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Šiame 
numeryje: 
Kaip apsisaugoti nuo 
storosios žarnos vėžio. 
Naujosios Zelandijos 
medus gydo žaizdas. 
„Caritas" vaikų 
savanorių veikla. 

2 p si. 

Valio mūsų saviveiklai! 
Svetimų valstybių 
karių kapai Lietuvoje. 

3psl. 

Maldos. Mūsų daržai 
ir darželiai. 

4psl. 

Vaikai padirbinėjo 
dolerius. Brangi 
cigaretės nuorūka. 

5psl. 

Baltijos šalių dainos 
amerikiečių choro 
repertuare. ALTV 
šventė dešimtmetį. 
Lietuviškas „Euro" 
restoranas Čikagoje. 
Apvalaus stalo 
diskusija Bočių menėje. 

6psl. 

Sportas 

Naujausios 
žinios 

* Bulgarijoje pasibaigu
s iame Europos g r a i k ų - r o 
m ė n u imtvniu č e m p i o n a t e 
bronzos medalį svorio kategori
joje iki 96 kg iškovojo Mindau
gas Ežerskis. Lietuvos imtyni
ninkas devyniolikos dalyvių 
turnyre nugalėjo rusą Vasilij 
Tepluchov, ketvirtfinalyje pra
laimėjo būsimajam Europos 
čempionui turkui Hamzai Yerli-
kaya, įveikė estą Richard Ka-
relson, o kovoje dėl bronzos me
dalio privertė pasiduoti čeką 
Marek Švec. 

* Austrijoje v y k u s i o s e 
planetos Lotynų Amerikos 
šokių taurės varžybose trečią
ją vietą tarp 23 porų užėmė ir 
bronzos medalius pelnė vilnie
čiai Andrius Randelis bei Eglė 
Visockaitė-Kandelis. Finale 
lietuvius aplenkė nugalėtojais 
tapę rusai Denis ir Marija Kuz-
necov, o sidabrą iškovojo Slovė
nijos šokėjų pora — Zoran Plohl 
bei Tatjana Lavrinovič. 

* Keturiolikmetis Ričar
das Berankis laimėjo tris 
jaunių (iki 18 metų) turny
rus Pietų Amerikoje. Savait
galį perspektyviausias Lietuvos 
tenisininkas laimėjo pirmąjį 
Karibų jūros šalių regiono jau
nių teniso čempionatą Barba-
dose. Prieš tai j is laimėjo varžy
bas Trinidade ir Tobage bei 
Guadelupe. 

* Konservatoriai užsie
nio reikalų ministrą ragina 
„netempti" SSRS okupacijos 
žalos atlyginimo klausimo. 

* Opozicija siūlys Seimui 
savo mokesčių reformos pro
jektą. 

* Nudegintų dvynukų 
šeimai Marijampolės ligoni
nė turi sumokėti pusę milijono, 
nusprendė teismas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.666 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuvoje įžvelgiamos oligarchinės tendencijos 

Kęstutis Čilinskas 

Vilnius, balandžio 18 d. 
(BNS) — Lietuvoje situacija 
žmogaus teisių srityje blogėja 
bei pastebimas oligarchinių ten-

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

dencijų stiprėjimas šalies valdy
me. 

Tai teigė Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto (ZTSI) val

dybos pirmininkas Kęstutis Či
linskas, pristatydamas žmogaus 
teisių įgyvendinimo Lietuvoje 
2004 m. apžvalgą. 

„Padėtis pastaraisiais me
tais yra pablogėjusi", sakė K. 
Čilinskas, pabrėžęs, kad jų pa
stebėjimai sutampa su prezi
dento Valdo Adamkaus metinia
me pranešime išsakytomis min
timis būtent dėl oligarchinio va-
dymo grėsmės. 

Anot K. Čilinsko, pirmasis 
dėl tokio valdymo grėsmės dė
mesį atkreipė Konstitucinis 
Teismas (KT). Pernai liepą pa
skelbtame nutarime KT nusta
tė, kad Lietuvoje turi būti pri
imti teisės aktai, kurie draustų 
Seimo nariais tapti tiems asme
nims, kurie tiesiogiai ar netie
siogiai užsiima verslu. 

„Po pastarųjų Seimo rinki
mų spauda pranešė, kad Seime 
padaugėjo turtingų verslininkų 
ir čia, manau, yra viena iš prie
žasčių, kodėl atkreiptas dėme
sys į oligarchinio valdymo pavo
jų", pabrėžė K. Čilinskas. 

Jo teigimu, kadangi į oligar-
chinį valdymą linkusioje valsty
bėje didelė dalis žmonių gyvena 

skurdžiai, oligarchams lengva 
suformuoti tokią valdžią, kokios 
jiems reikia, nes skurdžių rin
kėjų balsus lengva nupirkti. 

» „Tokiu būdu iš esmės pažei
džiamos žmonių teisės dalyvau
ti demokratiškai ir laisvai for
muojant šalies valdžią", sakė in
stituto valdybos pirmininkas. 

Kartu jis pridūrė, kad asme
nys, kurie investuoja į valdžią, 
kaip stambaus praturtėjimo 
priemonę, gavę tautos atstovo 
įgaliojimus, vadovaujasi verslo 
logika ir stengiasi, kad „investi
cijos" atsipirktų, o tai sukelia 
korupciją, piktnaudžiavimus ir 
žmogaus teisių pažeidimus ska
tinančią atmosferą. 

K. Čilinskas taip pat atkrei
pė dėmesį, kad Lietuvoje paste
bimi siekiai užgniaužti valdžios 
kritiką, nors šalies Konstitucija 
draudžia persekioti už parei
gūnų ar valdžios atstovų kriti
ką. 

Anot instituto atstovo, pa
prastas žmogus dėl šmeižimo 
turi kreiptis privataus kaltini
mo tvarka į teismą, o jei į kon
fliktą įsivėlęs asmuo yra politi
kas, jis gali reikalauti iš proku-

Koalicijai 
nesusitarus 

dėl mokesčių, 
finansų 

ministras 
ketina 

atsistatydinti 
Vilnius, balandžio 18 d. 

(BNS) — Keturių valdančiajai 
koalicijai priklausančių partijų 
vadovams politinėje taryboje 
pirmadienį nepriėmus galuti
nio sprendinio dėl mokesčių re
formos, finansų ministras so
cialdemokratas Algirdas Butke
vičius ketina atsistatydinti iš 
užimamų pareigų. 

Tai patvirtino šaltiniai Vy
riausybėje. 

Pats A. Butkevičius po Vy
riausybės pasitarimo sakė, kad 
kalbos apie jo galimą atsistaty
dinimą „šiokį tokį pagrindą tu
ri". 

„Kiekvienas save gerbian
tis ministras, kurio pasiūly
mams politikai nepritaria, tu
rėtų pasitraukti iš pareigų. Dis
kusija dėl mokesčių reformos 
jau per ilgai tęsiasi. Ir tai gali 
atnešti liūdnų pasekmių po 
dviejų metų", sakė A Butke
vičius. 

Ministras taip pat pabrėžė, 
kad su premjeru savo atsistaty
dinimo jis neaptarinėjo. 

Prieš Vyriausybės pasitari
mą, kuriame nebuvo priimtas 
sprendimas dėl naujojo verslo 
mokesčio, ministras sakė tikįs, 
kad valdančiajai koalicijai pir
madienį pavyks susitarti dėl 
mokesčių reformos, kuri numa
to gyventojų pajamų mokesčio 
mažinimą, laikino verslo mo
kesčio įvedimą ir komerciniams 
tikslams naudojamo fizinių as
menų nekilnojamojo turto ap
mokestinimą. 

A. Butkevičius teigė nuste
bęs, kai praėjusią savaitę išgir
do, kad planuojamas įvesti lai
kinas verslo mokestis nebuvo 
derintas su valdančiosios koali
cijos partijų vadovais. 

Abejones dėl Finansų mi
nisterijos pasiūlyto naujo vers
lo mokesčio išsakė Darbo ir 
Naujosios sąjungos partijų at
stovai. Jų teigimu, siūlymas 
dvejus metus apmokestinti pel
ningai dirbančių įmonių pelną 
papildomu 4 proc. mokesčiu 
nebuvo suderintas su visomis 
koalicijos partijomis. 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabe KFOR-11 būrio kariai, atlikę taikos rėmimo misiją Serbijos ir Juod
kalnijos Kosovo provincijoje, buvo apdovanoti Krašto apsaugos sistemos lygmens medaliais „Už tarptautines mi
sijas". Karius apdovanojo krašto apsaugos ministras Gediminas Kirkilas (v). Tomo Č«rniSevo (ELTA) nuotr. 

Viln ius , balandžio 18 d. 
(BNS) — Savaitę Lietuvos mo
kyklas ir universitetus lankę 
Europos Tarybos kalbų politikos 
žinovai priminė vieną svarbiau
sių Europos Komisijos švietimo 
uždavinių — siekti, kad kiekvie
nas žmogus, be gimtosios kal
bos, mokėtų bent dvi užsienio 
kalbas. Žinovai pažymėjo, jog 
mūsų mokyklose nepakanka
mas antrosios užsienio kalbos 

n b r t i r s a a n f - f A t m c u i sienio kalbos 
lygis, nes dalis moksleivių net 
neišmoksta ja susikalbėti. 

Kad antroji užsienio kalba 
būtų labiau vertinama, siūloma 
ne tik įvesti antrosios užsienio 
kalbos egzaminą, bet ir jos mo
kymui skirti daugiau valandų. 

Kaip sakė Švietimo ir moks
lo ministerijos pagrindinio ir vi
durinio ugdymo skyriaus spe
cialistė Stasė Skapienė, pasta
raisiais metais mūsų šalyje po

puliariausia — anglų kalba. 
Kiek mažiau moksleivių renka
si vokiečių ir prancūzų. Daž
niausiai pasirenkama antroji 
užsienio kalba — rusų. 

Pastaraisiais metais daugė
ja galimybių mokytis įvairesnių 
kalbų, tačiau jos — vis dar ri
botos. Ypač tai pasakytina apie 
tautinių mažumų vaikų gali
mybes mokytis gimtosios kal
bos. 

Rusija stebisi JAV Kongreso nutarimo projektu 
Maskva , balandžio 18 d. 

(ITAR-TASS/ELTA) — Rusijos 
Federacijos Tarybos tarptauti
nių reikalų komiteto pirminin
kas Michail Margelov pareiškė 
esąs nustebęs dėl to, jog devyni 
JAV Kongreso nariai pateikė 
nutarimo projektą, kuriame rei

kalaujama, kad Rusija oficialiai 
pripažintų, jog Sovietų Sąjunga 
buvo neteisėtai okupavusi Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. 

„Tai tuo labiau keista, ka
dangi JAV buvo mūsų sąjungi
ninkė antihitlerinėje koalicijoje, 
o amerikiečiai, skirtingai nuo 

Populiariausias — policijos generalinis komisaras 
Viln ius , balandžio 18 d. 

(BNS) — Policijos generalinis 
komisaras Vytautas Grigaravi
čius išlieka populiariausiu vi
suomenės veikėju. 

Kaip rodo visuomenės nuo
monės ir rinkos tyrimų centro 
„Vilmorus" balandžio 7-10 d. at
likta apklausa, V. Grigaravičių 

palankiai vertina 69.4 proc. ap
klaustųjų (70.3 proc. kovą). 

Antroje vietoje tarp palan
kiausiai vertinamų visuomenės 
veikėjų — prezidentas V. Adam
kus. Prezidentą palankiai verti
na 66.5 proc. (67.1 proc. kovą) 
apklaustųjų. 

Trečioje vietoje — socialinės 

roro, kad šis gintų jo interesus 
ir p radė tų baudžiamąjį perse
kiojimą dėl šmeižto. 

Ins t i tu to atstovų nuomone, 
toks valdžios atstovų išskirtinu
m a s y r a nesude r inamas su 
Konstitucijoje įtvirtintu asme
nų lygybės principu. 

Kaip rašoma instituto pa
rengtoje apžvalgoje, 2004-uo-
sius gal ima pavadinti iššūkių 
žmogaus teisėms metais. 

Ins t i tu to nuomone, „prezi
dent inė krizė ir par lamentarų 
kyšininkavimo skandalas aiš
kiai parodė, kad Lietuvoje žmo
gaus teisės gali būti aukojamos 
polit iniams t ikslams pasiekti". 

Dokumente teigiama, kad 
Lietuvos politikams būdingą ne
p a k a n k a m ą žmogaus te i s ių 
svarbos demokratinei šalies rai
dai suvokimą parodo ES Kons
ti tucinės sutar t ies patvirtinimo 
būdas. 

„Se imas skubiai patvirt in
damas sutar t į parodė nepasit i
kėjimą Lietuvos žmonėmis , 
a t imdamas iš jų galimybę iš
reikšti politinę valią dėl šio ypa
tingos svarbos dokumento. Tuo 
t a rpu Nuke l ta \ 5 psl . 

Pabaltijo gyventojų, SS dali
niuose nekariavo", sakė M. Mar
gelov. 

Anot jo, „naujiesiems Pa
baltijo nacionalistams reikėtų 
priminti, kad Molotov-Ribben-
trop pakto vertinimai mūsų ša
lyje buvo duoti prieš 16 metų". 

apsaugos ir darbo ministrė Vi
lija Blinkevičiūtė, kurią palan
kiai vertina 62.1 proc. apklaus
tųjų (68.1 proc. kovą). 

Ketvirtoje — Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas, kurį palankiai verti
na \59.3 proc. apklaustųjų (62.5 
proc. kovą). 

Prezidentas 
tarp in inkaus 

medikų ir 
valdžios ginče 

Vi ln ius , balandžio 18 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ketina prie derybų 
stalo susodinti streikui besiruo
šiančius medikus ir valdžios 
ats tovus. 

Tai bū tų j a u antrasis prezi
dento susi t ikimas su medikų 
organizacijų ir Vyriausybės at
stovais. Pirmą kartą sveikatos 
apsaugos min i s t ras Žilvinas 
Padaiga, Lietuvos gydytojų są
jungos prezidentas Liu tauras 
Labanauskas ir Lietuvos svei
katos darbuotojų profesijos są
jungos p i rmininkė Aldona 
Baublytė Prezidentūroje apsi
lankė vasar io pabaigoje. 

Praėjusią savaitę šalies va
dovas pareiškė nepri tar iant is 
medikų p lanams gegužės mė
nesį surengt i streiką dėl mažų 
atlyginimų. 

„Nesut inku su tokiu meto
du. Gydytojams tenka milžiniš
ka a tsakomybė už žmonių svei
katą ir gyvybę, manau, nerei
kia griebtis tokių priemonių, 
kur ios š iuo atveju neišspręs 
problemos", sakė V. Adamkus. 

Tūkstančiai 
žmonių 

meldžiasi, kad 
būtų išrinktas 

t inkamas 
popiežius 

Vatikanas, balandžio 18 d. 
(AFP7BNS) — Tūkstančiai pa
sauliečių ir dvasininkų pirma
dienį suplūdo į Šv. Petro bazili
ką kar tu su kardinolais mels
tis, kad Šventoji Dvasia jiems 
vadovautų renkant naująjį po
piežių, bet, atrodo, kiekvienas 
tikintysis šiuo klausimu jau tu
rėjo savo nuomonę. 

„Tikrai noriu, kad būtų ita
las", teigė Romoje gyvenantis 
pensininkas Mario Colonna ir 
pridūrė, jog tikisi, kad 115 kar
dinolų, pirmadienio vakarą 
pradėję slapta tart is dėl naujo 
Katalikų Bažnyčios vadovo, po
piežiumi išrinks buvusį Milano 
arkivyskupą, kardinolą Carlo 
Maria Martini arba jo įpėdinį, 
kardinolą Dionigi Tettamanzi. 

