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fa/ne 
mmeryje: 

Sveikatos klausimais: 
kaip išvengti ligų ir 
kitų negaliu. Jauna 
seimą prašo pagalbos. 
Naujienos Gargždų 
ligoninėje. 

2p*L 

Popiežiaus rinkimai. 
Airijoje klesti gerovė, 
o pas mus? Vyšnių 
žiedų princesės 
Lietuvos ambasadoje. 

3psl. 

Trokštu liudyti tai, ką 
patyriau. Mūsų daržai 
ir darželiai. 

4 psl. 

Velykiniai pietūs 
Pasaulio lietuvių 
centre. „Grandies" ir 
„Sodžiaus" koncertas. 
Gegužės 8-oji — 
susikaupimo diena. 
Naujas „Kultūros barų" 
numeris. Anketa: koks 
Jūsų požiūris? 

6 psl. 

Sportas 
* Sėkmingai Ta rp t au t i 

n ė s teniso federaci jos (ITF.; 
j a u n i ų (iki 18 m.) serijos tur
nyruose rungtyniauja birželio 
mėnesį tik 15-ąjį gimtadienį 
švęsiantis šiaulietis Ričardas 
Berankis, laimėjęs j a i antrąjį 
turnyrą iš eilės. Prieš savaitę 
laimėjęs turnyrą Trinidade ir 
Tobage, R. Berankis sekmadie
nį laimėjo Guadelupe vykusio 
ITF jaunių „Tournoi Interna
tional Junior de S t Francois" 
turnyro vaikinų vienetų var
žybas. Perspektyviausias Lie
tuvos tenisininkas turnyro fi
nale 7:5, 6:3 nugalėjo 17-metį 
portugalą Joao Sous. 

* Kopenhagoje (Danija) 
vykusiose E u r o p o s kyoku-
s h i n k a r a t e jaunių bei suau
gusiųjų pirmenybėse Lietuvos 
atstovai iš viso iškovojo 18 me
dalių — po 6 aukso, sidabro ir 
bronzos. Suaugusiųjų amžiaus 
grupėje Senojo žemyno vi
cečempionais tapo Mindaugas 
Pavilionis (iki 90 kg) bei Ores-
tas Procas (iki 80 kg). Bronzos 
apdovanojimai atiteko Anetai 
Gudelytei (per 65 kg), Andžejui 
Milevskiui (iki 80 kg) bei Artū
rui Mazeliauskui (per 90 kg). 

* Savaitgali JAV vyku
siose t a r p t a u t i n ė s e lengva
atlečių varžybose daugiako-
vininkė Austrą Skujytė laimėjo 
dvi rungtis. Atėnų vasaros 
olimpinių žaidynių vicečempio
ne toliausiai nušoko į tolį (6.22 
m) ir buvo nepralenkiama rutu
lio stūmime (16.15 m). 

ėiauį austos 

* Vaclovas S tankevič ius 
siūlomas i Seimo pirminin
k o pavaduotojus. 

* Vilniaus žydus gelbė
ję s nacių karininkas pripa
žintas Pasaulio tautų tei
suoliu. 

* Parašų rinkimo lapų 
negrąžinę R. P a k s o rėmėjai 
bausmės išvengė. 

Valiutų santykis 
1 U S D - 2.670 LT 
1 EUR —3.452 LT 

Murza siekia suvienyti Lietuvos fašistus 

Mindaugas Murza 

Vilnius , balandžio 11 d. 
(BNS) — Šiaulių miesto apylin
kės prokura tūra pirmadienį 

Mykolo Ambraso (ELTA) nuotr. 

pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 
Šiaulių miesto savivaldybės sa
lėje nacionaldemokratų rengi

nio metu pareikštų antisemiti
nių idėjų ir Mindaugo Murzos 
galimos nusikalstamos veikos. 

Tyrimas pradėtas pagal 
Baudžiamojo kodekso 170 
straipsnio 1 dalį, kuris numato 
atsakomybę už kurstymą prieš 
bet kokios tautos, rasės, etninę, 
religinę ar kitokią žmonių gru
pę. 

Įstatymas numato, kad už 
šiuos veiksmus asmuo gali būti 
baudžiamas bauda arba laisvės 
apribojimu, arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki dvejų metų. 

Ikiteisminis tyrimas pradė
tas gavus Valstybės saugumo 
departamento (VSD) Šiaulių 
apygardos skyriaus medžiagą. 

VSD paprašė - Generalinės 
prokuratūros ištirti Šiaulių na
cionaldemokratų vadovo antise
mitinius pareiškimus. 

Sekmadienį Šiaulių miesto 
savivaldybės salėje vykusio na
cionaldemokratų renginio metu 
pareikštas idėjas VSD įvertino 
kaip antisemitines ir pažei
džiančias Lietuvos įstatymus. 

VSD tikina neketinantis to
leruoti tau t inės nesan ta ikos 
kurstymo, nesvarbu, kokie as
menys tokią propagandą skleis
tų i r kokie būtų šių skleidėjų 
tikslai. Siekdamas, kad panaši 
veikla būtų kuo greičiau teisiš
kai įvertinta, VSD kreipėsi į 
Generalinę prokuratūrą su pra
šymu pradėti ikiteisminį tyri
mą. 

VSD nuomone, nacionalde
mokratų vadovo M. Murzos ir jo 
vadovaujamos partijos veikla 
gali būti vertintina kaip tur int i 
provokacinių požymių, todėl 
bus kreipiamasi ir į Teisingumo 
ministeriją, kad pastaroji pagal 
ja i suteiktą kompetenciją ir pa
gal galiojančius įstatymus įver
t in tų Nacionaldemokratų part i
jos veiklos teisėtumą. 

Sekmadienį M. Murza pra
nešė apie naujos Vieningosios 
nacionaldarbininkų parti jos 
steigimą. \ naująją partiją keti
nama priimti aktyviausius ir už 
taut in inkus radikalesnius as
menis. Nukel ta į 5 ps l . 

Jubil iej iniame koncerte „ L i e t u v a ' pristatė savo „aukso f o n d ą " 
Vilnius , balandžio 10 d. 

(ELTA) — 65 metų jubiliejų 
švenčiantis Valstybinis dainų ir 
šokių ansamblis „Lietuva" sek
madienį publikai pristatė naują 
dviejų dalių programą „Nepa
mirštama. Sena-Nauja". 

Kūrinius iš ansamblio 
„aukso fondo" bei šiuolaikines 
XX amžiaus septintojo dešimt
mečio dainų ir šokių interpre
tacijas Nacionaliniame dramos 
teat re balandžio 10-ąją pirmoji 
pamatė sostinės publika. 

Ansamblio vadovas Gied
rius Svilainis pažymėjo, kad 
koncerte skambėjo ne tik se
niau „Lietuvos" repertuare bu
vusios dainos, bet ir vienas gar
siausių Konrado Kavecko kū
rinių „Susitikt tave norėčiau 
vėlei", optimizmu ir romantika 
dvelkianti „Neris ir Vilnelė". 

Dainų ir šokių ansamblis 
prie Valstybinės filharmonijos 
buvo įkurtas 1940 metais. Jį 
subūrė Kauno konservatorijos 
dėstytojas Jonas Švedas. „Lietuva" švenčia savo jubiliejų. Tomo Č e m i š e v o (ELTA) nuotr 

Prie badaujančių parlamentaru 
prisijungė du liberalai 

Ministras tikisi pagerinęs 
santykius su Rusija 

Vilnius, balandžio 11 d. 
(BNS) — Gausėja badu Vals
tybės saugumo departamento 
(VSD) vadovo Arvydo Pociaus ir 
užsienio reikalų ministro An
tano Valionio atsistatydinimo 
reikalaujančių par lamentarų 
gretos — pirmadienį prie bado 
akcijos prisijungė Seimo opo
zicinės liberaldemokratų frakci
jos seniūnas Valentinas Mazu-
ronis bei šios frakcijos narys Re
migijus Ačas. 

Prie bado akcijos ketina 
prisijungti ir liberaldemokratų 
frakcijos narys Vytautas Galvo-
nas. 

Seimo mišriai grupei pri
klausantis parlamentaras Pet
ras Gražulis kovo viduryje pra
dėjo badauti, reikalaudamas so
vietmečiu į KGB rezervą įtrauk
tų užsienio reikalų ministro A. 
Valionio ir VSD vadovo A. Po
ciaus atsistatydinimo. 

Praėjus savaitei po bado ak
cijos pradžios P. Gražulis su
laukė palaikymo — prie jo prisi
jungė liberaldemokratų frakci
jos narys Egidijus Klumbys. 

Antradienį P. Gražulis pra
dės ketvirtą, E. Klumbys — tre
čią bado savaitę. 

Kaip sakė P. Gražulis, bado 
akciją jis tęs, „kol turės jėgų". 

Badaujančių Seimo narių 
kolegos jų akciją vert ina 
nepalankiai. Kai kurie Seimo 

nariai viešai abejoja, ar tikrai 
tokį ilgą laiką protestuojantys 
seimūnai vaikšto tuščiu pilvu, 
tačiau akcijos organizatoriai at
meta bet kokias abejones. 

Šią savaitę Vilniuje planuo
jama ir daugiau protesto akcijų, 
kuriomis bus reikalaujama A. 
Valionio bei A Pociaus atsista
tydinimo. 

Tuo tarpu užsienio reikalų 
ministras A Valionis, kurio at
sistatydinimo siekia badaujan
tys parlamentarai, po pirmadie
nį vykusio susitikimo su prezi
dentu pakartojo neketinantis 
t rauktis iš posto. 

„Aš spaudimui nepasida
viau niekad ir rimtesnėse situ
acijose, ir rimtesnių užsienio 
partnerių spaudimui, tad tas 
liberaldemokratų kerštas ma
nęs visiškai nejaudina", sakė 
ministras. 

J is pabrėžė, kad jo „sąžinė 
švari". 

„Aš visą laiką per tuos me
tus dirbau Lietuvai ir nebuvo 
pasakyta nė vieno blogo žodžio 
apie mano darbą valstybei nuo 
pirmųjų jos dienų, ko aš nega
lėčiau pasakyti apie tuos, kurie 
šiandien badauja", teigė A Va
lionis. 

Kartu jis pridūrė, kad „Lie
tuva yra demokratinė valstybė 
ir kiekvienas turi teisę gyventi 
taip, kaip jis nori". 

Vilnius, balandžio 11 d. 
(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis mano, 
kad praėjusį penktadienį įvykęs 
jo vizitas Maskvoje sumažino 
pastaruoju metu apžvalgininkų 
pastebimą įtampą Lietuvos ir 
Rusijos santykiuose. 

Tai ministras sakė po susiti
kimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi, kuriam pristatė 
praėjusią savaitę vykusius savo 
vizitus Maskvoje bei Tbilisyje 
bei šią savaitę numatomą vieš
nagę Ukrainoje. 

Paklaustas, ar jo vizitas 
Maskvoje padėjo sumažinti san
tykiuose su Rusija kilusią įtam
pą, A. Valionis atsakė: „Neabe
joju, kad taip". 

Lietuviams — Kaliningrado 
valdžios smūgis 

„Taip pat mano ir kolega 
Rusijos užsienio reikalų minis
t r as Sergej Lavrov, kuris pa
sakė: *Mes neturime pasiduoti 
isterijai, Rusijai geri santykiai 
su Lietuva reikalingi ne mažiau 
nei Lietuvai su Rusija ir kas, jei 
ne užsienio reikalų ministrai , 
tuos santykius tokiais lemia
mais momentais susi t inka i r 
normalizuoja™, pasakojo A. Va
lionis. 

Praėjusį penktadienį A. Va
lionis Maskvoje susitiko su S. 
Lavrov bei transporto ministru 
Igor Levitui. Susitikimuose mi
nis t rai pabrėžė abiejų šal ių 
suinteresuotumą kurt i palan
kią aplinką veiksmingam dvi
šaliam bendradarbiavimui. 

Vilnius, balandžio 11 d. 
(BNS) — Kaliningrade gyve
nančią lietuvių bendruomenę 
pribloškė vietos valdžios spren-

I dimas sustabdyti jau parengtą 
j lietuvių kultūros centro projek-

Pasak dienraščio „Lietuvos 
į rytas", praėjusią savaitę Kali

ningrado valdyba nutarė neleis-
| ti statyti 1,500 kvadratinių 

metrų ploto pastato su univer
salia sale įvairiems renginiams 

i r mokymo klasėmis centrinėje 
miesto dalyje. 

Anksčiau Kaliningrado sri
ties vadovai iš esmės pri tarė 
šiam projektui, merija žadėjo 
ar t imiaus iu metu pa tv i r t in t i 
Lietuvių kultūros centro staty
bai skirto žemės sklypo ribas. 

Oficialiai aiškinama, jog to
kio objekto statybą sužlugdė 
miesto centre gyvenantys žmo
nės. Tačiau vietiniai lietuviai 
valdžios Nukel ta į 5 psl . 

Jonas Paulius II šventuoju galėtų 
būti paskelbtas per pusę metų 
Roma, balandžio 11 d. 

(AFP/BNS) — Katalikų Bažny
čia iki spalio galėtų pripažinti 
išskirtinį Jono Pauliaus II gy
venimo šventumą ir paskelbti jį 
šventuoju, sakė vienas arkivys
kupas , kurio interviu skelbia
mas pirmadienį. 

„Spalį Romoje susirinks 
vyskupų sinodas, ir tai galėtų 
būti t inkama proga padaryti to
kį sprendimą", laikraščiui „Cor-
riere della Serą" pareiškė arki
vyskupas Edward Novvak. 

„Pusės metų pakanka 
dviem stebuklams, kurių įrody
mas būtinas skelbiant ką nors 
šventuoju, išaiškinti , pridūrė 
arkivyskupas". 

Lenkų kilmės E. Novvak, 
kuris yra Vatikano kanonizaci

jos kongregacijos, atsakingos už 
paskelbimą šventaisiais, sekre
torius, sakė, kad naujas popie
žius galėtų atsisakyti paprastai 
ilgai užtrunkančios procedūros. 

Nors buvo labai daug pra
nešimų apie Jono Pauliaus II 
gyvenant padarytus stebuklus, 
tik po jo mirties įvykusiais ste
buklais galima būtų pagrįsti jo 
paskelbimą šventuoju. 

Tuo tarpu Vatikano žinovas 
Gražio Petrosillo sakė, kad Va
t ikanas mėgina prislopinti 
„pernelyg didelį entuziazmą" 
Jono Pauliaus II paskelbimo 
šventuoju procedūrų atžvilgiu. 

„Šventasis Sostas blokuos 
šį entuziazmą, kol jis nevirto 
psichoze", dienraštyje „II Mes-
saggero" rašo O. Petrosillo. 

Opozicijos vadovui Vyriausybės 
ataskaita primena sovietmečio 

partinius plenumus 
Vi ln ius , balandžio 11 d. 

(BNS) — Parlamentinės opozi
cijos vadovui konservatoriui An
driui Kubiliui Vyriausybės me
tinė ataskaita primena soviet
mečio partinių plenumų prane
šimus. 

Pasak opozicijos vadovo, 
ta rp parlamentarams išplatin
tos Vyriausybės metinės ata
skaitos ir Sovietų sąjungos Ko
munistų partijos (SSKP) suva
žiavimo pranešimų tėra vienas 
skirtumas — pastaruosiose bū
davo pripažįstama, jog „dar yra 
trūkumų". 

„Vyriausybės ataskaita nuo 
SSKP 25-ojo suvažiavimo ata
skaitų ir skiriasi tuo, kad joje 
kalbos apie t rūkumus nėra. Yra 
tik pasiekimai — bendrasis vi
daus produktas auga, nedarbas 
mažėja, karvių primilžiai didė
ja", spaudos konferencijoje pir
madienį ironizavo A. Kubilius. 

