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Kovo 11-osios minėj ime 
saujelė vilniečių 

Iškilminga karių rikiuotė. 

Vilnius, kovo 12 d. (Alfa.lt) — 
Iškilmingas Seimo posėdis, vėliavų 
pakėlimas ir karinė rikiuotė, paroda 
parlamento rūmuose, šv. Mišios Ar
kikatedroje ir koncertas. Taip kas
met švenčiame Kovo 11-ąją, Nepri
klausomybės atkūrimo dieną. 

Kasmet į šventinius renginius, 
panašu, ateina ta pati saujelė žmonių 
- keli šimtai piliečių, kuriems ši 
diena itin svarbi. 

Sekmadienio vidurdienį į iškil
mingą Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavų pakėlimą bei karinę rikiuotę 
be keliasdešimt valdžios vyrų atvyko 
apie pusę tūkstančio žmonių. Beveik 
visi kalbinti šventės dalyviai tvirtino 
kovo 11-ąją į Nepriklausomybės 

Dainiaus Skripkausko nuotr. 

aikštę ateinantys kasmet. Su tėvais, 
vaikais ir anūkais. 

„Man tai tikrai didelė šventė, -
sakė garbaus amžiaus moteris, prisi
stačiusi Filomenos vardu. - Vasario 
16-oji buvo mūsų tėvų šventė, o Kovo 
11-oji - mūsų". 

„Mano tėvelis buvo kariškis, ir 
aš net neįsivaizduoju šventės be ka
riškių. Man net ašarą išspaudžia, kai 
matau Lietuvos karius tokius pasi
tempusius, iškilmingus", - tvirtino 
Danguolė. 

Jauna mama Aistė į minėjimą at
vyko su vyru ir dviem mažais vaikais. 
„Visuomet stengiamės apsilankyti 
šventėse", - sakė ji. 

Anūkę į Seimo rūmus atsivedusi 

Bronė taip pat pasakojo aplankanti 
visus šventinius renginius, tačiau 
moteris sutiko, kad kasmet šventės 
dalyvių mažėja. „Žmonės turbūt pa
vargo nuo neteisybės. Ėjome, kovojo
me už laisvę susikibę rankomis, dar 
tos dvasios likę, bet, kita vertus, 
kiekviename žingsnyje nusiviliame", 
- moteris ieškojo atsakymo, kodėl vis 
mažiau žmonių ateina į oficialius mi
nėjimus. 

Šventėje sutiktas Antanas prisi
pažino paprastai į tokius renginius 
nevaikštąs. Anot jo, Kovo 11-oji dar 
nespėjo tapti švente. „Ji turi įaugti į 
istoriją. Juk kas yra šventė? Tai pa
pročiai, o jie dar nespėjo susiformuo
ti", - kalbėjo vyriškis. 

Jis prisipažino labiau vertinąs 
Vasario 16-ąją. „Tai buvo uždraustas 
vaisius, dėl to patrauklus ir įdomus. 
O Kovo 11-osios įvykiuose mes patys 
dalyvavome, todėl nesureikšminame 
jų", - svarstė Antanas. 

Minėta vilnietė Aistė mano, kad 
dėl nedidelio žmonių aktyvumo kal
tas ir netinkamas metų laikas šven
tėms. Jeigu jos vyktų vasarą, ateitų 
daugiau patriotiškai nusiteikusių pi
liečių. 

Kovo 11-osios Akto signataras 
Saulius Razma įsitikinęs, kad pasta
ruoju metu šios datos minėjimo tra
dicijos stiprėja. „Žmonės jau iš laiko 
atstumo pradeda vertinti šią šventę, 
- sakė jis. - Neseniai teko dalyvauti 
susitikime su jaunimu, labai miela, 
kad jie domisi tuo". 
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Siame 
numeryje: 

• Sveikatos klausimais. 
•Rubliotiekis — tai ne 
naftotiekis — niekada 
negenda. 
•Nemokami patarimai 
valdžiai. 
•Saulės energija, žemės 
ir miškų ūkis. 
•Lietuvių telkiniuose. 
•Cikagiškiai kviečiami 
velykiniam apmąstymui. 
•Partizanas 
„Lakštingala 
išskrido Amžinybėn. 
•Dainuos E. Seilius. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.62 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Tragiški gaisrai Vilniuje 

Gaisro nuniokotas butas. 

Vilnius, kovo 12 d. (Alfa.lt) — 
Vilniuje naktį iš sekmadienio į pir
madienį kilo dar vienas tragiškas 
gaisras, per kurį du žmonės žuvo ir 
trys apsinuodijo smalkėmis. 

Pirminiais duomenimis, praneši
mas apie gaisrą Brolių g. penkiaaukš-
tyje buvo gautas 2.03 vai. ryto Vie-
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V. Landsbergis: 
Lietuvos 
valstybė -
dar nebrandi 

Vladimiras Laučius 
Alfa.lt 

Lietuva - vis dar nebrandi vals
tybė, o Rolandas Paksas yra didesnė 
blogybė negu Artūras Zuokas. Taip 
tvirtina Europos Parlamento narys 
Vytautas Landsbergis. 

— Lietuvos nepriklausomy
bei sukako 17 metų. Artėja at
kurtos valstybės „pilnametystė". 
Ar brandi Lietuvos valstybė? 

— Nebrandi. Mėto ją į šalis la
biau, negu jau turėtų būti. Gaila, kad 
negalėjo bręsti tais pagrindais, iš ku
rių gimė. 

— Praėjusį dešimtmeti tam 
tikros politinės jėgos mėgino su
priešinti neva „pasenusią" kai-
rės-dešinės takoskyra grista po-

| litika su „nauja" politika: pažan
gia, atstovaujančia Lietuvos 
žmonių lūkesčiams. Kaip mano
te, ar pasisekė „naujosios politi
kos" projektas? 

— Politika be pasaulėžiūros, be 
nacionalinės programos ir tikslų, o 
tik pataikaujanti artimiausiems „lū
kesčiams", yra tuščia, bet ne nauja. 
Tikriausiai, tokios politikos pasta
raisiais metais nė nebuvo, vien klai
dinantys šūkiai - atseit, nereikia nei 
darbo, nei sąžinės, nei žinių, esam 
jau nusipelnę, ir viskas. 

Nukelta \ 6 psl. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

name iš butų ugniagesiai rado žuvu
sią moterį. 

Pasak gelbėtojų, gaisras nebuvo 
didelis. Moters butas panašus į lan
dynę, čia jau anksčiau buvo atjungta 
elektra. Įtariama, kad gaisras jos bu
te kilo nuo degančios žvakės. Grei
čiausiai, Nukelta į 6 psl. 
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SVEIKATOS KLAVsnmis 
J T * 

Lake SL Louis, M O 
wwwr.kedafcaisMD.com 
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PROSTATOS PROBLEMOS 
Tik šiandien, pasibaigus rota-

riečių klubo susirinkimui, prie manęs 
priėjo geras draugas, ilgametis rota-
rietis, ir paprašė patarimo. Jam nese
niai sukako 60 metų, jis vis dar akty
viai dirba, sveikai maitinasi, daug 
sportuoja ir stengiasi sveikai gyventi. 
Jis man pasiguodė, kad paskutines 
kelias savaites jam sunku išbūti per 
įstaigos susirinkimus, vis tenka bėgti 
| tualetą. Jis taipogi man pasiskundė, 
kad pasidarė sunku šlapintis, sun
kiau pradėti, o ir šlapimo čiurkšlė su
silpnėjo. Jam taip pat tenka keltis ke
lis kartus per naktį, kad nueitų į tua
letą. 

Iš pradžių jis į tai nekreipė dėme
sio, galvojo, kad tai tik paprastas šla
pimo takų uždegimas. Jis apsilankė 
pas šeimos daktarą, išgėrė prirašytų 
antibiotikų, tačiau tai nepadėjo. Tuo
met jis labiau sunerimo ir ryžosi ma
nęs paklausti „antros nuomonės", 
patarimo. Jo tėtis ir senelis yra sirgę 
prostatos vėžiu, tad ši liga jam kelia 
itin liūdnas asociacijas. Jis baiminosi 
susirgti šia liga ir minėti šlapinimosi 
sutrikimai, kaip jis pats pasakė, skam
bėjo kaip pavojaus varpai. 

Jo nerimas buvo labai jaučiamas 
ir suprantamas. Nors turėjau skubėti 
atgal į kliniką, mudu atsisėdome ir 15 
minučių apsvarstėme įvairius pros
tatos sutrikimus. Negalėjau visiškai 
jo nuraminti, teko tik pabrėžti, kad 
ne visi prostatos sutrikimai sukelia
mi vėžio, bet kitos ligos sukelia pana
šius negalavimus. Pokalbio pabaigai 
pabrėžiau, kad jam reikia kelių tyri
mų ir turbūt teks apsilankyti pas 
urologą. 

Rinkdamasis temą šios savaitės 
straipsniui, ilgai nedvejojau. Šlapini
mosi sutrikimai ir prostatos negalavi
mai vargina daugybę vyresnio am
žiaus vyrų. Tad norėčiau pasidalinti 
keletu minčių šia tema. 

Dažnai, sulaukę vyresnio am
žiaus, vyrai pradeda skųstis įvairiais 
šlapinimosi sutrikimais. Neretai į kli
niką ateina vyrai, skųsdamiesi, kad 
jiems tenka dažniau eiti į tualetą, 
kad, panorėję šlapintis, turi kuo grei
čiau surasti tualetą, nes sunku sulai
kyti šlapimą, kad jiems sunku pradė
ti šlapintis, kad šlapimo čiurkšlė 
susilpnėjo ir užima kur kas daugiau 
laiko, kol pabaigia šlapintis. Neretam 
tenka keltis kelis kartus per naktį 
šlapinimuisi. Šie simptomai sukelia 
daug fizinio nepatogumo, o dažnam 
vyrui jie taip pat kelia daug emocinio 
nepatogumo, imama nerimauti, ar tai 
ne pirmi prostatos vėžio simptomai ir 
t.t. 

Ir šie būgštavimai labai pagrįsti, 
nes prostatos vėžiu sergama itin daž
nai mūsų visuomenėje, prostatos vė
žys yra pats dažniausias vėžys, ku
riuo serga vyrai, ir mirštamumo nuo 
prostatos vėžių statistika neguodžia. 
Dėl prostatos vėžio mirštama kiek re
čiau nei nuo plaučių vėžio, bet pros
tatos vėžys tvirtai įsitvirtinęs antroje 
statistinės lentelės eilutėje. Įdomumo 
dėlei, paminėsiu, jog trečioje eilutėje 
įrašytas storosios ir tiesiosios žarnos 
vėžys. 

Taigi, prostatos sutrikimai pasi
reiškia dažnai ir gali turėti gana liūd
ną prognozę. Dauguma mūsų žino, 

kad pirminės grandies gydytojai ne
linkę laukti minėtų simptomų pasi
reiškimo ir stengiasi užkirsti kelią 
prostatos vėžiui, ar bent nustatyti jį 
ankstyvoje stadijoje, jei jis dar pagy
domas. Dėl to, sukakus 50 metų, kas
met rekomenduojama atlikti trumpą 
tiesiosios žarnos ir prostatos tyrimą 
(angį. Digital rectal examination). Šio 
tyrimo metu gydytojas apsimauna 
pirštinę, suvilgo pirštus lubrikantu, 
ir atlieka išeinamosios angos bei tie
siosios žarnos ištyrimą pirštu. Šio ty
rimo metu taipogi apčiuopiama pros
tata. Nors šis tyrimas nėra malonus, 
jis suteikia daug vertingos informaci
jos ir padeda atrasti prostatos paki
timus anksti. 

Pirmiausia, prostata yra maža, 
graikinio riešuto (walnut) dydžio ir 
formos liauka. Ji yra sudėtinė vyro 
lytinių organų dalis, gaminanti spe
cialų prostatos sekretą, kuris vėliau 
išskiriamas su sėkla ejakuliacijos 
metu. Prostatos liauka randama už 
šlapimo pūslės, prieš tiesiąją žarną. 
Prostata apgaubia viršutinę šlaplės 
(uretros) dalį (uretra yra „vamzdelis 
ar nutekėjimo latakas", kuriuo šlapi
mas išskiriamas iš šlapimo pūslės 
lauk). Dėl šios unikalios prostatos 
anatominės padėties, bet kokios 
problemos, sukeliančios prostatos pa
didėjimą (uždegimas, išvešėjimas, hi
pertrofija = padidėjimas), gali sus
pausti uretrą ir susiaurinti šlapimo 
„nutekamąjį lataką". Prostatos sutri
kimai dažnai pasireiškia tarp vyrų, 
vyresnių nei 50 metų. 

Pros ta t i t as 
(prosta tos uždegimas) 

Prostatitas yra dažniausiai bak
terijų sukeltas prostatos uždegimas. 
Ši liga pasireiškia skausmu ar degini
mu šlapinantis, varpos išskyromis. 
Dažnai ši liga lydima karščiavimo, 
liemens ar strėnų skausmo, gali pa
sirodyti šiek tiek kraujo šlapime. 
Prostatitas gydomas antibiotikais ir 
dažniausiai pasibaigia greitai, nesu
keldamas jokių liekamųjų reiškinių. 
Nuo kitų prostatos sutrikimų jis 
skiriasi savo ūmia pradžia, simptomų 
intensyvumu ir greita pabaiga. Ši liga 
gali vėliau pasikartoti. 

Gerybinė prosta tos hipertrofija 
(prostatos išvešėjimas 

a r padidėjimas) 

Gerybinis prostatos išvešėjimas 
(angliškai BPH=benign prostate 
hypertrophy, toliau jį trumpinkime 
GPI) yra dažna vyrų, vyresnių nei 50 
metų, liga. Šios ligos priežastis neži
noma, manoma, kad ji gali būti susi
jusi su lytinių hormonų balanso 
sutrikimu. 

Šios ligos pradžioje išvešėjus 
prostatai, susiaurinama šlaplės an
gis, padidėja spaudimas šlapimo pūs
lėje, nes ji turi stipriau susitraukti, 
norėdama išstumti tą patį šlapimo 
kiekį per siauresnę angą. Dėl to rau-
meninės šlapimo pūslės ląstelės išve-
šėja, pasidaro jautresnės. Dėl to at
siranda šlapinimosi sutrikimai, in
tensyviau norisi šlapintis, sunkiau 
pradėti ir sustoti šlapintis, susilpnėja 

šlapimo čiurkšlė, tenka keltis šlapin
tis naktį. 

Toliau besivystant GPI, šlapimo 
pūslė nebepajėgia visiškai išsituštinti 
po kiekvieno škpinimosi, išsivysto 
šlapimo užsilaikymas (angį. Urinary 
retention), padidėja rizika sirgti šla
pimo takų infekcinėmis ligomis. To
liau užsilaikant šlapimui, šlapimas 
gali kauptis šlapimtakiuose ar net 
inkstuose, sukeldami hidronefrozę 
(inkstų išsiplėtimą) ar net inkstų 
nepakankamumą. 

Ūmiai susiaurinus šlaplės anga, 
gali išsivystyti ūmus šlapimo užsilai
kymas (angį. Acute urinary reten
tion), ir šis sutrikimas yra medicini
nė krizė. Jos metu tenka skubiai 
kreiptis į urologą, dažniausiai įkiša
mas šlapimo kateteris ir pradedamas 
intensyvus gydymas. 

Dažnai GPI išsivysto lėtai, nesu
keldami jokių ligos požymių. Dėl to 
daugiau nei pusė visų GPI nenusta
toma, nebent daktaras ištirtų pros
tatą tiesiogiai, ištirdamas ją pirštu. 
Paprastai prostata sunkiai apčiuopia
ma, minkšta. Padidėjus prostatai, ji 
sukietėja, nesunkiai apčiuopiama. 
Dėl to taip svarbu kasmet išsitirti 
prostatą. 

Jei ši liga pasireiškia tik nežy
miais šlapinimosi sutrikimais, dakta
ras gali patarti tiesiog nieko nedary
ti, tik kasmet stebėti ligos požymius. 
Ši gydymo strategija vadinama „lau
kimu stebint" (angį. watchful wai-
ting) ir retkarčiais ligos požymiai pa
gerėja. 

