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JAV: lietuviai blogai saugo 

Borisas Berezovskis 
St. Fetersburg Times nuotr. 

B. Berezovskis dėl 
A. Litvinenkos 
nunuodijimo 
kaltina V. Putiną 

Vilnius, kovo 19 d. (Alfa.lt) — 
Artimas nunuodyto Aleksandro Lit
vinenkos draugas britų televizijai 
„Sky News" pasakojo esąs įsitikinęs, 
kad dėl buvusio KGB šnipo žmog
žudystės kaltas Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas. 

Londone gyvenantis verslinin
kas Bonsas Berezovskis sakė nega
lintis konkrečiai nurodyti, kokiu bū
du V Putinas prisidėjo prie A. Litvi-
ninekos nunuodijimu radioaktyviu 
poloniu 210. 

„Nemanau, kad V Putinas davė 
nurodymą jį nužudyti nunuodijant 
poloniu, tačiau esu įsitikinęs, kad V 
Putinas yra prie viso to prisidėjęs ir 
kad be Putino nebūtų buvęs gauta 
polonio ir suorganizuotas šis sąmok
slas", - s a k ė jis. 

B. Berezovskis taip pat pridūrė, 
kad tikriausiai Nukel ta i 6 psl . 

Siame 

• Sveikatos klausimais: 
„Osteoporozė". 
• Kodėl Lietuvos negali 
valdyti saugumas. 
•Maskva priglaudžia 
karo nusikaltėlius. 
•Lietuvių telkiniuose. 
•Prisimenu... 
• Šventes švenčiame 
kartu su tėveliais. 
•Kino dienoms „Dvi 
šalys - vienas pasaulis' 
pasibaigus. 
•Gražaus gyvenimo graži 
pabaiga. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.60 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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radioaktyvias medžiagas 
Vilnius, kovo 19 d. (BNS) — Po 

2001 metų rugsėjo 11—osios išpuolių 
karą terorizmui pasaulyje paskelbę 
amerikiečiai tur i rimtų priekaištų 
Lietuvai. 

JAV Kongresui pavaldžios agen
tūros ataskaitoje Lietuva minima 
tarp valstybių, kuriose nėra tinka
mai apsaugoti radioaktyviųjų me
džiagų šaltiniai, rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas". 

Amerikiečiai vienoje Lietuvos 
onkologijos klinikų užtiko nutrūkus} 
signalizacijos kabelį. Jis turėjęs už
tikrinti medicinos įrenginio, kuriame 
yra radioaktyviosios medžiagos ko-
balto-60, saugumą. 

Nerimaujama, kad tuo gali pasi
naudoti teroristai. Turėdami tokių 
medžiagų jie galėtų pasigaminti vadi
namųjų nešvarių bombų, kurios 
sprogdamos paskleidžia radioakty
viąsias medžiagas. Nukelta į 6 psl. Onkologinės ligoninės koridorius. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Saugumiečiams - penkis kartus pigesni butai 
Vilnius, kovo 19 d. (Alfa.lt) — 

Valstybės saugumo departamento 
(VSD) direktorius Arvydas Pocius 
pradėjo masinį tarnybinių buių pri
vatizavimą, kuris jau eina į pabaigą. 
Butus saugumiečiams leista įsigyti 
penkis kar tus pigiau, nei jie vertina
mi rinkoje, pirmadienį tvirtina dien
raštis „Respublika". 

Pasak jo, Vilniuje, Visorių rajone, 

J. Kairiūkščio g. nekilnojamojo turto 
bendrovės parduodamų butų kvadra
tinio metro kaina vertinama nuo 
4,000 iki 5,3000 litų. Tuo tarpu VSD 
darbuotojams toje pačioje gatvėje 
kvadratinis metras gyvenamojo ploto 
kainuos apie 1.000 litų. Taigi, kaip 
tvirtina „Respublika", maksimali 
kaina, kuri bus sumokėta už butą, 
nesiekia 150,000 litų. Už tokią kainą 

esą perkamas gerokai didesnis nei 
100 kv. m. butas. 

Dienraštis taip pat pastebi, kad 
nekilnojamojo turto skelbimuose in
ternete už 150,000 litų siūlomi tik 
kambariai bendrabučiuose. Rinkos 
kaina iki 150,000 litų šiuo metu gali
ma įsigyti iki 30 kv. m. butą ben
drabučio tipo name, neretais atvejais 
su bendra virtuve arba tualetu. 

A. Kubilius: cinizmas 
pasiekė laikiną pergalę 

Andrius Kubilius 
laisvas] ai krastis.com 

Vilnius, kovo 19 d. (ELTA) — 
Tėvynės sąjungos pirmininko, Seimo 
vicepirmininko Andriaus Kubiliaus 
nuomone, nuo Lietuvos prezidento, 
valdančiosios koalicijos ir Darbo par
tijos priklausys, kiek tęsis Valstybės 

saugumo departamento (VSD) prob
lemų sprendimas. 

„Jų atsakomybė yra toliau apsis
pręsti, kaip toliau spręsti VSD prob
lemas. Jeigu jie paskelbs, kad jiems 
tinka tokia VSD vadovybė — nebū
siu labai nustebęs. Cinizmui ribų 
Lietuvoje kol kas nesimato. Jeigu A. 
Pocius gali šantažuoti Seimą, tai ko
dėl jis negali šantažuoti kitų valsty
bės institucijų? Jeigu Rusiją valdo 
saugumas, tai kodėl Lietuvos negali 
valdyti lietuviškas saugumas?", — 
pirmadienį spaudos konferencijoje 
svarstė A. Kubilius. 

Politikas pripažino, kad proce-
dūriškai VSD vadovo Arvydo Pociaus 
atleidimo procedūra gal ir nėra baig
ta, bet "šitoje vietoje ne procedūros 
yra problema, problema yra atsakin
gas apsisprendimas prezidento ir tų 
Seimo frakcijų, kurios arba neturėjo 
jokios nuomonės, arba turėjo tokią 
nuomonę, kuri leido A. Pociui išlikti 
poste". Nukelta į 6 psl. 
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DRAUGAS, 2007 m. kovo 20 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DALIUI KEDAINIS. MD 

Lake St toais, MO 

OSTEOPOROZE 
Viena dažniausių vyresnio am

žiaus žmones varginančių ligų yra 
osteoporozė. Nors ši liga plačiai papli
tusi, ji dažnai nėra nustatoma anks
tyvose stadijose, kuomet paprasti gy
venimo būdo pakeitimai gali iš esmės 
pakeisti šios ligos eigą, kartu pa
skatindami mus gyventi sveikesnį ir 
aktyvesnį gyvenimą. Ne visiems juk 
reikia vartoti osteoporozę stabdan
čius vaistus, dažnai net paprasti mi
tybos pokyčiai atneša džiuginančius 
rezultatus. Kita vertus, ši liga itin 
dažna tarp vyresnio amžiaus moterų, 
kilusių iš Siaurės Europos. Todėl 
norėčiau kiek plačiau apžvelgti šį 
kaulų sutrikimą. 

Osteoporozė (sulietuvintas loty
niškas ligos pavadinimas, reiškiantis 
-kaulų išretėjimą) yra gana taikliai 
apibūdintas kaulų mineralinių me
džiagų sutrikimas, sukeliantis kaulų 
išretėjimą. Šia dažna vyresnio am
žiaus žmonių liga sergama, sutrikus 
kalcio ir fosforo apykaitai. Kalcio 
hidroksiapatitas yra ne kas kita, kaip 
mineralinis kalcio fosfatas, medžiaga, 
suteikianti kaulams tvirtumo ir 
kietumo. Sumažėjus kalcio kiekiui 
kauluose, plonėja ir retėja kaulų 
struktūra, jie pasidaro labiau korėti. 
Dėl to kaulai silpnėja, padidėja kaulo 
lūžio tikimybė. Ir iš tikrųjų, šia liga 
sergantiems gerokai dažniau lūžta 
kaulai, ypač dažni šlaunikaulio, 
stuburo slankstelių ir riešo lūžiai. • 

Mūsų kaulai nuolat auga ir kei
čiasi. Žmogaus kaulai minkštesnį 
vaikystėje, vėliau sukietėja ir tampa 
tvirčiausi apie 25-35 gyvenimo me
tus, vėliau kaulai pradeda retėti, 
pasidaro tvirti, bet trapūs. Šie poky
čiai yra veikiami kaulų ląstelių veik
los. Nors daugelis mano, kad kaulas 
yra negyva struktūra, tartum orga
nizmo atraminis karkasas ir atrama, 
bet iš tikrųjų kaulas yra sveikas ir 
gyvas organizmo audinys, sudarytas 
iš kaulų ląstelių ir stromos (tarpląs
telinio audinio, kuris ir yra tikrasis 
stiprus kaulas). 

Supaprastinus, mūsų kauluose 
randamos kelių tipų ląstelės, ir vie
nos jų gamina kaulinį audinį (os-
teoblastai), kitos jį ardo (ostoeklas-
tai). Dėl kaulą gaminančių ląstelių 
veiklos galimi kaulo sugijimai po 
lūžių. Kaulą ardančios ląstelės nelei
džia kaulams per daug išvešėti ir su-
storėti. Sveikuose, jaunuose kauluose 
šių ląstelių veikla yra priešinga vienų 
kitoms, bet ši priešprieša yra pusiaus
vyroje. Sutrikus šiai pusiausvyrai, 
nusilpsta kaulą gaminančių ląstelių 
pajėgumas, sutrinka kaulo medžiagų 
apykaita ir susergama osteoporoze. 

Šia liga dažniausiai serga vyres
nio amžiaus moterys. Jos iš pri
gimties turi plonesnius ir gležnesnius 
kaulus. Be to, moterys gyvena ilgiau 
už vyrus, tad statistiniai duomenys 
kiek iškreipti ir nepalankūs moterų 
atžvilgiu. Be to, ypač svarbų vaid
menį šios ligos vystymuisi turi estro
genų poveikis kaulų apykaitai. Ma
žėjant estrogenų pomenopauziniu 
laikotarpiu, mažėja kalcio kiekis 
kauluose ir silpnėja kaulai. Verta 
paminėti, kad estrogenus gamina 

. kiaušidės, tad osteoporoze gali su
sirgti ir jaunesnės moterys, jei ope

racijos metu pašalinamos abi kiau
šidės (pvz., histerektomijos= gimdos 
ir gimdos priedų pašalinimo metu). 

Ši liga ypač dažna tarp moterų, 
kilusių iš Azijos ir Šiaurės Europos. 
Ši liga turbūt viena iš nedaugelio, kur 
mažesnis kūno svoris ir viršsvorio ne
turėjimas yra tartum rizikos fakto
rius (nes riebalinis audinys taip pat 
dalyvauja estrogenų gamyboje, papil
dydamas bendrą estrogenų kiekį). 

Kiti šios ligos rizikos fakto
riai yra: 

• Nesveika gyvensena (rūkymas, 
intensyvus alkoholio vartojimas, ma
žas fizinis aktyvumas). 

• Nesveika mityba (kalcio trū
kumas maiste, dažniausiai dėl 
nepakankamo pieno produktų kiekio 
dienos mitybos režime). 

• Chirurginis abiejų kiaušidžių 
pašalinimas. 

• Tam tikrų vaistų pašalinis po
veikis (steroidiniai preparatai, varto
jami astmos ar artrito gydymui, skyd
liaukės preparatai, antikonvulsan-
tai=vaistai nuo traukulių, vėžio 
gydymo vaistai ir t.t.). 

• Lėtinės ligos, sumažinančios 
estrogenų kiekį ar pažeidžiančios vi
tamino D apykaitą (diabetas, inkstų, 
žarnyno ligos). 

• Ilgi laiko tarpai, imobilizavus 
galūnes (pvz., lovos režimas sunkios 
ligos metu, galūnių imobilizacija po 
lūžių ir t.t.) 

Dažnai klausiama, kokie gi tad 
ligos požymiai? Kaip atspėti, kada 
pradeda retėti kaulai? Ar galima 
numatyti, kas turi padidintą riziką 
kaulų retėjimui ir ypač, kam pa
didėjusi rizika lūžti kaulams? 

Gan pragmatiškai ir tiesmukiš-
kai mąstant, jei sergi tam tikra liga, 
ta liga turi pasireikšti tam tikrais 
negalavimais. Deja, osteoporozė yra 
apgaulinga liga, dažniausiai nesuke
lianti jokių negalavimų, ir pirmasis 
ligos požymis yra kaulo lūžis. Kaip 
jau minėjau, dažniausiai lūžta šlau-
nikauiis, stuburo slanksteliai ir riešo 
kaulai. Kitas ligos progresavimo 
požymis gali būti nugaros, ypač juos-
meninės stuburo dalies, skausmas, 
eisenos pokyčiai, nugaros deformaci
ja (pakumpimas) ir staigus ūgio su
mažėjimas. Šie požymiai atsiranda 
išsivysčius kompresiniam (suspau
džiamajam) stuburo slankstelio lū
žiui. Lūžęs slankstelis praranda savo 
formą, aplinkinių slankstelių dalys 
gali suspausti nugaros smegenų ner
vus. Šis suspaudimas gali sukelti ne 
tik nugaros skausmą, bet ir kitus 
neurologinius reiškinius (pvz., kūno 
dalių nejautrą ar stiprų kojos skaus
mą, plintantį užpakaline šlaunies 
dalimi, vadinamąjį schiatinj skaus
mą). 

Turbūt paklausite, kaipgi ši liga 
nustatoma, jei nėra tikrų ankstyvų 
ligos požymių. Kita vertus, paskyrus 
gydymą, kaip ši liga sekama, kaip 
įvertinamas šios ligos progresas ar 
regresas. Šią ligą galima įtarti, pada
rius paprastą kaulų rentgeno nuo
trauką (juk, pavyzdžiui, vienas daž
niausių testų, skundžiantis nugaros 
skausmu, yra stuburo rentgeno nuo
traukai ir atsitiktinai suradus kaulu 

išretėjimą. Kita vertus, šią ligą jūsų 
daktaras gali įtarti, jei skundžiatės 
vienu iš anksčiau minėtų ligos po
žymių. Vis dėlto tiksliausias ir infor
matyviausias testas yra specialus 
rentgenologinis tyrimas, vadinamas 
DEXA skenavimu. Šio testo metu 
nustatomas kaulų mineralinis tan
kis, jis palyginamas su jūsų amžiaus 
žmonių statistiniais duomenimis ir 
pateikiamas galutinis išvestinis re
zultatas. 

Šios ligos progresavimą galima 
sulėtinti ar sustabdyti pirmiausia 
sveika mityba, aktyvia fizine veikla, 
vartojant kelių tipų vaistus: bisfos-
fonatus (Fosamax, Actonel, Boniva), 
kalcitonina (lašišos hormoninis pre
paratas), specialius hormoninius pre
paratus, reguliuojančius estrogenų 
poveikį mūsų organizmui, t.y. selek
tyvius estrogenų receptorių modulia
torius, sutrumpintai SERM (Evista 
ir Nolvadex). Šie vaistai dažniausiai 
prirašomi, jei nepadeda mitybos po
kyčiai (padidintas kalcio kiekis, vita
minas D), reguliarus fizinis aktyvu
mas ir nerūkymas. 

Norėčiau paliesti gana kontra
versišką temą, ar vertėtų naudoti 
hormonų pakaitinę terapiją (angį. 
Hormone Replacement Therapy, 
trumpinama HRT). Žinoma, HRT 
gali padėti pagerinti pomenopauzi-
nius sutrikimus, tokius kaip depresi
ja, karščio pylimas, makšties sausu
mas, be to, sulėtinamas osteoporozės 
vystymasis, bet HRT padidina trom-
bembolinių komplikacijų riziką. Šios 
komplikacijos yra itin rimtos medi
cininės problemos: širdies ligos, 
įskaitant širdies smūgį, insultas, krū
ties vėžys, kraujo krešuliai kojose= 
giliųjų kojų venų trombozė, plaučių 
arterijos embolizmas. Jei HRT reži
me naudojami tik estrogenai, be pro-

^gestinų, nežymiai padidėja rizika 
susirgti endometriumo (gimdos vi
dinio dangalo) vėžiu. Taigi, HRT gali 
palengvinti menopauzę, pagerinti sa
vijautą, sulėtinti kaulų retėjimą, bet 
padidinta komplikacijų rizika yra 
gan svari kaina, kurią už šią page
rėjusią gyvenimo kokybę gali tekti 
sumokėti. Dėl šios priežasties pa-

v 

tartina pasverti visus „UZ" ir 
„PRIEŠ", pasitarti su savo gydytoju, 
prieš priimant šį svarbų sprendimą. 