Opozicijos vadovą nustebi
no, jog Vyriausybės ataskaitoje 
minimi „gero gyvenimo" rodik
liai nėra palyginami su kaimy
ninėmis šalimis bei Europos Są
jungos senbuvėmis. 

„Būtent pagal tai būtų gali
ma vertinti Vyriausybės darbą", 
sakė A. Kubilius. 

Konservatorius ataskaitoje 
pasigedo ir Vyriausybės nu
matytos strategijos sprendžiant 
svarbiausias šalies problemas. 

„Ypač skaudu, kad ata
skaitoje nėra jokių užuominų 
apie tokias ypač svarbias prob

lemas kaip emigracija, gimsta
mumo mažėjimas, žmonių ne
pasitikėjimas valstybe, korupci
ja. Susidaro įspūdis, jog Vyriau
sybei tai nerūpi. Tai verčia neri
mauti dėl Vyriausybės pajėgu
mo suvokti svarbiausias Lietu
vos problemas", sakė A. Kubi
lius. 

Visgi Vyriausybės metinėje 
ataskaitoje opozicijos vadovas 
rado ir realią situaciją atspin
dinčių, o ne vien Vyriausybės 
pasiekimus šlovinančių eilučių. 

„Vienintelė paguoda — pa
baigoje pateikta ataskaita apie 
nacionalinio saugumo būklę. Iš 
čia bent jau paaiškėja, kad ne 
viskas pas m u s rožėmis klota. 
Ataskaita pripažįsta, jog Rytų 
valstybės vis dar puoselėja im
perines ambicijas", sakė A. Ku
bilius. 

Tiesa, konservatoriaus ma
nymu, minėta ataskaitos dalis 
yra parengta ne Vyriausybės, o 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD). 

Tačiau i r šioje ataskaitos 
dalyje konservatorius pasigedo 
siūlymų, kaip minėtų nacionali
nių grėsmių valstybės saugu
mui išvengti. 

„Bėda tik ta, kad VSD šioje 
ataskaitoje nepateikia jokių 
pasiūlymų, kaip tokias grėsmes 
įveikti, kokių tikslų ir rezultatų 
reikia pasiekti per artimiausius 
metus, kad tos grėsmės suma
žėtų", sakė parlamentinės opo
zicijos vadovas. 

Naujoje politologo knygoje — 
„lopatologi ja . / / 

Raimundas Lopata 
Tomo Č«rni tevo (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 11 d. 
j (ELTA) — Išleista nauja žino

mo Lietuvos politologo, Vil
niaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos instituto 
(TSPMI) direktoriaus prof. Rai
mundo Lopatos knyga — „Lo-
patologija: apie politinį popsą", 
kurioje surinkti autoriaus „pa
sišnekėjimai" bei „parašinėji-

mai" vidaus ir užsienio politi
kos temomis. 

„Knyga yra apie tai, kaip 
Lietuvoje neliko politikos", kal
bėdamas juokavo apie politikos 
išnykimą šiemet viešai prabilęs 
politologas. 

Sunkiai žanro požiūriu api
būdinamoje R. Lopatos knygoje 
pateikiamos daugiau nei per 
dešimt metų viešai ištartos bei 
surašytos autoriaus mintys. 

Knyga, pasak autoriaus, 
„įdomi nuo pirmo iki paskuti
nio puslapio". Jos skaitytojams 
žadamos savitos — kartais rim
tos, kartais ironiškos — mintys 
lietuviškosios politikos tema. 

„Lopatologijos" įvadas pa
vadintas pa(si)aiškinimu. „Ma
no kilnių poelgių bičiuliai ir ko
legos nutarė, kad įprasminimui 
neverta palikti dūlėti stalčiuo
se: kolegų žurnalistų užrašytų 
frazių, sakytų kalbų ar dažnai 
ištisai nepublikuotų pamąsty
mų lietuviškosios politikos te
ma", rašoma „pasiaškinime". 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

A R G Y V E N S I M E 
KIEK NORĖSIME? 

PROF. IUSTINAS PIKŪNAS 

Niekas nenori senti, tuo 
labiau žvelgti mirčiai į akis. 
Beveik be išimčių jauni, suau
gusieji ir seni trokšta kuo ge
riau ir kuo ilgiau gyventi. Sens-
tantieji deda didžiules pastan
gas, leidžia sunkiai uždirbus 
pinigus sveikatai atgauti, jai 
stiprinti. Jie rūpinasi savo am
žiaus vidurį pasiekusiais vai
kais ir jų vaikais bei proanū
kiais, džiaugiasi visu atžalynu. 
Jauni ar seni, patekę į ligo
nines, nori kuo greičiau sugrįžti 
namo savomis kojomis. 

Štai jau ilgus metus dar
buojasi 42 metų mokslininkas, 
kuris po išsamių studijų yra įsi
tikinęs, kad jam pavyko atrasti 
reikšmingus senėjimo faktorius 
ir suformuluoti mokslinius ty
rimus jiems įveikti. Nors abejo
jančių yra labai daug, šiuo metu 
jis turi sutelkęs šimtus savo 
programos šalininkų, kurie 
idėjomis ir tyrimais prisideda 
prie jo siekimų. Kadangi senėji
mas yra visų pirma telkimasis 
patologinių ląstelinių bei mole
kulinių elementų, su jais bus 
įmanoma susidoroti. Jeigu jo 
sukonstruotas plačių tyrimų 
sumanymas bus sėkmingai 
įvykdytas in vitro ir in vivo po 
25-100 metų, turtuoliai, ir ne 
vien jie, galėtų pratęsti gyve
nimą šimtais ir tūkstančiais 
metų. Tai būtų didingas Met-

huselah (mitol. žydų patriar
chas, gyvenęs arti 1000 metų) 
fenomenas — žmonės galėtų 
nesendami gyventi tiek, kiek jie 
norėtų — būtų artėjama prie 
amžinybės slenksčio. 

Audrey de Grey yra bioge-
rontoiogijos ir kompiuterio spe
cialistas, turintis savo labora
toriją ir dalyvaująs futuristų 
veikloje. Plačiau apie jį galima 
skaityti www.gen.cam.ac.uk/ 
sens/index.htlm. Teoriškai jis 
atsako į abu klausimus, kodėl 
senstamą ir kas turėtų būti 
daroma, kad senėjimas būtų 
sulaikytas šimtmečiams. Štai 
de Grey nustatyti normalaus 
senėjimo veiksniai (priežastys) 
ir nurodymai, kokie tyrimai 
turėtų būti vykdomi jiems 
pašalinti. 

Žalingų ląstelių telkima
sis. Tai riebalų, vėžio bei irs
tančių ląstelių ir molekulių 
daugėjimas. Pavyzdžiui, riebalų 
ląstelėms dauginantis, mažėja 
raumenys, silpnėja insulino po
veikis, susidaro diabetas. De 
Grey yra įsitikinęs, kad bus ga
lima atrasti priemonių suke
liančių tokių ląstelių žūtį, 
nepaliečiant sveikųjų. 

Ląstelių atrofija. Tai ypač 
svarbu organams, kurių ląste
lės nesidalija, ypač smegenyse 
ir širdyje. De Grey naudotų 
somatotrofiną (augimo hormo
ną), kuris skatintų tokių ląs
telių dalijimąsi. Taip pat peri

odiškai būtų įskiepijamos ka
mieno ląstelės, kurios mažintų 
atrofijos daromą žalą. 

Chromosomų mutacijos. 
Kiekvienos chromosomos gale 
yra telomeras, kurio ilgis 
trumpėja kaskart ląstelei dali
jantis. Tai galop priveda prie 
ląstelės sunykimo arba vėžinio 
pakitimo. Jeigu genas, kuris 
gamina telomerezę, būtų su
naikintas, ląstelės dalijimasis 
nebūtų nutrauktas. De Grey 
siūlo kas dešimtmetį pakeisti 
asmens kamieno ląsteles, kad 
jose nebūtų to geno. 

Liekanų susitelkimas. 
Ląstelėje didelėms molekulėms 
irstant, susidaro atliekos, taip 
pat jas didina lisosomai ir 
netirpstantys chemikalai. Visa 
tai trikdo ląstelės funkcijas, 
pvz., susidaro aterosklerozė, 
kiti žalingi pakitimai. De Grey 
siūlo lisosomus aprūpinti ge
nais, kurių gaminami fermentai 
ėstų tas atliekas. Dirvožemyje 
yra gausu bakterijų turinčių 
reikiamus genus, juos panau
doti šiam tikslui. Ląsteles 
supančiame skystyje telkiasi 
amyloidai. Jiems panaikinti 
galėtų būti pritaikyta vakci
nacija, kuri skatintų imuninę 
sistemą gaminti makrofagus ir 
imfocitus, naikinančius žalin
gas liekanas. 

Laisvieji proteinai (balty
mai) duodantys audiniams elas-
tiškumo ir stiprumo, amžiui 
didėjant kietėja ir susilieja, 
todėl arterijose aukštėja kraujo 
spaudimas. De Grey manymu, 
reikėtų atrasti fermentus arba 
kitus chemikalus, kurie ardytų 
tokius junginius. Šiuo metu 
kelios farmacijos įmonės jau 
bando vaistus, galinčius mažin
ti tokių junginių susidarymą. 

Daugelio gerontologų nuo-

ATSITIKO NELAIME 
Nerijus Ruseckis 2000.07.-

07 d., būdamas Zarasų rajone, 
Imbrado kaime, antrojo aukšto 
balkone atsirėmė į to balkono 
turėkjus. Turėklai nebuvo pri
tvirtinti ir jis, kartu su turėk
lais, nukrito žemyn. Lūžo abu 
rankos kaulai, išniro petis, nu
truko raiščiai, sprogo nugaros 
trečias slankstelis. Ketvirto ir 
penkto slankstelių skeveldri
niai lūžiai nutraukė nervus. 
Nerijui tuo metu buvo tik 24 m. 

Beje, balkono turėklai ne
buvo pritvirtinti todėl, kad per 
balkoną buvo išnešamas kars
tas, laidojant močiutę. Lietuvoj 
tai daroma dažnai, nes pro du
ris karsto išnešti neįmanoma. 

Dabar jis judina rankas, ku
rios jam tarnauja judėti vežimė
lyje, apsirengti, pavalgyti. Jau
čia galvą, krūtinę ir skrandį. 
Žemiau krūtinės nieko nejau
čia, kojų nejudina. Be pagalbos 
negali pats apsitarnauti. Turi 
žmoną Dalią, sūnų Elviną 5 m. 

amžiaus, dukrą Eveliną 7 m. 
Gyvena kaime pas tėvus. Žmo
na negali dirbti, nes reikia pri
žiūrėti vyrą. Nerijus gauna I 
grupės invalido pašalpą — 350 
Lt. Tai būtų kiekvienam šeimos 
nariui po 1 dol. į dieną. O juk 
reikia maistui, rūbams, būstui, 
benzinui ir kt. Reikia važiuoti į 
Abromiškės reabilitacijos cen
trą kartu su žmona. Jam rei
kalingos stuburo operacijos, ku
rioms reikia milžiniškų išlaidų. 
Dr. Jonas Adomavičius Nerijui 
paaukojo 1,000 dol., už kuriuos 
jis įsigijo invalido vežimėlį. 

Prašome visų, kurie tik gali, 
padėti šiai šeimai. Sąskaita 
First Personai banke Nr. 
320020037 Nerijus Ruseckis. 
Adresas: Milgedžių km., Sama
nių paštas, Zarasų rajonas, 
Lithuania 32291. Tel. (namų) 
011-370-385-42300; mobilus 
011-370-654-10231. 

J .S. 

mone, žmogaus amžius išvys
tytose tautose pamažu didės 
nuo dabartinio 75 metų vidurio 
ir po šimto metų pasieks 100 
metų vidurkį. Tačiau De Grey 
nėra tuo patenkintas. Jis yra 
įsitikinęs, kad moksliniai bei 
medicininiai tyrimai sukurs 
sąveiką, kuri įveiks visas senėji
mo priežastis per 25-100 metų 
laikotarpį. Po 7-10 metų pelės 
gyvens daug kartų ilgiau. Toks 
faktas sukels ne vien tyrėjų, bet 
ir visuomenės bei valdžios insti
tucijų norą spartinti tyrimus ir 
pritaikyti atrastas technologijas 
ir metodus žmogaus gyvenimui 
ilginti iki 5000 metų ir daugiau. 
Atsiras ir naujo kapitalo visam 
projektui užbaigti. Jei visa tai 
pavyks, 2100 metais gimusieji 
galės gyventi kiek jie norės! 
Tačiau apibendrintu 60 geron
tologų manymu, 2100 metais 
gimusių amžiaus vidurkis pa
sieks 293 metus. Prisimintina, 
kad toksikogenomikos tyrimai 
nedviprasmiškai rodo, kad kas 
teigiamai veikia amžių vienai 
gyvūnų rūšiai, gali būti žalinga 
kitai rūšiai. Taigi kas ilgina 
pelių metus, galėtų trumpinti 
žmogaus amžių. Be to, dabar 
yra žinoma, kad genomo veiklą 
reguliuojantis kodas yra labiau 
komplikuotas už patį genetinį 
kodą. 

Mokslininkai ir medikai 
turėtų jaustis įpareigoti atlikti 
nurodytus tyrimus, išvystyti 
reikiamas technologijas ir tera
pijas, kad žmonės įgytų teisę 
gyventi tiek, kiek jie panorėtų. 
De Grey mintimi, nepratęsdami 
gyvenimo, jie skubina mirtį. 
Kaip ir daugelis kitų, dr. S. 
Nuland abejoja, ar De Grey iki 
galo suvokia, kiek daug komp
likuotų tyrimų reikėtų atlikti, 
kad būtų pasiekti jo tikslai, 

\ 

išspręsti sunkūs organizmo 
veiksnių ir funkcijų keitimo 
uždaviniai. Ir ar įmanoma su 
žmonėmis elgtis, juos sudėtin
gai tirti, tarsi jie būtų vien 
gyvūnai kaip pelės? Visi žmo
gaus organai i r visos funkcijos 
yra glaudžiai susijusios, todėl ar 
įmanoma manipuliuoti viena, 
nepažeidžiant kitų? Žmogaus 
prigimtis, kokią ją dabar mok
slas pažįsta, galėtų būti nesu
grąžinamai pakeista. Ar nėra 
ribų, kurias mokslui peržengti 
non licet — neleidžiama? Gal 
būtų geriau, jei šio genialaus 
mokslininko didysis planas 
nebūtų realizuotas, nes tai 
sukurtų Bažnyčiai, valstybei ir 
etikai neišsprendžiamas dile
mas; galėtų kilti nesustabdoma 
krizė ir demografinis sąmyšis. 

Galima tvirtinti, kad jeigu 
žmonės nustos piktnaudžiauti 
alkoholiu, tabaku, vaistais ir 
narkotikais, jeigu nepaklius į 
sekso žabangas bei egoizmo 
voratinklius, jeigu jie keis savo 
gyvenseną geresnės dietos, daž
nesnės mankštos ir altruistinių 
darbų linkme, jie gyvens ilgiau 
negu jų tėvai gyveno. Jų vaikai 
ir anūkai (su išimtimis) pasieks 
ir peržengs 100 metų ribą. Apie 
gyvenimą tūkstantmečiais te
galima svajoti, nes žmogus nėra 
tam tikslui sutvertas. Jis yra 
Dievo sukurtas amžinybei už 
Visatos ribų... Mirtis yra tas 
slenkstis, kurį visiems teks 
peržengti. 

Literatūra: Ferber Dan. Im-
mortality Dies as Bacteria Show 
Their Age. „Science", 2005, 307 
(5710), 656. M. Leslie, News Focus: 
Ageless No More — www.sageke. 
org. Nuland Sherwin. Do You 
Want to Live Forever? „Technology 
Revievv", 2005,108(2), 37--15. 