Jei liga progresuoja, galima pra
dėti gydymą vaistais. Yra kelių rūšių 
vaistai, kuriuos galima vartoti. Jie iš 
esmės skirti arba sumažinti prosta
tos išvešėjimą, arba atpalaiduoti 
prostatos raumenis, tuo palengvi
nant simptomus. 

Jei GPI simptomai pasireiškia 
intensyviai, gali prireikti specialios 
operacijos, vadinamos TURP (angį. 
transurethral resection of the pros
tate). Šios procedūros metu urologas 
per šlaplę įkiša specialų instrumentą 
ir išgramdo išvešėjusius prostatos 
sluoksnius. Po šios procedūros suma
žėja prostatos audinio kiekis ir jis 
mažiau spaudžia šlaplę, tuo pagerin
damas šlapimo nutekėjimą. 

Prostatos vėžys 

Dar kartą norėčiau priminti, kad 
tai dažniausias vyrų vėžys ir miršta
mumu jį aplenkia tik plaučių vėžys. 
Tikimybė kada nors gyvenime su
sirgti šiuo vėžiu siekia 8 proc. Kiek
vienais metais šiuo vėžiu JAV suser
ga apie 180,000 vyrų ir užregistruoja
ma apie 32,000 mirčių nuo šio vėžio. 

Tikimybė susirgti šiuo vėžiu pa
didėja, jei esate vyras, vyresnio am
žiaus, jei esate afroamerikietis, jei 
valgote daug gyvulinių riebalų ir 
raudonos mėsos, jei gausiai vartojate 
alkoholį. Be jokios abejonės, turi įta
kos paveldėjimas ir aplinka, chemi
niai kancerogenai. Beje, įdomu, jog 
kai kurie mokslo tyrinėtojai teigia, 
kad tikimybė susirgti šiuo vėžiu su
mažėja, gyvenant intensyvų seksuali
nį gyvenimą, įskaitant masturbaciją. 
Tyrimų duomenys teigia, kad kai ku
rie kancerogenai turi tendenciją 
kauptis prostatos sekrete ir regulia
riai jį pašalinant ejakuliacijos metu, 
kartu pašalinami kancerogenai. Ne-
siryšiu toliau komentuoti, nes tai 
nėra oficiali rekomendacija ir nėra iš
samių duomenų. Kiti duomenys 
teigia, kad antioksidantai (tokie, kaip 
vitaminas E) ir nesteroidiniai antiuž-
degiminiai vaistai (Advil, Naproxen, 
Motrin) gali sustabdyti vėžio ląstelių 
plitimą, bet vėlgi tai nėra galutinai 

įrodyta. 
Svarbu atsiminti, kad pradinėse 

stadijose prostatos vėžys pasireiškia 
identiškais simptomais ir, neatlikus 
keleto tyrimų, negali nustatyti, ar li
gos požymiai sukelti GPI ar prosta
tos vėžio. Dėl to yra taip svarbu pe
riodiškai tirti prostatą ir, kilus maži
ausiam įtarimui, atlikti papildomus 
tyrimus. 

Toliau pažengus prostatos vė
žiui, ypač jam išplitus, pradeda skau
dėti nugarą ar strėnas, kaulus, jei vė
žys išplitęs į kaulus, padidėja limf-
mazgiai, krenta svoris. 

Prostatos ištyrimas pirštu gali 
padėti nustatyti šią ligą, ypač jei 
prostata padidėjusi, kieta kaip ak
muo ir gruoblėta. Dažnai prostata 
jaučiama nelygi, viena prostatos pusė 
gali būti didesnė. Šie požymiai suke
lia įtarimą, kad prostatos tyrimo re
zultatai gali byloti apie vėžio galimy
bę. 

Įtarus prostatos vėžį, daromas 
specialus kraujo tyrimas, nustatant 
prostatos specifinio antigeno (PSA) 
kiekį kraujyje. Šis antigenas yra ne 
kas kita, kaip specialus fermentas, iš
skiriamas prostatos. Sergant prosta
tos vėžiu, itin padidėja šio fermento 
kiekis. Šis kraujo testas taip pat nau
dojamas, stebint ligos aktyvumą, tai
pogi patikrinant, ar neatsinaujino vė
žys po gydymo kurso. 

Nukelta i 9 psl. 
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Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn. $60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kkur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine#draugas.org 

tkelbimai#draugas org 

http://wwwr.kedafcaisMD.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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RUBLIOTIEKIS - TAI NE NAFTOTIEKIS 
NIEKADA NEGENDA 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Pirmasis Trečiosios Respublikos 
vadovas Vytautas Landsbergis pir
mųjų atkovotos mepriklausomybės 
metinių proga iškilmingame parla
mento posėdyje kalbėjo apie keturis 
Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo laikotarpius. 

Pirmasis laikotarpis — tai buvo 
demonstracija sovietų imperijos va
dovybės tradicinės neapykantos , 
įtūžio, įžeistos puikybės ir patyčių iš 
tų, kurie mėgina ištrūkti iš narvo. 
Tankai ir šarvuočiai gatvėse turėjo 
grėsmingai įspėti nepaklusniuosius, 
kas nutiktų, jei bus išdrįsta nepa
klusti. 

Antrasis tarpsnis - tai ekonomi
nė blokada, kuri reiškėsi, kaip nuo
seklus suplanuotas smaugimas, sie
kiant palaužti tautos valią ir parody
ti visišką priklausomumą nuo Krem
liaus malonės. Taigi reikia laiku 
susiprasti ir „šeimininkas" vieną kitą 
energetikos čiaupą šiek tiek atsuktų. 

Trečiąjį tarpsnį tuometinis val
stybės vadovas pavadino politinių 
pinklių ir ekonominio šantažo de
riniu. „Kas ir su kuo derėsis? Mūsų 
oponentams aišku: didelė visuma su 
savo dalimi. Kitokią poziciją - valsty
bė su valstybe - jie vadina mūsų 
išankstine sąlyga ir skelbiasi esą s 
kriaudžiami". Bet mūsų derybininkai 
buvo pranašesni, nes rėmėsi tarp
tautinės teisės aktais ir įvykius bei jų 
pasekmes garsiai vadino tikraisiais 
vardais, girdint ir matant visam de
mokratijos pasauliui. „Atstatomas 
1940 metais svetimos jėgos panaikin
tas Lietuvos valstybės suverenių 
galių vykdymas" - tokia formuluote 
Kovo 11-osios aktas įvardijo sovietų 
įvykdytą okupaciją. 

Ketvirtajame tarpsnyje Lietuvai 
buvo žadama „baisių grėsmių žie
ma". Suaktyvinta Rytų kaimyno 
politinė rezidentūra skelbė reikala
vimus įvesti Sovietijos prezidento 
diktatūrą, siekiant aiškaus tikslo „iš
saugoti komunistų valdžią ir socializ
mo laimėjimus". Buvo pasirengta ir 
drastiškiems veiksmams. „Supla
nuotas karinis smūgis gerai sinchro
nizuotas su kainų pakėlimu ir su 

Persų įlanka, buvo paleistas". Kru
vinojo sausio įvykiai - liko dar vienu 
nepaneigiamu kaltinimu totalitari
niam režimui. Tauta laimėjo šimtme
čio pergalę. 

Tarptautinės teisės normomis 
argumentuotą Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą Kremlius palaikė 
įžūliu ir tariamai netikėtu akibrokš
tu. Iš tiesų Kremlius akylai stebėjo 
kylančią tautinio atgimimo bangą ir 
buvo įpareigojęs Lietuvos kolaboran
tų štabą perimti Sąjūdžio valdymą. Į 
darbą buvo įkinkyti labiausiai patyrę 
kagėbistai ir provokacijų organizato
riai. Tačiau visos pastangos buvo 
bergždžios - Sąjūdžio cunamis nu
šlavė supuvusią sovietmečio kolabo-
racinę struktūrą. Ir tik šis Tautos 
valia atsiradęs judėjimas galėjo tai 
padaryti. „Geležinės uždangos" me
tais toks įžūlumas būtų absoliučiai 
neįmanomas. 

Nepriklausomybės atkūrimo 
įvykius verta prisiminti, pasitinkant 
kiekvienas eilines metines. Visada 
naudinga pasverti pokyčius ir per
mainas valstybės ir visuomenės gy
venime, kurie įvyko per praėjusius 
metus ar tarprinkiminiu laikotarpiu. 
Prisiminti ir vertinti verčia mūsų ša
lies geopolitinė padėtis. Buvome ir 
likome kaimynai su Rytų šalimi, 
kurios interesai Baltijos šalių atžvil
giu iš principo nesikeičia jau bene per 
penkis šimtmečius. Lietuva ir kitos 
Baltijos šalys tebetraktuojamos kaip 
laikinai prarastos Siaurės Vakarų 
krašto teritorijos - sudėtinė „derža-
vos" dalis. 

Tačiau tiesioginė karinė grėsmė 
ir atvira agresyvi politika, kuri buvo 
vykdoma pagal slaptą 1939 m. 
Stalino-I^itlerio suokalbi pasidalinti 
Rytų Europos nepriklausomų valsty
bių teritorijas, nūdien jau neįma
noma. Baltijos šalys tapo NATO ir 
Europos Sąjungos narėmis. Kolek
tyvinės gynybos principas pasirodė 
patikimas saugumo garantas, su
laikantis karinės agresijos galimybę. 
Tai stebėtinai įdomus ir pirmas toks 
atvejis Europos istorijoje. 

Tačiau vidaus politikoje Rytų 
kaimyno įtaka išliko labai stipri, 
maža to - ji vyrauja. Gebama ne tik 

prisitaikyti prie besikeičiančių ap
linkybių, bet ir jas modeliuoti. Kryp
tinga dezinformacija suaktyvinama 
priešrinkiminiu laikotarpiu. J i savo 
ruožtu atlieka visuomenės pilietinės 
savivokos lygmens patikrinimą. 

Politikos apžvalgininkai jau pa
teikė įvairiapusiškų vertinimų apie 
praėjusius savivaldos rinkimus. Iš
ryškėjo spragų mūsų teisėsaugoje. 
Viena iš jų itin reikšminga. „Justitia 
est fundamentum regnorum" - tei
singumas yra valstybės pamatas. Be 
abejo, valstybė turi turėti stiprų pama
tą, antraip pagal „artimojo užsienio" 
spectarnybų parengtus scenarijus 
amatai nesunkiai ardomi iš vidaus. 
Tuo buvo įsitikinta 1940 metais. 

Kai paksogeitas purtyte purtė 
visus valdžios lygmenis, kai Seimas ir 
Vyriausybė jau buvo bejėgiai ištaisyti 
ar nors stabilizuoti padėtį, Valstybės 
prestižas pakibo ant plauko. Pakanka 
priminti žiniasklaidos pranešimus 
apie prezidento „konsultacijas" vals
tybės valdymo reikalais su būrėja ir 
aiškiarege Lena Lolišvili, kuri savo 
ruožtu, negaišuodama ir efektyviai 
konsultuodavosi su Anapusės pa
sauliu visais probleminiais reikalais. 
Ypač nepamirštinas tuomet dar ne
nušalinto prezidento apsisprendimas 
paskirti Rusijos karinio-pramoninio 
komplekso atstovą Jurij Borisov savo 
patarėju, atrodo, nacionalinio saugu
mo reikalams, nors šis net švebel
džiuoti valstybine kalba nemėgino. 

Natūralu, kad ne tik politikams, 
bet ir eiliniams piliečiams kildavo 
klausimų, o kas toliau? Vis dėlto 
Konstitucinis Teismas šioje sumaiš
tyje reagavo atitinkamai. 2003 m. 
gruodžio 30 d. verdiktas skelbė: ..Res
publikos prezidentas, suteikdamas 
Lietuvos Respublikos pilietybę J. 
Borisovui, vadovavosi ne Konsti
tucija ir Įstatymais, ne Tautos vals
tybės interesais, bet asmeniniais 
interesais". • 

Vienas iš populiariausių to meto 
visuomenės veikėjų Valdas Adamkus 
taip vertino susidariusią padėti: 
„Šiandien mes žvelgiame į demokra
tinės prezidento institucijos griuvė
sius. Kalbėti apie prezidento moralinį 
autoritetą būtų tiesiog nesusiprati

mas. (...) Lietuvai šiuo metu reikalin
gas prezidentas, suvokiantis, jog jis 
turi būti ne tik Konstitucijos garan
tas, bet ir tautos sąžinės balsas. Jis 
turi grąžinti pasitikėjimą prezidento 
institucija, demokratine valstybės 
politine sistema. Netgi pasitikėjimą 
pačiu prezidento asmeniu. Jis turi 
būti jėgų balansas tarp įstatymus lei
džiančios, vykdomosios ir teisminės 
valdžios. Kartu tai turi būti preziden
tas, su kuriuo skaitytųsi visos Vakarų 
demokratijos" („Veidas" 2004-12-30). 

Nušalintasis prezidentas neteko 
teisės eiti valstybės tarnyboje parei
gų, kurios saistomos priesaika. Ta
čiau kodėl Konstitucinis Teismas 
paliko spragą - teisę dirbti savivaldos 
struktūrose? Juk tiek valstybės 
tarnyboje, tiek ir savivaldoje atsako
mybė už Konstitucijos ir įstatymų 
laikymąsi vienodai būtina, griežta ir 
vienodai reikalinga. Jokia svetima 
spectarnyba, planuojanti sumaištis, 
neramumus ir populistinių pažadų 
bangas tokios progos niekada ne
praleis. Ji lyg tyčiomis palikta spra
ga. Taip ir atsitiko. Plyšeliu pasinau
dota operatyviai • ir stebėtinai efek
tyviai. Sunku patikėti, kad Konsti
tucinio Teismo nariai galėjo neįžvelg
ti šios spragos. 

Jau toli gražu ne pirmą kartą įsi
tikinta, kad rubliotiekis, tai ne naf
totiekis, kurio čiaupą, politinio kap-
ryzo paveiktas „šeimininkas", taria
mo remonto dingstimi gali užsukti 
metams ar visam laikui. Rubliotiekis 
veikia nesutr ikdamas ir be jokių 
tarpvalstybinių susitarimų. Ką pa
remti ir kokiais metodais taip pat 
matoma ir žinoma. * 

Nusitaikyta į sostinės mero kėdę. 
Tai didžiausio prestižo postas, kurį 
gali „konstituciniu keliu" laimėti 
nušalintasis prezidentas. Sostinės 
mero kėdę laimėjus, „teisėtų" viešąjį 
interesą ignoruojančių machinacijų 
padaugėtų. Ir ne taip jau svarbu ar 
jos bus apkaišytos populistiniais šū
kiais sukurti rojų per 11 ar 111 
dienų, su lenočkos pagalba ar be jos, 
o labiausiai tikėtina - rasis naujų 
išradingesnių scenarijų. 

Kovo 11-osios dvasia įsakmiai 
įpareigoja būti budriems. 

Vasario pabaigoje vykus iuo 
se Čikagos mero i r kai kurtų kitų 
miesto savivaldybės narių r i n k i 
muose Richard M. Daiev buvo 
per r ink tas šeštajai kadenc i ja i . 
Jeigu j am pavyks užbaigt i šios 
kadencijos la ikotarp i , meras R i 
chard M. Daley Šių pareigų t r u k 
me bus pralenkęs kita i lgalaikį 
Čikagos merą — savo tėvą Ri 
chard J. Dalev. Ta proga ve r ta 
pr is imint i , kad meras Richard J. 
Daley buvo labai palankus l i e t u 
viams, lankydavosi Vasario 16-
osios minėj imuose ir sut iko, kad 
69-osios gatvės dalis Margue t te 
Park apvfinkėje būtu pavadinta 
Lithuanian Plaza vardu. 

Prisimenant ši įvyki m e r o 
Richard J. Dalev ištaigoje 1 970 m 
sausio 26 d. Iš kairės: Algis A. Re
gis, Albertas Kerelis, Frank Savic
kas, Čikagos meras Richard J. Da
ley, Lietuvos gen. konsulas Čika
goje Petras Daužvardls, Juozas 
Bacevičius Ir J. Vilkelis. 

i . • • • i 
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Nemokami patarimai - urbi et orbi 
10NAS KAZIMIERAS 
BURDULIS. OFS 

Masinės informacijos priemonės 
praneša, neva Lietuvos Respublikos 
prezidentas V Adamkus Estijos ir 
Latvijos vyriausybėms rekomendavo 
suteikti pilietybę visiems jos neturin
tiems tautinių mažumų gyventojams, 
nepriklausomai nuo to, moka jie val
stybinę kalbą, ar ne. 