Pabaigai norėčiau pasidalin
ti keletu patarimų, kaip tinka
mai gyventi, sergant osteopo
roze. * 

• Sveikai maitinkitės. Jūsų die
toje turėtų būti daug vietos daržo
vėms, liesiems pieno produktams, 
žalialapėms daržovėms, citrusiniams 
vaisiams. 

• Nustokite rūkyti. Rūkymas su
lėtina ir sumažina kalcio pasisavi
nimą skrandyje ir žarnyne. 

• Reguliariai mankštinkitės. Sten
kitės kuo daugiau įtraukti tokius 
pratimus, kurie sustiprins nugaros ir 
liemens raumenis ir stuburą, t.y. 
vaikščiojimas, bėgimas, plaukimas. 
Šie pratimai ne tik sustiprins jūsų 
kūną, bet pagerins raumenų toną, pa
dės išsaugoti laikyseną ir pusiaus
vyrą, sumažins parkritimų riziką. 

• Nevartokite daugiau kaip 1 al
koholio vieneto (1 unciją stipriųjų 
gėrimų, 4 uncijas vyno ar 12 uncijų 
alaus) per dieną 

• Įvertinkite savo mitybą. Ypa
tingą dėmesį siūlyčiau atkreipti į 
Kalcio suvartojimą dienos dietoje. 
Norėčiau pateikti keletą skaitmeni
nių rekomendacijų. Prieš menopauzę 
suaugusiam žmogui užtenka suvar
toti apie 1,000 miligramu kalcio per 
dieną. Pomenopauziniu laikotarpiu, 
jei vartojate HRT, vartokite apie 

1,000 miligramų, o jei nevartojate 
HRT, padidinkite kalcio dienos 
normą iki 1500 miligramų. Geriausia 
pasisavinti kalcį iš maisto. Kalcio 
gausu pieno produktuose, pupose, 
brokoliuose, sardinėse. 300 miligra
mų kalcio rasite 1 puodelyje pieno ar 
jogurto, apie 2 puodeliuose brokolių. 

• Nepamirškite, kad vitaminas 
D yra būtinas kalcio pasisavinimui, 
kasdien reikia apie 500-1,000 viene
tų vitamino D. Nors daugelis mūsų 
turbūt pirmiausia griebtųsi multivit-
aminų buteliuko, nepamirškite, kad 
be šių mitybos priedų, vitajniną D 
pasisaviname iš pieno produktų ir 
kad vitaminas D gaminamas mūsų 
odoje, būnant saulėje. Žinoma, viskas 
turi savo kainą, ir turbūt turėčiau 
priminti tiesioginių saulės spindulių 
žalą odai, padidintą riziką susirgti 
odos vėžiu, melanoma ir t.t., bet 
palikime tai kitam rašiniui. 

• Nepamirškite apie pašalinius 
vaistų poveikius. Jei vis dėlto jūsų 
daktaras rekomendavo naudoti Fosa-
max, šis vaistas gali sukelti stemplės 
ir skrandžio opaligę, tad gerkite šį 
vaistą, užsigerdami didele stikline 
vandens, o jį išgėrę, negulkite ir ne
sėskite bent 30 minučių. 

• Jei dėlto tik negaunate pakan
kamai kalcio su dienos maistu, dak
taras gali jums patarti naudoti papil
domas kalcio tabletes. Jas patartina 
gerti su maistu, užsigeriant keliais 
gurkšniais pieno. 

. Nukel ta į 9 psl. 
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Metams$190.00 •1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakciia@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 

skelbimai@draugas.org 

mailto:redakciia@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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KODĖL LIETUVOS NEGALI VALDYTI 
LIETUVOS SAUGUMAS? 

ANDRIUS KUBILIUS 

Cinizmo pergalė - laikina 

Praėjusį ketvirtadienį paaiškėjo, 
kam buvo reikalingas delsimas spren
džiant (Valstybės saugumo departa
mentas) VSD problemas - cinizmas 
pasiekė laikiną pergalę; per delsimo 
laikotarpi, matyt, buvo sėkmingai pa
dirbėta su Darbo partija; Darbo parti
ja prisiėmė didelę atsakomybę gelbėti 
Arvydą Pocių. 

Keletas minčių dėl Arvydo Po
ciaus teiginių. Anksčiau, kai VSD 
turėdavo problemų - tik šnipus pa
gaudavo, dabar jau naujų dalykų 
pažerta. Tačiau pats elgesys yra toks 
pat; taip jau sutampa, kad VSD 
nusikaltimus vis išsiaiškina tam tik
rais momentais, - kai tik kontržval
gybos pareigūnai paliudijo, VSD išsi
aiškino, kad jie prasižengėliai ir juos 
nušalino nuo pareigų; dabar, kai iški
lo grėsmė pačiam A. Pociui būt i 
atleistam, VSD vietoj šnipų pagavo 
valstybės išdavikus, matyt, tuos pa
čius kontržvalgybos pareigūnus. 
Antra, ką išgirdome - tai KGB re

zervisto aiškinimas, kad jo kritikas 
Seime yra nepatikimas, nes tariamai 
buvo KGB patikėtinis; taip pat 
pasirodo, kad A. Pocius savo atleidi
mo dieną išsiaiškino Bražuolės tilto 
reikalus, ko negalėjo išsiaiškinti 
dešimtmetį. Galima daryti išvadą, 
kad reikia dažniau, - kas tris mėne
sius, - A. Pocių atleidinėti - kiek
vieną kartą paaiškėtų vis naujų 
dalykų, vis naujos bylos būtų ištirtos. 

Būtų linksma, jei nebūtų graudu. 
Kiek tai tęsis, priklausys nuo prezi
dento, valdančiosios koalicijos ir 
Darbo partijos. Jų atsakomybė yra 
apsispręsti, kaip toliau spręsti VSD 
problemas. Jeigu paskelbs, kad jiems 
tinka tokia VSD vadovybė, nebūsiu 
labai nustebęs. Cinizmui ribų Lietu
voje kol kas nesimato. Jeigu A. Pocius 
gali šantažuoti Seimą, tai kodėl jis 
negali šantažuoti kitų valstybės insti
tucijų? Jeigu Rusiją valdo saugumas, 
kodėl Lietuvos negali valdyti lietu
viškas saugumas? 

Kodėl taip vyksta - galiu tik 
spėlioti - akivaizdu, kad noras už
gniaužti komiteto atliktą tyrimą, ne
leisti paviešinti surinktos medžiagos, 

yna begalinis, sugebėjimų ir galių tai 
daryti yra pakankamai daug. Kiek 
šioje valstybėje, ir ypač t a rp valstybės 
vadovų, yra atsakomybės ir kiek 
saugumietiškų šantažų baimės -
pamatysime artimiausiu metu. Kodėl 
tiek daug baimės - galiu tik spėlioti. 
Kas už to stovi - ar t ik „valsty
bininkai", ar kokie nors žiniasklaidos 
magnatai, bijantys komiteto tyrimo 
paviešinimo, nes ten yra liudijimų ir 
apie jų nuodėmes, a r dar didesni 
dalykai - kada nors pamatysime. Vis 
tiek tai kada nors paaiškės. 

Šiandien esu kviečiamas į Vals
tybės gynimo tarybą. Praėjusioje, kur 
buvo svarstomi saugumo reikalai -
taip pat teko dalyvauti. Tada jau
čiausi, kad Valstybės gynimo taryba 
buvo skirta ir mano asmens auk
lėjimui. Po to prezidentas kreipėsi į 
Konstitucinį Teismą. Sį kartą, kaip 
suprantu, Valstybės gynimo taryba 
kviečiama tam, kad konstatuotų, jog 
A. Pocius pateikė savo teiginių įrody
mus. Bet tie įrodymai bus paskelbti 
valstybės paslaptimi. Arba bus pra
nešta, kad tyrimas tęsiamas, o tyrimo 
medžiaga yra paslaptis. I r viskas vėl 
liks taip, kaip buvo. Tokie žaidimai 
mūsų valstybėje jau t ampa įprastu 
reikalu. Ir nereikia galvoti , kad 
žmonės to nemato. Tenka tik paste
bėti, kad už VSD veiklą atsako pats 
prezidentas, o ne kolektyvinė Vals
tybės gynimo taryba. 

Galų gale, ar dar reikia stebėtis, 
kad po NSGK tyrimo kažkodėl Vals
tybės gynimo taryba nebuvo sukvies
ta, nebuvo išklausyti komiteto argu
mentai dėl padėties Valstybės saugu
mo departamente. Šiandien aš Vals
tybės gynimo tarybai t ikrai pasiūly
siu apsvarstyti ir NSGK išvadas. Ma
nau, kad tai bus atsisakyta padaryti. 

Utenos rajone gyvenantis lietu
vių literatūros klasiko kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto giminaitis — 
jo vyriausios sesers Marijonos Naku-
tienės vaikaitis — Vytautas Nakutis 
neseniai paaukojo Svėdasų krašte 
gyvuojančiam vaižgantiečių klubui 
„Pragiedrulys" du šimtus litų. Tokį 
geraširdišką gestą at l ikdamas Vaiž
ganto giminaitis papasakojo ir įdomią 
savo šeimos istoriją. 

Kai, pasibaigus Pirmajam pasau
liniam karui, Vytauto tėvelis Juo
zapas Nakutis (Vaižganto sesers Ma
rijonos sūnus) sugrįžo į gimtuosius 
Malaišius, caro armijos kareivio čia 
nelabai laukė. Brolis iš karto pareiš
kė, kad jam gimtinėje niekas neprik
lauso, kad nėra čia jokios Juozapo da
lios. Nieko kita neliko tuomet J. Xa-
kučiui, kaip tiktai kreiptis patarimo i 
savo dėdę kunigą J. Tumą-Vaižgantą. 
Sis buvusį kareivį atidžiai išklausė, 
paguodė ir patarė kreiptis į teismo 
antstolį. Dėdės patarimo paklausęs, 
malaišietis taip ir padarė. Teismo ants
tolis turtą tarp brolių padalijo, ati
tinkama dalis atiteko ir Juozapu: 
Jisai labai buvo patenkintas dėdės 
Vaižganto teisingu patarimu. Ir dar. 
J. Tumas-Vaižgantas savo sesers sū
nui tuomet, 1922 metais, dovanojo 
200 litų „gyvenimo pradžiai", mat J. 
Nakutis neseniai buvo vedęs savo 
išrinktąją Marcelę. 1900 metais gi
musi Marcelė ir keturiolika metų vy-

Dėl santykių su 
socialdemokratais 

Mūsų susitarimas kol kas nevyk
domas. Ateina metas ir premjerui 
apsispręsti, kada jis yra tikras - ar 
tada, kai konfidencialiuose pokal
biuose mums aiškina, kad A. Pocių 
reikia nedelsiant keisti ir kad tik P 
Malakauskas gali jį pakeisti, ar tada, 
kai neslepia džiaugsmo, kad Seimas 
nepradėjo A. Pociaus atleidimo pro
cedūros. Premjero įtikinėjimai, kad 
jis negali įtikinti savo frakcijos, ar 
prezidento jau nebejaudina? Ateina 
metas kalbėti aiškiai ir principingai. 
Gal ir patogu būti „valstybininkų" 
sistemos, užvaldžiusios valstybę dali
mi ir dar būti tokios sistemos prem
jeru, bet mes tokios sistemos dalimi 
nebūsime. O tai reiškia, kad mūsų 
santykiai su valdančiąja koalicija gali 
tapti tokie patys, kaip ir kitų opo
zicinių frakcijų, tai yra nesaistomi 
jokiomis sutartimis. 

Dėl NSGK medžiagos 
pavieš in imo 

Seimo valdyba pasitarė ir nutarė 
NSGK medžiagos paviešinimo klau
simą galutinai svarstyti ateinantį 
trečiadienį, kai bus galutinai išsiaiš
kinti visi paviešinimo procedūriniai 
niuansai. Noriu pastebėti, kad pagal 
galiojančio Valstybės ir tarnybos 
paslapčių įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, 
už informacijos įslaptinimą ir pa
grįstą s laptumo žymų suteikimą 
atsako paslapčių subjekto struk
tūrinio padalinio, parengusio ir 
įslaptinusio informaciją, vadovas, tai 
yra NSGK vadovas, o ne Seimo 
pirmininkas ar Seimo valdyba. 

resnis jos vyras Juozapas už tuos 
Vaižganto duotus 200 litų tada nusi
pirko dvi karves. Šeima Malaišiuose 
įsikūrė, pasistatė namą, įveisė sodą. 
Ne kartą jų troboje lankėsi Vaižgan
tas. Pasak V Nakučio, nors kunigas 
buvo žymus rašytojas, gerai žinomas 
visuomenės veikėjas, tačiau buvo 
paprastas ir kuklus žmogus. 

Nukelta \ 8 psl. 

Juozas Tumas-Vaižgantas 

Maskva priglaudžia karo 
nusikaltėlius 

PETRAS KATINAS 

Kaip pranešė Bosnijos ir Her
cegovinos saugumo tarnybos pareigū
nai, dėl telefoninių pokalbių pasi
klausymo išaiškėjo, kad buvęs Bosnijos 
serbų vadas Radovanas Karadžičius 
slepiasi Rusijoje. Apie tokias Bosnijos 
ir Hercegovinos saugumo tarnybų 
išvadas pranešė Sarajevo laikraščiai. 

Į šiuos pranešimus bemat atsi
liepė Rusijos migracijos tarnyba. Jos 
vadovai pareiškė „neturintys duo
menų", kad šis karo nusikaltėlis rado 
prieglobstį Rusijoje. Galima atkreipti 
dėmesį, jog Migracijos tarnyba, kaip 
jau įpratusi, nedrįso kategoriškai 
paneigti tokių pranešimų, o tik 
pareiškė „neturinti duomenų". Beje, 
anksčiau ta pati Migracijos tarnyba 
griežtai atmetė, dabar jau visų, netgi 
pačios Rusijos, pripažintą faktą, kad 
Rusijoje prieglobstį radusi buvusio 
Jugoslavijos diktatoriaus, irgi Bal
kanų karo nusikaltėlio, Slobodano 
Miloševičiaus žmona ir sūnus, kurie 
taip pat kaltinami karo nusikalti
mais. Taigi, ypač žinant, kad Mask
voje nuo seno saugų prieglobstį randa 
jai palankūs ir naudingi asmenys, 
siekiant jais pasinaudoti reikiamu 
momentu, Bosnijos žvalgybos duo
menimis reikia tikėti. 

Tarptautinis Hagos karo nusi
kaltimų buvusioje Jugoslavijoje tri
bunolas kaltina R. Karadžičių ir jo 
artimiausią bendražygį, Bosnijos 
serbų armijos generolą Ratko Mla-
dičių įvykdžius daugybę karo nu
sikaltimų, nusikaltimais žmogišku
mui ir taikių gyventojų genocidu. 

Šiomis dienomis naujasis Jungti
nių Tautų Organizacijos generalinis 
sekretorius Pan Gi Munas paragino 
R. Karadžičių ir R. Mladičių pasi
duoti Hagos tribunolui patiems. Ta
čiau, aišku, tai tik balsas, šaukiantis 
tyruose. Apskritai, kaip teigia Rusijos 
laikraščio „Novoje russkoje slovo" 
apžvalgininkas Sergejus Gryzunovas, 
Balkanų karo metu bendravęs su 

šiais kariniais nusikaltėliais, jis 
abejojantis, ar R. Karadžičius slaps
tosi Rusijoje. Jo nuomone, R. Kara
džičių gali priglausti Baltarusija. Tuo 
labiau kad Baltarusijos „tėtušis" 
nepraleidžia progos verkšlenti, kaip 
NATO ir amerikiečiai „skriaudžia" 
brolius slavus - serbus. Tačiau S. 
Gryzunovas, pažinojęs generolą R. 
Mladičių. neatmeta galimybės, jog šis 
gali būti Rusijoje, nes turi labai 
artimus ryšius su Rusijos armijos 
specialiosiomis tarnybomis. 

Kita vertus, serbu kariniai nu-
sikaltėliai bijo pasiduoti Hagos tarp
tautiniam tribunolui ir susilaukti 
pelnytos bausmės nepaisant to, jeigu 
jie pasiduotų savanoriškai. Jie pui
kiai prisimena, kaip atsitiko su Bos
nijos serbų vadove Biliana Plavšič, 
kuri pakeitė R. Karadžičių 1995 me
tais. Nors ji irgi laikėsi aršios na
cionalistinės politikos ir serbų, kaip 
vyresniųjų brolių, statuso buvusioje 
Jugoslavijoje, bet atsiribojo nuo R. 
Karadžičiaus. Todėl ji 2001 metų 
sausio mėnesį pasidavė Hagos tri
bunolui. Tačiau, aiškiai to nesitikė
dama, buvo nuteista 11 metų kalėti. 
B. Plavšič išties tikėjosi, kad bausmė 
bus kur kas švelnesnė, o gal net ir 
visai išteisinta. Todėl suprantama, 
kad R. Karadžičius, kaip buvęs psi
chiatras, suvokia, kad, jam ir pasi
davus, kalėjimo vis tiek neišvengs. 

