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Ant Gedimino kalno pagerbta trispalvė 

Kariai neša lietuvišką trispalvę. 

Vilnius, sausio 2 d. (ELTA) — 
Kaip ir kasmet, minint Lietuvos vė
liavos dieną, Gedimino pilies bokšte 
pirmadienį buvo tradiciškai iškelta 
lietuviška trispalvė. 

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Iškilmingoje vėliavos pakėlimo 
88-ųjų metinių ceremonijoje dalyvavo 
Seimo pirmininkas Viktoras Muntia-
nas, krašto apsaugos ministras Juo
zas Olekas, Lietuvos kariuomenės va

dovybės atstovai, kariai iš Savanorių 
pajėgų, Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino štabo bataliono, 
Garbės sargybos kuopos kariai, Ge
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos kariūnai, Lietuvos lais
vės kovų dalyviai, visuomeninių or
ganizacijų atstovai, Vilniaus miesto 
vadovai, gyventojai ir svečiai. 

Praėjusiais metais bokšte plevė
savusią trispalvę Seimo pirmininkas 
V Muntianas už pilietiškumo, tole
rancijos ir patriotizmo puoselėjimą 
perdavė Lietuvos šaulių sąjungos Vil
niaus skyriaus penktajai kuopai. 

Kalbėdamas vėliavos keitimo ce
remonijoje, Seimo pirmininkas pa
brėžė, jog Lietuvos vėliava — tai mū
sų valstybingumas ir laisvės kovos 
pergalė: „Tai įrodymas, kad laisvės 
kovotojų auka neliko beprasmė". 

Susirinkusiesiems pagerbti vė
liavos koncertavo Vilniaus karininkų 
ramovės vyrų choras „Aidas". 

Lietuvos vėliavos pagerbimo ce
remonija pirmą kartą surengta 1919 

Rusija ir 
Baltarusija 

susitarė 
Vilnius, sausio 2 d. (BNS) — 

Rusijos dujų susivienijimas „Gaz-
prom" ir Baltarusija paskutinėmis 
2006-ųjų metų minutėmis pasirašė 
sutartį dėl dujų tiekimo 2007 metais 
po 100 JAV dolerių už 1000 kubinių 
metrų, pranešė Rusijos naujienų 
agentūra „Interf^". 

Rusijos susivienijimas, be to, per 
ketverius metus sumokės 2,5 mlrd. 
JAV dolerių už 50 proc. bendrovės 
„Beltransgaz" akcijų. 

Lietuva sausio 1-ąją dujas gauna 
be jokių sutrikimų, vartotojams jos 
tiekiamos normaliai, kaip ir anks
čiau, pranešė bendrovės „Lietuvos 
dujos" dispečerinė tarnyba. 

„Gazprom" valdybos pirminin
kas Aleksejus Mileris žurnalistams 
pranešė, kad vėliau dujų kaina Bal
tarusijai priklausys nuo formulės, 
kuri bus susijusi su dujų kaina Eu
ropos rinkai. 

2008 metais dujų kaina Baltaru
sijai sudarys 67 proc. Europai tiekia
mų dujų kainos, išskaičiavus trans
portavimo kaštus, 2009-aisiais — 80 
proc., 2010 metais — 90 proc., o 2011 
metais —100 proc. 

Baltarusijos premjeras Sergejus 
Sidorkinas pareiškė, kad dujų kainos 
padidinimas du kartus iki 100 JAV 
dolerių Baltarusijos ekonomikai yra 
labai skausmingas, jo žodžiais, net 
nepakeliamas. 

Anot jo, vyriausybei ir kitiems 
ekonomikos dalyviams teks daug 
dirbti, kad būtų užtikrinta produkci
jos savikaina. Nukelta f 6 psl. 

Teks konkuruoti su ES naujokais 
Vilnius, sausio 2 d. (BNS) — 

Nuo sausio 1-osios į Europos Sąjungą 
(ES) įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, 
Didžiojoje Britanijoje prognozės dėl 
naujųjų europiečių, atvyksiančių už-
darbiautr,*yra skirtingos. 

Mažai kas abejoja, kad bulgarai 
ir rumunai, nepaisant papildomų ap
ribojimų, sudarys didelę konkurenci
ją Didžiosios Britanijos darbo rinkoje 
įsigalėjusiems lenkams ir lietuviams, 
pranešė Lietuvos radijas. 

Bulgarai ir rumunai nuo Naujųjų 
metų į Didžiąją Britaniją gali atvykti 
laisvai, tačiau jų darbui yra apriboji
mų, kurie negalioja lietuviams ir kitų 
šalių, įstojusių į ES prieš keletą me
tų, piliečiams. 

Britanijos vyriausybė pritaikė 
naujausiems ES nariams griežtesnę 
tvarką po to, kai 2004 metais buvo 
apsijuokta, prognozuojant atvykstan
čiųjų iš Rytų Europos skaičių. Tuo
met vyriausybė planavo, kad per me
tus atvyks iki 13,000 žmonių. Iš tik
rųjų jų atvyko šimtai tūkstančių. 

Stebėtojai neabejoja, kad bulga
rai ir rumunai Britanijoje dirbs ne
paisant apribojimų, kurie tik prisidės 
prie juodosios darbo rinkos plėtros. 
Manoma, kad nelegalius europiečius 
darbdaviai galės labiau išnaudoti — 
jiems bus mokami mažesni atlygini
mai. Nelegaliai dirbantieji taip pat 
sudarys konkurenciją legaliai dir
bantiems atvykėliams. 

Ban Ki-moon stojo prie JT vairo 
kalų ministrui Ban Ki-moon teks ne 
tik spręsti daugybę krizių, bet ir va-
dovauti šios pasaulinės organizacijos 
reformavimo procesui. 

62 metų diplomato veiksmus 
vykdant JT reformą, kurią 2005-
aisiais pradėjo jo pirmtakas Kofi An-
nan, atidžiai stebės organizacijos na
rės, ypač Jungtinės Valstijos, kurios 
tvirtai rėmė Ban Ki-moon kandida
tūrą į generalinio sekretoriaus postą. 

Jungtinės Valstijos ir kitos narės 
nori užtikrinti efektyvesnį ir skaid
resnį JT funkcionavimą bei adminis
travimą ir griežtesnį etikos normų 
laikymąsi po virtinės organizaciją su
krėtusių skandalų, įskaitant triukš
mą, kuris kilo paaiškėjus korupcijos 
ir pažeidimų mastui JT administruo
toje Irako programoje „nafta už 
maistą". 

Nukelta į 7 psl. 

Ban Ki-moon 

Jungtinės Tautos, sausio 2 ei 
' AFP BNS) — Pirmadienį prie Jung
tinių Tautu MT^ vairo stojusiam bu
vusiam Pietų Korėjos užsienio rei-
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m. sausio 1 d. Tuomet trispalvę kaip 
laisvos Lietuvos ženklą iškėlė šalies 
savanoriai. 

Po Lietuvos okupacijos, naudoti 
lietuvišką trispalvę buvo griežtai 
uždrausta. Išdrįsusiems tai daryti 
grėsė griežtos bausmės. 

Trispalvės Gedimino pilies vir
šūnėje pakėlimo ceremonija buvo at
gaivinta Lietuvai vėl atgavus neprik
lausomybę, simboliškai pagerbiant 
visus, kam svarbi šalies laisvė. 
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• Skautybes kelias. 
•Ar jo nekęsti , ar 
gailėtis? 
•Ar prarasime abi 
turimas pilietybes. 
•ALRKF kongreso 
nutarimai. 
•Prieškalėdinis Vilnius. 
• Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Mūsų virtuvė. 
•Graikijos dvasia atokiau 
nuo turist inių maršrutų. 
•Čiurlionio galerijoje — 
naujas parodų sezonas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.62 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tei. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net <JD& 

WASHINGTON ZIDINIETĖS 
KALĖDINĖJE SUEIGOJE 

Jau tradicija virto Washington 
židinietėms gruodžio pradžioje su
ruošti kalėdinę sueigą. Tai viena 
gražiausių sueigų per metus , nes 
susirenkam ne tik pasisvečiuoti, bet 
ir susikaupti, pagerbti, pajusti tą 
dvasinį pakilimą, laukiant prasmin
gos Kūdikėlio Kr i s taus Gimimo 
šventės. Šią šventę a t švęs t i Wa-
shington židinietės k a r t u su savo 
vyrais susirinko gruodžio 3 d. į Re
ginos ir Broniaus Galinaičių ka
lėdiškai išpuoštus namus . Nors Wa-
shington lietuviai yra išsibarstę vi
suose priemiesčiuose ir a t s tumai yra 
gan dideli, tačiau į šią sueigą suva
žiavo beveik visos „Židiniui" priklau
sančios narės. Visoms na rėms ir jų 
vyrams tikrai smagu vieną ka r t ą per 
metus turėti tokį kalėdinį pobūvį. 

Į šį pobūvį atnešam ne t ik įvai
rius maisto patiekalus, gerą nuo
taiką, bet ir dovanas, kurios suteikia 
daug juoko, džiaugsmo ir kalėdiškos 
nuotaikos. Galima tik pasidžiaugti , 
kad šis „Židinys" jau veikia nuo 1981 
metų. Tai vienas veikliausių moterų 
vienetų tarp Washington lietuvių. 
Šiais metais „Židiniui" vadovauja 
Dalė Lukienė, pagalbininkė I rena 
Jankauskienė, sekretorė ir informa
cijos teikėja J an ina Čikot ienė ir 
iždininkė Aldona Kindurienė. Židi
nietės ruošia ne tik visų laukiamas 
„Kaziuko muges", bet veiklą nu
kreipia į našlaičių globą Lietuvoje. 
Taip pat savo darbu prisideda ir prie 
LB kultūrinės veiklos. Visos sueigos 
būna prasmingos ir įdomios, nes yra 
kviečiami prelegentai pašnekesiams. 
O šią sueigą gaubė pakili kalėdiška 
nuotaika, ypač kai t ik įžengus į Re
ginos ir Broniaus Galinaičių namus 
pasijauti lyg įžengi į t ikrą Kalėdų 
džiaugsmo pasaulį: matyt i prakar-
tėlė, angelai, baltais š iaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė , Kalėdų 
seniai, stirnelės ir daug ki tų kalė
dinių papuošalų, kuriuos išryškino 
spindinčios švieselės. 

Šią popietę pradėjo Washington 
židiniečiu vadovė Dalė Lukienė, pa
sveikindama visus, pasidžiaugė, kad 
gausiai susirinkom, padėkojo šeimi
ninkams, suteikusiems progą vi
siems čia susiburti, ir pakvietė Ireną 

Buvusi VVashington, DC. židiniečiu 
vadovė v.s. fll. Meilė Mickienė kalė
dinėje sueigoje prie suneštų kalė
dinių dovanų. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

Jankauskienę vadovauti programai. 
Sesė Irena programos pradžiai pa
p rašė sesės Aldonos Kindurienės 
perskaityt i Kalėdų Evangeliją. Tai 
buvo susikaupimo laikas, bet džiu
gus, nes girdėjom žodžius iš Evan
gelijos, kai Viešpaties angelas tarė: 
„Nebijokite, nes štai aš skelbiu jums 
didelį džiaugsmą, kuris bus visai 
tau ta i , kad šiandien jums gimė Do
vydo mieste Išganytojas, kuris yra 
Kristus, Viešpats". 

Sesė Irena toliau tęsė šį susi
kaup imo momentą, j au t r i a i per-
ska i tydama Bernardo Brazdžionio 
„Artojų malda Kalėdų Kristui". Tai 
nuostabūs poeto Brazdžionio žodžiai, 
kurie palietė mus visus ir taip tiko 
šios popietės susikaupimo momen
tui: 
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...Palaimink, Kristau, mūsų 
žiemkenčių sėją, 

ir duonos daigo te pikta šalna 
nešaldo, 

Sodybas saugok nuo pagairių ir 
nuo vėjo, — 

išgirsk, Kalėdų Kristau, mūsų 
maldą. 

Ir klauso jos laukai, kalnai 
ir lankos, 

ir girių gelmės ją kaip ryto 
gandą girdi, — 

ir Dievo Kūdikis viršum namų, 
viršum visų laukų 

ir tyliai laimina visų artojų 
širdis... 

Sesė Irena tęsė programą, išda
lindama paruoštus dainorėlius ir 
vadovaudama kalėdinių giesmių 
pynei. įsijungėme visi. Prieš prade
dant vaišes, dar išgirdome ir mūsų 
buvusio Washington lietuvių misijos 
kapeliono kun. Andriaus Narbekovo 
parašytus žodžius, laiminant vaišių 
stalą: „Dieve, visų malonių Tėve, Tu 
norėjai, kad Tavo sūnus taptų kūnu, 
tam, kad sugrąžintų mums gyve
nimą. Palaimink šias dovanas, ku
riomis mes norime pamaitinti savo 
kūnus, kad, įgavę naujų jėgų, galė
tume būti budrūs ir galėtume 
sulaukti garbingo Kristaus atėjimo". 
Šią maldą perskaitė sesė Irena. 

Pasibaigus rimties ir susikaupi
mo programai, vadovė Dalė Lukienė 
pakvietė visus vaišėms. Nuostabiai 
paruoštas stalas su įvairiais patie
kalais suviliojo visus. Po vaišių vyko 
kita šios kalėdinės sueigos progra
ma — dovanų traukimo žaidimas. 
Kiekvienas dalyvis, nors kartais 
būdavo apviltas, praradęs savo pa
sirinktą dovanėlę, vėl turėjo progos 
kitą išsirinkti, taip, kad šis žaidimas 
sukėlė daug juoko, bet kar tu ir 
džiaugsmo. 

Po dovanų pasidalinimo buvo 
tolimesnės vaišės, sesės ir jų vyrai 
dar ilgai smagiai bendravo, nesi-
ruošdamos skirstytis. Tačiau lauko 
tamsa ir ilgas kelias subūrė visus 
padainuoti „Ateina naktis/ . Dievs 
yra čia". Atsisveikinant ir paliekant 
šiuos šiltus, vaišingus Reginos ir 
Broniaus Galinaičių namus ir mielą 
bei artimą bendravimą tarp židinie
čiu, mintyse dar vis girdėjome poeto 
Bernardo eilėraščio žodžius: 

„Kalėdų Kristau, laimink mūsų 
pirmą vagą, 

VVashington, DC, ž id in iečiu kalėdinėje sueigoje. Sėdi iš kairės: Ramutė 
Aidienė, Irena Jankauskienė, Aldona Simanavičienė, Nijolė Grinienė; II e i l . : 
Janina Čikotienė, Elvyra Vodopal lenė, Dalė Lukienė (vadovė), Gražina 
Blekaitienė, Aldona K indur ienė, Daiva Orent ienė, Gerina Galinait ienė, 
Meilė Mickienė, Stefa Alšėnai tė-Urban, Vida čejauskienė, Teresė Lands
bergienė. Broniaus Čikoto nuotr 

„Žiemos takas 2007" 
(Winter Trails 2007) 
įvyks sausio 6 dieną 

įvairiose 
v « 

Siaurės Amerikos 
vietovėse 

Jau dvylikti metai, kai yra 
ruošiama „Žiemos tako" diena. 
Tą dieną vaikai ir suaugusieji gali 
nemokamai išbandyti sniegbačius 
ir kroso slidinėjimą (snowshoeing 
and cross-country skiing). Pavyz
džiui, tą dieną Lemonto Camp 
Sagawau vietovėje bus galima iš
bandyti šios sportus, kurie nesun
kūs išmokti, smagu dalyvauti ir 
padoda .sveikatai. Apsilankykite 
,,Žiemos tako" tinklalapį, kuriame 
rasite daugiau žinių ir renginių 
detales savo vietovėse: 

www.wintertraUs.org 

Židinietė Teresė Landsbergienė 
džiaugiasi, gavusi kalėdinę dova
nėlę židiniečiu sueigoje. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

Palaimink grūdą, kritusį į juodą 
žemę, 

te Tau, kaip žvaigždės, prakaito 
lašai mūs dega, 

te iš Tavęs Kristus laimina 
visus, visus! 

Elvyra Vodopalienė 
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JAV 
MetamsSI20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD-. 
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• 3 mėn.$60.00 
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JAV 
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Kanateįs ir kitur (USD) 
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
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E i-paštas: 
M M M augas.org 
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AR PRARASIME ABI 
TURIMAS PILIETYBES? 

