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Sveikatos klausimais: 
organizmo savisauga. 

2 psl. 

Svečiai Lietuvoje — 
Lietuva svečiuose. Ar 
atsakys Maskva už 
masines lenkų žudynes 
prie Smolensko. JAV 
LB XVII Tarybos 
pareiškimas. 

3 psl. 

Dievas yra paprastas . 
Šv. Tėvui mirus. Mūsų 
daržai ir darželiai. 

4 psl. 

Prisimenant a* a dr. 
G. Stapulionienę 

5 psl. 

Vilijos Kerelytės 
koncertas Jaunimo 
centre. Sėkminga Jono 
Kuprio fotografijų 
paroda. Apie socialinio 
draudimo pensijas. 
Artėja lietuviškų filmų 
festivalis. 

6 psl. 

Sportas 
* E u r o p o s sunk ios ios at

le t ikos p i r m e n y b ė s e Bulga
ri jos sost inėje bronzos medalį 
svorio kategorijoje iki 105 kg iš
kovojo Ramūnas Vyšniauskas. 
Lietuvos sportininkas rovimo 
veiksmu iškėlė 182.5 kg, o stū
mime iškėlė 227.5 kg svorį- Iš 
viso R.Vyšniauskas išrovė bei 
išstūmė 410 kg. 

* Sava i tga l į p ra s idė ju 
siose 2005 m. sep tyn ių ko
m a n d ų L i e t u v o s be i sbo lo 
p i r m e n y b ė s e sužaistos trejos 
rungtynės. Praėjusio sezono vi
cečempione Kauno „Lituanica" 
antrą kartą 12:0 nugalėjo Vil
niaus ,Vanagus", turnyro de
biutantas Ruklos „Vilkas" 0:22 
pralaimėjo Utenos ..Vėtrai", ki
ta pirmenybių naujokė Vilniaus 
„Vilniaus" komanda 10:8 įveikė 
Kauno „LKKA-Lituanica" beis-
bolininkus. 

* Sekmadien į Šveicarijo
j e vykus ių „Tour de Berne" 
d v i r a t i n i n k i ų l enk tyn ių nu
galėtoja t a p o „Nobili Rubinet-
terie" komandos narė Edita Pu
činskaitė. Lietuvos dviratinin
kė 112 km distanciją įveikė per 
2 valandas 54 minutes ir 16 se
kundžių, finiše aplenkusi švedę 
Monica Holler ir australe Oe-
none Wood. 

* I span i jo je vykus iose 
t a r p t a u t i n ė s e „ C i u d a d de 
Alicante" l engvaa t leč ių var
žybose Tomas Intas laimėjo 
vyrų ieties metimo rungtį. Lie
tuvio rezultatas — 79.34 m — 
dešimtas šiame sezone pasauly
je 

I : I 

Naujausios 
žinios j 

* Prezidentas r ag ina ne
atidėliotinai pradėti mokslo ir 
studijų reformą. 

* Se imo n a r i a i da lyvaus 
neeil inėje Baltijos Asamblėjos 
sesijoje. 

* Lietuvos banko siūlo
ma euro įvedimo tvarka kelia 
abejonių prekybininkams. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.649 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. Kubilius: Vyriausybės abejingumas atves 
į Lietuvą „Lukoil" 

Vilnius, balandžio 25 d. 
(BNS) — Opozicijos vadovas An
drius Kubilius kaltina Vyriau
sybę visišku abejingumu dėl 
„Mažeikių naftos" likimo. Pa
sak jo, premjeras Algirdas Bra
zauskas gali įeiti į istoriją kaip 
premjeras, atvedęs į Lietuvą jos 
saugumui grėsmę keliančią 
„Lukoil" kompaniją. 

„Vyriausybės ligšiolinis de
monstruojamas abejingumas 
gali būti vertinamas ir kaip nu
sikalstamas abejingumas nacio

nalinio saugumo grėsmės atžvil
giu", sakė jis pirmadienį spau
dos konferencijoje. 

Anot A. Kubiliaus, turima 
informacija leidžia teigti, kad 
artimiausiu metu „Jukos" par
duos savo valdomas „Mažeikių 
naftos" akcijas. Politikui atrodo, 
kad aktyviausiai šių akcijų sie
kia „Lukoil" kompanija. „Tuo 
tarpu Vyriausybė demonstruoja 
visišką abejingumą, teigdama, 
kad jai visai nesvarbu, kas bus 
'Mažeikių naftos' šeimininkas. 

ir kad vienintelė svarbi sąlyga 
būsimajam šeimininkui — naf
tos tiekimas", pažymi Tėvynės 
sąjungos vadovas. 

Jo nuomone, toks požiūris 
demonstruoja arba "nusikals
tamą abejingumą, arba išanks
tinius, slepiamus nuo visuome
nės atskirų ministrų ar Vyriau
sybės vadovo asmeninius susi
tarimus su „Lukoil" kompanijos 
vadovybe. 

Nesena Vyriausybės ata
skaita apie nacionalinio saugu

mo padėtį, anot A. Kubiliaus, 
nedviprasmiškai teigia, kad 
Kremliui ištikimos „Lukoil" 
bendrovės atėjimas į „Mažeikių 
naftą" yra grėsmę nacionali
niam saugumui keliantis veiks
nys. Tėvynės sąjungos vadovo, 
Seimo nario A. Kubiliaus nuo
mone, Lietuva turi būti apsau
gota nuo tokios grėsmės. 

„Nežinia, kiek Algirdas 
Brazauskas dar bus ministru 
pirmininku. Tačiau jis turi gal
voti, Nukelta į 5 psl. 

Lietuvos i r 
Lenkijos 
dešinieji 
pasirašė 

deklaraciją 
Vilnius, balandžio 25 d. 

(BNS) — Lietuvos ir Lenkijos 
dešiniųjų vadovai — Tėvynės 
sąjungos vadovas Andrius Ku
bilius ir dešiniosios Lenkijos 
„Teisės ir teisingumo" partijos 
vadovas Jaroslaw Kaczynski 
Varšuvoje pasirašė bendrą dek
laraciją dėl gegužės 9-osios. 

Kaip sakė parlamentinės 
opozicijos vadovas A Kubilius, 
šia Antrojo pasaulinio karo pa
baigos 60-ųjų metinių išvakarė
se pasirašyta deklaracija nori
ma pasipriešinti „mėginimams 
manipuliuoti regiono istorija ir 
jos klastojimui politi m 3 i s ŪKS** 

lais". 
..Lenkiame galvas prieš 

Raudonosios armijos kareivių, 
nuo 1941 m. kovojusių su Vo
kietija, pasiaukojimą ir didvy
riškumą, tačiau negalime pa
miršti, kad kartu su išsivadavi
mu ant savo ginklų jie nešė į 
mūsų žemę naują okupaciją", 
rašoma A. Kubiliaus ir J . Ka
czynski pasirašytoje deklaraci
joje. 

Dešiniųjų Lietuvos ir Len
kijos partijų vadovų Varšuvoje 
pasirašytoje deklaracijoje Rusi
ja raginama pasmerkti sovietų 
okupaciją bei jos metu padary
tus „komunistinius nusikalti
mus". 

Lietuva švenčia savo krašto apsaugos sistemos atkūrimo 15-ąsias metines, 
gos ministerijos vyko ginkluotės ir technikos paroda. 

Fa proga aikštėje prie Krašto apsau-
Mykolo Ambrazo ELTA) nuotr 

Nedaug l ie tuv ių ke t ina 
e m i g r u o t i 

Vilnius, balandžio 25 d. 
(BNS) — Beveik trys ketvir
tadaliai — 73 proc. — apklaus
tų Lietuvos gyventojų neketina 
vykti gyventi į užsienio šalis. 

Kuriam laikui dirbti ar mo
kytis ketina išvykti beveik 15 
proc., o išvykti visam laikui no
rėtų tik 1.3 proc. apklaustųjų. 
11 proc. negalėjo konkrečiau at
sakyti apie savo ketinimus iš
vykti. 

Tai parodė apklausa, kurią 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos užsakymu atliko 
Visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centras „Vilmorus". 

Kaip rodo apklausos rezul
tatai, kuriam laikui norėtų iš
vykti daugiau vyrų (17.5 proc.) 
nei moterų (13 proc.). Niekur 
neketina vykti 75 proc. moterų 
bei 69 proc. vyrų. 

Daugiausiai ketinančių iš
vykti visam laikui yra tarp jau
nimo — 4 proc.. o vyresnio nei 
40 metų amžiaus grupėse tokių 
beveik iš viso nėra. 

P r e z i d e n t a s a p d o v a n o j o ž y d u g e l b ė t o j u s 
Vilnius , balandžio 25 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi apdovanojo asmenis, 
kurie, rizikuodami gyvybe. An
trojo pasaulinio karo metais 
nuo nacių genocido gelbėjo žy
dus. 

Apdovanojimai daugiau nei 
50 žmonių įteikti minint An
trojo pasaulinio karo holokaus-
to aukų atminimo — Katastro
fos — dieną. 

Šalies vadovas pažymėjo, 
kad žiaurūs to meto įvykiai ta
po ne tik išbandymu visoms 
tautoms bei valstybėms, ku
riose naciai bei jų kolaborantai 
vykdė nusikaltimus, bet ir mo
ralės išmėginimu kiekvienam 
su tuo susidūrusiam. 

„Deja. Lietuvoje buvo to
kių, kuriems išmėginimas žmo
giškumu pasirodė per sunkus. 
Tačiau buvo ir nemažai tokių, 
kurie priešinosi tam sužvėrėji
mui, slėpė ir gelbėjo žydų tau
tybės žmones nuo mirtino pavo
jaus", sakė šalies vadovas. 

„Jūs, paprasti Lietuvos 
žmonės, teikėte atsvarą prie
vartai ir naikinimui, į kurį pa
saulį buvo įstūmę pasaulio ga
lingieji politikai, garsiai kalbėję 
apie garbę ir sąžinę. Tuo tarpu 
pasaulio garbė ir sąžinė buvo 

Prezidentas Valdas Adamkus ir karo metais žydus gelbėjusi Irina Ostjan-
ko. VnMo Kopūsto t ELTA; nuotr 

ginama ir gelbėjama Lietuvos cių paprastai teikiami du kar-
ūkininkų įrengtose slėptuvėse". 
kalbėjo V Adamkus. 

Prezidenttiroje Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiaus apdovanoji
mai už žydų gelbėjimą nuo na-

tus per metus — balandį bei 
rugsėjį. 

Tokie apdovanojimai jau su
teikti keliems šimtams žydų 
gelbėtojų. 

V. Andriukaitis 
plaunasi 

kyšininko dėme 
Vilnius , balandžio 25 d. 

'BNS) — Korupcija įtartas bu
vęs Seimo narys Vytenis An
driukaitis džiaugiasi pirmąja 
pergale teisme ir buvusiems 
priešininkams grasina kerštu. 

Šeštadienį Vilniuje vyku
siame Lietuvos socialdemokra
tų partijos (LSDP) tarybos po
sėdyje buvo perskaityta ištrau
ka iš Vilniaus 2-ojo apylinkės 
teismo nutarties, rašo dienraš
tis „Lietuvos žinios". 

„Ikiteisminis tyrimas Vyte
nio Andriukaičio atžvilgiu nu
trauktas reabilituojančiais pa
grindais, todėl abejonių dėl jo 
nekaltumo kilti negali", parti
jos bičiulius informavo posė
džiui pirmininkavęs Česlovas 
Juršėnas. 

Vienos valdančiųjų partijų 
pirmininko pavaduotojas V. An
driukait is teismui buvo ap
skundęs Generalinės prokura
tūros sprendimą nutraukti iki
teisminį tyrimą jo atžvilgiu — 
politiko netenkino tyrimo nu
traukimo pagrindas. 

Generalinės prokuratūros 
sprendime teigta, kad tai pada
ryta nesurinkus užtektinai 
duomenų, pagrindžiančių įta
riamojo kaltę dėl inkriminuo
jamos veikos padarymo. Tuo 
tarpu V. Andriukaitis reikalavo 
pripažinti jį visiškai nekaltu. 

Pasiekęs pirmąją pergalę 
teisme politikas neketina ja pa
sitenkinti ir teigia planuojantis 
pradėti didelį teisinį procesą. 

„Ten yra dar viena išvada, 
bet ją pasakysiu kitą savaitę, 
nes pradedu procesą", socialde
mokratas dar nebuvo linkęs at
skleisti visų savo planų. 

Jis teigė, kad priimta nu
tartis jam atveria dideles gali
mybes reabilituotis, ir pridūrė 
nežinąs, „kaip vienas veikėjas 
iš Generalinės prokuratūros iš
sisuks". 

Benediktas XVI: mano programa 
— įsiklausyti į Viešpaties žodį 
Vilnius , balandžio 25 d. 

(BNS) — Sekmadienį popiežius 
Benediktas XVI, apibrėždamas 
savo būsimojo popiežiavimo sti
lių, paragino žmoniją iš naujo 
atrasti Dievą, jeigu ji nori pa
saulio skurdo, skausmo ir ne
priteklių dykumas paversti tai
kos bei pažangos sodais. Kalbė
damas per inauguracijos mi
šias, kurios vyko Šv. Petro aikš
tėje, naujasis popiežius itališkai 
pavadino save „menku Dievo 
tarnu" ir prašė maldomis padėti 
jam vykdyti tą „didžiulę užduo
tį, kuri tikrai pranoksta žmo
gaus galias". 

„Tikroji mano vadovavimo 
programa yra ne vykdyti savo 
paties valią, ne įgyvendinti savo 
paties idėjas, bet kar tu su visa 
Bažnyčia įsiklausyti į Viešpa
ties žodį ir valią", sakė popie
žius ir j a m atsi l iepė garsūs 
maždaug pusės milijono žmonių 
minios plojimai. 

Praėjus tr ims savaitėms po 
popiežiaus Jono Paul iaus II 
mirties, maldininkai ir patriar
chai, prezidentai ir kunigai dar 
sykį susirinko akmenimis grįs
toje Šv. Petro aikštėje priešais 
Šv. Petro baziliką, kur vyko iš
kilmingos pamaldos — galuti
nės popiežiaus valdžios perdavi

mo apeigos. 
Vėliavomis mojavusi minia, 

kurioje buvo daug popiežiaus 
tautiečių vokiečių, jo kalbą plo
j imais pe r t raukė mažiausiai 30 
kar tų . 

78 m e t ų Benediktas XVI 
yra vyr iausias popiežius per pa
s taruosius tr is šimtmečius. J is 
prie Bažnyčios vairo stojo tuo 
metu, kai Europoje mažėja ti
kinčiųjų, o dėl pasekėjų besivys
tančiose šalyse t enka rimtai 
varžytis su evangelikų bendruo
menėmis. 

Pe r pirmąjį oficialųjį pa
mokslą, kurį pasakė kaip 265-
asis pasaul io Romos katalikų 
vadovas, buvęs kardinolas Jo-
seph Ratzinger. vokietis, dar sy
kį įpareigojo Bažnyčią ieškoti 
krikščionių vienybės ir tęsti dia
logą su žydais. 

Tačiau daugiausia dėmesio 
popiežius skyrė susvetimėju
siam ir kenčiančiam mirties pa
sauliui, kuris , pasak jo, virto 
dvasine dykyne, ir Bažnyčios, 
kuri , anot jo, tebėra labai gyvy
binga ir gali augti, vadovavi
mui. 

„Yra tiek daug visokių dy
kumų. Yra skurdo dykuma, al
kio ir troškulio dykuma, apleidi
mo, Nukelta į 5 psl . 

Prezidentas pradėjo susitikimus 
su kandidatais 

Vilnius, balandžio 25 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pirmadienį pradėjo 
susitikimus su kandidatais į 
Aukščiausio Teismo (AT) teisė
jus. 

Praėjusią savaitę AT pir
mininkas Vytautas Greičius 
prezidentui pateikė tris kandi
datūras į trijų teisėjų postus — 
dabartinio generalinio prokuro
ro Antano Klimavičiaus, buvu
sio Konstitucinio Teismo teisėjo 
Jono Prapiesčio bei Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjo 
Gintaro Godos kandidatūras. 

Po pirmadienį vykusio V. 
Adamkus susitikimo su J. Pra
piesčiu prezidento a ts tovė 
spaudai Rita Grumadaitė teigė, 
kad prezidentas susitikimų ne
komentuos. 

J. Prapiestis pasakojo, jog 
susitikimo metu prez identas 
teiravosi, ar tai yra apgalvotas 
sprendimas. 

„Sakiau, be abejo, man tai 
labai priimtina, norėčiau tei
giamo prezidento sprendimo 
nuo visos šitos pradžios iki tei
kimo Seimui", kalbėjo teisinin
kas. 

Jis teigė besitikintis, kad 
bus paskirtas AT teisėju. 

