranciško
nais ir parašyti raportą ordino gene
rolui. 

Stasys Prakapas 

Lapkričio 11 d. Hartford LB 
apylinkė surengė savo metinį pokylį, 
kaip jau daro metų metais. Tai įvyko 
Šv. Trejybės parapijos salėje Hart
ford, CT. Atrodo, kad neblogai pasi
sekė, nors reikėjo keisti renginio da
tą, programą, o ir valdybos narių 
skaičius sumenkėjo, keliem nariam 
išėjus iš valdybos. Ką darysi, reikėjo 
imtis rimto darbo. Taip ir buvo 
padaryta. 

Svečiai rinkosi laiku, virtuvėje 
dūzgė šeimininkės, atliko dešimt 
būtinų užduočių. Bufetas atsidarė 
laiku ir kai tik salė buvo pilnutėlė. 
Prie bufeto raitėsi ilga svečių eilė, 
bet be programos atlikėjų Bostono 
Vyrų kvinteto, kurie planavo už
kandžiauti po programos. 

Programa truputį vėlavo, nes 

teko palaukti atvykstant kvinteto 
vadovės Daivos Navickienės, kuri 
skubėjo pas mus, atlikus vargona
vimą Šv. Petro parapijoj Bostone. 
Daivai įėjus pro salės duris, visi 
džiaugėsi ir plojo. J i tuoj sėdosi prie 
pianino ir, išsirikiavus daininin
kams, pradėjo vakaro programą, ku
ri susidėjo iš keturių dalių, vienos už 
kitą skambesnių. Plojimai ir drau
giškas nusiteikimas salėje skatino 
dainininkus atiduoti savo gražius 
balsus ir širdis. 

Čia reikia įsiterpti ir paminėti, 
kad, lapkričio 11 d. esant Veteranų 
dienai, vakaras pradėtas patriotiška 
daina „God Bless America", kurią 
dainavo visa salė, palydint S. Tel-
sinskio muzikai. 

Nukelta \ 5 psl. 

Hartford LB apylinkės pirm. V. Kogelis ir vicepirm. A. Dzikas įteik,a padėkos 
raštą. J. Petkaičiui. 

IX Lietuvių dainų šventės 
konkursas 

Kviečiame visus, kūrybingai nusiteikusius, dalyvauti 2010 m. Toronte, 
Kanadoje, įvyksiančios IX Lietuvių dainų šventės eilėraščių konkurse. 

Konkurso t iks las - sukurti žodžius/poeziją naujoms dainoms, kurios 
bus atliekamos šioje dainų šventėje keturiose kategorijose: 

1. žodžiai, tinkami dainai vaikams iki 14 m. amžiaus; 
2. žodžiai, tinkami dainai jaunimui nuo 15 m. amžiaus; 
3. žodžiai, tinkami dainai suaugusiems; 
4. žodžiai, tinkami dainai bendram dainavimui. 
Pageidautina, kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų vienodas - tinka

mas dainai. Tema - laisva. 
Atrinkus tinkamus premijuojamus žodžius (eiles), bus surasti kom

pozitoriai, kad jiems sukurtų muziką. 

Konkurso taisyklės: 
• Konkursas baigiasi 2007 m. vasario 28 d. Visi kūriniai turi pasiek

ti IX Dainų Šventės meno vadovę Dalią Viskontienę (žemiau nurodytu 
adresu) iki 2007 m. kovo 15 dienos. 

• Skiriamos dvi premijos kiekvienai kategorijai - iš viso 8 premijos. 
Pirmai vietai skiriama 300 dol. premija; antrai — 200 dol. premija. 

• Kūrinio ilgis neribojamas, tačiau autoriams primenama, kad žodžiai 
turi būti tinkami muzikiniam pritaikymui ir atlikimui Dainų šventėje 
(pageidaujama, kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų vienodas). 

• Tas pats autorius gali pateikti eiles, tinkančias ne tik vienai, bet 
keletai kategorijų. Eilėraščius galima pateikti viename dideliame voke 
ananonimiškai, su slapyvardžiu, nurodant kuriai kategorijai kūrinys tai
komas. | vidų įdėti mažesnį voką su slapyvardžiu ant viršaus, o jo viduje 
- lapelį su autoriaus tikruoju vardu, pašto adresu, telefono numeriu bei 
elektroninio pašto adresu. 

• Premijuoti kūriniai tampa 2010 m. IX Dainų šventės muzikinio 
komiteto nuosavybe ir bus spausdinami bei naudojami pagal komiteto 
nuožiūrą, visuomet pažymint autoriaus vardą/pavardę. 

• Premijos bus įteikiamos ne vėliau, kaip 6 mėnesių laikotarpiu po 
konkurso pabaigos (t.y. iki 2007m. liepos mėnesio galo). 

• Medžiagą prašome pateikti iki 2007 m. kovo 15 d. (ne vėliau), 
siunčiant paštu vyriausiai meno vadovei - Daliai Viskontienei šiuo 
adresu: 10 Kirk Bradden Rd. East, Etobicoke, ON Canada M8Y 
2E6. 

IX Dainų šventės Muzikinis komitetas 
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Atkelta iš 4 psl. 
Belaukiant Daivos, stropi valdy

ba maišėsi tarp svečių su loterijos 
bilietais. Visi pirko, negalėdami 
atsispirti pirm. Viktoro Kogelio su 
asistente Judita Landers siūlymui, o 
kitą pusę salės tvarkė Rolandas 
Luscikauskas su gražiąja žmonele 
Margarita. Loterija pasisekė, ir ypač 
visi džiaugėsi, kad J. Liudžiaus 
raguolis liko Hartford, Virkutienės 
rankoje, o Aldonos Saimininkienės 
šiaudinukų paveikslas — Bostono 
dainininko B. Banelio glėbyje. 

Vakaro staigmena buvo JAV LB 
Krašto valdybos Padėkos rašto įtei
kimas muz. J. Petkaičiui. Įteikė, 
tekstą perskai tydamas, KV vice-
pirm. A. Dzikas. 

Dalis publikos išėjo tuoj po lote
rijos, kiti dar liko padainuoti. O kaip 

gražiai skambėjo lietuviškų dainų 
melodijos, nes ir bostoniškiai daina
vo. Kiti dar šoko poromis ar ra
teliais, šnekėjo su bičiuliais, dži
augėsi naujom pažintim, ar iš toliau 
atvykusiais svečiais: buvusiu apy
gardos pirmininku V. Alksniniti ir 
netikėta viešnia, Maryte Bizin-
kauskaite. 

Po dainų ir šokių buvo nemalo
niausia vakaro dalis — salės ir vir
tuvės tvarkymas, pasiruošimas grį
žimui namo, o Jūratei ir Stasiui 
Telsinskam, tie namai — galiukas 
kelio iki New Jersey. 

Hartford LB apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, apsi
lankiusiems ir parėmusiems mūsų 
metinį balių. 

\J . i_. Lr I" ii'i Ii U. S K. .L c" n 6 

Bostono Vyrų kvintetas su vadove ir Hartford LB apylinkės 

Renata ^enorTįenė (kairėje) ir Da
nutė Grajauskienė apylinkės suruoš
tame pobūvyje. 

Sekmadienio vakare patikrinimo metu gro
davo suimtųjų orkestras. Iš pradžių orkestras 
sugrodavo kelis maršus. Po to suimtieji turėdavo 
sudainuoti šešias ar aštuonias dainas. Vienas su
imtųjų, ant medinių laiptelių pasistojęs, diriguo
davo. Kai dainelės skambėdavo linksmai ir galin
gai, dainų valandėlė greičiau baigdavosi. Jei kar
tais dainos neskambėdavo, versdavo dainuoti tol, 
kol jos suskambėdavo gražiai. 

Pasibaigus dainų valandėlei, blokai žygiuoda
vo atgal prie barakų ir išsiskirstydavo. Po 

patikrinimo dalindavo kavą ir duoną. Nors po 
vakarienės būdavo laisvalaikis, tačiau reikėdavo 
prie stalų sėdėti ir laukti, kol bus skambutis gulti. 
Tiek buvo gera, kad sekmadieniais po patikrinimo 
smogikai nebevaikštinėdavo po stovyklą. 

Einant gulti miegamojoje salėje vėl pasikarto
davo tas pats kermošius. Po keiksmais lydimų 
stumdymų, kumščiavimų ir spardymų, pagaliau, 
minia suguldavo. 

Antrą rytą tas pats. Pasigirdus skambučiui 
visi kaip žaibas turėjo šokti iš guolio, nes dažnai ir 
visai netikėtai ateidavo smogikai patikrinti. Jei 
ką rasdavo guolyje besiraivant, tą apkuldavo ir 
visą bloką nubausdavo. Dėl to vienas kitą dabojo, 
kad nebūtų progos smogikams prisikabinti. 

Skubiai pavalgę pusryčius išsirikiavome prie 
barako. Šalome ir drebėjome kaip lapai. Šaltis kū
ną lyg adatomis badė. Pirštinių nedavė, o kišenės 
buvo užsiūtos. Dažnai tikrindavo, ar kas nėra 
kišenių atardęs. Jei smogikas rasdavo atardytas 
kišenes, suimtasis be pasigailėjimo gaudavo „25". 
Dvidešimt penki kirčiai buvo pati pagrindinė nor
ma. Norėdami susišildyti trindavome vienas ki
tam nugaras ir šonus, kad kraujas greičiau vaikš
čiotų. Po to du ar keturi susiglausdavome nuga
romis ir taip vienas kitą susišildydavome. 

Pirmadienį per patikrinimą tas pats vaizdas. 
Prie rusų karo belaisvių barako vėl gulėjo krūva 
lavonų. Blokai vėl išsinešė į antklodes įsupę ne
gyvų ir pusgyvių ir pasiguldė juos prie gretų. 

Patikrinimui pasibaigus darbo kolonos, ku
rios dirbo stovyklos rajone, rinkosi ir žygiavo į 
darbą. Mes nužygiavome atgal prie savo barako. 
Sergantieji nuėjo \ ligoninės ambulatoriją. Mes vėl 
pradėjome rikiuotės pratimus. Bet netrukus atėjo 
vorarbeiteriai iš įvairių komandų parsivesti 
darbininkų. Pareikalavo dvidešimt stiprių vyrų 
lavonams nešti, suimtųjų blokų numirėlius par
siveždavo ligoninės lavonų vežėjai, bet iš rusų 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr\ 40627 išgyvenimai 

naciu koncentracijos stovyklose 
1941_1945 

lONAS GRIGOLAmS 
Nr. 13 

karo belaisvių stovyklos numirėlius turėjo išnešti 
„naujokai". 

Blokovas paklausė: 
— Reikia dvidešimt stiprių vyrų lavonams 

nešti. Kas eina savo noru? 

Nė vienas neatsiliepė, nes suimtieji buvo iš 
viso taip nusistatę, niekur ir niekada ne-

sisiūlyti savo noru. Kai varydavo prievarta, nebū
davo kitos išeities, reikėdavo eiti. Nė vienam ne
pasisiūlius, blokovas išrinko dvidešimt stipresnių 
vyrų, jų tarpe ir mane. 

Mūsų palydovo lydimi, nubėgome į ligoninės 
anatomikumo rūsius paimti vadinamų karstų. Tai 
buvo juodai nudažytos medinės dėžės su ran
kenomis prie galų nusitverti. Keturiese paėmėme 
po karstą ir vėl bėgte pasileidome į rusų stovyklą. 
Iš anatomikumo iki rusų stovyklos buvo apie 300 
metrų. 