ALEKSAS VITKUS 

Po 2004 metais Amerikoje įvy
kusių prezidentinių rinkimų ir jau 
po jų prezidento Bush politikai 
beviltiškai įklimpus Irake, Amerikos 
internete pasirodė viešas la iškas , 
kurį parašė garsusis Anglijos akto
rius John Cleese. J is turė tų būt i įdo
mus ir mums lietuviams, Amerikos 
piliečiams. Sutikome Naujuosius 
2007-uosius metus, ir, užuot bijoję 
gauti ryžtingą kirtį nuo m u m s vis 
grasinančios Šiaurės Korėjos ar Ira
no, mes visai netikėtai galime vėl 
tapti Didžiosios Britanijos pavaldi
niais. Prarasime Amerikos pilietybę, 
o Lietuvos Konstitucinis Teismas 
mums dar atims ir Lietuvos piliety
bę. Ar ne baisu? 

Jei taip, tai pirmiausia supažin
dinkime skaitytoją su to laiško auto
riumi. John Manvood Cleese yra II 
pasaulinio karo kūdikis, gimęs 1939 
metais, lankęs ir baigęs Cambridge 
universiteto teisių mokyklą. Dar stu
dentu būdamas jis išgarsėjo kaip 
žinomos anglų televizijos programos 
vardu „Monty Python" aktorius, kuri 
kelerius metus buvo labai sėkmingai 
rodoma ne tik Anglijos, bet ir Ame
rikos televizijoje. Baigęs mokslus jis 
pakrypo į teatrą, vaidybą ir humoris-
tiką. O štai čia šio komiko sarkas
tiškas laiškas amerikiečiams (taigi 
ir kai kuriems iš mūsų): 

Amerikos p i l ieč ia i , 
Kadangi j ū s nemokėjote išsi

rinkti t inkamo Amerikos prezidento, 
ir taip parodėte, kad jūs patys ne
sugebate savęs valdyti, šiuo jums 
skelbiame, kad jūsų kraš to valsty
binė nepriklausomybė yra tuojau pat 
atšaukiama. Nuo šiol jūsų 50 valsti
jų karališką valdymą per ims jos 
Didenybė Elizabeth II Alexandra 
Mary, Didžiosios Britanijos ir Šiau
rinės Airijos karalienė. 

Jūsų pirmasis minis t ras pirmi
ninkas bus Tony Blair. Amerikai 
valdyti jis paskirs gubernatorių, taip 
išvengiant bereikalingų pridėtinių 
rinkimų. Kongresas ir Senatas bus 
paleisti. Ateinančiais (2007) metais 
visiems bus išsiųstos apklausos 
sužinoti, ar kas nors iš jūsų tuos 
pokyčius iš viso pastebėjote. Kad kuo 
sėkmingiau būtų pravestas šis val
džios pasikeitimas, skelbiame šias 
tuojau pat galiojančias taisykles: 

1. P i rmiaus ia pas iž iūrėk i te į 
Didįjį Oxford žodyną, ku r matysite, 
kad jūs jau daug metų ne t ik klaidin
gai rašydavote „aluminum", bet ir 
neteisingai tai tardavote, kai reikėjo 
rašyti „aluminium". Tokiuose žo
džiuose kaip „colour" arba „neigh-
bour" jūs turėsite įsprausti ir raidę 
„u". Visas priesagas, kaip, pvz., „ize". 
jūs turėsite pakeisti į „ise". Jei iš
moksite, kad priesaga „burgh" yra 
ištariama kaip „burra", j ums nerei
kės nieko keisti, rašant „Pittsburgh". 
Jei ir tai jums bus per sunku, ra
šykite „Pittsberg". Taip pa t žinokite, 
kad jūsų šnekamojoje kalboje ret
karčiais įterpiant tokius žodelius kaip 
J ike" arba „you know" yra nevykusi 
ir nepriimtina pokalbio forma. 

2. Sutikite su faktu, kad toks 
dalykas, kaip „U.S. English", yra tik 
jūsų fantazijos padarinys. Mes patys 
pranešime apie tai „Microsoft" įmo
nei, ir jie at i t inkamai pakeis savo 
„spellcheckers", įdėdami, ku r reikia, 
raidę „u", ir pakeisdami priesagą 
„ize" į „isfe". 

3. Jūs turėsite ir vėl išmokja 
savo tikrąjį valstybinį himną „God 
Save The Queen" — „Oh, say, can 
you see by the dawn's early light" 
galėsite pamiršti. 

4. Liepos ketvirtoji nebus dau
giau švenčiama kaip šventė. Lap
kričio 2 d., kai 2004 m. j ū s išrinkote 
sau prezidentu George Bush, bus 
naujoji šventė, bet ji bus švenčiama 
tik Jungtinėje Karalystėje, ir vadi
nama, kaip „O vis dėlto mes lai
mėjome". 

5. Turėsite išmokti išspręsti sa
vo įvairias problemas, nenaudojant 
jokių šaunamųjų ginklų ir be advo
katų, visokio plauko terapistų ar pa
tarėjų. J a u vien faktas, kad jums rei
kia tiek daug advokatų, rodo, kad jūs 
dar nesubrendę būti nepriklausomais. 

6. Kadangi jūs esate tokie nesu
brendę, jums bus uždrausta turėti ką 
nors pavojingesnio negu paprastą bul
vėms skusti įrankį. Jei jį norėsite ne
šiotis su savimi, reikės atskiro leidimo. 

7. Visi amerikietiškos gamybos 
automobiliai bus uždrausti. Jie nie
kam tikę, ir jūs tai suprasite, kai mes 
jums parodysime vokiškas mašinas. 
Visos jūsų kryžkelės bus pakeistos į 
„roundabouts" (rato ar apskritimo 
pavidalo sankryžos), ir tai j ums 
padės suprasti britų humorą. Ta 
proga pereisime į metrinę sistemą, 
kurioje nereikės jūsų absurdiškų 
pervertimo (conversion) lentelių. 

8. Buvusiai JAV valstybei reikės 
priimti UK benzino kainas ir išmok
ti, kad „gasoline" yra teisingai ne tik 
vadinamas „petrol", bet ir turėtų 
kainuoti 6 dol. už jūsų (US) galoną. 

9. O tai, ką jūs vadinate „potato 
chips" (bulvių traškučiai), nėra tikri 
„chips". Tikrieji „chips" yra stori, 
kepti gyvuliniuose taukuose, ir val
gomi ne su majonezu, bet su actu. 

10. Tą be skonio šaltą gėrimą, 
kurį jūs (amerikiečiai) vadinate alu
mi, negalėsite toliau vadinti alumi, 
nes t ik tikras JBritish Bitter" bus 
vadinamas alumi. Europietiškos ga
mybos alų turėsite vadinti „Lager". 

11. Hollywood filmuose anglų 
aktoriai turės nors retkarčiais turėti 
ir „good guys" roles. 

12. Amerikietiškas „football" bus 
uždraustas. Juk tėra tik vienas tik
ras futbolo žaidimas, ir j is amerikie
čių yra vadinamas „soccer". Jei kada 
nors kokie nors amerikiečiai įsidrą
sins žaisti „rugby", to mes nedrau-
sime, nes šitame žaidime nereikės 
kas penkiolika sekundžių sustabdyti 
žaidimo, kad jūsų futbolo žaidėjai, 
dėvį stipriausius, Irake naudojamus 
Kevlar šarvus, galėtų pailsėti! 

13. Daugiau nežaisite nei beis
bolo. Kur gi girdėta, kad žaidimas, 
kurio finalas baigiasi ..World Series", 
yra žaidžiamas tik Amerikoje. Bet. 
kai pagalvojame, kad t ik 2.1 proc. 
amerikiečių žino ir supranta, jog ir 
už Amerikos sienų dar yra pasaulis, 
jūsų klaida yra, nors nedovanotina, 
bet bent suprantama. 

14. Pagaliau prisipažinkite, kad 
išaiškinote, kas nušovė prezidentą 
Kennedy. Mums, anglams, tai tikrai 
labai rūpi. Juk jis kilęs iš Naujosios 
Anglijos. 

15. Paskutinis perspėjimas. Mū
sų Jos Didenybės karalienės mokes
čių įstaigos agentai, kaip ir jūsų IRS 
(Internal Revenue Service), netru
kus tikrins, kiek jūs mums esate ne
sumokėję mokesčių j a u nuo pat 
1776-ųjų metų. Pasisaugokite, jei 
suprantate pavojų. 

DANUTE BINDOKIENE 

Ar jo nekęsti, ar gailėtis? 

Š
iuo metu Amerika yra viena 
iš nedaugelio civilizuotų 
valstybių, nusikaltėlius bau

džiančių mirties bausme, tačiau 
tarp teismo nuosprendžio ir mir
ties bausmės įvykdymo paprastai 
nusitęsia ilgas laiko tarpas — kar
tais ir dešimtmečiai, nuteistajam 
leidžiant apeliuoti teismo spren
dimą. Todėl po praėjusį šeštadienį 
mirties bausmės įvykdymo buvu
siam Irako diktatoriui Saddam 
Hussein, pasigirdo tarytum prie
kaištai, kad „per greitai": vos po 
kelių dienų, kai teismas atmetė jo 
apeliacijos bylą. 

Su tuo greitu mirties bausmės 
įvykdymu kyla ir kitokių neaišku
mų: pvz., kam buvo „patogu" taip 
greitai Hussein atsikratyti? Ar tai 
buvo šiitų, patyrusių daugiausia 
nuoskaudų jo valdymo metu, kerš
tas (jie dabar sudaro daugumą 
Irako valdžioje)? Jeigu jis kaltina
mas bent 3,500 tūkstančių žmonių 
nužudymu, kodėl buvo teisiamas 
t ik dėl 148 šiitų nužudymo 1982 
metais po nesėkmingo pasikėsini
mo prieš diktator iaus gyvybę? 
Hussein nusikaltimų sąrašas labai 
ilgas, tarp jų ir 1980 m. rudenį 
įvykdyta invazija prieš Iraną. Kiek 
per tą karą, nusitęsusį net 8 me
tus, žuvo žmonių? Be to, tvirtina
ma, kad prieš Iraną Hussein pa
naudojo cheminius ir kitokius ma
sinio naikinimo ginklus. Bet ta i 
dar ne viskas: 1990 m. vasarą Ira
kas užpuolė Kuveitą ir tik JAV bei 
jų sąjungininkų dėka ši invazija 
buvo sustabdyta. Galbūt ir lietu
viai galėtų mesti kaltinimą Irako 
diktatoriui, nes, 1990 m. Lietuvoje 
vykstant dideliems pasikeitimams, 
Vašingtonas (arba tiksliau — JAV 
prez. George Bush — dabartinio 
prezidento tėvas) nekreipė dėme
sio, bijodamas suerzinti Maskvą, 
kad ji nenueitų į pagalbą Bagda
dui, jeigu Amerika pripažins Lie
tuvos bei kitų Baltijos šalių nepri
klausomybę. Įdomu, kad po šio 
Persų įlankos, karo sąjunginin
kams labiau rūpėjo užgesinti ira
kiečių padegtus naftos šaltinius, 
kaip užbaigti „reikalus" su nugalė
tuoju Hussein, kuriam ir toliau 
palikta šeimininkauti, žudyti, kan
kinti savo žmones. Visa tai dabar 
praeityje, nes Hussein nebegalės 

būti patrauktas atskaitomybėn už 
tuos kruvinus darbus. 

Vašingtonas priekaištauja da
bartinei Irako teisingumo siste
mai, kad ji visgi dar nėra pakanka
mai įsisąmoninusi vakariečių de
mokratijos principų ir todėl Sad
dam Hussein teismo procesas vyko 
„ne taip, kaip reikėjo". Visgi tas 
procesas vyko: irakiečių teisingu
mo sistema ne tik pripažino buvusį 
diktatorių kaltu, bet jį nuteisė ir 
bausmę įvykdė. Tas Irako istorijos 
puslapis jau užverstas, bet kas 
užvers kitą, kuris kasdien rašomas 
krauju ir j au pareikalavo nesu
skaičiuojamų aukų. Amerika liūdi 
per ketvertą metų Irake žuvusių 
daugiau kaip 3,000 savo karių, bet 
kiek irakiečių prarado gyvybę per 
tą laiką? 

Istorija ne kartą parodė, kad 
kraugeriams diktatoriams anks
čiau ar vėliau ateina galas. Retas 
jų miršta natūralia, ramia mirti
mi, nes iš jų pareikalaujama atsa
kyti ne tik prieš Dievo, bet ir prieš 
žmonių teismą... Hussein viso teis
mo proceso metu buvo nesušneka
mas, nepripažįstantis nei „naujojo 
Irako", nei jo demokratinės teisėt
varkos sistemos. Jis keikė okupan
tus amerikiečius ir nuolat ragino 
savo pasekėjus visomis įmanomo
mis priemonėmis kovoti su „neti
kėliais", užpuolusiais Iraką. Tokio 
elgesio iš Hussein, kuriam žmo
gaus gyvybė nieko nereiškė, kuris 
mėgavosi kankinimais ir žudy
mais, buvo galima tikėtis. Tačiau 
paskut inę dieną prieš mirt ies 
bausmės įvykdymą jis parodė 
kitokį veidą — rašytame iš kalėji
mo laiške j is ragino pamirš t i 
neapykantą, atleisti didžiausiems 
priešams, o, vedamas į kartuves, 
šis nuožmus diktatorius tvirtai 
rankose spaudė Koraną. Ar tai 
buvo dar vienas bandymas įrodyti 
„nekaltumą", gudriai pasinaudo
jan t šventraščiu, ar galbūt pas
kutinę akimirką sieloje prabilęs 
atgailos šnabždesys? To, be abejo, 
niekad nesužinosime. Bet viena 
šiandien aišku: mūsų planetoje 
vienu žmogžudžiu mažiau. 

Apie Hussein piktus darbus ir 
gyvenimo galą dar ilgai bus kalba
ma ir rašoma: ir su neapykanta, ir 
gal net su užuojauta... 

Jonas ir Paulius Kupriai ALRKF kongreso metu prie informacijos stalo 
Jono Kuprio nuotr. 

...:....., 
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PAVYZDYS KITIEMS 
Anais „senais, gerais" „Draugo" 

žydėjimo laikais darbštuolė redakto
rė Irena Regienė nuolat kartodavo, 
kad į lietuvišką dienraštį svarbiau
sia ir pirmon eilėn privalu rašyti 
lietuviškais reikalais. Tai auksinė 
tiesa. Ar ne geriau gauti žinias iš 
Lietuvos (kad ir liūdnas!). Visai kas 
kita — reportažai iš lietuviškų, ren
ginių šiame krašte: meno parodų, 
koncertų, visuomeninės veiklos, 
moksleivių pasirodymų, lietuvių stu
dentų mokslo pasiekimų bei visa 
virtinė kitų žinių iš lietuvybės ir lie
tuvių kultūros baruose... Patys laik
raštininkai niekad neįvertins savo 
darbo svarbumo, o jis, be abejonės, 
yra milžiniškas. Laikraštininkai, 
tarsi tie bažnyčios pamokslininkai, 
pamokslauja žmonėms kas dieną, 
kas sekmadienį. Iš tiesų, be laikraš
tininkų labiausiai pasižymėję žmo
nės būtų nežinomi, didžiausio pager
bimo verti dalykai būtų kaip varpai, 
skambą tuštumoje... Žurnalistai ža
dina prispaustųjų viltį; jų šmaikš
čios plunksnos, kaip elektros laidai, 
jungia atskirų žemynų kraštus, o 
ypač mus visada — su brangiausia 
Lietuva! 

„Drauge" visad džiugina tie laik
raštininkai, kurie „nepatingėję" ir 
nuvykę į lietuvišką kultūros renginį, 
parneša mums, kaip ant sidabro pa
dėklo, „šiltas" naujienas... Viena 
tokių spartuolių yra Laima Apana-
vičienė. Savo įdomiais pokalbiais ji 
„ištraukia" mums iš Lietuvos negir
dėtą menininką/ę, nepažįstamą ra
šytoją ar kokią kitą garsią asmeny
bę, vertą mūsų dėmesio. Taipgi ji 

duoda reportažus iš įvairiausių ren
ginių, kurie, be jos aprašymo, palik
tų mums nežinomi, praslinktų visai 
tylomis... 