Jonas Prapiestis 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Buvęs Konstitucinio Teis
mo teisėjas sakė, jog nejaučia 
jokios konkurencijos su kitais 
kandidata is į AT. 

„Labai kvalifikuoti kolegos, 
aš juos puikiai pažįstu, juk pa
galiau mes nekonkuruojame: 
t rys vietos — trims kandida
tams", teigė jis. 

AT teisėjus skiria ir atlei
džia Seimas prezidento teiki
mu. Prez identu i kand ida tus 
siūlo AT pirmininkas. 

Condoleezza Rice l iko be žibučiu 
Vilnius , balandžio 25 d. 

(BNS) — Valstybės saugumo 
depar tamento generalinio 
direktoriaus pavaduotojas 
Darius Jurgelevičius bei parla
mentaras Petras Auštrevičius 
buvusiai savo dėstytojai JAV 
valstybės sekretorei Condole
ezza Rice, prieš šiai išvykstant 
iš Vilniaus, ta ip ir negalėjo 
įteikti žibučių puokštės, — sau
gumo sumetimais j iems buvo 
patarta to nedaryti. 

Bet, kaip sake D. Jurgelevi
čius, svarbiausia —geri ketini
mai. Jiedu, o kartu — ir premje
ro patarėjas Darius Pranckevi-
čius kaip jaunieji diplomatai 
pusmetį yra studijavę Stanford 
universitete California. 

„Tuo metu, 1992-ųjų ru
denį, vyko JAV prezidento rin
kimai. Šis universitetas buvo 
respublikonų 'smegenų cent

ras ' , ir tuo metu niekas realiai 
netikėjo, kad per rinkimus res
publikonas George Bush vyres
nysis gali pralaimėti demokra
tui Bill Clinton. Bet taip įvyko. 
Universi tete pradėjusi dėstyti 
Rusijos bei Rytų Europos užsie
nio politiką profesorė Condole
ezza Rice — G. Bush ar t imas 
žmogus — niekada neparodė 
nuoskaudos, kad taip greitai tu
rėjo palikti Washington. Jos pa
skaitų buvo labai įdomu klau
sytis: ji — puiki akademike", 
prisiminė D. Jurgelevičius. 

Be C. Rice, tuo metu jaunie
siems diplomatams dėstė ir to
kios asmenybės, kaip Chicago 
naujosios ekonomikos mokyklos 
tėvas. Nobelio premijos laurea
tas Milton Friedman bei George 
Schulz, buvęs JAV valstybes 
sekretorius bei kitos Amerikos 
socialinių mokslų įžymybes 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

ORGANIZMO SAVISAUGA 
IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Kūno savisaugos sistema 
duoda ryškius ženklus, kad 
kažkas negero darosi — kad 
svetimas paukštis pradėjo savo 
lizdą sukti. Aišku, mums reikia 
išmokti tuos pavojaus ženklus 
atpažinti, anksti juos išgirsti ir 
į juos atsižvelgti. Žinoma, 
pasitaikys klaidingų — ne vėžio 
sukeltų pavojaus ženklų. Ta
čiau kiekvienas mūsų, pajutęs 
kažką įtartino, privalo kreiptis į 
gydytoją. 

Nustatyti tam tikri svar
biausi pavojaus ženklai, kurie 
pasireiškia atsiradus vėžiui. 

Pakitusi žarnų ir š lapimo 
pūslės veikla 

Žarnų, ypač storosios, vėžys 
gali sukelti tokius reiškinius. 
Suvirškintas maistas storosiose 
žarnose ir tiesiojoje žarnoje 
tamparvis tirštesni. Todėl žarnų 
užakimas dėl vėžio auglio esti 
greitai paciento pastebimas. 
Kuo vėžys auga arčiau išei
namosios angos, tuo ryškesni 
tokio auglio sukelti žarnų 
užsikimšimo reiškiniai. Tai 
kieti (kartais laisvi) viduriai, 
oro gausumo žarnose sukelti 
skausmai ir tiesiosios žarnos 
kraujavimas. Iš pradžių oro 
sukelti skausmai žarnose būna 
nepastovūs. Kai vėžys padidėja, 
tie skausmai dažnėja ir darosi 
mėšlungiški. 

Šlapinimosi su tr ik imas 
gali būti prostatos vėžio žen
klas. Laiku nustatytas prosta
tos vėžys gali būti sėkmingai 
išgydytas. Kuo anksčiau prosta
toje tą vėžį suseksi, tuo leng
viau pagydyti galėsi. Pavėlavus 
— kai vėžys iš prostatos nueina 
į kaulus ir sukelia didelius 
strėnų skausmus — gyvenimo 
dienos suskaičiuotos, nesvarbu, 
kaip, kuo ir kur būtų gydoma. 

Prostatos vėžys pasireiškia 
septyniais šlapinimosi sutriki
mais. Bent vieną iš jų turė
damas vyras privalo kreiptis į 
gydytojų. 

Žinoma, tuos pačius sutri
kimus gali sukelti ir kitos ligos. 
Tai nustatys gydytojas. Septyni 
šlapinimosi sutrikimai, dėl ku
rių gali būti įtariama, kad ser
gate prostatos vėžiu: 

1. Silpna ir nenutrūkstanti 
šlapinimosi srovė. 

2. Nepajėgumas nusišlapin
ti, arba sunkumas pradėti šla
pintis. 

3. Noras dažnai šlapintis 
(ypač naktį). 

5. Pradėjus šlapintis sun
ku susilaikyti. 

6. Deginantis ir skausmin
gas šlapinimasis. 

7. Nuolatinis skausmas strė
nose, dubenyje ir šlaunų vir
šutinėse dalyse. 

Šie negerumai gali būti 
visai ne vėžio sukelti — daž
niausiai taip ir būna. Bet tuos 
ženklus pastebėjus, jokiu būdu 
negalima nusiraminti. Būtina 
kreiptis į gydytoją. Taigi nors 
minėti septyni negerumai dau
giau rodo prostatos padidėjimą 
negu vėžį, tačiau negalima į 
tuos negerumus nekreipti dė
mesio. Priešingai, išmintingai 
elgsis tas, kuris, pajutęs minė
tus negerumus nedelsdamas ir 
lėšų negailėdamas kreipsis į 
gydytoją ir vykdys visus jo 
nurodymus. Tik taip elgiantis 
galima išvengti baisių strėnų 
skausmų dėl išplitusio pros
tatos vėžio. Tvarkingo vyro gy
vybė bus apsaugota nuo per 
ankstyvos mirties. 

Antras vėžio ženklas — tai 
ilgai negyjanti žaizda 

Burnos vėžys Burnoje 
esąs vėžys, ar dar priešvėžinis 
burnos gleivinės pakitimas gali 
būti pastebėtas paties paciento, 

dantų gydytojo ar šeimos gydy
tojo, apžiūrinčio žmogų kas pus
metį ar kasmet. Dauguma 
dantų gydytojų reikalauja, kad 
pacientai ateitų pasi t ikr int i 
mažiausiai kas pusmetį. Tada 
jie apžiūri burną ir nuvalo dan
tis. Taip elgdamasis dan tų 
gydytojas nustato ankstyvą 
burnos vėžio stadiją. 

Žinoma, kad kiekvienas gali 
pats šiek tiek apžiūrėti savo 
burną. Pastebėję žaizdelę, paki
lusią nelygią karpuotą vietą ar 
guzelį bei sukietėjimą žande, 
dantų smegenyse ar liežuvyje 
— nedelsdamas turi parodyti 
gydytojui. Jei tai bus anksti 
nustatytas vėžys, pagijimas, net 
mažai gydant, esti užtikrintas. 

Atsimintina, kad burnos 
vėžys paprastai esti neskaus
mingas. Todėl neapsileiskime 
— nelaukime, kol ims skau
dėti. 

Odos vėžys. Ilgai negyjanti 
odos žaizdelė gali būti odos 
vėžio pradininkė. Tokios žaiz
delės atsiranda saulės dažnai 
apšviestose kūno dalyse. Jos 
dažniau pasitaiko švelniao-
džiams ir baltaodžiams, nes jų 
oda jautresnė saulės spindu
liams. 

Senstančioje odoje atsiran
da tamsių įvairaus dydžio dė
mių. Tai ne vėžio ženklai. Bet 
kai atsiranda labai mažas , 
pleiskanomis padengtas šašelis 
— pleiskanas nukrapščius ne-
pranykstąs, bet vėl jomis pasi
dengiąs — parodyk jį gydytojui. 
Tai gali būti odos vėžio pradžia, 
ypač jei tokio šašelio kraštai 
perlamutrinėmis pūslelėmis — 
gūželiais išberti. 

Geriausia pasirodyti odos 
ligų gydytojui ar nuvykti į ko
kio nors universiteto odos ligų 
kliniką. Ten bus paimtas tokios 
žaizdelės gabalėlis ir ištirtas 
mikroskopiškai (biolsija). Tada 
reikės tinkamai gydytis. Pagi
jimas tokiais atvejais užtikrin
tas. Odos vėžys gydomas 
dviems būdais: išpjaunamas ar 
švitinimas. Likusi po gydymo 
vieta iš pradžių parausta, pa
tinsta, po kelių mėnesių susi
tvarko taip, kad beveik nelieka 
žymės. 

Ateityje tokie turi saugotis 
tiesioginių saulės spindulių, ir 
teptis odą apsauginiu tepalu. 
Nesididžiuokime saulės nude
gimu. Tik neišmanėliai gali 
svilinti saulėje savo odą. Ke-
pinimasis saulėje nė vienam 
žmogui nereikalingas. Vasarą 
visi galime džiaugtis grynu oru 
ir nesikaitindami saulėje. 

Treč ias vėžio ž e n k l a s — 
k r a u j a v i m a s i r i š skyros 

Gimdos vėžys. Pirmas gim
dos vėžio požymis yra neįpras
tas kraujavimas bei išskyros. 
Gimda sudaryta iš kūno ir kak
lelio. Kraujavimas yra ankstyva 
gimdos kūne atsiradusio vėžio 
ženklas. Tad, kai moteris mė
nesinėmis jau neserga, atsira
dus kraujavimui būtina sku
biai kreiptis į gydytoją. Tokiu 
atveju vėžys išgydomas. 

Visai kitaip atsitinka, kai 
vėžys būna gimdos kaklelyje. 
Čia dėl vėžio atsiradęs krauja
vimas yra vėlyvas vėžio žen
klas. Todėl gimdos kaklelio vėžį 
reikia nustatyti gerokai anks
čiau negu jis pradės kraujuoti. 
Tuo tikslu mikroskopiškai tiria
mos gimdos kaklelio ląstelės. 

Atiekant šį tyrimą gimdos 
kaklelio vėžys nustatomas pa
čioje ankstyviausioje stadijoje, 
moteris nieko nejaučia. Tokioje 
stadijoje gimdos kaklelio vėžys 
labiausiai pagydomas. 

Taigi ir sveikiausiai besi
jaučiančios moterys minėtą 
tyrimą turi atlikti reguliariai 
— mažiausiai kasmet. 

Nepraleisk)me negirdomis 

VVaukegan/Lake County LB apylinkėje veikiančios Gedimino lit. mokyklos I-V klases mokiniai 
dažnai atlieka programą apylinkės ruošiamose šventėse. 

vėžio siunčiamą signalų. Tada 
mes ir mūsų artimieji turėsime 
sveikesnį i r la imigesnį gyve
nimą. 

Krūties v ė ž y s . Papras tas , 
bet gyvybiškai svarbus yra pa
čios moters savo krū tų ap-
čiupinėjimas. Kiekvieną kar tą 
maudydamas i moteris privalo 
lengvai apčiupinėti abi savo 
krūtis . Ačiuopusį guzelį ar su-
storėjimą moter i s nedelsdama 
tur i parodyti jį savo gydytojui. 
Greičiausiai t a i nebus vėžys, 
bet tik gydytojas gali pasakyti , 
kokia to gūželio a r sustorėjimo 
krūtyje ki lmė. 

Vėžinis gūželis vadinamas 
blogybiniu, o nevėžinis — gery
biniu. Ankst i nustačius ir tuo
j a u pradėjus gydyti krū t ies 
vėžį, moteris išgelbėjama nuo 
ankstyvos mir t ies . Kai krūties 
vėžys s u r a n d a m a s anksti , ta i 
net 85 iš š imto gydytų mote
riškių po penkerių metų būna 
be vėžio ženklų. 

S k r a n d ž i o vėžys . Pirmieji 
skrandyje a t s i r adus io vėžio 
ženklai y ra su t r ikęs virškini
mas, tai y ra pūt imas , nenoras 
valgyti mėsos, spaudimas bei 
skausmas t ies duobute, atsi-
rūgimas , l engvas pykinimas , 
rėmuo ir k t . Visi tie negeru
mai v ienu žodžiu vadinami 
virškinimo sut r ik imais . J ie gali 
atsirasti dėl daugybės priežas
čių. Ir nes i rgdamas vėžiu gali 
turėti virškinimo sutrikimų. 

Turėdamas tokius negeru
mus žmogus tu r i kreiptis į gydy
toją ir nuodugn ia i išsi t i r t i 
virškinimo t rak tą . Kartais švie
čiant skrandį būna neaišku, ko
kie ten paki t imai . Tada atlikus 
gastroskopiją viskas išaiškėja. 
Šiandien mes negalime gydytis 
praėjusio š imtmečio priemo
nėmis ir būdais . 

Stemplės vėžys . Je i pasi
daro sunku ryti, kreipkis į gydy
toją, kad ištirtų burną ir stem
plę — ar ten nepradeda vėžys 
sau lizdą sukti. Taip tirtis pir
miaus ia tu rė tų rūkoriai , nes 
j iems yra didžiausias pavojus 
susi rgt i s templės vėžiu. Pa
pras ta i nustatomas jau gerokai 
pavėluotas stemplės vėžys. 
Gaila žiūrėti į pusamžį vyrą ar 
moterį , kur ie pradėjo rūkyti 
būdami visiškai jauni , o dabar 
vos 40 metų sulaukę j au tur i į 
kapus varant į stemplės vėžį. 
Diagnozuojama ši liga nesun
kiai, bet pagalba praktiškai 
negalima, nors ir kažin kokias 
sudėtingas operacijas darytum 
bei kažin kaip tokius ligonius 
spinduliais švitintum. Jaunuo
lių negal ima a tp ra t in t i nuo 
nesveiko įpročio gąsdinimu. 
J u o s reikia pra t in t i sveikai 
gyventi tik savo pavyzdžiu. 

Gelbėjimasis nuo stemplės 
vėžio yra kiekvieno sveika 
gyvensena. Taip elgdamiesi su
augusieji ska t ina jaunuolius 
sveikai gyventi. Kitokio būdo 
apsisaugoti nuo blogų įpročių 
nėra. 

G e r k l ė s vėžys . Pradėtas 
laiku gydyti gerklės vėžys yra 
pagydoma liga. Dažnai gerklės 
vėžys nus t a tomas ankstyvos 
stadijos, kol dar nesti didelis ir 
išplitęs. Tada jis lengvai pagy
domas. Tada ir balso stygos 
išsaugomos. 

Svarbiausias ir dažniausias 
gerklės vėžio ženklas yra ilga
laikis balso užkimimas. Dar gali 
būti skausmas kakle, sunkumas 
ryti ir kamuolio jausmas burno
je. Iš pradžių visi nusikundi-
mai būna menki, dėl to pacien
tas apsirinka: jis kal t ina slogą, 
rūkymą, bet ne prasidėjusį vėžį. 

Daugelis pacientų galėtų 

būti išgelbėti nuo per anks
tyvos mirties, jei jie paklausytų 
savo kūno j iems siunčiamų 
prasidėjusio vėžio ženklų ir 
nedelsdami tar tųsi su gydytoju. 
Deja, taip elgtis pajėgia tik 
dvasiškai tvirti ir pakankamai 
apsišvietę asmenys. Todėl svar
biausia yra sutvarkyti savo 
asmenybę — savo nusiteiki
mus. Tada geriau pajėgsime 
saugotis nuo visokių negalių, 
įskaitant ir gerklės bei plaučių 
vėžį. Mes turime tapti mąs
tančiais asmenimis — kitaip 
visi be laiko žūsime. 

P l a u č i u vėžys . Pirmieji 
plaučių vėžio požymiai įvairuo
ja, priklausomai nuo to, kurioje 
plaučių vietoje vėžys sau lizdą 
susuka. Prasidėjęs bronchuose, 
netrunka susiaurinti bronchą ir 
apsunkinti oro patekimą į 
plaučius. Tada bronchai sudir
ginami ir pacientas ima kosėti. 
Skrepliuose gali atsirasti krau
jo. Tai gali būti ankstyvas vėžio 
nustatymas. 