„Romos Bažnyčia atstovau
ja visam pasauliui, todėl natū
ralu, kad popiežius turėtų būti 
italas", pažymėjo vyras. 

Tačiau jo dukra Gildą nesu
tiko su tokia nuomone. „Jeigu 
jis atstovauja visam pasauliui, 
jam nereikia būti italu. Noriu 
brazilo, kad jis padėtų tos ša
lies vaikams", teigė ji, galvoje 
turėdama San Paulo arkivys
kupą, kardinolą Claudio Hum-
mes. 

Dešimtmetė Francesca di 
Giansante sakė nuogąstaujanti 
dėl to, kad kardinolai į Šventąjį 
Sostą neišr inktų juodaodžio. 
„Mokykloje kalbėjo, kad jeigu 
bus išrinktas popiežius juoda
odis, an t žemės nukris saulė ir 
ateis pasaulio pabaiga", sakė ji. 

Mergaitės motina nurami
no savo dukrą, pasakiusi, kad 
tai nesąmonė, tačiau tėvas 
Martin iš Vokietijos, taip pat 
dalyvavęs mišiose, pripažino, 
kad europiečiams būtų sunku 
priimti popiežių, kuris nėra eu
ropietis. 

„Norėčiau, kad popiežius 
būtų iš Azijos, Lotynų Amerikos 
ar Afrikos, nes tai parodytų 
Bažnyčios atvirumą, bet euro
piečiams būtų sunku su tuo su
sitaikyti", pažymėjo Romoje gy
venantis kunigas, kuris per vi
sas mišias turėjo stovėti, nes vi
sos sėdimos vietos buvo užim
tos. 

Dauguma dvasininkų ir 
vienuolių buvo santūresni. 

Nukelta į 5 psl. 

A. Klimavičius siūlomas Į 
ikščiausiojo Teismo teisėjus 

V i l n i u s , balandžio 18 d. 
(BNS) — Aukščiausiojo Teismo 
pi rmininkas Vytautas Greičius 
susi t ikime su prezidentu Valdu 
Adamkumi pateikė generalinio 
prokuroro Antano Klimavičiaus 
k a n d i d a t ū r ą į Aukščiausiojo 
Teismo teisėjus. V. Greičiaus 
pasiūlymo pradėti dirbti teisėju 
A. Klimavičius sakosi sulaukęs 
maždaug prieš mėnesį, o apie 
teisėjo darbą pasvajodavęs vi
sada nuo to laiko, kai baigė Vil
niaus universiteto teisės fakul
tetą. 

Nors iki 7 metų kadencijos 
pabaigos generalinio prokuroro 
poste A. Klimavičiui dar liko 
pustrečių metų, naujausią savo 
karjeros posūkį jis teigia verti
nąs „visiškai normaliai ir natū
raliai". 

A. Klimavičius tv i r t ina , 
kad galima Aukščiausiojo Teis
mo teisėjo karjera nėra nei 
anks tesnės kritikos rezultatas, 
nei puolimo tęsinys. 

Pirmadienį paklaustas, ar 

Antanas Klimavičius 
Valdo Kopūsto i ELTA) nuotr 

vis dėlto minėtos svajonės iš
bandyti teisėjo profesiją nesi
pildo anksčiau, negu jis pats to 
norėtų, A. Klimavičius pabrėžė 
būtinybę „prisitaikyti prie ap
linkybių". Jo žodžiais, būtent 
dabar pereiti į Aukščiausiojo 
Teismo Baudžiamųjų bylų sky
rių yra „tikriausiai pats geriau
sias, palankiausias momentas" 

Nukelta į 5 psl . 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Kaip apsisaugoti nuo 
storosios žarnos vėžio 

IONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Paprastai storosios žarnos 
vėžys nustatomas tik tada, kai 
jau nepagydomai būna išplitęs. 
Todėl apsauga yra vienintelis 
šarvas. Per paskutinį dešimt
metį daug kas sužinota apie 
vėžio atsiradimo sąsają su žmo
gaus gyvenimo būdu, jo valgiu 
ir aplinkos reiškiniais. Būsi
masis dešimtmetis teiks gali
mybę labiau išryškinti dabar
tinį žinojimą. 

Tyrinėtojai dirba šioje srity
je išsijuosę, o mes irgi liaukimės 
snaudę: maistu ir aplinka vilio
ję taip pavojingą vėžį į savo 
žarnyną. 

M a i s t a s i r gyvenimo 
b ū d a s 

Storosios žarnos vėžiu įvai
rių kraš tų gyventojai sergą 
nevienodai. Retai šia liga serga
ma Azijoje, Afrikoje ir Pietų 
Amerikoje, dažnai — Europoje, 
Naujojoje Zelandijoje, Austra
lijoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. 

Tačiau atvykę iš Afrikos į 
vakarietiškus kraštus gyvento
jai gali labai greitai susirgti 
vėžiu dėl iš esmės pakitusios 
mitybos. Be to, žarnyno vėžiu 
gana dažnai pradėjo sirgti ir 
japonai, kai 1955—1985 metais 
jų maistas pasidarė panašus į 
amerikiečių ir labai pasikeitė jų 
gyvenimo būdas. Taigi aišku, 
kad ne prigimtis, o pats žmogus 
šaukiasi vėžį į savo storąją 
žarną. Vėžį nuo storosios žarnos 
tebaidys sveikas — nevėžiškas 
tai yra augalinis maistas ir vėžį 
tolinantis žmogaus elgesys. 

Nusta ty ta , kad vėžį pri
šaukia raudonojoje mėsoje ran
dami heterocikliniai aminai , 
kurie atsiranda karštai kepant 
mėsą ir jos sultis. 

Jau žinoma, kad darbštu
mas ir nenutukimas tolina vėžį 
nuo storosios žarnos, tai rodo 
Azijos ir Afrikos gyventojų tyri
mai. Be to, tyrimais nustatyta, 
kad gausus vaisių ir daržovių 
valgymas irgi baido vėžį nuo 
storosios žarnos. 

Žinotina, kad folio rūgštis 
(vitaminas B6, B9) mažina 
žarnyno vėžio pavojų. Tyrimai 
rodo, kad daug vitaminų kartu 
su folio rūgštimi vartojantieji 
sumažina vėžio pavojų net 75 
proc. Tas patvirtinta ir atlikus 
bandymus su gyvuliais. Nu
statyta, kad ir kalcio bei vita
mino D kiekis neleidžia atsi
rasti storosios žarnos vėžiui. 

Rūkymas ir alkoholis vilioja 
vėžį į storąją žarną. Taigi storo
joje žarnoje vėžio išvengia tie, 
kas susi tvarko su maistu ir 
ištiesina savo gyvenimo kreivą 
vagą — atsisako rūkalų bei 
svaigalų. Gyvendami be rūkalų 
ir svaigalių, valgydami liesą 
maistą, daugiausia vaisius ir 
daržoves, išvengsime žarnyno 
vėžio. 

Aišku, kad tik nedidelė 
dalis žmonių domisi mokslo 
pasiekimais, o dauguma nutu-
kėlių, tinginių ir rūkorių ir to
liau vilios vėžį į savo pastogę. 
Tas pat bus ir su raudona mėsa 
nesiskiriantiems, su lieso pieno 
negeriančiais ir folio rūgšties 
nevartojančiais. 

T i n k a m a mi tyba — 
sva rb i aus i a s 

aps i s augo j imo n u o ligų 
b ū d a s 

Kaip vanduo su ugnimi 
nedraugauja, taip ir tvarkingas 
žmogus nei su vėžiu, nei su 
skleroze nebendrauja. Tvarkin
gai elgdamiesi lengviau iš
vengsime ir vėžio, ir sklerozės. 

Kiekviena žmonių kar ta 

tu r i t am tikrų rūpesčių. Va
lančius kovojo su gir tavimu. 
Maironio laikais lietuviai ren
gėsi kelt is nepr ik lausomam 
gyvenimui. Dabar mes tur ime 
kovoti su dviem stipriausiomis 
žmogaus giltinėmis: vėžiu i r 
skleroze. 

Perkaitinta oda, ypač veido, 
ne t ik per anksti sens ta — 
raukšlėjasi, bet ir vėžys joje sau 
vietą suranda. 

Amerikiečiai ir Vakarų 
Europos gyventojai nepajėgia 
normaliai tuštintis. Toks nenor
malus tuš t in imasis gaus ina 
storosios žarnos vėžį, kišenėles 
ir hemorojų. Normalios išmatos 
būna gausios, minkštos, išsipū
tusios. Jos plaukia vandenyje, 
nes turi oro, jose apstu iš mais
to patekusių sėlenų. 

Geriausias ir paprasčiau
sias būdas nustatyti, ar pakan
k a m a i suvalgome su ma i s tu 
sėlenų, yra stebėti tualeto van
denyje išmatas: ar jos plaukia, 
ar skęsta. Jei skęsta — gausink 
sėlenų kiekį savo maiste. Rei
kėtų valgyti labai daug rupios 
juodos duonos. Gydytojų nus
tatyta, kad valgant daug rupios 
duonos svoris sumažėja. 

Ketveriopai mažiau tu rė 
tume valgyti cukraus, druskos, 
riebalų ir mėsos. Net liesiausio-
je mėsoje būna apie 40 proc. 
riebalų. Je i norime išvengti 
žarnyno vėžio, mažiau valgy
kime riebalų. Tuo tarpu sėlenos 
saugo žarnyną nuo vėžio. 
Vaisiuose ir daržovėse sėlenų 
palyginti mažai. Gerokai dau
giau jų javuose ir ankštiniuose 
augaluose. Neapgaudinėkime 
savęs manydami, kad daug 
sėlenų gauname valgydami sa
lotas. Salotos yra tik supakuo
tas vanduo. Jose gausu vitami
nų, bet ne sėlenų. Sėlenų reikia 
gauti iš javų, pupų, žirnių. 

Ka ip sė lenos s a u g o 
žmogų n u o vėž io 

Storosios žarnos vėžys at
s i randa bakterijoms žarnose 
pagaminus vėžį sukel iančias 
medžiagas. Ne tokios svarbios 
nurytos vėžį sukeliančios me
džiagos. Maiste esamos sėlenos 
saugo žarnas nuo vėžio, nes jos 
sulaiko žarnose vandenį. Tada 
tokio žmogaus išmatos darosi 
didelės — gausios, minkštos ir 
greitai judančios. Vėžį suke
liančios medžiagos žarnose 
skiedžiamos ir greitai šalina
mos. Tada jos trumpiau veikia 
žarnų sieneles, negu kad esti 
kietų, negausių išmatų atveju. 

Be to, gausus sėlenomis 
maistas skatina bakterijų fer
mentaciją. Tada išmatos darosi 
rūgščios. Tas jų rūgštumas irgi 
saugo žarnas nuo vėžio, ypač 
storąją žarną. 

Nustatyta, kad kuo išmatų 
daugiau ir kuo greičiau jos šali
namos lauk, tuo mažesnė tiki
mybė susirgti vėžiu. Afrikoje 
žarnyno vėžys yra re tenybė. 
Ten maistas per žarnyną praei
na per 30 valandų. Amerikiečių 
maistas žarnyne užsibūna tr is 
dienas, o pensininkų — dvi 
savaites. Gausus sėlenomis 
maistas yra mums naudingas ir 
visai jokios žalos nedarant is . 
Todėl rupų maistą — rupią 
duoną, įvairius žirnius, pupas, 
pupeles gausiai valgykime. 

Tada mažiau sirgsime žar
nyno vėžiu, kišenėlėmis ir he-
morojumi. 

Tiesiosios ž a r n o s vėžys — 
p a g y d o m a l iga 

Dabar kas penktas (20 
proc.) operuojamas per vėlai, 
kai jau žmogus daugiau kaip 
metus su minėtos vietos vėžiu 
gyveno. Todėl visiems reikia 

Lithuanian Mercy Lift paramos dėka Gargždų ligoninė galėjo įsigyti vežimėlių gulintiems ligoniams 
transportuoti. • Pranės Shrtienės nuotrauka. 

šviestis šiuo klausimu, t ada bus 
trejopas gėris: 1) žmonės bus 
laiku — anks t i apžiūrimi; 2) vė
žį turintieji bus tuojau gydomi; 
3) pagerės gydymo pasekmės. 

Dėl šios ligos žmones reikia 
šviesti šiose srityse: 1) išaiškin
ti , kad a t i t inkamais tyrimais 
galima ankst i nustatyti storo
sios žarnos vėžį; 2) paaiškinti, 
kokia storosios žarnos vėžio 
ankstyvos diagnozės nauda; 3) 
išaiškinti, kad labai svarbu vi
sapusiškai išt ir t i storąją žarną 
— at l ik t i proktoskopiją (tai 
tiesiosios žarnos tyrimas). Be to, 
i š t i r t i viršut iniąj ą storosios 
žarnos dalį rentgenu. Norint 
didesnio t iks lumo, a t l iekama 
Bar i jaus kl izma. Tik kom
pleksiniais tyrimais nus ta toma 
tiksli liga. Pavieniais tyrimais 
apt inkami daliniai negalavimai. 

B ib l i jos n e i e š k o k i m e 
s i l k ių p a r d u o t u v ė j e 

Žmonės pa tys tu rė tų su
p ras t i , jog t ik rentgenologas 
galės žarnyną peršviesti. Rent
genologas pirmiausia yra gydy
tojas , t ik po to dar specia
liai mokęsis diagnozuoti žmo
gaus negales rentgeno spindu
liais. 

Dirbantieji visi padaro klai
dų — supran tama, kad jų dau
giau padarys tas , kuris toj srity 
nepakankamai pasiruošęs. Juk 
neiname biblijos į silkių parduo
tuvę; tai j au net vaikas supran
ta. Deja, dar vis pasitaiko tokių, 
kurie eina šviestis savo vidurių 
ne pas rentgenologą. Šie rodo 
nesamas „žaizdas", „gastritus", 
„žarnų nusinešiojimą" — taip jie 

nesiorientuojančiuosius prie 
savęs pritraukia. Tikras rent
genologas niekada taip nesiel
gia. Iš to galima atskirti grūdus 
nuo pelų. 

Atlikti minėti du tyrimai 
gydytojo kabinete: proktoskopi
ją bei sigmoidoskopija ir Ba
rijaus klizma įgalina labai tiks
liai nustatyti storosios žarnos 
auglį — vėžį. Dabar reikalauja
ma, kad toks tyrimas būtų 
atliktas kiekvienam pacientui, 
atvykusiam pasitikrinti savos 
sveikatos, nesvarbu ar jis skun
džiasi storosios žarnos sutriki
mais, ar ne. 

Pacientai turėtų l iautis 
save žudę — neturėtų jie at
sisakyti minėto tyrimo. Dar 
daug laiko praeis, kol žmonės 
supras, kad minėtas storosios 
žarnos tyrimas yra jų gyvybės 
gelbėjimas — juk kas dešimto 
žarnoje yra vienokie ar kitokie 
augliai — jau nekalbant apie 
kitokius ten galimus pokyčius. 
Todėl tegul niekada lietuvis 
nepaskiria sau per ankstyvos 
mirties, sakydamas: „Aš neno
riu, kad mano storąją žarną tir-
tumėt : a š nieko nejaučiu — 
todėl ten nieko blogo nėra". Tai 
didelė netiesa. Jos neturi lietu
viai kartoti. 

Storojoje žarnoje 
a u g l i u s reikia su sek t i 

d a r j iems mažiems 
esant 

Sigmoidoskopu (aparatas 
storosios žarnos tiesiajai daliai 
apžiūrėti — tai metalinis 
vamzdis su elektrine lempute 
gale) praktiškai galima matyti 

visus dviejų milimetrų dydžio 
auglius. Didesnius, žinoma, ga
lima lengviau pamatyt i , tik 
reikia, kad žarnos būtų gerai 
išvalytos. 

