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Sigitas Tamkevičius 

S. Tamkevičius: 
„Klausimas nėra 
susijęs vien su 
tautinėmis 
problemomis" 

Sausio 19 d. New York arkivys
kupija pranešė apie ketinimą uždary
ti Aušros Vartų parapiją Manhattan 
(Parish of Our Lady of Vilna). Toks 
arkivyskupijos žingsnis susilaukė at
garsio ne tik tarp Amerikos lietuvių 
ir, ypač, New York lietuvių bendruo
menės (tą pačią dieną JAV LB New 
York apygardos pirmininkė Ramutė 
Žukaitė išplatino atsišaukimą, pasi
sakanti prieš toki New York arkivys
kupijos žingsnį) bei AV parapijiečių, 
bet ir iš Lietuvos vyriausybės pusės. 

Nepraėjus nė savaitei po New 
York arkivyskupijos nuosprendžio 
AV parapijai, į New York kardinolą 
Edward Egan kreipėsi Lietuvos Res
publikos Kultūros ministras Jonas 
Jučas, prašydamas pergalvoti spren
dimą dėl parapijos uždarymo. Sausio 
18 d. jvykusiame Lietuvos vyskupų 
konferencijos plenariniame posėdyje 
taip pat buvo svarstomas AV parapi
jos likimas. Nukelta į 6 psl . 

Šiame 
į numeryje: 
• Sveikatos klausimais. 
• O kaip mes švęsime? 
•Neįprastos žiemos 
išdaigos nustebino net 
gamtos žinovus. 
•Lietuviu telkiniuose. 

• 

•Mūsų daržai ir 
darželiai. 
•Pasirengimas Šiluvos 
jubiliejui. 
•„Margučio" 75-ąją 
sukaktį minint. 
•M. Andriuškevičius 
sveiksta. 
•Užgavėnių šiupinys. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.65 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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Jaunieji politikai: jaunystė - ne liga 
Liepa Pečeliunaitė 

Alfa.lt 

Jaunimas nėra ateitis, kaip po
puliaru sakyti, atvirkščiai - jaunimas 
yra šiandiena, taip mano jauniausi 
kandidatai į Vilniaus savivaldybės 
tarybą. Nepaisant to, kad partijos 
dar gana sunkiai atveria duris nau
jiems veidams, jaunieji politikai tiki
na turintys pakankamai žinių ir am
bicijų išsikovoti postus vietos val
džioje. 

„Jaunystė - tai ne liga", - tvirti
no jauniausias pretendentas į Vil
niaus miesto merus krikščionis de
mokratas Paulius Saudargas. 27 
metų vaikinas save lygino su metro 
idėja - novatoriška, bet apskaičiuota. 

„Iš pirmo žvilgsnio mano asme
nybė kaip ir metro Vilniuje gali atro
dyti neva nepamatuota, nepatikrinta 
ir keista. Tačiau tai netiesa. Tiek 
metro, tiek aš - yra pamatuotos idė
jos, tad reikalingos ir ilgalaikės", -
tvirtino jaunasis politikas. 

Visgi E Saudargas pripažino bu
vęs nustebintas partijos kolegų pa
sirinkimo matyti jį partijos vadovu 
Vilniaus miesto kandidatų sąra
šuose. 

„Manau, kad mano skyrimas įro
do, jog krikščionys demokratai atsi
naujina ir atsisako 'Davatkų partijos' 
įvaizdžio", - teigia ilgametis jaunųjų 
krikščionių demokratų sekcijos va
dovas. 

Liberalų ir centro sąjungos 
(LiCS) kandidatų sąraše 10 numeriu 
į Vilniaus savivaldybės tarybą pre
tenduoja ir vos 21 metų Vilniaus uni-

Jaunimas žada pažadinti apsnūdusį Vilnių. Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr. 

versiteto Studentų atstovybės prezi- versiteto veikloje, bet viso miesto 
dentė Nora Žukauskaitė. mastu", - tikino N. Žukauskaitė. 

Mergina teigia kandidatuoti bu- Ji mano, kad įstoti į partiją dar 
vusi pakviesta, nors nėra partijos na- spės, nes šiuo metu nėra galutinai ap-
rė. sisprendusi siekti politikės karjeros. 

„Nesu įsitraukusi į partiją, ta- Socialdemokratų partijos sąraše 
čiau LiCS'o idėjos man priimtinos, 50 numeriu įrašytas 26 metų Via-
man garbė būti Artūro Zuoko ko- česlavas Palkevičius atvirkščiai - ti-
mandoje, patinka gyventi tokiame kiną visiškai apsisprendęs dėl politi-
Vilniuje, koks jis yra, todėl sutikau su ko karjeros. Vaikinas neslėpė turįs 
pasiūlymu kandidatuoti LiCS są- ambicijų ne tik siekti posto savivaldy-
raše", - sakė N. Žukauskaitė. 

Mergina neneigė, kad įtraukda
mi ją į savo gretas liberalcentristai 
sulauks didesnio populiarumo tarp 
jai artimų studentų. 

bes taryboje, bet užtikrino keisiąs sa
vo kandidatūrą ir artimiausiuose Sei
mo rinkimuose. 

Anot V Palkevičiaus, aukštesnė 
pozicija socialdemokratų partijos są-

„Manau, kad mane pakvietė dėl rašė jam nebuvo skirta tik todėl, kad 
to, jog esu studentų atstovė, aktyviai partijos nariu vaikinas tapo vos prieš 
veikiu švietimo klausimais ne tik uni- pusmetį. 

Valstijos pasisako prieš vieningą 
ies vairuotojų pažymėjimą v i • 
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Maine vairuotojų pažymėjimo pavyz
dys. 

Washington, DC, vasario 5 d. 
(AP/„Draugo" info.) — 2005 m. 
Jungtinių Valstijų Kongresas patvir
tino įstatymo projektą, pavadintą 
„Real ID Act". Jame buvo numatyta, 
kad iki 2008 m. visos JAV valstijos, 
kurių kiekviena turi savas kelių eis
mo taisykles ir skirtingus vairuotojų 
pažymėjimus, privalo prisitaikyti 
prie federalinių vieningo vairuotojų 
pažymėjimo reikalavimų. 

„Real ID Act" numato, kad nuo 
2008 m. visose JAV valstijose išduo
damas vairuotojų pažymėjimas (ar
ba, nevairuojantiems, identifikacijos 

kortelė), be kitos informacijos, priva
lo turėti vienodo formato nuotrauką 
ir asmens pirštų antspaudą. Be to, 
valstijos privalo duomenis apie as
menims, kuriems išduoti vairuotojų 
pažymėjimai, įvesti į bendrą nacio
nalinę duomenų bazę, prie kurios 
priėjimą turėtų policininkai, įvairūs 
valstybės pareigūnai. 

Tačiau artėjant 2008 m. termi
nui, valstijos viena po kitos sukilo 
prieš federalinį įstatymą. Pirmoji tai 
padarė Maine valstija, sausio 26 d. 
vienbalsiai priėmusi vietinio lyg
mens įstatymą, kuriame prieštarau
jama vieningo vairuotojų pažymėji
mo įvedimui. 

Praėjusią savaitę Maine pasekė 
Georgia, Wyoming, Montana, New 
Mexico, Vermont ir Washington, sa
vo ruožtu priimdamos oficialius at
sisakymus prisidėti prie „Real ID 
Act" numatomos programos. 

Federalinio akto rengėjai tvirti
na, kad vieningas vairuotojų pažy
mėjimas Nukelta į 6 psl. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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DRAUGAS, 2007 m. vasario 6 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DALIUS KEPAIN1S, M.P. 

Saint Louis, MO 

Insultas 
(Stroke) 

Pirmiausia turėčiau pripažinti, 
kad šis lietuviškas ligos pavadinimas 
man niekada nepatiko. Juk angliškas 
žodis „Insult" gali būti verčiamas į 
lietuvių kalbą daugeliu reikšmių ir 
šio žodžio sulietuvinta forma yra la
bai netiksli. Juk, paprastai kalbant, 
„Insult" gali būti verčiamas tiesiog, 
kaip pažeidimas, įžeidimas ir pana
šiai. O pažeisti galima smegenis, ke-

. penis, širdį ir kitus organus. Medici
ninio termino „Cerebrovascular At-
tack" (CVA) vertinys, Smegenų krau
jotakos sutrikimas, aprašytų ligą kur 
kas tiksliau. Na, bet palikime tai nus
pręsti kalbininkams. 

Insultas kasmet ištinka apie 
700,000 amerikiečių. Tai viena daž
niausių ligų mūsų visuomenėje, tur
inti labai rimtus padarinius, atnešan
ti didžiulius ekonominius nuostolius 
ne tik dėl brangaus gydymo ir reabili
tacijos, bet ir dėl ilgo laikino, ar daž
nai ir nuolatinio, nedarbingumo. 

Insultas gali būti dviejų rūšių. 
Tai liga, kuri išsivysto, plyšus smege
nų kraujagyslei ir išsiliejus kraujui į 
smegenis (hemoraginis insultas), ar 
užsikimšus smegenų kraujagyslei ir 
išsivysčius ūmiam smegenų kraujo
takos nepakankamumui (išeminis 
i n o u l u i c , . Dojo , ioc ininio iiioult/<a£> gali 
ištikti, staiga užsikimšus krauja
gyslei, tarkim, pažeidus kraujagyslės 
sienelę ar plyšus aterosklerotinei 
plokštelei, arba ją gali užkimšti iš ki
tur atkeliavęs darinys (embolas). Tad 
pirmoji išeminio insulto forma vadi
nama trombotiniu insultu, o antroji 
forma vadinama trombemboliniu 
insultu. 

Paklausite, kodėl gi tai svarbu? 
Visa esmė yra tame, kad trombem-
bolinio insulto apsisaugojimui gali 
tekti naudoti papildomus vaistus, 
pavyzdžiui, antikoaguliantus (kraują 
skystinančius preparatus, pvz., War-
farin). Sis patarimas dažnai taikomas 
ligoniams, kurie turi prieširdžiu vir
pėjimą, širdies ydas, skilvelio sienos 
aneurizmą (maišinę sienelės išvaržą, 
silpną sienelę) ir panašiai. 

Beje, tuo pačiu norėčiau pami
nėti dar vieną smegenų kraujotakos 
sutrikimo formą, kuri vadinama Pra
einančia išemine ataka (Transient 
Ischemic Attack). Šiuo atveju, ligo
niui išsivysto neurologiniai simp
tomai, kurie visiškai praeina ir išnyk
sta per 24 valandas. Dažnai tai vadi
nama „mini stroke", ir šis priepuolis 
yra labai rimtas įspėjimas apie gre
siantį insultą. 

Insulto požymiai skiriasi pagal 
tai, kurio smegenų baseino krau
jagyslės pažeistos: miego (Carotids) 
ar smegenų bazinė (Vertebrobasilar): 

Miego arterijos atsišakoja nuo 
aortos, atiteka iki smegenų kaklo šo
nų. Išsivysčius šio baseino kraujo
takos pažeidimui, galima veido, ran
kų ar kojų nejautra, dažnai apimanti 
vieną kūno pusę, paralyžius, kalbos 
sutrikimas, veido bruožų asimetrija. 

Bazinė kraujagyslė yra tik viena, 
ji randama apatinėje užpakalinėje 
smegenų dalyje, ir ji suformuojama, 
susijungus dviems nugaros smegenų 
arterijoms. Dėl to dažniausiai sme
genų kraujotakos sutrikimai, palietę 

šių arterijų baseiną, būna lydimi abi
pusių kūno sutrikimų: regos sutrikimo 
ar net aklumo, spengimo ausyse ir gal
vos svaigimo, galvos skausmo, daž
niausiai užpakalinėje galvos dalyje, py
kinimo ir vėmimo, sutrinka rijimas, 
atsiranda rankų ir kojų silpnumas, 
dėl kurio parkrentama, traukuliai. 

Vertinant simptomų išsivystymo 
staigumą, galima prognozuoti, koks 
insulto šaltinis. Jei galvos skausmas 
ar traukuliai išsivysto staiga, per ke
lias sekundes, juos turbūt sukėlė „em-
molas" (kraujo krešulys, atkeliavęs iš 
tolumos į smegenis). Kita vertus, jei 
simptomai išsivysto lėtai, per kelias 
minutes ar valandas, juos greičiausiai 
sukelia „ t rombas" (besivystantis kre
šulys smegenų kraujagyslėje). 

Hemoraginio insulto požymiai 
gali šiek tiek skirtis, priklausomai 
nuo to, ar kraujas susikaupia sme
genų audinyje (dar vadinama paren-
chiminiu kraujavimu), ar jis išsilieja į 
smegenų dangalus ir skilvelius (šio 
tipo insultas vadinamas subarachnoi-
tliniu insultu, ir jį dažniausiai sukelia 
plyšusi smegenų aneurizma, t.y. 
kraujagyslės sienelės išvarža). 

Taigi, parenchiminio kraujavimo 
požymiai dažniausiai prasideda stai
ga ir palaipsniui sustiprėja. Dažnai 
tam prireikia keletos valandų. Ligo
niai skundžiasi galvos skausmu, py
kinimu, vėmimu, traukuliais, sąmo
nės sutrikimu. Tuo tarpu subarach-
noidinis kraujavimas dažniausiai ly
dimas staigaus intensyvaus galvos 
skausmo, jį sukelia kraujas, dirginan
tis smegenų dangalus (dažnai ligoniai 
šį galvos skausmą vadina absoliučiai 
stipriausiu galvos skausmu jų gyve
nime), pykinimas, vėmimas, padidin
tas jau t rumas šviesai ir garsui, kaklo 
įsitempimas, traukuliai, sąmonės ap
temimas ar praradimas. 

Be jokios abejonės, niekas nėra 
apsaugotas nuo insulto. Vis dėlto rei
kėtų atkreipti dėmesį, kokie gi yra 
pagrindiniai rizikos faktoriai, padidi
nantys insulto riziką; 

• A m ž i u s . Nors tai vienas pag
rindinių rizikos faktorių, norėčiau 
pabrėžti, kad dažniausiai insultu lin
kę sirgti žmonės, turintys keleto rizi
kos faktorių sumą. Vis dėlto dažniau
siai insultu serga vyresni nei 55 metų 
žmonės, ypač jei jie nutukę, turi 
aukštą kraujospūdį ir cholesterolio 
kiekį kraujyje, rūkoriai, sergantys 
diabetu ir t.t. 

• P r a e i n a n t i i š eminė a taka 
(Transient Ischemic Attack). Tai rim
tas įspėjimas apie gresiantį insultą. 
Nepradėjus t inkamos medicininės 
pagalbos, dažnai ištinka insultas per 
artimiausius 12 mėnesių. 

• L y t i s . Moterys dažniau linku
sios sirgti insultu, ypač hemoraginiu. 

• E tn i škumas . Amerikos mažu
mos (Amerikos afrikiečiai, Lotynų 
amerikiečiai, Amerikos indėnai) la
biau linkę sirgti insultu. 

• Š ird ies l igos ir š irdies in
farktas. Ligoniai, sergantys širdies 
liga, neseniai sirgę miokardo infark
tu, turi padidintą riziką sirgti insul
tu. Tai akivaizdu, nes šie ligoniai daž
nai turi tuos pačius rizikos faktorius: 

rūko, padidėjęs kraujospūdis, nu
tukę, serga diabetu ir t.t. Taipogi 
žinotina, kad, jei tenka daryti širdies 
kraujagyslių angiogramą ir angio-
plastiją (procedūrą, kurios metu įve
damas kateteris į širdies krujagysles, 
įšvirkščiama specialaus kontrasto, 
nustatoma susiaurėjusi kraujagyslės 
vieta ir, reikalui esant, ji praplečia
ma, ir toje vietoje paliekamas sten-
tas), tai sukelia 2-5 proc. riziką su
sirgti insultu. Taipogi, antikoagu
liantai (kraują skystinantys vaistai) 
padidina hemoraginio insulto riziką. 
Prieširdžiu virpėjimas sukelia rimtą 
pavojų, kad gali susiformuoti kraujo 
krešuliai (trombai), kurie vėliau gali 
sukelti trombembolinį insultą. 

•Aukštas kraujospūdis. Pasak 
medicinos ekspertų, galima būtų iš
vengti iki 40 proc. visų insultų, jei 
kraujo spaudimas būtų tinkamai 
kontroliuojamas. 

