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Surastas iš Ignalinos atominės
elektrinės dingęs uranas
Vilnius, kovo 18 d. (R-BNS)
— Kovo 15 d. per s ė k m i n g ą
operaciją radus apie 20 kilo
gramų radioaktyvaus u r a n o ,
Vilniaus apygardos i r Visagi
no apylinkės p r o k u r a t ū r o s pa
reigūnai tikisi, kad n e t r u k u s
bus surastas visas iš a t o m i n ė s
elektrinės pavogtas k u r a s ir
pagrindinės branduolinės k a 
setės dalys.
Laukuose tarp U t e n o s ir
Anykščių rajonų ribos rastoje
metalinėje talpoje, k a i p s p ė 
j a m a , yra 1992-1994 m e t a i s iš
Ignalinos atominės e l e k t r i n ė s
dingę urano gabalai. Radioak
tyvus radinys spinduliavo 4 0 0
mikrorentgenų per v a l a n d ą
(natūralus fonas yra 8-12 mik
rorentgenų).
Pavogtoji 7 metrų ilgio ir
270 kg svorio k u r o k a s e t ė
buvo slapta išvežta iš elek
trinės pritvirtinus j ą po bu
dinčio autobuso dugnu, dėl va
gystės susitarus
reaktorių
cecho ir apsaugos d a r b u o t o 
j a m s . RBMK tipo r e a k t o r i u o 
se naudojamos branduolinio
kuro tabletės, kurių sudėtyje
yra 2 proc. radioaktyvaus u r a no-235.
Tikslus radinio svoris ir kie
kis bus nustatytas, specialis
t a m s nupjovus metalinio stry
po galus ir apžiūrėjus j a m e
esančią medžiagą.
Praėjus dvejiems m e t a m s po
vagystės buvo aptikti pirmieji
8 kilogramai urano tablečių.
J a s parduoti bandė m e t a l o
prekeiviai iš Kauno. 1997 m .
sulaikius vieną iš v a g y s t ė s or
ganizatorių, buvusį IAE a p 
saugos bataliono b ū r i n i n k ą
Ramūną Mačerauską, buvo
r a s t a s dviejose slaptavietėse
paslėptas u r a n a s . Radioakty
vusis kuras buvo i š s l a p s t y t a s
Visagine, Kaune, Vilniuje p r i e

Amerikiečiams —
padirbti lietuvių
doleriai
North Dakota valstijos
(JAV) sostinės Bismarko poli
cijos detektyvas M a r k G a d d i s
informavo, kad teisėsaugai įk
liuvo trys vietos prekybos cen
tre padirbtomis 100 dolerių
kupiūromis atsiskaitę Lietu
vos piliečiai: 23 m e t ų G i t a n a
Serova, jos b e n d r a a m ž i s Da
rius Ramanauskas ir 52 metų
Jevgenijus Sarovas. P i r m a d i e 
nį prokuroras Richard Riha
sulaikytiesiems pateikė oficia
lų kaltinimą dėl pinigų padir
binėjimo.
JAV viešintiems lietuviams
„koją pakišo" naktį iš B i s m a r 
ko į Fargo vedančiame greit
kelyje viršytas leistinas valsti
joje 65 mylių per valandą grei
tis. Valstijos greitkelių p a t r u 
lis sustabdė greitį viršijusį au
tomobilį, kurį vairavo vairuo
tojo pažymėjimo n e t e k ę s D.
Ramanauskas.
Tikrindamas
dokumentus, patrulis a t k r e i p ė
dėmesį į automobilyje sėdinčią
trijulę, apie kurią policijai
kiek anksčiau buvo p r a n e š ę
lietuvių apgauti prekybinin
kai.
Policijos duomenimis, Lietu
vos piliečiai 100 dol. k u p i ū r o 
mis aštuoniose p a r d u o t u v ė s e
išleido apie 2,000 p a d i r b t ų do
lerių.
Visi trys JAV legaliai esan
tys sukčiavimu įtariami Lietu
vos piliečiai laikinai sulaikyti.
J . Sarovas ir G. S e r o v a t u r i
turistines įvažiavimo į J A V vi
zas, o kolegiją Mineapolyje
lankantis D. R a m a n a u s k a s —
studento vizą.

.LR. BNS>

Žaliųjų ežerų ir, kaip parodė
p a s k u t i n i s radinys, Utenos ra
jone. Iš viso per dešimt metų
r a s t a daugiau kaip 80 kg pa
vogtojo branduolinio
kuro.
Tikimasi, k a d bus rastos visos
iš IAE pavogtoje branduolinio
k u r o kasetėje buvusios 11.5
m m s k e r s m e n s ir 15 mm
aukščio u r a n o dioksido tab
letės.
P r i e š kelerius m e t u s buvo
n u s t a t y t i ir nuteisti visi prisidėjusieji prie u r a n o va
gystės. D a u g u m a , įvertinus
tai, k a d jie n u r o d ė vietas, k u r
paslėpta radioaktyvi medžia
ga, negavo laisvės atėmimo
b a u s m ė s . Už grotų atsidūrė
t i k Vladas Navickas, dirbęs
autobuso, k u r i u o iš IAE iš
vežta k a s e t ė , vairuotoju. Jis
j a u atliko savo b a u s m ę .
Neseniai Baltarusijoje t a i p
p a t buvo r a s t a u r a n o tablečių.
P a r e i g ū n a i įtarė, kad tai ura
n a s iš IAE pavogtos kasetės.
Tikimasi, jog n e t r u k u s pavyks
r a s t i visus pavogtojo kuro
likučius ir jie nebekels radio
aktyvios grėsmės aplinkai bei
žmonėms.

Vytautas Landsbergis
įspėja neprarasti
budrumo
Opozicinės Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių)
pirmininkas, Seimo narys Vy
t a u t a s Landsbergis Lietuvos
visuomenę bei politikus ragi
na būti budriais bei įspėja
apie galimus mėginimus kenk
ti valstybės įvaizdžiui, prieši
n a n t i s NATO n a r y s t ė s siekiui.
V. Landsbergis pabrėžė, jog
V a k a r ų valstybėse beveik ne
beabejojama, jog Lietuva šie
m e t rudenį Prahoje vyksian
čiame NATO valstybių vadovų
susitikime bus pakviesta tapti
šios organizacijos nare, todėl
d a b a r svarbu rūpintis geru
Lietuvos įvaizdžiu, siekiant
užsitikrinti NATO valstybių,
pirmiausia — JAV parlamen
t a r ų paramą.
„Galimi pavieniai chuliga
niški išpuoliai prieš žydus a r 
ba skriaudžiamos lenkų m a 
žumos paveikslai tikrai ne
naudingi, kaip ir antivakarietiški šūkavimai iš pačios vy
riausybės kabinetų, biurokra
tiniai arba politizuoti trukdy
mai investicijoms ir p a n a š ū s
dalykai", išvardijo pavojus V.
Landsbergis.

Signataro sūnus
įtariamas
žmogžudyste
Kovo 15 d. teismas dešim
čiai parų leido suimti žmog
žudyste įtariamą 25 metų J o 
ną Šimėną, Nepriklausomybės
akto signataro J o n o Šimėno
sūnų, kuris į t a r i a m a s vyriškio
nužudymu.
Kovo 14 d. Vilniaus p a k r a š 
tyje esančiame Juodajame ke
lyje, k u r įsikūrusios sodų ben
drijos, buvo s u r a s t a s 47 metų
Josifo Kumpickio lavonas. Vy
riškis mirė nuo stiprių s u m u 
šimų. Mirties išvakarėse J .
Kumpickis su keliais vyrais ir
moterimi gėrė. T a r p sugėrovų
buvo ir buvusio Seimo nario J .
Šimėno s ū n u s , gyvenantis so
dų bendrijoje. Girtaujant dėl
kažko kilo konfliktas — sugė
rovai užsipuolė šeimininką.
Po to, kai buvo sulaikytas J .
Š i m ė n a s ir p r a d ė t a tirti J .
Kumpickio nužudymo aplin
kybes, toje pačioje gatvėje bu
vo atkasti kol k a s nežinomo
vyriškio palaikai. Neatpažinto
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Intertax. ITAR-TASS BNS
žinių agentūrų pranešimais!