Gargždų ligoninės Vaikų skyrius 
Pačiai ten būti man neteko, 

nes Gargždų ligoninėje lankėsi 
mano kolegos iš „Lithuanian 
Mercy Lift" Vacys Šaulys ir 
Viligailė Lendraitienė. Teko ne 
vieną sykį girdėti, kad rengia
masi uždaryti Gargždų ligoninę, 
nes esą netoliese, Klaipėdoje, jų 
yra pakankamai. Gargždų ligo
ninė pastatyta sovietmečio pa
baigoje, pigiausiu būdu, nepri
taikyta naujausiai technikai. 

Paramos akcija „Vardan 
vaikų sveikatos", surengta ligo
ninės vyriausiosios gydytojos 
Almos Griškienės, kvietė pri
sidėti prie Gargždų ligoninės 
Vaikų skyriaus atnaujinimo. Į 
paramos prašymą atsiliepė aš
tuonios verslininkų bendrovės, 
kurios skyrė 10,000 litų. 

Kaip tik tuo metu „Lithua
nian Mercy Lift" gavo 7,000 dol. 
pomirtinį palikimą iš „Giniocių 
šeimos fondo" iš Dayton. Šiame 
Ohio miestelyje lietuviai gyvena 
jau nuo 1897 m. Turi pasistatę 
bažnyčią, nors mažai kas kalba 
lietuviškai, bet širdys lietu
viškos. Dr. Giniočio šeima at
vyko čia po karo. 

Kadangi jiems ir LML rūpi 
Lietuvos vaikai, nutarėme pa
dovanoti Gargždų ligoninei 
Giniočių skirtus pinigus ir dar 
pridėjome 25,000 dol. iš "Lit
huanian Mercy Lift". LML na
rys Vacys Šaulys, garsios 
Švėkšnos šeimos sūnus (jo dėdė 
— 1918 m. Nepriklausomybės 

Padėkojome programų rėmėjams — UAB „Masterfoods" gen. direktorei 
A. Matkevičienei, verslininkei L. Mazalienei, Klaipėdos rajono merui V. 
Dačkauskui, laikraščio „Banga" redaktorei V. Butkuvienei. 

P r a n ė s Šlutienės nuotr 

akto signataras), pasirūpino šį 
projektą įvykdyti ir atsiskaityti 
iki paskutinio lito. V. Šaulio 
įnašas į Lietuvos gamtos apsau
gos, geriamo šulinių vandens, 
jūros, oro švaros išsaugojimą 
yra milžiniškas. Jis dirba JAV 
gamtos apsaugos departamen
te, kuriam anksčiau vadovavo 
prez. Valdas Adamkus. 

Kas padaryta? Pavyko sure
montuoti patalpas, pakeisti kai 
kuriuos langus, duris, sure
montuoti stogą, įsigyta medici
nos įrangos. Nesutvarkytos 

¥ 

laiptinės, bet AB „Gargždų 
statyba" artimiausiu metu žada 
atsiųsti savo darbuotojus už
baigti darbų. Dalis pinigų bus 
skirta Palaikomojo gydymo ir 
slaugos skyriui. 

Tik su Jūsų parama turime 
galimybę pagerinti kai kurias 
sveikatos įstaigas, nupirkti 
įrangos. Dėkojame už paramą ir 
palaikymą. 

Paruošė 
Pranė Šlutienė 

Sveikatos švietimo 
programų direktorė 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant [ Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcij a@draugas.org 

Administratorius - Valentinas Krumplis 
administracij a@draugas.org 

Moderatorius - kurt. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turim; neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: ra8tine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org . 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 VV. 103/d. St., 
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DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 
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MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Eigir: 847-289-8822 

McHenry. 815-363-9595 
&Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

„Draugo" skelbimų skyrius 
1-773-58&-9500 

LAIMES FORMULE 
Vokiečių mokslininkai su

kūrė gerų tarpusavio santykių 
formulę. Ji labai paprasta: 
vieną kritinę pastabą neutrali
zuoja penki komplimentai. 
Vienas būdų, kaip puikiai su
gyventi, yra daug dažniau girti 
savo partneri nei jį kritikuoti, 
tvirtina du vokiečių socialinių 
mokslų specialistai, išstudijavę 
„meilės formulę". 

Dauguma žmonių trokšta 
ilgai kartu gyventi ir gerai 
sutarti, tačiau toli gražu ne 
visiems tai pavyksta — dauge
lyje šalių skyrybų skaičius 
auga. Rūro universitete (Bo-
chumas) dirbantys moksli
ninkai Hans-Wemer Bierhoff 
ir Elke Rohrmann savo knygoje 
apie tai, kas daro poras laimin-

KAS GYDO SILPNAPROTYSTĘ 

Nerijus Ruseckis su žmona Dalia ir vaikučiais. Elektrokardiogramas. P. Š iu t iene* T\v.n*r 

Seksas, kryžiažodžių spren
dimas ir bėgimas gali padėti 
išvengti senatvinės silpna
protystės, skatindami naujų 
smegenų ląstelių atsiradimą, 
pranešė Australijos moksli
ninkas Perry Bartlett. Kaip 
pažymėjo Smegenų instituto 
prie Queensland universiteto 
profesorius, fiziniai pratimai ir 
proto mankšta skatina naujų 
neutronų augimą ir neleidžia 
pasireikšti tokioms patologi
joms kaip Alzheimerio ar 

Parkinsono liga. 
„Galimas dalykas, reikia 

bėgti ilgus nuostolius ir spręsti 
kryžiažodžius", — sakė P. 
Bartlett interviu Australijos 
radijui. Mokslininko teigimu, 
susidaryti naujoms smegenų 
ląstelėms padeda hormonas 
prolaktinas. Organizmas jį 
aktyviai gamina miegant, nėš
tumo laikotarpiu, maitinant 
krūtimi, ištikus įtampai, pa
didėjus fiziniam krūviui ir per 
lytinį aktą. (Pr.) 

gas, apibendrino atliktų tyrimų 
rezultatus. 

Mokslininkai įrodinėja, jog 
vieni svarbiausių veiksnių, nei
giamai veikiančių santuoką, 
yra partnerio neištikimybė, 
darbo praradimas, užsitęsusios 
ligos, depresija ir pirmojo vaiko 
gimimas. 

Pasak H. V. Bierkhoff, pas
taraisiais metais skyrybų pa
daugėjo todėl, kad moterys daž
niau imasi iniciatyvos skirtis. 
JDėl to labai liūdna, tačiau čia 
galima įžvelgti ne vien neigia
mus dalykus. Tai rodo, jog 
moterys tampa vis labiau 
finansiškai nepriklausomos", 
— teigia jis. Mokslininkai 
priėjo išvados, jog nėra sunku 
pasiekti, kad santuoka būtų 
laiminga. Viena sąlygų — 
užuot kritikavę vienas kitą, 
partneriai turėtų negailėti 
komplimentų, kurie parodytų 
jų švelnumą, pripažinimą ir 
meilę. Komplimentų ir kritikos 
dozių santykis turėtų būti 5:1. 
O vienas iš Jiertinių laimės 
akmenų" yra išsaugoti pozi
tyvią nuostatą apie savo part
nerį, nors tai būtų ir iliuzija. 
Impulsyvieji ir linkusieji kri
tikuoti turėtų dažniau pagal
voti apie džiaugsmą, kurį gali 
suteikti buvimas kartu ir 
negailėti vienas kitam ma
lonių staigmenų. 

dpa-ELTA 
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AIRIJOJE KLESTI GEROVĖ, O PAS MUS? 
ALEKSAS VITKUS 

Lie tuvoje t r ū k s t a d a r n o s 

Neseniai skaičiau lietu
viškoje spaudoje, kad Lietuvos 
dabartinės vyriausybės darbas 
nekelia didelio optimizmo. Pasi
rodo, kad ne vien mes išeivijoje 
esame lyg ir nusivylę taip lėtai 
Lietuvoje vykstančia ekonomi
ne pažanga ir politine darna, 
bet ir ne vienas įtakingas Lie
tuvos pilietis. Štai Vytauto Di
džiojo universi teto Politikos 
mokslų ir diplomatijos instituto 
direktorius prof. Leonidas 
Donskis 'pritaria Vilniaus uni
versiteto kolegai politologui 
Raimundui Lopatai, kad „pa
dėtis yra prasta". Toliau Dons
kis spėlioja, jog jei ir iširtų val
dančioji koalicija, opozicija ne
labai imtųsi formuoti naują 
valdžią, nes, neturėdama aiš
kaus plano, nežinotų nei ką 
daryti. Kad t rūks ta vieningumo 
ir darnaus darbo, pripažįsta ir 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų instituto dėstyto
jas Lauras Bielinis, dar pa
juokavęs, kad atostogų į užsienį 
dažnai vykstantys parlamen
tarai bent elgiasi sąžiningai — 
neimituoja veiklos. Jo kolega 
Alvidas Lukošaitis sakosi galįs 
„pagirti" koalicijos partnerius ir 
už tai, kad „Vyriausybė vis dar 
gyvuoja"! J u k jau dirba (?) per 
šimtą dienų! 

Man ta i kažkodėl prime
na paskut inius prieškario ir 
priešokupacinius metus , ka i 
1939.03.28, tuojau po Klaipėdos 
praradimo, brigados gen. Jono 
Černiaus buvo pagaliau sudary
tas pirmas vadinamasis „dar
naus darbo" koalicinis, tuomet 
da r nevadintas romant i šku 
„vaivorykštės" vardu, kabine
tas . Neilgai išsilaikė ir jis, nes 
jau tų pačių metų lapkričio 21 
Černiaus vyriausybė atsistaty
dino. Bandant kaip nors išgel
bėti valstybės nepriklausomy
bę, buvo sudaryta nauja, bet su 
keliais pakeistais minis t ra is 
XXI Antano Merkio vadovauja
ma vyriausybė. Tačiau ji oku
pacijos irgi nesustabdė. 

Nenoriai topteli galvon ir 
2003 metų Gruzijos pervers
mas, kai buvo nuvers tas 
Eduard Ševarnadzė, kai šįmet 
Ukrainos valdžion pateko Vik-
tor Juščenko, ir pagaliau kai 
Kirgizijoje buvo nuverstas pre
zidentas Askar Akajev. Nepa
siduoda iki šiol tik Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka-
šenko. Šiaip visi iš valdžių 
iškritusieji buvo gana glaudžiai 
susiję su buvusiomis sovieti
nėmis valdžiomis. Ar ne kažkas 
panašaus rūgsta ir Lietuvoje? 

Palikime tuos darbingo 
kelio nerandančius Lietuvos 
politikus ir pasižiūrėkim į kitą 
kraštą, kuris, kaip ir Lietuva, 
ilgus metus buvo laikomas 
vienu iš vargingiausių Europos 
kraštų, o šiandien džiaugiasi 
ten dar niekada nebuvusiu 
ekonominiu pakilimu. Kokia jo 
priežastis ir kodėl Lietuva ne
gali panašiai džiaugtis? Susi
pažino su Airija tūkstančiai ten 
geresnio gyvenimo ieškojusių 
lietuvaičių, susipažinkime ir 
mes, nors gal kiek kitaip. 

O kaip Airijoje? 

Nedidelis tai k raš tas , ir 
plotu, ir gyventojų skaičiumi 
panašus į Lietuvą, t ik Šv. 
Patriko dėka krikščionybė čia 
įsigalėjo daug anksčiau — jau V 
amžiuje po Kr. Sunkus buvo 
airių gyvenimas po anglų ir 
savų ponų jungu. Nors ir ne-
baudžiauninkai , ilgus metus 
smulkūs airių ūkininkai vertėsi 
labai sunkiai. Ir kai 1845 m., 
bei po to neužderėjo pagrindinis 
airių valgis — bulvės, prasidėjo 
didžiulis badas ir ligos, nuo 
kurių mirė daugiau kaip pusė 
milijono žmonių. Tūkstančių 
tūkstančiai bėgo svetur, daugu
ma į Ameriką, kur susikūrė 

gana gausi airių grupė, šian
dien skaičiuojanti apie 35 mln. 
savo palikuonių. Likę air iai 
1916 m. pradėjo sukilimą prieš 
anglus, kuris baigėsi tik 1921 
m. Anglai iš pradžių davė ai
r iams dominijos titulą ir teises, 
bet t ik 1937 m. Airija buvo ofi
cialiai paskelbta nepriklausoma 
valstybe. 

Kaip rašo Joseph A. Harriss 
„Smithsonian" žurnalo š.m. ko
vo mėnesio laidos straipsnyje 
„Ireland Unleashed", Airiją 
šiandien sunku atpažinti: airių 
ka imo š iaudiniais stogais 
dengt i n a m u k a i dingsta , jų 
vietoje dygsta mūrinukai . Geri 
keliai pilni šiuolaikinių BMW 
a r Mercedes-Benz automobilių, 
gatvės pilnos linksmo jaunimo: 
visur jaučiamas entuziazmas, 
kurį kelia nauja airių kar ta . 
Airijoje 45 proc. visų gyventojų 
yra jaunesni negu 25 metų. 

Kas atsi t iko, kad Airija, 
nesenia i buvusi viena iš ne
tu r t ing iaus ių Europos šalių, 
ka ip Portugalija a r Graikija, 
dabar turt ingesnė už Vokietiją, 
ir y ra šeštoje vietoje visame 
kontinente? Straipsnio autorius 
a i šk ina , kad gyvenimo lygis 
pakilo geros ekonominės poli
tikos, airių darbštumo, ir, žino
ma, trupučio tradicinės airių 
laimės dėka. Vyriausybė viliojo 
užsienio investicijas, rėmė pra
monės sumoderninimą, sumaži
no verslo mokesčius. Dar svar
biau, Airija įstojo į ES (tada dar 
vadinamą Europos ekonomine 
bendruomene) 1974 metais ir 
tuojau gavo milijardų dolerių 
ve r tės dotacijų, kuriomis j i 
įsiliejo į Europos rinką. 

Vien 600 Amerikos ben
drovių Airijoje investavo 35 mi
lijardus ir suteikė darbo 90,000 
žmonių. Didžiosios Amerikos 
įmonės: IBM, Microsoft, Dell, 
Xerox ir kitos per Airiją atsi
da rė dur is į Europos rinką. 
Airija išaugino moderniai tech
nikai gerai paruoštų j aunų 
žmonių. Šiandien ji, po Ame
rikos, pasaulyje stovi antroje 
vietoje kompiuterinių progra
minių įrangų paruošime. Toks 
darbas ir Lietuvai, neturinčiai 
gamtos tur tų labai pritiktų. 

Smarkiai auganti ekonomi
ka pr i t rauk ia darbo jėgos. 
Kasmet į Airiją įvažiuoja apie 
40,000 darbininkų, 60 proc. iš jų 
— patys airiai, grįžtantys namo 
iš Amerikos. Kiti yra užsie
niečiai iš įvairiausių pasaulio 
k raš tų , ka ip Brzilija, Sirija, 
Pakis tanas , Filipinai. Autorius 
mini taip pat ir lietuvius, estus, 
lenkus ir rusus. Kažkur skai
čiau, kad Airijoje lietuvių j au 
yra tūkstančiai. 

Y r a p r o b l e m ų i r Airijoje 
• 

Airija iki šiol buvo labai 
homogeniškas kraštas, panašiai 
kaip Japonija. Dabar, įvažiavus 
į šalį t iek įvairių rasių ir tauty
bių žmonių, kraš te kyla rasizmo 
problema. Kai Dublin univer
siteto studentų paklausė, ko
kios etninės mažumos jie dau
giausiai nemėgsta, viena stu
den tė apsigaubė skara — 
suprask, — musulmonų. 