Tačiau plaučių vėžys gali 
atsirasti bet kurioje plaučių 
vietoje. Tada ligonis nekosėja. o 
vėžys apt inkamas atsitiktinai 
padarius plaučių nuotrauką. 
Toks vėžys jau būna ganėtinai 
išsiplėtęs. Įsisenėjęs vėžys 
plaučiuose aptinkamas ir tada, 
kai žmogus ima jausti skaus
mus krūtinėje ir jam ima trūkti 
kvapo. 

Ypatinga tai, kad iš pradžių 
plaučių vėžys yra tyli, jokio žen
klo neduodanti liga. Ankstyvoje 
stadijoje plaučių vėžys dažnai 
negali būti pastebėtas net gydy
tojui nuodugniai žmogų ištyrus. 
Plaučių vėžio giltinė taip pjaute 
pjauna savo aukas, daugiausia 
pas i r inkdama rūkorius. Tik 
retkarčiais ankstyvas plaučiuo
se vėžys pasireiškia kosuliu. 
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Todėl žmogus, pradėjęs smar
kiai kosėti, turi būti nuodugniai 
ištiriamas dėl galimo plaučiuo
se vėžio atsiradimo. Taigi kiek
vienas rūkorius turi dažnai ir 
periodiškai tikrinti plaučius 
pas gydytoją. 

Dabar kiekvienam aišku, 

kad rūkymas yra prišaukimas 
vėžio į plaučius. Nors ir nerūko-
riai kartais gali gauti plaučių 
vėžį, bet jis labai retai juos 
aplanko. Todėl geriausias gydy
masis nuo plaučių vėžio yra 
nepradėti rūkyti, o rūkant — 
nedelsiant mesti rūkyti. 

LIETUVIAI GERIA VIS DAUGIAU 
Pagal alkoholio suvartojimą 

ir jo sąlygotą žalą, Lietuva pri
skir iama aukščiausios rizikos 
grupei Europoje , ir jo šalyje 
suvartojama vis daugiau. Šioje 
grupėje Lietuva yra kar tu su 
Latvija, Estija, Baltarusija, Ru
sija, Ukraina, Vengrija, Kazachs
tanu ir Moldova. Šiose šalyse 
gryno etilo alkoholio suvartoji
mas v ienam gyventojui siekia 
13.9 litro per metus . Tiesa, ma
noma, kad 38 proc. suvartojamo 
alkoholio šioje šalių grupėje 
nepakl iūna į oficialią statistiką. 

Alkoholio vartojimas Rytų 
Europoje 1990—2002 metais iš
augo 18,4 proc., pranešė Svei
katos a p s a u g o s minister i ja . 
Nors alkoholio vartojimas Euro
pos Sąjungos šalyse lėtai mažė
ja, Lietuvoje per pastaruosius 5 
metus gryno etilo alkoholio su
vartojimas vienam gyventojui per 
metus išaugo nuo 9 iki 10,2 litro. 

2002 m. Kauno medicinos 
universiteto at l iktų tyrimų duo
menimis, ben t kar tą per savaite 
alaus išgerdavo 58,8 proc. Lie
tuvos vyrų ir 18,4 proc. moterų. 

Stiprių alkoholinių gėrimų — 
28,7 proc. vyrų ir 8,2 proc. mo
terų. Vartoti daugiau alkoholio 
Lietuvos ir kitų aukščiausios ri
zikos grupės šalių gyventojus 
skat ina alkoholio įstatymų libe
ralizavimas, alkoholio pramo
nės privatizavimas, nepakanka
mai kontroliuojama juodoji rin
ka, alkoholio rinkodara, atsiran
dantys vis nauji alkoholio pro
duktai jaunimui — sidrai, įvai
rūs kokteiliai. Lietuvoje dauge
lio alkoholinių gėrimų kainos 
lyginant 2002 ir 2003 metus su
mažėjo vidutiniškai 0,2 procento. 

Naujausi duomenys rodo, 
kad pagal suvartojamo alkoho
lio kiekį Europa greitai pasieks 
aukščiausią tašką istorijoje. Al
koholio suvartojimas Europoje 
yra didžiausias pasaulyje ir 
dvigubai lenkia pasaulio šalių 
vidurkį. Šiaurės Europos šalyse 
alkoholio vartojimas didėja ir 
šiuo metu yra didžiausias per 
visą šių šalių istoriją. Pietų 
Europos šalyse pastaraisiais 
metais alkoholio vartojimas ma
žėjo, tačiau šiuo metu stabiliza

vosi. Rytų Europos šalyse alko
holio vartojimas pastaraisiais 
metais pasiekė istoriškai aukš
čiausią lygį. Apsvaigimo alkoho
liu lygis Europoje išlieka labai 
aukštas, o jaunosios kartos al
koholio vartojimo kultūra visoje 
Europoje panašėja. 

Didėja ir alkoholio daromos 
žalos mas ta i Europoje. Daž
niausia jaunų žmonių mirtingu
mo priežastis — alkoholio varto
jimas. Nuo 2000 iki 2002 metų 
alkoholio sąlygotas mirtingu
mas Europos regione padidėjo 
apie 15 proc., tai yra du kartus 
daugiau nei pasaulio šalių vi
durkis. Ypač daug žmonių dėl 
alkoholio miršta Rytų Europos 
šalyse. Nustatyta , kad 15-29 
metų gyventojų mirtį dažniau
siai sukelia alkoholio vartoji
mas. Alkoholio sąlygotas gyven
tojų sergamumas Europos re
gione taip pat dvigubai viršija 
pasaulio šalių vidurkį. Eksper
tai teigia, kad veiksminga alko
holio politikos priemonė yra 
vairuotojų girtavimo mažini
mas. Pavyzdžiui, Kroatijoje už

draudus vairuoti išgėrus, tai yra 
įteisinus normą, kad alkoholio 
koncentracija kraujyje tur i būti 
0 promilių, daugiau nei keletą 
kartų sumažėjo avarijų keliuo
se, taip pat kelių eismo nelai
mėse žuvusių ir sužeistųjų skai
čius. Švedijoje, sumažinus leis
tiną alkoholio koncentraciją vai
ruotojų kraujyje nuo 0,5 iki 0,2 
promilės, 4 proc. sumažėjo visų 
avarijų skaičius, 8 proc. avarijų, 
kuriose buvo žuvusiųjų. 2004 
metais Lietuvoje neblaivių vai
ruotojų sukeltų eismo nelaimių 
skaičius išaugo 13,8 proc., žu
vusiųjų skaičius — 22,1 proc., 
sužeistųjų — 16,5 proc. Per tris 
šių metų mėnesius eismo įvykių 
dėl neblaivių vairuotojų skai
čius, lyginant su 2004 m., išau
go 10,2 procentais. Policijos de
partamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos duomenimis, per 
2004 m. buvo nustatyta dau
giau kaip 16,000 neblaivių vai
ruotojų iš jų lengvas girtumo 
laipsnis — 8,099, vidutinis — 
5,923, 2,307 asmenims. 

Lietuvoje leidžiama vairuoti 
kai alkoholio koncentracija krau
jyje neviršija 0,4 promilės. 

2003 metais Lietuvoje buvo 

užregistruota daugiau nei 
64,000 nuo alkoholizmo besigy
dančių žmonių, kasmet į įskaitą 
įrašoma mažiausiai 2,000 besi-
gydančiųjų nuo alkoholizmo. 
2003 m. dėl apsinuodijimo alko
holiu mirė 436, 2002 m. — 418, 
2001 m. — 426 asmenys. 

Medikai primena, kad alko
holis organizme gali pažeisti 
beveik kiekvieną organą ar or
ganų sistemą, jis gali būti dau
giau nei 60 ligų priežastimi, 
tarp jų — lėtinių susirgimų: 
priklausomybės nuo alkoholio, 
kepenų cirozės, širdies krau
jagyslių ligų, diabeto, vėžio. 

Alkoholis yra daugelio ne
laimingų atsitikimų, traumų, 
smurto, nusikaltimų, savižudy
bių, daugelio socialinių proble
mų priežastis, smurtas šeimo
se, asocialios ir rizikos grupės 
šeimos, tėvų globos netekę vai
kai. Alkoholio vartojimas yra 
susijęs su daugeliu žalingos 
gyvensenos veiksnių: tabako, 
narkotikų vartojimu, nesau
giais lyginiais santykiais, kurie 
sąlygoja lytiniu keliu plintandų 
ligų, AIDS plitimą. 

(Paruošė VK) 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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mailto:skeibimai@draugas.org
http://www.iilinoispain.com
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"Akimirka iš Lietuvių operos se 
I „Cavalleria Rustikana". 

torijoje sėkmin tos Pietro Mascagni operos 
Jono Kuprio nuotrauka. 

AR ATSAKYS MASKVA UŽ MASINFS I FNKU ŽUDYNES PRIE SMOLENSKO? 
1939 m. rugsėjo 1 d. hitle

rinė Vokietija užpuolė kaimy
ninę Lenkiją. Realizuodama 
SSRS ir Vokietijos Molotov — 
Ribbentrop paktą bei slaptąjį 
protokolą, kuriame buvo tartasi 
dėl Lenkijos padalijimo, į karo 
veiksmus įsijungė ir Sovietų 
Sąjungą, kuri be jokio dides
nio pasipriešinimo užėmė lenkų 
kontroliuotas teritorijas Vakarų 
Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lie
tuvoje. Sovietinės represinės 
struktūros suėmė šimtus tūks
tančius lenkų, kurių didelė 
dalis buvo ištremti į Sibiro kon
centracijos lagerius, o maždaug 
23,000 Lenkijos armijos kari
ninkų, policininkų, dvasininkų 
ir inteligentijos atstovų per 
trumpą laiką buvo sušaudyti 
Katynėje, Kozij Gora, Smolens
ko NKVD rūmų rūsyje (čia buvo 
sušaudyta daug lenkų dvasi
ninkų) ir kitose buvusiose 
SSRS vietovėse. 

1943 m. sušaudytų lenkų 
palaikus Smolensko srityje 
aptiko vokiečių okupacinė val
džia. J i pakvietė tarptautinę 
komisiją, kuri po kruopščių ty
rimų nustatė, kad nužudytieji 
— lenkai, -o juos sušaudė so
vietiniai enkavedistai. Po komi
sijos iš vadų lenkų Raudononjo 
Kryžiaus centro komiteto (tuo
met veikė Londone) 1943 m. pa
reiškime tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus komiteto Ženevoje 
pirmininkui apie Katynės žudy
nes buvo rašoma: 1. „Netoli 
Smolensko. Katyne vadinamoje 
vietovėje, yra iš dalies atkasti 
masiniai lenkų karininkų ka
pai. 2. Ištyrinėjus maždaug 300 
iškastų lavonų, galima konsta
tuoti, kad tie karininkai buvo 
nužudyti revolverio šūviais į 
pakaušį. Iš tipiško žaizdų vieno
dumo galima spręsti, kad nu
žudymą atliko budeliai specia
listai. 3. Nužudymas neturi api
plėšimo žymių: negyvėliai ap
vilkti uniformomis, turi batus, 
pasižymėjimo ženklus, dideles 
lenkiškų pinigų sumas. 4. Iš 
prie lavonų rastų popierių ir 
dokumentų galima spręsti, kad 
jie mirė maždaug 1940 m. kovo 
— balandžio mėn. 5. Iki šiol 
pavyko identifikuoti tik api
brėžtą skaičių nužudytųjų 
(apie 150)". 

Maskva beveik 50 metų 
kratėsi šio siaubingo nusikal
timo atsakomybės (kaip ir dau
gelio kitų) ir kaltę vertė vo
kiečiams. Tačiau po kai kurių 
atrastų dokumentų ir liu
dininkų parodymų, galiausiai 
1989 m. Kremlius oficialiai pri
pažino, kad lenkų žudynes, 
paties Stalin nurodymu, įvykdė 
NKVD. Beje, kai kurie NKVD 
karininkai, šaudę lenkus, buvo 
apdovanoti koviniais ordinais ir 
medaliais, gavo lengvatas, pa
didintas pensijas. Nors Rusijos 
demokratinėje spaudoje ne kar
tą buvo raginama iš tokių bu
delių atimti tuos apdovano
jimus ir lengvatas, tačiau tokie 
raginimai liko be atsako. Reikia 
prisiminti 1991 m. sausio mėn. 
įvykių. Medininkų pasienio 
posto pasieniečių bei polici
ninkų žudikus ir kitų nusi
kaltimų vykdytojus bei užsako
vus, kurių iki šiol Lietuvai bei 
kitoms valstybėms Rusijos tei
sėsaugininkai nemano išduoti. 

Apii 
žudynes prie Smolensko y ra 
daug rašyl 
tik Europos, bet ir pasaulio 
visuomenė. Štai kaip šią tra
gediją 1943 m. gegužės 22 d. 
laikraščio „Naujoji Lietuva" 
numeryje aprašė vienas liudi
ninkas: „1940 m kovo ar ba
landžio mėnesį, kai prasidėjo 
atodrėkis, naktį į apylinkę 
buvo atgabenta svetimšalių 
karininkų belaisviai. Raudo
nieji sargybiniai juos lydėjo su 
automatiniais šautuvais. Vie
noje smėlėtoje miško aikštėje 
belaisviai iškasė 4—5 m gylio 
ir 10—30 m pločio duobes. Kai 
duobės buvo iškastos, 200 be
laisvių buvo įsakyta kniūbs-
tiems sugulti ant žemės. Po to 
po du budelius artinosi prie 
gulinčiųjų. Vienas jų šaudė į 
pakaušius, o antras užtaisinėjo 
ginklą. Kai pirmoji kraujais 
pasruvusių kūnų eilė gulėjo 
duobėje, antra belaisvių grupė 
buvo priversta gulti ant dar 
šiltų ir virpančių kūnų". Pa
klausus, ar belaisviai nemėgino 
bėgti, seniūnas atsakė: „Pa
bėgti niekas nemėgino". Išbuvę 
šešis mėnesius bolševikų ne
laisvėje, jie buvo atsidūrę to
kioje fizinėje ir moralinėje pa
dėtyje, kad mirtis, be abejonės, 
jiems atrodė išsigelbėjimas. J ie 
tikriausiai žinojo, ką reiškia 
pergyventi priespaudas ir kan
kinimus. GPU agentai (enka
vedistai) visur laikė siautė
jančius vilkinius šunis, kurie 
būtų puolę pirmą bėgantįjį ir jį 
sudraskę j gabalus". Į klau
simą, iš kur jis taip gerai žinąs 
visus tuos įvykius, seniūnas 
atsakė: „Jiems reikėjo žmonių, 
kurie užkastų duobes. GPU 
agentai patys to nedarė. Buvo 
suvaryti visi apylinkėje gy
venantys žmonės. Jiems užver
tus duobes, namo jie neturėjo 
vykti. Vienokiu ar kitokiu pre
tekstu jie buvo Dievas žino kur 
pašalinti. Aš, kaip kaimo seniū
nas, išimtie- I 'iu ' 
tas namo. Tačiau man buvo 
pagrasinta mirtV><; b a ^ ^ o įpi-
gu papasakočiau tat, ką mai 

Kitas žudynių liudininką^ 
Piotr Klimov (gimęs 1910 m. 
KPSS narys nuo 1940 m, buvęs 
Smolensko srities NKVD — 
OGPU darbuotojas nuo 1933 
m.) laikraščio „Moskovskije 
novosti" (1990 m. rugpjūtis Nr. 
37) korepspondentui Genadij 
Žavaronkov davė tokius parody
mus: „Lenkų kariškius su
šaudė 1940 metais Kozji Gora, 
Ivan Ivanovič Stelmach, Smo
lensko NKVD komendanto, 
komanda. Aš buvau Kozji Gora 
atsitiktinai ir mačiau: griovys 
buvo ilgas, jis tęsėsi iki balų, ir 
tame griovyje eilėmis gulėjo 
žemėm apipilti lenkai. Juos 
šaudė tame griovyje. Tai aš 
žinau, nes pats mačiau žeme 
apipiltus lenkų lavonus. Kaip 
buvo šaudoma, man papasako
jo Ustinov. Jis buvo vairuotojas, 
vežiojo lenkus sušaudymui ir 
matė, kaip pats sakė. sušaudy
mus. Iš mašinų juos (lenkus) 
grūdo tiesiog į griovį ir šaudė, 
kai kuriuos pribaigdavo durtu
vais. Šaudymų vieta buvo 
aptverta dviguba spygliuota 
viela. Lenkai tame griovyje 
gulėjo eilėmis, o griovys buvo 

gio. gylis — 2—3 
metrai. Po to, kai aš pažiūrėjau 

l enkus , mane 
išprašė, dar pasakė, kad art i 
neprieičiau. Po karo Reinson, 
Stelmach, Gvozdovskij ir Gri
bov mane ne kar tą įspėjo, kad 
tylėčiau. Ustinov, Gribov man 
sakė, kad lenkų ka r i šk ius 
šaudė Stelmach, pa ts Gribov, 
Gvozdovskij, Kari Reinson... 