Mūsų prezidento iniciatyva Es
tijoje ir Latvijoje buvo sutikta su 
nuostaba, Latvijos prezidentė Vairą 
Vykė Freiberga pašmaikštavo, kad ji 
vertina Lietuvos patyrimą šioje srity
je, tačiau, savo reikalus sprendžiant, 
patarimai iš šalies jai nėra būtini. 
Estijos vadovai reaguoja santūriau ir 
V Adamkaus pasisakymo nekomen
tuoja. 

Žemiau pateikiame V Adamkaus 
interviu laikraščiui „Echo Moskvy" 
ištrauką, kurioje kalbama šiuo 
klausimu: 

„Echo Moskvy": — 1991 m. 
Lietuva pilietybę suteikė visiems jos 
teritorijoje gyvenusiems žmonėms, 
neišskiriant ir rusų tautybės gyven
tojų. Jūsų kaimynai - Estija, Latvija 
taip nepasielgė. Kokie tokio sprendi
mo pliusai ir minusai? 

V Adamkus: — „Gerbiant tau
tines mažumas, minusų nėra. Yra 
tiktai pliusai. Tai sakau nuoširdžiai. 
Aš'augau kaip tautinės mažumos ats
tovas, aš 50 metų gyvenau Ameri
koje, tačiau mano širdis ir mano min
tys buvo čia, toje pačioje vietoje, kur 
mes su jumis kalbamės. Bet ten aš 
turėjau visas sąlygas augti savo 
tautinėje kultūroje, su savo tautiniu 
mąstymu, kalbėti savo gimtąja kalba 
- man buvo sudarytos visos kultūri
nės sąlygos. Ir ne tik man, bet ir ki
toms lietuvių šeimoms - auklėti savo 
vaikus lygiai tokioje pačioje kultūro
je. Man tai atrodo natūralu. Aš ver
tinu tai, kad galėjau augti tokioje 
aplinkoje. Šiandien manau, kad 
Lietuva lygiai taip pat vertina tau
tines mažumas, gyvenančias Lietu
voje. Aš didžiuodamasis galiu pa
reikšti, jog rusai turi visas sąlygas 
savo kultūrinei veiklai, auklėti savo 
jaunąją kartą. Aš nežinau, ar yra dar 
kur nors tokia valstybė kaip Lietuva: 
pas mus yra apie 80 mokyklų, kur 
visos pamokos dėstomos rusų kalba, 
be abejo, išskyrus lietuvių kalbą ir lit
eratūrą. Man atrodo, rusų ben
druomenė leidžia 4 laikraščius, klau
so radiją rusų kalba. Laidos rusų kal
ba transliuojamos pačiu palankiausiu 
laiku - ne 6 valandą ryto ar 22 va
landą vakaro, kai visi jau eina ilsėtis. 

Tai ir naujienos rusų kalba, ir visa 
kita. Ir aš didžiuojuosi, kad mano 
tauta tautinėms mažumoms suteikia 
tas pačias teises, kuriomis naudo
jamės ir mes, kad mes suteikiame 
rusų tautybės Lietuvos piliečiams 
tapti gerais, garbingais žmonėmis. 
Esama valstybių, kur tarp skirtingų 
tautybių atstovų vyksta konfliktai, -
aš nežinau, ar Latvijoje ir kitose 
kaimyninėse šalyse egzistuoja tokios 
problemos. Tačiau, jeigu jos teikia 
mažiau galimybių negu Lietuva, aš 
jas kviečiu atsiverti". 

Kaip matyti, iš šios citatos, pre
zidentas tikrai nerekomenduoja su
teikti pilietybę nepriklausomai nuo 
valstybinės kalbos žinių. 

Priminsime skaitytojui, kad 1991 
m. gruodžio 5 d. Lietuvos piKetybės 
įstatymas nustatė, jog Lietuvos Res
publikos piliečiai yra taip pat ir tie 
asmenys, kurie iki 1991 m. lapkričio 
4 d. įgijo Lietuvos Respublikos pi
lietybę pagal Pilietybės įstatymą, 
galiojusį „iki šio įstatymo priėmimo". 

1989 metų pabaigoje LTSR Aukš
čiausioji Taryba priėmė Pilietybės 
įstatymą, kuriuo buvo nustatyta, jog 
Lietuvos piliečiai yra visi jos teritori
joje tuo metu gyvenę asmenys. Tokia 
įstatymo nuostata buvo priimta, su
derinus su Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimu. Tas sprendimas gi
mė po karštų ginčų, daugelis Sąjūdžio 
Seimo narių dėl to protestavo, mo
tyvuodami tuo, kad Lietuvoje gyvena 
labai daug nelietuvių tautybės žmo
nių, kurie yra kategoriškai nusiteikę 
prieš Lietuvos nepriklausomybę. Ta
čiau jų argumentai nieko negelbėjo, 
ir Aukščiausioji Taryba įstatymą 
priėmė. 

Vėliau pasirodė, kad tokie būgš
tavimai nebuvo be pagrindo - 1991 
metais sovietinės kariuomenės agre
sijos metu daugelis tų piliečių, susi
būrę į liūdnai pagarsėjusią „Jedinst-
vos" organizaciją, dalyvavo Seimo 
puolime, šturmuojant Televizijos 
bokštą. 

1989 metų Lietuvos pilietybės 
įstatymas Estijoje ir Latvijoje buvo 
sutiktas su nepasitenkinimu, nes jis 
visiškai neatsižvelgė į sovietinės oku
pacijos pasekmes. Jeigu Lietuvoje 
rusų tautinė mažuma sudarė apie 12 
procentų gyventojų, tai Estijoje ji 
buvo beveik 40 procentų, o Latvijoje -
apie 50 procentų. Aišku, kad tokiomis 
sąlygomis estams ir latviams priimti 
„nulinį" variantą buvo didžiulė rizika 
- susiklosčius nepalankiai situacijai, 
estai ir Latviai savo valstybėje galėjo 
tapti tautine mažuma su itin liūd
nomis pasekmėmis. 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 
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Verta dėmesio ir kita aplinkybė -
neseniai atlikta gyventojų apklausa 
parodė, kad net 52 procentai Vilniaus 
krašto gyventojų pasisako už tai, kad 
Vilniaus kraštas ir Vilniaus miestas 
priklausytų Lenkijai. Visi šie gyven
tojai yra Lietuvos Respublikos pilie
čiai. Kyla natūralus klausimas, - ar 
gali tokie asmenys būti Lietuvos 
piliečiais, jeigu iš esmės jie yra jos 
priešai? 

Kitas dalykas, kad daugelis rusų 
tautybės žmonių vis dar save suvokia 
kaip Rusijos interesų atstovus. Jie, 
nors ir yra pasirinkę savo naująja 
tėvyne kitus kraštus, norėtų ten 
atsivežti ir savo papročius, ir savo 
kultūrą, ir savo imperinį mąstymą. 
Tai anaiptol nėra paslaptis. Nei dėl 
papročių, nei dėl kultūros negali kilti 
jokių abejonių, - tai yra jų prigimtinė 
teisė, tačiau visa kita - tų šalių 
pagrindinės tautos reikalas, nes tau
tos turi savo teritoriją ir ją ginti nuo 
pasikėsinimo yra jų šventa pareiga. 
Priminsime, jog vokiečių valdžia vo
kiečių tautybės asmenis (vadinamuo
sius „Volksdeutsch"), gyvenančius 

kitose valstybėse, traktavo kaip tu
rinčius įsipareigojimų Vokietijai. To
kia politika jiems skaudžiai atsiliepė, 
nes, viena, daugeliu atvejų tie vo
kiečiai dalyvavo Vokietijos karo nusi
kaltimuose jos okupuotuose kraš
tuose, o, antra, ta jų veikla pasitarna
vo kruviniems susidorojimams, tas 
teritorijas išlaisvinus Raudonajai 
Armijai. 

Kol Rusijos valdžios tarptautinė 
politika vis dar yra imperinio pobū
džio, jos kaimynai elgsis budriai ir 
negalės atsipalaiduoti nuo įtarimų, 
kad kritiniu atveju rusų mažuma 
nebus panaudota kaip penktoji ko
lona. 

Lietuvoje gyvenantys tautinių 
mažumų atstovai iš tikrųjų turi 
plačias teises, tačiau rekomenduoti 
kitų valstybių vyriausybėms imti iš 
mūsų pavyzdį tikrai nederėtų, - tegul 
išstudijuoja mūsų patyrimą, tegul įsi
tikina, kad jis yra išmintingas, ir 
tegul niekieno neverčiami jį perima, 
jeigu jis joms tinka, ar atmeta, jeigu 
netinka. Deja, neįrodyta, kad mūsų 
atveju buvo pasiremta išmintimi. 

A t A 
KARYS SAVANORIS 

DBVf. PLK. LTN. POVILAS PEČIULAITIS 
SL. „LAKŠTINGALA" 

teisių. Sibiro ir Mordovijos lageriuose 
iškalėjęs 24 metus, buvo paleistas į 
Karaliaučiaus sritį — dabartinį Ka
liningradą. Kadangi Povilo tėvai tu
rėjo Amerikos pilietybę, tai Povilas, 
atsisakęs sovietų pilietybės, po di
delių pastangų ir vargų, visaip kaip 
trukdant KGB, vis dėlto 1989 metais 
gavo išvykimo vizą į Ameriką pas 
brolį Praną ir seserį Kazimierą. 

Kurį laiką gyveno Cleveland, 
OH. 1990 metais atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, Povilas 1998 m. 
grįžo į Lietuvą. Čia aktyviai reiškėsi 
atkurto Lietuvos partizaninio - sąjū
džio gretose, statė savo žuvusiems 
draugams kryžius jų žuvimo vietose, 
lankė kapus, jaunimui aiškino apie 
laisvę ir kovas dėl jos. Tuo pačiu 
metu buvo ir Lietuvos Partizanų glo
bos fondo atstovas Lietuvoje. Būda
mas Amerikoje, Čikagoje padėjo įkur
ti Lietuvos partizanų globos fondą, 
sėkmingai gyvuojantį ir dabar. 

Jo parašyta 300 puslapių auto
biografinė prisiminimų knyga „Šitą 
paimkite gyvą", išleista 1993 m. yra 
ypač vertinga kaip istorinis doku
mentas, komunistinio-sovietinio 
žiaurumo liudytojas, klastos ir melo, 
siekiant Lietuvai laisvės. Apie tai 
daugelis pasaulyje neturi nė men
kiausio supratimo ir visiškai nenu
tuokia atgimstančio komunizmo pa
vojaus. 

Dalyvaujant visų partizanų apy
gardų atstovams su vėliavomis, Kau
no 2-ojo Krašto savanorių bataliono 
kariams ir kauniečių gausiai miniai, 
velionis palaidotas Kauno Janučių 
kapinėse, šalia savo bendražygės 
žmonos Juditos. 

Giminėms, artimiesiems, LLK 
sąjūdžiui ir visiems pažinojusiems 
Povilą, jo netekus, nuoširdžiai reiš
kiame užuojautą. 

Lietuvos Partizanų globos 
fondo valdyba 

Povilas Pečiulaitis 

2007 m. vasario 24 dieną po ne
tikėtos, klastingos ligos Kauno klini
kose staiga mirė Povilas Pečiulaitis. 
Gimė 1923 m. birželio 22 d. Kauno 
apskr, Garliavos vlsč., Tvariškių kai
me. Povilas Pečiulaitis buvo Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo 
narys, Lietuvos Partizanų Pietų sri
ties vadas. Pasipriešinimo sovietams 
laikotarpiu dalyvavo laisvės kovose 
Tauro apyg., Geležinio Vilko rinkti
nėje, ėjo Žalgirio rinktinės ir Da
riaus-Girėno tėvonijos vadų pareigas. 
Dalyvavo daugelyje kautynių su oku
pantų kariuomene ir stribais Su
valkijoje, ypač Kazlų Rūdos miškuo
se. Apdovanotas 3-ojo laipsnio Vyčio 
Kryžiaus ordinu, Lietuvos vyriausy
bės pripažintas Kariu savanoriu ir 
apdovanotas jo medaliu. 

1952 m. lapkričio 3 d. partiza
nais persirengusių Sokolovo čekistų-
smogikų klastingai suimtas, kankin
tas ir nuteistas mirti. 1953 m. lapkri
čio 19 d. mirties bausmė pakeista 25 
metams sovietų koncentracijos lage
rių, plius dar 5 metams be jokių 

http://www.draugas.org
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SAULES ENERGIJA IR ŽEMDIRBYSTE BEI MIŠKININKYSTE 
Z E N O N A S P R Ū S A S 

Fotosintezė yra labai svarbus 
procesas žemdirbystei ir miškinin
kystei. Jame saulės energijos ir chlo
rofilo pigmento pagalba iš vandens ir 
iš oro paimto anglies dvideginio pa
gaminami angliavandeniai, kurie yra 
pagrindiniai junginiai žemdirbystės 
ir miškininkystės produktuose. 
Siame procese svarbią rolę vaidina ir 
Įvairūs mineralai. 

Danijoje miškai užima tik apie 6 
proc. žemės ploto, todėl yra didelis 
medienos pareikalavimas, dėl to sten
giamasi iš turimų miškų gauti kuo 
daugiau medienos. Pagrindinė me
džių rūšis yra bukas. Dirvožemyje 
yra pakankamai drėgmės ir mine
ralų, o ore — anglies dvideginio. To
dėl sėkmingesnis saulės energijos 
panaudojimas yra raktas, kaip padi
dinti medienos prieauglį turimuose 
miškuose. Tą galima pasiekti daniš
kuoju medynų auginimo metodu. Juo 
danai padidino medienos prieaugli 
savo miškuose iki 50 proc. 

Apie 1935 metus juo labai susi
domėjo ir daugelio Europos kraštų 
miškininkai, o ypač Sovietų Sąjungos 
miškininkai. Kai 1943 metais man 
teko rašyti diplomini darbą šia tema, 
daugiausia literatūros radau rusų 
kalba. Turėjau perskaityti keturias 
storas knygas, pasiskolintas iš doc. V 
Vaitkaus, mano diplominio darbo 

patarėjo, dar caro laikais baigusio 
Petrapilio Miškų institutą. Jis man 
paskolino ir rusų-lietuvių kalbų 
žodyną. 

Daniškojo medynų auginimo pro* 
cesas teoriškai yra labai paprastas: 
retinamaisiais medžių kirtimais su
daryti sąlygas, kad medynuose augtų 
įvairaus dydžio medžiai. Tai page
rintų saulės energijos pasiskirstymą. 
Jos vienodai gautų ir aukštesnieji, ir 
žemesnieji medžiai. Jei į tokį mišką 
žiūrėtum iš aukščiausio medžio vir
šūnės, miškas atrodytų ne kaip lygu
ma, o kaip labai kalvotas gamtovaizdis 
su daugybe mažų kalvelių. Todėl 
aukštą medienos prieauglį turėtų ne 
tik didieji, bet ir mažesnieji medžiai. 
Rezultatas — didesnis medienos 
prieauglis visame miške. 

Gal kas dabar norėtų paklausti, 
ką tas viskas turi bendra su Lietuvos 
žemdirbyste? O tai, kad tą patį prin
cipą būtų galima panaudoti ir žem
dirbystėje, ne tik miškininkystėje. 
Amerikoje pastebėjau, kad čia augi
nami kviečiai turi labai žemus stie
bus: vos kokių 30 centimetrų aukščio. 
Spėju, kad tai daro dėl to, kad nėra 
rinkos šiaudams. Nėra kur jų dėti. Be 
to, gal jų genetikai pastebėjo, kad jei 
nukreiptum kviečių augimo energiją į 
didesnį grūdų priauginimą, rezul
ta tas būtų teigiamas ekonominiu 
atžvilgiu. Todėl mano pasiūlymas 
Lietuvos ūkininkams būtų: gal kar

tais būtu geriausia kar tu auginti 
aukštais stiebais išaugančių lietu
viškų kviečių ir žemesnių amerikie
tiškų kviečių mišinį? Gal jie tada 
gautų net geresnį derlių, negu Ame
rikoje. Žemesnieji kviečiai tada gal 
daugiau priaugintų grūdų ne tik dėl 
geresnių genetinių savybių, bet ir 
dėl geresnio saulės energijos panau
dojimo. 

