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Dėl Sausio 13-osios humanitarinių pasekmių 

Sausio 13-osios vakaras. Utena-on.lt nuotr. 

Vytautas Landsbergis 
Bernardinai.lt 

metų Vilniuje susirėmė SSRS kariuo
menė ir Lietuvos pilietinė visuomenė. 
Svetima kariuomenė, kurią tada ir 

Artėja Sausio 13-osios didžiojo čia sudarė pagal anos šalies preziden-
susirėmimo metinės. Prieš šešiolika to tiesioginį pavaldumą veikiantis bei 

operacijai atsiųstas KGB šturmo pa
dalinys „Alfa", Pskovo desantininkai 
ir užsilikęs okupacinis garnizonas su 
papildomais padaliniais, užspringo 
beginklių Lietuvos gynėjų krauju ir 
atsitraukė. 

Jų veiksmų - tiesioginės SSRS 
agresijos prieš nepriklausomą Kovo 
11-osios valstybę - rezultatas žino
mas. Keturiolika žuvusiųjų, šimtai 
sužeistųjų. Didieji agresijos kalti
ninkai neteisti, bemaž nė neap-
klausti. Bausmę gavo keli kolaboran
tai, o vienas tik nuteistas Lietuvos 
teismo paspruko j Maskvą ir ten bu
vo šiltai priglaustas. Tačiau dabar 
svarbu pažvelgti į šio kriminalinio ir 
tarptautinio nusikaltimo pasekmes. 

Seime įregistruotas spaudos jau 
komentuojamas dokumento projek
tas, pagal kurį parlamentas pavestų 
Vyriausybei kreiptis į SSRS tęsėjos 
Rusijos vyriausybę dėl kompensacijų 
1991 m. sausio 13-osios agresijos au
koms. Tai yra nužudytųjų laisvės gy
nėjų šeimoms ir nukentėjusiems su-

Apklaustas minist ro sunūs 
Vilnius, sausio 8 d. (BNS) — 

Oficialių dokumentų suklastojimu ir 
piktnaudžiavimu tarnyba kaltinamas 
finansų ministro Zigmanto Balčyčio 
sūnus Donatas Balčytis neprisipažįs
ta kaltas dėl jam pareikštų įtarimų ir 
tikina norėjęs tiesiog ištaisyti klaidą. 

Vilniaus miesto 3-asis apylinkės 
teismas pirmadienį apklausė kaltina
mąjį dėl suklastotų bendrovės „Pa
nevėžio melioracija" paraiškos ES 
struktūrinių fondų paramai gauti 
vertinimo Lietuvos verslo paramos 
agentūroje dokumentų. 

Bylos duomenimis, buvo pakeisti 
projekto vertinimo balai — iš pradžių 
paraiška buvo įvertinta 62 balais, vė
liau pakeitus ir suklastojus doku

mentus, vertinimo balai padidinti iki 
65. 

D. Balčyčiui ir Lietuvos verslo 
paramos agentūros buvusiems dar
buotojams Tomui Ulinauskui, Pau
liui Kairiui bei Mindaugui Vilčinskui 
pareikšti įtarimai dėl oficialių doku
mentų suklastojimo ir piktnaudžiavi
mo tarnybine padėtimi. Už šį nusi
kaltimą gresia iki ketverių metų ne
laisvės. 

Bylos duomenimis, pernai sausį 
T. Ulinauskas ir M. Vilčinskas atvyko 
į Lietuvos verslo paramos agentūros 
patalpas Vilniuje, Gedimino prospek
te, ir sekretoriaus kabinete sukeitė 
dokumentus. 

Nukelta f 6 psl. 

Norinčiųjų vadovauti VSD neatsirado 
Vilnius, sausio 8 d. (BNS/Alfa.lt) 

— Naujojo Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) generalinio direkto
riau paieškos - bevaisės. Tai pirma
dienį Klaipėdoje susitikęs su regioni
nės žiniasklaidos atstovais patvirtino 
pats prezidentas Valdas Adamkus. 

„Kandidatai, su kuriais teko kal
bėtis, nenori užimti šių pareigų esant 
dabartinei situacijai", - sakė valsty
bės vadovas. 

Su vienu iš kandidatų preziden
tas pasakojo susitikęs sekmadienį ir 
bendravęs beveik iki vidurnakčio. Ta
čiau jo pavardės V Adamkus nepami
nėjo. 

Prezidento patarėjas vidaus poli
tikos klausimais Lauras Bielinis sa
kė, kad V Adamkus buvo susitikęs su 
keliais potencialiais kandidatais į 
VSD vadovus. „Vyksta intensyvi pa-

Lauras Bielinis 
„XXI a." nuotr. 

iešką, — teigė jis. - Išeiginių šiam 
klausimui nėra. Norisi kuo greičiau 
rasti naują VSD generalinį direkto
rių." Nukelta į 6 psl. 

Britų tyrėjai 
žino, kas 

nunuodijo 
A. Litvinenka 

Londonas, sausio 8 d. („Inter-
fax"/BNS) — Didžiosios Britanijos 
tyrėjai yra įsitikinę, jog žino, kas nu
nuodijo buvusį Rusijos specialiųjų 
tarnybų darbuotoją Aleksandrą Lit-
vinenką, pirmadienį rašo britų laik
raštis „Daily Mirror". 

Bulvarinio dienraščio duomeni
mis, įtariamuosius Britanijos tyrėjai 
apklausė Maskvoje prieš Kalėdas. 
Tačiau, pažymi laikraštis, Rusijos 
valdžia vargu ar išduos šiuos asme
nis britų teisėsaugai. 

„Jie prisipažino, kad susitikinėjo 
su Litvinenka Londone, bet atmetė, 
kad yra susiję su nužudymu. Policija 
perduos į prokuratūrą bylą, kurioje 
bus nurodytos šių dviejų asmenų pa
vardės", — rašo „Daily Mirror". 

Laikraštis cituoja vieno Scotland 
Yard atstovo, kuris pageidavo ne
skelbti savo pavardės, žodžius: 
„Esame šimtu procentų tikri dėl to, 
kas vadovavo apnuodijimui, kur ir 
kaip". 

„Abu šie žmonės tvirtina, kad 
patys buvo užkrėsti ir yra sąmokslo 
aukos. Maskvoje taip pat manoma, 
kad mes atkreipėme dėmesį ne į tuos 
žmones, — sakė jis. 

Buvęs Rusijos specialiųjų tarny
bų darbuotojas A. Litvinenka mirė 
lapkritį nunuodytas stipriai veikian
čiu radioaktyviu poloniu-210". 

Tuo tarpu vokiečių žurnalas 
„Focus" su A. Litvinenkos nunuodiji-
mu susiejo Nukelta j 7 psl. 

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

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

žeistiesiems, kurių daugelis liko ir 
invalidais, kentės visą likusį gyveni
mą. 

Tokia normali tarptautinė prob
lemų reguliavimo praktika, reikia iš
drįsti būti valstybe, kuri rūpinasi sa
vo piliečiais ir gina pažeistas jų tei
ses. O kad girdima nepritariančių 
balsų, tai nieko nauja. Ne sužeistųjų 
tie balsai. Tačiau, kad neklaidintų, 
kai ką reikia priminti. 

Nukelta į 6 psl. 

* Sveikatos klausimais. 
•Daugiau biurokratų, 
mažiau rezultatu. 
•Žalingas perteklius. 
•Lietuvių telkiniuose. 
• Rūpestis vaikais. 
•Mūsų daržai ir 
darželiai. 
•Laisvė ir atsakomybė. 
•Apie tai, kas būtų likę 
neparašyta. 
•Tapkite fotokonkurso 
„Lietuviai pasaulyje' 
vertinimo komisijos 
nariais. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.64 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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PAŽINTIS SU VIENA GARSIAUSIŲ 
JOGOS MOKYTOJŲ MIAMI, FL 

KAIP NUSTATYTI 
INSULTĄ 

Simą Kane, 53 metų jogos moky
toja, mielai sutiko pasidalinti savo 
visai „nejogiška" gyvenimo istorija 
ir, Kaip;: pa:: sako, „atsivertimu", su 
mielais ..Draugo" skaitytojais. 

Simą Kane 
Aušr inės Kinkienės nuotr. 

Iš pažiūros smulki, tačiau tvirto 
kūno sudėjimo, elegantiška moteris, 
gimė Izraelyje. Kaip ir daugelis tos 
šalies moterų, tarnavo 2 metus armi
joje. Ištekėjusi 1977 metais atvyko 
gyventi į Ameriką. Apsistojusi Penn-
sylvania valstijoje, kartu su vyru ati
darė juvelyrinę parduotuvę, kurioje 
dirbo 20 metų. Nors materialinių 
tu r tų ir netrūko, tačiau moterį kama
vo nepritekliaus jausmas. Kaip ji su 
šiurpu dabar prisimena, ji save api
būdina kaip egoistę, nematančią kitų 
žmonių ir jų poreikių. 

Tuo pačiu metu Simą Kane 
turėjo didelių sveikatos problemų. Ji 
negalėdavo susivaldyti, kontroliuoti 
savo emocijų, dažnai užpuldavo ner
viniai priepuoliai, sustodavo kvėpavi
mas. Ji ne kartą kreipėsi į gydytojus, 
ieškodama pagalbos, tačiau viskas 
buvo veltui. Neapykanta sau ir ap
linkiniams tik augo. Verslas, kaip ji 
prisimena, sekėsi neblogai, tačiau bu
vo vis maža ir maža. Kol vieną dieną 
į parduotuvę įsiveržė ginkluotas plė
šikas ir laikė įrėmęs pistoletą į ne
laimingos moters galvą, reikalauda
mas pinigų. Kaip dabar prisimena Si
mą, kad per tą šiurpią akimirką, visas 
gyvenimas pralėkė pro jos akis. Nors 
vagis išnešė didelę dalį turtų, tačiau 
tuo metu moteris galvojo visišiškai 
apie kitus dalykus. Jai tarsi akys 
atsivėrė, ji pagaliau suprato, koks be
prasmis ir apgailėtinas buvo jos 
gyvenimas. Dabar ji su džiaugsmu 
teigia, kad Dievas atsiuntė tą ne
laimėlį, kad ją sukrėstų. 

Kaip tik tuo metu, apie 1997 
metus, ji sutiko jogos mokytoją, kuri 
supažindino ją su jogos filosofija, kvė
pavimo pratimais, proto kontrole, 
„asanomis" (fiziniais pratimais). 
Simą, tiesiog pasinėrė į jogos pasaulį. 
Visos, iki šiol kamavusios sveikatos 
problemos palaipsniui išnyko: kvė
pavimas susitvarkė, emocinė jėgų 

pusiausvyra susireguliavo, pasaulis 
ėmė atrodyti nuostabus. Po poros 
metų, Simą tvirtai nusprendė tapti 
jogos mokytoja. J i paliko juvelyrinį 
verslą ir, užbaigusi jogos mokytojų 
kursus, ėmė mokyti jogos. Viskas pra
sidėjo nuo pačios savęs. Ji iš pagrindų 
pakeitė ne tik požiūrį į gyvenimą, 
tačiau ir savo gyvenimo būdą. Po 
kiek laiko moteris persikėlė gyventi į 
Majamį, teigdama, kad mokyti jogos 
geriausia tinka Floridos valstija, nes 
čia pastoviai šilta, vandenynas ir t.t. 

Simą Kane spėjo užsirekomen
duoti kaip nuostabi specialistė. Ir ne 
veltui, nes ji daug tobulinasi, lanko 
įvairius jogos mokytojų kursus. Mote
ris taip pat turi „Pilates" ir „Aero
bikos" sertifikatus. Iš pažiūros, glež
na, nedidukė, spinduliuoja be galo 
pozityvia energija ir vidine ramybe. 
Ji pastoviai šypsosi, visiems žeria 
komplimentus ir negaili patarimų. 
Kad tokia taptų, j i gyvena tikrą spar
tietiška gyvenimą. Jos diena praside
da 3 valandą ryto. Po to, nusipraususi 
po šaltu dušu, ji išsitepa kūną mig
dolų aliejumi, iššukuoja galvą medi
nėmis šukomis. 

Nuo 3:30 iki 4:30 ryto moteris 
užsiiminėja Kundalini joga (viena iš 
jogos rūšių. Kundalini, reiškia ener
gija). Po to vyksta 7 rūšių meditacija, 
reguliuojanti emocijas, suteikianti 
džiaugsmo, vidinės ramybės ir stipry
bės. Pusryčiams suvalgo papajos vai
sių ir, apsirėdžiusi baltais drabu
žiais, spinduliuojanti vidine šviesa, 
keliauja pas savo mokinius mokyti 
jogos, meditacijos, padėti jiems įveik
ti fizines, moralines ir emocines ne
galias. 

Taip pat moteris priduria, kad, 
be jogos, jai yra labai svarbi šeima. Ji 
jau 21 metus yra ištekėjusi už nuos
tabaus žmogaus, turi 27 metų duk
terį, iš pirmos santuokos, ir mamą 
Izraelyje, kuriai skambina kiekvieną 
dieną. 

Interviu pabaigoje Simą Kane 
panoro pasidalinti su „Draugo" 
skaitytojais vienu labai efektyviu 
Kundalini jogos kvėpavimo pratimu, 
kuris padeda suvaldyti ego, suregu
liuodamas emocijas ir svarbiausia — 
suteikdamas vidinio pasitenkinimo ir 
begalinio džiaugsmo. 

Pratimą atlikti stovint ar pato
giai sėdint, sukryžiavus kojas. Iškelti 
rankas ir užlenkti visus pirštus, iš
skyrus nykščius. Tuo pačiu metu, 
energingai iškvėpti orą per nosį, daug 
kartų. Iškvepiant, judinti pilvo rau
menis, pritraukiant juos prie stu
buro. Iškvėpti su garsu. Taip kvė
puoti apie 20 kartų. Paskutinį kartą 
iškvėpus, sulaikyti kvėpavimą, su
jungti nykščius (čia mūsų ego) ir 
smarkiai juos spausti. Po to lėtai 
iškvėpti, atlenkiant visus pirštus ir 
lėtai nuleisti rankas. 

Pojūtis nepakartojamas, tarytum 
akyse prašviesėja. 

Ir dar... prieš atsisveikindama 
Simą Kane pridūrė: „Jei aš galėjau, 
vadinasi, visi gali!" 

Parengė 
Aušrinė Kinkienė 

Gamtoje poilsio me tu mano 
draugė suklupo ir parpuolė — ji 
visus įtikinėjo, kad ja i viskas gerai 
(draugai norėjo iškviesti greitąją 
pagalbą), kad ji paprasčiausiai užk
liuvo už akmens, nes dar nepriprato 
prie savo naujos avalynės. Draugai 
ja i padėjo atsikelti ir davė naują 
lėkštutę su vaišėmis. Mary toliau 
džiaugėsi poilsiu, nepaisant , kad 
jautėsi šiek tiek susijaudinusi. Vė
liau paskambino jos vyras ir visiems 
pranešė, kad žmoną paguldė į ligo
ninę — tą pačią dieną Mary mirė. 
Vaišių metu ją ištiko insultas. Jeigu 
jos draugai būtų žinoję, kaip nu
statyti insulto požymius, galbūt Ma
ry šiandien būtų buvusi su mumis. 
Gal ir dar kažkas nebūtų numiręs. 
Tačiau jie jaučiasi bejėgiai ir neturi 
vilties ką nors pakeisti. 

Gydytojas neuropatologas po to 
pareiškė, kad, jeigu jis būtų galėjęs 
atvykti pas nukentėjusiąją per tris 
valandas, galėjo visiškai pašalinti 
insulto pasekmes — visiškai. Jis 
taip pat atkreipė dėmesį į problemą, 
kad niekas negalėjo atpažinti insul
to, nustatyti teisingesnės diagno
zės ir po to medicininės pagalbos 
suteikimui nukentėjusiosios per tris 
valandas nepristatė į gydymo įstai
gą-

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY 

Keikimąsi gydo 
tabletės 

Jeigu paauglys pradėjo keiktis, 
piešti nešvankius piešinius ar viską 
sieja su išmatomis, tai dar nereiškia, 
kad jis tapo neklusniu keikūnu. Šių 
reiškinių priežastis gali būti nervinis 
sutrikimas - tikas. Neišsigydę jau
nystėje, keiksnojimo liga serga ir su
augusieji. 