Dalis lenkų dvasininkų bu
vo sušaudyti Smolensko NKVD 
rūmuose. Aš noriu dar pasakyti , 
kad tuo metu, kai šaudė len
kus, o ir vėliau, Smolenske ir 
Kozji Gora lankėsi I. Kaganovič, 
Švernik. Atsimenu, j ie sprogdi
no žuvį Dniepre . Poilsiavo 
Kazji Gora ir K. Vorošilov..." 

2004 m. gruodžio 3 d. in
ternete svetainė b b c . R u s s i a n . 
com pranešė , k a d Lenkijos 
prokurorai pradėjo t ir t i , ko
kiomis apl inkybėmis sovietų 
represinės s t ruktūros 1940 m. 
nužudė maždaug 23,000 Len
kijos kar iuomenės kariškių, 
policininkų, dvasininkų, vers
lininkų, ūkininkų ir inteligenti
jos atstovų. Tyrimui vadovau
jantis prokuroras Leon Kieres 
minėtam in te rne to sveta inės 
puslapiui teigė, kad jis ir jo 
kolegos pasistengs nustatyt i , 
kas asmeniškai įsakė suimtus 
lenkus sušaudyti ir kas kon
krečiai šiuos žmones šaudė. 
Prokurorai k a r t u su kar inių 
nusikaltimų tyrimo ekspertais 
ket ina paimti parodymus iš 
tūkstančių aukų giminių, taip 
pat tyrinėti Rusijos archyvuose 
dar turimą medžiagą, nes daug 
medžiagos jau sunaikinta . 

Aukų giminės mano, kad 
masinės žudynėns Katynėje, 
Kozji Gora ir ki tose vietose 
turė tų būti įvardytos kaip 
genocidas, nes buvo masiškai 

naikinami vienos tautos atsto
vai. J ie pareiškė, kad SS, SD, 
Gestapo ir kitos represinės 
Vokietijos organizacijos j a u 
seniai pripažintos kaltomis. 
Klausiama, ar tokio įvertinimo 
susilauks čekistai, enkavedis
tai, OGPU, MGB, KGB ir kitų 
sovietinių represinių struktūrų 
vadovai ir pareigūnai už pa
darytus nusikaltimus. Juk so
vietinių budelių „darbo apim
tis" buvo kur kas didesnė bei 
žiaurumu ir cinizmu niekuo 
nenusileido „kolegoms" iš Tre
čiojo Reicho, maozeduninin-
kams, raudonosioms chimeroms 
ir kitiems žmonijos naikintojams. 

Rusijos prokurorai Katynės, 
Kozji Gora ir kitų vietų lenkų 
žudynes baigė tirti 2004 m. 
rugsėjo mėnesį. Jie atsisakė 
šią tradegiją pavadinti kariniu 
nusikaltimu arba nusikaltimu 
prieš žmoniškumą. Tokį Rusijos 
prokurorų vertinimą agentūros 
Reuters korepsondentui Lenki
jos tyrimui vadovaujantis pro
kuroras L. Kieres apibendrino 
taip: „Mūsų nuomone, Rusijos 
prokurorai , kuriuos sustabdė 
šios šalies valdžia, net neketino 
imtis tolimesnių veiksmų — 
mėginimų nustatyti kaltuosius". 

Manau, kad Lenkijos prezi
dentas, prieš vykdamas gegužės 
mėnesį į Maskvą švęsti pergalės 
prieš Vokietiją 60-metį, turi tei
sę iš Rusijos vadovo pareika
lauti, kad šis oficialiai pasmerk
tų sovietinių represinių struktū
rų nusikal t imus ir balandžio 
mėnesį būtų surengta lenkų 
žudynių 65-mečio tragiškas 
paminėjimas. Tokius reikalavi
mus galėtų pareikšti ir kitų val
stybių, kurių gyventojai nuken
tėjo nuo sovietinių represinių 
organizacijų siautėjimų, vadovai. 

Paruošė S t a s y s Igna tav ič ius 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES XVII TARYBOS 
PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS 

l>EI Į s l a p t i n t ų K G B a r c h y v ų 
Esame įsi t ikinę, kad jau 

Lietuvai baigti va
lyti savo namus nuo okupanto 
pėdsakų Mes tu r ime teisę su
žinoti visus Lietuvą tr iuškinu
sio okupanto, SSRS, darbus. At
viroje visuomenėje nedera draus
ti istorijos tyrimų bei slėpti nu
sikaltimo faktų. Anksčiau ar 
vėliau visa tai iškyla paviršiun 
su visuomenei bei valstybei ža
lingomis pasekmėmis. 

Archyvų į s ta tymo nauja 
redakcija, įslaptinusi okupaci
jos dokumentus, užker ta kelią 
faktams pat ikr in t i bei t iesai 
pateikti piliečiams bei pasau
liui. Pagal Lietuvos Seimo pri
imtą Archyvų į s ta tymo Nr. 
DC-2084 redakcija Lietuva įsi
pareigojo saugoti svetimos val
stybės (SSRS), dabar jau ne
egzistuojančios, repres inės 
struktūros paslaptis. 

Savo 2005 m. balandžio 19 
d. pareiškimu, JAV Lietuvių 
bendruomenė prašė Lietuvos 
Respublikos Seimo a t šauk t i 
2005 metų sausio 1 d. pra
dėjusią veikti Archyvų įstatymo 
naują redakciją ir dar pratęsti , 
sustiprinti ir viešinti Liustra 
cijos komisijos darbą. 

Deja, Seimo komisija laiku 

neparengė būtinų Archyvų įs
tatymo pataisų. Džiaugiamės, 
kad Lietuvos Respublikos pre
zidentas nutarė skirti dėmesį 
šiam klausimui ir, daugiau nei 
pusės tūkstančio Lietuvos kul
tūros ir mokslo žmonių papra
šytas, pažadėjo pateikti Seimui 
re ik iamas Archyvų įstatymo 
pataisas. 

Tik pažindama tikrus savo 
istorijos faktus Lietuvos visuo
menė galės atgauti pasitikėjimą 
Lietuvos teisingumu, sugebės 
ant sveikų pagrindų kurti tau
tinę pilietinę valstybę, formuoti 
tiesai tarnaujančią žinias-
klaidą, demokratiškai išsirinkti 
pa t ik imus krašto vadovus. 
Archyvuose laikomų paslapčių 
a tvėr imas padės atleisti ir 
artėti prie susitaikymo, kuris 
Lietuvai yra būtinas. 

Demokratija Lietuvoje ne
gali būti statoma ant sovietinių 
nusikal t imų pamato. Lietuva 
turi žinoti tikrą savo okupacijos 
meto istoriją. 

Rejjina N a r u š i e n ė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 

Lietuvių bendruomenės 
XVII Tarybos prezidiumo 

pirmininkė 

DANUTE BINDOKIENE 

Svečiai Lietuvoje — 
Lietuva svečiuose 

Praėjusią savaitę Vilniuje vėl vyko Lie
tuvai strategiškai svarbus renginys — 
neformalus NATO užsienio reikalų mi

nistrų susitikimas. Kodėl ne Briuselyje, kur 
paprastai tokie susitikimai vyksta, o Vilniuje? 
Turbūt visi pastebime, kiek daug aukštų už
sienio svečių nuolat maišosi Lietuvoje, ypač 
Vilniuje. Visi jie maloniai priimami ir namo iš
siveža gerą Lietuvos įvaizdį. Tai aukščiausio 
laipsnio diplomatija, kurią kasdien atlieka 
Lietuvos prezidentas ir kiti valdžios žmonės. 

Kai kas pakritikuoja, kad toks nuolatinis 
užsienio svečių antplūdis valstybei daug kai
nuoja, o apčiuopiamos naudos nelabai matyti. 
Pat i didžioji tokių apsilankymų nauda yra 
teigiamas Lietuvos vardo garsinimas užsienio 
valstybių sostinėse. Gausus užsienio svečių (čia 
nekalbame apie eilinius turistus) apsilankymas 
liudija, kad Lietuva laikoma saugia, kultū
ringa, naudinga šalimi, vertai priklausančia 
žymiausioms tarptaut inėms organizacijoms, 
ypač Europos Sąjungai ir NATO. Tai taip pat 
parodo, kad lietuvių tauta yra pastovi, demo
kratinė valstybė, turinti šviesią ateitį, nepai
sant vieno kito nesklandumo, pasitaikančio 
vidaus politikoje. 

Tik prisiminkime nesenus laikus, kai staiga 
buvo nutrūkęs žymiųjų užsienio svečių srau
tas . Tai buvo trumpu Rolando Pakso preziden
tavimo laikotarpiu ir visi dėl to pasijutome tru
putį nepatogiai. Tad užsienio svečių lankymasis 
yra tikrasis valstybės sėkmingo vystymosi ma
tas . Čia nemažas nuopelnas priklauso ir dabar
tiniam LR prez. Valdui Adamkui. Jis pasižy
mi ypatingu sugebėjimu bendrauti su visais, 
palikti kuo geriausią įspūdį. Tai patvirtino ir 
praėjusią savaitę Vilniuje apsilankiusi JAV 
Valstybės sekretorė Condoleezza Rice, savo vi
zito metu negailėjusi gražių žodžių ir Lietuvai, 
ir jos prezidentui už bendradarbiavimą su JAV, 
sprendžiant tarptautines problemas. „Mūsų 
vertybės panašios, istorija panaši. JAV dėkin
ga Lietuvai už draugystę", — kalbėjo dr. Rice. 

Esame pratę sakyti (ir tarytum atsipra

šinėti), kad „Lietuva maža valstybė", tad ir jos 
įnašas į tarptautinę bendruomenę negali būti 
didelis. Bet laikas šią galvoseną pakeisti. Per 15 
nepriklausomybės metų, o ypač po įsijungimo į 
NATO ir ES, Lietuva nei kiek neatsilieka nuo 
tų vadinamųjų didžiųjų, akivaizdžiai įrody
dama, kad ne gyventojų skaičius, ne valstybės 
ekonomikos ištekliai ar žemės turtai padaro ją 
galinga ir svarbia. Kartais „mažųjų" įnašas 
kaip tik padaro didžiausią skirtumą. Čia svarbu 
geri norai, bendradarbiavimas, sugebėjimas 
diplomatiškai žvelgti į padėtį bei spręsti jos 
painiavas. 

Tai parodė Lietuvos, ypač jos prezidento, 
vaidmuo Ukrainoje, įsipareigojimas talkinti 
JAV bei kitoms sąjungininkėms Afganistane, 
Moldovoje ir kitur. Aiškiai matyti, kad Vašing
tonas nemažai vilčių deda į galimą Lietuvos 
vaidmenį, pakreipiant Baltarusijos valstybės 
vairą demokratijos link. Kaip paminėjo Vals
tybės sekretorė C. Rice spaudos konferencijoje 
Vilniuje: „Baltarusijoje yra likusi paskutinė 
tikra diktatūra Vidurio Europoje. Atėjo laikas 
permainoms ir šioje šalyje". 

Nereikia abejoti, kad Lietuvos prezidentas 
dar kartą JAV Valstybei sekretorei priminė 
priežastis, dėl kurių jis atsisakė vykti į Mask
voje ruošiamas iškilmes. Tai gali ateityje būti 
naudinga, jeigu dėl nedalyvavimo pergalės 
šventėje Rusija pradėtų taikyti sankcijas. 

Savaime suprantama, kad sėkminga vidaus 
politika: žemės ūkis, švietimas, socialinė rūpy
ba, ekonomika apskritai ir kitos sritys valstybei 
yra gyvybiškai svarbios, bet tai tik sėkmingo 
laisvos ir nepriklausomos valstybės gyvenimo 
dalis. Jeigu Lietuva nori įsitvirtinti t a rp
tautinėje šalių bendruomenėje, kaip lygiavertė 
jos narė, privalo nemažai padirbėti, nes niekas 
to ant sidabrinės lėkštelės nepasiūlys. Tiek 
valstybės vadovo, tiek kitų valdžios žmonių 
lankymasis užsienio sostinėse, tiek svečiai iš tų 
sostinių Lietuvoje yra tokio bendravimo ir ben
dradarbiavimo t ikrasis laidas. Atrodo, kad 
Lietuva tai supranta ir vykdo. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Paulionis 
Nr. 13 

Atsižvelgiant kas aukščiau išdėstyta palieku 
jums kreiptis su pareikštu prašymu į Šventąjį 
Sostą. 

Vilniaus Vyskupas Zvierovič. Sekretorius 
Kanauninkas Sadovski". 

Visas atsakymas yra vienas raizgus sakinys 
iš 28 eilučių! 

Bet vyskupo nusistatymas ėmė svyruoti. Ir jis 
spalio 22, 23 ir 24 d. (pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį) leido lietuviams surengti jubiliejines 
pamaldas (popiežius Leonas XIII 1901 metus bu
vo paskelbęs jubiliejiniais) net pačioje Vilniaus 
katedroje. Teigiama, kad šitaip pasielgti vysku
pui visai netikėtai pasiūlęs prelatas Viktoras 
Radzyminski-Fronckevičius. Katedroje visas tr is 
dienas lietuviškas pamaldas 6 vai. rytais ir pa
mokslus lietuviškai sakė katedros vikaras vice-
kustošas kunigas Aleksandras Vaškevičius bei 
lenkiškos kultūros lietuviai kunigai Šv. Onos 
bažnyčios klebonas Jonas Labokas (g. 1856 m., 
įšv. 1885 m.) ir kanauninkas Jonas Anusevičius 
(g. 1864 m., įšv. 1887 m.). Suplaukę lietuviai ir iš 
kitų parapijų pasižymėjo gražiu giedojimu. Tų 
giesmių klausėsi pats vyskupas su kapitulos 
prelatais ir kanauninkais. Apie tai rašė jau minė
ta „Viltis". 

„Jubiliejaus pamaldos buvo labai iškilmingos; 
pamokslus lietuviams sakė kunigai Labokas, 
Anusevičius (sulenkėję lietuviai). Bažnyčioje 
buvo bene visi pralotai ir pats vyskupas. Pradėjus 
lietuviškai sakyti pamokslus, visa katedra iš to 
džiaugsmo pravirko. Buvo tai toks graudus 
reginys — matyt tas ištroškusias savo kalba mal
dos minias, kad susigraudino net pats vyskupas 
Žverevičius, kuris tarė aplinkiniams, žiūrėdamas 
į verkenčią lietuvių minią: — .Biedny ludek". Per 
procesiją, eidami aplink piliorių giedojo taip pat 
lietuviškai. Net pralotas Arasimavičius ir, rodos, 
Frackevičius, pasižymėjęs vėliau lietuvių neapy
kanta, turėję lietuvių maldaknyges ir iš jų giedo
ję. Visus žavėjo gražiai sutaria lietuvių chorai, 
kurių susidarė bažnyčioje bent keletas ir, pasi
mainydami giedojo". 

Pagaliau vyskupas Stepanas Aleksandras 
Žverevičius, kietai nusistatęs ne tik prieš lietu

vius, bet ir prieš rusifikaciją, ir užtai rusų 
valdžios persekiotas, 1901 m. lapkričio 18 d, Šv. 
Mikalojaus bažnyčios filiastu paskyrė kunigą 
Juozapą Kuktą (vėlesnis Kaišiadorių vyskupas) ir 
padarė Šv. Jono parapijos filija. 

Prieš nutarimą vyskupas surengė pas save 
tuo klausimu provizorinę diskusiją, tarsi pats 
vienas nenorįs imtis atsakomybės. Vilniuje gyve
nančių lietuvių kunigų Juozo Ambraziejaus iš Šv. 
Jonų bažnyčios ir Antano Žvylausko (g. 1838 m., 
įšv. 1863 m.) iš Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus 
bažnyčios, žemaičio kunigo Antano Viskantos (g. 
1877 m., įšv. 1900 m.) iš šv. Pilupo ir abiejų 
Jokūbų bažnyčios ir kunigu iš Aušros Vartų (Šv. 
Teresės bažnyčios) Juozapo Kuktos ir Juozapo 
Sadūno (g. 1869 m, įšv. 1900 m.) ir labdarių Šv. 
Juozapo koplyčios kapeliono kunigo Julijono 
Račkausko (g. 1844 m., įšv. 1869 m.) — nepakvie
tė. Kunigai Karolis Liubėnas-Lubianiec (g. 1867 
m., įšv. 1898 m.), Boleslovas Sperskis (g. 1870 m. 
įšv. 1893 m.), Kazimieras Klepackis (g. 1867 m., 
įšv. 1898 m.), Boleslovas Sperskis (g. 1870 m., įšv. 
1893 m.), Kazimieras Klepackis (g. 1867 m., įšv. 
1896 m.) — balsavo neduoti lietuviams atskiros 
bažnyčios Vilniuje. Bet prelatai, kanauninkai 
Viktoras Franckevičius (g. 1838 m., įšv. 1860 m ) , 
Konstantinas Majevskis (žinomas savo nusistaty
mu prieš lietuvius), Kazimieras Rogauski (g. 
1873 m., 1898 m.). Matas Garasimavičius (g. 
1842 m., įšv. 1870 m.) ir kiti lyg susitarę su 
vyskupu patarė ir prašė ordinarą atiduoti vil
niečiams lietuviams Šv. Mikalojaus bažnyčią. Ir 
vyskupas Steponas Aleksandras Žvėravičius tarsi 
pakluso diskusijos daugumai, o ne Mohilevo 
arkivyskupo metropolito pakartotiniam nurody
mui. Sakoma, kad į Šv. Mikalojaus bažnyčią 
atėjęs lietuviams tą naujieną pranešė Šv. Jonų 
bažnyčios klebonas garbes kanauninkas, tuo 
pačiu ir Šv. Mikalojaus bažnyčios valdytojas, 
kunigas Kazimieras Pacinka Dabar jau buvo ofi
cialiai įvesti tik lietuviški giedojimai ir pamokslai 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje Svarbiausią vaidmenį 
toje kovoje suvaidino Dvylikos Vilniaus apaštalų 
būrelis. 