• Rūkymas padidina riziką sirgti 
insultu daugiau nei 2 kartus. Rūky
mas didina kraujo spaudimą, sumaži
na „gero" cholesterolio kiekį, pas
partina aterosklerozę. 

• Diabetas padidina išeminio in
sulto riziką. Diabetu sergantys žmo
nės dažniausiai miršta nuo širdies 
ligų ir insulto. Gera diabeto kontrolė 
gali atitolinti insultą, bet, nepaisant 
visų pastangų, vis dėl to rizika yra di
desnė. 

• Nutukimas ir mažas fizinis 
aktyvumas yra labai svarbus rizikos 
faktorius. 

•Aukštas cholesterolis, mažas 
„gero" cholesterolio kiekis pasparti
na aterosklerozę ir tikrai padidina 
insulto riziką. 

• Psichikos sutrikimai ir emo
ciniai veiksniai, depresija, didelis 
emocinis stresas. 

•Infekcijos ir uždegimas. Žmo
nės, persirgę smegenų ar smegenų 
dangalų infekcijomis, taipogi turin
tys dantenų uždegimą, dantų uždegi
mą, chroninį sinusitą, gali 20 proc. 
dažniau susirgti insultu. 

•Anabol in ių s t e r o i d ų vartoji
m a s . 

• Nėš tumas . 
• Kon t racepc in ių vaistų var

to j imas . 
• Kaklo procedūros , tokios kaip 

chiropraktinis kaklo manipuliavi
mas, gydomasis masažas ir panašiai. 

Tad kaip apsisaugoti nuo insulto 
ar bent jau sumažinti jo riziką? No
rėčiau pateikti keletą patarimų, pa-
remtų Amerikos Širdies asociacijos 
(American Heart Association) reko
mendacijomis: 

• Nuolat tikrinkite ir kontroliuo
kite savo cholesterolį. Reikalui esant, 
nevenkite cholesterolį mažinančių 
vaistų. 

•Kontroliuokite kraujospūdį. 
• Numeskite viršsvorį ir palaiky

kite sveiką kūno svorį. 
• Nuoširdžiai ir aktyviai sekite 

daktaro patarimus, gydant chronines 
ligas, ypač širdies ligas ir diabetą. 
Kontroliuokite kraujo gliukozę kaip 
galima geriau. 

•Nevenkite fizinio aktyvumo ir 
paskirkite bent 30 minučių fizinei 
mankštai beveik kasdien. 

• Sveikai maitinkitės. Valgykite 
daugiau vaisių ir daržovių, žuvies, 
paukštienos, riešutų, neriebių pieno 
produktų. Venkite sočiųjų riebalų 
(Transfat). 

•Meskite rūkyti. 
• Apribokite alkoholio kiekį, 

nevartokite daugiau nei 1 gėrimą per 
dieną. 

• Kontroliuokite prieširdžiu vir
pėjimą. Naudokite antikoaguliantus. 

• Vartokite mažos dozės aspiriną 

(81 mg/dieną), ypač jei sergate širdies 
ligomis. 

Pabaigai norėčiau atkreipti jūsų 
dėmesį į kelis Amerikos Insulto fon
do (American Stroke Foundation) pa
tarimus, kaip atpažinti ūmius insulto 
požymius ir kaip greitai atpažinti, ar 
kitą žmogų staiga ištiko insultas: 

• Jei staiga „pakirto" kojas, 
rankas, silpna ar tirpsta galūnės. 

•Jei nejaučiate vienos savo kūno 
ar veido pusės (nejautra). 

•Jei staiga apakote viena akimi. 
• Jei staiga negalite paeiti ar 

sutriko eisena. 
•Je i negalite suprasti, ką kalba 

kitas asmuo. 
• Jei staiga praradote kalbą ar 

pradėjote kitaip kalbėti, jei sunku 
ištarti žodžius. 

• Jei staiga apsvaigo galva ir 
praradote kūno pusiausvyrą. 

• Jei jus vargina staigus baisus 
galvos skausmas, galbūt blogiausias, 
kokį kada nors turėjote. 

Jei įtariate, kad kitą asmenį 
ištiko staigus insultas, nepamirškite 
60 sekundžių testo: 

• Paprašykite jo nusišypsoti; 
•Paprašykite pakelti abi rankas; 
• Paprašykite ištarti paprastą 

frazę, vieną sakinį, pvz.: „Šiandien 
graži saulėta diena". 

Neverta net priminti, 911 tarny
ba visuomet mūsų ištikima sąjungi
ninkė. Nedelskite nė minutės, nes 
kiekviena minutė brangi. 

Tad būkime sveiki! -- .• 
• • • 
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NEĮPRASTOS ŽIEMOS 
IŠDAIGOS NUSTEBINO IR 

GAMTOS ŽINOVUS 
KĘSTUTIS PRANCKEV1C1US 

Sausio 25-oji pagal fenologinius 
pastebėjimus yra laikoma pusiau
žiemiu... Nuo seno žmonėse kalbama, 
kad tą dieną Maišiagalos girioje ar 
Barskūnų miške ant kito šono ap-
siverčiantis barsukas, tarsi prana
šauja kalendorinės žiemos antros 
pusės pradžią... 

Tačiau šįmetė žiema visoje Lie
tuvoje iškrėtė neįprastų pokštų: vie
toje šaltajam metų laikotarpiui Įpras
tų pūgų ir speigų, dar prieš keletą 
dienų ne vienas šalies gyventojas pa
stebėjo gamtoje pražydusius šalpus
nius, prasiskleidusius gluosnių „ka
čiukus", išbrinkusius lazdynų žir
ginėlius. Kai kuriose kapinaitėse, dar
želiuose sužaliavo ir pražydo naš
laitės!.. Beje, ar kas nors iš mūsų se
nolių galėtų prisiminti, kad sausio vi
duryje kada nors laukuose būtų ga-
nęsi arkliai bei karvės, vidury nak
ties trankytųsi smarkios perkūni
jos?.. 

Iš tiesų, akis užmetus i ką tik 
gamtoje klestėjusią žalumą, daug kas 
galėjo pagalvoti, kad dabar ne vi
duržiemis, o kokia balandžio ar spalio 
pabaiga!... Bet toks šiltų orų periodas 
juk turėjo vieną gražią dienelę baigtis 
ir užgriūti šalčiai. O motulėje Gam
toje pusiaužiemio išvakarėse kaip tik 
taip ir atsitiko! Ir matyt ne veltui 
Lietuvos ūkininkai buvo sunerimę be 
laiko laukuose pražydusiais rapsais, 
su vėsėjusiais javais... 

Netikėti šalčiai - pavojus 
gamtai 

Prityręs gamtos žinovas Vaclovas 
Ščemeliovas, pakalbintas apie ne
įprastą šiemetę žiemą ir jos išdaigas, 
teigė ir pats gerokai esąs nustebintas 
tokiais reiškiniais. Daugeli metų ste
bėdamas gamtos reiškinius, jis tikino, 
jog nepamenąs, kad pačiame vidur
žiemyje Vilnijos ir' Dzūkijos laukuose 
sužaliuotų laukai, pamiškėse pra
siskleistų kiaulpienių žiedeliai ir 
sumėlynuotų žibuoklių akutės!... 

Prityręs gamtos žinovas paste
bėjo, kad kai kurių Lietuvos ežerų bei 
upių teritorijose iki šiol buvo užsilikę 
kuoduotųjų ančių pulkeliai, didieji 
dančiasnapiai, o sekliuose atabraduo
se tebekaraliauja gulbės. Neįprasta ir 
tai, kad gamtoje pasigendama įpras
tinių žiemos migrantų - svirbelių, 

sniegenų, tūbuotųjų suopių. Tiesa, 
šių rūšių paukščiai dar kalendorinės 
žiemos išvakarėse buvo atlėkę, bet 
vos tik pasirodę, kažkur netikėtai 
prapuolė... 

Vos sulaukus viduržiemio ir pir
mųjų tikros žiemos ženklų, ne vienas 
tikriausiai pradėjome nerimauti -
kas dabar atsitiks su neseniai pražy
dusiais augalais? Beje, juk ir daugu
ma lazdynų žirginėlių jau buvo ge
rokai išbrinkę ir kai kur net pradėjo 
dulkėti... V Ščemeliovo nuomone toks 
žieminis lazdynų žydėjimas ne į 
naudą: išsiskleidę moteriški žiedynai 
ką tik užgriuvusios žemos tempera
tūros gali ir neatlaikyti!.. 

Šalčių rekordin inkas -
vasaris 

Ką tik prasidėjusių šalčių bangą 
ir orų pokyčius tiksliai nuspėjo mūsų 
šalies Hidrometeorologijos tarnyba. 
Dar gruodžio pabaigoje savo atlik
tuose tyrimuose jie prognozavo, jog 
sausio mėnesį vidutinė oro tempera
tūra Lietuvoje numatoma 4-6 laips
niais aukštesnė už normą (vidutinė 
daugiametė norma - 5,1 laipsnio 
šalčio). Šilti orai, kaip prognozavo 
hidrometeorologijos specialistai, tu
rėjo išlikti iki sausio antros pusės. 
Tiksliai buvo prognozuotas ir viduti
nis kritulių, daugiausia lietaus, kie
kis - jis yra didesnis nei įprasta. To
kio reiškinio pasekmes ką tik matė
me mūsų šalies vakarinėje dalyje, 
ypač Šilutės rajone, kur buvo paki
lęs didžiulis potvynis. 

Hidrometeorologai spėja, kad 
didesnio, iki 16-20 laipsnių šalčio 
banga, mūsų šalį, kaip ir kitas Rytų 
Europos valstybes, aplankys ne tik 
sausio pabaigoje, bet ir vasarį. Pasak 
V Ščemeliovo, pagal praėjusio šimt
mečio gretimų žiemos mėnesių orų 
palyginimus, visiškai natūralu, kad 
po praėjusio šilto gruodžio dvigubai 
dažniau ateina ir šiltas sausis. Pra
ėjęs gruodis buvo pats šilčiausias nuo 
meteorologinių stebėjimų pradžios 
Lietuvoje, t.y. nuo 1778 metų. Šio 
mėnesio vidutinė temperatūra buvo 
3,2 - 6,7 laipsnio šilumos, taigi, ji net 
7 laipsniais aukštesnė nei vidutinė 
daugiametė. Be 2006 m. karaliavusio 
šiltojo gruodžio, panašus gruodis 
pasitaikė tik 1960-aisiais, tačiau jo 
vidutinė temperatūra buvo 1,3 laips
niais žemesė už pernykščio. 

Besibaigiantis sausis mūsų liau
dyje dažnai vadinamas šalčiausiu 
metų mėnesiu. Tačiau tikrąjį šalčio 
rekordą vis dėlto „sumušė" vasaris: 
mūsų vyresnės kartos žmonės galėtų 
prisiminti 1956-uosius metus. Vasa
rio 1-ąją Lietuvoje buvo įsisiautėję 
38-39 laipsnių šalčiai...Tačiau pati 
žemiausia oro temperatūra tądien 
sinoptikai buvo užregistravę Utenoje 
- termometre gyvsidabrio stulpelis 
rodė 42,9 laipsnių šaltį!... Matyt ne 
veltui iš mūsų senolių pasakojimų 
išlikę posakiai, jog anksčiau per 
žiemos šalčius net tvoros poškėdavo, 
medžiai dejuodavo... 

Pagal senolių pasakojimus, jeigu 
sausis lietingas ir miglotas, lauk šla
pios vasaros, o jeigu šaltas - ateis 
vėlyvas pavasaris. 

DANUTE BINDOKIENE 

O kaip mes švęsime? 

Č
ikagos lietuvių Svč. Merge
lės Marijos Gimimo parapija 
šiuo metu turi net du kuni

gus, pasižyminčius ypatingu pa
maldumu į Dievo Motiną Mariją, 
apsireiškusią prieš beveik 400 
metų Šiluvoje. Tai parapijos kle
bonas kun. Anthony Markus ir vi
karas kun. Arvydas Žygas. Šioje 
gražioje, architekto Jono Muloko 
suprojektuotoje, lietuviško stiliaus 
bažnyčioje virš vieno šoninio alto
r iaus yra milžiniška freska, vaiz-
duojati Švč. Mergelės apsireiški
mą Šiluvoje, o ir bažnyčia dedikuo
ta Dievo Motinai Marijai. Tad ši 
parapija (beje, šiemet švenčianti 
80 m. sukaktį) jau senokai pradėjo 
ruoštis atitinkamai ir labai iškil
mingai paminėti Dievo Motinos 
apsireiškimą Šiluvoje. Tikimasi, 
kad ta proga galbūt bažnyčiai bus 
suteiktas bazilikos titulas. Žino
ma, kol kas tai tik graži svajonė, 
nes daug priklausys ir nuo lietu
viškos visuomenės pastangų para
piją išlaikyti, kad ji nesusilauktų 
Manhatten Aušros Vartų, ar Pen-
nsylvania valstijoje esančios Šv. 
Jurgio parapijos likimo, kurios 
bažnyčia netrukus bus nugriauta. 

Lietuva buvo (ar tebėra?) vadi
nama Marijos žeme. Mūsų tau
tiečiai per beveik 400 m. daug 
pagarbos ir meilės parodė Šiluvos 
Marijai. J Šiluvą, ypač atlaidų 
metu, sueidavo, suvažiuodavo mal
dininkai iš visos Lietuvos, suneš
davo savo prašymus, maldas ir 
padėką už gautas malones prie 
Mergelės Marijos kojų. Jokios oku
panto pastangos ir draudimai 
negalėjo sustabdyti į Šiluvą plūs
tančių tikinčiųjų — ir vyresniųjų, 
ir ypač jaunimo. Nėra abejonės, 
kad 2008 m. rudenį Šiluvą užpil
dys nesuskaitomos minios mal
dininkų tiek iš Lietuvos, tiek iš 
užsienio šalių, (ir Amerikos). O 
kaip lietuviai šiapus Atlanto pami
nės šią garbingą Dievo malonės 
Lietuvai sukaktį? Nejaugi bus 
apsiribojama tik viena lietuviška 
parapija Čikagoje? 

Pastarosiomis dienomis gavo
me Kauno arkivyskupijos spaudos 
tarnybos pranešimą apie ypatingą 
pasirengimą švęsti šį garbingą 
Dievo Motinos Šiluvoje apsireiški
mo jubiliejų. Tarp kitų programos 

dalių ir renginių, pranešama, kad 
š.m. vasario 4 d. Kauno arkikate
droje bazilikoje pašventinta Šilu
vos Dievo Motinos su Kūdikiu pa
veikslo kopija, kuri tądien pradėjo 
kelionę po Lietuvą. Paveikslas lan
kys parapijas, kur jis bus iškilmin
gai sutiktas, pagerbtas ir po to 
išlydėtas. Kadangi šis sumanymas 
kilo Kauno arkidiecezijoje, ypač 
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 
dėka, paveikslas lankys Kauno 
arkivyskupijos parapijas, o 2008 
m., prieš pat jubiliejaus šventę, 
bus atneštas į Šiluvą. 

Koks tai gražus sumanymas ir 
kilnus pavyzdys mums, gyvenan
tiems Amerikoje. Juk dar yra ne
mažai lietuviškų parapijų, kurios 
galėtų suruošti panašią piligri
minę Dievo Motinos paveikslo ke
lionę — iš vienos parapijos į kitą, iš 
vieno miesto kitan. Turbūt kai 
kurie tikintieji prisimena keliau
jančią Marijos statulą, kuri „lan
kėsi" ne tik parapijose, bet ir pri
vačiuose namuose, kol pagaliau 
buvo nuvežta į laisvą Lietuvą. Argi 
būtų geresnis būdas pasiruošti 
Šiluvos 400 metų jubiliejui, ma
žiau žinantiems apie tą apsireiški
mo stebuklą su juo susipažinti, su
žadinti didesnį pamaldumą į Mer
gelę Mariją ir tuo pačiu tampriau 
sujungti visas lietuviškas parapi
jas, kad, pavojui ištikus, vieningai 
su juo kovotų. 

Kas turėtų imtis šio kilnaus 
žygio? Galbūt Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų federacija, ar Ku
nigų vienybe, kuri neseniai išsi
rinko naują valdybą: galbūt Lietu
vos Vyčiai, kurie jau pernai su
ruošė kelionę į Šiluvos koplyčią 
Nekalto Prasidėjimo katedroje 
Washington, DC. (Iš esmės būtų 
prasminga Marijos paveikslo ke
lionę pradėti iš šios koplyčios 
Amerikos sostinėje). 

