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Marijampolėje išdalyti „Auksiniai svogūnai 
[ Renginio metu Lietuvos politi- r į s į užpakalį y ra postūmis eiti 

kai buvo kandžiai „traukiami per myn". 
^^^^W ."->-.. ̂  ^ , -WĖįt d a n t i " - Suvalkiečių ūkininko perso- Prezidento Valdo Adam 

Žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė „Auksinį svogūną" gavo nominacijo
je „Metų krikštynos". Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Marijampolė, balandžio 3 d. nį Marijampolėje vykusioje šventėje 
(ELTA) — Humoristinių apdovanoji- staigmenų netrūko — kar tu su ša
mų — „Auksinių svogūnų" šiemet lies politikais apdovanojimą gavo ir 
užteko ne vien politikams. Seštadie- kumelę praradusi dzūkė. 

Renginio metu Lietuvos politi
kai buvo kandžiai „traukiami per 
dantį". Suvalkiečių ūkininko perso
nažą atliekantis aktorius Remigijus 
Vilkaitis renginio pradžioje stebėjosi 
pilna sale žiūrovų: „Paskutinįkart 
tiek suvalkiečių vienoje vietoje ma
čiau pernai, kai degė mero namas". 

Iš dešimties apdovanojimų šie
met net penki atiteko ne politikams, 
o žmonėms, vienaip ar kitaip susiju
siems su politikais. 

LNK televizijos laidos „Dviračio 
žynios" organizatoriai, rengiantys 
politikų apdovanojimus, pagerbė ir 
save, įsteigę specialią nominaciją 
„Metų reportažas". Sį prizą paėmė 
aktorius R. Vilkaitis, suvaidinęs 
Viktorą Agurkichą reportaže apie 
Lietuvos prokurorų kelionę į Mask
vą ieškoti vieno diplomo pėdsakų. 

„Metų mįslės" prizas paskirtas 
išgarsėjusiai buvusiai Krekenavos 
agrofirmos darbuotojai, bet ji atsiim
ti prizo neatvyko. 

Šventėje nepasirodė ir Vilniaus 
meras Artūras Zuokas, apdovanotas 
už „Metų posakį": „Kiekvienas spy-

Lenkijos 
universitetas 

nusitaikė 
į Vilnių 

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS) — 
Balstogės universitetas skelbia ne
trukus Vilniuje atidarysiantis filia
lą, kuriame būtų dėstoma lenkų kal
ba. Tuo tarpu Lietuvos švietimo val
dininkai apie tokius planus teigia 
nieko nežinantys. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", Balstogės universitetas jau 
renka filialui Vilniuje steigti reika
lingus dokumentus. Jau gauti Len
kijos užsienio reikalų ministro ir 
Valstybinės akreditacijos komisijos 
leidimai. 

Balstogės universiteto filiale 
Vilniuje žadama mokyti dviejų spe
cialybių — ekonomikos ir informa
tikos, bet nea tmetama galimybė, 
kad mokslo kryptys ilgainiui būtų 
plečiamos. Studijos lenkų kalba 
truktų trejus metus, paskaitas skai
tytų Lenkijos dėstytojai, nors tiki
masi ir Lietuvos mokslininkų para
mos. 

Pasak universiteto atstovų, fi
lialo veiklą planuojama finansuoti iš 
Lenkijos biudžeto, laukiama ir Lie
tuvos paramos. 

Manoma, kad daugumą studen
tų Vilniaus fakultete sudarys Lietu
vos lenkai. Anot universiteto moksli
ninkų, išanalizavus Lietuvos statis
tikos duomenis, paaiškėjo, kad len
kų tautinė mažuma yra prasčiau iš
silavinusi negu lietuviai. 

Premjeras tikisi, jog derybos tęsis 
Vilnius, balandžio 3 d. (BNS) — 

Praėjusią savaitę turėjęs vilties grei
tai susitarti su Rusijos naftos susi
vienijimu „Jukos" dėl „Mažeikių 
naftos", premjeras Algirdas Brazaus
kas pirmadienį negalėjo pasakyti, 
kada toks susitarimas gali būti pa
siektas ir ar iš viso jis bus pasirašy
tas. 

Be konkrečių rezultatų pasibai
gus paskutiniam Lietuvos derybi
ninkų ir „Jukos" prezidento susiti
kimui, A. Brazauskas pirmadienį vis 
dėlto sakė manąs, kad derybos tarp 
Lietuvos ir „Jukos" bus tęsiamos. 

„Ar tai svarbiausia — data, 
mums svarbiausia — rezultatas. Aš 
manau, kad derybos tęsis", — kal
bėjo premjeras, paklaustas, kada, jo 
manymu, galėtų būti pasiektas susi
tarimas. 

Premjeras taip pat patikino, kad 
sekmadienį Vilniuje su ūkio ministro 
Kęstučio Daukšio vadovaujamais de
rybininkais susitikęs didžiausią kai
ną už „Jukos" valdomas "Mažeikių 
naftos" akcijas pasiūliusio Lenkijos 
naftos bendrovės „PKN Orlen" pre
zidentas Igor Chalupec nepateikė 
Lietuvai jokių raštiškų pasiūlymų. 

Ats is ta tyd ina A T teisėjas 
Tai patvirtino prezidento pata

rėjas teisės klausimais Haroldas 
Šinkūnas. 

Jis sakė kol kas nežinąs teisėjo 
pasitraukimo motyvų, nes nėra ma
tęs paties teisėjo prašymo. 

Pasak H. Šinkūno, pirmadienio 
vidurdienį AT pirmininkas V. Grei
čius pasiprašė „labai greito" priėmi
mo pas prezidentą ir įteikė V. Mike
lėno pareiškimą. 

Anot patarėjo, prezidentas pla
nuoja artimiausiu metu susitikti su 
V. Mikelėnu ir aptarti jo pasitrauki
mo motyvus. 

H. Šinkūno teigimu, V. Adamkui 
įteiktame pareiškime tokio sprendi
mo motyvų nėra nurodyta. 

Pats V. Mikelėnas Lietuvos radi
jui sakė, jog iš pareigų pasitraukia, 
kad galėtų laisvai kalbėti ir reikšti 
nuomonę apie teismų ir visuomenės 
problemas. 

Valentinas Mikelėnas 
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS) — 
Aukščiausiojo Teismo (AT) teisėjas 
Valentinas Mikelėnas pirmadienį 
įteikė prezidentui Valdui Adamkui 
atsistatydinimo pareiškimą. 

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

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

ris į užpakalį y ra postūmis eiti pir
myn". 

Prezidento Valdo Adamkaus 
renginyje taip pat nebuvo. J a m skir
t a s svogūnas nominacijoje „Metų 
benamis" „už tai , kad jo namas buvo 
įkeistas, kad turė tų kur gyventi pa
tarėjai". 

Žemės ūkio ministrė Kazimira 
Prunskienė taip pat buvo pagerbta. 
J i „Auksinį svogūną" gavo už tai, 
kad praėjusią vasarą Rusijoje buvo 
tituluota kunigaikštiene. 

Siame 
numeryje: 

Dvylika „Kvieslio 
sveikaton" tomų. 
Nepamirštamasis. 
Baltarusija: žvilgsnis \ 
praeitį. 
Lietuvos Kataliku 
Bažnyčios rūpesčiai ir 
laimėjimai. 
Maldos galia. 
Moterų teisės. 
Prisimenant C. Surdoką. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Lietuvių telkiniai. 
Renginių kalendorius. 
Seselių rėmėjų vakarienė. 
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DVYLIKA 
KVIESLIO SVEIKATON" 

KNYGŲ 
BERNARDAS ŠAKNYS 

Jono Adomavičiaus 12-oji „Kvies
lys sveikaton" knyga Vilniuje pasi
rodė 2006 m. pradžioje. Ją išleido 
„Valstiečių laikraščio" leidykla. Kaip 
ir ikišiolinės Jono Adomavičiaus kny
gos — ne tik savitu „Kvieslio" pava
dinimu, bet ir gražiais viršeliais, 
maloniu akiai šriftu. Redaktorės 
sudarytojos Danutės Sverdiolienės 
išmintingai sudėliotos Jono Adoma-

-vičiaus radijo paskaitos ir straips
niai sudaro išbaigtą vientisą kūrinį 
„Asmenybės formavimo ypatumai". 

Taigi, dvylika storų knygų, ku
rias galima drąsiai pavadinti lietu
viškuoju medicinos žinynu ar tarp
tautiniu žodžiu; medicinos enciklo
pedija. Alytiškė gydytoja kardiologe, 
perskaičius Jono Adomavičiaus raš
tus, pareiškė: „Labai reikalingos ir 
svarbios mūsų tautai knygos. Aš, 
kaip gydytoja, iš jų semiuosi ne tik 
medicininių žinių, bet ir išminties, 
labai reikalingos gydytojui kasdie
niniame darbe". Sigitos Lipovienės 
nuomone, kiekvienam Lietuvos gy
dytojui pravartu turėti Jono Ado
mavičiaus „Kvieslį", duoti jį per
skaityti savo ligoniams. 

Dvyliktasis tomas tarsi apvai
nikuoja nepaprastai didelį gydytojo 
Jono Adomavičiaus darbą: 1-12 
knygų dalykinė rodyklė. Pažvelgęs į 
ją, nesunkiai randi tau rūpimą temą. 
Nurodytas tomas ir tos temos pus
lapis. Patogu ir paprasta, tereikia 
turėti po ranka visus 12 „Kvieslių". 

Pirmasis „Kvieslys sveikaton" 
dienos šviesą išvydo 2000-aisiais 
metais. Jo tema „Mityba". Kaip ir 
įprasta pirmosios knygos įžangoje, 
autorius nurodo pradėtų leisti 
„Kvieslio sveikaton" knygų paskirtį: 
„Skiriu žmoniškiausių, gabiausių, 
mokslo pažangai imliausių, savu 
gyvenimu savo prieauglį normaliais 
asmenimis — lietuviais patriotais 
ugdančių, savas ir svetimas neigia
mybes atmetančių, nuo senovės svei
ka mityba ir dorybe save palaikančių 
žmonių tėvynei — Lietuvai". 

Tėvynei Lietuvai, lietuviui auto

rius skyrė savo ilgo gyvenimo metų 
išminties ir dvasios aruodus. O jie 
kupini ne tik viso pasaulio naujausių 
medicinos pasiekimų apžvalgomis, 
bet ir sąsajomis su mūsų tautos 
istorija, filosofija, menu. Skaityda
mas kiekvieną knygą, suklūsti ir 
pažvelgi į save kaip žmogų, Dievo 
kūrinį. Ketvirtosios knygos, pava
dintos „Žmogaus tapimo žmogumi 
pamatai" įvadiniame žodyje dak
taras įsitikinęs, kad niekas negali ir 
negalės žmogaus pagerinti, sužmo
ginti vien žodžiais, įstatymais, įsa
kais, policija, kalėjimu ar pragaru 
grasindamas. „Žmogui reikia dvasi
nio maisto, reikia gėrio, kūrybos, 
pasiaukojimo pavyzdžių", — tvirtina 
J. Adomavičius. Ir į skaitytoją pra
byla aiškindamas Dievo Jautį ir esmę. 
Štai keletas Dievo esybės apibūdi
nimų: „Dievas kaip išmintingas 
lietuvis — Jis daro nuostabius daly
kus"; „Dievas kaip lietuvė Motina — 
ar tu, lietuvi, nesi laimingas tokią Ją 
turėdamas? Ar tu netrokšti, kad 
kiekvienas Žemės gyventojas tokią 
Ją turėtų?" „Dievas yra kaip Lietu
vos šilo oras — tu jo nematai, bet 
žinai, kad Jis tikrai yra". 

Dvylikos knygų apžvalgoje neį
manoma pateikti to plataus ir visa
pusiško daktaro J. Adomavičiaus 
skaitytojui atskleisto pasaulio erd
vės, iš kurios žmogus gali pasisemti 
dvasinių jėgų ir stiprybės įveikti bet 
kokią negalią, surasti vilties šalti
nius net pačiose sunkiausiose gyve
nimo aplinkybėse. 

Kaip buvo sutiktos Lietuvoje 
Jono Adomavičiaus „Kvieslio sveika
ton" dvylika knygų? Švenčionių pro
fesinio rengimo centro direktorius — 
taip pavadinta Švenčionių rajono 
Cirkliškio žemės ūkio mokykla — 
Valierius Navickas, šios mokyklos 
mokytojas Bronius Lazaraitis pa
naudojo Jono Adomavičiaus raštų 
knygas jaunimo dvasiniam ugdy
mui. „Kvieslio sveikaton" aptarimai 
vyko visus metus. B. Lazaraitis, pa
rengęs „Kvieslių" pagrindu projektą 
„Būkime sveiki", džiaugėsi, kad jau
nimui patikusios daktaro knygos, 

kad kaimuose visos 
šeimos skaitė ir tų 
knygų pagrindu pa
žvelgė į savo sveikatą. 
Šiuo metu ši jaunimo 
ugdymo įstaiga ren
giasi viso rajono mas
tu surengti Jono 
Adomavičiaus knygų 
„Kvieslys sveikaton" 
skaitymus. Šiai min
čiai pritarė Švenčionių 
rajono savivaldybės 
meras Vytautas Vige
lis. 

Plačiai Jono Ado
mavičiaus raštai pa
sklido Jurbarko rajo
ne. Naujamiesčio mo
kyklos pedagogė Rim-
gailė Gulbinienė su
rengė knygos skaity
mus ne tik mokykloje, 
bet ir miestelyje. Jos 
įsitikinimu „Jono Ado
mavičiaus raštus turi 
skaityti jaunimas, jie 
padės užbėgti už akių 
žmogaus degradavi
mui ateityje". O Ig
nalinos rajono Didžia
salio vidurinės mo
kyklos mokytoja Dalia 
Pajedienė išreiškė vil
tį, jog būtų puiku, 
jeigu kas nors pa
ruoštų ir išleistų 
spalvingą Jono Ado
mavičiaus „Kviesliu-
ką" pradinukams. Ji 
teisi: sveikatos pamatai klojami 
vaikystėje. 

Kiekvienas, perskaitęs Jono 
Adomavičiaus „Kvieslį" dėl daug ko 
susimąstė. Ne vienas atsiduso: 
„Kaip gaila, kad šio daktaro minčių 
neišgirdau jaunystėje. Juk jau vėlu 
pradėti gyvenimą iš naujo...". Tačiau 
atidžiai perskaitęs Jono Adomavi
čiaus knygas, paneigs tokią nuos
tatą: Jonas Adomavičius tikina, kad 
niekada nėra vėlu: „Asmenybė yra 
dvasinis pastatas. Ji kuriama visą 
gyvenimą", — teigiama 12-ojo tomo 
kvieslyje. Ir tik būtina ne atidėlioti 
savojo pasikeitimo, o imtis atsa
komybės dabar, tuojau pat, nes: „Jei 
žmogus pats nesiima atsakomybės 
dėl savo likimo, tai pasaulis jam su
formuoja likimą savo nuožiūra", — 
daro išvadą daktaras. 

Lietuvos žmonės dėkingi išeivi
jai už tokį minties ir dvasios galiū
ną, pakvietusį lietuvį į sveiką ir 
laimingą būtį. 

Daktaras Jonas Adomavičius 

Vaisiai ir mėsa — nelabai naudingi 
JAV ir Vakarų Europos maisto 

komisijos pasėjo paniką tarp vartoto
jų, išspausdinusios šiurpius duome
nis, jog beveik visi maisto produktai 
per pastaruosius 60 metų prarado 
iki 75 procentų žmogaus organiz
mui itin reikalingų mineralų ir vi
taminų. 

Tai jau ne sumažėjimas, bet 
tikra griūtis. Mokslininkai patvirti
no, kad, palyginti su 1940 metais, 
smarkiai sumažėjo daugelio vaisių, 
daržovių ir mėsos maistingumas. 
Dabar reikia suvalgyti penkis apel
sinus, kad gautum tokį pat kiekį svei
katai naudingų medžiagų, kiek vie
nas apelsinas turėjo 1940-aisiais. 

Mėsa prarado daugiau nei 55 
procentus geležies. Dar didesnę žalą 
patyrė kalakutiena ir kiauliena. 
Piene 62 procentais sumažėjo gele
žies, 21 — magnio. Mėsoje dabar 
gerokai mažiau kalcio, kurio reikia 
kaulų masei atkurti. Daugelyje sū

rių kritiškai sumažėjo mineralų ir 
medžiagų, būtinų širdies ir krau
jagyslių sistemos veiklai palaikyti. 
Gudytojai sako, kad tokia padėtis 
itin kelia nerimą, nes šis nuosmukis 
įvyko per labai trumpą kartos gy
venimo laikotarpį. Tai gali turėti 
didžiulės įtakos žmonių sveikatai. 
Daugelis dėl to kaltina išsekusią 
dirvą ir intensyvią žemdirbystę, kai 
augalams auginti naudojama daug 
chemijos, todėl jie nespėja sukaupti 
reikalingų komponentų. Tokias nu
skurdusiais pašarais šeriami ir gy
vuliai. Štai kodėl taip pakito daržo
vių, vaisių ir mėsos skonis. 