Bus daugiau . 
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DIEVAS YRA PAPRASTAS 
EGLE PEREDNYTE 

Prisikėlimo bažnyčia. Va
karinės šventosios Mišios. Du 
mažučiai vaikai guli ant grindų 
bažnyčios gale. Ateina vieno 
mama, šypsos... Pakelia vaiką 
ir nusineša. Kitas lieka gulėti. 
Trokštu būti kaip jie... 

Atėjau, nes norėjau patekti 
į pirmąjį neokatechumenato 
susitikimą. Nieko nesitikėjau. 
Visko tikėjausi. Tikėjaus to, ko 
galima tikėtis t ik iš Dievo — 
stebuklo. 

Jau kuris laikas jaučiausi 
pakankamai stabiliai. Taip, 
Dievo dėka. Taip, nenutolau 
nuo Jo. Bet ar judėjau pir
myn?... Su plačia šypsena, kaip 
ir dera džiaugsme skendinčiai 
krikščionei, klajojau po platųjį 
pasaulį ir maniau, kad su 
manim viskas gerai — telieka 
tik gyventi... 

Aišku, sužinojusi apie neo
katechumenato užsiėmimus 
pamaniau: čia ne man. Aš jau 
viską žinau... 

Bet Dievulis patvarkė 
taip, kad, nepaisant plačios 
mano šypsenos, vieną vakarą 
pratrukau verkti — Jis iškėlė 
nuslopintas žaizdas, ir tas 
skausmas, nuo kurios taip sėk
mingai bėgau, smogė visa jėga. 
Supratau: esu tobula kandidatė 
į šį renginį, nes vis dar esu ta, 
kuriai reikia Dievo pagalbos — 
nuolatos... Ir išgelbėjimo — 
pačiai nuo savęs. 

Tik saujelė žmonių — mes 
— didžiuėje, erdvioje bažnyčioje 
ir jie — tie, kurie atvyko čia dėl 
mūsų — net iš Vilniaus — dėl 
manęs ir tavęs — tokių, kurie 
slapčia laikome save nevykė

liais, nesugebančiais susi
tvarkyti savo gyvenimo — ir 
dėl tų, kurie mano, kad su jais 
viskas gerai. Tų, kurių nepalei
džia praeitis. Tų, kurie taip 
tikėjos, bet galiausiai prarado 
tikėjimą, kad kas nors pasikeis. 
Dėl visų. 

Atėjau tokios būsenos, kai 
sužlugę visos iliuzijos, ir tu 
stovi tarp šukių, verki ir šauki: 
Dieve! Dieve! Tu esi? 

Aš žinau, kad yra. Bet man 
skauda. Tai stipriau už mane... 

Jie kalbėjo... Atsiprašinėjo, 
kad silpnokai kalba lietuviškai. 
Aš žiūrėjau į juos — žmonės 
kaip žmonės, nieko ypatingo, 
jokių charizmatinių šypsenų, 
nieko — tiktai sunkų gyvenimo 
kelią praėję veidai. Galbūt tai 
ir patraukė — tas tikrumas. 

Viskas plaukė pro šalį — 
tegirdėjau žodžius: Dievas myli 
tave. 

Ir staiga ėmiau verkti — 
kažkas palietė širdį — lig gi
liausios gelmės. Iš tikrųjų tai 
Dievas kalbėjo perjuos. 

Jie kalbėjo mums apie 
žmogų — šio judėjimo pradi
ninką — žmogų, kuris kartą 
pajuto Dievo kvietimą ir 
atsiliepė — pasiėmęs gitarą ir 
knygą — Šventąjį raštą — jis 
išėjo pas žmones, gyvenančius 
vargšų rajone. Ir netekęs žado 
klausė savęs: kaip aš galiu 
skelbti čia Evangeliją? — šitoks 
skurdas aplink ir tokia ne
viltis... J i s tada nežinojo, kas 
įvyks — jo pradėtasis darbas 
pasklis į visą pasaulį.. 

Moteris, kuri skelbė kerig-
mą — ta i pirminis skelbimas 
apie Kristų — kalbėjo apie sa
ve — vieną dieną prieš dešimtį 

Mūsų dar iai i r darželiai 
•> M Paruoš ia Žali a nyk i 

PER DAUG PAVĖSIO 
Klaus imas : Iš miesto išsi-

kėiėme į priemiestį. Sodyba se
na ir labai daug medžių — kone 
visas kiemas skendi pavėsyje. 
Medžiai seni, gražūs, tai neno
rime jų kirsti, bet taip pat norė
tume kai ką auginti. Ką patar
tumėte sodinti po medžiais, kad 
visgi žydėtų ir gražiai atrodytų? 

A t s a k y m a s . Visų pirma 
noriu padėkoti, kad nekertate 
senų medžių. Per greitai šiais 
laikais žmonės griebiasi pjūklo, 
net nepagalvodami, kad ilgai 
trunka medžiui užaugti, kad jie 
labai naudingi mūsų planetai — 
švarina orą, teikia pasigėrėjimą 
akiai ir jaukumą aplinkai. Me
džius kirsti ar apgenėti reikėtų 
tik tuomet, kai jie labai išsi
keroję, sutręšę ir gali audros 
metu nuvirsti ant namo. 

Turėti gražiai atrodantį 
darželį pavėsyje nesunku, tik 
reikia parinkti t inkamus auga
lus. Pirmiausia mintin ateina 

meisves 

m e l s v ė s , as t i lbės , s p r i g ė s , 
p a p a r č i a ' ir kai kurie kiti 
augalai. O taip pat svogūninės 
pavasario gėlės, kurios papras
tai peržydi, medžiams dar nesu
lapojus. 

Melsvės 
Nelabai man aišku, kodėl 

šie augalai lietuviškai vadinami 
melsvės. nes tik kelios jų 
atmainos turi melsvo atspalvio 
lapus, bet yra ir žalių (jų dau
giausia) ir dryžais lapais, ir 
kone baltais ar auksinės spal
vos su žaliais pakraštėliais... 
Kai kurių lapai platūs, dideli, 
net garbanoti, bet visi jie pailgi, 
išilgai gysloti. Didžioji šių au
galų dalis žydi melsvai violeti
niais žiedais-varpeliais, susitel
kusiais į žiedynus ant palyginti 
ilgų stiebų (yra ir baltažiedžių 
atmainų). 

Melsvės angliškai vadina
mos „hosta" (tariama „hasta"; 
daugiskaita — „hostas"), lot., 
kaip ir angliškai — hosta. 

Tai daugiametis augalas, 
kurio lapai sudaro apvalų kups
telį, vasaros gale išauginantį 
kelius žiedastiebius su patrauk
liais, varpelių formos žiedais. 
Tačiau melsvės daugiausia au
ginamos dėl patrauklių lapų ir 
formos. Kaip minėjau, jos mėgs
ta pavėsį. Galima sodinti ir ten, 
kur kelias valandas apšviečia 
saulė, bet jokiu būdu ne saulės 
atokaitoje: lapai apdžiūsta, pra
randa spalvą. 

Pirmus metus pasodintos, 
melsvės dar neturi savo „apva
lios" formos — geriausiai kerų 
nejudinti, nes, ilgiau augdamos, 
gražiau atrodo. Visgi ilgainiui ir 
melsvės „perauga'' — per daug 
išsiplečia. Tuomet anksti pava-

metų ji atėjo į susitikimą su 
keistais žmonėmis, kurie sakė: 
„Dievas myli tave!" 

„Aš juokiausi iš jų... Nema
čiau prasmės gyventi. Daug 
kentėjau ir nesupratau, kodėl. 
Nemačiau savo nuodėmių. Per 
šituos metus Dievas pakeitė 
mano gyvenimą — aš žvelgiu į 
visas problemas su ramybe šir-
dy". 

„Buvau papras tas vaiki
nas, ką tik grįžęs iš armijos. 
Mano gyvenimas buvo draugai 
ir butelis. Nemačiau prasmės 
gyventi. Atėjau į bendruo
menę..." 

Ne tiek žodžiai kalbėjo, 
kiek jo akys — tokios švy
tinčios, skaidrios ir vaikiškos. 
Aš žiūrėjau į jas ir ju tau, kaip 
suklumpa širdis pr ieš Tave, 
mano Dieve. „Sugrubusios ir 
nuolankios širdies aš neats-
tumsiu", — Tu sakei... 

Nežinau, ką jautė kiti. Kai 
kurie išėjo. Kiti muistėsi suo
luose... Greta sėdintis vyras 
sumurmėjo: „Ir ką tu pakeisi?" 
Tai buvo skirta mums kalban
čiai moteriai... Jo žodžiai mane 
tarsi pabudino — staiga širdyje 
šoktelėjo džiaugsmas: „Ji t ikrai 
nepakeis — Jis pakeis". 

„ Mes žinome: Jėzus visada 
eina pirma mūsų..." 

Taip, tai yra Jo darbas — 
daug daugiau, negu pastangos 
tų, kurie myli Tave, mano Die
ve. 

Jie kalbėjo: išvysite nuodė
mes, kurių anksčiau nematėte. 
Nekokia perspektyva, bet teks 
— kito kelio nėra — „Tik tiesa 
padarys jus laisvus". 

Jie kalbėjo apie Jėzų, kuris 
gydo, Jėzų, kuris parodo mums 
kelią — tą kelią, kuriame iš 
tiesų būsime laimingi. Daug 
vilties išgirdau tuose žodžiuo
se. „Neokatechumenatas — 
malonės laikas jūsų parapijai", 
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sarį, vos pradėjus daigeliams iš 
žemės lįsti, reikia iškasti visą 
kerą (žinokite: jų šaknys labai 
susipynusios, suaugusios į tvir
tą gniužulą), aštriu peiliu pa
dalinti į dvi ar daugiau dalių ir 
vėl pasodinti. Tai geras būdas 
padauginti ne tik savo turimus 
augalus, bet pasidalinti su kai
mynais ar draugais. 

Melsvės mėgsta priesmėlio 
žemę, pakankamai vandens. 
Joms reikia ir trąšų (bent anks
ti pavasarį), o šiaip ypatingos 
priežiūros nereikalauja. Jeigu 
kerus pasodinsite netoli vienas 
kito, melsvės suaugs į vieną 
gražų želdinį ir jokia piktžolė 
pro jų tarpą neprasiskverbs, tai
gi, nereikės ravėti. Pagrindiniai 
kenkėjai — šliužai (angį. „slūgs") 
ir sraigės (angį. „snails"). 

Kvepiančioj i me l svė 
Šioje augalų šeimoje yra 

daug „žąsų", bet taip pat viena 
..gulbė" — Hosta plantaginea, 
ang). „Fragrant Plantain Lily" 
arba tiesiai — „Plantain Lily". 
Augalo tėvynė — Kinija, bet pa
vadinimas kildintinas iš Aus
trijos gydytojo Tomas Host 
(1761-1834). J Europą parvež
tas apie 1790 metus. 

Augimo sąlygos, kaip kitų 
melsvių. Lapai dideli, šviesiai 
žali, truputį susiraukšlėję, išil
gai gysloti. Žiedai balti, pailgų 
taurelių pavidalo, susitelkę 
kekėmis, labai kvepia. Išsisklei
džia debesuotomis dienomis 
arba pavakare, užsidaro saulei 
šviečiant. Turint kelis kvepian
čiosios melsvės kerus-kupste-
lius, visas darželis ir kiemas 
kvepės jos žiedais. 

— sakė jie. 
... Kažko aš čia nesupratau 

— pasirodo, nesuvokiau pa
prasčiausio dalyko — kad Tu 
myli mane tokią, kokia esu. 
Tai ne proto dalykas — tai 
širdis, iškankinta širdis, išsiil
gusi Meilės — tikros — Tavo 
Meilės... • 

„Mano siela ištroškusi 
Dievo, gyvojo Dievo...", — atsi
menu tuos žodžius — rodos, 
psalmės — užrašytus ant durų 
viename vienuolyne... 

„Šaukis gyvojo Dievo. Jau 
dabar. „Viešpatie Jėzau Kris
tau, gyvojo Dievo Sūnau, pasi
gailėk manęs, nusidėjėlio". Tik 
tai ir sugebėjau ištarti suklu
pusi koplyčioje... 

... Vėl ir vėl supranti, kad 
esi kelyje: kas akimirką — at
sivertimas arba kelias atgal — į 
kapus. Kas akimirką vėl žengi 
pirmąjį žingsnį link savojo 
Dievo. Vėl esi mokinukas — 
pirmaklasis, kuris bando su
prasti žodžius: Dievas myli ta
ve. 

Aš r a šau , nes noriu pa
kviesti tave ateiti. Zinai, tikiu, 
kad Jis iš tiesų daro savo dar
bus. „Kai žengi vieną žingsnį 
link Dievo, J is žengia šimtą... " 
— sakė j aunas kunigas, daly
vavęs neokatechumenate. 

Neokatechumenatas — tai 
pasaulinis judėjimas, leidžian
tis kažkada be pasirengimo 
pakrikštytiems katalikams iš
gyventi atsivertimo džiaugsmą 
ir sąmoningai priimti savąjį 
tikėjimą. 

Susitikimus veda paprasti 
žmonės — kaip tu ir aš — liudi
jantys apie savo gyvenimą — 
naują gyvenimą su Dievu. 

Vis labiau suprantu, kad 
Dievas yra paprastas, kaip pa
prasta yra t ikra Meilė. 

„Ateikite pas mane visi..." 
VISI. 

ŠV. TĖVUI MIRUS 

„Plaintain Lily" 
mplsvė. 

kvepiančioji 

.,Blue-green~ — plačialapė melsvė. 

P a s t a b a : sodinant žydin
čius ar nežydinčius augalus pa
vėsyje, reikėtų vengti tamsių 
spalvų, pvz., tamsiai žaliais, 
tamsiai raudonais, violetiniais 
lapais ar žiedais. Labai pa
traukliai atrodo melsvės dry
žais — gelsvais, baltais pakraš
čiais arba tų spalvų lapais su 
žaliais pakraštėliais (variega-
ted), kad atšviestų net labiau
siai apsiniaukusią dieną. 

As t i lbės 
Tai daugiametis augalas, 

smulkiais, į šluoteles susitelku
siais, rausvais, baltais, viole
tiniais ir kai kurių kitų spalvų 
žiedais. Lapai giliai karpyti, pri
menantys paparčius. Žydi va
saros viduryje, bet žiedai dažnai 
išsilaiko mėnesį ar ilgiau. So
dinant tarp melsvių, geriausiai 
tinka baltais arba šviesiai raus
vais žiedais astilbės. tuomet 
žiedų šluotelės (jos gali būti iki 
2—3 pėdų aukščio) gražiai išsi
skiria iš melsvių kupstelių. 

Augalas angliškai taip pat 
vadinasi „astilbe". Mėgsta der
lingą žemę su puvenų priemaiša 
ir nuolatinę drėgmę. Astilbės 
geriausiai auga pavėsyje arba 
pusiau pavėsyje, kur gauna sau
lės ne daugiau kaip 2-3 vai. per 
dieną. 

P a p a r č i a i 
Paparčius , angį. „ferns", 

dažniausiai įsivaizduojame miš
ke, tačiau beveik pas visus 
daržininkus rasime paparčių, 
t inkamų darželiams. Supran
tama, j iems reikalingas pavėsis, 
kaip ir aukščiau minėtiems au
galams. Paparčiams taip pat 
reikia derlingos, su puvenų 
pr iemaiša žemės, tačiau jie 
mėgsta rūgštų dirvožemį (acid 
soil), tad ne visur gerai auga. 

