
THE LIBRARY OF CONGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
SERIALS DIVISIOM 
^ S H I S G T O H DC f * " " " 3 0 

| i i,,,„, l l l|)|1,l, l||Į1,, lt,.!!..!,nll1H..!$.»..l.«.-»"i 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 03-14-05 

PERIODICALS 
March 15,2005 
Vol. XCVI 

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 
ANTRADIENIS - TUESDAY, KOVO - MARCH 15, 2005 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 
Nr.52 

Kaina 50 c. 

Siame 
numeryje: 
Insulto ištiktojo 
grįžimas į normalų 
gyvenimą. Galėsime 
daugiau padaryt i . 

2psl. 

Kaip ir kodėl žmonės 
meldžiasi. JBANC 
inicijuota rezoliucija 
JAV Kongrese. 
Lietuvos bankas keičia 
savo ženklą. 
Pagerbimai Baltijos 
valstybių šventėje. 

3 psl. 

Pašnekesys apie 
gyvybės išsaugojimą. 
Mons. A. Svarinskas. 

4 psl. 

Naujo ginklo tikslas — 
sukelti skausmą. 

5 psl. 

„Jaunimėlio" koncertui 
praėjus. „Draugo" 
rėmėjai. Mirė mokyt. 
Stasys Rudys. Kovo 
11-osios šventė Dailės 
muziejuje, Lemonte. 

6 psl 

Sportas 
* Sekmad ien į Meksikoje 

baigėsi 2005 m. s ezono šiuo
la ik inės penkiakovės planetos 
taurės varžybų pirmasis eta
pas. Trečiąją vietą tarp 32 fina
lo dalyvių užėmė Edvinas 
Krungolcas, surinkęs 4.424 taš
kus. Varžybų nugalėtoju tarp 
vyrų tapo rusas AJeksej Turkin 
(4,476 tšk.). 

* Esti jos s o s t i n ė s pr ie
miestyje vykusį Bal t i jos ša
lių jaunučių plaukimo čempio
natą bendrojoje įskaitoje lai
mėjo Lietuvos komanda. Dvide
šimt jaunųjų Lietuvos plaukikų 
surinko 261 tašką, aplenkę var
žybų šeimininkus estus (241 
tšk.) bei latvius (144 tšk.). 

* Tr isdeš imt t r eč ią per
galę 60-ose JAV NBA regu
l iar iojo sezono rungtynėse iš
kovojo Cleveland ..Cavaliers" 
komanda su Žydrūnu Ilgausku. 
„Cavaliers" krepšininkai sek
madienį namuose 98:86 nugalė
jo Indiana „Pacers" komandą. 
Lietuvis aikštelės šeiminin
kams pelnė 16 taškų, po krep
šiais atkovojo 11 kamuolių, blo
kavo 2 varžovų metimus bei su
rinko penkias pražangas. 

* 36-erių me tų b u v ę s Ar
gen t inos futbolo r i n k t i n ė s 
puolėjas Gabriel Batistuta nu
sprendė baigti savo sportinę 
karjerą. Per 78 varžybas šalies 
rinktinės sudėtyje jis įmušė 56 
įvarčius. Ateityje G. Batistuta 
ketina imtis futbolo trenerio 
darbo. 

Naujausios 
žiruos 

* K o n s e r v a t o r i a i n o r i 
p ra t ę s t i KGB rezervą tyrusios 
komisijos darbo laiką. 

* S iū loma „ a p k a r p y t i " 
Seimo pirmininko reprezenta
cinį fondą. 

* Lietuva^ mezga diplo
m a t i n i u s s a n t y k i u s su Iraku, 
Afganistanu ir Libija. 

Val iu tu santykis 
1 LSD — 2.572 LT 
1 EI IR — 3.452 LT 

Rusijos ambasadorius užsipuolė spaudą 
Vilnius, kovo 14 d. (ELTA) 

— Rusijos ambasadoriaus Boris 
Cepov pirmadienį išplatintas 
atviras laiškas „Lietuvos ryto" 
dienraščio vyriausiajam redak
toriui, kuriame šis dienraštis 
kaltinamas šmeižtu ir melu dėl 
šeštadienį išspausdinto straips
nio apie galimą B. Cepov atšau
kimą, papuoš „Lietuvos ryto" 
kavinės sieną. 

Taip tvirtino „Lietuvos ry
to" vyr. redaktoriaus pirmasis 
pavaduotojas Rimvydas Valat
ka. 

„Aš asmeniškai, kaip ir visa 
'Lietuvos ryto' redakcija, di
džiuojuosi, nes tai — gražus pa
sveikinimas su Kovo 11-ąja. Nu
sprendėme šį tekstą įsirėminti 
ir pakabinti mūsų kavinėje. 
'Lietuvos ryto' kritikai po šio B. 
Cepov teksto turėtų užsičiaupti. 
Jo reakcija rodo, jog kartu su ki
tais Lietuvos žurnalistais ir in
telektualais nemažai nuveikė
me įtikindami, kad prezidentas 
neturėtų vykti į Maskvą minėti 
Lietuvos okupacijos", sakė R. 
Valatka. 

B. Cepov kreipimesi į dien
raščio vyriausiąjį redaktor ių 
Gedvydą Vainauską rašoma, jog 
„Lietuvos rytas" esą seniai nesi
gėdija skleisti šmeižtą ir dezin
formaciją, todėl „Lietuvos pilie
čių yra suvokiamas kaip 'gelto
nosios spaudos' simbolis. Ką ir 
kalbėti apie užsienio valstybių 
piliečių, ta rp jų ir diplomatų, 
garbės ir orumo paisymą", tei
giama B. Cepov laiške. 

Rusijos diplomatas piktina
si, kad ir j am esą teko „melo ir 
provokacinių prasimanymų por

cija". „Nėra reikalo spėlioti, kie
no užsakymą vykdė šio falsifi
kato autoriaus plunksna. Atsa
kymas visiškai akivaizdus — tai 
užsakymas tų politinių jėgų Lie
tuvoje, kurioms ne per nago juo
dymą nerūpi tolesnė geros kai
mynystės santykių tarp Lietu
vos ir Rusijos raida, kurios pri
mygtinai perša rusofobijos ir 
konfrontacijos idėjas", rašoma 
dokumente. 

B. Cepov teigimu, G. Vai
nauskas ir „į jį panašūs veikė
jai" N u k e l t a į 5 psl. 

Mirė 
Kovo 11 -osios 

akto 
signataras 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) 
— Šeštadienį mirė Lietuvos ne
priklausomybės akto signa
taras Vytautas Paliūnas. 

Kaip pranešė Lietuvos ne
priklausomybės akto signatarų 
klubas, 74 metų V. Paliūnas mi
rė po sunkios ligos. 

V. Paliūnas penktadienį ne
dalyvavo Kovo 11-osios proga 
Prezidentūroje surengtame pri
ėmime. Čia j am turėjo būti 
įteiktas Lietuvos nepriklauso
mybės medalis, kurio jis nebu
vo atsiėmęs. 

V. Paliūnas buvo baigęs 
Kauno politechnikos instituto 
Hidrotechnikos fakultetą. Vė
liau studijavo Maskvos staty
bos ir architektūros aspirantū
roje. Nuo 1961 m. dirbo Kauno 
politechnikos instituto Teorinės 
mechanikos katedroje dėstyto
ju, vėliau tapo šios katedros ve
dėju. 

Prasidėjus atgimimui V. 
Paliūnas aktyviai įsijungė į jo 
veiklą ir Kauno politechnikos 
instituto Teorinės mechanikos 
katedroje įkūrė Sąjūdžio grupę. 
Buvo Vytauto Didžiojo universi
teto iniciatyvinės grupės narys 
ir 1989-1991 m. Vytauto Didžio
jo universiteto Atkuriamojo Se
nato narys. 

1990-1992 m. V. Paliūnas 
buvo Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo de
putatas. Taip pat Lietuvos radi
jo ir televizijos valdybos narys. 
Lietuvos mokslo akademijos ta
rybos narys. 

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras po 17 metų pertraukos viešėjo Lenkijos sostinėje. Varšuvos Didžiojo 
teatro Moniuškos salėje vilniečiai rodė nacionalinį veikalą — Broniaus Kutavičiaus operą „Lokys" ir prancūzų 
kompozitoriaus Jacąues FromentaI Halevy operą „Žydė". Michailo Raikovskio'ELTA) nuotr. 

Darbo partija populiarumu 
dvigubai lenkia kitas 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) 
— Maždaug ketvirtadalis ap
klaustų Lietuvos gyventojų Sei
mo rinkimuose balsuotų už 
Darbo partiją (DP). 

Tai rodo rinkos analizės ir 
tyrimų grupės RAIT vasario 17-
22 d. atlikta Lietuvos gyventojų 
apklausa. 

Paklausti, už kurią partiją 
balsuotų, jeigu šiandien vyktų 
Seimo rinkimai, už DP pasisakė 
25.9 proc. apklaustųjų. Vis dėl
to ,,darbiečių" šalininkų suma
žėjo — sausį už šią partiją pasi
sakė 27.8 proc. apklaustųjų, tai 
yra beveik 2 proc. daugiau. 

Antrojoje vietoje esanti Tė
vynės sąjunga (TS, konservato
riai) nuo DP atsilieka daugiau 
nei dvigubai. Už šią partiją bal
suotų 11.2 proe. tyrimo dalyvių 
(sausį buvo 9.8 proc.). 

Lietuvos socialdemokratų 
partiją 'LSDP) remia 10.2 proc. 
apklaustųjų (buvo 9.7 proc.). 

5 proc. rinkimų barjerą taip 
pat perkoptų Liberalų ir centro 
sąjunga (5.9 proc.) bei Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjunga (5.6 proc.). 

Jei rinkimai vyktų šiuo me
tu, į Seimą nepatektų Liberalų 
demokratų partija. 

Kalėti nuteist i banko plėšikai 
Vilnius, kovo 14 d. (ELTA) 

— Buvęs Vokietijos banko ap
saugos darbuotojas Pavelas Ko-
becas už rekordinio masto plė
šimą nuteistas kalėti 5 metus, o 
jo bendrininkas Giedrius Kve-
daravičius — 4 metus ir šešis 
mėnesius. Bausmes jie turės at
likti pataisos namuose. 

Tokį nuosprendį pirmadienį 
paskelbė Vilniaus miesto 3-
iosios apylinkės teismas, išna
grinėjęs buvusio Vokietijos ko
mercinio banko „Vereins und 
Westbank AG" (dabar - „Baye-
rishe Hypo-und Vereinsbank") 
plėšinio bylą. 

Sis nuosprendis per 20 die
nų apeliacine tvarka gali būti 
skundžiamas Vilniaus apygar
dos teismui. Bausmės laikas 
kaltinamiesiems pradedamas 
skaičiuoti nuo jų sulaikymo — 
2004 metų rugpjūčio 11 d. 

Prokuroras Linas Kupruse-
vičius teismui siūlė skirti griež
tesnes bausmes — P. Kobecą 
kaip nusikaltimo organizatorių 
įkalinti 6 metams ir 6 mėne
siams, o jo bendrininką G. Kve-
daravičių — 6 metams. 

Bylą nagrinėjęs teisėjas 
Dmitrijus Korsakovas atmetė 
apiplėšimo metu sužaloto ban-

Banko plėšikai — P. Kobecas (d) ir G Kvedaravičius — nuteisti 5 ir 4.5 
metų laisvės atėmimo bausmėmis. JfaMo Ropūcto 'ELTA) nuotr 

ko apsaugos darbuotojo Ričardo 
Bukelio ieškinį, kuriuo buvo 
prašoma priteisti jam 25,000 li
tų moralinei žalai atlyginti. 

Teismas nusprendė iš dalies 
tenkinti saugos bendrovei 
„Ekskomisarų biuras" padarytą 
turtinę žalą ir iš nuteistųjų pri
teisti jai 47.700 litų. Saugos 

bendrovė savo mater ia l in ius 
nuostolius buvo įvert inusi 
54,000 litų, o moral inę žalą 
įstaigos įvaizdžiui — 2 mln. li
tų. Šį ieškinį te ismas atmetė. 

Kaip jau buvo skelbta. 2004 
m. rugpjūčio 10 d. iš Vokietijos 
komercinio banko „Vereins und 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Lietuviai 
skinasi kelią j 

valdžią 
Latvijoje 

Vilnius , kovo 14 d. (BNS) 
— Lietuvis Igoris Malinauskas 
gali tapti pirmuoju Lietuvos pi
lietybę tur inčiu savivaldybės 
tarybos nariu Latvijoje. 

Išankstiniais duomenimis, 
šeštadienį Latvijoje vykusiuose 
vietos savivaldos rinkimuose, 
kuriuose pirmą kartą dalyvavo 
septyni Europos Sąjungos pilie
čiai, 37 metų verslininkas I. 
Malinauskas pelnė latvių sim
patijas ir turėtų patekti į Keka-
vos valsčiaus savivaldybės ta
rybą. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", ki t iems dviem rinki
muose dalyvavusiems Lietuvos 
piliečiams, atrodo, sekėsi pras
čiau. 

Jekabpilio rajone įsikūru
sio 50 metų Hendriko Vilimo 
atstovaujama rinkėjų sąjunga 
„Viesytė" iškovojo vieną vietą. 
Ar tarybos nario mandatas ati
teks lietuviui, ar jo partijos ko
legai, paaiškės tik suskaičiavus 
vertinimo balsus. 

Tuo tarpu 42 metų Alvido 
Jakubonio, kur i s rinkimuose 
dalyvavo socialdemokratų sąra
še, partijai Preilių rajone esan
čioje rinkimų apylinkėje nepa
vyko laimėti nė vienos vietos. 

Latvijos pirmosios partijos 
sąraše kandidatavęs L Mali
nauskas pasakojo, kad daly
vauti rinkimuose jį paskatino 
noras pagerinti tiek latvių, tiek 
ir Latvijoje gyvenančių lietuvių 
gyvenimą. 

Nuo 1997 m. Latvijoje gy
venantis L Malinauskas tvirti
no, kad rinkėjai palankiai ver
tino jaunų politikų dalyvavimą 
rinkimuose ir nepaisė tautybės. 

Kekavos valsčiuje jis yra 
įkūręs bendrovę, verčiasi kaimo 
turizmu. I. Malinauskas yra ve
dęs latvę, su ja augina vienerių 
metų dukrą. 

V. Adamkus: Lietuva padės 
aiškintis holokausto priežastis 

Vllnius/Tel Avivas , kovo 
14 d. (ELTA) — Lietuva ketina 
padaryti viską, kad būtų išsiaiš
kintos holokausto priežastys, ir 
padėti kovoti su nepakantumu 
bei antisemitizmo apraiškomis. 
Taip pirmadienį per susitikimą 
su Izraelio vadovu Moshe Kat-
sav pareiškė prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Pasak Lietuvos vadovo, vi
zitą-1 Izraelyje yra galimybė pa
gerbti milžiniškus žydų tautos 
nuostolius Antrojo pasaulinio 
karo metu, kai tragiškai daug 
netekčių patyrė ir Lietuvos žy
dų tauta. „Tikiuosi, kad tai nie
kada nepasikartos", pažymėjo 
prezidentas. 

„Ketiname padaryti viską, 
stengdamiesi išaiškinti šios tra
gedijos priežastis bei kovojant 
su nepakantumu bei antisemi

tizmo apraiškomis", susitikimo 
metu pabrėžė V. Adamkus. 

Izraelio valstybės preziden
tas M. Katsav pabrėžė, kad šiuo 
metu Lietuvos ir Izraelio santy
kiai yra labai geri, ir pridūrė, 
kad naują postūmį šių santykių 
plėtrai suteiks šiemet rengia
mas oficialus Izraelio preziden
to vizitas į Lietuvą. 

Kaip pranešė prezidento 
spaudos tarnyba, pokalbyje bu
vo nutar ta , kad dar neišnaudo
tos visos Lietuvos ir Izraelio 
ekonominio bendradarbiavimo 
galimybės. 

Šiemet pirmą kartą su M. 
Katsav į Lietuvą planuoja at
vykti ir didelė Izraelio versli
ninkų delegacija. 

Šiuo metu Izraelio ir Lietu
vos prekybos apimtys yra paly
ginti menkos. 

K. Prunskienė: V. Adamkus 
metė Rusijai polit inį iššūkį 
Vilnius, kovo 14 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus apsisprendimą ge
gužės 9-ąją nevykti į Maskvą 
Lietuvos nepriklausomybės Ak
to signatare Kazimira Pruns
kienė laiko Lietuvos vadovo po
litiniu iššūkiu, kuris, jos nuo
mone, „Rusijos dabar t ies ir 
ateities požiūriu neatrodo nei 
europietiškai orus, nei strate
giškai perspektyvus". 

Pasak K. Prunskienės, Lie
tuvai belieka tikėtis, kad Len
kijos prezidentas Aieksandr 
Kwasniewski, tesėdamas savo 
pažadą, esant progai užsimins 
apie Lietuvą bei gegužės 9-osios 
dienos istorinę prasmę Europos 
tautoms. 

„Esu t ikra, jog svarbiausius 
savo šalies praeities vertinimus 
i r ne mažiau svarbius ateities 
prioritetus didelio masto tarp
tautiniuose forumuose turėtu
me išsakyti i r realizuoti mes pa
tys, Lietuvos atstovai, prisiim
dami pilną atsakomybę už savo 
žodžius ir veiksmus. Kitų vals
tybių globa ir tarpininkavimas 

niekada nebus tinkamiausias. 
Dar ir todėl Lietuvos preziden
tas gegužės 9-ąją turėjo būti 
kartu su Europos ir kitų valsty
bių vadovais", pareiškė K. 
Prunskienė. 