Eanašiai gal būtų galima padary
ti ir su rugiais. Nežinau, ar yra t rum-
pastiebių rugių, bet juos gal galėtų 
išvystyti Lietuvos genetikai. Aš pats 
nepažįstu nė vieno Lietuvos žemdir
bystės mokslų genetiko. O jei toks ir 
yra, abejoju, kad jis gauna „Draugą". 
Gal tuo galėtų padėti „Draugo" skai
tytojai agronomai, gyveną Ameri
koje? Si paprasta idėja gal galėtų 
būti įdomi ir „Draugo" skaitytojams 
agronomams, gyvenantiems Kana
doje. Ten augina daugiau kviečių, 
negu Amerikoje. Gal tarp augin
tojų yra ir lietuvių? 

Vadovas/Camp Counselor 

Neringos stovykla ieško lietu-
vfškai kalbančiu vadovu, nusima
nančių apie Lietuvos kultūrq, turin
čius patirties darbe su vaikais 
dirbti stovykloje Marlboro, Ver-
monte nuo 2007 m. birželio 20 d. 
iki rūgs. 1 d. Vadovai praveda sto
vyklos programas, gyvena su 
stovyklautojais ir prižiūri JŲ kasdi
eninį gyvenimg. Alga 9.88/valan-
dai (40 val./sav.). 

Susidomėję turi nueiti į Ver-
mont Department of Labor Resour-
ce Center arba siusti reziumė ang
lų kalba pagal valdžios nurodymus 
šiuo adresu: 

Job Order 46008 
Brattleboro Resource Center 
R O. Box 920 
232 Main St. 
Brattleboro, VT 05302-0920 
802-254-4555 

Akasaka yra vienas turtingiausių Tokyo ra
jonų. Mums sakė, kad čia kartais galima pamatyti 
kokį labai prašmatniai apsirėdžiusį poną, retkar
čiais net tradicine riksha važiuojantį i vyrų klubą, 
kur jų jau laukia geishos. Mums tokios laimės ne
buvo. Bet dar spėjome aplankyti ir netoli Akasaka 
esančias Ayoama kapines, kur, bent mums taip aiš
kino, kad sutaupytų žemės ploto, mirusiųjų karstai 
įleidžiami į žemę statmenai. 

Vakare nuėjome į visai netoli mūsų viešbučio 
esantį Kabukiza teatrą, kuriame statomos 

Kabuki stiliaus dramos. Si dramos rūšis Japonijoje 
atsirado XV amžiaus pradžioje ir iki šiol liko gana 
populiari teatro forma. Mes matėme mums labai 
nesudėtingai atrodančio siužeto dramą vardu 
„Kenuki". Princesė Nishikino-mae serga kažkokia 
liga, nuo kurios jos plaukai pasišiaušia, o herojus 
Kumedera išsprendžia paslaptį, tai jis pamato virš 
jos galvos kabantį, šokantį ir virpantį groteskiškai 
didžiulį pincetą, kuris yra valdomas nematomo 
magneto. Aktoriai kalba perdėtai ritmiškai, muzi
ka girdėti sakyčiau „staccato" forma, panašiai, 
kaip ir aktorių judesiai, kurie atrodo lyg sustoja 
vidury judesio. Scena yra labai kruopščiai ir sudė
tingai paruošta, o aktorių drabužiai, ypač moterų, 
nepaprastai spalvingi ir puošnūs. Sužinojau, kad 
moterų roles dažniausiai atlieka vyrai, su perdėtu 
grimu ar kosmetika. 

Išėję iš teatro, abu prisipažinome, kad mes dar 
nelabai suprantame japoniško Kabuki teatro, gal ir 
todėl, kad atėjome pavėlavę, ir taip praleidome prieš 
spektaklį duodamą vaidinimo paaiškinimą (deja tik 
japonų kalba). Nepadėjo nei faktas, kad Kabuki nė
ra pigus teatras, kainavęs po 14,000 jenų kiekvienam. 
Skaičiau, kad šiais laikais Kabuki stiliumi yra sta
tomos ir tokios dramos kaip Šekspyro „Macbeth". 

Sekmadienį praleidome toli Tokyo miesto šiau
rėje, Ueno rajone. Tai palyginti naujas rajonas, nes 
daugjo senųjų pastatų ir šventyklų buvo sudeginta 
per pilietinį karą, kurio metu (1868) buvo atstaty
ta Meiji dinastija. Šiandien čia aplankėme kelis me
no muziejus ir kelias šventyklas, kurių svarbiausia 
turbūt yra Asakusa Kannon šventovė. 

Legenda sako, kad Kannon statulą atrado Su-
mida upės viduryje, kuri teka per Tokyo miestą ir 
įplaukia į Tokyo uosto įlanką, du žvejai, broliai 
Hinokuma, 628 m. po Kr. Abiejų brolių ir jų pono 
palaikai yra laikomi medinėje šventykloje, išlakuo-
toje raudonu ir juodu laku, kas ją daro panašią į 
Toshogu šventyklą, kurią prieš kelias dienas ma
tėme Nikko. Pagrindinė šventyklos salė yra per
dėm išauksuota ir joje stovi Kannon statula, at
rasta Sumida upėje prieš beveik pusantro tūks-

II supjaustytos jautienos rėželiai yra kepami spe-

J A O / | ^ J l | i \ l|] dalioje keptuvėje, sumaišyti su Įvairiausiomis 

^^^^ I daržovėmis. Visa tai yra kepama ant stalo, matant 
ftf l t ff *%F h M TTI 1C* I čia pat sėdinčiam klientui. Iškepus dalis patiekalo 
f i i I 11 ̂  JL^ IVI %L I U 5 Ą supilama į nedidelį puodą, kuriame jau plaukioja 

i | žalias suplaktas kiaušinis. Sako, kad tai pagerina 
ALEKSAS VTTKI3S j sk9ni> i r aP^ugo liežuvį nuo nudegimo. 

\ M - i i r ^ m o n a pabandė „Shabu-shabu". Tai irgi plo
n i n a i supjaustyta geriausios rūšies (Kobe) jau-

~ tiena, sumaišyta su daržovėmis, verdama sultinyje, 
tančio metų... Už jos yra didinga penkiaaukštė Vos išvirus, patiekalas išimamas iš sultinio ir 
pagoda. paduodamas lėkštėje, kartu su sojos pupelių pa-

Prie šventyklos prieiname pro dvejus didžiu- dažu, sumaišytu su actu, arba tirštesnis — su seza-
lius vartus, kurių abiejose pusėse stovi eilės ma- mu. Prie jo labai tiko japoniška ryžių degtinė — 
žūčių kioskų, pardavinėjančių religinius devo- „sake", kuri yra paduodama kartu su valgiu, šilta, 
cionalus ir šiaip suvenyrus. Čia nepaprastai daug mažuose porcelianiniuose puodukuose. Savo stip-
lankytojų, nes japonai Kannon dievybę garbina pa- rūmu ji labiau panaši į vyną. Ji ir gaminama kaip 
našiai kaip katalikai Šv. Mergelę Mariją. Kannon alus. 
statulos, ar bent jo veidas, yra randami dažname Jau buvome dažnai valgę ir paprastą, japonų 
japono bute. Jo veidas yra švelnus ir gražus kaip labai mėgstamą „udu" arba „soba". Abu valgiai yra 
kokios kilmingos „lady", nes Kannon yra gailės- iš tikrųjų mums pažįstami makaronai (tik be sky-
tingumo simbolis. lučių). Viename jų naudojami kvietiniai miltai, o 

Kannon turi teisę panaikinti nuodėmes, ir jis kitas — iš grikių, visuomet pridedant ir kiaušinių, 
gali žmonėms pagelbėti rasti laimę. Sako, Kas negerai, kai šalia tavęs to paties udu ar soa 

kad Buddha yra pasakęs: „Vos tik žmogaus ago- užsisako japonas, kuris paprastai rodo savo pa
niškos dejonės pasiekia Kannon ausis jis tuojau jį sitenkinimą užsakytu valgiu, garsiai šliurpdamas 
išgelbsti nuo pragaro kančių. Ir, jei žmogus karštai tuos skanumynus į savo burną, 
meldžiasi, jis niekada nesudegs ir nepaskęs". 

Japonų budistai tiki, kad Kannon sėdi Budiz
mo danguje, kaip vienas pagrindinių Buddhos Ami-
tahba patarnautojų. Kannon įvaizdžiai yra labai 
skirtingi. Dramatiškiausias yra tas, kur jis yra pa
vaizduojamas turįs daugybę rankų, kurių kiekvie
noje spingsi akis, įrodanti, kad jis yra visuomet 
pasiruošęs matyti kenčiantį žmogų ir jam padėti. 

Netoli nuo Asakusa radome ir Sumo imtyni
ninkų stadioną, bet mano žmona tais storuliais ne
susidomėjo. Tai labai senas sportas, kur kelių šim
tų svarų vyrai priešininką stumia, traukia, meta, 
kad jį kaip nors išstumtų iš 12-os pėdų skersmens 
rato. Gal ir gerai, kad žmona nesidomėjo, nes buvo 
laiko nueiti ir į amerikietiško stiliaus, bet japoniš
ku vardu, Nichigechi „Ali topless giri revue", kuris 
nekainavo nė pusės tiek, kiek Kabuki teatras dieną 
prieš tai. Paskutinę dieną Tokyo praleidome laks
tydami po įvairias universalines parduotuves, kur 
jaunų, gražių, uniformuotų padavėjų ir liftų opera
torių paslaugumui nebuvo galo. Nesustojome pa
sižiūrėti nė japonų tautinio gynybos sporto —judo. 

Dar apie valgius 

Bet už tai vakare paragavau „sukiyaki". Plonai 

Mt . Fuji a r b a F u j i y a m a 

Pagaliau atėjo laikas susipažinti ir su garsiuo
ju, pačiu aukščiausiu Japonijos Mt. Fuji (yama — 
angį. kalnas) kalnu (12,388 pėdų aukščio), kuris 
yra ne taip toli nuo Tokyo, ne ką daugiau kaip 100 
mylių. Išlipę Kawaguchiko stotyje, iš kur paprastai 
yra pradedamas kopimas į tą aukštą kalną, apsis
tojome Fuji-View viešbutyje, iš kur planavome 
apsižvalgyti po šią gražią Penkių Fuji ežerų apy
linkę, kuri priklauso didžiajam Fuji-Hakone-Izu 
valstybiniam parkui. 

Pats kalnas yra labai simetriškos kūgio for
mos, kurio viršūnėje yra 2,000 pėdų platumo kra
teris. Pagal legendą, kalnas atsirado staiga, per 
vieną naktį, 286 m. pr. Kr., bet geologiškai jis yra 
daug senesnis, nors vis dar ir neužgesęs vulkanas. 
Jo paskutinis išsiveržimas tęsėsi nuo 1707.11.24 
iki 1708.01.22. Tik kai kurios Budizmo religijos 
sektos kalną laiko šventu, bet už tai visi japonai 
kalną laiko jų mėgstamiausia apsilankymo vieta. 
Fuji kalnas yra labai populiarus objektas ir japonų 
literatūroje, mene ir architektūroje. 

Bus d a u g i a u . 
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Gintaras nuvainikuotas Lietuvos auksas 
aįi 
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Gintariniai papuošalai. 

Darija Petraitytė 
Alfa.lt 

Jei vis dar naiviai tikite, kad Lie
tuva iš kitų šalių išsiskiria gintaru, 
cepelinais, krepšiniu ir gražiomis 
merginomis, tikrai teks nusivilti. Šį 
kartą nesiginčysime dėl cepelinų, 
krepšinio ir gražių merginų, bet gin
taro suvenyrų parduotuvėlių galima 
rasti net Švedijoje, o savaitgalį siau-
tusioje tarptautinėje Baltijos juvely-
rikos parodoje „Amber Trip" lietu
viams gintarinių dirbinių gausa ne
nusileido lenkai ir kaliningradiečiai. 

Didžiausius gintaro dirbinių my-

Palangos gintaro muziejaus nuotr. 

lėtojus galima vadinti lietuvius, len
kus ir Kaliningrado rusus. Kad ir 
kaip keista būtų kaimynai latviai ir 
estai juvelyrikos parodoje „Amber 
Trip" mieliau demonstravo papuo
šalus su perlais, koralais ar pusbran-
giais akmenimis nei su gintaru. 

Lietuviai — tradiciškesni 

Apėjus parodą buvo galima pa
stebėti, kad lietuvių stenduose pui
kuojasi tradiciniai papuošalai iš gin
taro - karoliai ir apyrankės. Žinoma, 
retai, bet pasitaikydavo gintaro vėri
nių maišytų su koralais, turkiais ar 

kitais akmenimis. Be to nudžiugino, 
jaunoji lietuvių juvelyrų karta, ne
vengianti gintaro ir sugebanti jį pa
traukliai sumoderninti. 

Lenkai išsiskyrė gintaro naudoji
mu sidabro papuošaluose ir lakia fan
tazija gintaro gabalėliams suteikiant 
įvairiausias formas. Rusai stebino 
gintarinėmis kamėjomis ir smulkučių 
gintarinių karoliukų nuostabiais vė
riniais, kaip iš pasakų apie caraites. 

Gintarą miel iau perka 
užsieniečiai 

Kone vieningai lietuviai gintaro 
prekeiviai ir gamintojai tvirtino, kad 
gintarinius dirbinius labiau perka už
sieniečiai, nes tautiečiams per didelės 
gintaro kainos. 

„Lietuviai neperka gintaro pa
puošalų, nes kainos yra per didelės, o 
tai kas yra pigu, neatrodo kokybiškai 
ir gražu", — sakė Sandra Bričku-
vienė juvelyro Rimo Bričkaus padėjė
ja. 

Nenuostabu, mat įspūdingų gin
taro karolių ar prancūzių pamėgtų 
gintarinių rankinių kaina siekia tūk
stantį litų, o tinklinių moteriškų pa
laidinių, išpuoštų natūraliais gintaro 
gabalėliais, — net 4,000 litų. 

Beje, gintaro papuošalų gaminto
jų teigimu, užsieniečių ir lietuvių 
skonis skiriasi. 

„Lietuviai mėgsta tradicinių for
mų papuošalus, kaip apvalius karo
lius ar apyrankes. Užsieniečiai labiau 

linkę rinktis įvairesnių formų pa
puošalus. Pavyzdžiui, italams patin
ka natūralus gintaras arba plokščios 
formos gintaro papuošalai", — teigė 
gintaru prekiaujantis Saulius Navi
kas iš Palangos. 

Be to, lietuviai mėgsta maišytus 
su kitais akmenimis ir kuo daugiau 
spalvų turinčius gintarinius papuo
šalus, o užsieniečiai renkasi apdirbtą 
šviesų gintarą. Vokietijoje populia
riausi vėriniai iš ant kelių vielučių re
tai išsibarsčiusių natūralių ginta
rėlių, Ispanijoje - vėriniai iš kelių ei
lių, suimtų į vieną, mažų gintarinių 
karoliukų. 

Natūralaus gintaro saulėlydis 

Kad gintarinius papuošalus ne
šioja tik „bobutės" , tėra nykstantis 
stereotipas, įsitikinę juvelyrai ir gin
tarinių dirbinių gamintojai. Anot jų, 
dažniausiai papuošalus su gintaru 
renkasi vidutinio amžiaus dirbančios 
moterys, ieškančios kažko Įdomesnio. 

„Gintaro gaminiai tapo sudėtin
gesni, įvairesni, modernūs. Į papras
tus, natūralaus gintaro, vėrinius ar 
apyrankes mažai kas žiūri", — sakė 
Vytautas Kozlovas, UAB „Amber-
line" komercijos direktorius. 

Anksčiau daugelis mėgo baltą 
gintarą, o dabar renkasi įvairių spal
vų — konjako, vyšnios, margus. Ma
dingi smulkių karoliukų vėriniai, si
dabrinės apyrankės ar auskarai su 
įvairiu gintaru. 

V. Landsbergis: Lietuvos valstybė - dar nebrandi 

Atkuriamojo Seimo irmininkas Vytautas Landsbergis (k) ir Algirdas Brazauskas, 
vadovavęs paskutinei sovietinei Aukščiausiajai tarybai. 