Išsipenėjęs j aunas rusas atidarė mums var
tus. Prie vartų stovėjo milžiniško ūgio nusipenėjęs 
blokovas — recidyvistas, rankoje storos odos pintu 
bizūnu, apie pusant ro metro ilgio. Mums su 
karstais įėjus į kiemą, vartus tuoj uždarė. J rusų 
stovyklos skyrių neįsileisdavo nė vieno suimtojo 
be smogiko. Tuoj atbėgę keli tokie pat nusipenėję 
rusai bloko kalifaktonai ir, at idarę dėžes, sumetė 
po du lavonus į vieną dėžę. Tada jie vėl uždarė 
karstus ir mes pirmą partiją išnešėme. 

Galą panešę turėjome pailsėti, nes visi jau 
buvome nusilpę — nepakako jėgų. Vorarbeiteriai 
rėkia, kumščiuoja, verčia skubėti. Kelis kartus 
pailsėję, pagaliau, be žado pasiekėme anatomiku
mo rūsį. Ten dėžes pastatėme skyriuje, kur pa
tikrinami lavonai. Ant kiekvieno lavono krūtinės 
buvo chemišku pieštuku užrašytas jo numeris. 
Atatomikume dirbąs vienas suimtasis, stovyklos 

vadovybės įpareigotas, čia turėjo išlupti numi
rėliams aukso dantis ir dantų protezus. 

Mes tuo tarpu nubėgome antrosios partijos 
atnešti. Tą pirmadienį buvo 72 numirėliai. 

Kitas dienas būdavo po 20-30. O kaip atrodė tų 
nelaimingųjų lavonai! Visi buvo išbadėję „iki 
kaulo" tikra to žodžio prasme. Dalis dar sirgo van
dens liga. Jų kojos buvo storos kaip basliai. Ne
maža lavonų buvo sužaloti. Ant vieno lavono su
skaitėme daugiau negu 20 žaizdų ir smarkaus su
mušimo žymių. Šiurpas mus sukrėtė, pamačius 
tokius nusikaltimo pėdsakus. Bet tuo nė vienas 
nesirūpino, ir apie tai tarpusavyje tik su pažįsta
mais ir patikimaisiais buvo galima kalbėti. Jei 
nusikaltėliai būtų sužinoję, kad apie jų nusi
kaltimus kalbama, jie būtų tokius „plepius" nu
žudę, nukankinę. Kokiu būdu tai būdavo daroma, 
pakalbėsime vėliau. 

Kai rusų stovyklos kalifaktoriai lavonus kro
vė į dėžes, tai kiti rusų karo belaisviai iš tolo lai
mingai į mus žiūrėjo. Blokovas neleido jiems arti 
prie mūsų prieiti, kad neturėtų progos su mumis 
pasikalbėti. Kalifaktoriai laikė blokovo pusę, nes 
iš jo malonės gerai gyveno. 

Kiek pailsėjus, reikėjo patikrintus lavonus 
nešti į krematoriumą, esantį apie 200 metrų nuo 
lavoninės. Karstus, kuriuose buvo po du lavonus, 
reikėjo nešti bėgom pro sunkius geležinius vartus, 
kur stovėjo smogikų sargybos. Jie ne gana greitai 
bėgančius smarkiai spardė bei mušė. Be žado 
pasiekėme krematoriumą, kuris buvo prie pat 
pirmo stovyklos mūro. Iš kamino virto juodi, dvo
kiantys dūmai, kurie grėsė užtroškinti visą sto
vyklą, jei vėjas dūmus ir smalką nešė į stovyklos 
pusę. Kada uždėdavo kelis lavonus ant grotų, ke
lių metrų liepsna kildavo iš kamino. Vaizdas buvo 
be galo žiaurus. 

Karstus-dėžes sukrovėme po tris ant vienas 
kito prie krematoriumo namo. Nedidelis namas 
buvo iš visų pusių apkrautas karstais, iš kurių 
veržėsi nemalonus kvapas. Nors oras buvo šaltas, 
lavonai gedo. nes turėdavo ilgai gulėti, kol sulauk
davo eilės į krosnį. Krematoriumas buvo per 
mažas visiems numirėliams sudeginti. Dažnai 
lavonai visiškai supūdavo. Tuo metu buvo pradė
ta nauja krematoriumo statyba su šaudykla, 
korykla, dujų kamera ir visais „moderniškais" 
įrengimais ir keturiom krosnimis, kurių kiek
vienoje buvo galima deginti iš karto keturis la
vonus. Bus daugiau. 
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balionas sėkmingai pakilo 
į Everesto aukštį 

Pasiskelbė naujo tikėjimo pranašu 

Paskutinės minutės prieš startą. 

Vilnius, lapkričio 27 d. (BNS) — 
Everesto nugalėtojas alpinistas Vla
das Vitkauskas bei pilotas Vytautas 
Samarinas didžiausiu Lietuvoje karš
to oro balionu sėkmingai pakilo j di
desnį nei 8,848 metrų aukštį ir pa
siekė naują Lietuvos aukščio rekor
dą. 8,848 metrus siekia aukščiausia 
pasaulio viršukalnė — Himalajuose 
stūksantis Everestas. 

Oro balionas pirmadienio rytą 
pakilo iš Šiaulių, Saulės laikrodžio 
aikštės.. Kiek daugiau nei po dviejų 
valandų balionas, nuskridęs 160 kilo
metrų, sėkmingai nusileido netoli 
Utenos. Rekordinį 8,848 metrų aukš
tį balionas pasiekė virš Panevėžio. 

Tikslus aukštis, į kurį oro balio
nu pavyko pakilti V Samarinui bei V. 
Vitkauskui, paaiškės nuskaičius auk
štį matavusių prietaisų duomenis. 

Piloto Vytauto Samarino teigi-

Sauliaus Jankausko nuotr. 

mu, skrydis pavyko puikiai. Netikė
tumų išvengti nepavyko, tačiau jie di
desnės grėsmės nei pilotų gyvybei, 
nei skrydžio sėkmei nesukėlė. 

„Buvo neįprastai didelis greitis. 
Skrydžio metu balionas pasiekė di
desnį nei 150 km/h greitį, todėl gali 
būti, kad fiksuosime ir greičio rekor
dą. O taip pat viršutiniame taške bu
vo labai šilta — 45 laipsniai šalčio. 
Paprastai temperatūra tokiama 
aukštyje siekia 60 laipsnių šalčio", — 
sakė V Samarinas. 

V Samarino teigimu, didesnių 
techninių problemų taip pat pavyko 
išvengti. 

„Dėl deguonies trūkumo silpnai 
veikė degikliai, gal tik 10 proc. pa
jėgumu. Bet mes to ir tikėjomės. Ta
čiau jokie kiti prietaisai neužšalo, ra
cijos veikė ir mes turėjome pastovų 
ryšį su žeme", — sakė V Samarinas. 

Automobil is įskriejo Į vaistinę 
Vilnius, lapkričio 27 d. (Alfa.lt) 

— Tarsi po galingo sprogimo atrodė 
vaistinė Vilniuje, kai į ją įskriejo di
deliu greičiu lėkęs automobilis. 

Incidentas apie 10.30 vai. vakaro 
sekmadienį įvyko Šiaurės miestelyje. 
Prekybos*centre „Hyper Rimi" įsikū
rusi vaistinė buvo visiškai suniokota. 

Pasak liudytojų, automobilis 
„Audi A4" į vaistinę įlėkė visiškai 
nestabdydamas. Jis nulaužė apsaugi
nį kuoliuką, išvertė dalį sienos, lai
kančios stiklą, išdaužė vaistinės stik
lus, išvartė prekystalius ir sustojo tik 
visiškai įvažiavęs į patalpą. 

Tuo metu vaistinėje žmonių ne
buvo, ji nebedirbo. 

Iš automobilio po incidento iš
šoko ir pabėgo du jaunuoliai. Policijai 
jų sugauti iš karto po įvykio nepavy
ko. 

Pareigūnai greitai nustatė, kam 
priklauso automobilis. Jo savininkas 
gyvena čia pat, Žukausko g. Liudy

tojai tvirtina, kad „Audi" atskriejo 
būtent iš tos pusės. 

Praėjus mažiau nei valandai nuo 
incidento, „Audi" savininkas pats pa
skambino į policiją ir pranešė, kad 
automobilis pavogtas. Į savininko na
mus buvo nusiųstas policijos patrulis, 
tačiau vyriškis neįleido pareigūnų 
pro duris. Policininkai teigia matę, 
kaip bute pirmame aukšte buvo už
darytos visos žaliuzės, vos tik kieme 
pasirodė policijos automobilis. Parei
gūnų bandymai prisiskambinti šeimi
ninkui irgi buvo nesėkmingi - telefo
nas buvo išjungtas. 

Policija sulaikė ir apklausai į ko
misariatą nusivežė automobilio savi
ninko draugą, kuris atėjo kaip tik tuo 
metu, kai pareigūnai nesėkmingai 
bandė pabendrauti su „Audi" šeimi
ninku. Sulaikyto vaikino požymiai 
sutapo su liudytojų nurodytais auto
mobilio keleivio požymiais. Vaikinas 
neigė sėdėjęs automobilyje. 

* Kauno „Sūkurio" šokėjai 
Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė 
šeštadieni Danijoje tapo pasau
lio pasaulio sportinių šokių čempio
nais standartinėje programoje. Pir
menybių finale lietuviai visa galva 
buvo geresni už sidabro medalius iš
kovojusius italus Paolo Bosco ir Sil-
via Pitton bei bronzinius prizininkus 
Sašą ir Natašą Karabejus iš Vokie
tijos. Deja, A. Bižokas ir E. Daniūtė 
dar nėra garantuoti, jog jiems liks 
aukso medaliai visam laikui. E. Da-
niūtės organizme rugsėjį radus drau
džiamo stimuliatoriaus siburtamino, 

tarptautinė sportinių šokių federaci
ja buvo diskvalifikavusi ją trims mė
nesiams, tačiau dėl šio įvykio Lietu
vos šokėja padavė apeliaciją Tarptau
tiniam sporto arbitražo teismui Lo
zanoje. 

* Rusijos sostinėje vykusia
me Europos jaunimo (iki 23 metų 
amžiaus) dziudo imtynių čem
pionate sidabro medalį svorio ka
tegorijoje iki 100 kg iškovojo Egidijus 
Žilinskas. Įveikęs visus varžovus, 
Lietuvos sportininkas tik finale nusi
leido 2004 m. Atėnų (Graikija) olim
piniam čempionui Ilias Ilijadis. 

Šiauliai, lapkričio 27 d. (ELTA) 
— Sekmadienį Šiaulių „Laiko" kino 
teatro sienos buvo nukabinėtos vėlia
vomis su svastikų atvaizdais — na
cionalistai minėjo neįregistruotos 
Nacionalsocialinės vienybės sąjungos 
įkūrimo 10-ąsias metines. Jų vadas 
Mindaugas Murza skelbė sąjūdį, kurį 
įvardijo naujuoju tikėjimu. 

„Mūsų vadas Mindaugas Murza 
Gervaldas! Visiems stot!" — nuskam
bėjo įsakymas. Jam pakluso visi apie 
šimtas minėjimo dalyvių, tarp kurių 
buvo ir skandalingieji Vytautas Šus
tauskas, Visvaldas Mažonas. 

M. Murza rėžė kalbą, kurioje pri

sipažino esąs rasistas, mat priklauso 
europiečių rasei, ir pranešė kovojan
tis už naują santvarką, kuri esanti 
„daugiau nei santvarka: tai — naujas 
lietuvių tikėjimas". Naujo tikėjimo 
pranašas prisipažino, kad niekada 
nemylės visų vienodai — mat nesąs 
Dievas. 