Dabar pajėgus rentgenolo
gas reikiamais aparatais gali 
nustatyti visus storosios žarnos 
auglius, kurie yra j au iki penkių 
milimetrų paaugę. Žinoma, di
desnius ir j am lengviau paste
bėti — tik reikia, kad žarnose 
nebūtų mėšlo; jos turi būti 
nesuspaustos ir viena žarnų 
sienelė negali užstoti kitos. 

Storąją žarną reikėtų ap
žiūrėti prieš kiekvieną vidurių 
operaciją. Taip galima nustatyti 
dar jokių nusiskundimų neduo
dančius tos žarnos auglius. 
Tokius gana lengva pagydyti. 

1. Būtina ankstyva storo
sios žarnos auglio diagnozė — 
tada pagausės pagydytų žmonių 
skaičius. 

2. Ankstyva storosios žar
nos diagnozė galima tada, kai 
bus atlikti šie dalykai: a) kai 
gydytojai ir žmonės supras 
ankstyvuosius tos vietos vėžio 
pasireiškimus; b) kai nebus 
laukiama tol, kol vėlyvieji storo
sios žarnos vėžio ženklai 
pasirodys; c) kai bus tiriama 
tuojau sigmoidoskopiškai ir 
rentgenologiškai visi įtartini ir 
neįtartini atvejai: kai kiekvieno 
bendro apžiūrėjimo metu vyres
niems negu 40 metų amžiaus 
žmonėms bus atliekama sigmoi
doskopija ir rentgenu storosios 
žarnos tyrimas; d) kai chirurgai 
žmogaus vidurius operuodami 
apžiūrės storąją žarną; e) kai 
visuomenė bus tinkamai apsi
švietusi ir subrendusi. 

NAUJOSIOS ZELANDIJOS MEDUS GYDO ŽAIZDAS 
Bičių, renkančių nektarą 

iš smulkių Naujosios Zelandijos 
krūmelių, medus sukels revo
liuciją žaizdų gydymo srityje 
visame pasaulyje, skelbia Nau
josios Zelandijos įmonė, sukū
rusi naują farmacijos produktą. 

„Comvi ta Medical" ben
drovė tvir t ina, jog tvarsčiai iš 
aktyviojo manukos (Naujosios 
Zelandijos arbatmedžio) me
daus ir jūros dumblių pluošto 
yra veiksminga priemonė gy
dan t įvairiausias žaizdas. 

Pasak profesoriaus Peter 
Molan, pastaruosius 15 metų 
tyrusio medaus produktų tai
kymą medicinoje, žaizdos me
dumi buvo gydomos jau šimtus 
metų įvairių kultūrų šalyse, dar 

prieš atrandant šiuolaikinius 
anitibiotikus. Augant proble
moms dėl atsparumo antibi
otikams, mokslininkai vis daž
niau atsigręžta į unikalias 
medaus savybes. 

P. Molan, dirbdamas „Com
vita New Zealand" įmonėje Te 
Pūke mieste, Plenti provincijo
je, sukūrė „ApiNate" tvarsliavą, 
kuriai naudojamas naujosios 
Zelandijos unikalus manukos 
medus. Šį medų suneša bitės iš 
manuko arba arbamedžio (lep-
tospermum scoparium) krūmo, 
kuris gausiai žydi vasarą ir 
paprastai auga Naujojoje Ze
landijoje. 

Iš pradžių pristatyta Nau
joje Zelandijoje ir kaimyninėje 

Australijoje, ši tvarsliava šiuo 
metu pristatoma Europoje ir 
kitose pasaulio dalyse. Kaip 
tvirtina minėta įmonė, tvars
liava tinka įvairioms žaizdoms 
gydyti, užtikrina antibakterinę 
apsaugą, mažina randėjimą, 
skatina audinių ataugimą. 
Pasak P. Molan, šiuo metu yra 
lyginami gydymo rezultatai, 
taikant standartinį kojų žaizdų 
gydymą ir gydymą su naująja 
tvarsliava. Kaip tvirtina „Com
vita", pr i s ta tomų tvarsčių 
pranašumai yra lengvesnis 
nuėmimas, mažesnė žaizdų 
infekcijų rizika bei papildoma 
skysčių absorbcija — tai reiškia, 
jog tvarsliavos nereikia taip 
dažnai keisti. (Elta) 

// 
CARITAS" VAIKŲ SAVANORIŲ VEIKLA 

Kovo 12 d. Kaišiadorių vys
kupijos „Caritas* centre įvyko 
jaunųjų karitiečių vadovų pa
s i tar imas, kur iame buvo aptar
ti nuveikti darbai, perspekty
vos. 

Nuo 2002 metų Kaišiadorių 
vyskupijos „Caritas" savo veik
los programose nemažą vietą 
skyrė vaikų ir jaunimo įtrau
kimui į gailestingumo ir savi
tarpio pagalbos darbus. Para
pijų „Caritas" grupės buvo kvie
čiamos teikt i vaikus padėti se
ne l iams , l igoniams, neįgalie
s iems, kviest i juos dalyvauti 
įvairiose parapijų ir vyskupijos 
rengiamose akcijose ir renginiuo
se. Pirmiausia ir aktyviausiai į 

tą kvietimą atsiliepė Kernavės 
parapijos karitietės, vadovau
jamos ses. Irenos Valaitytės. Jų 
ryšiai su vietinės mokyklos 
mokiniais ir iki tol buvo šilti ir 
draugiški; parapijos vaikai buvo 
nuolat telkiami prie bažnyčios, 
kviečiami dalyvauti įvairiuose 
parapijos renginiuose. Palai
kant gražias kemaviškių pas
tangas ir kitose parapijose vai
kai suskato dalyvauti įvairiose 
artimo meilės ir gailestingumo 
programose. Šiandien galima 
pasidžiaugti „Pumpurėlių" ak
tyvumu Kernavės, Molėtų, Kal
vių, Birštono, Semeliškių, Elek
trėnų. Kaišiadorių, Merkinės 
parapijose 

Kasmet per Atvelykį Kai
šiadoryse vyksta „Pumpurėlių" 
sąskrydis, į kur į suvažiuoja 
nemaža jaunųjų savanorių su 
savo vadovais. Tą dieną vaikai 
dalyvauja šv. Mišiose katedroje, 
susitinka su vietos vyskupu, jo 
palaiminami, apdovanojami, 
vyskupijos sielovados centre 
klausosi paskaitėlių. Vasarą 
Paparčių parapijoje organizuo
jama „Pumpurėlių" aktyvo sto
vykla, kurioje vaikai poilsiauja, 
mokosi savanorystės, keliauja, 
ugdo kūrybinius gebėjimus, o 
vėliau naujai įgytas žinias ir 
įgūdžius perteikia bičiuliams 
savi parapijose. 
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ATNAUJINAMA 
SUŽADĖTINIŲ RENGIMO 

PROGRAMA 
Sausio 28-30 d. Kaune vyko 

Lietuvos šeimos centro konfe
rencija, skirta sužadėtinių 
rengimo Santuokos sakramen
tui programos atnaujinimui. 
Joje dalyvavo apie trisdešimt 
Lietuvos vyskupijų atstovų, 
specialistų ir savanorių, daly
vaujančių sužadėtinių rengimo 
programoje ir šios programos 
tobulinimo procese. Konferen
cijoje buvo toliau tęsiamas 2004 
m. lapkričio mėn. vykusios pa
našios mažesnės apimties kon
ferencijos darbas. Po anuome
tinės konferencijos buvo sufor
muluotos 8 temos atnaujinamai 
programai. Sausio 28-30 d. 
konferencijos dalyviai pasi
skirstė į 4 darbo grupes ir na
grinėjo temų turinį, tarpusavio 
sąsajas bei seką. Metodikos 
klausimai sąmoningai atidėti 
vėlesniam laikui. Po grupinio 
darbo ir bendrų pasitarimų 
nutarta, kad iki balandžio mėn. 
kiekviena darbo grupė pateiks 
savo aptariamų temų išplės

tinius turinio aprašymus, ku
riuos vėliau Lietuvos šeimos 
centras derins su LVK šeimos 
taryba. 

Sužadėtinių rengimo San
tuokos sakramentui programa 
Lietuvoje vykdoma nuo 1997 m. 
Iki šiol įvairiose Lietuvos 
vyskupijose ji apimdavo 4-7 
susit ikimus, per kur iuos be
sirengiantiems bažnytinei san
tuokai būdavo pateikiami so
cialiniai, psichologiniai šeimy
ninio gyvenimo aspektai, dėsto
mi natūralaus šeimos planavi
mo principai, aiškinama San
tuokos sakramento samprata 
2004 m. Lietuvos vyskupų pa
geidavimu buvo pradėtas su
žadėtinių rengimo Santuokos 
sakramentui programos atnau
jinimas. Atnaujinimo programą 
remia Lietuvos Vyskupų Kon
ferencija ir Vokietijos katalikų 
akcija „Renovabis". 
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PAGARBA Ž U V U S I E M S KARIAMS 
NETURI BŪTI REIŠKIAMA 

N A C I O N A L I N I O O R U M O SĄSKAITA 
ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Žmogiškumo paskatos nulė
mė, kad kare žuvusių valstybės 
agresorės karių kapai užpultoje 
šalyje paprastai nėra paniekos 
objektas, bet daugiau ar mažiau 
prižiūrima vieta. Yra šalių, ku
rios iš principo net nediskutuoja 
apie ją užpuolusių karių kapų 
priežiūrą, bet yra nemažai ša
lių, kuriose kultūringai pri
žiūrimi ir savų, ir svetimų ka
rių, aišku, kariavusių ne savo 
noru, kapai. Tokiose vietose 
geriau galima suvokti karų 
beprasmiškumą, jų pasekmes, 
besąlyginį taikos prioritetą. 
Kartu palaidoti savi ir svetimi 
kariai leidžia ieškoti savitarpio 
supratimo ir susitaikymo kelių. 

Lietuvoje ir konkrečiai Vil
niuje yra palaidoti trijų buvu
sių Lietuvai agresyvių valsty
bių kariai: vokiečiai — Pirmojo 
pasaulinio karo metu, lenkai — 
invazijos į Vilniaus kraštą me
tu ir vokiečiai — Antrojo pa
saulinio karo metu. Atrasti 
prancūzų, o gal kur nors ir, 
tarkim, švedų, jeigu juos ras
tume, kapai yra labai tolimos 
istorijos objektas, todėl apie 
šiuos palaidojimus galime čia ir 
nekalbėti. 

Paprastai kariai yra laido
jami griežta „karine" tvarka, 
vienodais a ts tumais išrikiuo
jant stulpelius su jų pavardė
mis. Kitokio paminklinio dizai
no pavyzdys — viena ar kelios 
stelos, kuriose surašomos žu
vusių karių pavardės. Gali būti 
ir dar kitokie sprendimai, pvz., 
paminklinė kolona ir pan. 

Prie savų kareivių kapų 
būna užrašai, pvz., „Jie žuvo už 
tėvynės laisvę", , Amžina šlovė 
didvyriams". Prie svetimų ka
reivių tokių užrašų nebūna, 
nes tai būtų absurdas — pa
garbinti užpuolikus, su kuriais 
kovota. Čia paprastai užtenka 
sauso užrašo, kad čia palaidoti 
tokiais ir tokiais metais žuvę 
vokiečių, rusų ar lenkų kariai. 

Iš karto galime pasakyti, 
kad Vilniuje palaidoti kaimy
ninių valstybių kariai yra 
pakankamai kultūringai palai
doti ir niekas neturi pretenzijų 
dėl jų kapaviečių. Tačiau ati
džiau pasižiūrėję į vokiečių, 
lenkų kapus, ar nerasime kai 
ko, kas žeidžia jau ne jų, bet 
pačių lietuvių orumą? 

Šaukštas deguto vokiečių 
kariu kapinėse 

Neseniai gražiai atstatytos 
ir sutvarkytos Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinio karo vokie
čių karių kapinės Vilniaus 
Vingo parke — puikus lietuvių 
ir vokiečių tautų santarvės, 
taip pat itin gero architek
tūrinio skonio pavyzdys. 

Dar 1917 m. čia buvo pa
statytas paminklas 2,000 Vo
kietijos, Austrijos ir Vengrijos, 
Rusijos, Lenkijos, Turkijos ka
rių. Antrojo pasaulino karo 
metais, daugiausia 1944 m. 
liepos mėnesį, puolant Raudo
najai armijai, Vilniuje žuvo dar 
per 2,000 vokiečių karių, iš 
kurių apie 1,600 palaidoti kaip 
tik Vingyje. 

Memorialinio komplekso 
centre pastatyta 12 stelų su 
1944-ųjų vasarą žuvusių vo
kiečių karių pavardėmis. Prie 
centrinio kryžiaus lietuvių ir 
vokiečių kalbomis iškaltas 
įrašas apie čia palaidotus ka
rius. Kaip tik tas įrašas, tiks
liau lietuviškas jo tekstas, suke
lia ne visai atitinkančius isto
rinei atminčiai mintis ir jaus
mus. 

Štai kas jame parašyta: 
„Šiose kapinėse be Pirmojo 
pasaulinio karo aukų, ilsisi 
Antro pasaulinio karo vokiečiai 
kariai. Tebūna jiems amžina 
pagarba"! 

Keistesnį, švelniai ta r ian t , 
t eks tą s u n k u i r sugalvoti . 
Pirmiausia, net inka žodelis 
„be" lyg ir sumenkinantis Pir
mojo karo dalyvius. Žymiai ge
riau būtų „šalia, greta" juo la
biau, kad vokiškame tekste y ra 
žodis „neben". 

Vienas žodis „ilsisi" mūsų 
krašto kapų užrašuose papras
tai nevartojamas. Dažniausiai 
pr idedama „ramybėje ilsisi" ar
ba ilgesnis „amžino atilsio 
atgulę", tuo pabrėžiant kapų ra
mybę a r amžinybę. Ka lban t 
apie svetimos valstybės kar ius 
apskritai nebūtinos tokios šil
tos emocijos, taigi geriausia čia 
t iktų neutra lesnis žodis „palai
doti". 

Gramat iška i netaisyklinga 
y ra rašyt i „vokiečiai kar ia i" , 
turėtų būt i „vokiečių kariai". 

Tačiau didžiausias nesusi
pra t imas y r a baigiamieji vokie
čių k a r i a m s skir t i žodžiai: 
„Tebūnie j iems amžina pagar
ba!" Nėra ko net ir aiškinti , 
kad nacių kareiviams, nors jie 
irgi buvo žmonės ir kariavo ne 
savo noru, skirti tokius žodžius 
nedera. J u o labiau, kad vokiš
kame tekste t a pagarba nemi
nima — „gedenket ihrer und 
der Opfer allen Kriege". Taigi 
lietuvišką tekstą geriausia bū tų 
baigti: „Jų ir visų karų aukų 
atminimui" arba ,,Atminkime 
juos ir visų karų aukas", nes 
daba r t i n i ame l ie tuviškame 
tekste visų karų aukos kaž
kodėl liko užmirštos. 

Pabaigai tradicinis klausi
mas: kas galėjo ta ip .kreivai" 
suredaguoti vokiečių karių pa
minklo lietuviškąjį tekstą? De
ja , to autor iaus greičiausiai da
bar jau nenustatysime. Vie
nintelė išeitis būtų ištaisyti tą 
g r ama t i ška i ir, svarbiaus ia , 
istoriškai klaidingą tekstą, kad, 
surengus gyvąją istorijos pamo
ką prie šio paminklo, mokytojui 
nereikėtų ištaisinėti mūsų tau
tos istorijos faktų. 

Kas norė jo išvaduoti 
Vi lnių? 