Lietuva Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos sukaktį paminės 
būdama Europos Sąjungos bei 
NATO nare. Tai, politikės nuo
mone, galėtų būti pakankamas 
pagrindas labiau išsilaisvinti 
nuo skausmingos praeities, 
daugiau atsiveriant pasaulio ir 
Europos procesams, labiau 
identifikuotis su oficialia Euro
pos Sąjungos šalių užsienio po
litika, pripažįstančia taip pat ir 
strateginės partnerystės su Ru
sija svarbą ateities Europai. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos va
dovė K. Prunskienė teigė, kad 
prezidento V. Adamkaus pirma
sis pas isakymas televizijoje 
apie jo kaip piliečio ir valstybės 
vadovo skir t ingus motyvus 
apsisprendžiant, ar priimti Ru
sijos prezidento Vladimir Putin 
kvietimą, Nuke l t a į 5 psl. 

Socialliberalai konservatoriui 
siūlo atsiprašyti 

Jurgis Razma 
T-inos Žilyt^s į FLTA) nuotr 

Vdnius, kovo 14 d. (BNS) 
— Parlamentinė socialliberalų 
frakcija siūlo konservatoriui 
Jurgiui Razmai, suabejojusiam 
buvusių parlamentarų socialli
beralų Alvydo Ramanausko ir 
Jeronimo Kraujelio įdarbinimo 
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 
institucijose teisėtumu, jų atsi
prašyti. 

Seimo konservatoriui J. 
Razmai kilo įtarimų, jog įdar
binant buvusius parlamentarus 
ŽŪM institucijose buvo pažeis
tas Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybes tarnyboje 
įstatymas ir, prašydamas tai iš
siaiškinti, kovo pradžioje jis 
kreipėsi į Vyriausiąją tarnybi
nės etikos komisiją 'VTEK). 

VTEK praėjusį ketvirtadie
nį nustatė, jog buvę parlamen
tarai , po r inkimų įsidarbinę 
ŽLTM institucijose. Viešųjų ir 
privačiųjų interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymo 
nepažeidė. 

Nepasitvirt inus konserva
toriaus į tarimams, sociallibera
lai siūlo J . Razmai „savo vie
šiems pareiškimams kelti di
desnius reikalavimus" ir „rasti 
iaiko atsiprašyti A. Ramanaus
ko ir J. Kraujelio". 

Pasak socialliberalų frakci
jos pranešimo spaudai, „J. Raz
ma tikriausiai ne visai supran
ta opozicijos darbo ypatybes, to
dėl jo veikla peržengia kon
struktyvios kritikos ribas ir 
tampa nekompetentingu kabi
nėjimusi". 

Tuo tarpu konservatorius J. 
Razma tvirtino atsiprašyti so
cialliberalų neketinantis, dar 
daugiau, manantis , jog šie jam 
turėtų padėkoti, jog „situacija 
buvo išaiškinta". 

„Niekuo jų neapkaltinau, 
todėl nematau pagrindo atsi
prašyti", sakė J. Razma. 

Kreipdamasis į VTEK, J. 
Razma rėmėsi tuo, jog įstaty
mai draudžia iš valstybės tar
nybos išėjusiam asmeniui me
tus eiti pareigas įmonėje, jeigu 
jo tarnyba buvo tiesiogiai susi
jusi su šios įmonės veiklos prie
žiūra ar kontrole 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
Insulto ištiktojo 

grįžimas į normalų gyvenimą 
lONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Nuo 1947 metų medicinoje 
įvesta nauja specialybė — fizio
terapija. Tai medicinos mokslo 
dalis, sk i r t a nuo bet kokios 
ligos, į skai tant ir insultą, nu
kentėjusįjį a ts ta ty t i į normalų 
gyvenimą. Tai — reabilitacija. 

F iz io terapeutas , ligoninės 
personalas ir namišk ia i bei 
oažįstami, draugai gali vienodai 
stropiai s tengtis ligoniui padėti 
sveikti po ligos, taip pa t ir po 
insulto, tačiau ligonio visiškas 
ar dalinis pasveikimas priklau
so nuo sužalojimo dydžio. Todėl 
ne kiekvienas vienodai gerai 
pasveiksta po kiekvienos ligos, 
taigi ir po insulto. Sveikimas po 
?.enos kūno pusės pasilpimo a r 

paralyžiaus (hemiplegijos) prik
lauso nuo smegenų arteri jų 
sužalojimo, jų užsikimšimo, 
pr iskret imo dėl sklerozės, jų 
plyšimo — kraujo išsiliejimo į 
smegenis a r jų užakimo dėl iš 
ki tur a tnešto kamščio — trom
bo, dydžio. 

Jei smegenys smarkiai su
žalotos, ta i j a s atitaisyti reikia 
daugiau laiko ir pastangų. 

Jei kraujo išsiliejimas suke
lia insultą, ta i sveikatai a tgaut i 
, ^stangos atidedamos, kol ligo
nio būklė nusistovi, stabilizuo-
, -si. Visais insulto atvejais 
nradėti gydymą reikia kaip ga-
'••rrr, greičiau. 

K a i p i l ga i t r u n k a 
s v e i k a t o s a t g a v i m a s 

Nepamirškime, kad du 
•;»lykai čia veikia: ligonis sten

gi a tgaut i sveikatą, o peršo
k s bei namiškia i , draugai 

stengiasi jam padėti tai padary
ti. Todėl labai klaidingai elgtųsi 
tas ligonis ir visi jo artimieji, 
kurie patys nesistengtų, o viską 
pavestų tik gydomajam perso
nalui. Visi turi įsijungti į svar
bų darbą. 

Pirmiausia turi būti gydo
mos tokios negerovės, ka ip 
širdies liga, hipertenzija a r 
cukraligė. 

Visi veng ia s u n k u m ų 

Niekas nenori imtis sun
kaus darbo — visi stengiasi tą 
kitam pavesti, o patys geidžia 
gauti gėrį be pastangų. Tokio 
dalyko gyvenime nėra. Už tai 
visi mes iš pasakų pasaulio, iš 
tuščių fantazijų turime ryžtis 
grįžti į tikro žmogaus gyveni
mą: reikia kovoti su visomis 
insultą sukeliančiomis nega
lėmis visomis jėgomis. Čia 
apsileidimas reiškia tą patį , 
kaip nepasveikimas. 

Todėl nors ir labai nepatogu 
ir sunku būtų reikiamai gyventi 
sklerozės viengiant, cukraligę 
tva rkan t ar su širdies liga 
tvarkantis, vis vien reikia vyk
dyti gydytojo nurodymus. Kitos 
išeities nėra nė vienam nuken
tėjusiajam. 

S v a r b i a u s i a s ž m o g a u s 
gė r i s 

Svarbiausias žmogui daly
kas yra jo nusi teikimų, jo 
asmenybės sunormavimas nuo 
pa t žmogaus gyvenimo pra
džios. Nesubrendęs į normalų 
asmenį žmogus nepajėgia tin
kamai elgtis tiek sveiku bū
damas, tiek insultą ar kitą 

Trys talentingos Čikagos Ht. mokyklos mokinės (iš kaires): Viltė Baliutavičiūtė, Indrė Virsinskaitė ir 
Akvilė Zakarauskaitė, deklamavusios poeto Stasio Džiugo eilėraščius iš knygelės „Kiškučio 
vardinės"Lietuvitt rašytoju draugijos pernai žiemą ruoštame literatūros vakare. 

Zigmo Degučio nuotr. 

negalę gavęs. Nusiteikimais, 
asmenybe nesusitvarkęs nuo 
pat mažens, nepajėgia nepersi
valgyti ir neužsisėdėti cukraligę 
gavęs; toks negali mesti rūkęs 
žaizdai skrandyje atsiradus; 
toks neklauso patarimo skle
rozės atveju. J i s mano, kad 
kitam, o ne jam, bus blogai. O 
kai blogis prisiartina, jis sakosi 
buvęs kvailas ir dėl to dabar 
gailisi. 

Kad mums nereikėtų gai
lėtis ateityje, turime dabar 
pradėti sveikai elgtis. Dabar
tinis žmonių vienas kito ap-
kalbėjimas (apie pagalbą vienas 
kitam — nė nesvajok), toks 
narkotizavimasis, rūkymas, 
tinginiavimas... yra tikriausias 
savęs žudymas. Tik bepročiai 
save žudo. Aišku, kad mums, 
lietuviams, nepakeliui su to
kiais. Kol dar laikas, nebūkime 
paiki. 

Padėkime artimui 

Negalima ligonio gydymo 
pavesti vien tik gydytojui. Ta 

t iesa yra labai aiški insulto 
atveju. Šeimos nariai ir draugai 
tur i įsitraukti į ligonio sveikatos 
atgavimo darbą. J ie gali psi
chologiškai ir fiziškai daug 
padėti. Bet iš kur rasti tokių 
žmonių, jų dabar su žiburiu rei
kia ieškoti. Dabartiniai žmonės 
yra tapę savanaudžiais. J i e , 
užsiėmę menkniekiais, todėl 
svarbiai pagalbai sunku, tie
siog neįmanoma, surast i pa
dėjėją. Tik pamėgink surast i 
padėjėją prie paliegusio sene
lio ar senelės, kad nereikėtų 
jų siųsti į prieglaudą, ir susidur
si su neįveikiamomis kliūti
mis. 

Todėl reikia išsiauginti 
žmoniškų, darbu, o ne liežuviu, 
pajėgiančių talkint i asmenų. 
Nors tai sunkiausias darbas, 
bet jo mes turime griebtis, jei 
nenorime tapti galvijų banda. 
Žmoniškai elgtis pajėgiantieji 
y ra visuomenės deimančiu
ka i . Jų darbais turime visi 
gėrėtis ir jiems visomis jėgomis 
talkinti. 

Ž m o n i š k o a s m e n s paga lba 
y r a l a b a i s v a r b i l igoniui 

Įvairių ligų, ta ip pat ir in
sulto komplikacijos dažniau at
sitinka ligoninėse savaitgaliais. 
Mat savaitgaliais yra mažiau 
rūpinamasi ligoniu. Tada yra 
mažiau personalo ir ne taip stro
piai ligoniai prižiūrimi. Tuo lai
kotarpiu ligonis mažiau gauna 
naudingų skysčių ir jo kūnas 
daugiau išdžiūsta, jo cukraligė 
pablogėja, o širdies liga nepa
kankamai stebima. 

Todėl visi artimieji sten
kimės ne vien aplankyti ligonį 
savaitgaliais, bet ir padėkime 
atsigerti, pavalgyti. 

Atsiminkime, kad kiekvienam 
ligoniui labai svarbus pakanka
mas naudingų skysčių gėrimas, 
sriubų ir vaisių bei daržovių val
gymas. Vien vaistais — tabletė
mis ar injekcijomis — tokio rei
kalavimo nepatenkinsi . Todėl 
yra nepakeičiamas gėris ligoniui 
turėti t ikrai žmoniškus vaikus 
bei kitus šeimos narius, kurie 
susirgusįjį nuoširdžiai slaugo. 

G A L Ė S I M E PADARYTI DAUGIAU, NEI DAROME DABAR 
Didvyčių, Jodėnų, Babrun-

genų ir Lieplaukės kaimų 
-ventojai 2004 metais vykdė 
s orojektus, kuriuos parėmė 

ižsienio fondai: „Krikščioniš-
1 4Jų ver tybių puoselėjimas 

*>~>Hruomenėje" — rėmėja 
• ikos katalikų bažnyčios 
vpų konferencijos, Lietu-
^talikų šalpa valdyba; pro-
3 „Sve ika ta ir vanduo 
vos kaime", rėmėjas — 
jos Bendruomenių fondai; 
-tąs ,,Bendruomenių suau-
jų Švietimo centrai — 
• išsaugojimui'' — Europos 
a n a „Orundvig— 1". 

t v - p 2004 metais tapo 
->'ro Europos Sąjungos 
c na rę . Norime padėkoti 

--»<? mūsų projektų rėmė
j u kotojams ir pasidalinti 
'<3ij bendruomenės kaimų 
tojų pat i r t imi mokant is 

- *i i gyvenimą naujai. 
•ropos Sąjungos šalys 
pasveikino, o mes su-

~-ne atidžiau visus pašalius 
urėti , a r mokame vertinti 
ką tur ime, kuo dalinsimės, 
žiau pasižiūrėjome ar nie-
nekliudo srauniam upeliui 

a ~vai tekėti , ar kiemų, laukų 
pakraštėliuose neliko teršalų — 
augalė l iams gyvenimą t ruk
dančiu, žmonėms akis badančių. 
Žviigtcipiome ir j save reik-
if-sncmis akimis . . . Kokie mes 
ateiname j Europos šalių šeimą? 

Nu n sausio pradžios ne
maža grupe mūsų kaimų ben-
dninmenes narsu pradėjo lan
kyti Suaugusiųjų švietimo cen-
*-:: p . i -kmtas ir prakt in ius 
ijžsi'-mimus. padedančius su
prasti, ka mums žada gyveni
mas Europos Sąjungoje, ką mes 
*ur;mi- išmokti, kaip pakeisti 
<avn surambėjusi mastymą0 

Susitikimai su įvairių profesijų 
dėstytojais, suprantančia is ir 
puoselėjančiais gerus ketinimus 
padėti kaimo žmonėmis, išlavi

no bendruomenės narių jaut
rumą, praplėtė žvilgsnio ribas 
toliau už savo kiemo vartų. 
Suprantame, kad taip šuoliuo
jan t permainų laikui, atsilikti 
negalime, — turime keisti savo 
požiūrius, įpročius, tobulinti 
žinias. Per ilgai sąstingis už
truko kaime. Sutraukyti anks
tesnieji darbiniai ryšiai, o nau
jieji sunkiai beįsitvirtina. 
Susvetimėję santykiai tarp 
kaimynų, giminių, bendradar
bių. Plika akimi matosi, kad jau 
nepakanka stengtis daryti tai, 
ką gali, bet daug svarbiau — 
da-yti tai, kas labiausiai rei
kalinga šiandien, neatidėlio
jant . 

Dalyvavimas Lietuvos ūki-
ninkų draugijos ir labdaros 
organizacijos iš Jungtinės Ka
ralystės „Powerful Information" 
projekte „Sveikata ir vanduo 
Lietuvos kaime" ir bendradar
biavimas Europos šalių projekte 
„Suaugusiųjų švietimo centras 
— kaimo išlaikymui", kurį ligi 
2005 m. sausio administravo 
misionierius iš Kanados, Klai
pėdos dvasinės pagalbos jau
nimui fondo direktorius Ričar
das Liškauskas, paskatino ke
turių kaimų žmones atidžiau 
pažvelgti į save, savo problemas 
ir visą aplinką. Pirmieji projek
to žingsniai buvo skirti aplan
kyti šių kaimų šeimas, pokalbių 
ir anketinių apklausų metu 
ištirti bendruomenės narių 
nuomones, troškimus. Ką dary
ti, kad mums dažnai nesiseka 
net savo norų suformuluoti, o 
jeigu žinome, ko norėtume, tai 
nelabai tikime, kad pasiseks... 
Suaugusiųjų švietimo centro 
steigimui visi pri tarė, tačiau 
neįsivaizdavo „centro" be pa
talpų, reikalingiausių mokymo 
priemonių. Gal dėl to susirinko 
ne tiek daug klausytojų, kiek 
tikėtasi Bet kas ieško, tas 
atranda Pradėję paskaitas ne

įrengtame šaltame pastate, vė
liau persikėlėme į senovinę, 
krosnimi ir židiniu kūrenamą 
ūkininko, vieno iš projekto 
vykdytojų Edmundo Pakal
niškio trobą, kurioje ir prie
monės, ir indai kavos pertrau
kėlėms, ir betarpiškas bendra
vimas nieko nekainuoja. Be to, 
kai kurie paskaitų lankytojai 
pokario metais yra lankę šiame 
pastale buvusia pradinę mo
kykla, atgijo daug prisiminimų. 
Nors centras vienkiemyje, ta
čiau 2—3 kilometni? ateiti gero 
noro vedinam, nieko nereiškia, 
tolimesnieji — savo automobi
liais atvažiuoja. 

Po šia pastoge Jodėnų 
kaime projektų vykdytojai daly
vavo dvidešimtyje seminarų, 
paskaitų, praktinių užsiėmimų. 
Visi susitikimi vyko dvasingoje 
aplinkoje, dėkojant Dievui už 
gaHmybę būti kartu, tarnauti 
Tėvynei savo sugebėjimais, kan
triu darbu, malda. LKRŠ para
ma leido daugiau dėmesio skir
ti vaikų ir jaunimo dvasiniam 
ugdymui, stovykloms. Vaikų 
stovykla „Pievų dovanos" skirta 
pažinti Dievo kūrinijai, jaunimo 
stovykla „Keturios stichijos" — 
buvo pirmoji tokio tipo stovyk
la Lietuvoje, apie tai rašė spau
da, rodė televizija. Jaunimas 
įrodė, kad moka giliai mąstyti, 
jausti, o išorinis jų abejingumas 
dar neatspindi jų vidaus. Skir
tos lėšos panaudotos kūrybi
niams vadovų darbams atlygin
ti, religinei literatūrai įsigyti, 
maldingoms kelionėms orga
nizuoti, daugeliui organizacinių 
reikalų išspręsti. 