Iš Apaštalų Sosto mus 
visus pasiekė sukrečianti žinia 
- Šventasis Tėvas Jonas 
Paulius II iškeliavo susitikti su 
Dievu. Milijonai pasaulio kata
likų buvo. su popiežiumi maldos 
vienybėje paskutinės jo že
miškojo gyvenimo valandas ir 
dabar graudulio kupina širdimi 
apgaili šią netektį, pavesdami 
Ganytojo sielą ir gedulo rimtyje 
skendinčią tikinčiųjų bendruo
menę gailestingajam Viešpa
čiui. Tai didžiulė netektis 
Bažnyčiai ir asmeniškai kiek
vienam jos nariui, tačiau žmo
giško liūdesio akivaizdoje 
neturime apleisti savo krikš
čioniškojo tikėjimo centro -
Velykų slėpinio, Kristaus 
Prisikėlimo mums suteiktos 
vilties. Mes karščiausiai tiki
me, kad šventojo Tėvo siela jau 
džiūgauja Dievo artumoje, kad 
Jono Pauliaus II užtarimu 
sulauksime Viešpaties atlaidu
mo ir begalinių malonių. 

Ilgus dvidešimt šešerius 
metus Jonas Paulius II buvo 
regimasis Bažnyčios vadovas, 
ištikimai tarnaudamas atpirk-
tąjai žmonijai Kristaus vardu. 
Mūsų Išganytojo, tikrosios 
Bažnyčios Galvos rankose 
šventasis Tėvas buvo išties 
nuostabus įrankis. Jo gyvenimą 
šiandien apmąstome, kaip 
mums suteiktą Viešpaties do
vaną, jo žodžius ir darbus prisi
mename ir priimame, kaip be 
galo įtikinantį Kristaus vie
tininko liudijimą apie Vieš
paties gailestingumą, apie 
nuodėmės tamsą nušviečiantį 
Amžinojo gyvenimo pažadą. 

Šventojo Tėvo liudijimas 
toks tikras todėl, kad Jo žodžiai 
ir darbai buvo viena, kad Jis 
buvo tas be galo retas žmonių 

Jeigu norime paparčius auginti 
pavėsingame darželyje, reikėtų 
juos tręšti rūgštingomis trąšo
mis, pvz., „miracid" ar pan. 

Spr igės 
Tai puikiausias žydintis, 

vienmetis augalas pavėsingam 
darželiui. Angį.: „Impatience", 
..Patience". „Snap-weed". lot. 
Impatiens uuallerana. Priklauso 
Balsaminaceae šeimai. Jų tė
vynė Zanzibaras. Angliškasis 
..Snapvveed" ir lietuviškasis 
pavadinimas sprigė, beje, kilęs 
iš to, kaip šių gėlių prinokusios 
sėklos, vos truputį paspaustos. 
staiga spragteli ir pirštuose 
susiraito kaip kirminėlis, pa-
berdamos savo juodai rudas 
nedideles sėkleles. Sprigių yra 
įvairių spalvų, net pilnavidurių. 
Labai tinka lysvių pakraščiams 
— tai žemas augalas, išsiple
čiantis gražiais kupsteliais. Jas 
galima susodinti į lovelius, puo
dus ar vazonus — per vasarą 
sprigės išsiplės ir žydi iki pat 
šalnų. Kaip ir kitiems, čia 
minėtiems, augalams, spri
gėms reikia derlingos žemės ir 
nuolatinės drėgmės. 

pasaulyje pavyzdys, kai skelbi
mas ir gyvenimas, kiekviena 
ištarmė ir kiekvienas poelgis 
visiškai sutampa, kai asmuo 
gyvena tuo, ką šlovina, ko m;ko 
ir kam kviečia. Jono Pauliaus II 
senatvės metai, ligos ir kančios 
valandos tapo pačiu iškalbin
giausiu ženklu, kaip tikėjimas 
ir pasitikėjimas Dievu suvienija 
gyvenimą ir mirtį į visiems 
regimą, nepapras ta i veržlų 
Gerosios naujienos skleidimąsi 
pasaulyje. Popiežiaus atviru
mas ir atidumas įvairiausiems 
keliams, kuriais nuoširdžiai ti
kintys artėja prie Kristaus Kry
žiaus papėdės, leido išaušti visų 
krikščionių geresnio tarpusa
vio supratimo dienoms. 

Šventasis Tėvas niekuomet 
nepristigo valios, drąsos, iš
minties bei įkvėpimo ginti 
tikėjimą ir autentišką krikš
čionišką žmogaus suprat imą. 
Teigdamas, kad žmogus yra 
Žemės veido puošmena ir pasi
didžiavimas, jis ragino visoke
riopai puoselėti asmens orumą, 
idant nebūtų darkoma tai, kas 
sukurta pagal Dievo paveikslą. 
Atmesdamas išlygas dėl gyvy
bės vertės, Jonas Paulius II 
daugeliui motinų ir tėvų, se
nelių ir ligonių, medikų ir slau
gytojų suteikė pasitikėjimo sa
vimi ir Dievu, kurio dėka 
išsaugoti tūkstančiai gyvenimų. 
Gausios Popiežiaus enciklikos, 
apaštališkieji paraginimai ir 
laiškai, 124 šalyse sakytos 
homilijos ir kalbos tiesė Baž
nyčios kelią į žmogų, ypač ken
čiantį, prislėgtą, abejonių ka
muojamą žmogų, apglėbė visas 
žemės tautas meile ir rūpesčiu. 
Jis nuolat ragino - nebijokite! 
Nebijokite tikėti, nebijokite iš
pažinti, nebijokite liudyti, nebi
jokite džiūgauti, nes prisikėlęs 
Kristus yra su mumis. 

Lietuvoje gyvas Jono Pau
liaus II apaštališkosios kelio
nės į mūsų šalį atminimas, ta
čiau dar turime kantriai mo
kytis iš mums tartų jo žodžių, 
idant jie augintų mus kaip 
krikščionis, stiprintų tikėjimą 
dvasiniu valstybės ir visuo
menės prisikėlimu. Mums dar 
reikia visa širdimi priimti ir 
įgyvendinti jo linkėjimą, kad 
Evangelijos šviesos dėka „lietu
viai sugebės kur t i gėrį, vie
ningai ir taikiai gyventi". Šven
tasis Tėvas šaukte šaukė 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBA 

; WINDOW VVASHERS/GUTTER CLEANERS 
Mušt have own car. Men & 

VVomen 1-3 person teams. Mon-
Sat 7am-5pm, full t ime or part 

t ime. Make ilOO^per person, PAiD 
DAILY. No experience needed, wili 
train. Residential oniy/suburbs & 

city. Come today & start tomorrovv. 
Pnrne Time Wj"dow Cieaning. Inc. 
5 75 E. Colf Rd #208 ArUhgion Hts. 

(Arlington Office Sauare) 
!90 to A r f Hts.Rd, Nort to Goff, SE 
corner. Across from Valli Produce. 

Ask for Will. 

Positions available r WHcors<-
Indiana, and Co'o^do 

Experienced Canegivers only. 

Driving skills and good English 

required. Call 262-675-8044 

IŠNUOMOJA 

H (Hidride' išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650; 

"- ",^,-.n \~ - n_ v~"CM 

i ei- M*?-^HMWU4, .j\*n.i. 

Lietuvos jaunimui: ^Vtidarykite 
duris Kristui! Būkite pirmieji 
šaukliai naujosios evangelizaci
jos, kurios dabar taip stinga 
jūsų tėvynei , Europai ir pa
sauliui!" Kviesdamas „kurti 
t ikrai laisvą, vieningą žmoniją", 
popiežius išskirtinį dėmesį rodė 
šeimai, vadindamas ją „pirmąja 
namų Bažnyčia", kurios darna 
padeda nesugriaunamus pama
tus žmogui ugdyti ir suteikia 
jėgų a ts i la ikyt i prieš visas 
pasaulio negeroves. 

Jono Pauliaus II padrąsi
nimą ir pagalbą jautė persekio
jami krikščionys. Sovietinės 
pr iespaudos metais jis buvo 
tylinčios Bažnyčios balsas, be 
kompromisų skelbęs apie ateis
tinio totalitarizmo, kuris trypia 
žmogaus orumą, nuodėmingą 
prigimtį. Ne mažiau ryžtingai 
popiežius kalbėjo ir apie dvasi
nę nedarną, iš vidaus ardančią 
t u r t i ngas Vakarų valstybes, 
vartotojiškas visuomenes. At
virai prabildamas apie pačias 
įvairiausias šiuolaikiniame pa
saulyje suvešėjusio blogio ap
ra i škas , šventasis Tėvas k u r 
kas labiau sielojosi dėl gėrio 
stokos. Dvasininkams ir pa
sauliečiams katalikams, visuo
menės ir kultūros veikėjams, 
kiekvienam žmogui išganinga jo 
pamoka, kad, tik gausindami 
gėrį, galime pakeisti save ir 
pasaulį. 

Ypat ingai paveikus, gai
vinantis ir gydantis buvo šven
tojo Tėvo žodis jauniems 
žmonėms. Milijonai jaunuolių, 
šeimų, atsinaujinimo judėjimų 
dalyvių pasauliniuose susi
tikimuose, per televiziją, radiją, 
i n t e rne tą išgirdo, suprato i r 
gailiai į širdį priėmė popiežiaus 
skelbimą, kad pasauliečiai yra 
pašaukt i šventumui - tobulu
mui meilėje. J ie atsivėrė Šven
tosios Dvasios veikimui ir 
įsiliejo į Gyvąją Bažnyčią. 
Eucharis t i jos metai , kur iuos 
paskelbė Jonas Paulius II, ir 
Evangelijos pagal Luką žodžiai, 
kuriuos jis šia proga parinko, 
mus ragina nuolat būti Kris
taus artumoje, prašyti drauge 
su jo mokiniais: „Pasilik su 
mumis, Viešpatie! Jau vakaras 
art i" (plg. Lk 24, 29). 

Šventoji Dvasia vedė Baž
nyčią nuo Sekminių dienos j au 
ividešimt amžių. 

N u k e l t a į 5 p s l . 
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STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMIJ. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRMDIMVS 

Agentas Frank Zapo'us (vers 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarui iene. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

FRANK Z A P O I J S 
3208 1/2 \Vest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Te!. 708-424-8654 773-581-8654 

INVESTUOTOJU. 
R E K O N S T R U K T O R I U . 

S T A T Y B I N I N K Ų DĖMESIUI 

PARDUODAMAS KOKS YRA MŪRINIS 
VIENOS ŠEIMOS NAMAS 

Bridgcport rytuose su rūsiu, „coach 
house", garažu. Apsuptas naujų statybų. 

Galite gyventi ir remontuoti. 
Kaina S272.OO0. Nuo šiandien kaina 

sumažinama 20K. 36 st. ir Union Ave. 
PARDUODAMAS 3 VONIŲ MŪRINIS 

SUREMONTUOTAS NAMAS 
Gražus „deck" ir sodas. Mažiau 

$300,000. 33 St. ir Lituanica 
Skambinti FTRST RATE REAI. ESTATE 

tel. 773-767-2400, Aušra 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. tntecta, ITAR-TASS, BNS 

2mų agentfjfų pranešimais) 

EUROPA 

c r v 

PRAHA 
Čekijos premjeras Stanislav 

Gross pirmadieni oficialiai at
sistatydino. Tikimasi, kad šis 
premjero žingsnis užbaigs ilgai 
trunkančią politinę krizę. 35 
metų S. Gross, kuris buvo jau
niausias Vyriausybės vadovas 
Europoje, pasitraukė kilus 
skandalui dėl to, kaip j is prieš 
šešerius metus įsigijo prabangų 
butą. Jo atsistatydinimas buvo 
numatytas praėjusią savaitę su
darytame susitarime, pagal ku
rį performuotai trijų parti jų 
koalicijos Vyriausybei vadovaus 
regionų plėtros ministras J i r i 
Paroubek. 

TALINAS 
Rusijos karinių oro pajėgų 

(KOP) lėktuvas An-26 pažeidė 
Estijos oro erdvę, pareiškė jos 
gynybos pajėgų vyriausiojo šta
bo atstovas spaudai. Rusijos ka
rinės oro pajėgos paneigė infor
maciją apie lėktuvą — sienos 
pažeidėją. Estijos gynybos pajė
gų vyriausiojo štabo informaci
ja, Kaliningrado link skridęs 
lėktuvas šeštadienį be leidimo 
įskrido į šalies oro erdvę netoli 
Vaindl salos, nutolo daugiau nei 
vieną jūrmylę ir mažiau nei po 
minutės pasišalino. Estijos oro 
siena ties Vaindl sala sudaro 
smailų kampą, kurio viršūnė 
siekia Suomijos įlankos vidurį, 
ir lėktuvai kartais „nuker ta" 
kampą, pažeisdami sieną. 

HELSINKIS 
Policija sulaikė suomį, ku

ris, kaip įtariama, per pastaruo
sius 15 metų panaudojo seksua
linę prievartą prieš mažiausiai 
445 berniukus iš Tailando. 1962 

m. gimęs vyras sulaikytas, kai 
grįžo iš 26-os kelionės po Tailan
dą, kuriame jis pradėjo lankytis 
1989 m. Praėjusių metų rudenį 
pirmieji informacijos apie įta
riamus vyro nusikaltimus, ku
riuos dabar tiria prokuratūra, 
suteikė Belgijos teisėsauginin
kai. Bylos tyrimui vadovaujan
tis detektyvas nurodė, kad por
nografinėje vaizdo medžiagoje 
įtariamasis nusifilmavęs su ber
niukais, kuriuos tvirkino pasta
ruosius šešerius metus . Visi 
berniukai yra 10-13 metų am
žiaus. 

vę dešimt dienų, jaučiasi gerai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RUSIJA 1 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladi-

mir Putin nurodė demokratiją ir 
pilietines laisves pagrindiniu 
savo politikos uždaviniu, pava
dinęs valstybę lygybės visuome
nėje ir ekonomikoje garantu. V. 
Putin nurodė tr is valdžios už
davinius: plėtoti valstybę, stip
rinti teisingumą ir kurti pilieti
nę visuomenę. Drauge V. Putin 
davė suprasti, kad demokratiza
cijos Rusijoje mastus ir spartą 
nustatys valdžia, atsižvelgdama 
į Rusijos „specifiką". 

KOROLIOV 
Kosminis laivas „Sojuz 

TMA-5" anksti pirmadienį ryte 
sėkmingai nusileido numatytoje 
vietoje už 89 km į šiaurę nuo 
Kazachstano Arkalyk miesto, 
pranešė Skrydžių valdymo cen
tras (SVC), įsikūręs Maskvos 
srities Koroliov mieste. Su laivo 
įgula buvo palaikomas nuolati
nis ryšys. Kosmonautas Saližan 
Saripov. NASA astronautas Le-
roy Chiao ir Italijos astronautas 
Roberto Vittori. kosmose išbu-

BAGHDAD 
Irako politikai dar tariasi 

dėl naujosios Vyriausybės narių 
sąrašo, tačiau jis gali būti pa
skelbtas šią savaitę, sakė vienas 
pagrindinio šiitų susivienijimo 
narys Jawad ai Maliki. Derybos 
dėl naujosios Vyriausybės vyks
ta nuo pat sausio 30-osios rin
kimų; joms trukdė šiitų susi
vienijimo, kurdų, sunitų ir laiki
nojo premjero Iyad Allawi parti
jos nesutarimai dėl ministerijų 
paskirstymo. 

AZIJA 

TOKYO 
Japonijoje keleivių pilnam 

priemiestiniam traukiniui nulė
kus nuo bėgių ir įsirėžus į gyve
namąjį namą, žuvo mažiausiai 
50 žmonių, o dar maždaug 300 
buvo sužeisti. Tai daugiausiai 
aukų pareikalavusi traukinio 
avarija Japonijoje per keturis 
pastaruosius dešimtmečius. Pa
reigūnai įtaria, kad 23 metų 
mašinistas viršijo deramą greitį 
ir nesugebėjo saugiai įveikti po
sūkio. 

JEREVANAS 
Daugiau kaip pusantro mi

lijono Armėnijoje ir užsienyje 
gyvenančių armėnų paminėjo 
90-ąsias turkų Osmanų imperi
jos vykdytų masinių žudynių 
metines. Kiekvienų metų balan
džio 24 d. armėnai mini masines 
krikščionių tautiečių tremtis ir 
žudynes, kurios Pirmojo pasau
linio karo metais buvo vykdo
mos Osmanų imperijoje. 

