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Gėdos nominacijos - V. Uspaskichui, R. Šukiui, VSD

VSD darbuotojų veiksmais šiemet abejota ne kartą.
Vilnius, gruodžio 11 d. (Alfa.lt
— 2006-ųjų metų žmogaus teisių gė
dos nominacijos skirtos į Rusiją pabė
gusiam Viktorui Uspaskichui, su juo
susitikti nuvykusiam vidaus reikalų

Fran Monks r.uctr.

ministrai Raimondui Sukini. Seimo
pirmininkui Viktorui Muntianui bei
europarlamentarei ..darbietei" Onai
Juknevičienei, o VSD pripažinta gėdinziausia metų institucija, skelbia

Išrinkti Nacionalinės premijos laureatai

Žmogaus teisių stebėjimo institutas
(ŽTSI) sudaręs kasmetinį žmogaus
gėdos lygos nominantų sąrašą.
Metų žmogaus teisių pažeidimo
„auka" už pabėgimą nuo jį „perse
kiojančios" Lietuvos teisėsaugos į ša
lį, pasižyminčia „aukšta" žmogaus
teisių kultūra ŽTSI paskelbė Viktorą
Uspaskichą, buvusį Darbo partijos
pirmininką ir ūkio ministrą.
Metų žmogaus teisių „gynėja"
ŽTSI pripažino europarlamentarę
Oną Juknevičienę, kuri manipuliuo
dama Žmogaus teisių stebėjimo insti
tuto apžvalga apie žmogaus teisių padėtj Lietuvoje dėjo pastangas mobili
zuoti Europos parlamentą užstoti
Lietuvoje „persekiojamą" Darbo par
tiją.
Metų Lietuvos, kaip žmogaus
teises gerbiančios šalies, autoriteto
gelbėtoju pripažintas pas V Uspaski
chą nuvykęs Vidaus reikalų minis
tras Raimondas Šukys už kelionės
motyvavimą noru paraginti V Uspas
kichą grįžti į Lietuvą ir duoti parody-

Prezidentas
nedalyvaus

Lukšionytė-Tolvaišienė Nacionalinę
premiją pelnė už kūrybišką istorinės
atminties žadinimą ir Lietuvos archi
tektūros paveldo aktualizavimą vei
kaluose , A n t a n a s Vivulskis" ir „Vil
Vilnius, gruodžio 11d. (BNS) —
niaus architektai 1850—1914".
Prezidentas Valdas Adamkus dis
Po ilgos pertraukos Nacionalinę
kusijas dėl parlamentinio valstybės
premiją pelnė ir architektūros srities
saugumo veiklos tyrimo vadina
atstovas — architektas Saulius Juš„koncertu" ir jame nenori dalyvauti.
kys įvertintas už šiuolaikinės archi
Žurnalistų pirmadienį paklaus
tektūros ir istorinės aplinkos dermę
tas, koks susidarė įspūdis susipaži
kuriant Panevėžio G. Petkevičaitėsnus su tyrimo išvadomis, V Adamkus
Bitės viešosios bibliotekos rekons
trukciją ir interjerus, taip pat pa atsakė: „susilaikysiu n u o komenta
rų, kadangi labai daug yra komen
minklą Romo Kalantos aukai įamžin
tuota ir aš į tą koncertą nenoriu įsi
ti , Aukos laukas" Kaune.
Nukelta Į 6 psl. jungti".
Kartu prezidentas sakė nesantis
„vienoje ar kitoje pusėje, ir ne kartą
esu gavęs pylos, kad neįsijungiu į vie
ną ar kitą frontą".
V Adamkus taip pat paragino
Santiago, gruodžio 11 d. („Reu„parodyti daugiau susilaikymo, si
ters"/BNS) — Augusto Pinochet val
tuacijos
supratimo, išminties".
dė Čilę 17 metų ir skaldė ją iki p a t
„Tai nėra tik mūsų vidaus rei
mirties — tai buvo tipiškas diktato
kalas, j ū s puikiai suprantate, kad
rius, kurio dauguma nekentė dėl rep
šiuo reikalu yra susidomėjusios ir už
resinio valdymo ir kurį kai kas my
sienio šalių tam tikros tarnybos.
lėjo už kampaniją prieš komunizmą.
Valstybės labui palaukime galutinių
Paskutiniais savo gyvenimo me
išvadų ir tada padarysime rimtas ir
tais A. Pinochet, kuris mirė sekma
atsakingas išvadas", — ragino prezi
dienį, būdamas 91 metų amžiaus, bu
dentas.
vo paliegęs, politiškai nereikšmingas
Komentuodamas konservatorių
žmogus, kaltinamas dėl tūkstančių
siūlymą paviešinti VSD pažymas, ku
politinių priešininkų mirties, bet vis
rių prašė, bet negavo tyrimą atlikęs
tiek kurstė aistras šalyje, kurią valdė
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy
nuo 1973 iki 1990 metų.
Augusto
Pinochet
nybos komitetas, prezidentas atsaky
Buvusio diktatoriaus advoka
WVG nuotr.
mo išvengė.
tams kovojant su bylomis, kurias iš
„Aš apie bet kokias slaptas pa
kėlėjo slaptosios policijos 8-ajame de
Tačiau net ir ištikimiausi šali
žymas nekalbėsiu, nes valstybėje yra
šimtmetyje nužudytų žmonių gimi ninkai ėmė prarasti tikėjimą A. Pino
tokių paslapčių, kurių, ir patys kon
naičiai, A. Pinochet gerbėjai negailėjo chet, kai 2004 metais paaiškėjo, jog
servatoriai žino, niekas niekam ne
jam liaupsių kaip šalies gelbėtojui jis slaptose bankų sąskaitose paslėpė
sakys. Ir jokia valstybė to nedarys.
nuo marksizmo ir stiprią ekonomiką
milijonus dolerių, apie kuriuos nie
N u k e l t a j 6 psl.
nulėmusio kurso nustatytojui.
kada
Nukelta į 7 psl.

Vilnius, gruodžio 11 d. (ELTA)
— Kultūros ministerijoje pirmadienį
paskelbti devyni Nacionalinės kultū
ros ir meno premijos laureatai. Na
cionalinę premiją pelnė fotomeni
ninkas Vytautas Balčytis už pasta
rųjų metų konceptualių fotografijų
ciklus „Peizažai", „Vilniaus vaizdai"
ir „Lietuvos miesteliai".
Pirmą kartą Nacionalinių premi
jų teikimo istorijoje šį garbingą apdo
vanojimą pelnė n e t du menotyri
ninkai. Muzikologas Jonas Vytautas
Bruveris apdovanotas už Lietuvos
muzikinio t e a t r o istorijos studiją
„Lietuvos nacionalinis operos ir bale
to teatras". Menotyrininkė Nijolė

„koncerte"

mus, nes prašymas politinio prieg
lobsčio „žemina Lietuvos autoritetą".
Valstybės saugumo departamen
tas (VSD), anot ŽTSI pranešimo, Me
tų žmogaus teisių gėdos institucijos
nominacijos nusipelnė už uolias pas
tangas nuslėpti informaciją apie gali
mą politikų korupciją ir kenkiant
Lietuvos, kaip demokratinės valsty
bės, kurioje paisoma žmogaus teisių,
įvaizdžiui.
Nukelta j 6 psl.

Šiame
numeryje:
• Sveikatos klausimais.
•Nesuderinamos sąvokos.
•Benamystės problema
Lietuvoje.
•Lietuvių telkiniuose.
•Mūsų daržai ir
darželiai.
• Šv. Barboros atlaidai
Žagarėje.
•Kartojame kryžiažodi.
•Vatikanas finansuoja
v^ikų skiepijimo
programa.
Indianapolis LB Kalėdų
šventės.
Valiutų santykis
1 USD — 2.60 LT
1 EUR — 3.45 LT

A. Pinochet: mylimas ir nekenčiamas
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
SPECIFINIAI SUSIRGIMAI IR JŲ
GYDYMAS, TAIKANT JOGOS „ASANAS" (V)
Pečių skausmas
Apmaudu, tačiau t u r b ū t nėra
pasaulyje žmogaus, kuris nors vieną
kartą n e b ū t ų skundęsis pečių ar
kaklo skausmais. Ir tai nenuostabu,
nes viršutinės stuburo dalies būseną
lemia ne tik fiziniai faktoriai: fizinės
traumos ar blogi įpročiai, tokie, kaip
netaisyklinga laikysena, ilgas sėdėji
mas prie televizoraius, kompiuterio
ir pan., bet ir psichologiniai. Ne vel
tui liaudyje yra sakoma, kad visas
susikaupusias problemas ir rūpesčius
nešiojame a n t pečių. Todėl joga tiesia
ranką žmonėms, turintiems viršuti
nės stuburo dalies problemų.
Didžiausias dėmesys turėtų būti
skiriamas kvėpavimui
(aprašyta
straipsnyje (D), taip pat meditacijai,
atsipalaidavimui (6 pav.).
Visos, toliau siūlomos „asanos",
turi būti atliekamos laikantis jogos
kvėpavimo principų („a" - įkvėpti,
„b" - iškvėpti). Taip pat viską atlikti
švelniai, įsiklausant į savo kūną. Jau
čiant nors mažiausią skausmą, sus
toti.
Atliekant pratimą (4a, 4b), jei
sunku sukabinti r a n k a s , galima
panaudoti rankšluostį.
Pratimą 5a, 5b daryti jau šiek
tiek sustiprėjus. Sis pratimas ypatin

žalia) .y

gai stiprina pečių juostos ir rankų
raumenis. Joga turi savo taisykles ir,
jų laikantis, žmogui yra lengviau
susikoncentruoti ir ramiai spręsti
iškilusias problemas.
Patarimai:
Vengti drėgmės, šalčio, todėl,
išsiplovus plaukus, stengtis nelaikyti
drėgnų plaukų ant pečių.
Šiltai laikyti viršutinę stuburo
dalį, arti prie kūnodėvėti gryną vilną,
kašmyrą.
Šildyti (karštas dušas, sauna).
Karšti gėrimai (įvairių žolių
arbata: ramunėlių, mėtų, melisos,

Miegoti a n t žemos pagalvės.
Gulint ant šono, naudoti papildomas
pagalves (viršutinei stuburo daliai,
t a r p kelių).
Daug vaikščioti (lėtai).
Bet ką darant, net ir valant dan
tis, pastoviai pasitikrinti ar neįtemp
ti ir sukelti pečiai.
Kiekviena jogos pamoka užbai
giama sėdint sukryžiavus kojas, su
dėjus rankas maldai ir ištarus ste
buklingą žodį „ N a m a s t e " (7pav.),
k u r i s Sanskrito kalboje (senovės
indų) reiškia: „Mano vidinė šviesa
sveikina Jūsų vidinę šviesą".
Taigi
,,Namaste",
brangūs
skaitytojai!
Pabaiga
Parengė A u š r i n ė Kinkienė
Nuotraukos R i m a n t o Kinkos
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Kadagys - miško sveikatos ir žemės džiaugsmo medi.S

Antikos poetų apdainuoti ir nuo
pradžių pradžios augę kadagiai mūsų
miškuose j a u taip išnyko, jog, aptikus
šį vešlų, klestintį spygliuotį, norisi
kepurę nukelti: ačiū, kad tu dar ne
pabėgai iš mūsų žemės (užterštos).
Medeinė nepyksta
Turtingesni kadagiais (angį. Juniper) tebėra mūsų Šventosios miš
kai. Gal šių girių sergėtojas Rimantas
Kviklys, turėdamas kilnią sielą ir
daug gerų darbų žmonėms padaręs,
„susitaria geruoju" su pačia miškų
deive Medeine. Ir ši dar palaiko, pa
globoja kadagius. J u k tai - šventas
mūsų medelis. { jo tobulą grožį gali
ma žiūrėti ir iš arti, ir iš tolo. Jo
sveikai žali spygliai su mėlynu ats
palviu kvepia iš tolo. Mėlynos, juodos,
žalios uogos kabo kaip brangakme
niai. Šis medis turi daug paslapčių.
Pavyzdžiui, ar matėte, kada ir kaip
žydi kadagys? Jei nesate miškininkas
ar tylus miško gyvenimo stebėtojas
apskritus metus, atsakysite, kad ne.
Tai paslaptis, šiek tiek panaši į
paparčio žiedo paslaptį. Paliksime
jums ją įminti.
P a r e i g i n g a s ir j a u t r u s
Kadagys, botanikų terminais ta
riant, yra dvinamis augalas. Tai reiš
kia, kad atskiri krūmai yra vyriško
sios arba moteriškosios giminės. Ži
nynuose nurodoma, kad kadagys
vyras ropščiasi augti kur aukščiau, o
„kadagienės" pasilieka žemesnėse
vietose ir nuolankiai pasiduoda

aukščiau esančiojo globai. Jei viskas
gerai, gausiai mezga vaisių. Tik ilgai
juos brandina.
Parsinešti kadagį į savo sklypelį
ir pasodinti taip, kad jis prigytų,
vešliai augtų, - laimės dalykas. Ka
dagys - lengvai pažeidžiamas. Jam
reikia „sąžiningos" gamtos - švaraus
dirvožemio, gryno oro. Nes jis pats
yra labai daug įsipareigojęs gyvajam
pasauliui: turi būti veiksmingas dak
taras aplinkai, kurioje auga. Tokia jo
prigimtis, toks buvo nuo seniausių
laikų. Jis sukaupia itin vertingų ir
stiprių kvapų - fitoncidų, naikinančių
žalingas bakterijas. Tai geriausias
augalinis antibiotikas. Miško oras yra
tūkstantį kartų grynesnis už miesto
orą, o kadagyno - tiek pat kartų gry
nesnis už paprasto miško.
Jei iš kadagio atimama tinkama
aplinka, jei jis nebegali išpildyti visų
„daktariškų" pasižadėjimų, jis žūsta.
Svarbu neperdozuoti

tokio atsargumo kaip su uogomis.
Šventas medelis
Kadagys - labai tėviškas augalas.
J a m e paukšteliai pasislepia nuo plėš
r ū n ų , suka lizdus, maitinasi ir gydosi
jo uogomis.
Kadagys - geriausias konservan
tas, b ū t e n t juo kaimo žmonės anks
čiau rūkydavo mėsą ir nebuvo nė
minties, kad dūmui išgauti dar būtų
galima naudoti ką nors kita. Nebent
žali alksnio šakaliai palaikydavo žari
jas. Iš kadagio k a r n ų pindavo stip
riausias virves - lynus. Iš medienos smulkius ir stiprius namų apyvokos
dirbinius.
Kadagys Žemaitijoje ir šventas
medelis - tik jo šakeles neša šventin
ti Verbų sekmadienį, Velykų rytą su
šventintų spyglių smilkalais apeina
visus trobesius, tvartus, net laukus ir
mylimus kiemo medžius - kad visi
b ū t ų sveiki ir stiprūs, saugotų namus
n u o visokių nesėkmių ir tamsybių.
Manoma, kad b ū t e n t kadagys yra
seniausias „gyvas daiktas" žemėje.
Kalifornijoje a u g a apie 30 metrų
aukščio ir 20 metrų apimties kada
gys, kurio spėjamas amžius - apie
šeši tūkstančiai metų.