Cheddar sūrio žaliavoje dabar 
yra 38 procentais mažiau magnio. 
Visame pasaulyje diegiami intensy
vūs šiuolaikinio ūkininkavimo meto
dai, leidžiantys už mažesnę kainą 
gauti daugiau produkcijos. Jie tie
siog nuskurdina mūsų maistą, kai 
mėsa tampa lyg ir ne mėsa. Eksper

tai mano, kad produktų kokybė tik 
prastės. Škotų ūkininkai anksčiau 
savo jautukus tris metus penėdavo 
natūraliose ganyklose su naudingų 
medžiagų prisodrintomis įvairiomis 
žolėmis. Todėl škotiška jautiena 
garsėjo pasaulyje. Dabar galvijai at
sėdami per 12 mėnesių, naudojant 
chemikalais sparčiai išaugintus pa
šarus. 

Iš pažiūros mėsa atrodo puiki, 
tačiau ji visiškai prarado buvusias 
skonio savybes. Taip pat yra ir su 
skonio netekusia kiauliena. Pozicijas 
augalininkystėje dabar užima kom
bainai, gaminantys pesticidus ir 
cheminius priedus, kurie užtikrina 
fantastiškai veržlų grūdinių kultū
rų, daržovių ir vaisių augimą bei 
nokimą. O su maistu negaunamus 
vitaminus organizmas sunkiai pasi
savina. 
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BALTARUSIJA: 
ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ 

Pokalbis su Seimo nariu Rimantu Dagiu, 
stebėjusiu prezidento rinkinius Baltarusijoje 

— Dažnai į kurį nors Lietuvos 
radiją, vykstant diskusijai apie 
Baltarusiją, paskambina klausy
tojai, kurie pareiškia, jog Bal
tarusijoje žmonės gyvena geriau 
negu Lietuvoje, Latvijoje ir Len
kijoje. Jūs stebėjote rinkimus 
Baltarusijos provincijoje, kaip 
yra iš tikrųjų? 

— Tai propaganda. A. Luka
šenka valdo ne tik šalį, bet ir prezi
dento fondą, kurio dydžio niekas neži
no. Tai milijardinis fondas, į kurį 
plaukia visi pinigai už ginklų prekybą 
(Baltarusija pagal ginklų prekybą yra 
šeštoji pasaulyje). Manau, tokių 
skambintojų visada atsiras, net ir iš 
politikų, su simpatija žiūrinčių į to
kius fondus. Manęs tie dalykai neste
bina. Dideli pinigai visada turi „pa
sekėjų" ratą. 

Konkrečiai dėl gyvenimo lygio 
Baltarusijoje. Kainos ten šiek tiek 
didesnės negu Lietuvoje, kolūkiečių 
uždarbis — apie 400 litų, Lukašenka 
teigia, kad mieste gyvenančiųjų alga 
200 eurų (apie 690 Lt), bet iš tikrųjų 
yra apie 150 eurų (apie 510 Lt), pensi
ja — mažesnė negu pas mus. Tai 
paskaičiuokite, kaip galima „geriau" 
gyventi Baltarusijoje. 

Baltarusijos valdžia turi daugiau 
galimybių žaisti energijos išteklių 
kainomis, nes iš Rusijos gauna kelis 
kartus pigesnę naftą ir dujas. Iš 
spekuliacijos, eksportuojant tuos pro
duktus į Vakarus, jos pačios verti
nimu, Baltarusija uždirba apie 5 
mlrd. dol. per metus. 

Daugelis, ypač kaime, pažymi 
pastovumą. Kai griuvo Sovietų sąjun
ga, nutrūko visi ligtoliniai ryšiai ir 
sistema griuvo, „stojo" chaosas. Taip 
buvo ir Lietuvoje. Lukašenkai pini
gais, gaunamais iš spekuliacija ener
gijos šaltiniais, pavyko sustabdyti 
chaosą, buvo pradėti mokėti nors ma
ži, bet reguliarūs atlyginimai. Tai 
žmonėms sukelia teigiamos valdžios 
įspūdį. Lyginti savo gyvenimą su 
išoriniu pasauliu jie neturi jokių ga
limybių. Lukašenka valdo visus ži-
niasklaidos kanalus kaip sovietme
čiu. Turėdamas tokią galimybę jis su
kuria žmonėms tam tikrą stabilumo 
iliuziją, kad valstybėje visur yra gerai. 

Minsko gatvės yra švarios, valsty
biniai pastatai nudažyti, bet jeigu 
pavažiuosi toliau nuo Minsko, rasi so
vietmečio kontoras, sovietmečio resto
ranus ir parduotuves. Taigi viskas yra 
išorėje. 

Lukašenkos propaganda kuria 
Baltarusijos nepriklausomumo idėja, 
kad ji pati gali spręsti, kad jai niekas 
negali diktuoti. Žmonėms, kurie so
vietmečiu jautėsi trečiarūšiais pilie
čiais ir kurių kalba buvo laikoma tre
čiarūše, tai patinka. Bet kad neprik
lausomybės demonstravimas yra tik 
propaganda, atspindi toks faktas, kad 
užrašai baltarusiški, o oficiali kalba 
— rusiška. Mokyklos taip pat praktiš
kai visur rusiškos. Tik giliai kaimuo
se, kur žmonės dar kalba baltaru
siškai, yra išlikusios baltarusių mo
kyklos. 

Kaimas neturi jokios informaci
jos. Apie tai, kas vyksta Minske, jis 
nieko nežino, žino tik, kad Vakarų 
valstybės yra teroristinės, tarp jų — ir 
Lietuva, kurios nori sugriauti neprik
lausomą Baltarusiją. Kai B. Bra-
dauskas Seime kalbėjo, kad Baltaru
sija prieš mus nesiima jokių ne
draugiškų veiksmų, sakė netiesą. Bal
tarusijos propaganda yra mums 
absoliučiai priešiška. Baltarusiams 
kalama į galvą, kad mes gyvename 
lūšnynuose, kad mūsų žmonės alkani 
ir basi. Teko kalbėti su žmonėmis, 
kurie yra buvę Lietuvoje, jie į gyve
nimą žiūri su pavydu. 

— O kaip iš arti atrodė rinki
mai Baltarusijoje? 

— Rinkimų kompanijos metu te
levizijos kanalai dirbo tik Luka
šenkai. Kiti kandidatai per visą kam
paniją gavo eterio tik 2 vai. Taigi apie 
kokius nors rinkimus kalbėti netenka. 
Minske viską sekė policija, stebėtojus 
iš užsienio — taip pat, Gruzijos parla
mentarai , pažeidžiant visas tarptau
tines normas, nebuvo įsileisti ir kelias 
dienas praktiškai buvo uždaryti oro 
uoste. Prie jų negalėjo prieiti net 
Gruzijos konsulato atstovai. Kai tik 
mes viešbutyje nusprendėme susitikti 
su gruzinų parlamentarais, išėję pro 
duris jau buvome filmuojami. Tai 
reiškia, kad sekimas yra totalus, 
nepaisant parlamentaru neliečiamy-

DANUTE BINDOKIENE 

Nepamirštamasis 

Praėjusį sekmadienį Šv. Petro 
aikštėje vėl susirinko dešim
tys tūkstančių žmonių. Aidė

jo giesmės ir plevėsavo... lenkiškos 
vėliavos! Tokius vaizdus dar nela
bai seniai televizoriaus ekrane 
buvome pratę dažnai matyti, kai 
popiežiumi buvo Jonas Paulius II, 
iš Lenkijos atvykstant piligrimų 
minioms, o dar labiau — kai jo gy
venimas Žemėje artėjo prie pasku
tinio atodūsio. Tuomet kartu su 
miniomis Šv. Petro aikštėje budė
jo, meldėsi ir to lemiamo akimirks
nio su baime laukė ne tik lenkai, 
bet visas pasaulis. Ne visi galė
jome nuvykti anuomet į Romą, bet 
visi vienu ar kitu būdu dalyvavo
me popiežiaus Jono Pauliaus II 
mirties agonijoje... 

Šiemet balandžio 2 d., praėjusį 
sekmadienį, sukako lygiai metai 
nuo popiežiaus Jono Pauliaus II 
mirties. Tos skaudžios sukakties 
proga vėl į Šv. Petro aikštę buvo 
susirinkusios nesuskaičiuojamos 
maldininkų minios, jis taip pat 
buvo prisimintas daugelyje pasau
lio vietų — ne vien katalikų, bet ir 
kitų religinių bendruomenių, ir net 
visiškai netikinčių. 

Per daugiau kaip ketvirtį šimt
mečio popiežiavimo laikotarpį po
piežius Jonas Paulius II palietė ir 
galbūt pakeitė daugelio mūsų pla
netos žmonių asmeninį, o valsty
bių — net ir politinį gyvenimą. 
Nors visi popiežiai pagal tradiciją 
vadinami šv. Tėvu, Jonui Pauliui 
II šis titulas geriausiai atitiko, nes 
jis tikrai buvo šventas žmogus, į 
savo tėvišką globą buvo paėmęs 
visą pasaulį, visus jo žmones, ypač 
vargstančius, persekiojamus, ken
čiančius. 

Jonas Paulius II kančią gerai 
pažino. Galima sakyti, kad pats 
buvo su kančia susigyvenęs, kas
dien sunkėjant Parkinson ligai ir 
kitoms negalioms, galbūt susie
toms su piktadario šūviu, galbūt ir 
su metų našta. Tačiau fiziniai 
skausmai niekuomet nepalaužė jo 
dvasios stiprybės, nesutrukdė eiti 
popiežiaus pareigų, net tuomet, 
kai buvo neįmanoma vaikščioti, 
priklaupti, kalbėti. Iki savo pas
kutinės gyvenimo valandos šv. 
Tėvas Jonas Paulius II meldėsi už 

žmoniją, aukojo už ją savo kančias, 
laimino stingstančia ranka. 

Jonas Paulius II buvo vadina
mas keliaujančiu popiežiumi, nes 
aplankė kone visus mūsų planetos 
žemynus, susitiko su milijonais 
žmonių, nebijojo didiesiems į akis 
pasakyti tiesą ir nusilenkti prieš 
mažuosius. Tikima, kad šis popie
žius buvo pats didžiausias kups
tas, privertęs nuo kelio nusprūsti 
ir sudužti „nenugalimosios sovietų 
imperijos" vežimą. Jo skatinamas, 
Lenkijoje prasidėjo Solidarumo 
judėjimas. Ilgainiui pastangos išsi
vaduoti iš Maskvos „įtakos sferos" 
rado atgarsį Lietuvoje bei kitose 
Baltijos valstybėse. Prasidėjusi 
siaura, nedrąsia srovele, laisvėji
mo upė išsiliejo galingu potvyniu, 
kuris į nebūtį nusinešė sovietijos 
ledus, sukausčiusius Rytų ir Vi
durio Europą daugiau kaip pus
šimtį metų. 

Lietuva nuo pat Jono Pauliaus 
II popiežiavimo pradžios jautė jo 
paramą ir simpatijas. Jis buvo pir
masis popiežius visame istorijos 
būvyje, apsilankęs Lietuvoje, tie
siogiai bendravęs su jos žmonėmis, 
meldęsis jos šventovėse ir palikęs 
neišdildomą įspūdį visiems, kurie 
turėjo laimės su juo susitikti. 

Popiežius Jonas Paulius II 
ypač mylėjo jaunimą, o jaunimas 
— jį. Kiek tūkstančių jaunuolių iš 
viso pasaulio sutraukdavo jo ini
ciatyva suruoštos Jaunimo dienos! 
Su kokiu nuoširdžiu džiaugsmu 
jaunimas sutikdavo popiežių ir su 
juo rasdavo bendrą kalbą, nepai
sant amžiaus skirtumo! 

Didieji žmonės nebijo prisipa
žinti klydę. Šiuo atveju popiežius 
Jonas Paulius II buvo tikrai didi 
asmenybė, nes jis drįso pripažinti 
amžių bėgyje Katalikų Bažnyčios 
padarytas klaidas ir už jas viešai 
atsiprašyti. Nors niekas negali pa
naikinti senųjų nuoskaudų pada
rytų randų, bet jie pasidaro paken
čiamesni, jeigu tos nuoskaudos iš
viešinamos, pripažįstamos, už jas 
atsiprašoma. Šv. Tėvas Jonas Pau
lius II sugebėjo daug senųjų žaizdų 
užgydyti. Esame dėkingi Dievui, 
kad leido jam vadovauti Katalikų 
Bažnyčiai. 

bės. 
Pačią rinkimų dieną 7,000 apy

linkių buvo tik vienas komisijos narys 
iš opozicijos. Stebėjo ne politinės par
tijos, o moterų organizacijų, prof
sąjungų ir darbo kolektyvų atstovai. 
Pavyzdyje, kaip balsuoti, paukščiukas 
buvo padėtas ties trečiuoju — Luka
šenkos numeriu, tik pavardė buvo 
užrašyta kitokia. Jokių suvaržymų 
balsuojant nebuvo, bet to ir nereikėjo, 
nes viskas buvo tvarkoma skaičiuo
jant balsus. Kaip buvo skaičiuojama, 
niekam nepavyko patikrinti. Viskas 
buvo daroma slaptai, neprileidžiant 
stebėtojų. Protokolai buvo rašomi, 
kaip buvo numatyta iš anksto. Toje 
apylinkėje, kur buvome skaičiuojant 
balsus, iš tolo matėme, kad už opozici
jos kandidatą buvo 3-4 cm aukščio 
krūvelė, bet „suskaičiavus" buvo 
paskelbta, kad už Milinkevičių balsa
vo tik 13 žmonių. 

Skelbiamas beveik šimtaprocenti
nis aktyvumas taip pat yra nesąmone. 

Po pietų mes klausinėjome, kiek bal
suota, sakė, kad apie 60-70 proc., po 
to jau balsavo tik vienetai, o vakare 
buvo paskelbta, kad į rinkimus atėjo 
devyniasdešimt proc. rinkėjų. Išanks
tinio balsavimo biuleteniai, atrodė, 
net nebuvę įmesti į balsavimo dėžes, 
nes nebuvo perlenkti — tiesūs, šva
rūs... Jeigu pas mus taip būtų skai
čiuojami balsai, skaičiavimo komisijos 
pirmininkui grėstų kalėjimas, o rinki
mai būtų anuliuoti iš karto. 

Dar norėčiau pridurti apie protes
tuojančiųjų mastus Minske. Atėjęs į 
protesto mitingą baltarusis rizikuoda
vo prarasti darbą, o studentas — teisę 
studijuoti. Tai jeigu mes norime įsi
vaizduoti, ką reiškė 10,000 mitinguo
jančių minia Baltarusijoje, turėtume 
grįžti į bent 20 m. senumo Lietuvos 
istoriją. O mitinge 1987 m. Vilniuje, 
prie Mickevičiaus paminklo, buvo 
atėję ne tūkstančiai. 

Paruošė 
Audronė Škiudaitė 
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LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS RŪPESČIAI 
IR LAIMĖJIMAI 

SES. ONA MIKA1LAITE 

Pernai paskelbta apklausa paro
dė, kad beveik pusė Lietuvos gyven
tojų laiko Katalikų Bažnyčią svarbiu 
moraliniu autoritetu: vadinasi, pu
santro milijono lietuvių kreipia 
dėmesį į Bažnyčios mokymą. 

Jau dešimt metų mažėjant pa
šaukimams į dvasinį luomą, Lietu
voje dabar veikia trys kunigų semi
narijos, šventimams rengiančios 182 
klierikus. 1995 m. Tarpdiecezinėje 
Kauno kunigų seminarijoje studija
vo 193 klierikai, o 2005 m. semina
ristų skaičius - 54. Nuo pernai ru
dens Kauno seminarijos klierikai 
nebelanko paskaitų Vytauto Didžio
jo universiteto teologijos fakultete 
„visų kursų paskaitas klauso semi
narijos patalpose. Į pašaukimų sty
gių seminarijos atsiliepia, rengda
mos įdomias „atvirų durų" dienas, 
supažindinti pasauliečius, ypač jau
nimą, su seminarijų patalpomis, 
studijuojančiais. 

Mažesni seminaristų skaičiai 
nebūtinai yra neigiamas reiškinys: 
reikia tikėtis, jog šiuo metu istojan-
tieji aiškiau suvokia kunigiško pa

šaukimo esme ir ryžtingiau ruošiasi 
pasišvęsti Dievo bei Bažnyčios tar
nybai. 

Būsimų kunigų auklėjimas itin 
svarbus Lietuvos Bažnyčiai. Ir kri
tiškai mąstantys pasauliečiai gerai 
suvokia, jog morališkai netvirti ir 
per daug pinigais besidomintys dva
sininkai sudaro didžiausią kliūtį 
Bažnyčios pastangoms patraukti ir 
evangelizuoti nuo tikėjimo nutolu
sius žmones. 