Ligų klasifikacijoje tikai apibūdi
nami kaip nevalingi, staigūs, motori
niai judesiai ar garsai. Vieniems jie 
pasireiškia trūkčiojimu, kaklo sukio-
jimu, plaukų pešiojimu, nagų kram
tymu, o kiti tiesiog vartoja necen
zūrinius žodžius. 

Keiksmažodžių vartojimo liga 
vadinama koprolalija. Tikai atsiran
da dar vaikystėje (sulaukus šešerių -
aštuonerių metų) arba po sunkios li
gos, pervargimo, psichinės traumos 
arba jų atsiradimą gali lemti pavel
dimumas. Brendimo metu liga pa
ūmėja ir dažniausiai išlieka visą 
gyvenimą. Koprolalija ir kitais tikais 
dažniau linkę sirgti vyrai, bet pasi
taiko ir moterų. 

Psichologė R. Lukošienė per
spėjo, kad nereikia maišyti paprasto 
keikimosi dėl kultūros stokos ir tiku. 
Atskirti galima labai paprastai. „Pa
augliai keikiasi dažniausiai prie 
draugų, o bendraudami su mokyto
jais keiksmažodžių nevartoja. Tai jau 
ne tikas, nes kalbą gali kontroliuoti 
priklausomai nuo aplinkybių", -
aiškino R. Lukošienė. Taigi tiku raiš
ka nuo valios visiškai nepriklauso. 
Visi tikai paūmėja tada, kai žmogus 
patiria stresą, jaudinasi. Užsiimant 
įdomia veikla, skaitant knygą, mez
gant, tikai susilpnėja, o miegant visai 
išnyksta. 

Tam, kad žmogus galėtų nors 
šiek tiek kontroliuoti savo necenzū
rinių žodžių vartojimą, gydytojai ski
ria specialų gydymą. Patartina kreip
tis į psichologą ar psichoterapeutą, 
kuris išsiaiškins tiko atsiradimo prie
žastis ir paskirs vaistų ar psichote
rapinį gydymą. „Klaipėda" 

Atpažinkite insultą 

Kartais yra sunku iš karto at
pažinti insulto simptomus. Deja, ne
žinojimas gali baigtis tragedija. Nu
kentėjusiajam nuo insulto gali būti 
rimtai pažeista smegenų veikla, jei
gu šalia esantys žmonės laiku ne
nustatys insulto požymių. Šiandien, 
kaip tvirtina gydytojai, bet kuris 
įvykio uudMninkas gali atpažinti in
sulto požymius, užduodant nuken
tėjusiajam tris paprastus klausi
mus: 

1. Paprašykite nukentėjusįjį 
nus i šypsot i . 

2. Paprašykite ka lbė t i . Papra
šykite rišliai pasakyti paprastą saki
nį. Pavyzdžiui: Lauke šviečia saulė. 

3. Paprašykite jį arba ją pakelt i 
abi rankas. 

Dėmesio! Greta paminėtųjų, yra 
dar vienas insulto atpažinimo požy
mis: paprašykite nukentėjusįjį iškiš
ti liežuvį. Ir jeigu liežuvis yra krei
vas arba neteisingos formos ir kren
ta į vieną ar į kitą pusę, tai yra taip 
pat insulto požymis. Jeigu pastebė
jote, kad nukentėjusysis negali at
likti kurių nors iš minėtų užduočių, 
nedelsdami kvieskite greitąją pagal
bą ir atvykusiems medikams nupa
sakokite pastebėtus simptomus. 
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Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas org 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

El-paštas: 
rastine9draugas.org 

siienimaivdraugas.ofg 

mailto:administracija@draugas.org
http://rastine9draugas.org
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ŽALINGAS PERTEKLIUS 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Įstrigo atmintyje per susovietin-
tą Lietuvos radiją girdėtas pasaky
mas: „Į kolūkiečių gryčias atėjo per
teklius". Iš tikrųjų ideologinis per
teklius anuomet kaip iš gausybės ra
go pylėsi per kraštus, nes sovietinei 
propagandai buvo pajungti kinas, 
radijas, spauda, socrealistinis menas 
ir tokia pat grožinė literatūra. Mate
rialųjį „perteklių" už metinius darba
dienius dažnas kolūkietis įstengdavo 
parsinešti ant kupros. Liaudis buvo 
penima viltimi, kad artėja komunisti
nis rytojus, kuomet bus „iš kiekvieno 
- pagal galimybę, kiekvienam - pagal 
poreikius". Iš už horizonto komuniz
mas nepasirodė, pats horizontas nu
tolo, galiausiai komunizmo fikcija su
žlugo, tačiau pertekliaus siekis, po
reikiai į daugelio sąmonę taip įstrigo, 
kad atkūrus Nepriklausomybę radosi 
nepageidautino ir net žalingo pertek
liaus perteklius bei toks pat poreikių 
perteklius. 

Laisvė 

Kai pavasarį iš tvarto paleidžia
mas kumeliukas, jis šuoliuoja, šėlsta, 
kliūčių nepaiso, kol nesitrenkia galva 
į vieną iš kliūčių. Nuo smūgio ap
svaigsta. Kai apspangimas praeina, 
kumeliukas susivokia, kad laisvė turi 
ribas. Sis be patirties padaras nesi
baimindamas bando kramsnoti jaučio 
ausį, tačiau tas, pajutęs kad neleisti
nai įžengta į jo teritoriją ir pažeistas 
jo orumas, baksteli ragu smarkuoliui. 
Laisvės ribos vėl susiaurėjo. Net žąsų 
pulkas riksmais į šalį nuveja netikė
tai pasirodžiusį smarkuolį. Nuleidęs 
galvą, kumeliukas grįžta į tvartą; per 
sunki jam laisvės našta. 

Sovietiniame tvarte penkis de
šimtmečius išlaikyta Lietuvos visuo
menė, kaip tas kumeliukas, buvo pa
leista į laisvę. Su džiaugsmo giesmė
mis ir dainomis pasitikę Laisvę, atga
vę žodžio ir sąžinės laisvę, kelionių į 
svečias šalis galimybę, teisę burtis i 
įvairias organizacijas, į susirinkimus, 
piketus, mitingus, streikus, žmonės 
metėsi į nežabotą šėlsmą. Žodžio lais
vė pasitarnavo netiesos sakymui, 
burnojimams bei blevyzgoms, sąžinė, 
liberalių vėjų blaškoma, praskydo ar 
visiškai sunyko, laisvų kelionių gali
mybė atvėrė kelią masiškam bėgi
mui iš tėvynės, teisė burtis į organi
zacijas panaudota šėtono ženklu žen
klintų sambūrių kurpimui, pilietiniai 
veiksmai virto kriminaliniais pasišė-
liojimais. Užuot siekusi suvokti Lais
vės esmę. prasmę ir naudą, užuot ją 
su atsakomybe puoselėjusi, nuo stai
gaus laisvės gūsio apspangusi liaudis 
dairosi į aną tvartą veblendama, kad 
prie ruso buvo geriau. 

Prievarta ir smerkimu, žinoma, 
neįmanoma tautos vesti į tiesos ir 
šviesos kelią, tačiau rodyti tą kelią 
privalo atsigaunanti šeima, mokykla, 
Bažnyčia, valstybė, kiekvienas arti
mui gero linkintis žmogus. Laisvės, 
kaip ir dorovės ar krikščionybės, nie
kad nebus per daug, o ta perteklinė, 
kuri čia minima, iš tikrųjų nėra laisvė 
o tarnystė ar vergavimas blogiui. 

Tikėjimas 

Marksistai, paniekinę ir prilygi
nę religiją liaudies opiumui, patys sa
vo komunistinę ideologiją prievarta 
bruko religijos vieton, begėdiškai ko
pijavo religines apeigas, komunisti
niams stabams kurpė giesmes ir mal

das, įvedė savo šventes, kunigus pa
keitė partijos sekretoriai, krikštą -
įrašymas į pionierius, išpažintf -
savikritika ar prievartinis prisipaži
nimas partkomams ar CK, atgailą -
psichiatrinės ligoninės ar ilgalaikė 
katorga. Griausminga propaganda ir 
prievarta paliko pėdsaką žmonių są
monėje, kad, net tą ideologiją išmetus 
į šiukšlyną, dar liko žmonių, gal 
krikštytų, su Stakvilevičių, Jarmala
vičių, burokevičių beveik lietuviško
mis pavardėmis, kurie tuo paveldu 
nebegeba atsikratyti. Atgavusi Lais
vę, didelė mūsų visuomenės dalis 
iškart užplūdo bažnyčias, žegnojosi ir 
mušėsi į krūtinę, nusigręžė nuo 
komunistinės klaidatikystės, tačiau 
nesunkiai pasidavė kitų, vadinamų 
netradicinių klaidatikysčių antplū
džiui. Marksistinė klaidatikystė ir 
naujų tikėjimų perteklius tiek išklibi
no žmonių vertybinę mąstyseną, kad 
jie nesunkiai parsiduoda įvairioms 
sektoms, tiki burtais, raganavimu, 
horoskopais, rimtu veidu lanko para
psichologijos akademijas, naudojasi 
parapsichologų bei būrėjų paslaugo
mis, po kurių neretai tenka kreiptis į 
psichologus, psichiatrus ir net egzor-
cistus. Prie klaidatikysčių priskirtini 
ir Mamonos bei malonumų kultai, 
neišpasakytai paplitęs papilvės, sėd
menų bei bambos demonstravimas, 
kuris betarpiškai siejamas su sekso 
kultu. „Sodoma ir Gomora" pasakytų 
mūsų proseneliai iš Amžinybės. Rei
kia įsiklausyti ir išgirsti jų balsą, sau
goti jų palikimą ir tradicijas, neklau
syti netikrų pranašų. Patirtis akivaiz
džiai rodo, kur veda klaidatikystė. 
Todėl metas iš netikrų vertybių ga
nyklų grįžti į tikrųjų lauką, nes, anot 
garsaus gruzinų režisieriaus Tengizo 
Abuladzės, nereikalingas kelias, ku
ris neveda į šventyklą. 

Ziniasklaida 

Iš seniausių laikų žmonės tvirtai 
tikėjo parašytu žodžiu, nes žodis bu
vo rašomas su didžiausia atsakomy
be. Tačiau bėda ta, kad greta žmo
gaus ir šėtonas išmoko rašyti. Oku
pacijų metais šėtonas rašė itin daug, 
o žmonės, neatpažindami rašančio 
šėtono, skaitė, juo patikėdavo. Išmin
tingesni žmonės išmoko tuos raštus 
versti iš netiesos į tiesos kalbą, skai
tyti tarp eilučių, perskaityti ir tai, kas 
neparašyta. Atgavus spaudos, radijo 
bei televizijos laisvę, parašytų, pasa
kytų žodžių bei rodomų vaizdų radosi 
tikras perteklius. Perteklius jau vien 
todėl, kad vienu metu neskaitysi ke
lių laikraščių, neklausysi kelių radijo 
stočių, nežiūrėsi kelių televizijos lai
dų. O tarp rašančiųjų, kalbančiųjų ir 
rodančiųjų pakanka nelabųjų, kuriuos 
atpažinti nėra lengva, nes jie moka 
prisidengti gražiomis kaukėmis. Ne
būtinai pats šėtonas rašo ar kalba, 
dažniausiai jo vaidmenį atlieka šėto
no samdytas klaidatikis. Kiek tokių 
klaidatikių yra prisiviliojęs nelabasis, 
nesunku pamatyti šūsnyse geltono
sios spaudos, radijo ir televizijos lai
dose. 

Kažkas sugalvojo dabartinei ži-
niasklaidai (žinoma, su negausiomis 
išimtimis) gerą pavadinimą „purvas-
klaida". Jai išskalbti prireiktų didžiu
lių pajėgų, didžiulių išteklių. Tačiau 
iš kur jų paimsi, jei pajėgos ir ištek
liai klaidatikystėje skendi. Daugeliui 
Lietuvoje teko išgirsti, kaip iškili as
menybė viešai prisipažino, kad dvi 
tris savaites neskaito spaudos, nesi
klauso radijo, nežiūri televizijos laidų. 

DANUTE BINDOKIENE 

Daugiau biurokratų, 
mažiau rezultatų 

Tarp nepriklausomybę atga
vusios Lietuvos ir užsienyje 
gyvenančių jos tautiečių nuo 

pat pradžios buvo tam tikra trintis. 
Ar tai sovietinių laikų liekana, kai 
pusšimtį metų buvo kalama į gal
vą, kad visi užsienio lietuviai yra tė
vynės išdavikai arba dar blogiau — 
kažkokie nusikaltėliai, todėl bijan
tys grįžti namo; ar tai per didelio 
savimi pasitikėjimo ir pasididžiavi
mo, kad Lietuva „pati viena, be jo
kios užsienio lietuvių pagalbos ar 
paramos" iškovojo ir atkūrė nepri
klausomybę, bet faktas vis dėlto lie
ka faktu. 

Per kone septyniolika pastarų
jų metų užsienio (ypač Amerikos) 
lietuviai, kaip tas lašas po lašo, 
stengėsi „pratašyti" sustabarėjusį 
Lietuvos politikų įsitikinimą, kad 
už šalies sienų gyvenančią lietuvių 
tautos dalį galima ignoruoti, lengva 
ranka atmesti: „mums ji nereika
linga, mes galime patys puikiausiai 
tvarkytis, be jokio užsieniečių kiši
mosi"... Pagaliau, atrodo, reikalai 
po truputį pradeda svirti į kitą 
svarstyklių pusę. Bent jau prade
dama kalbėti, kad visgi reikėtų 
daugiau dėmesio kreipti į šią tautos 
dalį: jeigu nepavyktų išvykusius ar 
kitose šalyse gyvenančius susigrą
žinti, tai bent pasistengti, kad jie 
neišnyktų kitataučių masėje, kad 
išliktų lietuviais. 

Nuo 1990 metų, t.y., nuo nepri
klausomybės atkūrimo, kai atsivėrė 
keliai į Vakarus, iš Lietuvos yra iš
vykę apie 404,000 žmonių. (O kiek 
išvykę tų, apie kuriuos oficialiai 
nežinoma?) Jeigu priskaičiuotume 
visus, save laikančius lietuviais, už
sienyje gyvenančius nuo Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos ir dar 
anksčiau, susidarytų daugiau kaip 
penktadalis lietuvių tautos. Tokio 
skaičiaus tautiečių, ypač nedidelė 
valstybė, tikrai neturėtų ignoruoti. 

Praėjusio šeštadienio „Drauge" 
mūsų bendradarbio Vilniuje Leono 
Narbučio kalbinama, Lietuvos Res
publikos Seimo narė ir LR Seimo 
bei JAV LB komisijos pirmininkė 
Laima Mogenienė labai tiksliai ir 
išsamiai išreiškė savo mintis užsie
nio lietuvių ir Lietuvos tarpusavio 
ryšių palaikymo ir bendradarbiavi
mo klausimais. Ji teigia, kad būtina 
sukurti ar atrasti priemonę, kuri 

visus lietuvius, nepaisant, kurioje 
pasaulio šalyje jie begyventų, jung
tų, jiems atstovautų, palaikytų su 
jais ryšį ir — svarbiausia — turė tų 
jų pasitikėjimą. 

LR Seimo narės nuomone, šią 
paskirtį geriausiai galėtų atlikti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė. Sun
ku pasakyti, ar tai t inkamiausias 
sprendimas, bet visgi tai pradžia 
vertingo dialogo: problema jau ne-
pašluojama po kilimu, bet keliama 
viešumon. Galbūt L. Mogenienė bū
tent ir susidarė šią nuomonę po 
pernai vasarą Lemonte (Čikagos 
priemiestyje) vykusių LR Seimo ir 
JAV LB komisijos posėdžių, ku r ji 
turėjo progos artimiau susipažinti 
su Amerikos lietuviais — ne tik 
rinktais atstovais, kurie keliaudavo 
į šios komisijos posėdžius Vilniuje, 
ne tik vienu kitu svečiu, apsilankiu
siu Lietuvoje, bet su daugeliu eili
nių mūsų tautiečių, organizacijos, 
žiniasklaidos, religinių bendruome
nių atstovų. J i akivaizdžiai pamatė, 
kad būtina turėti atskirą, tik šiam 
tikslui sukurtą, „ministeriją, ko
misiją, organizaciją", nesuplakant 
(kaip iki šiol) įvairių užsienio reik
mių į vieną, neaiškios paskirties 
junginį. 