V. Putin: SSRS žlugimas — geopolitinė katastrofa 
Vilnius , balandžio 25 d. 

(ELTA) — „Sovietų Sąjungos 
žlugimas buvo didžiulė geopoli
tinė katastrofa, o rusų tau ta i — 
tikra drama". Tai pirmadienį 
pareiškė Rusijos prezidentas 
Viadimir Putin, skai tydamas 
metinį pranešimą Federaliniam 

Susirinkimui. 
„Šalies vientisumą pažeidė 

teroristinė intervencija ir po to 
įvykusi Chasavjurto kapitulia
cija, — teigė V. Putin. — Oligar
chų grupuotės rūpinosi tik savo 
korporaciniais interesais, o vi
suotinis skurdas pradėtas laiky

ti norma". Kaip sakė preziden
tas, „daugeliui tada atrodė, kad 
jauna demokratija yra ne Ru
sijos valstybingumo tąsa. o ga
lutinis jo žlugimas, užsitęsusi 
sovietinės sistemos agonija. Bet 
kaip tik tada atsirado ryžtas 
kurti naują, laisvą gyvenimą". 

A. Kubilius: Vyriausybės abejingumas atves į Lietuvą „Lukoil" 

Atkelta iš 1 psl . 
kaip įeis į istoriją: ar kaip prem
jeras, kurio valdymo laikotarpiu 
Lietuva tapo ES ir NATO nare. 
ar kaip premjeras, atvedęs į Lie
tuvą grėsmę jos saugumui ke
liančią 'Lukoil"". sakė A. Kubi
lius. 

Anot jo, ..Lukoil" nėra neiš
vengiama blogybė. ..'Mažeikių 
nafta' negali dirbti be rusiškos 
naftos. Tačiau ne vien tik 'Lu
koil' turi tokios naftos. Yra ir ki
tų Rusijos naftos kompanijų, 
kurios turi ir daug naftos, ir 
daug vakarietiško kapitalo ir 

kurios, mūsų žiniomis, nori 'Ma
žeikių naftos' akcijų, bet bijo, 
kad tos akcijos po kilimu jau yra 
faktiškai parduotos 'Lukoil'". 
sakė politikas. 

Jo nuomone, „Jukos" gali 
būti Kremliaus spaudžiama, 
kad akcijas parduotų „Lukoil". 

Benediktas XVI: mano programa — įsiklausyti i Viešpaties žodi 

Atkelta iš 1 psl. 
vienišumo, sugriautos meilės 
dykuma, — kalbėjo popiežius. 
— Yra Dievo tamsos dykuma, 
sielų, nebežinančių apie savo 
kilnumą ar žmogiškojo gyveni
mo tikslą, tuštuma. Pasaulyje 
plečiasi išorinės dykumos, ka
dangi vidinės dykumos tapo to
kios milžiniškos". 

„Todėl žemės tu r ta i dau
giau nebetarnauja visiems gy
venti skirto Dievo sodo kūrimui, 
o verčiami tarnauti išnaudojan
čioms ir griaunančioms jėgoms". 

sakė j is. 
Pasak Benedikto XVI, tik 

atsigręžęs į Dievą šiuolaikinis 
žmogus gali išnirti iš „sūrių 
kančios ir mirties vandenų, iš 
tamsos jūros be šviesos". 

Naujojo popiežiaus inaugu
racijos iškilmėse dalyvavo ir 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. J is Benediktui XVI 
palinkėjo sėkmes vadovaujant 
Katalikų bažnyčiai ir pakvietė jį 
atvykti į Lietuvą. 

Po iškilmingų mišių valsty
bių vadovams buvo surengta po

piežiaus audiencija. Lietuvos 
prezidentas su žmona pasveiki
no naująjį popiežių, palinkėjo 
jam sėkmės vadovaujant Kata
likų bažnyčiai. 

„Popiežius savo pirmajame 
viešajame pamoksle išreiškė la
bai svarbią mintį — valdžia yra 
tarnavimas žmonėms, o žmogui 
tarnaujanti valdžia yra taikos 
pagrindas. Šie žodžiai yra labai 
aktualūs ne tik bažnyčios ben
druomenei, bet ir politiniame 
gyvenime", įspūdžiais dalijosi V. 
Adamkus. 

Č Juršėnas: savivaldos rinkimai turi būti atsieti nuo euro įvedimo 

Vilnius, balandžio 24 d. 
(ELTA) — Socialdemokratų at
stovo Česlovo Juršėno siūlymas 
ankst int i savivaldos r inkimų 
datą konservatorių palaikymo 
greičiausiai nesulauks, nes jie 
tai sieja su socialdemokratų bai
me pralaimėti savivaldos rinki
mus dėl artėjančio euro įvedi
mo. 

Kritiškai idėją vertina ir po
litologai, tačiau pats idėjos siū
lytojas Č. Juršėnas tvirtina, kad 
siekis paankstinti savivaldos 
rinkimus yra susijęs su noru at
skirti euro įvedimo ir savivaldos 
klausimus ir tai nebūtinai turės 
;iakos socialdemokratų partijos 

pergalei ar pralaimėjimui 
„Tiesiog siūlom variantą -

padarysim anksčiau ir rinkimų 
neužgoš savivaldai nebūdingas 
klausimas. Neužmeskim savi
valdybininkams klausimų, ku
rie yra valstybės - visos Lietu
vos - ir netgi europinis reika
las", tvirtina Seimo pirmininko 
pavaduotojas Č. Juršėnas. 

Jo teigimu, rinkimų pa-
ankstinimas „gali turėti ir gali 
neturėti įtakos" rinkimų rezul
tatams. Be to, jis nesiėmė prog
nozuoti, ar rezultatai būtų pa
rankesni socialdemokratams, ar 
Darbo partijai. 

„Žmonės renka žiūrėdami į 

konkrečius veikėjus, veikian
čius toje savivaldybėje", sakė C. 
Ju r šėnas , pr idurdamas, kad 
vietos savivaldos rinkimams pa
rankesnis terminas metų pa
baiga, kai būna aiškūs metų re
zultatai. 

Pats Seimo pirmininko pa
vaduotojas C. Juršėnas teigia, 
kad tai tėra pasiūlymas, apie 
kurį reikia diskutuoti ir džiau
giasi, kad ši idėja iškilo būtent 
dabar. 

„Opozicija galės reikštis, 
kiek tik norės, ypač jei aš vesiu 
posėdį — kiti gal kreivai žiūri į 
opoziciją, o aš žiūriu su meile", 
šypsojosi C. Juršėnas. 

A f A 
DR. GENOVAITĖ 
STAPULIONIENĖ 
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Ata dr. Genovaitė Vana-
gaitė-Stapulionienė mirė 2005 
m. vasario 17 d. Vilniuje, kur 
gyveno nuo 2000 m. Palaidota 
Kavarsko kapinėse, Anykščių 
rajone. 

Dr. Genovaitė Stapulionie-
nė gimė 1912 m. kovo 9 d. 
Kavarske. Kaune Vytauto Di
džiojo universitete studijavo 
odontologiją ir baigusi studijas 
12 metų sėkmingai dirbo Lie
tuvoje. 1944 m. kartu su vyru 
pik. Antanu Stapulioniu pasi
t raukė į Vakarus, kur gyveno 
pabėgėlių (DP) stovyklose Wies-
baden ir Kassel — Mattenberg, 
Vokietijoje. Stovyklose ji dirbo 
dantų gydytoja teikdama pagal
bą tautiečiams. 1949 m. kovo 
mėn. atvyko su vyru į JAV, Bos
toną, iškviesta tetos Anasta
zijos Sabulienės. Vienerius me
tus dirbo paprasta darbininke, o 
po metų buvo priimta į Forsyth 
Dental School vienerių metų 
praktikai (internship). Profeso
riai, pastebėję jos gabumus ir 
patirtį, pasiūlė stoti į Tufts uni
versiteto Dental School, kad 
baigtų 2 metų trukmės kursą ir 
galėtų dirbti pagal savo profesi
ją JAV. Nepaisant sunkumų, 
kursą ji baigė aukščiausiais 
įvertinimais ir pagyrimais 1952 
m. birželio 8 d. Tai buvo pirmo
ji moterų dantų gydytojų laida 
Tufts universitete. Nuotrauka 
su tais metais baigusiomis dan
tų gydytojomis dar ir šiandien 
kabo Tufts universiteto Dental 
School dekano kabinete. 

Netoli Boston, Dorchester, 
MA, Genovaitė Stapulionienė, 
DMD, atidarė savo kabinetą, 
kur ilgą laiką sėkmingai dirbo. 
Daugelis jos pacientų buvo 
lietuviai. 

Pablogėjus vyro sveikatai, 
1976 m. ji uždarė savo kabinetą 
ir persikėlė gyventi į Floridą, 
kur liko gyventi ir po vyro mir
ties. Priklausė Lietuvių klubui, 
studijavo ispanų kalbą ir iš
moko ją laisvai vartoti. Kaip 
savanorė- ta lkininkė (vertėjai 
dirbo Mt. Sinai ligoninėje Mia-
mi apie 20 metų. Jos viršininkai 
norėjo, kad ji taptų nuolatine 
darbuotoja, bet ji geriau norėjo 
likti savanore. Jos darbas Mt. 
Sinai buvo įvertintas plake-
tėmis ir pagyrimo raštais. 2000 
m. grįžo į Lietuvą ir ten gyveno 
iki mirties. 

Dr. Genovaitė ir jos vyras 
pik. Antanas Stapulioniai buvo 
ilgamečiai Lietuvių fondo na
riai . Įvert indama Lietuvių 
fondo tikslus remti lietuvybės 
reikalus, dr. G. Stapulionienė 
2001 m. balandžio 26 d. atsiun
tė Lietuvių fondui laišką, ku
r iame pranešė, kad Lietuvių 
fondui paaukoja tris žemės 

Genovaitė Stapulionienė. 

sklypus, esančius Cape Cod, 
MA. Tuo metu tie trys sklypai 
buvo įvertinti 170,000 dol. 
suma. 

Kaip jos pusseserė Birutė 
Seiler rašo, dr. Genovaitė buvo 
maloni, švelni, inteligentiška 
moteris, mylima savo artimųjų 
čia JAV ir Lietuvoje. Savo 
asmenybe ir darbais j i savo 
aplinką darė geresne. Ji paliko 
pusseserę ir eilę kitų giminių 
JAV, dvi seseris ir brolį daug 
seserėčių ir brolėnų bei jų vaikų 
Lietuvoje. 

Jos vyras pik. Antanas 
Stapulionis, (Lietuvių Enciklo
pedija XXVIII), gimė 1893 m. 
gruodžio 6 d. Gustonių kaime, 
Joniškėlio valsčiuje, Biržų aps
krityje. Jaunystėje mokėsi 
Joniškėlio Žemės ūkio mokyklo
je, vėliau Kauno Saulės gimna
zijoje. Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui buvo mobi
lizuotas ir pateko į Irkutsko 
karo mokyklą, kurią baigė 1915 
m. dalyvavo Daugpilio kovose, 
Austrijos ir Rumunijos fron
tuose. 

Po karo sugrįžo į Lietuvą ir 
1918 m. lapkričio 23 d. įsijungė 
į slaptą Joniškėlio partizanų 
organizaciją, kurioje 1919 m. 
tapo štabo viršininku ir po 
mėnesio — Joniškėlio bataliono 
vadu. Lietuvos kariuomenėje 
ištarnavo iki 1940 m. Ėjo 3-čio, 
6-to ir 7-to pulko vado padėjėjo 
pareigas. 1927 m. — Tauragėje, 
nuo 1930 m. — karo komendan
tas Ukmergėje ir Panevėžyje. 
Už nuopelnus laisvės kovose 
apdovanotas Vyčio Kryžiumi. 
Mirė JAV 1978 metais liepos 3 
d. Jo palaikai 1993 m. buvo per
vežti į Lietuvą ir iškilmingai 
palaidoti Joniškėlio karių-did-
vyrių kapinėse. 

Už suteiktas žinias LF yra 
dėkingas dr. Genovaitės pus
seserei Bertha-Birutė Seiler ir 
artimai draugei Reginai Pet
ru tienei. 

Aldona Š m u l k š t i e n ė 

ŠV. TĖVUI MIRUS 
Atkelta iš 4 psl. 

Ji išganingai nutvieskė 
Jono Pauliaus II pontifikato 
metus , įkvėpė šventojo Tėvo 
žodžius ir darbus. Kviečiame 
visus tikinčiuosius melstis ir 
visus brolius kunigus aukoti šv. 
Mišias, prašant, kad ir šiomis 
netekt ies dienomis Dievo 
atsiųstoji dangaus liepsna mus, 
visą pasaulinę katalikų ben
druomenę, nepaliaujamai ly
dėtų ir saugotų. Dar gyviau ir 
karščiau švęskime Eucharistiją, 
iš kurios gimsta meilės perkeis
tas krikščioniškasis gyvenimas. 
Maldaukime, kad nuskaistinan
ti Šventosios Dvasios galia 
laikytų Bažnyčią vieningą ir 
susitelkusią. Puoselėkime Jono 

Pauliaus II paveldą, kantriai 
mokykimės iš Jo ištikimybės 
Kristui ir atsidavimo Švenčiau
siajai Dievo Motinai. Prašy
kime, kad Dievas suteiktų 
Šventosios Dvasios išminties 
kardinolams, kurie ne t rukus 
rinks naują Vyriausiąjį Gany
toją. 

Jonas Pauliaus II ligos ir 
mirties akivaizdoje mus per
smelkia šventa nuostaba. Iš
keliaudamas šventasis Tėvas 
mus dar kartą pakvietė: „Ne
bijokite". Jis mums dar kartą 
bylojo, kad tik sekdami Kristų 
išties įprasminsime savo lai
kiną viešnagę šioje žemėje. 

Lietuvos vyskupai 

Tai - Jūsų laikraštis 
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A f A 
GENOVAITĖ PLENIENĖ 

BABIANSKAITĖ 
Mirė 2005 m. balandžio 23 d. Holly Cross ligoninėje, 

Chicago, sulaukusi 75 metų. 
Gyveno Marąuette Park, Chicago. 
Gimė Kaune. Į JAV atvyko 1949 m. 
Nuliūdę liko: vyras Aleksandras, sūnūs Gediminas su 

žmona Danute, Saulius su žmona Rita, Viktoras su žmona 
Mary Ann; duktė Regina su vyru Lester Busch; anūkai 
Joseph, Natalie, Monica, Mark, Michael, Lydia, Luke, 
Alexandra ir Rebecca. 

Vaikai ir anūkai visuomet ją prisimins, kaip pačią 
geriausią mamytę ir močiutę visame pasaulyje. Genovaitė 
buvo žymi margučių margintoja. 

Velionė pašarvota antradienį, balandžio 26 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. 
Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. 

Laidotuvės trečiadienį, balandžio 27 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nu l iūdus i šeima 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410, 
www.palosgaidasfh.com 

A f A 
JUOZAS MIEČIUS 

Mirė 2005 m. balandžio 23 d., sulaukęs 85 metų am
žiaus. 

Gimė Lietuvoje, Varniuose. Gyveno Chicago, IL, Mar
ąuette Park apylinkėje. 

Nuliūdę liko: sūnus Rimas Miečius su žmona Jane: 
anūkai Darius ir Stepas Miečius; krikšto dukra Agota Va-
linskaitė bei daug giminių Lietuvoje. 

A.a. Juozas buvo a.a. Karolinos Miečienės vyras. 
Velionis bus pašarvotas antradienį, balandžio 26 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose. 
2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 27 d., 10:30 
vai. r. Brady—Gili laidojimo namuose, iš kur a.a. Juozas 
bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
kur 11 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve
lionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Partizanų globos 
fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

L i ū d i n t i s s ū n u s su šeima 

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

AtA 
Muzikui 

VYTAUTUI RASTONIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmo
nai AUGEI, vaikams STASIUI, RŪTAI, AUD
RAI, VILIJAI ir GAILEI bei jų šeimoms ir kartu 
liūdime. 

Feris ir Vanda Kaunai 
Zita Gražienė 

A t A 
KĘSTUTIS VIERAITIS 

paliko šeimą ir gimines amžinam atilsiui. 
Seseri ZITĄ SIAURUSAITIENĘ nuoširdžiau

siai užjaučiame. 

Karašu šeima 

DEMEttO* D t M E S K * 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^ 
• • • • • H 

JAUNIMO CENTRE VYKO 
VILIJOS KERELYTĖS KONCERTAS 

Artėja lietuviškų filmų 
festivalis Čikagoje 

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 

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAURAGĖS 
klubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks gegužės 5 d., ketvirtadie
nį, 1 v.p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. 