Mes turime būti dėkingi Dievo 
Motinai už Lietuvos laisvę. Mes 
turime prašyti, kad Ji tą laisvę 
apsaugotų nuo gresiančių pavojų. 
Anksčiau nei Liurde, anksčiau nei 
Fatimoje ar kur kitur Europoje, 
Marija prabilo į piemenėlius Šilu
voje. Nejaugi paliksime Ją ver
kiančią ant akmens, nepaminėję 
šio nuostabaus jubiliejaus, ne-
pareiškę Jai dėkingumo ir meilės? 

Antano Tumėno nuotr. tik sausio pabaigoje užgriuvę netikėti šalčiai 
privertė laukinius paukščius laikytis arčiau žmonių... 
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LIETUVIŲ TELKINIAI FLORIDA 

PALM BEACH 
INDJANAPOLiS, IN 

Nepriklausomybės šventė 
Mieli Indianapolio Lietuvių 

Bendruomenės nariai, 

Nuoširdžiai kviečiame jus i mūsų 
bendruomenės organizuojamą Lie
tuvos Respublikos Nepriklausomybės 
dienos minėjimą. Šią prasmingą datą 
minėsime 2007 m. vasario 17 dieną, 
šeštadienj, 2 valandą po pietų, Latvių 
Bendruomenės centre: Latvian Com-
munity Center 1008 W. 64th Street 
Indianapolis, IN 46260 

„Lietuvos Taryba skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos vals
tybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ry
šių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis" (Lietuvos Tarybos 1918 m. va
sario 16 d. Nepriklausomybės Aktas). 

Šią istorinę, Lietuvai ir mums 
visiems svarbią dieną paminėsime su 
lietuviškomis dainomis ir šokiais, 
lietuviškais valgiais ir gėrimais. 
Šventės metu visus linksmins ir 
šokdins šaunioji kapela „BIRU BAR", 
šventinį sveikinimo žodj tars ILB 
narys, Purdue universiteto profeso
rius - Aldas Kriaučiūnas. 

. Indianapolio Lietuvių Bendruo
menė gyvuoja bei veikia energingai ir 
be jokio atlygio besidarbuojančių jos 
narių dėka. Kviečiame ir jus aktyviai 
prisijungti prie mūsų bendruomenės 
veiklos organizavimo, lietuviškos 
kultūros bei tradicijų puoselėjimo. 
Šventės metu vyks rinkimai j naują
ją ILB tarybą. Apie savo norą kandi
datuoti informuokite mus iki 
02.17.2007 arba tai padaryti galėsite 
pačios šventės metu. 

Šiuo metu dalyvauti rinkimuose 
yra pasirengę šie ILB nariai: Otonas 
Balčiūnas, Rūta Žekonis, Rymantas 

Guzulaitis, Rimantas Mečkauskas, 
Raimonda Balčiūnienė, Inga Paegle, 
Darius Treinys, Goda Tribandytė, 
Edita Uoartaitė, Irena Treinys, Ad
rija Beleckienė, Mindaugas Žekonis, 
Jonas Beleckas. 

Indianapolio lietuvaitės Ugnė Že-
konytė (kairėje) ir Arija Simonai
tytė. 

Šventės metu vaišinsimės savo 
pagamintais lietuviškais valgiais. 
Kaip visuomet, prašome atsinešti jū
sų mėgstamą patiekalą bendram 
vaišių stalui. Įėjimo mokestis - 10 
dol. vienam asmeniui arba 20 dol. 
šeimai. Jei turite klausimų arba dėl 
papildomos informacijos, skambin
kite Jonui Beleckui, telefonu (317) 
730 3933. 

Lauksime jūsų atvykstant į ILB 
Lietuvos Respublikos Nepriklauso
mybės dienos minėjimą. Raginame į 
renginj pasikviesti šeimos narius, 
gimines ir draugus. 

Indianapolio Lietuvių 
Bendruomenės 

Organizac in is komitetas 

Vvorccstc, MA, Maironio parke, pernai pavasarį. Iš kairės: ilgametis Mai
ronio parko pirmininkas Karys Adomavičius ir Lietuvos Šaulių sąjungos 
vadas Juozas Širvaitis 

Ąigio Glodo nuotr 
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Mūsų Įvykių kalendorius 

Vasario 13 d. Palm Beach apy
linkės lietuvių pabendravimo metu, 
nuo 12 vai., bus svečių ir iš toliau. Iš 
Čikagos atvyksta JAV LB Krašto 
valdybos Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Juozas Polikaitis ir iš Orlando 
— Tautos fondo, esančio New York. 
tarybos narys Jurgis Birutis. J. Poli
kaitis pakalbės tema apie „Asmens 
atsakomybę savajai tautai", o J. Biru
tis apie Tautos fondo dabartinę veik-

Vasario 16 d., 10 vai. ryto, prie 
Juno Beach miesto rūmų, bus pami
nėta Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 89 metų sukaktis. Prie 
miesto rūmų bus iškeliama Lietuvos 
trispalvė. Po vėliavos iškėlimo iškil
mių miesto rūmuose bus susirinku
siųjų pabendravimas prie kavutės, 
kurią parūpins miesto valdžia, ir visi 
vaišinsis . lietuvių moterų pagamin
tais skanumynais. 

Vasario 18 d., nuo 12 vai. Ocean 
Cay parke, Anita Lanklin paviljone, 
2188 Marcinski Road, Jupiter vie
tovėje, bus Užgavėnių popietė, kurią 
rengia lietuvių jaunimo organizacija 
„Saulėtas krantas". Bus gera proga 
pasivaišinti lietuviškais blynais. Visi 
dalyvaukime su kaukėmis. Palm 
Beach LB valdyba kviečia visus lietu
vius išvardintuose renginiuose kuo 
gausiausiai dalyvauti ir juos paremti. 

Tik ką gauta žinia, kad šios apy

linkės rengiamam Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo ir atstaty
mo minėjime, kuris bus kovo 10 d. 
St. Paul of the Cross bažnyčios salėje, 
pagrindinę kalbą pasakys pik. Juozas 
Sirvinskas, Lietuvos Saulių sąjungos 
vadas, specialiai atvykstąs iš Lie
tuvos. 

Nebus „Dainos" c h o r o 

Veikla lietuviškų organizacijų, 
kurių narių daugumą sudaro pagy
venę pensininkai, laikui bėgant, ne
išvengiamai silpnėja ar net visai sus
toja. Tokia yra gyvenimo tikrovė. 

Prieš 22 metus įsisteigęs lietuvių 
pensininkų choras, vardu „Daina", 
yra ne tik tiesiogiai pasi tarnavęs 
lietuviškos kultūros išlaikymui, bet ir 
šios LB apylinkės uždavinių vykdy
mui. Deja, pastaraisiais metais dėl 
narių amžiaus, choro sudėtis pradėjo 
retėti, o prieauglio neatsirado. 

2006 m. gruodžio 30 d. turėjo 
Įvykti metų pabaigos repeticija. At
vyko toks mažas skaičius, jog teko 
konstatuoti, kad „Daina" nustojo eg
zistuoti ir daugiau choru vadintis 
negali. Po diskusijų vadovei Renatai 
Armalaitei buvo patar ta ieškoti ga
limybių suburti gal net kitokio žanro 
dainos vienetą, kad lietuviška daina 
šioje apylinkėje nenus to tų skam
bėjusi. Vadovė pažadėjo tirti sąlygas 
ir galimybes tokĮ sambūrį suburti. 
Sėkmės jai! 

POMPANO BEACH 
Metinis narių 
susirinkimas 

Sekmadienį, sausio 14 d., 1 vai. 
popiet, vietos lietuviams įprastame 
kiniečių restorane, Pompano Beach 
mieste įvyko šios vietovės, LB Auk
sinio Kranto vardu vadinamos, apy
linkės metinis narių susirinkimas, 
kuriame apsilankė 36 asmenys. 

Susirinkimą pradėjo ir jam pir
mininkavo apylinkės pirm. Dana Liu-
termozienė. Visų pirma ji kalbėjo apie 
šio susirinkimo reikšmę ir pateikė 
darbotvarkę, kurią susirinkusieji pa
tvirtino. Visiems buvo išdalinti 2005 
ir 2006 metų susirinkimų protokolai 
ir finansiniai raportai. Apylinkės 
iždininkas Vincas Skupeika, praėju
sių metų lapkričio 4-5 d. Singer Is-
land, kaip šios apylinkės atstovas, da
lyvavo LB Floridos apygardos suva
žiavime. Jo paruoštą raportą apie šį 
suvažiavimą perskaitė sekr. Laima 
Macijauskienė. 

Daug laiko buvo sugaišta disku
tuojant apie buvusios iždininkės fi
nansinių reikalų tvarkymą. Tad kitų 
reikalų apsvarstymas dėl laiko stokos 
atidėtas iki kito eilinio narių susi
rinkimo. Tačiau rinkimai 2007 me
tams į apylinkės valdybą buvo atlikti. 
Į ją išrinkti: Dana Liutermozienė, 
Elena Krilavičienė, Kęstutis Šileika, 
Aldona Kunickienė, Vincas Skupeika 
ir Vytautas Eimontas. O pareigomis 
jie pasiskirstys vėliau. Susirinkimas 
užsibaigė 3 vai. popiet. 

Sudaryta LB Floridos apygardos 
valdyba 

Lietuvių Bendruomenės Floridos 
apygardos pirmininkas Kęstutis Mik-
las, 2006 m. lapkričio 4-5 d. įvykusio 
apygardos atstovų suvažiavimo įga
liotas, pagaliau po mėnesio paieškos 
sudarė naują apygardos valdybą, 
įtraukdamas į ją veiklius asmenis net 
iš keturių Floridos LB apylinkių: 
Palm Beach, St. Petersburgo, Flori
dos Pietvakarių (Fort Myers) ir Auk
sinio Kranto (Pompano). Į valdybos 
sekretorės postą pakviesta Violeta 
Jurevičienė, o iždininku — Vandali-
nas Domanskis. Valdybos veiklos 
informaciją tvarkys Dalia Augūnienė. 
Įvairių kitų sričių reikalams vado
vaus: Jūra tė Miklienė — kultūrai, 
Vida Meiluvienė — švietimui. Danutė 
Balčiūnienė — socialiniams reika
lams, Vincas Skupeika — organiza
ciniams, Laimutis Baniota — jauni
mo bei sporto reikalams. 

Buvusio suvažiavimo metu taip 
pat buvo nutarta, kad ateities suva
žiavimai įvyktų kasmet nuo sausio iki 
birželio mėnesio. Todėl kitas suva
žiavimas, kurį apsiėmė globoti Flo
ridos Pietvakarių apylinkės valdyba, 
vadovaujama Danutės Balčiūnienės, 
numatytas sušaukti gegužės 5-6 die
nomis Fort Myers mieste. 

Apygardos valdyba visad laukia 
iš Bendruomenės narių pageidavimų 
ir konkrečių pasiūlymų dėl veiklos 
sustiprinimo. Atsiųskite juos raštu 
biuletenio adresu. 

,Lietuvių biuletenis", 2007 sausis 

DRAUGAS informuoja, .DRAUGAS f o r m u o j a ; 
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DRAUGAS lietuvybės švyturys ir sargas! 

P r e n u m e r u o k i m e Ir skai tyk ime „DRAUGĄ"! 
• 
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M a r i a g imnaz i j os aud i to r i j o je 

Lietuvos laisvė — iššūkis tironijai: 
Trys Įžvalgos apie jos dabartį ir galime • teiti 

žurnalistas mokslininkas kūrėjas 

David Satter, 
„VValI Street Journal" ir 

„London Financial Times' 
Maskvos biuro 

korespondentas 

Darius Furmonavičius, 
istorikas, 

Bradford universiteto 
Anglijoje profesorius 

Andre] Nekrasov, 
Premijuotas f i lmų kūrėjas, 

sukūręs f i lmą apie savo 
nužudytą draugą 

Aleksandr Litvinenko 

Solistė Nida Grigalavičiūtė atliks meninę programą, akompanuos muz. Manigirdas Motekait is. 

Visus kviečia: 
Amerikos Lietuviu Tarybos Čikagos skyrius 

Tą dieną mus pasiekė daug gandų. Papasa
kojo, kad pradedama suimtuosius atleisti, pir
miausia vokiečius. Jau kelios grupės buvusios at
leistos. Jie gavo iš stovyklos vadovybės raudonus 
pažymėjimus, kad jie iš stovyklos atleidžiami, turi 
kreiptis į artimiausią vokiečių Raudonojo Kry
žiaus skyrių, gauti maisto ir tada eiti į darbo 
įstaigą, kuri turi juos tuojau aprūpinti darbu. 

Netrukus jau kitas pranešė, kad ir kitų tautų 
žmonės atleidžiami, jei tur i neokupuotoje 

Vokietijos srityje giminių ar pažįstamų. Mes ta
rėmės, ką daryti, bet bijojome, kad išėjus galėtų 
paimti į volksšturmą. Nutarėme palaukti dar die
ną, nes tikėjomės, kad vis dėlto TRK mums kaip 
nors padės arba būsime išlaisvinti. Antrą dieną 
žadėjome eiti žiūrėti, kaip iš to mirties katilo iš
trūkti. 

Nuėjau pas pažįstamus pasitarti . Susikalbėti 
su jais nepavyko, nes visi buvo labai nervingi ir 
tik kiekvienu žodžiu reiškė padėties beviltiškumą. 
Vienas geras draugas papasakojo, kad esą atvežta 
TRK siuntinių ir kelios šimtinės jau pašauktos 
siuntinių atsiimti. Suimtųjų, mano manymu, buvo 
30,000-40,000 vyrų ir gret imame miške apie 
20,000 moterų. Galimas daiktas, kad mums atvež
tus siuntinius pasigrobė smogikai, nes po kelių 
dienų mums išdalijo iš smogikų atimtus siunti
nius. 

Ką tik užkalbinau, visi kaip vienas buvo tos 
nuomonės, kad mes visi pražūsime, nes nesimatė 
išeities. Mus galėjo tik stebuklas išgelbėti. Tad ir 
pradėjome laukti to stebuklo. 

Vėl pasklido gandas, kad TRK pradeda suim
tuosius vežti į Luebecką. Kiekvieną dieną žada iš
vežti po du tūkstančius, pirmoje eilėje visiškai nu
silpusius ir sergančius. Gal ir buvo galima tai pa
daryti, bet nieko neįvyko. Vaikštant po mišką, 
visur gulėjo suimtieji kaip kelmai, nubadėję, ap
žėlę, suskretę, įdubusiomis akimis, nuskurę. Jau 
nebebuvo galima atskirti, ar žmogus miegojo, ar 
jau buvo miręs. Daug nusilpusių atsigulė ir jau 
nebepabudo, užmigo amžiams. 

Pavakarėj atėjo pas mus dar būrys lietuvių ir 
mūsų pulkelis sieke jau apie dvidešimt. Tarėmės, 
ką daryti. Vieni žinojo, jog siuntinius dalija pagal 
sąrašus ir tikino, kad reikia sudaryti sąrašus, 
nueiti kažin kur ir gauti. Kiti vėl žinojo, kad palei
džiama pagal sąrašus. Tokį sąrašą esą reikia 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 

nacių tbncentracijos stovyklose 
1941_1945 

K>NASCRIGOUyTIS 
K 61 

įteikti stovyklos vadovybei ir tada ji atleidžia. 
Tiek viena, tiek antra žinia atrodė netikėtina. Vis 
dėlto sudarėme sąrašą, susitarėme kitą rytą ištir
ti padėtį ir daryti kas galima. Tuo reikalu rūpin
tis draugai įpareigojo Baniulį iš Kauno ir mane. 

Pasklido dar kitas gandas, kad stovyklos vir
šininkas griežtai uždraudęs šaudyti suimtuosius, 
išskyrus tais atvejais, kada suimtieji pultų smo
gikus. Nenorėjome tuo gandu tikėti, nes buvome 
tiek blogybių patyrę, kad smogikais visiškai nepa
sitikėjome. Bet vėliau pasirodė, kad kažkas pa
našaus turėjo būti įvykę, nes smogikai visai kitaip 
laikėsi. Jau matėme smogikus vaikštant po mūsų 
buvimo vietą ir viešai kalbantis su suimtaisiais. 
Jie ieškojo pirktis civilių drabužių arba jau nešėsi 
juos po pažastimi pasibrukę, nusipirkę už duoną 
ir rūkalus. Tas aiškiai rodė, kad smogikai jau dau
giau rūpinosi savo ateitimi, negu mūsų likimu. 
Bet visa tai nepakeitė padėties. Badas, ištiki
miausias jų talkininkas, rinko turtingą derlių. 