Suaugusiųjų švietimo pas
kaitų lankytojai, kurių amžius 
nuo 25 iki 75 metų, suprasda
mi, kad tokio aukšto lygio pro
jektus vykdyti turi tinkamai 
pasiruošę, pirmiausiai rūpinosi 
sutvarkyti aplinką, ištirti van
dens švarumą, išsiaiškinti 

ekologinio ūkininkavimo ga
limybes, domėjosi netradiciniais 
verslais. Vaidoto Putr iaus iš 
Klaipėdos paskaitose „Vanduo 
— Dievo dovana a r žmogaus 
rūpestis", klausytojai sužinojo 
apie paviršinio ir požeminio 
vandens tėkmes, geriamojo 
vandens savybes ir jo į taka 
žmogaus sveikatai, ap tarė 
būdus, kaip buityje išvalyti van
denį, o dar geriau—jo neteršti, 
jeigu surūdijusiais vamzdžiais 
a r tiesiog iš gręžinio teka 
rudas , kaip silpna kava, ar 
valdžią koneveikti, ar patiems 
rūpint is kaip pašalinti prie
žastis. 

Čia pat vietoje a t l ik tas 
šulinių, upelių vandens chemi
nės sudėties tyrimas, tiesiogine 
prasme sukėlė siaubą šio van
dens vartotojams, nes leistinos 
cheminių medžiagų normos 
buvo viršytos keletą kar tų . 
Švariausias pasirodė esąs Jodės 
upelis, kurį maitina šaltiniai ir 
šalia nėra jį teršiančių objektų. 
Teko kuo greičiau aiškintis 
šulinių, upelių taršos židinius. 
Visų vieninga nuomonė: kol ne
turėsime nuotekų sistemos, ne
susitvarkysime pagal visus rei
kalavimus mešlidžių, kompos-
tinių ir šiukšlių dėžių, nemėty
sime upelių pakrantėse ir tie
siog į tekantį vandenį kas pa
kliūva, reikalai greitai nepa
judės į priekį. O Didvyčių kai
mo artezinių gręžinių vanduo, 
visų naudotojų nuomone, se
niai reikalauja nugeležinimo įren
ginių. Tai sudėtingiau, tačiau 
kas draudžia svajoti ir ieškoti 
galimybių šią problemą spręsti? 
Kito seminaro metu gydytoja 
Irena Kudžmienė pateikė dau
gybę pavyzdžių, kokie susirgi
mai tykoja (ir jau daugelį „su
gavę) užteršto vandens vartoto
jus . Ne tik išoriškai, bet ir vi
diniai mes esame nuolat per
sekiojami baimės susirgti dėl 

vandens kokybės mūsų virtu
vėse gaminant maistą, malši
nant troškulį... Susitikime su 
Plungės sveikuolių organizaci
jos „Rats" vadovu Kazimieru 
Kazragiu ir sveiką mitybą bei 
gyverimą išsivadavus iš žalingų 
įpročių propaguojančiu Vygan
tu P r onskumi , klausytojai 
girdėjo gyvus liudijimus apie 
žmogaus galias įveikti ir išo
rinius, ir vidinius mūsų gyveni
mo t r i k d ž i u s . Pasitikėdami 
Dievu, daugelis žmonių, su
žlugdyti) alkoholio poveikio, 
pakyla naujam gyvenimui. Tai 
paliudijo susitikimo svečiai. 

Lietuvos ūkininkų draugijos 
valdybos pirmininkės Marijos 
Račkait ienės paskaitos apie 
sveiką suderintą mitybą, Žemės 
ūkio rūmų ekologinio ūkinin
kavimo specialistės Editos 
Karbauskienės paskaitos apie 
ekologinio ūkininkavimo ga
limybes ir konkretūs patarimai 
asmeniškai visiems besido
mintiems, be abejo, teikė vilčių 
ir drąsos žengti žingsnelius į 
nebandytus dirvonus. 

Garsi žolininkė, provizorė 
farmakognostė Jadvyga Bal-
vočiūtė ne tik pasakojo apie 
vaistažolių auginimo paruošimo 
būdus, dalinosi įvairiausių 
žolelių gydomųjų arbatų recep
ta is , bet ir domėjosi, kokias 
vaistažoles mūsų moterys pa
žįsta. Nors jų žino ne vieną, ta
čiau kiekvieną dieną, po kojomis 
sumindoma daugybę vaistažo
lių, perkame į arbatžoles pa
našias sąšlavas gražiuose mai
šeliuose, geriame dažytus vais
vandenius nesusimąstydami, 
kokį poveikį ta i daro mūsų 
sveikatai. Daktarė ragino kuo 
greičiau suformuoti savo šei
mose požiūrį į sveikatos būklę, 
kad rasdami laiko viskam, pir
miausia tur ime jo rasti savo 
sveikatai s t ipr int i . Sveikata 
nesiskųsime ir tada, kai tu-
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rėsime mėgstamą užsiėmimą, 
mažiau išeikvosime energijos 
tramdyti pykčiui, depresijoms. 

Kodėl nepabandyti imtis 
vaistažolių rinkimo ir paruoši
mo verslo ekologiškose žemėse, 
kodėl nepamėginti auginti 
karklų vytelėms ir mokytis 
pinti? Į pynėjų seminarą, kurį 
vedė Aidas Markevičius, su
sirinko nemažai moterų, ne 
viena iš jų jau pirmojo užsiėmi
mo metu parodė neeilinius 
gabumus. Gertrūdos ir Jono 
Rimeikių senovinės sodybos 
aplinka gražiai papildė vytelių 
pynėjų nuotaiką. Šioje sodyboje 
pastoviai repetuoja Didvyčių 
ūkininkių draugijos moterys, 
čia jos ruošėsi rimtam koncertui 
Norvaišiuose, kur su tų ben
druomenių dainininkais skam
bant lietuviškai dainai per
žengė Europos Sąjungos 
slenkstį. 

Apie dvasinę sveikatą, 
tarpusavio santykius šeimoje, 
bendruomenėje, pakantumą ir 
toleranciją, kitaip manantiems, 
ki ta taučiams ir kitų religijų 
išpažintojams, dalinosi min
timis psichologė ir pedagogė 
Danguolė Misiukonienė. 

LKRŠ vicepirmininkė Ilona 
Laučienė, prelatas Edmundas 
Putrimas iš Kanados, viešėda
mi bendruomenėje ir šim
tametėje kaimiškoje troboje 
susitikę su jautriais, viskuo 
besidominčiais kaimo žmo
nėmis, galėjo pajusti, kad Lie-

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DFL PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Te*. 312-ŠB7-1285 

BUGB4EC. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuvėms sutvafcys danfc už pneraną karną. 
Sustenmuiabėtai^StcaartMSetuviSka. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
56 E WaaMngton, Surte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

GALE SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialiste 
15900 W. 127 tti S t SIS 200 

Lamont, H. 00430 
830-719-4799. 

PrMauso Good Sarnaritan, Central 
DuPage, Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

JONAS V.PRUNSNS, MD 
TEFH DALLAS PHUNSMS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo olagnozės ir gydymo spebafistai. 

Bota: 84 
McHenry:! 

847-289-8822 
815-363-9895 

EtcGrovec 847-718-1212 
www.MnoispeAi.com 

Remkit« to platinkite 

tuvoje nėra taip liūdnas vaiz
das, kaip kartais aprašo spau
da. Kaimo žmonės nori tobulėti, 
geriau pažinti dvasines ver
tybes ir vienas kitą. Pravesti 
sielovados pokalbiai su vaikais, 
jaunimu ir jų tėvais bei sene
liais, susikaupimo valandėlės, 
plevenant žvakelių ugnelėms, 
patvirtino biblijinę tiesą — 
„kur du ir trys, ten ir aš". Gėrio 
darbams daryti nereikia mi
nioms susirinkti , — galime 
nemažai nuveikti turint tikė
jimą ir didelį norą*. 

Visų vykdytojų projektų 
sąveikavimas viena kryptimi,— 
rūpintis kaimo žmogaus fizine 
ir dvasine sveikata, kaimo 
išlikimu su visa jam būdinga 
etnine kultūra, religija, etno
grafiniu paveldu, paliko ryškų 
pėdsaką bendruomenės narių 
sąmonėje. Lietuvos žmonės, 
mokantys saugoti ir gerbti 
savo aplinką, vertingą savo 
tėvų, senelių patirtį, sugebės tai 
išsaugoti ir prisitaikydami prie 
naujų Europos Sąjungos rei
kalavimų. Mokomės vyti šalin 
abejones, liūdesį ir pesimizmą, 
mokytis žvelgti naujai, kad dar
bas nekristų iš rankų, o pa
saulis pamatytų mažą tautą 
visavertę didelių tautų šeimo
je. 

Janina Daniel ienė 
Plungės rajono Babrungo 

šeimų bendruomenės 
„Tėviškė" vadovė 

< 
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JBANC INICIJUOTA 
REZOLIUCIJA PATEIKTA 

KONGRESUI 
Amerikos Lietuvių taryba, 

drauge su estų ir latvių cen
tr inėmis organizacijomis, per 
savo atstovybę Vašingtone — 
Jungtinį Amerikos Pabaltiečių 
komitetą kreipėsi į JAV Kon
greso atstovą John Shimkus, 
prašydama JAV Kongrese pri
statyti rezoliuciją, raginančią 
Rusijos vyriausybę pripažinti ir 
pasmerkt i Baltijos valstybių 
okupaciją. Atsiliepdamas į šį 
prašymą, kovo 9 dieną jis 
pateikė atitinkamos rezoliucijos 
siūlymą. Joje raginama, kad 
Rusijos vyriausybė aiškiai ir 
nedviprasmiškai pripažintų ir 
pasmerktų neteisėtai Sovietų 
Sąjungos 1940—1991 metais 
įvykdytą Baltijos valstybių 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
okupaciją ir aneksiją. Kiti 
Kongreso nariai taip pat bus 
kviečiami tapt i rezoliucijos siū
lymo rėmėjais (kosponsoriais). 
At i t inkama rezoliucija dar 
laukia pristatymo Senato rū
muose. Lietuvių organizacijos ir 
visuomenė bus kviečiamos 
kreiptis į savo atstovus, ragi
nan t juos prisijungti prie šios 
rezoliucijos ir balsuoti už jos 
priėmimą. „Šios rezoliucijos 
pr iėmimas iš dalies atsvers 
Maskvos bandymą savaip aiš
kinti II pasaulinio karo pabai
gą, kurio pasekmės neatnešė 
Lietuvai ir kitoms valstybėms 
nepriklausomybės, bet Sovietų 
Sąjungos okupaciją", — paste
bėjo ALTo pirmininkas Saulius 
Kuprys. 

J A V K o n g r e s o i r Senato 
B E N D R A REZOLIUCIJA 

p r i s t a t y t a Kongreso 
n a r i o J o h n Sh imkus 

Kongreso Atstovų rūmai 
pareiškia, kad Rusijos vyriausy
bė tur i aiškiai ir nedvipras
miškai pripažinti ir pasmerkti 
neteisėtai Sovietų Sąjungos 
1940—1991 metais įvykdytą 
Baltijos valstybių Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos okupaciją ir 
aneksiją. 

Kadangi Baltijos šalių 
įjungimas į SSRS buvo įvykdy
tas prieš laisvą Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos žmonių valią; 

Kadangi JAV nuosekliai 
laikėsi Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos neteisėtos aneksijos 
nepripažinimo politikos; 

Kadangi Rusija yra Sovietų 
Sąjungos valstybinių įsipareigo
jimų paveldėtoja; 

Kadangi 1939 metais pasi
rašy tas Molotov-Ribbentrop 
paktas ir jo slaptieji protokolai 

stalininės SSRS ir hitlerinės 
Vokietijos susitarimu leido 
Sovietų Sąjungai užimti ir 
pasisavinti Estiją, Latviją ir 
Lietuvą; 

Kadangi ši okupacija atnešė 
Baltijos tautoms kančias, ma
sinius žudymus ir trėmimus į 
Sibiro lagerius; 

Kadangi estų, latvių ir 
lietuvių tautos drąsiai ginkluo
t a rezistencija ir vėliau politi
nėmis priemonėmis priešinosi 
sovietinei agresijai; 

Kadangi Vokietijos vyriau
sybė pasmerkė 1939 metų 
Molotovo-Ribbentrop paktą ir 
viešai atsiprašė už hitlerinės 
Vokietijos pasaulyje vykdytą 
naikinimą ir terorą; 

Kadangi Sovietų Sąjungos 
Liaudies deputatų suvažiavi
mas 1939 metų Molotov-
Ribbentrop paktą 1989 metais 
pripažino niekiniu; 

Kadangi neteisėta Baltijos 
valstybių okupacija ir jų 
pasisavinimas yra vienas iš 
svarbiausių iki šiol Rusijos 
nepripažintų priespaudos faktų 
jos istorijoje; 

Kadangi Rusijai pripažinus 
okupaciją, tai padėtų pagerinti 
Estijos, Latvijos bei Lietuvos ir 
Rusijos žmonių santykius, 
sustiprintų vyriausybinius ša
lių santykius ir regioninį sta
bilumą; 

Kadangi Rusija pagirtinai 
pradėjo pripažinti rimtus ir 
apgailėtinus savo istorijos įvy
kius, t a rp jų prisidėjimą prie 
Lenkijos karių žudynių 1939 
metais Katyn miške; 

Kadangi tiesa yra galinga, 
gydanti, atleidžianti ir su
taikanti jėga, be kurios vieš
patauja nepasitikėjimas, baimė 
ir priešiškumas; 

Kadangi valstybės, aiškiai 
nepripažįstančios savo istorinių 
klaidų i r nesusitaikančios su 
savo praeitimi, negali sėkmin
gai kurti savo ateities; 

Todėl Atstovų Kongresas ir 
Senatas pareiškia, kad Rusijos 
vyriausybė turi aiškiai ir ne
dviprasmiškai pripažinti ir pa
smerkti neteisėtai Sovietų 
Sąjungos 1940—1991 metais 
įvykdytą Baltijos valstybių 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
okupaciją ir aneksiją. Tai 
reikšmingai sustiprins nuken
tėjusių tautų gerą valią ir 
regioninį stabilumą. 

Rezoliucijos vertimą 
paruošė 

ALTo 
informacijos t a r n y b a 

PAGERBIMAI 
BALTIJOS VALSTYBIŲ 

ŠVENTĖJE 
Kovo 7 d., JAV sostinėje 

Vašingtone įvykusioje iškilmin
goje vakarienėje (Gald Awards 
Dinner) pagerbtas Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas ir buvęs 
Estijos Respublikos prezidentas 
Lennart Meri. 

JAV-Baltijos fondas (US-
Baltic Foundation, USBF) 
apdovanojimą V. Ušackui skyrė 
už jo nuopelnus Lietuvai 
siekiant Lietuvos narystės ES ir 
NATO bei už vadovavimą 
ambasadai. Apdovanojimą Lie
tuvos ambasadoriui įteikė JAV 
atstovas iš Illinois valstijos 
John Shimkus. 

Priimdamas apdovanojimą, 
Lietuvos diplomatas kalbėjo: 
„Veikdamos drauge JAV ir 
Europa yra stipriausia gėrio 
jėga. Tai iliustruoja Lietuvos ir 
kitų pavergtųjų tautų istorija. 
Dėka JAV lyderystės ir mūsų 
draugų Europoje pagalbos, bei 
mūsų pačių žmonių ryžto, kovo
jan t už laisvę, blogio imperija 

: •—:—~r~• 

Seattle, WA, lietuvių ruoštoje Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos paminėjimo programoje kankliuoja Vaida Laucevi
čiui*. Z. Petkienės nuotr. 
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AMERIKIEČIŲ VERSLININKAI RAGINTI 
AKTYVIAU PASINAUDOTI VERSLO 
GALIMYBĖMIS BALTIJOS ŠALYSE 

Š.m. kovo 4 d. JAV Preky
bos rūmuose Vašingtone įvyko 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos am
basadorių JAV bei Amerikos pre
kybos rūmų verslo konferencija, 
kurios metu JAV verslininkams 
ir investuotojams buvo pristaty
tos investavimo ir verslo ga
limybės Baltijos valstybėse. 

Konferencijos atidaryme 
kalbėjęs, Lietuvos Respublikos 
(LR) ambasadorius JAV Vygau
das Ušackas paragino JAV 
verslininkus intensyvinti pre
kybinius ar verslo ryšius su 
Baltijos valstybėmis, bei teigė, 
kad amerikiečiai yra visuomet 
laukiami Lietuvoje. „Skubėkite 
pasinaudoti mūsų valstybių 
ekonomikos augimu, kuris kas
met siekia 6-9 proc. BVP ir yra 
didžiausias visoje išsiplėtusioje 
455 mln. gyventojų Europos 
Sąjungoje (ES), kad galėtume 
kartu dalintis Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos sėkmės vaisiais, ir, 
kad vieną dieną tarptautinių 
ekonomistų vadinami 'Baltijos 
tigrai' įgytų Baltijos jaguarų' 
palyginimą'', — sakė V. Ušackas. 