LIETUVIŲ FONDO NAUJAIS 
nariais kovo mėn. tapo: dr. 
Rimvydas Augis, Vytas ir Alfa 
Budrioniai, Vytautas Graužinis 
(1,200 dol.), kun. Vytas Meme
nąs (1,000 dol.), Liutaveras ir 
Danu tė . Siemaškos, John ir 
Linda Stasiukevičius, Strub-
Navickas šeima. Atminimo 
įnašais LF pagerbti šie Lietuvos 
partizanų vadai: Leonardas 
Grigonis „Užpalis", Bronius 
Liesys „Naktis", Juozas Šibaila 
„Merainis". Anelė Mačiulis 
įamžino Andrew Mačiulį. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3-
osios kuopos narių susirinki
mas įvyks balandžio 30 d., šeš
tadienį, 3:30 v.p.p.. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je. Kviečiame dalyvauti. 

LIETUVIŠKOS MIŠIOS VVAUKE-
gan/Lake County lietuviams šį 
kartą vyks gegužės 1 d., sekma
dienį, Marytown Pranciškonų 
bažnyčioje, 1600 W. Park Ave-
nue (Route 176), Libertyville. 
Pradžia 1 v.p.p. Mišias aukos 
kun. Jaunius Kelpšas. Kviečia
me dalyvauti šiose pamaldose. 
Praneškite ir paraginkite savo 
draugus bei pažįstamus į jas 
atvyksti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS 
Katalikių moterų sąjungos 3-oji 
kuopa ruošia pabendravimo 
pietus šeštadienį, gegužės 14 d., 
1 v.p.p., „Seklyčioje", 2711 W. 
71st Street, Chicago, IL. Nuo
širdžiai kviečiame visų kuopų 
nares, draugus dalyvauti šiuose 
pabendravimo pietuose. Apie 
dalyvavimą pranešti A. Leščins
kienei, tel. 773-582-7452. 

MOTINOS DIENOS PROGA, 
balandžio 30 d., 6:30 v.v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
vyks miuziklas „Gyvenimo ke
lias". Miuziklą atliks debiutuo
jantys aktoriai, šokėjai ir daini
ninkai. Po spektaklio visus 
linksmins da in in inkas Jonas 
Domarkas. Vietas prašome re
zervuoti tel.: 708-228-3157 ir 
312-804-5012. 

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

GEGUŽĖS 1 D., 12:30 V.P.P. 
kviečiame į Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos Lemonte ruošia
mus Motinos dienos pietus. 
Pabendrausime su motinomis. 

prisiminsime Amžinybėje esan
čias. Bus t rumpa programa, 
pietūs, paruošti Aldonos Šoliū-
nienės ir Antano Andriekaus 
muzika. Sta lus ir pavienes 
vietas prašome užsisakyti pas 
Astą Reitnerienę, tel. 708-301-
1790, arba Baniutę Kronienę, 
tel 630-968-0184. 

„ŽUVĖDROS" KONCERTE, kuris 
įvyks gegužės 1 d., sekmadienį, 
4 v.p.p. Morton mokyklos audi
torijoje, Cicero mieste, matysite 
ne tik Lotynų Amerikos, bet ir 
klasikinius šokius: lėtą valsą, 
lėtą fokstrotą, Vienos valsą ir 
ki tus . „Žuvėdros" kolektyvas 
Europoje tiek pat populiarus, 
kiek Airijos „River dance". 
Bilietus į „Žuvėdros" koncertą 
galima įsigyti „Seklyčioje", 
„Lietuvėlėje", PLC, Lemonte 
(sekmadieniais), Wheeling mies
telio „Balalaikos" parduotuvėje, 
Lemonto „World Food". Bilietų 
kaina nuo 30 dol. iki 45 dol. 
Čekius galima rašyti Lithua-
nian American Community, 
Inc. Taip pat galima užsisakyti 
tel.: 630-810-6803, arba 630-
620-9904. 

POETO JONO AISČIO III TOMO 
raštų knygos sutiktuvės įvyks 
gegužės 22 d., sekmadienį, PLC 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje. Šią literatūrinių raštų 
knygą pristatys prof. dr. Violeta 
Kelertienė. Meninėje progra
mos dalyje skambės Aisčio eilių 
dainos ir poezija. Knygos sutik
tuves rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
Jau trejus metus renkama 
informacija ir nuotraukos. Kny
ga redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu
nity, Inc., 2841 Denton Ct.. 
Westchester, IL 60154. 

SKELBIMĄ! 

Jaunimo centro vadovybė 
yra labai dėkinga dainų ir me
no mylėtojams, kurie apsilanko 
į šias patalpas. Neseniai mus 
aplankė Vilniaus universiteto 
kaimo kapela „Jaunimėlis", ku
rį kvietė „Draugo" valdybos 
pirmininkė Marija Remienė. 
Kiek vėliau lankėsi Alytaus 
meno ansamblis „Dainava", 
kurį globojo J a u n i m o centro 
taryba ir valdyba. 

Šis l ietuvybės iš laikymo 
centras labai retai būna lais
vas, jame vis kas nors vyksta, 
šiuos namus taip pa t yra pa
milę naujai atvykę mūsų tau
tiečiai. 

Ypatingai mus nudžiugino 
dr. Vilija Kerelytė, nusprendusi 
suruošti savo pamėgtų dainų 
koncertą. Suruošt i koncertą 
nėra taip papras ta , nes jam 
reikia gerai pasiruošti ir taip 
pat rasti rėmėją technikiniams 
reikalams. Vilija buvo laimin
ga, kad jai talkino jos tėvelis 
Alfonsas, mama Jo landa ir se
sutė Svajonė, apmokėdami vi
sas rengimo išlaidas. Jaunimo 
centro valdyba dėkinga dr. 
Vilijai už pasirinkimą šio lietu
vybės centro, nes ji čia „užaugo 
ir subrendo", da lyvaudama 
skaučių sueigose ir lankydama 
Lituanistikos institutą. 

Valdyba kviečia visus pa
sinaudoti šiomis pa ta lpomis , 
nesvarbu, kada atvyko į Ame
riką. 

Dr. Vilija Kerelytė buvo pa
ruošusi įspūdingą dainų reper
tuarą. Ja i akompanavo muzi
kas Algimantas Barnišk is , 
kur i s pora dainų at l iko su 
soliste Vilija Kerelytė. Koncerte 
apsilankė solistas Algis Motu
zą, kuris po ilgesnės viešnagės 
vėl išvyksta į Lietuvą. Solistė 
pakvietė Algį Motuzą į sceną 
dainuoti kar tu . Ši daina buvo 
klausytojų sut ikta su dideliu 
džiaugsmu. Nesibaigiant ploji
mams daina buvo pakartota . 

•P IGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutes nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 

I įkainius"? Dažniausiai ta i 
! prastas internetinio tipo, o ne 
i telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. 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! 

„Draugo" 
skelbimų skyrius 

Tel. 1-773-585-9500 

Vilija Kerelytė. 

Koncertas vyko mažojoje 
salėje, kuri yra naujai paruošta 
renginiams ir buvo užpildyta 
dainos mėgėjų. Koncertas tęsėsi 
pusantros valandos, o klausyto
jai nedavė ramybės, prašydami 
daugiau dainų, nes solistės dai
nos buvo labai malonios klausy
tojų širdims. Pažymėtina, kad 
dr. Vilija Kerelytė savo daino
mis yra linksminusi ne vieną 
kartą per organizacijų ruošia
mus renginius. 

Dr. Vilija, nors būdama la

bai užsiėmusi savo privačia 
praktika, niekada neatsisako 
dainuoti, jeigu yra kviečiama ne 
pelno siekiančių organizacijų. 

Pasibaigus koncertui, solis
tė pakvietė visus dalyvius ben
dram pasisvečiavimui. Dainos 
mylėtojai yra dėkingi dr. Vilijai 
Kerelytei už suteiktą malonų 
šeštadienio vakarą. Jaunimo 
centras taip pat dėkingas solis
tei už paramą šio centro išlaiky
mui. 

A n t a n a s Paužuo l i s 

^Jono ZJKtiprio jotocjrajiju paroda 

sukvietė dauq meno mylėtojų 
Vėlų balandžio 22 d. penktadienio vakarą 

jaukioje Čiurlionio galerijoje knibždėjo šimtai 
žmonių. Susiėjimui buvo proga, mat meno mylė
tojai rinkosi į Jono Kuprio pirmąja lietuvių ben
druomenėje organizuotą asmeninę fotografijos 
parodą. 

Paroda, pavadinta „Lietuviai Amerikoje" -
tai istorinis pasakojimas apie lietuvių gyvenimą, 
visuomeninę bei ku l tūr inę veiklą Amerikoje. 
Daugelis apsi lankiusiųjų parodoje negalėjo 
patikėti savo ak imis , ka i atpažindavo nuo
traukose save arba savo gimines ir draugus. 
Pokalbiai pakvipdavo prisiminimais, nukeldavę į 
dvidešimties metų senumo įvykių sūkur ius . 
Tačiau parodoje daug apsilankė ir jaunimo. J ie 
sakė, kad ši fotografijų paroda įdomi t iek 
meninės fotografijos prasme, tiek istorine. 

Savo muzikinėmis kompozicijomis svajingai 
meno mėgėjus nuteikė Bernardas Kordell. Kaip 

sakė Čiurlionio galerijos direktorė Laima 
Apanavičienė, šią parodą buvo lengviau suruošti 
negu kitas. Kodėl? Pasirodo daugybė žmonių 
vienaip ar kitaip norėjo prisidėti prie parodos 
rengimo: vieni rašė, kiti ruošė veišes, treti rėmino 
ir kabino darbus... 

Jonas Kuprys pristatymo metu buvo apipiltas 
sveikinimais, padėkos žodžiais apdovanotas ir 
draugiškai pagerbtas. O pats menininkas, kiek 
suglumęs, tepasakė: visiems labai dėkoju. 

Nuostabią fotoparodą galite aplankyti iki 
gegužės 13 d. Beje, tai galima padaryti kiekvieną 
dieną, išskyrus pirmadienį ir antradienį. Atėję į 
Čiurlionio galeriją Jaunimo centre, tiesiog prie 
durų paskambinkite ir jums bus atidaryta. 
Nuoširdžiai siūlau apsilankyti. Paroda tikrai 
verta dėmesio ir jūsų brangaus laiko. 

Vitalija Pu lok ienė 

Gegužės 22-26 dienomis 
„Facets" kino teatre, Čikagoje, 
vyks lietuviškų filmų festivalis 
„Lietuvių kinematografija -
tradicijos ir transformacijos". 
Tai antroji ir didžiausia lietu
viškų filmų retrospektyva JAV, 
kur bus pademonstruoti meni
niai ir dokumentiniai filmai 
sukurti nuo 1960 metų iki pat 
šių dienų. Festivalį organizuoja 
Lietuvos generalinis konsulatas 
Čikagoje, „Facets" kino centras, 
Amerikos lietuvių televizija ir 
Lietuvos institutas. 

Šis renginys skirtas supa
žindinti JAV žiūrovus su įvairių 
žanrų klasikiniais ir šiuo
laikiniais lietuviškais filmais. 
Festivalyje bus pademonstruoti 
23 meniniai, dokumentiniai, 
trumpametražiniai ir pilname-
tražiai filmai. Žiūrovai turės 
galimybę pamatyti trijų kartų 
lietuvių režisierių darbus - kino 

klasikų Vytauto Žalakevičiaus, 
Arūno Žebriūno, Roberto Ver
bos, Henriko Šablevičiaus, vidu
tinės kartos režisierių Algiman
to Puipos ir Jono Vaitkaus bei 
jaunųjų režisierių Šarūno Bar
to, Audriaus Stonio, Valdo Na-
vasaičio, Algimanto Maceinos, 
Vytauto V. Landsbergio, Dianos 
ir Kornelijaus Matuzevičių, 
Kristijono Vidžiūno sukur tus 
filmus. Festivalyje bus prista
tyti dar t ik pradėjusių kūrybinę 
veiklą Giedrės Beinoriūtės, 
Igno Miškinio, Igno Jonyno ir 
Ramūno Greičiaus darbai. 

Daugiau iformacijos apie 
festivalį ir jame demonstruoja
mus filmus galima rasti „Fa
cets" kino centro internetiniame 
puslapyje: 

w w w . f a c e t s . o r g / a s t i c a t . 
Kino centro adresas: 1517 West 
Fullerton Ave., Čikaga, tele
fonas 773-281-4114. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruoila: Aldona Smulkstienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicag o, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-4364906 

APIE SOCIALINIO DRAUDIMO 
PENSIJAS 

Kiekvienais metais į Lie
tuvą sugrįžta ar nori sugrįžti 
nemažai Amerikos lietuvių, 
kuriems iškyla klausimų dėl 
JAV Socialinio draudimo (U.S. 
Sočiai Security) pensijų išmo
kėjimo Lietuvoje. JAV amba
sados konsulinis skyrius yra 
tikrai visada pasiruošęs malo
niai atsakyti į visus rūpimus 
klausimus. Pateikiame šiek tiek 
bendros informacijos apie tai, 
kaip šios pensijos gali būti gau
namos gyvenant Lietuvoje. 

Visi Jungt in ių Amerikos 
Valstijų piliečiai, gaunantys 
JAV Socialinio draudimo (So
čiai Security) pensijas Jungti
nėse Valstijose, gali gauti jas ir 
išvykę gyventi į Lietuvą ar į 
kitas šalis. Žinoma, kiekvienas 
Amerikos pilietis gali ir toliau 
gauti savo pensiją į savo 
sąskaitą Amerikoje (Direct 
Deposit). Arba pensijos gali būti 
siunčiamos kiekvieną mėnesį 
čekiais į Lietuvoje esančią JAV 
ambasadą. Pagal Amerikos pi
liečio pageidavimą, vėliau šie 
čekiai gali būti kas mėnesį iš
siunčiami jam registruotu paš
tu, arba pats pilietis (ar jo įga
liotas asmuo), gali ateiti į JAV 
ambasadą ir pasiimti savo 
čekį. 

Asmenys, turintys „Žalias 
korteles" (Permanent residents) 
ir gaunantys Socialinio draudi
mo pensiją Amerikoje, taip pat 
gali gauti šią pensiją ir Lie
tuvoj, išskyrus tuos atvejus, kai 
pensija mokama jiems kaip 
išlaikytiniams ar našliams 

(dependents and survivors). 
Asmenims, kurie neturi JAV 
pilietybės ir gauna išlaikytinių 
ar našlių (dependents and sur
vivors) pensijas Amerikoje, yra 
tam tikrų apribojimų. Šie as
menys tur i būti pragyvenę 
Amerikoje mažiausiai 5 metus 
bei tur i įrodyt, kad su tuo asme
niu, kurio pensija jiems pri
skaičiuota, visus tuos metus 
juos siejo šeimyniniai ryšiai. 

Tiek Amerikos piliečiai, tiek 
asmenys, kurie yra Lietuvos 
piliečiai ir turi nuolatinio gyve
nimo statusą Amerikoje, gali 
gauti savo pensiją ir gyvendami 
bet kurioje kitoje šalyje (Vo
kietijoje, Izraelyje ir kt). 

Kilus bet kokiems klausi
mams patariame susisiekti su 
artimiausiu Socialinio draudi
mo skyriumi Amerikoje. Taip 
pat prašome kreiptis į Jung
tinių Amerikos Valstijų amba
sados Lietuvoje Konsulinį sky
rių. Konsulinio skyriaus telefo
nas — 370-5-266-5596. Elektro
ninis paštas — 

con8ec@state.gov 
bei internete puslapis 

www.usembassy . l t . 
Taip pa t galime rekomenduoti 
JAV Socialinio draudimo 
internetinį puslapį 
ww-w.80cialsecuri ty.gov/inte 
r n a t i o n a l / y o u r s s . h t m l , ku
riame tikrai rasite daug nau
dingos informacijos. 

JAV a m b a s a d o s 
Lietuvoje konsu l in i s 

sky r iu s 

DIDELĖ DOVANA MAIRONIO LIETUVIŲ 
LITERATŪROS MUZIEJUI KAUNE 

Maironio lietuvių literatūros muziejui Kaune buvo persiųsta 
didelė dovana, specialiai skirta Išeivijos literatūros skyriui: 
Lietuvių enciklopedijos 37 tomai, enciklopedijos „Britanica" pilnas 
komplektas su priedais, Br. Kviklio - „Lietuvos bažnyčios" 6 
tomai ir „Mūsų Lietuva" 6 tomai. Taip pat pasiųsta labai vertingų 
meno leidinių lietuvių ir anglų kalba. 

Malonu paminėti, kad muziejaus Išeivijos literatūros skyriaus 
vedėja Virginija Paplauskienė yra atvykusi muziejaus reikalais į 
Ameriką, lankėsi Čikagoje, buvo užsukusi pas Sofiją ir bibliofilą 
Stasį Džiugus, t a proga jos skyriui muziejuje gaudama dovanų -
meno leidinių ir enciklopedijas. 

Lankytojai Jono Kuprio fotografiju paro Vitalįjc į lokienės nuotr. 

Remktte Ir platinkite katalikišką spaudą 
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