M. Murzai ir jo sekėjams užuo
jautą reiškė V Šustauskas: „Esate 
persekiojami už tai, kad sakote teisy
bę — Lietuvą iš tiesų valdo masonai". 

Renginyje grupė nacionalistų ap
dovanota medaliais, tarp jų keli po 
mirties. Gyvieji, gavę apdovanojimus, 
saliutavo pakelta ranka. 

Užmokesčio augimą lemia „protu medžioklė" 
Vilnius, lapkričio 27 d. (BNS) — 

Statistinio darbo užmokesčio augi
mas žengia geometrinės progresijos 
keliu, o jo didėjimą lemia daugelis 
priežasčių, tarp kurių — darbuotojų 
stygius bei „protų medžioklės". 

Statistikos departamentas pir
madienį pranešė, jog vidutinis mėne
sio paskaičiuotas darbo užmokestis 
Lietuvos ūkyje (be individualių įmo
nių) trečiąjį šių metų ketvirtį sudarė 
1,653.5 lito - 19.9 proc. daugiau nei 
pernai tą patį ketvirtį. Valstybės sek
toriuje jis išaugo 21.4 proc. iki 1,729.9 
lito, o privačiame sektoriuje - 19.2 
proc. iki 1,605.9 lito. 

SEB Vilniaus banko vyriausioji 
analitike Algė Budrytė pastebi, jog 
darbo užmokesčio augimo tempas ne 
tik išliko dviženklis, bet ir šoktelėjo 
iki neregėtų aukštumų nuo 1998 me
tų. 

„Esminės įspūdingo darbo užmo
kesčio augimo priežastys yra ne tiek 
ciklinio, kiek struktūrinio pobūdžio. 
Nors spartus visos ekonomikos augi
mas, be abejo, didina darbo jėgos pa
klausą ir turi įtakos aštrėjančiai dar

buotojų trūkumo problemai, pasta
rąją iš esmės lemia nuo narystės ES 
paspartėję emigracijos srautai", — 
komentavo A. Budrytė. 

Pasak jos, vis populiaresnė tam
pa „protų medžioklės" praktika, kai 
darbdaviai vilioja darbuotojus vieni iš 
kitų, siūlydami didesnį darbo už
mokestį. Neretai tai vyksta net kon
kurentų „teritorijoje". Vienas iš to
kių pavyzdžių — didžiųjų prekybos 
tinklų karas dėl kasininkų, viliojant 
juos tiesiog darbo vietoje. 

SEB Vilniaus banko vyriausio
sios analitikės teigimu, darbo užmo
kesčio šuolį trečiąjį ketvirtį būtina 
aiškinti ir nuo šių metų liepos paste
bimai iki 27 proc. sumažėjusiu gy
ventojų pajamų mokesčio tarifu, ku
ris paspartino atlyginimų legalizavi
mo procesą. 

„Tai, kad didžioji gyventojų pa
jamų mokesčio naštos sumažinimo 
nauda pasiekė darbuotojus rodo neto 
darbo užmokesčio augimo tempas 
(26,1 proc), kuris buvo spartesnis nei 
bruto", — sakė banko vyriausioji 
analitike. 

Minimas Laimono Noreikos jubiliejus 
Vilnius, lapkričio 27 d. (ELTA) 

— Lapkričio 27 dieną garsiam lietu
vių teatro ir kino aktoriui Laimonui 

| Noreikai sukako 80 metų. Ši sukaktis 
pažymima jubiliato poezijos skai-ty-

; mais, spektakliais, filmų peržiūro
mis, parodomis. 

Pirmadienį Lietuvos nacionali
nėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 
atidaryta paroda „Reikalingas ir 

| laukiamas", kurioje pristatomos ak-
į toriaus Laimono Noreikos atsimini-
Į mų knygos, kolegų ir kritikų atsi-
j liepimai apie jį, Nacionalinei M. Maž

vydo bibliotekai padovanoti rankraš-
I čiai, fotografijos ir autografuotos 
į knygos, ekslibrisų kolekcija iš asme

ninio archyvo, spektaklių ir poezijos 
vakarų afišos iš Lietuvos teatro, mu
zikos ir kino muziejaus. 

Taip pat bus demonstruojami do
kumentiniai filmai apie L. Noreiką: 
režisieriaus Algirdo Tarvydo „Laimo
nas Noreika" (2002) ir Aloyzo Jančo-
ro „Ištraukos iš dienoraščio" (2005). 

Lapkričio 28 dieną L. Noreika 
vaidins proginiame Oskaro Koršu
novo teatro spektaklyje „Oidipas ka
ralius" pagal Sofoklį, kuriame yra su
kūręs Piemens vaidmenį. 

L. Noreika 1948 m. baigė Lietu
vos dramos teatro studiją, vėliau stu
dijavo Valstybiniame teatro institute 
(GITIS) Maskvoje. Baigęs studijas 
keletą metų dirbo Kauno muzikinia
me dramos teatre, 1959-1963 m. 
vaidino Kauno dramos teatre, o 1963 
m. įsijungė į tuometinio Lietuvos 
akademinio dramos teatro (dabar 
Nacionalinis dramos teatras) trupę. 

Baltarusijos šnipas galėjo veikti prieš Lietuvą 
Atkelta iš 1 psl. 

Anot A. Pociaus, minėtas pilietis 
į Lietuvos VSD akiratį buvo ir anks
čiau patekęs, į Lietuvą jis atvykdavo 
retsykiais, pastarąjį kartą — dieną 
prieš sulaikymą. 

Baltarusijos pilietis S. M. buvo 
sulaikytas Lenkijos prokurorų prašy
mu. Surasti ir sulaikyti Lenkijos tei
sėsaugos institucijų ieškomą Baltaru
sijos pilietį Lietuvos generalinė pro
kuratūra pavedė VSD. 

Baltarusijos piliečiui teismas 
skyrė vieno mėnesio suėmimo sankci
ją. Jis davė parodymus. Lietuvos ge-
r,^"ci'.;r.f uroku u i c i l K V na 

informavo Baltarusijos užsienio rei
kalų ministeriją, nes to pageidavo 
pats sulaikytasis. 

Artimiausiu metu Lenkijos teisė
sauga ketina atsiųsti Lietuvai teisi
nės pagalbos prašymą dėl įtariamojo 
ekstradicijos. Įtariamojo perdavimo 
klausimą spręs teismas. 

Anot Lietuvos prokurorų, sulai
kymas Lietuvoje nėra susijęs nei su 
Lenkijos bendrovės „PKN Orlen" 
sandoriu dėl „Mažeikių naftos" akci
jų įsigijimo, nei Latvijos pasienyje 
nusidriekusiomis krovininio trans
porto eilėmis, nei Rygoje rengiamu 
NATO viršūnių susitikimu. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Varšuvai vadovaus moteris 
i 

Lenkijos sostinėje. 
Varšuva, lapkričio 27 d. 

(AFP/BNS) — Lenkijos rinkėjai sek
madienį sudavė skaudų smūgį kon
servatyviai dvynių Lecho ir Jaros-
lawo Kaczynskių vyriausybei — į 
Varšuvos mero postą išrinko libera
liosios opozicijos kandidatę, rodo pir
madienį paskelbti galutiniai rezulta
tai. 

Per sekmadienį įvykusį antrąjį 
vietos rinkimų ratą didžiausias dė
mesys krypo į Varšuvą, kur liberalios 
opozicinės Pilietinės platformos ats
tovė, buvusi Lenkijos centrinio banko 
pirmininkė Hanna Gronkiewicz-
Waltz, surinkusi 53.35 proc. balsų, 
įveikė Kaczynskių partijos „Įstaty
mas ir teisingumas" kandidatą, laiki
nąjį Varšuvos merą Kazimierzą Mar-
cinkiewiczių, kuris gavo 46.65 proc. 
balsų. 

,,Šiuo balsavimu Varšuva 'Įstaty
mui ir teisingumui' parodė raudonąją 
kortelę", — savo kalboje pareiškė 54 
metų H. Gronkiewicz-Waltz, kuri 
taps pirmąja moterimi, užimsiančia 
Varšuvos mero postą. 

Sostinės mero postas laikomas 
prestižiškiausių šalyje, o „Įstatymas 
ir teisingumas" jo išsaugojimą vadino 
garbės reikalu. Dar prieš vietos val
džios rinkimus premjeras J. Kaczyns-
kis, neabejodamas savo partijos kan
didato pergale, sakė, jog tas, kas lai
mės savivaldybių rinkimus Varšu
voje, laimės mūšį visoje Lenkijoje. 

Prezidentas L. Kaczynskis buvo 
Varšuvos meru iki išrinkimo šalies 
vadovu praėjusių metų pabaigoje. 

Buvęs premjeras K. Marcinkiewi-
czius ir H. Gronkiewicz-Waltz per 
pirmąjį vietos valdžios rinkimų ratą 
lapkričio 12 dieną gavo maždaug po 
trečdalį balsų. Pagal šalies įstatymus, 
kad laimėtų jau pirmajame rate, kan
didatas į merus turi surinkti daugiau 
kaip 50 proc. balsų. 

Lenkijos spauda pažymi, kad H. 
Gronkiewicz-Waltz pergalę lėmė bu
vusio prezidento Aleksandro Kwas-
niewskio, kuris tebėra populiarus, ir 
kairiųjų demokratų kandidato į Var
šuvos vadovus Mareko Borowskio ša
lininkų palaikymas. 

K. Marcinkiewicziaus ateitis kol 
kas neaiški — galbūt jis grįš į gimtąjį 
Gožuvo miestą toliau mokytojauti, o 
galbūt „Įstatymas ir teisingumas" 
suras jam vietą sostinėje. Ziniasklai-
da spėja, kad jis galėtų tapti Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijos vadovu, 
tačiau pats K. Marcinkiewiczius tai 
neigė. 

Rinkimų rezultatai rodo, kad di
džiuosiuose šalies miestuose nugalėjo 
Pilietinės platformos ir nepriklauso
mi kandidatai, tad Lenkijos politinis 
susiskaldymas išliko. 

Skaudžiausią pralaimėjimą pa
tyrė konservatorių koalicijos partne
riai — „Savigyna" ir Lenkijos šeimų 
lyga. 

Irake — ilgiau nei Antrajame pasauliniame kare 
Atkelta iš 1 psl. 

„Metas perduoti atsakomybę už 
Irako ateitį patiems irakiečiams, — 
neseniai pareiškė senatorius Carl Le
vin, kuris nuo sausio Kongreso aukš
tuosiuose rūmuose vadovaus ginkluo
tųjų pajėgų reikalų komitetui. — Mes 
negalime išgelbėti irakiečių nuo pa
čių irakiečių". 

Kai kurie G. W. Bush partijos 
draugai, tarp jų ir potencialus preten
dentas į prezidento postą 2008 metais 
— senatorius John McCain, priešin
gai, reikalauja padidinti kontingentą 
20,000-30,000 karių ir pažaboti nesi
liaujančias įvairių konfesijų pjauty
nes. 

Dabar Irake su sukilėliais ir te
roristais bando susidoroti apie 
141,000 amerikiečių. Per trejus me
tus ir aštuonis mėnesius ten žuvo 
2,869 kariškiai, dar beveik 21,800 bu
vo sužeisti. 

Iš kitų karų, kuriuose dalyvavo 

amerikiečiai, tik trys truko ilgiau nei 
dabartinis karas Irake: Vietname — 
8 metus ir 5 mėn. (nuo 1964 metų 
rugpjūčio iki 1973 metų sausio), Ne
priklausomybės karas — 6 metus ir 9 
mėnesius (nuo 1776 metų liepos iki 
1783 metų balandžio) ir Pilietinis — 
4 metus (nuo 1861 metų balandžio iki 
1865 metų balandžio). 