Jau senokai daugelis stebisi ve
terano žurnalisto Edvardo Sulaičio 
jaunumu": ir suskumba visur, ir 
pamato viską, ir mums spėja greitai 
perduoti, kas mums aktualu, svarbu, 
įdomu bei mus pradžiugina. Domina 
jo reportažai iš Cicero — mažyčio 
telkinio, bet nuolat bruzdančio, lyg 
skruzdėlynas... Jo aprašymai apie 
Lietuvos įvykius — svarūs, o pasku
tinis jo straipsnis apie dr. Jono Ado
mavičiaus 95 m. gimtadienį, to di
džiojo geradario bei švietėjo kilnias 
mintis ir jo pasiaukojantį krikščio
nišką darbą, suvirpino ne vieno skai
tytojo jautrią širdies stygą, virsda
mas it testamentu! O dabar tas raši
nys skamba kaip nekrologas... Ir 
džiugu, kad E. Šulaitis yra Žurna
listų sąjungos pirmininkas. Tikriau
siai dabar sunkiai apkrautas žurna
listų vežimas, kažkur pakelyje įstri
gęs, perėmus vadžias naujam — 
veikliam vežėjui, premijuotam žur
nalistui E. Šulaičiui, riedės greitke
liu... 

Tiktai žurnalistiniu atžvilgiu 
būtų idealu ir etiškai pravartu, kad 
lygiai tie patys straipsniai nesikar-
totų per kelis laikraščius. Jie nusto
ja tada savo vertės, atsiduoda tary
tum pašildyti barščiai. Neduoda jie 
garbės nei rašančiam, nei pačiam 
laikraščiui. 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

AR MES PADĖTUME? 
Vieną rytą, kaip ir kas dieną, 

atsiverčiau vietinį laikraštį. Nuste
busi žiūrėjau į pirmam puslapyje 
pažįstamos lietuvės nuotrauką, sto
vinčios prie prieš dvejus metus ura
gano „sužaloto" namo. Šiuo metu na
mas gerokai apleistas, stogas kiau
ras, varva visuose kambariuose. 

Kaimynai, pamatę, kaip moteris 
gyvena, susitarė, gavo medžiagos, 
iškraustė baldus į išnuomotą „trai-
ler", moterį iškraustė pas kaimynę ir 

pradėjo darbą. Lietuvė niekieno 
pagalbos neprašė. 

Žiūrėjau ir galvojau: ką mes, 
lietuviai, tokiu atveju darytumėm? 
Ar turėtumėm tiek gailestingumo 
paaukoti savo jėgas ir tiek finansų 
padėti gyvenimo sutryptai moteriai? 
Ir tarp mūsų yra nelaimingų, bet ką 
mes jiems gero padarom? 

Birutė Kožicienė 
Daytona Beach, FL 

ŽINIAI TŲ, 
KAM ŽINOTI REIKIA 

Skaičiau „Drauge" lapkričio 14 
d., kad Lietuvoje dr. Eugenija Vait
kevičiūtė žada rašyti knygą apie 
„Lietuvių švietimą išeivijoj 1945— 
1990 m." 

Žinoma, rašyti turi teisę kiek
vienas, bet noriu pranešti, kad apie 
lietuvių švietimą išeivijoj yra pa
rašytos šios knygos: „Lietuvių švieti
mas Vokietijoj". Knygą parašė isto
rikas, pedagogas Vincentas Liulevi-
čius. Knyga apima visas Vokietijoje 
buvusias mokyklas nuo 1945 iki 
1948 m. Knyga išleista Čikagoje 
1969 m. 

2000 m. JAV, Čikagoje Peda
goginis lituanistikos institutas išlei
do 753 psl. knygą „Lietuviškasis 
švietimas Šiaurės Amerikoje". Kny
ga apima Š. Amerikos ir Kanados 
lietuviškas mokyklas nuo 1949 iki 

1999 m. Knygos autoriai pedagogai 
Juozas Masilionis ir Stasė Peter
sonienė. 

Abiejų knygų autoriai buvo il
gamečiai lietuviškų mokyklų moky
tojai ir direktoriai. 

Gal minima autorė Lietuvoje 
ruošiasi rašyti knygą apie Pietų 
Amerikos ar Australijos liet. mokyk
las. Ši sritis, jei neklystu, dar nepa
liesta. Be to, yra išleista įvairių mo
kyklų metraščių ir mokyklų istorijų, 
pvz., Čikagoje 2 knygos apie Pedago
ginį lituanistikos institutą, Donelai
čio mokyklą. 

Mes čia, JAV, laikomės Vaka
ruose pripažintos autorių ir leidėjų 
teisės. Žinotina tiems, kas į tą teisę 
nekreiptų dėmesio. 

Stasė Petersonienė 
Chicago. IL 

Ambasadorius dr. Romualdas Misiūnas, Romualdas Budrys, \1anj3 Rernier.ė 
ir Algimantas Gečys Vilniuje — ,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje sutiktuvėse. 

Algimanto ŽlžtūrtO riuotr. 

NEPRISKALDYKIME IŠ DEGTUKO VEŽIMO 
Perskaičiusi Stasės Semėnienės 

ir Saulės Jautokaitės laiškus apie 
Lietuvos Dukterų draugijos rudeninį 
pokylį, turiu kai ką patikslinti. 

Dukterų draugijos labdaringi 
darbai, šelpiant vargšus čia ir ana
pus Atlanto Lietuvoje, yra labai ver
tinami, o šios organizacijos nares ir 
vadoves gerbia lietuvių visuomenė. 

Antanas Paužuolis buvo labai 
aštriai kritikuojamas, kad siūlė 
lietuviškai organizacijai, t.y. Lietu
vos Dukterų draugijai, rengti lab
daros pokylį lietuvių centruose ir 
juos paremti. 

Antanas Paužuolis yra kelių lab
daros organizacijų narys ir aukoja 
savo laiką bei energiją, padėdamas 
ruošti labdaros renginius. Taigi, jis 
supranta ir vertina bet kurios labda
ros organizacijos darbą. 

Kada organizacija rengia lėšų 
telkimo pokylį, galima vienu šūviu 
du zuikius nušauti: ruošti renginį 
mūsų centruose ir tuo pačiu papil
dyti organizacijos iždą labdaros rei
kalams. 

Čia kalbėsiu apie Jaunimo cen
trą, nes esu jo valdybos pirmininkė 
ir renginių ruoša man yra gerai žino
ma. Sales lietuviškiems renginiams 

paruošia centro prižiūrėtojai: susta
to stalus ir kėdes, pagal rengėjo nu
rodymus gali padengti stalus už mi
nimalų užmokestį. Galime pasiūlyti 
ir kelis maisto gamintojus, kurie pri
statys maistą į salę. 

Jaunimo centras — tai lietuviš
ka salelė, kurią iš visų šonų supa 
parkas, automobilių stovėjimo aikš
telės. Priešais centrą yra langų ir 
durų gamybos įmonė, kur visą sa
vaitę viduje ir lauke dirba žmonės. 
Prie centro yra saugu, o ir renginių 
metu automobilius saugo profesio
nalus apsaugininkas. 

Beje, ir turtingiausiuose prie
miesčiuose niekas negali garantuoti 
šimtaprocentinio saugumo. 

Mes, lietuviai, turime remti vie
ni kitus, nes amerikiečiai mūsų ne
remia, yra tik viena kita išimtis. Mū
sų visų lietuviškų organizacijų, 
lietuvių centrų bei bažnyčių veiklos 
tikslas yra padėti savo tautiečiams 
išsaugoti savo tautiškumą ir išlikti 
lietuviais čia, toli nuo Lietuvos. Be 
lietuvių centrų (jau esame kelis pra
radę) ir lietuviškos aplinkos juose 
išsaugoti lietuvybę bus labai sunku. 

Milda Šatienė 
Riverside, IL 

ATSARGA GĖDOS NEDARO 
Ši lietuviška patarlė man su

teikė progą pasisakyti ir kartu per
spėti mūsų tautiečius, kurie skraido 
lėktuvais, kad jie yra Amerikos val
džios stropiai sekami. 

Naujos saugumo priemonės bu
vo įvestos po 2001 m. rugsėjo 11 
dienos išpuolių ant dviejų New York 
dangoraižių. Dėl to žuvo per 2,000 
žmonių. 

Šia tema man pasisakyti davė 
progos, perskaičius „Drauge" vyr. 
redaktorės Danutės Bindokienės ve
damąjį, pavadintą: „Piliečio pareigos 
valstybei — valstybės pareigos pi
liečiui". 

Dabar iškilo aikštėn, kad atitin

kamos valstybės įstaigos tyliai ir 
slaptai renka asmeninius duomenis 
apie kiekvieną pasinaudojimą oro 
linijų paslaugomis. 

Visų oro keleivių registruojamos 
smulkmenos ryšium su skrydžiais, 
pažymint keliautojo kilmę ir pra
eities istoriją. 

Lėktuvų skrydžių vadovybė sa
ko, kad tai daroma saugumo sumeti
mais, tačiau visi, kurie galvojate 
skristi lėktuvais, būkite atsargūs, 
nes apie jus surinkta medžiaga gali 
būti panaudota ir patekti į piktnau-
dotojų rankas. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

Remklte Ir platinkite katalikišką spaudą 
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Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 
Simtojo jubiliejaus proga 

2006 m. spalio 20-22 d. Maria gimnazijoje Čikagoje 
įvykusio 

KATALIKŲ KONGRESO NUTARIMAI 
Kadangi 2008 metais švęsime Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šilu

voje 400 metų jubiliejų, dėkojant Viešpačiui už visos žmonijos globą ir atgautą 
Lietuvos laisvę, kviečiame šiam jubiliejui ruoštis malda ir jungtis sukakties 
paminėjimui; 

Kadangi Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija šiemet švenčia 
100 metų savo veiklos jubiliejų ir federacijos įkurta Dainavos stovyklavietė 
šiemet švenčia 50 metų jubiliejų, su dideliu dėkingumu prisimename visus 
federacijos kūrėjus ir darbuotojus; 

Todėl Kongresas: 
Sveikina Šv. Kazimiero seserų vienuoliją, kuri 2007 metais švęs šimto 

metų jubiliejų, dėkoja seselėms už jų ištikimą tarnystę Bažnyčiai, ir kviečia 
visuomenę jungtis malda, siekiant Motinos Marijos Kaupaitės šventumo 
visuotinio pripažinimo; 

Remia siekį, kad Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai Marąuette 
Park būtų suteiktas Marijos Šventovės - Bazilikos titulas, tačiau siūlo iš 
anksto ištirti su tuo susijusius įsipareigojimus; 

Ragina šeimas atkreipti dėmesį ir sustiprinti savo religinį gyvenimą, 
atnaujinti dalyvavimą Mišiose ir parapijos gyvenime, ir skatinti pašaukimus į 
dvasinį gyvenimą; 

Prašo atsakingus Bažnyčios hierarchus atkreipti didesnį dėmesį į užsie
nyje gyvenančias jaunas šeimas, ir skirti dvasios vadus jų sielovadai; 

Kviečia federaciją ieškoti būdų įtraukti jaunimą ir jaunas šeimas į jos 
veiklą; 

Skatina lietuvių kilmės seminaristus rinktis sielovados darbą lietuvių 
telkiniuose; 

Įgalioja federacijos valdybą sudaryti specialią komisiją rūpintis lietuvių 
parapijų ir kitų institucijų tęstinumu; 

Sveikina Paveldo išsaugojimo komisijos sudarymo įstatymą bei JAV ir 
Lietuvos pasirašytą tarpvalstybinę tautinio paveldo globos sutartį, kurioje 
prašoma išsaugoti ir lietuvių pastatytas bažnyčias Amerikoje; 

Kreipiasi į New York ir Allentown diecezijų vyskupus, kad Aušros Vartų 

ALRKF rezol iuci jų komisija, iš kaires: Aigis Kazlauskas. Antanas Paužuolis, 
Mi ldred Jagiel la, Saulius Kuprys (ALRKF pirmininkas). Vida Sakevičiūtė. 
Komisijai dar priklauso Juozas Polikaitis ir Nerijus Šmerauskas. 

Jono Kuprio nuotr. 

Marijos (Manhattan, NY) ir Šv. Jurgio (Shenandoah, PA) parapijos nebūtų 
uždarytos; 

Įgal ioja centro valdybą susipažinti su lietuvių Marijonų provincijos pa
sikeitusiu s tatusu, ir dėti pastangas, kad lietuvių aukomis sutelktas turtas, 
įskaitant ir katalikų dienraščio „Draugas" spaustuvę, ir toliau tarnautų lietu
vių reikalams; 

R e m i a tėvų jėzuitų Jaunimo centro svarbią lietuvišką veiklą ir ragina 
visuomenę savo dėmesiu ir parama išlaikyti šį, lietuvių aukomis pastatytą ir 
įkurtą, lietuvišką židinį; 

R a g i n a centro valdybą ištirti laikraščio „Darbininkas" esamą padėtį ir 
ieškoti galimybės laikraščio leidimą atnaujinti; 

S v e i k i n a Šv. Petro parapiją Bostone, sėkmingai išlaikiusią lietuvių pas
tatytą bažnyčią, ir tęsiančią savo apaštalavimą ir dvasinę kultūrinę veiklą, ku
ri užtikrina parapijos gyvavimą ateityje; 

Įgal ioja centro valdybą pasiųsti atitinkamus laiškus ir paskelbti nu
tarimus spaudoje lietuvių ir anglų kalba. 

Rezoliucijų komisija: Mildred Jagiella, Algis Kazlauskas, Antanas Paužuolis, 
Juozas Polikaitis, Vida Sakevičiūtė, Nerijus Šmerauskas 

ALRKF 4545 West 63rd Street, Chicago Illinois 60629 

Tuos, kurie mėgindavo pabėgti iš darbo ko
mandų, dirbančių už stovyklos ribų, nukautus 
pasodindavo ant karukų arba ant vežimėlio prie 
vartų, su užkabintu ant krūtinės plakatu: Nu
kautas , mėginant pabėgti! Visos darbo komandos, 
grįždamos iš darbo, turėdavo pro numirėlį paeiti 
ir pamatyti negyvą savo likimo draugą. 

Kartais iš darbo komandos dingdavo vienas 
arba keli suimtieji. Komandos sargybi

niai ir pareigūnai turėdavo jų ieškoti. Jei greit ne
surasdavo ir kildavo įtarimas, kad jie galėtų būti 
pasišalinę, iššaukdavo sargybos bataliono ieškoji
mo komandą, kuri netrukus atvykdavo su šu
nimis sekliais, prožektoriais ir kitais įtaisymais 
dingusiųjų ieškoti. Komanda, iš kurios suimtasis 
buvo dingęs, turėdavo stovėti ir laukti, kol ieško
masis bus surastas. Visa stovykla taip pat turėda
vo laukti ir tol stovėti aikštėje, kol įžygiuodavo 
paskutinė komanda. Tik įžygiavus paskutinei ko
mandai, galėdavo prasidėti patikrinimas. Dėl to 
gana dažnai tekdavo aikštėje stovėti keletą va
landų, o kartais net ištisą parą, suprantama, be 
maisto ir poilsio. 

Blogiausia būdavo, kad reikėdavo ilgai stovėti 
žiemą per didelius šalčius. Vieną vakarą teko sto
vėti apie 6 valandas esant 20 laipsnių šalčio. Su
imtieji nusilpę ir sušalę pradėjo masiškai griūti. 
Sugriuvusius liepdavo nunešti į ligoninę. Per porą 
valandų buvo prinešta pilna ambulatorija ir pri
guldyti visi ligoninės koridoriai. Paskui papasako
jo, kad tą naktį sušalo arba nuo sušalimo mirė keli 
šimtai žmonių. Daug dar nušalo rankas , kojas, au
sis, veidus. Po tokio ilgo stovėjimo parėjus į bloką, 
reikėdavo nevalgius tuoj eiti miegoti, nes vos su
ėjus į baraką, jau skambindavo gulti. Po skambu
čio jau nebebuvo leista valgyti, dėl to jau vaka
rienės nebegalėdavo išdalinti. 

Kai išvargę, sušalę ir alkani žmonės turi eiti 
miegoti šaltame kambaryje, tik dviem plonutėm 
antklodėm prisidengę, jų poilsis negali būti geras. 
Dauguma suimtųjų susirgo įvairiomis ligomis. 
Sergančiais buvo pripažįstami tik tokie ligoniai, 
kurie turėjo ne mažiau kaip 39 laipsnių karščio. 
Kiti turėjo eiti į darbą ir stovėti per patikrinimus 
drauge su sveikaisiais. 