' Po Parmojo pasaulinio karo 
žlugus Rusijos imperijai, lietu
vių ir lenkų tautos ėmėsi a tkur
t i nepr ik lausomas valstybes. 
Lietuva s iekė įtvirtinti savo 
valstybingumą Lietuvos etno
grafinėse žemėse, Lenkija — 
a tkur t i buvusią Žečpospolitą, 
kurios sudėt ine , bet anaiptol 
neinkorporuota į Lenkiją dalimi 
buvo Lietuva. Tokie nuomonių 
skir tumai ne t rukus išsiliejo į 
karinį konfliktą. 

1920 meta i s su t r iuškinus 
Raudonąją armiją prie Vyslos, 
Lenkijos valdžiai pakilo apeti
tas ir ryt inėms žemėms, „nuo 
Pinsko iki Dvinos, nuo Palangos 
iki Dniepro. Kadangi laužyti 
valstybės žodį, duotą t a rp 
tautinėje konferencijoje Belgi
joje, Spa mieste (1920.07. 5— 
16), buvo pavojinga, lenkai 
griebėsi klastos. Šio plano auto
rius buvo Juzef Pilsudskį, o 
vykdytoju generolas Lucjan 
Zeligowski. Šiai akcijai ne
sut rukdė i r Suvalkų su ta r t i s 
t a r p Lietuvos ir Lenkijos 
(1920.10.07), kuriai buvo lemta 
gyvuoti vos vieną dieną, nes 
nusispjovus į ją, po dviejų dienų 
„sukilusi" lietuvių — bal
tarusių (buvo ir tokia) divizija, 
vadovaujama kažkodėl lenkų 
generolo, užėmė Vilnių. 

Kad 1920 metų lenkų žygis 
į Vilnių buvo agresijos ak tas , 
j au pripažįsta ir lenkų istorikai, 
tačiau ne visi. Kai kurie jų vis 
dar laikosi nuomonės, kad tai 
buvo tik „sienų pažymėjimas". 
Lietuviai ta i vadina Vilniaus 
krašto okupacija. 

Beje, lenkų istorikai kar
tais giriasi, kad Vilniaus kraš
to okupacija atitvėrė Lietuvą 
nuo Sovietų Sąjungos ir tokiu 

būdu lenkai garantavo Lietuvos 
nepr ik lausomybę 1920—1939 
metais, suprask, toji okupacija 
buvo ne toks j a u didelis blogis. 
Beje, lygiai t a ip pat 1940 me
ta i s Sovietų Sąjunga gyrėsi 
„apgynusi" Lietuvą nuo pa
saulinio imperializmo... Tokia 
būtų t r u m p a Vilniaus Rasų 
kapinėse palaidotų lenkų, o 
šal ia i r l ietuvių kar ių kapų 
ats i radimo priešistorė. Kaip 
atrodo tie kapai? 

Rytinėje Rasų kapinių pu
sėje a rba Naujosiose Rasose 
(einant nuo geležinkelio, kairė
j e Sukilėlių gatvės pusėje), tik 
įėjus pro vartelius, yra kovose 
dėl Vilniaus žuvusių 40 lenkų 
karių kapų, t a rp jų ir iš vadi
namųjų Vilniaus savigynos 
dal inių. Visai netoli , tiesiog 
šalia yra žuvusių 23 lietuvių 
kapa i , kovojusių su L. Ze-
ligowski daliniais ir žuvusių 
mūšio prie Benekainių metu. 

Viskas būtų žmogiškai su
pran tama, jei šios nedidelės ka
r ių kapavie tės viduryje ne-
s tūksotų a u k š t a s obeliskas, 
tars i antikinė kolona, kurios 
v i r šūnę apjuosia lenkiškas 
užrašas: „Wilno swoim wybaw-
com" (Vilnius savo išvaduoto
jams), o žemiau, kad būtų aiš
kiau apie kokius išvaduotojus 
yra kalbama, pažymėta 1920 — 
X (t.y. spalio mėnuo). 

Aišku, k a d išvaduotojais 
y ra laikomi L. Zeligowskio 
vadovaujami „sukilę" kariai , 
kur ie vykdė aukščiausios Len
kijos vadovybės patvir t intą 
klastingą planą. Tiesa, šalia yra 
nepalyginamai kuklesnis pa
minklas, viso labo tik akmeninė 
an t žemės gulinti plokštė su 
užrašu : „Amžina garbė kri
tusiems dėl Lietuvos laisvės". 

Kyla pagrįs tas klausimas: 
kodėl virš kapinių vis dar 
puikuojasi t a s užrašas, dėko-
jan t i s „išvaduotojams", jeigu 
jie buvo Vilniaus krašto oku
panta i , dar beveik dvidešimt 
metų (iki 1939 m.) persekioję 
l ie tuvius ir j ų puoselėjamą 
lietuvybę? Įsivaizduokime, kad 
Klaipėdoje 1938 m. būtų pa
s t a ty t a s (gal toks ir buvo) 
pamink las vokiečių kariams 
„išvaduotojams" už tai, kad pri
jungė prie Vokietijos Klaipėdos 
kraštą. Ar galėtų jis dar likti 
nenuverstas? Garantuoju, kad 
ne, nes visuomenė nepakęstų 
tokio akibrokšto. Gal j au atėjo 
metas ir Vilniuje atstatyti isto
rinę tiesą, tos kolonos, aišku, 
nenuverč iant , bet paša l inant 
istorinę melagystę liudijantį 
užrašą. 

Rusai irgi n e š ė „laisvę" 

Kitame Vilniaus pakrašty
je , Grigiškėse, netoli Vilniaus — 
Kauno greitkelio yra nedidelės, 
tvorele aptver tos rusų karių 
kapinės. Jų viduryje ant mar
mur inės plokštės iškalt i (tik 
rusų kalba!) žodžiai: „Večnaja 
slavą sovetskim vojnam pavšim 
v bojach za svobodu i nezavisi-
most našej rodiny" (Amžina 
šlovė sovietų kar iams , žuvu
siems kovose dėl mūsų tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės). 

Iš kar to kyla klausimas: kas 
buvo tu r ima mintyje, rašant 
(dar sovietmečiu) žodžius „Mū
sų tėvynė?" Aišku, kad sovietų 
socialistinių respublikų sąjun
ga — brutal iausia vergovinio 
tipo imperija, kuri jau iki karo 
suspėjo sunaikinti dešimtis mi
lijonų savo pačios žmonių, dar 
ko gero tiek pa t sušaudė ar 
ištrėmė į Sibirą po karo, tarp jų 
ir š imtus tūkstančių lietuvių. 
Taigi te igt i , kad tie sovietų 
kareiviai atnešė mums laisvę — 
tai pasityčioti iš pačio laisvės 
žodžio. 

Tai blogio imperija, kuri 
Lietuvoje sustabdė europie
t iška pažangą, sovietų valdžios 
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vykdomas genocidas prieš dar
bščiausius, sumaniausius, la
biausiai išsilavinusius ir niekuo 
nenusikaltusius žmones tiesiog 
sunaik ino tautos genofondą. 
Emigravusius į Vakarus šim
tus tūkstančių lietuvių irgi rei
kia laikyti tos sovietinės „lais
vės" aukomis. 

Toji „laisvė" nulėmė tra
gišką padėt į pirmaisiais po
kario dešimtmečiais Lietuvos 
kaime. Darbščiausi ūkininkai 
buvo pavadinti buožėmis pagal 
anų laikų išaiškinimus tokiais 
buvo — „kaimo buržuazijos 
atstovai — turtingi valstiečiai". 
J ie buvo paskelbti „liaudies 
priešais" ir likviduojami kaip 
klasė. Sunku net suprasti to 
naikinimo pagrindą, juk dabar
t ine terminologija kalbant — 
tur t ingi valstiečiai sukurdavo 
tūkstančius darbo vietų tam 
pačiam kaimo proletariatui. 
Tuo daba r tik džiaugiamės. 
Tačiau tais laikais juk viskas 
buvo atvirkščiai. 

Kalbėti apie sovietinių ka
rių atneštą Lietuvos „nepri
klausomybę" irgi būtų klaikiai 
melaginga. J u k Lietuva nieko 
negalėjo spręsti pati. Viskas 
buvo iki smulkmenų centra
l izuota ir vadovaujama iš 
Maskvos, t.y. mus okupavusios 
valstybės sostinės. Ačiū Dievui, 
kai ką pavyko išlaikyti — lietu
v iškas mokyklas, tarp jų ir 
aukš tąs ias , bene vieninteles 
toje imperijoje mokiusias ne 
rusiškai. 

Apie Lietuvos dalyvavimą 
pasaulio gyvenime tą pusamžį 
teko užmiršti . Jokių tiesioginių 
valstybinių kontaktų su užsie
niu nebuvo. Jeigu vienas kitas 
pa t ik imai apšvitintas komu
nistinės ideologijos spinduliais 
lietuvis ir būdavo įtraukiamas į 
Sovietų sąjungos delegaciją, 
tai j is turėdavo tik trečiaeilį, 
geriausiu atveju prilygintą ko
kiam nors Rusijos srities ats
tovui statusą. Apie Lietuvos 
dalyvavimą tarptautinėse orga
nizacijose tuomet nebuvo nė 
kalbos. 

Okupacijos paskutinį de
šimtmetį visuotinė moralės, 
ekonomikos ir politikos krizė 
pasiekė tragikomiškas formas, 
pvz., žmonės buvo stabdomi 
gatvėse, apklausinėjami kinuo
se ir net pirtyse, kodėl jie ne 
darbe, o pačiose darbovietėse 
ta rs i ubagams buvo dalijami 
vadinamieji „daviniai" su tirps
tančios kavos skardine, žirnelių 
stiklainiu, dviem kilogramais 
miltų ar sausos dešros puskilo
gramiu. Tačiau apie tai, kad 
tokia „prekyba" buvo ekono
mikos subyrėjimo požymis nie
kam nevalia buvo prasižioti. 

Trumpai tariant, sovietinė 
okupacija buvo tarsi juodoji 
Lietuvos istorijos skylė, nušie
navusi geriausius tautos žmo
nes,- sustabdžiusi europietiška 
pažangą, pusšimčiui metų ati
tverusi mūsų kraštą nuo pa
saulio gyvenimo. Toji atnešta 
„laisvė i r nepriklausomybė" 
buvo okupacijos širma, kurią 
suplėšyti Lietuvai padėjo su
vienyta jos žmonių valia, ryžtas 
ir kovos kraujas. 

Kaip tik todėl, rašyti (dargi 
nelietuviškai) ant žuvusių so
vietų karių kapų žodžius apie 
atneštą „laisvę ir nepriklauso
mybę" yra pasityčiojimas iš vi
sų mūsų) aukų, sudėtų ant tik
rosios nepriklausomybės auku
ro. Tokių užrašų tikrai netu
rėtų būti. 

t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Visi šie pamąstymai — 
jokiu būdu ne žuvusiųjų atmi
nimo paniekinimas, bet tik 
istorinės tiesos patvirtinimas. 
Jos laikytis reikia visiems ir 
visur, taip pat ir prie žuvusių 
karių kapų. 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Pagarba jiems! 

Vienas Lietuvių operos choro narys, 
praėjusią savaitę paklaustas, kaip sekasi 
pasiruošimas „Cavalleria Rusticana" 

premjerai, pasakė: „Dabar repeticijos — kiek
vieną vakarą..." Tai nebuvo nusiskundimas, tik 
priminimas, kad spektaklis jau šį sekmadienį, 
todėl pagreitėjo pasiruošimo darbai. Ne tik kas-
vakarinės repeticijos, bet ir atvažiavimas į Mor
ton auditoriją — iš Čikagos, iš priemiesčių, net 
iš kitų valstijų, atima nemažai laiko. O kokia 
eiliniam choristui iš to nauda? Pakviesti iš Lie
tuvos (ar ir vietiniai) solistai gauna šiokį tokį 
honorarą, bet choristams niekas neatsilygina 
nei už šiuo metu labai pabrangusį benziną, nei 
už paaukotą laiką. 

Tai tik vienas lietuviškos kultūrinės veiklos 
pavyzdys. Jų yra daugybė: tautinių šokių viene
ta i , teatro sambūriai, chorai, ansambliai... 
Jiems priklauso ir nemažai jaunimo, tačiau kai 
jaunuoliai dar neturi vairavimo teisių ir negali 
į repeticijas nuvažiuoti, juos veža tėvai ar kiti 
artimieji ir kantriai palaukia, kol repeticija 
pasibaigs. 

Neseniai atvykusieji iš Lietuvos šios veiklos 
puoselėtojus vadina saviveiklininkais. Tai labai 
tikslus žodis, nes mūsų choristai, tautinių šokių 
šokėjai, scenos darbuotojai neturi jokio valsty
binio užnugario, kuris skatintų ir, reikalui 
esant, tą veiklą finansuotų. O lėšų vis dėlto 
prireikia. Juk, praleidus valandų valandas pa
siruošimui, norisi pasiektais rezultatais pasi
dalinti su visuomene, taigi, reikia mokėti salės 
nuomą, kartais ir už muzikinę palydą, bet iš 
renginio, jei publika juo susidomi ir gausiai 
susirenka į salę, lieka vienas kitas doleris toli
mesnei veiklai. 

Mūsų saviveikla, retkarčiais patraukiama 
per dantį dėl neprofesionalumo, dėl nepasiektų 
meno aukštumų. Tačiau per lietuvišką dainą, 
per tautinį šokį, pasirodymą scenoje, atliekant 
veikalą lietuvių kalba, buvo įžiebta pasididžia
vimo savo kilme liepsnelė ir Lietuvai išsaugota 
daugybė tautiečių, kurie šiandien jau būtų ne
atpažįstamai įsilieję į pilkąją Amerikos gyven

tojų masę. 
Rodos, dar ne ta ip seniai prasidėjo 2005-ieji, 

o jau rašoma ir kalbama apie 2006-ųjų vasarą ir 
Čikagoje vyksiančią Dainų šventę, kuri taip pat 
bus nemaža lietuvybės vaistų dozė, suteiksianti 
ilgalaikį imunitetą prieš nutautimo virusus. 
Kaip malonu girdėti, kad dygsta nauji chorai, į 
kuriuos gausiai jungiasi ir jaunuoliai. Juk dai
nuoti gali net ir tie, kurie vos susikalba lietu
viškai. Per dainą jie priartės prie savo tautos 
kamieno ir niekuomet nuo jo nenutols. 

O kiek repeticijų reikės pasiruošti dainų 
šventei? Kiek vakarų, savaitgalių? Iš tolimes
nių vietovių ir choristai, ir dalis publikos turės 
atvykti į Čikagą, užsimokėti už transportą, 
nakvynę, maistą. Bet, esame tikri, tokių pasi
šventėlių nestokos. Žinant, kiek daug kiekvie
nam choro dalyviui, besiruošiant šventei, teks 
paaukoti l ietuviškai dainai, sukelia mūsų 
pagarbą visiems saviveiklininkams, ypač jų 
vadovams. Na, tai kas , jei ne visi šokėjai tobulai 
sutaiko žingsnius, jei choras šiek tiek „nu
sprūsta nuo tono" ar nepasiduoda dirigento 
mostams? Mes jiems atleidžiame netobulumus, 
nes įvertiname jų pastangas būti savo tautos 
dalimi. 

Neseniai į šį kraštą iš tėvynės atvykusiems 
kartais keistai atrodo tokia mūsų veikla ir jos 
puoselėtojai. Žinoma, niekad jie neprilygs an
sambliams ar šokėjams, atsikviestiems iš Lie
tuvos. Bet mes prie tų saviveiklininkų esame 
pripratę ir juos labiau vertiname už įsijungimą 
į lietuvišką veiklą, negu už pašoktą šokį, pa
dainuotą dainą. Ir jie iš mūsų tiek mažai nori: 
tik ateiti, pasiklausyti, pasižiūrėti... 