Konferencijoje kalbėjęs, LR 
ūkio ministras V. Uspaskich 
padėkojo amerikiečiams už 
Valstybės departamento inici
juotą vizų režimo panaikinimo 
Vidurio Europos ir Baltijos ša
lių piliečiams programą, su 
kuria šių valstybių ambasado
riai JAV buvo supažindinti kon
ferencijos išvakarėse, kovo mėn. 
3 d. Ministras V. Uspaskich 
išreiškė įsitikinimą, jog vizų 
panaikinimas ateityje paska
tins verslo ryšius ta rp Baltijos 
valstybių ir Amerikos. Prista
tydamas verslo aplinką Lietu
voje, ministras V. Uspaskich ją 
apibūdino kaip liberalią ir 
palankią verslui, bei pažymėjo: 
s i e t u v a pasižymi pastovia poli

tine aplinka, o mūsų narystė 
NATO ir ES suteikia investici
joms stabilumo garantą. Lietu
voje yra gerai išvystyta infra
struktūra, o mokesčių našta yra 
mažiausia visoje ES, darbo jėga 
yra kvalifikuota ir nebrangi. 
Lietuvos verslininkai gerai su
pranta Rusijos, Ukrainos ir kitų 
ES kaimynų rytuose kalbą, 
kultūrą ir mentalitetą, todėl 
mes esame puikus tramplinas į 
rytų r inkas" , — kalbėjo V. 
Uspaskich. 

Renginyje, pristatančiame 
verslo galimybes Baltijos vals
tybėse, ta ip pat kalbėjo Latvi
jos ir Estijos ekonomikos minis
trai Arturs Krišjanis Karins ir 
Andrus Ansip, dalyvavo JAV 
aukšti pareigūnai ir versli
ninkai: Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Anthony Wayne, 
Valstybės departamento ypa
tingasis ats tovas komercijai 
Frank Mermoud, Vyresnysis 
Prekybos rūmų viceprezidentas 
tarptautiniams ryšiams Daniel 
Christman, JAV ambasadoriai 
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 
Amerikos kompanijų atstovai. 

Konferencija Vašingtone 
yra sėkmingos JAV ambasa
dorių Estijoje, Latvijoje, Lietu
voje 2004 m. gruodžio mėn. 
Londone surengtos konferenci
jos apie verslo galimybes Balti
jos valstybėse tąsa. Po Londono 
konferencijos JAV investicijos 
Baltijos valstybėse padidėjo net 
200 mln. dolerių. 

Baltijos valstybių ekonomi
kos ministrai prieš konferenciją 
taip pa t susitiko su JAV 
Valstybės sekretoriaus padėjėju 
Anthony Wayne. Susitikime 
aptarti prekybos ir investicijų 
skat inimo klausimai tarp 
Baltijos valstybių ir JAV. 

K. Vaške lev ič ius 

SES. ONA MIKAILAITE 

sugriuvo, Baltijos valstybės 
paskelbė nepriklausomybę, o 
Europa tapo vientisa ir suvieny
ta. Žengdami demokratinių ir 
rinkos reformų priekyje, mes 
naudojamės amerikietiška pa
tirtimi, įtvirtinant labdaros ir 
atjautos tradicijas mūsų 
visuomenėje, remiant laisvę ir 
demokratiją Irake, Afganistane, 
Ukrainoje, Gruzijoje, Baltaru
sijoje ir kituose kraštuose'*. 

Iškilmingos vakarienės me
tu taip pat kalbėjo buvęs Estijos 
prezidentas (1992-2002) Len
nart Meri, pagerbtas USBF 
Baltijos valstybininko apdo
vanojimu. 

Baltijos valstybių šventėje, 
vykusioje prabangiame Ritz-
Carlton viešbutyje, dalyvavo 
400 svečių. Renginį organizavo 
JAV-Baltijos fondas drauge su 
Jungtinių baltų Amerikos 
nacionaliniu komitetu (Joint 
Baltic American National 
Committe, JBANC). 

K. Vaške lev ič ius 

Lietuvos bankas keičia savo ženklą 
Lietuvos bankas keičia savo 

ženklą ir pradeda taikyti Lie
tuvos banko ženklo ir kitų ta
patumo elementų naudojimo 
principus (firminį stilių). Jais 
apibrėžta, kaip praktikoje nau
doti naująjį Lietuvos banko 
ženklą, logotipą ir ki tus su 
institucijos t a p a t u m u susiju
sius vizualiuosius atributus: 
spalvas, šriftus, banko inter
jero ir eksterjero informacijos 
elementus. 

Naujuoju Lietuvos banko 
ženklu keičiamas nuo 1993 m. 
iki šiol naudotas Lietuvos 
banko ženklas. Kuriant naują 
Lietuvos banko ženklą, atsi
sakyta painios ornamentinės 
puošybos, ieškota naujų šiuo-
laikiškesnių sprendimų, kartu 
siekta išlaikyti visiems Lietu
vos banko ženklo tarpsniams 
būdingą susipynusių L ir B rai
džių kompoziciją. Naująjį ženk

lą sudaro maksimaliai supa
prastintų L ir B raidžių jungi
nys, v i r s tan t i s savarankišku 
simboliu, lakoniškai ir vaizdžiai 
reprezentuojančiu Lietuvos 
banką. 

Pagal naują firminį stilių 
parengtas ir išleistas Lietuvos 
banko 2005 m. sausio mėnesio 
biuletenis pradeda naujo dizai
no Lietuvos banko leidinių seri
ją. Nuo 2005 m. balandžio 1 d. 
Lietuvos banko naujasis ženk
las bus naudojamas ir visoje ki
toje banko vizualinėje informa
cijoje, išskyrus vidaus ir išorės 
apipavidalinimo sprendimus, ku
rie bus įgyvendinami atnauji
nant banko pastatų vidų ir išorę. 

Naująjį Lietuvos banko 
ženklą ir firminį stilių kūrė 
UAB „Dizaino institutas". 

Ryš ių su v i s u o m e n e 
sky r iu s 

Kaip ir kodėl žmonės meldžiasi 

Pastaruoju metu net ir populiarūs JAV 
žinių žurna la i pradėjo rašyt i apie 
maldą. Negalima nuginčyti, jog ta i 

visuotinis fenomenas: visų religijų žmonės 
meldžiasi — pavieniui ar su kitais, atskirai 
a r šventovėse. Neseniai padarytoje JAV gyve
nančių žmonių apklausoje atrasta, jog apie 
pusė apklaustųjų prisipažįsta, kad kasdien 
meldžiasi a r medituoja. Tai didesnis skaičius 
už tuos, kurie pastoviai lanko bažnyčias a r 
k i tus maldos namus. 

Televizijoje s tebėdami musu lmonus , 
pagarbinimo maldoje kaktomis liečiančius že
mę; ma tydami budis tus , sukryžiuotomis 
kojomis sėdinčius ir paskendusius meditaci
joje, ar žydus, sustojusius prie Jeruzalėje 
buvusios šventyklos griuvėsių, apsisiautu
sius maldos skaromis ir giedančius iš savo 
maldų knygų; regėdami katalikų bažnyčiose 
senu te s , va r s t anč ias rožinio karo l iukus , 
norom nenorom tur ime pripažinti maldos 
didybę. Tūkstantmečiais, šimtmečiais mel
dėsi ir šventieji, ir nusidėjėliai; vargšai ir 
turt ingi; tikintieji ir abejojantys. 

Maldą kažkas yra pavadinęs „sielos kal
ba". J ą supran ta bei vertina tiek vaidinamo
sios primityvios, tiek pažangios kultūros ir 
šiuolaikiniame pasaulyje, ir gilioje senovėje. 
Seniausi užrašyti maldų tekstai buvo ras t i 
Mesopotamijos šumerų plokštėse, įrašytose 
prieš 4,500 metų, nors tikriausiai malda yra 
da r senesnė. 

Žmogus natūral iai tiesia rankas ir kelia 
širdį į nematomą dievybę, nes tai j am tiek pat 
reikalinga, kaip apsirūpinti gėrimu bei valgiu 
kūno gyvybei palaikyti. 

Judaizmo ir krikščionybės malda giliai 
įsišaknijusi į biblinę Dievo sąvoką — Dievo, 
kur i s nori kalbėtis su žmogumi, ir žmogaus, 
kur i s sugeba išgirsti Dievo balsą bei j a m 
atsiliepti. Naujojo Testamento Kristui ne
reikėjo aiškinti apie maldos reikalingumą. 
J a m tereikėjo nurodyti, kokia malda Dievui 
pr i imt inesnė — nedaugiažodžiaujanti, bet 
atviros širdies malda, plaukianti iš su ar t imu 
susitaikiusios žmogaus širdies. Evangelistai 

aprašo Jėzų, bes imeldžiant į ne t ir mir t ies 
valandą. 

Musulmonai i š t ik imai vykdo „šalat", Die
vo garbinimo maldą, k a l b a m ą penkis ka r tu s 
dienoje. Hindusa i reči tuoja ma ldas iš savo 
šventų „Vedu" knygų. Budis tų vienuoliai ap
siima sunkius kūno t v a r d y m u s , kad išlaisvin
tų dvasią meditacijai . 

Rugsėjo 11-osios t ragedijos metu buvo 
itin įspūdinga, ka i žydai , musu lmona i ir 
krikščionys d r a u g e r inkos i mels t i s . Žmo
giškas skausmas sk i r t i ngų t ikėjimų žmones 
suvienijo malda. G a l b ū t ta i buvo tik akimir
ka, tačiau labai r e i k šminga akimirka . 

Žmonės meldžiasi įvairiomis progomis: 
norėdami išreikšti dėk ingumą, prašyt i Dievo 
pagalbos, ma ldau t i i šmin t ies , st iprybes ir 
paguodos varguose. M a l d a ta ip pat siekia ir 
kažko didesnio už pat į žmogų — paliesti Die
vą, su Juo bendrau t i , paki l t i virš žmogiško
sios būties. Kas skelbia , kad malda Dievą 
„trukdo", nesuvokia maldos esmės . 

Žmogui a r jo a r t imies i ems susirgus, ypač 
būdinga melst i sve ikatos . Pas taruoju metu 
mokslininkai ir gydytojai l inkę pripažinti . 
kad malda gelbsti s e rgan t i ems . J a u yra dau
gybė duomenų, rodančių, kad ligoniai, už 
kuriuos meldžiamasi , greič iau sveiksta ir pa
tiria mažiau ligos komplikacijų. Kardiologai 
tvirtina, kad 97 proc. š i rd ies liga susirgusių 
meldžiasi pr ieš operaci jas ir t ie, kurie mel
džiasi, ar už juos kit i meldžiasi , greičiau pa
sveiksta, a t s igauna . 

Afganistane ir I r a k e kovojantiems ka
riams malda itin svarbi — jie uoliai lanko 
bendras pamaldas , o ir namišk ia i už juos 
meldžiasi. Pavojaus m e t u , net mirt ies aki
vaizdoje malda n u r a m i n a , sus t ipr ina . 

Malda gali b ū t i pak i l i , t e ik ian t i gilų 
džiaugsmą. J i gali bū t i i r skausminga, kaip 
Kris taus ma lda Alyvų sode. Maldos neį
manoma t iksl iai i ša i šk in t i žmogiškais žo
džiais — ji lieka t a m t i k r a s sielos a tspindys . 
tačiau ją suvokia i r k ū d i k i s , ka lban t i s 
poterėlius prie savo lovelės. 
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Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Atsikratę utėlių, jeigu iš viso turėjome, 
buvom perkelti į švarius barakus, kurie skyrėsi 
nuo nešvarių tik tuo, kad čia buvo elektros šviesa. 
O kaip aš to žiauraus žandaro nekenčiu. Dabar, 
po 60 metų, ir anoji to žandaro pajuoka iš mūsų 
neatrodo tokia baisi. 

Mus p a s i t i n k a Dunojus 

Pagaliau priplaukiam prie Kehlheim mieste
lio, kur kanalas baigiasi ir mes įplaukiam į 
Dunojų. Iš čia ekskursija į didžiulį Weltenburg 
vienuolyną, kur išgirstame abatų giedamas 
popiežiaus Grigaliaus stiliaus nuolankiai pagar
bias giesmes. Nustebau ant altoriaus pamatęs 
retą reginį — arklio figūrą. Nespėjau sužinoti to 
reikšmės. Iš ten vykome į seniausią visame 
pasaulyje vienuolyno bravorą. Sėdime kaštonų 
pavėsyje ir galvojame, apie tai, kaip, abatai tokį 
pat alų gamino ir čia gėrė jau prieš 1,000 metų. 
Mažas miestelis, bet ir čia randame tradicinę 
Amerikos „ambasadą" — McDonald's. 

Paskui mažesniu laivu įplaukiame į „Do-
naudurchbruch", siaurą Dunojaus tarpeklį, siau
riausią ir giliausią Dunojaus vietą. Dešiniame 
krašte matyti stačios kalkakmenių uolos, pana
šios į tas, kur tiek kartų esame matę Illinois 
Starved Rock parke. 

Laive paskaita apie Dunojų. Tai ilgiausia, po 
Volgos, Europos upė, net 2,840 km ilgumo (Rei
nas „tik" 1,820 km), beveik keturis kartus ilgesnė 
už mūsų Nemuną. Ji išteka iš Schwarzwaldo kal
nų ir teka net per aštuonias valstybes, kol paga
liau pasiekia Juodąją jūrą. Mes ją vadiname Du
nojumi, vokiečiai — Donau, anglai — Danube, sla
vai — Dunaj. Jau nuo viduramžių ši upė yra svar
biausias vidurinės Europos prekybos vandens 
kelias. Dunojaus gražūs slėniai įkvėpė ir daug 
didžiųjų kompozitorių: Haydn, Beethoven. Mozart. 
Brahms, Schubert, Liszt, Bruckner, Strauss ir kitus. 

Apeiname plačią, apvalią, prie Hehlheim ant 
aukšto Michaelsberg kalno dunksančią. 59 m 
aukščio rotundą. Tai 1863 m. atidengtas pamin
klas paminėti Vokietijos 1813—1815 metų 
išlaisvinimo karus , todėl ir vadinama „Bef-
reiungshalle". Dar valanda, ir mes jau Regens-
burge, didžiausiame iš Vokietijos viduramžių 
miestų — šiandien čia 135.000 gyventojų Žino
mas jau nuo romėnų laikų, kai Marcus Aurelius 

čia paliko savo karių įgulą saugoti nuo barbarų 
toliausiai į š iaurę pas i sukus į Dunojų. Čia 
retkarčiais susirinkavo iš viso imperijos spręsti 
vidaus taikos ir teisingumo problemas. 

Regensburg per karą nukentėjo nedaug, todėl 
ir šiandien dar galima matyt i visai gerai išsilai
kiusį seną akmeninį, 16 arkų 310 m ilgumo tiltą, 
statytą 1135-1146 metais . Būdinga, kad iki to 
meto nei Viena, nei Budapeštas neturėjo tokio 
savo pastovaus tilto. Prie pat tilto yra mažas 
viešbutėlis, kuriame 1786 m. buvo apsistojęs 
rašytojas Johann Wolfgang von Goethe, praleidęs 
net 50 metų r a š y d a m a s dramat išką poemą 
„Faust". Ten pat prie pas ta to yra valgyklėlė, su 
iškaba „Warme Kueche". Tyčia, ar netyčia, 
kažkas jau ištrynė pusę _W" raidės, ir taip virtu 
vė liko „arme" (neturt ingai . Stovint ant tilto, 
matyti visas miestas, kurio įdomiausias pastatas 
yra gotiško stiliaus Sv. Petro katedra, s tatyta 
XIII amžiuje. Labai aukšt i skliautai su puikiais 
vitražais. Apžiūrinėdamas bažnyčią, nustebau 
aptikęs bent dešimt jvairaus dydžio altorių. 
Pailsėti susėdome lauke prie „Prinzess" kavinės, 
prie populiarios „Haid" a ikš tės ir stebėjome 
vietinių bei turistų minias . Pasirodo, kad po karo 
ir čia 1945 m. įsisteigė lietuvių gimnazija, kuri pa
metu buvo perkelta į Scheinfeld, pusiaukelyje 
tarp Wuerzburg ir Nuernberg. 

Žiūrėjau į „Castra Regina" forto akmenį, ant 
kurio buvo įrašas _A.D. 179". kai Marcus Aurelius 
buvo Romos imperatorius. Taip besėdint, mintys 
nuklydo į daug jaunesnę praeiti Pagalvojau, kiek 
šiame krašte, Bavarijoje, žinoma, ir kitur, atsira
do po karo lietuvių pabėgėlių nuo sovietinio 
potvynio ar maro. Tuomet, kur įsisteigė lietuviu 
stovyklos, atsirasdavo ir darželiai, mokyklos, 
gimnazijos. Štai kelios, pro kurias šioje kelionėje 
teko arčiau ar toliau pravažiuoti, ir apie jas 
dėkingai prisiminti: VViesbaden. Hanau, Wuer-
zburg, Seligenstadt , Schweinfurt, Bamberg. 
Scheinfeld. Erlangen. Dinkelsbuehl. Eichstaett, 
Dillingen. Ingostadt. Augsburg, Memmingen, 
Kempten, Muenchen, Rosenheim. Regensburg ir 
dar kitur. Kažkur teko skaityti, kad vien gimna
zijose tuomet mokėsi apie 3,000 jaunų žmonių, iš 
kurių per 900 gavo baigimo atestatus O kur dar 
studentai9 Ar gali kas dar abejoti, kad tėvynę 
prarado lietuviai mokslo neužmiršo' ' 

Bus daug iau . 
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PAGERBTAS 
MONS. ALFONSAS SVARINSKAS 

Sausio 23 d. Kaune iškil
mingai buvo paminėtos mon
sinjoro Alfonso Svarinsko 80-
osios gimimo ir 50-osios kuni
gystės metinės. 