Vilniaus biurokratai, kaip pa
prastai, užsienių lietuvių ir ypač 
emigracijos, problemas vėl svarsto-
nesibaigiančiuose posėdžiuose ir 
kuria naujas „komisijas, ministeri
jas, tarnybas, komitetus". Nėra 
abejonės, kad taip bus „prigamina
ma" dar daugiau biurokratų ir ma
žiau rezultatų. Galbūt — bent lai
kinai, kol šie opūs klausimai bus 
išspręsti — L. Mogenienės užuomi
nos, kad visiems užsienio lietu
viams labai veiksmingai galėtų 
atstovauti ir jų reikalais rūpintis 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
nėra jau tokios nepriimtinos. Bet ir 
vėl — iki šiol PLB veikla nepasižy
mėjo ypatingais darbais ar pasieki
mais. Be to, reikia atsiminti, kad 
pagrindinis dėmesys turėtų būt i 
skriamas būtent Vakaruose — Eu
ropoje ir Amerikoje — gyvenan
tiems lietuviams, nes čia jų dau
giausia. Jų reikmės yra vienokios, o 
Rytuose gyvenančių kitokios. Ar 
PLB gali priimti šį iššūkį ir jį įgy
vendinti? 

Ir taip apsivalo, pasijunta švaresnis. 
Purvasklaidos, melo joje už

drausti ar apriboti nelengva, tačiau 
skydą nuo purvo gali turėti kiekvie
nas. Reikia jos neprenumeruoti, ne
skaityti, neklausyti, nežiūrėti. Tai 
patys tikriausi, apsaugai tinkamiausi 
būdai. Jei melas ir purvas yra apie 
dorovės, visuomenės ar pačios valsty
bės reikalus, tokiai purvasklaidai rei
kia duoti deramą atkirtį. Melo kojos 
ilgos, tačiau kelias trumpas; vien pas
taruoju metu per V Pociūno žūties 
aplinkybių tyrimą kiek purvo išlieta, 
tačiau dar daugiau purvasklaidi-
ninkų išryškinta. 

Perteklių pastebėsime įvairiose 
srityse. Pusė milijono piliečių iš Lie
tuvos emigravo, o darbo biržoje dar 
vis eilė tebelaukia, niekur nedirban
tys jauni vyrai ir moterys šiukšlynuo

se kapstosi (ar ne rankų ir protų 
perteklius?). Iš valdininkijos ir milijo
nierių pertekliaus - varguolių pertek
lius. Balaganinių renginių politikie
rių populiarumui ir garbei net Ad
vento metu - perteklius. Automobilių 
- perteklius; užkimštos gatvės, kie
mai, keliai. Atliekų - perteklius, są
vartynai nebetalpina, valdžiūkė atlie
kose Kernavės istorinį draus t in į 
skandinti pasišovė. Godumo, t raukos 
prie valstybės lovio ir ... ašarų, daž
niausiai netikrų, — perteklius. Kur 
nepažvelgsi, visur - perteklius. Ne
jaugi taip nieko ir netrūksta? Kai kas 
įvardinta aukščiau, tačiau vieną trū
kumą, tiesiogiai susijusį su pertekliu
mi, čia tinka paminėti. 

Sako, Dievulis žmogui davė vis
ko, tik nedavė „užteks" arba „gana". 

Nukelta į 9 psl. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, Ml 

KŪČIŲ ŠVENTĖ 
ŠV. ANTANO PARAPIJOJE 

Sekmadienį, gruodžio 24 d., Kū
čių dieną, buvo švenčiamos bendros 
Kūčios parapijoje. 

Susirinko gausus būrys parapi
jiečių. Daugelis narių Kūčias švenčia 
savo šeimose, tačiau šiais metais bu
vo nu t a r t a švęsti "bendras Kūčias 
dienos metu savo parapijos šeimoje. 

Kūčios buvo pradėtos šv. Mišio-
mis, kurias atnašavo ir pamokslą 
apie Kūčių reikšmę pasakė klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Gražiai 
skambėjo bažnytinis choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. 

Po šv. Mišių dalyviai susirinko 
šiai šventei specialiai papuoštoje 
parapijos salėje kartu atšvęsti Kū
čias ir dalyvauti programoje, kuriai 
sumaniai vadovavo Zita Skučienė. 
Kun. Alfonsas Babonas sukalbėjo 
invokaciją, po to buvo dalinami kalė
daičiai ir sakomi šventiniai linkėji
mai. 

Buvo prisiminti ir mirusieji — 
lėkštė, kalėdaičiai ir žvakutė padėta 
vidury stalo. Mes tikime, kad ir jie 
kartu su mumis dalyvavo šioje šven
tėje. 

Po gardžiai pagamintų tradici
nių Kūčių valgių, mažieji — Ričar
das ir Patricia Strakšiai savo jaunais 
ir švelniais balseliais gražiai giedojo 
kelias kalėdines giesmes. 

LŠSI vadas Mykolas Abarius 
pranešė, kad visai neseniai , t .y. 
gruodžio 22 d., klebonas kun. Alfon
sas Babonas atšventė savo 44 kuni
gystės metų. Neseniai grįžęs iš Lie
tuvos, Mykolas Abarius perdavė 
sveikinimus nuo Šiaulių vyskupo 
Eugenijaus Bartulio, LŠS vado Juo
zo Širvinsko, muz. Liongino Aba
riaus ir Švyturio jūrų šaulių kuopos. 
Buvo padainuota „Valio, ilgiausių 
metų, valio". Klebonas kun. Alfonsas 
Babonas padėkojo visiems daly-

Kūčios Šv. Antano parapijoje 2006 m. gruodžio 24 d. Iš kairės: Algis Zapa-
rackas — „Lietuviškų melodijų" radijo programos vedėjas; Yolanda 
Zaparackienė — Vai S. Baužos laidojimo koplyčios direktorė; parapijos kle
bonas Alfonsas Babonas, chorvedys muz. Stasys Sližys, LŠSI vadas Mykolas 
Abarius ir Kūčių renginio programos vedėja Zita Skučienė. 

R. Juškaitės-Švobienės nuotr. 

Šv. Mišias Kūčių diena >> 
kun. Alfonsas Babonas. 

Antano parapijos bažnyčioje aukojo klebonas 
Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr. 

viams už sveikinimo žodžius. 
Toliau programos eigoje muz. 

Stasys -Sližys pravedė trumpą, bet 
jausmingą bendrą dainavimą. Visi 
giedojome „Sveikas, Jėzau gimusis", 
„Tyliąją naktį" ir „Gul šiandiena". 
Kaip mokėjome, ta ip giedojome — 
visa širdim bei artėjančių šv. Kalėdų 
viltim. 

Zita Skučienė priminė dalyviams 
apie Kūčių reikšmę ir kad susirinkę 
mūsų šeimyniškoje parapijoje dali
namės ne tik duona, džiaugsmu, ge
romis naujienomis, bet taip pat 
meile ir taika bei kartu liūdime. 
Pris iminkime mūsų mirusiuosius, 
mūsų vaikystę, eglutę, Lietuvos miš
kus , tėvų meilę. Būkime visi kartu 
viena šeima, nes tėvynė toli nuo mū

sų. Uždekime meilės ir paguodos 
žiburius. Uždekime tiesos žvakę, 
tešviečia džiaugsmo žiburys. 

Buvo padėkota Eugenijai Bulo
tienei, Stefanijai Juškienei, Patricia 
Kaunelienei, Vidai Kinčienei, Onai 
Šadeikienei, Onutei Selėnienei, Zitai 
Skučienei, Pranciškai Televičienei, 
Yolandai Zaparackienei, Linai Že
maitienei bei Reginai, kurios paruo
šė Kūčių valgius ir parodė savo kuli
narinius sugebėjimus: jie buvo visų 
dalyvių aukštai įvertinti. 

Visi šios šventės dalyviai buvo 
patenkinti, Kūčių nuotaikoje malo
niai atšventę šią svarbią ir reikš
mingą dieną tarp savo Šv. Antano 
šeimos, draugų ir artimųjų. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

VOKIETIJA 

PIRMASIS LITUANISTINIŲ MOKYKLĖLIŲ 
MOKYTOJŲ SUSITIKIMAS 

„Vis daugiau šeimų iš Lietuvos 
su savo mažamečiais vaikais atvyks
ta gyventi į Vokietiją. Džiugu, kad 
vis daugiau tėvų supranta , kaip 
svarbu išlaikyti lietuvišką kalbą, 
tradicijas. Tam gali padėti bendravi
mas namuose lietuviškai ir šešta
dieninės lituanistinės mokyklėlės", -
šiais žodžiais š. m. lapkričio 10-11 d. 
Vokietijos LB valdybos pirmininkas 
A. Šiugždinis pasveikino lituanis
tinių mokyklėlių vadovus ir mokyto
jus, susirinkusius į pirmąjį lituanis
tinių mokyklėlių mokytojų susi
tikimą. 

Idėja surengti tokį susitikimą 
kilo prieš pusantrų metų VLB valdy
bos švietimo komisijai. Tuo metu 
veikė tik dvi lituanistinės mokyk
lėlės Hamburge ir Berlyne. Per šį vos 
dvejų metų laikotarpį įsikūrė naujos 
mokyklėlės Hannoveryje, Celleje, 
Koeln-Bonne, Wiesbadene, Nuern-
berge, Muelheime. Huettenfelde 
veikia „Kiškių klubas". 

Romuvos pilaitėje vykusiame 
susitikime taip pat dalyvavo Bend
ruomenės atstovai Vasario 16-osios 
gimnazijos lietuvių kalbos, religijos 
bei muzikos mokytojai, direktorius 
A. Šmitas. 

Susirinkę mokytojai pasidalijo 
savo darbo džiaugsmais ir rūpes
čiais. 

J ie džiaugėsi, kad savaitgalį su
sirinkę 4-12 metų vaikai gali mo
kytis lietuvių kalbos, šokti, dainuoti, 
o svarbiausia - tarpusavyje paben
draut i lietuviškai. Mokytojai y ra 
dėkingi tėveliams, kurie ne tik atve
da savo vaikus į mokyklėlę, bet ir ją 
pagal galimybes paremia. Galima 
pasidžiaugti ir tuo, kad nuo šių metų 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas prie LR Vyriausybės su
teikia galimybę, pateikus a n k e t a s -
prašymus, gauti paramos: vadovėlių, 
įvairių mokymo priemonių, lėšų mo
kyklėlės veiklai plėsti. Viena di
džiausių problemų šiuo metu yra 

rast i patalpas pamokoms. Nors ke
lioms mokyklėlėms pasisekė - joms 
pa ta lpas suteikia ambasada arba 
vietos parapijos, daugumai rasti 
nuolatinę vietą vis dar sunku. 

Keletas mokytojų, neturėdami 
patalpų, tačiau suprasdami savo mi
siją, pamokėles veda savo namuose. 

Daugelis mokytojų susirūpinę 
galimybe darbą lituanistinėje mo
kyklėlėje į t raukt i į bendrą darbo 
stažą, daugelis jų yra profesionalūs 
pedagogai, Lietuvoje dirbę lietuvių 
kalbos ir l i te ra tūros mokytojais, 
aukštųjų mokyklų dėstytojais. 

Mokytojai pabrėžė bendros mo
kymo metodikos, būdingos tik Vo

kietijoje augantiems lietuviukams 
reikalingumą bei patirties pasidaliji
mo svarbą. 

Konkrečioms problemoms spręs
ti buvo išrinkta Švietimo komisijos 
valdyba: G. Ručys - pirmininkas 
(VLB valdybos narys, Vasario 
16-osios gimnazijos mokytojas), E. 
Aronštamienė (Koehln-Bonna), dr. 
V. Bartusevičius (Wittlichas), S. 
Boettcher (Hamburgas) ir R. Zim-
mermann. 

Vokietijos lituanistinių mokyk
lėlių kontaktinius duomenis galima 
rasti VLB tinklalapyje 

www.voklb.de 
Gintaras Ručys 

„DRAUGAS Informuoja, „DRAUGAS formuoja; 
„DRAUGAS": Išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys Ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 

www.draugas.org 

http://www.voklb.de
http://www.draugas.org
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Rūpestis vaikais 
SES. ONA MIKAILAITE 

Savo kalėdinėje kalboje pasaulio 
katalikams popiežius Benediktas 
XVI ypač jautriai prisiminė visame 
pasaulyje kenčiančius vaikus, suau
gusiųjų skriaudžiamus ir našlaičiais 
likusius karų nuniokotuose kraš
tuose. Pradedant 2007 metus, Pasau
lio taikai skirtą sausio 1 dieną, visoms 
tautoms ir šalims linkėdamas ramy
bės ir taikos, popiežius vėl paminėjo 
vaikus: „Maldauju taikos vaikams 
savo nekal tumu praturtinančius 
žmoniją gerumu bei viltimi ir savo 
kančia mus visus verčiančius kurti 
teisingumą ir taiką. Besirūpindamas 
vaikais, ypač tais, kurių ateitį su
kompromituoja nedori ir nesąžiningi 
suaugusieji, noriu visus kviesti pa
mąstyti šią mintį: 'Asmuo — taikos 
širdis'". Toliau popiežius kalbėjo, jog 
taika ir ramybė sužydi tik tuomet, 
kai gerbiamos kiekvieno asmens 
teisės, ypatingai svarbiausia — teisė 
gyventi. Šiuolaikinėje pasaulio vi
suomenėje matome masinius, beato
dairiškus šios pamatinės teisės pa
žeidimus. Ją pažeidžia teroristų 
veiksmai, karo ir kitoks smurtas ir 
taipogi abortai, badas, neatsakingas 
eksperimentavimas su užsimezgusią 
žmogaus gyvybe. 

Popiežius Benediktas XVI, ir 

prieš jį buvęs popiežius Jonas Pau
lius II pr imygtinai kartojo „gyvybės 
kultūrą" pa remianč ias mint i s bei 
paraginimus. Mums, l ietuviams, vi
sa tai taip pa t t inka. Štai Lietuvos 
Statistikos depar tamentas neseniai 
paskelbė l iūdnus duomenis, jog nuo 
2000 m. k r a š t e kasmet sumažėja 

25,000 vaikų. 2006 m. pradžioje buvo 
718,800 vaikų, kurie sudarė 21,1 
proc. gyventojų. 

2005 m. santuokos neįregistra
vusiems tėvams gimė 8,679 vaikai, 
sudarydami 28.4 proc. visų gimu
siųjų. 2006 m. jų skaičius truputį su
mažėjo. Tokios neįregistruotos šei
mos vadinamos „socialinės rizikos" 
šeįmomis, kurių 2005 m. pabaigoje 
buvo 16,400 su 36,500 vaikų. Be tėvų 
globos augančių vaikų Lietuvoje bu
vo 3,209, kurių 37 proc. — mažame
čiai. Kas dvyliktas vaikas — naš
laitis. Iš visų likusių be tėvų vaikų, 
58 proc. priimti į kitas šeimas, o 40 
proc. gyvena vaikų globos įstaigo
se. 

Vargstančių ir nuskriaustų vai
kų likimu rūpinasi žmonės, turintys 
sąžinę ir neužkietėjusią širdį. Štai 
Panevėžio rajone kalinių globos 
pirmininkas Česlovas Stonys dešim
tį metų vežioja vaikus į miestą susi
tikti su motinomis, atliekančiomis 
bausmę moterų kalėjime. Patyręs 
nemažai neigiamų reakcijų iš pa
šaliečių dėl tokio savo pasišventimo, 
Stonys parašė straipsnį, kurį spaus
dino „Valstiečių laikraštis" (2006 m. 
gruodžio 5, 97 nr.). Ten jis pareiškė: 
„Niekaip negaliu suprasti mūsų vi
suomenės visiško abejingumo tiems, 
kurie vaikystėje išgyveno siaubingą 

brangiausio žmogaus netektį". Per tą 
dešimtį metų bendraudamas su ve
žiojamais vaikais jis pajuto, jog: 
„Vaikas gali pakentėti, neturėdamas 
madingo drabužėlio, gali vaikščioti 
nunešiotais batais , gali daug ko 
atsisakyti, tačiau jis negali gyventi 
be motinos., negali gyventi be mei
lės". 