Tai, kad Kremlius palaiko Ser
bijos nacionalistus, niekam ne pas
laptis. Tuo labiau kad prezidentas 
Vladimir Putinas ir jo kagėbistinė 
aplinka stengiasi vėl sulošti Balkanų 
korta, rodo Maskvos ketinimas blo
kuoti Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus specialaus atstovo Mar-
čio Ahtisaro parengtą planą dėl Ko-
sovo problemos sprendimo. Rusija 
ketina vetuoti tą planą Jungtinių 
Tautų Saugumo taryboje. Tad pri
glausti vis dar kunkuliuojančio Bal-
kanų-serbų karo nusikaltėlius Mask
vai yra naudinga. O gal prireiks? 

GRĄŽINO VAIŽGANTUI 
SKOLĄ 
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UETUVIŲTELKINIAI 
iMMHMMMHMH* 

DETROIT, Ml 

VASARIO 16-OS MINĖJIMAS 
Pagrindinis Vasario 16-os minėji- nėjime dalyvaujančių, 

mas Detroite vyko š.m. vasario 25-tą Garbės svečius pristatyti buvo 
d. Dievo Apvaizdos'lietuvių parapijos pakviestas LB Detroito apylinkės 
šventovėje ir Kultūros centre. Jį valdybos pirmininkas Algis Rugie-
suruošė JAV LB Detroito apylinkės nius. Trumpai apibūdinęs šventės 
valdyba, talkinama LB Michigan apy- prasmę, jis pristatė minėjime daly-
gardos valdybos. vaujančius, net du JAV Kongreso 

Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis narius: Joe Knollenberg ir Thaddeus 
10:30 vai. ryto. Jaunimo organizacijų McCotter, bei pagrindinį minėjimo 
atstovams įnešus .organizacijų vėlia- prelegentą, tik ką perrinktą Michi-
vas, šv. Mišias atnašavo Dievo Ap- gan respublikonų partijos pirmininką 
vaizdos lietuvių parapijos, klebonas — Saulių Anužį. 
kun. Ričardas Repšys. Šv. Mišios Pirmiausia plačiau apie JAV 
buvo aukojamos žuvusių už Lietuvos Kongreso narį Joe Knollenberg. Jo 
laisvę aukų atminimui. Kun. Rešpys nuopelnus Lietuvai suminėjo Algis 
šventei pritaikytame pamoksle, pasi- Rugienius, po to pakvietė jį tarti žodį. 
telkęs sekmadienio evangelijos epi- Kongreso atstovas Joe Knollenberg 
zodą apie Kristaus gundymą, primi- trumpai paminėjo, kad Lietuva yra 
nė, kad Lietuvoje dar daug yra komu- viena iš stipriausių Amerikos rėmėjų 
nizmo sugundytų, jie dar ir dabar yra kovoje prieš terorizmą ir kad Ame

rika tai labai vertina. Jis 
sakė: kad dės pastangas, 
kad Lietuvos piliečiams 
būtų suteiktas bevizis ke
liavimas į Ameriką. Pami
nėjo, kad lietuvius pažįsta 
kaip aktyvią tautinę gru
pę, su kai kuriais iš jų 
respublikonų, jau daugybę 
metų bendrauja, tarp to
kių paminėdamas Joną 
Urboną. Joe Knollenberg 
baigus kalbą, JAV Michi
gan apygardos valdybos 
pirmininkė Liuda Rugie-
nienė už nuopelnus Lietu
vai, įteikė jam padėkos 
raštą. 

Po to vyko antro mi-1 

nėjime dalyvavusio JAV 
Kongreso nario Thaddeus 
McCotter pristatymas. Al
gis Rugienius priminė, 
kad McCotter, dar būda-

valdžioje ir nors Lietuva yra laisva, mas Michigan valstijos senatoriumi, 
kova dėl jos laisvės nepasibaigė, buvo aktyviai įsijungęs į Lietuvos, 
Kvietė, kaip Kristus, atmesti šėtono Latvijos ir Estijos laisvės akciją, buvo 
gundymus. Mane stebino jo atviri iniciatorius Michigan valstijos sena-
žodžiai, nes, kaip žinome, kunigams te, pateikiant ir priimant įvairias 

Vasario 16-osios šventėje Dievo Apvaizdos Kultūros centre, Southfield, Ml. 
Šventėje „Už nuopelnus Lietuvai" buvo pagerbti du JAV Kongreso nariai: 
Joe Knollenberg ir Thaddeus McCotter. Jono Urbono nuotraukoje (iš 
kairės): JAV Kongreso narys Thaddeus McCotter, Liana Butkūnaitė, 
Michigan Respublikonų parijos pirm. Saulius Anužis, Karina Puškoriūtė, 
Kongreso narys Joe Knollenberg ir JAV LB Michigan apygardos valdybos 
pirm. Liuda Rugienienė, kuri Kongreso nariams įteikė apdovanojimus. 

pastabose, kurios mano akimis tikrai padėkos raštą. 
buvo gilios ir gerai apgalvotos, primi- Pasibaigus kalboms, Algis Rugie
nė JAV istorinę praeitį, jos paskirtį nius iškvietė LB Detroito apylinkės 
tautų laisvės kovose, priminė, kad „Žiburio" lituanistinės mokyklos 
kažin ar Lietuva, Europa ir daugelis vedėją Vidą Pekorienę, perdavė jai 
kitų kraštų būtų laisvi, jei JAV Lietuvių fondo sveikinimą ir čekį 
nebūtų palaikiusi tautų laisvės sie- 2,300 dol. mokyklai paremti, 
kio. Jam baigus, Liuda Rugienienė už Toliau pagal programą — rezo-
jo nuopelnus Lietuvai, Michigan liucijos. Jas perskaitė Linas Baraus-
lietuvių vardu įteikė padėkos raštą. kas. Pirmoji buvo skirta JAV Kon-
Jaunimas McCotter įteikė padėkos 
raštą. Jaunimas kėlė ovacijas, šauk
damas „Thank you, thank you". • 

Atėjo ir pagrindinio minėjimo 
prelegento eilė. Jį, kaip ir kitus, pri
statė Algis Rugienius. Jis suminėjo 
Sauliaus Anužio dabartines ir anks-

gresui ir Bush administracijai. Viena 
iš jų — bevizio keliavimo į JAV 
Lietuvos piliečiams suteikimas. Ant
ra — skirta JAV Kongresui ir G. W. 
Bush administracijai bei Rusijai dėl 
Rusijos, Sovietų Sąjungos įpėdinės, 
atsilyginimo už okupacijos metu pa-

tesnes pareigas tarp amerikiečių ir darytas skriaudas Lietuvai, 
lietuvių. Taip pat priminė, kad Sau- Trečioji — dėl Lady of Vilnius he
lius prieš porą savaičių buvo vėl per- tuvių parapijos uždarymo New York 
rinktas Michigan respublikonų parti- kardinolui Edward Egan. 

Vasario 16-osios šventės proga suruoštame 
minėjime Detroit LB apylinkės pirm. Algis Ru
gienius perdavė Lietuvių fondo sveikinimą ir 
2,300 dol. paramos čeki „Žiburio" lit. mokyklos 
vedėjai Vidai Pekorienei. 

jos pirmininku. Jis taip pat yra LB 
Lansingo apylinkės valdybos pirmi
ninkas, Lietuvių fondo Tarybos na
rys, Detroito lietuvių skautų „Balti
jos" tunto tuntininkas ir Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas Michi
gan. 

Pakviestas kalbėti, Saulius iš 
pradžių angliškai, padėkojo JAV 

Ketvirta — Lietuvos prezidentui, 
Seimui ir vyriausybei dėl dvigubos 
pilietybės atstatymo Amerikos lietu
viams. 

Pagaliau atėjo eilė ir meninei mi
nėjimo programai. Pirmiausia Ber
nardo Brazdžionio „Tėviškės sodus" 
padeklamavo Ina Hudson. Toliau G. 
Kuprevičiaus „Preliudas" pianinu at-

Kongreso nariams už jų dalyvavimą liko Ada Simaitytė. A. Berzanskio 
minėjime ir jų nuopelnus Lietuvai. „Brangiausią žemę" sugiedojo mer-
Toliau lietuviškai apibūdino savo ginų vokalinis ansamblis. Merginų 

draudžiama atvirai politiniais klausi- rezoliucijas, ypač dėl Pabaltijo valsty- einamas pareigas respublikonų parti- vokalinis ansamblis scenoje, bent 
mais pasisakyti. Turiu pastebėti, kad bių priėmimo į NATO. Išrinktas JAV joje. Jis kvietė būti ne tik aktyviais mano žiniomis, pasirodė pirmą kartą, 
ypač įspūdingai buvo suorganizuotas Kongreso nariu jis ir toliau tęsia pra- lietuviškoje veikloje, bet ir jungtis į Ansambliui vadovauja Virga Simai-
aukų atnešimas, į kurį buvo įjungtas dėtą darbą — buvo vienas iš JAV Amerikos partijų gretas, nes tik tokiu tytė, akompanavo Ada Simaitytė. 
jaunimas. Kaip ir daugelyje sekma
dienių šv. Mišiose giedojimui vadova
vo Pranas Zaranka su Edvardu Sko-

Kongreso narių pasiūliusių JAV Kon
grese rezoliuciją Nr. 128, kuri buvo 
priimta JAV Kongrese. Jis teigė, kad 

čiu, Linu Mikulioniu ir Vitu Underiu. į Rusiją Sovietų Sąjungos įpėdinė, 
Solo giedojo Asta Piestys. Vargonavo atsiprašytų ir atsilygintų Lietuvai už 
Rita Giedraitienė. per penkiasdešimt metų okupacijos 

Po pamaldų rinkomės į Kultūros padarytas skriaudas, 
centrą, kur prieš prasidedant oficia-

būdu galima geriau prisidėti prie 
lietuvių reikalų pristatymo mūsų 
draugams amerikiečiams. Jis primi
nė, kad nebijotume pasisakyti, kad 
esame lietuvių kilmės. „Neužmiršti iš 

Kitos ansamblio narės: Kristina Ala-
mat, Lina Stanis, Vaida Maloney, Ina 
Hudson, Laura Civinskaitė, Rigonda 
Savickas, Eglė Garbenis, Kristina 
Petrauskaitė, Aida Valkauskienė ir 
Simona Gavrilenko. „Saulelę", talki-kur mes atėjome". Sauliui baigus 

kalbėti, Liuda Rugienienė už nuopel- nant Eglei Garbenis ir Simonai Gav-
Pakviestas tarti žodį, jis savo nus lietuviškoje veikloje įteikė jam rilenko, akordeonu pritariant Virgai 

Simaitytei, atliko jaunoji dainininkė 
(turbūt tik septynmetė) Rūta 
Ulcinskaitė. 

„Tu Lietuva" atliko Eglė Garbe
nis ir Simona Gavrilenko. Minėjimas 
pabaigtas merginų ansamblio atlie
kamomis dainomis „Žemė Lietuvos" 
ir, visai salei pritariant, „Lietuva 
brangi". 

Pabaigai turiu pagirti minėjimo 
organizatorius, kurie gana didelę mi
nėjimo programą sugebėjo suorga
nizuoti per vieną valandą ir penkioli
ka minučių. Gal iš jų turėtų pasi
mokyti ir kitos apylinkės, ypač Čika
ga, kur LB Lemonto apylinkės ruoš
tas minėjimas dėl pagrindinio prele
gento ilgokos paskaitos užsitęsė net 
dvi su puse valandos. Atėjus meni
nės programos daliai, nors ji buvo 
puiki, salėje buvo belikę tik keletas 
dalyvių. 

Jonas Urbonas 

liai minėjimo programai, vieni vaiši
nosi Reginos paruoštais lietuviškais 
patiekalais, kiti pasitenkino kava, 
pyragaičiais, pakeldami vieną kitą 
vyno taurę. 

Nors oras buvo prastokas, keliai 
padengti ledu, į pamaldas ir minė
jimą susirinko gana daug detroitie-
čių. Minėjimas prasidėjo, kaip ir buvo 
skelbta per radijo valandėles, punk
tualiai — lygiai 12:30 vai. p.p. Minė
jimą atidarė ir toliau programai 
vadovavo JAV LB Detroito apylinkės 
valdybos narys — Linas Barauskas. 
Pasveikinęs susirinkusius, jis pakvie
tė Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
kleboną Ričardą Repšį sukalbėti 
invokaciją. Kun. Repšys prašė Aukš
čiausiojo laiminti visus į minėjimą Š.m. vasario 25 d. Detroit LB apylinkės valdybos ruoštoje Vasario 16-osios 
~, r . r ^ .« - ,: . \.\.-:-..- i-....a., šventėje dali programos atliko Detroito merginų vokalinis ansamblis. 
^ . < . - ' . " • • . . .-r..-- vadovaujamas Virgos Šimaitytės. Iš kairės: Ada simaitytė, Vaida Maloney 

nai. Himnams akompanavo Ada Ši- Kristina Petrauskaitė. Ina Hudson. Kristina Alamat. Lina Stanis, Simona 
'.*. - ,:.-•: K-:s*.r..i ! • Gavrilenko. Aida Valkauskienė, Rigonda Savickas. Eglė Garbenis. Laura 

rauskaitė, pritariant daugumai mi- Civinskaitė ir vadovė Virga Simaitytė. lono U-oo^o nuotraukos. 
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PRISIMENU... 
ALBERTAS KANA1TIS 

Senas, odiniu viršeliu albumas. 
Vartau, žiūriu ir lyg ekrane atgyja 
praeities gyvenimo trupiniai, prabėgę 
metai... 

Pirmame puslapyje mano pra
džios mokykla, ketvirto skyriaus mo
kiniai, jauni vaikiški veidai, mokyto
jai — paskutinė diena. Kitais metais 
jau gimnazistai, „dideli" vyrai, mo
kam skaityti, rašyti. Atsisveikinam. 
Vasaros atostogos. Grįžtu namo. Di
delis kiemas, ratu apstatyti namai, 
kiemo viduryje sinagoga, beveik vis
kas žydų apgyvendinta. Prieš sina
gogą mažas butas su kepykla rūsyje. 
Tėvas kepėjas. Keli darbininkai, mo
tina, tėvas maišo miltus, kepa duoną, 
dieną ir naktį, rytdienai. Klientai jau 
iš ankstyvo ryto laukia eilėje. 

Kitame puslapyje mūsų butas: 
ilgas, lyg vagono kambarys, kur vie
name gale kėdės, mažas staliukas, dvi 
lovos, kitame — malkomis kūrenama 
krosnis virimui ir šildymui, dvi spin
telės maistui ir virtuvės indams, ir 
dar daugiau kėdžių... Palubėje lan
gas, kur voras ilsisi voratinklyje, kur 
kartais patrina savo šonus ir laukia 
aukos. 

Kalbu „jidiš", turiu jau daug 
draugų, lankau žydų šeimas. Rabinas 
mane tiesiog myli ir leidžia aplankyti 
sinagogą... 

Žiema nedaug yra ką veikti, kar

tais „velniukas" įsibrauna į galvą ir... 
su šlapiom pirštinėm „papuošiu" si
nagogos sienas kryžium, kas sukelia* 
baisų triukšmą. Kas nukenčia — 
tėvas. Turiu nuplauti sinagogos sie
nas, atsiprašyti rabino, vėl būti 
„geru" vaiku. 

Vietiniai žydai man atleidžia, 
supranta „velniuko" išdaigas. 

Netrukus šv. Kalėdos. Laukiu 
Kalėdų senelio, noriu traukinuko, 
noriu žaislų, visko noriu... Kūčios — 
nenoriu dar miegoti. Kampe, netoli 
mano lovos, maža Kalėdų eglutė, 
papuošta blizgučiais. Uždegam žva
kutes. O, kaip gražu! Vėlu, motina 
guldo mane į lovą, bet dar nenoriu 
miegoti. Akys merkiasi ir vis dar 
galvoju apie traukinuką, apie... Už
miegu. Pabundu. Langas palubėj 
užpustytas ir voras vis dar kampe 
laukia. Kambary šilta. Krosnelėj dega 
malkos ir matau, kaip į kaminą ver
žiasi žiežirbos. Vėjas švilpia kamine, 
sninga. Žiūriu ir matau po eglute Ka
lėdų senelio dovaną. Ar tai bus trau
kinukas? Šoku iš lovos, griebiu dova
ną, plėšau popierių, rankos dreba. 
Šiltos vilnonės kojinės, megztukas ir 
nauji batai... 