Neįprastai geras gyvenimas 
Airijai atnešė ir kitų problemų. 
Sostinėje Dubline, kaip ir mūsų 
Vilniuje, namų ir butų kainos 
nepapras t a i pakilo. Visuose 
mies tuose atsirado didžiulių 
parduotuvių, prekybos centrų, o 
su ja is ir aukštesnės pragyveni
mo kainos. Paplito nusikalt i
mai , vandal izmas, skyrybos, 
alkoholizmas ir narkot ika i . 
Taip pat smarkiai padidėjo ir 
automobilių eismo nelaimių. 

Senesnieji airiai skundžia
si, kad senosios romantiškos 
Airijos, kurią aprašė jų geriau
sias XX amžiaus poetas William 
Butler Yeats, 1923 m. laimėjęs 
Nobelio literatūros premiją, j au 
nebėra. Airijos tradicinę tau t inę 
emblemą — trilapį dobilą — jau 
sunku suras t i . Emblemą pa
keitė airiška smuklė, labai pa

mėgta jaunimo. Užuot dainavę 
senovišką airių lopšinę „toola-
roola", jaunimas t rauk ia roko ir 
kitokias dainas. Senasis kel
t iškas mergaičių žingsninis 
šokis praranda populiarumą, 
jaunieji griebiasi modernaus 
„riverdance". Buvęs labai popu
liarus sudėtingų raš tų mezgi
mas nyksta. 

Airiai turi ir d a r vieną prob
lemą, kurios Lietuvoje dar nėra, 
ir, tikiuosi, n iekada nebus. 
Airijos oficiali valstybinė kalba 
yra galų (Gaelic), nors iš beveik 
4 milijonų krašto gyventojų tik 
55,000 tą kalbą supranta ir var
toja, o visi kiti pe r šimtmečius 
priėmė savo buvusių valdovų, 
anglų kalbą. Kita vertus, nors 
rusams nepavyko lietuvių su
rusinti, ar nepradėjom žengti 
airių istorijos keliais anglų kal
bos atžvilgiu? K a s žino, kaip 
kalbėsime po šimto metų. 

Jei anksčiau k a s pasisaky
davo esąs airis, galėjai spėti, 
kad jis katalikas, ir. tikriausiai 
— praktikuojantis. Jei airiai 
švęsdavo kokią šventę, tai tu
rėjo būti kaip nors susiję su 
religija. Šiandien tas keičiasi. 
Katalikų Bažnyčios įtaka paste
bimai mažėja, abortai, nors kol 
kas dar labai reti, įstatymų lei
džiami. Prieš šimtą metų ne
galėdavai įsivaizduoti airio, 
kuris sekmadienį nedalyvautų 
Mišiose, šiandien tai daro gal 
tik 60 proc., o Dubline — gero
kai mažiau. Kunigų trūksta, 
šešios seminarijos užsidarė, liko 
tik dvi dar veikiančios. Ir nors 
garsūs Airijos vakarinio miesto 
Gahvay (57,000 gyv.) atlaidai 
vis dar vyksta su panašiu už
sidegimu kaip ir anksčiau, gal 
panašiai kaip ir mūsų Šiluvoje. 
Iš tame paties miesto univer
siteto 14,500 studentų, gal tik 
vienas kitas juose aktyviai daly
vauja. 

Nors religinis ir etninis 
konfliktas šiaurinėje Airijoje 
(Belfast) vis dar rusena, kartais 
ir gerokai suliepsnoja, kitose 
Airijos salos 26-se apskrityse 
airiams labiau rūpi ekonomika, 
geras gyvenimas negu nesutari
mai su anglais. Airiai didžiuo
jasi, kad jie jau geriau gyvena 
negu jų užkariautojai — anglai. 

Vienas jaunas airis net pasakė: 
„Mes britų problemą jau už
miršom. Šiandien jau gali pa
sisakyti, kad esi anglofilas. Ga
liu prisipažinti, kad klausausi 
ir BBC radijo". Juk ir Lietuvoje 
šiandien klausoma Maskvos 
radijo ir stebimos rusiškos tele
vizijos programos, ar ne? 

„Kai aš prieš maždaug de
šimt metų baigiau universitetą 
Airijoje, beveik visa mūsų klasė 
emigravo", — pasakoja 35-metis 
Paul McBride, — nes darbų 
Airijoje negalėjom surasti!" J is 
emigravo į Ameriką, kelis me
tus dirbo Seattle, Microsoft ben
drovėje ir įgijo praktikos. Ame
rika patiko, bet 1997 m. jis vis 
tiek grįžo tėvynėn, k u r rado 
daug naujų galimybių. Vilki-
mės, kad kada nors tiek pagerės 
sąlygos Lietuvoje ir kad daug 
gerų specialistų, įgiję ameri
kietiško patyrimo, irgi grįš 
namo. Pradžia jau yra. Paskai
tykite „Pasaulio lietuvio" va
sario mėnesio straipsnį „Ameri
ką iškeitęs į Lietuvą" apie vil
nietį biochemijos dr. Daumantą 
Matulį. 

Ką daryti? 

„Pasaulietinis materializ
mas pakeitė supratimą, kas yra 
laimingo ir tikrai sėkmingo 
gyvenimo prasmė", — skun
džiasi kun. Kevin Doran, Dub
lin arkivyskupijos direktorius 
pašaukimo reikalams. Lanky
damasis Amerikoje, panašiai 
apie Lietuvos jaunimą kalbėjo 
vyskupas Sigitas Tamkevičius. 
Airija sukūrė gerą gyvenimą, 
bet su globalizacija prarado 
„airiškumą". Istorikas Kevin 
Whelan mąsto: „Labai svarbu 
savęs klausti, ar mes nepraran
dame savo airiškos sielos. Ir jei 
tokio klausimo daugiau nebe-
kelsime, tai žinosime, kad ją j au 
praradome". 

Nors Lietuvoje tos gerovės 
kiek Airijoje nesimato, bet 
bijau, kad prarasti lietuvišką 
dvasią ir gryną lietuvišką kalbą 
pavojus vis auga. Ar galime, kol 
dar nevėlu, pasimokyti iš 
Airijos ir kaip nors išvengti tų 
klaidų, kurių airiai neišvengė? 

DRAUGAS, 2005 m. balandžio 12 d., an t rad ien is 

„VYŠNIŲ ŽIEDŲ PRINCESES' 
LIETUVOS AMBASADOJE 

Balandžio 4 d. Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas surengė 
priėmimą „Vyšnių žiedų prin
cesėms", dalyvaujančioms tra
diciniame „Cherry Blossom" 
(Vyšnių žydėjimo) festivalyje 
JAV sostinėje Vašingtone. 

Kiekvienų metų pavasario 
pradžioje Vašingtone vyksta 
„Vyšnių žydėjimo" festivalis, 
simbolizuojantis JAV ir Japo
nijos draugystę. Festivalis pra
sideda pražydus japoniškoms 
vyšnaitėms (sakuroms), kurias 
Amerikos sostinei 1912 m. pa
dovanojo Japonija. Į festivalį 
kiekviena JAV valstija siunčia 
savo atstovę — „vyšnių žiedų 

princesę". Iš „vyšnių žiedų 
princesių" festivalio pabaigoje 
išrenkama „karalienė", vėliau, 
kaip geros valios ambasadorė, 
vyksianti į Japoniją. 

Svečių teisėmis festivalyje 
kviečiamos dalyvauti ir už
sienio valstybių „princesės". 
Šiais metais Lietuvai atstovau
ja ambasados atašė Gabrielė 
Klimaitė. 

„Vyšnių žiedų princesės" 
visą savaitę dalyvauja festiva
l iui skirtuose renginiuose JAV 
sostinėje. Festivalio dalyves, 
laikantis tradicijų, priims JAV 
prezidento žmona Laura Bush. 

K. Vaškelevič ius 

SES. ONA MIKAILA1TE 

Popiežiaus rinkimai 

Daugmaž dvi savaites po popiežiaus mir
ties viso pasaulio kardinolai susirenka 
balsuoti už naują popiežių. Šis rinkimi

nis kardinolų susirinkimas vadinamas konkla
va (lot. con-clava: su raktu), vykstanti už už
rakintų durų. Dabartiniuose rinkimuose bal
suos 117 kardinolų, dar nesulaukusių 80 m. 

Konklavai vadovauja kardinolų dekanas, 
šiuo atveju — kard. Juozapas Ratzinger. Bal
savimai vyksta Sbrtina koplyčioje po didingo
mis, neseniai atnaujintomis Michelangelo fres
komis. Rinkimų eigoje kardinolai gyvena atski
roje patalpoje ir jų metu draudžiama skaityti 
laikraščius, žiūrėti televiziją, klausytis radijo, 
kad pasaulinė žiniasklaida savo nuomonėmis 
bei spėliojimais neišblaškytų ir neįtaigotų jų 
sprendimo. Anksčiau kardinolų gyvenamos pa
talpos buvo skubiai tam tikslui pastatomos: ma
žos kabinos, perskirtos medinėmis pertvaromis 
su siaurute geležine lova ir spintele šalia. Po
piežiaus Jono Pauliaus II dėka, pastatyta pato
gesnė patalpa — Šv. Mortos namai, kur kiek
vienas kardinolas turės savo atskirą kamba
riuką su prausykla. 

Popiežiškų rinkimų procedūra, jau nusi
stovėjusi nuo 1059 m., ir vėl bus tradiciškai 
vykdoma, tik su mažais pakeitimais, kuriuos 
įvedė Jonas Paulius II 1996 m. Iš 117 kardi
nolų, kurie dabar dalyvaus balsavimuose, 114 
buvo šio popiežiaus paskirti. Pirmą sykį kon
klavoje dalyvaus ir Lietuvos kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis. 

Kasdien vyks du balsavimai prieš pietus ir 
du po pietų. Balsavimo lapeliai po vieną sude
dami į didžiulę sidabrinę ciboriją (panaši į 
kieliką, tik daug didesnė), kuri stovi ant koply
čios altoriaus. Visiems pabalsavus, rinkimų pir
mininkas pakrato ciboriją ir, išėmęs kiekvieną 
perlenktą lapelį, skaito vardus. Kardinolai savo 
vietose gali pasižymėti kiek balsų kuris gavo. 
Neišrinkus popiežiaus, lapeliai sudeginami 
krosnelėje su cheminėmis tabletėmis, kurios 
patamsina rūkstančius dūmus. Juodi dūmai — 
popiežius dar neišrinktas; balti — išrinktas. Šv. 
Petro aikštėje paprastai būna minios stebėtojų, 
kurie seka rinkimų eigą. Popiežiui išrinkti rei
kia dviejų trečdalių daugumos, nebent rinkimai 

užsitęstų daugiau kaip 30 dienų, tuomet užten
ka paprastos daugumos. Jonas Paulius II buvo 
išrinktas per dvi dienas. 

Sixtina koplyčioje vienam iš kardinolų ga
vus reikiamą balsų daugumą, visi kiti nuleidžia 
baldakimus virš savo kėdžių, lieka tik vienas 
baldakimas. Tuomet rinkimų vadovas paklau
sia išrinktojo, ar jis sutinka priimti popiežiaus 
pareigas ir kokiu vardu nori būti vadinamas. 
Naujasis popiežius išvedamas į šalutinį kam
bariuką, kur būna paruošti balti drabužiai ir, 
jais apsivilkęs, nueina prie lango į Šv. Petro 
aikštę. Garsiai paskelbiama: „Habemus pa
pam!" ir pristatomas naujasis popiežius. J i s 
pasveikina tikinčiuosius ir duoda pirmąjį savo 
popiežiškąjį palaiminimą — „urbi et orbi" — 
Romos miestui ir pasauliui. 

Po dviejų trijų dienų vyksta pontifikalinės 
inauguracijos Mišios Šv. Petro aikštėje. Jos pra
dedamos iškilminga procesija, kurios metu 
klierikas priešais naująjį popiežių neša smilks
tančią medžiagą, pakabintą ant sidabrinės laz
dos ir, vis atsigręžęs į popiežių, sako: „Pater 
sancte, sic transit gloria mundi!" (Šventasis 
tėve, taip praeina pasaulio garbė). Mišių metu 
popiežius sako savo programinį pamokslą. Mi
šioms pasibaigus, popiežius atsisėda katedron, 
o visi kardinolai ateina bučiuoti jo žiedo, tuo 
pareikšdami savo paklusnumą. 

Tokio milžino, kaip Jonas Paulius II vargiai 
besulauksime. 285-ajam popiežiui bus sunku 
įsispirti į didžiulius jo batus. Jonas Paulius II 
paliko gerokai skirtingą Katalikų Bažnyčią nuo 
tos, kuriai pradėjo vadovauti. O dabar vėl nauji 
iššūkiai: tikėjimo žlugimas Europoje ir Ame
rikoje, kunigų stoka pasauliniu mastu, vis aš-
trėjantys bioetiniai klausimai, problema, kaip 
bendrauti su musulmonais, kad būtų išvengta 
civilizacijų sankirčio. Du trečdaliai dabartinės 
Bažnyčios narių gyvena vadinamajame trečia
jame pasaulyje — popiežius gali būti išrinktas 
iš jų tarpo. Kiekvienu atveju, naujo popiežiaus 
išrinkimas — tai Bažnyčios atsinaujinimo 
metas. Esame dėkingi už Jono Pauliaus II 
vadovavimą ir neeilinę jo asmenybę, bet Petro 
laivas privalo plaukti tolyn su nauju kapitonu 
prie jo vairo. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Paulionis 
Nf.3 

Lietuvos ambasadoje „Vyšnių žiedų princeses" ambasadorius Vygaudas 
Ušackas pavaidino šakočiu. 

Prieš 10-tį dar metų nei mažiausios lietuvy
bės žymės neturįs Vilnius, nūdien vėl virsta lietu
vių sostine, lietuvių dvasios sostine; viešas lietu
vių gyvenimas nūdien čia virte verda, laikraščiai, 
draugijos, gerokas lietuvių inteligentijos ir šiaip 
susipratusių lietuvių būrys primena mums, kad 
čia Lietuvos širdis. Ir visa tai išsivystė iš Šv. 
Mikalojaus bažnytėlės; visam tam pradžią davė 
tas mažas lietuvių būrelis, kuris prieš keliolika 
metų susibūrė krūvon, kad tą bažnytėlę išgavus 
ir savo santarve ir ištverme šito pirmojo tautinio 
mūsų laimėjimo sulenkintajame Vilniuje pasiekė. 

Dar vyskupui Audzevičiui valdant Vilniaus 
vyskupiją, pradėjo jau rimčiau rūpinties, kaip čia 
išgavus lietuvių kalbai teises nors vienoje kurioje 
Vilniaus bažnyčioje. Bet klausimo negalima buvo 
viešai kelti, nes trūko apšviestesnių lietuvių, 
kurie mokėtų tą darbą vesti. 