Arkikatedroje bazilijoje šv. 
Mišias koncelebravo arkivysku
pas S. Tamkevičius, mons. V. 
Kazlauskas, mons. V. Senkus, 
kun. K. Ambrasas, SJ, mons. A. 
Svarinskas. Jubiliato sakytame 
pamoksle girdėjosi rūpesčio 
gaidos dėl dabartinės Lietuvos 
dvasinės, taut inės , dorovinės 
būklės. Mons. A. Svarinsko 
nuomone ir Bažnyčioje, ir tau
toje pasigendama ryškių, kovos 
dvasia pasižyminčių asmeny
bių, todėl kai kurių dabarties 
kunigų polinkius į konfor
mizmą netoleruot inas. Mon
sinjoras apgailestavo, kad 
pamažu nyksta kata l ik iška 
spauda ir kad iš vidurinių 
mokyklų užsimota išguiti tiky
bos pamokas, kad mažėja 
pašaukimų. Pasak mons. A. 
Svarinsko dvasinio, katali
kiško, taut inio patriotinio 
ugdydmo srityje laukia didelis 
darbų frontas, reikalaujantis 
vienyti ir vyresnės, ir jaunes
nės kartos, katalikų dvasininkų 
jėgas. 

Po šv. Mišių mons. A. 
Svarinsko jubiliejaus minėji-

Mons. Alfonsas S v a r i n s k a s . 

mas vyko Kardinolo V. Slad
kevičiaus memorialinio bu-
to-muziejaus svetainėje. Ir į 
Mišias, ir į muziejų susirinko 
daug įvairaus amžiaus žmonių. 
Monsinjorą ir susir inkusius 
svečius katal ikiška giesme 
pasveikino Šančių parapijos 
Dienos centro vaikai, o renginį 
vedę Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčios klebonas kun. Vir
ginijus Veprauskas ir memo
rialinio muziejaus vedėja Irena 
Petrai t ienė pakvietė visus 
prisiminti iškiliausius jubiliato 
gyvenimo momentus, pasida
lyti susitikimo ir bendradar
biavimo su juo įspūdžiais bei 
mintimis apie šių dienų 

RUOŠKIMĖS PAVASARIUI 
Pavasaris šiemet neskuba 

— atšliaužia tiesiog „sraigės 
žingsniu". Bet vieną dieną 
linksmiau nusijuoks saulutė, iš
tirps ledai, pradės sprogti klevo 
žiedų pumpurai... Ir tai tikrai 
įvyks visai netikėtai, tad laikas 
ruoštis tam smagiam sėjimo, 
sodinimo, auginimo laikui. 

L a i k a s sė t i 
Jeigu dar nenusipirkote gė

lių ir daržovių sėklų, reikėtų 
nedelsiant jomis apsirūpinti . 
Nors parduotuvėse sėklų būna 
ilgai, kone iki vasaros vidurio. 
bet — tikėkite — tai tos pačios 
sėklos, kurias galite ir šiandien 
jų lentynose rasti . Juo ilgiau 
sėklos užsiguli šiltose parduotu
vėse, tuo labiau jos išdžiūsta, 
nes popieriniai maišiukai, ku
riuose didžioji dalis sėklų supa
kuota, neapsaugo nuo parduo
tuvių šildymui pučiamo karšto 
oro ar drėgmės. Kai parsinešite 
sėklas namo, galite jas padėti 
vešioje, tamsioje vietoje ir taip 
išgelbėti jų daigumą. 

Kovo pradžioje galima į va
zonėlius ar lovelius sėti pomi
dorus ir daugiamečių gėlių sėk
las. Kol jos sudygs ir paūgės, 
ateis laikas pasodinti lauke. 
Jeigu taip pasėsite daugiametes 
iperennials> gėles, daugeliu at
vejų nereikės laukti visus me
tus, kad jos pražydėtų. Kai sėk
las sėjame tiesiai į darželio že
mę, paprastai jos tais pačiais 
metais nežydi 

D a u g i a m e t ė s gė lės , 
m ė g s t a n č i o s s au l ę 

Paprastoji piliarože, angį 
..Hnliyhncks", lot Alcea rosea. 

Kraujažole dabar yra įvai
rių spalvų — geltonu, oran
žiniu. raudonu ; . angį ..Yar 
fuv" lot AchiHcn m 

Šalavijas *:a kalbam*"' apie 
daugiameti, b<"'t vra ir VK na 

mečių), angį. ir lot. Salvia; 
Gailiardija, angį. ..Daisy 

Indian Blankef", lot. Gaillardia 
pulchella: 

Guboja, kartais dar vadina
ma miglele angį. ,.Baby's 
Breath", lot. Gypsophila ; 

Pentinius, angį. (kartais 
vadinama ..larkspur") ir lot. 
Delphinium; 

Rudbekija. angį. „Black Eye 
Susan), lot. Rudbeckia; 

Rudgrūdėlė, angį. ..Candy 
Tuft" (čia taip pat kalbame apie 
daugiametes), lot. Iberis sem-
pervirens; 

Ežiuonė, angį. „Coneflo-
wer", lot. Echinacea (paprastai 
šios patvarios gėlės yra rausvos. 
šiek tiek į violetinį atspalvį, 
spalvos, bet jau išvesta baltų ir 
net geltonų veislių) ir daug kitų. 

Š a k n i a g u m b i a i i r 
svogūnė l ia i 

Kovo mėnesį taip pat reikia 
į vazonus ar lovelius pasodinti 
per žiemą išsaugotus arba 
nusipirktus šakniagumbius bei 
svogūnėlius, pvz., begonijas. 
Kaladijas. ..canna" lelijas, jurgi
nus. I lauką sudygusius ir jau 
kiek paaugusius augalus bus 
galima perkelti, kai pasibaigs 
šalnų periodas, dažniausiai tai 
gegužės antrąją savaitę. 

Bet čia taip pat reikia atsar 
gumo: augalų, augusių kam
baryje ar rūsyje, negalima iš-
nešti tiesiai laukant ir pasodin
t i į lysvę. Jie turi pamažu pri
prasti prie kitokių oro sąlygų. 
ypač aštr ios saules šviesos. 
Bent t r i s dienas išneštus j 
lauką augalus reikia palaikyti 
pavėsyje arba vietoje, kur jio tik 
dalį dienos bus tiesiogiai ap 
šviesti saules, kitaip lapai 
. . n u d e g s " i r a u g a l u i r e i k ė s 
n e m a ž a i l a i k o , ko l vė l a t s i g a u s 
Taip. p a t š i u o s a u g a l u s r e i k i a 

Bažnyčios aktualijas. 
Arkivyskupas S. Tamke

vičius, įteikęs mons. A. Sva
rinskui padėkos raštą, pasi
džiaugė jo asmenybės vien
tisumu, ištikimybe Dievui ir 
tėvynei, papasakojo, kokią 
įtaką jam, jaunam kunigui , 
septintajame aš tunta jame 
dešimtmetyje turėjo pažintis, 
su lagerius praėjusiu kun. A. 
Svarinsku. Bažnyčiai ir tautai 
dramatišku laikotarpiu jaunes
nės kartos katalikų dva
sininkams jis buvo kovotojo už 
krikščioniškųjų vertybių iš
saugojimą pavyzdys, neretai ir 
įkvėpėjas. Arkivyskupas, pri
siminęs bendrus siekius 
Tikinčiųjų teisių gynimo 
komitete, leidžiant LKB kro
niką, organizuojant kitas ka
tal ikiškas to meto akcijas, 
linkėjo jubiliatui, kiek jėgos lei
džia, ir toliau būti tiesos šauk
liu. 

Mons. A. Svarinskas pa
pasakojo apie žmones, turėju
sius reikšmės formuojant ir 
ugdant jį kaip asmenybę. 
Pirmiausia tai jo tėvai, mokyto
jai, vėliau Kauno tarpdiecezinė-
je kunigų seminarijoje sutiktas 
kun. Petras Rauda, su kuriuo 
jam teko kalėti lageryje. Pa
žintis su šia iškilia asmenybe 
tęsėsi iki pat jo gyvenimo 
pabaigos. Abeze, lageryje, 1954 
m. kunigystės šventimus jam 
suteikęs vysk. Pr. Rama
nauskas , lageryje su t ik tas 
Galicijos unitų metropolitas 
kardinolas Josifaz Slipyj 
(Kobernychyj-Dyčkovski), kun. 
A. Markaitis, SJ, visam gyven
imui išliko dvasinio taurumo 

jeigu neįmanoma sunešti vi
dun, tai bent uždengti keliskart 
sulenktais laikraščių lapais , 
plastmasine plėvele arba net 
kokia sena antklode (žinoma, 
nenulaužiant lapų ar viršū
nės). 

Kambariniai a u g a l a i 
Kambariniai augalai ta ip 

pat jaučia pavasarį ir pradeda 
leisti naujas a tžalas , lapus . 
Kovo mėnuo — geras laikas 
juos persodinti, patręšti , net 
apkarpyti , jeigu per žiemą, 
negaudami pakankamai švie
sos, ištįso, pasidarė nelabai 
patrauklūs. 

Persodinant bet kurį au
galą, nereikia iškart įkišti į 
keliskart didesnį vazoną. Ge
riausia, kai vazonas yra 1-2 
colių diametru didesnis už bu
vusį. 

Prieš persodinant, augalą 
gerai palieti, kad visa žeme 
būtų drėgna. Aštriu peiliu ap
rėžti (iš vidaus) apie visus 
vazono kraštus, tuomet vazoną 
apversti ir pas tuksent i \ jo 
dugną, kita ranka prilaikant 
augalą, kad kr is tamas nesu
lūžtų. Jokiu būdu ne t raukt i 
augalo iš vazono, paėmus už 
stiebo ar lapų. Daug geriau va
zoną nutraukt i nuo augalo, 
tuomet nepažeidžiamos šak
nys. Jeigu kitaip neįmanoma 
augalo iš seno vazono išimti. 

pavyzdžiais. Šiltu žodžiu mon
sinjoras prisiminė ir kardinolą 
V. Sladkevičių, jų bendrus sie
kius p i rmais ia is Atgimimo 
metais. 

Apie t a i . kokią reikšmę 
aštuntojo dešimtmečio katali
kiškam jaunimui turėjo susi
tikimas su kun. A. Svarinsku, 
prisiminimais ir mintimis pasi
dalijo soc. m. dr. R. Jurku-
vienė-Butkevič iū tė , kun. R. 
Grigas, ses . A. Pajarskai tė , 
kun. A. Dumbliauskas, mons. 
V. Kaz lauskas . Kalbėjusieji 
vieningai pareiškė, kad mons. 
A. Svarinskas savo pastoracine 
tarnyste, aktyvia pilietine pozi
cija, kovine dvasia ir oria asme
nine la ikysena yra ir bus 
pavyzdžiu ne vienai Lietuvos 
katalikų kar ta i . 

Jubiliejaus proga mons. A. 
Svarinską sveikino Lietuvos 
Atgimimo sąjūdžio pirmi
n inkas . LR Seimo narys R. 
Kupčinskas, Tremtinių ir poli
tinių kalinių sąjungos atstove 
A. Ramanauska i tė -Skokaus-
kienė, kauniečiai ir kraštiečiai. 
Kardinolo Vincento Slad
kevičiaus memorialinėje sve
tainėje aidėjo katalikiškos ir 
tautinės giesmės, partizaniškos 
dainos, Lietuvos himnas. 
Jubil iatas, dėkodamas už su
rengtą minėjimą ir sveikini
mus, sakė, kad šią šventę jis 
priima ne tik kaip pareikštą 
pagarbą jo asmeniui, bet ir kaip 
krikščionišką solidarumą kovo
jan t už katalikiškų ir tautinių 
vertybių saugojimą, jų sklei
dimą ir įtvirtinimą. 

B a ž n y č i o s ž in ios , 
2005 m. Nr. 3 

verčiau sudaužyti (jei molinis) 
arba perpjauti (jei plastmasi
nis) vazoną. 

Iš t raukus iš vazono, šaknis 
truputį praskleisti pirštais, ga
lima šiek tiek ir apkarpyti, jei 
labai ilgos, susivijusios. Reikia 
apžiūrėti, ar nėra apipuvusių, 
pajuodusių bei kitaip nesveikai 
atrodančių. 

Jei panaudojamas vazonas, 
kuriame anksčiau augo kitas 
augalas , bū t ina i jį išplauti 
ka r š tu vanden iu bei muilu, 
tuomet įpilti kiek šviežios 
žemės, įs ta tyt i naują augalą 
maždaug iki tos pačios vietos, 
kur buvo matomas iš žemės 
anksčiau, įpilti žemės į kraštus 
ir ją „sukimšti", kad užpildytų 
visas tuščias vietas. Persodintą 
augalą vėl palieti. 

Da rže ly j e 
Kai pradeda atšilti oras ir 

žeme, kar ta is pastebime, kad 
daugiamečių gėlių kerai tary
tum iškilę į paviršių, net 
sudaro kupstelius. Tai vadina
ma žemės „iššalvėjimu", kai ji 
atšyla ir vėl sušąla. Pastebėjus 
tokį reiškinį, reikia žemę prie 
daugiamečių augalų šaknų sus
pausti , tuomet šis atšilimas-
a tša l imas nepakenks augalo 
šaknims. 

Jeigu pernai rudenį neap-
karpete kai kurių vėlai žydė
jusių augalų, palikdami jų sėk-

PAŠNEKESYS APIE GYVYBES IŠSAUGOJIMĄ 
Vasario 10 d. Kaišiadorių 

vyskupijos šeimos centras orga
nizavo renginį „Gyvybės vertė 
Kaišiadorių bendruomenėje: ką 
bendruomenė gali padaryt i 
išsaugant gyvybę". Į pašnekesį 
šia aktualia tema Šeimos cen
tro darbuotojai pakvietė Kai
šiadorių rajono savivaldybės 
deputa tus , kitus suinteresuo
tus asmenis. Renginyje taip pat 
dalyvavo Lietuvos šeimos cen
tro direktorė V. Valantiejutė. 

Susitikimą pradėjusi Kai
šiadorių vyskupijos šeimos cen
tro vadovė gyd. M. Bagdonienė 
glaustai apžvelgė Šeimos cen
tro veiklą ir darbo pobūdį 
Kaišiadoryse ir vyskupijoje. Po 
to žodį ta rė Kaišiadorių vys
kupijos šeimos centro dvasios 
vadovas kun. G. Tamošiūnas, 
pakviesdamas susibūrimo da
lyvius likti ištikimiems Baž
nyčios mokymui apie šeimą ir 
žmogaus gyvybes vertę bei 
liudyti šias nuostatas gyveni
me. 

Šeimos centro savanorė psi-
hologė R. Truskauskienė, pa
brėždama problemos ak tua
lumą, pateikė tokią statistiką: 
2004 m. Kaišiadorių rajone 
įregistruota 292 gimimai ir 506 
mirtys; greta šių, akivaizdžiai 
neigiamų demografinių rodik
lių per metus Kaišiadorių 
rajone atlikti 102 abortai. Šie 
skaičiai negalutiniai — jų gali 
bū t i ir daugiau. Pašnekovės 
teigimu, vidutiniškai kas trečią 
dieną Kaišiadorių rajone ne
tenkama vienos naujos gyvy
bės . Psichologė apgailestavo, 

iadėžes „paukšteliams", dabar 
geras laikas tai padaryti. Taip 
pa t ornamentinės žolės turėtų 
būti nukerpamos iki-maždaug 
4—6 colių nuo žemės paviršiaus. 
Kai pradės želti, likę „šiaudai" 
pranyks, o tuo tarpu jie apsau
gos augalo šaknis nuo staigių 
pavasarinių temperatūros pa
sikeitimų. 

Ast i lbės 
Klaus imas : Kataloguose 

labai reklamuojamos daugia
metes gėlės, vadinamos Astilbe. 
Ar joms reikia saulės, ar pavė
sio? Ar sunku jas auginti9 

Atsakymas: Astilbės, angį. 
ir lotyniškai vadinasi Astilbe. 
Kilusios iš Kinijos, Japonijos 
J ų lapai karpyti, žali su rausvu 
atspalviu. Žiedai balti, rožiniai, 
raudoni , purpuriniai, violeti
niai, susitelkę šluotelėmis. Žydi 
ilgai, bet tik vieną kartą (maž
daug birželio-liepos men.). 

Astilbe — pats geriausias au
galas pavėsiui arba ten. kur saulės 
gauna tik nedidele dienos dalį 
Augalas pakenčia šaltį, todėl 
žiemą net nereikia uždengti, 
bet neišlieka, jeigu retai laisto
mas. Ypatingų kenkėjų neturi . 
Beje, Astilbei peržydėjus, išau
ga smulkutės sėklos, iš kurių 
galima prisiauginti naujų auga
lų. Astilbės kerai taip pat gali 
būti dalinami ir padauginami. 

jog net pozityviai mąstanti 
žmonijos dalis, kuri kovoja už 
taiką pasaulyje, gamtos išteklių 
racionalų naudojimą, neprabyla 
mirties kultūros tema. „At
virkščiai, nūdienos visuomenė 
mums perša priešingas žmo
gaus gyvybei, jo orumui 'ver
tybes' ", — sakė prelegentė. 