Afganistano kampanija prasidėjo 
2001 metų spalį, bet didžioji dalis 
analitikų ją priskiria operacijų kate
gorijai. Korėjoje JAV kariavo 3 metus 
ir 1 mėn. (nuo 1950 metų birželio iki 
1953 metų liepos). Pirmojo pasauli
nio karo frontuose amerikiečiai kovė
si metus ir 7 mėn. (nuo 1917 metų 
balandžio iki 1918 metų lapkričio). 

Daugiausia aukų amerikiečių 
tauta patyrė per Pilietinį karą — ne
teko mažiausiai 620,000 žmonių, per 
Antrąjį pasaulinį — beveik 406,000, 
Pirmąjį pasaulinį — 116,000, Viet
namo — 58,000 ir Korėjos — 37,000. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI antra

dienį išvyko į vieną kebliausių kelio
nių — į Turkiją, kur dar nenuslopo 
nepasitenkinimas jo pastabomis apie 
islamą ir nepritarimu Ankaros sie
kiui įstoti į Europos Sąjungą (ES). 
1.1 mlrd. katalikų vadovo vizitas iš 
pradžių buvo planuojamas visų pir
ma kaip krikščioniškas įvykis, kurio 
pagrindinis akcentas turėjo būti susi
tikimas su Istambule įsikūrusiu 250 
mln. pasaulio ortodoksų vadovu. Ta
čiau šis vizitas įgavo daug platesnę 
politinę reikšmę Vakarų ir islamo 
santykių, Rytų ir Vakarų ryšių, kata
likų ir musulmonų santykių, Turki
jos siekio tapti ES dalimi srityse. 

LONDONAS 
Didžioji Britanija tikisi, kad iki 

2007 metų pabaigos ji galės iš Irako 
išvesti kelis tūkstančius savo karių, 
pirmadienį pranešė gynybos minis
tras Des Browne. Ministras atsisakė 
nurodyti konkrečius skaičius, bet sa
kė turįs vilčių, kad „iki kitų metų pa
baigos Britanijos pajėgų Irake skai
čius bus mažesnis keliais tūkstan
čiais". Britanija Pietų Irake, dau
giausia antrame pagal dydį Basros 
mieste ir aplink jį, yra dislokavusi 
maždaug 7,200 karių. 

TALINAS 
Nežinomi piktadariai pirmadie

nio naktį Taline kėsinosi padegti pri
vatų namą ir butą dviejuose skirtin
guose rajonuose. Laikraščio „Eesti 
Paevaleht" duomenimis, namas prik
lauso žinomo Estijos leidėjo Haso H. 
Luiko giminaičiui, o butas — jo pata
rėjui Tiitui Maidrei. Per įvykį nuken
tėjo bute buvęs vyras, 50 metų Tiitas. 
Gelbėtojai jį perdavė medikams. 
Gaisrą pavyko užgesinti. 

CENTRINE AMERIKA 

QUITO 
Ekvadoro kairiųjų pažiūrų politi

kui Rafael Correa, kuris yra Venesue
los vadovo Hugo Chavez są-junginin-

kas, po sekmadienį vykusio antrojo 
prezidento rinkimų turo šalies vado
vo postas tapo ranka pasiekiamas. 
Paskelbtos balsavusių rinkėjų ap
klausos ir išankstiniai rezultatai ro
dė, kad R. Correa gerokai lenkia savo 
varžovą, bananų verslu užsiimantį 
Aivaro Nobo. Jei bus paskelbtas rin
kimų nugalėtoju, R. Correa taps aš
tuntuoju Ekvadoro vadovu per de
šimt metų, o jo pergalė suteiks po
stūmį H. Chavez kampanijai, kuria 
siekiama suburti kairiosios pakrai
pos vyriausybių susivienijimą ir at
sverti JAV įtaką regione, įvykdžius 
savotišką socialistinę revoliuciją. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Izraelio premjeras Ehud Olmert 

pirmadienį sakė, kad yra pasirengęs 
paleisti daug palestiniečių kalinių ir 
atšaukti palestiniečių lėšų įšaldymą 
mainais į pagrobto kareivio paleidi
mą. „Mainais į Gilad Shalit Izraelis 
yra pasirengęs paleisti daug palesti
niečių kalinių", — sakė jis. G. Shalit 
birželio pabaigoje Izraelyje pagrobė 
sieną perėję palestiniečių kovotojai. 
Atsakomybę už šią operaciją pri
siėmė trys grupuotės, įskaitant val
dančiojo islamistų judėjimo „Hamas" 
ginkluotąjį sparną. 

TEHRAN 
Tehran centre pirmadienį grana

tomis ir šautuvais ginkluotas vyras, 
lydimas savo dukters, kelioms valan
doms buvo užėmęs vieną mokyklą. 
Policija iš pradžių teigė, kad mokyklą 
užėmė maždaug 35 metų vyras ir mo
teris, bet prieš apsiaustį išleistas ber
niukas nurodė, kad su vyru yra maž
daug jo paties amžiaus — 13 metų — 
mergaitė. Incidentas baigėsi, kai vy
ras ir mergaitė sutiko išeiti su polici
ja. Visi moksleiviai buvo paleisti ne
nukentėję. 

BAGHDAD 
Baghdad pirmadienį atsinaujino 

Saddam Hussein teismas dėl kaltini
mų genocidu, kuriame kurdai liudijo 
apie žiaurius kovos su maištininkais 
metodus, kuriuos Irako pajėgos nau
dojo prieš kurdus per 1988 metų 
kampaniją. Po dviejų savaičių per
traukos prasidėjusiame posėdyje vie
nas liudytojas pasakojo, kaip karei
viai išsivedė į dykumą kurdų gyven
tojus ir juos nužudė. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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Kroviniu gabenimas 
laivu i visas oasauito šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pašaulio šalis. 

Auto AlrFretytt 
nęĘmammmmmmm ̂ Automobiliu Dtrkimas be 

siuntimas ' visas pasaušio sais 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pastatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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KAS DAR ŽYDI KAMBARIUOSE? 
Gerb. Žalianykšti. Skaitau Jūsų skiltis nuo pradžios iki galo. Tai vie

nas įdomiausių skyrių „Drauge". Patiko man Jūsų paaiškinimas apie kin-
rožę užpuolusias baltasparnes musytes ir apie patį augalą. Esu žydinčių 
augalų mėgėjas — mano darželio margumo vasarą gali pavydėti visi kaimy
nai. Su malonumu prisipažinsiu, kad esu laimėjęs net kelis žymenis už savo 
gėles, o vasarą mano sodyba yra įtraukta į lankomų darželių sąrašą ir 
keliskart per vasarą atvyksta specialios ekskursijos. 

Kadangi gyvenu valstijoje, kur žiemą per šalta auginti gėles lauke, 
norėčiau vieno kito patarimo apie žydinčius kambarinius augalus . Žinau 
santpaulijas (African violets), kalankes (Kalanchoe) ir dar kelias, bet norė
čiau daugiau. Jeigu teiktumėtės duoti kelis pavadinimus ir šiek t iek infor
macijos apie auginimą, mėginčiau susirasti, kad mano butas ir žiemą būtų 
pilnas žiedų. 

Su padėka — Kazimieras (Casey) R. 

Atsakymas. Jeigu butas šviesus, augalai gaus pakankamai drėgmės ir 
tinkamą temperatūrą, galite auginti daugybę žydinčių gėlių. Kai kurios, be 
abejo, bus pažįstamos, kitos — gal net keistokos. Bet tai y ra iššūkis kiek
vienam, mėgstančiam ką nors auginti: juo sunkiau, tuo įdomiau. Kadangi 
esate taip gerai susipažinęs su augalų pasauliu, turbūt žinote, kad specialios 
lempos padeda ten, kur gamta nesuteikia pakankamai palankių sąlygų, 
būtent augalai gauna mažai natūralios šviesos. Tad linkiu sėkmės. 

Vaškuolė, angį. „Wax plant", lot. 
Hoya carnosa, priklauso Asclepia-
daceae (klemalinių) šeimai, kurioje 
daugiau kaip 200 rūšių. Tėvynė 
Australija. Tai lipantis augalas — 
vijoklė, storais, tarytum „vaškuo
tais", tamsiai žaliais, patraukliais 
lapais (yra ir margalapių). Žiedai 
balti, su rausvai oranžine „žvaigž
dute" viduryje, susitelkę į skėčio 
pavidalo kekes. Vaškuolės žydi ilgai 
— kone visus metus. Žiedams nu
birus, lieka stambus, neilgas staba-
rėlis, kurio nereikia nukirpti, nes 
vaškuolė kitais metais žydės būtent 
iš to „stabarėlio". 

Kadangi vaškuolės yra šliau-
žiantis-lipantis augalas, būtina jį 
paramstyti arba „supinti į vainiką", 
pritaikant rėmelį. Vaškuolės tinka 
pakabinimui nuo lubų. Atkreipkite 
dėmesį, kad vaškuolės visų pirma 
išleidžia ilgus „ūsus", ant kurių il
gainiui išauga lapai, dėl to nereikia 
tų „ūsų" nukarpyti. 

Vaškuolės geriausiai auga, kai 
jas apšviečia rytinė saulė. Nors tam
sesnėje vietoje augalas augs, bet 
nežydės. Žiemą laistyti rečiau, gal 
kartą per savaitę, vasarą — daž
niau. Retkarčiais patręšti tirpiomis 
trąšomis. Vaškuolė nėra reikli ar 
lepi, neturi daug kenkėjų, nors kar
tais užpuola skydamariai (scale) 
arba voratinklinės erkutės (spider 
mites). Jeigu lapai labai apdulka, 
galima pakišti po dušu ir nuplauti 
vasarošilčiu vandeniu. Tai padės 

atsikratyti ir e rku tėmis , kurios 
nekenčia drėgmės. 

Vėzdūnė, angį. „Peace lily", lot. 
Spathiphyllum, priklauso Araceae 

(aroninių) šeimai, kurioje per 30 
rūšių. Tėvynė — Pietų Amerika, 
Filipinų salos, West Indies. Tai vie
nas žydinčių kambar in ių augalų, 
kuriam nereikia daug šviesos — gali 
augti ir tamsesniame kambar io 
kampe. Lapai pailgi, gražiai žali, 
lanceliški. Žiedas — pailga, maž
daug mažojo piršto ilgio ir storio, 
burbuolė, apsupta papėdlapiu. Iš
auga ant ilgo koto lapų pažastyse — 
pradžioje žalias, vėliau pabąla, o, 
baigiant žydėti — vėl pažaliuoja. 
Žydi ilgai ir dažnai. Reikalauja ne
mažai vandens ir retkarčiais — trą
šų. Dažnai perauga savo vazoną, 
todėl reikia persodinti. Tuo pačiu 
galima augalą ir padalinti . Jeigu 
kambario oras per sausas , kartais 
augalą užpuola vora t inkl inės er
kutės ar skydamariai. Jei per retai 
laistomas — nudžiūsta lapų galai 
(beje, galima jų nudžiūvusią dalį 
nukirpti, tas augalui nepakenkia). 

Exacum — augalas taip vadi
nasi ir lietuviškai, ir angliškai, ir — 
lotyniškai, nors prie lotyniško pava
dinimo pridedama specifinė, jį 
apibūdinanti, augalo rūšis . Priklau
so Gentianaceae (gencijoninių) šei
mai, kurioje apie 25 rūšys. Iš esmės 
tai vienametis augalas, nors kam
baryje jis gali išlikti ir ilgiau. Auga
las nedidelis, turi daugybę mažų vio
letinių, geltonų ar baltų, kvepiančių 

žiedelių su ryškiai geltonais kuoke
liais. Gali būti ir tuščiavidurių, ir 
pilnavidurių. Lapai nedideli, apva
lūs , blizgantys. Po ilgo žydėjimo 
augalas dažniausiai nunyksta, tad jį 
reikėtų laikyti vienamečiu. 