Kadagio uogos - patvariausios iš
visos mus supančios augmenijos.
Nebijo nei sausros, nei lietaus, nei
speigų. Pakanka paragauti bent vieną
sveiką, subrendusią uogą, kad su
prastumėte, ką gali kadagys. Kaip tik
dabar, jau žiemai žengus per slenkstį,
galima eiti į mišką kadagiauti. Ilgai
Ketinantiems išbandyti
valgyti kadagio uogų ar gerti antpilą
negalima, nes veikliosios medžiagos •
S e n i a u s i a s r e c e p t a s . Sutrinti
yra stiprios, perdozavimas gali sudir kadagio uogas, suminkyti su ruginės
ginti, sutrikdyti inkstus.
n a m i n ė s duonos minkštimu ir tverti
Kadagys malšina nervinius su kaip kompresą prie kaktos, kai skau
trikimus, reumatą, podagrą, inkstų da galvą.
akmenligę, skatina šlapimo išsky
V i r š k i n i m u i ir š l a p i m o išsky
rimą, teigiamai veikia lėtinius šla- r i m u i gerinti. Sumaigyti 50 kadagio
pimkanalių uždegimus, gerina skran uogų, užpilti stikline vandens ir pa
džio, kepenų darbą, malšina kelio ir mažu kaitinti iki užvirimo. Nukaisti,
alkūnės sąnarių skausmus, jei trin- laikyti dar valandą a r dvi šiltai,
sime kadagių aliejumi. Uogose yra nukošti, išsunkti, sumaišyti su 0,75 1
daug augalinio cukraus, gausu dervų. gero raudonojo vyno. Gerti po taurelę
Jaunos šakelės yra vitaminingos, iš jų pusę valandos prieš valgį.
galima virti arbatą ir gerti. Nereikia
„Klaipėda"
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BENAMYSTĖS
PROBLEMA LIETUVOJE
MARYTĖ GUSTAINIENĖ
Lietuvoje vis daugėja elgetau
jančių žmonių, benamių. Moksli
ninkai šiuos žmones vadina užribio
klase, atstumtaisiais, socialiai atskir
taisiais, nes visais laikais jie gyvenda
vo ir gyvena tarsi už „normalios" vi
suomenės ribų. Jų gatvėse vis daugė
ja. Žmonėms, neturintiems nuola
tinės gyvenamosios vietos, yra už
kirstas kelias užsiimti įvairia veikla,
turėti sąskaitą banke, naudotis medi
cinos paslaugomis. Benamių proble
ma sudėtinga, nes jai Įtakos turi ne
tik ekonominiai veiksniai, bet ir psi
chologiniai motyvai, išsilavinimas,
šeimos tradicijos, suformuoti Įgūdžiai
ir pan. Lietuvoje benamiai gyvena
sandėliukuose, daugiaaukščių namų
rūsiuose ir pan. Problema aktuali,
nes benamiai yra pavojingi visuo
menei dėl vis didėjančio nusikalsta
mumo (plėšimai, užpuldinėjimai),
nešiojamų užkrečiamų ligų, higienos.
Pirmosios žinios apie benamius
pasirodė žiniasklaidoje. Kaip teigia
sociologė E. Kocai (2004), oficialūs
duomenys apie juos pirmą kartą buvo
paskelbti tik 2001 m., Įvykus visuo
tiniam šalies gyventojų surašymui.
Buvo teigiama, kad šalyje yra 1,250
benamių. Vėlesni tyrimai parodė, kad
benamių skaičius yra daug didesnis ir
turi augimo tendenciją. Tuo galima
Įsitikinti ir kasdienybėje, nes matome
vis dažniau elgetaujančių, prašančių
išmaldos, miegančių gatvėse ar dau
giaaukščių namų rūsiuose, laiptinėse
žmonių. Kas jie tokie? Kaip žmonės
atsidūrė gatvėje? Daugybė veiksnių
turi Įtakos, bet vienas svarbiausių psichologinis, kai benamiai sąmo
ningai pasirenka bastymąsi gatvė
mis, miegą be jokių patogumų, gy
venimą be suvaržymų, kuriuos
sukuria turtas ir nuosavybė.
„Aušros" gimnazijos keletas mo
kinių susidomėjo benamystės reiš
kiniu ir atliko mažą sociologini
tyrimą. Paulius Ragauskas, pirmos
klasės gimnazistas, pakalbino vieną
benami, pravarde Sadko (anksčiau jis
mokėjo groti balalaika ar gitara). JĮ
rado Žaliakalnyje, Vytauto parke,
ramiai miegantį ant suoliuko. Pa
klaustas, kaip atsidūrė gatvėje, be
namis atsakė, kad net ir pats to ne
pastebėjo - taurelė po taurelės žiūri, jau ir buto nebėra. Paradok
salu, kad šis žmogus net neprisime
na, kokį darbą jis dirbo statybose.
Gal buvo pagalbinis darbininkas?
Bet, matyt, tas buvo taip seniai...
Susiranda ir draugužių, ir nereikia
saugoti laiko, skubėti: kada nori, tada
ir atsikelia, ką nori, tą ir veikia. Taigi
jo visos dienos ir visos naktys. Tik
kokia ateitis?
Kaip teigia sociologas R. Mertonas (1997), benamiai nepriima ben
drų visuomenės vertybių, todėl gali
būti laikomi tik fiktyviais visuo
menės nariais. Jiems svetimi tikslai,
kurių siekti Įsipareigoja bendra
kultūra, jų elgesys nesiderina su ins
titucinėmis normomis, jie kuria savas
normas ir vertybes.
Daugelio benamių amžius, kaip
teigia E. Kocai (2004), yra brandus nuo 30 iki 60 metų. Jaunimo ir
pensinio amžiaus benamių yra paly
ginti mažiau. Benamių išsimokslini
mas įvairus, tačiau didžioji dauguma
turi gana žemą išsimokslinimo lygį.
Taigi jiems susirasti darbą, išlaikyti
šeimą, pasirūpinti būstu tikrai

sunku, juolab kad dar ir pastangų bei
atsakomybės savybių nėra suformuo
ta. Taigi benamiai pirmiausia patys
turi norėti keisti, savo gyvenimo
būdą, ieškoti tinkamesnės išeities iš
nuolatinio skurdo, neaiškios ateities.
Lemiamą vaidmenį žmogaus gyve
nime ir vystymesi, kaip teigia I.
Leliūgienė (2003), vaidina jo požiūris
Į save, jo Aš koncepcija.
Aistė Radzevičiūtė, pirmos klasės
gimnazistė, pakalbino elgetaujančią
mergaitę. Ji vaikštinėjo kavinėje ir
prašė lankytojų pinigų. Mergytė buvo
nekalbi, tik paminėjo, kad ją tėvai
išvaro elgetauti, ji nenori valgio ar
daiktų, jai reikia pinigų, kuriuos neš
savo tėvams. Tai kas gi čia, verslas?
Ištiesus delną paprašyti nėra lengva,
manau, kad taip gali elgtis tik labai
drąsus žmogus. O vaikai priverčiami
eiti Į gatves ir uždarbiauti. Tie vaikai
jau nuo pat mažens luošinami dva
siškai, turi psichologinių problemų
ateityje ir retai pasirenka geresnį
gyvenimo kelią. Jie Įpranta gyventi
skurdžiai, prašyti išmaldos ir gyventi
tik šia diena. Tokie vaikai neįpratina
mi dirbti, nemoka būti atsakingi. Jie
ir mokytis negali, nes šeimai tapus
bename, jie paprastai priversti daž
nai keltis iš vienos vietos Į kitą. Be
namiams vaikams yra problemų lan
kant mokyklą.
Ne visada Į gatvę išeinama, tik
degradavus, įklimpus į alkoholio ar
narkotikų liūną. Pasitaiko ir kitokių
priežasčių. Benamiu, kaip teigia so
ciologas A. Giddensas (2005), retai
tampama dėl tiesioginio „priežastinio
ir pasekminio" ryšio. Viena po kitos
žmogų gali ištikti kelios nelaimės,
šitaip suformuodamos galingą, že
myn krintančią spiralę. Tyrimais
Įrodyta, kad nuo benamystės men
kiausiai apsaugoti žmonės iš dar
bininkų klasės žemutinių sluoksnių,
neturintys jokių ypatingų įgūdžių ir
gaunantys labai mažas pajamas. Il
galaikis nedarbas yra vienas iš pag
rindinių rodiklių. Esminę įtaką daro
ir suirusi šeima bei pašliję santykiai.
Kaip teigia sociologė E. Kocai,
2004 m. Lietuvos darbo biržoje buvo
Įregistruota 167 tūkst. bedarbių, iš jų
moterų - 88,3 tūkst. (52,9 proc),
vyrų - 78,6 tūkst. (47,1 proc). Ben
dras šalies nedarbo lygis siekia 8
proc: moterų - 8,6 proc, vyrų - 7,5
proc. Apie pusę Įregistruotų bedarbių
- kaimo gyventojai. Tai irgi susiję su
benamių problemomis, nes darbo
neturėjimas provokuoja kitus ne
priteklius. Žmogus parduoda būstą,
tikėdamasis įsigyti kažką pigesnio,
bet nepavykus tampa benamiu. Sa
kytume, kad kiekvienas žmogus turi
savo gamines, artimuosius, draugus,
tai kodėl negali prisiglausti pas juos.
Deja, mūsų visuomenėje jau pašlijo ir
tokie santykiai. Tačiau benamiai daž
nai būna praradę būstą ir visus
ryšius su artimais žmonėmis, kaimy
nais, draugais. Benamiai netenka ir
pagarbos, nes jų pozicija visuomenėje
nevertinama, nesvarbi, kai kurie
benamiai net kelia pavojų ir grėsmę.
Tačiau sergantys benamiai, žaiz
doti kelia bendruomenės narių užuo
jautą, gailestį, jiems nori padėti. Mes
patys Įmetame centų į benamių padė
tas ant grindinio dėžutes arba
nuperkame jiems valgyti. Ligoninėse
benamiai negali būti gydomi, nes jie
neregistruoti, neturi nuolatinės gyve
namosios vietos.
Spaudoje nemažai rašoma apie

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Nesuderinamos sąvokos
eniai mums kliūva prie Lie
tuvos Respublikos Vyriau
sybės veikiantis Tautinių
m a ž u m ų ir išeivijos departamen
t a s . Ne dėl jo vienaip ar kitaip ne
priimtinos veiklos, bet būtent dėl
pavadinimo. Ką gi bendra t u r i
išeivija (tai kitas, m u s ypač erzi
n a n t i s žodis, suplakantis visus
užsienio lietuvius į vieną nepagei
daujamą ir netinkamą kategoriją)
su tautinėmis mažumomis, gyve
nančiomis Lietuvoje?
Kai k a l b a m a apie išeiviją,
mintyje, be abejo, t u r i m a lietuvius,
kurie visam laikui ar tik laikinai
gyvena už Lietuvos ribų. Kai mini
mos tautinės mažumos, jos sieja
mos su kitataučiais, t.y., nelietu
vių kilmės asmenimis, gyvenan
čiais Lietuvoje, pvz., lenkais, ru
sais, žydais, vokiečiais, latviais,
baltarusiais, ukrainiečiais ir kt.,
kurie yra j a u įleidę šaknis į Lie
tuvos žemę ir net įsigiję pilietybę.
Nors Lietuvoje (bent viešai) diskri
minacijos prieš tautinių mažumų
gyventojus n e m a t y t i , be abejo,
nuolat iškyla įvairios problemos,
k u r i a s t u r i spręsti atitinkamos
įstaigos. Šiuo metu, atrodo, tai
atlieka Tautinių mažumų ir išeivi
jos d e p a r t a m e n t a s , kurio veikla
apima ir Lietuvą, ir užsienį. Tokia
apimtis tikrai yra nelogiška, todėl
ir kyla priešiški pasisakymai bei
pasiūlymai, kad šis departamentas
b ū t ų p a d a l i n t a s į dvi atskiras
šakas, kurių kiekviena darbuotųsi
jai pavestoje srityje.
Užsienio lietuviai, ypač JAV
Lietuvių Bendruomenės vadovybė
ir jos atstovai LR Seimo bei JAV
LB komisijoje, ne kartą kėlė šį
klausimą ir pabrėžė, kad išeivija
tikrai nedaug bendra turi su Lie
tuvoje gyvenančiais kitataučiais,
kurie vadinami „mažumų gyven
tojais". Deja, iki šiol žodžiai ir pa
siūlymai nebuvo išgirsti, todėl ma
lonu, kad juos šio mėnesio pradžio
j e pakartojo Seimo narys Arminas
Lydeka. Jis kone nuo pat pradžios
darbuojasi LR Seimo ir JAV LB
komisijoje, su užsienio (juo labiau
Amerikos) lietuvių problemomis,
norais, lūkesčiais ir rūpesčiais yra
gerai susipažinęs. Beje, Arminas
Lydeka yra LR Seimo Žmogaus
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iškraustomas šeimas iš butų (jos ne
moka mokesčių už paslaugas). Prob
lemiška tai, kad tose šeimose yra ir
mažamečių vaikų, kurių ateitis tam
pa tikrai miglota. Dažnai kreipiamasi
į įvairias instancijas, prašoma pagal
bos. Dažniausiai padedama tiems,
kurie labiau to nusipelnę. Daugiau
pagalbos teikiama toms šeimoms, ku
riose yra mažų vaikų a r neįgaliųjų as
menų. Žiniasklaidoje nemažai apra
šyta atvejų, kai vaikai išvaro savo
pasenusius tėvus į gatvę, liepia elge
tauti. Deja, šiuo atveju drįsčiau pa
stebėti šeimoje suformuotas neigia
m a s nuostatas kito asmens atžvilgiu.
Svarbu, kad tik man būtų gerai, o
seni jau savo amžių nugyveno. Gal
kada nors ir tėvai buvo šiurkštūs sa
vo vaikams, skriaudė ar pan. Nema
nyčiau, kad vaikai, kuriais buvo labai
rūpintasi, galėtų taip pasielgti su
savo tėvais ar kitais artimais šeimos
nariais.

teisių komiteto pirmininkas, tai jo
dėmesio akiračiui priklauso ir va
dinamosios Lietuvos mažumos,
stebint ir tikrinant, kad nei vienos
jų teisės nebūtų pažeistos. Verta
pažymėti, k a d Seimo narys A.
Lydeka ne tik prisiminė, bet ir pri
minė, dažną užsienio lietuvių krei
pimąsi į Lietuvos valdžios institu
cijas, kad išeivijos ir t a u t i n i ų
mažumų reikalai nebūtų suplakti \
vieną departamentą.
Netrukus vėl vyks LR Seimo ir
JAV LB komisijos posėdžiai. Šį
kartą Vilniuje, bet praėjusią vasa
rą jie vyko Čikagos priemiestyje,
Lemonte, kur kaip tik pagrindinės
temos buvo nukreiptos į Amerikos
lietuvių reikalus. Tuomet iš Lie
tuvos atvykę Seimo nariai ne tik
turėjo progos dar kartą išgirsti,
kas mums šiuo metu labiausiai
rūpi, kuo sielojamės ir džiaugia
mės, kaip Lietuva galėtų padėti
savo tautiečiams, kai j a u kone
trečdalis visų jos gyventojų gyvena
užsieniuose, bet ir konkrečiai susi
pažinti su Amerikos lietuvių orga
nizacijomis, institucijomis, švie
timu, net dalyvauti Aštuntojoje
dainų šventėje, vykusioje Čikagoje.
Vadinasi, svečiams iš Lietuvos
Amerikos lietuviai jau nebebuvo
„abstrakti žmonių grupė", bet
gyva ir gyvastinga lietuvių tautos
dalis, kuriai būtina padėti ir
pasirūpinti jos lietuvišku išlikimu.
Nėra abejonės, kad mūsų ats
tovai, susirinkę į Seimo ir JAV LB
komisijos posėdžius, vėl iškels tą
patį klausimą: kodėl išeivijos ir
Lietuvos tautinių mažumų reika
lai sprendžiami vieno ir to paties
departamento? Galbūt šį kartą
kažkas tą klausimą išgirs ir pa
bandys duoti atsakymą? O galbūt
reikės dar daug kartų jį klausti ir
pastangų padėti, kol Lietuvos
valdžia pagaliau įsisąmonins, kad
lietuviškoji diaspora jai yra labai
svarbi, kad ja būtina pasirūpinti
ne vien simboliškais pasveikini
mais ar apsilankymais, bet kon
krečiomis ir nuolatinėmis pastan
gomis. O Lietuvos tautinių ma
žumų reikalus lai sprendžia kitos
atitinkamos įstaigos ar departa
mentai.