Ispanijos sostinėje Barcelonoje praėjusią savaitę įvykusio £uropos Sąjungos viršūnių susitikimo dalyvius priėmė Ispa
nijos karališkoji šeima. Pedralbes rūmuose (i£ kaires1 Ispanijos karalienė Sofia. karalius Juan Carlos I. Maltos prezi
dentas Eddie Fenech ir Lietuvos prezidentas Valdas Ada: .kus
EPA-Elta nuotr.

JAV užsieniečiai ragina Senatą
paremti NATO plėtrą
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) —
JAV gyvenantys išeiviai iš
dešimties
narystės
NATO
siekiančių Vidurio, Pietryčių
ir Rytų Europos valstybių
šeštadienį Vašingtone paragi
no JAV Senatą paremti naujų
narių priėmimą į NATO.
Vadinamosios Vilniaus gru
pės — Albanijos, Bulgarijos,
Estijos, Kroatijos, Latvijos,
Lietuvos, Makedonijos, Rumu
nijos, Slovakijos ir Slovėnijos
— etninių bendruomenių at
stovų suvažiavime dalyvavo ir
šių valstybių diplomatai bei
1999 m. NATO n a r ė m i s tapu
sių Čekijos, Lenkijos ir Veng
rijos ambasadoriai.

etninių bend icmenių atsto
vai priėmė bendrą pareiškimą,
remiantį tolesnę NATO plėtrą
bei kviečiantį JAV Senatą bal
suoti už Laistos sutvirtinimo
aktą iFreedoi:i Consolidation
Act), kuriame išreiškiama pa
rama NATO olėtrai bei ragi
nama kitas NATO nares dirbti
kartu su JAV kad ši svajonė
outų Įgyvenctfhta NATO vir
šūnių susitikime Prahoje šių
metų lapkritį. Šiame doku
mento projekte taip pat nu
matoma kelių dešimčių mili
jonų dolerių parama kandi
dačių gynybos stiprinimui, iš
kurių 7.5 mln. dol. būtų skirta
Lietuvai.

Kaip pranešė Lietuvos am
* Seimo Etikos ir proce
basada JAV, pagrindinis suva d ū r ų k o m i s i j a
nusprendė
žiavimo tikslas — supažin kreiptis į Seimo valdyba, kad
dinti bendruomenių atstovus ši pateiktų informaciją, kaip
su Vilniaus grupės veikla bei parlamentarai atsiskaito už
pakviesti
drauge
aktyviai savo keliones į užsienį. Komi
remti jai priklausančių valsty sijos pirmininkas Algimantas
bių priėmimą į NATO.
Salamakinas
pareiškė, jog
daug
parlamentarų
ne tik vė
Į suvažiavimą Vašingtone
luoja,
bet
ir
apskritai
nepa
taip p a t atvyko čekų, lenkų ir
teikia
ataskaitų.
Seimūnams
vengrų etninių bendrijų atsto
vai, JAV senatorius George vengiant atsiskaityti už savo
Voinovich,
nevyriausybinio keliones, susidaro įspūdis, jog
NATO komiteto prezidentas jie vyksta į užsieni poilsiauti.
Seimo kanceliarijos duomeni
Bruce Jackson.
mis, parlamentarai pernai bu
Renginyje Lietuvos ambasa
vo išvykę į 279 užsienio ko
dorius JAV Vygaudas Ušacmandiruotes bei 97 keliones.
kas pristatė „Vilniaus grupės"
Iš valstybės biudžeto 2001 m.
(V-10) veiklos istoriją bei to
tam buvo skirta 1.03 mln. litų.
lesnių veiksmų planą, siekiant
* L i e t u v o s c e n t r o sąjun
pakvietimo į NATO ir JAV Se
gos (LCS) t a r y b a n u s p r e n 
nato paramos sąjungos plėt
d ė siūlyti savo partijos vadovą
rai.
Suvažiavimo pabaigoje V-10 Kęstutį Glavecką kandidatu į
prezidentus. Pristatęs kandi
vyriškio kapavietė buvo aptik datą LCS valybos pirmininkas
ta apie 200 metrų nuo J. Kum Algis Čaplikas sakė, kad kan
didatas ..atitinka visus objek
pickio nužudymo vietos.
Žinomas politikas, Lietuvos tyvius prezidentui keliamus
krikščionių demokratų parti reikalavimus' — amžių, išsi
jos narys J. Šimėnas dėl sū lavinimą, ekonomikos išma
n a u s nemalonumų patiria jau nymą. ..Prezidentūra — ne se
ne pirmą kartą.
'BNS* nelių prieglauda", sakė LCS
* Aiškėja m i r t i e s Ameri tarybos n a r ė Giedrė Kvieskiek o s m i i k e p a s l a p t i s . „Ne nė. Praėjusiuose rinkimuose
skubėkime žmogaus laidoti, LCS rėme dabartini preziden
gal jis dar gyvas. Gali būti, tą Valdą Adamkų, kuriam da
BN'S'
kad pametęs pasą Tomas pa bar yra 75-eri.
*
Sėkminga didžiausio
sikeitė pavardę ir k u r nors ra
miai gyvena", t a i p žinią apie Baltijos v a l s t y b i ų mažme
galimą savo brolio Tomo Jonio ninės prekybos tinklo „Vil
nužudymą pakomentavo Kas niaus prekyba** plėtra Latvitytis Jonys. Klaipėdiečio T. Jo jojo ir didėjantis eksportas ,
nio pasas buvo aptiktas vasa šią valstybę iš Lietuvos pri
rio 24 dieną JAV Wisconsino vertė Latruos valdininkus im
valstijos miške šalia suirusių tis veiksmų, kūnais siekiama
vyriškio palaikų. JAV pa sukompromituoti „T-market"
reigūnai Sią mirtį tiria kaip parduotuves ir Lietuvos ga
žmogžudystę.
,I.K. E;UO mintojų produkciją.

Tnmm apie viską
* Lietuvoje k a l b a m a , k a d
vizą į J A V g a l i m a n u s i p i r k 
ti pas žmones, dirbančius JAV
ambasadoje
Vilniuje.
„Mes
neturime nė vieno įrodymo,
kad kas nors iš ambasados
darbuotojų b ū t ų k a d a nors
tarpininkavęs ar paėmęs pi
nigų už JAV vizą. Žinome ne
vieną atvejį, kai lietuviai ap
gaudinėjo savo tautiečius —
už didelius pinigas parūpin
davo suklastotas vizas**, teigė
JAV ambasados
Lietuvoje
spaudos ir kultūros atašė Michael Boyl.
<LA. Eita;
* Seimo p i r m i n i n k u i Ar
tūrui P a u l a u s k u i sudarytos
sąlygos mokesčių mokėtojų
sąskaita daryti labdarą. Gau
nantis keturis k a r t u s didesnę
sumą reprezentacijai
negu
ministras pirmininkas ir pre
zidentas, A. P a u l a u s k a s ap
moka Seimo vakarėlių pri
ėmimų išlaidas bei remia
skurstančius rinkėjus. (R, Eitai
* Vilniaus miesto meras
Artūras Z u o k a s teigia, jog
neįmanoma planuoti miesto
plėtrą nevaldant žemės, k u r i a
naudotis dabar patikėta ap
skritims. Dabar savivaldybė
rengia detaliuosius planus,
paruošia sklypus varžytinėms,
o apskritis neleidžia jų par
duoti, nes galbūt ten savinin
kai turės teisę atgauti nuosa
vybę.
(LR, Elta)
* Šiuo m e t u L i e t u v o j e
globos n a m u o s e
gyvena
maždaug 4,000 senelių. „Vals
tybė ir savivaldybės nepajė
gios a p t a r n a u t i visų norin
čiųjų", sakė Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos So
cialinio darbo ir socialinių
paslaugų skyriaus vedėja Dai
va Buivydaitė. Jos nuomone,
pasirinkimo galimybių, pas
laugų ir patogumų padaugės
tik tada, kai n a m u s seneliams
pradės steigti ir privačios fir
mos.
fLŽ. Elta)
* Kas b ū t ų , jei s p r o g t ų Ig
nalinos a t o m i n ė e l e k t r i n ė ?
Dauguma gatvėje užkalbintų
kauniečių prisipažino neži
nantys, ką darytų, išgirdę apie
avariją atominėje elektrinėje
ir jiems gresiantį
pavojų.
Kaune yra 214 slėptuvių ir
priedangų. Maždaug pusė jų
- gamyklose pramoniniuose
Kauno rajonuose, kitos — po
miesto Centre stovinčiais se
nos statybos namais. O Ši
lainių,
Kalniečių,
Eigulių,
Dninavos rajonuose slėptuvių
io viso nėra.