Archyvinė Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

Atkelta iš 1 psl. 
— Dabar vadinamieji „vals

tybininkai" grindžia s a v o pre
tenzijas valdyti valstybę tuo , kad 
Se ime ats tovaujamos par t i jos 
esą neturi pi l iečių pasi t ikėj imo, 
yra nepopuliarios, jų ats tovai ne
profesionalūs, kvaili. Gal t ikrai 
geriau vadinamųjų profes ionalų-
specialistų valdžia? 

— Nerenkama, o pati sau man
datus davinėjanti ir besiginanti val
džia - ten jau buvome. Ana profesio
nalios nomenklatūros valdžia net py
ko prieš 17 metų, kad ją į šoną stum
telėjo „nespecialistai". Turėjo didelių 
pretenzijų dėl tokios istorinės klai
dos. Paskui grįžo būdama jau išrink
ta ir prasidėjo didysis grobimas. Tie
sa, kolūkiuose buvo išlaikę valdžią, 
ten grobė jau nuo 1991 metų. Todėl 
valdžia ir savivalė - ne tas pat. 

O jeigu kai kurių partijų atstovai 

Seime nespindi protu, reikėjo konku
ruoti ir parodyti didesnį valstybinį 
protą. Tegul tie dabartiniai ambicingi 
valdininkai (kodėl tik jie valstybi
ninkai?) steigia partiją ir gauna rin
kėjų pasitikėjimą. Juolab, kad Kons
titucinis Teismas jau leidžia nesiva-
dinti partija. Gal eis kaip luomas. 

— Ar patartumėte savo vai
kams, anūkams mokytis polito
logijos institute, kuriame dėsty
tojo pare igas eina buvęs LKP 
pirmasis sekretorius? 

— Nepatarčiau, bet ir nedraus-
čiau. Tegu pasiklauso. 

— Kaip manote, kas paskati
n o L i e t u v o s sostinės r inkėjus 
balsuoti už Rolandą Paksą? Ar 
tai social inio , ar kurio nors kito 
protesto balsai? Ar pritariate nu
skambėjusiai nuomonei, kad už 
Paksą balsavo rusakalbiai? 

— Prie protesto arba pažadais ti

kinčiųjų balsų galėjo prisidėti ir kito
kių. Kurie skaičiavo „skaitliukais", 
kiek balsų atšoko nuo Viktoro ir an
tai kaip tik tiek prišoko prie Rolan
do, gal ir neklydo. Nebent per toli 
siekia tie, kurie spėja, kad todėl Vik
torui ir neleista grįžti. 

— Ar nemanote, kad Tėvynės 
sąjunga, po nuskambėjusių min
čių apie rusakalbių balsavimus 
ir konflikto su Lenkų rinkimų 
akcija, bus laikoma nacionalis
t inės minties partija? Kaip ver
t inate | Vilniaus miesto savival
dybės tarybą išrinkto partiečio 
interviu, kuriame j is dalį Vil
niaus gyventojų vadina „išga
momis"? 

— Išgamomis tėvynės priešus, 
jos dvasios gniaužėjus, pavadindavo 
Maironis, o judošiais arba „šungal
viais" visokius artimo įskundėjus -
Vincas Kudirka. Tačiau dabar padė
tys ir politinės prasmės kitos, ir to
kių žodžių rinkimų kontekste jokiu 
būdu negalima vartoti. Jei koks vie
nas Tėvynės sąjungos narys taip šne
kėjo, jis vertas rimto papeikimo. Bet 
visai nesupratau, kodėl šitame pačia
me portale moteriškė kaltina visą 
Tėvynės sąjungą žeminus kitatau
čius „šunauja" (tai buvo prieš 15 me
tų pasakyta apie vieno lietuviško 
laikraščio kadrus), „kirmėlynu" 
(prieš 10 metų apie KGB palikuonis), 
o valstiečius „runkeliais" (taip pike
tuojančius plente keikė vairuotojai, 
vežėjų kompanijos, kurioms padėti 
R. Paksas ir pasiuntė prieš „runke
lius" policiją). 

Iš tikrųjų Tėvynės sąjunga pe
rėmė Sąjūdžio tolerantiškąją ideolo
giją; norime pilietinės visuomenės, 
kurioje visos tautybės lygios ir vieno
dai gerbiamos, o tai, kad norėjom at
skiros valstybės, nei anuomet, nei 
dabar nebuvo „nacionalistinė min
tis". 

Tragiški gaisrai 
Vilniuje 
Atkelta iš 1 psl . 
pirmiausia užsidegė fotelis, kuriame 
sėdėjo M. K. (gim. 1935 m.), moteris 
apsinuodijo smalkėmis ir vėliau ap
degė. 

Viršutiniuose butuose ugniage
siai rado dar keturis smalkėmis apsi
nuodijusius žmones. Virš žuvusios 
moters buto gyvenančio M. S. (gim. 
1947 m.) buto durys buvo atrakintos, 
ugniagesiai jį aptiko jau praradusį są
monę. Išneštas į lauką dar iki atvyks
tant greitosios pagalbos medikams 
vyriškis mirė. 

Gydytojai į ligoninę išvežė dar 
tris smalkėmis apsinuodijusius žmo
nes. 

Pasak ugniagesių, per šį gaisrą 
ugnies beveik nebuvo, tačiau smilk
stantys baldai moters bute skleidė 
tirštus nuodingus dūmus, kuriais kiti 
namo gyventojai ir apsinuodijo. 

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Tai jau antras tragiškas gaisras 
Vilniuje per vieną parą. Sekmadienį 
paryčiais Žirmūnų g. užsiliepsnojo 
devynių aukštų gyvenamasis namas. 
Per gaisrą penki žmonės žuvo, dau
giau kaip dvidešimčiai prireikė me
dikų pagalbos. Žuvo 58 m., 31 m., 22 
m., 35 m. vyriškiai ir 23 m. mergina. 
Vienas žuvusiųjų — buvęs Seimo Tė
vynės sąjungos frakcijos narys 58 
metų Petras Šakalinis. 

Tragiškas gaisras Vilniaus Žir
mūnų mikrorajone taip pat nusinešė 
dviejų žinomų sostinės menininkų — 
Manto Gimžausko ir Remigijaus Au-
diejaičio — gyvybes. 

Po šio gaisro beveik pusė namo 
gyventojų liko be pastogės - jų butai 
nebetinkami gyvenimui. Namas ap
tvertas, jį saugo policija, į pastatą 
žmonės įleidžiami tik su specialiais 
leidimais. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis &FP, Reuters, AP, interfax, ITAR-TASS, BNS iinių agentūrų pranešimais) 

J. Chirac draugai ir priešininkai 
mini jo eros pabaigą 

Jacąues Chirac. 

P a r y ž i u s , kovo 12 d. (AFP/BNS) 
— Dėl Prancūzijos prezidento Jac
ąues Chirac pareiškimo, kad jis pa
sitrauks iš didžiosios politikos, prieš
taringi jo darbo ir politinio palikimo 
vertinimai pirmadienį nenutilo. 

JAV prezidentas George W. Bush, 
kuris nesutarė su J. Chirac dėl Irako 
karo, atsiuntė diplomatiškus palin
kėjimus, o Prancūzijos kraštutinių 
dešiniųjų vadovas Jean-Marie Le Pen 
pavadino J. Chirac „blogiausiu prezi
dentu Prancūzijos istorijoje". 

Vis dėlto dauguma pripažįsta, 
kad jo pasitraukimas reikš ištisos 
eros pabaigą. 

J. Chirac sekmadienio vakarą per 
televiziją kreipdamasis Į šalies gyven
tojus paskelbė, kad nesieks trečios 
kadencijos per kitą mėnesį prasi
dėsiančius prezidento rinkimus. 

J. Chirac vadovavo JAV vadovau
jamos invazijos į Iraką priešininkų 
stovyklai ir dėl to smarkiai pablogėjo 
jo santykiai su G. W. Bush. Tačiau 
Baltieji rūmai nurodė: „Prezidentas 
Bush linki prezidentui Chirac viso, 
kas geriausia, jam pradedant gyve
nimą be politikos. Jungtinės Valstijos 
ir Prancūzija buvo ir liks tvirtos part
nerės ir sąjungininkės". 

Japonija buvo viena iš nedauge
lio kitų šalių, pakomentavusių J. 
Chirac pareiškimą. „Būtume dėkingi, 
jei jis ir toliau prisidėtų prie gerų Ja
ponijos ir Prancūzijos santykių", — 
sakė vyriausybės atstovas Yasuhisa 
Shiozaki. 

Nuo 8-ojo dešimtmečio J. Chirac 
maždaug 50 kartų lankėsi Japonijoje, 
kur pelnė sumo imtynių ir japonų 
meno gerbėjo reputaciją. 

Prancūzijoje greitas J. Chirac pa
sitraukimas tapo nauja galimybe lai
mėti taškų per prezidento rinkimų 
kovas. Du iš favoritų, socialistų va
dovė Segolene Royal ir centristas 
Francois Bayrou, kuris valdant J. 
Chirac yra dirbęs švietimo ministro 
poste, gyrė J. Chirac vadovavimą ša
liai. 

„Tai istorinis momentas, nes ne
trukus bus užverstas istorijos lapas. 
Netrukus bus atverstas naujas pusla
pis, ir jį parašys patys prancūzai", — 
sakė S. Royal. 

F. Bayrou pripažino ankstesnius 
nesutarimus su J. Chirac bet pridū
rė: „Šįvakar visų pirma lenkiuosi 
prieš jį". 

Pasak F. Bayrou, užsienio politi
kos srityje J. Chirac „buvo gerbiamas 
balsas ir stiprus balsas tomis akimir
komis, kai Prancūzijai tokio rei
kėjo". Tai aiški užuomina apie J. Chi
rac pasipriešinimą Jungtinėms Vals
tijoms Irako klausimu. 

Tačiau J.-M. Le Pen, kuris pri
bloškė šalies elitą per ankstesnius 
prezidento rinkimus pasiekdamas 
antrąjį jų ratą, reiškė džiaugsmą dėl 
savo didžiausio priešo pasitraukimo 
ir, užsimindamas apie skandalus, ki
lusius tuo metu, kai J. Chirac buvo 
Paryžiaus meras, pareiškė, jog prezi
dentas yra „korupcijos simbolis". 

Rusijos žurnalistė prašo politinio prieglobsčio 

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) — Ru
sijos žurnalistė, teigianti, jog ją mė
ginta nunuodyti, , paprašė politinio 
prieglobsčio Jungt inėse Valstijose, 
pranešė naujienų agentūra „RIA-No-
vosti", remdamasi britų laikraščiu 
„The Sunday Times". 

Pasak leidinio, į Rusijos žurnalis
tės prašymą atsakyta teigiamai. 

Kol kas moters pavardė nenu
rodoma. Laikraščio straipsnyje ji 
figūruoja kaip Marija Ivanovą. Lei
dinys pažymi, kad žurnalistė yra 
Kaukazo įvykių ekspertė. 

Moteris tvirtina, kad pernai buvo 
apnuodyta, rašo laikraštis. 

Žurnalistė nežino, kokia tai buvo 

medžiaga, bet sako, kad dėl jos po
veikio sutriko inkstų veikla, teigia 
leidinys. 

Pasak jo, žurnalistė savo šalyje 
buvo persekiojama, sykį net sumušta. 

„Manęs niekada neapleidžia bai
mė, gyvenu tarsi spąstuose, jausdama 
nuolatinę specialiųjų tarnybų grės
mę", — cituoja ją laikraštis. 

Tuo tarpu Rusijos laikraštis 
„Kommersant", remdamasis britų 
leidinyje pateiktais kai kuriais duo
menimis, daro prielaidą, kad minima 
žurnalistė yra Nalčike gyvenanti Fa-
tima Tlisova, naujienų agentūros 
„Regnum" darbuotoja. Beje, pati mo
teris tikina, jog emigruoti neketina. 

EUROPA 

KIJEVAS 
Nuolatinis Lenkijos atstovas 

Šiaurės Atlanto susivienijime Jerzy 
Novakas pirmadienį sakė, kad Varšu
va dar nedavė galutinio leidimo dislo
kuoti savo teritorijoje Amerikos 
priešraketinės gynybos (PRG) ele
mentus. Tai jis pareiškė per virtua
liąją konferenciją iš NATO būstinės 
Briuselyje, kuri buvo transliuojama 
Ukrainos ir NATO visuomeninės ly
gos 4-osios asamblėjos posėdyje Ki
jeve. „Mes tik vedėme derybas dėl ga
limybės dislokuoti PRG Lenkijoje, 
sutikimo mes kol kas dar nedavėme. 
Jokio galutinio sprendimo Lenkija 
šiuo klausimu dar nepriėmė", — pa
žymėjo J. Novakas. 

MADRIDAS 
Nedidelis stiklo bokštas, sklei

džiantis šviesą į požeminę patalpą — 
toks paminklas atidengtas sekmadie
nį išpuolių Ispanijos sostinės prie
miestiniuose traukiniuose aukoms 
atminti. Lygiai prieš trejus metus 
sekmadienį, rytinio keleivių antplū
džio metu Madrido geležinkelyje nu
griaudėjo sprogimai, nusinešę 191 
gyvybę. Karalius Juan Carlos su ka
raliene Sofia atidengė paminklą ne
praėjus nė mėnesiui nuo tos dienos, 
kai prieš teismą stojo 29 asmenys, 
įtariami rengę išpuolius keturiuose 
traukiniuose, artėjusiuose prie sosti
nės Atočos stoties. 

RYGA 
Pirmadienį ryte Latvijos ir Ru

sijos pasienyje buvo įstrigę jau 753 
sunkvežimiai, pranešė Valstybinė pa
sienio apsaugos tarnyba. Jos duome
nimis, kontrolės poste Terechovas-
Burački eilėje stovi 500 sunkveži
mių, o kontrolės poste Grebnevas-
Ubylinka — 253. Sunkvežimių eilės 
Latvijos ir Rusijos pasienyje ėmė il
gėti nuo praėjusiųjų metų rugpjūčio 
vidurio. Ludzos rajone dėl to net bu
vo paskelbta nepaprastoji padėtis, 
kuri panaikinta tik praėjusiųjų metų 
pabaigoje. Prieš Naujuosius metus 
eilės visiškai išnyko, bet sausį vėl at
sirado. 

TBDLISIS 
Gruzijos ir buvusios jos auto

nomijos, nepriklausoma pasiskelbu
sios Abchazijos pasienyje esančią Ko-
dorio tarpukalnę bombardavo keli 
sraigtasparniai, kuriuos, kaip įtaria 
Tbilisis, pasiuntė Maskva, tačiau Ru
sijos kar inės oro pajėgos (KOP) 
neigia bet kokias sąsajas su šiuo inci
dentu. Buvo bombarduotos Ažaros ir 
Cchaltos gyvenvietės, taip pat kelios 
negyvenamos teritorijos. Tuo tarpu 
Rusijos KOP tvirtina su šiuo inciden
tu neturinčios nieko bendra. 

JAV ~] 

LOS ANGELES 
California valstijoje įsiplieskęs 

miškų gaisras sekmadienį privertė 
bėgti mažiausiai 500 namų gyvento
jus. Gaisras siaučia maždaug už 75 
kilometrų į pietryčius nuo Los An
geles. Liepsnas gesina apie 800 ug
niagesių, keli lėktuvai ir sraigtaspar
niai. Ugnis įsiplieskė ir greitai papli
to dėl karšto oro ir stiprių vėjo gūsių. 
Spėjama, kad liepsnos liežuviai jau 
sunaikino augmeniją 400 hektarų 
plote. 