Tik keletui metų praslinkus, Vilniuje jau 
atsirado nedidelis lietuvių inteligentų būrelis. Jį 
sudarė Donatas Malinauskis, d - ras Andrius 
Domaševičius, Kazys Liandsbergis, girininkas 
Povilas Matulionis, veterinorius Elijošius None-
vičius ir kunigas Juozas Ambraziejus. Buvo tai 
pirmieji atgimusios Lietuvos inteligentai lietu
viai, Vilniaus gyventojai. Jie tai ir nutarė viešai 
pakelti taip reikalingą ir teisingą lietuviams rei
kalavimą. Bet pirm to reikėjo susižinoti su iškly
dusiomis ir paskendusiomis lenkybės bangose 
lietuvių miniomis, reikėjo surasti tuos lietuvius ir 
juos suvienyti, o taip pat sužadinti ir tuos, kurie 
jau buvo pametę savo kalbą ir jos išsižadėję To 
darbo svietiškis inteligentas negalėjo atlikti. 
Užtat dideliausią naudą suteikė čia susipratęs 
lietuvių kunigas Juozas Ambraziejus (atsikėlęs 
čia iš Šeinių vyskupijos), kuris iš pradžios 
Vilniuje gyveno be vietos, paskui kamendoriavo 
Visų Šventųjų, Švento Rapolo ir Švento Jono 
bažnyčiose. Jis būdamas kunigas, tai kalėdo
damas, tai važinėdamas prie ligonių galėjo 
pasikalbėti ir su tarnu ir su tarnaite, ir su vežėju 
ir su sargu, ir kiekvienas jo klausė ir jam tikėjo 
Miniai sužadinti su lietuvių idėja ir lietuvių 
reikalavimais jis naudodavosi kiekviena proga, 
įrodinėdavo visiems suprantama ir vaizdžia 

kalba, kaip tai negražu pamesti savo papročių ir 
išsižadėti lietuvybės, išrodinėdavo lietuvių kalbos 
privalumus, o jeigu tie žodžiai neintikindavo 
klausytojų, tai griebdavosi kitokių priemonių, 
grasindavo nutautėlius tuo, jog jie, išsižadėję 
savo kalbos, ilgainiui galį išsižadėti ir katalikų 
tikybos ir t.t." 

Surinkę po prašymu apie tris šimtus lietuvių 
parašų, keturi lietuviai: Donatas Malinauskas, 
Andrius Domaševičius, Kazys Liandsbergis ir 
bene Povilas Matulionis, nukeliavo pas vyskupi
jos valdytoją sufraganą Liudviką Zdanavičių: 

„Senelis vyskupas (L. Zdanavičius — V. 
J.-B.), pranešus tarnui apie atvykusiąją deputa
ciją, matomai laukė ko kito ir iš pradžių nesupra
to, kas tai per vieni. Paliepus tarnui įvesti depu
tatus, pats išbėgo į kitą kambarį, apsitaisė išei
giniais rūbais ir, prisisegęs savo medalius ir už
sidėjęs kryžių, iškilmingai išėjo prie deputatų ir 
labai maloniai į juos prakalbėjo. Bet vos tik 
įstengė deputatai ištarti keletą žodžių apie savo 
reikalą, kaip vyskupas susiraukęs balsiai 
pratarė: 'Ponai, čia politika, daugiau nieko. Aš 
jūsų visai nesuprantu ir negaliu su jumis kalbėti. 
Eikite prie gubernatorių ir generalgubernatorių*, 
ir, pasakęs tai, norėjo jau eiti, bet čia Mali
nauskas paprašė jį išklausyti visa, ką deputacija 
nori. Paaiškinęs, jog jie kreipiasi visu pirma prie 
dvasiškojo ganytojo, kadangi mano, jog tie 
reikalai jam daugiausia privalą rūpėti, ir išgirdę 
dabar iš Jo Ekscelencijos patarimą kreiptis prie 
gubernatoriaus ir taip toliau. Malinauskis ap
reiškė, kad deputacija nepasimetanti ir, paklau
siusi jo, eisianti ten, kur Jo Ekscelencija siun
čianti, bet, žinodama, jog svietiškoji vyresnybė, 
atradusi dabar gerą progą kištiesi j bažnyčios 
reikalus, tikriausiai panorėsianti tai išnaudoti 
drauge ir savo tikslams, deputacija iŠ anksto 
apskelbianti, jog dėl pasekmių šio į save atsa
komybes neprisiimanti. Vyskupas tačiau atsakė, 
jog jų prašymas nebūsiąs išpildytas bent iki tol, 
iki kol jis valdysiąs šią vyskupiją". 

Ta pati delegacija nuvyko pas gubernatorių 
Frezę. 

Bus daugiau. 



DRAUGAS, 2005 m. balandžio 12 d., antradienis 

Trokštu liudyti tai, ką patyriau 
EGLE PEREDNYTE 

TU MANĘS PASIGAILĖJAI 
Eidamas pasaulio keliais, 
Aš patekau į plėšikų rankas. 

Jie atėmė iš manęs šviesą, 
Jie išplėšė man širdies tyrumą: 
Nuodėmių žaizdos degina mane, 
Mane slegia mano kaltės 

Daugybė žmonių ėjo pro mane 
Ir praėjo kita kelio puse: 
Jie matė mano žaizdas, 
Bet nepasirūpino manimi. 

0 Tu, Viešpatie Jėzau, 
Kuris buvai pavadintas Samariečiu, 
Eidamas pro mane, pažvelgei, — 
Ir Tau pagailo manęs. 

Prašau Tavęs, Viešpatie, 
Užpilk ant mano žaizdų aliejaus ir vyno: 
Išliek patepimo aliejų — Šventąją Dvasią, 
Ištiesk man taurę Naujosios Sandoros vyno. 

Pasiimk mane su savimi, užkėlęs ant kryžiaus, 
Nugabenk mane į užeigą — Tavo Bažnyčią, 
Duok man Senojo ir Naujojo Testamento Žodį, — 
Aš išgysiu ir gyvensiu! 

Viešpatie, Tu pasilenkei prie manęs, 
Tu tapai mano artimu. 
Išmokyk mane tapti artimu kitiems 
Ir atjausti kiekvieną žmogų, 
Atsidūrusį varge. 

Į Truskavą važiavau be 
jokios vilties dėl savęs ir savo 
gyvenimo. Jeigu Dievas yra, tai 
Jis toli nuo manęs, ir mano 
raudos Jo nepasiekia. Tada aš 
dar nežinojau, kad vos po kelių 
dienų prasidės Jo stebuklai... 

Sesuo Rozana, Gailestingu
mo Motinos namų vyresnioji, 
mane pasitiko šypsena. Žmo
nės, gyvenantys su Jėzumi, 
nešioja širdyje gyvą ir tikrą 
džiaugsmą, nes žino: Jis yra su 
mumis ir pergalė kiekvienoje 
situacijoje yra Jo. 

Taip, aš neturėjau jokios 
vilties, bet Jis pasilenkė prie 
manęs, ir aš išvydau Jo veidą, 

Nerses Snorbali (1102—1173) 
Armėnų Bažnyčios malda 

spinduliuojantį Meile. Ir įvyko 
stebuklas: jeigu vos prieš aki
mirką aš tenorėjau tik mirti, tai 
dabar trokštu tiktai gyventi. 

Stebuklas tęsėsi. Visiškai 
netikėtai pakliuvau į vidinio 
išgydymo rekolekcijas, pava
dintas „Mylėti ir atleisti". Čia 
suvažiavo žmonės iš visos Lie
tuvos, žmonės, jau netekę vil
ties, bet vis dar tikėdamiesi ste
buklo. Jėzus pasilenkė prie jų 
per mylinčias seseris ir kunigą 
Stasį, kurie vedė šias rekolekci
jas su begaliniu švelnumu ir 
atjautimu mūsų žaizdoms. Re
kolekcijos tęsėsi septynias die
nas. Pačią pirmąją dieną mes 

MOLĖTA ŽEME 
Čikagoje ir apylinkėse daž

niausiai susiduriame su molėta 
žeme. Kaip viena skaitytoja nu
siskundė: nepaisant, kokių prie
maišų į žemę pila, ji vis tiek 
sunki, pažliugusi, kai daugiau 
palyja arba palaistomą, suskir
dusi, kai sausa ir karšta. 

Deja, natūralų dirvožemį 
sunku (arba visai neįmanoma) 
pakeisti, tačiau pagerinti galima. 

Molio dalelytės labai smul
kios, sušlapusios glaudžiai su
kimba ir augalo šaknims sunku 
pro jas prasiskverbti. Molį vadi
name „sunkiu dirvožemiu" dar 
ir dėl to, kad su juo sunku dirb
ti: kasti, akėti, grumstus su
smulkinti. Tačiau molis turi ir 
gerų savybių. Paprastai jis der-
lingesnis už kitas žemės rūšis 
(išskyrus, žinoma, juodžemį, 
angį. ,,loam"), ilgiau išlaiko 
•drėgmę ir augalai taip greitai 
neišdžiūsta. Kadangi jis tan
kus, trąšos ir kitos maistingos 
medžiagos ilgiau molyje išsi
laiko prie augalo šaknų ir 
nenuteka „į gelmes", kaip, pvz., 
smėlėtoje dirvoje. 

Bet visos „geros savybės" 
nedaug padeda, kai reikia sėti 
ir sodinti į molėtą žemę. Nors, 
be abejo, daug kartų esate 

girdėję patarimą, kad į molį 
reikia daug priemaišų, bet dar 
kartą pakartosiu. O tos 
priemaišos štai kokios 

1. organinės medžiagos: 
smulkiai sukapoti, pradėję pūti 
lapai, sumalti kokoso riešutų 
kevalai (Cocoa fiber), mėšlas 
(manure), smulkiai sukapota 
medžių žievė (geriausiai tinka 
pušų arba eglių — „composted 
pine or fir bark"); 

2. stambus smėlis arba 
smulkus žvyras. Tik nevartoki
te statybai naudojamo smėlio 
(builder's sand), nes jame gali 
būti primaišyta įvairių chemi
kalų. Jei į molėtą dirvą pilsite 
(„fine") smėlį, jis daug naudos 
neduos, tik susimaišys su molio 
dalelytėmis, prie jų prilips ir 
žemė nepasidarys puresnė. 

3. nepakanka tik ant žemės 
viršaus kelias saujas ar kastu
vus smėlio (ar kitų priemaišų) 
užberti. Jeigu norima pakeisti 
dirvožemio sudėtį, reikia nema
žai Čia minėtų priemaišų — jas 
įkasti (geriausia vartoti šakę ne 
kastuvą) ir gerai sumaišyti. 
Vienų metų bėgyje molėtos dir
vos pakeisti nepavyks — reikės 
kelių pavasarių arba rudeniu iš 
eilės Turint kantrybes (ir ištek
lių), ilgainiui nereikės „molio 

išgirdome tiesą apie save — kad 
esame sužeisti žmonės, nors ir 
nenorime to pripažinti. Tai pir
mas žingsnis. O toliau — išgy
venti Jo Meilę, be kurios nega
lėsi atleisti. Tam reikėjo tylos. 

Šios rekolekcijos — tai 
kartu ir krikščioniško gyveni
mo mokykla. Kaip gyventi to
liau, po išgydymo? Esi kviečia
mas pasinerti į Viešpaties gel
mę. Čia tau duodami pagrindai, 
į kuriuos gali remtis kiekvieną 
savo gyvenimo dieną. 

Šis išgydymas yra tikras ir 
vienintelis toks. Gali eiti pas 
psichologą — ten iškelsi į švie
są savas problemas, bet nebūsi 
išgydytas — tik išmoksi su 
jomis gyventi, bet ne daugiau. 
Yra ir charizmatinis kelias, kai 
už tave meldžiasi kiti, bet tavo 
valia čia nedalyvauja, ir proble
mos po kurio laiko sugrįžta, nes 
šaknys išlieka. Ir yra atleidimo 
kelias, kuriame pasiryžti gy
venti kaip Kristus"— atleidimu 
ir Meile. Svarbu suvokti, kad 
tu negali atleisti pats, ypač už 
pačius skaudžiausius savo pra
eities dalykus. Atleidžia Jėzus. 
Nuo tavęs tepriklauso, ar tu 
apsisprendi atleisti, prieš tai 
peržvelgęs visą savo gyvenimą, 
nebebėgdamas nuo nepakelia
mo skausmo savo širdyje. Esi 
ne vienas — kartu su tavimi 
yra ir kiti, taip pat einantys 
nelengvu atleidimo keliu. Ypač 
paliečia kasdieninis dalyvavi
mas šv. Mišiose su kitais 
gyvenimo sužeistaisiais. 

...Kai matai tų žmonių vei
dus, jų neįtikėtiną tikėjimą ir 
viltį pasveikti, nepaisant visų 
praeities žaizdų, apima kaž
koks graudumas, ir taip trokš
ti, kad jie būtų sveiki ir laimin
gi, ir suvoki: tai įmanoma tik 
Dievuje. 

...Visą laiką lydėjo jaus
mas, kad pats Jėzus, gyvojo 
Dievo Sūnus, mus paliečia savo 
Meile, gydo, prikelia, moko 
gyventi iš naujo — perkeista 
širdimi. Peržvelgiau savo 
praeitį su siaubu širdyje, bet 
greta buvo Jėzus. „Niekados 
nedarykite to vieni, be Jo — 
galite neištverti..." — sakė 

minkyti". Beje, niekuomet ne-
kaskite molėtos žemės, kai ji 
labai šlapia ar labai sausa. 
Jeigu permirkusi, bus sunku 
susmulkinti grumstus; jeigu 
labai sausa — grumstų su
smulkinti beveik neįmanoma. 
Antra vertus, galima parinkti 
augalus, kurie mėgsta molėtą 
žemę (labai gerai joje auga 
rožės), kaip sakoma: jeigu 
negali pakeisti, apsiprask. 

KAIP PAVADINSI, 
NEPACADINSI 

Klausimas. Ieškojau me
detkų sėklų. Ant maišelio, ro
dos, šios gėlės paveiksliukas, 
bet pavadinimas mane klaidina: 
„Scotch marigold", „calendula" 
— ar tai ta pati gėlė. 

Atsakymas. Kaip ir lietu
vių kalba, kai kurios gėlės turi 
kelis populiarius pavadinimus. 
Vienintelis būdas patikrinti, ar 
tai tas pats augalas — lotyniš
kas jo pavadinimas. Medetkos 
atveju — calendula (arba Ca
lendula officinalis) ir yra tas 
lotyniškas vardas. Angliškai ši 
gėlė vadinama „Common mari
gold", „Pot marigold", taip pat ir 
„Scotch marigold". Beje, loty
niškas pavadinimas kilęs iš žo
džio calendae — t.y. pirmoji 
mėnesio diena. Tuo norima pa
sakyti, kad medetkų žydėjimo 
sezonas labai ilgas — nuo va
saros pradžios, iki pirmųjų šal
nų (kartais net ir tos pirmosios 
šalnos jų nesunaikina — kiek 
atšilus, medetkos žydi toliau). 

Medetkos yra labai nereti 
bos, auga pačioje nHfr'ingigja. 
šioje žemėje, pakenčia r MMrs, 

mums palydėtojai. Begalinė 
erdvė atsivėrė širdyje po atlei
dimo maldos, kurioje dalyvavo 
dvi seserys, besimeldžiančios 
už mane tariant atleidimo žo
džius: „Šiandien Jėzaus vardu 
ir Jo Meilėje aš atleidžiu... (var
das ar giminystės ryšys) už... 
(tai, kuo mane įskaudino — ką 
skaudaus padarė arba ko ne
padarė — ypač, kad nemylėjo ir 
nepriėmė manęs tokios, kokia 
esu). Tenka atleisti ir Dievui, 
ant kurio dažnai pykstame už 
savo gyvenimą. Ruošiantis 
atleidimui, svarbu prašyti, kad 
Viešpats iškeltų netgi tuos pri
siminimus, kuriuos mes jau 
seniai-išstūmę iš atminties. 

Čia galėjome būti savimi, 
nes kiekvienas turėjome žaizdų 
(kiekvienas jų turi) ir to neslė
pėme. Pamažu vis giedrėjo vei
dai, atsirado net šypsenos — o 
pradžioj buvo tik neviltis ir 
kančia. Dievo Meilė — tokia be
galinė, kad vos Jos paragavęs 
trokšti bėgti su Juo amžinai. 
Adoracija kiekvieną vakarą bu
vo tokia Meilės versmė! Kai 
matydavau mūsų vadovus, be
simeldžiančius tyloje už tuos, 
kurie jiems patikėti, nebegalė
jau daugiau abejoti — Jis yra su 
mumis. Mus lydėjo malda su 
Šv. Raštu, dienos peržvalga va
karais, mokymai apie dvasinę 
kovą ir kitus svarbius dalykus. 