(KD.ElU)

J e r u z a l ė . Izraelio ir palestiniečių aukštoji saugumo komisija,
globojama JAV pasiuntinio Anthony Zinni, pirmadienį sutarė, kad
Izraelis išves savo kariuomenę iš vėl užimtų Palestinos savivaldos
rajonų, esančių Vakarų Kranto Betliejaus teritorijoje. Izraelis ir
palestiniečiai numatė aukšto lygio saugumo derybas ir suteikė
naujų vilčių dėl JAV taikos misijos, kurią turėtų sustiprinti JAV
viceprezidentas Dich Cheney.
B a g r a m o o r o pajėgu bazė, Afganistanas. JAV generolas Tommy Franks, vadovaujantis koalicijos pajėgoms Afganistane, pirma
dienį pareiškė, kad operacija „Anaconda" artėja prie pabaigos,
įteikdamas medalius dvi su puse savaites trunkančioje operacijoje
dalyvaujantiems amerikiečių kareiviams, T. Franks sakė, kad pa
saulis negalės tinkamai atsidėkoti už jų nuopelnus kariaujant su
terorizmu.
I s l a m a b a d a s . Rytų Afganistano Paktijos provincijos Armos
kalnuose tebėra įsitvirtinusių „al-Qaeda" kovotoju, ir galutinai
juos įveikti prireiks laiko, pirmadienį pranešė Pietų fronto pajėgų
vadas Zakeem Khan Zadran. Jis teigė, kad „al-Qaeda"* kovotojų
paieškos kalnų urvuose tęsiamos. Z. K. Zadran teigė, kad, priešin
gai negu pranešama, po šios operacijos mūšių buvo rasta labai ne
daug žuvusiųjų kūnų. JAV kariuomenės atstovai pranešė, kad per
šį puolimą žuvo maždaug 800 ekstremistų ir mažiau negu 20 buvo
paimti į nelaisve Tačiau keli afganų pajėgų vadai teigė, kad buvo
rastos tik kelios dešimtys žuvusiųjų.
M a n i l a , o \V FBI'direktorius Robert Mueller įspėjo Pietryčių
Azijos valstybes, kad šiame regione gali pradėti veikti Osama bin
Laden teroristų tinklo „al-Qaeda" kovotojai. Filipinai yra viena
valstybių, į kurias jie gali bandyti patekti, todėl FBI vadovas atvy
ko čia siekti bendradarbiavimo ir paskatinti budriau saugotis šių
žmonių. Daugiau negu 600 JAV karių konsultuoja Filipinų pajė
gas, medžiojančias grupuotei ,Abu Sayyaf priklausančius musul
monų sukilėlius Pietų Filipinų Basilano saloje, kurioje šie kovoto
jai nuo praėjusių metų nelaisvėje laiko amerikiečių porą ir filipinietę slaugę.
V a š i n g t o n a s . JAV pirmadienį paskelbė pasaulinį įspėjimą savo
piliečiams saugotis išaugusios teroro išpuolių prieš JAV siekius
grėsmes ir patarė amerikiečiams likti budriais. „Mes neturime
daugiau informacijos apie konkrečius taikinius, laiką arba tai.
kaip ąali būti įvykdytas išpuolis. Primename Amerikos piliečiams
lupftiiiiš scivu dcjiieniiiiu saugUiiiu it uūti atsargiais bei ^'Uur»ai5 ,
rašoma Valstybės departamento paskelbtame pareiškime, paskel
btame po sekmadienį Islamabade įvykdyto išpuolio, per kurį į pro
testantų bažnyčią buvo įmestos kelios rankines granatos. įvykio
metu žuvo penki, buvo sužeisti 46 žmones, tarp jų — JAV7 diplo
mato žmona bei jo 17 metų dukra.
S e u l a s . Šiaurės Korėja pirmadienį pareiškė, kad šią savaitę
įvyksiančios bendros JAV ir Pietų Korėjos karinės pratybos yra
„pavojingi kariniai žaidimai", rodantys, jog abi sąjungininkės keti
na įsibrauti ir nuversti Šiaurės Korėjos vyriausybę. Žiniasklaidos
puolimas prieš pratybas buvo pradėtas po daugelį savaičių truku
sio Šiaurės Korėjos piktinimosi JAV prezidento George W. Bush
pareiškimu, kad ši valstybė priklauso tarptautinei „blogio ašiai".
Pietų Korėjoje yra nuolat dislokuoti 37,000 JAV kareivių, kurie
saugo ją nuo priešiškų stalinistinės Šiaurės Korėjos, turinčios
maždaug 1.1 mln. kareivių kariuomenę, veiksmų. Pietų Korėjos
kariuomenėje yra tik apie 650,000 kareivių.
D u b a i . Irakas sutiktų įsileisti į šalį Jungtinių Tautų (JT) ginklų
tikrintojus, jeigu JT savo ruožtu sudarytų ketinamų patikrinti
vietų sąrašą ir numatomų tikrinimų tvarkaraštį, sakome pirma
dienį paskelbtame Irako viceprezidento Taha Yassin Ramadan in
terviu. Bagdado atsisakymas įsileisti ginklų tikrintojus, paliku
sius valstybę prieš 1998 metų gruodį Didžiosios Britanijos ir JAV
surengtus oro smūgius, privertė Vašingtoną pagrasinti naujais ka
riniais veiksmais siekiant nuversti Irako prezidento Saddam Hussein režimą. Irake „visiškai nėra masinio naikinimo ginklų", tvir
tino viceprezidentas, užsimindamas, jog arabų tikrintojų komanda
galėtų apžiūrėti bet kokias vietas ir netgi prezidento rūmus.
L o n d o n a s . Didžioji Britanija turėtų pradėti trauktis iš Europos
Sąjungos (ES), sako buvusi konservatorių ministre pirmininke
Margaret Thatcher, kuri 15 valstybių sąjungą pirmadienį pavadi
no „iš esmės nereformuojama". Savo knygoje „Statecraft**, ..gele
žinė ledi" neragina visiškai pasitraukti iš ES. tačiau pataria būsi
majai konservatorių vyriausybei vykdyti tokią politiką, pagal ku
rią D. Britanija nebedalyvautų kai kunose svarbiose ES veiklos
srityse. M. Thatcher net ir 12 metų po nušalinimo demonstruoja
savo legendin} nepasitikėjimą Europa N'epakirstas ir jos tikėji
mas, kad nesustabdomas veržimasis „Jungtinių Europos Valstijų"
link pasibaigs ašaromis.
O t t a w a . „Air Canada" oro linijos paskelbė apie savo sprendimą
uždrausti indų kilmės britų rašytojui Salman Rushdie naudotis jų
lėktuvais, aiškindami tuo, kad aptarnaujant skandalingų ..Šėto
niškų eilių" („Satan Verses") eilių autorių, reikėtų imtis papildo
mų saugumo priemonių ir dėl ko tektų atidėti skrydžius, o ta: bū
tų nenaudinga kitiems „Air Canada" klientams.
V a š i n g t o n a s Planams įsiveržti į Iraką ir nuversti Saddam
Hussein režimą pritaria 80 proc .Amerikiečių, rodo JAV gyventojų
apklausos, surengtos pagal televizijos CNN" ir žurnalo ..Time" už
sakymą, rezultatai Drauge maždaug 60 proc. apklausos dalyvių
mano, kad Vašingtono karine operaciją Irake turėtų paremti są
jungininkės.
R o m a . J Sicilijos ("atania uosta pirmadienį atplaukė prekybinis
laivas „Monica" su maždaug
KALENDOFUVS
1.000 nelegalių migrantų, tarp
kuriu buvo šimtą; moterų bei
Kovo 19 d.: Šv .Juozapas. Juozas.
vaikų Daugelis keleivių — Siri Nautile, Vile. Vilys.
jos kurdai, praėjusią savaitę iš
Kovo 20 d.: Anatolijus. Filomenas.
pietų Libano uosto išplaukę ; Irmgarda Irma1. Klaudija, Tautvile.
Žygimantas Pirmoji pavasario diena
Vokietija, kur turi giminių.
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VALGYK IR GERK SVEIKATON!
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Aišku, maistas yra reikalin
gas gerai sveikatai. Reikiamas
ir geros sudėties maistas gali
apsaugoti nuo susirgimo. Da
bar mokslininkai susekė, kad
maiste yra šimtai tūkstančių
natūralių chemikalų, pajėgių
žmogų apsaugoti nuo negalių.
Tai ne vien vitaminai ir mine
ralai, bet visai naujai susekti
fitochemikalai
(phytochemicals). Štai tas sąrašas valgytinų daržovių — vaisių ir žu
vies. Tai česnakas, riešutas,
pomidoras, špinatai, brokolis,
avižos, lašiša, silkė, mėlynės,
žalioji arbata ir bulvės.
Tų chemikalų gali gauti tab
letėse, bet jos neatstoja tų che
mikalų natūralių
šaltinių.
Maistas yra labai sudėtingas.
Jis veikia sudėtyje iš antioksi
dantų, fitochemikalų ir stamb
menų. Tai sudaro maisto spal
vą — mėlynes nudažo mėly
nai, špinatus žaliai ir morkas
stipriai apelsininiai. Žinovai
pataria valgyti vaivorykštės
spalvotumo maistą. Mūsų
maisto lėkštė turi atrodyti
kaip spalvotų pieštukų dėžu
tė.