Ypatingos priežiūros nereika
lauja, tačiau mėgsta saulėtą vietą. 
Norint, kad augalas ilgiau žydėtų, 
reikia nuskabyti peržydėjusius žie
delius. Būtina daug laistyti, kitaip 
nukr in ta pumpurai. Žydėjimo metu 
reikia tręšti kas dvi savaites. Ga
lima išsiauginti ir iš sėklų, bet ge
r iausia nusipirkti j au žydintį auga-
lą. 

Kalįa , angį. „Calla lily", lot. 
Zantedeschia aehiopica, priklauso 
Araceae (aroninių) šeimai. Kilusi iš 
Pietų Afrikos. 

Kalijos auginamos iš šaknia-
gumbių. Joms reikia nemažai prie
žiūros, kad išaugtų žiedai, kurie gali 
būt i baltos, geltonos, net margos 
spalvos. Lapai, kaip visų lelijų — 
lanceliški, ilgi. Žiedai — taurės pavi
dalo. 

Augimo ir žydėjimo metu kali-
joms reikia skystų trąšų maždaug 
kas 10 dienų. Kai augalas peržydi ir 
lapai pradeda gelsti, sumažinti van
dens kiekį, nors neleisti visai žemei 
išdžiūti. Vasarą galima vazonus su 
šakniagumbiais laikyti lauke. Nors 
kalijas geriausia auginti šiltnamiuo
se, bet visgi įmanoma jomis grožėtis 
ir kambaryje. 

Ciklamenas, angį. ir lotyniškai, 
Cyclamen. Kilęs iš Pietų Europos, 
Pie tvakar ių Azijos ir Viduržemio 
pajūrio. Priklauso Primulaceae (rak-
tažolinių) šeimai, kurioje per 50 
rūšių. Lapai apvalūs, žiedai pavie
niai, išaugantys ant ilgų žiedyn-
kočių — gali būti balti, raudoni, 
rožiniai, net margi. 

Ciklamenus nelengva auginti. 
Dažniausiai jie perkami jau pražy
dę, išauginti šiltnamiuose, kur jiems 
pritaikomos ypatingos sąlygos: tem
peratūra , drėgmė, šviesa. Augalai 
žydi ilgai, išleisdami vis naujus 
pumpurėlius, bet, mano nuomone, 
peržydėjusį ir sunykusį augalą ap
simoka išmesti, nes labai sunku jį 
vėl priversti žydėti. (Net neapsiimu 
tų sąlygų čia surašyti.) 

Žydintį ciklameną laistyti tik iš 
apačios ir saugoti, kad vanduo 
nepatektų ant lapų. Jis mėgsta vėsų 
orą ir ne per daug saulėtą vietą. Jei 
per daug saulės — lapai „apdega". 
Juos galima nukirpti iš pat apačios, 
kad augalas patraukliau atrodytų. 
Reikia nukirpt i ir peržydėjusius 
žiedus. 

Dažniausiai ciklamenui kenkia 
amarai , voratinklinės erkutės ir bal
tasparnės musytes. 

Bugenvilį'a, angį. ir lot. Bou-
gainvillea. Atogrąžų augalas, kur 
vešliai auga ir žydi visus metus 
puikiais, įvairių spalvų žiedais. 
Visgi šį augalą galima auginti ir 
kambaryje. Geriausias pasirinkimas 
— Bougainvillea globra, kuri žydi 
maždaug pasiekusi vieną pėdą 
aukščio (užauga iki 6-10 pėdų 

aukščio). 
Bugenvilijos žiedai iš esmės ne

dideli, bet apsupti įvairiaspalvėmis 
pažiedėmis (angį. „bracts"). Kadangi 
tai atogrąžų augalas, nepakenčia 
žemos temperatūros, mėgsta ryškų 
apšvietimą, saikingą laistymą žie
mos metu ir gan gausų — vasarą. 
Jei žiemą per daug laistoma, nu
meta lapus ir pumpurus. Pavasarį 
ir vasarą reikia tręšti tirpiomis trą
šomis. 

Pagrindinis kenkėjas — amarai, 
kurie apninka jaunus viršūninius 
bugenvilijos ūglius. 

Gloksinįja, angį. ir lot. Gloxinia. 
Priklauso Gesneriaceae (gesneri-
jinių) šeimai, kilusiai iš Pietų Ame
rikos. Šakniagumbinis augalas, t.y. 
dauginamas šakniagumbiais. Glok-
sinija pasižymi didžiuliais, akso
miniais, violetiniais, raudonais ir kt. 
spalvų taurės pavidalo žiedais. 
Lapai mėsingi, kiek pūkuoti, lan
celiški (iš dalies primena afrikie
tiškų žibuolių — sanktpaulijų lapus, 
tik žymiai didesni). Mėgsta daug 
drėgmės, bet nelabai saulėtą vietą 
— nepakenčia tiesioginės saulės 
šviesos; žydi visą vasarą. Iš esmės 
nelabai reiklus augalas. Žiemą ap
miršta, tuomet reikia laikyti vėsiai 
ir sausai, tik retkarčiais palaistant, 
kad šakniagumbiai visiškai nesu-
džiūtų. Kaip ir ciklamenus, gloksini-
jas galima laikyti „vienkartinėmis" 
gėlėmis ir peržydėjusias sunaikinti, 
nebent kas turi laiko ir kantrybės 
sudaryti joms tinkamas sąlygas, kad 
vėl atgytų ir pražydėtų. Eiliniame 
bute tai sunkiai įmanoma. 

SKELBIMAS 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, 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 St., 

Evergreen Park, EL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

Kirkilo pažadai 
„Tie bernelių pažadai" - dainuo

jama liaudiškoje dainoje... Jei poli
tikas ko nors nežadėtų - nebebūtų 
politikas. Būtų tiesiog doras pilietis. 
Kai daug žadama, sukuriamas įspū
dis, kad kažkas vyksta arba kažkas 
bus padaryta. Pažadų karalaitis tam
pa savotišku politiniu iliuzionistu. 
Arba psichologu, kuris stovi prie be
viltiškai sergančio žmogaus ir 
guodžia - greit pasveiksit. 

Tačiau geriausia, kai darbai pa
tys kalba už save. Juk pasakyta - pa
žinsite iš vaisių. Ne iš pažadų... T.y. -
geriausia, kai ligonis yra operuoja
mas ir gydomas, ne tik guodžiamas. 

Nūnai premjeras papylė pažadų 
kaip iš gausybės rago - pažaboti ko
rupciją per metus, sutvarkyti nežmo
nišką vairuotojų vairavimą ir 1.1. 
Prieš tai Uspaskichas irgi žadėjo 
visus reikalus išspręsti per 111 dienų, 
o dabar tenkinasi priiminėdamas 
Kirkilo kabineto ministrus Maskvoje. 

„Žadamus" darbus geriausia pra
dėti daryti savam kieme - juk rinkė
jams smalsu, kaip su korupcija tvar
komasi dabartiniame ministrų kabi
nete? Ar nėra ministrų perbėgėlių, 
paskui kuriuos velkasi dvokianti 
korupcijos uodegytė? O reikalai so
cialdemokratų partijoje? Tarkim -
„Alitos" privatizavimas... Jeigu pa
aiškėtų, kad ir pats AMB nėra ne
pakaltinamas, kaip tada elgtųsi Kir
kilas? O kaip toji nemaloni, tik nese
niai pasibaigusi, didelė draugystė su 
Uspaskicho partija? Jei būtų nauji 
rinkimai ir kortos susidėliotų pana
šiai, ar nebūtų linkstama vėl eiti su 
kolegomis „pariešutauti"? 

Kita vertus, Kirkilas neatrodo 
blogas žmogus. Jis lankstus, „nepa
sikėlęs", lyg ir geresnis už pirmtaką. 
Ir tarsi realiai nori kažką pakeisti, 
kol visa Lietuva nepersikraustė Airi-
jon. Be to, Kirkilas yra neblogas psi
chologas - konservatorių partija kar
tais galėtų net ir pasimokyti iš buvu
sios sovietinės nomenklatūros. 

Tad lieka viltis, kad gudrusis 
pypkorius yra pajėgus suprasti, jog 
didieji pokyčiai valstybėje prasidės 
tada, kai prieš tai jie įvyks žmonių 
sąmonėje. Tarkim, jei norime, kad 
vairuotojai būtų mažiau agresyvūs, 
pirmiausia turime reaguoti į bendrą 
agresijos klimatą Lietuvoje - pasi
žiūrėti, kokie filmai rodomi vakarais, 
kokios chamiškos laidos, kokie nekro-
filiniai straipsniai ar nuotraukos 
spausdinamos pirmuosiuose dien
raščių puslapiuose. Laisvas žodis ir 
agresyvi, psichopatologinė žiniasklai-
da nėra vienas ir tas pats. Ar pasiryš 
Kirkilas ne žodžiais, o darbais tėvynę 
mylėti? 

Jeigu net ir mėgėjiškai pana
grinėtume avaringumą Lietuvoje, 
taptų akivaizdu, kad avarijos, nusi
kaltimai dažniausiai įvyksta su alko
holio pagalba, kuris Lietuvoje yra 
labai nuoširdžiai reklamuojamas per 
visas krepšinio varžybas bei kituose 
Sobieski uogautojų šou. Negalima 
tarnauti Dievui ir mamonai tuo pat 
mėtų, tad reikėtų ir premjerui apsis
pręsti bei užsiimti realia alkoholizmo 
prevencija - įstatymais, kainomis, 
reklamos uždraudimu. Tik gal - kyla 
nesmagi mintis - už viso to „nenoro" 
stovi nemaži rinkiminiai pinigai? 
Tąsyk vėl grįžtame prie korupcijos 
„savam kieme". 

Pasiūlymas premjerui: ženkliai 

apmokestinti alkoholio ir tabako 
gamintojus bei pardavėjus, o už su
rinktus mokesčius kurti profesiona
lią, menišką, įtaigią, sveiką gyven
seną, moralumą, pilietiškumą, šeimy
niškumą propaguojančią socialinę 
reklamą, filmus, laidas... Lietuvoje 
registruotas TV stotis įpareigoti kas 
mėnesį parodyti numatytą kiekį 
tokių reklamų - ir reikalai ims judėti. 
Tai daug geriau paveiktų, negu šim
tai Sveikatos ministerijos organizuo
jamų paskaitų rajonuose. Tai pinigų 
mėtymas. 

Tačiau kaip pažaboti nekrofiliją, 
chamizmą, agresiją žiniasklaidoje? 
Sudėtingas klausimas... Visuomenė, 
regis, tiek jau įpratinta prie L.T. tipo 
lektūros kvapelio, kad daugelio skai
tytojų uoslė gali jau nebeužuosti 
gėlių. Pozityvesni laikraščiai išsyk 
pasižymi mažesniais tiražais - tai 
bulvariškos sąmonės dėsnis. Visgi 
norisi tikėtis, kad dar nevėlu pradėti 
ugdyti kilnesnę, sąmoningesnę, ne 
tokią mužikišką visuomenę. Gal 
reikėtų premjerui, kartu su preziden
tu pradėti agituoti žurnalistus nebe
naikinti Lietuvos, prašyti dienraščių 
savininkus laikytis padorumo. Tapti 
atsakingais už Lietuvos ateitį. 