Gali būti, kad benamiais tampa
ma ištikus kokiai nors nelaimei (gais
ras, apgaulės, tėvų mirtis). Gim
nazistė Živilė Jakubauskaitė sužinojo
vienos benamės mergaitės istoriją.
Šioji į gatvę pateko po tėvų mirties,
dar labai maža. Negalėjo nei mokytis,
o duoną pelnėsi elgetaudama. Praėjo
daug metų - šalčio, negandų, bado.
Jau būdama mergina, vieną dieną
užklydo į tolimą Dzūkijos sodybą ir
ten pasiliko dirbti ūkio pagalbininke.
Jaunystė visiems dovanojo galimy
bių. Ir šią merginą aplankė meilė,
vėliau ji susituokė ir dabar gražiai
gyvena toje pačioje sodyboje. Taigi
prisikelti iš nuopuolio niekada ne
vėlu, tik reikia dėti pastangas, labai
norėti „įsikibti į gyvenimą".
Deja, dauguma benamių taip ir
klaidžioja be ateities, be jokių sva
jonių ar troškimų, murzini, dvo
kiantys alkoholiu, apiplyšę ir žaiz
doti.
N u k e l t a į H P s l-
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88 metų sukakties
minėjimas

mu, kiekvienam programos dalyviui
paspaudė ranką.
Vilniuje p o ilgų ir karštų darbo
valandų buvo keletas vakaronių,
kurios amerikiečius lektorius susipažindino su Lietuvos tautodaile, o
seminarų dalyviai su amerikiečiais
dainavo, šoko, žaidė. Dalis lektorių
savo lėšomis pasisamdė autobusą
aplankyti Klaipėdą, Nidą, Palangą.
Kita dalis pasiliko Vilniuje ir dalyva
vo viešosiose bei privačiose Kara-

Lietuvos Prezidentūros kieme Vilniuje Karaliaus Mindaugo šventės proga (iš
kairės): APPLE prez. dr. Kari Janovvitz. Vilma Narkevičienė ir Amanda MulioAigirdo Muiioito nuo +r .
lienė.

Jie y r a pakviesti nuo 2007 m.
sausio 15 iki vasario 9 d. dirbti su
Kauno apskrities grupėmis dėstys
kompiuterinį raštingumą pradžia
m o k s l i a m s , t r u p u t į pažengusioms
grupėms ir gerokai pažengusiems,
kurie nori išmokti kurti svetaines
i n t e r n e t e . P a k v i e t i m a s g a u t a s iš
Vilmos Narkevičienės, dr. Grigonio
sukurtos Kauno specialiosios peda
gogikos mokyklų draugijos pirmi
ninkės.
Pasvalyje Mulioliai 4 savaites
dirbs su pradžiamoksliais ir pažen
gusiomis grupėmis, o su pažangiau
siais nagrinės nuotolinio mokymo ir
mokymosi t e m a s . Pasvalio švietimo
centras gavo visą nuotolinio mokymo
įrangą ir nori, k a d k u o daugiau
mokytojų susipažintų su šiuo moky
mo ir mokymosi būdu.
Mulioliai šių metų vasarą dirbo
Vilniuje n e t su 13 įvairių grupių,
kuriose dėstė 21 lektorius iš JAV, 7
iš Lietuvos ir 12 vertėjų, organiza
cinį darbą t v a r k ė 5 asmenys. Buvo 2
regioniniai seminarai, kuriuos vedė
„Vilties" draugijos ruošiama stovyk
la, dirbo 5 lektoriai iš JAV bei Kauno
specialiųjų pedagogų ir tėvų draugi
jos ruošiami specialiosios pedago
gikos seminarai Kaune, Ventoje ir
Smalininkuose, kuriuose paskaitas
skaitė 5 amerikiečiai.
„Vilties" stovykla vyko prie
Baltijos jūros ir buvo taikoma šei
moms, kurios turi vaikų su ypatin
gomis negaliomis. Čia APPLE lekto
riai padeda neįgalių vaikų mokyto
j a m s ir auklėtojams našiau dirbti su
tokiais vaikais, pademonstruoja tos
teorijos taikymą praktiškame darbe.
Prez. Valdas Adamkus su žmona Al
ma aplankė šią stovyklą, džiaugėsi
vaikų su negalia parodyta progra
mėle, sveikino gėrėjosi jų išradingu-
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Lietuvos kariuomenės

TALENTUS IR ENERGIJĄ
AUKOJANT LIETUVAI
A m a n d a i r Algirdas Mulioliai po
t r u m p ų atostogų t ę s kompiuterinio
r a š t i n g u m o s e m i n a r u s Lietuvoje.
Ateinantieji, 2007 metai jiems b u s
j a u 17-ieji, k a i šie a b u A P P L E
savanoriai - talkininkai: pedagogė
A m a n d a — i r menininkas Algirdas,
kompiuterių specialistai, savo talen
tus, laiką, energiją ir nemažai savų
išlaidų aukoja padėdami Lietuvos
švietimui žengti į kompiuterinio
raštingumo amžių.

__

liaus Mindaugo karūnavimo šven
tėse. Keturi lektoriai gavo preziden
to pakvietimus į Prezidentūros kie
me ruošiamą priėmimą. Amanda ir
Algirdas Mulioliai pasinaudojo šia
proga supažindinti dabartinį APPLE
prezidentą dr. Kari Janowitz ir jo
bendradarbę, naują Kauno specia
liųjų pedagogų ir tėvų draugijos
pirmininkę Vilmą Narkevičienę.
Po seminarų buvo aptarti atei
ties planai. Per pastaruosius metus
ir ateinantiems metams yra gauta
Europos Sąjungos lėšų mokytojų -se
minarams ruošti. Pedagogams mi
nisterija skiria tik penkias apmoka
mas seminarų dienas.
APPLE (American Profesional
Partnership for Lithuanian Education) organizacijoje Amanda dirba
nuo 1990 metų, ji yra tarybos vi
cepirmininkė informacijai ir techno
logijai. Nuo 1998 metų įsijungė ir Al
girdas. Jis dėsto kompiuterinio raš
tingumo kursą Lietuvos mokyto
jams. Išauginę gražią šeimą, Mulio
liai džiaugiasi ir šeimos padidėjimu.
Dukra Elena, baigusi matematikos
ir kompiuterių mokslus, iškili rašy
toja, romantinių novelių autorė, lai
mėjusi premijų ir apdovanojimų,
šešios jos knygos jau išspausdintos
„Zebrą Regency" leidyklos, kartu su
vyru Richard Greene augina Gailutę
ir Antaniną. Sūnus Jonas su žmona
soliste Virginija Bruožyte augina
dukrelę Aniką. Linas su Rita džiau
giasi Andriumi ir Sofija. Jis yra
nekilnojamo turto sėkmingas ver
slininkas, o Saulius - histologas, dir
bąs biologijos ląstelių studijų srityje.
Muliolių šeimai nepritrūksta
energijos atiduoti vertingą duoklę ir
lietuviškiems reikalams.

Sekmadienį, gruodžio 3 d., Šv.
Antano parapijos patalpose buvo
atšvęstas Lietuvos kariuomenės
atkūrimo 88 metų sukakties minėji
mas. Sekmadienį, lapkričio 26 d., šv.
Mišios buvo aukojamos už žuvusius
savanorius, karius, partizanus, šau
lius. Mišias užprašė ramovėnai, šau
liai, birutietės bei Dariaus ir Girėno
klubas. Gruodžio 3 d., organizacijos
dalyvavo su vėliavomis, kurias baž
nyčioje lydėjo Švyturio j ū r ų šaulių
kuopos vadas ir Lietuvos Šaulių są
jungos išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius bei vado pavaduotojas, garbės
šaulys Jonas Šostakas. Mišių metu
gražiai giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muz. Stasio Sližio. Kle
bonas ir Lietuvos šaulių sąjungos
išeivijoje vyriausias kapelionas Al
fonsas Babonas pasakė šventei skir
tą pamokslą.
Sukakties minėjime dalyvavo
gražus būrys žmonių, parapijos salė
buvo pilnutėlė. Salę puošė Mykolo
Abariaus specialiai padarytas pla
katas su užrašu: „Jūs savo gyvybę
aukojote Lietuvai". Lietuvos Šaulių
sąjungos išeivijoje vadas ir Švyturio
jūrų šaulių kuopos vadas Mykolas
Abarius pradėjo minėjimą, dėkoda
mas visiems už gausų dalyvavimą.
Kun. Alfonsas Babonas sukalbėjo
invokaciją. Po to buvo pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę.

Jonas Urbonas, buvęs Dievo Ap
vaizdos parapijos tarybos pirminin
kas, buvęs Detroito apylinkės Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas ir
dabartinis Amerikos Respublikonų
federacijos pirmininkas, skaitė įdo
mią ir turiningą paskaitą apie
Lietuvos kariuomenės praeities ko
vas, dabarties pasiekimus ir ateities
planus. Galime džiaugtis, k a d Lie
tuvos kariai yra narsūs ir pasiruošę
ginti savo kraštą. Prelegentas para
gino didžiuotis Lietuva ir garsinti jos
vardą. Taip pat Jonas Urbonas pa
sidžiaugė, kad Šv. Antano parapija
gyvuoja, yra veikli, švenčia visas
tautos ir religines šventes.
Muz. Stasys Sližys buvo pa
kviestas pravesti bendrą dainavimą.
Padainuotos kelios patriotiškos dai
nos.
Rengėjų vardu vadas Mykolas
Abarius padėkojo kun. Alfonsui Babonui už aukotas Mišias, pamokslą
ir invokaciją, muz. Stasiui Sližiui už
vargonavimą ir giedojimą Mišių
metu, prelegentui Jonui Urbonui,
vėliavų tarnybai ir gausiems šios
šventės dalyviams. Minėjimas už
baigtas visų dalyvių sugiedotu
Lietuvos himnu.
Po to vyko malonus pabendravi
mas.
Regina J u š k a i t ė - Š v o b i e n ė

Š.m. gruodžio 3 d., Detroite, Šv. Antano parapijoje, Įvyko Lietuvos kariuomenės
88 m. įkūrimo sukakties paminėjimas, kuri suorganizavo Detroito ramovėnų
skyrius, su Švyturio jūrų šaulių kuopa, Dariaus ir Girėno klubu bei birutietėmis.
Nuotraukoje (iš kairės): Detroito ramovėnų sk. pirm. ir Lietuvių šaulių sąjungos
išeivijoje vadas Mykolas Abarius, Šventės prelegentas Jonas Urbonas, Šv. A n 
tano parapijos klebonas kun. Alfonsas Babonas, muz. Stasys Sližys.

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS
14SO AM banga iš WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE
GIRDĖTI INTERNETU

w w w . wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
V.R.
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SV BARBOROS ATLAIDAI IR BARBOROS Z A G A R I E T E S
P A M I N Ė J I M A S ŽAGARĖJE
MARIUS DYGLYS
Pirmąjį Advento sekmadienį,
gruodžio 3 d., Šiaulių vyskupijoje,
Žagarės parapijoje, senojoje bažnyčio
j e vyko šv. Barboros atlaidai ir Dievo
tarnaitės Barboros Žagarietės pami
nėjimas. Tai didžiulė šventė ne tik
Žagarės tikintiesiems, bet ir visai Lie
tuvos Katalikų Bažnyčiai. \ ją atvyko
tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos parapi
jų. Šventės pagrindinis svečias - visų
laukiamas Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis. Kartu su juo atvyko ir
Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės
beatifikacijos bylos vicepostulatorius,
tėvas Kazimieras Ambrasas, SJ. Jis
tikrai daug ką turėjo papasakoti ti
kintiesiems, sugrįžęs iš kelionės į
Šventąją Žemę. Prieš šv. Mišias buvo
išdalinti Dievo tarnaitės Barboros
Žagarietės tądien pirmą kartą su
giedotos litanijos ir sakyto pamokslo
žodžiai. Litanijos giedojimui vadova
vo, neseniai į parapiją paskirtas dar
buotis, kun. Rimantas Žeromskis,
k a r t u su Joniškio meno mokyklos Ža
garės filialo Irenos Stripinienės va
dovaujamu folkloriniu ansambliu.
Mišias aukojo vysk. Eugenijus Bar
tulis kartu su t. Ambrasu, SJ. Jiems
prie altoriaus patarnavo Kauno
tarpdiecezinės kunigų seminarijos rV
kurso klierikas Laurynas Grikietis ir
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos V kurso
klierikas Marius Dyglys.
Labiausiai verta atkreipti dėmesį
į t. Ambraso, SJ, pateiktų lapų antro

sios pusės medžiagą ir homilijos metu
vaizdingą apibūdinimą kaip atski
riant tris skirtingų laikotarpių Barboras.
Keliaudamas pro Italiją ir už
sukęs į nedidelę S. Giovanni Rotondo
Šv. Onufrijaus parapijos bažnytėlę,
kurioje viešpatavo ypatinga tyla, ir
tik keli lietuviškos grupės kryžnešiai
ir vėliavnešiai, išsibarstę pakam
pėmis, suklaupę suoluose ar susi
mąstę prie Dievo stalo, su kuriais
kartu garbino Svč. Sakramentą,
meldėsi. Visai netikėtai išvydo kairėje
bažnyčios pusėje stovinčią ir ryškiai
apšviestą statulą. Tėvas Ambrasas
perteikia šį įspūdį tokiais žodžiais:
„Iškėlusi karūnuotą galvą aukštyn,
pailgo veido, įsmeigusi žvilgsnį į dan
gų, laikydama dešinėje rankoje taurę
ir palmę - kankinės simbolį — seno
viniais, ilgais viduramžių rūbais apsi
taisiusi, su prie kairiojo šono
prispaustu kalaviju - ne be reikalo ji
yra kavaleristų, bokštų, tvirtovių,
artilerijos, kalnakasių globėja - ši
visiškai nekariška jauna mergina su
ilga tunika ir per petį permestu rau
donu apsiaustu, iškelta į altorių
garbę. Statulos papėdėje ryškios rai
dės: S. Barbara V M. — „Šventoji
Barbora". Tai toji, visoje Katalikų
Bažnyčioje garsi pirmųjų amžių šven
toji, kurios trumpą biografiją taip pat
galima surasti kun. A. Bulotos ir L.
v

Benio knygoje „Šventųjų gyvenimai".
Ji apibūdinama kaip turtuolio Dioskoro dukra, atsisakiusi tekėti pagal
tėvo norą ir už tai buvo įkalinta