Šios rekolekcijos apima dalį 
Šv. Ignaco mokymo — žmo
gaus, kuris buvo paprasčiau
sias karys, niekados negalvojęs 
apie dvasinį gyvenimą. Bet štai 
jis sužeidžiamas, guli lovoje, 
reikalaudamas riterių romanų, 
kad laikas greičiau slinktų, o 
gauna... Šv. Raštą. Viešpats 
perkeičia jo širdį, jis tampa 
nauju žmogumi ir galiausiai 
parašo dvasines lavybas, kurių 
pagrindu sudarytos ir šios 
rekolekcijos. Jas organizuoja 
Gerojo samariečio bendruo
menė, kurios nariai padeda 
gyvenimo sužeistiesiems eiti 
atleidimo keliu. Jėzus yra tas 
Gerasis samarietis, kurio vardu 
veikia šie žmonės. Išgyvenę at
leidimą ir patyrę išgydymą ga
lite tapti šios bendruomenės 
nariu ir melstis už tuos, ku
riems reikia išgydymo — už vi
sus, kurie eina atleidimo keliu. 

Kaip surasti Geruosius 
samariečius? T. Stasys Ka
zėnas, SJ, tel. 8 61520962, 8 
37302999. Kun. Kęstutis Ruge-

ir lietingą orą, bet joms reikia 
saulėtos vietos. Žiedai geltoni 
arba oranžiniai, pilnaviduriai; 
lapai mėsingi, kvapnūs, šiek 
tiek šiurkštoki. Medetkų žiedai 
vartojami kosmetikoje, žinomi, 
kaip vaistinis augalas, taip pat 
valgomi: dedami į salotas, jais 
nuspalvinamos sriubos ir pan. 

ŠEŠKO KOPŪSTAI 
Klausimas Pavasarį mėgs

tame nuvažiuoti į miške-
lius-draustinius ir stebėti at
bundančią gamtą. Neseniai su
sidūrėme su keistu augalu. 
Atradome jį ne „akimis", bet 
„nosimi". Kai pajutome pūvan
čios mėsos kvapą, pagalvojome, 
kad rasime lavoną (juk ne kartą 
žmonėms tai pasitaikė), o ra
dome tokį keistą, pro sniegą iš 
žemės išlindusį žiedą. Gal ži
note, kas ten per „sutvėrimas"? 

Atsakymas Tikriausiai 
jums teko susipažinti su „šeško 
kopūstais", angį. „skunk cab-
bage", lot. Symplocarpus foe-
tidus, priklauso Araceae augalų 
šeimai, kuri pasižymi nemalo
niu kvapu. Tai gan retas auga 
las, bet jį galima rasti Wiscon-

vičius, tel. 8 68680525. Ses. 
Rozana Graulich, tel. 8 685 
46560, 8 34741-342. Ses. Lina 
Karvelytė, tel. 8 31043130. Ses. 
Asta Venslauskaitė, tel. 8 
68781995, 8 37295-470. Ses. 
Benedikta Rollin, tel. 8 527 
50210. Elvyra Kučinskaitė, tel. 
8 52437367, 8 61596-804. 

Yra galimybė išgyventi at
leidimo maldą ir nedalyvaujant 
rekolekcijose — galbūt rasite 
galimybę susitikti su palydėto-
ju (žmogumi, kuris palydės jus 
atleidimo keliu) savo mieste, gal 
išvyksite į kurią nors Gerojo 
samariečio bendruomenės už
eigą (Kaune, Krikštėnuose, 
Truskavoje, Vilniuje). Dievas 
žino jūsų problemas. Jis jau 
tiesia jums kelią. Tai, ką išgirs
ta palydėtojai, yra konfiden
cialu. 

Kristus kviečia mus eiti 
nuolatinio atleidimo keliu — tai 
nuolatinis atsivertimas. Po 
atleidimo maldos patariama ne
ieškoti susitikimų, kuriuose vėl 
galite būti sužeisti, leisti sau 
atsigauti, o kartu nebijoti nieko 
— kad ir kas benutiktų, dabar 
jau žinote, kad bet kada galite 
ištarti atleidimo žodžius ir tapti 
laisvi. Labai svarbu melstis už 
tuos, kurie jus sužeidė — tai ir 
jūsų išgydymo dalis, ir Malonės 
plitimas tų žmonių širdyse. 

Po išgydymo pakinta žmo
nių santykiai — Dievas gydo ir 
jus sužeidusius — ne tik jus. 
Dingsta priešiškumas. įtampa, 
baimė — Viešpats daro stebuk
lus! Ne visad tai įvyksta iš 
karto — kartais malonė atsi
skleidžia bėgant laikui. 

Nemanykite, kad tai yra 
lengva — pažvelgti į save 
Jėzaus akimis, nebebėgti nuo 
skaudžios praeities, pasiryžti 
atleisti, bet kai tai praeini, esi 
naujas žmogus. 

...Visą laiką tikėjau, kad 
tai yra — tas vidinio išgydymo 
kelias, kurio troškau visa širdi
mi. Taip, jis yra, ir jo vardas — 
Kristus — Meilė ir atleidimas 
be jokių ribų. 

Mums taip reikia vilties — 
visiems, kas bebūtume. Jėzus 
yra ta viltis. Jis prisiima mūsų 
žaizdas, kad turėtume gyveni
mą, kad apsčiai jo turėtume. 

Ka tu renkiesi — gyvenimą 
ar mirtį? Atleidimą ar pra
keikimą? Dievas trokšta, kad tu 
pasirinktum gyvenimą. Ir tai 
yra laimė. 

sin, Indiana, Illinois (gal kai 
kuriose kitose) valstijose. Mėgs
ta pelkėtas vietas, raistus „Šeš
ko kopūstai" išdygsta, kai tem
peratūra dar žema, o miško įdu
bose tebebaltuoja sniegas. Pro 
sniegą ir sušalusią žemę išlenda 
žalsvai violetinis, geldelės pavi
dalo „žiedas" — iš tikrųjų tai 
tik žiedo apsauga, o patys žie
deliai smulkūs, susitelkę tos 
geldelės viduje. Galbūt dar įdo
miau tai, kad šis augalas turi 
savo „šildymo sistemą": tempe
ratūra žiedo viduje yra apie 72° 
F, tad jis gali pakęsti ir nemažą 
šaltį. Lapai pasirodo, kai peržy
di. Jie yra platūs, skaisčiai žali, 
bet neskaniai kvepia. Visas au
galas turi kenksmingų chemi
kalų, kurie jį apsaugoja nuo 
žoliaėdžių. 

SKELBIMAI 

ATIDARYKITE SĮ 21 MĖNESIO SERTIFIKATĄ 
IR GAUSITE AUKŠTAS PALŪKANAS 

FIRST PERSONAI. BANKE SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI! 

THr?t 

Garfield Ridge 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

(773) 767-5188 

\ / . 

- Personai Bark 
/ \ 

Lemont 
12261 Archer Ave. 
Lemont, IL 60439 

(630) 257-1400 
Annual Percentage Yielri <AFY> is efiective as of April 12. 2005 and is subject to change 

vvithout notice Minimun: deposit of $250 is reguired to obtain APY. 
Penalty may be imposed for early windrawala. 

tS> 
LENOER www.firstpersonalbank.net 
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PASLAUGOS 

Pildau TAX 
i pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeiey 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773 935.0472 

SIŪLO DARBA 

Jobs available in Wl. 
Eng, DL, Exp. required. 

SS helpful, pay $90 and up. 
Cal 262-657-8044. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

IŠNUOMOJA 

Caregiving jobs in vvisconsin 
1 Nieed ttalian speaking rrvn or vvoman to 
take care of (talian man 
2. Experience<i rnale or female caregrver 
needed for woman on dialysis, mušt be abte 
to transfer a 180 to person, mušt havę OL 
SS; medical background a pfc». 

CALL 262-657-8044. 

Vvoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-$650; 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

HELP WAhTTED 
LABORER ,' AIR D U C T 

CLEANER'S ASS1STANT 
Some Engl ish Necessary. 

$9.00 /hour . 
708-450-8212 

Salia „Seklyaos" 
išnuomojamas 2 mieg., 

4 kamb. butas. 
Tel. 773-776-2462 Dana 

arba 773-471-2898 Antanas 

1-800'775-SEND 
www3Bartticexj«;ėi*cofpuCom 

Krovinių gaberamas 
* ^ ^sarih Mh 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pašauto į f c 

lomofjiu pinamas bei 
nftmas j visas pasaulio šafe. 

Kroviniu parvežimas 
visoįB AmanHofr. 

Sma/f Pack mmįjy 

•h A-.p $ridęevt€W,i W. Tel. ? 708 599-96S 
. f 7GS-5S* 9482 TeLISOO 77S-7363 

http://www.firstpersonalbank.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Heuters. AP. i n t o ta , ITAR-TASS, BHS 

žm<ų agemofų praneSĖnais) 

EUROPA 

TALINAS 
Du Reformų partijai atsto

vaujantys Estijos parlamento 
deputatai, sekmadienio vakarą 
sukėlę tr iukšmą viename Talino 
barų, atsistatydina. Deputatai 
Tooma Tein ir Peep Aru pirma
dienį padavė parlamento vado
vybei pareiškimus, kad pasi
t raukia iš savo pareigų. Iki pa
skyrimo Reformų partijos frak
cijos vadovu P. Aru buvo Vil-
liandi miesto meras , o T. Tein — 
Tartu universiteto traumatolo
gijos klinikos skyriaus vedėjas. 
Neblaivūs T. Tein ir P. Aru vėlų 
sekmadienio vakarą sukėlė 
triukšmą viename Talino barų. 
Abu buvo nuvežti į policiją ir už
daryti į arešt inę, iš kurios buvo 
išleisti pirmadienio rytmetį. 

OSLAS 
Sudanas pirmadienį iš vals

tybių aukotojų paprašė 2.6 
mlrd. JAV dolerių pietiniam sa
vo regionui ats tatyt i po ilgiau
siai Afrikos istorijoje trukusio 
pilietinio karo, tačiau šį procesą 
temdo smur tas ir įtariami karo 
nusikaltimai vakariniame Dar-
fur regione. 2.6 mlrd. JAV dole
rių parama sudarytų maždaug 
trečdalį visų lėšų, kurių reikia 
regionui ats tatyt i . Daugiausia 
tam reikalingų pinigų bus gauta 
už Sudano naftą. Šalies pietuo
se skurde gyvena 90 proc. žmo
nių, tik trečdalis jaunuolių yra 
raštingi, o ketvir tadal is visų 
vaikų miršta iki penkerių metų 
amžiaus. 

[ JAV Į 

WASHINGTON, DC 
Naujasis Irako prezidentas 

Jalai Talabani pareiškė, kad 
dveji metai — pakankamas lai
kas nacionaliniam saugumui 
sustiprinti ir JAV kariuomenei 
iš šios šalies išvesti. Interviu 
JAV televizijai CNN Irako vals
tybės vadovas pabrėžė, kad 
„mes siekiame kuo greičiau su
stiprinti savo ginkluotąsias pa
jėgas'". I rake dabar yra apie 
140,000 Amerikos karių. Du įta
kingi JAV senatoriai — respub
likonas Richard Lugar ir demo
kratas Joe Biden sakė optimis
tiškai vertinantys galimybes. 

kad J. Talabani prognozės gali 
išsipildyti. 

NEW YORK 
Į žurnalo „Time" sudarytą 

įtakingiausių pasaulio žmonių 
šimtuką, kuris buvo paskelbtas 
sekmadienį, įtraukti preziden
tas George W. Bush, filmų kū
rėjas Michael Moore ir gyveni
mo stiliaus madų diktatorė 
Martha Stewart. Į sąrašą kartu 
su hiphopo atlikėju Jay-Z pate
ko Ukrainos prezidentas Viktor 
Juščenko bei vokiečių kardino
las Joseph Ratzinger. Tarp „sta
tytojų ir titanų" dėl nešiojamojo 
grotuvo „iPod" sėkmės atsidūrė 
„Apple Computer Inc." direkto
rius Steve Jobs, tarp „didvyrių 
ir simbolių" — New York valsti
jos generalinis prokuroras Eliot 
Spitzer, kuris tyrė sukčiavimo 
atvejus JAV finansų srityje. 

R U S U A 

MASKVA 
Rusijos sostinėje nužudytas 

buvęs Maskvos miesto ir srities 
federalinės saugumo tarnybos 
(FST) valdybos viršininkas ge
nerolas pulkininkas Anatolij 
Trofimov. Nežinomas asmuo 
sekmadienį trimis šūviais iš au
tomato nužudė A. Trofimov prie 
Kliazminskaja gatvės 11-ojo na
mo visureigyje „Jeep Grand 
Cherokee". Per įvykį taip pat 
buvo pašauta generolo žmona 
Tatjana Kopytceva. 28-erių me
tų A. Trofimov žmona buvo pa
guldyta į ligoninę, kur praėjusią 
naktį mirė. Pareigūnai mano. 
kad užpuolikas buvo samdytas 
žudikas. Samdomos žmogžudys
tės Rusijoje tampa vis dažnes
nis reiškinys. 

TOKYO 
Tokyo regioną pirmadienį 

ryte sukrėtė žemės drebėjimas, 
kurio stiprumas siekė 6.1 balo 
pagal Richter skalę, tačiau įspė
jimo apie cunamį nebuvo pa
skelbta, pranešimų apie žalą ar 
sužeistus žmones taip pat nėra. 
Tarptautiniame Narita oro uos
te patikrinimui buvo uždaryti 
du lėktuvų pakilimo ir tūpimo 
takai, tačiau netrukus jie vėl 
buvo atidaryti. Dėl trumpam 
nutrukusio elektros tiekimo 
šiek tiek vėlavo kai kurie grei
tieji traukiniai, o kai kuriose 
vietos geležinkelio linijose trau
kinių eismas sustojo. Pareigū
nai perspėjo apie galimus pa
kartotinius smūgius ir žemių 
nuošliaužas. 

DHAKA 
Netoli Bangladešo sostinės 

kaip kortų namelis sugriuvo de
vynių aukštų pastatas, ir gelbė
tojai, kurie jau rado 15 žuvu
siųjų, baiminasi, kad po griuvė
siais dar gali būti šimtai darbi
ninkų, pasakojo gyvi likę žmo
nės ir įvykio liudininkai. Iš po 
griuvėsių jau ištraukti 58 gyvi 
žmonės, tačiau gelbėjimo darbai 
strigo, nes dėl siaurų kelių į įvy
kio vietą buvo sunku nusiųsti 
kranus. Įtariama, kad po griu
vėsiais yra iki 500 žmonių. Poli
cija nurodė, kad pastatas tik
riausiai sugriuvo sprogus karš
to vandens rezervuarui. 

AFRIKA 

AZIJA 

BIŠKEKAS 
Kirgizijos parlamentas pir

madienį priėmė kovo 24 dieną iš 
šalies pabėgusio prezidento As-
kar Akajev atsistatydinimą ir 
nutarė, kad naujo valstybės va
dovo rinkimai įvyks liepos 10 
dieną. Sprendimas pri imtas 
balsų dauguma — už jį balsavo 
38 iš 48 dalyvavusių balsavime 
deputatų. Pranešama, kad posė
dyje dalyvavo 64 deputatai, iš 
kurių 16 susilaikė. 