Bet ir vėl tas pats klausimas -
Dievas ir mamona? O ką, jeigu jie ims 
pulti, keršyti ir tapsi nebepopuliarus? 
Gal tąsyk patogiau stebėti iš savo 
populiarumo lentelių viršūnių - kaip 
viskas greitai rieda žemyn ir kasdien 
iš Lietuvos išvažiuoja nauji tūks
tančiai žmonių. 

Daug kas žiniasklaidą įvardina 
kaip sarginį šunį, kurio darbas aploti 
visus, pro šalį einančius, karavanus. 
Bėda ta, kad be lojimo kartais dau
giau nieko ir nebesigirdi. Lbjama 
visur - Seime, per TV laikraščių 
vedamuosiuose. Susikūrė toks keistai 
Jaukus" nepriklausomos Lietuvos 
zoologijos sodas, pro kurį investito
riai apvažiuoja lanku, link Estijos... 

Tačiau grįžkime prie Kirkilo. Jis, 
regis, turi unikalią galimybę reabili
tuoti sudėtingą sovietinį-brazauskinį 
paveldą, kuris guli ant mūsų pavar
gusios korumpuotos valstybėlės. 
Kaip tai padaryti? Tapti nebe rausvu 
partiniu veikėju, o „Lietuvos parti
jos" nariu - tą galimybę rodo ir 
strateginė socialdemokratų partne
rystė su konservatoriais. Ir reikėtų 
kuo greičiau pradėti nebebijoti daryti 
griežtus, nors ir nepopuliarius jude
sius. Geriau garbingai netekti posto, 
negu išsilaikyti soste, karaliaus nuo
gybę dangstant pažadais, esą tuoj 
tuoj bus pasiūti puikūs rūbai. Ilgai 
matuojantis populiarumo rūbus, gali 
nebelikti ir karalystės. 

P S. Konfucijus kalbėjo: „Žmo
gus, nejaučiantis pareigos savo tau
tai, argi jis gali laikytis ritualo ir elge
sio normų? Argi nejaučiantis parei
gos savo tautai gali suprasti muziką? 

Kas valdo pagal dorovines nuos-
tatas, tas panašus į Siaurės žvaigždę: 
ji stovi vietoje, apsupta kitų žvaigž
džių. 

Kilnus žmogus su niekuo ne
rungtyniauja. Nebent lankininkų 
varžybose. Prieš varžybas jis nusi
lenkia. Pasibaigus šaudymui, vėl nu
silenkia ir atsisėdęs išgeria vyno. Tik 
tokios varžybos dera kilniam žmo
gui", (cit. iš Konfucijus „Pašneke
siai") 

Akiu ligų specialistai I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
DR.PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos paaal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMKKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, MD„ S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 * 6 

Chicago, IL 6063S 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Centrai DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . 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 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiiškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR1 DALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RAIMA, 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. i l l ino lspaln.com 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

Radiacija — vaistai? 
Atkelta iš 2 psl. 
Radžio manija buvo vienas iš 

kvailiausių, bet ne vienintelis epizo
das medicinos istorijoje. Skausmas ir 
kančia visada vertė žmones griebtis 
vaistų ir profilaktinių medikamentų, 
deja, dažnai nekokybiškų. Šarlataniš
ka medicina lengvai pasikliaujama 
kaip naujų atradimų rezultatu arba 
griebiamasi kaip paskutinio šiaudo. 
Švitinti save su viltimi, kad geriau 
pasijusi, nebuvo kvailiau, nei, pa
vyzdžiui, per dieną išgerti kelis arba
tinius šaukštelius paprasto vandens. 
Tai vadinama homeopatija ir yra 
labai populiaru šiandien. 

Saugumą užtikrino 
vyriausybė 

Senieji ir naujieji prekeiviai ste
buklingais medikamentais bando 
įtikinti klientus labai panašiais argu
mentais ir naudoja tuos pačius preky
bos metodus. Pavyzdžiui, taip skam
bėjo 1928-ųjų radžio rūdos turinčio 
produkto reklama: 

„Ar radiacija pavojinga sveika
tai? Dauguma kelia šį klausimą, nes 
ją laiko vaistu. Atsakymas yra tai, 
kad radioaktyvumas nėra vaistas, o 
natūrali vandens sudėtinė dalis. 
Beveik visi šaltiniai ir šulinio vanduo, 
kurį pati gamta duoda tam, kad jį 
gertume, turi šį labai efektyvų ir 
naudingą elementą. Natūralu sugrą
žinti į vandenį tai, ką jis prarado, 
kaip ir grąžinti orą į tvankų kambarį 
atidarant langą. Jungtinių Valstijų 
vyriausybė užtikrina, kad natūralaus 
vandens radioaktyvumas negali būti 

toks stiprus, kad pakenktų". 
Trumpai tariant, skelbime sako

ma, kad produktas yra natūralus, ne 
taip, kaip gydytojų išrašomi stiprūs 
vaistai, kad organizmui gali trūkti 
šios naudingos medžiagos ir kad ga
mintojai turi vyriausybės sutikimą jį 
gaminti bei platinti. Taip buvo kalba
ma apie pavojingas radono dujas. 

Žolelių vaistai be žolelių 

Identiškų teiginių galime rasti 
šiuolaikinių medikamentų reklami
niuose lapeliuose. Žinoma, medika
mentai iš žolelių nėra tokie žalingi 
kaip radiacija, tačiau žodis „natūra
lus" dar nereiškia, kad produktas 
saugus arba efektyvus. Tikriausiai 
yra daugybė nekenksmingų ir veiks
mingų vaistų, tačiau nereikia tikėtis, 
kad juos lengva atskirti tarp kitų. 

Radono vanduo nepadarė žalos 
todėl, kad radiacija išnykdavo anks
čiau, nei vanduo pasiekdavo pirkėją. 

Jdomu, kad analogas yra ir šių 
dienų homeopatiniai vaistai. Didelės 
dalies homeopatinių vaistų gamybos 
pagrindas yra skiedimas. Stiprios 
pirminės medžiagos yra skiedžiamos, 
tada tai daroma vėl ir vėl, kol beveik 
nebėra vilties, kad galutiniame me
dikamente lieka bent viena pirminės 
medžiagos molekulė. 

Ant „vaistų nuo visų ligų" eti
kečių surašyti visi pradiniai ingredi-
entai, tarsi jie ten dar būtų. Galbūt 
žmonės, prieš šimtą metų gydęsi 
radiacija, nedaug nusileidžia kvailu
mu savo palikuonims. 

„Klaipėda" 

http://www.illinolspaln.com
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NEEILINIAM Ž M O G U I IŠĖJUS 
Jau praėjo kuris laikas, kai 

atsisveikinome su tikrai neeiliniu 
žmogumi, inž. Kostu Burba, palikda
mi jį ramiai ilsėtis amžinos ramybės 
vietoje, Čikagos Lietuvių tautinėse 
kapinėse. Tai žmogus, kuris per savo 
netrumpą gyvenimą" pasireiškė ne 
tik savo profesiniame gyvenime, bet 
taip pat ir jo plačiai išsišakojusioje 
lietuviškoje veikloje. 

Čia prisimenu žmogų, kuris, 
būdamas inžinierius, neapsiribojo 
siauroje savo talentų specialybės sri
tyje, bet atrado laiko, noro ir pras
mės dalyvauti ir kitame lietuviš
kame gyvenime. Jis priklausė Ame
rikos Lietuvių tarybai (ALTui), poli
tikoje buvo veiklus, įsitikinęs social
demokratas, dirbo savaitraščio „Lie
tuvių balsas" redakcijoje, ir ilgus me
tus buvo lietuvių inžinierių žurnalo 
„Technikos žodis" pradininkas, orga
nizatorius ir pagrindinis variklis. 

Tai yra dipl. inž. Kostas Burba, 
kuris šį pasaulį apleido po trumpos 
ligos šių metų lapkričio 3 d. Jo pa
laikus į amžinos ramybės vietą šaltą 
lapkričio 11 d. (labai tinkamo vardo 
— Veteranų dieną), palydėjo abi duk
ros, Marytė ir Nora, jų giminės ir 
gražus būrelis draugų ir pažįstamų. 

Kostas gimė 1916 m. spalio 10 d. 
Kazanėje, Rusijoje, gydytojo šeimoje. 
Pasibaigus I pasauliniam karui ir 
Rusijos revoliucijai, 1923 m. šeimai 
pavyko grįžti į Lietuvą. Apsigyveno 
Mažeikiuose, o Kostas, pasimokęs 
namuose, lankė ir 1934 m. baigė 
vokiečių mokyklą Rygoje. 

Pradėjęs studijas Vytauto Di
džiojo universitete Kaune, Kostas 
tuojau įsijungė į „Fraternitas Bal-
tiensis" korporaciją, kurios tikslas 
buvo užmegzti artimesnį Baltijos 
tautų bendradarbiavimą. Dar be
studijuojant, Kostas buvo prof. V. 

Dipl. inž. Kostas Burba 

Jakovicko pakviestas dirbti laboran
tu Elektrotechnikos katedroje. Kai 
1943 m. kovo mėnesį vokiečiai už
darė universitetą, profesoriai bebai
giantiems studentams neoficialiai 
sudarė sąlygas baigti studijas. Tuo 
pasinaudodamas, Kostas baigė stu
dijas 1943 m. lapkričio mėn., įsigy
damas diplomuoto elektrotechnikos 
inžinieriaus diplomą. 

Baigęs studijas, pradėjo dirbti 
Geležinkelių valdyboje (Deutsche 
Reichsbahn). Artėjant frontui, kaip 
ir tūkstančiai lietuvių, 1944 metų 
vasarą jis su šeima pasitraukė į Vo
kietiją, pirmiau į Breslau, o paskui į 
Linz, Austrijoje. Bedirbdamas „Sie
mens" įmonėje, jis sulaukė karo pa
baigos. Susikūrus pabėgėlių stovyk
loms, pradėjo dėstyti Nuertingen 
mieste įsisteigusioje lietuvių Aukš
tesniojoje technikos mokykloje. Kaip 
ir studijų metais, taip ir darbe, ir mo
kykloje inž. Burba, būdamas labai 
draugiškas ir šiaip socialus 'žmogus, 
buvo mėgstamas kolegų ir studentų. 

Atvykęs į Ameriką 1948 m. ge
gužę, jis dirbo įvairiose įstaigose, o 

nuo 1957 m. pradėjo dirbti netoli 
Čikagos esančioje „Argonne Natio
nal Laboratory" elektros inžinieriu
mi ir moksliniu bendradarbiu prie 
sinchrotrono projekto. Profesinis 
sugebėjimas ir kelių kalbų mokėji
mas, ypač rusų kalbos, jį 1977 m. 
nuvedė tarnybos reikalais į Sovietų 
Sąjungą su specialia užduotimi ten 
įmontuoti amerikietišką superlaidu-
mo elektromagnetą, kuris būtų nau
dojamas MHD (magneto-hidrodi-
naminės) elektros energijos gamybos 
tyrinėjimuose. Dar prisimenu kole
gos Kosto pasakojimus apie sovie
tams tipišką paslaptingumą, nepa
sitikėjimą užsieniečiais ir slaptumą, 
kurį jis patyrė per Maskvoje pra
leistą mėnesį. 