estrogeną į daug saugesnį jun
ginį. Daug tyrimų nurodo, kad
reguliarus brokolių ir kitų
kryžiažiedžių, kaip kopūstai,
Briuselio galvutės ir „bok
choy" valgymas mažina pavojų
susirgti vėžiu krūtyje, skran
dyje ir tiesiojoje žarnoje.
Čia prisiminkime Lietuvoje
kubilus užraugtų
kopūstų
kiekvienoje troboje — ten ir tų
vėžių ne tokia gausa buvo.
Brokolis turi daug vitamino
C — vienas puodelis jų turi
daugiau vitamino C negu
apelsinas. Virk juos lengvai ir
kramtyk labai gerai.
6. Avižos n e vien
juodbėrėliui
Avižinė košė liesina kraują
cholesteroliu. Nauji duomenys
nurodo, kad avižos mažina pa
didėjusį kraujospūdį, taip pat
turi vitaminui E panašų jung
tinį tocotrienol. Dar to negana.
Avižų stambmenos ir baltymai
sotina pagreitintai — jos sau
go nuo riebių valgių valgymo
ir tuomi padeda nutukėliams
suliesėti.

2. P o m i d o r a s — pabaisa
vėžiui

7. Silkė saugo n u o
arterijų priskretimo

Jame yra jį apelsininiai nu
dažantis chemikalas Lycopene — tai stipriausias antioksi
dantas už visus karotenoidus
(už morkinį beta-carotene). Jis
saugo nuo prostatos ir kitų
kūno dalių vėžių. Jis pasilei
džia virinant ir lengvai susige
ria į kraują, pridėjus truputį
aliejaus. Gera valgyti ir žalius
pomidorus. Juose dar ir vita
mino C yra.

Visų mūsų pamėgta silkė,
čia brangesnė lašiša (salmon).
Pastaroji minta jūrų algėmis
ir tas teikia jos mėsai ypa
tingą riebalą — „Omega-3 rie
balinę rūgštį, kuri labai talki
na širdžiai. Ji saugo kraujo
plokšteles nuo sulipimo ir kre
šulių susidarymo arterijose.
Dar ta riebalinė rūgštis ma
žina trigliceridus ir blogąjį
cholesterolį.
Tyrimai nurodo, kad toji rie
balinė rūgštis sulaiko gamybą
uždegiminių medžiagų, kurios
sukelia autoimunines ligas
kaip reumatoidinė sąnarė —
artritas ir vilkligė — lupus.
Dar to negana. Lašišoje, o
taip pat ir silkėje, makrelėje
(mackerel) ir „bluefish" esama
Omega-3 riebalinė rūgštis
veikia į smegenų ląsteles ap
supančius
riebalus,
saugo
smegenų ląsteles nuo senėji
mo negerovės, kaip alzheimerinė.

3. Špinatai — saugo nuo
apakimo
Jie pilni kalcio, fitochemi
kalų, geležies ir foliatų — B
vitamino.
Pastarasis
taip
svarbus, kad dabar dedamas \
miltus. Jis saugo vaikų nuga
ros smegenis ir mažina homocisteiną kraujyje. Pastarasis
jaudina kraujagysles ir kenkia
širdžiai. Dar kas svarbu: špi
natuose yra du fitochemikalai
(lutein ir zeaxanthin), kurie
saugo akies centrinę dalį nuo
apakimo (maculos suirimo).
Vienas puodelis špinatų turi
41 kaloriją, neturi riebalų. Jei
nemėgsti špinatų, valgyk jų
pakaitalus: „kale", „Swiss
chard" ar „colard" žalumų.
4. R i e š u t a i —
širdies šarvai
Juose yra gerieji riebalai.
Valgyk juos užuot nesveiko
užkandžio (bulvių čipsų, ries
tainių), nes jie mažina krau
jyje trigliceridus ir blogąjį cholestrolį, o gausina gerąjį. Tas
apsaugo širdį nuo atakos.
Daugelis riešutų kaip „pecans" ir „walnuts" turi fitochemikalą ellagic acid, kuris su
žadina (apoptosis) vėžio ląste
les viena kitą sunaikinti. Taip
pat riešutai turi vitamino E —
tai pajėgus antioksidantas,
saugas nuo širdies ligos ir
vėžio. Jie riebūs, todėl juos
valgyk saujomis, o ne riešku
čiomis.

8. Česnako atsidavimas
— n a u d i n g a s vaistas
Jo stiprų kvapą sudaro sie
ros junginiai — allyl sulfitai
— „viską gydą", kaip žmonės
kalba. Aišku, kad ne. Žinovai
tvirtina, kad tie sulfitai ir kiti
fitochemikalai česnake gali
apsaugoti širdį, sumažindami
cholesterolio perviršį (per 45
mg proc.) kraujyje ir jo lip
numą. Mokslininkai tiki, kad
česnakas turi antibakterinių
bei antigrybelinių savumų ir
veikia prieš drugio ligą. Gal
vojama, kad jis stabdo dar ir
vėžio augimą.
Norint gauti naudos iš čes
nako, reikia jį sutrinti. Ilgas
virinimas sunaikina jo gerą
sias savybes. Žinoma, jautrius
skrandžius jis gali suerzinti —
valgyk jį su kitu maistu.
9. Bulvė — vaistų pilna
lentyna

Ji yra geriausias maistas pa
saulyje. Joje yra gausybė kal
cio, niacino, geležies, vitamino
Tai pagrindinis žalumynas. C ir angliavandžių. Tai tikras
Juose gausu stambmenų, fito neturtėlio apelsinas, jei ji val
chemikalų, beta-carotenų ir goma su lupena. Airijoje bulvė
vitamino C, daugiau negu yra pagrindinis valgis. Kai va
apelsinuose. Juose esą fito balai sunaikino tenai bulvių
chemikalai {sulforaphane ir derlių, badas sunaikino į Ame
indole-3-carbinol) apvalo nuo riką nepasprukusius airius.
vėžį sukeliančių nuodų, pirma (Tai ženklas, kad žmonės dar
negu jie pakenkia kūnui. Pas nežmoniški, jei jų neišgelbėjo).
moteris indole-3carbinol pa Dabar Lietuva įsiveža bulves
keičia, vėžį į krūtis viliojantį, iš užsienio — tai ženklas di5. Brokolis su kopūstais
— vėžio priešai