Vėliau dalytasi nuomo
nėmis šia aktualia tema, ieško
ta problemos sprendimo būdų 
rajone. Kaišiadorių rajono mero 
pavaduotojas L. Prakapas pa
minėjo, jog abortus dažniausiai 
lemia pastaruoju metu įprastu 
reiškiniu tampančios santuokos 
„de facto", visuomenės turtinė 
padėtis, žmogaus nutolimas 
nuo Dievo nustatytos tvarkos. 
Pašnekovas taip pat atkreipė 
dėmesį į kitą neigiamą reiškinį 
— kai vaikai gimdomi tik tam, 
jog jų tėvai (ar bent jau motina) 
iš pašalpų už vaiką galėtų 
pragyventi. Tokio reiškinio įsi
galėjimą, pasak prelegento, tam 
tikra prasme lėmė netinkami 
valstybės įstatymai ir atsainus 
požiūris į šeimą. Pašnekovas 
pasidžiaugė, jog Bažnyčia, 
nepaisydama visų sunkumų, 
nenuleidžia rankų, primena ir 
pabrėžia, kas svarbiausia žmo
gaus gyvenime. 

Akimirka i$ „Draugo" ruoSto koncerto kovo 13 d., Jaunimo centre: Vilniaus universiteto kaimo kape
los „Jaunimėlio" Šokėjai pačiame Šokio jkarStyje. Jono Kuprio nuotrauka. 

Kaišiadorių rajono savi
valdybės administratorius A. 
Lukoševičius akcentavo, jog 
pastaruoju metu, ypač kaime, 
gausu girtaujančių žmonių; šis 
reiškinys tiesiog visuotinis. 
Pašnekovas retoriškai klausė, 
ar girtaujančių tėvų šeimose 
gimę vaikai bus visaverčiai, gal 
kaip tik modernios nūdienos 
visuomenės priemonės gimsta
mumui reguliuoti tokiu atveju 
praverstų? Kaišiadorių rajono 
savivaldybės deputatas, buvęs 
Seimo narys, gyd. J. Matule
vičius, buvo priešingos nuo
monės. „Gyvybė yra šventa, jos 
liesti negalime", — teigė gydy
tojas. 

Lietuvos šeimos centro 
direktorė V. Valantiejutė pa
brėžė, jog abortai sužeidžia 
moterį bei jos psichiką, ir ši 
problema vėliau virsta vaikų 
nemeile, kurią galime aki
vaizdžiai pajusti nūdienos 
visuomenėje. 

Antrojoje pašnekesio dalyje 
buvo svarstyta, ko reikėtų im
tis, kad žmogaus gyvybės 
išsaugojimu susidomėtų kuo 
didesnis žmonių būrys. 

Bažnyčios žinios, 
2005 m. Nr. 4 

Popiežius gali vadovauti 
„įvairiais būdais" 

Pasak Vatikano valstybės 
sekretoriaus kardinolo Angelo 
Sodano, popiežiaus silpna svei
kata jam netrukdo valdyti 
Bažnyčios. Kardinolas žurnalis
tams Vatikane pareiškė, jog 
vadovauti Bažnyčiai galima 

kaip tai geriausia daryti. So
dano tai pat pridūrė, jog tai ga
lioja ir popiežiaus bendradar
biams. Sykiu kardinolas pri
minė, jog Pijus IX devyniolikta
jame amžiuje popiežiavo 32 
metus. Sodano išreiškė, viltį, 

„įvairiais būdais". Šventoji jog dabartinis popiežius tar-
Dvasia parodysianti popiežiui, naus dar ilgiau. BŽ 

SKELBIMAI 

Neringos Stovykla ieško lietuviškai kalbančių 
vadovų, nusimanančių apie Lietuvos kultūrą, 

dirbti stovykloje Marlboro, Vermontė 
nuo 2005 m. birželio 15 d. iki rugsėjo 5 d. 

Vadovai praveda stovyklos programas, gyvena su stovyklauto
jais ir prižiūri jų kasdieninį gyvenimą. Vadovai turi turėt i 

patirties darbe su vaikais vasaros stovyklose. 
Alga: $8.84 'valandai (40val./sav.) 

Susidomėję tur i siųsti reziume anglų kalba pagal valdžios 
nurodymus šiuo adresu: 

Job Order 31657 
|obs & Training Division 

Vermont Department of Employment & Training 
P.O. Box 488 

Montpel ier, VT 05601-0488 

PASLAUGOS PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapohs (versle 49 metai 
Off Mcr Auksė S. Kane. 
Vilma jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
G e d i m i n a s P r a n s k e v i č i u s 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

IŠNUOMOJA 

„Draugo" *lt«ibimi} skyrtos 
m f-77J-S&S-9S0© 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600-5640; 

2 mieg. — $680-5720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

* 
fssriBfil 

iii: 

" - t 
Y U A <. i / M ,IM"V B E 

I S A K Y I I K O N r i i . i N i r R I 

S1LNCIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIKT: LATVI j \ KSTUA. t KRAINA. BALTARUSIJA 

I Š S I U N Č I A M E K I L - K V I L i N A S A V A I IL^. 
KRIST A l O M 1 : C i A V į J U I H l i S L A I I R A N K A S . 

1-800-775-SEND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a v o ("of fec r»nd (Scii 

2M* V I a . n N u . l . F M O V T . I L WVt3<) . T o l : 6 A O - 2 5 7 - 3 3 0 0 
K A I Y N A c o r p 

VU< S U , i h l v n i m U<>w.l P A I A I I N I tAHy-,7, T e l : 8 4 7 - 7 7 f r - 7 7 0 6 
;>7 1<> W 7 ! * l S t r C I 1 K A< •< ) . II. . rtfkv?.<>. U I : 7 7 ? - 4 3 4 - 7 9 J 9 
ftSO 1 78 T h Avc n r m > O T V1F \V, I I 6 0 4 5 5 . Tel 7OR-599-9680 



* 

Pasaulio naujienos 
;R«raafaiS AFP, Heutera. AP, ta»ffsx, ITAR-TASS, S*S 

S»ų agemfeų pranešimais) 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Jonas Paulius II, 

kuris atrodė gana judrus ir mo
javo susirinkusiems žmonėms, 
sekmadienį išvyko iš ligoninės 
ir grįžo į Vatikaną. 84 metų po
piežius iš ligoninės išvažiavo 
priekinėje pilko mikroautobuso 
sėdynėje, penkios valandos po 
to, kai buvo paskelbta, jog jis 
išrašomas. J is vilkėjo tradicinį 
baltą drabužį ir, važiuodamas į 
už 4 km esantį Vatikaną, pro 
automobilio langą laimino mi
nias. Popiežiaus sugrįžimą tie
siogiai transliavo televizija. Tuo 
tikriausiai buvo siekiama dar 
kartą nuraminti katalikus, ne
rimaujančius dėl popiežiaus 
sveikatos. Vis dar neaišku, kada 
ir kaip popiežius vėl dalyvaus 
bažnytinėse ceremonijose. 

HAGA 
Buvęs Kosovo premjeras 

Ramush Haradinaj Hagos tri
bunole padarė kaltės nepripaži
nimo pareiškimą dėl kaltinimų 
serbų žudymu, žaginimu ir de
portacija per 1998-1999 m. ka
rą. R. Haradinaj, buvęs Kosovo 
išvadavimo armijos (KIA) re
giono vadas, šiame Jungtinių 
Tautų (JT) karo nusikaltimų 
tribunole pareiškė esąs nekal
tas dėl 17 kaltinimų nusikalti
mais žmoniškumui ir 20 kaltini
mų karo įstatymų ar papročių 
pažeidimais. 35 metų R. Hara
dinaj praėjusią savaitę atsista
tydino ir pasidavė Hagos tribu
nolui. 

ROMA 
Italijos rinkimų komisija 

dėl parašų, kurių reikia tam, 
kad būtų galima kelti savo kan
didatūrą, suklastojimo fakto už
draudė vietos rinkimuose daly
vauti italų karo laikų diktato
riaus Benito Mussolini anūkei. 
Alessandra Mussolini, kraštuti
nių dešiniųjų judėjimo „Socia
linė alternatyva" vadovė, norėjo 
kandidatuoti į Latio — vieno iš 
14-os regionų, kur balandžio 3-4 
d. vyks rinkimai, — vadovus. 

A. Mussolini pareiškė apskų-
sianti rinkimų komisijos spren
dimą, kuriame teigiama, kad 
871 jos pristatytas parašas yra 
suklastotas. 

am 
WASHINGTON, DC 
JAV valstybės sekretorė 

Condoleezza Rice pareiškė ne
ketinanti pretenduoti į šalies 
prezidento postą. Neseniai su
rengtos apklausos duomenimis, 
daugiau kaip 80 procentų ame
rikiečių bus pasirengę balsuoti 
už moterį, kuri 2008 m. įvyk
siančiuose rinkimuose išdrįs 
mesti iššūkį vyrams ir stos į ko
vą su jais dėl prezidento posto. 
53 procentai apklaustųjų norė
tų, kad tokia moterimi taptų 
buvusio JAV prezidento žmona 
Hillary Clinton, kuri dabar yra 
New York valstijai atstovaujan
ti senatorė. 42 procentų ameri
kiečių nuomone, tapti preziden
te turi pamėginti C. Rice. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RAMALLAH 
Jungtinių Tautų (JT) gene

ralinis sekretorius Kofi Annan 
susitiko su palestiniečių prezi
dentu Mahmoud Abbas ir sakė, 
kad pasaulis yra pasiryžęs puo
selėti Artimųjų Rytų taikos 
žingsnius, pradedamus po ne 
vienus metus trukusio sąstin
gio. Atvykęs į Ramallah Vakarų 
Krante K. Annan padėjo vainiką 
ant M. Abbas pirmtako Yasser 
Arafat, kurį palestiniečiai vadi
na savo valstybingumo siekio 
pradininku, kapo. K. Annan, 
kuris Artimųjų Rytų regione 
lankosi pirmą kartą po beveik 
ketverių metų, į Vakarų Krantą 
nuvyko po sekmadienį Jeruza
lėje įvykusių derybų su Izraelio 
premjeru Ariel Sharon. 

BAGHDAD 
Dviejų pagrindinių Irako 

partijų derybos dėl naujos vy
riausybės formavimo žlugo. Ši
itų susivienijimas, laimėjęs par

lamento r ink imus didžiąja bal
sų dauguma, ir kurdai , užėmę 
antrąją vietą, p ranešė , kad 
j iems nepavyko sus i t a r t i dėl 
dviejų svarbiausių dalykų: mi
nistrų postų pasidalijimo ir kur
dų autonominio regiono išplėti
mo šiaurėje. Kita parlamento 
sesija įvyks trečiadienį, kai bus 
praėjusios maždaug šešios sa
vaitės po visuotinių rinkimų. 
Daugeliui irakiečių jie teikė vil
ties, kad naujoji vyriausybė im
sis griežtų priemonių dėl savi
žudžių išpuolių ir bombų sprog
dinimų nu t rauk imo. 

BEIRUTAS 
Praėjus mėnesiui nuo buvu

sio Libano minis t ro pirmininko 
Rafik al-Hariri nužudymo, pir
madienį deš imtys tūks tanč ių 
žmonių suplūdo į Beirutą daly
vauti prieš Siriją nukreiptoje 
demonstracijoje. Vėliavomis 
mojuojantys žmonės iš viso Li
bano rinkosi Kankinių aikštėje 
Beiruto cen t re , vos už kelių 
metrų nuo R. al-Hariri kapo. 
Protestuotojai re ikalavo, kad 
dėl jo nužudymo būtų pradėtas 
tarptaut inis tyr imas. Šis mitin
gas įvyko dieną po to, kai pieti
nėje miesto dalyje minios žmo
nių dalyvavo antiamerikietiško-
je demonstracijoje, kurią suren
gė Sirijos sąjungininkė, Libano 
musulmonų ši i tų grupuotė 
„Hezbollah" 

Kompiuterinio raštingumo moko 
erudicija ir darbštumu stebinantys 

iektoriai iš JAV 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 15 d., an t radienis 

AZIJA 

BEIJTNG 
Kinijos p a r l a m e n t a s , kitą 

dieną po to, kai prezidentas Hu 
Jintao nurodė armijai rengtis 
karui, pr iėmė įstatymą, sutei
kiantį šalies kar i šk iams teisinį 
pagrindą pult i Taivaną, jeigu ši 
sala žengs žingsnius nepriklau
somybės link. 10-ies straipsnių 
įs ta tyme r ag inama panaudot i 
„netaikias i r k i t as būt inas prie
mones Kinijos suverenumui ir 
teri toriniam vientisumui apsau
goti", jeigu visos kitos priemo
nės nebūtų veiksmingos. įstaty
me nepaaiškinama, kokios yra 
tos „netaikios priemonės". 

Rusijos ambasadorius užsipuolė spaudą 

Atkelta i š 1 psl. 
esą „nemoka ir nenori mokytis 
padoriai elgtis civilizuotoje 
tarptautinėje bendrijoje". 

Rusijos diplomatą papikti
nusioje dienraščio publikacijoje 
rašoma, jog B. Cepov praėjusią 
savaitę suprato neišmanąs Lie
tuvos politikos. „Šis diplomatas 
kelis mėnesius įtikinėjo savo ša
lies Užsienio reikalų ministeri

ją, kad Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus priims Rusijos 
vadovo Vladimir Putin kvietimą 
dalyvauti pergalės prieš nacius 
60-mečio minėjimo iškilmėse 
Maskvoje gegužės 9-ąją", skelbė 
„Lietuvos rytas". 

Kaip teigė R. Valatka. B. 
Cepov sureagavo ne tiek į šį 
„Lietuvos ryto" rašinį, kiek į pa
staruosius keletą mėnesių 

skelbtas publikacijas prezidento 
V. Adamkaus kvietimo į Maskvą 
klausimu. 

„B. Cepov pareiškimas ro
do, kad j is prarado savo diplo
matinį veidą", tikino R. Valatka. 
Anot žurnalisto, per keliolikos 
metų jo darbo praktiką tai pir
mas atvejis, ka i tokio rango dip
lomatas viešai užsipuola šalies, 
kurioje dirba, spaudą. 

Kalėti nuteisti banko plėšikai 
Atkelta i š 1 psl . 
Westbank AG" skyriaus Vilniuje 
pavogta 2.3 mln. litų. 

Nusikaltimą įvykdė ir tai 
pripažino buvęs banko apsau
gos ir saugos bendrovės „Eksko-
misarų biuro" darbuotojas P. 
Kobecas ir Prancūzijos svetim

šalių legiono karys G. Kvedara-
vičius. Jie buvo sulaikyti po 30 
valandų, tačiau dalį pagrobtų 
pinigų jie spėjo išleisti — pas 
juos rasta tik 2.08 mln. litų. 

P. Kobecas nusikaltimą 
įvykdyti teigė sumanęs todėl, 
kad norėjęs grąžinti skolas. 

Skola, jo te igimu, nuo 1,000 
markių išaugusi iki 228,000 li
tų, kurios at iduoti „nebuvo įma
noma". 

Kaltinamieji atsiprašė visų 
nukentėjusiųjų ir teigė, jog tai 
yra didžiausia jų gyvenime pa
daryta kvailystė. 

K. Prunskienė: V. Adamkus metė Rusijai politinį iššūkį 

i 
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Atkelta i š 1 psl. 
leido manyti, jog mūsų šalies 
prezidentas pasielgs būtent 
kaip valstybės vadovas. 

„Atrodė, kad jis vyks į ren
ginį ir pasinaudos galimybe iš
reikšti orią, istorinį teisingumą 
bei dabarties ir ateities priorite
tus apjungiančią Lietuvos pozi
ciją. Deja, prezidentas apsi
sprendė kitaip", pažymėjo K. 
Prunskienė. 

Pateikdama apklausos duo
menis, ji sakė, kad prezidento 
sprendimą palaikė tik 39.5 pro
cento mūsų valstybes gyvento
jų. „Tiesa, gal priešingos nuo
monės nei V. Adamkus laikęsi 
šalies piliečiai nėra jo rinkėjai, 
tačiau manau, kad jų nuomonė 
valstybės vadovui neturėjo būti 

nesvarbi", teigė K Prunskienė. 
Ji apgailestavo, kad valdan

čiosios koalicijos partijos taip 
pat nebuvo prezidento pakvies
tos aptarti šį reikšmingą klausi
mą. Anot K. Prunskienės, gali 
būti, kad apsiribota vien deši
niųjų partijų raginimu nevykti į 
Maskvą. 

Politikė sakė gerai supran
tanti Lietuvos piliečių patirtus 
išgyvenimus ir netektis stalinis-
tinių represijų metu. „Pati pir
maisiais savo gyvenimo metais 
netekau tėvo — kovotojo už lais
vę, 1944-aisiais žuvusio dėl so
vietinių represinių s t ruktūrų 
kaltės. Tačiau esu tikra, kad 
skausmingi ano meto praradi
mai neturėtų mūsų sustabdyti 
kelyje į saugesnę ateitį, truk

dyti formuoti naujus santykius 
su Rusija", mano K. Prunskie
nė. 

Anot jos, Rusija, pati paty
rusi s ta l in izmo ž i au rumus , 
1990-1991 m. š imta tūks tan t i 
niais mit ingais rėmė Lietuvos 
nepriklausomybės siekius. 

„Nesumenkinkime ir Rusi
jos demokrat inių jėgų pergalės 
prieš reakcines jėgas 1991-ųjų 
rugpjūtį į takos mūsų Nepri
klausomybės tarp taut in iam pri
pažinimui. Atsisakymas priimti 
Rusijos prezidento kvietimą gali 
būti sup ras t a s kaip rusų tautos 
bei kitų kare nukentėjusių tau
tų išgyvenimų ignoravimas", 
mano Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos pir
mininkė K. Prunskienė. 

Š. m. sausio 31 — vasario 5 
d. Simno specialiojoje interna
tinėje mokykloje buvo vykdo
ma A.P.P.L.E. ta rp taut inė pro
grama „Kompiuterio raštingu
mo pagrindai , informacinių 
technologijų panaudojimas mo
kymo procese". 