Kaip ir kiti Lietuvos piliečiai, 
kunigai patraukia į užsienį, savo tė
vynėje palikdami spragas. Lietuvos 
Vyskupų konferencija pripažįsta, jog 
išeivijos sielovadai reikia kunigų. 
Tuo besirūpinančio prel. Edmundo 
Putrimo prašymu, į lietuviškus cent
rus užsienyje bus siunčiami rinkti
niai kunigai su Lietuvos Vyskupų 
konferecijos pritarimu. 

Eucharistijos metų šventimas 
Lietuvoje pagyvino bei pagilino re
liginį gyvenimą. „Maldos už pašau
kimus" savaitė buvo vienas iš pras
mingiausių įvykių. Tikintieji plačiau 
susidomėjo nuolatine Eucharistijos 
adoracija, kuri buvo itin sėkminga, 
kur vienuoliai ar pasišventusių pa-

MALDOS GALIA 
Vasara. Gražus sekmadienio 

rytas. Nusprendžiu važiuoti į lietu
vių misijos šv. Mišias, nors iki ten 75 
mylos. Išvažiavus iš miestelio, įsuku 
į greitkelį. Prieš mane važiuoja 
sunkvežimis. 

Ir nematai kas yra priekyje. Ta 
sunkvežimio „siena" ima įkyrėti. 
Jsuku į antrą eismo juostą, vaizdas 
tas pats. Ta sunkvežimio „siena", 
nors ir išmarginta reklamomis, ma
lonaus vaizdo nesudaro. Ir ko gi tie 
sunkvežimiai važiuoja sekmadienio 
rytais? Gal grįžta iš tolimos kelionės 
ir nespėjo pasiekti namų? Galgi jų 
darbymečio dienos - savaitgaliai? 
Vargais negalais įsuku į trečią eismo 
liniją. Šia juosta sunkvežimiai neva
žinėja. Lengvos mašinos, lyg skruz
dėlės, skuba pirmyn, palikdamos 
sunkvežimius ir lėtai važiuojančius. 
Smagu vairuoti bėgant vaizdams lyg 
kino juostoje. Meldžiuosi, kalbuosi 
su Dievu. Tokiais atvejais jaučiuosi 
lyg būčiau koplyčioje. Ramybė ir 
gražūs vaizdai supa mane. Laikausi 
reikiamo atstumo nuo priekyje va
žiuojančios mašinos ir retkarčiais 
žvilgteriu ar už manęs važiuojanti 
mašina nepriartėjus per arti. Staiga 
policijos signalas! Stabdo mane! Ką 
aš negerai padariau? Pasitraukiu į 
šalikelę. Išlipo policininkas perpus 
jaunesnis už mane. Mandagiai pasi
sveikinęs, klausia: „Kodėl, madam, 
važiuojate 80 mylių į valandą kai 
leistina riba yra 65? - „Aš nežinau 
kiek mylių į valandą važiuoju, nes aš 
seku priekyje važiuojančią mašiną 
ir retkarčiais pasitikrinu, ar ne per 
arti už manęs važiuojanti kita maši
na". „Bet kad važiuoji 80 mylių į va
landą?" Vėl jis klausia. O aš vėl tą 
patį - „Nežinau, kiek mylių važiuo
ju. Aš seku mašiną, meldžiuosi ir 
nežiūriu į spidometrą. O kadėl 
sustabdei, juk ir priekine mašina 
važiuoja tokiu greičiu", - j a u aš imu 
„kirsti" jį. Paprašo iš manęs vairuo
tojo pažymėjimo. Ką gi, su policinin
ku ir teisėju nesiginčyk, nes vis tiek 

nelaimėsi. Paduodu. Dar paklausia, 
kada paskutinį kartą turėjai nuo
baudą. - „Gal prieš 20 ar 30 metų" -
jau su liūdna gaida paaiškinu. 

Jis nueina į savo mašiną. Po 
kelių minučių nušvitusu veidu grįž
ta. „Turbūt rado kaip prikibti, kad 
toks linksmas", - mintyse paklau
siau savęs. „Kokios religijos esi?" -
paklausė. Nustebau. Koks jo reika
las, kokiam Dievui meldžiuosi? „Ka
talikų, Romos katalikų" - dar pa
tikrinu kad nepamanytų ortodoksų 
ar kitokių. - „O ar moki Tėve mū
sų?" - mano nustebimui jis paklau
sė. „Moku, moku" - atsakiau, ir tuoj 
pagalvojau, kad jeigu palieps sukal
bėti, abejoju, ar mokėčiau angliškai, 
nes neprisimenu, net kada teko 
angliškai kalbėti „Tėve mūsų". „Ne, 
kalbėsiu lietuviškai, " - sakysiu, kad 
tik taip moku. „Gerai" - sako „imk 
leidimą ir važiuok toliau, bet 
neskubėk. Dievas pakenks". Šyp
sena vis nedingo nuo jo veido. Ati
davęs vairuotojo pažymėjimą, sėdo į 
mašiną ir nuvažiavo. „Kitą auką 
pasivijo," - pagalvojau. Kodėl jis šyp
sojosi, grąžindamas leidimą? Gal 
kartais jis lietuvis?.. 

Eutf. P.arškėt ienė 

sauliečių grupės organizavo maldi
ninkus. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
minėjimai 2005 metais buvo kiek iš
kilmingesni, galbūt dėlto, kad kardi
nolas A. Bačkis tikinčiuosius paragi
no melstis, kad arkiv. Matulaitis 
būtų paskelbtas šventuoju. Kunigo 
Alfonso Lipniūno gimimo šimtmečio 
ir mirties 60-mečio minėjimai taip 
pat sutraukė gausius tikinčiųjų bū
rius. Mūsų tautos kankinės ir Sibiro 
maldaknygės kūrėjos, mokytojos 
Adelės Dirsytės beatifikacijos byla 
eina šeštus metus, bet čia ryškios 
pažangos dar nematyti. Iš Vatikano 
yra pasklidusios neoficialios žinios, 
jog popiežius Benediktas XVI žada 
kiek sulėtinti naujų palaimintųjų bei 
šventųjų skelbimą. Lietuvos kan
didatai tačiau turi tvirtą šventojo 
Sosto pritarimą. 

Vilniaus Dievo Gailestingumo 
šventovė, kur išstatytas Jėzaus Gai
lestingumo paveikslas, gausiai lan
koma įvairių kraštų maldininkų. Su 
paveikslo perkėlimu susiję pusantrų 
metų konfliktai galop nurimo. Yra 
įsikūrusi ir visai nauja Gailestin
gumo Jėzaus brolių bendruomenė, 
pasišventusi skelbti Viešpaties gai
lestingumą Vilniaus geležinkelio 
stoties rajone. 

Pernai rudenį sėkmingai pra
vestas Pašvęstojo gyvenimo kongre
sas, kuriame entuziastingai dalyva
vo daugiai kaip trečdalis iš 800 
Lietuvos vienuolijų narių. Tai buvo 
reikšmingas Lietuvos religinio gy
venimo įvykis. Lietuvos vyrų ir mo
terų vienuolijos darbuojasi stiprinti 
žmonėse tikėjimą ir rodyti krikš
čioniško gyvenimo pavyzdį konkre
čiais artimo meilės darbais. Kongre
sas davė progos įvairių vienuolijų 
nariams susipažinti, suartėti, ben
drauti malda ir gyvu pasidalinimu 

mintimis bei patir t imi. Taip pat su
silaukta nemažai visuomenės dėme
sio ir susidomėjimo, kuris naudingas 
skatinti pašaukimus. Įdomu ir ta i , 
kad šiuo metu Lietuvoje gausėja 
pasauliečių inst i tutai . 

Kiek liūdnesnį vaizdą daro Lie
tuvos jaunimo religinis auklėjimas. 
Vienuolių vedamos mokyklose, k u r 
jis vykdomas kompetentingai ir sis
temingai, j aun imas auga religijos 
praktikoje bei krikščioniška dvasia. 
Sakramentams parengimas parapi
jose, deja, silpnokas. Sėkmingam re
liginiam jaunimo auklėjimui trukdo 
jį atliekančių polinkiai į formalizmą, 
pragmatizmą bei t ikrų pasišventėlių 
stoka. Inercija ir naujų metodų bai
mė silpnina pasauliečių katechetų 
efektingumą. Lietuvos Katechetikos 
centras, nuo 1991 metų veikęs 
Kaune, dabar perkeliamas į Vilnių. 
Visos vyskupijos tu r i ka techetų 
rengimo kursus. 

Lietuvoje veikia daugybė lab
daros organizacijų. Bandoma atgai
vinti „Carito" veiklą naujais planais 
bei vadovais. „Caritas" tur i skyrius 
visose vyskupijose. Nuostabu tačiau, 
kad 26 veikiantys skyriai teįsisten-
gia sušelpti 8,500 vargdienių. 

Viena įspūdingiausių religinių 
švenčių Lietuvoje, į kurią suplaukia 
tūkstantinės minios, tai mirusiųjų 
pagerbimas - Vėlinėse. Pernai ru
denį kapinėse buvo degamos žvakės 
ir kalbamos maldos ne vien už ar
timuosius bei iškilesnius mirusiuo
sius tėvynėje, bet ir a f a popiežiaus 
Jono Pauliaus II a tminimui. Jis liks 
artimas lietuvių širdims ir jo stipri
nantys žodžiai „nebijokite" bus ilgai 
atmenami. Daugelis tikinčiųjų mel
dėsi už kardinolo Josef Ratzinger 
išrinkimą ir priėmė švelniai besišyp
santį popiežių Benediktą XVI su 
džiugia viltimi. 

MOTERŲ TEISES 
Viena žymiausių Jungtinėse 

Valstijose kovotojų už moterų lygias 
teises buvo Susan B. Anthony. Ji 
ypač pasižymėjo, kai 1872 metais 
vykusiuose prezidento rinkimuose 
mėgino balsuoti, dėl to buvo areš
tuota ir pasodinta į kalėjimą, nes 
moterys neturėjo teisės dalyvauti 
rinkimų procese. (Prieš keletą metų, 
minint šią sukaktį JAV buvo išleista 
1 dol. vertės moneta su Susan B. 
Anthony profiliu, tačiau moneta 
nesusilaukė ypatingo populiarumo, 
išskyrus numizmatikos entuziastų 
dėmesį.) 

Apskritai istorijos būvyje dauge
lyje pasaulio šalių moterų teisės bu
vo visapusiškai varžomos. (Musul
monų pasaulyje ir XXI amžiuje ne
daug kas šiuo atžvilgiu pasikeitė.) 
Jos negalėjo turėti nuosavybės savo 
vardu, pasirašyti įvairių sutarčių ir 
be vyro, tėvo ar brolio leidimo daly
vauti visuomeninėje veikloje. Tėvai 
taip pat nuspręsdavo, už ko mergina 
turėjo ištekėti, o į netekėjusias buvo 
žiūrima su aiškia pašaipa ir panie
ka. Dėl šios socialinės nelygybės 19-
ojo a. pabaigoje — 20-ojo a. pradžioje 
įvairiose pasaulio šalyse atsirado 
moterų lygių teisių judėjimai, su
sikūrė organizacijos, kurios pradėjo 
akciją, kad moteris, bent civilizuo
tame krašte, taptų lygiateise piliete. 

Tačiau galbūt sunkiausia joms buvo 
išsikovoti teisę balsuoti. 

Pirmoji valstybė, 1893 m. leidusi 
moterims teisę dalyvauti valdžios 
rinkimų procese, buvo Naujoji Ze
landija. Jos pėdomis nelabai ilgai 
trukus pasekė Kanada (1917 m.), po 
to Amerika, kur šią teisę moterims 
suteikė 1920 meta i s . Tačiau t a i 
padaryti dvidešimtajame dešimt
metyje ryžosi dar Švedija — 1921 m., 
ir Didžioji Br i tani ja — 1928 m. 
Reikėjo laukti iki Antrojo pasau
linio karo, kol moteris lygiateisėmis 
šalies pilietėmis pripažino ir balsuo
ti leido Prancūzija (1944 m.), Japo
nija (1947), Indija (1950) ir kt. Įdo
mu, kad tokia kul tūr inga ir pažangi 
valstybė, kaip Šveicarija, išlikusi 
neutrali Antrojo pasaul inio ka ro 
metu, savo moteris lygiateisėmis pi
lietėmis įvertino tik 1971 m., Portu
galija tai padarė 1976., o Pietų Afri
ka moterims leido balsuoti 1994 m. 

Kai dabar ma tome Irake a r 
Afganistane moteris skubančias į 
balsavimo būstines, galime sakyti, 
kad pagaliau moterys toli pažengė 
laisvėjimo ir lygių teisių keliu. Deja, 
t a kelionė dar nepasibaigė, nes 
daugelyje šalių (ypač musulmonų) 
moterys laikomos vyrų nuosavybe ir 
tegali svajoti apie teises, kuriomis 
naudojasi vakarietės. P .A. 
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TABLETES GALBŪT PADĖS 
ĮVEIKTI BAIMĘ 

Ar mintis apie viešus pasisaky
mus kelia jums paniką? Ar vos 
užsiminus apie vorus bėgate slėptis 
po lova? Panašu, kad greitai pagal
bos ranką jums išties mokslininkai: 
jie atrado būdą palengvinti galimybę 
veikti atimančius fobijos simptomus, 
teigiama portale „nature.com". 

Vaistas, kurio kūrimui vadovau
j a Šveicarijos mokslininkai, kada 
nors galės padėti susidoroti su siau
bą varančiais dalykais, prieš stresi
nę situaciją prarijus tabletę. 

Mokslininkai tikisi, kad toks gy
dymas galbūt netgi padės visam lai
kui išgydyti baimę, nes fobijomis ser
gantys asmenys galės lengviau susi
doroti su bauginančia mintimi apie 
gydymą, kurio metu tenka susidurti 
su labiausiai baimę keliančiais da
lykais. 

Veiklioji vaisto medžiaga yra 
žmonių hormonas kortizolis, kurį 
organizmas natūraliai išskiria paty
rus įtampą ar baimę ir padedantis 
slopinti paniką. Ankstesniais tyri
mais įrodyta, kad padidinus kortizo
lio koncentraciją kraujyje žmonėms 
lengviau užmiršti skausmingus pri
siminimus ir emocijas, todėl su stre
sinėmis situacijomis susidoroti būna 
lengviau. 

Mokslininkai, vadovaujami Do-
miniąue de Quervain iš Ciuricho 
universiteto, tyrė, a r dirbtinis korti
zolio koncentracijos padidinimas 
fobijomis sergantiems asmenims 
gali padėti susidoroti su paralyžiuo
jančia baime, kurią j ie pajunta susi
dūrę su savo nerimo priežastimi. 

Tyrimai buvo atlikti su 40 žmo
nių, sergančių socialine fobija ir 20 
žmonių, paniškai bijančių vorų. Pu
sei tiriamųjų buvo duota išgerti kor

tizolio, o kitai pusei — placebo. Po 
valandos tyrimo dalyviams teko 
atlikti pristatymą ir improvizuotą 
matematikos uždavinį arba jiems 
buvo rodoma didelio voro nuotrauka. 

Dalyviai, kuriems atiteko korti
zolis, savo baimę dešimties taškų 
skalėje įvertino kur kas žemiau nei 
tie, kuriems atiteko placebo. 

Tyrimo rezultatai spausdinami 
žurnale „Proceedings of the National 
Academy of Sciences". 

Kitas žingsnis bus to paties tyri
mo pakartojimas su didesne žmonių 
grupe, sakė D. de Quervain. 

Fiziologai dar negali pasakyti 
kas sukelia stiprias fobijas, sakė D. 
de Quervain. Gali būti, kad fobijomis 
sergančių asmenų organizmuose yra 
natūraliai žemas kortizolio lygis, o 
tai reiškia, kad pirmą kartą pama
čius vorą ar atsistojus prieš klausy
tojų minią jiems atsiranda stipri bai
mė, kuri išlieka smegenyse. O jei 
natūrali kortizolio apsauga nuo pa
nikos yra silpna, tai ateityje, susi
dūrus su tais pačiais dirgikliais, gali 
nepavykti apsisaugoti nuo panikos. 
Tradiciškai fobijos gydomos elgsenos 
terapijomis, kurių metu pacientai 
palaipsniui pratinami prie jų baimių 
šaltinio. Pavyzdžiui, arachnofobikui 
iš pradžių gali būti duodama žiūrėti 
į vorų nuotraukas, ir tik vėliau jam 
tenka susidurti su tikrais vorais. 

Kortizolis gali padėti žmonėms 
susidoroti su baime pradėti tokio 
tipo gydymą bei padidinti procentinę 
dalį pacientų, kurie nenutraukia gy
dymo, sakė tyrimui vadovavęs moks
lininkas. „Galbūt jie greičiau suvoks, 
kad dirgiklis nekelia panikos", — 
sake D. de Quervain. 