galioja

Vasario 16-ąją švenčia ..Lietuvių na
įvairių šalių. A. St'ikalio nuotrauka

džios netvarkos mūsų tėvyneTik su bulve reikia tvarkos
— ją reikia valgyti su saiku,
idant nenutuktum ir nesusirgtum širdim ir cukralige. Taip
esti ir persivalgant baltų ry
žių, bandelių bei baltos-vatinės duonos.
10. Mėlynės — akims
šviesos teikėjos
Jų kasdienis puodelis saugo
akis nuo apakim"> per suny
kimą centrinės regos (macula
degeneration) taip, kaip ir
kasdieniai 4 obuoliai ar puode
lis juodų vynuogių. Mat, jose
yra daug daugiau antioksi
dantų, negu lygus kiekis bet
kokių kitų vaisių ar daržovių.
Jose dvi veiklios medžiagos;
antho-cyaninai ir flavonoidų
rūšies fitochemikalai. Jos me
džiagos naikina nuodus —
laisvus radikalus, kurie suke
lia vėžį ir širdies ligą. Dar to
negana: mėlynių antocyaninai
gerina smegenų veiklą. Su
žiurkėmis atlikti tyrimai nu
rodo, kad, šeriant jas mėlynių
sultimis, senų žiurkių smege
nys atjaunėjo — jos veikė kaip
jaunųjų.
Dar to negana. Mėlynės,
kaip ir bruknės, šalina šlapi
mo takų uždegimus — saugo,
kad bakterijos (E. coli) neįsi
veistų šlapimo pūslės siene
lėje.
11. Žalioji arbata
Azijatai tiek jos geria kaip
čionykščiai kavos. Toji arbata,
gausiai geriama (apie 10 puo
delių kasdien), mažina pavojų
susirgti širdimi ir vėžiais
skrandyje, kepenyse, stemplė
je. Tai veikla joje esamų polifenolų, kurie yra fitochemi
kalų viena iš rūšių, kurie net
100 kartų stipresni antioksi
dantai už vitaminą C.
Toje arbatoje esama polifenolų rūšis cathehinai stabdo
naujų kraujagyslių augimą ir
tuo verčia badauti jaunus vė
žius. Jie saugo svarbią me
džiagą DNA nuo sužalojimo,
kurį sukelia vėžius prišau
kiančios medžiagos.
Jei negali taip daug jos iš
gerti, skalauk burną su ja —ji
mažina bakterijų skaičių bur
noje ir tuomi tolina dantų ge
dimą. Ji uždėta ant pelių odos
retina odos vėžio atsiradimą.
O ŠTAI ČIA NAUJIENA
ALVUDAS išrašys 1,000 do
lerių čekį tam sambūriui, ku
ris savo parengime ar sekma
dieniniame suėjime pralauš
ledus sveikaton: kuris pilną
salę žmonių maitins ir girdys
negirdėtai-neregėtai
sveiku
maistu ir gėrimu: žalia arbata
kavos vietoje ir sveikas užkan
dis vietoje nesveiko.
Tai žalioji arbata (green tea)
su medum; tai su sveiku alie
jumi blynai su obuoline koše;
tai gausi mišrainė iš pupelių,

ilniuje auklėtiniai, buvusių tremtinių vaikai ir anūkai, suvažiavę iš

ĮVERTINAME, KA
Vasaris — mėnuo, kai Ame
rikos Širdies asociacija nori
priminti mums, kaip apsisau
goti nuo širdies — kraujagys
lių ligų, kaip padėti sau pa
dam, ir paaiškinti mums, ką
siūlo šiuolaikinė medicina bei
pirmaujanti JAV medicina.
Šį mėnesį Širdies asociacijos
apdovanojimas skirtas kar
diochirurgui Yan Katsnelson.
Į Čikagos universitetinę ligoni
nę jis buvo pakviestas ir Har
vardo universiteto. Kardio
chirurgas .Čikagoje pradėjo
taikyti naują, unikalų metodą
— širdies operacijas mažuoju
pjūviu, be to. jis vienas iš ne
daugelio chirurgų, kuris atlie
ka širdies kraujagyslių opera
cijas nesustabdydamas širdies
veiklos.
Kalbėjausi su gydytoju ir no
riu pateikti jo žodžius.
— Daktare, žinau, k a d
apdovanojimas J u m s skir
tas už nuopelnus t e i k i a n t
pirmąją Medicininę p a g a l 
bą. Gal p a p a s a k o t u m ė t e
mūsų lietuvių b e n d r u o 
m e n ė s laikraščio „Drau
gas" skaitytojams a p i e įsi
mintiniausią situaciją J ū 
sų praktikoje Čikagoje.
Gydytojas Yan Katsnelson
(Cardiac & Thoracic Surgery
Clinical Instructor of Surgery
The University of Chicago Medical Center):
— Prieš mėnesį aš buvau
vienoje konferencijoje, kur da
lyvavo fizikai, matematikai
bei keletas gydytojų. Vienam
iš dalyvių staiga pasidarė ne
gera, atsirado traukuliai; šalia
sėdėjęs neurochirurgas pasa
kė: nesijaudinkite, tikriausiai
epilepsija. Vyras buvo išneš
tas iš salės, paguldytas ant
grindų. Aš paliečiau pulsą —
nėra pulso! Pradėjau širdies
masažą, Šalia buvęs anestezio
logas — dirbtinį kvėpavimą.
Po 15 min. atvyko greitoji me
dicininė pagalba,
taikyta
elektros šoko terapija, prijung
tas monitorius ir ligonis nu
vežtas į universitetinę ligoni
nę. Atlikta augiografija — trys
pagrindinės širdies kraujagys
lės buvo „užsikimšusios" 99,5
proc. Padėti šioje situacijoje
galėjo tik skubi operacija, ku
riai neabejodamas ligonis suti
ko. Padariau jam 3 šuntus,
tris naujas arterijas, o vakare
papasakojau konferencijos tę
sinį. Šis pacientas buvo žino
mas profesorius, astrofizikas,
65 metų amžiaus. Jam buvo
atliekami tyrimai, gydė ge-
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P R A R A N D A M E
riausi gydytojai, bet jau buvo
3 metai, kaip jis atsisakinėjo
širdies angia grafinio (krauja
gyslių) tyrimo.
Laimingas atsitiktinumas,
kad jis išgelbėtas po širdies
sustojimo. Noriu priminti, kad
sveikata nepriklauso nuo žmo
nių sugebėjimų, užimamos pa
dėties, geriausių gydytojų.
Svarbu, kaip pats žmogus ją
įvertina! Nedarykime klaidų,
galvodami, kad infarktas gali
būti kitam, tik ne man, įsi
klausykime į gydytojų pasiū
lymus sveikai gyvensenai. O
aš asmeniškai linkęs padėti
visiems, atsakyti į visus klau
simus, išblaškyti abejones dėl
operacijos baimės.
Ačiū už pokalbį. Visokerio
pos sėkmės.
Laima L u k a u s k i e n ė
Natūraliosios medicinos
gydytoja
• N u o 2002 m . sausio 1 d.
įvedama naujovė - leidimas
vaistinėms pardavinėti kom
pensuojamuosius vaistus pi
giau negu valstybės nustaty
ta mažmeninė kaina. „Jei
kurio vaisto vartojimo termi
nas artėja prie pabaigos ar
yra perteklius, vaistinė galės
parduoti jo pigiau, taip su
taupys pacientai", — sakė R.
Dobrovolskis. Be to, nuo 2002
metų vaistus
gaminančios
bendrovės galės pačios apmo
kėti tą vaistų
dalį, kurios
valstybė nekompensuoja, taip
skatindamos pacientus įsigyti
bent jų produkciją.
..Lietuvos žinios".
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racijoms nutarė skirti dar
pusę
milijono litų. „Status
vaikams" baigė programą pa
gal kurią per dvejus metus
vaikų
Širdies
operacijoms
skyrė 242,000 litų, tačiau nu
tarė ir toliau remti šią proble
mišką sritį. Tęsiant programą
šioms operacijoms ketinama
skirti dar 0,5 milijono litų.
Lietuvoje iš 1,000 naujagi
mių 8 turi įgimtą širdies ydą.
Mažiausiai trečdaliui jų būti
na kardiochirurgų pagalba.
Vien 1997 metais iš 38,000
Lietuvoje gimusių vaikų apie
300 turėjo vienokią ar kito
kią įgimtą širdies ydą, o jos
nepašalinus iki vienerių me
tų, kūdikiai yra pasmerkti
mirčiai. Nuo 1990-ųjų, kai
Vilniaus universitetinės ligo
ninės Santariškių klinikų Šir
dies chirurgijos centre buvo
atidarytas iki šiol vienintelis
Lietuvoje naujagimių ir kūdi
kių poskyris, mažiesiems pa
cientams atlikta daugiau nei
320 operacijų.
BNS.

* JAV radiacijos k o n t r o 
lės specialistai Kenos gele
žinkelio pasienio kontrolės
punkte pasienyje su Baltaru
sija šią savaitę baigė įrengti
radiacijos matavimo prietai
sus. Specialistų grupė taip pat
tikrina tokių įrengimų būklę
Medininkų prie Baltarusijos
sienos bei pasienyje su Rusijos
Karaliaučiaus sritimi esan
čiuose Panemunės ir Kybartų
pasienio kontrolės punktuose.
Minėta parama VSAT teikia
ma pagal JAV Valstybės, Gy
nybos ir Energetikos departa
mentų bei FBI ir muitinės
programą Baltijos valstybėms.