AZIJA 

KABULAS 
Osama bin Laden, jei tik tebėra 

gyvas, šeštadienį šventė 50-ąjį gimta
dienį, ir jo draugai talibai meldžia 
jam ilgiausių metų. Jau seniai tero
ristų tinklo „Al Qaeda" vadovą gau
bianti tyla pakurstė gandus, esą la
biausiai ieškomas pasaulyje bėglys 
gali būti nebegyvas, nors daugelis 
tarptautinės žvalgybininkų bendruo
menės atstovų mano, jog islamistų 
interneto svetainėse būtų pasklidusi 
žinia apie jo mirtį. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irake žuvo penki amerikiečių ka

riai; trys iš jų žuvo per kovos veiks
mus, o du — per incidentus, nesusi
jusius su kovos operacijomis, pranešė 
JAV kariškiai. Per kovos operacijas 
neramioje Anbaro provincijoje, kur 
gyvena daugiausia sunitai, žuvo jūrų 
pėstininkas. Vienas karys žuvo į piet
vakarius nuo Baghdad sprogus pa
kelėje padėtai bombai. 
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PALM BEACH, FL 

Sve ik iname naująjį JAV LB 
Flo r idos apygardos pirmininką 
Kęs tu t i Mikla i r naująją apygar

dos va ldybą 

LB Palm B e a c h apyl inkės 
gegužinė 

• Sausio 21 d., sekmadienį, Carlin 
parke, Gumbo Limbo paviljone Ju-

2007 m. sausio 9 d. Piccadilly piter, įvyko tradicinė LB Palm Beach 
restorane, West Palm Beach, įvyko apylinkės gegužinė, 
pirmieji šių metų pabendravimo pie- Oras buvo gražus, saulėtas, tad 
tūs. Palm Beach apyl. pirm. Kęstutis suvažiavo per šimtas lietuvių iš įvai-
Miklas susirinkusius pakvietė atsi- rių vietovių. Buvo malonu matyti, 
stojimu pagerbti mirusius už Lie- kad, šalia visuomet besilankančių, 
tuvos laisvę. Jis taip pat prisiminė ir atvažiavo didelis būrys ir neseniai iš 
pernai mirusius Palm Beach apy- Lietuvos atvykusių jaunų žmonių, 
linkės lietuvius. Susirinkę turėjo progos pabend-

Po to Kęstutis Miklas, kuris 2006 rauti, pakalbėti, paragauti skanių 
m. lapkričio mėn. per Singer Island lietuviškų patiekalų, išbandyti savo 
įvykusį LB Floridos apygardos šuva- laimę loterijoje. Palm Beach apylin-
žiavimą buvo išrinktas Floridos apy- kės valdyba, ypač Jūratė Miklienė, 
gardos pirmininku, pristatė naująją daug prisidėjo prie gegužinės pasi-
apygardos valdybą: sekretorė — Vio- sekimo. 
lėta Jurevičienė, iždininkas — Van-
delinas Domanskis, informacija — 
Dalia Augūnienė, kultūra — Jūratė 
Miklienė, švietimas — Vida Meilu-
vienė, socialiniai reikalai — Danutė 
Balčiūnienė, organizaciniai reikalai 
— Vincas Skupeika, jaunimo ir 
sporto reikalai — Laimutis Baniota. 

Susirinkę plojimais pasitiko K. 
Miklo pranešimą, linkėjo naujajam 
pirmininkui ir naujajai apygardos 
valdybai sėkmės jų darbuose. Turėti 
veiksmingą Floridos apygardos val
dybą dabar yra ypač svarbu, nes 
mažesnėse apylinkėse, kur nėra jau
nų, neseniai iš Lietuvos atvykusių, 
žmonių yra daug problemų, sudarant 
valdybą, ruošiant Įvairius renginius. 

LB Palm Beach apylinkė šiuo 
atveju yra laiminga, nes pietų Flo
ridoje yra daug neseniai iš Lietuvos 
atvykusių lietuvių. Jie įsteigė jauni
mo organizaciją „Saulėtas krantas", 
leidžia porą kartų į metus išeinantį 
leidinėlį, įsteigė lituanistinę mokyk
lėlę „Saulėtas krantas". 

Gegužinės metu veikė loterija, 
buvo galima atsigaivinti skaniais gė
rimais, pasiklausyti lietuviškos mu
zikos. 

Signatarė LR Seimo narė Basa Juknevičienė su Palm Beach, FL, lietuviais. Iš 
kairės: muz. Renata Armalaitė, Vida Tomkevičienė, Jolita Dromantaitė, LR 
Seimo protokolo vadovė Snieguolė Žiukaitė, dail. Rimgailė Zotovienė, LR 
garbės konsulas Palm Beach Stanley Balzekas, Jr, Rasa Juknevičienė, 
svečias iš Lietuvos Gintaras Urbonas, Jūratė Barkauskaitė-Meister, 
Vytautas Daugirdas, buvęs LR finansų ministras Vytas Dudėnas. 

buvęs Lietuvos finansų min is t ras Dabar Lietuvoje svarbiausia yra 
Vytas bei Eglė Dudėnai. naujos moralės ugdymas, nes pavel-

Stanley Balzekas Jr. pasveikino dėtos sovietinio gyvenimo ydos dar 
gausiai susirinkusius ir paprašė Vytą neišnyko, tad labai svarbu auklėti 
Dudėną pristatyti viešnią. Rasa Juk- jaunąją kartą krikščioniškos moralės 
nevičienė gimė Panevėžio rajone, Kau
ne baigė mediciną, yra vaikų ligų gy
dytoja. Buvo Sąjūdžio aktyvistė, sig-

Paim Beach. FL, :ietuviai oirma Karta dalyvavo kalėdiniame pasirodyme. Iš 
kairės: muz. Renata Armaiaite joianta Vasiliauskiene. Jūratė Meister, 
Jolita Dromantaitė, Alicija Solienė, dail. Rimgailė Zotovienė. 

Baigiantis gegužinei Palm Beach 
Lituanistinės mokyklėlės moki- apyl. pirm. Kęstutis Miklas dėkojo 

niai dalyvavo mokytojų ir tėvelių su- visiems, prisidėjusiems prie jos pasi
ruoštoje kalėdinėje popietėje. Moki- sekimo, ypač moterims, kurios ga
niai, kartu su mok. muz. Renata Ar- mino bei dalino maistą, taip pat 
malaite, vaidino mok. Vidos Tomke- Gražinai ir Jonui Stankūnams, kurie 
vičienės parašytą vaidinimą, atvyko paaukojo gėrimus, 
ir Kalėdų senelis su dovanomis vi-

pagrindais. 
Viešnia savo pokalbį baigė, pra

šydama susirinkusius, nepaisant visų 
Lietuvos gyvenimo trūkumų, ir to
liau ją mylėti, lankyti. 

Po turiningos R. Juknevičienės kal
bos prasidėjo klausimai. Pirmas klau
simas, aišku, buvo dėl pilietybės Įsta
tymo. Susirinkusieji buvo susirūpinę, 
kad nei tie, kurie dar neturėjo įsigiję 
Lietuvos pilietybės, nei jų vaikai, nei 
anūkai negalės turėti dvigubos pilie
tybės. R. Juknevičienė atsakė, jog tai 
yra labai sudėtingas klausimas, kurį 
reikės labai atsargiai spręsti. 

Buvo klausimų, kodėl Lietuvoj 
per rinkimus neatsisakoma sąrašų 
sistemos. R. Juknevičienė paaiškino, 
jog Lietuva pasirinko Švedijos, Nor
vegijos ir iš dalies Vokietijos rinkimų 
sistemą. 

Buvo iškeltas klausimas ir apie 
patriotinio — tautinio švietimo trū
kumą mokyklose. Atrodo, kad Lietu-

natarė, Seimo saugumo ir gynybos ko- vos nepriklausomybės iki Antrojo 
miteto na rė , Seimo delegacijos į pasaulinio karo ir partizanų kovų 
NATO pirmininkė, apdovanota Ge- prieš sovietus laikotarpiai mokyklose 
dimino ordinu su komandoro kryžiumi. 

Viešnia pasveikino gausiai susi
rinkusius, pasidžiaugė proga susi-

yra ignoruojami, apie juos labai ma
žai kalbama. Viešnia aiškino, kad tai 
tikrai yra didelė problema, nes trūks-

siems vaikams. 
Jaunimo organizacija ir lituanis

tinės mokyklėlės mokiniai, mokytojai 
bei tėveliai pirmą kartą dalyvavo 

Rasa J u k n e v i č i e n ė , LR Seimo 
n a r ė p a s p i e t ų F lor idos l i e tuv ius 

2007 m. sausio 28 d. Palm Beach 
lietuviškos eglutės puošime, ir lietu- apylinkės lietuviai Lietuvos Respub-
viškų ir angliškų kalėdinių giesmių likos konsulato Palm Beach patalpose 
programoje, kuri vyko Palm Beach turėjo progos susitikti ir susipažinti 
mieste, Bradley viešbučio kieme. su Rasa Juknevičiene LR Seimo nare, 

Tai labai džiugu, jog naujasis signatare, Seimo delegacijos į NATO 
JAV LB apygardos pirm. Kęstutis pirmininke, Tėvynės sąjungos pirmi-
Miklas į naująją apygardos valdybą ninko pavaduotoja. Viešnią lydėjo 
pasirinko net keturis neseniai atvy- Snieguolė Žiukaitė, Seimo protokolo 
kusius: Laimutį Baniotą, Danutę vadovė, ir Gintaras Urbonas. Susi-
Balčiūnienę, Violetą Jurevičienę ir tikimą suruošė LR garbės konsulas 
Jūra tę Miklienę. Palm Beach Stanley Balzekas, Jr. ir 

pažinti su pietų Floridos lietuviais, ta vadovėlių, paruoštų mokytojų, 
pasikalbėti apie tai, kas dabar vyksta naujos technikos, kuria pasinaudo-
Lietuvoje. Kadangi R. Juknevičienė jant, būtų lengviau esamus trūkumus 
yra Seimo saugumo ir gynybos komi- panaikinti. 
tėte, tad savo pašnekesį pradėjo apie R. Juknevičienei baigus savo po-
Lietuvos saugumo problemas. kalbį, susirinkę turėjo progos su ja 

Lietuva dabar priklauso Europos asmeniškai susipažinti ir pasikalbėti. 
Sąjungai ir NATO, tad jaučiasi gan Ta pačia proga LR garbės kon-
saugiai. Tačiau yra ir daug problemų, sulas Stanley Balzekas, Jr. už darbą 
nes visi gerai žinome, kaip Rusija lituanistinėje mokykloje, kultūrinėje 
bando skverbtis į Pabaltijo ir Europos ir visuomeninėje veikloje, įteikė 
reikalus, pasinaudodama faktu, kad pasižymėjimo raštus šiems asme-
ji pristato dujas ir Europai, ir Pa- nims: lituanistinės mokyklos vedėjai 
baltijo valstybėms. Lietuva priklauso Jūratei Barkauskaitei-Meister, moky-
nuo Rusijos dujomis, o uždarius ato- tojoms — muz. Renatai Armalaitei ir 
minę elektrinę, Lietuva turė tų gauti Vidai Tomkevičienei, Jaunimo sąjun-
iš Rusijos ir elektrą. Tad labai svarbu gos pirm. Jolitai Dromantaitei ir dail. 
Lietuvoje statyti naują elektrinę. Tuo Rimgailei Zotovienei. 

Lituanistines mokvklos ..Saulėtas kranas". Palm Beach. FL. mokiniai kalė
diniame vaidinime. Vidurvje — mokytoja muz. Renata Armalaitė. 

tikslu yra tariamasi su Lenkija, Lat
vija ir Estija. 

Lietuva turi būti ir budri, ir gud
ri, nes ir Kaliningradas, ir Baltgudija 
gali sukelti dar daug problemų. Rusi
ja bando įtakoti ir Lietuvos vidaus gy
venimą. Rusijos ambasada Vilniuje 
turi tiek pat tarnautojų kaip ambasa
da Londone. Yra pastebimas Lietu
voje ir Rusijos specialiųjų tarnybų 
veikimas. 

Labai svarbi yra Lietuvos gero
vės statyba. Atgavus nepriklausomy
bę, atrodė, kad viskas vyks daug grei
čiau. Pasirodo, kelias yra teisingas, 
tačiau viskas vyksta daug lėčiau, ir 
dar t ruks 10-15 metų, kol Lietuva 
pasieks Europos gyvenimo lygį. 

Da l i a Augūnas 

PASLAUGOS 

«U 

^=> STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
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 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PROSTATOS PROBLEMOS 
Atkelta iš 2 psl. 
Nėra vieningos nuomonės, ar 

PSA testas gali būti naudojamas kaip 
eilinis profilaktinis testas ankstyvai 
prostatos vėžio diagnostikai. Apie 25 
proc. ligonių, jau sergančių prostatos 
vėžiu, gali turėti normalų PSA testą. 
Kita vertus, PSA kartais padidėja 
kitų ligų metu (pvz., anksčiau minėto 
prostatito, GPI ir t.t.). Na, ir trečia 
vertus, jei ligoniui neseniai buvo tirta 
prostata pirštu (liaudiškai kalbant, 
šis testas yra ne kas kita, kaip švel
nus prostatos masažas), PSA lygis ga
li būti kurį laiką padidėjęs. 

Vis tik, jei šis tyrimas nebuvo at
liktas ir jums surado padidėjusį PSA 
kiekj (dažniausiai rekomenduojamas 
skaičius yra per 4 ug/dl), rekomen
duotina atlikti prostatos ultragarsinį 
tyrimą ir prostatos biopsiją. Sie tyri
mai sudėtingesni ir jais nustatoma 
prostatos vėžio tikimybė. 

Per daug nesigilinant į prostatos 
vėžio gydymą, norėčiau paminėti, 
kad dažniausiai naudojamas chirur
ginis prostatos vėžio pašalinimas, 

antihormoninis ir gydymas chemote-, 
rapija (specialiomis veikliomis me
džiagomis, stabdančiomis vėžio ląste
lių dauginimąsi ir augimą), radiacinis 
gydymas, galima orchiektomija (sėk
lidžių, kaip pagrindinio vyriškų hor
monų produkcijos šaltinio, pašalini
mas). Sis vėžys gana lėtai pregresuo-
ja. Kartais, ypač vyresnio amžiaus vy
rams, pasiūloma nieko nedaryti, tik 
„laukti stebint". 

Kaip apsisaugoti nuo prostatos 
vėžio? Be jau tradiciniais tapusių pa
tarimų, tokių, kaip sveika mityba, 
tinkamas fizinis aktyvumas, alkoho
lio vartojimo sumažinimas, norėčiau 
pridurti, kad yra itin svarbu kasmet 
pasitikrinti savo prostatą, ir nedelsti, 
užėjus pirmiesiems šlapinimosi sutri
kimo simptomams. Ankstyva prosta
tos vėžio diagnostika padidins visiško 
pagijimo tikimybę, pagerins tolimes
nio gyvenimo pilnatvę. Ir nepamirš
kite, kad ne visi prostatos padidėji
mai reiškia prostatos vėžį, dažniau
siai juos sukelia GPI! 

Tad būkime sveiki! 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR PAUL KMEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave. , Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

L 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už poanamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t . Oak. Lawn, IL 
55 L VVashington, Suite 2401, 

Chlcago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 Ir 6 

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

JONAS V.PRUNSKJS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

EBc Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Kaip įveikti apatinės nugaros 
ir vėl pradėti džiaugtis gyvenimu (II) 

Skausmas — fizinis, ar emocinis, kaip tai be
būtų apmaudu, daug ko išmoko, verčia susimąsty
ti, įsiklausyti į save ir galų gale pradėti rūpintis sa
vimi. Kinai žmogaus stuburą lygina su bambuko 
medžiu, o juk bambukas yra pats stipriausias auga
las visame pasaulyje. Žinant, kad bambukas, kaip 
ir stuburas, yra tuščiaviduris ir susideda iš atskirų 
dalelių, kaip stuburas - slankstelių. Prieš užaugin
damas dar vieną dalelę, bambuko medis turi būti 
pakankamai stiprus,kad ją išlaikytų. Tuo remian
tis, kinų senovės išmintis teigia, kad stiprybė yra 
ne kas kitas, o savo galimybių žinojimas ir susi
taikymas su savo silpnosiomis vietomis. Kartais 
mes neįsiklausome į savo organizmą, neturime 
kantrybės ir norime gydymo procesą pagreitinti, 
tačiau viskam yra savo laikas. Kad visiems laikams 
atsikratytume fizinių skausmų, turime išsiugdyti 
įprotį daryti gydomuosius tempimo pratimus. 
Pradžioje , kaip ir viskas, kas yra nauja ir nežino
ma, gali būti ne visai malonu, tačiau, laikui bėgant, 
tai taps būtinybe, ypač kai pradėsite jausti page
rėjimą. 