Suprantama, kad tokiose sąlygose daug su
imtųjų netekdavo vilties nei jėgų toliau beeiti tuo 
erškėčiuotu keliu ir pasiryždavo nusižudyti. Dar 
1943 metais buvo atvežtas iš Klaipėdos krašto 
ūkininkaitis Puodžius, apie 27 metų amžiaus. Ke-

m 
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lėtą savaičių pabuvęs stovykloje, jis buvo paskir
tas į Klinkerio komandą. Greit sužinojome, kad jis 
ten šokęs į vielas ir žuvęs. 

Kitą klaipėdietį, K. Boniną, smogikai žiauriai 
nukankino. Mat jis raš inėdavo lietuvių 

spaudai ir smogikai jam dėl to baisiai keršijo. 
Stovykloje jis dirbo vienoje statybos komandoje. 
Jis pateko į stovyklą vasarą. Tuokart darbas buvo 
dirbamas bėgom. Tik 1943 metais t a tvarka buvo 
pakeista. Tai buvo be galo didelė lengvata, nes 
bebėginėdami suimtieji daugiausia nusikankinda-
vo. Boniną pastatė cemento kraut i . Su cemento 
maišu reikėjo bėgti, o maišą padėjus, vėl bėgom 
atgal. Cementas apdengė ne tik drabužius, kurių 
pakeisti nebuvo galima, nes kiekvienas suimtasis 
teturėdavo vieną rūbų eilę, bet apklojo ir odą. Nuo 
prakaito sušlapusi oda pr i s i t raukė dulkių ir 
pradėjo trūkinėti. Visas jo kūnas apteko žaizdo
mis ir votimis, o drabužiai sulūžinėjo ir t ik skiau-
tais bekabojo ant kūno. Žaizdas perrišt i ambula
torijoje buvo galima tik vieną kar tą savaitėje, 
būtent, sekmadienį. Kada suimtieji veždavo ve
žimėlius, smogikas atsistojęs an t vežimėlio kapo
davo bizūnu, jei suimtieji ne gana greitai bėgdavo. 
Be to, jį įversdavo kelis kartus per dieną į vandens 
baką. Smogikas jam liepdavo atsistoti prie van
dens bako ir priėjęs taip kirsdavo į veidą ar spir
davo į pilvą, kad jis įvirsdavo aukšt ielninkas į 
vandenį. Kada jo drabužiai išdžiūdavo, jį vėl įvers
davo į vandenį. Taip kankino Boniną kelias sa
vaites. Jis nuolat silpnėjo ir pagaliau griuvo. Nu
vestas į ligoninę greit mirė. 

Tokiu keliu nuėjo gana daug suimtųjų. Kiek
vienas gujamas vis dar tikėjosi ka ip nors išsi
laikyti ir laimės dėka išlikti gyvas. Kuriam laimė 
nusišypsojo, tas išliko gyvas ir gal dar pamatė 

laisvę, bet dauguma nepernešė tų kankinimų. 

Skaitytojui bus įdomu išgirsti, kuriais būdais 
suimtuosius daugiausia kankindavo. Tokių 

būdų buvo be galo daug ir aš jų visų atpasakoti 
nebegalėčiau, nes per eilę metų prisirinko tiek 
daug stiprių įspūdžių, kad kartais tikrai sunku 
susivokti. Be to, stovykloje užsirašyti nieko nebu
vo galima arba tatai buvo per daug pavojinga, nes 
smogikai be galo griežtai dabojo, kad nė viena ži
nutė iš stovyklos nepatektų į viešumą. Dėl to nuo
lat mus kratydavo ir atimdavo kiekvieną popier
galį. Jei kas mėgindavo nelegaliai parašyti savo 
artimiesiems laišką, o dažniausia gestapas tokius 
laiškus sugaudavo, suimtasis būdavo ne tik muša
mas, bet dar ne mažiau kaip metus pasiųstas į 
baudžiamąją kuopą. Kas iš stovyklos išeidavo, tu
rėdavo pasirašyti pasižadėjimą, kad jis nieko ne
skelbs apie tai, ką jis stovykloje pergyveno, pa
matė ir girdėjo. Jei kas to pasižadėjimo griežtai 
nesilaikydavo, tas būdavo tuoj vėl atvežtas į sto
vyklą. Jei jo tada stovykloje nenukankindavo, jis 
būdavo įrašomas į sąrašus tų, kurių negalima iš
leisti į laisvę. Tai žinodami visi, kurie buvo iš sto
vyklos išleisti, tylėjo kaip žemė. O jei ir būtų mė
ginę kam nors papasakoti, jiems niekas nebūtų 
tikėjęs, nes kas ten stovykloje darėsi, neįtikėtina, 
o sveiko proto žmogus negali tokių iškrypimų net 
įsivaizduoti. 

Valgiui iš virtuvės parnešti, kiekvienas blo
kas pasiųsdavo reikiamą skaičių suimtųjų. Kai 
visų blokų valgio nešėjai susirinkdavo prie virtu
vės, valgį išduodavo blokams paeiliui. Pašaukus 
bloko numerį, valgio nešėjai turėjo greit pribėgę 
pasiimti tam blokui skirtus katilus ir bėgom nu
nešti. Rytą valgio nešėjai turėdavo kelti anksčiau 
ir, vos pasigirdus pirmam skambučiui, bėgti prie 
virtuvės. Ten budėdavo ir smogikai. Kada žiemą 
pasnigdavo, keliai į virtuvę dar nebūdavo pra
kasti , nes sniegą valyti pradėdavo tik stovyklai 
sukilus, po skambučio. 

Smogikai dažniausiai prisikabindavo, kodėl 
sniegas dar neprakastas, nors žinodavo, kad prieš 
skambutį niekas neturi teisės iš bloko išeiti, taigi 
ir negalėjo sniego atkasti. Jis liepdavo valgio nešė
jams gulti ir ristis visais keliais šen ir ten, kol 
sniegas bus suspaustas arba išspardytas į šalis. 
Taip tekdavo ristis apie pusvalandį. Pagaliau, 
peršlapę ir nuvargę, turėjo nešti valgį į bloką, 
greit pavalgyti, eiti į darbą per dieną šaltame ore. 

Bus daugiau. 
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Naujametinė eglutė po vandeniu Sutriuškinta moterimis prekiavusi 
nusikaltėlių gauja 

Narai rengiasi eg lutės nu le id imui į ežerą. Sauliaus Jankausko („Šiaulių kraštas") nuotr. 

Plateliai, sausio 1 d. (ELTA) — leido papuoštą eglutę į Platelių ežerą. 
Narų klubo „Oktopus" nariai kaip ir Jau kelintus metus narų klubas 
kasmet Naujųjų metų išvakarėse nu- taip originaliai sutinka Naujuosius. 

Lietuva sieks didesnės dalies 
būsimoje a t o m i n ė j e elektrinėje 

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) — 
Lietuva sieks didesnės įtakos naujos 
atominės elektrinės statybos projek
te, nes jai teks didesnė atsakomybė, 
pareiškė Lietuvos premjeras Gedimi
nas Kirkilas. 

„Akivaizdu, kad nauja elektrinė 
bus Lietuvoje, didelė dalis atsakomy
bės, o gal ir didžiausia tarp visų ke
turių valstybių tenka Lietuvai, o atei
tyje — už atliekų laidojimą bei už ki
tus dalykus. Infrastruktūra yra pas 
mus, daug bus Čia problemų— ir sta
tybinių, ir kitų. Todėl natūralu, kad 
Lietuva sieks didesnės įtakos šiame 
projekte", — sakė G. Kirkilas. 

Tačiau kartu jis pabrėžė, kad tai 
bus derybų klausimas, todėl dabar, jo 

žodžiais, dar anksti pasakyti, koks 
būsimosios bendros įmonės akcijų 
paketas priklausys Lietuvos kapita
lui. 

G. Kirkilo nuomone, taip pat elg
tųsi bet kuri valstybė, būdama Lie
tuvos vietoje. Be to, jis užsiminė, kad 
projektu domisi ir daugiau valstybių. 

„Pavyzdžiui, Švedija domisi ir 
net Čekija, taigi, projektas auga ir 
reikės rasti tinkamą sprendimą, ta
čiau Lietuva sieks daugiau įtakos ja
me", — kalbėjo Vyriausybės vadovas. 

v 

Sie klausimai, pasak G. Kirkilo, 
bus sprendžiami keturių šalių — Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos — 
energetikos kompanijų susitikime 
sausio 9 dieną Varšuvoje. 

Šventė t a p o t i n k l ų išbandymu 
Vilnius, sausio 2 d. (BNS) — 

Lietuvos mobiliojo ryšio operato
riams Naujųjų metų naktį teko ne
lengvas išbandymas — atlaikyti išau
gusius skambučių ir žinučių srautus. 

Pasak didžiausio šalyje mobiliojo 
ryšio operatoriaus „Omnitel" vice
prezidento tinklo technologijoms Ro
lando Ryliškio, Naujųjų metų naktį 
„Omnitel" tinklas buvo puikiai pa
rengtas išaugusiai apkrovai ir veikė 
nepriekaištingai. 

„Pirmąją Naujųjų metų valandą 
skambučių srautas buvo net 86 proc. 
didesnis negu įprasta. Populiariau
sias sveikinimų būdas išlieka teks
tinės (SMS) žinutės. Jų per dvi šven
tines dienas buvo išsiųsta du kartus 

* Naujametiniame 10 km bė
gime „San Silvestre Vallecana" 
Ispanijos sostinėje Robertas Ge-
ralavičius finišavo 25-as, distanciją 
įveikęs per 31 minutę ir 25 sekundes. 
Nugalėtoju tarp vyrų tapo Kenijos 
bėgikas Eliud Kipchoge, o antras fi
nišavo 2006 metų pasaulio bėgimo 
plentu čempionas Zersenay Tadesse 
iš Eritrėjos. Abiejų bėgikų laikas — 
26 minutės ir 54 sekundės. Bėgimo 
Madride nugalėtoja tarp moterų tapo 
latvė Jelena Prokopčiuk (31:27). 

* Perspektyviausias Lietuvos 
' . m i s i n i n k a s š o M o l i k m e t is Ričar-
rla_s B e r a n k i su 4H7..">() į s k a i t i n i o 

Vilnius, sausio 2 d. (Alfa.lt) — 
Prieš šventines Kūčių ir Kalėdų die
nas iš Didžiosios Britanijos Man-
chester miesto Kriminalinių bylų 
teismo atėjo žinia, kad už žmonių 
prekybą nuosprendis paskelbtas Lie
tuvos pilietybę turinčiai merginai V 
B. bei keturiems albanams, praneša 
Vilniaus apygardos prokuratūra. 

Tautietei V B. teismas skyrė tre
jus metus kalėti, o keturiems Angli
joje gyvenantiems albanų tautybės 
žmonėms teismas skyrė itin griežtas 
bausmes nuo 9 metų iki 14 metų ka
lėjimo. 

Dar penki šios tarptautinės gru
puotės nariai Lietuvoje laukia teis
mo. Tai trisdešimtmečiai vilniečiai S. 
K (du kartus teistas grupuotės orga
nizatorius) ir R. C. (tris kartus teis
tas). Taip pat šiai grupuotei priklausė 
vilniečiai 27-erių metų R. S (tris kar
tus teistas), 21-erių metų R. S. (du 
kartus teistas) bei bei 24 metų kau
nietė S. L., kuri 2005 m. buvo nu
teista Austrijoje vieneriems metams 
bei išsiųsta iš šios šalies. 

Kaip rašoma Vilniaus apygardos 
prokuratūros pranešime, vykstant 
ikiteisminiam tyrimui, kuris buvo at
liekamas su Didžiosios Britanijos kri-

daugiau negu tokiu pačiu metu per
nai — 24.8 mln.", — pranešime teigė 
jis. 

Tuo tarpu vaizdo (MMS) žinučių 
per šias dienas „Omnitel" klientai iš
siuntė 19,000 — trečdaliu daugiau 
nei įprastai. 

„Tele2" atstovas Andrius Bara
nauskas sakė, kad per dvi šventines 
dienas ,,Tele2" abonentai išsiuntė 
22.4 mln. SMS žinučių, iš kurių 12.4 
mln. — vien gruodžio 31-ąją. 

„Didesnis aktyvumas užfiksuo
tas Naujųjų metų išvakarėse. Tuo 
tarpu sausio 1 dieną žinučių srautas 
kiek atslūgo", — teigė A. Baranaus
kas. Anot jo, „Tele2" klientai per abi 
dienas išsiuntė 2,800 MMS žinučių. 

taško Tarptautinės teniso federacijos 
(ITF) paskelbtoje aštuoniolikmečių 
klasifikacijoje per dvi savaites iš 35-
osios vietos pakilo j penkioliktąją. 

* Dvidešimt ketvirtą pralai
mėjimą 40-ose NHL reguliariojo 
sezono rungtynėse patyrė Dai
niaus Zubraus Washington „Capi-
tals" komanda, pirmadienį namuose 
2:3 turėjusi pripažinti Phoenix 
„Coyotes" ledo ritulininkų pranašu
mą. Lietuvis per 24 žaidimo minutes 
dukart metė į svečių vartus, blokavo 
vieną varžovo metimą bei dukart — 
pirmajame ir antrajame kėlinyje — 
gavo po dvi baudos minutes. 

minalistais ir užtruko šiek tiek dau
giau kaip metus, buvo nustatyta, kad 
dešimties žmonių grupuotė iš Lie
tuvos ir Anglijoje gyvenančiais Lietu
vos bei albanų tautybės žmonėmis 
panaudodami apgaulę verbavo, ga
beno, pardavė bei įtraukė į prostituci
ją tris įvairaus amžiaus Vilniaus m., 
Vilniaus raj. bei Vievio miestelio gy
ventojas. Jos patikėjo nusikaltėlių 
siūlomais pažadais: gerai apmokamu 
darbu kavinėse bei viešbučiuose. 

Patiklioms merginoms grupuotės 
nariai nupirkdavo bilietus į Londoną, 
jas apdrausdavo. Kartu su jomis 
skrisdavo ir vilnietis R. C. Nuveždavo 
į slaptus butus, ten merginas perim
davo albanų tautybės nusikaltėliai. 
Jie atimdavo iš merginų dokumentus 
ir priversdavo jas „atidirbinėti". 

Gavęs iš albanų po 2,000 svarų 
sterlingų už kiekvieną lietuvaitę, jie 
pinigus pasidalydavo. 

Kadangi nė viena iš atvežtų į 
Angliją lietuvaičių nemokėjo kalbėti 
angliškai, joms tarpininkaudavo bei 
versdavo Anglijoje gyvenanti V B., ji 
atlikdavo ne tik tarpininkės darbą 
tarp Anglijos ir Lietuvos nusikaltėlių, 
bet išmokydavo atvykusias „meilės 
paslapčių". 

VSD vadovas turi būti neutralus 
Vilnius, sausio 2 d. (Alfa.lt) — 

Naujasis Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovas privalės būti 
nesusijęs su jokia politine jėga, dirbti 
politiškai neutraliai, deklaruoja val
stybės vadovai. 

„Manau, kad būtent veiklos poli
tizavimas yra viena priežasčių, dėl ko 
buvo atliekamas parlamentinis tyri
mas. Akivaizdu, kad šito neturėtų 
būti", - antradienį Seime sakė parla
mento vadovas Viktoras Muntianas. 

Jo nuomone, dabartinės VSD 
vadovybės „bandymas politizuoti ir 
suponavo tai, kad buvo tam tikrų 
pažeidimų VSD veikloje". 

Rasti nepolitizuotą vadovą nebus 
sunku, mano V Muntianas 

„Manau, šioje srityje yra daug 
pareigūnų, kurie iš viso nėra poli
tizuoti. Partijos jungia tik 3 proc. 
Lietuvos piliečių - manau, 97 proc. 
gali pretenduoti", - sakė jis. 

Taip pat premjeras Gediminas 
Kirkilas pageidauja, kad būsimasis 
VSD vadovas nebūtų politiškai įsipa
reigojęs. 

„Jis turi būti profesionalus, 

išmanyti šią sritį. Nemanau, kad jis 
kaip nors politiškai turi būti įsi
pareigojęs, priešingai, aš daugybę 
kartų sakiau, kad tiek politikams 
nedera kištis į šios tarnybos veiklą, 
tiek atvirkščiai. Si žinyba turi veikti 
politiškai nepriklausomai, politiškai 
neutraliai, ir toks turi būti ir vado
vas, kuris supras labai aiškiai šios 
institucijos vietą mūsų konstitucinėje 
sąrangoje", - interviu Lietuvos radi
jui antradienį sakė jis. 