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,

žarnyno, endokrinologinė ir

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tai. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.ctrterforcuryryarKftraasthealth.com
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ G Y D Y T O J A S
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W . 103 S t , O a k . Lawn, IL
Tel. 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hfctory Hfc%, IL
Tol. (708) 5984101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS,

M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. L

PETREIKJS

DANTŲ G Y D Y T O J A
9055 S.Roberts R d , rfckory Hifis, IL
1 mylia įvakarus nuo Hariem Ave.

Tei. (708) 596-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbama iMtuvlskai
8918 W Archer Ave. Sta. 5 ir 6

Chicago. IL 60638
Tei. 773.229-9965

Valandos papai susitarimą

ARAS ZUOBA, M.D.

• K a u n e v e i k i a n t i vienin
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
t e l ė Lietuvoje krūtų protezus
219 N. Hammes Avenue
gaminanti įmonė sukūrė origi
Joliet, IL 60435
nalų mokomąjį silikoninį mu
Tel. 815-741-3220
liažą, kuris padeda atpažinti
pavojingas ligos užuomazgas.
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Kiekvienas 36 modifikacijų,
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
skirtingų dydžių ir formų eg(BNS)
150 E. Huron, Suite 1000
zoprotezas liejamas pačių pa
Chicago, IL 60611
sigamintose aliuminio formose
* Vaistu firmos „AstraValandos pagal susitarimą
ir „kepamas" krosnyse. Pro Zeneka" atstovai Klaipėdos
Tel. 312-337-1285
tezai atsparūs karščiui, me Jūrininkų ligoninei oficialiai
džiagos nekenksmingos, leng įteikė dokumentus, liudijan
vai prižiūrimos. Per metus čius, jog ji dovanoja modernią lia įranga nutraukė vidurinių
padaroma maždaug
3,000 garsios amerikiečių firmos jų galvos smegenų laidus, ku
protezų, simboliškai pavadin pagamintą įrangą — kompiu riais praeina skausmo impul
tų „Guostė".
terizuotą spirometrą kvėpavi sai. Operacija pavyko sėk
mingai. Ligonė, kurią po 1998
Kartu su nacionalinės mo mo funkcijai tirti. Tai pirma ir
m. patirto insulto kankino vie
terų, sergančių krūties ligo vienintelė tokia įranga Va
nos kūno pusės skausmai, jau
mis, organizacijų asociacija karų Lietuvoje. Medicinos pa
čiasi
gerai. Nesėkmės atveju
UAB „Plėtra" suprojektavo ir saulyje Si įranga yra viena to
jai
būtų
grėses paralyžius ar
pagamino mokomąjį silikoninį buliausių. Tokią turi tik Vil
ba
rimti
regėjimo sutrikimai.
krūties
muliažą,
kuriame niaus ir Kauno universitetinės
I Elta i
(K. EIUI
įterpti tariami
„augliukai" ligoninės.
savo standumu ir spalva pa
* Pasak Valstybinės ligo
burokėlių, kopūstų ir pomi našūs į natūralią krutinę. Pa
* Kauno medicinos uni nių kasos, šiemet Lietuvoje
dorų sultinio (ketchup) su tru spaudusi tokį muliažą moteris versiteto klinikų neurochi- žmogaus organų ir audinių
pučiu medaus ir sveiko alie geriau supranta, kaip čiuo- rurgai pirmą kartą Lietuvoje persodinimams bus skirta 5.9
piasi panašūs krūtų pakiti atliko sudėtingą stereotaksinę mln. litų, o pernai Šioms pa
jaus.
mai, mokosi, kaip juos aptikti. galvos smegenų operaciją. Jai slaugoms apmokėti išleista 5.2
Redakcijos p r i e r a š a s
gydytojai ryžosi po to, kai ne mln. litų. Pagal persodinimų
Kun. Jaunius Kelpšas jau su
„Kauno diena".
pakeliamus skausmus kentu rūšis didžioji dalis lėšų skiria
talkininkais, gavęs tūkstan
siai pacientei nebepadėjo jokie ma kaulų čiulpų persodini
tinę, vaišina ir girdo taip savo
skausmą malšinantys vaistai. mams, mažiau inkstų, širdies
parapijoje atsilankiusius sek
L a b d a r o s fondas „Status Operacijos metu pro kaukolėje ir mažiausiai akių ragenų per
madieniais.
v a i k a m s " vaikų širdies ope- išgręžtą angą medikai specia- sodinimams.
iBNS

LIETUVIS, KURIS
SUTRUMPINO II PASAULINIO
KARO EIGĄ
RIMVYDAS J. SIDRYS
Praėjusių metų gruodžio
mėnesį, minėdamas Pearl
Harbor užpuolimo sukaktu
ves, Petras Petrutis aprašė
lietuvių vaidmenį bepraside
dančio karo veiksmuose. Iš
1941 metų „Draugo" puslapių
paimti žodžiai rodė to meto
lietuvių ryžtą kartu su visa
Amerika kovoti prieš užpuoli
kus. „Draugas" tada pateikė
keturis vardus lietuvių iš Či
kagos, kurie tuo metu tarnavo
Amerikos laivyne, Pacifiko ba
zėse. Tai buvo: A. Matulauskas, F. Lukošius, G. Kodis ir
F. Straukas. Duodami ir jų
adresai įvairiose Čikagos gat
vėse. Vienam iš tų lietuvių li
kimas karo eigoje skyrė ypa
tingą vaidmenį. Mes nežino
me, koks A. Matulausko, G.
Kodžio, F. Strauko likimas
karo eigoje, tačiau Felikso Lu
košiaus vardas maždaug po
11-12 metų vėl suskambėjo žiniasklaidos puslapiuose.
Sekdami jūrininko Felikso
Lukošiaus karjerą, turime
persikelti į 1944 metus. Pa
saulio vandenynuose, ypač At
lante, vyko žūtbūtinė kova su
vokiečių povandeniniais lai
vais. 1942 metais padėtis buvo
tokia kritiška, kad net Churchil vėliau, po karo, prisipa
žino, jog povandeniniai laivai
galėjo užsmaugti Didžiosios
Britanijos tiekybą. Statistiš
kai paėmus, karo pradžioje
prieš žūdamas, kiekvienas po-vandeninis laivas nuskandin
davo po 40 prekinių sąjungi
ninkų laivų. O tų povandeni
nių laivų buvo šimtai. 1944 m.
padėtis jau buvo pasikeitusi
-sąjungininkų naudai, nes bu
vo išrastas radaras, užfiksuo
jantis iškilusių į paviršių lai
vų siluetą, ir, svarbiausia, bu
vo užpildyta Atlanto vidurio
zona, kurios anksčiau nepa
siekdavo lėktuvai ir kurioje
povandeniniai laivai karaliavo
netrukdomi.
Sąjungininkai
pagaliau turėjo pakankamai
lėktuvnešių ir galėjo juos pa
naudoti konvojų apsaugai At
lanto viduryje, kur anksčiau
negalėdavo pasiekti nei iš
Amerikos, nei iš D. Britanijos,
nei iš Islandijos pakilę lėktu
vai. Dabar lėktuvnešiai užpil
dė tą spragą.
1944 m. sausio mėnesį į At
lanto vidurį atplaukė USS
Guadalcanal lėktuvnešis, lydi
mas keturių apsauginių nai
kintuvų (Destoyers). Jų var
dai buvo „Pope", JFlaherty",