Po 23 metų darbo Argonne labo
ratorijoje inž. Burba perėjo dirbti į 
U.S. Department of Energy, kur ir 
baigė savo profesinę karjerą, 1985 
m. išeidamas į užtarnautą pensiją. 
Po to turėjo daugiau laiko praleisti 
savo šeimoje, džiaugdamasis savo 
jaunesniosios dukters Noros dviem 
dukrom, pas kurias Kostas su Dona
ta dažnai svečiuodavosi. Deja, jo 
gyvenimo draugė, Donata Adomai
tytė, kurią jis buvo vedęs 1942.05.19, 
mirė 2003.05.15. Kostas, nors liko 
vienas, buvo rūpestingai, iki pat 
mirties globojamas savo vyresniosios 
dukters Marytės. 

Vos atvykęs į Ameriką, savo visą 
laisvalaikį inž. Burba skyrė visuo
meninei veiklai. Nuo 1951 m. pri
klausė Čikagos ALTo valdybai, dar
bavosi VLIKe iki jo uždarymo 1992 
m., vėliau prisidėjo prie savaitraščio 
„Lietuvių balsas" leidybos kaip daž
nas bendradarbis, ekspeditorius ir 
lėšų teikėjas. Dalyvavo kaip paskai
tininkas ne viename lietuvių moks
lo ir kūrybos simpoziume. Dėstė 

ALIAS suorganizuotuose braižybos 
kursuose, per kuriuos ne inži
nieriniai lietuviai specialistai, at
vykę į Ameriką, galėjo gauti geriau 
apmokamas tarnybas, taip greitai 
palikdami sunkius fabriko darbus. 
Siuntė dukras į lituanistinę mokyklą 
ir prisidėjo prie jos išlaikymo bū
damas tų mokyklų tėvų komitete. 

Turbūt nesuklysiu teigdamas, 
kad, neskaitant šeimos ir jo tie
sioginio profesinio darbo, Kosto pir
ma „meilė" buvo lietuviška techniš
ka spauda. Jis aktyviai prisidėjo prie 
ALIAS Čikagos skyriaus ir elektro
technikos bei spaudos sekcijos įkūri
mo. Ši sekcija, vadovaujama paties 
Kosto, daug metų leido kelis kartus 
per metus pasirodantį lietuvių inži
nierių ir architektų „oficiozą" vardu 
„Technikos žodis". Pirmas jo nu
meris pasirodė 1951 m. balandį, pri
sistatęs visuomenei, kaip technikos 
darbuotojų nepriklausomas, popu
liarus mėnesinis laikraštis. Per ilgus 
metus Kostas Burba darbavosi 
„Technikos žodyje" redaktoriaus, 
administratoriaus ir bendradarbio 
pareigose iki pat 2001-ųjų metų, 
kartu su kitais kolegomis atšventęs 
to žurnalo penkiasdešimtmetį. Su
trikus sveikatai, inž. Burba pasi
traukė iš aktyvaus bendradarbiavi
mo žurnalo leidyboje. Gal ir nerei
kėtų stebėtis, kad didžiajam „T.Ž." 
ramsčiui pasitraukus, netrukus 
(2004 m.) sustojo ir pats žurnalas. 

Dr. Vincas Kudirka savo eilėraš
tyje „Maniesiems" rašė: „Jeigu audra 
ištikus verstų stulpą vieną", ir ragi
no, kad tokiu atveju tuojau atsirastų 
kitas stulpas, tokio stulpo „Tech
nikos žodžiui" toliau leisti, sergant 
tam ilgamečiui „stulpui" inž. Kostui 
Burbai, deja, jau nebeatsirado. 

Aleksas Vitkus 

•v 

Švenčiant 40 metų... PRANEŠIMAS ZINIASKLAIDAI 
Kiekvienais metais Beverly Mon-

tessori mokyklos tėveliai suruošia 
renginį sutelkti lėšų mokyklos para
mai. Šiais* metais taip pat atšvęstas 
mokyklos 40-metis. Daugiau kaip 
šimtas svečių š.m. lapkričio 3 d. su
sirinko paminėti šį jubiliejų. Hilton 
Oak Lawn viešbučio salėje buvo pa
ruošti stalai su įvairiom, patraukliai 
pristatytom dovanom. Čia buvo var
žytinių stalai, kuriuos svečiai apžiū
rėjo ir rašė savo pasiūlytą kainą. As
muo, kuris pasiūlė paskutinę ir aukš
čiausią kainą, susimokėjęs galėjo iš
sinešti savo laimėjimą 

Prieš 40 metų mažas būrys jaunų 
tėvelių Beverly kaimynystėje susi
rūpino savo vaikų auklėjimu. Tuo 
metu JAV vyko didelis susidomėjimas 
dr. Maria Montessori auklėjimo meto
dika. Šie tėveliai buvo sužavėti dr. 
Montessori moksliniais įrodymais ir 
pagarba jauno vaiko vystymosi proce
sui. Jie nutarė įsteigti Montessori 
mokyklėlę savo mažyliams. Ruošėsi 
samdyti Montessori mokytoją, kuri 
padėtų jiems Įvykdyti savo didį planą. 
Nuvažiavo į veikiančią Montessori 
mokyklą stebėti ir pradėti tartis su 
viena mokytoja, bet tėvai buvo su
žavėti ypač mokytojos padėjėja, dir
bančia tame pačiame kambaryje. Tai 
buvo Stasė Vaišvilienė. Ji buvo gerai 
pasiruošusi jauniems tėvams padėti 
— baigusi Montessori mokytojų kur
są Greenwich, CT, ir jau Įsteigusi Lie
tuvių Montessori draugijos „Vaikų 
namelius" Marquette Parke Ji pas
tatė Beverlv Montessori mokvkla ant 

tvirtų pamatų, įrengiant klases su 
tinkamom mokslo priemonėmis, pri
žiūrėdama kitas mokytojas, ir ilgai
niui paruošdama bent 50 naujų 
mokytojų, kurios atliko stažuotę Be
verly mokykloje. S. Vaišvilienė dirbo 
mokyklos vedėjos pareigose 20 metų, 
iki 1987 m. 

Ši įkūrėjų grupė, visi dabar jau 
tapę seneliais, kurių vaikaičiai lanko 
Beverly Montessori mokyklą, mokyk
los šventėje dalyvavo kaip garbės sve
čiai. Virginija Mačiulienė, perėmus 
mokyklos vedėjos pareigas iš Stasės 
Vaišvilienės, pristatė garbės narius, 
pabrėždama S. Vaišvilienės atliktus 
darbus lietuviškoje išeivijos visuome
nėje. Ji mokytojavo ir savo gimtinėje, 
Mažeikiuose, ir išeivių stovyklose, 
Montrealio ir Čikagos lituanistinėse 
mokyklose.,,Vaikų nameliuose" ir ve
dė Montessori kursus Lietuvoje 1990 
- 1995 metais. Garbės svečiai buvo 
pakviesti supjaustyti mokyklos gim
tadienio tortą ir visi sudainavo įpras
tinę amerikietišką „Happy Birthday" 
dainą. 

Vakaras sutelkė mokyklai per 
14,000 dol. pelno dosnių savanorių 
tėvelių ir anksčiau lankusių šią mo
kyklą dėka. Beverly Montessori 
School nėra lietuviška mokykla, bet 
turi ryšį su lietuviais, kadangi ją Įs
teigusi pedagogė ir dabartinė vedėja 
yra lietuvės. Tarp mokytojų ir mo
kyklą lankančių mokinių visuomet 
rasime keletą lietuvišku pavardžių. 

V M. 

Lietuvos Respublikos Konstitu
ciniam Teismui š. m. lapkričio 13 d. 
pripažinus, kad Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymo nuostatos dėl dvi
gubos pilietybės prieštarauja Lietu
vos Respublikos Konstitucijai, šiuo 
metu asmenims, kurie yra kitos vals
tybės piliečiai, negali būti sprendžia
mas Lietuvos Respublikos pilietybės 
klausimas pagal Pilietybės įstatymo 1 
straipsnio 1 punktą, negali būti įgy
vendinta teisė į Lietuvos Respublikos 
pilietybę pagal Pilietybės įstatymo 17 
straipsnio 3 dali ar grąžinta Lietuvos 
Respublikos pilietybė pagal Piliety
bės įstatymo 20 straipsnio 2 dalį. 

Pilietybės Įstatymo 18 straipsnio 
2 dalyje nurodyti Lietuvos Respubli
kos piliečiai, kurie Įgijo kitos valsty
bės pilietybę po šio Lietuvos Respub
likos Konstitucinio Teismo nutarimo 
įsigaliojimo, bus laikomi netekusiais 
Lietuvos Respublikos pilietybės vado
vaujantis Pilietybės Įstatymo 18 
straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 21 
straipsnio 3 dalimi. 

Lietuvos Respublikos Konsti
tucinis Teismas savo nutarime ak
centavo, kad nors Pilietybės Įstatymo 
nuostatos, reguliuojančios dvigubą 
pilietybę pripažintos prieštaraujan
čiomis Lietuvos Respublikos Konsti

tucijai, tai negali būti pagrindas kves
tionuoti asmenų, įgijusių Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir neatsisakiu
sių kitos valstybės pilietybės, teises; 
tokie asmenys ir toliau yra Lietuvos 
Respublikos piliečiai. 

Vykdant minėtą Lietuvos Res
publikos Konstitucinio Teismo nuta
rimą asmenų, kurie yra kitos valsty
bės piliečiai, prašymai dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės pagal 1 straip
snio 1 punktą, teisės į Lietuvos Res
publikos pilietybę įgyvendinimo bei 
Lietuvos Respublikos pilietybės grą
žinimo pagal Pilietybės įstatymo 20 
straipsnio 2 dalį Lietuvos Respub
likos generaliniame konsulate Čika
goje bus priimami, jeigu asmuo, su
prasdamas teisinę situaciją, vis tiek 
pageidaus, kad jo prašymas bei doku
mentai būtų priimti. Tokiais atvejais 
Migracijos departamentas prie Lie
tuvos Respublikos vidaus reikalų mi
nisterijos negalės spręsti asmens Lie
tuvos Respublikos pilietybės klausi
mo arba priims neigiamą sprendimą 
jo atžvilgiu, kol asmuo neatsisakys 
turimos užsienio valstybės piliety
bės. 

LR Generalinio 
konsulato informacija 

D Ė M E S I O ! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tačiau skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą, išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500 
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Mylimam Tėveliui 
AtA 

PETRUI MACNORIUI 
užbaigus skausmingą žemiškąją kelionę, giliai 
liūdinčią dukrą, mūsų brangią REGINĄ ir jos vyrą 
arch. RIMĄ GRIŠKELIUS, nuoširdžiausiai užjaučia
me ir dalinamės skausmu maldoje. 

Stasė Semėnienė 
Nijolė ir David Etziviler 

su sūnumis Kristupu, Petru, Mykolu 

AtA 
PETRUI MACNORIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo dukroms REGI
NAI GRIŠKELIENEI ir ALDONAI PETERIENEI, 
sūnui RIMUI, kitiems jų šeimos nariams ir drau
gams. 

Vincas Lukas su Daina, Rimu ir Rachael 
Danguolė Kviklytė 

• 

Kalėdą 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRAUGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime 
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu. 

A f A 
ELENA SAULYTĖ NEMICKIENE 

Mirė 2006 m. lapkričio 22 d., sulaukusi 93 metų. 
Gimė 1913 m. rugsėjo 26 d., Saulių kaime, Rokiškio apskri

tyje. 
A.a. Elena buvo žmona a.a. Romualdo, uošvė a.a. Vytauto. 
Gyveno Highland, Indiana. 
Nuliūdę liko: duktė Dalia Martinkienė; sūnūs dr. Rimgau

das Nemickas su žmona Joan ir dr. Vidas Nemickas su žmona 
Marija; anūkai Ingrida Martinkutė, Rimas su žmona Colleen, 
Kristina su vyru James Tomlinson, Tomas su žmona Elizabeth, 
Nikolas su žmona Stephanie, Vidas su žmona Vicky, Andrius su 
žmona Lenna ir Paulius Budraitis; 9 proanūkai; brolienė Marija 
Šaulienė ir daug kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo pašarvota sekmadienį, lapkričio 26 d. nuo 5 v. 
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, lapkričio 27 d. 9:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Elena buvo pa
lydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė buvo palaido
ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių, prašom aukoti Lietuvos Jėzuitų gimnazijos 
fondui, 12690 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439. 