Premjeras paragino politikus ne
sikišti į teisėsaugos institucijų veiklą, 
o joms - nesikišti į politiką. 

„Mes turime klostyti ir formuoti 
tokias tradicijas Lietuvoje, kada poli
tikai žino savo kompetencijos ribas, o 
teisėsaugos institucijos taip pat 
veikia atitinkamai, nekreipdamos dė
mesio į politinius vėjus", - sakė G. 
Kirkilas. 

Tokia valdžios atstovų pozicija 
užkerta kelią į VSD vadovus dabarti
niam Specialiųjų tyrimų tarnybos 
viršininkui Povilui Malakauskui, 
anksčiau minėtam kaip vienam rea
lių kandidatų. 

Rusija ir Baltarusija susitarė 
Atkelta iš 1 psl. 

„Gerbdami mūsų partnerius, 
1 įskaitant ir Europoje, kurie kreipėsi į 
; mus pastarąsias dvi savaites, mes bu

vome priversti sutikti su šia kaina", 
j — sakė Baltarusijos premjeras. Jis 
i pridūrė, kad jei šalies dujų vartoto-
I jams pritrūks apyvartos lėšų, „Gaz-
; prom" bus prašoma atidėti mokėji

mus. 
Lietuva, kuri baiminosi, kad dėl 

j galimų nesėkmingų Rusijos ir Balta
rusijos derybų sausio 1-ąją šaliai gali 

; būti apribotas dujų tiekimas, praėjusį 
i penktadienį Baltarusijos premjero 
i buvo patikinta, kad Lietuva sausio 

pradžioje Rusijos gamtines dujas 
gaus be sutrikimų. 

Lietuvos premjeras Gediminas 
Kirkilas mano, kad naujas Rusijos ir 
Baltarusijos susitarimas dėl dukart 
didesnės dujų kainos neabejotinai pa

keis kaimyninės šalies ekonomiką ir 
politiką. 

„Baltarusijai taip pat iškyla 
energetiniai iššūkiai ir ekonominiai 
— šiuo atveju, o jie paprastai keičia ir 
šalies politiką. Kaip tai atsitiks, sun
ku pasakyti, nes žinome, koks yra 
Baltarusijos režimas, ir kaip jis rea
guos į šią situaciją. Bet kad pasikei
timų bus, neabejoju", — interviu Lie
tuvos radijui antradienį sakė G. Kir
kilas. 

Jis taip pat pranešė, jog Baltaru
sija ketina statyti atominę elektrinę 
ir net norėtų kviestis Lietuvos specia
listų, kurių ji pati neturi. Apie tai G. 
Kirkilui praėjusį penktadieni pokal
byje telefonu sakė Baltarusijos prem
jeras Sergejus Sidorskis. 

G. Kirkilas teigė manantis, kad 
padidėjusios dujų kainos smarkiai pa
veiks Baltarusijos ekonomiką. 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFf> Reuters, AP, tttterfax, ITAR-TASS, BNS %mų agentūrų pranešimais) 

S. Hussein kalėjime elgėsi ramiai 

S. Hussein teismo posėdžių metu dažnai būdavo nevaldomas. AP nuotr. 

Washington, DC, sausio 2 d. 
(AFP/BNS) — Savaitgalį pakartas 
buvęs Irako prezidentas Saddam 
Hussein kalėjime godžiai skaitydavo 
knygas, ypač poeziją, lesindavo 
paukščius ir juokaudavo, pasakojo jį 
prižiūrėjęs amerikiečių kariuomenės 
slaugas. 

56 metų operacinės slaugytojas 
Robert Ellis, paskirtas prižiūrėti S. 
Hussein, kol jis buvo laikomas JAV 
kariuomenės kalėjime, buvusį dikta
torių apibūdino kaip mandagų ir 
mąslų žmogų, visiškai neatitikusį tos 
reputacijos, kurią pelnė vadovauda
mas Irakui. 

„Daugiausia jis kalbėdavo apie 
savo žmoną ir vaikus", —pirmadienį 
televizijai CNN sakė R. Ellis. 

„Jis godžiai skaitydavo knygas. 
Mėgo skaityti ir rašyti. Paraše daug 
apsakymų. Kasdien parašydavo po 
pamfletą, ir skaitydavo man, kai atei
davau jo aplankyti", — pasakojo ar
mijos rezervistas. 

Seržantas teigė turėjęs griežtus 
nurodymus užtikrinti, kad ameri
kiečių nelaisvėje laikomas S. Hussein 
liktų gyvas. 

„Mano užduotis buvo saugoti jo 
gyvybę ir sveikatą, kad vėliau jie ga
lėtų įvykdyti jam mirties bausmę", — 
sakė R. Ellis. 

S. Hussein buvo nuteistas dėl nu
sikaltimų žmogiškumui ir šeštadienį 

pakartas. 
Vienu metu, kai jis turėjo leidimą 

trumpam pasivaikščioti lauke, S. 
Hussein lesindavo paukščius duona, 
kurią išsaugodavo nuo jam duodamo 
maisto, ir laistydavo vieną žolės plo
telį, teigė slaugas. 

„Jis teigė, kad jaunystėje ūkinin
kavo, ir sakė niekada nepamiršiantis, 
iš kur yra kilęs", — sakė R. Ellis. 

Jis pažymėjo nemanantis, kad S. 
Hussein kalėjime jautėsi vienišas, nes 
„kartais jis būdavo linksmas". 

S. Hussein turėjo „gerą jumoro 
jausmą. Na žinote, jis juokaudavo. 
Tačiau daugiausia laiko jis praleisda
vo skaitydamas ir melsdamasis", — 
pasakojo slaugas. 

R. Ellis teigė stebėjęs S. Hussein 
sveikatą nuo 2004 metų sausio iki tų 
pačių metų rugpjūčio. Buvusį Irako 
prezidentą jis lankydavo du kartus 
per dieną, atnešdamas jam vaistų, 
matuodamas kraujo spaudimą ir tem
peratūrą bei tikrindamas, ar jis gau
na pakankamai maisto ir vandens. 

Vienu metu S. Hussein buvo pa
skelbęs bado streiką — jis atsisakė 
valgyti maistą, kurį sargybiniai pa
duodavo per angą jo kameros durų 
apačioje. Tačiau sargybiniams pra
dėjus atidarinėti duris, savo bado 
streiką jis nutraukė. 

„Jis nenorėjo, kad jį maitintų 
kaip liūtą", — sakė R. Ellis. 

Ban Ki-moon stojo prie JT vairo 
Atkelta iš 1 psl. 

Suprasdamas jo laukiančios už
duoties svarbą Ban Ki-moon spaudos 
konferencijoje gruodį sakė, kad sieks 
„atkurti pasitikėjimą Jungtinėmis 
Tautomis". 

Vėliau keliuose interviu Pietų 
Korėjos diplomatas žadėjo daugiau
siai dėmesio skirti pastangoms spręs
ti regioninius konfliktus įvairiose pa
saulio vietose. 

Baltųjų rūmų atstovas spaudai 
Scott Stanzel sekmadienį sakė, kad 
Ban Ki-moon perima JT vairą tokiu 
metu, kai šios pasaulinės organizaci
jos laukia rimtas išbandymas. 

„Jungtinės Valstijos pasikliaus jo 
vadovavimu, kad prisidėtų prie pas
tangų vesti organizaciją jau vykdomų 
reformų keliu ir paskatintų tolesnes 
reformas", — sakė S. Stanzel. 

Dar viena užduotis, kuri laukia 

Ban Ki-moon — tai ketinimai išplėsti 
15-os narių Saugumo Tarybą, kurios 
sudėtis, kaip iš esmės sutaria visos 
organizacijos narės, neatspindi da
barties realijų. 

Tačiau dėl nesutarimų tarp vals
tybių, ypač tarp veto teisę turinčių 
penkių nuolatinių Saugumo Tarybos 
narių — Jungtinių Valstijų, Pran
cūzijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos 
ir Kinijos — dar nepatvirtintas joks 
planas dėl Tarybos narių skaičiaus 
padidinimo. 

Be opių organizacijos vidaus 
problemų Ban Ki-moon pečius užguls 
daugybės įvairiuose pasaulio kampe
liuose vykstančių konfliktų ir krizių 
našta, įskaitant karą Irake, Izraelio ir 
palestiniečių konfliktą, nesuliaujantį 
smurtą Sudano Darfuro regione bei 
Irano ir Siaurės Korėjos branduolines 
programas. 

EUROPA 

LONDONAS 
Euro kursas antradienį, pirmąją 

2007 metų prekybos dieną, priartėjo 
prie trijų savaičių rekordo JAV dole
rio atžvilgiu bei pasiekė naują visų 
laikų rekordą jenos ir Šveicarijos 
franko atžvilgiu. Euro kursas Euro
poje antradienį pakilo iki 1.3288 JAV 
dolerio, aukščiausiai nuo gruodžio 13 
dienos. Pasak ekspertų, euro kurso 
augimą skatina prognozės, kad Eu
ropos centrinis bankas (ECB) šiemet 
toliau didins bazines palūkanų nor
mas. Tuo tarpu euro zoną šiemet pa
pildė tryliktoji šalis — Slovėnija, iš
keitusi nacionalinę valiutą tolarą į 
bendrą Europos valiutą. 

Dvi seniausios pasaulyje komer
cinės atominės elektrinės, esančios 
Didžiojoje Britanijoje, sekmadienį 
buvo uždarytos. Kent grafystėje, 
pietryčių Anglijoje esanti „Dunge-
ness A" atominė elektrinė ir Suffolk 
elektrinė „Sizewell A" rytų Anglijoje 
— abi pirmos kartos „Magnox" ato
minės elektrinės buvo uždarytos dėl 
nepakankamo efektyvumo. Be to, 
2012 metais bus uždaryta dar viena 
šiaurės vakarų Anglijoje esanti ga
mykla, perdirbanti gamyklose pa
naudotą kurą į saugų. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos bevielio ryšio varto

tojai siųsdami naujamečius sveikini
mus pasiekė naują šalies trumpųjų 
žinučių (SMS) rekordą, skelbia pa
grindiniai šalies bevielio ryšio opera
toriai. Tarp vidurnakčio ir pirmos va
landos nakties vietos laiku operato
rių SFR ir „France Telecom" dukte
rinės įmonės „Orange" tinklais buvo 
išsiųsta per 36 mln. SMS. Pasak įmo
nių, SMS skaičius, palyginti su 2006 
metų sutiktuvėmis, pašoko 25 proc. 
ir buvo pasiektas naujas absoliutus 
62 mln. gyventojų turinčios šalies re
kordas. 

TALINAS 
Estijoje nesutinkama su tuo, kad 

esant dabartiniams natūralizacijos 

ATLANTIC 

tempams šalies rusakalbių gyventojų 
pilietybės problemai išspręsti reikės 
ne mažiau kaip 28 metų. Tai pareiškė 
Estijos URM vadovas Urmas Paetas. 
„Šis laikas bus kur kas trumpesnis", 
— sakė U. Paetas, bet pridūrė, kad 
„deja, suinteresuotumo gauti piliety
bę lieka vis mažiau". „Ir jis mažėja 
todėl, kad praktiškai nėra skirtumo: 
turi Estijos piliečio pasą ar jo neturi. 
Teisės ir galimybės praktiškai visų 
vienodos", — teigė jis. 

BERLYNAS 
Airių rokeris Bob Geldof paragi

no Vokietijos kanclerę Angelą Merkei 
pagelbėti skurdžiai gyvenantiems Af
rikos žmonėms, kol jos šalis 2007 me
tais pirmininkaus Didžiojo aštuoneto 
(G-8) valstybėms. „Tikėkimės ir mel
skimės, kad Vokietija ir jos kanclerė 
Merkei galiausiai paskatintų politi
kus veikti", — B. Geldof žodžius cita
vo laikraštis „Bild". B. Geldof teigė, 
kad šio žemyno problemos turi būti 
įtrauktos į darbotvarkę, kai Vokietija 
birželio mėnesį Baltijos jūros Heili-
gendamo kurorte pirmininkaus G-8 
viršūnių susitikimui. 

WASHINGTON, i f c 
Grįžęs po savaitės atostogų Te-

xas, JAV prezidentas George W. Bush 
vėl ėmėsi spręsti naujos strategijos 
Irako atžvilgiu klausimą, didėjant 
kai kurių kariškių nepasitenkinimui 
ir Kongrese šeimininkaujant priešiš
kai nusiteikusiems demokratams. 
Kol kas neaišku, kada tiksliai G. W. 
Bush gali paskelbti savo naująją 
strategiją, kurią galbūt išdėstys 
kreipdamasis į tautą. Kai kurie ko
mentatoriai spėja, kad tai gali atsitik
ti artimiausiomis dienomis. 

AZIJA 

MULTANAS 
Pakistane įvyko nelaimingas at

sitikimas — devynerių metų berniu
kas pasikorė, žaisdamas, kaip buvo 
vykdoma mirties bausmė Saddam 
Hussein. Incidentas įvyko Vidurio 
Pakistane sausio 1 dieną. 9 metų Mu-
bashar Ali žaidė su savo 10 metų se
serimi. Vaikai pririšo skalbinių virvę 
prie lubų, o vyresnioji sesuo padėjo 
broliui pasikarti. Vaikai S. Hussein 
egzekuciją matė per televiziją. 

1-800-775-SEND 
www.atianticexpfesscorp.corn 

Oceai WMB& 
Krovimu gabenimas 
laivu i visas oasauiic šalis. 

Kroviniu gabenimas 
iektuvj i visas oasauito šalis. - \ 

•Automobiliu ru imas bei 
Jsiuntimas j visas pasaulio Šalis. 

Air Freight 

Krovimu pervežimas 
visoje Ame'iKoje. 

Small Packaaes rrvefcftg- / 

Smulkiu siuntiniu siuntimas be\ 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvį ote 
Estijoje. Baltarusijoje oei turą r o e 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 Ttl. 1 800-775-7363 

http://www.atianticexpfesscorp.corn
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MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

SVOGŪNAS — VISATOS SIMBOLIS 

Migdolai - kone panacėja 
„Journal of Nutrition" išspaus

dintame tyrime teigiama, kad migdo
lų riešutai padeda išvengti staigių 
cukraus kiekio „šuolių" kraujyje, 
suvalgius angliavandenių turinčio 
maisto. Be to, migdolai užkerta kelią 
oksidacijos stresui. 

„Mes išaiškinome, kad migdolų 
riešutai gali daryti didelę įtaką slo
pinant insulino išsiskyrimą, kurį 
sukelia angliavandenių turintys pro
duktai", - teigė vienas tyrimo autorių 
daktaras Siril Kendal iš Toronto uni
versiteto. 

Manoma, kad migdolo riešutai 
mažina mažo tankio lipoproteinų kie
kį, turi itin daug maistingųjų kompo
nentų. Sis tyrimas parodė, kad j 
racioną įtraukti migdolai gali padėti 
sureguliuoti gliukozės kiekį kraujyje, 
slopinti diabeto priepuolius, taip pat 
naudingi širdžiai. 

Balta duona - populiari ameri
kiečių dietos dalis - gali smarkiai 
padidinti cukraus kiekį kraujyje. Sis 
savo ruožtu išlaisvina žalingus lais
vuosius radikalus. 

Nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
pasaulyje miršta daugiausiai žmonių. 
Dėl didelio gliukozės kiekio kraujyje 

pasaulyje kasmet miršta 3 milijonai 
gyventojų. 

Sveikiems vyrams ir moterims 
tyrinėtojai leido pasirinkti 4 rūšių 
maisto, turinčio 50 gramų angliavan
denių: baltos duonos; baltos duonos 
ir 60 gramų migdolų riešutų; virtų 
ryžių; bulvių tyrės iš paketėlių. 

Riebalų, baltymų ir bendram 
energijos kiekiui palaikyti į ryžius ir 
tyrę pridėjo migdolų, taip pat riebalų 
(nesūdyto sviesto) ir baltymų („Ched-
dar" sūrio). Dalyviai skirtingu laiku 
ragavo visų patiekalų, o po to patikri
no gliukozės, insulino ir antioksidan
tų kiekį kraujyje. 

Tų, kurie ragavo maistą su mig
dolais ir virtų ryžių, cukraus kiekis 
kraujyje pakilo nedaug. 

Tyrimo rezultatai gali būti labai 
reikšmingi reguliuojant svorį, nes 
didelis cukraus kiekis dažnai sukelia 
alkio jausmą. O šis skatina žmones 
valgyti daugiau nei reikia. 