„Pillsbury" ir „Chatelain". Šie
penki laivai sudarė taip vadi
namą „specialios užduoties
grupe" (Task Force). Grupės
vadas buvo Commander D. V.
Gailery. Ano meto povandeni
niai laivai buvo tik iš dalies
povandeniniai: bent keliom
valandom laivas turėjo išlįsti į
paviršių, įjungti dizelio mo
torą ir prikrauti baterijas. Pa
sinėręs laivas buvo varomas
tik elektra, kurią teikė bateri
jos. Medžiotojai išnirusių lai
vų ieškojo radaro pagalba, pa
nėrusių — sonaru, o be to, į
įtariamą
vandenyno
dalį
skrisdavo ir lėktuvai. Jie galė
davo pastebėti negiliai panė
rusius laivus. Išjungę motorą
jie tyliai nusileisdavo prie lai
vo ir jį apšaudydavo.
Ši Gailery grupė pirmojo su
sitikimo su vokiečiais neturėjo
ilgai laukti. Vos nuvykę į pa
skirties vietą, į rytus nuo
Azorų salų, lėktuvai užtiko
tris povandeninius laivus, ku
rie bandė papildyti savo dize
lio atsargas iš rezervinio laivo,
taip vadinamo „pieninga kar
ve". Staiga nusileidę lėktuvai
apmėtė juos giluminėmis bom
bomis, „karvę" paskandino,
kiti du laivai paspruko.
Vokiečių jūreiviams užėjo
sunkios dienos, praėjo tie lai
kai, kai jie beginklius preki
nius laivus skandindavo kaip
norėdavo. Povandeniniai lai
vai turėdavo kas naktį pakilti,
kad galėtų prikrauti savo ba
terijas, bet priešo radarai juos
užtikdavo ir lėktuvai privers
davo juos vėl pasinerti. Dieną
jie turėdavo likti pasinėrę, bet
tada juos sekdavo sonaras ir
paprastai nepaleisdavo. Ba
landžio mėn. 9 dieną, po visos
nakties gaudymo, į paviršių
iškilo povandeninis laivas. Jei
laivas dar pajėgdavo iškilti,
įgula pasiduodavo į nelaisvę,
jei ne, laivas nugrimzdavo.
Cpt. Gailery iš arti stebėjo,
kaip į gelmes nugrimzdo U515. Ir atėjo jam mintis, ar ne
galima būtų tokį skęstantį lai
vą paimti į nelaisvę. Jis dar
nežinojo, kad prieš metus ang
lai bandė tai padaryti, bet juos
lydėjo nesėkmė. Trys jūrinin
kai buvo nusileidę į skęstantį
U-Boot, bet už poros minučių
išlindo tik vienas, be jokio gro
bio. Cpt. Gailery vis dėlto nu
tarė pabandyt ir paskyrė tam
tikslui guminį laivelį su trijų
žmonių įgula. Sušaukęs visus
karininkus jis perspėjo, kad

ŽVILGSNIS Į PRŪSIJĄ
SOVIETMETYJE
IRENA VIDŽIŪNIENĖ
Nr.9
Kylame vokiečių įrengtais ce
mentiniais laiptais, kurių pakraščiais nuo viršaus iki
pat pliažo leidžiasi erškėtrožių virtinės. Tiek kartų
nuo skardžio žvilgsnis savaime krypo į šiaurės-vakarų iškyšulį, nė nenujaučiant, kokiomis nuostabiomis
formomis, prieš milijonus metų įsispaudusiais ir dar
šviežiais gamtos jėgų pėdsakais atsiveria švelniais pasisukiojimais nutysusi visa Sambijos pakrantė. Kaip
fantastiškai gracingi skardžiai atskleidžia šio ga
balėlio žemės geologinę praeitį. Kokia žavi čia gamta
ir kokia menkystė ją užvaldžiusio žmogaus. Gamta
sklaido savo žavesį ir vertybes, šaukia ir vilioja, o
žmogus štai pastato ženklą, draudžiantį ja grožėtis.
Baiga
Numatytos į Baigą kelionės rytas buvo vėjuotas ir
lietingas. Naktis košmariška. Siautėjo vėtra ir liūtis.
Virš mūsų guolio plaikstėsi beržo šakos, pliekė mūsų
palapinės stogą. Paryčiais, rimstant stichijai, miegas
taip pat buvo neramus. Reikėjo anksti pakliūti į Kali
ningradą, kad čia suspėčiau į devintos valandos trau
kinį, išvykstantį iš pietinės geležinkelio stoties Baigos
kryptimi. Pusryčiauti nebuvo kada. Tik spėjau Svetlogorsko stotelėje, prieš sėdant į traukinį, kiek apsi
prausti. Kaliningrade, pakeliui iš šiaurinės į pietinę
stotį, sutikau bendražygius — seną gerą mano pažįs
tamą meteorologę Tatjaną, Kaliningrado gyventoją, ir
jos vyrą, kuris vadovaus šiai išvykai. Puiku! Vykstame

kitą sykį, jei iškils į paviršių aklai pasitikėjo, ten buvo visi
persekiojamas laivas, nešau- vokiečių slaptieji kodai. Jie
dyt į jį sunkiomis bombomis ir keisdavosi kas porą savaičių,
būti pasiruošusiems jį paimti bet pasikeitimo formulė irgi
nesužalotą.
buvo tarp kitų U-505 doku
Birželio mėnesį ši penkių mentų. Iki pat karo pabaigos
laivų grupė veltui dvi dienas sąjungininkai galėjo skaityti
ieškojo povandeninio laivo, kiekvieną vokiečių laivyno
kuris pagal sonaro signaliza įsakymą.
ciją buvo netoliese. Baigėsi jų
Kad tai sutrumpino karo
kuro atsargos ir teko pradėti eigą, išgelbėjo tūkstančius są
plaukti į Casablanką. Tačiau jungininkų jūreivių, labai ryš
pakeliui „Chatelein" laivas kiai parodo jūrų karo statisti
pranešė, kad jis užtiko ryškų ka — 1940 m. vokiečiai nu
kontaktą. Pakilę lėktuvai pa skandino 822 sąjungininkų lai
matė povandeninį laivą, besi vus, patys prarasdami tik 22
stengiantį leistis žemyn. Jų U-Boots, santykis 40:1. 1941
kulkos parodė tikslią vietą, metais tas santykis pasikeitė į
kurią tuoj pat apsupo ir kiti 33 x 1. 1943 m. sąjungininkai
laivai. Dvidešimt giluminių pradėjo įveikti povandeninių
bombų įtikino U-Boot kapi laivų grėsmę, bet vis tiek už
toną, kad priešintis beviltiška kiekvieną sunaikintą U-Boot
ir jis davė įgulai įsakymą gel turėdavo užmokėti 2,5 preki
bėtis. Bombos sugadino vairo nių laivų. Viskas staiga pasi
mechanizmą, bet laivas iškilo keitė paėmus U-505 ir jame
į paviršių. Arčiausiai prie jo esančias karines paslaptis.
buvęs „Pillsbury" priplaukė, Pirmus du mėnesius po U-505
keturi vyrai nusileido į apačią. paėmimo statistika mažai pa
Tai buvo ltn. David, A. Kurs- kinta. Tikriausiai užtrunka
pel, S. Wdoviak ir F. Luko laiko strategijai prasismelkt
šius. Jis pirmas išgirdo besi pro biurokratijos tinklą, bet
liejantį vandenį ir nubėgo nuo 1944 m. rugpjūčio mėne
ieškoti pro kur. Vanduo liejosi sio viskas pasikeitė, sąjungi
į triumą šešių inčų platumo ninkai paskandino daugiau
čiurkšle. Laimei dangtis buvo vokiečių povandeninių laivų,
čia pat. F. Lukošius jį uždėjo negu vokiečiai prekinių. Tų
ir pritvirtino. Tuo metu laive metų gale vokiečiai paskandi
jau buvo tiek vandens, kad jis no 33 prekinius bei karo lai
galėjo apvirsti. Pagal Gailery vus, bet patys prarado 55 Uįvertinimą, dar viena minutė, Boots. Toks pats santykis vy
ir būtų buvę per vėlu, visi ke ravo ir 1945 m. Tada per pas
turi vyrai būtų su povandeni kutinius 4 karo mėnesius Uniu laivu nugarmėję į dugną. Boots paskandino 97 sąjungi
Ir dabar laivas jau buvo trys ninkų laivus, patys netekdami
ketvirčiai po vandeniu, buvo 153 povandeninių laivų, ne
išsikišęs tik kapitono tiltelis.
paisant, kad tuo laiku, vokie
Visoje šios specialios užduo čiai buvo išradę ir naudojo
ties grupėje nebuvo nė vieno „Schnorchel", kuris leido pa
jūreivio, kuris būtų mokėjęs krauti baterijas visai neišlenvaldyti povandeninį laivą. Tai dant į paviršių. Karo pradžioje
buvo pavesta Guadalcanal lai buvęs šiurpus nuskandintų
vo pirmajam inžinieriui A. prekinių laivų santykis 40:1
Trossino. Jis greitai ištiesino dabar pasikeitė į 1:1,6. Už vie
užsikirtusį vairą, leisdamas ną prekinį laivą teko paaukoti
propeleriui suktis, kol laivas pusantro povandeninio laivo.
buvo velkamas, prikrovė bate Per visą karo eigą Žuvo 783
rijas ir U-Boot 505 būtų ga vokiečių U-Boots, iš jų 208
lėjęs toliau plaukti savo jėgo žuvo po to, kai buvo pagautas
mis. Kpt. Gailery pasisiūlė be U-505, t.y. per paskutinius 11
sibaigiantį degalų kiekį papil karo mėnesių.
Šiuo metu U-505 ilsisi Či
dyti Dakare, bet vyriausioji
komanda įsakė į Dakaro uostą kagos Mokslo ir pramonės mu
neplukdyti. Ten esą pilna vo ziejuje. Peržvelgiant, ką šis
kiečių šnipų, o U-505 turi būti laivas atliko karo metu, gali
laikomas griežtoj paslapty. Jie ma pritarti jūrininkų nuomo
atsiuntė tanklaivį kurui papil nei, kad kai kurie laivai yra
dyti ir liepė vežti belaisvius į laimingesni už kitus, o kai ku
Bermudą. Ten visi 59 išlikę rie tiesiog skirti nepasiseki
gyvi belaisviai pasiliko iki mui. U-505 pirmą sykį išplau
karo pabaigos, turbūt stebėda kė į karą 1942 m. vasario
miesi, kodėl juos laiko praban mėnesį, jam vadovavo kpt. E.
giam kurorte. Bet tai buvo Loeve. Tada laivų skandini
prasminga,
sąjungininkams mas buvo lyg netrukdoma
buvo svarbu išlaikyti paslaptį, medžioklė, ypač Karibų jūroje
kad visas U-505 pateko į jų prie Trinidado. Čia kpt. Loeve
rankas. Svarbiausias grobis paskandino tris prekinius lai
buvo ne pats laivas, bet Enig- vus ir vieną burinį laivą vardu
ma aparatas, kuriuo vokiečiai „Roamar". (gula kraipė gal