Hormonas, pasižymintis plačiu 

poveikių organizmui spektru, jau 
dabar naudojamas kitoms ligoms 
gydyti — pavyzdžiui, artritui. Kas
dieninio šio hormono vartojimo ne
pageidaujamas poveikis yra padi
dėjęs kraujospūdis, pagreitėjęs me
tabolizmas ir didesnė rizika diabetui 
išsivystyti. Taip pat baiminamasi, 
kad ilgalaikis kortizolio vartojimas 
ir nuolatinė padidėjusi kortizolio 
koncentracija kraujyje gali paveikti 

ilgalaikę atmintį. Tikimasi, kad kor
tizolio dozė, būt ina padėti žmogui 
susidoroti su jo baimėmis, bus ne
didelė ir nevartojama dažnai. Tai, 
pasak tyrimo vadovo, turėtų būti 
pradėti gydymą padėsianti priemo
nė, o ne nuolat inis vais tas . „Tai 
n iekada nebus kasd ien geriamos 
tabletės. Bet j a s būtų galima derinti 
su elgsenos terapijomis". 

BNS 

Rockford, IL, priemiesčio Loves Park buvęs meras Juozas Sinkevičius — Joe 
Sinkiavvic, su Rockford lietuviu visuomenės veikėja Ona Keraminiene prie 
Rockford miesto etninio muziejaus, kuriame O. Keraminienė prižiūri lietu
vių skyrių. E. Šulaičio nuotr. 

Vokiškųjų fašistų pranešimas šiuo klausimu 
nepalieka abejonių dėl tragiško likimo buvusių 
lenkų karo belaisvių, kurie 1941 m. dirbo prie kelių 
statybos j vakarus nuo Smolensko ir kurie pakliu
vo į vokiškųjų fašistų korikų rankas 1941 m. va
sarą, po to, kai sovietų daliniai pasitraukė iš Smo
lensko apylinkės. 

Be jokios abejonės, J. Goebells šmeižikai melu 
ir piktžodžiavimais bando užmaskuoti hit

lerinių gangsterių nusikaltimus. Savo nevykusiais 
prasimanymais apie keletą kapų, kuriuos jie teigia 
suradę netoli Smolensko, hitleriniai melagiai mini 
Gniezdovo kaimą. Bet būdami apgavikais kokie jie 
yra, jie nutyli faktą, kad netoli Gniezdovo kaimo 
archeologiniai kasinėjimai buvo daromi Gniezdovo 
kapinyje". 

Maždaug taip skambėjo Tass žinių agentūros 
pareiškimas, kalbantis Sovietų Sąjungos vardu, 
per Maskvos radiją transliuotas 1943 m. balandžio 
15 d. Tai tik pirmoji, įžanginė to pareiškimo dalis, 
iškoneveikusi savo pirmykščius draugus — nusi
kaltimų bendrininkus. Tai būdinga žvėriui, kuris 
pakliuvęs į spąstus už jam uždrausto gyvulėlio nu
žudymą staugia, kandžiojasi ir blaškosi, uodegą 
tarp kojų pabrukęs. Čia peršasi mintis, kad šis pa
reiškimas galėjo būti parašytas karo metu išgar
sėjusio sovietų žurnalisto-propagandisto Uja Eh-
renburg ranka, nes jo stilius yra labai panašus į šį 
rašinį. Nustojęs plūstis, „rašytojas" dar pridėjo pa
ragrafą apie Katyno žudynių „faktus"', kuriuos jie 
(NKVD) „užmiršo" paminėti lenkų valdžios parei
gūnams, kai pastarieji ilgą laiką ieškojo atsakymo į 
lenkų karininkijos dingimo paslaptį. Tik dabar, 
įstumti į kampą, sovietai „prisiminė", kad: 

„Čia minimi lenkų belaisviai buvo internuoti 
Smolensko apylinkėse, specialiose stovyklose ir 
buvo „panaudoti" kelių statyboje. Nebuvo įmano
ma jos evakuoti, kai vokiečių daliniai artėjo ir dėl to 
jie pakliuvo į vokiečių rankas. Jeigu jie buvo rasti 
nužudyti, vadinasi jie buvo nužudyti vokiečių, iš-
provokavimo tikslu ir jie dabar savo nusikaltimą 
meta ant sovietų valdžios". 

APIE OŽKŲ KALVAS 
IONAS ŠARKA 

Nr.8 

Vokiečiai, jau daugiau kaip mėnesį dirbę prie 
masinių kapų atkasinėjimo, dabar perėjo prie 
antrosios šios operacijos fazės — kuo giliau įvaryti 
pleištą tarp jų priešų, paleisdami į darbą savo pro
pagandos mašiną. 1943 m. balandžio 16 d. vokiečių 
Raudonasis Kryžius išsiuntė tarptautiniam Raudo
najam kryžiui Ženevoje prašymą patvirtinti vokie
čių atradimus Katyno girioje. Rytojaus dieną Len
kijos vyriausybė Londone irgi pasiuntė panašų 
prašymą į Ženevą. Tarptautinis Raudonasis Kry
žius negalėjo apsiimti sudaryti savo komisijos, nes, 
pagal nustatytas taisykles, visos tuo klausimu su
interesuotos šalys turėjo pristatyti prašymus, ko 
Sovietų Sąjunga nepadarė. 

Sovietai nesiuntė prašymo į TRK, bet jie pa
siuntė pareiškimą per Lenkijos ambasadorių 

Maskvoje, kad nuo 1943 m. balandžio 26 d. Sovietų 
Sąjunga nutraukia diplomatinius santykius su eg-
ziline Lenkijos vyriausybe Londone. Visa tai įvyko 
beveik žaibišku greičiu, be jokių preliminarių pasi
tarimų su Lenkijos ar kitų sąjungininkų vyriausy
bėmis, ar jų ambasadoriais Maskvoje. Liaudies ko
misaras Užsienio reikalams V. Molotov net nesi
teikė susitikti su Lenkijos respublikos ambasado
rium T. Romer. Nota buvo jam perduota per kur
jerį. Štai kelios ištraukos: 

„Pone Ambasadoriau, pavestas SSRS valdžios, 
turiu garbės painformuoti Lenkijos vyriausybę: 

Sovietų vyriausybė paskutiniu metu randa 
Lenkijos vyriausybę elgiantis visiškai nenormaliai, 
pažeidžiant visas taisykles ir normas tarpusavio 
santykiuose tarp dviejų sąjungininkių... 

Lenkijos vyriausybė ne t ik nepasipriešino 
paneigti hitlerininkų šmeižtų prieš SSRS, bet net 
nerado reikalo šiuo klausimu pasitart i su sovietų 
vyriausybe ar paprašyti pasiaiškinimo tame 
reikale. 

Faktas, kad nedraugiški veiksmai prieš Sovie
tų Sąjungą prasidėjo lygiagrečiai vokiečių ir 

lenkų spaudoje, ir pravesti ant panašios platformos, 
nepalieka abejonės dėl sąmokslo tarp bendro są
jungininkų priešo: Hitlerio ir Lenkijos vyriausybės... 

... Sovietų vyriausybė pastebėjo ir tai, kad 
Lenkijos vyriausybė naudojasi hitlerininkų suklas
tojimais pradėti priešišką puolimą prieš Sovietų 
Sąjungą, siekiant išgauti atlyginimo Sovietų 
Ukrainos, Sovietų Baltarusijos ir Sovietų Lietuvos 
sąskaiton... 

... Dėl to sovietų vyriausybė nutarė nutraukti 
santykius su Lenkijos vyriausybe. 

Prašau priimti, ponas Ambasadoriau, mano 
aukščiausios pagarbos išraišką". 

Pasirašė: V. Molotov 
J. Goebells, be abejo, trynė rankas ir šokinėjo iš 

džiaugsmo. Dabar tik beliko įtikinti pasaulį, kad 
didžiausias istorijoje nusikalt imas buvo įvykdytas 
ne vokiečių, bet NKVD rankomis. Tam jie jau buvo 
skyrę nemažai išlaidų ir pas tangų, pradėję 
milžinišką atkasimų darbą Ožk*os kalvoje ir subūrę 
nemažai specialistų — žinovų forensikos medicino
je bei kriminalogijoje. Tam uždaviniui vadovauti 
„apsiėmė" dr. Gerhart Buhtz, gydytojas, kuris prieš 
karą buvo Forensikos ir Kriminologijos profesoriu
mi Breslau universitete. Tarptaut iniam Raudona
jam Kryžiui atsisakius dalyvauti Katyno aukų tyri
muose, vokiečių propagandos ministerija pasikvie
tė dvylika daktarų iš dvylikos Europos kraštų pa
tvirtinti vokiečių atradimus. Šie buvo ekspertai fo-
rensikinės medicinos srityje: 

dr. Speleers iš Belgijos, profesorius optalmolo-
gas; 

dr. Markov iš Bulgarijos, kriminologijos dėsty
tojas; 

Bus daugiau. 

http://�nature.com
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PRISIMENANT C. SURDOKĄ, 
ĮDOMAUS DIENRAŠČIO REDAKTORIŲ 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Šio ramaus, tačiau nesvyruo
jančių nuotaikų žmogaus jau nesu
tinkame. Jis 2003.12.05 prisiglaudė 
tolimuose Amžinuose namuose, savo 
ženklus palikęs artimųjų bei pažįs
tamų atminty ir kapo kauburėly 
Loudon kapinėse prie Baltimorės. 
Visais būdo bruožais ir visais laikais 
išlikęs dzūku Cezaris Surdokas, gi
mė 1913.09.06 Dusios paežerės ūky 
(Babrauninkų vals., Alytaus aps.) Jo 
tėvų ūkis nemažas, tačiau ir šeima 
atitinkanti: penki broliai ir penkios 
seserys. Cezaris iš jų — pats vyriau
sias. 

Gražiai augo, gražiai elgėsi. 
Nuo pirmos gimnazijos klasės Aly
tuje buvo ateitininkas ir juo liko 
visomis jam skirtomis dienomis. 
Baigęs gimnaziją ir įstojęs į VDU 
(1933 m.), tapo „Vytauto" klubo na
riu. Visą savo gyvenimą laikėsi 
ateitininkų „vytautininkų" principo 
— įsipareigoti visuomeniniam dar
bui. Dirbo su pavasarininkais, 1938 
m. surengė Kaune jų kongresą, reda
gavo krikščionių darbininkų laik
raštį „Darbininkas", bendradarbiavo 
katalikiškoje spaudoje, buvo išrink
tas į katalikų veikimo centro valdy
bą. Atgavus Vilnių, persikėlė ten 
studijuoti pedagogikos, logikos, psi
chologijos, sociologijos, istorijos. 
(Diplominis darbas: „Liaudies švie
tėjas Laurynas Ivinskis"). Vokiečių 
okupacijos metais dirbo „Kario" žur
nale techniniu redaktoriumi. 1944 
m., pasitraukęs nuo bolševikų antro
sios okupacijos, apsistojo Vokietijo
je, Kempteno pabėgėlių stovykloje, 
1949 m. atvyko į Baltimorę, JAV. 

Pirmąkart Cezarį Surdoką pa-

Cezaris Surdokas 

mačiau 1932 m. rudenį. Buvau vi
siškas naujokas Alytaus gimnazijo
je , po stojamųjų egzaminų priimtas į 
ant rą klasę, vienuolikos metų kaimo 
vaikiukas. Bet iš karto tapęs atei
t ininku. Ir štai pirmame susirin
kime atsirado aštuntokas, jau dvi
dešimtmetis jaunuolis, šviesaus vei
do, beveik blondinas. Po ketverių 
metų Cezaris vėl pasirodė ateitinin
kų susirinkime Alytaus gimnazijoje, 
j au iš moksleivių ateitininkų cen
tro Kaune čia atvažiavęs vizituoti 
Alytaus ateitininkų. („Gal Smetona 
greitai pasigailės ir leis laisvai veik
ti?" — teiravomės. „Neatrodo", —bu
vo šio kauniškio studento atsaky
mas). O 1945 m. trečią kartą C. Sur
doką sutikau DP stovykloje Vokieti
joje, Kemptene. Abu jau buvome su
augę, karo ir pabėgėlių lemties lam
dyti tačiau man Cezaris atrodė lygiai 
ta ip pat, kaip eilę metų, pirmąkart 
pamatytas : šviesaus veido, vos ne 
blondinas. 

Abu buvome viengungiai pabė

gėliai, tačiau įsivėlę į stovyklos dar
bus. Be spaudos, be radijo ir be atei
ties besistumdantiems DP kasryt 
Cezaris paruošdavo pasaulio žinių 
biuletenį, todėl buvo labai svarbus 
asmuo. Aš buvau stovyklos švietimo 
vadovas ir gimnazijos mokytojas, tai 
pat ne tinginys. Štai kodėl mus du 
stovyklos valdžia uždarė atskirame 
kambarėly: dvi lovytės, mažas sta
liukas, viena kėdė, atidarant už lo
vos kampo kliūvančios durys ir ant 
grindų didžiulė krūva vokiškų laik
raščių. Laikraščių krūva — Cezario 
verslo pasekmė. 

Anksti rytą, apie šeštą valandą 
kėlęs, C. Surdokas skubėdavo į rūsio 
kambarėlį šalia skalbyklos klausyti 
politinių radijo žinių vokiečių ir šiek 
tiek prancūzų kalbomis. Svarbesnes 
pasižymėjęs, grįždavo jau su gatvėje 
pirktais vokiškais laikraščiais, juos 
peržiūrėdavo, kai ką storai pasi
braukdavo ir mesdavo ant popierių 
krūvos kambarėlio vidury. Pas i 
džiaugęs išgarsėjusio skonio lage
riniais pusryčiais, vėl eidavo į tą pa
tį rūsį, diktuodavo iš radijo ir laik
raščių surinktas žinias, Radžiūtė ar 
Skladaitytė jas mašinėle rašydavo į 
matricą, Jonas Skladaitis sukdavo 
šafirografo rankeną, o V. Macijaus
kas, Penikas arba V. Murašauskas 
„Alguvos baro" dienraščio vieną ar 
du puslapius kabindavo ant skel
bimų lentos valgykloje ir išnešiodavo 
prenumeratoriams po lagerio kam
barius. Redakcija ir administracija 
dirbo laikrodžio tikslumu kiekvieną 
dieną, Surdokui jas kietai valdant. 
Popiečiais atsikvėpdavo arba eidavo 
į gimnaziją psichologijos septin
tokams dėstyti. Tada redaktoriaus 
darbas palaukdavo iki dešimtos va

landos vakaro, kai jis vėl užsidary
davo rūsyje klausytis žinių. Šiame 
darbe vakarais jam dažnai padėdavo 
Jonas Mikeliūnas. O „Algvuvos ba
ras" kelis kartus pasirodė net žurna
lo forma. Kas antrą sekmadienio va
karą valgyklos salėje Cezaris pa
teikdavo politinių įvykių apžvalgą, 
smalsiai klausantis dideliam vyrų 
ir moterų būriui. Ir čia, kaip tada 
Alytaus ateitininkų susirinkime, kil
davo klausimai: ar Amerika su Ang
lija nepasigailės Lietuvos ir nepa
lieps rusams iš jos išsikraustyti? 

Atvykęs į JAV C. Surdokas ap
tiko naują gyvenimo aplinką. Čia jis 
po kiek laiko sukūrė šeimą, tapęs 
spaustuvės darbuotoju ir niekados 
nepamiršęs jaunystės įsipareigo
jimų. Dirbo su ateitininkais, talkino 
LB pora dešimtmečių, buvo BALFo 
skyriaus valdybos narys. Būdamas 
pensininku savanoriškai talkino Lie
tuvos atstovybėje Vašingtone, kas
dien važiuodamas iš Baltimorės at
likti šio pasižadėjimo. 

C. Surdokas visas devynias de
šimtis savo amžiaus buvo doras ir 
garbingas žmogus. Nerūkė, nenau
dojo alkoholio, nesidomėjo lengvomis 
„linksmybėmis' (šokiais, pobūviais), 
kukliai rengdavosi, nesistengė būti
nai ieškoti bičiulių, dėmesingas 
visuomeniniam gyvenimui, jautrus 
lietuviškiems reikalams, likęs tvir
tas ateitininkiškuose pricipuose. Kai 
buvo iškilęs erzelis tarp VlIKo ir LB, 
jis nusiskundė: „Žinai, negaliu spau
dos skaityti. Kai užtinku barnius 
tuojau galvą suskausta". 

Šviesaus veido, šviesių minčių, 
tvirtų principų ir pareigingai atlikęs 
darbus Cezaris Surdokas iškeliavo į 
šviesiąją amžinybę. 

NESUGEBAME JAUSTI ELEKTROS IMPULSŲ 
Nauji tyrimai rodo, kad tie patys 

genai, kurie yra atsakingi už ryklių 
„šeštąjį pojūtį", įgalinantį juos jausti 
elektrinius signalus, taip pat atsako 
ir už žmonių galvos ir veido forma
vimąsi. 