Saujelė migdolo riešutų (160 ka
lorijų) - puikus vitamino E ir magnio, 
baltymų ir ląstelienos, kalio, kalcio, 
fosforo, geležies ir sveikatai naudin
gų nesočiųjų riebalų šaltinis. 

BNS 

SKELBIMAI 

•ĮVAIRUS* NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Fiziniai pratimai ir masažas 
pagal Jūsų sveikatos problemas. 

Galiu atvykti. 
Tel. 708-822-1012 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
- rjį ___ First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Re$. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas r va/mingas patam.avimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Svogūno pozicijos tvirtos ne tik 
mūsų virtuvėje, bet ir istorijoje. Tik 
jokiame žinyne nepavyko aptikt i 
aiškinimų, kodėl svogūnais pagar
d in tus pa t ieka lus mėgsta suau
gusieji, o vaikai dažniausiai — ne. 

R i t e r i ų t a l i s m a n a s 

Tačiau vaikai mielai paklausys 
šį tą iš svogūnų istorijos. Spėjama, 
kad ši tobulos formos daržovė yra 
kilusi iš Indijos ir pamažu paplito po 
ki tas šalis. Kai senovės egiptiečiai 
imdavosi didelės svarbos darbų, 
svogūnais — „šventuoju augalu" — 
vaišindavo vergus, kad šie noriau 
dirbtų ir būtų apsaugoti nuo ligų. 
Senovės graikai svogūno galvutės 
formoje įžvelgė visatos sandaros 
simbolį i r su šiuo augalu elgėsi itin 
pagarbiai: ilgai nenaudojo maistui, 
t ik aukodavo dievams. Drąsesni 
buvo germanai . J ie greitai įsitikino, 
kad svogūnai — valgomi ir teikia 
drąsos, energijos, žvalumo. Girdami 
drąsius karius, lygindavo juos su 
svogūnais, ir, kaip šlovės ženklą, 
įteikdavo žydinčių svogūnų puokštę. 
Tai buvo brangus augalas. Kryžiaus 
žygių metu už kelias svogūnų gal
vutes kryžiuočiai išpirkdavo į ne
laisvę patekusį karį. Metaliniais šar
vais šarvuoti viduramžių riteriai, 
susiruošę į žygius, ant kaklo pasi
kabindavo ir svogūną — kaip talis
maną, kad žygis būtų sėkmingas, 
nenužiūrėtų bloga akis, nesužeistų 
priešo strėlė ar kardas. 

Ga l i a — f i tonc ida i 

Ko turt ingas svogūnas, kad lygi
namas net su jauno narsaus kario 
galia? Naujose knygose nurodoma, 
kad svogūnas labiau už kitas dar
žoves esąs pripildytas sieros. Yra 
fosforo, kalcio, įvairių kitų mine
ral inių medžiagų, eterinių aliejų, 
organinių rūgščių, gausu vitaminų, 
ypač C. Svogūnų galingumą sąlygoja 
fitoncidai — įvairias bakterijas naiki
nant i medžiaga. Svogūnas apsigina 
pats , padeda apsiginti ir mums. J au 
seniausiose medicinos knygose gau
su žinių apie svogūnų gydomąsias 
savybes. Senovės rusai siūlė svogū
nais gydyti isterijos priepuolių ištik
tas moteris, ir tai padėdavo! 

Svogūnus vartoti patariama pa
gyvenusiems žmonėms, kuriems 
reikia skystinti kraują. Kai kas tuo 
tikslu vartoja aspirino tabletes. Val
gyti svogūnus būtų sveikiau ir pi
giau. Tiesa, populiarūs žinynai dar 
nespėjo išaiškinti, ar tokie pat ver
t ingi y ra genetiškai modifikuoti 
svogūnai, kurių šiandieninėje preky
boje t ikriausiai neišvengiama. Moks

lininkai tyrinėjo ir išvadas rašė dirb
dami su paprastais daržo svogūnais. 

P a b a n d y k i m e — gal t iks 

Svogūnų i r s i lkės miš ra inė . 
Paruoštas dvi silkes smulkiai sup
jaustyti, sudėti į gilų dubenį, pridėti 
du kietai virtus susmulkintus kiau
šinius. Supjaustyt i t r is nemažus 
svogūnus, pakepint i aliejuje, kol 
pagels. Kitoje keptuvėje pakepinti 
kubeliais supjaustytas dvi dideles 
riekes duonos, pabarstyti smulkintu 
česnaku. Viską sudėti ant silkės su 
kiaušiniais, sumaišyti (galima pa
skaninti t rupučiu majonezo), api
barstyti smulkintais svogūnlaiškiais 
ar kitais žalumynais. 

Svogūnų v y n a s . Į stiklainį su-
berti 200 g smulkiai supjaustytų 
svogūnų, pridėti 100 g medaus, įpilti 
pusę litro ar šiek tiek daugiau balto
jo vyno, viską gerai sumaišyti, už
daryti ir palikti kelioms paroms 
tamsioje, vietoje kambario tempe
ratūroje. Paskui perkošti ir geri po 
3-4 šaukštelius per dieną, kai trūks
ta vitaminų. 

A u g a l a m s p r a u s t i . Nulupę 
svogūnus, lukštų neišmeskite: jų 
antpilas, išlaikytas 4-5 dienas, pra
vers kambariniams augalams praus
ti. Jei jūsų kambarines ar darželio 
gėles užpuola nematomi kenkėjai, 
juos reikia tris kar tus per dieną nu
prausti svogūnų lukštų antpilu ir tai 
kartoti kas 5 dienos. 

P r a v e r s ž ino t i . Perpjauto svo
gūno galvute išvalomos nesenos pe
lėsių dėmės ir nešvarūs odinių dir
binių paviršiai. Kad šeima nesu
sirgtų virusinėmis ligomis, reikia ne 
t ik valgyti svogūnų, bet ir padėti jų 
supjaustytų ar tarkuotų visuose bu
to kampuose. Du kartus per savaitę 
galvos odą įtrinti svogūnų sultimis. 
Jei tai darysite nuo jaunystės ir visą 
gyvenimą — plaukai klestės. Į šva
rią marlę įvyniojus tarkuotų svogū
nų, galima valyti pūliuojančias žaiz
das — greičiau užgis. Šaukštelis svo
gūnų sulčių prieš valgį gydo žarnyno 
ligas. Svogūnų sultys, sumaišytos 
per pusę su alyvų aliejumi, gydo neį-
sisenėjusį kosulį, t inka vaikams. 
Svogūnai saugo nuo žiedadulkių 
alergijos. Svogūnų griežinėlius gali
ma tverti prie krūtinės, laikyti 30 
min. — lengvina atsikosėjimą ir 
krūtinės skausmus. Svogūnų sultyse 
suvilgytas vatos gumulėlis malšina 
ausies skausmą, ūžimą, skambė
jimą. Svogūnų sultys, per pusę su
maišytos su medumi, — tinkamas 
kompresas akims stiprinti, jei jos 
nėra pažeistos rimtos ligos. 

J a n i n a Zvonkuvienė 
„Klaipėda" 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-385 9500 TJNjjtiįįj^^*j$ 
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Graikijos dvasia atsiveria 
atokiau nuo pagrindinių 

turistinių maršrutų 
Kai pasakai keliausiąs į piečiau

sią Graikijos dalį — Peloponesą, 
daugeliui ne iš karto tampa aišku, 
kur tai yra. Tada privalu paminėti 
Olimpiją, esančią Peloponese ir pa
sauliui padovanojusią olimpinių žai
dynių idėją. 

Milijonai turistų ir šiandien plūs
ta pasižiūrėti antikinės Olimpijos 
liekanų. Jos - iškalbingos ir įspūdin
gos, kaip ir į naują pastatą persikėlęs 
Olimpijos archeologijos muziejus (jį 
verta aplankyti net labiausiai mu
ziejų nemėgstantiems žmonėms). 

Peloponesas - tai ir Mikėnų civi
lizacijos lopšys, Sparta su jos vyrišku
mo mokykla, antikinis Epidauro 
teatras, fantastiškas bizantiškosios 
kultūros miestas Mistra. 

Tai ir Korintas, Manis, ir dauge
lis kitų mažiau ar daugiau lankomų 
vietų, bylojančių apie senosios Euro
pos dvasią. 

Tačiau į Graikiją verta keliauti 
ne tik dėl jos šlovingosios praeities. 

Šiandieninės Graikijos dvasia 
niekada neatsivers turistų apgultose 
vietose, kur visos prieigos „išlaižy
tos" ir sutvarkytos, kaip ir kitur 
pasaulyje. „Gyvosios" Graikijos rei
kia ieškoti atokiau nuo pagrindinių 
turizmo arterijų. Peloponesas šiam 
tikslui - ideali žemė. 

Laikas sustoja 

„Graikijoje man patinka žmonių 
gyvenimo būdas, niekas niekur ne
skuba, turi laiko pasėdėti, pasikal
bėti. 'Rytoj', - dažniausiai tariamas 
graikų žodis. Be to, čia nuostabus kli
matas bei gamta", - kalbėjo vokietė 
Hanelorė Vimberger, iš žvarbios 
Šiaurės Vokietijos į Graikiją, nedidelį 
Koronio miestelį atsikrausčiusi gy
venti prieš 23 metus. 

Kasdien, eidama Koronio gatve
lėmis, sutinki tuos pačius pagyvenu
sius graikus, oriai sėdinčius gatvėje 
prie atvertų kavinių durų, ramiai 
nužvelgiančius visus atvykėlius ir 
maloniai linksinčius jiems galva (su
prask - sveiki atvykę). 

Jie rūko, gurkšnoja kavą, van
denį, jauną vyną ar uzo (anyžių deg
tinę). Šis sėdėjimas gatvėje tampa 
toks savaime suprantamas ir reikš
mingas, be ko Graikijos peizažas 
būtų žymiai skurdesnis. 

Vokietė Hanelorė tvirtino, jog 
graikai esą labai tolerantiški žmonės, 
atviromis širdimis priimantys kita
taučius. 

Kai ji Koronyje sumanė atidaryti 
nedidelę suvenyrų parduotuvę, nie
kas „nekišo" jai kojos, priešingai -
daug padėjo, nuolat kviesdavosi į 
svečius. 

Hanelorės kaimynystėje parduo
tuvę turintis graikas Kostas Kirko-
rianas, buvęs kapitonas, šių eilučių 
autorei labai entuziastingai sakė 
lankęsis Rygoje ir žinąs, kur yra 
Klaipėda. 

O, be to, jis pažįstas čia, Grai
kijoje, netoliese gyvenančią lietuvę 
dailininkę ir pažadėjo kitą kartą būti
nai su ja supažindinti. 

Koronis - vos per 2 tūkstančius 
gyventojų turintis miestelis, kuriame 
turistinis sezonas prasideda per 
Velykas, o baigiasi kartu su bobų 
vasara, lapkričio pradžioje. Nors 
graikas kapitonas tvirtino sutikęs 
Koronyje lietuvių turistų, tačiau jie 

kol kas čia - retenybė. 
Apytikriai prieš trisdešimt metų 

nuošalesnius Peloponeso miestelius 
ir kaimus atrado vokiečiai, austrai, 
šveicarai, nemažai jų čia įsigijo na
mus. 

Šiuo metu atvyksta daug turistų 
iš Olandijos, Švedijos, Anglijos, Ita
lijos, Prancūzijos. Naujų vasarotojų 
pasirodė iš Čekijos ir Rusijos. Vasaros 
sezono metu į kurortus patraukia ir 
patys graikai iš didžiųjų miestų -
Atėnų, Kalamatos ir kitų. 

Pragaru graikai vadina rugpjūtį 
ir pirmąją rugsėjo savaitę, kai pri
plūsta tiek žmonių, jog neįmanoma 
rasti nei tuščios kėdės atsisėsti, nei 
vietos mašinai. 

Unikalios parduotuvėlės 

Graikai myli turistus. Galbūt toji 
meilė, pasireiškianti begaliniu nuo
širdumu, šypsena, dėmesiu, netikėtai 
pasiūlytu puodeliu kavos, jiems yra 
natūralus atsidėkojimas turistams, iš 
kurių šiandien jie pragyvena geriau 
nei iš tradicinio verslo - alyvuogių 
auginimo. 

Ypač sujaudina senyvo amžiaus 
pardavėjai, nepaliaujantys vėl ir vėl 
dėkoti už tai, kad iš jų nupirkai 
kepalėlį duonos ar fetos gabalėlį. 

Toji mažų parduotuvėlių savi
ninkų „gvardija" - tikras Graikijos 
fenomenas. 

Tarkime, Koronyje yra unikali 
dviejų brolių laikraščių parduotuvė, 
dirbanti dažnai iki vidurnakčio, ku
rioje gali nusipirkti ne tik šios dienos, 
bet, pavyzdžiui, ir prieš savaitę 
išėjusį vokiečių „Die Zeit" ar rusų 
„Argumenty y fakty". 

Tik tuodu senyvo amžiaus grai
kai laikraščių chaose geba surasti tai, 
ko reikia. 

Kitame Charakopiono kaimelyje 
visi namų savininkai ir užsieniečiai 
žino fenomenalią gelžgalių krautu
vėlę, kur gali gauti visko, ko reikia 
namų ūkiui. Čia prekiaujantys se
nukai maloniai tau parduos ir vieną 
vinį. 

Tame pačiame kaimelyje - garsus 
graikės Zoržijos restoranas. Tiesą 
sakant, sunkiai jį galima pavadinti 
restoranu. Tai tiesiog paprastas kam
barys su atvira virtuve, kur tau ma
tant garuoja puodai, o aplink sukasi 
šeimininkės katės (jei esi Graikijoje, 
privalai susitaikyti su nešvara, chao
su ir katėmis). 

Pati Žoržija verda, patiekia mais
tą, o paskui prisėda prie svečių pa
kalbėti, nors negali pasakyti nė vieno 
žodžio jokia užsienio kalba. 

Šio restorano sienos dar mena 
laikus, kai vidurnaktį staiga užgesda
vo šviesa, kalnas lėkščių būdavo su
daužomas į šipulius ir ant tų šukių 
graikai šokdavo sirtakį. 

Šiandien tokie vaizdai - reti, o 
tradicinius šokius gali pamatyti šo
kant nebent vaikus miestelio šven
tėse (graikų šokio pamokos mokyk
lose - privalomos). 

Turistai taip pat turi galimybę 
išmokti graikiškų šokių specialiai 
rengiamose pamokose. 

Po euro - kainų šuolis 

„Žmonės Graikijoje keičiasi. Jie 
darosi vis panašesni į vakariečius. 
Jau skaičiuoja pinigus. Jiems pasi-

Akių ligų specialistai Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. H a m m e s Avenue 

jo l ie t , IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918W.ArcherAve.St.5ir6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS j . NEMrCKAS, M.D. 
KAi»OLOCAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 
D R . J O V I T A KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prierunų kainą. 
Su srtarimui kabėti angliškai arba ietuviskai. 
4647 W. 103 SL, Oak Lavvn, IL 
55 L Washington, Sutte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgirt: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

EJk Grove: 847-718-1212 
www.l l l inoispaln.com 

Chi ru rga i 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

(fenter for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

darė svarbu, kokia mašina tu va
žinėji, kokį darbą dirbi", — pasakojo 
daugiau kaip dvidešimt metu Grai
kijoje gyvenanti vokietė Kristei Šrio-
der. Pasak jos, didžiuliai pasikeiti
mai atėjo su euro įvedimu 2002 me
tais. 

Kainų sprogimas turtingus pa
darė dar turtingesnius, o neturtingus 
visai nuskurdino. Vidurinė klasė be
veik visai išnyko. 

Anot graiko, būti neturtingam 
Graikijoje, vadinasi, dirbti žemės 
ūkyje ir per mėnesį gauti apie 700 
eurų. 

Didžiuosiuose miestuose gerą 
darbą turinčio specialisto pajamos 
gali siekti ir 15 tūkstančių eurų. 

Neturtingas graikas paprastai 
pats užsiaugina daržovių, laiko gy
vulius, pasigamina vyno, daugiausia 
- svečiams. 

Per dvi savaites Graikijoje neteko 
matyti nė vieno girtuoklio, nors ciga
retės savęs gerbiantis vyras nepalei
džia iš rankos - rūkyti leidžiama vi
sur ir visada. 