Taikos, ramybės norim visi. 
Smurtu ir terorizmu piktinamės visi, 
bet gal užmirštame kai kuriuos kitus 
ramybę ir taiką nešančius veiksmus, 
kuriuos patys galime atlikti... Ma
tomai Lietuvos šeimų problemos dar 
yra labai opios ir nelengvai duodasi 
taisomos, tačiau galima pastebėti ir 
teigiamų bei džiuginančių reiškinių. 
Kartais konkreti, paprasta, nedra-
matiška pagalba gali būti labai 
veiksminga. 

Baigdamas savo Taikos dienos 
kalbą, popiežius Benediktas XVI 
ta rė : „Taikos Karalienei, Jėzaus 
Kristaus Motinai, 'mūsų taikai', pa
vedu savo malda už visą žmoniją, 
pradedant 2007 metus, į kuriuos 
įžengiame su vilties kupinomis šir
dimis, nežiūrint pavojų ir sunkumų, 
kurie mus supa. Tegu Marija mums 
parodo savo Sūnuje taikos kelią ir 
teprašviesina mūsų žvilgsnį atpažin
ti Kristaus veidą kiekviename asme
nyje, taikos širdyje". 

1 Per savaitę vieną kartą eidavom į pirtį. Pirt in 
eiti buvo visiems privaloma. Per šešias dienas 
turėjo išsimaudyti 50 blokų, neskaitant ligoninės 
12 blokų, kurie turėjo savo maudyklas. Tokiu bū
du kiekvieną vakarą turėjo nusimaudyti 6-8 blo
kai. O laiko vakarais būdavo ne daugiau kaip dvi 
valandos, jei patikrinimas baigdavosi normaliu 
laiku, bet tatai tik labai retai įvykdavo. Kartais 
laisvalaikio likdavo tik valanda. Vienam blokui nu
simaudyti buvo skirta tik 15 minučių. Jau iš anks
to reikėdavo prie maudyklos sustoti ir laukti eilės. 
Belaukiant praeidavo mažiausiai pusė valandos. 

Reikia įsivaizduoti, kaip keli šimtai žmonių 
gali per 15 minučių išsimaudyti. Į maudyklą 

sueiti buvo galima tik per vienerias duris. Kol tre
jetas šimtų sueidavo, jau praeidavo keletas minu
čių. O koks ten būdavo brovimasis! Kiekvienas no
rėjo greičiau patekti į maudyklą, nes tada j au bu
vo galima išsirengti, kol kiti sueidavo. Be to, pas
kutinieji nebegaudavo vietų išsirengti ir drabu
žiams pasidėti, nes maudykla prisipildydavo sau
sakimšai pilna žmonių. 

Laikas buvo suskirstytas taip, kad sueiti, iš
sirengti ir apsirengti reikėjo per keletą minučių. 
Dušai veikė penkias minutes. Seni žmonės, silp
nieji arba tie, kurie buvo šiaip nelankstūs, vos 
suspėdavo išsirengti ir nubėgti į dušą, kaip j au vėl 
varydavo laukan. O paskutinieji nė neberasdavo 
vietos, nes po kiekvienu dušu jau būdavo po du ar 
tris žmones. Pirmieji suspėdavo nusiprausti ir 
kiek apšilti, o paskutinieji vos suspėdavo sušlapti. 
Kada liepdavo išeiti, paleisdavo šaltą vandenį. 
Tada visi turėjome greit iš maudyklos išbėgti. 
Pats blogiausias reikalas būdavo apsirengti. Kūno 
sausai nutrinti nebuvo galima, nes nebuvo nei 
pakankamai laiko, nei vietos. O ant drėgno kūno 
užvilkti drabužius ne taip lengva, tuo labiau, kad 
grindys, nors buvo kiekvienam blokui suėjus į du
šus plaunamos, būdavo ne tik šlapios, bet ir purvi
nos. Jei norėjai nusišluostyti kojas, rankšluostis iš 
karto susiteršdavo. O apsirengti reikėdavo greit, 
nes kitaip išmesdavo nuogą iš maudyklos dėl to, 
kad kiti blokai laukdavo savo eilės. 

Maudykloje įvykdavo daug vagysčių. Mes steng
davomės keli pažįstami eiti kartu, kad vienas ga
lėtų pasaugoti kito drabužius. Pasitaikydavo labai 
dažnai, kad išėjęs iš dušo neberasdavai savo ge
resnio drabužio, ypač kojinių, megztinių, baltinių, 
kepurių arba rasdavai iškraustytas kišenes. 

Jei būdavo laiko ir galima, prieš eidami į 
maudyklą padėdavom vertingesnius daiktus (ge
rus drabužius ir rūkalus) spintoje, iš kur taip greit 
negalėdavo dingti. Visuomet reikėdavo stengtis 
būti pirmuoju, nes tada patekai pirmas į maudyk-
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lą, galėjai greičiau sugrįžti ir vėl savo daiktus pa
siimti. Vagys išnaudodavo kiekvieną progą. Dau
giausia vogdavo rytą, vos sukilus, einant gulti ir 
sueinant į bloką, kada visi eidavo prie spintų. Jie 
nusižiūrėdavo, kas kur galima pavogti ir išsivog
davo, kai t ik įvykdavo susigrūdimas. 

Ne mažiau vogdavo ir naktimis. Drabužius 
reikėdavo sudėti ant suolų prie lovos taip, 

kad numeris būtų gerai matomas. Bet nakties 
metu nebuvo galima padegti šviesos. Vagys, eida
mi į išvietę, padarydavo tų drabužių reviziją ir 
pasiimdavo, kas j iems atrodydavo verta vogti. Net 
iš po pagalvės išvogdavo daiktus, nes per dieną 
išvargę suimtieji miegodavo labai kietai. Geresnį 
daiktą arba drabužį stovykloje turėti buvo pavo
jinga, nes kiekvienu akimirksniu galėjai jo netek
ti. Net ba tus reikėdavo pasikišti po čiužiniu, nes 
ki ta ip jų rytą neberadai ir galėjai eiti basas. At
sarginių batų nebuvo, o į darbą reikėjo eiti. Jei 
ku r nors pagavai kokius nors numestus batus, bū
davai laimingas vis tiek, ar jie buvo per dideli, ar 
per maži. Jei būdavo per maži, prasipjaudavome 
galus, kad galėtum užmauti ant kojos. Bet jei 
smogikas tokį dalyką pastebėdavo, gaudavai pir
miausia gerokai žandų, baudžiamąjį raportą su 
„25" ir dar gana lengvai galėjai patekti į baudžia
mąją kuopą, jei blokovas neužtardavo. 

BAUSMĖS IR J U VYKDYMAS 

Ką tik darydavai, visur buvo pavojus gauti 
„25", jei būsi pastebėtas. Jei nebuvai pastebėtas 
buvai laimingas. Bet su tuo, kad gali būti paste
bėtas , visuomet reikėjo skaitytis. 

Suimtųjų viešas plakimas buvo kasdieninis 
reiškinys ir j au nė vieno nebejaudino, nes maža 
bebuvo tokių, kurie dar nebuvo gulėję ant pla
kamojo suolo. Vieną vakarą po patikrinimo įvyko 
masinis plakimas. Sekmadienį dalis suimtųjų 
nebuvo išėję su savo darbo komandomis į darbą. 

Stovykloje buvo ir tokių darbo komandų, kurios 
sekmadieniais nedirbdavo. Prie jų buvo prisidėję 
ir tie, kurie sekmadienį nenorėjo į darbą eiti. Sek
madienį prieš pietus išvarė visus suimtuosius iš 
blokų, perieškojo blokus ir taip surado visus. Jų 
visų numerius surašė ir stovyklos vadovybė liepė 
visiems įkirsti po penkis kirčius. Nubaustųjų buvo 
per šimtą. Visa stovykla turėjo aikštėje stovėti ir 
žiūrėti valandas laiko, kol visi buvo nuplakti. 

Mirties sprendimai iki 1942 metų pavasario 
būdavo vykdomi sušaudant kaltininką. 

Nuteistąjį pastatydavo stovyklos aikštėje prie 
supilto smėlio volo ir keli smogikai, visai stovyklai 
susirinkus, juos sušaudydavo. Sušaudymas ne 
toks jau baisus, nes žmogus pargriūva ir bai
gta. 

Korimas yra daug bjauresnis, ypač kada jis 
vykdomas labai primityviomis priemonėmis. Pir
mą kartą stovykloje buvo viešai pakartas vienas 
suimtasis, kuris buvo iš stovyklos pabėgęs ir vėl 
sugautas. Jis buvo pakartas 1942 metų Sekminių 
pirmąją dieną. Tą rytą visa stovykla buvo pakelta 
viena valanda anksčiau negu paprastai. Dar prieš 
saulei tekant visi išsirikiavome stovyklos aikštėje, 
kur prieš vartus, prie pagrindinės gatvės, buvo 
pastatytos naujos kartuvės. Mus išrikiavo visiškai 
suspaustai, kad visi galėtų matyti kartuves. 

Saulei tekant, raporto viršininkas ir du blokų 
vadai (Blockfuehrer) atvedė iš karcerio naujais 
koncentracininkų drabužiais aprėdytą suimtąjį 
prie vartų. Nuteistajam buvo ant nugaros ir ant 
krūtinės užsiūtas raudonas taškas baltame 
dugne. Tokius ženklus turėjo nešioti visi, kurie 
buvo įtariami norį pabėgti, ir tie, kurie jau buvo 
mėginę bėgti. Prie vartų stovėjo stovyklos virši
ninkas ir kiti stovyklos pareigūnai. Čia nuteista
sis turėjo sustoti ir viršininko įsakymu buvo pa
skelbtas Himmlerio pasirašytas mirties sprendi
mas. Mirties sprendimą paskaitė raporto virši
ninkas, o vertėjai išvertė į lenkų ir čekų kalbas. 

Paskelbus sprendimą, nuteistasis buvo nu
vestas prie kartuvių. J is nebuvo surakintas ir, 
turbūt, iki sprendimo paskelbimo visiškai nežino
jo, kur ir kokiam tikslui jis vedamas. Bet jis tvir
tu žingsniu ir greit ėjo kartu su jį vedančiais smo
gikais iki kartuvių. Čia jau jo laukė budeliai — 
vienas smogikas ir vienas suimtasis vokietis. Pa
stačius po kartuvėmis, smogikas jam uždėjo kilpą 
ant kaklo, o suimtasis pradėjo suktuvu kariamąjį 
traukti aukštyn. Taip iš lėto smaugiamas karia
masis pradėjo rankomis mosikuoti, blaškytis ir 
spardytis, o budelis suktuvu tempė jį aukštyn, kol 
pritempė prie pat kartuvių viršaus. 

Bus daugiau. 
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Vilniuje ir vėl trys karaliai Stebi nusiginklavimą Afganistane 

Trys karaliai Vilniuje. Gedimino Bartuško* (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 6 d. (ELTA) — silankymą Betliejuje. 
Dvi savaites trukusį Kalėdų laikotar- Kaip ir kasmet, Vilnių savaitgalį 
pį sausio 6-ąją užbaigė Trijų karalių ir vėl aplankė trimis karaliais persi-
šventė, primenanti trijų išminčių ap- rengę aktoriai. 

Pagerbė geriausios knygos autorių 
Vilnius, sausio 6 d. (ELTA) — 

Lietuvos rašytojų sąjunga tradiciškai 
per Tris karalius jau Šešioliktą kartą 
įteikė savo premiją geriausios dviejų 
pastarųjų metų knygos autoriui. 

Laureatu šiemet tapo rašytojas 
Ramūnas Klimas. Premija jam pa
skirta po mirties; ją atsiėmė velionio 
žmona Aldona Klimienė. 

Rašytojų sąjungos klube kūrybą 
taip pat skaitė du 2006 metais iš
leistų knygų autoriai: Danielius Mu-
šinskas, išleidęs novelių rinktinę 
,,Kalno saugotojas", ir Alvydas Slepi-
kas su naujausia novelių knyga „Lie
taus dievas". 

Laureatą išrinko penkių narių 
komisija, vadovaujama literatūrologo 
Petro Bražėno. 

Pirmą kartą Lietuvos rašytojų 
sąjungos premija, kurią rašytojai ski
ria savo kolegoms, buvo įteikta 1992 
metais Leonardui Gutauskui už ro
maną „Vilko dantų karoliai". 2006-
ųjų metų premijos laureate tapo poe
tė Aldona Puišytė už poezijos rinkti
nę „Palaimink žodį ir aidą". 

Rašytojų sąjungos premijos lau
reatui įteikiamas dviejų tūkstančių 
litų prizas ir dar vienas tūkstantis už 
savo kūrybos skaitymą įteikimo cere
monijoje. 

Norinčiųjų vadovauti VSD neatsirado 
Atkelta iš 1 psl. 

Nors, anot L. Bielinio, įvyko susi
tikimai net su keletu kandidatų, iš vi
sų prezidentas išgirdo neigiamą at
sakymą. „Neatsiranda drąsuolio, ku
ris sutiktų bent pabandyti imtis šių 
pareigų", — tvirtino patarėjas. 

Tačiau jis kategoriškai atsisakė 
įvardyti asmenis, su kuriems V 
Adamkus siūlė VSD direktoriaus kė-
dę. 

Anksčiau spaudoje galimais kan
didatais į Saugumo departamento va
dus vadinti Specialiųjų tyrimų tarny
bos vadovas Povilas Malakauskas, 
buvęs krašto apsaugos ministras, 
ambasadorius prie NATO Linas Lin
kevičius, kadenciją ambasadoriaus 
poste Rusijoje baigiantis Rimantas 
Šidlauskas, ambasadorius Vokietijoje 
Evaldas Ignatavičius, ambasadorius 

Prancūzijoje Giedrius Čekuolis. Ta
čiau ar tai realūs kandidatai, politi
kos užkulisiuose abejojama. 

Prezidentas savo ruožtu pabrė
žia ieškąs žmogaus, kuris turėtų pa
sitikėjimą, būtų kompetentingas ir 
nesugriautų departamento įvaizdžio, 
nebūtų susijęs su jokiomis verslo 
struktūromis. 

Kita vertus, V Adamkus tvirtino 
skubotų sprendimą nedarysiąs, nes 
jokio pavojaus nacionaliniam saugu
mui nėra. „Kvalifikuotas kolektyvas 
dirba", — ramino valstybės vadovas. 

Tuo tarpu Seimo vicepirminin
kas, Tėvynės sąjungos vadovas An
drius Kubilius įsitikinęs, kad naujo 
VSD vadovo paieška vilkinama, ne
norint atskleisti tiesos apie neskai
drius pareigūnų ir verslo interesų 
grupių ryšius. 

SPORTAS 
* Septintąją vietą 2006 metų 

Lietuvos A futbolo lygoje užėmu
sią „Vilniaus" vienuolikę nuo 
šiol treniruos Ivanas Svabovičius: 
komandos sporto direktorius anks
čiau buvo laikinai einantis vyriausio
jo komandos trenerio pareigas. 2006 
metų sezone I. Svabovičius komandai 
vadovavo du kartus. Po nesėkmingo 
pirmojo rato komandos sporto direk
torius pakeitė Kęstutį Latožą, o rug
sėjo pabaigoje komandai ėmėsi vado
vauti neiškovojus nė vienos pergalės 
su naujuoju treneriu brazilu Caio Za-
nardi. 

* Nesėkmę Australijoje prasi
dėjusio ITF serijos „Loy Yang Po-
wer Traralgon International" te

niso turnyro patyrė atvirojo Austra
lijos čempionato jaunimo varžyboms 
besiruošiantis šešiolikmetis Ričardas 
Berankis. Jau pirmajame varžybų 
rate perspektyviausias Lietuvos te
nisininkas 6:7, 4:6 nusileido turnyro 
šeimininkui australui Brendan Mc-
Kenzie. 

* Antrąją vietą NBA čempio
nato Vakaru konferencijos Ra
miojo vandenyno pogrupyje uži
manti Los Angeles „Lakers" koman
da nutraukė trylikos iš eilės Dalias 
,,Mavericks" krepšininkų pergalių 
seriją. „Mavericks" krepšininkai Los 
Angeles 98:101 turėjo pripažinti „La
kers" pranašumą. 26 taškus nugalė
tojams pelnė Kobe Bryant. 

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) — Af
ganistano Goro provincijoje, kur vei
kia Lietuvos vadovaujama provincijos 
atkūrimo grupė, vyksta vietos gink
luotų grupių nusiginklavimo proce
sas. 