Ateina mama ir atneša naują 
paketuką, kurį Kalėdų senelis paliko 
kepykloje, nes negalėjo pro kepyklos 
kaminą su dideliu maišu padėti po 
eglute. Įėjimo durys buvo uždarytos, 
neturėjo rakto. Mėgino pro kaminą ir 

užkliuvo. Tėvas'ir motina įtraukė jį 
kepyklon. Pakete traukinukas! Šau
kiu, krykštauju laimingas. Bėgu laip
tais žemyn į kepyklą, noriu tėvui pa
rodyti traukinuką. Bėgu, nešu trau
kinuką. Įėjimo durys praviros, švilpia 
vėjas, pučia sniegą vidun. Kojos susi
pina, riedu laiptais. Verkiu, skauda 
nugara, rankos, galvą ir... trauki
nukas išsibarstęs ant kepyklos 
grindų. 

Savaitė kaip guliu lovoj ne tik 
nuo kritimo — plaučių uždegimas. 
Daktaro diagnozė rimta, pavojus 
komplikacijoms. Temperatūra 40 
laipsnių. 

Kliedžiu: ožkos ant lubų, katinai 
skraido, slibinai... Šaltis krato, pra
kaituoju ir staiga be sąmonės... 

Vaistai, kompresai su garstyčio
mis, daktaro patarimai, ir pamažu 
laimiu kovą. Pavasaris. Kieme tirpsta 
sniegas, vanduo bėga upeliais ir kai 
kur matyti žolė. Netoli lovos šei
mininkas mums įdeda langą ir taip 
pat prie pastato pastatė naują kam
barį. Du kambariai — prabanga. Už 
naujo lango didelis sodas su sprogs
tančiais medžių lapeliais, tyru oru ir 
pražydusių gėlių kvapu. Kitame kam
baryje du langai, daug šviesos, dau
giau vietos. Pagalvok — du kam
bariai... 

Tėvas suserga — širdis. Motina 
perima kepyklos darbą, nors jai 
reikia poilsio. Mūsų kepykla įgauna 
gerą vardą ir taip pamažu judam 
pirmyn. Po ilgo poilsio tėvas ir vėl 
prie darbo. Sunkiai krapštomės, 
einam į priekį. Gyvenimas sunkus, 

išlaidų daug. 
Laikas bėga, tėvo sapnas — 

nudsavi namai. 
Ir vėl liga — antras plaučių 

uždegimas. Praradau svorio, nenoriu 
valgyti, žaisti. Daktaras pataria, kada 
bus šiltesnis oras, praleisti bent 
savaitę Palangoj, kur saulė, jūros 
oras, druska padės mano sveikatai. 

Palanga. Geras šeimos draugas, 
žydas, važiuojam kartu, bus mano 
prižiūrėtojas. Kopos, poilsis, plaukio
jimas, geras maistas, karšti saulės 
spinduliai... Naktį sėdim prie jūros, 
apšviesti mėnulio, kuris beria savo 
šviesą ant vandens ir atrodo ilsisi ant 
mažų debesėlių. Nuotrauka išblukusi 
— seni laikai. Tiek daug romantikos, 
grožio. Rašau reportažą: „Palanga 
pro objektyvą". Laikraštis nespausdi
na. Atsakymas: „Gimnazistas negali 
rašyti reportažų be gimnazijos direk
toriaus leidimo". Vėl įklimpstu į 
sunkenybes. 

Šaukia direktorius, labai griež
tas, bet malonus žmogus, pokalbiui. 
Būsiu nubaustas? Nuostabu. Gaunu 
pasiūlymą bendradarbiauti naujoje 
vaikų knygoje. Patiko direktoriui 
reportažas, bet esu per jaunas juos 
rašyti. 

Paskutinis puslapis, paskutinė 
nuotrauka — dviejų aukštų mūriniai 
namai. Tėvo sapnas po daugelio me
tų išsipildė — nuosavi namai, dide
lė kepykla, daug gyvenamų kamba
rių... 

Užverčiu albumą, grįžtu į da
bartį. 

Autorius prie Buddha statulos Kamakura mieste. 

Gal todėl ir šiandien ji naudojama imperatoriui 
priimant garbingus užsienio svečius. 

Susipažinti su japonų kultūra ir teatru nuė
jome į vadinamąjį Gion kampą. Čia klausėmės 
savotiškai skambančios koto muzikos, stebėjome 
bunraku —r lėlių teatro spektaklį, kyogen japo
niškus šokius, gėlių išdėstymo (arrangement) cere
moniją ir pagaliau arbatos servavimo procedūrą, 
viskas su angliškais paaiškinimais. Kiekvieną 
vakarą išeidavome vien tik pasivaikščioti ir taip 
„ištirpti" japonų masėje, kurių tikslas, kaip ir mū
sų, atrodo, buvo tik vaikščioti, dairytis ir stebėtis 
taip gausiai siūlomų prekių bei suvenyrų gausa. 

Iki šiol galvoję, kad Japonija yra labai homo
geniškas ar vienarūšis kraštas, nustebome, kai su
žinojome, jog net penktadalis Kyoto gyventojų yra 
nejaponų kilmės. Tai yra korėjiečiai, ar jų pali
kuonys, kurie XX amžiaus pradžioje buvo atvežti į 
Japoniją tarnauti japonams kaip vergai. Čia daug ir 
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vadinamųjų tikrų japonų, vadinamų burakumin, 
kurie laikomi žemesnės klasės, nes jie atlikdavo 
darbus, kurie buvo laikomi nešvariais, kaip gyvulių 
skerdimas ar žmonių laidojimas. 

Baigiant savo Kyoto vizitą, neapsėjome nea
plankę garsios Satsuma keramikos gamyklos ir par
duotuvės. Istorija sako, kad tas menas nėra senes
nis už europietiška, bet yra tipiškai japoniškas, jau 
nuo XVII amžiaus. Šį tą įdomaus čia radus, žmo
nai dar parūpo man nežinomas „cloisonne" menas. 
Pasirodo, kad tai yra tipiškas japonų dirbinys, vadi
namas „Shippo", kuriame į specialią emalę yra įvai
riais būdais įvedami septyni elementai, auksas, si
dabras, smaragdas, agatas, koralai, kristalai ir per
lai. Ta kombinacija yra kelis kartus deginama, kol 
susidaro reikalingas storis. Tuomet gaminio pavir
šius poliruojamas, kol pasiekiamas norimas blizge
sio laipsnis. Nors jau žinojau, kad japonai laiko lyg 
ir nemandagumu, jei klausi kainos, paklausiau. 
Padaviau Fųji-Torii parduotuvės savininkui savo 
kredito kortelę, atsidusau, ir tapau mažo Fudoh-
sama bronzinės Buddhos savininku. Prie Buddhos, 
man nepastebėjus, kažkaip mūsų rankose atsirado 
du maži gražūs Kantami arbatos puodukai, o jų 
buvęs savininkas tik šypsojosi. 

Narą ir jos Buddha 

Maždaug 30 mylių į pietus nuo Kyoto yra 
nedidelė vietovė vardu Narą. Tai buvusi VIII am
žiaus Japonijos sostinė, kurios didžiausia Įdomybė 
šiandien yra milžiniška, labai sena Buddhos stovy-
la. Gerai nesupratau, bet ši Buddha yra kilusi iš 
Indijos ir turi kažką bendra su sanskritu, kur ji 
vadinama Vairocama. 

Jei mes jau buvome nustebę 93 tonas sve
riančia Buddhos statula Kamakura mieste, tai 
netekome žado. kai pamatėme didžiąją, pasaulyje 
didžiausią bronzinę Todaiji šventyklos Buddha, 53 
pėdų aukščio ir sveriančią net 450 tonų. Ji yra 

patalpinta didžiausiame pasaulyje iš medžio pas
tatytame pastate. Buddha laiko savo dešinę ranką 
maždaug krūtinės aukštyje ir, kaip sakoma, 
meldžiasi už žmonijos išganymą. Rankos delnas 
atsuktas į priekį, o vien nykštys yra penkių pėdų 
ilgumo. Kairė ranka yra žemiau, delnu į viršų, 
atrodo, lyg laukianti aukų. Sustojome pažiūrėti ir 
1426 m. statytoje Kofukuji šventovėje su jos pen
kiaaukšte pagoda. 

Pavakare nuėjome į stirnų parką, kur koks 
tūkstantis ar daugiau žmonių nebijančių stirniukų 
laisvai stypčioja po parką, atrodo, lyg laukdamos, 
kad paglostytum. Kokie tai švelnūs suvėrimai! 
Švelnūs? Taip, bet buvome perspėti nuo jų saugoti 
savo fotoaparatus. Grįžome praleisti paskutinę 
naktį Kyoto, o paskui vis tolyn. 

Himeji pilis 

Kitas ir gal paskutinis, mūsų kelionės sustoji
mas turėjo būti visame pasaulyje žinomame Hi-
roshima mieste. Bet greitasis „Shinkansen" trau
kinys pakeliui dar sustoja ir nedideliame Himeji 
miesteliuke, tai, naudodamiesi ta proga, keliom va
landom paliekam traukinį, nes žinome, kad netru
kus čia sustos dar vienas, taip dažnai kursuojantis 
greitasis. 

Pirma Himeji pilis buvo pastatyta jau 1346 m., 
ir per savo kaip gynybinės pilies 530 metų istoriją 
buvo kelis kartus stiprinta, gerinta, kol pagaliau ji 
buvo pripažinta sunkiausiai paimama tvirtovė. 

Bus daugiau. 

Himeji pilis. 
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Pavasarinis potvynis pamaryje slūgsta Seimas lauks A. Pociaus atsakymų 
Dėl prezidento dekreto, kuriuo iš juos gavęs Seimas užbaigs procedū-

pareigų siūloma atleisti Valstybės ras dėl nutarimo, kuriuo, pritariant 

Nemuno žemupyje Šilutės rajone dar tebėra apsemtos 66 sodybos. 
Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, kovo 19 d. (ELTA) — vynio vanduo dar yra užliejęs 65 kilo-
Vanduo beveik visose Lietuvos upėse metrų ilgio rajono kelių ruožų. 
slūgsta. Nemuno žemupys jau išsi
laisvino iš ledų ir vandens lygis čia 
ėmė kristi. 

Pasak Šilutės rajono savivaldy
bės administracijos Civilinės ir prieš-

Pagėgių savivaldybėje nuo kovo 
11 dienos užlietos sausumos plotas 
sumažėjo 4,3 tūkstančio hektarų, už
lietų kelių ilgis — 9 kilometrai. 

Tuo tarpu Klaipėdos apskrities 
gaisrinės saugos tarnybos vedėjo Ro- valdžiai netrūksta ir kitų bėdų. Po 
mulado Renčeliausko, vandens gylis avarijos valymo įrenginiuose į Kuršių 
ant kelio Silutė-Rusnė jau siekia tik marias tebeteka nevalytos Klaipėdos 
30 centimetrų. Tačiau kol kas leng- miesto nuotekos, 
vieji automobiliai keliami traktori- Bendrovės „Klaipėdos vande
nėmis priekabomis. nys" vadovas Leonas Makūnas Lietu-

Potvynio zonoje esančios Klaipė- vos radijui teigė, kad valandą į ma
dos, Šilutės ir Tauragės priešgaisri- rias išteka 1,500 kub. metrų nuo-
nės gelbėjimo tarnybos turi sudariu- tekų, per parą — 30,000. 
šios mobilias ugniagesių gelbėtojų Sekmadienį Klaipėdoje trūkus 
grupes, kurios budi ištisą parą ir iš- pagrindinei nuotekų linijai, į pievas 
vyksta padėti nelaimėje atsidūru- išsiliejo 3,000 kubinių metrų teršalų, 
šiems gyventojams. Avarija įvyko vamzdyne, jun-

Nemuno žemupyje dar tebėra ap- giančiame nuotekų siurblinę ir valy-
semta apie 20,000 hektarų sausumos, mo įrenginius. Šiuo metu avarija 
apsemtoje zonoje yra 11 kaimų, 66 likviduojama, o nuotekos leidžiamos į 
sodybose gyvena 138 žmonės. Pot- marias, praneša Lietuvos radijas. 

Gyvenamojo ploto brangimas 
t ruput į sulėtėjo 

Vilnius , kovo 19 d. (BNS) — dualius gyvenamuosius namus nei 
Būsto kainų augimas Lietuvoje per- butus daugiabučiuose. 
nai truputį sulėtėjo. Jos pakilo 39 
proc, arba 13 procentinių punktų 
mažiau negu prieš metus. 

Registrų centro duomenimis, 
pernai šalyje namai pabrango 46 
proc. (užpernai — 50 proc), o butai 

Registrų centro duomenimis, vi
soje Lietuvoje toliau augant būsto 
kainoms ir bendrai visų sandorių 
vertei, nupirkto būsto plotas nepa
liaujamai mažėja. 

Palyginti su 2005 metais, Lie-
— 42 proc. (48 proc). Tuo tarpu vien tuvoje butų paklausa pernai sumen-
Vilniuje būsto kainos pernai pakilo ko 16 proc, o individualių gyvena-
34 proc. (42 proc), iš jų butų — 35 mųjų namų — iki 3 procentų, 
proc. (38 proc) , o namų — 33 procen- Vilniaus miesto būsto rinkoje, vi-
tais (75 proc). suomet pasižymėjusioje didesniu 

Būsto kainų indeksai rodo, jog jautrumu ir ryškesnėmis permaino-
vis mažiau žmonių įperka būstą da- mis, šie rodikliai dar įspūdingesni. 
bartinėmis kainomis, o tie, kuriems 
gyvenamojo sektoriaus kainos yra 
įkandamos, mieliau renkasi indivi-

Vilniuje butų ir individualių namų 
paklausa per metus sumažėjo ^atitin
kamai 17 proc. ir 11 procentų. 

* Barselonoje vykusio Kata- sekmadienį reguliariojo sezono rung-
lonijos sport in io ė j imo k lubų tynėse svečiuose per pratęsimą 3:4 
čempionato 5 km moterų distan- nusileido Atlanta „Thrashers" ir, su-
cijoje nugalėjo šio Ispanijos miesto rinkę 99 taškus, tašku atsilieka nuo 
komandai atstovaujanti Sonata Mi- Nashville komandos. 28 metų puolė-
lušauskaitė. Lietuvos ėjikės laikas — jas iš Lietuvos per beveik 20 su puse 
23 minutės ir 12 sekundžių. Antrąją žaidimo minučių (20:22) kartą metė į 
vietą užėmė Patricia Carbo Nevado aikštės šeimininkų vartus. 
(26:19), o trečia buvo Montserrat Es- * Rumunijoje pasibaigusiame 
trada Fernandez (29:53). pasaulio jaunių (iki 18 metų) le-

* NHL Rytų konferencijoje do ritulio čempionato B grupės 
pirmaujančiai Buffalo „Sabres" turnyre visas penkias pergales bei 
komandai su Dainiumi Zubrumi vienintelį kelialapį į I divizioną iško-
nepavyko pasivyti lygoje pirmą vietą vojo Lietuvos rinktinė. Sekmadienį 
užimančios Nashville „Predators" lemiamoje dvikovoje ledo ritulininkai 
komandos. „Sabres" ledo ritulininkai 5:2 nugalėjo Pietų Korėjos komandą. 

saugumo departamento (VSD) vado
vą Arvydą Pocių, Seimas galutinai 
apsispręs gavęs šio atsakymus dėl 
Seime paskelbtų pranešimų apie iš
aiškintas rezonansines bylas. 

Seimo valdyba pirmadienį įpa
reigojo Seimo pirmininką Viktorą 
Muntianą kreiptis į VSD vadovą, pra
šant įrodymų, kuriais būtų pagrįsti iš 
Seimo tribūnos nuskambėję teiginiai. 

„Mane įpareigojo valdybos vardu 
kreiptis į VSD direktorių, kad pateik
tų medžiagą, patvirtinančią tai, kas 
buvo išsakyta Seimo plenarinio po
sėdžio metu. Iš VSD medžiaga reika
linga tam, kad apsispręstume, kaip 
užbaigti procedūras dėl A. Pociaus 
personalinio klausimo", — po vaidy
bos posėdžio sakė Seimo pirminin
kas. 

Pasak Seimo pirmininko, at
sakymų prašoma iki trečiadienio, 

prezidento dekretui, A. Pocius jo pa
ties prašymu būtų atleistas iš parei
gu-

„Formaliai procedūros nėra už
baigtos, kadangi turėjo būti ir sekan
tis žingsnis, nutarimo projektas tu
rėjo būti atmestas, to nebuvo", — sa
kė parlamento vadovas. 

Pagal Seimo statutą, procedūra 
dėl nutarimo, kuriam Seimas nepri
tarė po VSD vadovo kalbos, dar ne
baigta. 

Statutas numato, jog, Seimui ne
pritarus nutarimo projektui, spren
džiama — grąžinti jį tobulinti ar at
mesti. 