Šis atradimas paremia teoriją, 
kad ankstyvieji vandens gyvūnai 
taip pat galėjo jausti elektrą tik tol, 
kol vystėsi ir išlipo į sausumą. 

Jaučia raumenų 
krustelėjimus 

Rykliai turi visą tinklą specialių 
ląstelių, kurios jaučia ir aptinka 
elektros iškrovas. Tos ląstelės vadi
namos elektroreceptoriais ir yra iš
sidėsčiusios galvoje. Jomis rykliai nau
dojasi medžiodami bei plaukdami. 

Šis jų jutimas yra taip išlavėjas, 

kad rykliai net gali aptikti žuvis, 
įs iraususias į smėlį. Tai rykliams 
pavyksta, nes šie šaltakraujai pajun
ta silpnus elektros signalus, kuriuos 
sukelia sujudėję žuvies raumenys. 

Tyrė embrionus 

Tyrėjai savo darbui pasirinko 
ryklio embrionus. Molekulinių testų 
metu jie rado du nepriklausomus 
genetinius žymenis neuroninėse ryk
lių elektroreceptorių ląstelėse. Mi
nėtosios neuroninės ląstelės yra 
embrioninės. Tam tikru laiku jos gali 
suformuoti įvairias ląstelių struk
tū ras . Žmogaus organizme tos pačios 
ląstelės yra atsakingos už veido 
kaulų ir dantų formavimąsi. 

Tyrimas parodo, kad šios neu
roninės ląstelės iš ryklio smegenų 
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A LTV LAIDAS 
GALITE ŽIŪRĖTI 

kiekvieną antradienį ir sekmadienį 
nuo 7 — 8 vai. v. 

Laidos kartojamos — antradienį, ketvirtadienį, 
penktadienį 1:30-2:30 vai. p.p. 

per WFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 kabelinį kanalą. 

jūs taip pat visada galite siūlyti siužetus mūsų laidoms! 

pasklinda po visą galvą, ir iš jų susi
formuoja elektroreceptoriai. 

Ląstel ių dažyti 
ne teko 

Kalifornijos universiteto moks
lininkas Glen Northcat, tiesiogiai 
tyrime nedalyvavęs, bet išsamiai 
susipažinęs su jo medžiaga, sako, 
kad būtina tęsti tyrimus, idant būtų 
galima patvir t int i ryšį t a rp neu
roninių ląstelių ir elektoreceptorių. 

Jo manymu, pirmiausia reikia 
atlikti bandymą, kai bręstančios 
neuroninės ląstelės nudažomos, o 
išsivystę elektroreceptoriai taip pat 
turėtų būti nusidažę ta pačia spalva. 

Naujo tyrimo metu mokslininkai 
elektroreceptoriuose aptiko geneti
nės medžiagos, susijusios su neuro
ninėmis ląstelėmis, pėdsakų. Taigi 
jiems pavyko rasti ryšį, netgi neda
žant embrioninių ląstelių. 

Pritaikyta anatomija 

Mokslininkai mano, kad visi 
primityvūs gyvūnai, kurie turėjo 
stuburą, tarp jų ir žmonių protėviai, 
galėjo jausti elektrą. Evoliucionuo
dami žinduoliai, reptilijos, paukščiai 
ir dauguma žuvų šį sugebėjimą pra
rado. Dabar tik rykliai ir keletas 
kitų vandens gyvūnų, tarp jų erške
tai ir nėgės, gali jausti elektros im
pulsus. Mokslininkai teigia, kad tam 
buvo pritaikyta jų anatomija. 

Subobėjimas jaust; elektra yra 

naudingas tik povandeninėje aplin
koje, kadangi vanduo yra labai lai
dus elektros srovei. Sausumoje toks 
sugebėjimas yra bevertis. Oras labai 
blogai praleidžia elektros srovę, o kai 
taip vis dėlto atsitinka, mes matome 
žaibą. Tam pajusti jokių ypatingų 
sugebėjimų nereikia, užtenka pa
matyti. 

Jaučia magnetiną 
lauką 

Elektroreceptorių vystymasis, 
kaip manoma, yra susijęs su šoninės 
linijos atsiradimu. Tai organas, lei
džiantis žuvims pajusti judėjimą jas 
supančiame vandenyje. Panašus 
procesas taip pat įtraukia ir vidinės 
ausies vystymąsi. Šis organas pade
da žmonėms išlaikyti pusiausvyrą. 

Manoma, kad elektroreceptoriai 
leidžia rykliams pajusti Žemės mag
netinio lauko pasikeitimus. Kiti tyri
mai rodo, kad rykliai, kaip ir jūreivi
ai, gali orientuotis pagal dangaus 
ženklus. 

Mokslininkai mano, kad šie du 
gebėjimai leidžia rykliams nuplaukti 
labai ilgus atstumus tiesia linija per 
neišraiškingas vandenyno platybes. 
Nesenas tyrimas rodo, kad didysis 
baltasis ryklys, pavadintas Nikole, 
nuplaukė daugiau nei 11,000 kilo
metrų nuo pietinės Afrikos iki 
Australijos tiesia linija mažiau nei 
per šimtą dienu. 

„Klaipėda" 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

J A V 

Pagerbė Jono Pauliaus II a tminimą EUROPA 

Vatikanas, balandžio 2 d. 
(AFP/BNS) — Sekmadienį prieš pra
dėdamas Viešpaties angelo maldą, 
popiežius Benediktas XVI atidavė 
pagarbą „didžiuliam palikimui", ku
rį po savęs paliko jo pirmtakas Jonas 
Paulius II, miręs praėjusių metų ba
landžio 2 dieną. 

„Praėjus metams po mirties vis 
dar atrandame, kokį didžiulį paliki
mą šis didis popiežius mums paliko", 
— iš susijaudinimo virpančiu balsu 
sakė Šventasis Tėvas 

Pagarbą Jonui Pauliui II popie
žius atidavė kalbėdamas iš savo ka
bineto lango, žvelgiančio į Sv. Petro 
aikštę, kurioje jo pasiklausyti susi
rinko tūkstančiai žmonių. 

Benediktas XVI taip pat sakė, 
kad ilgo Jono Pauliaus II popiežiavi
mo žinią „galima nusakyti keliais 
žodžiais, kuriuos per savo inaugu
raciją čia, Švento Petro aikštėje, jis 
ištarė 1978 metų spalio 22 dieną: 
„Nebijokite, plačiai atverkite duris 
Kristui". 

Iš to paties lango visus 25 popie
žiavimo metus Viešpaties angelo 
maldą daugybe kalbų kalbėjo ir Jo
nas Paulius II. Paskutinį kartą šia
me lange jis pasirodė 2005 metų ko
vo 30 dieną. Po atliktos tracheotomi-
jos popiežius nebegalėjo kalbėti, tik 
pakėlė ranką ir palaimino tikinčiųjų 
minias. 

Benediktas XVI prisiminė, kaip 
lygiai prieš metus šią dieną kentėjo 
popiežius. 

„Numylėtasis popiežius Jonas 
Paulius II štai šiame kambaryje gy
veno paskutiniąsias valandas, pas
kutinįjį žemiškosios piligrimystės 
etapą, tikėjimo, meilės ir vilties pili
grimystės, kuri paliko gilią žymę 
Bažnyčios ir-žmonijos istorijoje", — 
sakė Benediktas XVI. 

Sekmadienio vakare Benediktas 
XVI dar kartą pagerbė savo pirmta
ko atminimą: 9 vai. 37 min. vakaro 
vietos laiku, tikslią Jono Pauliaus II 
mirties valandą, jis iš savo kabineto 
lango kalbėjo rožinį. 

Sekmadienį viso pasaulio katali
kai dalyvauja specialiose mišiose, vi
gilijose ir maldose, skirtose pažymėti 
pirmąsias Jono Pauliaus II mirties 
metines, kurioms gimtojoje velionio 

popiežiaus Lenkijoje skiriama ypa
tinga svarba. 

Nuo pat ankstaus ryto į Pietų 
Lenkijoje netoli Krokuvos esančią 
Lagievvniki Dieviškojo gailestingu
mo šventovę tikintieji plūdo daly
vauti po atviru dangumi rengiamose 
mišiose, kuriose melsta kuo greičiau 
paskelbti velionį popiežių šventuoju. 

Tarp susirinkusiųjų pagerbti 
Lenkijoje gimusio Jono Pauliaus II 
atminimą buvo ir šalies prezidentas 
Lech Kaczynski. 

Krokuva, kurioje Jonas Paulius 
II keturis dešimtmečius dirbo kuni
gu, vyskupu ir kardinolu, iki 1978 
metais netikėtai buvo išrinktas po
piežiumi, pasipuošė popiežiaus spal
vomis — geltona ir balta bei miesto 
vėliavomis. 

„Šiandien galime teigti, kad jis 
buvo t ikras Jėzaus Kristaus prana
šas", — susirinkusiems į mišias ti
kintiesiems, tarp kurių buvo ir Len
kijos minis tras pirmininkas Kazi-
mierz Marcinkievvicz, kalbėjo ilga
metis buvusio popiežiaus draugas, 
Krokuvos arkivyskupas S. Dziwisz. 

Pietų Lenkijos Vadovice mieste
lyje tikintieji rinkosi prie namo, ku
riame 1920 metų gegužės 18 d. gimė 
Karol Wojtyla, vėliau tapęs Jonu 
Pauliumi II. 

Varšuvoje Lenkijos pirmasis 
kardinolas Jozef Glemp sekmadienį 
vakare aukojo mišias po atviru dan
gumi. Jos vyko toje pačioje vietoje, 
kur 1979 metais popiežius perskaitė 
istorinį kreipimąsi, tautiečių su
prastą kaip raginimą nusimesti ko
munizmo jungą. 

Romos katalikų tikėjimą išpa
žįstančioje Lenkijoje daugelis mano, 
kad Jonas Paulius II suvaidino svar
bų vaidmenį pralaužiant geležinę 
uždangą ir padėjo 1989 metais Len
kijai išsivaduoti iš komunizmo. 

Katalikų Bažnyčia JAV pirmą
sias Jono Pauliaus II mirties me
tines taip pat pažymėjo iškilmingais 
koncertais ir specialiomis pamaldo
mis. 

Sekmadienį New York Šv. Pat
riko katedroje surengti du vargonų 
koncertai. Viename jų grojo Gdansko 
Švč. Mergelės Marijos bazilikos var
gonininkas Boguslawa Grabowski. 

VARŠUVA 
Generolas Wojciech Jaruzelski, 

kuriam Nacionalinio atminimo ins
titutas (NAI) praėjusią savaitę pa
teikė kaltinimus dėl karo padėties 
Lenkijoje įvedimo 1981 metų gruodį, 
pareiškė, jog „teismas jam suteiks 
galimybę atskleisti nemalonią ir 
liūdną tiesą apie daugelį asmenų". 
„Esu įsitikinęs, jog kaltinimai yra 
neatitinkantys to meto situacijos, 
juo labiau, kad jie buvo pateikti po
piežiaus Jono Pauliaus II pirmųjų 
mirties metinių išvakarėse kai visa 
tauta buvo susikaupusi ir gyveno 
įžymiojo lenko atminimu", — sakė 
generolas. 

PRAHA 
Didžiojoje Vidurio Europos daly

je pirmadienį karių padedamos gel
bėtojų komandos skubiai tvirtino 
apsauginius pylimus nuo potvynių, 
kurie, kaip tikimasi, netrukus pa
sieks aukščiausią tašką. Šiame re
gione dėl tirpstančio sniego ir lie
taus greitai kilo upių vandens lygis, 
privertęs evakuoti tūkstančius gy
ventojų ir nutraukęs įmonių darbą. 
Čekijos vyriausybė septyniuose iš 
14-os šalies regionų paskelbė nepa
prastąją padėtį, kai dėl potvynio žu
vo septyni žmonės. Savaitgalį smar
kiai lyjant, namus paliko daugiau 
kaip 10,000 čekų. 

STOKHOLMAS 
Švedijos lyčių lygybės kontro

lierius pareikalavo, kad jo šalies fut
bolo komanda pasitrauktų iš Vokie
tijoje įvyksiančio Pasaulio taurės 
čempionato ir taip pademonstruotų 
protestą prieš papildomus viešna
mius, kurie steigiami į Vokietiją su-
plūsiantiems futbolo sirgaliams. Ta
čiau tokią idėją atmetė Švedijos fut
bolo asociacijos prezidentas Lars-
Ake Lagrell, kuris Švedijos televizi
jai sakė, jog toks žingsnis „nuviltų 
šalį", be to, ji veikiausiai prarastų 
teisę dalyvauti ir 2010 metų Pa
saulio taurės čempionate Pietų Afri
kos Respublikoje. 

NEW YORK 
Rusijos žiniasklaidos priemonės 

jaučia tam tikrą spaudimą, joms tai
komi „autoritariniai metodai", o tai 
prieštarauja Rusijos gyventojų inte
resams, pareiškė Michail Gorbačiov 
interviu Amerikos žurnalui „Time", 
atsakydamas į klausimą, ar Krem
lius siekia vis labiau kontroliuoti ži
niasklaidos priemones. Drauge jis 
pabrėžė, kad JAV neturi reikšti su
sirūpinimo Rusijos vidaus gyvenimo 
klausimais tol, kol Rusijos piliečiai 
patys jų nekelia. 

WASHINGTON, DC 
Prie Dover oro pajėgų bazės, De-

laware pirmadienio rytą po pakilimo 
sudužo JAV oro pajėgų transportinis 
lėktuvas „C-5 Galaxy" su 17 žmo
nių; niekas nežuvo, pranešė kariuo
menės pareigūnai. Pranešama, kad 
keli lėktuve buvę asmenys po nelai
mės sugebėjo patys išvykti iš įvykio 
vietos. Tikslaus nukentėjusiųjų 
skaičiaus pareigūnai nepateikė. 

NASHVTLLE 
Centrinėje JAV dalyje sekma

dienį siautė tornadais virtusios 
smarkios pavasarinės audros, nusi
nešusios mažiausiai 14 žmonių gy
vybes. Šiaurės vakarų Tennessee 
valstijos dalyje žuvo dvylika žmonių. 
Laikraštis „St. Louis Post-Dispatch" 
nurodė dar du žmones žuvus St. 
Louis rajone. Pasak liudininkų, sek
madienio vakarą Šiaurės vakarų 
Tennessee praūžė dvi audros, maž
daug pusantros valandos viena nuo 
kitos. Veikiausiai tai buvo vidutinio 
stiprumo tornadai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

MANAMA 
Bahreino pareigūnai pirmadienį 

pranešė nutraukia žmonių gelbėji
mo ir kūnų paieškos operaciją, kurią 
pradėjo praėjusią savaitę prie šalies 
krantų nuskendus kruiziniam lai
vui. Per nelaimę žuvo 58 užsienie
čiai. Licencijos keleiviams plukdyti 
neturėjusiame dviejų denių laive bu
vo 130 keleivių. Tarp 58 nuskendu
sių žmonių 22 buvo indai ir 13 britų. 
Tarp aukų taip pat būta Filipinų, 
Vokietijos, Airijos piliečių. 

J i 11 Caroll paneigė ankstesnius teiginius 
Boston, balandžio 3 d. („Reu-

tersTBNS) — Pavadinusi nelaisvę 
Irake siaubinga, paleista amerikietė 
įkaitė Jill Carroll atsiribojo nuo kri
tiškų savo pareiškimų apie Jung
tines Valstijas ir šeštadienį pareiškė 
buvusi verčiama filmuotis propagan
diniuose vaizdo įrašuose. 

„Paskutiniąją naktį nelaisvėje 
mano pagrobėjai privertė mane daly
vauti propagandiniame filmavime", 
— teigiama žurnalistės pareiškime, 
kurį perskaitė Boston leidžiamo 
laikraščio „The Christian Science 
Monitor" redaktorius Richard Ber-
genheim. Minėtasis leidinys samdė 
sausio 7 dieną Baghdad pagrobtą 
žurnalistę. 

„Jie pasakė, kad paleis mane, 
jeigu bendradarbiausiu. Gyvenau 
grėsmingoje aplinkoje, jų kontroliuo
jama ir norėjau gyva grįžti namo 

Sutikau", — teigia J. Carroll. 
„Dalykus, kuriuos buvau verčia

ma pasakyti būdama belaisvė, dabar 
kai kas laiko tiksliu mano asmeni
nių pažiūrų atspindžiu. Tačiau taip 
nėra", — savo pareiškime, kurį pa
skelbė atvykusi į Vokietiją, pridūrė 
žurnalistė. 

Džihadistų interneto svetainėje. 
kurioje taip pat esama nukirsdinimo 
ir amerikiečių pajėgų puldinėjimo 
vaizdų, J . Carroll smerkia JAV buvi
mą Irake, liaupsina su amerikiečių 
pajėgomis kovojančius smogikus ir 
prognozuoja, jog sukilėliai įveiks 
amerikiečius. 