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
POVILAS PETRIKAS 

Mirė 2006 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 97 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kovarske. Amerikoje išgyveno nuo 1957 

metų. Gyveno Čikagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Giliam liūdesyje liko: žmona Elena Skridulytė Petrikienė ir 

kiti artimieji Lietuvoje. 
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, lapkričio 29 d. nuo 8 

v.r. iki 9:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Šv. Mišios bus aukoja
mos 10 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po 
šv. Mišių a.a. Povilas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

PADĖKA 
A f A 

STEFA BROŽYTĖ JUŠKAITIENĖ 
Mirė 2006 m. spalio 31 d., sulaukusi 93 m. amžiaus. Palai

dota lapkričio 6 d. Šv. Kazimiero bažnyčios Forest Lawn ka
pinėse Los Angeles. 

Nuoširdžią padėką reiškiame visiems, kurie buvo su mumis 
šioje liūdesio ir skausmo valandoje. 

Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, spau
doje ar laiškais. Didi padėka, kurie užsakė šv. Mišias už Mamos 
sielą. 

Nuliūdusi šeima 

Miestas, valstija, zip code 

„DRAUGAS" Informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 
„DRAUGAS": Išeivijos Ir Lietuvos Jungtis! 
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys Ir sergės! 
Prenumeruokime Ir skaitykime „DRAUGĄ! 

www.draugas.org 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.draugas.org


12 DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 28 d., antradienis 

APYLINKĖSE 

• L e m o m o social inis skyrius pra
neša, kad gruodžio 1 d, penktadieni, 
nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. Bočių 
menėje bus galima pasiskiepyti nuo 
plaučių uždegimo (Pneumonia Shots). 
Norintys pasiskiepyti, prašome skam
binti R. Kronui tel. 630-968-0184. 

• V i s u s visus, n o r i n č i u s p r e k i a u 
ti tradicinėje Kalėdų mugėje, kuri 
kaip ir kasmet vyks Pasaulio lietuvių 
centre (Lemont) gruodžio 2-3 dieno
mis, užsisakyti stalus prekybai. Skam
binti Aldonai tel. 708-448-7436. 

• Sv. Kaz imiero Kongregac i jo s 
Seserys maloniai visus kviečia daly
vauti Sv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta palaimintą
ja. Mišios vyks šeštadienį, gruodžio 2 
d., 9:30 v. r., seselių motiniškame na
me, 2601 West Marąuette Road, Chi-
cago. Mišias aukos kunigas Ron Stua, 
CMF. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

• J a u n i m o c e n t r o t r a d i c i n ė va
karienė įvyks gruodžio 3 d., sekma
dienį, didžiojoje salėje. 3 vai. p.p. Jė
zuitų koplyčioje kun. Antanas Gra
žulis, SJ, atnašaus šv. Mišias už miru
sius Jaunimo centro rėmėjus. Mišių 
metu giedos solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai. akompanuos Mani-
girdas Motekaitis. 4 vai. p.p. salėje 
bus trumpa akademija ir ansamblio 
„Gabija" (vadovė Genė Razumienė) 
koncertas. Vakarienę ruoš Morkūnų 
„Lithuanian Plaza Bakery and Deli". 
Galima užsisakyti stalus ir pavienes 
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-447-
4501 (Milda Šatienė) ir 708-636-6837 
(Anelė Pocienė). 

• Č i k a g o s Z a r a s i š k i ų k l u b o i r 
Suvalkiečių draugijos jungtinis meti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 7 
dieną, ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Sek
lyčioje, 2711 W. 71st St. Kviečiame 
abiejų klubų narius gausiai dalyvau
ti. 

» 

• G r u o d ž i o 9 d., š e š t ad ien i , Svč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapija švęs parapijos Svč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki
nimo su Sv. Kazimiero kongregacijos 
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84 
metų, pietūs. Šiais metais seselės ka-
zimierietės švenčia kongregacijos įs
teigimo 100-ąsias metines. Visi para
pijiečiai ir lankiusieji seselių vado
vaujamą parapijos mokyklą kviečiami 
dalyvauti seselių pagerbime, šventė 
prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai. p.p. 
Apie dalyvavimą prašome pranešti 
Salomėjai Daulienei (tel. 773-847-

4855) arba Evelinai Oželienei (tel. 
773-254-7553). 

• J A V LB Socia l in ių r e i k a l ų ta 
ryba (SRT) ir vyresniųjų lietuvių cen
tras Čikagoje kviečia visus į kasme
tinį labdaros vakarą š. m. gruodžio 9 
d. 5 vai. p.p., kuris vyks „Seklyčioje" 
(vakarienė — 6 vai. v.). Jūsų lauks 
šauni vakarienė bei tradicinė prel. 
Prunskio premijos įteikimo ceremo
nija. Meninėje programoje — nuotai
kingos dainos, muzika bei pasi
linksminimas. Bilietus galite įsigyti 
SRT būstinėje, 2711 W. 71st St., 
Chicago, IL. Tel. pasiteiravimui: 773-
476-2655 (darbo laikas — nuo 9 vai. r. 
iki 4 vai. p. p., nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio). Auka: 35 dol. Visi 
maloniai kviečiami. 

• G r u o d ž i o 10 d. P a l a i m i n t o j o J . 
Matulaičio misijoje vyks tradicinis 
misijos choro Kalėdinis koncertas. 
Koncerte dalyvauja vaikų choras 
„Vyturys" ir solistė Liana Kopūs-
taitė-Pauletti. 

• Č i k a g o s moksle iv ių a t e i t i n i n 
kų kuopa kviečia visus Čikagos lietu
vius į Kūčių šventę, kurią ruošia sek
madienį, gruodžio 17 d., 1 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Registruotis pas 
Oną Daugirdienę 630-325-3277 arba 
elektroniniu paštu odaugirdas@hot-
mail. com. 

• P o e t o B e r n a r d o B r a z d ž i o n i o 
100-mečio minėjimas įvyks 2007 m. 
vasario 4 d. Lietuvių dailės muzieju
je, 14911 127tth Street, Lemont, IL. 
Rengia seniausia Amerikoje lietuviš
ka radijo laida „Margutis II". 

• D r . Giedr ius Subač ius , I l l inois 
universiteto Lituanistikos katedros 
profesorius, telkdamas medžiagą mok
slo darbams porą kartų lankėsi Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centre. 
Kartu lankėsi jo darbų talkininkas 
lietuvių kilmės amerikietis Robin 
Neumann. 

• L i t u a n i s t i k o s t y r i m o i r s tud i jų 
centras kreipiasi laiškais į lietuvių 
visuomenę, prašydamas paramos ar
chyvų kaupimui, saugojimui ir tvar
kymui. Šie darbai buvo pradėti be
veik prieš 60 metų Vokietijoje ir da
bar tęsiami Čikagoje. Visos aukos 
LTSC nurašomos nuo mokesčių. 

• L i e t u v i ų p i an i s t ė L ie tuv ių fon
do stipendininkė Evelina Puzaitė 
praeitą savaitę Londone vykusiame 
koncerte iškovojo kontraktą su įta
kinga Didžiosios Britanijos įrašų 
kompanija „London Records". 

Mieli s k a i t y t o j a i , pranešame, kad „Draugo" administracijoje, 
4545 W. 63th Street, Chicago, IL, galite nusipirkti kalėdaičių. Taip pat 
turime didelį pasirinkimą kalėdinių atvirukų (kaina - 1 dol.). 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500. 

J . Laucev i č iu s savo sesutei Reg ina i Ta l lu to , gyv. F e r n P a r k , F L , 
artėjančių Kalėdų proga padovanojo pačią prasmingiausią dovaną, kuri 
jo dosnumą primins visus metus — „Draugo" prenumeratą. Koks gražus 
pavyzdys kitiems mūsų tautiečiams: padovanoti „Draugo" prenumeratą 
savo seniems tėvams, vaikams, gyvenantiems toli nuo namų, giminėms... 
Tokia parama lietuviškai spaudai yra neįkainojama vertybė. Dėkojame! 

Ju l i ja S c h u m a c h e r iš Longmon t , CO, ne tik atnaujino prenume
ratą, bet atsiuntė „Draugui" 80 dol. auką. Dėkojame už dosnumą ir už 
tai, kad ją turime tarp savo skaitytojų. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Čikaga, 

gruodžio 3 d., sekmadieni, 2 vai. p. p. kviečia j užsiėmimus visus no
rinčius išmokti padaryti šiaudinukus Kalėdų eglutei. Užsiėmimus ves 
didelę patirti turinčios meistrės Albina Savickas Ir Irena Karaliūnas. 
Atsineškite žirkles, liniuotę ir pieštuką, o mes aprūpinsime šiaude
liais, siūlais ir instrukcijomis. Įėjimo mokestis: suaugusiems 12 dol., 
vaikams - 5 dol. 

Dalyviai taip pat galės lankytis muziejuje ir pažiūrėt! filmą apie 
Lietuva. Registracija tel. 773-582-6500. Muziejus atidarytas kasdien 
nuc * C ,ai. r, ,ki 4 »ai. p.p. Papildomos medžiagos šiaudinukams aary-
ti namie galėsite įsigyti muziejaus parduotuvėje. Renginį remia: 
Nlinois Arts Council, Chicago Department of Cuiturai Affairs <r ECPC 

Marija Kriaučiūniene puošia Kaiedine egiute šiaudinukais. 

LINKSMI KALEDL !R LAIMINGI NAUUU METU 

Čikagos ir apylinkių visuomenė maloniai kviečiama i Čikagos Mokslo ir 
pramonės muziejaus (Museum of Science and Industry), 57-os Ir Lake Shore 
Drive gatvių sankryžoje, tradicinę programa „Kalėdos pasaulyje ir šviesų 
šventė", kuri tęsis iki 2007 m. sauso 10 d. Gruodžio 10 d., sekmadieni, 2:45 
vai. p.p. programą atliks tautiniu šokhj grupės „Suktinis" (vadovai Salomėja 
ir Vidmantas Strižigauskai) ir „Lietuvos Vyčiai" (vadovė Lidija Ringienė). 

Čikagos lietuviai šioje p a-o d oje dalyvauja beveik nuo pat šventės 
pradžios 1941 metais. Kviečiame atvykti! 

P e t r a s Pe t ra i t i s iš S o u t h R ichmond Hill, NY, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir atsiuntė tikrai dosnią — 100 dol. auką! Tariame šir
dingą ačiū! 

O n a Keraminienė iš Rockford, IL, pratęsdama „Draugo" prenu
meratą, atsiuntė ir 50 dol. auką. Linkėdami sėkmės ir sveikatos, sakome 
ačiū! 

Dai l . Ada Sutkuvienė iš Beverly Shores , IN, parėmė „Draugo" 
leidybą dosnia 100 dol. auka. Dėkui! 

R i m a s Kartavičius, gyv. N. Rivers ide , IL, atsilygindamas už 
„Draugo" prenumeratą, kartu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū! 

J o h n R. Dainauskas , gyv. Woodridge, IL, ne tik pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar vieneriems metams, bet kartu atsiuntė tikrai dosnią 
100 dol. auką. Širdingai dėkojame! 