Kitas gandas vėl sujaudino mus. Papasakojo, 
kad vienas rusas karininkas esąs surinkęs 

apie 200 vyrų būrį ir ketina naktį nuginkluoti sar
gybą ir tokiu būdu duoti progą ištrūkti iš smogikų 
nagų. Jaunesnieji, kurie buvo dar stipresni, nu
džiugo, nes jie būtų galėję tokia proga pasinaudo
ti. Mes beveik visi buvome jau per silpni pabėgti. 
Nebesitikėjome galėsią naktį, tamsoje, slėpda
miesi nubėgti nors kelis kilometrus. Likti vietoje 
atrodė dar pavojingiau, nes reikėjo laukti, kad nu
ginklavus sargybą, smogikai atsiųs baudžiamuo
sius būrius ir sunaikins visus, kurie paklius jiems 
į nagus. Dėl to troškome, kad toks žygis neįvyktų. 

Vakare sugulėme susijaudinę ir įtemptai lau
kėme įvykių, bet nieko panašaus neįvyko. Neži

nia, ar sumanymas buvo atidėtas, ar iniciatoriai 
patys vieni pabėgo. Mano įsitikinimu, tas buvo ga
lima, ypač susikalbėjus su sargybiniais, kurių 
dauguma buvo visiškai pasikeitę ir rodėsi mums 
palankūs. 

Rytą, — tai buvo šeštadienis, — balandžio 28 
d., anksti nuėjome su Baniuliu į pakelę ties sto
vyklos vadovybės būstu. Per mišką einant, kur tik 
žiūrėjome, gulėjo suimtieji, kaip išmėtyti maišai. 
Dalis jų buvo dar pusgyviai, bet dauguma jau 
mirę. Čia buvo t ikras kovos laukas , kaip po kru
vinų kautynių. 

Prie kelio pradėjo susidaryti spūstis. Gyvi ir 
pusgyviai ėjo prie kelio, nes tikėjosi iš kur 

nors susilaukti kokios nors pagalbos, laukė kokio 
stebuklo. Stovyklos viršininkas vaikštinėjo keliu 
ir ragino mirštančius „eiti toliau nuo kelio ir gulti, 
ilsėtis, nes čia vis tiek nieko netenką laukti". Jo 
padėjėjas, rankas į šonus įsirėmęs, užsirūkė storą 
cigarą, patenkintas vaikštinėjo, juokaudamas su 
smogike moterim. Jo nuotaika, matyt i , buvo ne
bloga. 

Susitikau kelis pažįs tamus ir klausiau, kas 
girdėti. Senas pažįs tamas ir geras žmogus piktai 
atšovė: 

— Dar klausi ta ip kvailai! Pa t s matai , kad 
eina į galą ir nėra išeities. Ką nori daryti? Nieko 
negali padaryti! Turi žiūrėti, ka ip tūkstančiai 
miršta, ir laukti , kol mirtis ir pas mus ateis. Ar 
gal dar ko kito laukti? 

Turėjau pripažinti , kad mūsų padėtis tikrai 
buvo bloga, bet pastebėjau, kad mes dejuodami sa
vo padėties nė kiek nepagerinsime. Pasakiau: 
dum spiro, spero ir atsisveikinau. 

Susitikau kitą pažįstamą ir užkalbinau. J i s 
man tuoj sako: 

— Ar žinai, kad šįryt jau suskai tė 600 lavonų? 
Atsakiau, kad to negirdėjau. Tada jis man dar 

papasakojo, kad gydytojai ir sani tara i rengia tam 
tikrą ligoninės skyrių ir ten liepė susirinkti vi
siems sergantiems. Nors nėra nei vaistų, nei kito
kių pagalbos priemonių, jei suimtieji bus vežami 
Tuos mirštančius norima pirma išvežti. Vis dar ti
kimasi, kad TRK padės. 

Kiek aš pastebėjau, mirusiųjų skaičius turėjo 
būti daug didesnis, nes vien tame rajone, kur mes 
nakvojome, gulėjo keli šimtai, kurių niekas neskai
čiavo ir kuriais niekas nesirūpino. B u s daug iau . 
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S. ;: „Klausimas nėra susijęs vien su tautinėmis problemomis / / 

Bostono Šv. Petro lietuvių parapija kol kas išvengė uždarymo. 

Atkelta iš 1 psl. 
Informaciniame Lietuvos vyskupų 
konferencijos pranešime sakoma, jog 
nors „Lietuvos vyskupai negali tie
siogiai tvarkvti kitos šalies Vyskupu 
konferencijos teritorijoje esančių pa
rapijų reikalų, tačiau savo ruožtu 
sieks, kad jos nebūtų uždaromos". 

Prieš kelias dienas „Draugo" re
dakcija kreipėsi į Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininką arkivysk. 
Sigitą Tamkevičių, SJ, prašydama pa
komentuoti AV parapijos uždarymo 
faktą bei pasidalinti savo mintimis, 
kokiu būdu Lietuvos vyskupų konfer
encija sieks, kad lietuviškos parapijos 
JAV nebūtų uždaromos. { mūsų pa
teiktus šešis klausimus arkivyskupas 
S. Tamkevičius, SJ, atsakė laišku, ku
rį žemiau ir pateikiame. 

Redakcija 

Lietuvos Vyskupų konferencijos 
pirmininko arkivysk. 

S. Tamkevičiaus laiškas 
laikraščių „Amerikos lietuvis" 

ir „Draugas" skaitytojams 

Broliai ir seserys lietuviai išeivi
joje! Šiuo metu gaunu daug laiškų ir 
prašymų dėl Aušros Vartų bažnyčios, 
todėl pabandysiu atsakyti į Jums rū
pimus klausimus. Lietuvių parapijų 
Jungtinėse Valstijose padėtis bus 
daug aiškesnė, jei būsime geriau susi
pažinę su Katalikų Bažnyčios gyveni
mo praktika ir teise. 

Savaime suprantama, kad para
pijos gali egzistuoti tik ten, kur yra 
žmonių. Kai ankstesniųjų emigraci
jos bangų lietuviai nuvyko į Ameriką, 
jie organizavosi ir statė bažnyčias, 
kuriose galėtų rinktis maldai. Prie 
bažnyčių atsirado parapijos tikin
čiųjų išlaikomos bendruomenių salės, 
mokyklos, jvairių organizacijų susi
būrimo vietos. Su laiku dėl įvairiau
sių priežasčių lietuviai persikėlė to
liau nuo tų parapijų, ir daugelyje jų 
lankomumas smarkiai sumažėjo, o 
naujesnės emigracijos lietuviai yra 
mažiau prisirišę prie parapijos gyve
nimo, negu jų pirmtakai. Vis dėlto, 

nėra geresnio būdo parapijas išlai
kyti, kaip jų gyvastingumas. Jei ti
kintieji jose ne tik dalyvaus pamaldo
se, bet ir rengsis priimti sakramen
tu i , jeį rin bu» vykdomos įvairios 
evangelizacijos, katechezės ir kitos 
programos, nekils jokių problemų dėl 
parapijų egzistavimo ir bažnyčių sta
tuso. 

Tais atvejais, kai parapijos 
bažnyčia yra vertinga kaip architek
tūros ar istorijos paminklas, Lietuvių 
Bendruomenė ar ati t inkamos Lie
tuvos institucijos galbūt galėtų kreip
tis į JAV valdžios įstaigas su prašymu 
saugoti ir išlaikyti tuos pastatus dėl 
kultūrinių priežasčių. 

Katalikų Bažnyčioje atsakomybė 
už sielovadą ir viską, kas su tuo susi
ję, yra pilnai patikėta kiekvienos vys
kupijos vyskupui. Jis rūpinasi geriau
siu būdu padėti tikintiesiems maty
damas visos vyskupijos padėtį ir at
sižvelgdamas į visų jos gyventojų ge
rovę. Parapijos ir bažnyčios, kuriose 
meldžiasi atskirų tautinių grupių ar 
ben-druomenių katalikai, neturi išs
kirtinės padėties, o priklauso krašto, 
kurioje jos yra, vyskupijai ir jomis 
taip pat rūpinasi vietos vyskupas. 
Todėl Lietuvos vyskupai negali tiesio
giai kištis į tų parapijų reikalus. Ly
giai taip, kaip, pvz., Lietuvoje esančių 
parapijų reikalų netvarko ir negali 
tvarkyti kitų, kad ir kaimyninių šalių 
vyskupai, nors šiose parapijose dau
gumą sudarytų būtent tų šalių tau
tinės grupės. 

Lietuvos vyskupams tikrai rūpi 
mūsų tautiečiai, išvykę į JAV ar kitas 
šalis, taip pat parapijų bei jų pastatų 
tuose kraštuose likimas. Susitarus su 
Amerikos vyskupais, kiek leidžia gali
mybės, yra siunčiami kunigai, kurie 
dirba sielovados darbą tarp tautiečių, 
skatinama, kad prie šio darbo prisi
dėtų moterų ir vyrų vienuolijos. Iš
kilus svarbiems klausimams vysku
pai yra kreipęsi į Amerikos vyskupus 
(pvz., Bostono, Niujorko) išdėstydami 
savo požiūrį į susidariusią padėtį, at
kreipdami dėmesį į lietuvių parapijų 
svarbą sielovadai bei į tai, kad Ame

riką pasiekė daug naujų lietuvių emi
grantų ir norėdami jiems padėti tu
rime turėti atitinkamas sąlygas. Vis 
dėlto, galutinis sprendimas visada 
priklauso vietos vyskupui. Toks sielo
vadinės atsakomybės pasidalijimas 
galioja tarp visų vyskupijų, ne tik 
skirtingų kraštų, bet ir tos pačios ša
lies. Taip pat ir Lietuvoje vienos vys
kupijos ganytojas negali kilnoti kitos 
vyskupijos kunigų, atidaryti ar už
daryti parapijų, steigti organizacijų ir 
pan. Skirtumas tik toks, kad vienos 
šalies vyskupai sudaro Vyskupų Kon
ferenciją ir kartu sprendžia kai ku
riuos iškilusius bendrus klausimus, 
pvz., santykių su valstybe, liturginių 
tekstų ir pan. 

Prel. E. Putrimas yra Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos deleguotas 
rūpintis lietuvių katalikų sielovada, 
tarpininkauti tarp Lietuvių Bendruo
menės ir vietos vyskupo, pranešti 
apie iškylančius poreikius Lietuvos 
vyskupams. Tačiau jis neturi sprendi
mo teisės kitos šalies vyskupijoje ir, 
savaime aišku, neturi daugiau galių 
bei teisių už ji įgaliojusią Vyskupų 
Konferenciją. Net ir tada, kai užsie
nio lietuvių sielovada rūpinosi lietu
vis vyskupas, jis negalėjo veikti 
nesiderindamas prie JAV vyskupijų 
vyskupų. Prelatas E. Putrimas daro 
viską, ką gali, kad padėtų lietuvių pa
rapijoms, susitikdamas su Amerikos 
vyskupais, vyskupijų kurijų atsto
vais, jiems pristatydamas lietuvių po
žiūrį, įtikinėdamas ir prašydamas at
sižvelgti į bažnyčią stačiusios ben
druomenės troškimus, siekdamas pa
galbos. Ne visuomet žiniasklaidoje la
biausiai pastebimos ir aprašomos 
priemonės yra veiksmingiausios. To
dėl nereikėtų svaidytis kaltinimais 
net ir tada, kai nepavyksta pasiekti 
visko, ko norime. Nors tam tikrais at
vejais Jūsų vietos vyskupo sprendi
mai Jums atrodo ne patys geriausi, 
turėtumėte kreiptis į jį kaip į savo 
Ganytoją, o ne oponentą ar priešinin
ką. Tik toks santykis gali atverti du
ris į tarpusavio supratimą, į bendrą 
geriausio kelio paiešką. 

Daugeliui nesuprantama, kodėl 
mūsų tautiečių lėšomis statytos baž
nyčios priklauso ne konkrečiai ben
druomenei, o visai Bažnyčiai ir yra 
patikėtos tvarkyti konkrečiai vysku
pijai. Tačiau nepamirškime, kad mū
sų protėviai statė ne kokias nors už
daras sueigų vietas, o norėjo, kad tai 
būtų katalikų bažnyčios, kad jose 
dirbtų katalikų kunigai. Katalikų 
Bažnyčioje visuomet įvertinamos pa
stangos ir aukos, meldžiamasi už ge
radarius, tačiau bažnyčių pastatai nė
ra aukotojo ar fundatoriaus nuosavy

bė. Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuo 
se, daug bažnyčių yra įkūrę ir pastatt 
didikai, tačiau tai nėra kokio non 
dvarininko bažnyčia, o Katalikų Baž 
nyčiai priklausanti parapija, esant 
vienybėje su popiežiumi ir viso pa 
šaulio tikinčiaisiais. Tiesa, praeityje 
bažnyčių fundatoriai kartais turėda
vo jose išskirtinių privilegijų ir galė
davo nustatyti ypatingas sąlygas, ta
čiau tai dažniausiai tik kenkė visai ti
kinčiųjų bendruomenei, supriešinda
vo žmones. Kai pagal tokio fundato
riaus norą ar įgeidžius būna nustaty
ta pamaldų tvarka, klauptų suskirs
tymas ar kt., tai dalis tikinčiųjų lieka 
išskirti, nepriimti. Tai tikrai nėra 
krikščioniška meile pagrįsta laikyse
na. Todėl Bažnyčioje buvo apsispręs
ta niekam nesuteikti išskirtinių pri
vilegijų, kad visos bažnyčios galėtų 
tarnauti visiems tikintiesiems, prik
lausomai nuo besikeičiančių poreik
ių. Nors šiuo metu dėl to, kad baž
nyčios pastatai nepriklauso lietuvių 
bendruomenei, mums iškyla nemalo
nių rūpesčių, bet šis klausimas nėra 
susijęs vien su tautinėmis problemo
mis ir buvo sprendžiamas atsižvel
giant į daug platesnį kontekstą bei il
gą šimtmečių patirtį. 

Reikia gerai suprasti, kad Katali
kų Bažnyčia yra viena visiems. Jau 
apaštalas Paulius rašė krikščionims, 
kad nebėra nei žydo, nei graiko; ne
bėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra 
nei vyro, nei moters, o visi yra viena 
Kristuje Jėzuje! (plg. Gal 3, 28). Baž
nyčiai brangūs visi tikintieji, rūpi visi 
žmonės, nesvarbu, kokios tautybės 
jie būtų. Kristus atėjo visų išgelbėti. 
Tai ne tik nesumenkina tautiškumo 
reikšmės, o kaip tik duoda galimybę 
kiekvienos tautos žmogui būti gerbia
mam ir vertinamam, susilaukti pa
galbos. Akivaizdus pavyzdys - Jono 
Pauliaus II kelionės po visą pasaulį, 
jo, o taip pat ir dabartinio popiežiaus 
Benedikto XVI sveikinimai įvairiau
siomis kalbomis per Kalėdų ir Velykų 
šventes. 

Stengiamės, kad lietuvių sta
tytos bažnyčios ir toliau galėtų tar
nauti mūsų tautiečiams, bet taip pat 
gerai suvokiame, kad tikintieji negali 
atsiriboti vieni nuo kitų, savo rei
kalus kelti aukščiau už kitų, bet turi 
žvelgti į visus žmones kaip savo bro
lius ir seseris. Tik tokioje meilės ir 
bendradarbiavimo dvasioje įmanoma 
spręsti ir lietuvių parapijų Amerikoje 
klausimus. Tik gerbdami kitus ga
lime sulaukti pagarbos ir supratimo 
bei pasiekti, kad lietuviai ir toliau ga
lėtų rinktis į jų protėvių statytas 
šventoves bei melstis savo gimtąja 
kalba. 

Valstijos pasisako prieš vieningą šalies 
vairuotojų pažymėjimą 
Atkelta iš 1 psl. 
padės apsaugoti šalį nuo teroristinių 
išpuolių bei užkirs kelią nelegaliems 
imigrantams padirbinėti vairuotojų 
pažymėjimus bei asmens identifikaci
jos korteles. Tačiau vis daugiau vals
tijoms atstovaujančių pareigūnų tvir
tina, kad 11 milijardų dolerių kaina, 
kurią teks sumokėti norint įvesti 
naujoviškus pažymėjimus yra gero
kai per didelė. 