Pareiškime 82 nelaisvės dienas 
ji vadina ..siaubingomis" sau ir savo 
šeimai bei dėkoja viso pasaulio žmo
nėms, reikalavusiems ją išlaisvint; 
islnmistų kovotoja: ja: talkinusį ira
kieti vertėja nuzude. 

Krovimu gabenimas 
laivu i i/isas oasauiio šalis. 

Krovimu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis r 

•* '' * ( i Air Freight 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smėli Packaaes Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 Tel. 1 800-775-7363 



» D R A U G A S , 2006 m. b a l a n d ž i o 4 d., a n t r a d i e n i s 

A P I E Š A L T A L A N K I U S 

Klausimas: Mūsų skaitytoja iš 
Rochester, NY, rašo: „'Draugo' nr. 
48, 'Partizano duktė' atkarpoje, 
skaitėme: 'Vaikai nei iš šio, nei iš to 
pradėjo plikti. Šeima gyvena Tbi
lisyje, gydėsi bet be rezulttų, plau
kai neataugo. (Viešėjo Lietuvoje). 
Prisimenu, kad esu skaičiusi, jog Al
tajaus krašte buvo nuplikusi galvijų 
banda. Vasarą tie gyvuliai ganėsi 
.šaltalankių giraitėje ir rudeniop visi 
apaugo tankiais gaurais. Gal verta 
išbandyti šaltalankių poveikį ir an t 
gruzinų vaikučių? 

Prisilaužome (Lietuvoje) šalta
lankių, prisiverdame nuovirų, kas
dien po keletą kartų vaikai mirko 
galvas tame nuovire, masažuoja iš
plikusias vietas. Plaukai ataugo'. 

Ar JAV šaltalankiai auga? New 
York valstijoje? Su nekanrumu lauk
sime Jūsų atsakymo!" 

A t sakymas . Nežinau, ar at
sakymas Jus patenkins, bet mėgin
siu duoti šiek tiek informacijos apie 
šiuos įdomius krūmelius. 

Šaltalankis, angį. „Buckthorn", 
lot. Hippophae rhamnoides, priklau
so Elaeagnaceae (žilakrūminių) šei
mai. Tai dygus krūmas, kartais gali 
būti ir nedidelis medelis. Kamieno ir 
šakų žievė tamsiai pilka arba juos
vai ruda, raukšlėta. Lapai pra-
žanginiai, siauri, lygiakraščiai. Vir
šutinė jų pusė žalia, o apatinė apau
gusi baltais bei rausvais žvyneliais. 
Žiedai maži, nežymūs. Žydi anksti 
pavasarį. Vaisiai: pailgos oranžinės 
ar tamsiai geltonos spalvos uogos su 
kauliuku viduryje. Jos labai trum
pais koteliais, stipriai prisitvirtinu
sios prie šakučių, minkštos, todėl 
skinti sunku, greitai susimaigo. 
Vaisuose yra riebalų, karotino, ypač 
daug vitamino C, bet ir kitų vita
minų; taip pat yra rauginių medžia
gų, o žievėje — alkaloido hipofeino. 

Šaltalankiai auga Šiaurės ir Vi
durio Europoje (išskyrus Didžiąją 
Britaniją, kur šis augalas retas), 
Azijoje — Irane, Afganistane, Mon
golijoje, Kaukaze, Sibire. Aptin

kamas ir Baltijos pajūryje (Kara
liaučiaus srityje). Krūmai greitai 
plečiasi ir sudaro ištisus brūzgynus 
arba dėl dygliuotumo neįžengiamas 
giraites. Mėgsta priesmėlio dir
vožemį, todėl vešliai auga upių, 
ežerų pakrantėse, o ta ip pat pa
jūriu, iš čia kilęs ir angliškas pava
dinamas — ,,sea buckthorn". Yra 
išvestos kelios rūšys šaltalankių, 
kurie auginami dėl vaistinių me
džiagų (jų vaisiai žali nevalgomi, bet 
kartais marinuojami arba vartoja
mas jų nuoviras, ypač nuo skorbuto 
ir kitų ligų, kurias sukelia vitamino 
C stoka). Nežinau dėl plaukų ataugi-
mo — niekur neradau apie tai me
džiagos. Bet, mano nuomone, jeigu 
būtų toks augalas (ar kita medžia
ga), kuri ataugina plaukus, šiandien 
tikrai visi apie tai žinotų ir plikių 
jau nebūtų likę... 

Taip pat niekur neteko užtikti, 
kad šaltalankių galima rasti Ame
rikoje, juo labiau New York valstijo
je. Be abejo, yra, bet įjuos čia niekas 
nekreipia dėmesio, nes yra kitų vita
mino C šaltinių, kurie lengviau pri
einami. Manau, kad lengviausia 
būtų paieškoti kompiuteryje (Goog
le) pagal anglišką ir lotynišką var-
dą-

KADA NAIKINI VARPUTĮ 

Klaus imas . Pernai mano veja 
buvo tiesiog užgožta varpučio. Mė
ginau naikinti, bet pagaliau kapitu
liavau — ką gi, vis žalia žolė, tegul 
auga... Bet dabar susidūriau su 
problema: kadangi varputis yra vie
nametė žolė, per žiemą išnyko, o da
bar visas kiemas vien rudais lopais 
nusėtas. Bijau, kad varputis rudenį 
pabėrė sėklas ir tuoj vėl pradės 
dygti. Nutar iau šiemet juo atsi
kratyti . Kada geriausias laikas 
varputį naikinti? 

A t s a k y m a s . Herbicidą, t.y. che
mikalus, kurie naikina varputį 
(angį. „crabgrass"), reikia išbarstyti 
ant žolės iki balandžio vidurio. Tai 
užmuš varpučio sėklas ir jos pasi
darys nebedaigios. Jeigu pernai iš 

rudens pasėjote žolę, arba ruošiatės 
išbarstyti žolės sėk-ų j išplikusias 
vietas, jokiu būdu nevartokite herbi
cido, nes jis sunaikins ir žolės sėklas. 
Jeigu norite sužinoti, kokius herbi
cidus geriausia naudoti nuo 
varpučio, apsilankykite kompiuterio 
svetainėje: www: / /w iho r t . unwex . 
edu /ur f /corng lu ten .h tm 

ANKSTYVI ŽIEDAI 

K l a u s i m a s . Daug kur prie 
namų šiuo metu jau pradeda žydėti 
įdomūs krūmai — žiedai geltoni, 
kiek primena varpelius, o lapų dar 
nematyti. Atsimenu — jie žydi ilgai, 
net kelias savaites. Nežinau, ar po to 
užauga kokie vaisiai, uogos? Krū
mai labai man patinka ir norėčiau 
įsigyti. Ar juos sunku auginti? Ko
kios priežiūros reikia? Ar labai puola 
kenkėjai? Neturiu didelio kiemo, bet 
porai krūmelių tikrai vietos užtektų. 
Kaip matote iš mano klausimų, ne
daug apie augalus nusimanau, bet 
esu pasiryžusi pabandyti. 

Atsakymas . Jūsų paminėti gel-
tonžiedžiai krūmai, kurie pražysta 
kone patys pirmieji pavasarį, yra 
forsitijos, angį. „Forsythia", lot. 
Forsythia x intermedia. Priklauso 
Oleaceae šeimai. Krūmai pavadinti 
pagal britą William Forsyth 
(1737-1804), kuris pirmasis išvedė 
mums dabar taip gerai pažįstamą 
hibridą (kadangi hibridai paprastai 
neveda jokių vaisių ar uogų, ir forsi-
tija jų neturi), sukryžiuodamas 
Forsythia suspensa (šis labai lepus ir 
silpnas) ir Forsythia viridissima 
(ypač gajus, atsparus krūmokšnis). 
Forsitijos ryškiai geltoni, keturla
piai žiedai pražysta gerokai anks
čiau negu pasirodo lapai iš rudenį 
sukrautų pumpurų. Krūmas atrodo 
labai gražiai, kai visos liaunos 
šakelės yra aplipusios žiedais. Žydi 
ilgai, net porą savaičių. 

Forsitija yra nelepi, retai puola
ma kenkėjų, nebent grybelio. Mėgs
ta šviesą, vandenį, vidutinio gerumo 
dirvožemį. Kai vasara labai sausa, o 
ypač krūmeliai neseniai pasodinti, 
būtina laistyti. Lengva nuskintas 
šakeles pražydinti kambaryje, pa
merkus į šiltą vandenį. 

Neprižiūrimas forsitijos krūmas 
gerokai išsikeroja, todėl verta jį 
karpyti (žinoma, vėlai rudenį arba 
žiemą), tačiau ne per daug, nes 
nukirpsite šakeles su žiedų pumpu
rais ir krūmas mažiau žydės. Gražu, 
kai šalia vienas kito susodinami keli 
forsitijos krūmai — pavasarį jie 
sudaro nuostabią žaliatvorę (gal 
„geltonatvorę", nes ji visa geltona 
nuo žiedų gausybės). 

Forsitijas padauginti labai leng
va: prilenkus šakelę prie žemės, 

ne t rukus išauga šaknelės ir galima 
ją atskirt i nuo pagrindinio krūmo, 
pasodinti a t sk i ra i . Forsitijos žydi 
jaunos, tad ir iš tų prigydytų šakelių 
kitą pavasar į j a u galėsite pasi
džiaugti geltonais žiedais. 

Jeigu nedaug žinote apie auga
lus, tai forsitija yra geras pradinis 
k rūmas — jis retai apvilia net ir vi-
siškus daržininkavimo meno nau
jokus. 

MEDŽIAI SUTAUPYS 
PINIGŲ 

K l a u s i m a s . Šiemet, pabrangus 
dujoms, sąskaitos už šilumą buvo 
labai didelės. Sako, kad ir elektra 
pabrangs, tai nežinau, kaip vasarą 
vėsinsime savo butą. Turime senutę 
mamą, kuriai labai kenkia karščiai. 
Pažįstami pa ta rė aplink namą pri
sisodinti medžių — jie padės su
taupyti pinigų. Kokiu būdu? 

A t s a k y m a s . Visai papras ta i : 
medžių pavėsis karščių metu keliais 
laipsniais atvėsins namus, o žiemą 
jų tankios šakos saugos nuo šaltų 
vėjų ir padės palaikyti namie ši
lumą. 

Jeigu kieme netur i te medžių, tai 
pagalvokite apie jų pasisodinimą. 
Dabar pats geriausias laikas. Šiam 
tikslui t inka nelabai dideli medžiai, 
tokie, kurie auga maždaug 25-50 pė
dų aukščio, tur i gražų, tankų šakų 
bei lapų vainiką. Kokie medžiai tin
kamiausi Jūsų kiemui, gali patarti 
daržininkas. 

Jeigu norite, kad medžių šešėlis 
sute iktų n a m u i pavėsį, sodinkite 
rytinėje ir vakarinėje namo pusėje. 
Nesodinkite piet inėje pusėje, nes 
žiemą iš ten saulės šviesa padės 
palaikyti šilumą. Pagal „Colorado 
State University Coopertive Exten-
sion", medžiai žiemą gali šildymo 
sąskaitas sumažint i apie 25 proc. 

Sodinant medį, nesodinkite jo 
arčiau negu 10 pėdų nuo namo, kad 
šaknys neįsi tvirt intų po pamatais. 
Jeigu medis augs aukš tas , sodinkite 
dar toliau nuo namo, kad šakos 
nekristų an t stogo, kai kils audra. 
P i rmus me tus , ypač jei vasara 
sausa, pasodintą medį reikia bent 
kartą per savaitę palaistyti. Lais
tykite plona čiurkšlele, kad vanduo 
nenubėgtų šalin, bet įsigertų į žemę. 
Aplink medį pripilkite drožlių arba 
kitos dangos: žemė ilgiau neišdžius. 
Vandenį pilkite ne prie kamieno, bet 
maždaug su šakų vainiko pakraščiu, 
nes ten yra pačios plonosios medžio 
šaknys (feeder roots), kurios siurbia 
vandenį ir t rąšas . Taip pat reikia 
pas i rūpint i , kad j aunų medelių 
neužpultų kenkėjai , kaip amaras , 
japoniški vabalai (Japanese beetles) 
ir kiti. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU [VAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

SIŪLO DARBĄ 

Šaltalanki; 

Darbui reikalingi dažytojai , 
staliai su darbo pat i r t imi . 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

k«i(i kalbėtu rusiškai 
IVI. S47-«/sO-7SS7. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

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

Skelbimų skyriaus 
tel . 1-773-585-9500 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
SUN CITY, AZ 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS 

Su pakilimu ir džiaugsmu pra
dėjau rašyti apie puikiai pavykusį, 
nepriklausomybės šventės minėjimą 
ir koncertą Arizonoje, kur šv. Mišias 
aukojo, o vėliau salėje pasveikino da
lyvius ir palaimino maistą, arki
vyskupas Paulius Marcinkus. 

Bet vos už savaitės mus pasiekė 
netikėta ir skaudi žinia, kad arki
vyskupo nebėra gyvųjų tarpe. 

Viešpats pasišaukė mūsų gany
toją, mūsų kunigą, mūsų dvasios 
tėvą. Mūsų arizoniečių širdyje jis 
paliko neišdildomą pėdsaką, išliks 
kaip didelės laisvės jėgos ir dvasios, 
aukštos kultūros ir diplomatijos bei 
plačios ir mylinčios širdies asmeny
bė. Mes jį mylėjome ne už titulus ar 
einančias aukštas pareigas, bet už 
tai koks jis buvo. Ganytojo logiški 
pamokslai, laiku atrasti ir pasakyti 
žodžiai, jo humoras lieka ta rp mūsų. 
Arkivyskupas Paulius Marcinkus iki 
paskutinės dienos vykdė savo pa
šaukimą ir tarnavo žmonėms ir 
bažnyčiai. 

Aldona Vaitkienė ir Aldona Cenčiu-
vienė, lietuviškais patiekalais vaišinu
sios Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės dalyvius Sun City, AZ, vykusiame 
renginyje. 

Onutės Damaitės-Fielding nuotr. 

Vasario 14 dieną prieš iškil
mingą minėjimą vykusioje šv. Mi
šiose arkivyskupas paskutinį kartą 
tarnavo lietuviams. Po to parapijos 
salėje jis pasveikino susirinkusius, 
palaimino maistą ir susirinkimo 
metu, kaip visada buvo gerai nu
siteikęs, skleisdamas gerą nuotaiką 
tolimesnei šventės eigai. 

Iškilmingą programą pradėjo 
JAV LB Arizonos apylinkės pirmi
ninkas Rimas Vaitkus, pristatęs 

pranešėjus, svečius ir pakvietęs pa
sivaišinti koldūnais. Net 1,200 vie
netų koldūnų pagamino nenuilstanti 
pagalbininkė Aldona Genčiuvienė. 
Kiek vėliau ji padeklamavo pora jau
dinančių eilėraščių. Dėkui jai. 

Programos vedėjas ir pranešėjas 
prof. Stasys Vanagūnas labai išra
dingai papasakojo apie Lietuvos 
nepriklausomybės kovų posūkius, 
pažymėdamas, kad dabartinis Lie
tuvos Respublikos Seimas turi gali
mybę ilgiausiai netrukdomai dirbti. 

Arizonos gubernatorės tradicinį 
sveikinimą ir proklamaciją perskaitė 
valdybos narys Mark Soban, LR 
ambasadoriaus sveikinimą prof. 
Paulius Žygas ir JAV LB rezoliuciją 
JAV armijos pulkininkas rez. Kęs
tutis Eidukonis. 

Po pertraukos laukė labai graži, 
turininga meninė programa. Progra
ma kaip niekada buvo ilgą Arizonoje 
metai tokiu sulaukiame. Pirmininko 
ir jo žmonos Aldonos pastangų dėka, 
sulaukėme didelio desanto iš Kali
fornijos. Programos vedėjas S. Vana
gūnas pastebėjo, kad lietuviai visada 
gyveno su muzika ir šokiu. Kad net 
senuose istoriniuose šaltiniuose 
minima, kad Gedimino dukra Al
dona, keliaudama pas lenkų valdovą 
pasiėmė ir muzikantų, tuo džiugin
dama valdovą. 

Taigi, iš San Diego atvyko šokių 
ansamblio „Jūra" 4 poros ir vadovai 
Stasys ir Giedrė Milašiai. Ir ne tik 
jie, bet gal 10 „sirgalių" tame tarpe 
keletas nuo 1-6 metų amžiaus. Jie 
mums šauniai pašoko keletą gerai 
žinomų tautinių šokių, o pradėjo ir 
pabaigė labai išbaigtom ir jaudi-
nančiom originaliom šokio kompozi
cijom. Viena tokių — „Tėvų žemė", 
pavadinčiau šokiu—poema. Šokėjai 
nusipelnė daug aplodismentų, lin
kime šiam jaunam kolektyvui ilgų. 
gyvavimo metų. 

Iš Kalifornijos atvyko ir šaunio
sios sesutės Emilija, Ani ir Loreta 
Grikavičiūtės, daugeliui mūsų jos 
žinomos iš Los Angeles Lietuvių 
dienų. Dabar savo pasirodymu irgi 
davė mums progą, ne tik paklausyti 
gražių dainų, bet kartu padainuoti, 
kai kam ir patrypti. Po koncerto 
pabendrauti ir įsigyti įrašų, auto
grafų. 