Praėjusią savaitę Lietuvos vado
vaujamos Afganistano Goro provinci
jos ketvirtosios atkūrimo grupės 
(PAG-4) vadas pulkininkas Almantas 
Leika kartu su Goro provincijos val
džia bei policija dalyvavo nusiginkla
vimo proceso ceremonijoje, kurios 
metu buvo perduoti ginklai, surinkti 
per vieną mėnesį. 

Didžiausią šaunamųjų ginklų da
lį sudarė sovietinės epochos Kalašni
kovo automatai AKM-47, jų surinkta 
13 vienetų, kito tipo šautuvų — 15. 
Taip pat atiduoti 4 lengvieji kulkos
vaidžiai, 3 lengvieji Kalašnikovo kul
kosvaidžiai RPK, 3 Antrojo pasau
linio karo laikų pistoletai—kulkos
vaidžiai PPŠ. Taip pat raketų paleidi
mo įrenginys, dėžės su daugiau nei 
100 kg įvairių šaudmenų, 45 minos
vaidžių minos. 

Nusiginklavimo procesas Goro 
provincijoje pradėtas 2005 metų lie
pos mėnesį. Per šį laiką iš viso buvo 
surinkta 815 šaunamųjų ginklų bei 
91 tona įvairaus kalibro šaudmenų. 

Visi ginklai buvo perduoti Na
cionaliniam saugumui bei Afganis-. 
tano nacionalinei policijai. Lietuvos 
kariai šiame procese dalyvauja padė
dami perduodamą ginkluotę saugiai 
pergabenti ar įvertinti jos būklę. 

Goro provincijoje veikia Nele
galių ginkluotų grupuočių nuginkla
vimo komitetas. Jo nariai stengiasi 
glaudžiai bendradarbiauti su provin
cijoje tarnaujančiais Tarptautinių pa
ramos saugumui pajėgų (ISAF) ka
riais. Kas savaitę vykstančiuose ko
miteto posėdžiuose dalyvauja Lietu
vos vadovaujamos PAG atstovai. Šį 
komitetą sudaro provincijos guberna
torius, Policijos viršininkas, Naciona
linio saugumo departamento, kitų 
vietos administracijos departamentų 
atstovai, religiniai bendruomenės 
vadovai. 

Afganistano Goro provincijoje 
misiją atlieka jau ketvirtoji Lietuvos 
karių pamaina. Lietuvos vadovauja
ma Provincijos atkūrimo grupė Afga
nistano Goro provincijoje NATO 
ISAF operacijoje pradėjo veikti 2005 
metų birželio mėnesį. Viena iš pa
grindinių PAG užduočių — įtvirtinti 
Afganistano valdžios įtaką provinci
joje, užtikrinti saugumą ir sudaryti 
sąlygas provincijos atkūrimui. 

Apklaustas ministro sunūs 
Atkelta iš 1 psl. 
Tuo metu atostogose buvęs D. Bal
čytis dokumentų sukeitime nedalyva
vo, tačiau jis laukė šalia pastato. 

Teisme apklausiamas 25 metų D. 
Balčytis teigė, kad jis agentūroje dir
bo nuo 2005 metų. Jis patvirtino 
anksčiau apklaustų kaltinamųjų pa
rodymus, kad paraiškos nebuvo siun
čiamos į Ūkio ministeriją, o projektai 
su įvertinimo balais elektroniniu paš
tu siunčiami sekretorei. 

D. Balčytis teigia, kad tiesiog su
klydo siųsdamas vertinimus sekreto
rei elektroniniu paštu. Neva gerą 
vertinimą įsegė į bylą, o žemesnį ver
tinimą elektroniniu paštu išsiuntė. 
Todėl jis ir sutiko, kad dokumentai 
būtų sukeisti. 

Ministro sūnus tikino, kad jis tie
siog taisė savo klaidą ir nemano, kad 
padarė kažką neteisėto. 

Tuo tarpu valstybės kaltintojas, 
Generalinės prokuratūros prokuro
ras Linas Belevičius piktinosi, kad D. 
Balčytis jau pateikia ketvirtą savo po
elgio versiją. 

„Kodėl tris kartus melavote pa
reigūnams ir keitėte versijas? Šian
dien jau išgirdome ketvirtą", — teigė 

prokuroras. 
Kaltinamojo D. Balčyčio aiškini

mai stebino ir teisėjus. Jie klausinėjo, 
jei jau jis padarė klaidą, tai kodėl apie 
tai nebuvo pranešta agentūros va
dovybei bei teiravosi, ar vertinimo 
balus pakėlė tam, kad ši bendrovė 
gautų paramą, klausė, koks asmuo 
prašė keisti vertinimą. 

„Panevėžio melioracijoje" dirbo 
su T Ulinausko draugu Nerijumi Ža-
gūniu susiję artimieji. 

Byloje yra M. Vilčinsko per ap
klausą ikiteisminio tyrimo metu duo
ti parodymai, kad T. Ulinauskas siū
lęs 0.5 proc. nuo finansinės paramos, 
jei tik ji būtų gauta. 

Anksčiau teismo posėdyje ap
klaustas M. Vilčinskas teigė, kad D. 
Balčytis buvo griežtas vertintojas — 
visų pretendentų paramai gauti pa
raiškas įvertindavo žemesniais balais 
nei kiti vertintojai. 

Sią bylą Generalinė prokuratūra 
buvo išsiuntusi Vilniaus miesto 2-
ajam apylinkės teismui, tačiau D. 
Balčyčiui pareiškus, kad nepasitiki 
nė vienu šio teismo teisėju, byla buvo 
perduota nagrinėti sostinės 3-ajam 
apylinkės teismui. 

Dėl Sausio 13-osios humanitarinių pasekmių 
Atkelta iš 1 psl. 

Be ryšio su tikrove yra mintis: 
„Pirmiau — visa okupacijos žala, po 
to - dėl Sausio agresijos". Be ryšio su 
žmoniškumu mintis: „Per vėlai, o jei
gu anksčiau nesikreipta, tai tegul nu
kentėjusieji ir toliau nesitiki tarptau
tinių humanitarinių normų". Kai kas 
gal ir neskiria, kad Lietuva po Kovo 
11-osios jau kitokia ir tarptautine at
kurtos nepriklausomybės prasme; su 
šia data ją pripažino ir demokratiniai 
Vakarai, ir Rusijos Federacija 
(1991—1992 m. tarpvalstybinių san
tykių pagrindų sutartyje). Todėl Sau
sio 13-oji — tai agresija prieš atkurtą 
valstybę, o ne dar vienas smurtas 
okupuotoje žemėje. Galų gale, tai 
vaizdai pasaulio televizijų ekranuose, 
dar nepamiršti, tad ir Lietuvos veiks
mas pradėti dialogą dėl kompensacijų 

bus visiškai suprantamas. 
Mąstymai, kad reikėtų pirmiau 

sužinoti, ar Rusijos valdžia leisis į 
kalbas, grąžina mus į pačią Sąjūdžio 
pradžią. Ar leis? Ar neturėsim ne
malonumų? Su tokiu nendrių lingavi
mu būtume ir likę, žinia kur. Todėl 
svarbiausia - suvokti pareigą ir at
sakomybę, ir tegul tautos atstovai ta
ria žodį, ar agresijos aukos turi teisę į 
kaltę paveldėjusios šalies kompensa
cijas. O toliau - Vyriausybė ir kitos 
pusės atsakymas, dialogo pradžia. 
Tik nereikia Lietuvos politikams kal
bėti avansu, lyg būtų kokie Rusijos 
neetatiniai ambasadoriai. 

Abejojantiesiems dėl rezoliucijos 
balsavimo rezultatų Seime galima ir 
taip tarti: pamatysime Seimo kokybę. 
Testas, į kurį nebūtina žvelgti iŠ 
anksto pesimistiškai. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agmtūrų pranešimais) 

Tyrinėja alternatyvą embrioninėms 
kamieninėms ląstelėms 

Dr. Anthony Atala savo laboratorijoje. 

Washington, DC, sausio 8 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Kamieninių ląs
telių, kurių potencialas yra beveik 
toks pats kaip embrioninių kamie
ninių ląstelių, būna vaisiaus vande
nyse, kurie saugo gimdoje besivystan
tį vaisių, sekmadienį pranešė JAV 
mokslininkai. 

Tyrėjai iš vaisiaus vandenyse 
randamų kamieninių ląstelių labora
torijos sąlygomis išaugino raumens, 
kaulinio ir riebalinio audinių, krauja
gyslių, nervų ir kepenų ląsteles. 
Mokslininkų nuomone, placenta ir 
vaisiaus vandenys gali būti dar vie
nas kamieninių ląstelių, kurios, kaip 
tikimasi, vieną dieną padarys per
versmą medicinoje, šaltinis. 

Tai taip pat būtų etiškai visiems 
priimtinas kamieninių ląstelių šalti
nis. Šios ląstelės dar paimamos iš ke
lių dienų amžiaus embrionų ir iš su
augusių žmonių organizmų, bet pas
taruoju atveju tai padaryti sunku. 

Iš embrioninių ląstelių lengviau
sia išauginti visų kitų tipų ląsteles, 

YV'ake Forest universiteto nuotr. 

tačiau vaisiaus vandenyse esančios 
kamieninės ląstelės šiuo požiūriu yra 
antros pagal gerumą, sakė tyrimui 
vadovavęs dr. Anthony Atala iš Wake 
Forest universiteto Medicinos mo
kyklos Regeneratyvinės medicinos 
instituto. 

„Viliamės, kad tos ląstelės bus 
vertingas šaltinis audinių atkūrimui 
ir dirbtinai auginamiems organams, 
— sakoma A. Atala pareiškime. — 
Manau, kad tos ląstelės turi daug ga
limybių kaip ir žmogaus embrioninės 
kamieninės ląstelės". 

Tai reiškia, kad iš šių ląstelių ga
lima išauginti bet kokio audinio ląs
teles — kraujo kūnelius, nervines, 
raumens ląsteles ir taip toliau. Ka
mieninės ląstelės, randamos vaisiaus, 
kūdikio ir suaugusiojo audiniuose bei 
kraujyje, jau būna iš dalies diferenci
juotos, todėl mažiau pritaikomos. 

Žmogaus embrioninių kamieni
nių ląstelių naudojimas kai kuriose 
šalyse, įskaitant Jungtines Valstijas, 
vertinamas prieštaringai. 

Britų tyrėjai žino, kas nunuodijo A. Litvinenką 
Atkelta iš 1 psl . 
paslaptingą rusų diplomato mirti 
Britanijos sostinėje. 

Pasak „Focus", dvi dienos iki A. 
Litvinenkos apnuodijimo Londone 
paslaptingomis aplinkybėmis mirė 
Rusijos diplomatas, kuris ketino 
ateiti į susitikimą su A. Litvinenką ir 
konsultantu italu Mario Scaramella. 

Kaip sekmadienį pranešama šio 
leidinio naujienų svetainėje, 2006 
metų spalio 30 dieną Londone mirė 
Igoris Ponomariovas, Rusijos atsto
vas Tarptautinėje jūrų organizacijoje 
(International Maritime Organiza-
tion, IMO). 

41-erių metų diplomatas, būda
mas operos teatre, pasijuto blogai. I. 
Ponomariovą ištiko stiprus troškulio 
priepuolis, ir per trumpą laiką išgėręs 
kelis litrus vandens, jis mirė. 

Po to diplomato kūnas buvo sku
biai išgabentas iš Londono į Maskvą. 
Skrodimas nebuvo padarytas ir buvo 
pasakyta, kad oficiali mirties prie
žastis — infarktas. 

Tačiau, kaip žurnalui sakė Vokie
tijos kardiologų draugijos darbuoto
jas Dietrich Andresen, infarkto ištik
ti ligoniai paprastai nejaučia troš
kulio. 

Kita žurnalistų apklausta eks
pertė Gabrijela Gerber-Zupan iš 
Miuncheno toksikologinės pagalbos 
tarnybos, pažymėjo, kad stiprų troš
kuli sukelia, be kita ko, talis — nuo
dinga medžiaga, kuria, kaip buvo ma
nyta iš pradžių, buvo nunuodytas 
Aleksandras Litvinenką. 

I. Ponomariovo giminaičiai taip 
pat sieja jo mirtį su šiuo atveju. 

Scotland Yard nesiėmė jokių 
žingsnių dėl diplomato mirties. Kaip 
pareiškė britų policijos atstovai, 
baudžiamoji byla nebuvo pradėta, 
nes niekas nesikreipė, kad ji būtų iš
kelta, taip pat nebuvo smurtinės mir
ties požymių. 

Tarptautinės jūrų organizacijos 
svetainėje paskelbtame nekrologe pa
žymima, kad I. Ponomariovo mirtis 
buvo „netikėta, įvyko ne laiku ir bu
vo neteisinga", bet apie jos priežastis 
nieko nesakoma. 

Lapkričio 1 dieną A. Litvinenką 
ir M. Scaramella pietavo Londone su
si užkandinėje „Itsu", o lapkričio 23 
dieną buvęs FST darbuotojas mirė. 
Buvo pranešta, kad italo organizme 
taip pat rasta polonio pėdsakų, bet 
gydytojai nustatė, kad pavojaus M. 
Scaramellos gyvybei nėra. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Komisija pirmadienį pa

reikalavo, kad Rusija ir Baltarusija 
paaiškintų, kodėl nutrūko naftos tie
kimas ,,Draugystės" naftotiekiu. 
,,Mes susisiekėme su Rusijos ir Bal
tarusijos valdžia ir pareikalavome 
skubiai bei išsamiai paaiškinti šiuos 
(tiekimo) pertrūkius" — sakė ES 
energetikos komisaro Andrio Piebal-
go atstovas spaudai. Jis sakė, jog tie
sioginės rizikos dėl Europos Sąjungos 
(ES) aprūpinimo nafta nėra, bet Ko
misija imasi atsargumo priemonių. 

VARŠUVA 
Lenkijos Katalikų Bažnyčią to

liau persekioja skandalai dėl komu
nistinių saugumo tarnybų informato
rių — dienraštis „Dziennik" pranešė, 
jog Krokuvos kardinolas Stanislawas 
Dziwiszas iš Vavelio katedros klebo
no pareigų atleido kunigą Januszą 
Bielanskį. Sis dvasininkas buvo ko
munistinio saugumo agentas slapy
vardžiu ,,Waga". Tuo tarpu žurnalas 
pirmadienį pranešė, kad vyskupas 
Jerzy Dabrowskis, kuris 9-ajame de
šimtmetyje buvo vienas įtakingiausių 
šalies Bažnyčios hierarchų, 1963-
1970 metais būdamas Romoje sąmo
ningai bendradarbiavo su komunis
tinės Lenkijos saugumo tarnyba ir 
turėjo slapyvardį „Ignacy". 

Vienas 20-metis Varšuvos gyven
tojas planavo per arkivyskupo 
Stanislawo Wielguso ingresą Sv. Jono 
arkikatedroje nunuodyti Lenkijos 
prezidentą Lech Kaczynski. Policija 
sulaikė Miroslawą N., kuris apie to
kius savo planus internetu pranešė 
draugui. Lenkijos sostinės policijos 
kovos su teroru ir žmogžudystėmis 
skyriaus darbuotojai greitai nustatė 
siuntėjo adresą ir penktadienio va
karą jį suėmė. Vaikinas neva norėjęs 
nunuodyti šalies vadovą per sekma
dienį turėjusį įvykti arkivyskupo 
metropolito ingresą ir buvo įsitiki
nęs, kad tai jam pavyks, nes dirbo fir
moje, kuri Varšuvoje tiekia maistą 
Katalikų Bažnyčios hierarchams. 
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Ocea. 

L JAV 

WASHINGTON, DC 
Naujoje JAV prezidento George 

W. Bush strategijoje dėl Irako, be kita 
ko, bus numatytos gairės šios šalies 
vyriausybei, kaip pažaboti tarpkonfe-
sinį smurtą ir stabilizuoti padėtį ša
lyje, pranešė laikraštis „The New 
York Times". Laikraštis, remdamasis 
G. W. Bush administracijos aukšto 
rango pareigūnais, rašė, kad Irako 
vyriausybė bus paraginta imtis 
žingsnių įtraukti į šalies politinį pro
cesą daugiau musulmonų sunitų bei 
galutinai parengti priemones dėl pa
jamų už naftą paskirstymo. 