1. Modifikuota Kario poza 

'3&<šįįgS: 

Vieną koją sulenkite 90 laipsnių kampu, o kitą 
ištieskite. Rankas galite laikyti ant grindų. Jei tu
rite gerą pusiausvyrą, rankas galite sudėti ant ke
lių, kaip pavaizduota 1 pav. Kvėpuokite ramiai ir 
giliai. Šis pratimas stiprina kojų raumenis, ypatin
gai tuos, kurie yra atsakingi už nugaros būklę. 

2. Modifikuota Kobros poza 
Nuostabiai tempia stuburą. Alkūnes padėkite 

šalia kūno. Tempkite kūną į priekį, kvėpuokite lė
tai ir ritmingai. Neužlaužkite galvos. Žiūrėkite tie
siai prieš save ar žemyn. Pasitikrinkite, ar nepa
kelti pečiai. 

Galite užsimerkti ir su kiekvienu įkvėpimu įsi
vaizduoti, kad įkvepiate gydomąją energiją į apati
nę stuburo dalį. Darydami pratimą atlikite tris 

visiškus kvėpavimus, ar tol, kol jaučiate malonų 
tempimą. 

3a,b,c Skėrio poza 
Pradinė padėtis, atsigulus ant pilvo. Kaktą 

atremkite į rankų plaštakas. Paeiliui kelkite ir 
tempkite abi kojas (3a). 

3b Paeiliui kelkite ir tempkite sulenktas kojas. 

Jei turite kelių problemų, šią pozą praleiskite. 
3c Visa skėrio poza. Pakelkite viršutinę ir apa

tinę kūno dalį nuo grindų. Nepakeikite pečių, sten
kitės suvesti mentis. Mintyse įsivaizduokite, kad 
kažkas jus tempia už plaukų į vieną pusę ir už kojų 

iliiiil 
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pirštų galiukų - į kitą. Laikykite pozą tiek, kiek 
jaučiate malonumą. Pailsėkite nuleidę kūną ir su
dėję plaštakas po kakta. Galite pakartoti pratimą. 

Bus daugiau 

Parengė Aušrinė Kinkienė. 
sertifikuota jogos mokytoja 

nuotr. Rimanto Kinkos 

Ats i l iep imus, komentarus, klausimus apie t e -
rapeut inę jogą, mitybą siuskite e i . paštu: 

r imas2@ rightl inkusa.com 

* * 
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— vienintelis lietuviškas dienraštis už 
Lietuvos ribų. Vienintelis lietuviškas 
laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV 
lietuvių visuomenę. 

„DRAUGAS" spausdinamas Ameri
koje jau 98-tus metus. Mūsų tėvai, sene
liai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą". 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, 
jungianti organizacijas, parapijas, mokyk
las, įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra tinkama dovana jau
navedžiams, studentams, giminėms, drau
gams ir pensininkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien 
džiugina ir informuoja jau beveik šimtmetį. 

Prenumeruokime ir remkime 
„DRAUGĄ"! 

Savo testamentuose įrašykime ir 
„DRAUGĄ". 

http://www.illinoispain.com
http://rightlinkusa.com
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Čikagiškiai kviečiami Velykiniui apmąstymui 
DALIA CIPZIKAITĖ 

Kovo 18 d., sekmadienį, kunigai 
Valdas Aušra ir Antanas Saulait is 
bei „Dainavos" ansamblio meno 
vadovas Darius Pol ikai t i s kviečia 
susiburti apmąstymams apie Jėzaus 
Kristaus kančią, mirt} ir prisikėlimą 
ir iš naujo išgyventi Velykinės paslap
ties šventumą. 

V Aušra: „Ir čia egzistuoja pu
siausvyra: po kančios ir mirties seka 
Prisikėlimas". 

Kadangi panašų į šių metų 
Velykinį renginį kun. V Aušra organi
zavo prieš dvejus metus, paklausėme, 
kuo šie du renginiai — praėjęs ir 
būsimasis — skirsis ir kuo jie bus 
panašūs. Pirmiausia, pasak V Auš
ros, šiais metais renginys bus dides
nis. Be to, jame dalyvaus ir daugiau 
žmonių. Kadangi apie šiųmetinius 
Velykinius apmąstymus 
pradėta galvoti iš anksto, 
j am pasiruošti tu rė ta 
daugiau laiko. Įsijungė ir 
kun. Antanas Saulaitis. 
Skirtingai nei prieš dve
jus metus surengto va
karo, šiais metais bus 
atliekamas vienas vienti
sas kūrinys — Teodoro 
Dubois kantata „Septyni 
paskutiniai Kris taus 
žodžiai". Antra, šiais 
metais tikrai žinoma, 
kam renginio metu su
rinkti pinigai bus skirti 
— toliau savo mintimis 
apie būsimą renginį dalinosi paš
nekovas. „Nors ir praėjusį kartą 
galvojome pinigus skirti paguodos 
telefonui, kai prieš dvejus metus 
organizavome renginį, toks telefonas 
dar neegzistavo. Todėl šiųmetinio 
renginio tikslingumas yra aiškus — 
paremti jau egzistuojantį JAV lietu
vių bendruomenės Socialinių reikalų 
tarybos „Paguodos telefoną". 

Anot V Aušros, kaip ir prieš dve

jus metus suorganizuotas renginys, 
taip ir šis, bandys pasiekti visus 
žmones, nepaisant jų tikėjimo. Ku
nigo teigimu, krikščioniškoje pasau
lėžiūroje Gavėnia ir Velykos yra vie
nas pagrindinių religinių laikotarpių. 
„Nors. visi esame susižavėję Kalė
domis, ji tėra antrinė šventė. Pir
minis simbolis krikščioniškame ti
kėjime yra Velykos — Nukryžiavimas 
ir prisikėlimas. Kristus miršta už 
žmogų, kad jis būtų išganytas. Pats 
Dievas nužengia pas žmogų ir taip 
žmogus yra priimamas. Pats Dievas 
deda pastangas, kad bendrautų su 
žmogumi. Todėl Velykos iš kitų reli
ginių švenčių išsiskiria tuo, kad tai 
yra apmąstymo ir susikaupimo me
tas". Vis dėlto, primena V Aušra, ir 
čia egzistuoja pusiausvyra: po kan
čios ir mirties seka prisikėlimas. 

D. Pol ikait is : „Kažkas tuose 
Kristaus žodžiuose yra svarbaus". 

Anot D. Polikaičio, vienas iš ma
loniausių dalykų, kalbant apie šį 
Velykinį renginį, jam asmeniškai yra 
malonus tarpusavio bendravimas. 
Paklaustas, ar jam, kaip choro diri
gentui bei „Dainavos" vadovui, 
paskirta rūpintis muzikine renginio 
puse, pašnekovas atsakė, jog spren
dimus jie visi trys daro kartu. Vis 
dėlto, pakrypus kalbai apie T. Dubois 
kantatą „Septyni paskutiniai Kris
taus žodžiai", D. Polikaitis sakė, jog šį 
kūrinį atlikti buvo galvojama j au 
prieš dvejus metus, tačiau, kaip prisi
mena jis, kadangi idėja kilo vėlokai, 
tuomet jam tinkamai pasiruošti ne
buvo laiko — reikalingi buvo ne t ik 
trys solistai, bet ir kamerinis or
kestras. Vis dėlto, pridūrė D. Poli
kaitis, prieš dvejus metus suorga-

Darius Polikaitis, kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir kun. Valdas Aušra. 

tradiciją. Vadinasi, įsitikinęs D. Poli
kaitis, kažkas tuose Kristaus žodžiuo
se yra svarbaus. Ne išimtis ir lietu-

v 

viai. Štai Faustas Strolia kiekvienais 
metais su „Vyčių" choru paruošdavo 
šį Dubois kūrinį, o Los Angeles para
pijos choras yra jį net įrašęs. „Dai
navos" vadovo nuostabai, apie „Sep
tynis paskutinius Kristaus žodžius" 
yra girdėję ir keletas jo choristų. Ir ne 
tik girdėję, bet ir dainavę Lietuvoje. 

Septyniuose Kristaus žodžiuose 
yra matomas Jėzaus dieviškumas ir 
žmogiškumas. Tai, D. Polikaičio įsi
tikinimu, labiausiai ir patraukia 
žmones. Būtent tai ir bus meditacijos 
dalis koncerte. Be to, pamąstyti ir 

„Dainavos" ansamblis 2005 metų Velykiniame koncerte. 

nizuotame koncerte „Verbų sekma
dienis" keletas ištraukų iš kantatos 
buvo sugiedotos. 

Pats T. Dubois kūrinys susideda 
iš 8 dalių ir 7 žodžių. Pasak D. Po
likaičio, tie septyni Kristaus žodžiai 
traukė visus vakarietiškosios muzi
kos kompozitorius. „Dainavos" vado
vo spėjimu, meditacijas pagal juos 
parašė ir garsusis Joseph Haydn. 
Dubois tęsia šią vakarietiško pasaulio 

susikaupti pakvies skaitiniai ir Šv. 
Rašto, kuriuos perskaitys kunigai V 
Aušra ir A. Saulaitis. 

„Dainavos" vadovas taip pat pa
brėžė, jog pasiūlymas dalyvauti šiame 
renginyje jį sudomino dar ir tuo, kad 
koncerto pelnas parems JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos „Paguodos 
telefoną" bei tas faktas, kad koncerto 

vieta parinkta Trinity Lutheran baž
nyčia. Pasak D. Polikaičio, lietuviai iš 
karto asocijuojasi su viena konfesija, 
o šis koncertas yra visų krikščionių 
bendras susibūrimas. 

A. Saulaitis: „Tai — pagalba 
artimui". 

Į klausimą, kuo šis būsimas ren
ginys jį sudomino, kunigas A. Sau
laitis atsakė, jog visų pirma tuo, kad 
tai yra ekumeninis renginys, kuri 
ruošia ir evangelikai, ir katalikai. 
Kunigas prisiminė, jog jam anksčiau 
di rbant Čikagoje, su evangelikais 
buvo draugaujama įvairiais būdais. 
„Norėčiau, kad draugystė tęstųsi ir 

toliau", — sakė A. Sau
laitis. Tuo pačiu, pridūrė 
jis, kadangi Pasaulio 
lietuvių centre repetuoja 
„Dainavos" ansamblis, 
norisi palaikyti ir jų 
veiklą. Žinoma, labai 
svarbu ir tai, kad ren
ginio likutis bus skirtas 
pagalbos linijai paremti. 
Sis renginys — tai pagal
ba artimui. 

Kita vertus, Velyki
niai apmąstymai bus ne 
tik koncertas, bet ir 
susimąstymo metas. Ku
nigas sakė, jog tai bus 

bendra krikščionių pastanga, kvie
čianti visus susimąstyti. Todėl ir 
bažnyčia buvo parinkta ne tik dėl to, 
kad akustika būtų gera, kur tilptų 
daugiau žmonių, bet ir todėl, kad ji 
būtų pusiaukelėje — Marąuette 
Park, Brighton Park ir Lemonto 
bažnyčių. 

JAV LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 -866-438-7400 

Budintys profesionalai savanoriai teikia 
psichologine ir dvasinę pagalbą. 

Skambinkite nemokamai 
kiekvieną ketvirtadieni, 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku) Konfidencialumas 
garantuoiamas 

Renginys prasideda kovo 18 d., 3 vai. p.p., 
Trinity Lutheran bažnyčioje 

(6850 W. 159th St. Tinley Park). 

Girdėsite skaitinius iš Sv. Rašto ir Teodoro Dubois kantatą „Septyni 
paskutiniai Kristaus žodžiai", kurią atliks solistai Lijana Kopūstaitė-
Pauletti, Linas Sprindys ir David Dubois, vargonininkas Ričardas Šokas, 
kamerinis orkestras ir Lietuvių meno ansamblis ..Dainava". 

Pelnas bus skiriamas JAV LB Socialinių reikalų tarybos „Paguodos 
telefonui". 

Bilietus (15 dol. auka) galima įsigyti „Seklyčioje", „Krautuvėlėje", 
Pasaulio lietuvių centro parduotuvėje „Dovanėlė" ir renginio dieną prie 
įėjimo. 
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Čikagos Jaunimo centro 2006 metų aukotojai 
$10,000 Lietuvių fondas. 

$1,200 Anthony ir Maria Rudis. 
$1,000 Jaunimo centro moterų klubas. 

$600 Nemira Šumskienė. 
$500 Nelė Paulauskaitė. 
$350 Irena Kriaučeliūnienė. 
$300 Audronė Simanonyte. 
$270 Viktoras ir Milda Šatas. 
$210 Vaclovas ir Margarita Momkus, John Šalčius. 
$200 Vydūno fondas, Zota Mickevičius, Tauragės klubas, Čikagos 

lietuvių moterų klubas. 
$160 Viktoras ir Rūta Jautokas, Juozas ir Daila Liubinskas, 

Antanas ir Viktorija Valavičius. 
$150 Gediminas Damašius, dr. Rimvydas Sidrys. 
$140 Halina Bagdonienė. 
$130 Birutė Kožicienė. 
$120 Jadvyga Gruodienė, Liudas ir Albina Ramanauskas, Juozas 

Vizgirda, Algis ir Irena Regis. 
$115 Marija Remienė. 
$110 Kuras Clacetnec, Stasė Bacevičienė, Algirdas Čepėnas, dr. An

tanas Razma. 
$100 Dalia Anysas, Gediminas Balanda, dr. Vytautas Bieliauskas, 

Brighton Parko LB, Petras ir Irena Dirda, dr. K. Jablonskis, 
Vytenis Lietuvninkas, Leonas Maskaliūnas, dr. Algis Paulius, 
dr. Vaclovas ir dr. Augusta Šaulys, Aldona Smuikštienė. dr. 
Kazys Rimkus, V ir B. Šaulys, Jonas ir Jūratė Variakojis, R. 
Viskanta, Eugenijus Vilkas, dr. Vainutis Vaitkevičius. 

$95 Silvija Aleksiūnas, Jonas Pleirys. 
$90 Vytenis Šilas, Jurgis ir Danutė Vidžiūnas, Vytautas Janu

laitis. 
$80 Juozas Mikulis. 
$75 Ray Grigaliūnas, Ramoną Grigorio Šleivys, Alfonsas Pažiūra, 

J. Končius. 
$65 Kęstutis Ječius, Antanas Minelga, Petronėlė Mesec, Ramūnas 

Vanagūnas. 
$60 Janina Cukorienė, Algis ir Stasė Damijonaitis, P Gylys, Elena 

Jasaitienė, Danguolė Kviklytė, Mischel Laas, Danutė Mačer
nis, Sigitas ir Janina Miknaitis, S. Surantas, Vyto Vai. 

$50 A. Bagdonas, Bray Bertulytė, Elena Čižinauskas, Vandelinas 
Domanskis, Daughters of Lithuania, Petras Grina, Irena 
Juškus, Vytas Kupcikevičius, R. Kubilius, Stepas Lukauskas, 
Aleksas Lauraitis, Birutė Lintakienė, Jonas ir Genė Miglinas, 
Marius Prapuolenis, Augustinas Predkelis, John Rapšys, Z. ir 
A. Rekašius, Enata Skrupskelis, Jonas Stankus, Laima 
Šmulkštys, dr. Birutė Kazakaitienė, Adelė Sakalienė, Liudas 
Šlenys, Stefa Šidlauskas. 

$45 Stasė Sakavičienė. 
$40 Stasys Bikulčius, Francis Domanskis, Stasys ir Sofija Džiugas, 

A D. Jonaitis, E. ir A Kaminskas, Eugenija Kolupaila, Vytau
tas Musonis, Ramana Paulius, V ir M. Petrošius, Birutė Po-
dienė, Edvardas ir Anelė Pocius, Ona Ramas, Birutė Raz-
minienė, Teodoras ir Ritonė Rudaitis, Gabrielė Ročkus, Vla
das Sinkus. 

$35 Petras Aleksa, J. Kasparavičius, K Keblys. 
$30 Petras Brizgys, Zita Baltramonas, Roma Čepulis, dr. J. Dani

levičienė, dr. Ona Daugirdas, Zigmas Gribinas, dr. Arnold 
Grušnys, Juzė Ivašauskienė, V R. Kazlauskas, Vaclovas Klei
za, R. Kriaučiūnas, Nijolė Kaveckas, Liepinaitis, Vaclovas Ma
žeika, B. V Nevarauskas, Eva Paulauskas, Antanas ir Emilija 
Paužuolis, Nijolė Remeikis, Julija Smilgienė, Kostas Stankus, 
Milda Tomkut, A Venskūnas. 