Taip atėjo vakaras. Su manim kartu į Klinkerio plytinę atvyko ir keli jauni vokiečiai, kurie
buvo į stovyklą atvežti už santykiavimą su len
kaitėmis. Juos paskyrė tiesiog į vieną blogiausių
darbo komandų, būtent: į molio drobę. Ten buvo
labai nešvarus darbas ir jie negavo maisto priedo.
Vienas kokių 25 metų ūkininkaitis man pasipa
sakojo, kad jis turįs mergaitę lenkaitę ir norįs ją
vesti. Ji netrukus susilauksianti nuo jo kūdikį.
J a m esanti iškelta byla ir teismas sutikęs bylą
panaikinti, jei jis išsižadėtų tą mergaitę vesti. Bet
jis pareiškė, kad jis dėsiąs visas pastangas su j a
susituokti. Po to pakviestas į teismą savo mergai
tės neišsižadėjo, gi atvežtas atgal į stovyklą po ke
lių savaičių jis mirė badu.
itas vokietis ūkininkaitis, kuris taip pat
kartu buvo atvarytas pas KLinkerį, nusi
kalto irgi santykiavimu su lenkaite. Jis j a u buvo
tris mėnesius kitoje stovykloje, bet tenai gerai
maitinęsis, nes jo motina tam tikrais keliais at
siųsdavo pakankamai maisto ir jis buvo mūsų
grupėje stipriausias. Čia, pas Klinkerį, praėjus
vos kelioms savaitėms, jis labai sublogo, akys įdu
bo ir vieną rytą m a n jo draugas papasakojo, k a d
jis naktį mirė. Tai buvo sveikas 26 metų vyrukas.
Dalis suimtųjų, patekusių į vieną transportą,
greit susigyvendavo, kaip viena šeima ir visą lai
ką palaikydavo ryšius. Tai buvo tam tikras likimo
draugų ratelis. Iš tų, kurie su mūsų transportu
atvyko į šią stovyklą, labai maža dalis beišvydo
laisvę: ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai žuvo.
Vienas berlynietis gydytojas, kuris už abortų
darymą buvo j a u atlikęs trejų metų kalėjimo
bausmę, atvyko k a r t u su mumis. Jis gavo stovyk
loje iš karto raudoną (politinio) žymę, bet jis kal
bėjo labai griežtai prieš nacius ir turbūt įskųstas
vėliau gavo žalią (recidyvisto) žymę ir dar buvo
paskirtas į baudžiamąją kuopą. Kada mes atvy
kome į stovyklą, jis po trejų kalėjime praleistų
metų buvo stiprus vyras, tvirtas ir net neliesas.
Kovo mėnesį, kada aš gulėjau ligoninėje, jis taip
p a t buvo atgabentas ir gulėjo šalia manęs. Tada
jis buvo j a u visiškai suvargęs. Kai pas jį jokios
ligos nerado, — nusilpimas nesiskaitė liga, — vėl
išrašė iš ligoninės. Po kelių dienų jis mirė.
Nejučiomis atėjo vakaras ir pasigirdo skam
butis gulti. Nakties j a u bijojau iš patyrimų
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prašymu,
bokšte, kankinta ir, kartu su šv. joje, 276 žagariečių
2005.09.24 dieną pradėta Barboros
Julijona, nužudyta.
Atvykus į Žagarės Senąją baž Umiastauskaitės, o dabar liaudyje ir
nyčią, galima šventąją Barborą pa naujai pradėtoje beatifikacijos byloje
matyti pagrindiniame bažnyčios alto vadinamos Barboros Žagarietės, pa
riuje nupieštame paveiksle. Kun. skelbimo* palaimintąja byla.
Trečioji Barbora yra kunigaikščio
Ambrasas iš karto klausia: „Kokiu
būdu atsirado jis Lietuvoje ir net Margirio bendražygė, Lietuvos di
bažnyčioje į centrinę vietą pakliuvo? džioji kunigaikštienė ir Lenkijos ka
Gal todėl, kad garbingos ir turtingos ralienė, taip pat neilgai šioje žemėje
šio krašto didikų Umiastauskių gimi gyvenusi moteris (1520/1522
nės dukra irgi buvo Barbora ir, gelbė- 1551.05.08), palaidota greta pirmo
damasi nuo grubaus tėvo įžūlumo, sios karaliaus Žygimanto Augusto
nenorėdama prarasti skaistybės, iš žmonos Elzbietos Vilniaus katedroje.
šoko pro langą ir šitaip vos dvidešimt Jos palaikus ir šiandien gali pamatyti
metė nukeliavo amžinybėn? Gal tur lankytojai...
tingi tėvai, jaučią kaltę ir atsakomybę
Baigdamas pamokslą, kun. Am
dėl per ankstyvos dukros mirties, ši brasas mums priminė, kad Dievo tar
taip norėjo atgailoti, ją įamžinti ir sa naitės Barboros Žagarietės atmini
votiškai atsiprašyti už savo kaltes?"
mas mūsų dienomis neblėsta, bet,
Barbora Žagarietė, tai kita isto kaip paliudijo 2006 m. Žagarėje ir jos
rinė asmenybė, apie kurią jau ne apylinkėse surengta mokslinė-kommažai parašyta straipsnių spaudoje ir pleksinė ekspedicija, nesiliauja nauji
išleista knygutė „Neužmiršta Žaga išgijimai ir kitos, jos užtarimu gau
rės stebuklų mergelė". Taip pat ruo namos, malonės iš Viešpaties. Štai
šiama spaudai ir daugiau medžiagos kodėl jos vardas visų labiau ir daž
apie mūsų tautos kankinę. Trumpai niau kartojamas tikinčiųjų lūpose.
pateikdamas ir iš naujo supažinda Prašykime, kad Dievas kuo greičiau
mas su Barbora Umiastauskaite-Ža- duotų Lietuvai'naują palaimintąją ir
gariete tėvas Ambrasas, SJ, skatino šventąją.
tikinčiuosius netylėti. Per tiek amžių
Todėl BŽbb Tribunolas, kartu su
(Barbora Umiastauskaitė gimusi Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartu
1628, žuvusi 1648 m.) Barboros Žaga liu, prašo visus, kurie patyrę (ar gir
rietės garsas netyla net mūsų die dėję) per Barboros Žagarietės už
nomis. J a u vyskupo Motiejus Valan tarimą kokių nors dangaus malonių,
v
v
čiaus liepimu, šios pasaulietės Bar
pranešti Šiaulių kurijai (Šiaulių vys
boros užtarimu buvo užrašyta 400
kupijos kurija BŽbb, Žvejų skg.2,
įvykusių stebuklų, pasikartojančių
Šiauliai, LT - -76294, tel. (41) 52 11
ligi dabar. Štai kodėl Šiaulių vyskupi
10, greitpaštis zagariete@takas.lt).

NACIŲ PRAGARE
Kalinio Nr 40627 išgyvenimai
nacių koncentracijos stovyklose
1941—1945
įONAS CRICOlAmS
i Nr. B
Oranienburgo stovykloje. Čia, KLinkerio koman
doje, taip pat žmonių buvo daugiau, negu vietos.
Nusirengus viršutinius drabužius reikėjo sudėti
taip, kad numeris būtų matomas, ir sukrauti ant
spintų arba suolų. Autus arba kojines reikėjo su
kišti į batus ir batus tiesiai išlygiuoti.
Suėję į miegamąjį, turėjom laukti, kol visi
anksčiau buvusieji suguls, tada tvarkytojas mums
nurodys guolį ir duos antklodžių.
Miegamojoje salėje lovų nebuvo. Tik blokų
pareigūnai ir prominentai turėjo lovas. Mes visi
gulėjome ant čiužinių asloje. Čiužiniai buvo sudėti
išilgai salės po dvi eiles. Per čiužinių susidūrimą
buvo iš šiaudų padaryta abiem eilėm bendra
pagalvė, bet tokia siaura, kad galvas reikėjo dėti
vieną šalia kitos. Pagalvė ir čiužiniai buvo
apdengti antklodėmis.
iegamojo tvarkytojas nežinojo, kur mus su
guldyti, nes kada sugulė visi senieji, vietos
mums jokiu būdu nebeliko, o suguldyti reikėjo
visus. Padavęs po dvi antklodes, liepė gulti į tar
pus, bet tarpų nebuvo, nes žmonės jau gulėjo su
sispaudę ant šono, kaip silkės. Salės tvarkytojas
keikė, dūko, bet vietos vis tiek daugiau nepasi
darė. Visas piktumas nukrypo į mus. Mūsų pa
dėtis buvo bjauri. Savo antklodes pasiėmęs, gu
liau į man nurodytą vietą ant kitų. Tie keikė, rė
kė, pradėjo kumščiuoti. Pribėgęs tvarkytojas pra
dėjo juos tampyti už kojų ir už antklodžių. Taip
man pavyko įsmukti į tarpą ir „laimėjau" vietą.
Bet kokia ta vieta! Ant šonų gulėjome taip susi
spaudę, kad jokiu būdu nebuvo galima antklodžių
įkišti į tarpus ir vos buvo galima kvėpuoti. Visoje

M

salėje buvo baisus triukšmas, nes visose eilėse bu
vo toks pat susigrūdimas. Kada užgesino šviesą,
visi turėjo nutilti.
Miegamojoje salėje buvo labai šalta. Langai ir
sienos buvo apdengti storu šarmo sluoksniu, o nuo
lubų nuolat varvėjo vanduo. Palangėse ir kur van
duo sienomis tekėjo nuo lubų, buvo prišalę stori
ledo sluoksniai. Nors ir labai susispaudę gulė
jome, sušilti nebuvo galima, nes nuolat šalo kojos.
Nespėjus užmigti jau reikėjo eiti į išvietę. Einant
basam per apledėjusias grindis ir per akmeninį
koridorių, kojos ėmė beprotiškai šalti. Drebėda
mas sugrįžau į salę, bet vietos j a u neberadau. Ka
da vienas atsikeldavo, kiti suslinkdavo ir tarpo
nebelikdavo. Laimingas buvo t a s , kuris rado savo
guolio vietą. Kiti tamsoje jos neberasdavo, pradė
davo lįsti ne į savo vietas. Tokį paklydėlį spardy
davo ir mušdavo visi, kam jis n a k t į vaikštinėja ir
trukdo kitiems miegoti. Buvo ir tokių atsitikimų,
kada tokie paklydėliai, nesuradę savo guolio, tūp
davo kur nors kampan, o rytą juos rasdavo a r b a
visiškai sušalusius arba pusgyvius.
yvenamojoje salėje naktį vaikštinėti buvo
draudžiama. Buvo leista t i k pereiti. P e r
naktis gyvenamojoje salėje budėjo sargyba, kuriai
buvo įsakyta daboti, kad nė vienas neitų prie spin
tų arba prie drabužių. Reikia a t m i n t i , kad su
imtųjų tarpe buvo nemaža vagių ir net plėšikųprofesionalų. Jei nebūtų buvę griežtai žiūrima, jie
būtų viską išvogę.
Kada grįžęs iš išvietės vėl laimingai įsisprausi
į tarpą, kojos bus taip sušalusios, kad užmigti
jokiu būdu negalėsi. Būdavo t i k r a kankynė, kai
reikia įsispraudus gulėti ir negalima nei pasiju
dinti, nei užmigti. Kartais d a r neužmigus, vėl
reikėdavo eiti į išvietę. Sugrįždavai vėl sušalęs ir
vėl negalėdavai užmigti. Taip dažnai tekdavo
kankintis visą naktį. Prieš rytą visuomet pradė
davo gelti šonus ir kojas. Aš tai ypatingai j u t a u ,
nes kojose turėjau reumatą. K a r t a i s iš skausmo
nebežinodavau kas daryti. J u d i n t i s ir apsiversti
negalima, nes tup/riet reikėjo žadinti visą eilę.
Negalima aprašyti, kiek tokiomis naktimis tekda
vo iškentėti. Atsikėlęs net nežinodavai, kas tau
tamsoje smogė į veidą. Dėl to verčiau kęsti, negu
budinti kitus.
Bus daugiau.

G

6

DRAUGAS, 2006 m. gruodžio 12 d.,'antradienis

Kauno aikštėje kvepėjo sriuba

Sriubos dubenėliai — Savivaldybės aikštėje.
Vilnius, gruodžio 11 d. (ELTA)
— Vilniaus Savivaldybės aikštėje praeiviai buvo kviečiami ragauti sriubos
— čia vyko Maltos ordino ir pranciškonų labdaros akcija „Kalėdų sriuba".

Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr.

Pirmadienį į akciją įsiliejo ir LRT
laidų vedėjai, skelbiantys: „Kelias į
širdį gali eiti ir per skrandį!". Pirmoji
savo firminę sriubą pristatė LTV
„Bėdų turgaus" vedėja žurnalistė
Edita Mildažytė.

Išrinkti Nacionalinės premijos laureatai
Atkelta iš 1 psl.
Dailininkas Rimvydas Kepežinskas apdovanotas už meistrišką gra
fikos meninę raišką knygų iliustra
cijose bei plakatuose ir kaligrafijos
puoselėjimą.
Skulptorius Rimantas Sakalaus
kas Nacionalinę Dremija pelnė už
istorinių ir sakralinių erdvių simbo
linį įprasminimą Kretingos bažnyčio
je ir Kryžių kalno vienuolyne.
Rašytojas Kęstutis Navakas Na
cionaline premija apdovanotas už da
barties būsenų elegantišką išraišką
lyrikoje ir eseistikoje eilėraščių rinki
niuose „Žaidimas gražiais pavir

šiais", „Atspėtos fleitos" ir esė knygą
„Gero gyvenimo kronikos".
Nacionalinė premija paskirta
Prancūzijoje gyvenančiai ir visame
pasaulyje koncertuojančiai lietuvių
pianistei Mūzai Rubackytei už profe
sinį meistriškumą, nacionalinės kul
tūros propagavimą pastarųjų metų
koncertine ir visuomenine veikla.
Žymus fleitistas profesorius Al
girdas Vizgirda Nacionaline premija
įvertintas už 2002-2006 metų kon
ceptualias koncertų ir kompaktinių
plokštelių programas, kūrybiškas ini
ciatyvas, „Kuršių nerijos" festivalio
įgyvendinimą.

Prezidentas nedalyvaus „ k o n c e r t e / /
Atkelta iš 1 psl.
Turiu pasakyti — būkime valstybi
ninkai, nebūkime tik partijos atsto
vai", — sakė V Adamkus.
Seimo posėdžių sekretoriate kon
servatoriai įregistravo nutarimo pro
jektą, kuriuo siūloma VSD per dešimt
dienų pateikti Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto (NSGK) „prašy
tą ir iki šiol negautą būtiną analitinę
medžiagą".
VSD veiklą tyręs NSGK, pateikęs
departamento vadovybei nepalankias
išvadas, negalėjo atsakyti į vieną iš
suformuluotų klausimų — dėl aukštų
pareigūnų galimų korupcinių ryšių,
pažymėdamas, jog to negalėjo pateik
ti dėl VSD nepateiktų pažymų.
Tačiau, kaip rašoma šiuo metu
Seime svarstomame išvadų projekte,
„iš apklausų metu surinktų duomenų
galima būtų daryti prielaidą, kad in
formacijos apie korupcinius ryšius

VSD turi".
VSD vadovas Arvydas Pocius ko
mitetui minėtų pažymų nepateikė,
argumentuodamas, jog tai galėtų pa
kenkti nebaigtam operatyviniam ty
rimui. Pagal įstatymą, dėl sprendi
mų, susijusių su tokios medžiagos
perdavimu, sprendžia įstaigos vado
vas.
Seimas praėjusį antradienį po pa
teikimo pritarė NSGK komiteto iš
vadų dėl VSD veiklos projektui. Ga
lutinį sprendimą dėl išvadų Seimas
priims po svarstymų parlamentinėse
frakcijose šią savaitę, ketvirtadienį.
Laikinosios komisijos teisėmis
VSD veiklos tyrimą atlikęs komitetas
departamento veikloje nurodo radęs
trūkumų, ir, juos Įvertinęs, kaip rašo
ma projekte, „mano, kad VSD gene
ralinis direktorius A. Pocius nėra pa
jėgus tinkamai organizuoti VSD dar
bą ir jam vadovauti".

* Europos plaukimo pirme
nybių Suomijos sostinėje sidabrą
200 m rungtyje kompleksiniu bū
du ketvirtadieni iškovojęs Vytau
tas Janušaitis sekmadienį pelnė dar
vieną sidabro apdovanojimą perpus
trumpesnėje distancijoje. Sekmadie
nio vakarą finale 100 m distanciją
kompleksiniu būdu Lietuvos plau
kikas 25 m ilgio baseine įveikė per
53.66 sekundės. Greičiau už V Janušaitį plaukė tik Europos čempionu
tapęs slovėnas Peteris Mankočas
(53.06).
* Šešioliktą pergalę 30-ose

NHL reguliariojo s e z o n o rungty
n ė s e iškovojo Dariaus Kasparai
čio N e w York „Rangers" koman
da, sekmadienį namuose 2:1 įveikusi
Floridos „Panthers" ledo rituli
ninkus. Lietuvis per nepilnas 15 žai
dimo minučių blokavo keturis varžo
vų metimus bei rungtynių pradžioje
gavo dvi baudos minutes.
* Kanzas universiteto šešta
dienį surengtose varžybose trišuolio r u n g t | laimėjo Agnė Eggert. Nugalėtojos rezultatas — 12.86
m — asmeninis sportininkės rekor
das.

T r u k d o kalbos nemokėjimas
Vilnius, gruodžio 11 d. (ELTA)
— Pabėgėliams, palikusiems savas
valstybes ir atvykusiems ieškoti
prieglobsčio į Lietuvą, integruotis į
Lietuvos visuomenę labiausiai truk
do lietuvių kalbos žinių stoka. Tą pa
rodė Socialinės ekonomikos instituto
atliktas tyrimas „Pabėgėlių bei jų šei
mų poreikiai Lietuvoje".
Tyrimas atliktas Moterų infor
macijos centro užsakymu.
Pasak tyrimo rezultatus prista
čiusios Socialinės ekonomikos insti
tuto atstovės Daivos Kuzmickaitės,
pabėgėliai labai nori mokytis lietuvių
kalbos, tačiau visos integracijos pro
gramos kalbos išmokimui skiria daug
mažiau laiko nei jo reikia iš tikrųjų.
Kalbos nemokėjimas neleidžia pabė
gėliams susirasti gerai apmokamo ir
jų nežeminančio darbo.
Pasak D. Kuzmickaitės, dabarti
niai pabėgėlių dirbami darbai yra ne
sudėtingi ir nekonkurencingi Lietu

vos darbo rinkoje. Kai kurie darbda
viai, žinodami, jog pabėgėliai bijo
prarasti darbus, neretai juos išnau
doja.
Socialinės ekonomikos instituto
atstovai, atlikę tyrimą, rekomendavo
pirmiausia pasirūpinti lietuvių kal
bos pamokomis pabėgėliams. Tyrėjų
teigimu, pabėgėlius reikėtų mokyti
ne bendrinės, o profesinės kalbos,
kurią pabėgėliai išmoktų greičiau, o
ji jiems praverstų ieškantis darbo bei
dirbant.
Antroji pagrindinė problema, iš
kylanti Lietuvoje gyvenantiems pa
bėgėliams — finansinė priklausomy
bė nuo integracijos programų ir rė
mėjų. Anot tyrime dalyvavusių pabė
gėlių, net ir dirbantys pabėgėliai ne
gali gyventi visiškai finansiškai ne
priklausomi nuo rėmėjų, mat jų už
darbą gaunami atlyginimai yra per
menki, kad šie sugebėtų susimokėti
už buto nuomą bei maistą.