Kadangi šios procedūros nebuvo, 
pasak Seimo pirmininko, parlamen
tarai dar nepriėmė galutinio sprendi
mo dėl A. Pociaus likimo, o tą ruošia
masi padaryti gavus VSD vadovo at-
sakvmus. 

JAV: lietuviai blogai saugo 
radioaktyvias medžiagas 
Atkelta iš 1 ps l . 

Po rugsėjo 11-osios įvykių JAV 
energijos departamentas išleido per 
100 milijonų JAV dolerių radioak
tyviųjų šaltinių apsaugai kitose ša
lyse. 

Ypač daug dėmesio amerikiečiai 
skyrė Rusijai bei kitoms posovieti
nėms šalims, tarp jų — ir Lietuvai. 

Viena JAV remiamos programos 
dalių — medicinos aparatūros, kurio
je naudojamos radioaktyviosios me
džiagos, apsauga. 

Speciali signalizacijos s is tema 
buvo sumontuota prie visų spindu
linei terapijai naudojamų ir kobalto-
60 turinčių aparatų Lietuvoje. Tokie 
įrenginiai yra Vilniaus, Kauno, Šiau
lių ir Klaipėdos onkologijos įstaigose. 

Bet atvykę patikrinti, kaip vyk
doma JAV vyriausybės remiama pro
grama, amerikiečiai apstulbo. Vieno
je ligoninėje užtikę nutrauktą kabelį 

tikrintojai išsiaiškino, jog įrenginys 
visą mėnesį buvo be apsaugos. 

Gydymo įstaigos savo ataskaitoje 
jie neįvardijo. 

Radiacinės saugos centro direk
torius Albinas Mastauskas patvirtino 
„Lietuvos rytui", jog iš JAV atvykę 
specialistai ieškojo pažeidimų. 

Amerikiečiams užkliuvusi ligo
ninė, pasak jo, ruošiasi pakeisti senos 
kartos aparatūrą, naudojančią radio
aktyvųjį kobaltą, modernesne. 

„Tuomet, kai lankėsi delegacija, 
patalpos, kuriose stovėjo spindulinei 
terapijai naudojama aparatūra, buvo 
rekonstruojamos, o pats įrenginys — 
išmontuotas. Iš jo buvo išimta galvu
tė su kobaltu ir uždaryta saugykloje. 
Apie tai amerikiečiai buvo informuo
ti. Tačiau išvadose jie vis tiek parašė, 
esą prietaisas su radioaktyviąja me
džiaga nėra saugomas", — stebėjosi 
A. Mastauskas. 

A. Kubilius: cinizmas pasiekė laikiną pergalę 
Atke l ta iš 1 ps l . 

Jo nuomone, be tokio apsis
prendimo nėra jokios prasmės kalbėti 
apie procedūras. „Jeigu bus apsis
prendimas, manau, kad tada bus ras
ti ir visi procedūriniai sprendimai", 
— sakė Tėvynės sąjungos vadovas. 

Pasak jo, praėjusį ketvirtadienį 
paaiškėjo, kam buvo reikalingas del
simas sprendžiant VSD problemas. 
„Cinizmas pasiekė laikiną pergalę; 
per delsimo laikotarpį, matyt, buvo 
sėkmingai padirbėta su Darbo parti
ja. Darbo partija prisiėmė didelę at
sakomybę gelbėti A. Pocių", — mano 
politikas. 

A. Kubiliui susidaro įspūdis, kad 
VSD nusikaltimus vis išsiaiškina tam 
tikrais momentais. „Pasirodo, kad A. 

no dėl Bražuolės tilto tai, ko negalėjo 
išsiaiškinti dešimtmetį. Galima dary
ti išvadą, kad reikia dažniau, kas tris 
mėnesius, A. Pocių atleidinėti — 
kiekvieną kartą paaiškėtų vis naujų 
dalykų, vis naujos bylos būtų ištirtos. 
Būtų linksma, jei nebūtų graudu", — 
pažymėjo A. Kubilius. 

Svarstydamas, kodėl taip vyksta, 
jis sakė, kad yra noras užgniaužti 
Seimo komiteto atliktą tyrimą, ne
leisti paviešinti surinktos medžiagos. 

Pirmadienį pakviestas į Valsty
bės gynimo tarybos posėdį A. Kubi
lius mano, kad Valstybės gynimo ta
ryba kviečiama tam, kad konstatuo
tų, jog A. Pocius pateikė savo teigi
nių įrodymus. 

J is taip pat pažymėjo, kad už 
Pocius savo atleidimo dieną išsiaiški- VSD veiklą atsako pats prezidentas. 

B. Berezovskis dėl A. Litvinenkos 
nunuodijimo kalt ina V. Putiną 
Atkelta iš 1 psl. 
V Putino draugas, buvęs KGB dar
buotojas Andrejus Lugovojus, įvykdė 
žmogžudystę. 

Kremlius iki šiol neigia bet kokį 
dalyvavimą organizuojant A. Litvi
nenkos nužudymą, o šių metų pra
džioje A. Lugovojus pasakojo nunuo
dijimo tyrime dalyvaujantis kaip liu

dininkas, o ne įtariamasis. 
Iš Rusijos dėl kaltinimų politine 

korupcija ir sukčiavimu pasitraukęs 
B. Berezovskis save vertina kaip ko
votoją su didėjančiu V Putino autori
tarizmu Rusijoje. Didžioji Britanija 
jam suteikė politinį prieglobstį. Tai 
kelia ne tik V Putino pyktį, bet ir 
tarptautinę įtampą. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AF£ Reuters, AP, Intertoc, JTAR-1BSS, BNS 2Nų s&r&kų pranestmais) 

Antikariniai protestai sklinda 
j Nevv York ir Vakarų pakrantę 

Žymi karo Irake priešininkė Cindy Sheehan (v) Washington, DC. 

N e w York, kovo 18 d. 
(AFP/BNS) — Sekmadieni Nevv York 
ketina perimti estafetę iš kitų Jung
tinių Valstijų didmiesčių, kur jau vy
ko masinės antikarinės eisenos — čia 
ir kituose didžiuosiuose Vakarų pa
krantės miestuose laukiama j gatves 
plūstelint tūkstančių protestuotojų, 
reikalausiančių nedelsiant baigti ka
rą Irake. 

Judėjimas „United for Peace and 
Justice", kuris skelbiasi esąs didžiau
sia Jungtinių Valstijų antikarinė or
ganizacija, tikisi, kad protestuotojai 
gausiai rinksis paminėti ketvirtųjų 
JAV vadovaujamo karinio įsiveržimo 
į Iraką metinių. 

„Nacionalinis antikarinis judėji
mas planuoja vieningą protesto akci
jų bangą, kuri ragins Kongresą už
baigti okupaciją ir nedelsiant išvesti 
JAV karius", — teigiama organizaci
jos išplatintame pranešime. 

Masiniai antikariniai mitingai 
taip pat organizuojami San Francis-
co, Portland ir Seattle. 

Artėjant ketvirtosioms JAV ka
rinio įsiveržimo metinėms, šeštadienį 
dešimtys tūkstančių demonstrantų 
atžygiavo prie Pentagono slenksčio, 
reikalaudami, kad JAV tuojau pat 
trauktųsi lauk iš Irako. 

Šaltą dieną žmonės iš visų Jung
tinių Valstijų susirinko prie JAV Gy
nybos departamento patalpų atvirai 
pasmerkti konflikto, kuris nusinešė 
daugiau kaip 3,200 amerikiečių karių 
ir dešimčių tūkstančių irakiečių civi
lių gyvybes. 

Buvęs JAV teisingumo ministras 
Ramsey Clark ragino pradėti prezi
dento George W. Bush apkaltos pro
cesą, o sūnaus Irake netekusi Cindy 
Sheehan reikalavo išvesti ameri
kiečių pajėgas. 

„Aš čia dalyvavau proteste 1967 
metais", — prie Pentagono, kur anks
čiau vyko demonstracijos prieš Viet
namo karą, sakė 59 metų Maureen 
Dooley Tačiau tąkart rezultatų teko 
ilgai laukti: „Karui užbaigti prireikė 
septynerių metų", — prisiminė ji. 

Irakiečius vis labiau užvaldo pesimizmas 
Londonas, kovo 19 d. 

(AFP/BNS) — Irakiečius vis labiau 
užvaldo pesimizmas ir netikrumas 
dėl ateities, rodo ketveri metai po 
JAV vadovaujamos invazijos į Iraką 
atlikta apklausa, kurios rezultatai 
skelbiami pirmadienį. 

Apklausa rodo, jog tik 39 proc. 
apklaustų irakiečių mano, kad viskas 
jų gyvenime klostosi gerai, ir tik 35 
proc. mano, kad kitais metais jų gy
venimas pagerės. 

Tik 40 proc. apklaustųjų tikisi, 
kad pagerės bendra situacija. 

Si apklausa, kurią užsakė BBC ir 
„ABC News", taip pat parodė, kad tik 
vos daugiau nei ketvirtadalis — 26 
proc. — apklaustųjų sakė, jog jaučiasi 
saugūs savo gyvenamajame rajone. 

Nustatyta, kad trūksta ir kitų 
būtiniausių dalykų, pavyzdžiui, 88 
proc. apklausos dalyvių nurodė, kad 
aprūpinimas elektra yra „gana blo
gas" arba „labai blogas". 

Maždaug 69 proc. apklaustų ira
kiečių pateikė panašius atsakymus 
apie aprūpinimą švariu vandeniu, o 
88 proc. taip kalbėjo apie aprūpinimą 
degalais ir kuru. 

2005 metų lapkritį BBC užsaky

mu atlikta apklausa rodė daug di
desnį optimizmą — tada 71 proc. ap
klaustųjų sakė, kad gyvena gerai, 64 
proc. manė, kad po metų jų gyveni
mas pagerės, o 69 proc. tikėjo, kad po 
metų pagerės padėtis šalyje. 

Padidėjusį pesimizmą atspindi 
tai, kad 14 proc. sumažėjo parama de
mokratijai ir 8 proc. padidėjo parama 
diktatoriškam vadovui ir islamo vals
tybės principui. 

Kaltinamos tiek valdžia, tiek 
koalicijos pajėgos — 53 apklaustųjų 
yra nepatenkinti Irako vyriausybės ; 
darbu, o 82 proc. nepasitiki užsienio 
pajėgomis. 

Maždaug 78 proc. apklaustų ira
kiečių nepritaria koalicijos pajėgų bu
vimui, o 69 proc. sakė, kad dėl jų bu
vimo saugumas sumažėjo. 

Tačiau užsienio pajėgų buvimo 
Irake šalininkai gali guostis tuo, jog 
56 proc. apklausos dalyvių nemano. 
kad Irake vyksta pilietinis karas, o 58 
proc. pritaria tam, kad būtų įšiaiky-
tas vieningas Irakas. 

63 proc. apklaustų nurodė kad 
užsienio pajėgos turėtų išeiti tik tada 
kai pagerės saugumo padėtis ir su
stiprės Irako institucijos 

LONDONAS 
Irako premjeras Nuri ai Maliki 

pirmadienį interviu televizijai tvirti
no, kad žudymas dėl tarpkonfesinės 
nesantaikos jo šalyje liovėsi ir kad dėl 
tolesnių kasdienių smurto apraiškų 
kalta ,,al Qaeda". „Pasakyčiau, kad 
žudymas dėl tarpkonfesinės nesan
taikos liovėsi", — sakė N. ai Maliki, 
kurio interviu turi būti transliuoja
mas pirmadienį, JAV vadovaujamos 
invazijos į Iraką ketvirtųjų metinių 
išvakarėse. „Grėsė tarpkonfesiniu 
karu, bet tai užbaigė du veiksniai — 
pirma, nacionalinis susi taikymas, 
kuris vis dar yra mūsų prioritetas. 
Antras dalykas yra saugumo tarnybų 
pajėgumas areštuoti tuos, kurie pro
vokuoja tarpkonfesinius neramu
mus", — sakė jis televizijai ITV 

Didžiosios Britanijos transliuoto
jų korporacija (BBC) pirmadienį pra
nešė vis labiau nerimaujanti dėl savo 
žurnalisto Alan Johnston, kuris prieš 
savaitę buvo pagrobtas Gazos ruože, 
saugumo. Londone išplatintame pra
nešime BBC paragino visus, minėta
me regione turinčius kokią nors įta
ką, daryti viską, kad A. Johnston bū
tų saugiai paleistas. Žurnalistas din
go kovo 12 dieną, kai iš BBC biuro 
važiavo automobiliu į savo namus 
Gazos ruože. „Nors mums nepavyko 
nustatyti, kas tiksliai atsitiko Alan, 
nėra abejonių, kad jis buvo pagrobtas 
ir yra laikomas kažkur Gazos ruože", 
— rašė BBC. 

HELSINKIS 
Po šio savaitgalio Suomija su

tvirtino savo poziciją kaip viena iš ša
lių, kurios parlamente posėdžiauja 
daugiausia moterų — jų skaičius 
naujojoje asamblėjoje nuo 37,7 proc. 
pakilo iki 42 proc. Į 200 vietų 
Eduskuntą buvo išrinktos iš viso 84 
moterys. Ankstesniame parlamente 
jų buvo 75. Suomija su kaupu įgy
vendino Europos Tarybos tikslą, kad 
moterys parlamente sudary tų 40 
proc. įstatymų leidėjų. Kovo mėnesį 
paskelbtas šios organizacijos tyrimas 
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parodė, kad ši rodiklį atitinka tik 
Švedija, kur moterys parlamente su
daro 46 procentus. 

VARŠUVA 
Vienas 76-erių metų Vokietijos 

pilietis nori atgauti sklypus šešiose 
Siaurės Lenkijos Lidzbarko miesto 
gatvėse — toks jo reikalavimas per
nai atsidūrė Europos Žmogaus Teisių 
Tribunole Strasbūre, rašo lenkų 
dienraštis „Rzeczpospolita". Feliks 
Hoppe nori šiame Varmijos Mozūrų 
miestelyje atgauti sklypus ir namus, 
kuriuose dabar gyvena keli tūkstan
čiai lenkų. Jis aiškina, kad iki 1939 
metų jo šeima nupirko visą šį nekil
nojamąjį turtą. „Tai būtų tas pats, 
jeigu mes, lenkai, dabar reikalautu
me sugrąžinti pusę Vilniaus", — sakė 
miestelio, kuriame gyvena 17,000 
žmonių, burmistras Arturas Wajsas. 
Pasak jo, „valstybės sienos buvo nus
tatytos visam laikui ir niekas dabar 
negali jų ginčyti". 

51 proc. lenkų nenori, kad jų ša
lyje būtų dislokuoti JAV priešraketi-
nio skydo sistemos elementai, rodo 
apklausa, kurios rezultatus paskelbė 
lenkų dienraštis „Rzeczpospolita". 
Priešingos nuomonės yra 30 proc. 
lenkų, o 10 proc. nekeltų amerikie
čiams jokių sąlygų. Net du trečdaliai 
apklausos dalyvių mano, kad spren
dimas kurti Lenkijoje priešraketinę 
sistemą turi būti priimtas referendu
mu. Netrukus Lenkijos vyriausybė 
turi pradėti derybas su JAV dėl prieš-
raketinio skydo elementų įrengimo 
Lenkijos teritorijoje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
Metus trunkantis diplomatinis 

boikotas palestiniečių vyriausybės 
atžvilgiu pirmadienį sušvelnėjo, kai 
Norvegijos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Gazoje susitiko su ju
dėjimui „Hamas" priklausančiu pa
lestiniečių premjeru Ismail Haniya. 
Tai pirmas I. Haniya ir Europos 
aukšto rango diplomato susitikimas 
nuo 2006 metų kovo, kai Vakarų val
stybės pradėjo taikyti ekonominę ir 
diplomatinę blokadą Palestinos savi
valdai, kad priverstų valdantįjį ju
dėjimą „Hamas" pripažinti Izraelį, 
atsisakyti smurto ir priimti laikinuo
sius taikos susitarimus. 

1-800-775-SEND 
www.aiianticexpresscorpxom 

Oceai 
Krovimu gabenimas 
j laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu į visas pasaulio Safis. 

Auto E Air Fr&įm i 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pašauto šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje Amenkoje. 

Small Packaaes 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

6801 76th Ave Bridgevievv, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800 775-7363 

http://www.aiianticexpresscorpxom
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LIETUVIŲ TELKINIAI CRAND RAPIDS, M! 

DETROIT, MI PAMINĖTOS ŠVENTES 

PRISIMINTA KOVO 11-OSIOS 
SUKAKTIS 

1990 m. Kovo 11d. sukaktis buvo 
paminėta sekmadienį, kovo 11 d., Šv. 
Antano lietuvių parapijos patalpose, 
Detroite. Minėjimas pradėtas iškil
mingomis šv. Mišiomis, kurias aukojo 
Lietuvos Šaulių sąjungos vyr. kape
l ionas ir parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Organizacijų vė
liavos buvo išstatytos bažnyčioje. 
Mišių skaitinius skaitė Antanas 
Osteika. 