Per paskutiniuosius metus Grai
kija tapo brangi ne tik vietos žmo
nėms, bet ir turistams, ypač iš euro 
zonos šalių. Vokiečiai jau dejuoja, kad 
maisto produktų kainos Graikijoje 
tapo aukštesnės nei Vokietijoje. 

Aliejus - Graikijos auksas 

Bobų vasara spalio gale - pui
kiausias atostogų metas Peloponese. 
Oras dar sušyla iki 25-30 laipsnių, 
tačiau saulė jau nepavojinga, nebe
reikia jokių apsauginių kremų. 
• Vanduo Viduržemio jūroje - 20-

22 laipsniai šilumos. Rudenį po va
saros karščių iš naujo sužaliuoja žolė 
ir pražysta gėlės, todėl pasijunti ir vėl 
sugrįžęs į vasarą. 

Ypač įspūdingai atrodo iš tolo 
geltonuojantys apelsinų ir manda
rinų sodai, prinokę granatai. Pake
lėse graikai siūlo pirkti maišus man
darinų ir apelsinų (5 kg - 4,5 - 5 
eurai), riešutų, migdolų ir graikinių 
riešutų nesunku prisirinkti pačiam), 
savito skonio medaus. 

Būnant Graikijoje, privalu para
gauti jogurto su medumi. Žinovai sa
ko, kad graikiškam jogurtui pasauly
je analogų nėra. Iš jogurto graikai 
gamina populiarųjį užkandį su švie
žiu agurku ir česnaku - „tzadziki". 

Peloponesas garsėja* ir kaip der
lingiausia alyvmedžių žemė. Žaliuo
jantys alyvuogių sodai - tipiškas Pe
loponeso peizažas. Gurmanai gerai 
žino didžiąsias ir mėsingąsias Kala
matos alyvuoges, laikomas vienomis 
geriausių pasaulyje. 

Lapkričio mėnesį, pasibaigus tu
ristiniam sezonui, graikai pradeda 
nurinkinėti alyvuogių derlių, ir tai 
trunka net iki vasario. 

Šįmet, pasak vietinių, derlius ne
bus gausus, nes alyvuogės gerai dera 
kas antri metai, o pernai būta tur
tingų. 

Nepaisant moderniausių šių die
nų technologijų, kol kas niekam pa
saulyje nepavyko išrasti alyvuogių 
surinkimo prietaisų. 

lį 

*&&*•> 

WĖl 

%Sk fc 4 \ 

F^Įįti 
iv-*-yi 
A ^ K -

ff/ 
• ¥ 

h&^a^fc ^JM 

B^iiiBaafc^;:^!!^^ 

* 7 W 

Graikai, kaip ir antikos laikais, 
alyvuoges su šakomis nudaužo paga
liais, jas nuo patiestų užtiesalų su
renka į maišus ir išveža į aliejaus 
spaudyklas. Jose alyvuoges šaltuoju 
būdu spaudžia moderniausios maši
nos, graikų daugiausiai perkamos iš 
Vokietijos. 

„Graikijos aliejus - geriausias 
pasaulyje", - išdidžiai kalbėjo vienoje 
aliejaus spaudykloje užkalbintas jos 
savininkas. Jis tvirtino, jog italams 
neužtenka savojo aliejaus, todėl jie 
labai apsukriai superka graikiškąjį ir 
vėliau jį sumaišę su tenykščiu par
duoda kaip savo. 

Kai žvelgi į neaprėpiamus aly
vuogių sodus tarpukalnėse, niekaip 
protu negali suvokti, kiek žmonių 
rankų reikia tuos vaisius surinkti, o 
vėliau paversti aliejumi - vadinamuo
ju Graikijos auksu. 

Savo akimis pamatyti primityvų 
alyvuogių rinkimą - vienas iš labiau
siai įsimintinų rudeninės Graikijos 
įspūdžių. 

Raimonda Ravaityte-Meyer 
„Klaipėda" 

http://6918W.ArcherAve.St.5ir6
http://www.lllinoispaln.com


10 DRAUGAS, 2007 m. sausio 3 d., trečiadienis 

Prieškalėdinis Vilnius 
Lietuvoje prieš Kalėdas — tikras 

pamišimas. Visi lekia, bėga, skuba. 
Parduotuvėse žmonių gausybė — visi 
su pilnais krepšiais. Kai pasižiūri į 
tuos krepšius, imi galvoti, kad be rei
kalo lietuvaičiai skundžiasi. Gal tik 
Vilniuje taip?! Bet Vilnius — tai dar 
ne Lietuva, kaip ir New York — ne 
Amerika. Gal ir mano įspūdžiai 
klaidingi, bet šį kartą lankiausi tik 
Vilniuje, tad ir pasakojimai tik apie 
Vilnių ir vilniečius. 

Lietuvos sostinė pasitik© didžiu
liu rūku. Spėjau atskristi, nes jau kitą 
dieną Vilniaus oro uostas nebepriimi-
nėjo lėktuvų. Jie leidosi arba Palan
goje, arba dėl rūko, aptemdžiusio visą 
Europą, net nekilo iš oro uostų. Taip 
tęsėsi tris dienas. Vėlavo visi, net Lie
tuvos ministrą pirmininką Gediminą 
Kirkilą parskraidinęs lėktuvas leidosi 
Palangoje. Palangiečiams nuo to tik 
džiaugsmo! Laikraščiai rašė, kad per 
tris dienas Palangos oro uostas uždir
bo tiek, kiek ir per pusmetį neuždir
ba. 

Bet gana apie orus. Jie visas tris 
savaites vis tiek buvo blogi — rūkas, 
lietus, tamsa varo vietiniams depresi
ją, bet aš depresuoti neturėjau kada. 
Susitikimai, darbai, teatras, koncer
tai, parodos. Tiek daug Lietuvoje vis
ko, kad nespėji net aplankyti, pa
matyti, išgirsti. Kultūrinis gyvenimas 
virte verda. Atsiverti lietuvišką laik
raštį — renginių, net akys raibsta. 
Šalia įprastinių teatro spektaklių, pa
rodų — daug prieškalėdinių: įvairiau
sios gerumo akcijos, apdovanojimų 
teikimai, darbų rezultatų paskelbi
mai, koncertai. 

Visiems mums gerai pažįstama 
Veronika Povilionienė atšventė savo 
šešiasdešimtmetį. Tą vakarą ji daina
vo ne tik gausiai susirinkusiems žiū
rovams, bet ir savo vyrui Vidmantui, 
sūnui Tautvilui, dukrai Rimai ir anū
kėlei Liepai, kuri niekaip negalėjo su
prasti, ką ta močiutė ant scenos vei
kia, kodėl su ja nežaidžia. Tik sūnus 
Skomantas, Lietuvos armijos kariū
nas, nespėjo į mamos jubiliejinį kon
certą parvykti iš Afganistano. Susi
tikome su juo po savaitės. Tokia jau 
kario dalia — atlikti pareigą tėvynei. 

„Akademijos" galerijoje mačiau Algi
manto Švėgždos parodą „Būties nu-
š viešėj imas", skirtą dešimtosioms 
kūrėjo mirties metinėms pažymėti. 
Dešimt metų, o atrodo dar taip nese
niai dailininkas išvyko tada dar iš ta
rybinės Lietuvos gydytis užsienin. 

Parodoje pristatomi dailininko 
darbai, sukurti nuo 1982 metų, jam 
gyvenant Berlyne. Žiūri — atrodo 
nieko ypatingo: svogūno galvutė, me
džio šakelė, pakelės akmenėlis, ma
žytė knygelė, tabokinė. Jokios laiko 
nuorodos. Tačiau nežinia, kodėl tapy
toją suviliojusius daiktus matai ne 
vien tik kaip pavaizduotą daiktą, bet 
jauti laiko tėkmę, istoriją. Stebina ir 
dailininko mokėjimas panaudoti švie
są. Kažkur skaičiau, kad dailininkas 
piešdavo tik dieną, jam buvo reikalin
ga natūrali šviesa. Dailininko pasi
rinkti nereikšmingi daiktai virsta 
simboliais. Man ypač patiko paveiks
lai su drobėje įrašytais tekstais. Pa
rašytas paveikslo erdvėje tekstas pri
kausto žvilgsnį, atidžiau pradedi žiū
rėti į patį piešinį. Pavaizduotas daik
tas (pvz., tabokinė) įgauna magiškų 
savybių, tampa istoriniu simboliu. 
Įdomūs A. Švėgždos kelionių pieši
niai, piešti Ispanijoje, Italijoje. 

Visiškai kitokia Rimvydo Ke-
pežinsko, kurio paroda vyko Rotušė
je, kūryba. Sio dailininko darbus Lie
tuvoje žino daugelis. Tai vienas ge
riausių mūsų šalies dailininkų. Ne
galiu pasakyti, kad paroda bloga, bet 
eidama į ją tikėjausi daugiau. Gal 
klystu, bet pasirodė, kad dailininkas 
darbus parodai parinko atmestinai. 
Nemačiau eksponuojamuose darbuo
se to R. Kepežinsko unikalumo, ku
riuo jis stebindavo anksčiau. 

Apsilankiau Jūratės Stauskaitės 
įkurtoje ir jos vadovaujamoje Vaikų ir 
jaunimo dailės mokykloje, įsikūrusioje 
Vilniaus mokytojų namuose ir šiais 
metais atšventusioje 15 metų sukak
tį. Mokyklą laisvalaikiu lanko norin
tys piešti vaikai ir jaunuoliai nuo 3 
metų iki 105 m. (taip rašoma mokyk
los leidinėlyje). Įkurtos gražios kla
sės - kabinetai, veikia galerija, mo
kykla dalyvauja įvairiose meno pro
gramose. Nevaržoma ir kūrybinė be-

mokykla kartu su leidykla „Versus 
aureus". Konkursui buvo atsiųsta per 
250 darbų iš įvairiausių Lietuvos vie
tovių. 

Pavasarį Čiurlionio galerijoje Či
kagoje numatoma šios mokyklos įkū
rėjos ir direktorės, žinomos Lietuvoje 
grafikės Jūratės Stauskaitės paroda. 

Bet labiausiai mane nustebino, 
kaip greit į baletą atėjo technika. 
Anksčiau naudotos gremėzdiškos de
koracijos dabar keičiamos — vaizdas 
scenoje kuriamas video pagalba. 

Labai norėjau pamatyti nau
jausią Eimunto Nekrošiaus spektaklį 
— Johann W. von Goethe „Faustą". 

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos ikūreja ir vadovė dailininkė Jūratė 
Stauskaitė prie mokiniu darbų. 

Laimos Apanavičienės nuotrauka. 

V o r o m k a Pov ' - rm -p r , ? su s ū n u m ' S k o m a n t u 
Laim< e-es nuotrauka. 

Dėkinga Leonui Narbučiui, kuris 
iš kažin kur sužinojęs, kad aš Vil
niuje, paskambino ir pakvietė mane į 
„Baltųjų lankų" knygyną, kuriame 
vyko žinomo Lietuvoje menininko Ri
manto Dichavičiaus knygos „Vizija" 
pristatymas. Apie susitikimą su šiuo 
įdomiu menininku skaitytojams pa
pasakosiu vėliau. 

Teko pamatyti pora parodų 

simoKančiųjų laisvė. Bet mane suža
vėjo tai, Kad mokykla neužsidaro vien 
savo sienose, neatsiriboja nuo gyveni
mo Cia veikiančioje galerijoje ruošia
mos ne tik šios mokyklos mokinių pa
rodos, bet kviečiami ir kitu mokyklų 
mokiniai su savo darbais. Mano ap
silankymo metu kaip t;k vyko paroda 
- konkursas ..Nykstantis medinis 
Vilnius", kūną suorganizavo ši dailės 

Gruodžio 9 d. Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos didžiojoje salėje 
klausiausi Maskvos Frederic Chopin 
muzikos kolegijos studento, tarptau
tinių konkursų laureato Luko Ge
niušo rečitalio. Šešiolikmetis pia
nistas atliko didelio meistriškumo 
reikalaujančią programą — Paul 
Hindemith „Ludus tonalis" ir Franz 
Liszt Sonatą fortepijonui h-moll. Mu
zikoje esu tik diletante, bet stebino 
jaunojo pianisto meistriškumas. L. 
Geniušas ruošiasi dalyvauti Piotr 
Čaikovskij konkurse Maskvoje 2007 
m. kovo 30 d., kuriame atliks R Čai
kovskij Pirmąjį koncertą fortepijonui 
su Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru. Aišku, galėtume sakyti, kad 
Lukui pasisekė, nes jis gimė žinomoje 
muzikų šeimoje, buvo globojamas ge
rų rankų, tačiau be darbo, be užsispy
rimo nieko nepasieksi. 

Muzikos kritikė Daiva Tamo
šaitytė apie šį koncertą rašė: „Jau da
bar aišku, kad šis 'etapinis' koncertas 
tam tikru atžvilgiu yra reikšmingas 
mūsų pianizmo istorijos įvykis... 
Nedažnai likimas duoda progą susi
pažinti su talentingais jaunaisiais, 
kurie taip paprastai ir nuoširdžiai 
įsileidžia į savo laboratoriją bei įgali
na stebėti kūrybinę evoliuciją („Li
teratūra ir menas", 2006.12.15.). 

Lietuvoje atgijęs teatras. Labai 
džiugina ne tik tai, kad sunku gauti 
bilietus į spektaklius (juos reikia nu
sipirkti gerokai prieš spektaklį), bet 
ir tai, kad salėse daugybė jaunų žmo
nių. Tiek besilankant Nacionali
niame operos ir baleto teatre, tiek 
Dramos teatre dėmesį atkreipiau į 
daugybę jaunų žmonių. 

Po daugelio metų pabuvojau Ope
ros ir baleto teatre, kur žiūrėjau Ro-
dion Shchedrin „Aną Karenina". Šį 
baletą 1972 metais kompozitorius 
specialiai sukūrė savo žmonai, garsia
jai balerinai Majai Pliseckajai. Spek
taklyje šoko jau devynerius metus 
Lietuvoje gyvenanti ir puikiai lietu
viškai kalbanti japonė Miki Hama-
naka (Ana Karenina) ir jos vyras gy
venime Aurimas Paulauskas (Alek
sejus Vronskis). Tai tikrai aukšto ly
gio šokėjai. 

Deja deja, bilietai į premjerą buvo iš
pirkti, o ir premjera vyko mano išva
žiavimo išvakarėse. Užtat su malonu
mu nuėjau į Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro mažąją salę, kur dar 
kartą pasižiūrėjau Marguerite Duras 
„Meilužį". Šį monospektaklį, kuria
me vaidina garsioji Birutė Mar (Mar
cinkevičiūtė), matėme Čikagoje anglų 
kalba, o šį kartą klausiausi lietuviš
kai. Birutė, kaip visada, nuostabi! O 
gausiai susirinkę žiūrovai rodė, kad 
jiems ta pjesė aktuali, nors scenoje 
gyvuoja jau 5 metai. 

Turėjau nemažai darbo susiti
kimų. Su dailininkais tariausi dėl bū
simų parodų Čiurlionio galerijoje Či
kagoje. Lankiausi ir Nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje, kur 
2007 metų dainų šventės metu Čika
gos Čiurlionio galerija suruoš visiems 
skaitytojams žinomo dienraščio 
„Draugas" darbuotojo Jono Kuprio 
fotografijos parodą Lietuvos žiūro
vams. Paroda vyks liepos mėnesį. 

Man besilankant Lietuvoje buvo 
paskelbti 2006 metų Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatai. 
Tarp jų — čikagiečiams pažįstama 
pianistė Mūza Rubackytė. 

v 

Įteiktos ir Sv. Kristoforo statulė
lės labiausiai Vilniui nusipelnusiems 
žmonėms. Malonu, kad vieną jų gavo 
ir Vilniaus mokytojų namų, kurie 
aria gilią vagą kultūros baruose, va
dovė Zita Žepnickienė. 

Grįžtant namo pagalvojau — 
kaip pasikeitė bendradarbiavimas 
tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių. 
Jei anksčiau kokio aktoriaus ar dai
lininko atvykimas į Ameriką buvo di
džiausias įvykis, tai dabar mes juos 
matome daug dažniau, o ir patys 
skaitlingiau dalyvaujame .Lietuvos 
renginiuose. Stiprėja ryšiai, mezgasi 
naujos pažintys. Taip ir turi būti. Juk 
esame vienos žemės vaikai. Tikė
kimės, kad Lietuvair jos valdžios vy
rai supras, kad gimęs ir augęs Lie
tuvoje lietuvis, nesvarbu, kur jis gy
ventų, turi būti lietuviu. To reikia ir 
pačiai Lietuvai. Kas žino, gal žmonės 
po kiek metų panorės grįžti į savo 
gimtąjų lizdą. 