Kursų dalyviai buvo su
skirstyti į dvi grupes — pra
dedantieji ir pažengusieji. Pir
mieji mokėsi kompiuterinio 
raš t ingumo pradmenų, o an
trieji gausino informacinių 
technologijų žinias. Daugiau 
kaip 30 kursų dalyvių pri
klausė Kauno apskrities spe
cialiųjų pedagogų ir tėvų 
draugijai. 

Šių kursų lektoriai — 
Amanda ir Algirds Mulioliai iš 
JAV. Abu jie gimę Lietuvoje: 
Amanda — prie Joniškio, Bu-
čiūnų kaime, o Algirds — arti 
Seirijų, Mikabalių kaime. Nuo 
1998-ųjų sutuokt in ia i dėsto 
kompiuterinį rašt ingumą Lie
tuvos mokyklų mokytojams. Ši 
žiema yra 20-asis lektorių su
grįžimas į Lietuvą. 

Švietimo ir mokslo minis
terijos kvietimu, Amanda pa
rengė Lietuvos mokykloms tin
kamiausią tvarkaraščių sudary
mo kompiuter inę programą 
(Mimoza). 2000-ųjų metų 
rudenį A. ir A. Mulioliai nu
pirko jos licenciją visoms 
Lietuvos mokykloms. 

2001 m. vasario 15 dieną, 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos proga, už darbą su 
Lietuvos mokytojais preziden
tas Valdas Adamkus didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordino 
pirmo laipsnio medaliu. 

Paskaitininkai Amanda ir 
Algirdas Mulioliai mėgsta ke
liauti, stovyklauti, meškerioti, 

slidinėti, lipti į kalnus. Tad ir 
mūsų kursų dalyvių jie nele
pino: po 8 valandas dirbome 
prie kompiuterių, naudojomės 
jų paruoštu ir dovanotu nauju 
„Microsoft Office pamokų cik
las" vadovėliu, ruošėme namų 
darbus, atlikome visas prak
tines užduotis ir vasario 5 d. 
pelnytai gavome kvalifikcijos 
tobulinimo pažymėjimą. 

Kad tokie žymūs žmonės 
tapo mūsų mokytojais ir sura
do Simną, esame dėkingi Kauno 
apskrities specialiųjų peda
gogų ir tėvų draugijos pir
mininkui dr. docentui Algirdui 
Grigoniui. Kai j is draugijos 
planuose mūsų mokyklos 
mokytojams numatė šiuos kur
sus, mes dar neturėjome kom
piuterių. Teko jų ieškoti JAV. 
Panaudotus kompiuterius su
rado JAV krikščionių paramos 
Lietuvai centro narys Robert M. 
Dūda. Kompiuteriai buvo 
atgabenti į Kauno medicinos 
universiteto klinikų sandėlius. 
Inžinierius Vytautas Laskaus-
kas juos suremontavo, parengė 
naudojimui. Mūsų mokyklai 
pasisekė: turime savo kompiu
terius, paskaitininkai patys 
užsimokėjo kelionę per Atlantą, 
veltui vedė kursus ir dar 
vadovėlių padovanojo. 

Mokėmės ne tik dirbti 
kompiuteriais, bet žavėjomės 
prelegentų Amandos ir Algirdo 
erudicija bei darbštumu. Jie per 
parą dirbo po 12—14 valandų. 

Vasarį ir kovą A. ir A. 
Mulioliai dar ves seminarus 
Varėnoje, Smalininkuose, 
Skaudvilėje ir Vilniuje. 

Elena Dainauskienė 
Simno internatinės 
mokyklos direktorė 

Naujojo ginklo tikslas — skausmas 
JAV kariuomenė finansuoja 

kūrimą ginklo, kur is sukelia 
nepakel iamą skausmą net 2 
kilometrų a t s tumu. Ginklas, 
kurį planuojama naudoti prieš 
r iauš in inkus , sužeidimų ne
palieka. Tačiau skausmą tirian
tys mokslininkai įširdo, sužino
ję, kad jų moksliniai darbai, 
kurių tikslas yra skausmo kon
trolė, buvo panaudota naujajam 
ginklui kur t i . J i e baiminasi , 
kad ši technologija bus panau
dota kankinimams. „Aš labai 
susirūpinęs dėl etinės šio tyri
mo pusės. Net jei laikiną stiprų 
skausmą galima pateisinti kaip 
tramdomąją priemonę, o tokia 
galimybe aš netikiu, ilgalaikiai 
fiziniai ir psichologiniai ginklo 
naudojimo padariniai nėra žino
mi", — sakė Chelsea West-
mins ter ligoninių skausmo 
medicinos konsu l t an tas An-
drew Rice. Apie tyrimo vyk
dymą sužinota po to, kai Texas 
(JAV) ir Hamburge (Vokietijoje) 
š tabus įkūrusi organizacija 
„Sunchine Project" paviešino 
a t r a s tu s dokumentus . Šios 
organizacijos tikslas — viešinti 
biologinių ginklų tyr imus. 
Vienas dokumentas — tyrimų 
atl ikimo su ta r t i s t a r p JAV 
Karinio jūrų laivyno štabo ir 
Floridos universi teto. Pagal 
sutar t į , tyrimų objektas yra 
„Lazerio indukuotos plazmos 
sukeltų elektromagnetinių 
impulsų poveikis jutimams". 

Jūrų laivynas universiteto 
mokslininkams pavedė ištirti 
Energijos impulso kulkų 

^Pulsed Energy Projectile — 
PEP), sukeliančių plazmos plė
timąsi, poveikį, a ts i t renkus į 
k ie tus objektus, pavyzdžiui, 
žmogų. Ginklas, kurio tyrimus 
žadama baigti 2007 metais, 
išverstų riaušininkus iš koto. 

2003 metų ataskaitoje apie 
nemirtinus ginklus, kurią pa
rengė JAV Jūrų laivyno tyrimų 
taryba, bandomiesiems gyvū
nams PEP sukelia „skausmą ir 
laikiną paralyžių". Tikriausiai 
toks yra besiplečiančios plaz

mos sukurto elektromagnetinio 
impulso, dirginančio nervų 
ląsteles, poveikis. Naujojo tyri
mo, kuris bus vykdomas iki 
liepos mėnesio, tikslas yra opti
mizuoti ginklo poveikį. Tiki
masi sukur t i impulsą, kuris 
sudirgintų skausmo neuronus, 
tačiau nežalotų audinių. 

Iki šiol kruopščiai slėpta 
sutar t is numato , kad moks
lininkai ieškos „optimalių im
pulso parametrų, kad nocicep-
torių aktyvavimas būtų maksi
malus" — kitaip tariant, tokių 
impulso parametrų , kuriems 
esant, būtų sukeliamas kuo 
didesnis skausmas. Laborato
rijoje auginamų ląstelių tyrimai 
padės išsiaiškinti, kiek skaus
mo galima sukelti organizmui, 
kad šis nebūtų užmuštas ar 
sužeistas. Žurnalo „New Scien-
tist" korespondentai susisiekė 
su dviem projektą vykdančiais 
mokslininkais. Centrinės Flo
ridos universitete dirbantis la
zerių specialistas Martin Ri-
chardson komentuoti atsisakė. 
Floridos universiteto dantų 
skausmo specialistas Brian 
Cooper išsižadėjo šio darbo 
sakydamas: „Negaliu pasakyti 
nieko įdomaus. Aš tiesiog 
tyrimą atliekančiai grupei 
pateikiau tam tikrų faktų apie 
skausmą". Šio mokslininko 
pavardė viešame universiteto 
mokslinių projektų sąraše yra 
užrašyta prie per 500,000 JAV 
dolerių dotacijos. 

Kolegijos universiteto (D. 
Britanija) mokslininkas John 
Wood, tiriantis, kaip smegenys 
suvokia skausmą, sakė, kad 
tyrimą atl iekantiems mok
slininkams tikriausiai ne viskas 
pasakoma. „Tai galima panau
doti kankinimams. Moksli
ninkai privalo tai žinoti". To 
paties britų universiteto kli
nikinės psichologijos specialistė 
Amanda Williams bijo, kad 
tokio ginklo poveikį patyru
siems asmenims gresia ilga
laikės pasekmės. „Išliekantį 
skausmą gali sukelti daugybė 

A t A 
ELENA KASTAUTIENĖ 

GRABAUSKAITĖ 
Sulaukusi garbaus amžiaus ramiai užmigo Viešpatyje 

2005 m. kovo 11 d. 6:30 vai. vak., Bridgeview slaugos 
namuose, Bridgeview, IL, kur išgyveno paskutiniuosius 
1.5 metų. 

Gimė Rygoje, Latvijoje. Kurį laiką gyveno Ukrainoje, 
paskui Lietuvoje. Karo metu 1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją, o 1951 m. atvyko į Ameriką. Amerikoje išgyveno 54 
metus. 

Buvo žmona a. a. Jono Kastauto. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Dideliame nuliūdime pasiliko mirusios sesers Emili

jos vaikai: Raimundas Kibiša, Vida Rokienė ir Jurgis 
Kibiša su šeimomis Lietuvoje, o Amerikoje globėja Agnė 
Malėlienė ir keletas artimų prietelių. 

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, kovo 14 d. Gai-
das-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., 
Chicago, IL nuo 3 vai. p.p. iki 8 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 15 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines, kur bus 
palaidota šalia vyro ir motinos. 

Jei kas norėtų aukoti velionės atminimui, prašom au
koti šv. Mišioms arba „Saulutei". 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę a r t imie j i 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

A t A 
MARTYNAS PAUPERAS 

Mirė 2005 m. kovo 13 d., sulaukęs 69 metų. 
Gyveno Oak Lawn. 
Gimė Kaune. 
Nuliūdę liko: žmona Astrida, brolis Jonas su žmona 

Waltraud, dukterėčia Monica, sūnėnas Mark su žmona 
Jessica gyvenantys Kalifornijoje. 

A.a. Martynas buvo sūnus a.a. kun. Jono ir a.a. Mari
jos, brolis atas Viktoro. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, kovo 16 d. nuo 2 v. 
p.p. iki 9 v.v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie 
Ave., Evergreen Park, IL.7 v.v. vyks budėtuvių pamaldos. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 17 d. 10 v. r. 
Tėviškės evangelikų liuteronų bažnyčioje, 6641 S. Troy 
Ave., Chicago. Po pamaldų a.a. Martynas bus palydėtas į 
Bethania kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdus i še ima 

Laidot. direkt. Kosary FH. Tel. 708-499-3223 

AtA 
ANDRIUI VYTAUTUI GVIDUI 

mirus, motinai JŪRAI, tetai ELENAI ir kitiems 
giminėms, reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Elena Purtulienė 
Prima Vaškelienė 

Kiek katalikų dalyvauja Mišiose 
Jungtinėse Valstijose kiekvieną sekmadienį šv. Mišiose daly

vauja vidutiniškai 25 milijonai, arba 35 proc. katalikų. Ši pro
centinė dalis 2000—2004 metais išliko tokia pati. Jos nepakeitė 
2002 metų pedofilijos skandalai. Tokie duomenys paskelbti 
Vašingtono Georgetown universiteto studijoje. 

BŽ 

Pinigais tesidžiaugė vienų naktį 
Scanpix 34 metų graikas iš Pirėjo uostamiesčio, tik vieną naktį 

tesidžiaugė savo 200,000 eurų laimėjimu. Jis pareikalavo loterijo
je laimėtą sumą gauti grynais ir banknotus parsinešė namo Kaip 
pranešė Graikijos radijas, remdamasis policija, nežinomas asmuo 
naktį kopėčiomis pateko į vyriškio butą ir pinigus pavogė 

(Iš spaudos> 

tokių iš anksto neįtartinų dir- saugiems impulsų 
giklių, kurie vis vien pakeičia rams, „Jie negalės 
nervų sistemos veiklą", — sakė 
mokslininkė. Ji susirūpinusi, 
jog ląstelių kultūrų tyrimai yra 
nepakankamai išsiaiškinti (Iš spaudos) 

paramet-

tokio skausmingo pojūčio ps> 
chologimų pasekmių" 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
K O N C E R T U I PRAĖJUS 

2005 M. KOVO 12D., SULAUKĘS 
99 m. amžiaus, mirė mokytojas 
visuomeninkas Stasys Rudys. 
Pastaruoju metu gyveno Oxbri-
dge, Mass., anksčiau Čikagos 
Brighton Parke. Bus palaidotas 
Putnam, CT, po Šv. Mišių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Worces-
ter, Mass. Daugiau informacijos 
bus paskelbta vėliau. 

15-ŲJŲ LIETUVOS NEPRIKLAU-
somybės atkūrimo metinių pro
ga Kovo 11-osios minėjimas įvyks 
kovo mėn. 20 d., sekmadienį, 
12:30 v. p. p. Lietuvių Dailės mu
ziejaus patalpose, PLC, Lemon-
te. Programoje: prof. Vytauto 
Černiaus paskai ta ir meninė 
dalis, kurią atliks Laimutė Ste-
paitienė. Minėjimą ruošia Tėvy
nės sąjungos rėmėjų Čikagos 
skyrius. Kviečiame visus dalyvauti. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, 
Lemonte veikia „Žiburėlio" Mon-
tessori mokykla lietuvių kalba. 
„Žiburėlio" atvirų durų diena 
bus šeštadienį, kovo 19 d., nuo 9 
v.r. iki 11 v.r. „Žiburėlio" klasė
je, PLC. Kviečiame šeimas, su 
3—4 metukų vaikučiais, susipa
žinti su mokyklėle. Dėl informa
cijos kreipkitės tel. 630-257-8891. 

NORĖDAMI, KAD VIENINTELIS 
lietuviškas dienraštis išeivijoje 
- „Draugas" ir toliau gyvuotų, 
Cicero LB valdyba surengė vai
šes, o uždarbį (250 dol.) skyrė dien
raščio tolimesniam gyvavimui. 

„SEKLYČIOJE", KOVO 16 D., 
trečiadienį, 2 v.p.p. bendrau
sime su kun. Rolandu Karpa
vičiumi, kuris šiais metais baigė 
Licenciato studijas Šventajame 
mieste, Romoje ir šiuo metu 
vieši Čikagoje. Išgirsime kunigo 
Rolando at l iekamų giesmių, 
skirtų Gavėnios susikaupimui, 
Kryžiaus kelio pamąstymus 
skaitys kun. Rimvydas Adoma
vičius. Visų maloniai laukiame. 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
klubo narės kviečia visus kovo 
20 d.. Verbų sekmadienį, į 
tradicinius priešvelykinius 
priešpiečius Jaunimo centro 
kavinėje. Pradžia tuoj po lietu
viškų 10:30 v.r. šv. Mišių jė
zuitų koplyčioje. Šventinį stalą 
pašventins tėvas Antanas Gra
žulis, SJ. Savo apsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 

LIETUVIŲ FONDO 2005 METINIO 
suvažiavimo metu, balandžio 30 
d., Lemont, IL, bus balsuojama 
už naujus LF įstatus. Tie, kurie 
nevyksite į suvažiavimą, galite 
įgalioti atstovauti JAV LB Kraš
to valdybą. Su LF pranešimu 
apie suvažiavimą, gausite bal
savimo atkarpėlę, kur reikės 
parašyti, ką įgaliojate. Atkarpą 
išsiųskite dr. Laimai Karosie-
nei, JAV LB KV vicepirminin
kei, prieš 26 dieną šiuo adresu: 
dr. Laima Karosiene, 3 Oak Ga
te Drive. Branford, CT 06405. 

LIETUVOS DUKTERŲ TRADICINIS 
velykinių pyragų ir margučių 
išpardavimas įvyks kovo 24 d.. 
Didįjį ketvirtadienį, nuo 8 v.r., 
2735 West 71st St., IL, tel. 
773-925-3211. Sesių dėmesiui, 
pyragus bus galima atsinešti 
trečiadienį, nuo 10 v.r. iki 5 
v.p.p., arba anksti ryte ketvirta
dienį. Laukiame visų. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3 
kuopos pirmasis šių metų susi
rinkimas bus šeštadienį, kovo 
19 d., 3 v.p.p. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje. Bus kavutė. 

VvC V MAPijOS GIMIMO 
bažnyčioje rekolekcijos vyks 
kovo 15 ir 16 d., 10 v.r. ir 7 v.v. 

I špaž in ty s : kovo 15 ir 16 
dienomis per rekolekcijas išpa
žintys bus klausomos po kiek 
vienų Mišių. Kovo 22 d., 7 v.v. 
Susitaikymo sakramentas -

išpažintys. Didįjį Ketvirtadienį 
ir Didįjį Penktadienį, tik susi
t a rus su kunigu. Didįjį Šešta
dienį, nuo 10 v.r. iki 12 v.p.p. 

Didžiosios s ava i t ė s Miš ių 
t v a r k a r a š t i s : kovo 24 d., 7 v.v. 
lietuvių ir anglų kalbomis. Kovo 
25 d., 7 v.v. lietuvių ir anglų 

-kalbomis. Kovo 26 d., 7 v.v. 
lietuvių ir anglų kalbomis. 

Kovo 27 d.- Velykos . Šv. 
m i š i o s auko jamos : 7 v.r. ir 
10:30 v.r. lietuvių kalba; 9 v.r. ir 
12:15 v.p.p. anglų kalba. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA yra 
dėkinga už aukas, ruošiant lei
dinį „Lietuvių židinių pėdsakai 
Amerikoje". 100 dol. aukojo Jo
nas ir Elzė Indriūnai; po 50 dol. 
aukojo Antanas ir Birutė Vilu-
čiai, JAV LB East Chicago apy
linkė ir Kazimiera Požarniu-
kienė. Aukas prašome siųsti: 
Li thuanian American Commu-
nity, Inc., 281 Denton Ct., 
Westchester, IL 60654. Aukos 
nurašomos nuo fed. mokesčių. 