,,Real ID Act" priešininkai taip 
pat tvirtina, kad vieningas vairuotojo 
pažymėjimas ir bendra federalinė 
duomenų bazė pažeis amerikiečių tei
ses bei laisves. „Tai tiesioginė ataka 
prieš amerikiečių laisves, kai būsime 
priversti nešiotis asmens tapatybės 

korteles, pagal kurias jie galės sekti, 
kur mes esame", — sakė Missouri 
valstijos Kongreso atstovas respubli
konas James Guest. 

Vieningo vairuotojų pažymėjimo 
kritikai taipogi teigia, kad išduodant 
pažymėjimus bus praktiškai neįma
noma arba per brangu nustatyti, ku
rie asmenys šalyje iš tiesų yra lega
liai. Vairuotojų mokymo bei testavi
mo centruose dirbantys pareigūnai 
nėra imigracijos teisės specialistai, 
tuo tarpu JAV egzistuoja per 100 Įvai
riausių legalių imigracinių statusų. 

Taip baiminamasi, kad asmeni
nės informacijos „prikimštas" pažy
mėjimas taps jauku tapatybės va
gims. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Karininkai: greitai prasidės 
Baghdad puolimas 

Baghdad gatvė. 

Baghdad, vasario 5 d. („Reu-
ters"/BNS) — JAV ir Irako pajėgų 
kampanija, kurios metu bus siekiama 
stabilizuoti padėti Baghdad mieste, 
greitai prasidės, o puolimas prieš sos
tinėje veikiančius sukilėlius bus di
džiausio masto operacija per ketve
rius karinio konflikto metus, sekma
dieni sakė amerikiečių karininkai. 

Trys JAV pulkininkai, kurie yra 
Irako armijos ir Baghdad policijos 
aukšto rango patarėjai, per pokalbi 
su nedidele grupe užsienio žurnalistų 
sakė, kad pirmadieni pradės darbą 
vadavietės centras, iš kurio bus ko
ordinuojamas puolimas prieš sukilė
lius. 

„Tikimasi, kad netrukus po to 
bus jgyvendintas planas", — ameri
kiečių karinėje bazėje sakė pulkinin
kas Doug Heckman, Irako armijos 9-
osios divizijos aukšto rango patarėjas. 

„Tai bus operacija, kokios šis 
miestas dar nematė", — sakė pulki
ninkas, pridūręs, kad jos mastas bus 
kur kas didesnis negu ankstesnių 
operacijų prieš maištininkus, kurių 
metų nepavyko pažaboti smurto sos-

BBC nuotr. 

tinėje. 
D. Heckman pridūrė, kad nuo 

anksčiau rengtų operacijų ji skirsis 
,,ne 30 procentų, bet visais dviem 
šimtais procentų". 

Plane numatyta, kad amerikiečių 
ir irakiečių pajėgos puls Baghdad vei
kiančius kovotojus ir išstums juos iš 
visų sostinės rajonų bei konfiskuos 
visus nelegaliai laikomus ginklus, o 
tuomet imsis veiksmų Įtvirtinti čia 
saugumą. 

Tačiau kai kurie analitikai būgš
tauja, kad kaip ir per ankstesnes pa
našias operacijas, kovotojai papras
čiausiai pasislėps ir palauks, kol baig
sis puolimas, arba rengs išpuolius 
tuose rajonuose, kur nebus karių. 

Visi trys karininkai per pokalbi 
su žurnalistais gyrė irakiečių pajėgų 
pasirengimą operacijai ir pabrėžė, 
kad šįkart jos turėtų pasirodyti ge
riau nei per ankstesnius puolimus 
prieš maištininkus. 

Šie komentarai paskelbti praėjus 
dienai po 135 gyvybes nusinešusio 
savižudžio sprogdintojo išpuolio šiitų 
gyvenamame Baghdad rajone. 

„Demokratą i-autokratai" kelia 
grėsmę žiniasklaidos laisvei 
New York, vasario 5 d. (,,Reu-

ters"/BNS) — „Demokratų-autokra-
tų" atėjimas į valdžią Venesueloje ir 
Rusijoje yra grėsmingas ženklas, ro
dantis, kad klostosi naujas valstybės 
siekių kontroliuoti žiniasklaidos prie
mones modelis, sekmadienį pareiškė 
Žurnalistų gynimo komitetas (CPJ), 
kurio būstinė yra JAV 

Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas ir Venesuelos prezidentas 
Hugo Chayez įkūnija naują kartą iš
rinktų vadovų, kurie naudoja įstaty
mus žiniasklaidos priemonėms kon
troliuoti, įbauginti ir cenzūruoti, sa
kė SPJ vykdomasis direktorius Joel 
Simon. 

Lapkritį H. Chavez apkalt ino 
naujienų agentūras mėginant „su
skaldyti, susilpninti ir sunaikinti tau
tą" ir pagrasino atimti iš jų licenciją, 
tuo tarpu Rusijoje V Put inas pasirašė 
liepą įstatymo projektą, kur iame 
„žurnalistika prilyginama teroriz
mui", sakė J. Simon. 

, , 'Demokratai-autokratai ' tole-

EUROPA 

LONDONAS 
Pačiame Londono centre įsikūru

siame biure pirmadienį sprogo paštu 
atsiųsta bomba, nuo kurios nukentė
jo viena darbuotoja, pranešė pareigū
nai. Policijos antiteroristinis padali
nys pradėjo šio incidento tyrimą, ta
čiau kol kas neaišku, ar šio sprogimo 
motyvas buvo teroristinis. Minėtas 
biuras yra netoli Scotland Yard būsti
nės. 

VARŠUVA 
Lenkijos gynybos ministras Ra-

doslawas Sikorskis pirmadienį atsis
tatydino iš einamų pareigų, pranešė 
Gynybos ministerijos atstovas spau
dai. Ministerija nenurodė jokių tokio 
jos vadovo žingsnio priežasčių. Tuo 
tarpu Lenkijos žiniasklaidoje jau ne 
pirmą savaitę buvo aptarinėjami R. 
Sikorskio ir jo pavaduotojo Antonio 
Macierewicziaus, kuris vadovauja 
Lenkijos žvalgybos tarnybai, nesuta
rimai. A. Macierewiczius, kuris yra 
laikomas itin artimu Lenkijos kon
servatyvaus prezidento Lecho Ka-
czynskio ir vyriausybei vadovaujan
čio jo brolio dvynio Jaroslavvo Ka-
czynskio šalininku, ragino šalies va
dovą atleisti gynybos ministrą. 

Buvęs komunistinės Lenkijos 
specialiųjų tarnybų karininkas sa
vaitraščiui „Wprost" pareiškė, kad 
šalies žvalgybininkai turėjo žinių, jog 
yra rengiamas pasikėsinimas į popie
žių Joną Paulių II, bet nesiėmė jokių 
žingsnių, kad užkirstų tam kelią. Pa
sak buvusio agento, apie pasikėsini
mą į pirmąjį iš Lenkijos kilusį Baž
nyčios vadovą buvo žinoma likus ma
žiausiai kelioms savaitėms iki kruvi
no išpuolio Sv. Petro aikštėje. Pulki
ninkas, kuris tuomet dirbo Lenkijos 
generaliniame štabe, apie rezgamus 
planus sužinojo iš vienos ataskaitos, 
kurią žinyba gavo iš Artimųjų Rytų. 

HELSINKIS 
Rusija ketina atnaujinti ir padi

dinti savo povandeninį laivyną Balti
jos jūroje, pirmadienį rašo didžiau

sias Suomijos laikraštis „Heisingin 
Sanomat". Leidinys, remdamasis 
Suomijos gynybos ministerija, rašo, 
kad Rusija ketina dislokuoti Baltijos 
jūroje dešimt naujų povandeninių 
laivų. Kai kurie jų pakeis tuos, kurie 
tarnauja dabar, o kai kurie papildys 
povandeninių laivų flotilę regione. 

JAV 

ATLANTA 
Prisiekusiųjų teismas praeitą sa

vaitę pripažino buvusią „Coca-Cola" 
padėjėją administraciniais reikalais 
Joya Williams kalta, bandant kon
kurencinei įmonei „Pepsi" parduoti 
slaptą informaciją apie naujus ,,Co-
ke" produktus, pranešė teisingumo 
ministerijos Atlantos skyrius. 41 me
tų J. VVilliams ir dar du sąmoksli
ninkai Edmund Duhaney ir Ibrahim 
Dimson dar liepos mėnesį buvo su
imti už bandymą „Pepsi" už 1,5 mln. 
JAV dolerių parduoti „Coca-Cola" 
paslaptis. Visiems jiems gresia iki 10 
metų laisvės atėmimo bausmė. 

RUSIJA 

CITA 
Buvęs „Jukos" vadovas Michai

las Chodorkovskis pasirengęs paneig
ti visus jam pirmadienį pateiktus kal
tinimus „nuo pirmojo iki paskutinio
jo žodžio", pareiškė jo advokatas Ju
rijus Šmidtas. Pasak J. Smidto, buvęs 
naftos magnatas nori duoti parody
mus, bet tik jeigu bus liautasi pažei
dinėti jo teises. „Kaltinimų pavadinti 
žodžiu 'absurdas' neįmanoma: per
nelyg švelnu. Kaltinimas yra bepro
tiškas vien tuo, kad pagrobti tokios 
sumos neįmanoma niekam, niekur ir 
niekada", — sakė J. Šmidtas. Anks
čiau jis pranešė, kad ginamasis kalti
namas pagrobęs 23-25 mlrd. dolerių. 

AZIJA 

DŽAKARTA 
Indonezijos gelbėtojai, policinin

kai ir kariai pirmadienį su pripučia
momis valtimis padėjo evakuoti sos
tinės gyventojus, nukentėjusius nuo 
smarkių potvynių, kurie nusinešė 20 
gyvybių, o dar mažiausiai 350,000 
žmonių paliko be pastogės. Po ne vie
ną dieną trukusių potvynių užlieta 
dešimtys tūkstančių namų. 

ruoja demokratinį fasadą — laisvą 
spaudą, opozicines demokratines par
tijas, teismo institucijų laisvę, griau
dami juos iš vidaus", — sakoma SPJ 
pranešime „Išpuoliai prieš spaudą 
2006 metais", kuris paskelbtas pir
madienį. 

Remiantis pranešimo duomeni
mis, 2006 metais 55 žurnalistų žūtis 
buvo tiesiogiai susijusi su jų profesi
ne veikla, o iki 2006 metų gruodžio 
24 šalių kalėjimuose buvo 134 repor
teriai. 

Tuo tarpu pasaulyje spaudos ir 
žmogaus teisių laisvės lygis kiek pa
kilo, nes represinės vyriausybės pri
verstos daryti nuolaidų siekdamos 
tarptautinio legitimumo, būtų klaida 
rimtai nevertinti demokratų-auto-
kratų vartojamų technologijų, mano 
J. Simon. 

Kai kuriose šalyse valstybinių 
kampanijų reklamos užsakymai nau
dojami vyriausybę remiančiai spau
dai skatinti ir ją kritikuojančiai — 
bausti, kaip, pavyzdžiui, Argentinoje. 

Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Krcvniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. " w'tįr 

AlrFreight 
Automobiliu pirkimas be 
SHjrt-naS ! •-''$£$ D3S2UliOŠa8$ 

Kroviniu pervežimas 
visoje Ame^oie. 

Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntmas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvi oje 
Estijoje. Baltarusijoje bei U k ra .r oje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604SS TtL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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iš kiekvienos nukirptos vietos išaugs 
dvi-trys atžalėlės, augalas sutankės 
ir bus patrauklesnis. 

Žvakidė, angį. „Candelabra 
Euphorbia", lot. Euphorbia lactea. 

NEPATINKA DYGLIUOCIAI 
Gerb. ŽalianykŠti. Su įdomumu 

skaitau aprašymus apie kaktusus. 
Prisipažinsiu, jie manęs nevilioja, 
būtent dėl tų visokių spyglių, dyglių 
ir spygliukų. Manč teta augindavo 
kaktusus, tai mes, vaikai, po apsi
lankymo pas ją visuomet grįždavo
me su pilnomis spygliukų ranko
mis... Rodos, net nepaliesdavome 
kaktuso, o, žiūrėk, ir įdūrė. Turbūt 
jie mūsų nekentė ir todėl stengėsi 
subadyti pirštelius. 

Taigi, ar yra kokių* kaktusų, ku
rie nesibado? Kaip su tais, vadina
mais „Succulents"? 

Atsakymas. Visaip sukau galvą, 
kaip Jums atsakyti į klausimą: ar 
yra kaktusų be spyglių? Galėčiau ir 
aš paklausti: ar yra spygliuočių 
medžių be spyglių? 

Dėl kaktusų tai tik tiek galiu 
pasakyti, kad yra „mažiau spygliuo
tų" ir „daugiau spygliuotų". 

Tad prieikime prie Jūsų pami
nėtų „Succulents", kuriuos lietu
viškai vadina storlapiais, arba net 
„sukulentais"! (Man, atrodo, kad 
geriau tiktų pavadinimas „sultin
gieji", nes jų lapai yra minkšti, pri
pildyti skysčio). 

Kas gi t ie stori api ai? 

Šioms gentims priskiriamas bet 
kuris augalas, turintis galimybę sa
vo šaknyse, kamiene ir lapuose su
kaupti vandens atsargas. Storlapiai 
paprastai turi mėsingus, kiek pa-
plokščius lapus ir stambius stiebus, 
pripildytus vandens atsargų, kurios 
jiems padeda išlikti sausros laiko
tarpiu. Lietingu metu jų stiebai ir 
lapai pastorėja, o sausrai užėjus — 
susitraukia, susiraukšlėja. 

Šie augalai vienokia ar kitokia 
forma randami kone kiekviename 
mūsų planetos žemyne — ir dyku
mose, ir džiunglėse, ir net medžių 
viršūnėse! Jų kambaryje auginimo 
sąlygos labai panašios j kaktusų: 
būtina šviesa, pritaikytas laistymas, 
gerai vandenį praleidžianti žemė, 
pvz., maišyta su rupiu smėliu. 

Rūšys 

Storlapiai turi įvairių įvairiau
sias formas — nuo panašių į me
džius (kai kurie ir išauga kaip 
medžiai, žinoma, ne kambaryje), 
apvalių formų, primenančių rožės 
žiedą, pailgų, cilindro pavidalo ir — 
kokių tik norite. Visi jie taip pat 
žydi, nors storlapių žiedai neiš
vaizdūs (išskyrus Kalėdų ir Velykų 
kaktusą, kuris iš esmės nėra tikrasis 
kaktusas, bet „sukulentas"), daž
niausiai labai smulkūs, išaugę ant 
ilgo plonyčio kotelio arba susitelkę į 

PARDUODAMA 

blyškių spalvų kekes. 
Turbūt populiariausias ir ge

riausiai visiems pažįstamas yra 
Crassula, angį. „Jade plant", liet. 
kartais vadinamas „sumedėjusiu 
storlapių" (Crassula arborescens). 
Gentyje yra per 300 rūšių, taigi, pa
sirinkimas čia didžiausias. 

Paprastas is ,Jade plant", lot. 
Crassula portulacea, tur i tamsiai 
žalius, storus, mėsingus, blizgančius 
lapus, šviesiai pilką (kiek rausvą) 
stiebą, kuris kartais labai sustorėja 
ir augalas pasidaro panašus į ne
didelį medį. Storlapiui reikia šiek 
tiek daugiau vandens kaip kaktusui. 
Kadangi jis auginamas kambaryje, 
nelaistant lapai susiraukšlėja, susi
traukia ir augalas pasidaro nepa
trauklus. Tik nereikia perlaistyti, 
nes tuomet pradeda pūti šaknys. 
Palaukite, kol žemė vazone išdžiūs
ta, tuomet vėl palaistykite. 

Šis storlapis žydi beveik kasmet 
nedidelėmis rausvų žiedelių kekė
mis. Vasarą galima laikyti lauke, bet 
prieš šalnas įnešti į vidų. 

Pagrindiniai kenkėjai — sky-
damariai (scale) ir lapų grybelis: ant 
lapų a ts i randa balzganos dėmės, 
lapas nudžiūsta ir nukrinta. Pa
prastai grybelis atsiranda tuomet, 
kai augalas negauna pakankamai 
saulės, o laistant ant lapų patenka 
vanduo. 