Skurde gyvena 18 proc. žmonių
Vilnius, gruodžio 11 d. (BNS) —
2005 metais apie 615,000 Lietuvos
gyventojų, arba 18 proc. visų šalies
gyventojų gyveno santykiniame skur
de.
Dažniausiai skurdo asmenys, gy
venantys vieniši ir išlaikantys vaikus
(45.6 proc.) bei tėvai su trimis ar dau
giau vaikų (39.3 proc.), pirmadienį
spaudos konferencijoje teigė Statis
tikos departamento generalinis di
rektorius Algirdas Semeta, remda
masis išankstiniais duomenimis.
Iš dirbančių asmenų santykinia
me skurde gyveno 8.9 proc., bedarbių
— 58.9 proc, senatvės pensininkų —
10.1 procento.
„Iš disponuojamųjų pajamų atė
m u s socialines išmokas (išskyrus se
natvės ir našlių pensijas), santykinio
skurdo lygis Lietuvoje šokteli iki 23.7
proc. Socialinės išmokos didžiausios
įtakos turėjo namų ūkių su vaikais
santykinio skurdo lygiui, o iš jų —
nepilnoms šeimoms ir šeimoms su
trimis ir daugiau vaikų", — teigė A.
Semeta.
Jis pabrėžė, kad Lietuvoje ato
trūkis tarp mažiausias ir didžiausias
pajamas gaunančių žmonių yra maž
daug šeši kartai — atitinkamai 223

litai ir 1,353 litai.
Tyrimas taip pat atskleidė, kad
skurdas Lietuvoje pereina iš kartos į
kartą.
„Lietuvoje skurdo paveldimumas
yra dažnas reiškinys. Kuo sunkiau
žmogus gyveno vaikystėje, tuo dides
nė tikimybė, kad jis atsidurs tarp
skurstančiųjų. Šiuo metu labiausiai
skursta žmonės, augę be tėvų, gimi
naičių ar kitoje šeimoje, globos na
muose", — sakė A. Semeta.
Lietuva, palyginti su kitomis Eu
ropos valstybėmis, pagal skurdo ri
zikos lygį rikiuojasi sąrašo pabaigoje
šalia Airijos, Portugalijos ir Slovaki
jos.
„Reikėtų atkreipti dėmesį, kad
skaičiuojamas santykinis skurdas,
taigi skurdžius Airijoje būtų turtuolis
Lietuvoje", — kalbėjo direktorius.
Vienos šeimos disponuojamosios
pajamos 2004-aisiais Lietuvoje siekė
1,287 litus. Trečdalis apklaustųjų tei
gė besiverčiantys labai sunkiai ir tik
4 proc. — labai lengvai.
Vienam gyvenančiam asmeniui
pagrindiniams poreikiams patenkinti
reikėtų 835 litų, šeimai su trimis vai
kais — 380 litų vienam asmeniui per
mėnesį.

Gėdos nominacijos - V. Uspaskichui, R. Šukiui, VSD
A t k e l t a iš 1 psl.
Nominacija grindžiama laikraš
čio „Laisvas laikraštis" redaktoriaus
suėmimu, uždaryta šio laikraščio interneto svetaine ir konfiskuotu laik
raščio numeriu, kuriame buvo išs
pausdinta informacija apie telefo
ninius pokalbius, galimai liudijančius
apie politikams mokėtus pinigus.
Nominacijos skyrimas sustipri
namas kaukėtų saugumiečių Kėdai
niuose, vidury dienos išvilktu vyru iš
mašinos, jam sulaužyta ranka ir išsivežimu, be priežiūros palikus ver
kiančią mažametę jo dukrą ir ne
užrakintą automobilį su išmėtytais
dokumentais.
Galiausiai paaiškėjus, kad buvo
suimtas ne tas asmuo, VSD vadovas
neatsiprašė - tai padarė jo spaudos
atstovas, pažymėjęs, kad nukentėjęs
žmogus kažkada netgi buvo teistas,
Metų žmogaus teisių gėdos instituci
jos titulą apgynė VSD.
Metų pasipiktinimas ir Metų
klausimo nominaciją gavo Seimo pir
mininkas Viktoras Muntianas už by
los dėl nušalinto prezidento Rolando

Pakso rėmėjo išsiuntimo iš Lietuvos
išvakarėse Seimo pirmininko iš
reikštą „pasipiktinimą", kad asmuo
grasinęs prezidentui liko nenubaus
tas ar bent išsiųstas iš šalies ir klau
simą „Gal dabar ir Jurijus Borisovas
teismų sprendimu bus paliktas gy
venti Lietuvoje?"
Už gyvūnų teisių gynimo organi
zacijos
PETA aktyvisčių
prie
Didžiosios Britanijos ambasados Vil
niuje surengusių piketą, raginantį
Didžiosios Britanijos karalienę Elizabeth II nutraukti karališkųjų gvar
diečių kepurių siuvimą iš • Kanados
juodųjų lokių kailių, sulaikymą ir pri
pažinimą pažeidus Susirinkimų įsta
tymą Metų karalienės ramybės gy
nėjų titulą ŽTSI skyrė Vilniaus mies
to 5-ajam policijos komisariatui ir
Kauno miesto apylinkės teismui.
Metų „humoristu" pripažintas
Danas Česnauskas - Kauno m. Cen
tro Policijos komisariato policijos vir
šininko pavaduotojas už pareiškimą,
kad nacistinės simbolikos ir aprangos
naudojimas, jei tai daroma juoko for
ma, „nesikerta su niekuo".
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Pasaulio

kurio per neatsargumą mirė du ir
daugiau asmenų" ir „tyčinis turto
sunaikinimas ar sugadinimas".

naujienas

(Remiantis AFFJ Reuters, ARtaterfax,ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
AZIJA

Apdovanoti Nobelio
premijų laureatai

EUROPA
RYGA
Latvijos ir kitų šalių ambasados
Didžiojoje Britanijoje prašo atsiliepti
visus, kas gyveno ar lankėsi Londono
viešbutyje „Millennium", kuriame
radioaktyviu poloniu-210 buvo nu
nuodytas buvęs Rusijos specialių tar
nybų darbuotojas Aleksandras Litvinenka. Didžiosios Britanijos nacio
nalinė tarnyba kreipėsi per užsienio
šalių diplomatines atstovybes į tuos
užsieniečius, kurie lankėsi spalio 31
ir lapkričio 1 ir 2 dienomis viešbutyje
„Millennium" Londone arba bare
prie viešbučio. Kol kas nežinoma, ko
kių šalių piliečiai galėjo būti apšvitin
ti, todėl Anglijos valdžia siūlo gali
moms aukoms paskambinti telefono
numeriu +44 845 4647.

VARŠUVA
7 Lenkijos Silezijos regiono mies
tų nori susijungti į vieną didelę met
ropoliją bendru pavadinimu Silezija
Premijos įteikimo ceremonija.
ir gyventojų skaičiumi nurungti ša
S t o k h o l m a s , gruodžio 11 d. tikros spinduliuotės, kuri padėjo ge lies sostinę Varšuvą, kurioje gyvena
(,,Reuters"/BNS) — Pripažintas tur riau suprasti Visatos kilmę ir amžių, beveik 1.7 mln. žmonių. Į Silezijos
miestą susijungtų Katovicai, Sosnokų rašytojas Orhan Pamuk ir šeši atradimą.
JAV mokslininkai sekmadienį Stok
Nobelio chemijos premijos lau vecas, Glivicė ir dar keliolika mažesholme, stebint 1,600 svečių, atsiėmė reatui Roger Kornberg tai buvo an ; nių miestų. Jos biudžetą sudarytų
Nobelio premijas.
troji šių premijų įteikimo ceremonija. j keliolika milijonų zlotų, gyventojų
O. Pamuk ir Nobelio medicinos, Savo apdovanojimą u ž fundamenta ; skaičius būtų daugiau kaip 2 mln., o
fizikos, chemijos ir ekonomikos pre lius tyrimus, atskleidžiančius, kaip teritorija prilygtų Londonui. Tokios
metropolijos sumanytojai mano, kad
mijų laureatams per iškilmingą cere genuose esanti informacija yra perra
moniją medalius įteikė Švedijos kara šoma ir perduodama, jis gavo 47 me taip pavyktų pritraukti daugiau in
vestuotojų.
tai po to. kai stebėjo, kaip Stokholme
lius Carl XIV Gustaf.
„Kai tik rašau, vis dar jaučiu tą Nobelio medicinos premija už geneti
vaikišką džiaugsmą ir laimę", — sakė nius tyrimus buvo įteikta jo tėvui ArRUSIJA
Nobelio literatūros premijos laurea thur.
tas. O. Pamuk anksčiau šiais metais
46 metų Craig Mello, kuris kartu
Turkijoje buvo teisiamas dėl šalies su Andrew Fire šiemet buvo apdo
MASKVA
įžeidimo, bet vėliau dėl formalios vanotas Nobelio medicinos premija
Ligoninėje pirmadienį mirė dar
smulkmenos nuo bylos buvo atsisa už mechanizmo, galinčio „nutildyti"
viena nukentėjusioji per gaisrą 17kyta.
genus, išaiškinimą, yra jauniausias toje Maskvos narkologijos ligoninėje.
O. Pamuk, kurį atlydėjo 15-metė laureatas.
Iš viso žuvusiųjų skaičius pasiekė 46
duktė, juokavo, jog geriau šią premiją
Nobelio ekonomikos premijos
žmones, dar 9 nukentėjusieji tebėra
būtų laimėjęs vaikystėje, kad vėliau laureatas E d m u n d Phelps, kuris sa
ligoninėse. Atpažinti visi žuvusieji
visą gyvenimą galėtų mėgautis tuo kė, kad jaunystėje buvo „šioks toks per gaisrą, įvykusį šeštadienio naktį
„didingu jausmu", kai palankiai įver pamaiva" ir kad toks liko, buvo apdo
17-toje Maskvos narkologijos ligoni
tina suaugusieji.
vanotas už infliacijos ir užimtumo są
nėje, ir išduoti leidimai juos pa
laidoti. Dėl gaisro prokuratūra iškėlė
Nobelio fizikos premijos laurea veikos tyrimus.
baudžiamąją bylą pagal Baudžiamojo
tai John Mather ir George Smoot, ku
Anksčiau sekmadienį Osle „ne
kodekso straipsnius „priešgaisrinio
rie drauge su kitais mokslininkais turtingųjų bankininkas" Muhammad
saugumo taisyklių pažeidimas, dėl
įtvirtino pastaruoju metu pasireiš Yunus atsiėmė Nobelio taikos premi
kiantį amerikiečių dominavimą mok ją už veiksmingą masinę kampaniją
slo srityje, buvo apdovanoti už tam skurdui Bangladeše sumažinti.

A. Pinochet: mylimas ir nekenčiamas
Atkelta iš 1 psl.
nepranešė mokesčių inspekcijai.
A. Pinochet į valdžią atėjo per
kruviną 1973 metų karinį perversmą,
kurio metu buvo nušalintas išrinktas
socialistų prezidentas Salvador Allende ir kurį rėmė JAV
Ilgą laiką demokratiškai valdyto
je Čilėje A. Pinochet valdymo metais
buvo imtasi politinio smurto — buvo
nužudyta a r dingo daugiau kaip
3,000 žmonių. Nuo represijų, per
sekiojimo, kankinimų, komendanto
valandos ir cenzūros į užsienį pabėgo
200,000 čiliečių, o A. Pinochet slapto
ji policija inicijavo bendrą Pietų Ame
rikos diktatorių operaciją „Kondo
ras", kurios tikslas buvo jų valdomo
se šalyse žudyti disidentus.
Atsisakęs prezidento įgaliojimų
A. Pinochet buvo armijos vadas, o vė
liau — senatorius iki gyvos galvos.
Tačiau jo politinė reikšmė ėmė ma
žėti, kai dešiniųjų politikai, siekdami
užsitikrinti centro balsus, atsiribojo

nuo buvusio generolo, o kariškiai pri
pažino žmogaus teisių pažeidimus,
nors už juos ir neatsiprašė.
Paskutiniais gyvenimo metais ži
laplaukis A. Pinochet, kurį draugai
vadino „tata" („seneliu"), vengė vie
šumos, bet prieštaringų vertinimų iš
vengti negalėjo. J o , kaip negailestin
go, bet nekorumpuoto vadovo, repu
taciją sužlugdė slaptų banko sąskaitų
skandalas.
Prieš jo mirtį teismai aiškinosi,
ar tas turtas buvo teisėtas, ir perse
kiojo jį dėl mokestinio sukčiavimo.
Užsieniečiai dažnai nustebdavo
sužinoję, kad daugiau kaip trečdalis
Čilės gyventojų mylėjo atgailavimo
nerodžiusį patriarchą, kuris retai
duodavo interviu, bet 2003 metais
vienai televizijai sakė, kad yra de
mokratas ir jaučiasi kaip angelas.
v

Salininkai teigia, kad A. Pino
chet nustatė tokį kursą, kuriuo ženg
dama Čilė tapo pavyzdine Lotynų
Amerikos ekonomika.

ZZEZ

SEOUL
Naujas paukščių gripo viruso
H5N1 atmainos židinys nustatytas
Pietų Korėjoje, pranešė Žemės ūkio
ministerija. Pasak ministerijos atsto
vų, virusas nustatytas tūkstančio
putpelių organizme fermoje už 250
km į pietvakarius nuo Seoul. Mano
ma, kad, vietos veterinarijos institu
cijų nurodymu, bus sunaikinta maž
daug 70,000 naminių paukščių.

A R T I M I E J I RYTAI
BAGHDAD
Irako saugumo pajėgos sekma
dienį Baghdad mieste surado 60 nu
šautų vyrų, kurie tikriausiai tapo
tarpkonfesinio smurto aukomis, sakė
vienas saugumo pareigūnas. „Dauge
lis šių aukų buvo kankintos, surakin
tos antrankiais ir nušautos į galvą",
— sakė pareigūnas. Taip nužudytų
žmonių Baghdad randama j a u keli
mėnesiai.

AUSTRAI
SYDNEY
Australijoje daugiau kaip 3,000
ugniagesių grumiasi s u nuožmiau
siais per 70 metų miško gaisrais, o
smarkaus vėjo ir svilinančių karščių
kurstomos liepsnos pasiglemžė vieną
gyvenamąjį namą ir kelia grėsmę de
šimtims kitų pastatų. Viktorijos vals
tijos ugniagesių tarnybos pareigūnai
pranešė, kad visoje teritorijoje siau
čia 14 didelių gaisrų, iš kurių pats di
džiausias užfiksuotas į šiaurės rytus
nuo Melbourne.

MADAGASKARAS
ANTANANARIVO
Madagaskaro prezidentas Marco
Ravalomanana sekmadienį buvo per
rinktas antrajai kadencijai, kai per
nacionalinius rinkimus surinko 54.8
proc. balsų. Tai rodo, kad buvęs pie
no verslo magnatas išvengė antrojo
turo, tačiau artimiausias jo varžovas
jau užginčijo šiuos rezultatus.