$25 Šv. Antano bažnyčia (Cicero), Viktoras ir Danutė Bileišis, 
Algirdas Brazis, J. Baužys, Arvydas Barzdukas, Baltic Corp., J. 
Indriūnas, Jeronimas Gaižutis, Gumbelevičius, V Gruodis, 
Danguolė Griganavičius, A. Jiešmantas, dr. J. Jakševičienė, 
Birutė Kaščiukas, M. Kapačinskas, Adelė Lietuvninkienė, Jo
nas Martinkus, A. ir R. Marchertas, Laima Milaitis, Raminta 
Marchertas, Marija Noreika, A. Norvilas, Bronius Paliulis, 
Irena Paliulis, Bronius ir Aurelija Polikaitis, Rimvydas Rim
kus, Faustas Strolia, Emil Sinkys, Marija Vilutis, Gražina 
Vitas. 

$20 Genovaitė Ankus, Monika Adomaitytė, Juozas Bagdžius, M. 
Baar, K. Bileris, Marija Banienė, Edward Biskis, Irena Bai-
narauskas, Aldona Butėnas, Julius Butkus, A. Bigelis, A. Bal-
bada, Ilona Čepaitė, Marytė Černiūtė, Regina Connolly, Felik
sas ir Rūta Daukus, Jonas Gradinskas, Greta Germanaitė, 
Giedrė Gillespe, Aniceta Giedraitis, Albina Gavelis, Sigitas 
Gūdis, Laima Jurkūnas, Sofija Jurkūnas, A. Jakubauskas, A. 
Jonas, Danguolė ir Alvydas Jonaitis, Rapolas Krasauskas, 
Saulius Kuprys, Kantienė, Joseph Kalvaitis, Aldona Kava-liū-
nas, Vacys Leniauskas, Lukas, Elena Lapenas, Henrikas 
Laucius, Genovaitė Maldėnas, Edmund Mitchel, Kazys Ma
jauskas, M. Marcinkus, Jonas Mačiulaitis, Birutė Navickienė, 
Alfonsas Pargauskas, Raymond Paškus, Stasė Petersonienė, J. 
Plečkaitis, Irena Polikaitis, Jonas Račkauskas, Genė Razu-
mienė, K. D. Razma, Danutė Rūta, Raslavičius, Tomas Rin-
kūnas, Rasa, Birutė Razminienė, Zenonas Šukys, Eglė 
Sandstrom, Šlapkauskas, Stasys Sližys, Rita Šakinienė, Alek
sas Smilga, Antanas Steponavičius, Balys Slonskis, Vincas 

PADĖKA 
A t A 

MARIUS ŠOBLINSKAS 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems ir 

padėjusiems mūsų šeimai sunkią valandą, netekus 
sūnaus. 

Šobliriskų šeima 

A t A 
VANDAI MARKEVIČIŪTEI 

ANDRIUŠKEVIČIENEI 

Lietuvoje mirus, jos broliui klubo nariui VYTAUTUI 
v 

MARKEVIČIUI, reiškiame gilią užuojautą. 

Cicero lietuvių medžiotojų 
ir žuvautojų klubo nariai 

A t A 
ALDONAI ŠALNAITEI 

RUNKAUSKIENEI 

mirus Lietuvoje, jos broliui dr. JONUI ŠALNAI ir jo 
žmonai JANINAI bei jų sūnums ir jų šeimoms, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą liūdesio valandose. 

Birutė Ciurienė 
Dalia ir Algis Augūnai 

Ona ir Vladas Vaitkai 

Juno Beach, FL 

Šalčiūnas, Ligija Tautkuvienė, Jonas Tamulaitis, Edgardas Tri-
bičius, Tomas, A. L.Tumas, A. Varnelis. 

$15 Mindaugas Baukus, Dalia Puškorius, Viktorija Pikelis, Milie 
Pietz, Gediminas Rygertas, R. Taunys. 

$10 Laima Abbas, Aldona Baukys, Eugenijus Bartkus, dr. Biskis, 
Gediminas Biskis, A. Buntinas, E. Budelskis, Vytautas Bindokas, 
M. Collins, Elena Čižinauskas, Vitalis ir Gražina Damijonaitis, 
Juozas Dauparas, G. Dragūnas, Stasys Eiva, Danguolė Ilginytė, 
Teresė Gaučys, Vytenis Grybauskas, A. Giedraitis, A. Jarašius, 
Julius Jakutis, A. Jozaitis, G. Juodikis, P Jokubka, Julius Karsas, 
Vida Kašubą, P Kisielius, Kazė Kuraitis, Jonas Krutulis, J. Ka
valiūnas, Jonas Kučėnas, Aleksas Kikilas, R. Kašubą, J. Kasis, E. 
Kruzikas, R. Latoža, Lipskis, Julius Masonis, Kazimieras Mato
nis, Julius Matonis, Kęstas Miklas, Tadas Mickus, Manigirdas 
Motekaitis, Vytautas Markevičius, Vanda Matukas, S. Mieliaus-
kas, Rimvydas Milūnas, R Michelevičius, V Motušis, Marija 
Markulis, Markulis, J. Noreika, B. Nainys, Pilypas Narutis, Ray 
Norvaišas, Jonas Prakapas, Juozas Polikaitis, Z. Prūsas, Emma 
Petraitis, Emilija Pakštienė, Stefa Prialgauskas, A. Plėnis, Dalilė 
Polikaitienė, Nijolė Pupienė, Vladas Plepis, Peter Peleckis, Nijolė 
Remeikis, Nijolė Stakauskas, Stanley Stončius, Raymond Stoč-
kus, V Šūkis, Jurgis Savaitis, Viktorija Šaulys, Stefa Simonaitis, 
S. Šulas, Eugenijus Slavinskas, Šalis, Vincas Skladaitis, Leonas 
Traška, Antanas Tuskenis, Arvydas Tamulis, J. Tamkutonis, 
Leonas Venckus, Julija Vailokaitis, Pranas Visvydas, Aleksas 
Vitkus. 

Jums, Čikagos Jaunimo centro rėmėjams, nuoširdžiai dėko
jame. Tik JŪSŲ dosnios paramos dėka galime toliau tęsti prieš 
daugelj mėty pradėtg darbg, išlaikant šj mums taip brangy lietu
vybės švyturį, šiais metais švęsiantį 50-ies metu gyvavimo 
jubiliejų-

Čikagos Jaunimo centro valdyba ir taryba 

2007 m. vasario 23 d. 
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• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje Gavėnios metu renkamas 
maistas neturtingiesiems. Kas sekma
dienį galite atnešti maistą ir sudėti į 
tam skirtas dėžes. Maistas turi būti dė
žutėse arba nedūžtančiuose indeliuose. 
Surinkta labdara bus vežama j seselių 
kazimieriečių sandėlį, iš kur kas savaitę 
bus išdalinama tiems, kam ji reikalinga. 

• K o v o 14 d. 2 vai. p.p. l ietuvių 
centre „Seklyčia" trečiadieninėje po
pietėje dalyvaus kardiologas Vidas 
Nemickas. Visuomenė kviečiama at
vykti ir pasiklausyti gydytojo pata
rimų. Po paskaitos — gardūs pietūs. 

• K o v o 18 d., sekmadieni , PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, po 11 vai. r. šv. Mišių vyks 
JAV LB Lemonto apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Aptarsime pra
ėjusių metų apylinkės valdybos veik
lą, išklausysime finansinę ataskaitą, j 
valdybą rinksime naujus narius, nu
matysime gaires ateičiai. Visus Le
monto ir apylinkių narius kviečiame 
aktyviai dalyvauti. 

• K o v o 24 diena, šeštadieni , 11 
vai. r. kviečiame atvykti i Balzeko lie
tuvių kultūros muziejų. Dailininkės 
Rasa Ibianskienė ir Virginija Morisson 
padės sukurti meniškus margučius, 
kurie papuoš Sv. Velykų stalą ir bus 
puiki dovana svečiams ir artimie
siems. Atsineškite svogūnų lukštais 
dažytų, kietai virtų kiaušinių. Sku
tinėjimo peiliukais ir instrukcijomis 
aprūpins muziejus. Pamokos kaina -
10 dol., vaikams - 5 dol. Registruotis 
telefonu 773-582-6500. 

• K o v o 30 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, vyks Irenos Sapar-
nienės parodos „Verbos ir spalvos ant 
šilko" atidarymas. Pradžia 7:30 vai. v. 
Atidaryme dalyvaus autorė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

• V e r b ų sekmadieni, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliks vargonininkė 
Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pri tariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
apylinkė. „Draugo" kalendoriuje įsi
vėlė klaida — parašyta, kad šį renginį 
rengia Palaimintojo J. Matulaičio mi
sija. Skaitytojams dar kartą primena
me, kad koncertą rengia JAV LB Le
monto apylinkės valdyba. 

• .,Margutis II" balandžio 14 d. 6 
vai. v. Jaunimo centro kavinėje (5620 
S. Claremont Ave., Chicago) rengia 
prisiminimų vakaronę. Vakaronės 
metu prisiminsime solistes Sofiją 
Adomaitienę ir Prudenciją Bičkienę, 
kurių balsai mus džiugino daugelį 
metų. Girdėsime solisčių atliekamų 
kūrinių įrašus. Maloniai kviečiame 
visus atvykti į šį vakarą. 

•Tėve l ių dėmesiui. Čikagos litua
nistinėje mokykloje prasideda mo
kinių registracija 2007-2008 mokslo 
metams. Kovo 31 d. vyks jau besimo
kančių mokinių ir jų sesučių bei bro
liukų registracija, o balandžio 28 d. 
— naujų mokinių registracija. Kvie
čiame tėvelius laiku užregistruoti 
savo vaikus į lituanistinę mokyklą. 

•Lituanist inių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Dėl Lietuvoje šiais metais 
vykstančios dainų šventės, pakeistas 
mokytojų tobulinimosi kursų laikas. 
Kursai Dainavoje šiais metais vyks 
birželio 24 - liepos 1 dienomis. Tel. 
pasiteiravimui: 630-435-6349 (Aud
ronė Elvikienė) arba ei. paštas: 

Kovo 8 d. laikraščio ,,Southwest News - Herald" laikraštyje rašoma apie blo
gą pašto darbą pietvakarių rajonuose. Pašto darbuotojai nelaiku pristato 
siuntas, laikraščius ir kitą paštą, supainioja adresus. Žmonės ne kartą 
skundėsi pašto darbu, tačiau išvadų nepadaryta. Jeigu Jūs gyvenate pietva
kariniuose rajonuose ir Jums blogai pristatomas paštas, galite paskambinti 
nemokamu tel. 800- ASK-USPS (275-8777) ir apie tai pranešti. 

Kovo 11 -oslos proga Čikagos lituanistinės mokyklos Šeštokai, mokyto
jų Viktorijos Turapinaltės ir Audronės Sldaugienės vadovaujami 
mokiniai suruošė viktorina, apie Lietuvą. Mokiniai padarė gražius pro-
jektus, skirtus Lietuvai ir pasikvietė savo tėvelius kartu dalyvauti vik
torinoje. 
Gražiai išpuoštoje Čiurlionio galerijoje mokiniai ir jų tėveliai ne tik 
atsakinėjo j klausimus apie Lietuvą, bet ir surengė koncertą. Laimos 
Apanavičienės nuotraukoje: akimirka iš šventės, skirtos Kovo 11-ajai. 
Smuiku griežia 6 A skyriaus mokinė Monika Satkauskaitė. 

Visus muzikos ir ypač operinio dainavimo mylėtojus kviečiame » 
„The HarrtsTheaterfor Music and Dance", kuris įsikūręs Millenium Park, 
205 E. Randalph Dr. 

Kovo 28, 30, balandžio 1,5 ir 7 dienomis 
čia dainuos jaunas dainininkas iš Lietuvos 

Edmundas Seilius. 
Čikagos operos teatras pakvietė jauną tenorą dalyvauti teatro 

jaunųjų vokalistų programoje. E. Seilius dainuos Eurimaco partiją 
Claudio Monteverdi (1567 - 1643) operoje „The Return of Ulysses**, 

Spektaklių pradžia — 730 vai. v., balandžio 1 d. (sekmadieni) spek
taklio pradžia 3 vai. p.p. 

Bilietus galite įsigyti: www.chicagooperatheater.org 
Tel, pasiteiravimui: 3! 2-704-8417. Bilietų kaina - 1 7 - 1 1 5 doL 
Atvykite i spektaklius Ir savo dalyvavimu palaikykite jaunąjį daini

ninką. 
Laimos Apanavičienės nuotraukoje:Edmundas Seilius, 

Ačiu „Draugo" skaitytojams 
Mūsų skaitytojai vertina „Drau

go" pastangas kasmet paruošti gra
žų kalendorių. Tą jų palankumą ma
tome iš atsiųstų linkėjimų ir dosnių 
aukų. 

Po 50 dol. auką už kalendo
rių atsiuntė šie skaitytojai: 

•Eugenijus Vilkas, Valencia, CA; 
•I. Raulinaitis, Glendale, CA; 
•Austė M. Vygantas, Winnetka, 

IL; 

•Veronika Šerkšnys, Oak Lawn, 
EL; 

•Nemira Šumskis, Chicago, IL; 
•Pau l ir Zita Sodeika, Apple 

River, IL; 
•Daila Liubinskas, Oak Lawn, IL; 
•V. Kupcikevičius iš Oak Lawn, 

IL; 
•Vytautas Lapatinskas, Seattle, 

WA; 
•Vainutis K. Vaitkevičius, MC, 

Pleasant Ridge, MI; 
•Renata J. Variakojis, Burr Rid

ge, IL; 
•Rev. John Tamulis, Cadillac, MI; 
• E m m a Padvas, Chicago, IL; 
•Nijolė M. Nelson, Chicago, IL; 
•Ona Strimaitis , Putnam, CT; 
•Aldona Bil iūnas, N. Pa lm 

Beach, FL; 
•A. Andrašiūnas, Orland Park, IL; 
•Aniceta Januška , Milton, MA; 
•Genovaitė Kaufmanas, Spring-

field, VA; 
•Ada Sutkuvienė, Beverly Sho-

res, IN; 
•Stasė ir Kazys Gricius, Santa 

Monica, CA; 
•B i ru tė M. Tamulis , Garden 

Grove, C A; 
•Stasys Žukauskas, Chicago, IL; 
• Josephine Žebrauskas, New-

port, NC; 
•A. Jakubėnas, Los Angeles, CA; 
•Angelą Katelė, Chicago, IL; 
•Kostas Jurkevičius; 

•Gražina Kenter, Danbury, CT; 
•Regina Kazlauskas, Lemont, IL. 
•Ona Jankauskas , Algonac, MI; 
•Pranas Zaranka, Livonia, MI; 
•Emilija Palshis, Palos Hills, IL; 
•John Labanauskas, St. Pete 

Beach, FL; 
•Horace R. Zibas, Cincinnati, OH; 
•Elena Purtulis, St. Pete Beach, 

FL; 
•Dr. Gabriel Misevic, Kanka-

kee, IL; 
•Dr. Jonas Šalna, Juno Beach, FL; 
•Veronika Janušai t is , Port 

Orange, FL; 
•Frances Domanskis, Western 

Springs, IL; 
•Roman ir Rasutė Stropus, 

Lockport, IL; 
•Aleksandras Špokas, Broom-

field, C0; 
•Teodoras Mitkus, Chicago, IL; 
•Birutė Butkys, Monterey Park, 

CA; 
•Auksė Antanaitis, Joliet, IL; 
•Juozas Viskontas, St. Francis, 

WI; 
•Birutė A. Ališius, Westchester, 

IL; 
•Veronika Pleškus, St. Pete 

Beach, FL. 

Visiems dosniesiems skaity
tojams esame nuoširdžiai dėkin
gi už paramą „Draugui". Tai tik 
tokių geradarių dėka vienintelis 
užsienyje le idžiamas lietuviškas 
dienraštis gali t ikėtis sulaukti 
šimto ir daug daugiau metų. Dar 
kartą vis iems ačiū! 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-SS5-9500 

http://www.chicagooperatheater.org