Būsimoji Dainų šventė nuo iki šiol buvusių 
skiriasi tuo, kad į jos ruošą įjungti jauni žmo
nės, kurių patirtis, dainuojant choruose, su
brandino juos į vadovus. Tad nebūgštaukime, ar 
jiems pakaks supratimo, patyrimo. Džiaukimės, 
kad juos turime ir visokeriopai remkime jų pas
tangas. Taip pat džiaukimės, kad tebeturime 
Lietuvių operą, kad šį sekmadienį turėsime 
progą dalyvauti jos siūlomame spektaklyje. 

i 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Nr.8 
Kun» E. Pautionts 

Matgi jis buvo įpareigojęs Mohilevo arki
vyskupystės sekretorių kanauninką Kazimierą 
Prapuolenį paruošti išsamų memorandumą apie 
lietuvių-lenkų bažnytinius santykius, objekty
viai nušviečiant aštrėjančio ginčo priežastis, nes 
ryžosi, aplankęs katalikus Sibire bei gerai ištyręs 
bažnytinę padėtį metrapolijoje, keliauti į Romą ir 
viską išdėstyti šv. Tėvui; bet liga ir ankstyva mir
tis (gimęs 1848.111.13 — 1903.11.11) nutraukė jo 
pradėtą darbą (pagal istoriką Rapolą Krasauską). 

Arkivyskupo metropolito Boleslovo Jeronimo 
Klopotovskio įpareigojimą toliau vykdė kanau
ninkas Kazimieras Prapuolenis (1858.III.1— 
1933.FV.17), po metropolito mirties atleistas iš 
metropolijos kurijos sekretoriaus pareigų (1889— 
1904). Pasinaudodamas savo surinkta medžiaga, 
išspausdino straipsnius lenkiškame rinkinyje ,JZe 
Stosunkow litevvsko — polskich" (1907), išleido 
knygelę „Polscy Apostolowie Litwy" (1911) ir 
knygą „Polskie Apostolstwo w Litwie" (1913), kur 
dokumentuotai, bet kiek vienašališkai įrodinėjo 
lietuviams katalikams bažnytinės vyresnybės 
daromas skriaudas Rytų Lietuvoje. Pastarąją 
knygą lietuvių kalbon išvertė antrašte „Lenkų 
apaštalavimas Lietuvoje" Karolis Vairas — 
Račkauskas (New York, 1918), kurios papildyta 
laida išleista Kaune 1938 m. Knygą į prancūzų 
kalbą išvertė Juozas Gabrys („L'Eglise Polonaise 
en Lithuanie"). Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios 
atgavimo istorijoje kanauninkas Kazimieras 
Prapuolenis yra suvaidinęs didžiulį vaidmenį, tuo 
klausimu konsultuodamas vyskupą Karolį 
Antaną Niedzialkowskį ir arkivyskupą metropo
litą Boleslovą Jeronimą Klopotovskį. 

Donatas Malinauskas ir Antanas Vileišis 
naujajam Vilniaus vyskupui Steponui Žvėrevičiui 
1898 m. lapkričio 6 d. buvo įteikę prašymą, kurį 
pasirašė apie 300 Vilniaus lietuvių. Buvo prašo
ma grąžinti lietuviams Šv. Mikalojaus bažnyčią, 
įkurti prie jos lietuvių parapiją, paskirti lietuvį 
kunigą. Ant lietuviško prašymo vyskupas uždėjęs 
rezoliuciją, jog nesuprantąs. Tuomet vyskupui 
raštą atsiuntė tituluoti lietuviai kunigai, kurių 
dauguma Petrapilio Katalikų Dvasinės akademi
jos profesoriai ir buvo plačiai žinomi Lietuvoje, 
ka ip žymus kalbininkas Kazimieras Jaunius 
(1849.V.6—1908.11.25), poetas Jonas Macule
vičius Maironis (1862.XI.2—1932.VI.28), būsima

sis arkivyskupas Pranciškus Karys-Karevičius 
Q861.LX.30— 1945.V.30), Seinų vyskupijos valdy
tojas prelatas Juozapas Antanavičius (1853.11.15 
—1916.VIII.7), būsimasis Vilniaus vyskupas 
sufraganas Kazimieras Mikalojus Michalkevičius 
(1865.II.1—1940.11.16), apaštališkasis protono-
taras prelatas Konstantinas Maciulevičius (g. 
1841 m., įšv. 1868 m.) Mohilevo arkivyskupo met
ropolito sekretorius Kazimieras Prapuolenis, 
akademijos hebrajų kalbos lektorius Just inas 
Pranaitis (g. 1861m., įšv. 1887 m.) ir Petrapilio 
Šv. Kotrynos bažnyčios vikaras Feliksas Poška (g. 
1865 m., įšv. 1888 m.). Jųjų raštas buvo išverstas 
į lietuvių kalbą. 

J Jo Ekscelenciją kun. Steponą Zvierovičą, 
Vilniaus Vyskupą. 

Excellentissime Domine. 
Mes, žemiau pasirašę lietuvių kilmės kuni

gai, nuo kelių ir keliolikos metų gyvenantie Pet
rapilyje, iš prityrimo žinome, jog laike pastarųjų 
dešimties metų mušu broliai-lietuviai, dėlei 
gyventoju skaičiaus padidėjimo, parcelacijos 
žemės ir sunkių ekonominių sąlygų, būdami 
priversti apleisti gimtines savo vietas, būriais 
iškeliauja j ieškodami sau duonos, į įvairius 
Ciesorystės miestus ir miestelius. Kilusi tokiu 
būdu lietuvių išeivybė atnešė daugybę tų vargšų į 
sostapilę ir, kuomet pirm 10-12 metų lietuvių 
kalba konfesionale buvo beveik negirdėtu apsi
reiškimu, šiandien atliekančių išpažintį lietu
viškai yra didelė daugybė; kadangi Lietuvoje stin
ga mokyklų su lenkų kalba, tad lietuviai šiandien 
kalba tik lietuvių ir rusų kalbomis; rupinanties ir 
tos avinyčios dalies išganymo reikalais. Mohylevo 
archivyskupas Symonas Kozlovskis, Š. A., atsi
žvelgdamas į tai, kad sostapilės bažnyčiose pa
mokslai būna skelbiami tiktai lenkiškai, idant su
teikti ir tai savo avinyčios daliai Dievo žodį, 1898 
m. įsakė, kad kas nedėldienis ir šventadienis 
metropolijos bažnyčioje, 9 vai. išryto, butu lietu
viškas pamokslas, paskui skaitytos šv. Mišios, laike 
kurių, iki atėjimui klerikų ant sumos, lietuviai 
gieda šventas giesmes savo prigimtoje kalboje 

Keliais metais anksčiau, archidiocezijos 
valdytojas a.a. prelatas Dovgiallo įvedė lietu
viškus pamokslus, po-pietmėse valandose, šv. 
Katarinos bažnyčioje, kur pastaraisiais laikais 
įvesta ir latviški pamokslai. Bus daug i au . 

http://Q861.LX.30�
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Maldos 
EGLE PEREDNYTE 

Vilt ies malda 

Aš tikiu, kad yra žmogus, 
kuriam dabar yra labai blogai 
ir j a m reikia vilties. Aš ta ip pat 
esu t a s žmogus. Tai, ką kalbė
siu, a š kalbėsiu tau i r sau, 
nepažįstamas broli ir sese. Tai 
bus tavo ir mano malda nepa
žįstamam Dievui, Dievui, kuris 
neatsiliepia, Dievui, kurio gal
būt nėra, bet taip reikia, kad 
būtų... Tai vilties malda. 

Aš esu sužeista. Aš esu 
ligonė, aš esu narkomanė, aš 
esu prostitutė, aš esu tiesiog 
nelaimingas žmogus. Dieve, aš 
nebenoriu gyventi, Je igu Tu 
neateisi , man galas. Mano 
gyvenimas — griuvėsių krūva, 
mano kūnas ir siela — vienos 
žaizdos. Aš žlugusi. Aš beviltiš
ka. Aš nurašyta, Viešpatie, ar 
Tu esi? Ar Tu esi mano 
jautrume, mano „lomkėse", ma
no beprotybėje, mano pagiriose, 
mano pažeminimuose, mano 
vienišume? Kur Tu esi, kai man 
skauda? Ar Tu girdi mano 
maldą, ar Tau vis tiek, kad 
kenčiu? Man reikia Tavęs. Ne
žinau, ar Tu esi, bet man rei
kia Tavęs. Man sakė, kad esi 
gyvas, bet aš to nejaučiu. Ateik, 
pasirodyk, paliesk mane, Dieve. 
Jeigu Tu iš tiesų esi Meilėje, 
jei esi gailestingas, ateik. Aš 
laukiu tavęs. Mano gyvenimas 
— visiškai beprasmis. Suteik 
j a m prasmę. Aš ta ip noriu 
tikėti , kas Tu esi. Aš nieko dau
giau neturiu, t ik Tave, Vieš
patie. Jei Tu — tik iliuzija, tai 
neverta gyventi. Jei Tavęs nė
ra, ta i aš šoksiu į upę tą pačią 
akimirką, nes nėra prasmės be 
Tavęs. Ir mano kančia, ir mano 
nue i tas , tiesiog nušl iaužtas 
kel ias visiškai beprasmiai. 
Dieve, man reikia Tavęs. Duok 
man ženklą, kad Tu esi. Paliesk 
mane, Dieve. Maldauju, išgirsk 
mano šauksmą. Aš laukiu 
Tavęs. 

Ir leisk neprarasti vilties, 
kad sulauksiu. 

...Jis ateina. Jis ateina tada, 
kai nesitiki, kai nelauki, kai jau 
nieko daugiau nebėra, t iktai 
tavo kančia, beprasmybė ir 
kelias į dugną. Išlauk. Patikėk 
— J is ateis. Tu suprasi: J a m tai 
paprasta, kas sudėtinga tavo 
širdžiai ir protui. J i s užlies 
savo meile, ir akimirkoj toj tu 

neklausi j au nieko, nes ap
svaigsi nuo Dievo gerumo, ir 
ateis t a prasmė, kurios laukei, 
ateis t a prasmė... Tu užgimsi iš 
naujo. J i s išgydys tave. Tai 
tiesa. J is niekados tavęs ne
palieka, nors ir nejauti Jo. Toj 
nakty tu gali t ik išbūti, išlaukti, 
iškentėti, kartoti Jo vardą ar ir 
jo negalėti kartot. Jam nereikia 
tų žodžių. J am tereikia širdies 
— iškankintos, liūdnos, nusivy
lusios. Tu ateik koks esi. Nuos
tabus, nes pro tavąją kančią jau 
šviečia dangus, t ik tu to 
nematai. Pamatysi.. . Atsivers 
tavo akys. Išeisi ir šypsosiesi 
vėl. Tik nešok dar nuo tilto, 
nešok. J is taip myli tave, šitaip 
verta gyventi, taip verta... 
Ateik, Paslaptie. Mano Dvasia 
Šventoji, ateik. Čia, dabar, vir
pant rankoms ant tilto turėk
lų... Sulaikyk mane, Dieve, kad 
vėlei regėčiau Tave. Išgyvenk 
dar akimirką. Po akimirkos 
gali įvykti stebuklas. Tik tu jo 
išlauk. 

Tu tur i pabandyti. Žengti 
dar vieną žingsnį. Dar žingsnį... 
Ir dar. Apsispręsk už gyvenimą. 
Jis tenori išvesti tave. Tiktai 
leisk J a m padėti . J is tenori 
išvesti tave. Tiktai ranką Jam 
duok. Tau nereikia jau nieko 
daryti. Pripažint, kad jau nieko 
padaryti negali ir suklupti prie 
kojų Marijos, ištylėti, išlaukti, 
išbūti, kol J i perkeis tave. Tu 
pakilsi šviesus. Nieko nieko 
nereikia daryti — tiktai Ja i 
atsivert, t iktai būti su Ja , ir 
užmiršus jau viską Josios veidą 
regėti, per amžius regėti Tave, 
mano Motina Meilės ... Tau 
nereikia net suvokti, kas vyks
ta, kaip gili ta tamsa tavyje ir iš 
kur ji yra. J i tai žino. Ji — tai 
Ta, kuri sutrina žalčio galvą. 
Bet kokį blogį. Bet kokią 
širdgėlą. Bet kokią sužeistą 
širdį. J i priglaus prie savęs ir 
išneš iš tamsos, ir išneš... 

Marija jau ne kartą mane 
išgelbėjo. J i yra ta, kuri nieka
da nepalieka savo vaikų. Nie
kada! 

Tu neturi teisės pasiduoti. 
Visada žinok, kad yra išeitis. 
Dar akimirka, ir ji atsiskleis. 

L igonio m a l d a 

Viešpatie, aš trokštu išgy
dymo. Aš iškalbėjau visas mal
das, išverkiau visas ašaras, 
maldavau Tave dieną ir naktį. 

Musų da r 

AUGALŲ 
PARDUOTUVĖJE 

Šiuo metų laiku augalų par
davėjų netrūksta: ne tik pas 
daržininkus, bet ir statybos 
reikmenų parduotuvėse, net 
maisto krautuvėse (arba prie jų 
esančiose aikštėse) galime ma
tyti išdėstytus daržovių ir gėlių 
daigus, krūmelius, medelius, 
paruoštus sodinimui. Ar tokios 
pat rūšies augalas, pirktas pas 
daržininką, geresnis, negu, sa
kykime, iš populiarios parduo
tuvės (pvz., Wal-Mart, K-Mart, 
Home depot ar pan.)? 

Dažniausiai sk i r tumas 
toks , kad daržininkas, kurio 
pagrindinis verslas yra par
duoti augalus — jų daigus, 
svogūnėlius, sėklas ir pan. — 
stengiasi geriau juos prižiūrėti, 
palaistyti, apsaugoti nuo per 
karštų saulės spindulių. Kiek
vienas prarastas augalas jam 
reiškia ir piniginį nuostolį, to
dėl svarbu augalus gerai už
laikyti, kad pirkėjas jais susi
domėtų ir nusipirktų. 

Parduotuvių, prekiaujančių 
daugybe kitokių daiktų, perso
nalas ne visuomet gerai susi
pažinęs su augalų priežiūra, 
kar ta is pamirš ta palaistyti, 
apsaugoti nuo karščio, vėlyvos 
šalnos, lietaus, vėjo. Tai nereiš
kia, kad tose parduotuvėse 
augalai prastesnės kokybės, tik 
pirkėjas tur i būti a tsargus, 
nesusigundyti pigesniu augalu, 
bet, prieš perkant , gerai jį 
apžiūrėti. 

J e i a u g a l a s vazone 
Patikrinkite, ar yra į žemę 

prie augalo įsmeigta etiketė sū 
jo pavadinimu ir nurodymais, 
kaip pasodinti bei prižiūrėti. 

Ar lapai nėra apvytę ir au
galas turi naujų ūglių. 

Ar žemė nėra sausa, suaižė
jusi , padengta nudžiūvusiais 
augalo lapais? 

Ar šaknys nėra išlindusios 
pro skylutę vazono apačioje. 

Jeigu augalas atrodo svei
kas, „šviežias", jį galite ramiau
siai pirkti. 

, Malda". Algirdo Grigaičio nuotr. 

Tu neatsiliepei. Kur Tu esi? Tu darai stebuk
lus — kodėl man nepadarei stebuklo? Tu gydai 
ligonius — kodėl neišgydai manęs? Tu kabėjai 
ant kryžiaus vieną dieną, o aš kenčiu jau — 
kiek? Metai po metų, Viešpatie! Nuimk nuo 
manęs šitą kryžių, baikim Tą Golgotą , aš 
nebenoriu, nebenoriu, nebenoriu, nebegaliu! 
Nebeturiu jėgų, Viešpatie. 