Yra taip pat smulkialapių Cras
sula minima storlapių, yra ir mar
gais lapais (Tricolor Jade). 

Kaip minėjau, tai plati augalų 
gentis, tad galima visą butą užpil
dyti jos nariais: vieni jų balzganais, 
melsvai žaliais, pailgais lapais, kiti 
smulkūs kaip rietenėlės (Crassula 
lycopodioides, angį. „creeping cras
sula" arba „Princess Pine", kuris 
labai t inka pakabinamiems vazo
nams arba pintinėlėms). 

Beveik visus storlapius galima 
padauginti iš atžalėlių ar lapų: 
įsmeigus lapą ar nulaužtą ūglį į že
mę, netrukus iš jo išauga šaknys ir 
turime naują augalą. 

Beje, sumedėjęs storlapis (Jade 
plant) dažnai, ypač augdamas ne
labai šviesioje vietoje, praranda pa
trauklią formą — šakos nulinksta, 
nutįsta. Tuomet reikia jį apkarpyti: 

ĮVAIRUS 

Deja, šis augalas visi turi spyglius, 
nors jie nėra labai „pikti". Tai stip
rus, gražiai išsišakojęs „sukulen
tas", primenantis tamsiai žalią, kiek 
šviesesniais ruožais pamargintą, 
žvakidę. Tik atsargiai: kaip ir visi 
Euphorbia genties augalai, žvakidė 
taip pat turi baltas, aitrias sultis, 
kurios kai kam iššaukia alergišką 
reakciją. Šios sultys taip pat nuodin
gos. 

Kitas šios šeimos augalas yra 
karpažolė, angį. „Crown of Thorns", 
lot. Euphorbia (lophogona x milli v. 
Splendens). Jo tamsiai rudi stiebai 
ir šakutės apaugusios aštriais spyg
liais, primenančiais Kristaus erš
kėčių vainiką, dėl to ir toks angliš
kas pavadinimas, juo labiau, kad 
karpažolės ryškiai raudoni žiedai 
(dabar yra ir gelsvai, ir oranžiniai 
žydinčių) primena kraujo lašus, to 
erškėčių vainiko iššauktus. Augalo 
lapai žali, pailgi, patrauklūs. Žydi 
nuolat, tik reikia pakankamai švie
sos. 

Kalankė, angį „Fireball Kalan-
choe", lot. Kalanchoe. Tamsiai ža
liais lapais, raudonais, oranžiniais, 
ryškiai geltonais žiedais. Be jokių 
spyglių ar dyglių! 

P a r d u o d a m o s 
t r y s l a i d o j i m o v i e t o s 

Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Labai graži vieta, netoli koplyčios. 

Tei 6 0 8 254 7 8 9 8 

DĖBT GOT YOU DOVVN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1 866 280 5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

Lapai mėsingi, apvalūs, truputį 
karpyti. Būtina daug saulės, pakan
kamai vandens ir retkarčiais trąšų. 
Kai kalankė liaujasi žydėjusi, lais
tymą sumažinti, nebetręšti — po 
kiek laiko augalas vėl pradės žydėti. 

Stapebja, lot. Stapelia. Tai „be
lapis" augalas, susidedantis tik iš 
pluošto stiebų, apaugusių „akso
miniais plaukeliais", švelnių ir 
minkštų. Priklauso Asclepiadaceae 
šeimai, kurioje apie 75 rūšys. 

Turėdamas palankias sąlygas, 
šis augalas išsiaugina daug ūglių, 
nutįsta, tad tinka pakabinamiems 
vazonams ar krepšeliams. Beje, vie
nintelė problema atsiranda, kai sta
pelija sukrauna pumpurus ir pra
žysta. 

Stapelijos žiedai ypatingi — vi

sų p i rma didžiuliai, gali būti net 12 
ir daugiau colių diametro. J ie yra 
žvaigždės pavidalo, gelsvi su raus
vomis juostelėmis (skersai). Tačiau 
žiedai tur i sugedusios mėsos kvapą. 
Je igu pražysta kambaryje — tiesiog 
s u n k u pakęs t i tą smarvę . Je igu 
vasarą stapelija laikoma lauke ir 
p radeda žydėti, iš. visos apylinkės 
prie žiedo suskrenda musės, nes ti
kisi „paragaut i dvėselienos". 

B ū t i n a dar paminė t i alaviją, 
angį. ir lotyniškai AJoe, priklausantį 
Asphodelaceae šeimai, susidedan
čiai iš apie 200 narių. Alavijas kilęs 
iš Pietų Afrikos, Arabijos, Pales
t inos. Tai skroteliniai augalai, bet 
yra ir medėjančių, krūmo pavidalo 
alavijų. Lapai mėsingi , sult ingi, 
k r a š t a i apaugę dygliukais. Žiedų 
kekės išauga an t ilgų žiedynstiebių, 
žydi dažniausiai baltai arba vos vos 
rausvai . 

Alavijas t u r i daug vaist inių 
medžiagų, naudojamas ir kosme
tikoje. 

Agavos, angį. ir lot. Agave (Aga-
vaceae šeima, su per 300 rūšių). 
Savaime auga ir Šiaurės Amerikoje, 
ta ip pa t Meksikoje, Pietų ir Vidurio 
Amerikoje. 

Yra įvairių dydžių agavų, bet 
forma visuomet panaši: apskrit imu 
išsidėstę tamsiai žali, dryži, margi, 
melsvai žali, smailūs lapai, kurie 
baigiasi aštr iu spygliu. Šiaip lapai 
nė ra dygūs, nors kai kurių agavų 
lapai ir tur i spygliuotus pakraščius. 

Agavos žydi retai — kai kurios 
t ik kar tą per savo gyvenimą. Sa
koma, kad vadinamoji „šimto metų 
agava" žydi kar tą per šimtą metų ir 
po to sunyksta. Po žydėjimo sunyks
t a ir kai kurios kitos agavos. 

Agavos y ra labai pa t r auk lū s 
augalai , lengvai auginami kambary
je , kai kurioms net nereikia labai 
daug šviesos. Verta susipažinti su 
,,Queen Agave" (Agave victoriae—re-
ginae), kur i y ra neaukšta , stačiais 
pa t raukl ia is lapais, beveik be spyg
lių. Gražiai atrodo ir dryžoji agava 
(Agave angustifolia cv. marginata), 
angį. „Variegated Caribbean Aga
ve", kurios žali lapai turi gelsvus 
a rba bal tus pakraščius. 

Manau , kad a t sak iau į Jūsų 
klausimą apie neašt r ius „kaktusus", 
t a d šiuo ir užbaigsiu kak tus inę 
temą. 
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PASIRENGIMAS ŠILUVOS 
JUBILIEJUI 

Kauno arkivyskupija drauge su 
visos Lietuvos tikinčiaisiais 2008 
metų rudenj rengiasi švęsti Švč. M. 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 
metų jubiliejų. 

Šią žinią 2006 rugsėjo 8 d. pa
skelbė Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius savo gany
tojiškame laiške „Dėl pasirengimo 
Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 
400 metų Jubiliejui". Tą pačią dieną 
arkivyskupas pasirašė dekretą, ku
riuo įsteigė Švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Ju
biliejaus komitetą. 

2007 m. sausio 25 d. arkiv. S. 
Tamkevičius patvirtino pasirengimo 
Jubiliejui programą. Šia programa 
siekiama išreikšti dėkingumą Dievo 
Motinai už jos užtarimu gautas ma
lones Lietuvos žmonėms, o taip pat 
atnaujinti savo tikėjimą bei krikš
čionišką gyvenimą. Dveji pasiren
gimo Jubiliejui metai visiems arki
vyskupijos tikintiesiems turėtų būti 
„kelione per mūsų krikščioniško ti
kėjimo ir gyvenimo slėpinį, sujun
gianti visus draugėn ir kviečianti 
garbinti Vienatinį Dievo Sūnų, tapusį 
Marijos Sūnumi". 

Didžiausiu arkivyskupijos sielo
vados prioritetu minimu laikotarpiu 
turi tapti Eucharistijos slėpinio šven
timas, taip pat puoselėjamas pa
maldumas Dievo Motinai Marijai. 
Daug dėmesio numatoma skirti pa
rapinei katechezei, dėti pastangų 
ugdant veiklią artimo meilę, šeimų 
krikščionišką gyvenimą, dvasinius 
pašaukimus ir blaivų gyvenimo būdą, 
puoselėti gyvybės kultūrą. Skelbiant 
ir liudijant prieš 400 metų Šiluvoje 
vykusio Švč. M. Marijos apsireiškimo 
žinią pasirengimo laikotarpiu ir vė
liau, švenčiant jubiliejų, siekiama 
ugdyti krikščionišką sąmoningumą 
rengiantis ir priimant sakramentus, 
skatinti Šventojo Rašto skaitymą, 
sekmadienio šventimą, maldos svar
bą ir kt. 

Pasirengimas jubiliejui, kaip nu
matoma programoje, vyks trimis 
lygmenimis: parapijose, dekanatuose 
ir arkivyskupijos mastu, nes norima, 
kad Dievo malonių gausa, užtariant 
Mergelei Marijai, paliestų kuo dau
giau tikinčiųjų, o jubiliejaus žinia 
pasiektų visus geros valios žmones. 
Rengiantis Jubiliejui svarbus vaid
muo teks klebonams suburiant savo 
parapijų tikinčiuosius: numatyta 
steigti grupes, kurios ruoš parapijos 
pasirengimo programas, švenčių bei 
renginių kalendorių; koordinuos pa
rapijos pasirengimą ir dalyvavimą 
arkivyskupijos renginiuose ir šven
čiant jubiliejų Šiluvoje. 

2007 m. birželio 9-10 d. visose 
parapijose bus iškilmingai švenčiama 
Eucharistijos šventė - Dievo Kūno ir 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOJBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

Kraujo (Devintinių) liturginė iškil-
mė. Ja taip pat siekiama pasirengti 
dekanatų ir arkivyskupijos Eucha
ristiniams kongresams. 

Svarbus pasirengimo jubiliejui 
parapijoje akcentas - iš parapijos į 
parapiją keliausianti 2007 m. vasario 
4 d. arkikatedroje bazilikoje pašven
tinta Šiluvos Dievo Motinos su Kū
dikiu paveikslo kopija. Tądien ir bus 
pradėta jo kelionė, pirmiausia - į 
Kauno II dekanato Raudondvario 
parapiją. Numatytos ir jau parengtos 
paveikslo sutikimo ir išlydėjimo pa
rapijose apeigos. Apkeliavęs visas ar
kivyskupijos parapijas, Dievo Moti
nos su Kūdikiu paveikslas 2008 m. 
prieš pat jubiliejaus šventimą bus 
iškilmingai atneštas į Šiluvą. 

Pasirengimas vyks ir dekanatų 
lygmeniu. Dekanatų komitetai rengs 
dekanatų Eucharistinius kongresus, 
organizuos paveikslo piligriminę ke
lionę po parapijas bei dekanato 
tikinčiųjų piligrimines keliones i 
Šiluvą kiekvieno mėnesio tryliktomis 
dienomis, numatys gaires, kaip bus 

v 

dalyvaujama švenčiant Šilines 2007 
ir 2008 m. Šiluvoje. 

Rengiantis Marijos apsireiškimo 
jubiliejui arkivyskupijos mastu 2007 
m., Kaune ir Šiluvoje numatyta 
surengti Mariologinį kongresą, o 
2008 m. - Eucharistinį kongresą; be 
to, 2007 ir 2008 m. Šiluvoje nu
matytos Šeimos, Jaunimo šventės ir 
dvi arkivyskupijos piligrimines ke
lionės. 

Pasirengimo laikotarpiu tikimasi 
glaudaus parapijų grupių, dekanatų 
ir arkivyskupijos pasirengimo komi
tetų, bažnytinių institucijų ir visų 
dvasininkų bendradarbiavimo. Jubi
liejaus programoje aktyviai dalyvauti 
kviečiami Kauno kunigų seminarijos, 
Katalikų teologijos fakulteto bend
ruomenės. 

Jubiliejui rengtis kviečiami ir visi 
išeivijoje gyvenantys lietuviai: para
pijos ir bendruomenės, įvairios ins
titucijos ir organizacijos, lietuvių 
sielovadoje dirbantys kunigai, Dievui 
pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, 
pastoracinių tarybų nariai ir visi 
tikintieji. Išeivijos lietuviai paraginti 
skleisti Marijos apsireiškimo Šiluvoje 
žinią, švęsti jubiliejų savo parapijose 
ir bendruomenėse, užmegzti ryšį su 
pasirengimo komitetu Lietuvoje. 
Išeivijos lietuviai pakviesti rengti pi
ligrimines keliones į Šiluvą ir atvykti 
švęsti jubiliejų Šiluvoje. 

Į jubiliejaus šventimą atvykti 
kviečiami visi, ypač kaimyninių kraš
tų, tikintieji, kad būtų drauge išgy
venama tikėjimo vienybė ir Dievo 
Motinos Marijos meilė visiems Baž
nyčios vaikams. 

Visa pasirengimo jubiliejui prog
rama ir kita informacija: 

http:/ / kaunas . lcn . l t / s i luvai400 
bei www. siluva.lt 

K a u n o arkivyskupi jos 
spaudos t a r n y b a , 

tel. (37) 409025, 
ei. paštas info@kn.lcn.lt 

PASLAUGOS 

S A N T E C H N I K O S 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 24 /7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494 9989 

Akių l igų specialistai | Širdies i r kraujagysl ių 
ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

.150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos paaal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRCHES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th SĮL Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRJ DALIAS PRUNSK1S, M D 

M A U N A K V . RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 815 -363 -9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
t e l . 1-773-S8S-9500 

Sausų akių sindromas 
Pastaruoju metu pas oftalmolo

gus ateina daugiau pacientų, kurie 
skundžiasi, jog akyse jaučia degini
mą, smėlj, niežulį, sausumą, jos bijo 
šviesos, grietai pavargsta skaitant ir 
žiūrint televizorių. Moterims nepa
togu naudotis kosmetika. 

Ištyrus pacientą ir atlikus spe
cialius patikrinimus, dažniausiai nu
statomas sausų akių sindromas. Sis 
sindromas kiekvieną žmogų veikia 
skirtingai. Dažnai akys iš pažiūros 
atrodo sveikos. Žvelgiant pro oftal
mologinius prietaisus, kai kada ma
tyti nedideli folikulų gumburėliai, pa
raudimas, akių kampučiuose susida
ro luobelės. Kai sausos akys ligonį 
labai vargina, jis gali jas trinti, taip 
sukeldamas vokų mikrotraumą ir 
išprovokuodamas jų uždegimą. 

Esant sausam ir vėjuotam orui, 
padidėjus jo užterštumui, lankantis 
saunoje, garinėje pirtyje, savijauta 
blogėja. Skiriasi ir paros metas - vie
niems pablogėja naktį ir rytą, kitiems 
dieną arba vakare. Kai trūksta ašarų 
skysčio, akių sausumą gali staiga 
pakeisti ašarojimas, o tai irgi labai 
nepatogu. 

Ligos p r i ežas tys 

Susirgti galima, kai dirbant kom
piuteriu ir skaitant stipriai sutelkia
mas dėmesys, rūkant, nešiojant kon
taktinius lęšius. Taip pat kai sausas 
patalpų oras, smarkiai užterštas oras 
lauke, mityboje stinga vitaminų. Ligą 
sukelia ir amžius, klimaksas, me
nopauzė, nėštumas, maitinimas krū
timi, chroniškas miego stygius. 

Gydymas 

Gydymui naudojami dviejų rūšių 
preparatai. Tai dirbtinės ašaros (arti-

ficial tears) ir akies ragenos būklę 
gerinantys preparatai. Dirbtinės aša
ros naudojamos, kai neužtenka savų. 
Jos sudrėkina paviršių ir pašalina 
nemalonius pojūčius. Antrosios gru
pės preparatai padeda atkurti švelnų 
ragenos epitelį, yra tarsi jos statybinė 
medžiaga. Skiriasi preparatuose 
esantis konservantų kiekis, klam
pumas ir antimikrobinis poveikis. 
Gydytojas juos skiria pagal ligos 
stadiją. 