JOHANNESBURG 
Apartheido režimą įvedu

sios ir pusšimtį metų rasinę seg
regaciją stiprinusios Pietų Afri
kos Respublikos (PAR) partijos 
nariai po kelis sykius iš eilės 
rinkimuose patirto pralaimėji
mo balsavo už tai, kad ši politi
nė jėga nustotų gyvavusi. 1997 
m. iš Nacionalinės partijos į 
Naująją nacionalinę partiją 
(NNP) pervadintos politinės or
ganizacijos federalinė taryba 
šeštadienį balsų dauguma pa
sisakė už partijos išformavimą. 
Tam pritarė 88 partijos nariai, 
du buvo prieš, trys susilaikė. 
Buvęs PAR prezidentas Fre-
derik W. de Klerk perspėjo, kad 
del NNP „mirties" atsiras politi
nė tuštuma ir šalyje nebebus 
opozicijos. 

M. Murza siekia suvienyti Lietuvos fašistus 

Atkelta i š 1 psl. 
Tuo t a rpu Nacionaldemo-

kratų partijoje liks vyresnio am
žiaus ir ne tokie aktyvūs žmo
nės. 

Naują partiją oficialiai 
įsteigti ket inama vasarą rengia
mame suvažiavime. 

M. Murza viliasi į naują or
ganizaciją pri traukti 2-3 proc. 
Lietuvos gyventojų. 

Be to, radikalas pakvietė 
bendraminčius kovoti prieš pa
saulio žydiją, kuri esą yra žiau
riausias ir klastingiausias ,.eu-
ropietiškos rases bei visos žmo
nijos priešas, visuotinio karo 
kurstytoja", ir paragino nus
tumti ją į istorijos šiukšlyną. 

Tokius radikalo pareiški
mus Seimo Socialdemokratų 
frakcijos narys Algirdas Pa
leckis įvertino kaip neįtikėtiną 
rasizmo apraišką, į kurią turi 
būti nedelsiant sureaguota. 

„Tokie M. Murzos teiginiai 
yra netoleruotini moderniame 
pasaulyje, modernioje Europoje 

Jie bloškia mus keliais šimtme
čiais atgal ir stato Lietuvą į la
bai nepatogią padėtį. Tikiuosi, 
kad atitinkamos Lietuvos insti
tucijos nedelsiant ir skubiai su
reaguos ir M. Murza atsakys 
pagal visą įstatymų griežtumą", 
sakė pirmadienį spaudos konfe
rencijoje A. Paleckis. 

Seimo nario A. Paleckio 
nuomone, apgailėtinas vidu
ramžiais dvokiantis pasisaky
mas yra absoliučiai netoleruoti
nas. Pasak jo. tokios mintys 
kenkia Lietuvai, turinčiai mo
dernios valstybės įvaizdį, ap
kartina santykius su Izraeliu, 
su JAV. 

„Tai yra nepridengtas ir at
viras fašizmas. Žinome, kas tai 
yra ir kaip tai turi būti bau
džiama pagal Įstatymus", sakė 
A. Paleckis. 

Seimo Liberalų demokratų 
frakcija taip pat paskelbė nei
giamai vertinanti ket inimus 
įkurti naują nacionalistinę par
tiją. 

Liberaldemokratai pareiškė 
griežtai pasisakantys prieš bet 
kokį tautinės ar rasinės nesan
taikos kurstymą, laiko tokį reiš
kinį nesuderinamu nei su demo
kratinės valstybės nuostatomis, 
nei su civilizuotu elgesiu. 

..Kitų tautų žeminimas ir 
niekinimas, remiantis patrioti
niais jausmais, yra ne kas kita, 
kaip demagogiška spekuliacija 
ir visiškai nepriimtinas poelgis 
bet kuriam sveikai mąstančiam 
žmogui". įsitikinęs Seimo Libe
ralų demokratų frakcijos seniū
nas Valentinas Mazuronis. 

Jo teigimu, fašistinių idėjų 
deklaravimas gali atnešti di
džiulę žalą Lietuvos autoritetui 
ir gėdą mūsų valstybės pilie
čiams. 

V. Mazuronis taip pat at
kreipė dėmesį į tai, kad tokius 
pareiškimus žinomas radikalas 
paskelbė likus kiek daugiau nei 
savaitei iki Vilniuje vyksiančio 
neformalaus NATO užsienio rei
kalų ministrų susitikimo. 

Lietuviams — Kaliningrado valdžios smūgis 

Atkelta iš 1 psl . 
sprendimus sieja su pastaruoju 
metu pašlijusiais Lietuvos bei 
Rusijos santykiais. 

„Nesakau, kad tai — Rusi
jos protesto forma, tačiau Kali
ningrado srities lietuvius toks 
valdžios žingsnis nuvylė", kal
bėjo Lietuvos generalinis konsu
las Kaliningrade Vytautas Ža
lys. 

Valdybos nariai , supažin
dinti su gyventojų skundais dėl 
centro statybos, taip ir nesuži
nojo, kiek kaliningradiečių pri
tarė lietuvių norui turėti patal
pas kultūros renginiams. Opo
nentų nuomonė nebuvo viešai 
skelbiama. 

Po posėdžio miesto meras 
Jurij Savenka apgailestavo dėl 
pasikeitusios pozicijos, reiškė 

viltį, jog Lietuvių kultūros cen
trui bus surasta kita vieta. 

„Kaliningrado srities lietu
viai tikisi, kad jiems gyvybiškai 
būtinas kultūros objektas, ku
riam Vyriausybė skyrė apie 4 
milijonus litų, vis dėlto bus pa
statytas", kalbėjo A. Žalys. 

J. Savenka užsiminė, jog de! 
sužlugdyto projekto lietuviai ga
li reikalauti kompensacijų. 

LIETUVIU FONDAS / / L T T H U A N I A N FOUNDATION, INC. 
M911 127?!St&t' LeTOit !L60*39'(63C) 257-1S16 

Fax !63«) 2=7-1547 

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI 

2005 m. sausio-kovo men. 

Sutrumpinimai: atm. įn. — atminimo įnašas, vard. įn. — 
vardo įnašas; pavardė po dvitaškio — aukotojas; suma po 
pavardės skliausteliuose — viso įnešta į LF. 

2005 m. saus io men. 

1 x $10 Deveikis Stasys (miręs) ir Ona ($1,610); Jaku
bauskas Joseph atm. įn.: Stasiukevičienė Al
dona; Knataitienė Marcelė atm. įn.: Laurinai
tis A. ($265); Matas V. R. ($140); Zaviskas 
Stanislavas atm. įn.; Zaviskas Leontina 
($185). 
Gricius Kazys ir Stasė ($150). 
Boyle Venclauskaitė Marijona ($200). 

DRAUGAS, 2005 m. balandžio 12 d., an t r ad i en i s 

1 x$50 
1 x $100 
Viso $200.00 

2005 m. vasa r io mėn. 

l x $ 2 0 

2 x $ 2 5 

l x $ 3 0 
l x $ 4 0 

l x $ 5 0 

13 x$100 

Puniškienė Genė atm. įn.: Celkis Eugene ir 
Rūta. 
Norvaišienė Valerija atm. įn.: Landsbergis Al
gimantas ir Teresė ($25); Valeska Edvard F. 
atm. įn.: Valeska Marcella A. ($400). 
Šulaitis Alfonsas (miręs) ir Anelė ($1,300. 
Petrauskienė Marijona (pagerbti muzikę a.a. 
Eleonorą Dvarionaitę) ($270). 
Liktorienė Bronė atm. įn.: Liktorius Ferdinan
das ($1,200). 
Budelskis Zigmas atm. įn.: Budelskis Eugenia 
($2,000); Cizinauskas Edward ir Elena ($900); 
Karnavičius Algimantas ($100); Karnavičius 
Rimas ($100); Mardosz Aila vard. įn.: Vaitkus 
Vytas ir Aldona ($100); Neverauskas Benedik
tas ir Vita ($600); Siliūnaitė Audra ($100); 
Siliūnaitė Daiva ($100); Siliūnas Paulius 
($100); Stempužis Juozas (miręs) ir Aldona 
($200); Sumantienė Ona atm. įn.: Vaišnienė 
Elona ($100); Vencius Stanislovas ir Auksė 
($100); Žliobaitė Ariana ($100). 
a.a. Bironas Jonas — laidotuvių aukos — šei
ma ir kiti asmenys. 

Viso: $1,845.00 

1 x $355 

2005 m. kovo mėn. 

1 x $5 Balys Mečys atm. įn.: Balys Lukas R. ($105). 
4x$10 Brasauskas Vytautas ($10); Giedrikis Stasys 

ir Irena (mirus) ($930); Skripkauskas Tauras 
($10); Talaišis Bernardas ($10). 

2 x $20 Leščinskas Vaclovas (miręs) ir Valerija ($210); 
Skripkauskaitė Silvia ($20). 

3 x $25 Marchertas Antanas ir Vilią ($780); Sirutienė 
Sofija atm. įn.: Černis Kęstutis ir Izolda ($25): 
Žitkienė Halina atm. įn.: Karnius Albinas ir 
Albina. 

3 x $50 Lukas Andrius ($50); Buivys Danguolė atm. 
įn.: Skrudzinskas Algirdas ir Eva; Shoban 
Sailie Elizabeth atm. įn.: Shoban Mark An-
drew ($50). 

20 x $100 Augis Rimvydas ($100); Babonas Alfonsas 
($500); Bertulytė-Bray Ina ($675); Bernardo 
Brazdžionio fondas: Puodžiūnas S. (viso fonde 
$6,390); Budrionis Vytas ir Alfa ($100); Gied
raitis Domas (miręs) ir Jadvyga ($1,225); Ka-
mantas Vytautas ir Gražina ($3,100); Kynas 
Kazys atm. įn.: Kynas Loreta ($250); Lenkaus
kas Edmundas ir Milda ($2,350); Mačiulis 
Anelė ($125); Pažemėnas Vytas ($140); Petkus 
Zenonas (miręs) ir Vanda ($1,100); Reikenis 
Ričardas ir Živilė ($1,200); Reškevičius Albi
nas ir Gražina ($1,200); Rimkus Raimundas ir 
Genė ($1,300); Siemaška Liutaveras ir Danutė 
($100); Stasiukevičius John ir Linda ($100); 
Strub-Navickas šeima ($100); Tamulis Jonas 
($400); XX ($4,300). 

1 x $250 Karaitis Vytas ir Gražina ($250). 
lx$115 Buivys Danguolė atm. įn.: Buivys Jus tas 

($3,000). 
1 x $300 Grigonis Leonardas „Užpalis" atm. įn.: Liesys 

Bronius „Naktis" atm. įn., Šibaila Juozas 
„Merainis" atm. įn.: Šmulkštienė Aldona. 

1 x $1.000 Memenąs Vytas ($1,000). 
1 x $1,200 Graužinis Vytautas ir Rūta (mirus) ($1.200). 
Viso: $5.175.00 
Viso sausio, vasar io , kovo mėn. : $7,220.00 
Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių 
fondui: 
LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, FED. 
ID #36-66118312. 
Remkime Lietuvių fondą, nes fondas remia lietuvybę! 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 
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A f A 
Dr. ONA GUTAUSKIENĖ 

PETRAŠKEVIČIŪTĖ 
Mirė 2005 m. balandžio 9 d., sulaukusi 80 metų. 
Gyveno Harbert, MI ir Michiana Shores, IN. 
Gimė Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 56 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, dukra Milda Šimaitiene 

su vyru Vytautu ir vaikais Vilija ir Rimu; Danutė Armag-
no, Linea Brouwer su šeimomis; dukra Vida su vyru Joe 
Larmon; sūnus Audrius su vaikais Nikolas ir Alexa; duk
terėčios dr. Alma Garlo, Dolly Garlo, Sherley Campbeii; 
sūnėnas Henry Peters su šeimomis; svainė VValtraut Pet
ruškevičius bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietu
voje. 

A a.- Ona buvo Lietuvių Dantų gydytojų sąjungos, 
Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos, Lietuvos Dukterų 
draugijos, Union Pier lietuvių draugijos narė ir Draugo 
fondo garbės narė. 

Velionė pašarvota penktadienį, balandžio 15 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Rožančius bus kalbamas 6:30 v.v., Petkus 
Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave (arti 
Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 16 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta | Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių aukoti Lietuvos našlaičiams. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi š e ima 

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

Buvusiam JAV lituanistinių mokyklų mokytojui 
ir vedėjui, Lietuvoje ir Vokietijoje gimnazijų di
rektoriui ir JAV LB Švietimo tarybos pirminin
kui 

A t A 
STASIUI RUDŽIUI 

Amžinybėn iškeliavus, žmoną ELZBIETĄ, sū
nus RIMĄ ir STASĮ, visus šeimos narius bei ar
timuosius, nuoširdžiai užjaučiame. 

JAV LB Švietimo tar\'ba 

Mielai Čikagos Jaunimo centro tarybos narių 
suvažiavimų sekretorei 

* A t A 
PRANEI MASILIONIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionės sūnėną 
ARŪNĄ PEMKŲ, dukterėčias GAJĄ BLIŪ-
DŽIUVIENĘ, NIDĄ JELENIAUSKIENĘ, RA
MINTĄ MASTIENĘ su šeimomis ir kitus gi
mines bei kartu liūdime. 

Jaunimo centro taryba ir valdyba 

A t A 
KAZIUI SKAISGIRIO 

muzikologui, Muzikologijos archyvo direktoriui 
amžinybėn išėjus, iš visos širdies užjaučiame gi
mines, artimuosius, draugus ir visus, kuriems 
jis nuoširdžiai ir uoliai buvo pasitarnavęs. 

Jonas Kavaliūnas 
Alfonsas Sešplaukis 

Pašto ženkluose — 
lietuviška duona ir sūris 

Balandžio 9-ąją, valstybės 
įmonė „Lietuvos paštas" \ apy
vartą išleido dviejų pašto ženk
lų seriją ,,Europa. Gastrono 
mija". Pašto ženkluose pavaiz
duota juoda duona ir baltas 
varškes sūris. 

Pašto ženklus sukūrė dai
lininkė Aušrelė Ratkevičiene, n 
bendru 0.6 mln. vienetų tiražu 
išspausdino Budapešto valsty
bine spaustuve Visų pašto ženk 

lų nominali vertė— po 1,7 lito 
Balandžio 9 dieną Vilniaus 

apskrities centriniame pašte 
pašto korespondencija, apmokė 
ta naujais pašto ženklais, buvo 
antspauduojama specialiu pir 
mos dienos datos antspaudu 

Pernai ..Lietuvos paštas" i 
apyvartą išleido 25 naujus 
pašto ženklus ir viena pašto 
bloką, skirtą Lietuvos tukstant 
mečiui (Elta) 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE. 

ELENA VIDUGIRIENE, vykdy
dama savo vyro a.a. Viktoro 
Vytauto Vidugirio palikimą, 
lietuvių fondui atsiuntė 
100,000.00 dol., skirtų stipen
dijų fondo įkūrimui. Lietuvių 
visuomenėje žinomas kaip Vy
tautas, Vidugiris buvo aktyvus 
skautų veikloje, {kurto fondo 
palūkanos bus skiriamos inži
neriją studijuojantiems studen
tams, o stipendijos bus mo
kamos jau 2006 metais. Norė
dami įsteigti specialios paskir
ties fondą Lietuvių fondo ribose, 
maloniai kviečiame kreiptis į 
LF raštinę, tel. 630-257-1616. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, SJ, 
aukos šv. Mišias Šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, IN, 
balandžio 17 d., 1 v.p.p. Visi 
kviečiami. 

ČIKAGOS UETUVIŲ ZARASIŠKIŲ 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
balandžio 21 d., ketvirtadienį, 1 
v.p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 
43 gatvė. Kviečiame visus na
rius dalyvauti. 