1-800-775-SEND
www,atianttcexpresscorp,com
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Krovimu gabenimas
, laivu i visas pasaulio šalis.
Kroviniu gabenimas
'ėktuvu visas pasaulio saiis.
f
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"H Automobiliu pirkimas bei
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siuntimas j visas pasaulio saiis
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.
Small Packaaes

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

8801 78th Ave Bridgeview, !L 60455 Tel. 1 708-599-9680
FQX. 1 708-599-9682 Tel. ? 800-775-7363
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kambaryje paprastai auginama
Hydrangea
macrophylla.
Šiuo metų laiku retai pas gė
lininkus rasime žydinčių hortenzijų
— tai daugiau pavasarinė gėlė —
Velykoms, Motinos dienai. Kamba
rinės hortenzijos paprastai žydi
rausvais arba skaisčiai žydrais
žiedais, kiek su violetiniu atspalviu,
kurie susitelkę į sėtinius žiedynus.
Žydi ilgai, kone pusmetį. Po to labai
sunku augalą vėl pražydinti. Įdomu,
kad lotyniškas pavadinimas kilęs iš
graikiškų žodžių hydor (vanduo) ir
aggeion (indas). Tai beveik nusako
hortenzijos priežiūrą — augalui bū
tinai reikia daug vandens. Jeigu tik
bent kiek vandens trūksta, ne tik
didieji, žalieji jo lapai, bet ir žiedų
kekės sudrimba ir labai sunkiai atsi
gauna. Nelaistyti hortenzijos kalkingu vandeniu, nes augalas nunyk
sta. Hortenzijos mėgsta šviesą, bet
ne vidurdienio saulės spindulius.
Beje, augalas mėgsta rūgščią žemę,
tuomet žydi mėlynais žiedais, jei
t r ū k s t a rūgštingumo, žiedai yra
rausvi, tarytum išblukę.
J a u n u s ūglius dažnai puola
amarai, gali užpulti ir voratinklinės
erkutės.

ŽYDINTYS KAMBARINIAI
AUGALAI
(Tęsinys)
K a r p a ž o l ė , angį. „poinsettia",
lot. Euphorbia pulcherrima, priklau
santi Euphorbiaceae šeimai. Kilusi
iš Meksikos, kur ji savaime auga
kaip nedidelis krūmas, mėgstantis
pavėsingas, drėgnas vietas.

' Apie karpažolės
atsiradimą
meksikiečiai pasakoja gražią legen
dą: mažas neturtingas berniukas,
Kalėdų metų neturėdamas jokių
dovanų Kūdikėliui Jėzui, prisilaužė
žaliuojančių krūmų šakelių ir jas
nešė į bažnyčią. Benešant įvyko ste
buklas — apdžiūvusios šakos pražy
do ryškiai raudonais žiedais...
Kaip ir visos legendos, ši, nors
labai patraukli, vargiai t u r i tikrovės
elementų, nes karpažolių žiedais
savo šventyklas puošdavo Meksikos
vietiniai gyventojai actekai (ją net
vadino „ugnies ir kraujo gėlė") daug
anksčiau, nei pirmieji europiečiai
ten įkėlė koją ir supažindino su
Kristaus mokslu.
Šiuo metų laiku negalime ne
pastebėti ryškiažiedžių, vadinamųjų
kalėdinių gėlių, kurių žiedai toli
gražu neprilygsta laukinių krūmų
nedideliems žiedeliams. Išvesta
įvairių spalvų karpažolių — baltų,
rausvų, margų, dryžuotų, net pil
navidurių. Jų lapai ištisiniai, tam
siai žali, karpyti ir iš esmės panašūs
į spalvotuosius pažiedlapius, kuriais
apsupti tikrieji karpažolės žiedai:
maži, gelsvi, pačioje augalo viršūnė
je susispietę į kekutes. Jeigu ne tie
patrauklūs, ryškūs pažiedlapiai,
tikrųjų žiedų niekas nei nepastebėtų
ir gėlė tikrai neusilauktų tiek dėme
sio kaip dabar.
Man asmeniškai labai nepatin
ka lietuviškas šio augalo pavadini
mas — karpažolė (tiesa, — puošnią
j a karpažole). Daug geriau būtų jį
vadinti poinsetija. Nuo poinsetijos
lapų ar žiedų tikrai niekas negavo
karpų ar kokių kitų odos ligų. Be
abejo, pavadinimas kilęs iš to, kad
poinsetija, kaip ir kiti Euphorbia
ceae šeimos augalai, savo lapuose
bei šakelėse turi baltų, panašių į
pieną syvų, kurie išteka, pažeidus
augalą. Kitas gerai pažįstamas šios
šeimos augalas, taip pat vadinamas
karpažole, yra „Crown of Thorns",
log. Euphorbia bojeri, kurį dažnai
priskiriame kaktusinių augalų šei
mai (nors jis toks nėra). Šis augalas
turi dygliuotą kamieną ir šakeles
(dėl to angliškai vadinasi „erškėčių
vainiko" gėle), nedidelius, apvalius,
tamsiai žalius lapelius ir raudonus

(kartais geltonus ar oranžinio
atspalvio) žiedus, išaugančius šake
lių galuose ant ilgokų, plonyčių
kotelių.
Poinsetija pavadinta jos „atra
dėjo" ir populiarintojo, JAV amba
sadoriaus Meksikoje dr. J. R. Poinsett vardu. Jis pirmasis 1822 m. šį
augalą atvežė į Ameriką.
Poinsetijoms, arba puošnio
sioms karpažolėms, ypatingos prie
žiūros nereikia. Jos mėgsta šiltas,
šviesias patalpas, tačiau nepakenčia
tiesioginės saulės spindulių. Reikia
saugoti n u o skersvėjų ir šalčio,
laistyti drungnu vandeniu. Jei per
sausa, augalą puola voratinklinės
erkutės (spider mites). Taip pat gali
atsirasti skydamarių (scales) ir bal
tasparnių musyčių (white flies),
kurios dažniausiai „atsinešamos" iš
parduotuvės su poinsetija. Jeigu
lapai vysta ir krinta, t r ū k s t a drėg
mės; jeigu lapai krinta nenuvytę, per
šalta ir per šlapia.
Dažnai pasigirsta gandai, kad
puošnioji karpažolė yra nuodinga ir
žmonėms, ir naminiams gyvuliu
kams, jeigu katė ar šuo jos lapų pa
kramtytų. Iš esmės tai netiesa. Yra
labai jautrių žmonių, kuriems šio
augalo syvai gali sukelti odos nie
žėjimą, paraudimą, bet jis tuoj pra
eina, jeigu odą nuplauna šiltu van
deniu ir muilu.
Poinsetija žydi ilgai, ilgai, kar
tais net iki Velykų ar dar ilgiau. Kai
kas mėgina ją per vasarą išlaikyti
lauke ir tikisi kitom Kalėdom vėl
sulaukti tokių įspūdingų žiedų. Bet
tas retai atsitinka, nes kalėdinės
poinsetijos išaugintos šiltadaržiuose
specialiomis sąlygomis, kurias eili
niuose namuose beveik neįmanoma
sudaryti. Tad pasidžiaukime šia
puošniąja karpažole-poinsetija, kol
ji tik žydės, o po to ja atsikratykime.

K o l u m n ė j a , angį. ir lot. Columnea. Tai visažalis epifitinis (epiphytic) augalas, kuris auga ant medžių
ir svyra žemyn, aplipęs labai įdo
miais, ryškiais žiedais. Kilęs iš ato
grąžų Amerikos, priklauso Gesneriaceae (gesnerijinių) šeimai, kuri
turi daugiau kaip 150 rūšių (beje
toje šeimoje yra ir afrikietiškos ži
buoklės arba santpaulijos). Labai
t i n k a pakabinamiems vazonams
arba pintinėms, juo labiau, kad
augalas žydi rudenį ir žiemą, todėl
labai puošia butą. Labiausiai mėgs
tama butuose auginti yra Columnea
x banksii. Ji turi mažus, tamsiai ža
lius lapus ir labai ryškiai raudonus
žiedus.

H o r t e n z i j a , angį ir lot. Hydrangea, kilusi iš Azijos, priklauso Saxifragaceae (uolaskėlinių) šeimai,
kurioje apie 90 rūšių. Savaime auga
Pietų Amerikoje ir taip pat JAV pie
tinėse valstijose. Lauke augdama,
hortenzija yra nemažas daugiametis
k r ū m a s (išlieka per žiemą net
5-ojoje klimato zonoje, kuriai prik
lauso Illinois, Michigan, Indiana ir
net dalis Wisconsin valstijos), kam
baryje ji nedidelis, ryškiai žydintis
augalas. Iš visų hortenzijų rūšių

Geriausiai auga šviesioje (bet ne
saulėtoje), šiltoje, drėgnoje vietoje.
Jeigu vieta nepatinka, numeta lapus
ir nežydi.
Verta atsiminti, kad kai kurie,
šiose skiltyse paminėti, augalai
reikalauja daugiau priežiūros ir pas
tangų. Jeigu tik pradedate „daržininkauti" savo bute, geriausia pa
sirinkti paprastesnius, ne taip reik
lius augalus. Tuomet turėsite dau
giau pasitenkinimo. Viena iš tų le
pesnių kambarinių žydinčių gėlių ir
yra kolumnėja. Kadangi ji gimi
ninga afrikietiškoms žibuoklėms
(santpaulijoms), jeigu neturite daug
laiko pašvęsti augalų priežiūrai,
verčiau rinkitės žibuokles — jos
ilgai ir gražiai žydi, nėra per daug
lepios.
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S a n p a u l i j a . angį. „African violet", lot. Saintpaulia ionantha. Tai
taip pat Gesneriaceae (gesnerijinių)
šeimos augalai. Gentyje žinoma per
20 rūšių. Kilusios iš Rytų Afrikos,
kurios gubernatorius W. Von
Saint-Paul pirmasis šias gėles pa

stebėjo ir pasiūlė auginti Karališ
kuose botanikos soduose.
Sanpaulijos žydi įvairiaspalviais
žiedais, yra pilnavidurių ir tuščia
vidurių, yra net miniatiūrinių. Žydi
„noriai" ir k o n e n u o l a t . L a p a i
minkšti, apvalūs, žiedai s u k r a u n a m i
ant neilgų kotelių k e r o viduryje.
Mėgsta šviesą, b e t vasarą n e d e r a
laikyti ant pietinės a r rytinės pa
langės, nes lapai n u d e g a .

Laistyti tik iš apačios, d r u n g n u
vandeniu, stengiantis, k a d vanduo
nepatektų a n t lapų. Peržydėjusius
žiedus reikia n u s k i n t i k a r t u su žied
kočiu. Augalai nežydi, jeigu kilnoja
mi iš vietos į vietą, a r b a t r ū k s t a
šviesos žiemos m e t u . L a i k a n t vėsiai,
pradeda pūti l a p ų stiebai, augalas
nyksta. Kai lapai iš apačios n u p ū v a
ir n u k r i n t a , l i e k a n e p a t r a u k l u s ,
gumbuotas, storokas augalo stiebas.
Tuomet geriausia jį persodinti a r b a
prisiauginti d a u g i a u augalų ir senąjį
sunaikinti. Žibuoklės t a i p p a t ne
mėgsta per d a u g sauso oro ir šalčio,
skersvėjų.
Sanpaulijas l a b a i lengva p a 
dauginti: n u s k y n u s lapą ir įkišus į
žemę, n e t r u k u s i š a u g a šaknelės, po
to lapeliai ir j a u t u r i m e naują, tokios
pat rūšies augalėlį.
Sanpaulijos p e r d a u g kenkėjų
neturi, bet k a r t a i s j a u n u s lapelius
puola amaras a r b a a t s i r a n d a baltas
parnių musyčių, j e i g u kambaryje
yra kitų augalų, j o m i s apsikrėtusių.
Pats didžiausias šių gražučių gėlyčių
kenkėjas — vėsus kambario oras ir
perlaistymas: dėl šių priežasčių su
pūva ne tik žibuoklėlės lapkočiai, b e t
ir šaknys.
W?7?Tr,W?????!,.'.lll.llTO. | .W!'!W!W!ff , I , I
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INSURANCE
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Biografiją gali nusipirkti
Nebūtinai turi būti Gerhard
Schroeder, kad tavo biografija taptų
žinoma pasauliui. Viena Berlyno lei
dykla pasirengusi užrašinėti kiekvie
no žmogaus memuarus, žinoma, jei
už tai bus atitinkamai sumokėta.
Ne taip seniai tik mažiau ar dau
giau įžymūs žmonės galėjo tikėtis
biografų dėmesio arba turėjo galimy
bę patys užrašyti savo gyvenimo
memuarus ir įspausti pėdą amžinybė
je. Šiuo būdu žmonijai atiteko daug
gerų, įdomių ar net prastesnių knyŠiandien „Rohnstock Biographien" leidyklos Berlyne pagalba
kiekvienas mirtingasis turi teisę ne
būti užmirštas. Už mažiausiai aštuo
nis tūkstančius eurų profesionalūs
autobiografai užrašo ir išleidžia bet
kurio žmogaus gyvenimo istoriją.
Asmeninė 150 puslapių storio „gyve
nimo knyga" gali būti įrišta į odą ar
liną ir, jei pageidauja užsakovas, viešai paskelbta. Tačiau daugeliu
atvejų asmeninės biografijos būna
skirtos išimtinai šeimos nariams.
Ši originali idėja leidyklos įkūrė
jai 46 metų Katrin Ronštok šovė į
galvą visiškai atsitiktinai, būnant
degalinėje. Benzino pilstytojas, kalbė
damas apie savo tėvą, ištarė išga
ningus žodžius: „Visa tai turi būti
užrašyta". Literatūrologės išsilavi
nimą turinti Katrin Ronštok „pasiga
vo" šiuos žodžius, ir degalinės dar
buotojas tapo pirmuoju jos klientu.
Katrin Ronštok leidykla jau tapo
pripažinta pagalbos žmonėms insti
tucija, per ateinančius metus keti
nanti atidaryti 25 naujus filialus viso
je Vokietijoje. Negana to, Vokietijos
vyriausybė kartu su BDI (Vokietijos
pramonininkų aukščiausias koordi
nacinis organas) leidyklai „Rohn
stock Biographien" suteikė „Šalies
idėjų salos" titulą.
Katrin Ronštok prisimena, jog
veiklos pradžioje, kai ji kreipėsi į pro
fesionalius verslo konsultantus pata
rimo, visi sutartinai kartojo: tai ne
perspektyvu, atsisakyk tos minties,
nes neišvengsi bankroto.
Nuo 1998 metų iki šiol minėtoji
leidykla užrašė daugiau kaip 150
autobiografijų bei įvairių firmų ir
organizacijų istorijų. Pagrindiniai lei
dyklos „Rohnstock Biographien"
klientai yra senyvo amžiaus žmonės,

kuriems rūpi savo prisiminimus pa
likti vaikams ir vaikaičiams.
Leidyklos vadovas Ralfas Lista^s
papasakojo apie seną moterį, kuri
užsakė parašyti jos gyvenimo istoriją,
o vėliau šią knygą įdėjo į savo testa
mentą, leisdama šeimai visa tai per
skaityti tik po jos mirties.
Biografiją užrašyti trunka ma
žiausiai tris mėnesius. Pradžioje
rašytojas ir klientas susitinka pasi
kalbėti, ir ne kartą, kad tarp jų atsi
rastų pasitikėjimo „laukas". Mat
rašytojui žmogus dažnai patiki pačius
intymiausius išgyvenimus, apie ku
riuos galbūt jis lig šiol nėra niekam
pasakojęs.
Labai dažnai rašytojas turi gai
vinti pašnekovo atmintį, sugebėti
ištraukti visą reikalingą informaciją.
Įdomu tai, jog tik reikalingą iš
silavinimą turintys žmonės gali dirb
ti biografais. Anot leidėjų, ši aplinky
bė garantuoja būsimų knygų kokybę.
Biografai - tai nėra asmenys
„ineognito", jų profesija yra įteisinta
ir apdrausta. Norėdami jais tapti, visi
be išimties privalo vienerius metus
mokytis specialioje mokslo akademi
joje, kurią įkūrė toji pati Katrin
Ronštok, biografijų rašymo leidyklos
steigėja. Pasak jos, dažniausiai bio
grafais tampa žurnalistai, nors ne
mažai yra ir germanistų, istorikų,
rašytojų.
Kaip vieną iš leidyklos veiklos
pavyzdžių Katrin Ronštok pateikia
pačios užrašytą verslininko Heinco
Hankamerio, kuris šiandien yra 75erių, gyvenimo istoriją. H. Hankameris iš Visbadeno yra žinomo van
dens valymo filtro „Britą" kūrėjas,
turintis fabrikų visame pasaulyje.
Pasak Katrin Ronštok, knygoje
aprašoma ne tiek jo verslo sėkmė, bet
daugiau asmeninis gyvenimas. Šei
mai tai būsianti įdomi faktų priso
drinta Heinco Hankamerio gyvenimo
dokumentacija. Savo autobiografiją
jis baigia taip: „Mano firma buvo
sukurta mūsų bute Fridricho Eberto
gatvėje 54, Langene. 'Britos' filtro
prototipas pirmą kartą buvo išbandy
tas 1967-ųjų vasarą mūsų sode po
kriauše. O kai pradėjo lyti, mes
buvome priversti persikraustyti į
garažą."