Po Mišių parapijos salėje susirin
ko gražus būrys dalyvių. Salę puošė 
Mykolo Abariaus specialiai šiam mi
nėjimui padarytas užrašas: „Kovo 11-
oji 1990 Lietuvos laisvės diena". 
Minėjimui sumaniai vadovavo LŠSI 
vadas Mykolas Abarius. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Alfonsas Babonas. 
Tylos minute buvo prisiminti ir 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos lais
vę. 

LSSI vadas ir Švyturio jūrų šau
lių kuopos vadas Mykolas Abarius 
pasidalino mintimis apie Lietuvos 
nepriklausomybės tęstinumo aktą. Ši 
diena yra visiems lietuviams svarbi, 
nes be Vasario 16-osios, nebūtų ir 
Kovo 11-osios. Šios 17-os metinės 
tegul mums primena tuos, kurie par
odė daug drąsos ir meilės mūsų 
tėvynei Lietuvai jai taip sunkiomis 
sąlygomis. 2000 m. vadas M. Abarius 
lankėsi Lietuvoje, kur vasario 15 d. 
vyko pirmoji Lietuvos Šaulių sąjun
gos konferencija. Dalyvavo apie 200 
šaulių. Buvo išrinkta laikinoji centro 

Kovo 11 d. Grand Rapids lietu
viai ir jų draugai minėjo abi Lietuvos 
Nepriklausomybės šventes - Vasario 
16-ąją ir Kovo 11-ąją. Jie susirinko į 
Šv. Petro ir Povilo parapiją, prisimin
dami, kai lygiai prieš 17 metų toje 

valdyba ir jos pirmininkas. Vasario pačioje vietoje, tada 1990 metais, 
16-ąją vyko iškilmės, buvo atidengtas daugelis šios dienos dalyvių su vilti-
ir pašventintas paminklas. Tada mi ir susirūpinimu kantriai laukė 
Lietuva žengė savo pirmuosius lais- Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
vės žingsnius. 2004 m. lapkričio 23 d. pranešimo iš Lietuvos. Ir po pietų 
buvo sušauktas pirmasis Lietuvos sulaukė, kai jį telefonu gavo per 
Šaulių sąjungos suvažiavimas ir jame Torontą, kur tą dieną posėdžiavo 
dalyvavo LŠSI vadas Abarius. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

iuo metu LSS yra tvirta, nepa- valdyba, laukdama Lietuvos Aukš-
sisekė jos suskaldyti. LSS yra priimta čiausios Tarybos sprendimo. Tame 
į Krašto apsaugos ministeriją kaip PLB posėdyje dalyvavo vienas ben-
nesukarinta organizacija. Dabartiniu druomenininkas iš Grand Rapids. 
laiku šaulių sąjungai priklauso 
10,000 šaulių. Iš jų 6,000 yra jaunieji 
šauliai. 

Baigdamas savo žodį vadas My
kolas Abarius perskaitė Elenos La
pinskienės eiles „Lietuvai". _, 

Du nauji jauni šauliai — Mykolas | | 
Abarius, jaunasis, ir Linas Orentas 
davė šaulių priesaiką, kuriai vadova
vo LŠSI kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas. Džiaugiamės, kad įsijungė 
nauji ir jaunesnio amžiaus nariai. 
Buvo pranešta, kad ir 15 naujų jaunų H|| 
šaulių įstojo į Švyturio jūrų šaulių 
kuopą ir ateityje duos savo priesaiką. 
Reikia tikėtis, kad įstos ir daugiau 
jaunesnio amžiaus narių, kurie galės 
užimti vyresnių narių vietas. 

Kovo 11-osios 17-os metinės 
baigtos visiems giedant Tautos him
ną. Po minėjimo vyko pabendravi
mas. Minėjimą ruošė Švyturio jūrų 
šaulių kuopa. 

R e g i n a Juška i tė -Svobienė 

SV ANTANO PARAPIJOS 
PADĖKA 

Šv. Antano lietuvių parpija 
Detroi te gyvuoja nuo 1920 m. 
gruodžio mėn. Si parapijėlė jau 
peržengė savo 86-uosius gyvavimo 
metus . Per tą laiką daug kas matyta, 
pas iekta ir išgyventa. Dabartiniu 
laiku mūsų parapija turi maždaug 60 
parapijiečių (ne šeimų). Nors mūsų 
parapijėlė nedidelė, skaičius vis 
mažėja ir parapijiečiai yra brandaus 
amžiaus, jie vis vien nepasiduoda — 
aktyviai dalyvauja ir reiškiasi įvair
iuose rengi-niuose bei minėjimuose. 
Visi visada jaučiasi lyg viena šeima ir 
dalinasi ar t imo meile. Parapijoje 
aktyviai reiškiasi šios organizacijos: 
Švyturio jūrų šaulių kuopa, ramovė-
nai, biru-tietės, BALFo 76-as skyrius, 
Dariaus ir Girėno klubas, Lietuvos 
Vyčių 102 kuopa, Lietuvos Vyčių 
organizacijos padalinys „Pagalba 
Lietuvai", kavinė ir Altoriaus draugi-

PASLAUGOS 

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 VVest 95th St, 

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

ja. Anksčiau akty-viai reiškėsi bažny
tinis choras, ku-riam 25 metų 
vadovavo muz. Stasys Sližys. Per 
paskutiniuosius 15 metus, šių eilučių 
autorė aprašė įvykius, renginius, 
minėjimus. Dienraštis „Draugas" 
mielai priėmė, spausdino ir garsino 
mūsų parapiją bei joje veikiančias 
organizacijas. Tai ypatinga ir nuošir
di padėka priklauso „Draugo" vyr. 
redaktorei Danutei Bindokienei. 

Visų mūsų draugiškos Sv Antano 
lietuvių parapijos vardu, tariame 
labai nuoširdų ačiū Jums, brangioji 
Danute Bindokiene, už gražų ir ma
lonų 15 metų bendradarbiavimą. 
Tikėkimės, kad ir kada ir kur nors vėl 
šauniai bendradarbiausime. Mes visi 
— klebonas kun. Alfonsas Babonas 
ir parapijiečiai Jus labai Įvertiname 
ir didžiai gerbiame. 

R e g i n a Juškai tė -Švobienė 
i r Šv. Antano l ie tuvių 

bažnyčios parapi j ieč ia i , 
De t ro i t e 

Grand Rapids LB apylinkės 
pirmininkė Sigilė Conway 

v 

Sių metų švenčių minėjimas 
prasidėjo su Mišiomis 103 metų senu
mo lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Mišias aukojo parapijos lietuvių 
kilmės parapijos klebonas Dennis 

Morrow, per pamokslą priminęs apie 
Nepriklausomybės šventes ir pra
vedęs specialią aukų rinkliavą pa
remti Lietuvos katalikų parapijas. 

Po Mišių parapijos mokyklos 
salėje minėjimą pradėjo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pirmininkė 
Sigilė Savukynaitė-Conway. Po Ame
rikos ir Lietuvos himnų ji pasveikino 
prie vaišių stalų sėdinčius susirinku
sius dalyvius ir supažindino su iš 
Detroito atvykusiais PLB Seimo ir 
JAV LB Tarybos nariais — LB 
Michigan apygardos pirmininke Liu
da Rugieniene ir LB Detroito apy
linkės pirmininku Algiu Rugieniu-
mi. Apylinkės valdybos narys Petras 
Treška perskaitė Michigan guberna
torės sveikinimą-proklamaciją valsti
jos gyventojams šių švenčių proga. 
Minėjimo kalbėtoja Liuda Rugieniene 
lietuvių ir anglų kalba trumpai ir 
gražiai paminėjo mūsų bendruome
nines pareigas tautai ir valstybei, 
dvigubos pilietybės klausimą, susi
rūpinimą dėl Aušros Vartų bažnyčios 
New York uždarymo bei reikalingą 
talką New York lietuviams. Kalbėjo 
apie Lietuvos valstybės tūkstant
mečio jubiliejų 2009 metais Lietuvoje 
ir kvietė visus dirbti bendruomeninį 
darbą. 

Tarp dalyvių buvo trys šeimos su 
įvaikintais našlaičiais iš Lietuvos, 
naujų tėvelių atvežtais į Ameriką 
prieš kelis mėnesius. Viena mergaitė 
yra paralyžiuota nuo juosmens, gali 
judėti su vežimėliu, jai reikalinga 
ypatinga medicinos pagalba ir spe
ciali priežiūra. Dabartiniai tėveliai su 
nepaprasta meile ją globoja, moko, 
parūpino jai geriausią medicinos 
pagalbą ir stengiasi, kad jai gyveni
mas ateityje būtų lengvesnis. 

Šventės metu buvo renkami 
parašai dėl dvigubos pilietybės pra
šymų, renkamos aukos LB veiklai. 
Buvo svečių, atvykusių iš vakarinio 
Michigan, Čikagos ir Kanados. Daly
vavo Grand Rapids gyvenantis JAV 
LB Tarybos ir LB Michigan apygar
dos valdybos narys Vytautas Jonaitis, 
ir kiti. 

K o r e s p o n d e n t ė 

GRĄŽINO VAIŽGANTUI SKOLĄ 

„ D R A U G A S " I n f o r m u o j a , 
„ D R A U G A S ' f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : Išeivijos ir 

Lie tuvos jungt is f 
„ D R A U G A S " l ie tuvybės 

švytury* ir sargas I 
P r e n u m e r u o k i m e I r 

s k a i t y k i m e „DRAUGĄ! 
www.draugas.org 

Atkel ta iš 3 psl . 
Su kiekvienu sodiečiu jis rasdavo 

bendrą kalbą, pašnekindavo ir vai
kus, mažuosius vaišindavo saldumy
nais. Vytauto tėvai pasakodavo, kad, 
susirengęs kelionėn į gimtinę, jis 
gimines įspėdavo, kad tie „nepjautų 
avino" ir per daug nesiruoštų jo vieš
nagei. Labai mėgo bulves su rūgusiu 
pienu, tad ir prašydavo ne mėsiškų 
gardėsių, bet būtinai bulvių... Naku-
čiai turėjo sode gardžių antaninių 
obuolių, tad rudenį suruošdavo Vaiž
gantui siuntinį ir tuos obuolius įdė
davo į autobusą, vadinamą „konce-
sine", važiuojantį iš Rokiškio į 
Kauną. 

Marcelė Nakutienė, ir sulaukusi 
garbingo amžiaus, mielai savo trobo
je priimdavo aplankyti Vaižganto 
gimtųjų Malaičių atvykstančius tu
ristus bei ekskursantus, rodydavo, 
kur mėgo ilsėtis rašytojas, Vaižganto 
dovanotas knygas, fotografijas, kokie 
buvę jo asmeniniai daiktai. Dabar jau 
nebėra tarp gyvųjų ir šios senolės. O 
uteniškis V Nakutis, neretai ap
lankantis Vaižganto ir savo gimtinę 

— Malaišių kaimą, ant tėvų trobos 
sienos užkalė dailią medinę lentelę su 
užrašu, jog šičia lankydavosi rašyto
jas kanauninkas Juozas Tumas-
Vaižgantas. 

„Vaižganto skaitymuose" daly
vavęs V Nakutis šių eilučių autoriui 
prasitarė, kad atėjo metas „grąžinti" 
tėvelio „skolą" Vaižgantui. Tuomet 
dėdė savo sūnėnui dovanojo 200 litų 
„pradžiai jaunavedžių gyvenimo". O 
jisai — Vaižganto giminaitis — sim
boliškai tokia pat pinigų suma nori 
pasidalyti su aktyviai veikiančiu ir 
jau ženklių laimėjimų pasiekusiu 
vaižgantiečių klubu „Pragiedrulys", 
kurio nariai rūpinasi Vaižganto 
gimtųjų vietų išsaugojimu ir prie
žiūra, tvarko šiam žymiam kraštie
čiui skirtą ekspoziciją Svėdasų krašto 
muziejuje. Žinoma, apie tą „skolą" 
buvo užsiminta tik juokais. Gerašir
dis žmogus, gerbiantis savo senelės, 
jos brolio J. Tumo-Vaižganto, savo 
tėvų atminimą, nutarė savo pensijos 
dalimi prisidėti prie klubo veiklos. 

XXI amžius 
2007 m. Nr. 16 
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Akių ligos 

OSTEOPOROZE 
A t k e l t a iš 2 ps l . Pirmiausia, 

taip gausite dar kelis miligramus 
kalcio, antra, gausite šiek tiek vita
mino D, trečia, vitaminas D ir lak
tozė (natūralus, piene esantis anglia
vandenis) palengvins kalcio reabzor-
bciją žarnyne. 

• Prasidėjus menopauzei, aptar
kite su savo daktaru HRT galimybę. 
Nepamirškite apie galimas komp
likacijas, sukeliamas HRT. 

• Nepamirškite būti atsargūs, 
venkite parkritimo ir galimų traumų. 
Keletas patar imų, kaip išvengti 
kaulų lūžių: venkite kilnoti ir nešioti 
sunkius daiktus, ribokite fizinio ak
tyvumo intensyvumą, avėkite pato
gia avalyne, kad išvengtumėte pasly
dimų ir nukritimų, reikalui esant, 
palengvinkite savo judėjimą, nau
dokite lazdelę ar stumiamą vaikšty
nę, sumažinki te daiktų sangrūdą 
namuose, Įsitikinkite, ar nėra laisvai 
slankiojančių kilimų ar takelių na
muose, būkite atsargūs vonios kam
bariuose, ypač įlipdami ar išlipdami 

iš vonios. Pagalvokite apie savo 
saugumą namuose, įtaisykite papil
domas rankenas ar turėklus. Daž
niausiai draudimas padengia „namų 
saugumo apžiūrą ir įvertinimą". 
Manau, neverta net priminti, būkite 
atsargūs lauke, vaikščiodami šlapiu, 
lede tu ar tiesiog nelygiu paviršiumi. 
Nepamirškite, kad grūdėtas, ak
menukais nusėtas takelis gali būti 
taip pat pavojingas, kaip ledėtas šali
gatvis. 

Pabaigai norėčiau pasidalinti 
nuoroda tolimesnei informacijai: 

Na t iona l Osteoporos is 
F o u n d a t i o n 
1232 22nd Street NW 
Washington, DC 20037-1292 
800-223-9994 
202-223-2226 
Web site: http://www.nof.org 

Tad būkime sveiki! 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
* Chicago, IL 60611 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

D R . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 L VVashington, Sufte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

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

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

Žmonės visi klysta, tik protingi pasimoko iš 
savo klaidų. Taip ir stuburo skausmai mums pri
mena, kad mes kažką ne taip darėme, o gal ir iki 
šiol darome. Mūsų įpročiai mus apibrėžia. Ką mes 
pastoviai darome, tokie ir esame. Atkreipkite 
dėmesį, kaip mes keliamės iš horizontalios ar ver
tikalios padėties. Dauguma mūsų apie tai net ne
susimąsto. Tačiau jogos mokslas skiria didelį dė
mesį tokiems, su stuburu susijusiems judesiams. 
Dėl to dažniausiai joga apibrėžiama, kaip gyveni
mo būdas, o ne atskiri fiziniai pratimai. Taip pat 
pozityvus mąstymas padeda įveikti fizinį skausmą. 
Galima atsisakyti žodžio „skausmas", pakeičiant jį 
kitu, pvz., „diskomfortu". 

Daug yra nuomonių, kaip įveikti fizinį skaus
mą. Vieni psichologai siūlo nekovoti su juo, o tie
siog susigyventi, priimti jį kaip draugą, kiti siūlo į 
viską žiūrėti, kaip į laikiną dalyką, atsižvelgiant, 
kad viskas gyvenime yra laikina. Aš mėgstu pa
juokauti: jei kas blogo atsitinka, tai laikina, o jei 
gero — tai amžina. Apskritai, humoras irgi pade
da. Dėl to, nors ir nekaip jaučiatės, nevenkite geros 
kompanijos, geros komedijos, nes geros emocijos 
padeda užsimiršti, tuo pagreitindamos gijimo pro
cesą. 

Turiu gerą pavyzdį, savo draugę Marytę, ku
riai, nors ir diagnozuotas vėžys, ji nenustoja džiaug
tis gyvenimu. Jos pozityvus mąstymas ir humoro 
jausmas ne tik padeda jai pačiai gyti, tačiau ir 
aplinkinius užkrečia optimizmu. Mano mama taip 
pat yra unikali moteris. Ji niekada neserga, o jei 
kas nors ir atsitinka, tai visada kartoja savo ste
buklingą frazę: „rytoj būsiu sveika", ir tai tikrai 
padeda. Neveltui tiek indų, tiek kinų filosofija daug 
mini apie pozityvaus mąstymo reikšmę. 