LIETUVIŲ OPEROS VALDYBA 
primena, kad rėmėjai, „Caval-
leria Rusticana" spektakliui 
paaukoję 150 dol. ir daugiau, 
gauna du bilietus, o už 100 dol. 
auką, vieną bilietą veltui, mece
n a t a m s bei garbės svečiams 
skirtoje auditorijos dalyje. 
Pirmininkas Vaclovas Momkus 
kviečia Lietuvių operos bičiu
lius tapti rėmėjais ir pasinau
doti šia bilietų lengvata, ir taip 
pat primena, kad auką reikėtų 
išsiųsti iki balandžio 1 d., kad 
pavardę būtų galima įtraukti į 
spektakliui ruošiamą progra
mos leidinį. Rėmėjų aukos gali 
būti nurašomos nuo federalinių 
pajamų mokesčių ( Federal Tax 
I.D. No. 362935678). Spektaklis 
vyks sekmadienį, balandžio 24 
d , 3 v.p.p. Mortono mokyklos 
auditorijoje, 2423 S. Aust in 
Bivd., Cicero IL. Daugiau infor
macijos jums suteiks valdybos 
p i rmininkas Vaclovas Mom
kus, tel. 773-925-6193, arba 
internete svetainėje, adresu: 

www. l i t hope rach i cago .o rg . 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJU 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia jus dalyvauti ALGS 
ruoš iamame seminare, kur i s 
įvyks šeštadienį, balandžio 16 
d.. Willowbrook pokylių salėje, 
8900 S. Archer Ave., Willow 
Springs, IL. Seminaro pro
gramoje medicinos paska i tas 
skaitys gydytojai: Lietuvos 
gydytojų sąjungos pirm. dr. 
L iu tau ras Labanauskas ir 
ALGS pirm. dr. A. Vanagūnas, 
kuris apžvelgs Amerikos lietu
vių gydytojų sąjungos veiklą 
Bus kokteiliai ir vakar ienė. 
Pradžia 6 v.v. Maloniai kviečia
mi visi kolegos: medicinos, sto
matologijos gydytojai, farma
cininkai ir kiti sveikatos apsau
gos darbuotojai. Pasi te i raut i 
galima Jaunimo centro tel. 773-
434-4545, nuo 11 v.r. iki 5 v.p.p. 

KELIONIŲ AGENTŪRA „VYTIS 
TOURS" siūlo keliauti į Lietuvą 
rugsėjo 8-19 d., į šventę „Vilniaus 
dienos". Be to dar aplankyti Ry
gą. Dėl informacijos skambinti 
Ritai Penčylienei, tel. 708-923-0280. 
• PIGIAUSIA — N E ! 
PATIKLMIAL'SIA! Korteles daž-

i nai nesuveikia. Paskut inės 
minutes nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkasi amer i 
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namu 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct.. o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo viet ine 
sąskaita Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su I.TTCOM' 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Š.m. kovo 13 d. „Draugas" 
sukvietė Čikagos ir apylinkių 
lietuviškąją visuomenę į tradi
cinį pavasario koncertą, šį kartą 
vykusį Jaunimo centro didžiojo
je salėje. Nors papras ta i 
„Draugo" koncertai ruošiami 

kur kas didesnėse patalpose, 
bet gerai, kad šį kartą rengėjai, 
arba — tiksliau reikėtų sakyti 
— rengėja, „Draugo" leidėjų 
valdybos pirmininkė Marija 
Remienė, nesusigundė didesne 
sale. Mat antrąjį kovo sekma-

Tai gražus „Jaunimėlis", tai gražiai šoka. Nuotr. Jono Kuprio 

tf DRAUGO" RĖMĖJAI 
DĖKOJAME RĖMĖJAMS! 

Dienraščio „Draugo" leidė
jai, redakcija ir administracija 
nuoširdžiai dėkoja savo gera
dariams skaitytojams, kurie, 
siųsdami prenumeratos mo
kestį ar kuria kita proga (kar
tais visai be progos) paremia 
„Draugą" dosnia auka. Po 50 
dol. auką atsiuntė ir šie mūsų 
rėmėjai: 

Antanas Juškys, Toms Ri-
ver, NJ; 

Nijolė Vardys, Lemont, IL; 
Vidmantas A. Raišys, Mer-

cer Island, WA; 
Aleksas Pabrėža. Oak 

Lawn, IL; 
Jadvyga Gruodis, Chicago, IL; 
Vincent Ruseckas, Sun 

City, AZ; 
Algirdas M. Norkus, Auro

ra, IL; 
Ada Sutkuvienė, Beverly 

Shores, IN; 
Teresė Vaitkūnas, Warren, MI; 
Marija Kriaučiūnienė, Chi

cago. IL; 
Vytautas Girnius, Green-

acres, FL; 
Arnoldas Čėsna, Melrose 

Park, IL; 
Juozas Paulius, Waterbury, 

CT; 
Paulina Heiningas, Detroit, MI; 
Auris J a r a š ū n a s , Santa 

Monica, CA; 
Stasė Levanas. Waterbury, CT; 
Gabrielė Rockus, Oak Park, 

IL; 
Alvina Giedraitis, Chicago, 

IL; 
Jurgis Štuopis, Sharon, MA; 
Viktoria Juodgudis, Union 

Pier. MI; 
B. Mickevičienė, Lansing, IL; 
Anna Ažubalis, Toronto, 

Ont., Canada. 
Dar kartą visiems šiems 

aukotojams t a r i ame širdingą 
ačiū! 

tęsimu pridėjęs ir 80 dol auką . 
Nuoširdus ačiū už auką ir gra
žius žodžius. 

Kun. R. Kaknevičius, gyv. 
London, Ont, Canada, atsiuntė 
„Draugui" 100 dol . a u k a . 
Labai dėkojame ir gerb. Kunigo 
dosnumą tikrai vertiname. 

Nors nuo šių metų pradžios 
„Draugo" administracija turėjo 
pakelti prenumeratos mokestį, 
bet mūsų geraširdžiai skaityto
jai, siųsdami prenumeratą, vis 
tiek prideda ir auką. Be tokio jų 
dosnumo „Draugas" negalėtų 
išsiversti, todėl visiems esame 
širdingai dėkingi, o ypač šiems 
skaitytojams, kartu su prenu
mera ta a ts iuntus iems po 80 
dol. auką . Štai jie: 

J . S. Mikalčius, Inverness, 
IL; 

Marija Vilutis. St. Peters-
burg, FL; 

Vytautas Demereckis, 
Eagle River, WI; 

Jadvyga Plikšnys, South 
Boston. MA; 

Kazimiera Indreikienė, 
Chicago, IL; 

Juozas Miecius, Chicago, IL; 
Vita Neverauskienė, Ster-

ling Heights, MI. 
Ačiū jiems visiems dar 

kartą! 

Dana Mažeika, Treasure 
Island. FL, parėmė „Draugą" 
100 dol . auka. Nuoširdus ačiū! 

Juozas Pargauskas, Missis-
sauga, Ont, Canada, padovano
jo „Draugui" 65 dol. auką. 
Esame dėkingi* 

S. Dameika, Rockford, IL, 
su prenumeratos mokesčiu at
s iuntė dar 100 dol . auką. 
Labai, labai ačiū už dosnumą' 

Žibutė Zaparackas, M.D., 
Chicago. IL. kartu su prenu
meratos atnaujinimu, „Draugą" 
parėmė 100 dol . auka. Dėko
jame! 

Romualdas Ziogrys, Toron
to, Ont., Canada, prie prenu
meratos mokesčio prijungė 65 
dol. auką. Labai ačiū! 

Gražina Narkus-Kramer , 
Bethesda, MD, dienraščio leidy
bos išlaidoms sumažinti atsiun
tė 125 dol. auką. Džiaugiamės 

Thompson. CT, dr. Česlovas šios skaitytojos dosnumu ir 
Masaitis, su prenumeratos pra- labai dėkojame. 

Turbūt vargiai ta rp savo 
skaitytojų „Draugas" rastų dos
nesnį rėmėją, kaip prel. Jonas 
A. Kučingis, iš Los Angeles, CA, 
kuris dažnai atsiunčia „Drau
gui" dosnią auką. Ir šiemet, at
naujindamas prenumeratą dar 
vieniems metams, jis kartu pri
dėjo 380 dol. auką. Esame di
džiai dėkingi Gerb. Prelatui už 
dosnumą! 

„Dėkoju redaktorei Danutei 
Bindokienei už tikrai lietuvišką 
laikraštį. Labai įdomios žinios 
iš Lietuvos" — mums rašo iš 

dienį publika Čikagoje buvo 
padalinta, galima sakyti, į tris 
dalis: vieni atėjo į „Draugo" 
koncertą, kiti dar užsibuvo 
Kaziuko mugėje Pasaulio lietu
vių centre, o dar kiti — tame 
pačiame Jaunimo centre vyku
sioje priešvelykinėje mugėje 
(nereikėtų painioti su skautų 
ruošiama Kaziuko muge). Pa
prastai svarbesnieji renginiai 
gerokai iš anksto skelbiami 
„Draugo" puslapiuose (kasmė
nesinis Renginių kalendorius), 
todėl rengėjai stengiasi, kad jie 
nepasitaikytų tą pačią dieną ir 
nereikėtų dalintis labai ribotu 
publikos skaičiumi. Žinoma, 
visi turi teisę savo renginius 
ruošti jiems patinkamu laiku, 
todėl čia nieko kaltinti nedera. 

O dabar prie „Draugo" kon
certo... Tegalime padėkoti jo 
ruošėjai Marijai Remienei už 
t ikrai milžiniškas pastangas, 
surandant ir atsikviečiant į 
Čikagą įdomų dainos, šokio ar 
kitokio meno vienetą. Kaip 
praeityje ruošti koncertai pa
rodė, jų meninis lygis nei rengė
jams, nei „Draugui" gėdos ne
darė. Tad kaip su Vilniaus uni
versiteto kaimo kapela „Jau
nimėliu", kuris pasirodė Jauni
mo centro scenoje praėjusį sek
madienį, o prieš tai linksmino 
Cleveland ir Detroit lietuvius? 

Visų pirma tai nebuvo kon
certas tikrąja to žodžio prasme. 
Greičiau triukšmingos, seno
viškos vakaruškos kur nors toli
mame kaime. Ko kito ir tikėtis 
neturėjome, nes ši dainininkų, 
šokėjų ir muzikantų grupė yra 
pasivadinusi „kaimo kapela". 
Visgi norom nenorom daugelis 
šį pasirodymą lygino su nese

niai girdėtu Veronikos Povilio
nienės ir „Blezdingos" koncer
tu, ir jautėsi truputį nusivylę. 

Negalime sakyti, kad „Jau
nimėlis" nesistengė: jie garsiai 
dainavo (daugiausia vyrai), jų 
polkos drebino salės sienas, o 
šaunus šokėjų ketvertukas 
buvo labai energingas ir be
sišypsantis. Kadangi toje pačio
je Čikagoje ne kartą esame 
matę ir girdėję etnografinius 
ansamblius su liaudies muzikos 
bei šokių programomis, iš ren
ginio, vadinto koncertu, tikė
jomės kažko truputį daugiau 
negu kelių senų dainų (jos net 
ne liaudies) ir polkų. 

{domu, kad mums čia įpras
tai vadinama ir pagarbiai dai
nuojama partizanų daina (Van
dos Panavaitės-Stankienės 
žodžiai) „Stoviu aš parimus", 
programoje pavadinta romansu! 
Negana to, dainos žodžiai ir vėl 
pakeisti. Kadangi autorė tebe
gyvena Čikagoje ir ne kartą 
mūsų spaudoje jau buvo atlikė
jams primintas dainos-eilėraš-
čio originalas, rodos, nereikėtų 
tai dar kartą padaryti. V. 
Stankienės eilėraštis prasideda 
taip: „Aš verkiau parimus prie 
rūtų darželio, kai paspaudęs 
ranką tyliai išėjai"... Yra ir dau
giau netikslumų, pvz., originale 
nėra jokio „žirgelio" ir pan. Bet 
dėl to nereikia per daug jaudin
tis: net gerai žinomų autorių ei
lėraščiai, nejučiomis tapę „liau
dies dainomis", įgauna tų dainų 
vieną žymiausių ypatybių: žo
džių pakeitimą. 

Paprastai šio žanro pasiro
dymų metu šokėjai nulipa nuo 
scenos ir į šokio sūkurį įjungia 
publiką. Tas sudaro smagią, 

jaukią , sakytume, „vakaruš-
kišką" nuotaiką ir žmonės pasi
j un t a programos dalimi. Kape
los meno vadovas Bronislovas 
Glovickis (šmaikščiai valdęs 
smuiką) kaip tik ragino publiką 
įsijungti, pašokti. Gaila, kad jis 
nepasakė iki kokio laipsnio tas 
„įsijungimas" tiko tokio pobū
džio renginiui. Kai šokėjai susi
grūdo prie scenos ir nepaliovė 
„linksmintis" viso pasirodymo 
metu, žiūrovai artimesnėse ei
lėse ne tik negalėjo matyti sce
noje grojančių, dainuojančių, 
šokančių atlikėjų, bet taip pat 
turėjo saugotis, kad nebūtų 
apmindytos kojos ar kaip kitaip 
užgauti. Sakoma: viskam yra 
vieta ir laikas, tad, nepaisant 
„kaimo kapelos" pavadinimo, 
visgi šis renginys nebuvo „va
karuškos" ir retkarčiais savi
tvarda būtų niekam nepakenku
si (ypač besibaigiant Gavėniai). 

„Jaunimėlio" grupę sudarė 
(jau minėtas) meno vadovas B. 
Glovickis, šokių vadovė Stefa
nija Kazlauskienė, taip pat Da
rius Cibulskis, Julius Česna-
kauskas , Martynas Glovickis, 
Tadas Glovickis, Medardas Tri-
monis, Dalia Sunelytė Neringa 
Klibavičiūtė, Renata Kunigie-
nė, Edita Meškovienė, Domas 
Vielavičius. 

Renginio proga buvo išleis
tas s tambus leidinys su progra
ma ir gausiais sveikinimais, 
kur ia i s pasirūpino „Draugo" 
adminis t ra tor ius Valent inas 
Krumplis. „Draugas" dėkingas 
visiems sveikinusiems ir vi
siems, atsilankiusiems į rengi
nį. Iki kito smagaus renginio! 

A. T. B 

įaus universiteto kaimo kapela „Jaunimėlis" si .Draugo" leidėjų valdybos pirmininke Marija Remienė. 
Nuotr. Jono Kui 

A. Ratkelis, S. Lagūna 
Beach, CA, parėmė „Draugą" 
100 dol. auka. Tačiame nuo
širdų ačiū! 

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM. Maspeth, NY, parėmė 
„Draugą" 100 dol. auka Dėkui! 

Stefa Šidlauskas, Oak 
Lawn, IL, su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir 100 dol. 
auką. Ačiū! 

Anelė Apeikis, Los Angeles, 
CA. padovanojo „Draugui" 100 
dol. auką, dėkui už dosnumą! 

Edward T. Pocius, Oak 
Lawn, IL, parodė savo lietu
višką susipratimą, atnaujin
damas „Draugo" prenumeratą. 
o gerą širdį — pridėdamas 100 
dol. auką. Labai ačiū! 

„Vertindama Jūsų kilnaus 
darbo pastangas palaikyti ryšį 
su plačiame pasaulyje gyve
nančiais lietuviais, Daytona 
Beach, FL, Lietuvių klubo val
dyba, šiemet, nutarė skirti 100 
dol. Draugo' leidimui parem
ti", rašo šio klubo valdybos var
du iždininkas Narcizas J. Krei
vėnas. Linkėdami sėkmingos 
veiklos, tariame ačiū už dosnią 
auką. 

TIKRAI ŠITAS YRA DIEVO SUNŪS! 
D i d ž i o s i o s savai tės 

k o n c e r t a s - a p m ą s t y m a s 
įvyks 

kovo 20 d., S v.v., 
Saint Paul Lutheran Church, 

4660 VVest 94th St., 
Oak Lavvn, i L 60453. 

Koncerte dalyvaus lietuvių 
meno ansamblis „Dainava", 

kunigas Valdas Aušra, 
vargonininkas Ričardas Šokas, 

solistai 
Nijolė Penikaitė 

ir 
Marius Polikaitis. 

Visus kviečiame apsilankyti. 

Padėkokime Lietuvos prezidentui 
Amerikos lietuvių taryba dėkoja Lietuvos Respublikos 

prezidentui Valdui Adamkui, ryžtingai atsisakiusiam dalyvau
ti gegužės 9-ąją numatytame Maskvos renginyje. Kviečiame 
organizacijas ir pavienius asmenis jungt i s prie bendros 
padėkos už principinį nusistatymą. Norinčius prisijungti, 
prašome kreiptis į ALTo įstaigą laišku, faksu, arba el-paštu. 
nurodant savo pavardę ir adresą. Ši padėka bus perduota 
Lietuvos prezidentui. 

A m e r i k o s l i e tuv iu t a r y b a . 
6500 S. Pulaski Rr.ad. Chuag ' , II. ^'^23 
Tel. 773-735-6677, Faks. 773-735-39 46. 
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