Gydyto jas 
r e k o m e n d u o j a 

Sausų akių sindromu besiskun
džiantys žmonės turėtų vengti ilgai 
būti šalia šildymo įrenginių, jeigu 
patalpų oras sausas, naudoti drėkiklį. 
Neberūkyti, laikinai atsisakyti kon
taktinių lęšių, gerti pakankamai van
dens, vartoti akims skirtus vitami
nus , saulėtomis dienomis dėvėti 
saulės akinius, jeigu galima, nevar
toti preparatų, kurie skatina šios 
ligos vystymąsi. Kompiuteriu cfirt>an-
tys žmonės rečiau mirksi, todėl būti
na kas 20 minučių daryti 5 minučių 
pe r t raukas - pasėdėti užsimerkus 
arba žiūrėti i tolį. Reikia naudoti 
dirbtines ašaras arba ragenos epite-
lizaciją gerinančias priemones. 

Visi šie simptomai galimi ir ser
gant kitomis akių ligomis, kurias 
sukelia virusai, parazitai arba bak
terijos. Nepatogų jausmą akyse gali 
sukel t i glaukoma, trišakio nervo 
a tšakos uždegimas, alergija, ilgas 
kontaktinių lęšių nešiojimas, netei
singai parinkti akiniai bei kitos 
priežastys, kurias padės išaiškinti 
gydytojas. 

„Klaipėda" 

http://
http://kaunas.lcn.lt/siluvai400
http://siluva.lt
mailto:info@kn.lcn.lt
http://6918W.ArcherAve.Sts.5lr6
http://www.illinoispain.com
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„Margučio" 75-ių metų sukaktį minint 
Antanas Vanagaitis gimė 1890 m. 

Lietuvoje. Mirė 1949 m. JAV 
Ne kartą teko skaityti ir girdėti, 

kad Antanas Vanagaitis 1924 m. pa
vasarį, susitikęs su bičiuliu Juozu Ol
šausku, jam pasakė: „Zinai, Juozai, 
kad mes taip imtume ir patrauktume 
į Ameriką... Nuvažiuosime ir padai
nuosime jiems lietuviškų dainelių, 
priminsime jiems savo tėvynės žalias 
pieveles, šlamančias gireles, ošiančius 
upelius, žvengiančius žirgelius..." 

Netrukus abu (Antanas Vana
gaitis ir Juozas Olšauskas) „susido
mėjo, susikalbėjo" ir sutarė keliauti į 
JAV Prie jų prisidėjo Viktoras Dinei
ka. Visi trys, aktoriavę Kauno valsty
biniame teatre, dalindamiesi savo 
scenine patirtimi, ėmė ruošti progra
mą savo būsimoms gastrolėms. 

1924 m. birželio 24 d. pasiekę 
Naujojo pasaulio krantus, apsigyveno 
Brooklyn. Bematant prie jų prisidėjo 
Diklnis, anksčiau su Vaičkaus grupe 
atvykęs į JAV ir jau spėjęs iš jos pa
sitraukti. 

Po ilgesnių pasitarimų buvo 
nutarta pasivadinti Vanagaičio pasiū
lytu „Dzimdzi-Drimdzi" vardu. Gast
rolės prasidėjo rudeniop. Pirmasis 
spektaklis Įvyko 1924 m. rugsėjo 20 d. 
Boston mieste. Atrodo, kad jis turėjo 
lemiamos reikšmės ir atidarė jiems 
vartus j plačiąją Ameriką. 

Dzimdzininkai (taip juos vadino 
čionykščiai lietuviai) iki metų pabai
gos aplankė daugiau kaip 40 lietuvių 
telkinių, visur sulaukdami didelio 
pasisekimo. 1924 m. gruodžio mėnesį 
atvyko į Čikagą ir čia sukūrė savo 
centrą, iš kurio paskui važiavo gast
rolėms į kitus lietuvių telkinius. 

Antano Vanagaičio vadovaujama 

grupė visur buvo laukiama ir malo
niai sutinkama. A Vanagaitis Čikago
je savotiškai „įstrigo". Čia jam teko 
imtis „Birutės" choro dirigento parei
gų. Tačiau dirigavimas chorui paken
kė „Dzimdzi-Drimdzi" veiklai. 

A.Vanagaičiui nebuvo svetimas 
dirigavimas ir apskritai muzikavi
mas. Jam Lietuvoje teko ne tik vargo-
nauti, bet ir vadovauti chorams. Jis, 
be to, studijavo Leipzig, Vokietijoje, o 

vieno ar kito asmens, gastroliavo, ta
čiau tų gastrolių nebevadino „Dzim
dzi-Drimdzi" gastrolėmis. 

Juozo Bačiūno (Bachuno) teigi
mu, 1927 metais gastroliuojant Bos
ton, kilo mintis pradėti naujo žurnalo 
lietuvių kalba leidimą. Juozas Bačiū-
nas, tai žmogus, kuriam nestigo po
lėkio ir patirties. Jis rodė palankumo 
ir pritarimo A. Vanagaičio užsimoji
mams. Juozo Bačiūno žodžiais, Bos-

Juozas Olšauskas (kairėje) ir Antanas Vanagaitis — garsieji „Dzimdzi - Drimdzi' 
aktoriai. Nuotrauka iš 1933 m. žurnalo „Margutis" liepos mėn. numerio. 

sugrįžęs į Lietuvą pradėjo kompo
nuoti. 

• 

A. Vanagaitis neilgai užsiliko „Bi
rutės" choro gretose. Dirigentui rū
pėjo lietuvių liaudies dainų puoselėji
mas, o birutininkams operos ir ope
retės. 

Ilgainiui iširo ir „Dzimdzi-Drim
dzi" kolektyvas. Dzimdzininkams iš
siskirsčius, A. Vanagaitis, talkinamas 

ton kilusį sumanymą plačiau aptarus, 
buvo nutarta pradėti žurnalo leidimą. 
Kadangi žurnalo leidimas sutapo su 
artėjančiomis Velykomis, jis buvo pa
vadintas „Margučio" vardu. 

Pirmojo „Margučio" laida pasiro
dė 1928 m. balandžio 1 d. neįprastai 
dideliu 42,000 egzempliorių tiražu. J. 
Bačiūnas, „Margučio" leidimą finan
savo pusę metų. Galima sakyti, kad 

„Margučio" žurnalas, ypač pradiniais 
leidimo metais , buvo panašus į 
„Dzimdzi-Drimdzi" grupę. J is buvo 
tarsi šios grupės tęsinys. 

A. Vanagaitis pirmojoje „Mar
gučio" žurnalo laidoje savo užsimoji
mą pabrėžė tokiais žodžiais: „Kas sto
ja į 'Margučio' eiles, tame dar plaka 
lietuvio kraujas. Ne politiką varinėti, 
ne partijas kovoti, ne asmenis kolioti, 
bet juokt is , pasakas sekti, dainas 
dainuoti, mįsles spėti, garsinti lietu
viškumą ir burt i visus lietuvius į vie
ną šeimyną... 

Kaip Lietuvoje margut is per 
Velykas puošia Velykų stalą savo 
margumynais, taip dabar Amerikoje 
'Margutis ' puoš Tavo buveinę ir kar
tas nuo kar to primins Tau, kas Tu esi 
ir kuo tur i būti". 

Nors „Margučio" žurnalas nesu
laukė rekordinio pasisekimo, jis buvo 
skaitomas ne tik Čikagoje, bet ir ki
tose vietovėse, įskaitant ir užsienio 
valstybes. 

Penktaisiais žurnalo leidimo me
tais sumanyta kurti radijo laidą. Šiuo 
atveju daug ką sutvarkė J. Bačiūnas, 
Michigan valstijoje veikusios „Tabor 
Farm" vasarvietės savininkas. 1932 
m. balandžio 11d. pradėjo veikti kas
dieninė 15 minučių radijo programa 
(laida) iš WHFC radijo stoties. 

Ne t rukus sukaks 75-eri metai 
nuo.„Margučio" radijo laidos įsteigi
mo. 

. P S. Naudotasi LTSC archyve 
saugojamais „Margučio" žurnalo 
komplektais ir Vytauto Alanto reda
guotu, 1954 m. Juozo Bačiūno išleis
tu leidiniu „Vanagaitis". 

Petras Petrutis 

MARTYNAS ANDRIUŠKEVIČIUS SVEIKSTA 

NBA „Chicago Bulis" krepšininkas 
Martynas Andriuškevičius. 

Donato Tijūnėlio nuotrauka 
Kovo 12 d. krepšininkas Marty

nas Andriuškevičius švęs 21-ąjį gim
tadienį. Praėjusį (2005—2006 m.) se
zoną 7 pėdų 2 inčų ir 240 svarų kau
nieti buvo pasamdę NBA „Cleveland 
Cavaliers", bet aikštėje savo sugebė
jimų jam neteko parodyti. 2006 -2007 
m. sezonui jį pasamdė NBA .,Chicago 
Bulis", bet sezonui prasidėjus Marty
ną išsiuntė i „d-League" tolimesnėms 
treniruotėms. Čia jis patyrė galvos 
traumą, kai jam tyčia trenkė koman
dos narys. Martynas griuvo, skilo 
kiaušo kaulas, išsiliejo kraujas. Ka
dangi buvo sutrikdyta atmintis ir 
kalba „executive vice-president of 
basketboll operations" John Paxson 
rūpinosi rasti lietuvių logopedų ir at-

. skraidinti Andriuškevičiaus tėvus. 

Atrodo, kad Martynas nuostabiai 
greitai atsistatė. Kai jį sutikome sau
sio 25 d. Čikagos „United Center" ne
sijautė jokių kalbos sutrikimų. Jis pa
pasakojo, kad dirba su amerikiečiais 
logopedais, pats automobiliu atva
žiuoja į stadioną ir treniruotes. Jis sa
kė, kad ne tėveliai, o jo agentas atvy
ko iš Lietuvos. John Paxson aiškino, 
kad Martynas atlieka elementarią, 
jam parinktą mankštą, pvz., važiuoja 
dviračiu, bet dar nežaidžia su ka
muoliu. Dar nėra aišku į kokią ko
mandą Martyną pasiųs, kai jis pa
sveiks, tačiau tą vakarą jis buvo įra
šytas į žaidėjų sąrašą, nors ir pažymė
tas kaip „inactive". 

NBA „Chicago Bulis" varžybų te
levizijos komentatorius Johnny „Red" 
Kerr sakė, kad europiečių įnašas į 
NBA yra labai teigiamas. Jie atvyksta 
su entuziazmu, gera darbo etika, 
gerais krepšinio įgūdžiais ir greitai 
prisitaiko prie naujų taisyklių. Jis la
bai apgailestavo dėl Andriuškevičiaus 
nelaimės, ir išreiškė pasitenkinimą, 
kad Martynui smogęs Storey atleistas 
iš NBA. 

Kerr praeityje žaidė krepšinį Til-
den gimnazijoje, Illinois universitete, 
NBA komandose. Per profesinę kar
jerą surinko per 10,000 taškų ir atko
vojo daugiau nei 10,000 kamuolių. 
1966 - 1977 metais John Kerr treni
ravo „Chicago Bulis" ir buvo pagerb
tas „NB\A Coach of the Year" premija. 
Dabar jis yra „Kerr Financial Ser
vices" prezidentas, turi 5 vaikus ir L0 
anūkų. 

Savo jauną kolegą užjautė ir me
tais vyresnis Luol Deng. Deng gimė 
Sudane, bet užaugo Anglijoje. Jis ne

pamiršo savo kraštiečių kančių, žmo
nių žudymų, bado ir įkūrė paramos 
fondą savo tautiečius paremti. Remia 
remia juos maistu, rūbais. Deng pri
klauso Jungtinių Tautų organizacijai 
„Friends of the World Food Pro-
gram". Gruodžio 19 d. „Chicago 
Bulis" labdaros fondas „Charita 
Bulis" paaukojo 100.000 dol. metams 
maitinti per 3,000 vaikų Darfur ra
jone. 

Sausio 25 d. vyko varžybos tarp 
NBA „Chicago Bulis" ir NBA „Dalias 
Mavericks", su kuriais kaip „Interna
tional scout" dirba olimpinį bronzos 
medalį su Lietuvos krepšinio koman
da laimėjęs Alvydas Pazdrazdis. Be
siruošiant Europos čempionatui Al
vydas susižeidė, po to žaidė Klaipė

dos „Neptūne" ir Vilniaus „Saka
luose". Į JAV atvyko su šeima gydytis 
ir įsidarbino „Mavericks". Jo paslau
gomis ir žiniomis taip pat naudojasi 
kinų ir graikų komandos, kurias tre
niruoja Jonas Kazlauskas. 

Tą vakarą į varžybas buvo atvy
kęs ir t reneris Donny Nelson. Jis ir jo 
tėvas per Šarūną Marčiulionį artimai 
susiję su Lietuva, jos olimpiniais lai
mėjimais. Deja, nors žinojau, kad Do
nny Nelson sėdi 117 skyriuje jo ne
mačiau, tad neteko paklausti apie jo 
ar kitų krepšininkų išvykas į Lietuvą. 

Sausio 25 d. „Chicago Bulis" lai
mėjo prieš „Dalias Mavericks" 96:85. 

Indrė Tijunėlienė 

.. i 
W — 

jįgv Mv v* **v »» *»* v y » i ^ į , w , f ' + ••*--•• 

3LF «*• * » • * # « * į 
I i i 119 B S f l 

ui^Pr^i 

OUw ^^? 

Dabartiniam ,,Kerr Financial Services" prezidentui, buvusiam pirmajam NBA 
..Chicage BuMs" treneriui Johnny Kerr („Red") patinka komentuoti ..Chicago 
Bulis" komandos žaidimą per televizija Donato Tijūnėlio nuotraukoje: J Kerr 
su straipsnio autore Indre Tijūnėliene. 
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LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO: 
$3,000 Materas Joseph, Oak Park, CA (viso $16,915.24). 

$500 Dr. Mileris Paul, Omaha, NE (viso $2,300). 
$400 Cicero Jūrų Šaulių kuopa „Klaipėda" per J. Mikulį, Westchester, IL 

(viso $4,800). 
$200 Dr. Ambrozaitis Kazys, Chesterton, IN (viso $950); dr. Balčiūnas 

Algimantas, Placerville, CA (viso $800); Baldauskas Frank, Cuyahoga 
Falls, OH (viso $1,200); Černis Kęstutis ir Izolda, W. Bloomfield, MI 
(viso $750); Jacobs Raminta, La Grange, IL (viso $900); Jasin John, 
Potomac, MD (viso $600); Jurkūnas Jonas per J. Slavinską, St. Pete 
Beach, FL (viso $2,225); Karaška Maksiminas, Fredericksburg, VA 
(viso $1,100); Kosmonas Vida, Lemont, IL (viso $2,063); Kriaučiūnas 
Romualdas, Lansing, MI (viso $1,101); Kučėnas Clement, Orange, CA 
(viso $800); kun. Memenąs Vytas, Riverside, IL (viso $1,100); Mišelis 
Vytas, Monroeville, PA (viso $400); Pautienis Dalia ir John, West 
Barnstable, MA (viso $250); Sutkus Ada, Beverly Shores, IN (viso 
$2,000); Šlenys Liudas, Lemont, IL (viso $225); Tauragės Lietuvių 
klubas per Stasę Rudokas, Chicago, IL (viso $1,500). 

$100 Ancerys Irena, Porter, IN (viso $300); Balzekas Family Foundation 
LTD, Chicago, IL (viso $125); Bružas Juozas, Woodstock, CT (viso 
$1,300); Janušonienė Palmira Dousman, WI (viso $300); JAV LB 
Lemonto apylinkė per Ireną Vilimienę (viso $200); Karaitis Victoria, 
Union Pier, MI (viso $600); Kirstukas Juozas, Baltimore, MD (viso 
$270); Laukys Eduardas ir Donna, Fort Salonga, NY (viso $450); 
Mačiulaitis Juozas, Sunny Hills, FL (viso $700); Muliolis Algirdas ir 
Amanda, Euclid, OH (viso $550); Nainys Bronius, Lemont, IL; Pagojus 
Petras, Detroit, MI (viso $500); Plateris Bethesda, MD (viso $400); 
Radvenis E. N. ir V. M., Glendale, CA (viso $600); Ramonis Vai ir Lili, 
Lemont, IL (viso $1,100); Šmulkštys Julius, Lakeside, MI. 