Aš lauksiu. Lauksiu, kol Tu pasilenksi 
prie manęs kaip kadaise pasilenkei prie luošio, 
prie neregio, prie •daugelio kitų, ir jie buvo 
išgydyt Tavo meilės jėga. Aš tikiu Tave Meile. 
Nepaisant mano kančios, nepaisant viso 
mano sumauto gyvenimo Ji yra. Tu esi. Aš tie
siu į Tave rankas, Viešpatie. Aš neturiu 
žodžių, tad tyliu ir žvelgiu į Tave Švenčiau-
siame Sakramente, mano širdyje. Amen. 

J i s išgydys tave. Tu esi Jo plane — 
neabejok tuo. Tau paskirtas uždavinys, kurį 
turėsi įvykdyti. O dabar tavo uždavinys yra 
tikėti Juo. Arba netikėti, jei nebegali tikėti. 
Tiesiog būti Jame — bejėgiam kaip vaikui 
BŪTI. 

N a k t i e s m a l d a 

Aš negaliu užmigti. Aš labai bijau. Rodos, 
jau niekad neužmigsiu. Aš variausi nuo šono 
ant šono. Net vaistai nebepadeda. Myliu Tave. 
Leisk paliest Tavo rūbą Tau praeinant pro 
šalį. Leisk regėti Tave naktyje. Štai virš 
medžių — žvaigždė — lyg viltis, kad ir aš kada 
nors prisikelsiu, kad galėsiu gyventi ir šlo

vinti Tavąjį vardą, ir sakyti: tai Viešpats padarė! Aš 
myliu Tave, nors išsekus vartaus visą naktį, baisios 
mintys man lenda į galvą, sugrįžta tamsoj praeitis, 
aš verkiu: Jėzau! Jėzau! Tai skauda. Praeitis 
nepaleidžia manęs. 

Leisk paliest Tavo veidą, praeinantis Viešpatie 
mano. Juk naktis kada nors pasibaigs. Kelsis 
žmonės į darbą, vėl saulė nušvis, aš iššliaušiu iš 
lovos, vėl bandysiu gyvent... Vėl bandysiu gyvent. 
Trokštu šlovinti tavąjį vardą, nors man skauda. 
Skausme Tave šlovinsiu, Tave liudysiu savo skaus
mu. Taip, Tau reikia manęs — net tokios, net 
tokios, net silpnos manęs reikia. Tu iš Meilės 
sukūrei mane. Tu iš meilės šauki į gyvenimą, kuris 
bus. Jau yra. Jau dabar, šioj nakty, aš matau Tavo 
šviesą. Ji yra nuostabi. 

Skauda kūną, gyvenimą skauda, bet akimirkoj 
šioj — tik tyla, Tavo akys ir Tavo ranka, kuri 
IŠVEDA 

Nuovargy 

Tylom iš lėto laiminki mane, 
Iš mano skausmo tu mane iškelk — 

Nepalytėtą, nuogą, sveiką — 
Kaip kadais... 

Nereikia nuovargio. 
Sunkaus nereikia nieko. 

Dangau, dangau... 
Taip baisiai pavargau. 

Nemokėjome 

Iš savo delno Tu mane maitink, 
Nemokančią net vaikščiot, 

Kai nutūpsiu aš pailsinti sparnų. 
Netarsiu: negaliu, 

Netarsiu, jog nebūna. 
Sakysiu tyliai: Dieve 

Ir dar: tik neišeik. 

Vienišume 

Dangūs didžiuliai tarp mano liūdnų akių, 
O geras gerumas kelia aukštyn, vis aukštyn... 

Tikiu. 
Į dangų — 

Gerą, patį geriausią. 
Tada, kai nėra kuo tikėt. 

Taip reikia Tavy prisiglaust, 
Taip reikia ištarti: padėk. 

Stipriausieji lūžta, 
o aš tik šypsausi, 
atgijusi nuovargy, 
nepanaši į save — 

Į buvusią, 
buvusią, 
buvusią... 

Pasikeičiau. 
Mano kieme 
auga delnas, 

ištiestas į dangų, 
pilnas pilnas skaidriausios šviesos... 

Šitaip tikra 
ir šitaip pavargom. 

Bet nieko — 
reikia tik prisiliest prie Tiesos. 

SKELBIMAI 1 

Visiškai įpakuo t i a u g a l a i 
Tai paprastai aklinai užda

rytas augalas — jokia jo dalis 
nekyšo iš įpakavimo. Tokius 
augalus geriausiai pirkti labai 
anksti pavasarį, nebent jie lai
komi šaltoje patalpoje. Prieš 
perkant, gerai apžiūrėkite, ar 
augalas yra visiškos ramybės 
būsenoje, t.y., nepradėję skleis
tis lapų pumpurai, drėgname 
įpakavime neišaugusios smul
kios baltos šaknelės. 

Dėžu tė s , lovel iai 
Tiek daržovių, tiek gėlių 

daigai dažniausiai parduodami 
nedideliuose, plastmasiniuose 
vazonėliuose, kurie tarp savęs 
gali būti sujungti arba atskiri. 
Galima pirkti visą dėžę, angį. 
vadinamą „flat", arba pavienį 
augalą. Nors tokie augalai jau 
dabar parduodami, bet šalnų 
sezonas dar tikrai nepasibaigęs, 
todėl, net ir juos nusipirkus, ku
rį laiką nedera sodinti į lysves. 

Nepirkite augalų ištįsu
siais, plonais stiebais. Geriau
sia, jeigu viename indelyje yra 
vienas augalas. Jeigu pasitaiko, 
kad matome du ar tris daigus, 
paprastai jų šaknelės taip su
sipynusios, kad bus sunku at
skirti ir gauti gerus, sveikus 
paskirus augalus. 

Nepirkite per anksti pražy
dusių; jeigu lapai pakeitę spal
vą (atrodo neryškūs, gelsvi, 
suraityti); jei per indelio apa
čios angas išlindusios šaknys. 

Svogūnėliai , 
šakniagumbia i 

Ne visos svogūninės gėlės 
sodinamos rudenį, yra pakan
kamai ir pavasarį sodinamų, 
pvz. kardeliai (gladiolus), lelijos 
(lilies), jurginai (dahlia), begoni
jos ir kai kurie kiti. Šie, kaip ir 
rudenį tulpių, narcizų bei kt., 
paprastai įpakuoti plastmasi
niuose maišeliuose, kartais su 
medžio drožlėmis (jurginai, 
begonijos, lelijos) arba be jų 
(kardeliai), bet permatomas 
maišelis leidžia pažvelgti į jo 
vidų ir spręsti, ar svogūnėlis bei 
šakniagumbis geras. 

Nepirkite, jei iš svogūnėlio 
jau pradėjęs augti stiebas ar 
šaknys; jei nėra lukšto ir svo
gūno audiniai pažeisti. Kaklelis 
turi būti standus, svogūnėlis ar 
šakniagumbis nesusiraukšlėjęs 
(suvytęs), nematyti pažeidimų 
ar pelėsių žymių. Lelijų svogū
nų išoriniai sluoksniai turi būti 
kieti ir mėsingi. Žinokite: iš 
prastos kokybės šakniagumbio 
ar svogūnėlio niekuomet neiš
augs gražus augalas. 

„OBEDIENT PLANT" 
Klausimas. Kaimynė (ame

rikiete) davė man gėlių, kurias 
ji vadina „obedient plant". Žydi 
šviesiai violetiniais, beveik raus
vais žiedais. Norėčiau kiek dau
giau apie šias gėles sužinoti? 

Atsakymas Lietuviškai šis 
augalas vadinasi pūstatauris, 
angliškai — „obedient plant", 

dar populiariai vadinamas 
„Falše Dragon-head", o lotyniš
kai — Physosostegia virginiama 
(Dracocephsium virginianum); 
priklauso Labiatae šeimai. 
Lotyniškasis pavadinimas kilęs 
iš graikiško žodžio physa — 
pūslė, o stagia reiškia apdan
galą, kuriuo apsiaustas žiedo 
vidus. Iš tikrųjų žiedai, išsi
dėstę keturiomis eilėmis apie 
stiebelį, atrodo lyg pripūsti, iš to 
ir lietuviškas pavadinimas. O 
dėl to žodžio „obedient" (paklus
nus), tai šis augalas nelabai 
„paklusnus", nes „nerimsta" pa
sodintoje vietoje, bet greitai 
plečiasi ir stelbia aplinkines 
gėles. 

Pūstatauris (obedient plant). 

Pūstataurio tėvynė — Šiau
rės Amerika, į Europą patekęs 
apie 1680 metus. Tai dau
giametis, aukštas augalas, dau
ginamas sėklomis ir šaknia-
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SIŪLO DARBĄ 

PASLAUGOS 

W!NDOW VVASHERS/GirrrER CLEANERS 
Must have own car. Men & 

VVomen 1-3 person teams. Mon-
Sat 78111-5001, full time or part 

time. Make SlOO+per person, PAID 
DAILY. No experience needed, will 
train. Residential onry/suburbs & 

city. Come today & start tomorrovv. 
Prime Time VVindovy Cleaning. Inc. 
5 75 E. Golf R3 *208 Arifngton Hts. 

(Ariington Office Sauare) 
190 to ArTHts.Rd, Nort to Golf, SE 
comer. Across from VaHi Produce. 

Ask for Will. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

R e i k a l i n g a a u k l ė 
2 vaikams, 2 metų ir 6 mėn. 

amžiaus, su grįžimu, Madison, 
VVisconsin. Skambinkite 
Simone 608-233-9757 

tarp 5 ir 9 vai vakaro arba 
sl.glinberg@hosp.wisc.edu.com 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650: 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

st iebiais. Iš t ikrųjų reikia 
saugoti, kad per plačiai neišsi-
plėstų, nes, „savo valiai palik
tas", pūstatauris gali lengvai 
užkar iaut i visą darželį. Žydi 
vidurvasarį, beveik iki šalnų. 
Žiedus mėgsta drugeliai ir ka-
ribriai (hummingbirds). Auga
las labai nereiklus, pakenčia ir 
sausrą, nelabai trąšią žemę. 
J am reikia saulės, bet gali būti 
ir dalinis pavėsis. Pūstatauris 
yra a tsparus kenkėjams, net 
amaras jo nepuola, todėl darže
lyje gali būti labai pageidauti
nas, negalint daug laiko skirti 
augalų priežiūrai. 

ĮVAIRUS 

Priimsime gyventi senyva 
žmogų, su pilna slauga. Atskiras 

didelis kambarys, vonia, tualetas. 
Garantuoju Jums visada šviežia, 
gera maistą ir visus patarnavimus. 

Dėkoju už atsiliepimus tel.: 630-
670-8336 Oak Lawn, IL CHICAGO 

Noriu susitikti mokslo drauges, 
su kuriomis mokėmės Lazdijų 

gimnazijoje 1944 metais. 
Prašau skambinti Elenai 

Talandytei 708-447-6784. 
Palikite žinutę. 

DRAUGAS 
THff UTMU*»**AM • O t l (i * ' n i 3AIIT 

http://www.firstpersonalbank.net
mailto:sl.glinberg@hosp.wisc.edu.com
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EUROPA 

ROMA 
Italijos Vyriausybė sekma

dienį paragino maištaujančius 
ministrus grįžti atgal į kabinetą 
i r atitolinti jo žlugimą, nes jeigu 
tektų rengti pirmalaikius rinki
mus, dabart inis premjeras Sil-
vio Berlusconi juos veikiausiai 
pralaimėtų. S. Berlusconi vado
vaujamos centro dešiniosios 
Vyriausybės likimas kabo ant 
plauko nuo penktadienio, kai iš 
jos pasitraukė Krikščionių de
mokratų sąjunga (UDC), rei
kalaujanti po pralaimėtų regio
ninių r inkimų imtis esminių po
litinių pertvarkymų. Jeigu S. 
Berlusconi nepavyks įkalbėti 
UDC sugrįžti, jis teigia palei
siantis Vyriausybę. Tada šalyje 
visais metais pirma laiko teks 
skelbti visuotinius rinkimus. 

LONDONAS 
Irako prezidentas Jalai Ta-

labani pareiškė, kad nepasira
šys mir t ies nuosprendžio nu
verstam Irako vadovui Saddam 
Hussein, jeigu jis bus j a m pa
skelbtas. Tačiau interviu „BBC 
News" senas mirties bausmės 
priešininkas pripažino, jog ne
gali garantuoti , kad šio požiūrio 
laikysis ir jo pavaduotojai. 
Sprendimą dėl mirties bausmės 
turi patvirtinti prezidentas ir 
abu viceprezidentai, atstovau
jantys sunitams ir šiitams. J. 
Talabani pabrėžė, kad nepasi
rašys mirties nuosprendžio ne
paisant to, kad nuverstasis pre
zidentas suteikė daug kančių 
kurdams. Pats J. Talabani — et
ninis kurdas . 

BRIUSELIS 
Europos Komisijos pirmi

ninkas Jose Manuel Barroso 
neigia padaręs pažeidimą, kai 
priėmė kvietimą kartu su žmo
na nemokamai pakeliauti, sakė 
jo atstovė spaudai ir pabrėžė, 
kad tai privačios atostogos, ne
susijusios su jo darbu. Šis ko
mentaras nuskambėjo Vokieti
jos dienraščiui paskelbus, kad J. 
M. Barroso tokią informaciją 
apie šią kelionę, kuri verta maž
daug 20,000 eurų, patvirtino at
sakydamas į Europos Parla
mento nario euroskeptiko klau
simą. Pasak atstovės spaudai, 
J. M. Barroso kvietimą gavo iš 
ilgamečio savo draugo ir buvo 
šeimai priklausančiame laive. 

ZURICH 
Kalnuotame Šveicarijos ke

lyje autobusui, kuriuo vyko 28 
keleiviai, sekmadienio rytą nu
kritus į tarpeklį, žuvo mažiau
siai dešimt žmonių. Policija ir 
gelbėtojai dar nepatvirtino šio 
aukų skaičiaus, tačiau sakė, 
kad visi autobusu važiavę žmo
nės greičiausiai buvo šveicarai. 
Autobusas, kuriuo poilsiautojai 
iš Bern į Genua, nuvažiavo nuo 
kelio ir nukrito į 150 metrų gy
lio tarpeklį. Avarija įvyko kelyje 
netoli Italijos sienos. Į avarijos 
vietą atskubėjo gelbėtojai, ta
čiau dėl blogų oro sąlygų gelbė
jimo operacijoje negalėjo daly
vauti sraigtasparniai. 

SALZBURG 
Austrijos radikalas Joerg 

Haider išrinktas naujos politi
nės partijos, kuri įsteigta sek
madienį, pirmininku. Šis fak
tas kelia rimtą pavojų šalies 

valdančiajai koalicijai. I Austri
jos ateities susivienijimo (BZO) 
steigiamąjį suvažiavimą susi
rinkę 564 delegatai J. Haider iš
rinko vienbalsiai, išskyrus vie
ną susilaikiusįjį. Ši politinė jėga 
gimė skilus jo vadovautai Lais
vės partijai (FPO), kuri koalici
nėje Austrijos Vyriausybėje turi 
kelias vietas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
Izraelio premjeras Ariel 

Sharon užsiminė, jog galėtų ati
dėti pasitraukimą iš Gazos Ruo
žo iki rugpjūčio, kad šis proce
sas nevyktų per kasmetinį žydų 
gedulą dėl sugriautų biblinių 
šventyklų. Jeruzalės antrosios 
šventyklos sugriovimas 70-ai-
siais mūsų eros metais šiemet 
bus minimas rugpjūčio 14-ąją — 
tą dieną, judėjų kalendoriaus 
Avo 9-ąją, daugelis žydų 24 va
landas pasninkaus. 

AZIJA 

DELHI 
Branduolinės varžovės In

dija i r Pakistanas, paskelbu
sios, kad jų taikos procesas ne
grįžtamas, sutarė atidaryti gin
čijamą Kašmyrą dalijančią mili
tarizuotą sieną. Susitarimas 
vainikuoja sėkmingą Pakistano 
prezidento Pervez Musharraf 
vizitą į kaimyninę Indiją. De
monstruodami vienybę, P. Mu
sharraf ir Indijos ministras pir
mininkas Manmohan Singh sa
kė, jog dirbs drauge, siekdami 
„ramaus pasienio" Kašmyre. 