Tarp Arizonos ir Kalifornijos 
lietuvių mezgasi graži draugystė ir 
tikimės, kad ji tik stiprės, ypač, kad 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
EkGrcve: 847-718-1212 
www.illinoispain.oom 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

GA1LĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630:719-4799. 

Priklauso Gcod Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcnerAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akiu ligų specialistai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvar1<ys dantis už pneinamą kainą. 
Susitarimui katėti angiskai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
T e l . 708 -422 -8260 . 

Sun City ir Phoenix, AZ, l ietuviai su i lgamečiu dvasios vadovu arkivyskupu 
Paulium C. Marcinkum, kurio labai pasigenda, jam iškeliavus Amžinybėn. 

prieš tai, šeštadienio vakarą daugu
ma mūsų turėjome progą kar tu su 
svečiais susipažinti ir pabendrauti 
svetinguose Rimo ir Aldonos Vaitkų 
namuose, Rojaus slėnyje (Paradise 
Valley). Visų vardu tariu nuoširdų 
ačiū mūsų pirmininkui ir žmonai už 
triūsą, viską ruošiant, bei didele 
širdį, atidarant savo svetingų n a m ų 

duris ir m u s vaišinant. Nuotraukas 
iš mūsų renginių galite pasižiūrėti 
Internetinėje svetainėje: 

LithA2.org 
Prašome apsilankyti joje, prašo

me apsi lankyti Arizonos Lietuvių 
Bendruomenės renginiuose. 

Zenonas Misius 
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Sun CM) AZ i > J J r .oštoje Lietuvos Nepr ik lausomybės paminė j imo šven-
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Onutės Damai tės-Fie ld ing nuotr. 

http://www.illinoispain.oom
http://6918W.ArcnerAve.Sts.5r6
http://LithA2.org
http://rrjr.tr
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IEŠKOME DAUGIAU ŽINIŲ 
2001 ir 2003 metais išėjo dvi 

Viliaus Kavaliausko knygos „Už 
nuopelnus Lietuvai". Abi knygos 
skirtos 1918—1940 metais Lietuvos 
ordinais ir medaliais apdovanotiems 
žmonėms. Autorius paruošė dar du 
tos pačios knygos tomus, bet jau apie 
naujesnius laikus — Lietuvos Res
publiką po 1990 metų. 

Kartu ruošiam 6 tomų enciklo
pedija „Lietuvos karžygiai". Ji yra 
apie Vyčio Kryžiaus kavalierius. 
Planuojama 2006, 2007 ir 2008 me
tais išleisti po dvi knygas ir paskirti 
jas Lietuvos 1000-mečiui. 

Vilius Kavaliauskas jau turi su
rinkęs nemažai medžiagos apie Vy
čio Kryžiaus kavalierius 1918—1940 
metais. Apie kiekvieną Vyčio Kry
žiaus kavalierių bus pateikta jo biog
rafija, žygdarbio (už kurį buvo apdo
vanotas Vyčio Kryžiumi) aprašymas, 
o taip pat artimųjų prisiminimai. To
dėl prašome parašyti Vyčio Kryžiaus 
kavalierių artimuosius: 

1. apie tai, kokį prisimenate tėtį 
ar senelį, koks jis buvo šeimoje, ką 
kiti apie jį pasakojo. Papasakokite 
apie šeimos likimą; 

2. paieškokite nuotraukų apie jį 
(vaikystėje, iš kariuomenės, su šei
ma, kapo nuotraukos). Galbūt koks 
nors dokumentas apie jį išlikęs. 

Amerikoje gyvenę ir mirę Vyčio 
Kryžiaus kavalieriai: 

Kazys Ališauskas (1898—1979 
Čikaga); Vacys Ancevičius (1899— 
1962 Cleveland); Jonas Andrasunas 
(1896—1994 Kaunas); Baltrus At
kočiūnas (1885—1974 Čikaga); Vla
das Balcas (1888—1980 Massachu-
setts); Stasys Baltrimas (1889— 
1964 Čikaga); Bronius Basiulis 
(1895—1986 California); Adolfas 
Birontas (1885—1958 Cleveland); 
Bolius Bobelis (1897—1967 New 
York); Jurgis Bobelis (1895—1954 

Čikaga); Vladas Braziulevičius 
(1895—1972 Cleveland); Antanas 
Breimeris (1882—1964 Paterson); 
Jonas Budrys (1889—1964 New 
York); Andrius Butkūnas (1890— 
1975 Čikaga); Jurgis Butkus (1892— 
196 Čikaga); Aldona Čarneckaitė 
(1898—1998 Pu tnam) ; Bronius 
Draugelis (1895—???? Philadelphia); 
Adolfas Eigelis (1899—1959) Phila
delphia; Pe t ras Genys (1894—1969 
Čikaga); Vladas Grudinskas (1895— 
1965 Čikaga); Kris tupas Gudaitis 
(1894—1972 VVarren); Juozas Gu-
zulaitis (1898—1977 Nebraska); Sa-
muel Harr i s (1896—1920 VVashing-
ton, DC); Jonas Ignatavičius (1894— 
1968 Cleveland); Vladas Ingelevičius 
(1889—1985 New York); Bronius 
I v a n a u s k a s (1896—1961 Čikaga); 
Jul ius Jakul is (1901—1981 Boston); 
Juozas Juozapavičius (1894—1982 
Woodhaven); Pe t r a s Jurga i t i s 
(1894—1959 Cleveland); Augustas 
Juzulėnas (1900—1955 JAV); My
kolas Kalmantas (1895—1976 Čika
ga); Eduardas Kalninsas (latvių gen
erolas 1876—1976 Los Angeles); 
Vincas Kanauka (1893—1968 New 
York); Jonas Kazitėnas (1893—1984 
JAV); Jurgis Keningsteteris (1897— 
??? JAV); Jonas Kiaunė (1898—1957 
JAV); Izidorius Kriaunait is (1899— 
1964 New York valsti ja); Jonas 
Liorentas (1901—1991 Čikaga); Rai
m u n d a s Liormanas (1892—1979 
JAV); Antanas Macelis (1897—1990 
Washington, DC); Antanas Matonis 
(1896—???? JAV); Vaclovas Miece-
vičius (1899—1972 Čikaga); Anta
nas Motuzas (1899—1982 Čikaga); 
Ignas Musteikis (1890—1960 Cle
veland); Juozas Musteikis (1896— 
1956 Čikaga); Vladas Nagevičius 
(1881—1954 Ohio); Antanas Novic
kis (1894—1971 New York); Kazys 
Oželis (1886—1960 Čikaga); Juozas 

Pampalas (1897—???? Čikaga); An
tanas Petraitis (1864—1954 Monta
na); Vytautas Petrauskas (1897— 
1970 Čikaga); Povilas Plechavičius 
(1894—1973 Čikaga); Kazys Pranc-
kūnas (1898—???? JAV); Stasys 
Pundzevičius (1893—1980 Great 
Neck); Juozas Rapkevičius (1902— 
1990 Čikaga; Stasys Raštikis 
(1896—1985 California); Stepas 
Reivydas (1897—1955 JAV); Mikas 
Rėklaitis (1895—1976 Čikaga); Vla
das Rėklaitis (1888—1952); Zigmas 
Rumšą (1897—1984 Čikaga); Alek
sandras Ružancovas (1893—1966 
Čikaga); Bals Sližys (1885—1957 
JAV); Genrikas Songinas (1891— 
1977 Čikaga); Antanas Stapulionis 
(1893—1978 Massachusetts); Petras 
Starevičius (1892—1983 California); 
Antanas Starkus (1901—1975 New 
York); Kazys Stebulis (1887—???? 
JAV); Juozas Shaliunas (1887—???? 
Pennsylvania); Vincas Saudzis 
(1894—1970 Philadelphia); Vsevo-
lodas Senbergas (1898—1985 Cleve
land); Leonas Šeštakauskas (1902— 
1963 JAV); Petras Šeštakauskas 
(1897—1980 Čikaga); Stasys Šileika 
(1892—1959 Manhasset); Jonas 
Šimkus (1889—1968 Detroit); Kazys 
Škirpa (1895—1979 VVashington, 
DC); Jonas Šlepetys (1892—1981 
New York); Antanas Šova (1902— 
1994 JAV); Pranas Tamašauskas 
(1878—1951 Los Angeles); Stasys 
Trimakas (1892—???? JAV); Bronius 
Tvarkunas (1900—???? JAV); Juozas 
Ūsas (1890—1950 Čikaga); Jonas 
Variakojis (1892—1963 Illinois); 
Jonas Vigelis (1890—1985 New York 
valstija); Leonas Virbickas (1898— 
1993 Florida): Aleksas Zamzickas 
(1900—???? JAV). Tikriausia Ame
rikoje gyveno ir daugiau Vyčio Kry
žiaus kavalierių. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus archyvuose taip 

Vyčio kryžius 

pat yra daug nepaskelbtos medžia
gos. Studentus ir ki tus asmenis, no
rinčius prisidėti prie šio projekto ir 
rinkti medžiagą muziejaus archy
vuose arba jau turinčius informaci
jos, maloniai kviečiame kreiptis į 
muziejų tel. 773-582-6500, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Visą surinktą 
medžiagą perduosime enciklopedijos 
„Lietuvos karžygiai" ruošėjams. 

Rita Janz 
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejus 

Seselių rėmėjų 
metinė vakarienė 

Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo Mergelės Marijos rėmė
jai kiekvienais metais suruošia va
karienę. Šiemet renginys sekmadie
nį, kovo 26 d., prasidėjo šv. Mišio-
mis Tėvų jėzuitų koplyčioje. Šv. Mi
šias atnašavo kun. dr. Kęstutis Tri
makas, koncelebravo prel. dr. Ignas 
Urbonas ir kun. Algirdas Paliokas. 
SJ. Kun. Trimakas pasakė pamoks
lą, pritaikytą pagal to sekmadienio 
skaitytą evangeliją. Baigdamas pa
mokslą iškėlė mintį, kad visi esame 
pašaukti į savo luomą. „Iš anksto bu
vo Dievo pramatyta jūsų gerų darbų 
veikla, kuri plaukia iš Kristaus. 
Kaip apaštalas Paulius sakė, kad per 
kryžiaus auką ir mes esame kartu. 
Ši bendruomenė, Dievo pašvęsta, dar 
ilgai gyvuos", — sakė kun. K. Tri
makas. Mišių metu kelias giesmes, 
atitinkančias Gavėnios nuotaiką, pa
giedojo solistai Margarita ir Vaclo
vas Momkai, vargonais grojo Jūra tė 
Grabliauskienė. 

Po šv. Mišių, visi dalyviai rin
kosi į Jaunimo centro didžiąją salę 
vakarienei. Nauja, jauna ir energin
ga rėmėjų pirmininkė Giedrė Če-

. paitytė pasveikino visus susirinku
sius ir pakvietė viešnią seselę Ber
nadetą Matukaitę, atvykusią iš Put
nam, tarti žodį. „Gerbiamieji ir mie
lieji mūsų rėmėjai", — taip prabilo 
seselė į susirinkusius. Ji sakė, kad 

šiemet sueina 70 metų, kai seselės 
pradėjo savo gyvavimą Amerikoje. 
Seselė Aloyza buvo pirmoji iš atvy
kusiųjų. 1937 m. trys seselės atvyko 
į Marijonų kunigų seminariją Hins-
dale, Illinois. Iki 1939 m. rudens dar 
17 seselių papildė jų gretas. įsigiju
sios namelį Thompson, CT. pavadino 
jį — „Villa Maria". 1942 m. kun. J. 
Dambrausko rūpesčiu, Čikagoje bu
vo įsteigta seselių rėmėjų organiza
cija. Per 63, rėmėjų veiklos metus, 
ruošiant įvairius renginius, sutelk
tomis lėšomis buvo pas ta ty t i J. 
Matulaičio globos namą;, v-enuoly-

Dainuoja sesele Pranciška 
^f-rrnos lautokaitės nuotr 

nas. Kiek daug jau iškeliavo į Am
žinybę. Seselės nuolatos meldžiasi 
už visus gyvus ir mirusius gerada
rius. Anot seselės Bernadetos, šv. 
Paulius sakė, kad mūsų silpnume 
iškyla mūsų didybė. Seselės daug 
dirba su vaikučiais, jaunimu, naš
laičiais, seneliais Amerikoje, Kana
doje ir Lietuvoje. 

Dabar kelios seselės atvykusios 
iš Lietuvos darbuojasi Lemonte. 
Seselė Bernadeta savo žodį baigė sa
kydama, kad tikėjimo šviesoje žiū
rime į mūsų ir jūsų kelią. Padėka 
visiems, ypač valdybos narėms, ku
rios neša visus gerų darbų įsipa
reigojimus. „Ačiū, ačiū, ačiū", — bu
vo seselės paskutiniai žodžiai. 

Po to sekė meninė dalis. Rašy
toja ir poetė Julija Švabaitė-Gylienė 
paka i t e , jos pačios žodžiais t anam. 
..neliūdna" apsakymą iš savo knygos 
..Draugu laivelis". Ji savo apsakyme 
..Pilėnu dramblys'" vaizdžia: apraše 
patirt}, kai su drauge apsigyveno 
stovykloje. Vieną kartą joms pasiro
do, kad prleju artinasi didelis dram
blys, o buvo tikta; peikiu rūkas. 

Antro; e daly c padainavo sesele 
Pranciška, viešnia iš Kauno pranciš
konų - ;< nuolijos. Pritardama gitara, 
: giedojo giesmes, tinkančias Gavė

nios laikotarpiui. Jų turinio žodžiai 
ir mintys sakė, kad eikime tiesiu 
keliu, nesižvalgydami, nes Kristus 

Seselė Bernadeta Matukaitė 
Reginos Jautokaitės nuotr. 

yra tas kelias, kuris veda \ Tėvo 
namus. 

Rėmėju pirmininkė G. Čepaitytė 
įteikė programų atlikėjoms po gėlių 
puokšte padėkos ženklan. 

Prieš vakarienę kun. Algirdas 
Paliokas, SJ, sukalbėjo maldą. Pasi
vaišinę, vakarienės dalyviai dar ne-
siskirstė, pabendravo. Dar kartą pri
sidėję prie seselių gerų darbų Ame
rikoje, Kanadoje ir Lietuvoje, skirs
tėsi su gera nuotaika. 

S a u l e • J a u t o k a i t c 
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A t A 
Dipl. teis . KAZYS JONAITIS 

(JANAVIČIUS) 
Po ilgos ligos mirė 2006 m. kovo 27 d. 
Anksčiau gyveno Worcester, MA. Priklausė Korp! Vytis ir 

daug dirbo skautų organizacijoje. 
A.a. Kazys buvo vyras a.a. Lilės. 
Nuliūdę liko: duktė Gaila ir vyras James Leahy, gyvenantys 

Londone, Anglijoje; brolis Stasys su žmona Mary ir šeima, 
svainės Elena Zimavičiūtė-Carter ir Jūra Gvidienė bei giminės 
Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, balandžio 5 d. nuo 4 
vai. p.p. iki 7 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Ketvirtadienį, balandžio 6 d. po atsisveikinimo 9:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kur 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už Jo sielą. 

Laidotuvės privačios. 
Maloniai prašome visus draugus ir pažįstamus dalyvauti at

sisveikinime ir pamaldose. 

Liūdinti šeima 

Mielam sūnui ir broliui 

A t A 
AUDRIUI 

išėjus Amžinybėn, motiną JANINĄ JUKNEVIČIE
NĘ, Montessori mokytoją ir buvusią vaikų namelių 
vedėją bei brolį SVAJŪNĄ su šeima, giliai užjau
čiame ir drauge liūdime. 

AL Montessori draugija 
ir kolegės auklėtojos 

2006 METAI 
BALANDIS 

Balandžio 7 d., penktadienį: 
šachmatų vakaras PLC Bočių me
nėje, nuo 6:30 iki 9 vai. vakaro. 

Balandžio 8 d., šeštadienį: 
Čiurlionio galerijoje (Jaunimo cen
tre, Čikagoje) parodos, skirtos Lietu
vių Operos Čikagoje 50-mečiui pa
žymėti, atidarymas. 

— „Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlės vakarienė, varžytinės ir šo
kiai — „Juoda/balta" puota Pasau
lio lietuvių centre. Pradžia 7 vai. vak. 

Balandžio 9 d., sekmadienį: 
sakralinės muzikos koncertas „Sep
tyni paskutiniai Kristaus žodžiai" 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje. Ruošia JAV LB Lemonto apy
linkė. Pradžia 1:30 vai. p.p. 

— Tradiciniai velykiniai prieš
piečiai Jaunimo centre, tuoj po 10:30 
v. Mišių jėzuitų koplyčioje. Ruošia 
JC Moterų klubas. 