LEMONTO SOC REIKALŲ SKYRIUS 
organizuoja autobusą į „Caval-
leria Rusticana", balandžio 27 
d., ir į „Žuvėdrą'' gegužės 1 d. Į 
operą autobusas išvyksta 1:30 
v.p.p., į „Žuvėdrą" - 2:30 v.p.p. 
iš Pasaulio lietuvių centro. 
Autobuvo vietas užsisakyti gali
ma telefonu 708-346-0756. 
Kaina 10 dol. žmogui. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
kviečia visuomenę ir lietuviškas 
organizacijas bei institucijas 
sekmadienį, gegužės 8 d., išeivi
joje prisiminti karo aukas ir 
visus per penkis okupacijos 
dešimtmečius nukentėjusius 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nėjus. Tą pačią dieną yra šven
čiama Motinos diena. Ypatingai 
dera šią dieną prisiminti mūsų 
tautos aukas, nes Lietuvoje 
vykusi priespauda ir persekioji
mai palietė kiekvieną šeimą, 
ypatingai motinas. Jų pasiau
kojimas įkvėps daugelį atei
nančių kartų. Šią dieną pa
šiurkime ypatingam atminimui, 
paraginkime kiekvieną lietuvį 
pagal vietos sąlygas ją pažen
klinti derama pagarba ir su
sikaupimu. 

GEGUŽES 1 D., 12:30 V.P.P 
kviečiame į Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos Lemonte ruošia
mus Motinos dienos pietus. 
Pabendrausime su motinomis, 
prisiminsime Amžinybėje esan
čias. Bus trumpa programa, 
pietūs, paruošti Aldonos Šo-
liūnienės ir Antano Andriekaus 
muzika. Stalus ir pavienes 
vietas prašome užsisakyti pas 
Astą Reitnerienę, tel. 708-301-
1790, arba Baniutę Kronienę, 
tel 630-968-0184. 

BALANDŽIO 17 D., SEKMADIENI 
tuoj po 9 v.r. šv. Mišių, Šv. An
tano parapijos patalpose, kavi
nės kambaryje vyks LB Cicero 
skyriaus metinis susirinkimas. 
Jame bus aptariama 2004 m. 
valdybos veikla, iždo patikrini
mo protokolo skaitymas, naujos 
valdybos rinkimai bei susirinki
mo dalyvių pasiūlymai ir pa
tarimai. Galima bus įnešti soli
darumo mokestį. Prieš susi
rinkimą vaišinsimės kugeliu, 
pyragais su kavute. Valdyba 
kviečia gausiai dalyvauti. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos valdyba kviečia visus į 
apygardos suvažiavimą, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje. Lauksime JAV 
LB apylinkių valdybų, JAV LB 
Tarybos narių ir visų apygardos 
narių, kuriems rūpi JAV LB 
veikla. Dėl informacijos skam
binti Aušrelei Sakalaitei, tel. 
630-243-6302. 

VISUOMENINE AMERIKOS LIE
TUVIŲ tarybos veiklos konfe
rencija, rengiama ALTo Čika
gos skyriaus, vyks šeštadienį, 
balandžio 16 d., 10 v.r. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje (6500 S. Pulaski 
Rd. Čikagoje). Visus kviečiame 
dalyvauti ir pasidalinti savo 
mintimis ir pasiūlymais atei
čiai. Po konferencijos vyks vai
šės. Daugiau informacijos ALTo 
raštinėje, tel. 773-735-6677. 

AMERIKOS UETUVIŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia Jus dalyvauti 
ALGS ruošiamame seminare, 
kuris įvyks šeštadienį, ba
landžio 16 d., Willowbrook po
kylių salėje, 8900 S. Archer 
Ave., Willow Springs, IL. 
Pradžia 5 v.v. Maloniai kvie
čiami visi kolegos: medicinos, 
stomotologijos gydytojai, farma
cininkai ir kiti sveikatos apsau
gos darbuotojai. 

SVEČIAI SOLISTAI LAIMA DO-
MIKAITĖ, EUGENIJUS VASILEVSKIS 
ir operos lankytojams jau pažįs
tamas režisierius Eligijus Do
markas pirmadienį, balandžio 
11 d., atvyko į Čikagą. Solistas 
Vytautas Kurnickas su žmona 
Gražina, dėl ankstesnių įsi
pareigojimų, atskris kiek vė
liau. E. Vasilevskis apsigyveno 
pas dr. Vitaliją ir maestro Al
vydą Vasaičius, o L. Domikaitė 
pas Aliną Bičkienę. „Cavalleria 
Rusticana" opera įvyks sekma
dienį, balandžio 24 d., 3 v.p.p. 
Mortono mokyklos auditorijoje, 
2423 So. Austin Blvd., Cicero, 
IL. Daugiau informacijos jums 
suteiks valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus, tel. 773-925-
6193. 

SKELBIMAS 

•PIGIAUSIA — NE j 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž- j 
nai nesuveikia. Paskutinės 1 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV h* siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et , o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Velykiniai pietus 
Pasaulio lietuvių centre 

•:*'•"••.:.; M 1 " ? - * . 

SPAUDOS APŽVALGA 

Pirmą sekmadienį po Ve
lykų, PLC moterų klubas vėl 
paruošė pietų stalą parapijie
čiams ir svečiams. 

Didžioji salė labai greitai 
prisipildė ir visi stalai su gel
tonomis servetėlėmis buvo 
užimti. Atrodo, kad mūsų didelė 
šeima mielai susirenka paval
gyti ir pasikalbėti, nes salėje 
nebuvo tylos, klegesys kaip ir 
visada. 

Šį kartą nebuvo jokių pra
nešimų ir programos susirin
kusiems užimti ar pralinks
minti: todėl, atrodo, kad galima 
apsieiti ir be programos. Visi 
yra pažįstami, tai susitikdami 
kas savaitę tik dalinasi įspū
džiais, sveikatos klausimais ir, 
žinoma, naujienomis iš Lie
tuvos. 

Ilgas stalas viduryje salės 
mirgėjo gražiai išdėtais val
giais. Lietuviškų šeimininkių 
niekuo nepakeisi — jos pačios 
geriausios! Niekas mums, lietu
viams, neparuoš skaniau kaip 
prityrusios mūsų šeimininkės 
ir žmonos. Mes -visi esam jų 
išlepinti. 

Šie pietūs niekuo neatsiliko 
nuo praeitų, o gal buvo geresni 
savo įvairumu ir patrauklumu. 
Silkės plaukė tarp svogūnų, 
slyvų, morkų. Tos melsvos 
silkutės, kurios mums taip 
patinka, plaukė acto vandenyje. 
O grybai, kurie auga miške, 
pievoj, atrodė skirtingi, bet visi 
gardūs. Buvo ir tų „medinių" 
amerikietiškų grybų. Gaila, kad 
nebuvo grybų karaliaus — ba
ravyko, kuris nėra taip garbina

mas tėvynėje kaip čia. 
Kai viską nori paragauti ir 

pralinguoji eilėje pro stalą krau
damas kupetą ant savo lėkš
tės, į tortų stalą su „skuzdė-
lynu" ir „ežiukais" bijai net 
žiūrėti! 

Šeimininkės gražiai susi
taria savo tarpe ir sklandžiai 
dirba. Ugniagesių nereikėjo 
kviesti ir nė vienas puodas ne
buvo prisvilintas. Kiekviena 
turi talentą ir moka paruošti ne 
vieną valgį. Maisto receptus 
visos žino atmintinai. Mes jas 
visas labai gerbiame ir joms 
dėkojame už jų didelį nepails
tamą darbą ir patarnavimą. 
Tegul joms Dievas duoda dar 
daug sveikatos, jėgų ir entuziaz
mo tęsti šį nelengvą darbą. 

R J L P . 

9* Tautinių šokių ansamblio ^Grandis 
metinis koncertas 

S4J kapela „Sodžius" 
vyks launimo centro didžiojoje salėje. 

s e k m a d i e n į , g e g u ž ė s 2 2 d . P r a d ž i a 3 v . p . p . 

Po koncerto pasivaišinsime, pasidžiaugsime jaunųjų ir vyresniųjų šokėjų gabumais 
ir tada kviesime apsilankiusią publiką įsijungti į folklorinius šokius, kuriuos praves 

„Grandies" mokytojai. 
Tai 46-ųjų „Grandies" veiklos metų pabaigos šventė, kurią gražiai praturtins 

„Sodžiaus" kapela. 

Bilietus galima įsigyti iš anksto, skambinant Onutei Smilgienei, tel. 708-226-9482. 

Tautinių šokių ansamblis „Grandis" 

„KULTŪROS BARAI"-
tai kultūros ir meno mėnesinis 
žurnalas. Vyriausiasis redakto
rius Bronys Savukynas. 

Šiame numeryje, skiltyje 
„Rūpesčiai ir lūkesčiai" du 
įdomūs ir aktualus straipsniai: 
Antano Kulakausko: „1990 m. 
kovo 11-oji - lemtinga istorijos 
data" ir Vyganto Vareikio 
„Tarp geležinio vilko ir super
marketo". 

J. MacCormic yra pasakęs: 
„Europiečius daug kas vienija, 
dar daugiau dalykų juos 
skiria". Šia tema Oksana Go-
lovkina mąsto straipsnyje 
„Europiečių tapatumas". 

„Kūryba ir kūrėjai" -
skiltis apie menininkus bei 
meną. Šiame numeryje rašoma 
apie „Vartų galeriją", šiais 
metais mininčią 14-ąjį savo 
gimtadienį. Ta proga galerijoje 
surengta paroda „Šuolis iš 
savęs: menininko identitetas". 
Parodos kuratorė Laima Krei-
vytė pageidavo, kad kiekvienas 
iš autorių apsimestų bet kuo, 
tik ne savimi. Žurnale spausdi
nama daug darbų iš parodos. 

Rimantas Buivydas toje 
pačioje skiltyje rašo apie no
vacijas, šiuolaikinių bažnyčių 
architektūrą bei jos simbo
lizmą, pateikiama daug vizua
linės medžiagos. Darija Epš-
teinaitė rašo apie Žydų kul
tūros klubo vadovą Marką 
Petuchauską, straipsnyje „Gy
va kultūros vizija*. 

Teatro temomis rašo Ša
rūne Trinkūnaitė „Teatro 
nutekėjimo laimė" ir Raimonda 
Bitinaitė-Širvinskiene „Sceno-
grafės Jūratės Paulėkaitės žen
klai žiūrovams". Taip pat 
spausdinamas Vytauto Lands
bergio straipsnis , Apie muziką 
ir Čiurlionį" ir Lutz Seiler 
eilėraščiai. 

„Iš pasaulio į pasaulį" 

,M ERIKOS 
JETUVig 
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kviečia į savo 10-mečio pokylį, 
kuris įvyks balandžio 17 d., sekmadienį, 6 vai. vak. 

VVIIIovvbrook Ballroom didžiojoje pokylių salėje 
Willow Springs priemiestyje. 

Laukiame visų senų ir naujų televizijos rėmėjų ir draugų. 
Taip pat laukiame visų, apie kuriuos per dešimtmeti buvo rody
tos televizijos laidos. Atvykite kartu pasidžiaugti mūsų visų 
televizija, kuri tebėra vienintelė lietuviška televizija visoje 
Amerikoje. Programa bus įvairi — ir rimta, ir linksma. 

Po šventinės vakarienės ir programos visų laukia šokiai, 
kuriems gros broliai Švabai. Prašome registruotis televizijos 
telefonu 708-839-9022, e-paštu: altv@comcast.net 

Atvykite ir paremkite lietuvišką televiziją! 

KULTŪROS 
BARAIS 

skiltyje spausdinami įvairiau
sių meno sričių kritikų, apžval
gininkų bei profesionalų straip
sniai: Ramintos Jurėnaitės 
„Kodėl nuotaka su akių 
raiščiu? (Naujų ES šalių kul
tūros metai Berlyne); Giedrės 
Bartelt „Ideologijų nusiaubto 
miesto vaiduokliai"; Irmos 
Šimanskytės „Kino meno 
paiškos" (Įspūdžiai iš 55-ojo 
tarptautinio Berlyno kino festi
valio); Kazio Varnelio „Kultū
ros industrijos katedros* ir 
Vitos Gruodytės „Muzikiniai 
sugyvulėjimai". 

Skiltis „Laikai ir žmonės" 
supažindina su politikais. 

„Retrospektyvoje" spausdi
namas Astos Bukauskaitės 
straipsnis „Dailėtyrininko Jur
gio Baltrušaičio gyvenimo ir 
kūrybos kelias". 

Na, o „Visai nejuokinguose 
skaitiniuose", kaip visuomet, 
šmaikštas Krescencijos Šur-
kutės rašiniai. Šiame numeryje 
spausdinamas pirmasis lietu
viškas fantastinis trileris 
„Raitelis be galvos". 

Žurnalą remia Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fon
das bei Lietuvos Respublikos 
kultūros ir sporto rėmimo fon
das. 

Parengia 
Vitalija Pulokienė 

99 
99-m-^-m-*"*• a*-̂ —' ̂ «—*<*• -•-»•-' _ vienintelis 
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis 
lietuviškas laikraštis, kuris kasdieną pasiekia JAV 
lietuvių visuomenę. 

Klausimas skyreliui „Jūsų požiūris" 
Artėja Lietuvių fondo metinis suvažiavimas, kuriame bus priimti ir i 

patvirtinti nauji įstatai. Kaip žinome, įstatai sukėlė daug ginču tarp LF 
ir JAV LB. Siektas taikus ir protingas susitarimas, atrodęs pasiektas, 
vėl prasiveržia nepasitikėjimo šūksniais. 

Lietuvių fondas teigia susitaręs su Lietuvių bendruomene dėl naujų 
įstatų. Lietuvių bendruomenė, savo ruožtu, tai neigia. 

Gerbiami skaitytojai, kaip jūs manote, ar įmanomas LF ir JAV 
! LB tarpusavio taikus bendradarbiavimas? 

Taip ~ Ne 
Kaip, jūsų nuomone, botų galima suderinti visiems lietuviams labai 

svarbią veiklą? 
Komentarus siųskite į redakciją iki balandžio 25 d., adresu: 

4545 West 63rd Street,Chicago, IL 60629., 
arba e-paštu: redakcija@draugas.org. 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau SJfO-tus 
metus. Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė 
„Draugą". Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti 
organizacijas, parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asme
nis. 

„DRAUGAS* yra tinkama dovana jaunavedžiams, stu
dentams, giminėms, draugams ir pensininkams. 

„DRAUGAS* yra dovana, kuri kasdien džiugina ir infor
muoja jau beveik Šimtmetį. 

Prenumeruokime i r remkime „DRAUGĄ". 
Savo testamentuose įrašykime ir „DRAUGĄ"* 

„DRAUGO" prenumerata pusei metų - 65 dol. 
4545 VV. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti. 

Konkurso organizatoriai: JAV LB Kultūros taryba ir 
Čiurlionio galerija Čikagoje. 

Konkurso tema - „Atgimusi Lietuva". 

Atlikimo technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, 
tempera ir kt. 

Darbu dydis ne mažesnis, kaip 16x20 coliai (incai), arba 
40x50 cm. 

Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 
m. iki 18 m. ir nuo 18 m. iki 25 m. 

Konkurso darbu atsiuntimo terminas 2005 m. lapkričio 1 d. 

Darbai bus premijuojami: pirmoji premija 300 dol., dvi 
premijos po 200 dol. ir tris premijos po 100 dol. 

Konkursui darbus siųsti Čiurlionio galerijos adresu: 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 JAV. 

Kartu su darbu atsiusti trumpą biografija. Darbo kitoje 
pusėje užrašyti vardą, pavarde, amžių ir nuoroda „Dailės 
konkursui". Kilus klausimams, kreiptis i Laimą Apanaviciene 
Čiurlionio galerijos adresu, arba e-paštu: Iaimaa9hotmaR.com. 

mailto:altv@comcast.net
mailto:redakcija@draugas.org
http://Iaimaa9hotmaR.com