Lietuvoje įžvelgiamos oligarchinės tendencijos 

Atkelta iš 1 psL 
demokratija grindžiama visų 
politinės bendruomenės narių 
teisėmis dalyvauti valstybę ir 
pilietį liečiančių sprendimų pri
ėmimo procese", sakoma apžval
goje. 

Joje pabrėžiama, kad 2004 
m. deramo dėmesio nesulaukė 
svarbiausios sisteminės proble
mos — teisminės valdžios šakos 
uždarumas, jos neprofesionalus 
valdymas, teismų ir teisėjų at
skaitingumo tvarkos trūkumai, 
problemiška lieka ir antstolių 
veikla. 

Instituto nuomone, neveiks
minga policijos veiklos kontrolė 

bei atskaitomybės visuomenei 
trukumas labiausiai riboja gali
mybes apsaugoti žmogaus tei
ses policijos veikloje. Čia ryš
kiausi žmogaus teisių pažeidi
mai — neproporcingas jėgos 
naudojimas, kankinirnai ir žalo
jimai, netinkamos laikymo sąly
gos areštinėse, netinkamas su
laikytųjų, kalinamųjų transpor
tavimas, nepagrįsti apribojimai 
naudotis turtu. 

2004 m. išryškėjo arba iš
liko šios pagrindinės problemos 
nuteistųjų teisių srityje: neuž
tikrinamas nuteistųjų bei pri
žiūrėtojų santykių skaidrumas, 
pažeidžiamos nuteistųjų darbo 

teisės, ribotos galimybės vystyti 
socialinius santykius su išore, 
vangiai sprendžiamos nuteistų
jų integracijos problemos. 

Instituto atliktos visuome
nės nuomonės apklausos rezul
tatai parodė, kad sveikatos ap
saugos įstaigos patenka į treje
tuką institucijų, labiausiai pa
žeidžiančių žmogaus teises. 

Pagrindinės problemos pa
cientų teisių užtikrinimo srityje 
yra neetiškas medikų elgesys su 
pacientais, neracionalus finan
savimo panaudojimas, kyla 
problemų įgyvendinant žalos 
pacientams atlyginimą apibrė
žiančius teisės aktus. 

Tūkstančiai žmonių meldžiasi, kad butų išrinktas tinkamas... 

Atkelta iš 1 psl. 
Sesuo Mary Christine iš Ni

gerijos yra kilusi iš tos pačios 
genties kaip ir kardinolas Fran
cis Arinze, turintis galimybių 
tapti Jono Pauliaus II įpėdiniu. 
„Meldžiamės ne už jį, bet už tin
kamą žmogų", teigė vienuolė, 
nors ne t rukus užsiminė, jog 
meldžiasi už „popiežių, kuris 
būtų atviras pasaulio realybei", 
o tokią savybę, jos teigimu, tu
rėtų žmogus iš besivystančių ša-
lių. 

Vatikanas paragino viso pa
saulio katalikus maldomis prisi
jungti prie kardinolų, besiruo
šiančių rinkti 264-ąjį šv. Petro 
įpėdinį. 

Vokiečių kardinolas Joseph 
Ratzinger per pirmadienio mi
šias, kurių metu buvo meldžia
ma Šventosios Dvasios vado
vauti kardinolams renkant nau
ją popiežių, gynė Katalikų Baž
nyčios doktriną ir smerkė „re
liatyvizmo diktatorystę". 

Sakydamas homiliją. Kardi
nolų kolegijos dekanas J. Rat
zinger, kuris laikomas vienu pa
grindinių kandidatų į popiežius, 
pažymėjo, kad reliatyvizmas 
„nepripažįsta nieko, kas api
brėžta, o jo galutinis matas yra 
ne kas kita kaip ego ir troški
mas". 

78 metų kardinolas atkreipė 
dėmesį į tai, jog pastaraisiais 

dešimtmečiais būta „tiek daug 
doktrinos vėjų, tiek daug ideolo
ginių srovių, tiek daug mąstymo 
būdų", įskaitant marksizmą, li
beralizmą, radikalųjį individua
lizmą, ateizmą ir misticizmą. 

Pasak J. Ratzinger, „bran
dus tikėjimas yra ne tas, kuris 
seka mados ar paskutinių nau
jovių vėjais; subrendęs ir bran
dus yra tas tikėjimas, kuris tvir
tai remiasi draugyste su Kristu
mi". 

Pasibaigus mišioms kardi
nolai rinkosi Apaštalinių rūmų 
Palaiminimų salėje ir iškilmin
gai nuėjo į Siksto koplyčią. 
Konklava prasidėjo 4 vai. 30 
min. vakaro vietos laiku. 

A . Klimavičius siūlomas į Aukščiausiojo Teismo teisėjus 

Atkelta iš 1 psl. 
Todėl A. Klimavičius tvirtina, 
kad iš posto traukiasi ramiai. 

„Jokio puolimo nėra. Visiš
kai ramioj aplinkoj V. Greičius 
man pasiūlė, aš pagalvojau ir 
sutikau. Tada V. Greičius pa
siūlė prezidentui, o jeigu prezi
dentas siūlys Seimui ir Seimas 
pritars — būsiu teisėju. Nieko 
čia neatsitiko. Jeigu kada nors, 
kai busiu įgijęs teisėjo patirties, 
man vėl pasiūlys tapti generali
niu prokuroru — kodėl gi ne?", 
svarstė A Klimavičius. 

Anot A Klimavičiaus, jo ap
sisprendimą priimti V. Grei

čiaus pasiūlymą iš dalies nulė
mė ir asmeniniai motyvai. 

„Ką aš prarandu? Jeigu taip 
asmeniškai, ne apie valstybi
nius reikalus kalbėtume, ką aš 
prarandu? Nieko. Kad į priėmi
mus nekvies — aš jų nemėgau, 
kad nebus vairuotojo ir tarny
binio automobilio — aš turiu sa
vo automobili ir mėgstu vairuot. 
Atlyginimo šiek tiek prarandu, 
bet ir ten nebus skurdus atlygi
nimas. Aišku, į Aukščiausiąjį 
Teismą aš neinu kaip į kurortą, 
ten darbas irgi atsakingas, nes 
tai žmonių likimai. Bet tai yra 
labai konkretu ir viskas aiš

kiau", lygino A Klimavičius. 
Kartu A Klimavičius sakosi 

nepaliekąs Generalinėje proku
ratūroje jokių neužbaigtų „de
gančių" darbų. 

„Visi įstatymai veikia, pro
kuratūros rūmų pastato projek
tavimas baigiamas. Toliau pra
sidės rutina, prasidės tie ūki
niai darbai su naujųjų rūmų 
statybomis", sakė A. Klimavi
čius. 

Beje, prezidentas praėjusių 
metų pabaigoje yra užsiminęs 
apie ketinimus imtis pertvarkų 
Generalinės prokuratūros va
dovybėje. 

Mylimam sūnui ir broliui 

A t A 
EDVARDUI TUSKENIUI 

mirus, skaudžios netekties paliestus tėvą AN
TANĄ, sesutę ELENĄ ir brolį ALBERTĄ, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Čikagos Akademikai skautai 

D R A U G A S , 2005 m. ba l andž io 19 d., antradienis 

A t A 
STEFANIJAI GRYBAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dr. VYTENĮ ir 
dr. ARVYDĄ GRYBAUSKUS su šeimomis ir 
kartu liūdime. 

Marija Abromaitienė 
Antanas Dundzila 

A t A 
Dr. ONAI GUTAUSKIENEI 

amžinybėn iškeliavus, vyrą VYTAUTĄ, dukras 
MILDĄ ir VIDĄ, sūnų AUDRIŲ bei jų šeimas, 
visus gimines ir artimuosius, nuoširdžiai užjau
čiame. 

J. ir R. Gintautai 
J. ir A. Kereliai 
D. S. A. Liepai 

A. ir B. Mačiukevičiui 
J. Miecevičienė 

J. ir J.Mockaičiai 
I. Rimavičienė 
B. Sekmakienė 

B. Sriubas 
I. ir V. Šimkai 

R. ir V. Vaitkai 
J. Vienužienė 

L. Vitkauskienė 
Michiana 

Mielai 

A t A 
ONUTEI GUTAUSKIENEI 

mirus, vyrą VYTAUTĄ, dukras MILDĄ ir VIDĄ, 
sūnų AUDRIŲ su šeimomis, nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Birutė, Eleuterijus ir Leda Žilinskai 

BRANGI NUORŪKA 
Už cigaretės nuorūką Nau

josios Zelandijos interneto var
žytinėse pasiūlyta daugiau kaip 
3,800 eurų. Laikraštis „New 
Zealand Herald" rašo, kad tai 
yra paskutinės cigaretės, su
trauktos prieš gruodžio 10-ąją, 
įsigaliojant visuotiniam tabako 
draudimui šalies baruose, nuo
rūka. 

Jos pardavimas varžytinėse 
nėra pokštas, dienraščiui sakė 
Mike O'Donnell iš „TradeMe" 
interneto varžytinių. Nuorūka 
yra visiškai teisėtas pardavimo 
objektas. Teisiškai galiojančios 

yra ir visos trys už ją pasiūlytos 
sumos. 

Nuorūka, anot duomenų, 
yra stiklinėje dėžutėje su me
dine kojele, ant kurios parašyta: 
oficialiai paskutinioji cigaretė, 
surūkyta bare „Malt Restau-
rant and Bar" 2004 metų gruo
džio 9 dieną, 11:59 v. vakaro. 
Luke Dallow, „Malt Bar" sa
vininkas, buvo sužavėtas nuo
rūkos pardavėjo ir jo idėjos. „Jei 
jis parduos šį prakeiktą daiktą, 
jis bus legenda", — sakė jis. 

(Elta) 

VAIKAI PADIRBINĖJO DOLERIUS 
Dvylikmetis Seattle, WA, 

moksleivis bei jo draugai buvo 
pagauti, padirbinėję vieno dole
rio banknotus ir skoline juos sa
vo draugams, kurie juos išleis-
davę mokyklos valgykloje. 

„Skaičiuodami pinigus, val
gyklos darbuotojai pastebėjo, 
kad vieno dolerio kupiūra at
rodė kitokia nei visos", — teigė 
mokyklos atstovė Patti Spencer. 
Kitą dieną šeštos klasės moks
leivis, norėjęs už suklastotus pi
nigus valgykloje nusipirkti pa
valgyti, nuvedė mokyklos dar

buotojus pas kitą šeštos klasės 
mokinį, kuris pinigus klastojo 
kompiuteriu ir spausdintuvu. 

Mokyklos direktoriaus pa
vaduotojas apie įvyki pranešė 
policijai, kuri surado aštuonias 
padirbtas kupiūras . Iš viso 
vaikai buvo suklastoję 20 vieno 
dolerio banknotų, sakė Seattle 
policijos atstovė Deborah 
Brojwn. Policijos pareigūnai 
tiria bylą, o vėliau ją perduos 
vietiniams prokurorams. 

Reuters-ELTA 

A t A 
ELENA E. DRUSKIENĖ 

LINDIŠYTĖ 
Mirė 2005 m. balandžio 17 d., sulaukusi 94 metų am

žiaus. 
Gimė Lietuvoje, Žeimelyje. Gyveno Palos Park, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Edmundas Druskis su žmona De-

nise ir dukra Aušra Harrison su vyru Richard; anūkai Ke-
vin Harrison ir Lisa Piane su vyru Mare; proanūkė Eme-
lia bei kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo a.a. Kazimiero Druskio žmona. 
A.a. Elena bus pašarvota trečiadienį, balandžio 20 d. 

nuo 4 v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 21 d. 9:30 
vai. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Ele
na bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių 
velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdint i šeima 

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

Su giliu liūdesiu pranešame, kad sulaukęs 90 metų, 
2005 m. balandžio 17 d. į Amžinybę pasitraukė 

A t A 
PRANAS MICHELEVIČIUS 

Velionis gimė 1915 m. Lietuvoje. 1950 m. atvykęs į 
JAV, gyveno Cleveland, OH, Chicago, IL, o nuo 1986 m. 
St. Pete Beach, FL. 

Liko netekties prislėgti: žmona Ona Halina su sūnaus 
Romualdo Daukšos šeima, o Lietuvoje — brolis, vysk. 
emeritas Vladas Michelevičius, sesuo, benediktinių ordi
no vienuolė Benjaminą Michelevičiūtė ir sesuo Janina 
Veličkienė bei gausus giminių būrys. 

Šv. Mišios už a.a. Prano vėlę bus aukojamos balandžio 
20 d. 11 vai. Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje Gulf Port'e. 
Laidotuvės — privačios. 

Nuliūdę a r t imie j i 

Draugo fondo garbės narei 

A t A 
ONAI GUTAUSKIENEI 

iškeliavus \ amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
vyrui, garbės nariui VYTAUTUI GUTAUSKUI, 
dukroms MILDAI ir VIDAI, sūnui AUDRIUI su 
vaikais, kitiems artimiesiems ir draugams. 

Draugo fondas 

A t A 
ONUTEI GUTAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą VY
TAUTĄ, dukras MILDĄ ir VIDĄ, sūnų AUD
RIŲ, anūkus RIMĄ ir VILIJĄ. 

Kleofa Gaižauskienė 
Prima Vaškelienė 

A t A 
DONATUI KINDERIUI 

mirus, jo broliui RAIMUNDUI, seseriai DALIAI 
su šeimomis bei sūnums ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Gediminas Kazėnas 
Danutė ir Kazys Kelpšai 

Regina ir Alfredas Kuliai 
Virginija ir Vytautas Kupcikevičiai 

Nijolė ir Algimantas Skirpstūnai 
Gražina ir Leonas Traškai 

Dalia ir Algimantas Urbučiai 
Marija ir Vytas Raudžiai 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2005 m. balandžio. 19 d., a n t r a d i e n i s 

APYLINKĖSE 
„BALTIC B 

Gerbiamieji Lietuvių Fondo nariai 
Maloniai kviečiame jus dalyvauti Lietuvių Fondo metiniame 

narių suvažiavime 2005 m. balandžio 30 d., 9:30 vai. ryto. Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Dalyvaukite ir pasisakykite už sugrįžimą prie to, kas jungia 
mus visus — už sugrįžimą prie svarbių lietuvybės išlaikymo darbų. 
Balsuokite už pristatytus įstatus. 

Jeigu negalite asmeniškai dalyvauti, įgaliokite kitą suvažia
vime dalyvaujantį Lietuvių Fondo narį arba vieną iš Lietuvių Fondo 
vadovybės narių, atsiųsdami įgaliojimą į Lietuvių Fondo raštinę, 
14911-127th Street, Lemont, IL, 60439. 

Iki malonaus pasimatymo suvažiavime balandžio 30 d. 
SK. 010983 

JANINA CUKURIENE, gyv. Chi-
cago, IL, Draugo fondo g a r b ė s 
narė , pavasario vajui atsiuntė 
150 dol., pasiekdama 1,900 dol. 
įnašų sumą. Dėkojame už nuo
latinę paramą Draugo fondui. 

ADELAIDA BALBATA, gyv. St 
Petersburg, FL, ilgametė Drau
go fondo ga rbės n a r ė , pava
sario vajui atsiuntė š imt ine , 
pasiekdama 4,900 dol. įnašų 
sumą. Labai dėkojame už nuo
latinę paramą. 

DR. ALGIRDAS IR RAMINTA 
MARCHERTAI, gyv. Lemont, IL, 
Valdovų rūmų atstatymui įtei
kė 1,000 dol. ir antrą tūkstantį 
įteikė jų giminaitės J u z ė s 
Paa lksny tė s a t m i n i m u i , kad 
ir ji būtų Valdovų rūmų statyto
ja. JAV komitetas labai dėkoja. 