1. B e ž d ž i o n ė s p o z a 
Pėdos, keliai ir klubai vienoje linijoje. Keliai 

lengvai sulenkti. Viršutinė kūno dalis lengvai atpa
laiduota. Galite lengvai pasiūbuoti ar pasukti 
rankomis ratus. Kilkite iš šios pozos palengva: 
slankstelis, po slankstelio, nugara „riesta". Nuo

stabiai atpalaiduoja viršutinę pečių dalį. Galite šį 
pratimą daryti sėdėdami ant kėdės krašto. Ypač tai 
patartina vyresnio amžiaus žmonėms. 

2. Pas i l enk imo į p r i e k į poza su p r a s k ė s 
tom kojom. 

Nuleiskite rankas. Suveskite mentis, atverkite 
krūtinę. Dar labiau išsirieskite. Nieko nedarykite 
per jėgą, jei jaučiate, kad jūsų nugara dar nepa
siruošusi daryti šios asanos, praleiskite ją, kol su-
stiprėsite. 

4a,b. Kel iai p r i e k r ū t i n ė s poza 

Išskėskite kojas kiek įmanoma plačiau, pėdos 
žiūri į priekį. Kelius šiek tiek sulenkite. Stenkitės 
rankomis pasiekti grindis. Neužmirškite kvėpavi
mo. Neskubėkite kilti iš šios pozos, pirmiausia 
suveskite pėdas iki klubų pločio, kelius būtinai 
sulenkite ir iš Beždžionės pozos kilkite tokiu pačiu 
principu: nugara „riesta", slankstelis po slankste
lio. Kilkite lėtai, kad nejaustumėte svaigimo. 
Pradžioje darykite šį pratimą netoli sienos, kad 
galėtumėte atsiremti. 

3a,b. Modif ikuota k u p r a n u g a r i o poza 

Įvairiose jogos knygose ši poza vadinama „vėjo 
išleidimo" poza, kadangi labai padeda žmonėms, 
turintiems vidurių pūtimo problemą. Pradėkite 
nuo vienos sulenktos kojos prie krūtinės (4a pav). 
Koją ant žemės laikykite sulenktą. Kai jausite 
pagerėjimą apatinėje nugaros dalyje, bandykite 
koją ištiesti. Kvėpuokite ramiai, tris kvėpavimus. 
Pakeiskite kojas. 
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Keliai klubų plotyje. Įkvėpdami iškelkite 
rankas ir tempkite stuburą į viršų (3a pav.) Iškvėp
dami stumkite klubus į priekį ir lenkitės atgal. 
Neužlaužkite galvos. Kvėpuokite ramiai. Pratimo 
pradžioje laikykite tris kvėpavimus. 

4b. Pritraukite abi sulenktas kojas prie krūti
nės. Kvėpuokite į apatinę nugaros dalį. Galite ra
miai pasiūbuoti į abi puses ar pasukti nedidelius 
ratukus, taip atlikdami vidinį apatinės nugaros 
masažą. Darykite viską lengvai, neskubėdami, 
jausdami malonumą. 

Bus daug iau . 

Parengė sertifikuota jogos mokytoja 
Aušrinė Kinkienė 

Nuotr. Rimo Kinkos 

http://www.nof.org
http://www.illinoispain.com
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Šventes švenčiame k a r t u su t ėve l i a i s 
Čikagos lituanistinės mokyklos 

šeštokai kovo 10 d. kaip niekada sma
giai rinkosi į mokyklą. Lietuvos 17-
ąsias Nepriklausomybės metines pa
sitikome geltonais, žaliais ir raudo
nais paukščiais išpuoštoje Čiurlionio 
galerijoje. Bet svarbiausia, kad šią 
šventę šventėme kartu su tėveliais. 
Paprastai visose mokyklinėse šventė
se tėveliai lieka žiūrovais ir stebėto
jais. Si kartą tėveliai buvo pagrindiniai 
dalyviai — jie dalyvavo viktorinoje 
kaip lygiaverčiai varžovai. 

Kaip ir kiekviename pasivaržyme 
— visą kovą stebėjo ir įvertinimus sky
rė teisėjų komisija — Balzeko muzie
jaus direktorė Rita Janz, mokyklos 
direktorė Jūratė Dovilienė ir tėvų ko
miteto atstovė Dovilė Ruscciti. 

Poetas R Minelga eilėraštyje „Pa
moka šeštadieninėje" rašė: „Pro Kė
dainius teka upė. Kas — Nevėžis ar 
v 

Šešupė? O pro Kauną, ar žinai, kas 
banguoja amžinai?" 

Rūta Survilaitė ne tik paaiškino, 
ką mes mokomės kiekvieną šeštadie
nį, bet ir paragino tėvelius būti gar
bingais varžovais. 

Išsirinkę komandų kapitonus, o 
jais tapo: 6A — Monika Satkauskaitė, 
6B — Deimantė Tankevičiūtė, tėvelių 
komandos — Remigijus Šatkauskas, 
visi palinko prie pirmųjų klausimų. 
Klausimai buvo įvairūs: nuo istori
nių (Kokios buvo baltų gentys? Kur 
buvo steigiamos pirmosios lietuviš
kos mokyklos? Kas pirmosios lietu
viškos • knygos autorius?), geogra

finių (Kiek km nuo Kėdainių iki Šiau
rės ašigalio? Kiek km Baltijos jūros 
priklauso Lietuvai?), kalbinių ir etno
grafinių užduočių iki mįslių įminimo 
ir skaitytų literatūrinių kūrinių au
torių žinojimo. 

Ypač įdomu ir smagu buvo klau
sytis, kaip visos viktorinos metu tėve
lių komanda stengėsi ir nenorėjo nu
sileisti savo vaikučiams. Į klausimą 
„Kokie buvo populiariausi mergaičių 
vardai, suteikti naujagimėms Lietu
voje 2006 metais?", jie choru išvardi
no komisijos narių ir mokytojų var
dus. Aišku, atsakymas buvo įvertintas 
žemiausiais balais, o tuo labiausiai bu
vo patenkintos moksleivių komandos. 

Kaip ir visose šventėse, skirtose 
tėvynei Lietuvai, netrūko posmų apie 
jos grožį ir žmones, metų laikus ir 
mus supančią gamtą. Eilėraščius dek
lamavo: Ugnė Cesnauskaitė, Mantas 
Dirsė, Sandra Valentinavičiūtė, Mo
nika Satkauskaitė, Viktorija Bada-
raitė, Viktorija Kulbokaitė, Naglis Ci
cėnas, Gerdas Gudzevičius, Aleksas 
Sutrinaitis, Nidda Saparnytė ir Gab
rielė Noreikaitė. 

Posmus nuspalvino įvairių muzi
kos instrumentų garsai: Viltė Baliu-
tavičiūtė, Ramoną Butkutė ir Gab
rielė Noreikaitė skambino pianinu, 
Monika Satkauskaitė griežė smuiku, 
Julytė Lukoševičiūtė grojo fleita, o 
Edvinas KaFalius — klarnetu. 

Šeštokai sukosi lietuviško šokio 
sūkury, kurį įsuko šokių mokytoja Bi
rutė Matukonienė, o „Ąžuolai ža-

6 A skyriaus mokiniai su tėveliais pasibaigus konkursui. Antroje eilėje 
pirma iš dešinės Balzeko lietuvių muziejaus darbuotoja Rita Janz. 

Jūratės Doviiienės nuotr. 

Po pietų prasidės Vasario 16-osios programa. Šeštokės (iš kairės): Sandra 
Valentinavičiūtė, Rūta Survilaitė, Viktorija Kulbokaitė ir Monika Sat
kauskaitė jau pasiruošusios joje dalyvauti. Jūratės Doviiienės nuotr. 

liuos" traukėme kartu su tėveliais. 
Dainavimo mokytojos Birutė Ja

sinskienė ir Jūratė Grabliauskienė 
džiaugėsi, kad tėveliai dainavo kartu 
ir mokėjo visas dainuojamas dainas, 
kad vaikams tai buvo geriausias pa
vyzdys, kodėl reikia mokytis lietuviš
kų liaudies dainų. 

6 A klasės moksleiviai keletą 
savaičių triūsė prie vaizdinio plakato 
„Ką man reiškia Lietuva?" kūrimo. 
Vieniems Lietuva — tai istorinės vie
tos ir mūsų šalies simboliai, kitiems 
— tai močiutės cepelinai ir lietuviška 
gira, dar kitiems — krepšinis ir „Uni
ted LT" arba aplankytos Lietuvos 
vietovės ir nuotraukos iš tų kelionių. 
Tėveliai įvertino puikiai 6 B klasės 
moksleivių sukurtus knygų viršelius, 
skirtus istorinėms datoms. Prie tokio 
spalvingo ir margo lietuviško fono 
labąj tiko ir šeštokų dainuojama 
„Laisvė", kuri ypatingai buvo artima 
daugeliui tėvelių. Tais metais, kai ši 
daina tapo visų kovų už nepriklau
somybę simboliu, ne vienas šeštokų 
tėvelis stovėjo Baltijos kelyje, o vėliau 
ir Sausio 13-osios naktyje. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 
šeštokai — tai skirtingais metais ir iš 
įvairių Lietuvos vietų atvykę, o taip 
pat ir Amerikoje gimę lietuvių vaikai 
— smagią žinių ir sumanumo kovą 
baigė taisydami klaidas tų lietuvių, 
kurie savo kalba „paįvairina" nelie
tuviškais išsireiškimais. O 6 B klasės 

mokytoja Viktorija Turapinaitė paci
tavo ir mokinių kalbos „perlų". Juo
ko dozę gavo visi — ir vaikai, ir tėvai. 

Paskutinei užduočiai ruošėsi tik 
komandų kapitonai — iš popieriaus 
be žirklių suformavę Lietuvos kon
tūrus su miestais ir miesteliais. 

Kaip ir dera visose kovose yra 
v 

nugalėtojai. Šioje viktorinoje jais tapo 
6 A klasė. Antrąją vietą užėmė 6 B 
klasė, o tėveliai liko garbingoje 3-oje 
vietoje. Visos komandos buvo apdova
notos saldumynais, vaikai džiaugėsi 
pergale, bet labiausiai smagu buvo, 
kad visi buvom kartu — vaikai, tėvai 
ir mokytojai - vieningi ir suprantan
tys vienas kitą. 

Baigdama šį pasakojimą, noriu 
labai nuoširdžiai padėkoti šeštokų tė
veliams už aktyvų dalyvavimą ir 
kviečiu juos ir visus lituanistinių mo
kyklų tėvelius būti aktyviais mokyk
los gyvenimo dalyviais, nes asmeni
nė patirtis ir vaikiškos emocijos, pa
tirtos kartu lietuviškuose renginiuo
se, — tai pačios didžiausios ir veiks
mingiausios patriotiškumo pa-mo-
kos, kurių moksleiviai neišmoks iš jo
kių vadovėlių. Ir poeto žodžiai: ,,... 
mes parašysime žvaigždynuos 'Šalis 
ta — Lietuva vadinas'" bus supranta
mi ir artimi kiekvienai mažai širdutei 
išeivijoje! 

Audronė Sidaugienė 
Čikagos lituanistinės mokyklos 

6 A skyriaus mokytoja 

KINO DIENOMS „ D V I ŠALYS — VIENAS 
PASAULIS" BALZEKO M U Z I E J U J E PASIBAIGUS 

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Kovo 11-ą, Nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, pažymėjo trijų dienų 
kino programa „Dvi šalys - vienas 
pasaulis", supažindinusia žiūrovus 
su jaunosios kartos lietuvių kino me
nininkais bei lietuvių kilmės neprik
lausomu kino režisieriumi, dėstančiu 
kino ir televizijos meną Augustos 
universitete (Georgia), Riek Pūkis 
(Pookis). Šeštadienį, kovo 10 d., 
muziejaus kino salėje žiūrovai turėjo 
progos maloniai bendrauti su reži
sieriumi, išgirsti įdomias filmų kūri
mo istorijas, prisiminti ar sužinoti 
apie praėjusių dešimtmečių Čikagą. 
Riek Pūkis trumpametražiniai filmai 
sužavėjo profesionaliais eksperimen
tais, šiuolaikinės technikos raiškos 
galimybėmis, vaizdo ir minties der
me. Ypač didelio dėmesio sulaukė do
kumentinis filmas „Iki kito karto, 
Lithuania", ryškinantis svarbiausius 
Lietuvos istorijos momentus, žvel
giantis į Lietuvą amerikiečio, pirmą 
kartą apsilankiusio protėvių žemėje, 

akimis. Filmo autorius, keliaudamas 
po Lietuvą, siekė suvokti miestų bei 
miestelių atmosferą, gyvenimo ritmą, 
tautos charakterį bei papročius. 

Penktadienį bei sekmadienį žiū
rovai pamatė pastaraisiais metais 
Lietuvoje sukurtus filmus, kurie nu
teikė gana viltingai. Komerciniame 
festivalyje-konkurse AXX dalyvauja 
nemažai kino kūrėjų; dalis jų, reikia 
tikėtis, garsins Lietuvos kino meną 
ateityje. Jau dabar profesionalumu 
išsiskyrė čikagietės režisierės bei žur
nalistės Ramunės Rakauskaitės fil
mas „Sūrininkas" bei Kęstučio Gu
davičiaus trumpo metražo filmai: 
„Perspektyvi pora" ir „Normali po
ra". 

Kino festivalį muziejuje pradėjęs 
Kristijono Vildžiūno filmas „You am I 
/Aš esi Tu" lietuvių kine išsiskiria sa
vo optimizmu. Iš kitos pusės, jis pa
demonstravo lietuvių kinematografui 
būdingus bruožus: neskubų ritmą, vi
dinio veiksmo dominavimą, vaizdo 
kokybę, stiliaus vientisumą. Simbo

linę prasmę turintis filmo pavadini
mas tiksliai perteikė renginio muzie
juje dvasią bei tikslus: visi mes esame 
viename pasaulyje (aš esi tu, o tu esi 
aš), kurį pažinti yra didžiulė vertybė. 

Programą rėmė Illinois Humanities 
Council, the National Endowment for the 

Humanities, the Illinois General Assembly, 
the ECPC. 

Undinė Uogintaitė 
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejaus 
Humanitarinio skyriaus vadovė 

Undinė Uogintaitė ir kino režisierius Riek Pūkis. 
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JURGIUI BENDIKUI 

mirus, nuoširdi užuojauta mūsų sesei jo žmonai 
DANUTEI šioje skausmo valandoje. 

„Mirgos" vyr. sk. būrelio sesės 

GRAŽAUS GYVENIMO 
GRAŽI PABAIGA 

SES. ONA MIKAILAITE 

Yra pasaulyje žmonių, kurie at
lieka svarbius ir naudingus darbus be 
triukšmo, be trimitavimo ir be tušty
bės, tačiau jie labai reti, ir todėl dera 
jais pasigėrėti. Toks asmuo buvo afa 
kunigas Rapolas Krasauskas, š. m. 
vasario 27 dieną iškeliavęs amžiny
bėn. Iškeliavo taip, kaip gyveno — 
tyliai, ramiai. 

Savo ilgą ir turiningą gyvenimą 
praleidęs įvairiuose kraštuose — Lie
tuvoje, Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje 
ir Amerikoje, jis liko visa siela atsi
davęs savo tėvynei Lietuvai. Gimė 
1913 m. per Visus šventus, sulaukė 
93 metų. Kunigu pašvęstas 1937 m. 
Kauno katedroje, š. m. gegužės 22 d. 
būtų galėjęs švęsti 70-ties metų kuni
gystės jubiliejų. Dar 2002 m. su savo 
bendrakursiu prelatu Antanu Berta-
šiumi minėjo šventimų 65-ąją sukak
tį Putnam vienuolyne ir abu taip pat 
buvo pagerbti vietinės Norvvich vys
kupijos. Vyskupas Daniel Hart spe
cialiai atvyko į Matulaičio slaugos 
namus vadovauti kun. Krasausko lai
dotuvių Mišioms, o drauge su juo 
koncelebravo devyni kunigai. 

Matulaičio slaugos namų seserys, 
talkininkės ir gyventojai su nuo
širdžiu gailesčiu atsisveikino su savo 
ilgamečiu kapelionu, jiems patar
navusiu 26-erius metus. Pats daug 
kartų palydėjęs mirusius tų namų 
gyventojus, šv. Mišiomis ir turinin
gais pamokslais apibūdindamas jų 
gyvenimo vargus bei pasiekimus, da
bar buvo visų išlydėtas amžinybėn. 