CHICAGO 
82 metų buvęs JAV prezidentas 

George Bush po dešiniojo klubo są
nario pakeitimo operacijos išrašytas 
iš Minnesota klinikos „Mayo", skel
biama klinikos interneto svetainėje. 
Trumpame pareiškime sakoma, kad 
bu vęs prezidentas po sėkmingos 
operacijos šeštadienį grįžo namo. G. 
Bush, kuris kaip pilotas kariavo An
trajame pasauliniame kare ir kuris 
per savo 80-ąjį gimtadienį 2004 me
tais šoko su uždelstiniu parašiuto iš
skleidimu, operacija buvo atlikta tre
čiadienį, sausio 3 dieną. 

• mi^^B ™ W^kma^^^k 

OTTAWA 
Gruodį sukūrus 62,000 darbo 

vietų, nedarbo lygis Kanadoje pa
skutinį 2006 metų mėnesį krito že
miausiai per 30 metų. Statistikos tar
nybos duomenimis, nedarbo lygis ša
lyje praėjusį mėnesį smuko 0.2 pro
centinio punkto iki 6.1 procento. 

AZIJA 

JAKARTA 
Vienas laivas išgelbėjo 15 žmo

nių iš Indonezijoje nuskendusio kel
to, kurie gelbėjimo plauste praleido 
devynias dienas, tačiau vienas jų pa
keliui į uostą mirė. Laivas plūduriuo
jančius nelaimėlius pastebėjo į rytus 
nuo Kangeano salų. Kangeano salos 
yra 400 km į rytus nuo tos vietos, kur 
nuskendo keltas. Kol kas išgelbėta 
maždaug 250 keltu plaukusių žmo
nių. 

1-800-775-SEND 
www.at!ant«cexpresscorpxom 

Krovinu gabenimas 
. f <**.. laiv j į >/isas pasaulio šalis. 

«:*Ss. 

Kroviniu gabenimas l 
lėktuvj i visas pasaulio šalis. WT-\ 
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Air Fretght , - • • 

1 Automobiliu pirkimas bei 
| siuntimas j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

SmatIPacka Trucking~ v 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pastatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bet Ukrainoje. 

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

http://www.at!ant�cexpresscorpxom
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ORCHIDĖJOS 
Pastaruoju metu gavau keletą 

klausimų apie orchidėjas. Ne vien 
dėl to, kad kai kas orchidėją gavo 
Kalėdoms dovanų, bet, atrodo, ir 
šiaip yra nemažai susižavėjusių šio 
egzotiško augalo nuostabiais žie
dais, tik nedrįsta jį „pasikviesti į 
namus". Vien mestelėjus akį į orchi
dėjas, darosi neramu: kaip eiliniame 
bute galėtume jas auginti? Ar, žie
dams nubirus, jos išliks, ar vėl kada 
nors žydės? Kaip reikia orchidėjas 
prižiūrėti, tręšti, laistyti, saugoti 
nuo kenkėjų? Kokios sąlygoms joms 
tinkamiausios, kad tarptų ir žydėtų? 

Ir tai tik dalis klausimų, su ku
riais susiduriame, kai parduotuvėje 
stovime susižavėję prieš orchidėją. 
Pagunda ją įsigyti, tiesa, nemaža, 
nes šiuo metu gražiai žydintį augalą 
galime nusipirkti už maždaug 12-19 
dol., o kartais net pigiau. Iš esmės 
nereikia net gėlių parduotuvėje apsi
lankyti — dažnai gražiai žydinčių 
orchidėjų galime rasti net didesnėse 
maisto parduotuvėse, kuriose par
duodamos ir gėlės. 

Taigi: pirkti, ar nepirkti? Rizi
kuoti, ar nerizikuoti? 

Nė ra t a ip s u n k u , 
k a i p a t r o d o 

Orchidėjas sėkmingai auginti 
nėra labai sunku ar komplikuota. Į 
pagalbą čia ateina ir jų komerciniai 
augintojai: norėdami įsigyti kiek ga
lima daugiau klientų, jie yra sukū
rę daugybę produktų, padedančių 
orchidėjas auginti eiliniame bute. 
Parduotuvėse rasime „žemės" (tai iš 
esmės nėra žemė tikrąja to žodžio 
prasme, bet iš tam tikrų medžių žie
vės, samanų bei kitų priemaišų pa
gamintas produktas, labiausiai tin
kamas orchidėjoms auginti), ir spe
cialių trąšų, o kartu su augalu pa
prastai gauname tikslius nurody
mus, ko jam reikia — šviesos, drėg
mės, tinkamos kambario tempera
tūros ir pan. — kad tarptų ir žydėtų. 
Tereikia tuos nurodymus atidžiai 
perskaityti ir, kiek įmanoma, steng
tis vykdyti. 

Reik ia ir k a n t r y b ė s 

Žinoma, auginant orchidėjas, 
reikia dar vieno svarbaus dalyko — 
kantrybės ir nuoseklumo. 

Kai kurie kambariniai augalai 
tarytum savaime auga, nereikalau
dami ypatingos priežiūros. Ret
karčiais palaistome, dar rečiau pa-
tręšiame, jeigu perauga vazoną — 
persodiname; jei užpuola kenkėjai — 
su jais kovojame. Tai ir viskas. 
Orchidėja yra tarytum augalų kara
lienė. J i nėra „sutverta" gyventi sau
same, apytamsiame kambaryje, bet 
kur nors atogrąžų miške, prikibusi 
prie medžio šakos arba drėgnoje, 
trąšioje, vėsioje žemėje, kur neuž
pučia skersvėjai ir nekepina negai
lestingi saulės spinduliai. 

Jeigu norime orchidėjos žiedais 
džiaugtis savo bute, turime jai su
daryti kiek galima panašesnes sąly
gas, kaip natūralioje gamtoje (arba 
šiltadaržyje, kur šiuo laiku parduo
damos orchidėjos yra išaugintos). 

D v e j o p o s o r c h i d ė j o s 

Nors orchidėjų — visos priklau
so Orchidaceae šeimai — yra kone 
visame pasaulyje ir galbūt nesu
skaičiuojamų rūšių (vis dar atran
dama naujų), bet visgi jos skirsto
mos į dvi pagrindines grupes: au
gančias žemėje arba šaknimis įsi
kibusios į medžių šakas — epifiti
nes (angį. „epiphytes"). Pastarosios 
drėgmę gauna iš lietaus ir rūko, o 
maistą — iš organinių medžiagų, su 
l ietaus srovėmis patenkančių an t 
medžių žievės arba į tarpšakius, kur 
įsitvirtinusios orchidėjos. 

Ne visos laukinės orchidėjos tur i 
tokius nuostabius žiedus, kuriuos 
matome gėlių parodose arba parduo
tuvėse. Kai kurių žiedai tikrai ne
atkreiptų praeivio dėmesį. Ne visos 
auga atogrąžų miškuose — orchi
dėjų r andama ir pelkėse, pievose, 
durpynuose, paprastuose lapuočių 
miškuose net palyginti šalto klimato 
šalyse (įskaitant Lietuvoje). 

R ū š y s 

Norint auginti orchidėjas savo 
bute, ver ta visų pirma pasidairyti 
paprastesnių rūšių, kurioms nerei
kia t iek daug priežiūros ar ypatingų 
sąlygų. 

Viena populiariausių ir leng
viausiai auginamų yra vadinamoji 
„Lady slipper orchid" (kurpelė), lot. 
Cypripedium. Jos tėvynė: Europa, 
Š iaurės Azija, Š iaurės Amerika. 
Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos 
ir susietas su Kipro sala bei meilės 
deivės Afroditės bateliu. 

Lapai trumpi, stori, stiebas — 
besidr iekiant is (reikia paramstyt i 
arba prir iš t i ) , žiedai s tambūs — 
tamsiai raudoni su gelsva „kurpele", 
kabanč ia žiedo apačioje. Mėgsta 
drėgmę ir vėsią kambario tempe
ra tū rą (jokiu būdu nesta tyt i an t 
saulėtos palangės). Žydi ilgai, kone 
visą žiemą. Vasarą galima vazoną 
įkasti į žemę kur nors pavėsyje, o 
rudenį vėl įnešti į vidų. 

Ki ta populiari orchidėja — 
Dendrobium. Jos graikiškos kilmės 
pavadinimas (dendron — medis; bios 
— gyvybė), nusako, kad tai orchidė
ja, kur i auga ir gyvena ant medžio 
šakų — t.y epifitinė. Nors šią 
orchidėją reikėtų auginti Šiltadaržy
je, bet galima pamėginti ir kambary
je. Geriausia, kai ji pasodinama į 
kabančią pintinėlę su specialiai pri
taikyta „žeme" arba minkšto medžio 
šaka. Žydi žiemą-pavasarį. Auginti 
nelengva, nes reikalauja daug drėg

mės, „ramybės laikotarpio", kai nus
toja žydėjusi, ir kitų ypatingų są
lygų. Bet, tur int kantrybės ir negai
lint pastangų, Dendrobium yra 
nuostabus augalas, galintis suteikti 
daug malonumo. 

Naktinis drugys (kandis), angį. 
„Moth orchid", lot. Phalaenopsis. 
Pavadinimas kilęs taip pat iŠ grai
kiškų žodžių — phlaina (kandis) ir 
opsis (panaši, t.y., panaši į kandį 
arba naktinį drugelį). 

Natūraliai auga Birmoje, Fili
pinuose, rytinėje Indijos dalyje, 
Naujojoje Gvinėjoje ir kt. Žydi 
dideliais, baltais, rausvais, šviesiai 
violetiniais žiedais, susitelkusiais 
an t ilgų žiedstiebių. Kadangi ši 
orchidėja taip pat auga ant medžių, 
nereikia tikėtis, kad ji tarps eilinia
me vazone: būtina sudaryti sąlygas, 
panašias į tas , kurias turėjo gamto
je. 

Phalaenopsis auginamos pri
tvirtintos prie medžio gabalo, spe
cialiose, pakabinamose pintinėlėse 
ir pan. Joms reikia daug drėgmės 
(ne laistymo, bet ore), jokiu būdu ne
statyt i ar nepakabinti , kur ap
šviečia saulės spinduliai. Kaip ir ki
tos „epiphytes" orchidėjos, nemėgs
ta, kai sujudinamos šaknys: jeigu 
reikia persodinti, tai daryti labai 
atsargiai. 

„Laiveliai" — lot. Cymbidium. 
Pavadinimas iš graikų žodžio kymbe 
— laivelis, valtis, nes orchidėjos 
apatinė žiedo dalis yra gaubta ir 
pailga, primenanti laivelį. 

Viena populiariausių orchidėjų 
ir nesunkiai auginamu eiliniame 

bute. Žiedai ilgai išsilaiko — kartais 
net tris mėnesius. Žydi įvairiomis 
spalvomis — baltai, rausvai, gelsvai, 
raudonai, violetiniai (beje, kaip ir 
daugelio kitų orchidėjų, žiedai pa
prastai dvispalviai: apatinė jų pusė 
visuomet kitokios spalvos nuo viršu
tinių žiedlapių). Ši orchidėja auga 
žemėje — vazone kaip daugelis kitų 
augalų. Žinoma, ir jai reikia specia
lių sąlygų, drėgmės, retkarčiais 
trąšų, bet, jeigu norite savo „laimę 
išmėginti", augindami orchidėjas, 
galite pradėti su Cymbidium. 

Noriu tik perspėti: kai orchidėjos 
peržydi, augalas neatrodo patrauk
liai: lapai neišvaizdūs, nusidriekusios 
ilgos šaknys, kuriomis jis prisikabina 
prie medžių ar kitų augalų, stiebas 
kreivas, tarsi žvynuotas. Kartais 
tenka ilgai laukti, kol vėl pasirodo 
žiedstiebis ir pumpurai. 

Kalėdinis k a k t u s a s 

K laus imas . Mano kalėdinis 
kaktusas pradėjo žydėti vėlai rudenį 
ir buvo apsipylęs ryškiais raudonais 
žiedais — iki šiol. Dabar matau, kad 
jau visai baigia peržydėti. Ką reikia 
daryti, kad jis išliktų ir vėl žydėtų? 
Beje, nepasakiau, kad jį gavau do
vanų jau žydintį ir niekuomet anks
čiau nesu auginusi. 

A t sakymas . Kalėdinis kak
tusas arba tikrasis plokštenis, angį. 
„Christmas cactus", lot. Zygocactus, 
yra vienas lengviausiai auginamų 
kaktusinių augalų. Kilęs iš Brazili
jos miškų. Stiebas sudarytas iš 
atskirų, dantytais kraštais narelių, 
tarytum lapų, vienas su kitu su
jungtų į grandinėlę. Pradeda žydėti 
rudenį ir baigia po Naujų metų ar 
vėliau, bet kartais nei iš šio, nei iš to 
— žydi ir kitu metų laiku. Žiedai pil-
naviduriai, gali būti įvairių spalvų, 
svyrantys, labai patrauklūs. 

Mėgsta šilumą (vasarą galite 
laikyti lauke), geriausiai auga ne
dideliame šešėlyje. Kai augalas su
krauna pumpurus, laistyti dažniau, 
baigus žydėti — rečiau. Augimo 
laiku retkarčiais patręšti tirpiomis 
trąšomis. Tiesa, kai šie kaktusai su
krauna pumpurus, nereikia judinti 
iš esamos vietos, nes pumpurai gali 
nukristi. 

Kai kaktusas peržydės, galite jį 
truputį apgenėti, pirštais nugny-
biant paskutinį narelio lapą arba 
net du narelius. Toje vietoje kak
tusas pradės šakotis, o nugnybtus 
narelius galite įkišti į drėgną žemę 
— iš jų netrukus išaugs šaknys ir 
turėsite kitą tokį pat kaktusą, kuris 
tikrai žydės prieš kitas Kalėdas. 

•••ĮVAIRUS"* 
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LAISVE IR ATSAKOMYBE 
Per vieną 2006 m. lapkričio sa

vaitę Lietuvos keliuose įvyko 155 
avarijos, per kurias 22 žmonės žuvo, 
192 buvo sužeisti. Tarp žuvusiųjų — 
2 nepilnamečiai. Kauno arkivysku
pas metropolitas S ig i tas Tamkevi -
č ius interviu lrt.lt teigia, kad gyve
name kultūroje, kuri ragina bėgti ir 
gaudyti, ir stebuklas, jeigu sugebi 
užaugti kitoks — atsakingas ir bran
ginantis žmogų. 

— J ū s p a t s v a i r u o j a t e au to
mobilį . Ar s u s i d u r i a t e su a t sako
mybės ke l iuose s toka? 

— Tai yra dažnas reiškinys. 
Nėra tokios dienos, kad nesusidur
tum su vairuotojais, keliuose besiel
giančiais neatsakingai. Suprantu, 
jeigu vairuotojas pažeidžia taisykles 
nekeldamas pavojaus aplinkai, kai 
jis rizikuoja tik savo gyvybe. 

Tačiau dabar vairuotojas elgiasi 
taip, tarsi keliai būtų tušti, tarsi jie 
vieni būtų keliuose. Pripažįstu, kad 
vairuojant svarbu ir keliai, ir auto
mobilio būklė, tačiau svarbiausia — 
sėdintysis prie vairo. Nuo tavo po
žiūrio į kitą žmogų priklauso ir tavo 
vairavimas. 

— Užsienio ša lyse , k u r ava
rijų i r žūč ių maž iau , b a u d o s už 
p r a s i ž e n g i m u s ke l iuose y r a giež-
t e s n ė s , ke l i a i — t v a r k i n g e s n i , 
s akyk ime , k a d i r au tomob i l i a i 
nau je sn i . Bet j u k i r galvose, ma
tyt , k a ž k a i p k i t a ip? 

— Jeigu Paryžiuje prieini pės
čiųjų perėją, tai visi, kurie skuba, le
kia — sustoja akimirksniu, atrodo, 
kad jie tik ir laukė tavęs, kai eisi per 
tą perėją. Stebėjausi, nes eismas ten 
nepalyginamai didesnis nei mūsų 
didmiesčiuose. 

Esminė problema — masinė kul
tūra, kuri auklėja mūsų jaunimą. 
Ten juk visi bėga, gaudo, užmuša. 
Stebuklas, jeigu augdamas šioje kul
tūroje sugebi užaugti kitoks. 

Jeigu žmogus gali laužyti, ga
dinti, mylėti be atsakomybės, tai jis 
toks ir prie automobilio vairo, nes 
žmogus yra vientisas. Jis mato tik 
save, mąsto tik apie save. Apgailė
tinas reiškinys, bet tai yra mūsų 
dienų kultūros produktas. 