$65 Andriukaitis Bruno, Forest Park, IL (viso $740). 
$50 Adomaitis Antanas, Manchester, CT (viso $150); Girnius Antanas, 

Roslindale, MA; Gruodis Victoria, Mount Airy, MA; Januškienė Ani
ceta, Milton, MA (viso $125); Jelionienė Sofija, Darien, IL (viso 
$1,575); Juodka Vytautas, Chicago, IL (viso $230); Kilikauskas Rom. 
Ridgecrest, CA; Lukauskienė Irena, Fort Myers, FL (viso $150); Ma-
saitis Antanas ir Žibutė, Delran, NJ (viso $225); Masiulis Sniegą ir 
Juozas, Elmhurst, IL (viso $90); Nakas Romualdas, Stevensville, MI; 
Nyerges Salome, Santa Monica, CA (viso $1,120); dr. Pertik Elena, St. 
Petersburg, FL (viso $100); Raišys Vidmantas, Mercer Island, WA (viso 
$300); Ramanauskas Rimantas ir Stasė, Lemont, IL; Setikas Regina, 
Fair Haven, NY (viso $250); Vaitys Ramojus, Highland Park, IL (viso 
$325); Vaškys Valentina, Philadelphia, PA (viso $325); Vilkas Euge
nijus, Valencia, CA (viso $675). 

$30 Baltutienė Danutė, Los Angeles, CA (viso $55); Lingis Antanas, Bur-
bank, IL (viso $265); Norvilas Algis, Oak Lawn, IL (viso $115); Ryger
tas Gediminas, Putnam, IL (viso $190). 

$25 Aleksonis Tadas, North Falmouth, MA (viso $60); Avižienis Karolis, 
Orland Park, IL (viso $50); Bartkus A. ir S., Countryside, IL; Barūnas 
Kazys, Ormond Beach, FL (viso $175); Bružas Karolina, Homewood, 
IL; Dapkus Algirdas. Osterville, MA (viso $225); Kenter Gražina, Dan-
bury, CT (viso $775), Kiršteinas Raimunas, Rochester, NY (viso $175); 
Majauskas Elena, Jupiter, FL (viso $45)); Mikulionis Jonas, Sterling 
Hts, MI (viso $275); Pumputis J. Middletown, NY; Šarka Vytas, 
Cashiers, NC (viso $125); Šimonis Jonas ir Marija, Santa Barbara, CA 
(viso $105); Šlapkauskas Rugilė, Glen Ellyn, IL (viso $175); Vashkys 
Sofija, St. Petersburg, FL (viso $45); Vydas Algis, Holden, ME (viso 
$105); Žilionis Renata ir Česlovas, Palos Heights, IL (viso $173). 

$20 Gečys Algimantas ir Teresė, Huntingdon Valley, PA (viso $70); Gied
raitienė Aniceta, Willowick, OH (viso $100); Ilginis Danguolė, Palos 
Hills, IL; Jurkus Pranas, Elmhurst, IL (viso $30); Kazlauskas Algis, 
Orland Park, IL (viso $3,420); Lembertas Karolis, Pottstovvn, PA (viso 
$220); Matazinskas Joseph, Dearbor, MI; Ruzgys Jonas, Anaheim, CA 
(viso $50); Stasas Henry, Cleveland, OH (viso $75); Šilėnas Victor ir 
Ona, Euclid, OH (viso $170); Umbrasas Modesta, Southhampton, MA. 

$15 Mickus Stanley, Superior, CO; Strolia Faustas, Oak Forest, IL (viso 
$95); Totilas Algimantas, Omaha, NE (viso $35); Vasikauskas Vladas, 
St. Petersburg, FL (viso $65). 

$10 Bagdonas Rita, Southbury, CT (viso $30); Sodonis Robert ir Emilija, 
Verona, NJ (viso $15); Stundžia Jonas, Lawrence, MA (viso $30). 

$o Sadonis Emilia, Verona, NJ (viso $10). 

Urnežis Richard, Mokena, IL (viso 22). 
Pagerbdami mirusių atminimą, 

Lietuvos Par t izanų globos fondui aukojo: 

a.a. pik. PETRO GENIO atm. $25 Nijolė Genytė Poškus, San Antonio, TX 
(viso $125). 

a.a. KAZIO JASINSKO atm. per L.P G. fondo atstovą E. Slavinską aukojo: 
$25 Irena ir Eugenijus Slavinskai, St. Petersburg, FL (viso $465) 
$20 Elena Krasauskienė, S. Pasadena, FL (viso $310) 
$15 Marija Šaulienė, St. Petersburg, FL 
$10 Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL (viso $150); Juozas Kalėda, Seminole, 
FL; Kastutė Kartanienė, St. Petersburg, FL; Loreta Kynas, S. Pasadena, FL 
(viso $130). 

a.a. ANTANO KVEDARO atm. 
$50 Virginija Kvedaraitė Hatzenbeler, Troy, MI; Antanas Osteika, Warren, MI 
(viso $430). 
a.a. JUOZO PAŽĖROS atm. $200 aukojo Jūratė ir Juozas Venckus, La 
Crescenta, CA (viso $225). 

A t" A 
DR. ALFONSAS KISIELIUS 

Mirė 2007 m. sausio 31 d. Daytona Beach, FL, sulaukęs 86 metu 
amžiaus. 

Dr. Kisielius gimė 1920 m. gegužės 27 d. Druskininkuose. 
Gyveno ir prakt ikavo mediciną ka ip ch i rurgas Sidney, Ohio kol išėjo 
į pensiją 1990 meta i s . Žiemas praleisdavo Daytona Beach, FL. 

Giliai nul iūdę liko: žmona J a n i n a , s ū n u s Vytas, anūka i Gilius, 
Tadas ir Aleksas; Andrew, Ju l ia , Cur t i s ir Oliver, brolis Romas, 
seserys Adelė ir Vladzė (Europoje); p roanūkia i Tomas ir Feliksas; 
marti Rita Kisielienė bei kiti g iminės ir artimieji . 

Pirmoji žmona Genovaitė (Paul iukonytė) ir sūnus dr. Tomas 
Kisielius, mirė anksčiau. 

Gedulingos šv. Mišios už a. a. Alfonsą, įvyks vasario 24 d., 10:30 
vai. ryto Holy Angels parapijoje Sidney, Ohio. 

v 

Laidotuvės Sv. Kazimiero l ietuvių kapinėse bus privačios. 
Vietoje gėlių prašome aukoti L i t huan i an Research Studies Cen-

ter, Medical Studies , 5600 S. Claremont , Chicago, IL 60636-1037. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot. direkt . — Cromes Fune ra l Home, 302 South Main 
Street , Sidney, Ohio, telefonas (937) 492-5101 

A t A 
DR. ALFONSUI KISIELIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną JANINĄ ir 
šeimą, sūnų VYTĄ su vaikais, sūnaus a.a. dr. Tomo 
žmoną RITĄ ir vaikus bei visus artimuosius. 

Julija Dantienė ir šeima 
Algirdas ir Nancy Aleksiūnai su šeima 

Robertas Aleksiūnas ir šeima 

Kryželis 
žuvusiam 
partizanui. 

O. Rukšėnienės 
miotr. 

GAUTAS PALIKIMAS 

$30,000 a.a- JUOZO IŠKAUSKO IRA palikimas L.PG. fondui (viso 
$70,986.50). Esame labai dėkingi a.a. Juozui Iškauskui, kad jis įvertino Lietu
vos partizanų pasiaukojimą ir savo testamente įrašė Lietuvos partizanų globos 
fondą. Kviečiame visus, kurie tik galite, įrašyti L.PG. fondą savo testamentuose. 

Lietuvos Partizanų globos fondas širdingai dėkoja visiems aukotojams už gau
sias aukas. Mirusių šeimoms bei jų artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 
Visos aukos L.PG. fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių (Tax 
I.D. 36-3163350) 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDAS 
2711 West 71st S t ree t , Chicago, IL 60629 
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APYLINKĖSE 

• Frank Zapolio įkurta š o k i ų gru
pė „Lietuvos Vyčiai" kviečia norin
čius šokti vaikus ir jaunuolius į šo
kių sūkurį. „Lietuvos Vyčiai" dau
giau nei 30 metų veikliai darbuojasi 
šokio srityje. Ypatingai stengiamės 
pritraukti į šokių grupę jaunąją kar
tą. Maloniai kviečiame į naujų narių 
priėmimą, kuris vyks vasario 7 ir 14 
dienomis 6 vai. v. PLC apatinėje salė
je (Lemont). Tel. pasiteiravimui: 630-
802-0090. 

• K v i e č i a m e pradėt i ruoš t i s Už
gavėnių šventimui vasario 10 d,, šeš
tadienį, 11 vai. r. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. Kūrybingai 
Užgavėnių kaukes pasidaryti pagel
bės dailininkė Rasa Ibianskienė. Ne
pamirškite žirklių, klijų ir pačių įvai
riausių medžiagų skiaučių, kailių at
raižų. Su dailininkės pagalba viską 
panaudosite kaukių kūrimui. Išra
dingiausių kaukių ir kostiumų auto
riai bus apdovanoti. Vaišinsimės Už
gavėnių blynais. Mokestis: 6 dol. vai
kams, 12 dol. suaugusiems. Būtina 
registruotis tel. 773-582-6500. 

• P a g r i n d i n ė Vasario 16-osios -
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
rengiama Amerikos Lietuvių Tarybos 
Čikagos skyriaus, vyks sekmadienį, 
vasario 11 d. 1 vai. p.p. Maria gimna
zijoje, Marąuette Parke. Londone nu
žudyto Aleksandr Litvinenko art imas 
draugas ir bendradarbis, dokumenti
nių filmų kūrėjas Andrėj Nekrasov 
bus vienas garbės svečių. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti ir išgirsti asme
nišką liudijimą apie Rusijos valdovų 
dabartinę politiką ir jų galimus atei
ties kėslus, kurie gali paveikti ir Pa
baltijo kraštų ateitį. Dalyvaus žino
mas „London Financial Times" ir 
„Wall Steeet Journal" Maskvos biuro 
vedėjas David Satter, eilės knygų au
torius. Jis yra mokslininkas Stanford 
ir Johns Hopkins universitetuose, są
jūdžio laikais artimai bendradarbiavo 
su Lietuvos laisvės veikėjais ir pažįs
tantis Lietuvos padėtį. Taip pat kal
bės dr. Darius Furmonavičius iš An
glijos Bradford universiteto. 

• C i c e r o L ie tuv ių B e n d r u o m e n ė s 
valdyba ir ALTo Cicero skyrius ruošia 
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo iškilmes. Vasario 
15 d., ketvirtadienį, 12 vai. p. prie Ci
cero miesto rotušės (50th Ave. ir 26th 
Street) bus iškilmingai pakelta Lie
tuvos vėliava. Šią ceremoniją atliks 
šaulių kuopa „Klaipėda". 

•Vasar io 16 d., p e n k t a d i e n į , 6 
vai. v. Jaunimo centro valdyba visus 
maloniai kviečia į tradicinį Vasario 
16-osios minėjimą, kuris vyks Jau
nimo centro kavinėje. Pranešėjas 
Bronius Nainys kalbės tema „Tauta 
ir valstybė šiandieninėje Lietuvoje". 
Programėlę atliks mokytojos Jolan

tos Banienės mokiniai. Šventėje daly
vaus Cook County atstovė etniniams 
reikalams Pat Michalski. Visus vai
šins Moterų klubas. Automobiliai bus 
saugomi. 

• V a s a r i o 17 d., šeštadieni, 6 vai. 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont, Lietu
vos vaikų globos būrelis „Saulutė" 
organizuoja pianistės iš Vokietijos, 
ta rp taut in ių konkursų laureatės 
Gabrielės Gylytės labdaros koncertą. 
Visus muzikos mylėtojus maloniai 
kviečiame apsilankyti jaunosios pia
nistės koncerte. 

• M a ž o s i o s Lietuvos Lie tuv ių 
draugija Čikagoje maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių šiupinį", kuris 
vyks vasario 17 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Meninę programą at
liks lietuvių tautinių šokių grupė 
„Suktinis", bus vakarienė, šokiai, ku
riems gros Algimantas Bamiškis. Sta
lus prašome užsisakyti iš anksto tel. 
630-969-1316 (Ramūnas Buntinas). 

• V a s a r i o 16-osios ir Kovo 11-
osios minėjimą JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba ruošia vasario 18 d. 
12:30 vai. p.p. PLC Fondo salėje. 
Pagrindinis pranešėjas — inžinierius 
Aleksas Vitkus. Meninę programą at
liks Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos choras, kanklių ansamblis 
„Gabija" ir Maironio lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. 

• V a s a r i o 25 d., sekmadienį, 9 vai. 
r. Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
įvyks šv. Mišios, kurias kun. Kęstutis 
Trimakas aukos už Lietuvos laisvę 
žuvusius savanorius partizanus bei 
už kovingus Lietuvos žmones, išsiva
davusius iš komunizmo priespaudos. 
Tuoj po mišių parapijos salėje įvyks 
akademinė programa. Pagrindinė 
šventės kalbėtoja — istorikė Rūta 
Kuncienė. Renginį organizuoja Cice
ro apylinkės LB valdyba ir ALTo 
Cicero skyrius. 

• L i e t u v o s Dukterų v i suot in i s 
susirinkimas įvyks š.m. vasario 25 d. 
2 vai. p. p. „Seklyčioje", 2711 W 71st 
Street, Chicago. Prašom nares ir vieš
nias dalyvauti. Būsite pavaišintos. 

• K o v o 10 d. 7 vai. v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127th. Street, Lemont 
IL 60439) vyks koncertas suaugu
siems pagal J. Erlicko dainas „Sau-
gokim savo dienas". Koncertuos ne
priklausomų aktorių trupė - Dalia 
Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, 
Artūras Varnas. Tai 1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos 
stiliumi atliekama gera šiuolaikinė 
lietuviška poezija. Kviečiame apsilan
kyti. 

L 

Čikagos l ituanistinė mokykla 
balandžio 21 d. 6 vai. v. švęs savo 

15 METŲ SUKAKTĮ 

Ta proga Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks mokyklos pokylis. 
Mokykla išleis metraštį, skirtq šiai datai. 

Norintys pasveikinti mokyklų, prašome siusti žinutes tel . 630-832-
6331 (Jūratė Dovilienė) a r b a 708 -349 -4768 (Laima Apanavič iene) . 

Kviečiame atsiliepti v isus buvusius ČLM mokytojus i r mokin ius. 
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Lietuvių fondo kandidatų siūlymas 
Lietuvių fondo narių metinio suvažiavimo 2007 m. balandžio 21 d. 

metu bus renkamas trečdalis LF Tarybos narių trejiems metams, arba 6 
(šeši) nariai (direktoriai), nes LF Tarybą sudaro 18 narių. Taip pat bus 
renkami 3 (trys) Kontrolės komisijos nariai vienerių metų kadencijai. 

Šių metų kandidatų \ LF tarybą ir Kontrolės komisiją sąrašas bus iš
siųstas visiems LF balsuojantiems nariams ne vėliau kaip prieš 30 (trisde
šimt) dienų iki narių suvažiavimo kar tu su pranešimu apie suvažiavimą. 
LF Nominacijų komisiją sudaro: Algirdas Saulis, dr. Robertas Vitas ir Ra
moną Steponavičiūtė-Žemaitienė. 

Lietuvių fondo pilnateisiai nariai yra kviečiami siūlyti LF Nominacijų 
komisijai kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės komisiją, iki 2007 m. kovo 1 
d. pasiųsdami kandidato/ės vardą, pavardę, adresą, telefoną, trumpą bio
grafiją, trumpą paaiškinimą apie kandidato kvalifikacijas bei visuomeninę 
patirt} ir raštišką kandidato sutikimą. 

Kandidatai į LF tarybą ir Kontrolės komisiją galės būti siūlomi ir LF 
narių metinio suvažiavimo metu, kaip buvo praeityje, tačiau iki kovo 1 d. 
gautų kandidatų vardai ir pavardės bus iš anksto praneštos visiems na
riams prieš suvažiavimą ir įrašytos į balsavimo korteles. Kandidatais gali 
būti pilnateisiai LF nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu arba faksu siųsti: 
Lithuanian Foundation, LF Nominacijų komisija, 14911 127th Street. Le
mont, IL 60439; faksas: 630-257-1647. 

LF informacija 

os Lietuvių opera 
Vasario 10 d. 7 vai. v. 

visus maloniai kviečia { 
meilės vakarėlį 

„Myli... Nemyli... Kam 
spėlioti — sužinoki!* 

Jaunimo centro didžiojoje salėje 

http://www.litkfond.arg