Akių iigų specialistai

Širdies ir kraujagyslių

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

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

VIDAS). NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

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

VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave Sfe. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Stuburo ir skausmo
ligos

Tel. 773-229-9965

JONAS V . P R U N S K I S , M D
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V . RANA, M D

Valandos pagal susitarimą

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

4647 W. 103 St, Oak. Lavvn, IL
55 E. VVashington, S uite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Eigin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
EJk Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com
Wf:'i:

Skelbimų skyriaus
tė§* 1-773-S8S-9S00

Geriausia kalėdinė dovana
DRA UGO 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.

„Klaipėda"

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:
Vardas, pavardė-

Adresas
Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:
Vardas, pavardė
Žjemal beldžlant \ duris, gera prisiminti vasaros malonumus,-. Praėjusią
vasara Dainavos stovyklavietėje vykusioje Lietuvių fronto bičiuliu; studijų
savaitėje (iŠ kairės): Juozas Ardys, Žibutė Brinklenė ir Jonas Urbonas.

J
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Adresas
Miestas, valstija, zip code
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Lietuviai dalyvauja Čikagos festivalyje .Žiemos stebuklai"
Lietuvos Respublikos generalinis jam buvo suteikta garbė pakabinti
konsulatas Čikagoje kartu su Balzeko paskutinj šiaudinį žaisliuką a n t M.
lietuvių kultūros muziejumi dalyvau Kriaučiūnienės papuoštos lietuviškos
ja š.m. gruodžio 8 dieną prasidėju Kalėdų eglutės.
siame festivalyje „Žiemos stebuklai",
• Marija Kriaučiūnienė, garsėjanti
kuris kasmet vyksta laisvalaikio ir savo rankų darbštumu, yra nuosta
pramogų rūmuose „Navy Pier" Čika biai įvaldžiusi šiaudinių kalėdinių
gos miesto centre.
žaisliukų meną, kuriais ji ne tik
„Žiemos stebuklai" yra kasmeti puošia eglutę, bet ir pati juos kuria
nis Kalėdinis renginys, skirtas visai bei supažindina lietuvių bei ame
šeimai, kuriame galima pasigrožėti rikiečių visuomenę su lietuvių kalėd
Kalėdų eglutėmis iš viso pasaulio, inėmis tradicijomis.
Įvairiausiomis šventinėmis dekoraci
Kriaučiūnienė yra pedagogė ir
jomis bei pajusti tikrą artėjančių visuomenės veikėja, gimusi ir užau
švenčių dvasią. Jau tapo tradicija, gusi Lietuvoje, II-ojo Pasaulinio karo
kad užsienio šalių diplomatinės ats metu pasitraukusi iš Lietuvos ir 1947
tovybės Čikagoje festivaliui dovanoja m. persikėlusi j JAV k u r aktyviai
savo šalies tradicinę Kalėdų eglutę ar dalyvavo lietuviškoje veikloje. Nuo
kitą šventės simboli. Lietuvos eglutę 1983 m. Marija Kriaučiūnienė buvo
šiaudiniais žaisliukais šiemet kaip ir Lietuvos garbės vicekonsule. Pra
ankstesniais metais papuošė Marija eitais metais Balzeko lietuvių kul
Kriaučiūnienė tarpininkaujant Lie tūros muziejus Mariją Kriaučiūnienę
tuvos Respublikos generaliniam kon išrinko Metų žmogumi už nuopelnus
sulatui ir Balzeko lietuvių kultūros Lietuvos laisvei ir Lietuvos kultūros
muziejui.
puoselėjimą.
Festivalio išvakarėse Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas Ar
vydas Daunoravičius apsilankė lais
LR Generalinio k o n s u l a t o
valaikio ir pramogų rūmuose, k u r
informacija

Lietuvių respublikonų Illinois lyga

Lietuvos RespL.c;,i<05 generaline Konsjias Arvydas Daunoravičius ir visuome
nes veikėja V5 r :;a .<r:auč:ūniene puošia Kaiedu egiute laisvalaikio ir pramogų
rūmuose „Navy Pier".

Lietuviu fondo leidinėlis apie pelno
paskirstymą
•

Nuotraukoje matome dalį naujos valdybos, posėdžiavusios lapkričio mėn. Iš kairės
sėdi Leonas Maskaliunas — vicepirm. rytų rajonui, Genovaitė Treinienė — vicepirm.
moterų skyriui ir Ofelija Baukienė; stovi Pranas Jurkus — pirm., Birutė A. Vindašiene
— sekretorė, Mindaugas Baukus — vicepirm. vakarų rajonui, Kazimieras Oksas — ge
neralinis vicepirm., Regina Andrijauskienė — atstovė žiniasklaidai.

Daugelis asmenų yra nusivylę
bet kokia politine veikla, nes būdami
senovės kunigaikščių ainiai, kiek
vienas turime savo tvirtą nuomonę, į
ką politiniai vadai turėtų atkreipti
savo dėmesį, stengdamiesi teisingai
dirbti savo valstybės ir tautos ge
rovei. O kai mūsų nuomonės nesu
tampa su vadų veikla, mes dažnai
nusiviliame, numojame ranka ir
ignoruojame politinę veiklą, nepai
sant to, kad jų planai nuklysta nuo
pageidaujamos eigos ir n e t pablogi
na visuomeninį bei asmeninį gyve
nimą.
Politikai, balsavimams ir savo
nuomonės išreiškimui reikia dėme
sio. Kas gi pasakys valdžios vadams,
kas mums patinka ar nepatinka,
jeigu mes patys nerašysime jiems
laiškų ir nepareikšime savo nuomo
nės. Būtinai reikia jiems leisti žinoti,
ką mes galvojame, nes dauguma

Kongreso narių ir senatorių skaito
tuos laiškus, priima delegacijas ir į
tai atsižvelgia.
Lietuvių respublikonų lyga j a u
dirba ilgus dešimtmečius. J i daug
prisidėjo prie Lietuvos atgimimo Są
jūdžio, paremdama Lietuvos laisvės
kovą. Nuo 1949 metų skelbė visuose
pasaulio kraštuose Lietuvos okupa
cijos kančias ir skriaudas, bei Lietu
vos įsijungimą į NATO.
Nepalikime kitiems spręsti mū
sų krašto politikos krypties, nuo ku
rios priklauso ir mūsų likimas —
balsuokime. Domėkimės politine ei
ga, rašykime laiškus politikams. Tuo
pačiu prisidėkime prie Lietuvių res
publikonų lygos veiklos savo auka,
kad lyga galėtų atidžiau sekti poli
tiką ir užstoti lietuvių visuomenės
reikalus.
Birutė A. Vindašiene

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
TME

L I T H U A N I A N
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www.draugas.org
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Lietuvių fondo narius neseniai gavo bet kokią paramą. Be to, yra
pasiekė didoko formato leidinėlis (12 nurodyta, kiek y r a išdalinta spepuslapių apimties), kuriame lietuvių cialios paskirties fondukams, veiir anglų kalbomis kalbama apie 2006 kiantiems LF apimtyje. Ši informaci
ni. Lietuvių fondo pelno paskirsty- j a yra labai įdomi, nes apie t a i retai
mą.
kur užsimenama.
Pagrindinę informaciją apie tai
Yra patalpinta ir nuotraukų, o
čia pateikia 2006 m. LF Pelno skirs- taip pat ir atsiliepimų iš p a r a m ą gatymo komiteto pirmininkė Ramoną vusiųjų asmenų. Tai y r a tikrai įdoSteponavičiūtė—Žemaitienė. J i pažy- mu ne vien tik LF n a r i a m s , bet ir Ti
nai, kad LF taryba šiemet leido skirs- šiems mūsų tautiečiams, kurie dar
tyti pusę milijono JAV dolerių. R. Že- iki šiol nespėjo šia organizacija susimaitienė taip p a t paaiškino, jog jos domėti ir tebegalvoja, k u r savo pinivadovaujamas komitetas vien tik sti- gus būtų galima p r a s m i n g a i nupendijoms gauti susilaukė 103 pra- kreipti.
šymus maždaug tokiai sumai. O priLietuvių fondas l a u k i a tokių
dėjus dar 181 prašymą bendrai para- žmonių įsijungimo į jo eiles,
mai, visų prašytojų suma siekė apie
Rašyti adresu: Lietuvių fondas
5 milijonus dol. Reikėjo daug pastan- 14911 127th St. Lemont, IL 60439,
gų, norint išrinkti „geriausius iš ge tel. 630-257 -1616.
riausiųjų". Po kruopščių svarstymų
buvo išdalinta 497,936 dol. suma.
E. Šulaitis
Leidinėlyje sužymėti visi, kurie

Kvietimas švęsti su mumis
muziejaus 40-ųjų metų sukaktį!
Kalėdų laikas tai malonės ir tai
kos laikas — puiki proga visiems
žmonėms pasidžiaugti ir pabendrauti
su savo šeimomis bei artimaisiais.
Vienas puikus užsiėmimas — apsi
lankymas Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje ir pasisėmimas lietuviškos
dvasios iš Lietuvos senųjų amžių.
Turime įdomių dalykų visiems ir jaunučiams, ir senučiams: gražių
Kalėdinių eglučių, papuoštų baltu
čiais šiaudinukais; vaikų muziejų,
kuriame galima apžiūrėti tradicinių
kaimo gyvenimo papročių ekspona
tus; gintaro kolekciją, didžiausią už
Lietuvos ribų, kurioje yra 60-ties mi
lijonų metų senumo gintariniai gaba
lai su Įstrigusiais vabaliukais; puikių
tautinių rūbų, lėlių, papuošalų; se
nųjų amžių ginklų, šarvų, pinigų bei
įrankių; maldaknygių su elegantiškai
išdrožinėtais dramblio kaulo virše
liais; Lietuvos istorijos eksponatų;
nuolatinę meno kolekciją.
Muziejaus parduotuvė — puiki

vieta apsirūpinti Kalėdų dovanomis.
Ten rasite tų pačių išgarsėjusių šiau
dinukų, knygų, juvelyrinių dirbinių,
muzikos kompaktinių plokštelių, lino
dirbinių, molio skulptūrėlių, medžio
drožinių, ir daug kitų gražių dovanėlių.
Šių 40-tųjų sukaktuvinių metų
proga, nuo gruodžio 10 iki 31 dienos
lankytojams bus suteikiama 50 proc.
nuolaida nuo įėjimo mokesčio.
Bilietų kainos bus 2,5 dol. suau
gusiems, 2 dol. studentams ir pensi
ninkams, ir 1 dol. vaikams. Lankyto
jai galės apžiūrėti visas muziejaus sa
les ir galerijas, ir taip p a t pažiūrėti
filmą apie Lietuvą.
Kviečiame visas šeimas, ypač mo
čiutes ir senelius!
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Road, Chicago, IL. Valandos:
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. Telefonas:
773-582-6500.
G i e d r ė Gillespie
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Mūsų mylimas vyras ir tėvelis

Mielam dėdei

AtA
VINCUI BRADŪNUI

' AtA
POVILAS URBONAS

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo dukrai IRENAI
BRADŪNAITEINIELSEN.

Staigiai mirė 2006 m. gruodžio 10 d.
Dideliame liūdesyje liko: ž m o n a T e r e s ė U r b o n i e n ė - R a dzevičiūtė, duktė Audronė ir v y r a s J o n a s K a p o č i u s , s ū n u s V y t a s
su žmona Debi, a n ū k a i Vincent ir D a i n a bei kiti Radzevičių
šeimos giminės ir artimieji.
Priklausė Šaulių organizacijai ir d a u g e l i u i k i t ų .
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, gruodžio 13 d. n u o 3 v.
p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo n a m u o s e , 11028 S. S o u t h west Hwy, Palos Hills, IL.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, g r u o d ž i o 14 d. Iš laidojimo
n a m ų 9:30 vai. ryto velionis b u s a t l y d ė t a s į Švč. M e r g e l ė s M a r i 
jos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. r y t o b u s a u k o j a m o s šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Povilas b u s p a l a i d o t a s Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, d r a u g u s ir p a ž į s t a m u s daly
vauti šiose laidotuvėse.

Pusseserės Elena Bradūnaitė Aglinskienė
Lionė Bradūnaitė Kazlauskienė
Ramutė Kemežaitė Kazlauskienė ir
pusbrolis Petras Kemeza

Kartojamas kryžiažodis Draugas Nr. 002

Liūdinti šeima
Laidot. direkt. Palos-Gaidas F H . Tel. 708-974-4410

BENAMYSTĖS PROBLEMA LIETUVOJE
Atkelta is 3 psl.
Pasivaikščiojusios po Kauno Lais
vės alėją, gimnazistės Aistė Radze
vičiūtė ir Agnė Masiulionytė nufo
tografavo benamių kasdienybę.
Visuomenė dažniausiai smerkia
benamius, bjaurisi jais. Pastebėjau,
kad gimnazistai jiems jaučia užuo
jautą, jų širdys atviros artimo meilei.
Mes negalime tik smerkti, nes neži
nome, dėl kokių priežasčių žmogus
Įbrido į alkoholio liūną, svaiginasi
narkotikais, paliko šeimą. Gal jis
vaikystėje ar tiesiog nuolatos patyrė
smurtą, gal buvo apgautas, gal susir
go?..
Sakytume, šie vargetos galėtų
ramybės naktį surasti ir prisiglausti
Nakvynės namuose. Dažniausiai
visuomenės nariai taip ir galvoja.
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Deja, b e n a m i a m s patekti į Nakvynės
n a m u s kiek sudėtingiau, nes daugu
ma jų n e t u r i jokių dokumentų. Pa
stebėtina ir tai, kad benamiai nenori
taikytis prie viešosios įstaigos pri
imtų n o r m ų ir taisyklių, todėl jie ge
riau r e n k a s i b a s t y m ą s i gatvėmis,
nakvynę sandėliukuose, bet neina
pernakvoti f tvarkingą patalpą. Tai
sietina ir su pasirinkto gyvenimo
būdo motyvu.
Artėja šv. Kalėdos. Ko tikisi be
namiai, jų vaikai? Reikėtų ištiesti pa
galbos r a n k ą ir jiems. Gal keliais li
tais, o gal maisto produktais, šiltes
niu apavu a r drabužiu. Kitam reikės
ir žodžio. Kiekvienas galime prisidėti,
kad mūsų visuomenėje būtų mažiau
skurdo, nuopuolių, nemeilės?..
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Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lan
geliuose.
Vertikaliai:
1. Meino valstijos centras. 2. Seniau Vilkmerge vadintas Lietuvos mies
tas. 3. Puošnus valdovo krėslas, jo valdžios simbolis. 4. Vario lydinys su
kitais metalais. 5. Nedidelė žuvis juostuotais šonais, spygliuotais pelekais. 7.
Jūra Italijos rytinėje pakrantėje. 8. Valgomas dvigeldis moliuskas. 13.
Mažytės, vos iš lervų atsiradusios žuvytės. 14. Daržovės karčiais šaknia
vaisiais. 15. Viena indoeuropiečių šakų, kitaip baltai. 17. Įvairios priemonės,
siekiant pritraukti pirkėjus, vartotojus. 18. Popiežiaus Jono Pauliaus II pa
vardė. 20. Braziliškas šokis, šokamas poromis, sukant pečius ir šlaunis, ypač
madingas XX a. devintajame dešimtmetyje. 21. Lietuvių liaudies styginis
instrumentas. 22. Į žiogus panašūs šiltųjų kraštų vabzdžiai. 23. Šerno prie
kiniai dantys. 24. Kas trimis dantimis šieną valgo? 32. Išnaikintas dykaragis, galvijų protėvis. 33. Duodanti pelno veikla, verslas. 35. Didžiausia pa
saulio dykuma, užimanti beveik ketvirtadalį viso Afrikos žemyno. 37. Gla
zūruota plona plyta, vartojama krosnims iš išorės kloti. 38. Taurusis meta
las, vartojamas juvelyriniams dirbiniams, kuris, anot patarlės, ir pelenuose
žiba. 39. Kūno judesys jausmams, kalbai paryškinti. 40. Filipinų sostinė.
Horizontaliai:
1. Aguonų neprinokusių galvučių sudžiovintos sultys, vartojamos kaip
vaistas ir narkotikas. 4. Aerokosminė korporacija. 6. Muzikos intervalas,
apimantis 8 diatoninės gamos laipsnius. 9. Penktasis ir septintasis Lietuvos
Respublikos prezidentas. 10. E. L. Vėberio miuziklas „... fantomas". 11. Per
Bagdadą tekanti upė, vadinama žvėries vardu. 12. Teiginys, įrodomas kitų
teiginių pagalba. 13. „Raudonoji planeta". 16 Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
pilis, kurioje mirė kunigaikštis Kęstutis. 19. Vabzdžiai parazitai. 25. Vals
tybės finansinių išteklių visuma. 26. Seniau — žodinis temos dėstymas,
paskaita. 27. Plokščias kaulas nugaroje. 28. Pietų Amerikos indėnų gentis,
gyvenusi Peru. 29. Būdingas bruožas. 30. Viršutinės batų dalys. 31. Blizgus,
kietokas, trapus elementas. 34. Kamuolio perdavimas kitam žaidėjui. 36.
Medžioklinių urvinių ir dekoratyvinių šunų veislių grupė. 41. Psichinis
išgyvenimas, jausmas. 42. Tarnybos laipsnis, kategorija, titulas. 43. Vyras,
kurio žmona mirusi. 44. Amerikos geniniai paukščiai. 45. Egzaminų metas
aukštosiose mokyklose. 46. Kaimyninė Tailando valstybė. 47. Amerikiečių
legendinis dainininkas Frank ...