Balandžio 13 d., ketvirtadie
nį: velykinių pyragų ir margučių 
pardavimas Lietuvos Dukterų na
meliuose, Čikagoje. Nuo 8 vai. r. 

Balandžio 16 d., sekmadienį: 
šeimos Velykų šventė Pasaulio lietu
vių centre. Pradžia 1 vai. p.p. 

Balandžio 22 d., šeštadienį: 
Pasaulio lietuvių centro pokylis. 
Pradžia 6:30 vai. vak. 

— Dvasinės atgaivos valandėlė 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Dr. Aldonos Vasiliauskienės paskai
ta. Bus meninė dalis ir vaišės. Pra

džia 4 vai. p.p. Rengia Katalikų fe
deracija, ALTas ir JAV LB Kultūros 
taryba. 

Balandžio 23 d., sekmadienį: 
Balzeko liet. kultūros muziejuje 
vyks užsiėmimas „Lietuvių liaudies 
skulptūros ir architektūros orna
mentika. Pradžia 2 vai. p.p. 

— Atvelykio vaišės Pasaulio lie
tuvių centre. Pradžia tuoj po 11 vai. 
r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 

— Dainininkų Livetos ir Petro 
Kazlauskų koncertas Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Pradžia 2 vai. p.p. 

Balandžio 29 d., šeštadienį: 
habil. dr. Giedriaus Subačiaus pas
kaita Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p. 

Balandžio 30 d., sekmadienį: 
Lietuvių operos 50 metų jubibiejinis 
renginys Morton gimnazijos salėje. 
Pradžia 3 v. p.p. 

GEGUŽĖ 
Gebužės 5 d., penktadienį: Er

nesto Žvaigždino tapybos darbų pa
rodos atidarymas Čiurlionio galerijo
je Jaunimo centre. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Gegužės 6 d., šeštadienį: Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos metinė 
vakarienė šios parapijos salėje. Pra
džia tuojau po 5 vai. šv. Mišių. 

Gegužės 6 ir 7 d., šeštadienį 
i r sekmadienį : Šaulių sąjungos 
išeivijoje XVIII suvažiavimas Vy
tauto Didžiojo vardo šaulių namuo-

AtA 
VANDA ŽOLYNIENĖ 

Mirė 2006 m. kovo 31 d., sulaukusi garbaus 98 metų am
žiaus. 

Gimė Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL. 
A.a. Vanda buvo Lietuvos Dukterų draugijos narė. 
Velionė bus pašarvota trečiadienį, balandžio 5 d. nuo 3 v.p.p. 

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

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 6 d. 9 vai. r. Bra
dy-Gill laidojimo namuose, iš kur a.a. Vanda bus palydėta į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. r. bus aukoja
mos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Muoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direktorius Donald M. Petkus, 
Tel: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com 

Mylimai mamai 
AtA 

ELENAI MAŽEIKIENEI 
iškeliavus į amžiną gyvenimą, nuoširdžiai užjaučiame dukrą 
JŪRATĘ su vyru J E F F HARRISON, jų vaikus MAURĄ ir 
DAINĄ bei sūnų GANDĮ MAŽEIKĄ su žmona LINDA ir jų 
sūnelius MANTĄ ir KIPRĄ. Mūsų gili užuojauta visiems arti

miesiems. 
Ina Bertulytė ir Jim Bray 

Irena Blekytė ir Allan Johnson 
Silvija Fabijonaitė ir Angelo Comeaux 

Vida Žuirzdytė ir Don Farler 
Genutė Gylytė ir Paul Orrico 

Irena Kinderienė 
Donna ir Rimas Mikšiai 

Irena Morkūnienė 
Dalia Tutlytė Mrowiec 

Marytė Pareigytė Lukomski 
Zita ir Juozas Petkai 

Aušrelė ir Ričardo Ramanauskai 
Valytė Sparkytė 

se. Šeštadienį pradžia 9 vai. r., 7 vai. 
vak. — pokylis; sekmadienį 10 vai. r. 
šv. Mišios Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo bažnyčioje Brighton Park. 

Gegužės 7 d., sekmadienį: 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos ruo
šiami Motinos dienos pietūs Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. Pradžia 
12:30 vai. p.p. 

Gegužės 12 d., penktadienį: 
Viktoro Petravičiaus 100-mečio pa
minėjimas ir paroda Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo centre. Pradžia 7:30 
vai. vak. 

Gegužės 14 d., sekmadienį: 
Balzeko liet. kultūros muziejuje 
vyks užsiėmimas „Lietuvių liaudies 
namų apyvokos reikmenų ornamen
tika". Pradžia 2 vai. p.p. 

Gegužės 21 d., sekmadienį: 
pianisto Gabrieliaus Aleknos kon
certas Jaunimo centre. Pradžia 3 
vai. p.p. Ruošia Amerikos Lietuvių 
televizija. 

—Muzikinė popietė Balzeko liet. 
kultūros muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p. 

BIRŽELIS 
Birželio 3 d., šeštadienį: Pal. 

Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, 
vysk. Gustavo Garcia Siller teiks 
Sutvirtinimo sakramentą. Iškilmės 
prasidės 4 vai. p.p. 

Birželio 4 d., sekmadienį: 
Ateitininkų šeimos šventė. 9 vai. r. 

Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje; 10:30 vai. r. PLC salėje iškil
mingas posėdis. 

— Ateitininkų namų gegužinė 
Ateitininkų namų sode. Pradžia 12 v. 

Muzikinė popietė Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Pradžia 2 
vai. p.p. 

Birželio 11 d., sekmadienį: 
Birželio trėmimų minėjimas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje. Mišios 
10:30 vai. r., akademinė dalis po 
Mišių parapijos salėje. 

Birželio 25 d., sekmadienį: 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
40-asis gimtadienis ir parodos atida
rymas. Pradžia 6 vai. vak. 

LIEPA 
Liepos 1 d., šeštadienį: VIII 

Lietuvių dainų šventės susipažinimo 
vakaronė. 

Liepos 2 d., sekmadienį: VIII 
Lietuvių dainų šventė University of 
Illinois Pavilion salėje. 

Liepos 2 d., sekmadienį: VIII 
Lietuvių dainų šventės pokylis She-
raton Chicago Hotel & Towers patal
pose. 

Liepos 16 d., sekmadienį: Lie
tuvių tautinės sąjungos Čikagos sky
rius ruošia tradicinę gegužinę Atei
tininkų namų ąžuolyne, Lemont. 
Pradžia 12:30 vai. p.p. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i Lituan»<t:ku> tyr imo ir studijų centro tarybos posėdis 

Velykų pamaldų laikas Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, 6900 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629: 

Didysis ketvirtadienis , balandžio 13 d., 7 vai. v. - šv. Mišios, 
procesija ir Švč. Sakramento garbinimas iki 10 vai. v. 

Didysis penktadienis , balandžio 14 d., 7 vai. v. - Liturgija, 
Kryžiaus pagarbinimas ir Šv. Komunija. 

Didysis šeštadienis , balandžio 15 d., 1 vai. p . p . - valgių šven
tinimas. 7 vai. v. - Velykų Vigilija ir Krikštas. 

Velykų diena, balandžio 16 d., 7 vai. r . - šv. Mišios - Kristaus 
Prisikėlimas, meldą už parapijiečius. 10:30 vai. r. - pamaldos už parapi
jiečius ir parapijos geradarius. 

Pastaba: 8 vai. r. šv. Mišių Velykų dieną nebus. 
Išpažintys: 
Balandžio 11 d., antradienis, nuo 6 vai. v. iki 8 vai. v. 
Didžiojo Penktadienio rinkliava skiriama Šventosios Žemės šven

tovėms išlaikyti. 

. • B a l a n d ž i o o d., trečiadieni, 2 
vai. p.p. lietuvių centre „Seklyčioje" 
tradicinės popietės metu lankysis 
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdybos pirmininkė Aušrelė Saka-
laitė. J i skaitys paskaitą apie artė
jančius rinkimus į LB XVIII tarybą 
ir artėjantį apygardos suvažiavimą. 
Taip pat palies opias Marąuette 
Park apylinkės problemas. Kviečia
me visus gausiai dalyvauti. Kartu 
papietausime ir maloniai paben
drausime. 

• B a l a n d ž i o 7 d. PLC Bočių me
nėje, 14911 127th Street, Lemont, 
IL, nuo 6:30 vai. v. iki 9 vai. v. vyks 
šachmatų vakaras. Kviečiame visus 
— vaikus ir suaugusius. Atsineškite 
savo šachmatų lentas. Pravesime 
draugišką turnyrą. Įėjimas: suau
gusiems — 8 dol., vaikams iki 12 
metų — 5 dol., šeimai — 20 dol. Bus 
užkandžiai. Surinktas pelnas bus 
paaukotas PLC. Apie dalyvavimą 
prašome pranešti Pauliui Majauskui 
tel. 630-988-1062, e-paštu: pma-
jauskas@gmail.com arba Tadui Kul-
biui tel. 708-447-7121, e-paštu: kul-
bis@sbcglobal.net 

• B a l a n d ž i o 9 d. tuoj p o 10:30 vai. 
r. šv. Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje 
Jaunimo centro (5620 S. Claremont 
Ave., Chicago) Moterų klubas (pirm. 
Anelė Pocienė) kviečia visus atvykti 
j jų rengiamus tradicinius Velyki
nius priešpiečius. Savo apsilankymu 
paremsite tėvus jėzuitus ir Jaunimo 
centrą. 

• Sakralinės muzikos koncertas 
„Septyni paskutiniai Kristaus žo
džiai" Palaimintojo J. Matulaičio 
misijoje, 14911 127th Street, Le
mont, IL, įvyks balandžio 9 d., sek
madienį, 1:30 vai. p.p. Ruošia LB 
Lemonto apylinkės valdyba. 

• Lietuvos D u k t e r ų draugijos 
ruošiamas velykinių pyragų ir mar
gučių išpardavimas įvyks balandžio 
13 d., Didįjį ketvirtadienį, nuo 8 vai. 
r. Nameliuose, 2735 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629, tel. 773-925-
3211. Dukterys maloniai kviečia 
visus ir visas apsilankyti ir įsigyti 
skanumynų Šv. Velykų stalui. 

• Šv. Velykų dieną , balandžio 
16 d., 1 vai. p.p. PLC didžiojoje salė
je vyks Šeimos Velykų šventė. Po
pietėje dalyvauja aktorė iš Lietuvos 
Virginija Kochanskytė, seselė Pran
ciška, dainininkė Audronė Simano-
nytė, šoks Vaikų šokio teatras. Ma
žųjų su margučiais lauks Velykė ir 
jos palyda, „Bravo" kavinė ruoš 
šventinius pietus, kun. A. Paliokas, 
SJ, pašventins Velykų stalą. Kvie
čiame šeimas dalyvauti Velykų 
šventėje. Vietas galite užsisakyti 
paskambinę telefonu 630-964-5965. 

• B a l a n d ž i o 22 d., šeš tadienį , 
9:30 vai. r. seselių kazimieriečių 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IL, bus aukojamos šv. Mi
šios už Motiną Mariją Kaupaitę, 
minint jos mirties (1940 m.) me
tines. Jau 15 metų kas mėnesį atna
šaujamos šv. Mišios už Motinos Ma
rijos paskelbimą Palaimintąja. Sese
rys kazimierietės kviečia visus at
vykti į šias šv. Mišias. Po šv. Mišių 
— kavutė ir pabendravimas. Tel. 
pasiteiravimui: 773-776-1324. 

• A L R K Moterų sąjungos 3 kuo
pa balandžio 22 d., šeštadienį, 3 vai. 
p .p. šaukia kuopos narių metinį 
susirinkimą, kuris vyks Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6900 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. Bus kavutė. 

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadienį , 
Pasaulio lietuvių centro renginių 
komitetas po 11 vai. r. šv. Mišių 
Palaimintojo J. Matulaičio misijos 
bažnyčioje visus kviečia į PLC 
didžiąją salę, į tradicinį renginį — 
Atvelykio vaišes. Vietas galite 
užsisakyti tel. 708-448-7436 (Aldona 
Palekienė). 

• I s t o r i k ė dr. Aldona Vasiliaus
kienė, 14 knygų ir 700 straipsnių 
autorė atvyksta į Čikagą. Su savo 
paskaitomis dvasinėmis ir istori
nėmis temomis ji yra apkeliavusi 
daugelio Lietuvos miestų ir pabuvo
jusi už Lietuvos ribų. Balandžio 22 
d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje ji skaitys 
įdomią paskaitą apie kankinį arki
vyskupą Mečislovą Reinį. Bus me
ninė dalis, vaišės. Rengia LB Kul
tūros taryba, Romos katalikų fede
racija ir ALTas. Renginys — Vely
kinės šventės nuotaikoje. 

• L i e t u v i ų fondo 43-asis met inis 
narių suvažiavimas įvyks 2006 m. 
balandžio 29 d. Registracija prasidės 
8:30 vai. r. Posėdžio pradžia — 9:30 
vai. r. Kviečiame visus LF narius 
atvykti į Pasaulio lietuvių centro 
didžiąją salę. LF adresas: 14911 
127th Street. Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• A š t u n t o s i o s l i e tuv ių d a i n ų 
šventės proga yra ruošiamas spal
vingas, iliustruotas leidinys, kuris 
apibūdins šventę, repertuarą ir su
pažindins su dalyvaujančiais šven
tėje chorais. Leidinys bus platina
mas Dainų šventės metu, liepos 2 d., 
„UIC Pavilion". Kviečiame siųsti savo 
sveikinimus, reklamas. Prašome 
sveikinimus ir skelbimus įteikti iki 
gegužės 1 d. Savo parama prisidė
site prie Dainų šventės pasisekimo. 
Daugiau informacijos galite rasti: 
www.dainusvente. org arba kreiptis 

Balandžio 8 d., šeštadieni 
4 vai. p.p. visus kviečiame 

Į parodos, skirtos 
Lietuvių operos 50-mečiui, 

atidarymą 
Čiurlionio galerijoje 

Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave., 

Chicago. 

IŠ ARTI IR TOLI... 

į Vaivą Marchertienę (vaiva@dai-
nusvente.org Tel. 773-539-1476). 

• Š v . Kazimiero l ie tuvių k a p i 
nėse siautėjo vandalai.. Kaip rašo 
laikraštis „Daily Southtown" (2006. 
kovo 28 d. numeris), tai didžiausias 
įvykdytas vandalizmo aktas per pas
taruosius 103 metus. Vandalizmo 
atvejų pasitaikydavo ir anksčiau, 
bet jie nebuvo tokio didelio masto 
kaip šis. Naktį iš šeštadienio (03.25) 
į sekmadienį (03. 26) buvo išniekinti 
35 paminklai. „Kiekvienas iš šių 
paminklų turi savo istoriją,— sakė 
kapinių direktorius Bill Corbett. -
Tai vandalizmas ne vien prieš ka
pines, tai vandalizmas prieš kiek
vieną šeimą". Kapinių vadovybė sa
kė, kad 2000 dol. gaus tas , kur is 
suteiks svarbią informaciją apie šį 
įvykį. Turinčius informacijos, prašo
me skambinti policijai tel. 312-745-
0570) arba Šv. Kazimiero kapinių 
administracijai tel. 773-239-4422. 

• W o r c e s t e r „Nevėžio" ir „Ne
ringos" skautų/čių tuntai kviečia 
visus į tradicinę Kaziuko mugę, kuri 
įvyks balandžio 9 d., Verbų sekma
dienį, Maironio parke, 52 S. Quin-
sigamond Ave., Shrewsbury, MA. 
Atidarymas — 12 vai. p.p. Apžiūrė
ję prekystalius, galėsite papietauti, 
pasivaišinti l ietuviškais skaučių 
keptais pyragais ir kava. Susitiksite 
su draugais ir pažįstamais, gražiai 
praleisi te sekmadienio popietę. 
Laukiame atvykstant. 

• B a l a n d ž i o 29 d., šeštadienį, 7 
vai. v. Dievo Motinos Nuolatinės pa
galbos salėje, Cleveland, OH, ir ba
landžio 30 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos parapijos salėje, 
Detroit, MI, aktorė Virginija Ko
chanskytė atliks programą „Gyveni
mas — tai kaip graži kelionė". Prog
ramoje dalyvauja dainininkė Audro
nė Simanonytė. Bus vaišės. Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. 

• Kvieč iame atvykti į Cleveland, 
OH. Gegužės 5-7 dienomis čia orga
nizuojamos savaitgalio puotos lietu
viškam jaunimui. Penktadienį, ge
gužės 5 d. bus „VIP Velvet Dog 
Party", šeštadienį, gegužės 6 d. — 
„Cinco de Mayo Party" ir sekma
dienį, gegužės 7 d. — „Lithuanian 
Brunch". Dėl kainų, apgyvendinimo 
ir dalyvavimo kreipkitės http://cin-
codemayo.inconportal.net/ arba rašy
kite: genna778@gmail.com Lietuvių 
klubo adresas: Lithuanian Club c/o 
106 E. 216, Euclid, OH 44123. 
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