Jeigu klausite, kaip tokį žmogų 
pakeisti — neatsakysiu, nes atsaky
mo nėra. Nei vieni tėvai, nei mokyk
la, nei Bažnyčia, nei t a pati valstybė 
nieko nepadarys, kol nebus nuspręs
ta, kad dėmesį reikia kreipti į jauną 
žmogų, mokyti jį visiškai kitokio 
požiūrio į aplinką. 

— Y r a tokių , k u r i e au tomobi 
lyje p a s i k a b i n a kryže l į a r kokį 
re l ig in į pave iks l iuką . Dalį a tsa
k o m y b ė s n u s i m e t a n u o savęs , 
u ž m e s d a m i a n t Dievo peč ių? 

— Vairuotojas gali būti tikintis 
ir pasikabinti šventojo paveiksliuką 
ar kryželį, kad važiuodamas savo 
mintis galėtų pakelti į Dievą. Tačiau 
yra žmonių, kurie į religinį ženklą 
žiūri kaip į amuletą. Turėsiu kryželį 
ir galiu važiuoti kaip noriu, nes vis 
tiek būsiu išgelbėtas. Jeigu nori, kad 

Dievas tave saugotų, pirmiausia tur i 
laikytis eismo taisyklių. 

O žmonės gali būti primityvūs ir 
elgtis kaip čiabuviai, kurie ant kaklo 
pasikabina kokią iltį, manydami, kad 
t a iltis juos apsaugos nuo negandų. 

— O j e i g u v a ž i n ė s i u p a š v e n 
t i n t u a u t o m o b i l i u ? 

— Į automobilio šventinimą žiū
riu kaip ir į namo šventinimą. Jeigu 
žmogus prašo pašventinti automobilį 
ir nori, kad Dievas dėl to jį saugotų 
— žmogus mąsto labai primityviai. 
Automobilis gali būti šventinamas 
tam, kad ta rnautų gėriui. Jeigu pra
šoma šia prasme — tai yra normalu. 

— G r į ž k i m e p r i e a t s a k o m y 
b ė s . K a i p ž m o g ų į t i k i n t i , k a d 
n ė r a n ieko sva rbesn io už gyvybę? 

— Nuo mažens vaikus reikia ug
dyti teigiant, kad žmogus — brange
nybė. Jeigu tėvai, mokytojai, valdžia 
apie tai kalbės, tai rezultatas bus. 
Tačiau kalbėjimas bus beviltiškas, 
jeigu žiniasklaidoje, masinėje kultū
roje ir toliau gaudys ir šaudys. 

Nes kas pripilama į žmogaus są
monę, taip jis ir elgiasi visur. Jeigu 
vaikas turi atsakingus tėvus, tai tė
vai j am padės, pareguliuos, ką žiūrė
ti per televizorių, paaiškins, ką vai
kas mato. 

— P a g r i n d i n i a i e i s m o įvykių 
k a l t i n i n k a i — j a u n i v a i r u o t o j a i , 
a u g ę i r s u b r e n d ę j a u n e p r i k l a u 
somoje L i e t u v o j e , k u r , a t r o d o , 
s p r e n d i m u s g a l i m e p r i i m t i pa 
tys . Ar d a b a r t i n e i k a r t a i į t a k ą 
d a r d a r o l a i k a s , k a i s p r e n d i m ų 
p a t y s n e p r i i m d a v o m e ? 

— Mes daug ką suverčiame tai 
nelemtai praeičiai, ir manau, kad ji 
išties paliko daug žaizdų, bet ne ma
žesnių žaizdų palieka ir dabartis. 

Mes, išėjusieji iš sovietinės erd
vės, nemokėjome atsakingai pasi
naudoti laisve. Laisvę mes panaudo
jome tam, kad pasi imtume iš Vaka
rų kas blogiausia. Per nepriklauso
mybės laikotarpį natūraliai brendo 
jauni žmonės, augę be atsakomybės. 
Tik maža dalis žmonių atsakingai 
naudojasi laisve. 

J u k yra jaunų žmonių, kurie at
sakingi, protingi ir gyvenime, ir ke
liuose, tačiau jeigu jais pasidomėtu
me, tai greičiausiai sužinotume, kad 
jie turėjo arba gerus tėvus, arba 
draugus, turėjo kitokią aplinką. 

— M i n i t e d i d ž i u l ę t ė v ų į t aką , 
t a č i a u š i a n d i e n t ė v ų i r v a i k ų 
s a n t y k i a i , v a i k ų p o ž i ū r i s į t ė v u s , 
p a v a d i n k i m e — s u d ė t i n g a s . Ap
l i n k v i s m a ž i a u v a i k ų , a u g a n č i ų 
d a r n i o s e š e i m o s e . 

— Jeigu vaikas auga darnioje 
šeimoje, jis gauna labai daug. Bet 
šiandien tūkstančiai vaikų auga tik 
pas mamą ar t ik pas tėvą. Tokie 
vaikai auga sužeist i , ne išmoksta 
meno atsakingai mylėti, atsakingai 
elgtis. Vėliau tokie vaikai gauna 
vairuotojų pažymėjimus. 

— Dėko ju u ž poka lb į . 
Kalbino M i n d a u g a s N a s t a r a v i č i u s 

„XXI amžius", 2006 m. Nr. 94 

Margumynai 
— 

Ar visos žuvys gyvos... 
Australijoje prasideda visuotinis 

žuvų surašymas. Zuvis-peteliškė ir 
žuvis-triušis, žuvis-katė ir žuvis-žiur
kė, žuvis-varlė ir net senoji žmona -
tai vos keletas žuvų rūšių, gyvenan
čių žaliausio planetos žemyno upėse, 
įlankose ir vandenynuose. Šio konti
nento gamta nepanaši nė į vieną pa
saulio ekosistemą. Daugiau kaip 80 

procentų žuvų rūšių, gyvenančių 
Australijos vandenyse, yra retos arba 
niekur daugiau neaptinkami egzem
plioriai. 

Ichtiologų duomenimis, šiuo 
metu Australijos krantus skalaujan
tys vandenys, taip pat žemyno viduje 
esantys upės ir ežerai yra gimtieji 
700 rūšių žuvų namai. B N S 
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skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www.in inoispain.com 

EUGENE C DECKER DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington. Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
te l . 1-773-585-9500 

ŽALINGAS PERTEKLIUS 
Atkel ta iš 3 psl. 
Nudvasintas nežabotas vartoji

mas, nesudėvėtų drabužių ir per ap
laidumą sugadintų maisto produktų į 
atliekas išmetimas, namų apyvokos 
daiktų, rūbų, baldų dėl nuolat kei
čiamų madų naikinimas veda prie vis 
augančio vartojimo, prie pilvažmogio, 
pasiruošusio tenkinti vis didėjančius 
poreikius, auginimo. Tai vis dėl to 
„užteks" arba „gana" trūkumo, dėl 
taupymo kilniam tikslui dorybės sto

kos, dėl tausojimo jausmo praradimo. 
Per jau pastebimą klimato kaitą 

gamta žmogui sako: „užteks". Jei to 
„užteks" nedavė Dievulis, duos gam
ta. Su gamta kariauti - ne žmogaus 
galiose, gamtą galima tik mylėti; 
nemeilė gamtai atsigręžia gamtos 
nemeile žmogui. O su minimais per-
tekliais, jei nesidoros žmogus, galima 
tikėtis tik žmogaus vardo neverto iš
sigimimo ar Sodomos ir Gomoros liki
mo. 

Margumynai 

Vertina šeimyninę laimę ir darbą 
Lenkijos gyventojai labiausiai 

vertina šeimyninę laimę, parodė Vi
suomenės nuomonės tyrimo biuro ap
klausa, kurios rezultatus skelbia 
naujienų agentūra PAE 

Šeimyninė laimė yra pats vertin
giausias dalykas 72 proc. lenkų. 50 
proc. apklausos dalyvių tarp labiau
siai vertinamų dalykų nurodė darbą. 

Sveikata vertybių sąraše liko 
trečioje vietoje. Tarp didžiausių ver
tybių lenkai taip pat nurodė ramybę, 
padorumą, sąžiningumą ir kitų žmo
nių pagarbą. 

Toliau sąraše yra tokios vertybės 
kaip draugai, religingumas, patriotiz
mas, išsilavinimas, gerovė, žodžio 
laisvė, dalyvavimas visuomeninėje 
veikloje. Tik 5 proc. atsakiusiųjų tarp 
vertybių paminėjo nuotykių kupiną 
gyvenimą, sėkmę ir šlovę. 

Sociologai atkreipė dėmesį į tai, 
kad darbą labiausiai vertina išsila
vinę jauni - 25-35 metų - žmonės. 

Net 92 proc. atsakiusiųjų pritarė 
minčiai, kad darbas žmogaus gyve
nimui suteikia prasmę. 

BNS 

Penkiametis teroristas 
Lenkijos sostinės darželiai jau 

kuris laikas apimti panikos, nes ne
pajėgia susitvarkyti su juos terori
zuojančiu penkiamečiu. 

Kaip rašo dienraštis „Metro", 
Tomekas jau pabuvojo keliuose sos
tinės darželiuose, kuriuose paliko 
panašių pėdsakų: sukandžiotas auk
lėtojas, įbauginti bendraamžiai, dėl 
savo vaikų drebantys tėvus. Atgrasyti 
nuo smurto nepadėjo net kai kur 
įrengtos vaizdo kameros. 

Nesutramdomas penkiametis vi
sur elgiasi panašiai: smūgiuoja galva, 
kandžiojasi, spardosi, šokinėja per 
stalus, svaidosi žaislais. „Metro" tei

gimu, kartais mažasis pabaisa puola 
mergaites ir imituoja lytinį aktą, var
todamas žodžius, kurių pasigėdytų 
suaugusieji. 

„Esame bejėgiai", - skundėsi 
dienraščiui vieno darželio direktorė, 
rodydama sukandžiotas rankas. Ber
niuko motina savo sūnaus elgesį aiš
kina nepaprastu judrumu, o kitų vai
kų tėvai reikalauja pašalinti jį iš dar
želio. 

įstaigos vadovė perdavė bylą šei
mos teismui, o smarkuolio mama 
kreipėsi į prokuratūrą dėl tariamo 
sūnaus persekiojimo, informuoja 
dienraštis. BNS 

http://lrt.lt
http://6918W.ArcherAve.Sts
http://www.ininoispain.com
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APIE TAI, KAS BŪTŲ LIKĘ 
NERAŠYTA... 

Baigiantis metams paprastai 
daug kas peržiūri praėjusį laiką, jį 
įvertina, o žiniasklaida ar televizija 
beveik visada dar kartą prisimena ir 
mums primena apie praėjusių metų 
svarbiausius įvykius, žmones, aktua
lijas. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje praėjusiais metais taip pat 
buvo vienas įvykis, apie kurį laikraš
čiai skelbė tik „būsimuoju laiku", ta
čiau po to įspūdžių ar to įvykio apra
šymo neišvydome spaudoje ar kokioje 
lietuvių televizijoje. Nepaisant to, šis 
įvykis kai kam liko gana reikšmingas. 
Ir turbūt visai pagrįstai reikėjo šio 
gero pusmečio, kad tąkart sukelti 
jausmai atslūgtų, mintys susidėliotų į 
savo vietas, išgyventos džiaugsmo 
emocijos taptų tolimesnio kasdienio 
gyvenimo druska. Kas tai? Apie ką 
čia? 

sakramentui ruošėsi dvi seserys, 4 
poros brolių, 4 poras sudarė brolis ir 
sesuo, ir 1 mamos bei dukters pora. 

Pilnutėlaitėje misijos bažnyčioje 
šv. Mišių metu sutvirtinamieji prie al
toriaus su įprastomis atnašomis nešė 
ir savo patarnavimų lapus, kuriuose 
liko įrašyti jų geri darbai, atlikti pa
sirengimo sakramentui laikotarpiu. 
Taip pat savo Ganytojui įteikė lietu
vių rūpintojėlį kaip padėką už lietu
vių bendruomenės globą, kartu jo as
menyje pareiškiant krikščioniškąjį 
paklusnumą ir ištikimybę Dievui ir 
Bažnyčiai. O lietuviška duona ir vy
nuogės turėjo praturtinti Sutvirtini
mo šventės stalą. 

Šventosios Dvasios misionierių 
kongregacijos vyskupas Gustavo šv. 
Mišias aukojo lietuviškai, nors turė
tume suprasti, kaip nelengva jam bu
vo išmokti kirčiuoti ir taisyklingai tar-

Sutvirtinimo sakramentą Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 2006 m. bir
želio mėn. suteikė vyskupas Gustavo Garcia-Siiier (kairėje) ir kun. Algimantas 
Paliokas, SJ. Ses. Pranciškos nuotrauka. 

Tai — Sutvirtinimo sakramen
tas, kurį birželio 3 d., vieno šeštadie
nio popietę, Sekminių išvakarėse, iš 
mus, lietuvius, ypatingai mylinčio ir 
globojančio vyskupo Gustavo Garcia-
Siller rankų priėmė šešiasdešimt mi
sijos jaunuolių. Tai didžiausias sakra
mentą priėmusių žmonių skaičius 
per visą misijos istoriją. Ir nenuos
tabu, kad šv. Mišios užtruko ilgiau 
nei dvi valandas — reikėjo kiekvieną 
patepti šventuoju aliejumi, ženkli
nančiu šventosios Dvasios dovanas, 
kurios turi būti didelė stiprybė ir pas
kata žmogaus kasdieniame gyveni
me. 

Jaunuoliai šiam pirmą kartą gy
venime priimamam sakramentui pra
dėjo rengtis dar spalio pabaigoje. Či
kagos Jaunimo centre kas antrą šeš
tadienį, pasibaigus lituanistinės mo
kyklos pamokoms, šiam svarbiam 
žingsniui ruošėsi 12 jaunuolių. Ri
mos Sidrienės grupėje sekmadieniais 
po 11 vai. šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje — 20 jaunuolių, likusi dalis 
— 30 žmonių rinkosi misijoje kiek
vieną šeštadieni, valandą prieš vaka
ro, šv. Mišias. Tarp Sutvirtinimo sak
ramentą priėmusiųjų buvo trys žmo
nės, vyresni nei 25 metų amžiaus. 
Sveikintina jų drąsa, atsakomybė ir 
rūpinimasis savo dvasiniu gyvenimu! 

Taip pat reikia pažymėti, kad 
daugiau nei du trečdaliai visų jaunuo
lių buvo neseniai atvykusieji. 20 besi
ruošiančiųjų sudarė poras iš tos pa
čios šeimos narių, t.y. Sutvirtinimo 

ti žodžius lietuvių kalba. Tačiau jo 
pastangos pranoko rezultatą — vys
kupo skvarbus žvilgsnis, vidinis džiaug
smas, lydimas mielos šypsenos , ir ne
paprastas dėmesys žmogui, išreikštas 
ne tik rankų uždėjimu ant kiekvieno 
sutvirtinamojo peties, patepus kaktą 
aliejumi, bet ir rankos paspaudimu 
bei tėvišku sutvirtinamojo ir jo glo
bėjo apkabinimu, ypač pasibaigus Eu
charistijos šventimui, darė neišdildo
mą įspūdį. Ar kas nors anksčiau buvo 
sutikęs tokį Ganytoją?... Beje, rugpjū
čio mėnesį vyskupas viešėjo Lietuvo
je, kur jis dar labiau susipažino su lie
tuviška dvasia, krikščioniškuoju pa
veldu, turėjo progos pajusti šiandie
nos žmonių poreikius ir galimybes, 
drauge su kitais Lietuvos ganytojais 
meldėsi 400 metų jubiliejui besiren
giančioje Svč. M. Marijos Apsireiški
mo šventovėje Šiluvoje. 

Naujos pasirengimo Sutvirtini
mo sakramentui grupės vėl turėtų 
rinktis šį rudenį ir ruoštis šiam svar
biam Įvykiui kiekvieno žmogaus gy
venime. Jei dar nesate priėmę Sutvir
tinimo sakramento ar jo reikia Jūsų 
pažįstamam, nevėluokite užsirašyti 
pasirengimui. Kreipkitės į Lemonto 
seseles tel. (630)243-1070 arba rašy
kite e-paštu: 

lemontoseseles@sbcglobai net 
Tai iš tiesų puiki proga atnaujin

ti ryšį su Dievu ir su savo vidumi, pa
gilinti krikščioniškojo gyvenimo su
vokimą ir žinias! 