BIRUTĖ PRASAUSKIENĖ, gyv. 
Lomita, CA, Draugo fondo gar
bės n a r ė , vajui atsiuntė 100 
dol. a.a. Algimanto Prasausko 
atminimui. Dėkojame, kad 
Draugo fondas prisimenamas ir 
artimųjų atminime. 

STASĖ SEMĖNIENĖ, gyv. Bara-
boo, WI, Draugo fondo g a r b ė s 
narė , pavasario vajui atsiuntė 
195 dol. pakeldama įnašus iki 
1,800 dol. sumos. Ji nuolatos 
rūpinasi dienraščio „Draugo" 
išlaikymu ir Draugo fondo vajų 
sėkmingumu. Už rūpestį ir 
paramą labai dėkojame. 

DANUTĖ JANUTIENĖ, gyv. Ber-
keley, CA, Draugo fondo pava
sario vajui atsiuntė 180 dol. Už 
paramą labai dėkojame. 

DR. KAZYS AMBROZAITIS, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro garbės pirmininkas, 
padovanojo LTSC Medicinos 
muziejui medicininės technikos, 
kuri buvo naudojama 1945-
1985 m. laikotarpiu. Tai rent
genologijos ir kardiologijos 
angiografijoje vartojami aukšto 
spaudimo kateteriai, rentgeno 
fluoroskopijos akiniai bei ypač 
įdomus eksponatas - „Intra-
cartary medical photography" -
fotografijos aparatas, naudotas 
medicinos praktikoje 1945-1965 
m. laikotarpiu. 

AUDRONĖ TAMULIENĖ perdavė 
Lituanistikos ir studijų centro 
(LTSC) Pasaulio lietuvių ar
chyvui XII Lietuvių tautinių 
šokių šventės renginio doku
mentaciją. Archyvą sudaro susi
rašinėjimas šventės reikalais, 
finansinės ataskaitos, plakatai, 
sveikinimai, šokių muzikos CD 
bei nuotraukų DVD ir kiti doku
mentai. LTSC mano, jog labai 
svarbu, kad tokia reikšminga 
medžiaga būtų saugoma archy
vuose ir dėkoja Audronei 
Tamulienei. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ PENSININKŲ 
sąjungos pusmetinis susirinki
mas įvyks balandžio 28 d., ket
virtadienį, 1 v.p.p. Šaulių namuo
se, 2417 W 43 gatvė. Kviečiame 
visus narius dalyvauti. 

LIETUVOS BALETO ŽVAIGŽDĖ 
Mindaugas Baužys, šiuo metu 
šokantis su Boston baleto gru
pe, šoks „Giselle" balete su Salt 
Creek baleto grupe. Pasiro
dymas vyks balandžio 23 d., 7 
v.v. ir balandžio 24 d., 2 v.p.p. 

College of Du Page McAninch 
Arts Center , 425 Fawell Blv., 
Glen Ellyn, IL. Dėl bilietų 
skambinti te l . 630-942^1000. 

BILIETUS Į „CAVALLERIA RŪS
TI C ANA" operą dar galima įsi
gyti „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street, Chicago, nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. ir šeštadienį nuo 10 v.r. 
iki 2 v.p.p., te l . 773-476-2655. 
Bilietų k a s a pr ieš spektaklį, 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
Mortono mokyklos vostibiulyje, 
2423 So. Aust in Blvd., Cicero, 
bus a t i d a r y t a nuo 1 v.p.p. 
Valdybos pi rmininkas Vaclovas 
Momkus operos lankytojus 
prašo apsirūpint i bilietais iš 
anksto. Kaip paprastai , pasku
tinėmis minutėmis prieš spek
taklį, prie kasos susidaro kamš
tis, p r i t rūks ta laiko ir pageidau
jamų bilietų pasirinkimui, be 
to, spektaklis prasidės 3 v.p.p. 
punktual ia i . Dėl informacijos 
skambinkite pirmininkui, tel. 
773-925-6193. 

STUDENTAS ANDRIUS LUKAS, 
Grand Rapids, MI, Lietuvių fon
dui a ts iuntė 50 dol. įnašą ir 
tapo Lietuvių fondo nariu-kan-
didatu. P i lna te i s iu LF nar iu 
pasižadėjo tap t i pabaigus 2005-
2006 mokslo metus . Kviečiame 
ir k i tus sek t i šiuo gražiu 
pavyzdžiu! 

BALANDŽIO 23 D., ŠEŠTADIENI, 
nuo 1 v.p.p. iki 2:30 v.p.p. Bočių 
menėje, PLC, Lemonte, įvyks 
apvalaus s ta lo advokatų dis
kusijos, kuriose dalyvaus advo
katai: Povilas Žumbakis, Algi
mantas Kėželis, Regina Naru-
šienė ir v ienas iš Lietuvių fondo 
tarybos nar ių advokatų. Dis
kusijos nagr inės Lietuvių fondo 
siūlomus į s ta tus . Visuomenė ir 
spaudos a ts tovai kviečiami 
dalyvauti. 

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO 
2005-2006 mokslo metų regis
tracija. Užs iėmimai prasidės 
rugsėjo 12 d. ir vyks pirmadie
niais, antradieniais , trečiadie
niais bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Vaikai 
lanko k a r t u su tėveliais 1 kartą 
per savaitę, Pasaulio lietuvių 
centre. Pr i imami vaikai nuo 18 
mėnesių iki 4 metukų. Kreiptis 
į Egidiją Nefiodovienę, tel. 708-
423-5489 a r Elytę Sieczkowski, 
tel. 708-403-858. Registracija 
vyks iki rugsėjo 1 d. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS organizuoja autobusą į 
„Cavalleria Rusticana", balan
džio 24 d., ir į „Žuvėdrą" gegu
žės 1 d. Į operą autobusas išvyk
sta 1:30 v.p.p., į „Žuvėdrą"-
2:30 v.p.p. iš Pasaulio lietuvių 
centro. Autobuvo vietas už
sisakyti gal ima telefonu 708-
346*0756. Kaina 10 dol. žmogui. 

GEGUŽĖS 1 D., 12:30 V.P.P. 
kviečiame į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos Lemonte ruošia
mus Motinos dienos pietus . 
Pabendrausime su motinomis, 
prisiminsime Amžinybėje esan
čias. Bus t r u m p a programa, 
pietūs, paruošti Aldonos Šoliū-
nienės ir Antano Andriekaus 
muzika. S t a lu s ir pavienes 
vietas prašome užsisakyti pas 
Astą Reitnerienę, tel. 708-301-
1790, arba Baniutę Kronienę, 
tel 630-968-0184. 

Prieš dvidešimt metų nedi
delė dainininkų grupelė susi
būrė į kamerinį chorą. Iki šių 
dienų choras ta ip išaugo, kad 
j ame dainuoja net 60 daini
ninkų. Jų tarpe yra viena lietu
vė - Dalia Lietuvninkienė. 
Choro pasirodymai dažniausiai 
vyksta Oak Park, Forest Park 
i r pirmą ka r t ą šiais metais 
pasirodys Riverside. „Heritage 
Chorale" - taip vadinasi minė
tasis choras, siekia pristatyti 
apylinkei platų repertuarą cho
rinės muzikos iš viso pasaulio 
kraštų ir muzikos žanrų. Šis 
pavasarinis koncertas vadinsis 
„Baltic Beauty". Tai choro va
dovo Kurt Amolsh mintis pa
skirti koncertą lietuvių, latvių 
ir estų muzikai. 

Kuo patiko Baltijos valsty
bių folkloras, papasakojo pats 
koncerto sumanytojas , choro 
vadovas K u r t Amolsh . 

- K u r t , k o d ė l sk i r i a t e šį 
k o n c e r t ą B a l t i j o s k r a š t ų 
muz ika i ? 

- Man draugas padovanojo 
kompaktinę plokštelę „Baltic 
Voices". Paklausęs , susižavė
jau, tačiau nei vienas kompozi
torius man nebuvo girdėtas. 
Mūsų chore dainuoja viena 
lietuvė - Dalia, tad paprašiau 
jos pagalbos. 

- Ar c h o r a s a n k s č i a u 
y r a d a i n a v ę s l i e t u v i š k a s 
d a i n a s ? 

- Kiek aš atsimenu - ne. 
- K o k i u p r i n c i p u r in 

k o t ė s d a i n a s ? K o k i a s da i -

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 apygar
dos narių, kuriems rūpi JAV 
LB veikla. Dėl informacijos 
skambinti Aušrelei Sakalaitei, 
tel. 630-243-6302. 

A.A. BIOCHEMIJOS DR. KAZIO 
MARTI N KAUS (1953-1984) 
atminimui 1985 m. įsteigtas jo 
tėvų, sesers ir art imų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai stu
dentai, s iekiantys magistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyri
mo sričių (pvz. farmakologijos, 
biochemijos ir pan.). Pasitei
rauti, ar sužinoti kur galima 
gauti prašymo formas, kreiptis 
į Kristiną Martinkutę: Dr. Ka
zys Martinkus Memorial Scho-
larship Fund, 7120 S. Rich-
mond, Chicago, IL 60629, USA. 
El-paštas:Krism516@yahoo.com. 

SKELBIMAI 

•P IGIAUSIA — NE 
PATJJSTMIAUSLA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nut rupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo ypat ingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys . Protingas 
vartotojas renkas i 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! 

0 0 * 5 * 0 * DB*EStO> Seseriai 

atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tadau skefctis laikrašty)* brangiai 

kainuota? Ne bėda. DRAUGAS jusu 
sk{9bfcną Ki|MHisdlns ueiiMMcarnai. 

Terelda paskambint! 

tel. 773-585-9500 
ar užsukti {DRAUGO 

adminfatracĄa adresu 4545 W. 63 
SL, Chfcago, L 60629. 

mailto:Krism516@yahoo.com


EAUTY" - BALTIJOS ŠALIŲ 
DAINOS 

Choro vadovas Kurt Amolsh. 

nuos i t e? 
- Naudojausi įvairiomis 

priemonėmis, daugiausia inter
netu. Tačiau svarbiausia buvo 
Dalios- pagalba. J i pakvietė 
„Dainavos" choro vadovą Darių 
Polikaitį, kuris pasiūlė daugybę 
dainų, iš kurių išsirinkau tris. 

- K a i p sekėsi chor is tams 
d a i n u o t i l i e tuv i škas a r 
l a tv i škas da inas? 

- Tiesa pasakius, latvių 
kalba j iems sekėsi sunkiau 
dainuoti nei lietuviškai. 

- A r e sa t e girdėjęs ap ie 
Lie tuvoje vyks tanč ias Dainų 
šven tes? Gal galvojate daly
vau t i ? 

- Choro valdyba kaip tik 
šiuo metu svarsto galimybę su
ruošti kelionę po Baltijos kraš
tus ir dalyvauti dainų šventėse. 

- Dėko ju už pokalbį. 

„HERITAGE CHORALE" 
PAVASARINIS KONCERTAS 

„BALTIC B EAUTY" 
ĮVYKS: 

Balandžio 29 d., 7:30 v.v. 
St. Mary bažnyčioje, 126 
Herrick Rd., Riverside, IL. 

Balandžio 30 d., 7:30 v.v. 
Grace Episcopal bažnyčioje, 924 
Lake St., Oak Park, IL. 

Gegužės 1 d., 3 v.p.p. St. 
Bernardine bažnyčioje, 7246 
West Harrison, Forest Park, IL. 

Bilietai: 15 dol. suaugu
siems, 12 dol. pensininkams ir 
moksleiviams. Dėl bilietų skam
binti tel. 708-447-7033. Taip 
pat bilietus bus galima įsigyti 
prie durų. 
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/ / Draugo" knygynėlyje 
Petras Vitkauskas 

LIETUVIŲ KLOJIMO TEATRO KRONIKA 
PUNSKO IR SEINŲ KRAŠTE' 

Šią knygelę autorius skyrė 

/ / ' 
. / / 

Jolytei Baguckaitei. Knygoje 
spausdinama lietuvių klojimo 
teatrų kronika Punsko ir Seinų 
krašte (Lenkija) 1907-1939 m. 
bei 1952-1999 m. Leidinyje 
pateikiami spektakliai, klojimo 
teatro kolektyvai, aprašoma, 
kaip buvo rengiami kaimo vai
dinimai, kaip savivaliavo lenkų 
valdžios atstovai ir valdininkai, 
varžydami Lenkijos lietuvių 
draugijų kultūrinę veiklą. 

Knyga gausiai iliustruota 
nuotraukomis. Kaina 5 dol., 
pridedant 8,75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo kai
na 3.95 dol. Teirautis „Draugo" 
telefonu 773-585-9500. 

ctraj Vitkauskai 

Balandžio 17 d., sekmadienį, Amerikos lietuvių televizija 
atšventė savo dešimties metų jubiliejų. J pokylį susirinko šim
tai žmonių pagerbti ir paremti vienintelės lietuvių televizijos, 
informuojančios Amerikos lietuvius apie čionykštį gyvenimą ir 
įvykius Lietuvoje. 

Pokylio dalyviams skirtoje knygelėje buvo atspausdinti 
sveikinimai, kuriuos televizijos įkūrėjui ir vadovui, bei visam 
kūrybiniam kolektyvui atsiuntė: Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, JAV Senato narys Richard J. Durbin, 
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, Lietuvos Respublikos garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza, Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento prie LR Vyriausybės generalinis direktorius Antanas 
Petrauskas, JAV LB XVII tarybos prezidiumo pirmininkė 
Regina Narušienė, Cook County iždininkė Maria Pappas, JAV 
LB Kultūros tarybos pirmininkė Maria Remienė ir daugelis 
kitų organizacijų bei pavienių asmenų. 

„Draugo" dienraščio kolektyvas prisideda savo sveikini
mais ir linki Amerikos lietuvių televizijai kūrybingo bei infor
matyvaus ateinančio dešimtmečio. 

JONAS KUPRYS 

FOTOGRAFIJOS 
PARODA 

Ieško giminių 
Danutė Mačernienė-Jenciutė, ieško savo dėdės Petro Jenciaus. 

Dėdė gimęs 1920 m., Endrijavo valsčiuje, Raukų kaime. 
Danutės Mačernienės tėveliai buvo Barbora ir Ilerius Jenciai. 

Turėjo dvi seseris Petrę ir Zitą, bei du brolius Vladą ir Kazimierą. 
Išvykęs iš Lietuvos dėdė pirmiausia gyveno Vokietijoje. Vėliau 

galėjo persikelti į JAV arba Australiją. 
Jei kas nors žino apie Petrą Jenciu, praneškite tel. 203-508-

2930, arba adresu: 116 Montoya Circle, Branford, CT 06405, JAV. 
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Lietuviškas restoranas 
„Euro", įsikūręs Čikagos 
pietvakariniame priemies
tyje Brookfield, IL, netru
kus švęs savo vienerių 
metų jubiliejų. Veikiantis 
beveik metus, restoranas 
tapo populiarus ir mėgia
mas Čikagos ir apylinkių 
lietuvių. Beje, pasivaišinti 
l ietuviškais patiekalais i 
„Euro" atvyksta ir Čika
goje viešintys lietuviai iš 
visos Amerikos, šį savait
galį restorane lankėsi Mar
gari ta Anderson, gyv. 
Mounta in Home, Arkan-
sas. Restorano savininkai 
Petras ir Apolonija Stepo
navičia i miela i sut inka 
kiekvieną atvykusi. 

EURO restorano adresas: 
9201 Broadway Blvd. 
Brookfield, IL 60513 

Nuotraukoje: vienas iŠ savininkų Petras Steponavičius su restorano lankytoja Margarita 
Anderson. Inos Stankevičienės nuotrauka. 