VATIKANAS FINANSUOJA VAIKŲ
SKIEPIJIMO PROGRAMĄ
Lapkričio 7 d. Popiežiškosios
teisingumo ir taikos („Justitia et
Pax") tarybos pirmininkas kardino
las Renato Martino popiežiaus pa
vedimu Londone įsigijo IFFI (Tarp
tautinė finansinė parama skiepi
jimui) akcijų. Didžiosios Britanijos ir
kitų valstybių garantuota paskola
skirta pirmiausiai neturtingiausių
valstybių vaikų skiepijimo progra
mai. Steigti tarptautinę finansinės
paramos bendrovę prieš dvejus me
tus Vatikane vykusioje konferencijo
je „Skurdas ir globalizacija: plėtros
finansavimas" pasiūlė Didžiosios
Britanijos iždo kancleris Gordon
Brown. Naujai įkurtas finansavimo
modelis leis panaudoti tarptautines
investicijas vaikams skiepyti 70
vargingiausių pasaulio šalių. Pro
jekto tikslas — iki 2015 m. paskie
pyti apie pusę milijardo vaikų. Taip
būtų išvengta penkių milijonų jau
nuolių mirčių. Tarptautinė finan-si-

nė p a r a m a I F F I yra vienas iš vadi
namųjų t ū k s t a n t m e č i ų tikslų įgy
vendinimo siekių.
Vertybinių popierių pasirašymo
proga k a r d . Renato Martino pri
minė, k a d skurdžiausios pasaulio
šalys l a u k ė šimtaprocentinio skolų
panaikinimo, o tai sudarytų prie
laidas gerinti p a m a t i n e s gyvenimo
sąlygas, į g y v e n d i n a n t geriamojo
v a n d e n s , sveikatos apsaugos, maisto
a p s i r ū p i n i m o p r o g r a m a s . Popie
žiškosios teisingumo ir taikos tary
bos p i r m i n i n k a s apgailestavo, kad
plėtros p a s t a n g o s , deja, stabdomos ir
žlugdomos, ypač dėl ginkluotų kon
fliktų. Regresą lemia taip pat ma
liarijos, AIDS, tuberkuliozės ir kitų
infekcinių ligų plitimas. Pasak kar
dinolo Martino, vargingiausioms ša
lims neatidėliotinai reikia politikų,
kurie angažuotųsi atsiliepdami į
savo šalių gyventojų poreikius.
BŽ, 2006 m. Nr. 21

„DRAUGAS informuoja, „ D R A U G A S
formuoja;
„DRAUGAS - išeivijos ir L i e t u v o s j u n g t i s !
„ D R A U G A S — 11 e t u v yfc>ės š v y t u r y s I r s a r g a s !
P r e n u m e r u o k i m e Ir s k a i t y k i m e ^ D R A U G A I
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APYLINKĖSE
• J ū r ų s k a u t i n i n k u „Grandis"
kviečia visus aplankyti meno parodą
„JūrArte", Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Šeštadieniais ir sekmadieniais paro
dą galima aplankyti nuo 11 vai. r. iki
2 vai. p.p., kitomis dienomis — pagal
susitarimą. Paroda tęsis iki Naujų
metų. Norintys pasiteirauti prašau
skambinti 815-485-0822 arba apsi
lankyti interneto puslapyje www.jur
arte.com.
• G r u o d ž i o 16 d., šeštadieni, 4
vai. p.p. Gedimino lituanistinėje mo
kykloje vyks Eglutės šventė. Mokyk
los adresas: 135 W. Church St., Libertyville, Illinois. LB Waukegan - Lake
County apylinkės vaikučiai, nelan
kantys Gedimino lituanistinės mo
kyklos, bet norintys susitikti su Ka
lėdų seneliu, kviečiami pranešti iš
anksto, registruojantis telefonu 1847-244-4943.
• I n d i a n a p o l i o L i e t u v i ų Bend
ruomenė kviečia į Kalėdinę šventę
gruodžio 17 d., sekmadienį, 2 vai. p.
p. Programoje: vaikų Kalėdinis vaidi
nimas, vaišės ir Kalėdų senelis. Dau
giau informacijos rasite tinklalapyje:
www.indylt.org arba skambindami
tel. 317-730-3933 ir 317-769-3806.
• G r u o d ž i o 17 d. 1 vai. p.p. vyks
prieškalėdinės lietuviškos pamaldos
Beverly Shores, Indiana, Sv. Onos
bažnyčioje. Mišias aukos kun. Anta
nas Gražulis, "S. J. Bus klausoma iš
pažinčių. Giedos choras, vadovauja
mas Revitos Radzevičienės. Visi kvie
čiami.
• N u o š i r d ž i a i kviečiame į P a s a u 
lio lietuvių centro šeimos Kūčių šven
tę, sekmadienį, gruodžio 17 d., 12:30
vai. p.p. didžiojoje salėje. Vietas
užsisakyti galite pas Vandą Gvildienę
tel. 630-271-9136.
• G r u o d ž i o 17 d., 10:30 vai. r. ku
nigas Antanas Gražulis maloniai
kviečia atvykti į Jaunimo centro Jė
zuitų koplyčią, esančią 5620 S. Claremont Ave., Čikagoje. Bus aukojamos
šv. Mišios, o po jų galėsite pasiklausy
ti Loretos Karsokienės vadovaujamos
dainavimo studijos „Tu ir aš" ir for
tepijono mokytojos Jolantos Banie
nės jaunųjų atlikėjų koncerto „Šven
tųjų Kalėdų belaukiant".
• Cicero S v. Antano bažnyčios
parapijoje gruodžio 17 d., sekmadie
nį, tuoj po 9 vai. r. lietuviškų šv. Mi
šių, parapijos salėje ruošiamas šeimy
niškas prieškalėdinis susitikimas —
Agapė. Parapijos choras, vadovauja

Miesto panorama

mas gabios, energingos vargoninin
kės Vilmos Meilutytės, džiugins Kalė
dinėmis giesmėmis. Programoje pasi
rodys jaunimas. Valdybos šeiminin
kės paruoš skanias vaišes. Visi lietu
viai, ypač iš Cicero kaimyninių prie
miesčių, kviečiami dalyvauti.
• R a c i n e k e p y k l a ir n u o s t a b i o s
savanorės šeimininkės gamina tradi
cinius Kūčių valgius Ateitininkų Kū
čių šventei, kuri įvyks gruodžio 17 d.,
1 vai. p.p. Jaunimo centre. Laukia
me visų!!! Registruotis pas O. Daugir
dienę tel. 630-325-3277.
• G r u o d ž i o 2 7 - 28 d i e n o m i s Atei
tininkų namuose Lemonte vyks Bib
lijinę stovykla. Norintys sužinoti pla
čiau, kreipkitės į ses. Laimutę ar ses.
Prancišką tel. 630-243-1070 arba
elektroniniu paštu: lemontoseseles
@yahoo.com
• G r u o d ž i o 29 d. 2 vai. p. p . LB
Lemohto apylinkės socialinis skyrius
kviečia visus, mėgstančius dainuoti ir
tuos, kurie mėgsta klausytis dainų, į
PLC Bočių menę maloniai popietei.
Stasė Jagminienė pritars akordeonu,
vaišinsimės kava, sumuštiniais ir py
ragais. Visi kviečiami dalyvauti, už
baigti 2006 m e t u s ir laukti Naujųjų
2007 metų.
• J e i n o r i t e sutikti N a u j u o s i u s
tarp viso būrio žymiausių žvaigždžių,
atvykite gruodžio 31 dieną 8 vai. v. į
Pasaulio lietuvių centrą Lemonte.
Šventinę vakarienę paruoš kavinė
„Smilga". Žvaigždes „apšildys" Ri
čardo Šoko muzikinė grupė. Renginio
metu vaikų priežiūros kambaryje
budės auklės. Jos neleis mažiesiems
nuobodžiauti bei pasirūpins, kad vai
kai neliktų alkani. Renginio svečių
laukia siurprizas — šventinio vakaro
viešnia, viena populiariausių Lietu
vos dainininkių Vitalija Katunskytė,
kuri Amerikoje lankysis pirmą kartą.
Bilietus į Naujųjų metų sutikimą Pa
saulio lietuvių centre bus galima įsi
gyti kavinėje „Smilga", arba paskam
binus tel. 630-669-4055.
• L B Lemonto apylinkės valdyba
gruodžio mėn. 3 1 d . Pasaulio lietuvių
centre didžiojoje salėje ruošia Naujų
jų metų sutikimą. Maloniai kviečia
me visus atvykti ir gražioje lietuviš
koje aplinkoje linksmai s k a m b a n t
„Kauko" ansamblio muzikai, palydė
ti senuosius ir sutikti ateinančiuosius
2007-uosius metus. Programoje taip
pat dalyvaus pramoginių šokių grupė
„Baltija". Informacija teikiama ir už
sakymai priimami tel. 630-257-8787
arba 708-974-0591.

„Norėdama, kad vienintelis lietuviškas dienraštis išeivijoje 'Draugas'
ir toliau gyvuotų, Cicero LB valdyba skiria 160 dol. auką", — rašo Ci
cero LB apylinkės pirm. Mindaugas Baukus. Nuoširdžiai dėkojame ir
stengsimės, kad Cicero LB linkėjimai išsipildytų — „Draugas" kuo ilgiau
gyvuotų.

Čikagos meras Richard M. Daley i m i e s t o vadovo postą kandidatuos
Fran Spielman nuotr.
šeštąjį kartą.
Meras R. D a l e y pasiruošęs
rinkimams
64-erių metų Čikagos meras Ri
chard M. Daley pagaliau oficialiai pa
reiškė, jog dalyvaus rinkimuose ir
kels savo kandidatūrą šeštąjį kartą.
Kol kas su meru pasiryžę susirungti
Apygardos teismo pareigūnė Dorothy
Brown ir Bill Walls. Jei R. Daley vėl
bus išrinktas meru, jis 2009 m. iš
būtų šiame poste laiku pralenks savo
tėvą Richard J. Daley, kuris aukščiau
sią Čikagos politinį postą užėmė nuo
1955 iki 1976 m.
Sustiprintas saugumas
Po to, kai savaitgalį dangoraižyje
vakarinėje Čikagos kilpos (Loop) da
lyje niekieno nesukliudytas vyras įsi
veržė į advokatų kontorą ir nušovė
tris žmones, Citigroup Center bei
Ogilvie Transportation Center su
stiprintas saugumas. Pastatą saugan
ti bendrovė teigia paskyrusi budėti
daugiau žmonių. Visi įeinantys į pas
tatą tikrinami labai griežtai. Dango
raižyje dirbantys žmonės būtinai pri
valo rodyti savo pažymėjimus, lanky
tojai — registruotis priėmime. Ap
saugininkai ir toliau lieka neginkluo
ti, tačiau miesto policija pažadėjo
stebėti situacija dangoraižio apylin
kėse. Tuo tarpu Wood Philips advo
katų kontoros darbuotojai mėgina
įveikti patirtą stresą ir giliai išgyvena
kolegų netektį. Pirmadienis dauge-
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UTHUANtAN

SONG
Š i a u r ė s A m e r i k o s l i e t u v i ų m u z i k o s sąjunga parėmė ,,Draugą" 50
dol. auka. Linkime, kad lietuviškos dainos ir muzika nenutrūkstančia gaida vis skambėtų toli nuo savo tėvynės, SALM sąjunga ją saugotų ir glo
botų. Ačiū už auką.

Senatorius B. Obama
pradėjo neoficialią kampaniją
Ilinojui atstovaujantis senatorius
ir vienas garsiausių šalyje demokratų
Barack Obama pradėjo neoficialią
kampaniją dėl galimybės tapti parti
jos kandidatu 2008 m. prezidento rin
kimuose. Pirmąja kampanijos vieta
B. Obama pasirinko New Hampshire
valstiją, kurioje per susitikimą su rin
kėjais save pristatė kaip ideologiškai
atvirą, pragmatišką ir paprastą poli
tiką. B. Obama sustojo keliuose New
Hampshire miestuose. Visur jis buvo
sutiktas su dideliu džiaugsmu. Manchester mieste jis susitiko su 1,500
gerbėjų, kurie atvyko į planuotą susi
tikimą su senatoriumi iš anksto įsigi
ję bilietus. B. Obama visur mielai da
lijo autografus ant savo naujai išleis
tos iškart bestseleriu tapusios kny
gos.
Ežere n u s k e n d o žmogus
21 metų jaunuolis vedžiodamas
šunį prie Michigan ežero miesto cen
tre, netoli Adler planetariumo, grei
čiausiai paslydo pakrantėje ir nu
skendo. Tikslios jo žūties aplinkybės
kol kas nenustatytos. Jaunuolio kūną
iš ežero narai ištraukė šeštadienį.

„Draugo* knygynėlyje

R o l a n d a s G i e d r a i t i s iš Los A n g e l e s , CA, atsiuntė „Draugui" dos
nią 100 dol. auką. Širdingai dėkojame.
K r i s t i n a Martinkutė, Chicago, IL, atsilygino už „Draugo" prenu
meratą ir dienraštj parėmė 80 dol. auka. Dėkojame už dosnumą.

liui jų buvo nedarbo diena — į darbą
susirinko tik kontoros vadovai, kad
galėtų deramai aptarti susiklosčiusią
situaciją.

FESTIVAL
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J a u galite į s i g y t i a š t u n t o 
s i o s Dainų Š v e n t ė s „Atsiliepk
daina", šių m e t ų l i e p o s 2 d.
v y k u s i o s Čikagoje, DVD vaiz
d o frašą.
DVD v a i z d o į r a š ą galima
užsisakyti ar pasiteirauti teL
773-585-9500 a r b a e l e k t r o n i 
n i u p a š t u rastme@draugas.org
Vaizdo įrašo k a i n a - 20 dol.
<Illinois gyventojams prideda
mi mokesčiai), pristatymas • 5
dol. Užsisakant daugiau n e i
v i e n a įrašą ar leidinį, už kiek
v i e n ą papildomą v i e n e t ą ima
m a s 2,50 dol. p r i s t a t y m o mo
kestis.
Čekius
siųsti
adresu:
D r a u g a s 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IUinois 60629.