Baigęs Kauno kunigų seminariją 
ir vos aštuonerius metus dirbęs 
kunigišką darbą Lietuvoje, 1944 m. 
kun. Rapolas su kitais lietuviais pa
sitraukė į Vakarus. Hamburge, kur 
1946 m. įkurtas Pabaltijo universite
tas, jis kapelionavo studentams. Vie
na jų dalyvavo jo laidotuvėse, prisi
mindama, koks jis buvo gerumo ir 
pamaldumo pavyzdys jauniems žmo
nėms. Nuvykęs į Romą, 1950—1952 
m. studijavo istorijos mokslus Grego-
rianumo universitete ir įsigijo licenci
ato laipsnį. Romoje 30-tį metų dirbo 
Lietuvių katalikų mokslo akademijo
je, būdamas reikalų vedėju, padėda

mas kun. dr. Liuimai parengti ir 
spausdinti mokslinius veikalus. Pats 
doktorato laipsnio įsigyti nespėjo, nes 
prašomas įsitraukė į „Lietuvių enci
klopedijos" darbus, ruošė daugybę 
straipsnių apie Lietuvos parapijas ir 
Bažnyčios istorinių asmenybių bio
grafijas. Kiek suspėdamas, parašė ir 
išsamių istorinių apžvalgų, kaip, 
pvz., istoriko Zenono Ivinskio darbų 
apžvalgą, jo 60-ties metų jubiliejaus 
proga („Aidai", 1968) ir studiją „Ka
talikų Bažnyčia" Lietuvoje XVI— 
XVII amžiuje", išspausdinta „LKMA 
Suvažiavimo darbų" 1969 m. rinkiny
je. 

Atvykęs į JAV 1980 m., perėmė 
Matulaičio slaugos namų kapeliono 
pareigas. Ir toliau bendradarbiavo 
„Tėviškės žiburiuose", „Drauge", pa
dėjo Broniui Kvikliui rinkti žinias 
„Lietuvos bažnyčių" tomams. 

Putnamo vienuolyno sodyboje 
prel. Pranciškaus Juro įkurta 
ALKOS biblioteka ir muziejus, 1972 
m. perduotas LKM akademijai. Kun. 
Krasauskas įsijungė į muziejaus tvar
kymo darbus, o būdamas akademijos 
išeivijoje valdybos narys, rūpinosi ar
chyvo finansais. Drauge su dr. Juozu 
Kriaučiūnu ir Juodu Rygeliu, daugelį 
metų diena iš dienos triūsė tvarky
damas archyve sutelktą medžiagą. 
Padovanojo 4,395 knygų iš savo as
meninės bibliotekos. 

Kunigas Rapolas Krasauskas 
buvo tikras kun. Stasio Ylos pusbro
lis — abu kilę iš Kurklių valsčiaus, 
Anykščių rajone, ir abu mokėsi Uk
mergės gimnazijoje. Du broliai kuni
gai Semaškos taip pat buvo jo pus
broliai, vienas jų tebegyvena Lie
tuvoje. 

Taurus, santūrus ir be galo dar
bštus kun. Rapolas Krasauskas švietė 
gerumu ir ramumu. Knygų ir gamtos 
mylėtojas, vis rasdavo naudingų už
siėmimų. Švelnus ir žmogų supran
tantis, jis šiltai bendravo su žmo
nėmis. Labai jam tiko pomirtiniame 
paveikslėlyje parinkti Evangelijos 
žodžiai: „Mokykitės iš manęs, nes aš 
romus ir nuolankios širdies, ir jūs 
rasite savo sieloms atgaivą" (Mt 11, 
29). 

Mūsų uoliam nariui 
A t A 

Inž. TADUI KOJELIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, 
visiems giminėms ir artimiesiems. 

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
sąjunga — Čikagos skyriaus valdyba 

BALFo Marąuette Park skyriaus valdyba 
nuoširdžia i dėkoja vis iems geradariams už dosnias aukas, 

į te iktas 2006 metu vajaus metu. 
Viso buvo surinkta $9,059 suma, kuri buvo perduota centro valdybai 

BALFo šalpos reikalams. Aukojo: 
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$1,000 
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dr. M. ir A. Vygantai; 
A. ir V Strikai; 
dr. V Šaulys (Šaulys Foundation) ir dr. R. Sidrys; 
dr. I. Kuras Checchia, Midland Fed. S&L, dr. R. Rimkus, N. Šumskienė; 
H. Bagdonas, A. ir A. Brazis, D. Adomaitis, A. Čepėnas, B. Jakštys, 
kun. J. Kuzinskas, T. Mitkus, V ir M. Momkus, N. Paulauskas, I. ir J. 
Polikaičiai, Tauragės klubas, A. Velička, A. ir V Valavičiai, R. ir D. 
Vanagūnai; 
B. Butler, G. Čepaitytė, R. ir F. Daukai, P ir I. Dirdai4 J. Gibaitis, J. 
Jakševičienė, A. Juozevičienė, V Janulaitis, V Juodka, N. Kairienė, B. 
Kasakaitienė, V ir A. Lekeckai, V Musonis, A. ir J. Norvilai, A. ir F. 
Olis, V Pikelis, D. Šaulys, V Šerkšnienė, A. Šmulkštienė, R. ir M. 
Trakymai, J. ir M. Vizgirdai, C. Venckutė-, 
D. Maciejauskienė; 
P ir L. Aleksai, D. Bilaišienė, J. Cukuras, J. Gaižutis, I. ir A. Lesevi-
čiūtės, I. ir A. Regiai, V Žadeikienė; 
D. Bazienė, A. Damijonaitis, A. Ješmantienė, kun. J. ir E. Juozupai-
tis, A. Katelė Lawler, N. Kaveckienė, R. K. Kubiliūtė, V Kupcikevi-
čius, A. Lietuvninkienė, E. Pakštienė, V Radžius, D. Tričienė, L. ir A. 
Ramanauskas; 
A. Andrijonienė, S. Bacevičienė, K. ir O. Bagdonas,V ir D. Bindokai, 
Z. Degutis, R. Dudzik, V Gudienė, V Gurskis, G. Indreika, P Jad-
viršis, V ir I. Juškus, E. Kantienė, M. Kapačinskienė, J Karalius, D. 
Karužienė, L. Kriaučiūnas, A. Kručas, B. Lintakienė, G. Maldėnas, L. 
Maldūnienė, A. Malela, M. Markulienė, J. Marmienė, K. Martinkutė, 
J. ir R. Matoniai, M. Noreikienė, E. ir A. Pociai, G. Ramanauskas, P 
ir A. Rasučiai, V ir V Rašytiniai, O. Rušenienė, J. Sakevičius, A. Se
reika, A. Sobieskienė, A. Steikūnas, Z. Šukys, J. ir J. Tamulaičiai, A. 
Underienė, R ir L Vaičekauskai, L. Vaičiūnienė, S. Vaišvilienė, Z. ir M. 
Vieraičiai; 
P Bitneris, N. A. Dobrovolskienė, A. ir D. Orentai; 
A. Arbataitis, J. Bagdonaitė, J. Danilevičienė, D. Dzedulionis, J. ir V 
Jodwaliai, J. Karsas, L. ir S. Kvantas, M. Kybart, A. Lečinskienė, F. 
ir D. Lukauskai, M. Marcinkienė, B. Mikulskienė, R. Mingėla, A. ir E. 
Paužuoliai, G. Pivoris, V Plioplienė, P Povilaitis, V Sakevičius, A. 
Savickas, J. Šlepetis, A. ir B. Slonskiai, A. Vyčas; 
A. Balčiūnas, I. Beinarauskienė, G. Lakickienė, Z. Liutkevičius, S. 
Sakavičius, O. Šmitienė; 

Įvair. ne vardinės aukos $49. 
BALFo Marąue t te Park skyriaus valdyba 

Buivolai vaikštinėja po metro 
Delio metropoliteno apsaugos 

darbuotojams duotas įsakymas -
neleisti stambiesiems raguočiams 
rodytis... stotyse. 

Pr i imt i tokį keistą nurodymą 
paskatino tikras atvejis, kai darbo 
dienos karštymetyje į požemio fojė 
įšoko... buivolas. 

Tai įvyko vienoje centrinėje sto
tyje, prie pagrindinės senojo miesto 
arterijos - Candin Couk gatvės, visai 
šalia istorinio merijos pastato. 

Sprendžiant iš visko, klaidžiojan
tis buivolas atsitiktinai pateko į laip
tinę, vedančią į metropoliteno pe
roną, ir kažkokiu būdu sugebėjo ja 
nusileisti žemyn. 

Nus tė rę policininkai pastebėjo 
neįprastą lankytoją, kai gyvulys jau 
ket ino eiti pro sukamuosius var

telius. 
Policijos darbuotojams sunkiai 

pavyko susidoroti su buivolu. 
Į įvykio vietą buvo skubiai iš

kviesta ugniagesių brigada. 
Po to teko skambinti į Delio savi

valdybę, kur netrukus nuspręsta į 
metropoliteną atsiųsti veterinarų 
brigadą. 

Tik pastarieji sugebėjo profesio
naliai susidoroti su užklydusiu gy
vuliu ir pristatyti jį į artimiausią 
galvijų fermą 

Gatvėse klaidžiojančios niekieno 
karvės - įprastas reginys Delyje. 

Tačiau niekam nepriklausančių 
buivolų čia beveik nebūna. Betgi 
kiekviena taisyklė turi išimčių. 

B N S 

Kunigas Rapolas Krasauskas Putnamo vienuolyno koplyčioje lietuviu kuni
gų rekolekcijų metu. ^j^i«m)(3(rmi>^to^ &r a&afo^Mmca ,,[s>2&qO@Ą*9 
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• K o v o 24 dieną, šeštadieni, H 
vai. r. kviečiame atvykti į Balzeko lie
tuvių kultūros muziejų. Dailininkės 
Rasa Ibianskienė ir Virginija Morisson 
padės sukurti meniškus margučius, 
kurie papuoš Šv. 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. 

• V i s u s muzikos ir ypač operinio 
dainavimo mylėtojus kviečiame į 
„The Harris Theater for 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 Lie
tuvos, šiuo metu studijuojantis Bos
ton Conservatory, Edmundas Seilius. 
Čikagos operos teatras pakvietė jau
ną tenorą dalyvauti teatro jaunųjų 
vokalistų programoje. E. Seilius dai
nuos Eurimaco partiją Claudio Mon-
teverdi (1567 - 1643) operoje „The 
Return of Ulysses". Spektaklių pra
džia — 7:30 vai. v, balandžio 1 d. 
(sekmadienį) spektaklio pradžia — 3 
vai. p.p. Tel. pasiteiravimui: 312-704-
8417. Kviečiame visus atvykti pasik
lausyti jaunojo dainininko. Bilietus 
galite įsigyti: 

' www.chicagooperatheater.org 

•Verbų 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, pritariant 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. 

•Tėvelių 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. 

•lituanistinių 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: 

audronee@gmail.com 

•Lietuvių fondas dėkoja visai ži-
niasklaidai už profesionalų šios orga
nizacijos pristatymą visuomenei. Tuo 
pačiu norime visiems radijo, televizi
jos ir spaudos atstovams priminti, 
kad paramos prašymų ir žiniasklai-
dos anketos priimamos iki balandžio 
15 dienos. Anketas galite rasti apsi
lankę LF interneto svetainėje 
www.lithfund.org Lietuvių fondo ad
resas: 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-1616. 

•Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Knygos mylėtojų klubas šeš
tadienį, balandžio 7 d., 6 vai. v. 
kviečia visus, kas domisi lietuvių lite
ratūra, pasiklausyti Ilinojaus univer
siteto Čikagoje dėstytojo Giedriaus 
Zidonio pasakojimo apie žymų lietu
vių egzodo rašytoją Eduardą Cinzą 
(tikroji pavardė Čiužas). Plačiau bus 
kalbama apie romaną „Raudonojo 
arklio vasara". Paskaita bus iliust
ruojama vaizdine medžiaga. Kviečia
me atvykti pusvalandžiu anksčiau — 
5:30 vai. v. Susipažinsime, pabend
rausime prie kavos puodelio. Įėjimas 
nemokamas. Pasinaudokite proga ir 
apžiūrėkite muziejaus ekspozicijas, 
apsilankykite parduotuvėje, įsigykite 
knygų po 1 dol.! Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629. Papildoma informacija tel.: 
773 - 582 - 6500. 

Jonas ir Rūta Spurgai paaukojo Jaunimo centrui 150 dol., bet ne
buvo įrašyti į 2006 metų aukotojų sąrašą. 

Nuoširdžiai dėkojame už auką ir atsiprašome už įsivėlusią klaidą. 
Jaunimo centro taryba ir valdyba 

Kovo 30 €*•, 
penktadienį, 

Čiurlionio 
galerijoje 

Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave., 

Chicago) 

7:30 vai. v. 
Irenos Saparnienės 

parodos 
„Uerbos ir spalvos 

ant šilko" 
atidarymas. 

Balandžio 14 d., šeštadienį, $ vai. v, 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 

vyks solisčių: 

Sofijos Adomaitienės ir 
Prudencijos Bičkienės 

kompaktinių plokštelių sutiktuvės. 

Prisiminimų vakaronėje dalyvaus smul-
Smutkininkė kininke Dainora Petkevičiūte ir solistė Nijolė 

Dainora Petkevičiūte Pentkaitė, kurios atliks meninę programą. 

Po programos — vaišės. Visuomene kviečiama dalyvauti i r prisi
minti solistes, kurių balsai mus džiugino daugeli metų. 

Rengia „Margutis I i " 

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia 
ir kun. Valdas Aušra 

kviečia visus kartu švęsti Didžiąją savaitę ir Velykas 

Pamaldos vyks: 
ketvirtadienį, balandžio 5 d., 6:30 vai. v. — Vakaro pamaldos anglų kal
ba. 
penktadieni, balandžio 6 d., 5 vai. p.p. pamaldos lietuvių kalba su šv. 
Vakariene. 
6:30 vai. v. — Tamsos (Tenebrae) pamaldos. 
sekmadieni, balandžio 8 d. — Velykos. . 
8 vai. r. — Prisikėlimo pamaldos. Giedos parapijos mišrus choras ir solis
tai. 
Po pamaldų visi kviečiami Velykiniams pusryčiams parapijos salėje. 
11 vai. r. — Velykinės pamaldos lietuvių kalba. 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti. 
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel. pasiteira
vimui: 708-422-1433. EI. paštas: zionlithlutheran@aol.com 

Kun. Antanas Gražulis ir organizatoriai praneša 
apie 

Gavėnios renginius Jėzuitų koplyčioje 
(2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636) 

Kovo 24 d., šeštadienį, 8:30 vai. r. — 1 vai. p.p. Gavėnios susikaupimas 
moksleiviams — Susitaikymo pamaldos. 
4 vai. p.p. — Susitaikymo pamaldos ir šv. Mišios. 

Kovo 25 d., sekmadienj, nuo 9 vai. r. — išpažinčių klausymas. 
10:30 vai. r. Po pamaldų bus giedami Žemaičių kalnai. Kviečiame giedoti 
žemaičius ir ne žemaičius. Po giedojimo — vaišės Jaunimo centro kavinėje. 
Vaišes ruošia restoranas „Magnolia". Susikaupimo ir susitaikymo 
pamaldoms vadovaus kun. Algirdas Paliokas, S J. 

Tel. pasiteiravimui: 773-737-8400. 

E ir R. Domanskis, gyv. Western Springs, IL, kartu su prenumera
tos pratęsimo mokesčiu, atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Širdingas ačiū. 

Juozas Polikaits, Lemont, IL, parėmė „Draugo" leidybą 100 dol. 
auka. Tariame širdingą ačiū. 

S. P. Tauras, Valparaiso, IN, parėmė „Draugo" leidybą 50 dol. 
auka. Ačiū! 

Dail. Ada Sutkuvienė, gyv. Beverly Shores, IN, ne tik skaito, bet 
ir nuolat remia „Draugą" —ji vėl atsiuntė 50 dol. auką. Dėkui! 

S. Korius, Santa Monica, CA, kartu su „Draugo" prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir 80 dol. auką. Esame dėkingi. 

Patricia Stukan iš San Jose, CA, parodė savo dosnią širdį ir rū
pestį lietuviškos spaudos išlikimui, atsiųsdama ir prenumeratos mokestį, 
ir 80 dol. auką. Labai dėkui! 

Mary Gineitis, gyv. Chadds Ford, PA, parėmė „Draugą" 50 dol. 
auka. Tariame ačiū! 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 
i — 

Giedrė Gillespie iš Chicago, IL, atnaujino „Draugo" prenumeratą 
ir pridėjo 50 dol. auką. Dėkojame! 

http://www.chicagooperatheater.org
mailto:audronee@gmail.com
http://www.lithfund.org
mailto:zionlithlutheran@aol.com