Sos. P ranc i ška , FDC.J 

AtA 
MARYTEI RUZGIENEI 

iškeliavus į amžinybę, dalinamės skausmu ir kar tu liū
dime su jos vyru VLADU, sūnum dr. EDVARDU ir jo 
žmona DALIA, anūkais RICHARDU, ANTANU, DIANA 
ir EDUKU; dukra RITA RIŠKIENE, jos vyru JURGIU, 
anūkais JUSTINU, PAULIUMI ir ANTANU; dukra dr. 
LINDA BURBIENE, jos vyru RIČARDU. 

Amber Terrace, Lemont, kaimynai 
Česlovą Bačinskas 

Carol Tibbie 
Clem ir Vaclava Polikaičiai 

Sofija Beigienė 
Carol Patzin 

Nancy Sabbia 
Roman Gierlowski 
Regina Gaigalienė 
Bill ir Carol Boor 
Margaret Ritchey 

Pakalinskas ir Pranutė Skruodienė 
James ir Lillian Sira 

Irena Bareišienė 
Diane ir Tom Janco 
Stasė Miliauskienė 

Regina Sabaliūnienė 
Joseph ir Aldona Brizgiai 

Justinas Dėdinas ir 
Genevieve Juodikienė 

Shirley Zapszalka 
Irena Putrienė 

Gediminas Kazėnas 
Kazys ir Regina Kreivėnai 

Dalia Barzdukaitė 
Irena Barzdukienė 

Daniel ir Virginia O'Byrn 
Terry ir Cheryl O'Brien 

Walter ir Raminta Sinkai 
Joan Rinken 

Robertą Smith ir Mary Jane Nowack 
Leroy ir Patricia Wangerow 

James Wangerow 
Thomas ir Laura Warchol 

- ~ - ~ . — • — ~ : — ~ 

www.draugas.org 

Su didžiuliu pasisekimu labdaros koncertą. Pasaulio lietuvių centre 
surengė žinoma Lietuvos estrados žvaigždė Vitalija Katunskytė. | pirma, 
karta JAV viešėjusios dainininkės koncertą susirinko didžiulis būrys jos 
talento gerbėjų. 

Doiniaus StapuČio nuotrauka. 
_—, —. . . 

http://www.draugas.org
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Mielai Daytona Beach (Florida) Lietuvių klubo narei 

AtA 
VALERIJAI SKRIDULIENEI 

mirus, vyrui muzikui ANTANUI SKRIDULIUI, broliui 
PETRUI PETRULIUI Lietuvoje, giminėms ir drau
gams, reiškiame gilią užuojautą. 

Klubo valdyba ir nariai 

AtA 
GRAŽINAI VARNAITIENEI 

MIKĖNIENEI 
mirus, reiškiame širdingą užuojautą vyrui BRONIUI 
MIKĖNUI, dukrai DANUTEI, sūnui POVILUI su 
šeimomis, broliui VYTAUTUI LAPATINSKUI ir dukrai. 

Jurgis ir Gerda Leskauskai 

Mūsų brangiai 

AtA 
GRAŽINAI VARNAITIENEI 

MIKĖNIENEI 
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos vyrui 
BRONIUI, dukrai DANUTEI, jos vyrui ALGIUI, jų vai
kams ANDRĖJAI ir JUSTINUI, sūnui POVILUI ir jo 
žmonai JIEVUTEI, jų vaikams DAINAI ir VIKTORUI, 
broliui VYTAUTUI LAPATINSKUI, jo dukrai DALIAI 
HAGEN ir jos sūnui LUKUI. 

Šioje skaudžioje netekties valandoje esame su Jumis. 

Joana, Jonas, Rima ir Heidi 

Mylimai sesutei 

AtA 
GRAŽINAI LAPATINSKAITEI 

mirus, reiškiame širdingiausią užuojautą broliui VY
TAUTUI LAPATINSKUI, vyrui BRONIUI MIKĖNUI, 
dukrai DANUTEI, giminėms ir artimiesiems bei kartu su 
kolega Vytautu liūdime. 

Buvę Pabaltijo universiteto kolegės/os ir 
kapelionas Rapolas Krasauskas 

AtA 
MARYTEI RUZGIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui VLADUI RUZ
GAI, jų vaikams RITAI, LINDAI, EDVARDUI ir jų šei
moms bei kitiems artimiesiems. Liūdime kartu su Jumis. 

Pasaulio Lietuvių centro taryba, valdyba, 
Bingo talkininkai ir administracija 

Remkite Ir platinkite 
katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

i 

AtA 
JUOZAS LEŠČINSKAS 

Mirė 2007 m. sausio 6 d., sulaukęs 88 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Ramygaloje. Gyveno Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: žmona Angelė Leščinskienė ir trys dukterėčios su 

šeimomis Lietuvoje. 
A.a. Juozas priklausė šauliams. 
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, sausio 10 d. nuo 3 v. p.p. iki , 

, 8 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen > 
Park, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 11 d., 9 vai. r. Brady-Gill 
laidojimo namuose, iš kur a.a. Juozas bus palydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi žmona 
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 

Tel. 800—994—7600 arba www.petkusfuneralhomes.com 

Mūsų brangi žmona, mama ir močiutė, 

AtA 
NIJOLĖ GALBUOGYTĖ 

RAIŠIENĖ 
išėjo į dangiškuosius namus 2006 m. gruodžio 2 d. Nuliūdusi Seattle 
Lietuvių Bendruomenė iškilmingai atsisveikino su savo a.a. mylima 
nare gruodžio mėn., o sausio 13 d., šeštadienį, 10 vai. ryto, šv. Mišios 
bus laikomos Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th 
St. Lemont. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Giliame liūdesy liko vyras Vidmantas, sūnus Viktoras su žmona 
Laurie ir vaikais Sofija, Eriku, Liucija ir Vaiva; duktė Rasa su vyru 
Steve Liffick ir dukrelėmis Gabija, Vilija ir Asta; svainė Nijolė 
Zdanienė Čikagoje, pusseserės Nijolė Levenson ir Aldona Dulskienė, 
pusbrolis Gintautas Sabataitis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietu
voje. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus atvykti į šv. Mišias ir 
dalyvauti a.a. Nijolės laidotuvėse. Vietoj gėlių, šeima prašo aukoti: 
Raisys/Liffick Endowed Fund for Baltic Studies, c/o Department of 
Scandinavian Studies, University of Washington, PO Box 353420, 
Seattle WA 98195-3420 ir Lietuvos Dukterims, adresas Daughters of 
Lithuania, c/o Zita Zvirzdys, 8702 Fenwick Loop SE, Lacey, WA 
98513. Nuoširdžiai ačiū. 

Liūdinti šeima 

AtA 
JOAN K. OKSAS 

0 Mirė 2007 m. sausio 7 d., sulaukusi 79 metų amžiaus. 
Gimė ir gyveno Čikagoje. 
Priklausė šioms organizacijoms: Holy Cross Hospital Auxiliary 

volunteer board, Čikagos Lietuvių moterų klubo ir Mutual Federal 
Savings and Loan Association Board of Directors. 

Nuliūdę liko: vyras Casimer, sūnus Stephen Oksas su žmona 
Julie, anūkės Christine ir Kate; dukra Mary Kriaučiūnienė su vyru 
Marium, anūkai Aldas ir Ona. 

Velionė bus pašarvota antradienį, sausio 9 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 
vai. v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 Archer Ave. (arti 
Derby Road), Lemont, IL. 

Mišios už velionės sielą bus aukojamos trečiadienį, sausio 10 d., 
10 vai. r., Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. 

Nuliūdusi šeima 

AtA 
ELENAI RŪKIENEI 

mūsų draugijos ilgametei narei ir anksčiau draugijos leis
to žurnalo „Varpas" administratorei mirus, reiškiame 
užuojautą visiems artimiesiems. 

Varpo draugijos alumnai 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

• Sausio 13-osios — Lietuvos 
laisvės aukų atminimą ir pagerbimą 
sausio 14 d., sekmadienį Jaunimo 
centre rengia ALTo Čikagos skyrius. 
10:30 vai. r. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje ir Aukų atminimas JC Čiurlio
nio galerijoje. Kviečiame dalyvauti! 

• P L B Lemonto apylinkės valdy
ba sausio 14 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. kviečia į susitikimą su Jung
tinės Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB Seimo nariu prof. Romu 
Kašubą. Susitikimas vyks PLC di
džiojoje salėje. 

• Sausio 21 d., sekmadieni, Jau
nimo centro didžiojoje salėje 2 vai. 
p.p. kompozitorius ir dainininkas 
Algirdas Motuzą pristatys naują pro
gramą „Aš su tavim, daina". Malo
niai kviečiame atvykti j koncertą. Po 
koncerto — vaišės kavinėje. Bus ma
šinų apsauga. Rengia Jaunimo cent
ras. 

•Amer ikos lietuvių tarybos ats
tovybė Washington — Jungtinis 
Amerikos Pabaltijiečių komitetas 
(JBANC) vasario 9 - 1 0 dienomis 
L'Enfant Plaza viešbutyje ir Wood-
row Wilson centre (Washington) ruo
šia 7-ąją Baltijos konferenciją „Nafta 
ir kraujas: Baltijos energija ir komu
nizmo palikimas". Konferencijos gar
bės Svečias — Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus, kuris 
skaitys pagrindinį pranešimą. Bus 
rodomi dokumentiniai filmai apie 
Baltijos šalis, vyks susitikimai su JAV 
administracijos atstovais. Daugiau 

informacijos tel. 773-735-6677 arba 
e-paštu: AltCenter@aol.com 

• P a g r i n d i n ė Vasario 16-osios — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
rengiama ALTo Čikagos skyriaus, 
vyks 2007 m. vasario 11 d., sekmadie
nį. Mišios 10.30 vai. r. Marijos Gi
mimo bažnyčioje. Šventinio minėjimo 
programa 1 vai. p.p. Maria High 
School. Kviečiame dalyvauti! 

• K o v o 11-osios minėjimą ruošia 
Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos 
Čikagos skyrius. Minėjimas vyks Jau
nimo centro Didžiojoje salėje, 3 vai. 
p.p. Pasiteirauti galite tel. 708-499-
2172. 

• L i e t u v i ų j aun imo sąjunga per
tvarkė savo tinklalapį www.javljs.org 
ir prašo Amerikos lietuvius pranešti 
jiems savo elektroninio pašto adre
sus. 

• P o e t o B e r n a r d o 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". 

• K a i p i r kasmet organizuojamos 
Bryan Adrian ir „Ten Star Ali Star" 
krepšinio vasaros stovyklos. Joje gali 
stovyklauti 6-18 metų vaikai ir jau
nuoliai (vaikinai ir merginos) tiek 
mokantys žaisti krepšinį, tiek norin
tys jį išmokti. Norintys daugiau 
sužinoti, skambinkite tel. 704-272-
0873. 

Išrinkite labiausiai patikusią nuotrauką 
Kviečiame Jus apsilankyti tinklalapyje www.tmid.lt 

k išrinkti Jums labiausiai patikusią kojB&urso 

„Lietuviai pasaulyje" 
nuotrauka 

Š| konkursą paskelbėme praėjusiais metais. Jame dalyvavo autoriai iš dau
giau nei dvidešimties pasaulio Salite atsiuntę 800 nuotraukų. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie 
konkurso. Iki 2007 m. sausio 15 d. Jūs galite balsuoti už vieną labiausiai pa
tikusią nuotrauką. Jos autorius bus apdovanotas specialiu TMID prizu. 

Tautinių mažumu ir išeivijos departamento pranešimas 

SVEIKINIMAI IR AUKOS 
2006-aisiais, prieš šv. Kalėdas, 

kaip ir jau keletą metų anksčiau, 
„Draugas", norėdamas skaitytojams 
palengvinti asmeninių šventinių svei
kinimų rašymą ir siuntimą, pasisiūlė 
jų sveikinimus už nedidelę kainą 
paskelbti dienraštyje. Šia paslauga, 
kaip žinome, daug mūsų skaitytojų 
pasinaudojo, tačiau kai kurie, supras
dami, kaip lietuviškai spaudai reika
linga finansinė parama, su sveiki
nimu atsiuntė ir kalėdinę dovaną — 
papildomą auką „Draugui". Esame 
už šias aukas nuoširdžiausiai dėkingi 
ir norime aukotojų sąrašėlį čia atski
rai paskelbti. 

Po 100 dol.: 
Lietuviai pensininkai Čikagoje; 
Aldona ir dr. Antanas Lipskiai; 
Praurimė ir dr. Leonidas Ragai; 
Irena Kriaučeliūnienė; 

Irena Kazlauskienė; 
Šiaurės Amerikos Ateitininkų 

taryba; 
Stasė V Pautienienė; 
Lietuvos Vyčių Amerikos Vidurio 

apygarda. 

65 dol.: 
Halina Bagdonienė. 

Po 50 dol.: 
Lietuvių venezualiečių klubas 

Čikagoje; 
Edmundas ir Marija Vasiliauskai; 
Algis ir Irena Regiai; 
Lemont LB apylinkės valdyba; 
Stasė E. Semėnienė; 
Pranas ir Aldona Totoraičiai; 
Zita ir Julius Sirkai; 
Anatolijus ir Danutė Milūnai; 
Maria ir Antanas Vyčai; 
Algis ir Yolanda Zaparackai. 

Dar kartą visiems nuoširdžiai dėkojame ir linkime 
laimingų, sveikų, sėkmingų Naujųjų metų! 

Gražus Naujųjų metų sutikimas vyko Pasaulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje, Lemont. šokių sūkuryje sukosi Ir buvęs ilgametis Draugo fondo 
tarybos pirmininkas Bronius Juodelis su žmona Ramune. 

Laimos Apanavteienės nuotrauka. 

Roger R, Chenosky, gyv. Chicago, EL, parėmė „Draugą" 50 dol. 
auka. Širdingai dėkojame. 

Vida M. Kuprytė, Cicero, IL, pratesdama prenumeratą, kartu 
atsiuntė dar 50 dol. auką „Draugui". Esame dėkingi šiai talentingai 
mūsų skaitytojai ir bendradarbei, kuri taip sumaniai, įdomiai kas savaitę 
paruošia puslapį „Iš ateitininkų gyvenimo" . Linkime sėkmės, ištvermės 
ir laimės Naujaisiais metais. 

Palaimintojo Ju rg io Matulaičio misija, Lemont, IL, linkėdama 
„Draugui" „Gražių švenčių!", atsiuntė 100 dol. auką. Savo ruožtu — mes 
linkime misijai ilgai, sėkmingai gyvuoti ir tarnauti lietuviams, vedant 
juos arčiau Viešpaties. Dėkui už tokią dosnią auką. 

Lemont Jezuit Fathers of Della Strada, Lemont, IL, pasveikino 
„Draugą" švenčių proga ir kartu atsiuntė 100 dol. auką. Esame sujau
dinti jų dosnumu ir labai dėkojame, kartu linkėdami sėkmingų, laimingų 
Naujųjų metų! 

Amerikos Lietuvių tautinė sąjunga (pirm. P e t r a s Buchas), 
„Draugui" linkėdama linksmų švenčių, atsiuntė 100 dol. auką! Esame 
dėkingi ir linkime, kad 2007-ieji būtų veiklūs, sėkmingi ir atneštų viso
keriopos laimės. 

Viena iŠ konkursui atsiųstų nuotraukų: Jorgen Stadje (Švedija) Ratelis. 
Lietuviška šiluma Švedijos žemėje. 

Ramojus Vaitys, „Vaiko va r t a i į mokslą" organizac i jos 
iždininkas, atsiuntė „Draugui" 100 dol. auką ir mielą laiškelį: „Siun
čiame 100 dol. auką, kaip atsilyginimą už jūsų paslaugas, spausdinant 
reklamas ir straipsnius apie mūsų organizacijos veiklą". „Draugas" 
visuomet stengiasi pasitarnauti mūsų lietuviškai veiklai ir mielai žinu
tes, straipsnius, nuotraukas spausdina. Labai malonu, kad retkarčiais ir 
tos, „Draugo" reklamuojamos organizacijos atsilygina bent nedidele 
auka, geru žodžiu. Linkime „Vaiko vartams į mokslą" sėkmingų Naujų 
metų, atveriant nepasiturintiems vaikučiams Lietuvoje kelius į mokslo 
šviesą. Ačiū už auką. 

mailto:AltCenter@aol.com
http://www.javljs.org
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