Laima ApanaviČienė 
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Š V E N Č I U 
ĮXA1V1PA 

SES. ONA MIKA1LAITE 

Apie įtampą šiais laikais kalba
ma dažnai: viešai tvir t inama, jog 
turtingoje Amerikoje Kalėdų ir Nau
jųjų metų šventės, nors švenčiamos 
t r iukšmingai ir ištaigingai, net daug 
kam nebūna linksmos ir džiugios. 
Čia gyvendami, beveik apsipratome 
su žiniasklaidos nuolat peršamu 
vaizdiniu, jog prieššventinė ruoša 
bei pačios šventės kupinos įtampos, 
vedančios į depresiją ir net savižudy-
be. 

Statistikos rodo, jog JAV savižu
dybių skaičius aplamai nė ra didelis: 
30,000 iš 300 milijonų gyventojų: 
pvz. 2003 metais būta 31,484 savi
žudybių. „Teoriškai, ypač gruodžio ir 
sausio mėnesiais, žmonės išgyvena 
žiemos prislėgimą, — sako dr. Ber-
man Alanny, Amerikos savižudologi-
jos bendrijos direktorius, — ir todėl 
tuo metu pakyla savižudybių skai
čius. Tačiau net depresijos slegiami 
žmonės ne visada mąsto apie savi
žudybę". Iš tikrųjų sveikatos žinovai 
šiuo me tu teigia, jog savižudybių 
skaičius smarkiai k r in ta gruodžio 
mėnesį. Pagal šiuolaikinės statis
tikos duomenis, daugiausia savižu
dybių JAV įvyksta pavasarį ir vasa
rą. Kodėl taip, dar nėra visai aišku. 

Gydytojai ir psichiatrai nesutin
ka su žiniasklaidos palaikomu, vadi
namu „miesčionišku mitu", jog šven
tės iššaukia depresiją ir norą save 
sunaikinti . Dr. James OTDea, psi
chiatrinių patarnavimų skyriaus ve
dėjas vienoje Connecticut valstijos 
ligoninėje, teigia, jog šventės atneša 
t am t ikrus pokyčius kasdienos ruti
noje, kas šiek tiek žmones sutrikdo, 
bet tokios rūšies į tampa ne būtinai 
yra neigiamas reiškinys. Dauguma 
žmonių, sako j is , laukia švenčių, 
džiaugiasi proga susitikti su rečiau 
matomais šeimos nariais, maloniais 
susit ikimais su draugais ir pažįsta
mais. 

Moterims, ypač dirbančioms ir 
namuose šeimai ruošiančioms šven
tes , kalėdinio laikotarpio į tampa 
būna gerokai padidėjusi dėl įvairių 
pareigų bei rūpesčių krūvio: 44 nuo
šimčiai moterų išgyvena šventišką 
įtampą, o tik 31 nuošimtis vyrų tai 
pat i r ia . JAV psichologų bendrijos 

2006 m. rudenį pravestoje studijoje 
šiuo klausimu, išryškėjo, jog 41 pro
centas moterų prisipažino, kad šven
čių metu, jausdamos didelę įtampą, 
jos linkusios daugiau valgyti, tokiu 
būdu ieškodamos pasitenkinimo bei 
atsipalaidavimo. Persivalgymo pa
gundai pasiduoda 41 procentas mo
terų, o t ik 25 procentai vyrų. Svei
katos ekspertai mano, jog aplamai, 
stresinis valgymas kaltas dėl ame
rikiečių viršsvorio ir su juo susiju
siomis sveikatos problemomis kaip 
širdies ligos, cukrinė ir kitos bėdos. 

Moterims šventės sukelia dau
giau rūpesčių, negu normali gyveni
mo eiga, nes a n t jų pečių krinta 
švenčių, ruošos organizavimas; na
mų puošimas, dovanų pirkimas, 
šventiškų valgių gaminimas bei 
švenčių stalo padengimas. JAV mo
terys prisipažįsta, jog tai joms su
daro nemažą darbo krūvį — jos 
priverstos dirbti 70 valandų savaitė
je. Dar ir, be to, moteris jaudina at
sakomybė už šeimos gerą šventišką 
nuotaiką; joms dažnai tenka rūpin
tis vaikų užsiėmimais ir tiesiog jų 
globa švenčių atostogų metu. Tai ne
nuostabu, kad jos linkusios ieškoti 
atsipalaidavimo lengviausiai priei
namuose dalykuose — valgyje ir 
gėrime. 

Amerikos „National Mental 
Health" bendrija pataria įtampos 
didėjimo laikotarpiais nepervargti, 
gerai išsimiegoti; iš anksto susipla
nuoti savo užsiėmimus, neužmirš
tant skirti laiko sau. Jie ragina at
rasti sveikus būdus atsipalaiduoti, 
kaip, pvz., pasivaikščiojimu, mankš
ta, giliu kvėpavimu, i r net skirti lai
ko meditacijai. Moterims ypač svar
bu prisižiūrėti save švenčių metu, 
kad turėtų sveikatos ir jėgų patar
nauti savo šeimos nariams ir kitiems 
artimiesiems. 

įdomu ypač tai, jog raginama 
„medituoti". Čia turima omenyje ry
tiečių religijų transcdentinės medi
tacijos būdus. Gaila, kad mes, krikš
čionys, dažnai ta ip pasineriame išo
riniuose švenčių užsiėmimuose ir 
pamirštame kokį džiaugsmą bei ra
mybę atneša tyli malda, širdies ir 
minties pakėlimas į Dievą, kur į 
šventės giliausia prasmė pagerbia. 

PROPAGUOJAMOS KLASIKINES 
KALBOS 

Popiežiškasis istorijos mokslų 
komitetas paskelbė populiarinančių 
klas ikines kalbas straipsnių kon
kursą. Komiteto spaudos pranešime 
rašoma, kad dėl menko domėjimosi 
senosiomis kalbomis, vis mažiau 
studijuojančiųjų istoriją, ta ip pat 
filosofiją ar teologiją gali naudotis 
t inkamais šaltiniais. Ten pat iškelia
ma lotynų ir graikų kalbų kaip „vi
sos žmonijos kul tūr in io paveldo" 
mokymo reikšmė. 

Tai jau antras tokio pobūdžio 
Popiežiškojo istorijos mokslų komi
teto paskelbtas konkursas . 5,000 
eurų premija bus apdovanota dau-
giat iražėje spaudoje paskelbtas 
s traipsnis , iškeliantis lotynų ar se
nosios graikų kalbos reikšmę moks
lui bei kul tūrai , taip pa t ugdymo ini
ciatyvos, puoselėjančios klasikinių 
kalbų išlikimą. Konkurso rezultatai 
bus paskelbti 2007 m. gegužę Ro

moje vyksiančiame lotynų kalbai 
skirtame kongrese. 

Vatikano dienraštyje „L'Osser-
vatore Romano" rugpjūčio mėnesį ir 
neseniai pakartotinai siūlyta idėja 
grąžinti lotynų kalbą į tarptautinę 
vartoseną. Popiežius Benediktas 
XVI pernai lapkritį fondo „Latinitas" 
priėmime pareiškė, kad beveik kas
dien kalba lotyniškai. Popiežius 
anuomet ragino naujai atgaivinti 
senąją kalbą Bažnyčioje. 

Popiežiškąjį istorijos mokslų 
komitetą 1954 m. įsteigė popiežius 
Pijus XII. Šiuo metu Komitetui prik
lauso 30 narių iš įvairių šalių. Apaš
talų Sosto dėmesį istoriniams tyri
nėjimams anksčiau parodė popiežius 
Leonas XII, 1881 m. atvėręs moks
lininkams slaptąjį Vatikano archy
vą. 

BŽ 

AtA 
VALERIJA SKRIDULIENĖ 

Mirė 2006 m. gruodžio 29 d. 
Jos vyrui Antanui ir visiems giminėms bei arti

miesiems, reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge 
išgyvename gilų liūdesį. 

Daytona Beach, FL 
Juoze ir Jonas Daugėlai 

Žymiam Amerikos lietuvių visuomenės veikėjui — 
vienam iš Lietuvių fondo steigėjų, buvusiam Amerikos 
Lietuvių tarybos pirmininkui — DR. JONUI VALAI
ČIUI mirus, nuoširdžiai užjaučiame a.a. dr. Jono 
Valaičio artimuosius, gimines, draugus bei bendražy
gius ir liūdime kartu su jais. 

Arvydas Daunoravičius 
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje 

AtA 
DR. JONUI ADOMAVIČIUI 

mirus, Amerikos lietuvių Gydytojų sąjungos vardu reiš
kiame gilią užuojautą. 

Netekome garbingo kolegos, pašventusio savo gyve
nimą žmonių fizinei ir psichologinei sveikatai gerinti 
bei jų medicininiam švietimui. 

ALGS prezidentas 
prof. A. Vanagūnas 

AtA 
DR. JONUI VALAIČIUI 

mirus, Amerikos lietuvių Gydytojų sąjungos vardu reiš
kiame gilią užuojautą šeimai ir giminėms. Jo šviesus 
atminimas ilgam išliks kolegų tarpe. 

ALGS prezidentas 
prof. A. Vanagūnas 

AtA 
DR. JONO VALAIČIO 

netekus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukteris ir jų 
šeimas, brolį JURGĮ ir brolienę NIJOLĘ. 

Virginija ir Algimantas Gureckai 

AfA 
GRAŽINAI MIKĖNIENEI 

mirus, jos vyrą BRONIŲ, sūnų POVILĄ, dukrą DANU
TĘ su šeimomis, brolį VYTAUTĄ LAPATINSKĄ ir duk
rą, giliai užjaučiame bei kartu liūdime. 

Vidmantas Raišys 
Viktoras ir Laurie Raišys 

Rasa Raišys ir Steve Liffick 



12 DRAUGAS, 2007 m. sausio 3 d., trečiadienis 

• Šv. Mišios už afa dr. Joną Ado
mavičių bus aukojamos sausio 6 d., 
šeštadienį, 11 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Park. Maloniai kviečiame 
visus pagerbti dr. J. Adomavičiaus 
atminimą. 

• Sausio 7 d., sekmadienį, 12 vai. 
po šv. Mišių PLC didžiojoje salėje 
(14911 127th Street, Lemont) įvyks 
labdaringas Lietuvos šlagerių kara
lienės titulą pelniusios dainininkės 
Vitalijos Katunskytes koncertas. Iš
leidusi penkias kompaktines plokšte
les, pelniusi daugybę apdovanojimų, 
tarp jų ir žinomos Lietuvoje televizi
jos laidos ,,Be Tabu" metų žmogaus 
laurus. Koncerto pelną garsioji daini
ninkė skirs Pasaulio lietuvių centrui 
paremti. 

•Atveskite savo vaikučius į Pi
pirų ratelį! Užsiėmimai prasideda 
2007 m. sausio 8 d. Priimami vaikai 
nuo 18 mėn. iki 4 metukų amžiaus. 
Dar liko vietos pirmadieniais (nuo 
9:30 vai. r. iki 11:30 vai. r.), trečiadie
niais (nuo 11:30 vai. r. iki 1:30 vai. p. 
p.) ir penktadieniais (nuo 9:30 vai. r. 
iki 11:30 vai. r.). Renkamės Lemonte, 
PLC. Kreipkitės į Ingridą Naudžiū-
tę-Sherpitis tel. 773-354-1982. Ant
ram semestrui vaikus registruosime 
tik iki sausio 31d. 

•Sausio 12 d., penktadieni, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL 60636) vyks anksti iškeliavu
sio Amžinybėn fotomenininko iš Lie
tuvos Juozo Kazlausko fotografijų 
parodos „Ilga kelionė į laisvę", skir
tos Sausio 13-ai paminėti, atidary
mas. Atidaryme dalyvaus J. Kazlaus
ko našlė Dalia Kazlauskienė. Bus 

rodomas dokumentinis filmas apie J. 
Kazlauską. 

• Sausio 13-osios — Lietuvos 
laisvės aukų atminimą ir pagerbimą 
2007 m. sausio 14 d., sekmadienį Jau
nimo centre rengia ALTo Čikagos 
skyrius. 10:30 vai. r. šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir Aukų atminimas 
Čiurlionio galerijoje. Kviečiame daly
vauti! 

•Saus io 28 d., sekmadieni, C ari 
Sandburg vidurinės mokyklos meno 
centre (13300 S. LaGrange Rd., Or-
land Park, IL) įvyks lietuvių meno 
ansamblio „Dainava" koncertas „Per 
slenkstį". Bilietus galite nusipirkti 
kavinėje „Bravo", PLC „Dovanėlėje", 
parduotuvėje „Lietuvėlė", „Seklyčio
je" arba užsisakyti tel. 1-800-494-
TLXS bei internetu — www.daina-
va.us 

• P o e t o Bernardo Brazdžionio 
šimtojo gimtadienio minėjimas vyks 
2007 m. vasario 4 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Rengia „Margutis II". 

•Pagrindinė Vasario 16-osios — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
rengiama ALTo Čikagos skyriaus, 
vyks 2007 m. vasario 11 d., sekmadie
nį. Mišios 10:30 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Šventi
nio minėjimo programa 1 vai. p.p. 
Maria High School. 

•Kovo 11-osios minėjimą sekma
dienį ruošia Amerikos lietuvių Tau
tinės sąjungos Čikagos skyrius. Mi
nėjimas vyks Jaunimo centro didžio
joje salėje, 3 vai. p.p. Pasiteirauti gali
te tel. 708-499-2172. 

„Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų organizaci
ja, įvertindama Jūsų pastangas padėti išlaikyti šiose kapinėse lietu
viškus laidojimo papročius ir lietuviams mielus tautinius bei religinius 
užrašus ant paminkų, skiria 30 dol. auką", — rašoma gautame laiškely
je. Dėkojame už „Draugo" įvertinimą ir auką. 

Magdalena Belickas iš Hinsdale, IL, parėmė „Draugą" 50 dol. 
auka. Esame nuoširdžiai dėkingi. 

Vytenis T. Grybauskas iš Orland Park, IL, atnaujindamas 
„Draugo" prenumeratą 2007-iesiems, atsiuntė 80 dol. auką. Linkime 
laimingų, sveikų Naujų metų ir dėkojame už paramą „Draugui". 

Onutė Zalieckienė iš Northfield, NY, pratęsė „Draugo" prenume
ratą ir pridėjo 55 dol. auką. Sveikiname su Naujais metais ir tariame 
ačiū! 

Dail. Janina Monkutė-Marks, gyv. Chicago, IL, švenčių proga 
atsiuntė „Draugui" gražią dovaną — 100 dol. auką. Linkime kūrybingų 
ir laimingų 2007-ųjų. Labai ačiū už paramą „Draugui"! 

Malvina Klivečkienė iš Woodhaven, NY, linki „Draugui" sėkmin
giausių ir sveikiausių Naujų metų, savo linkėjimus dar sustiprindama 
200 dol. auka. Kol „Draugas" turi tokių dosnių ir geraširdžių skaitytojų, 
tol jis gyvuos ir visi jo metai bus sėkmingi. Siunčiame šiai skaitytojai 
savo padėką ir nuoširdžius naujametinius linkėjimus. 

Julia Schumacher iš Longmont, CO, parėmė „Draugo" leidybą 50 
dol. auka. Esame nuoširdžiai dėkingi ir sviekiname su Naujais metais! 

Liuda Kulikauskas iš Treasure Island, FL, pasirūpino, kad 
„Draugas" ją lankytų ir 2007-aisiais, kartu atsiųsdama 50 dol. auką. 
Laimingų Naujų metų ir labai ačiū! 
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Liudas Normantas, gyv. Hiram, ME, atsilygindamas už „Draugo" 
prenumeratą 2007-iesiems metams, pridėjo 80 dol. auką. Esame labai 
dėkingi ir linkime laimingų Naujų metų! 

Richard Klementavičius iš Gulf Breeze, FL, kartu su prenume
ratos mokesčiu atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Su laimingų Naujų me
tų linkėjimais, tariame ačiū už auką. 

Augustas Pretkelis, gyv. Chicago, EL, pratęsė „Draugo" prenu
meratą 2007-iems metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Sveikiname su 
Naujais metais ir.dėkojame už paramą „Draugui". 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Arf v o k ą f; n a 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-682-4500 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
TeL 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-$a5-9500 

http://www.daina-