į Baigą, o baiminausi, kad jie pabugs blogo oro.
Dizelinis traukinys mus nešė į pietus nuo Kalinin
grado lygiais, tik kur-ne-kur paraukšlėtais laukais
stabčiodamas neišvaizdžiose stotelėse, prie įsisprau
dusių tarp medžių vienužių namelių. Tatjana pasako
ja, kad Laduškino rajonu, kurį mes kertame, praeina
šiaurės-vakarinė buko paplitimo Europoje riba.
Išlipom Primorskaja Novaja stotelėje ir nuo čia iki
Baigos leidžiamės pėsčiomis. Pradžioje vietinės reikš
mės kelias veda prie Aistmarių. Nuo čia jis pasuka į
pietus, darosi vis labiau mažareikšmis, vinguriuoda
mas užpelkėjusia marių pakrante, tai priartėdamas,
tai vėl nutoldamas nuo jų. Štai mes visai Aistmarių
pašonėje, skiria tik siaura meldų augimvietė. Dubu
riuose telkšo vanduo, pakyla laukinių ančių būrys.
Aukštai padangėje suka ratą vanagas. Kairėje kelio
pusėje, kiek akys aprėpia, plyti užliejama pieva. Žolė
arti juosmens. Panašu, kad niekas čia jos nepjauna.
Turbūt prieš septynis su puse šimto metų, panašiai
kaip ir dabar, užkariautojų rankos nelinko prie šios
žemės. Tik pirmiesiems iš anksto rūpėjo į žemės dar
bus įkinkyti, pasmerkiant vergijai išlikusius gyvus,
nepanorusius trauktis iŠ sodybkaimių, savo jaukių
viensėdijų prūsus — šios laisvę mylinčios, ramios, tai
kios, sėslios tautos likučius iki juos galutinai numari
nant. Kryžiuočiai glemžėsi šį kraštą, žiauriai ir šal
takraujiškai naudodamiesi vertingu grobiu — nemo
kama darbo jėga. Atsibastę dabartiniai užkariautojai,
kai nebeliko trupinių ant iškrikusių vokiečių stalo,
skursta, palaikomi to, kas lengviausia tame krašte nu
griebiama, o derlinga, kadaise Vokietiją maitinusi
Prūsuos žemė, jeigu ir vartoma, tai tingiai ir negra
biai, be meilės, be pareigos jausmo. Štai lieka nepjau
tos vešlios pievos, negausūs pasėliai, kuriuos stebė

vas. Jūreivių nuomone, pa
skandintas burlaivis atneša ne
laimę. U-505 tą prietarą pa
tvirtino. Nuo to laiko šį laivą
lydėjo tik nesėkmės.
Pasikeitė U-505 vadovas.
Naujasis kapitonas turėjo len
kišką pavardę Cszhech. Lai
vas vėl išplaukė į Trinidado
pakrantes. Staiga laivą sudre
bino smarkus smūgis — į lai
vą trenkėsi lėktuvas. Jis nu
šlavė visą denio užpakalį,
įskaitant ir patranką, bet nuo
tos bombos žuvo per žemai nu
sileidęs lėktuvo pilotas. Smar
kiai sužalotas, nekovingas U505 šiaip taip sugrįžo į Lorient bazę. Šešis mėnesius lai
vas buvo taisomas, o kai atro
dė, kad jau buvo pataisytas,
dar septynis kartus turėjo
grįžti į bazę dėl sabotažo.
Prancūzai darbininkai varžtų
įtarpes įdėdavo tokias, kurios
jūros vandenyje ištirpdavo.
Kitą sykį buvo rasta pieštuko
dydžio skylė alyvos tanke.
Alyvą leidžiantis submarinas
negali pasislėpti nuo lėktuvų.
U-505 pasidarė pajuokos ob
jektu, o kapitonas Cszhech
prarado garbę kitų karininkų
tarpe. Jo nervai nebeišlaikė,
kai, pagaliau išplaukęs į Azo
rų vandenis, pasijuto apsup
tas naikintuvų. Jis nusišovė
čia pat, prie periskopo. Laivo
U-505 valdymą perėmė kapi
tonas Lange. Tai įvyko 1944
m. birželio 4 d. Kpt. Gailery
atakos metu paleistos gilu
minės bombos sugadino laivo
vairą, laivą perėmė Feliksas
— „Luke" Lukošius.
Mokslo ir pramonės muzie
juje galima aplankyti U-505.
Lankytojų grupės lanko laivą
kas pusę valandos. F. Luko
šiaus vardas ten yra minimas
kasdien dešimtis kartų.
* Drabužių gamintojai,
eksportuojantys didžiąją da
lį produkcijos, artimiausiu
metu nesitiki pardavimų vi
daus rinkoje augimo. Statisti
kos departamento duomeni
mis, dabar vidaus rinkoje
parduodama tik 7.4 proc. visų
pagaminamų siūtų drabužių.
1995 m. šis rodiklis siekė 23.4
proc.

(LR, Eh«)

* Hedmarko apskrities
(Norvegija) atstovai krei
pėsi į Utenos apskrities
viršininko administraciją su
netradiciniu prašymu — pa
dėti įsteigti Lietuvoje žvakių
fabrikėlį. Septintus metus abi
apskritis sieja bendradarbiavi
mo ryšiai ir sutartys, tačiau
tokių konkrečių idėjų ar
pasiūlymų — itin reta. Norve
gai pasirengę ne tik aprūpinti
žvakių fabrikėlį žaliavomis,
bet ir išmokyti, kaip pagamin
ti jiems tinkamą prekę, (ut. Eita)
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Vaišnienė

Statant Gerumo miestą
iš stiklo plytų
„Sveikiname Kauną, sie
kiantį tapti Gerumo miestu!"
— buvo parašyta skelbime
„Kauno dienoj" š.m. kovo 9 d.
Pasirašė LEKiečiai (Lietuvių
elektroninio klubo nariai) iš
įvairių miestų Anglijoje. Aus
tralijoje, JAV-se, Kanadoje.
Lietuvoje, Prancūzijoje ir Ru
sijoje. Jie džiaugėsi Kauno
mero užsimojimu
sugrą
žinti gerumui prestižą ... at
kreipti dėmesį į žmogų, kuris
neša kitiems džiaugsmą".
Mat, Kauno merui Erikui
Tamašauskui kilo mintis ieš
koti eilinių kauniečių — vi
suomenei nežinomų, neapdai
nuotų — kurie artimui daro
gera. Meras norėjo kartą į me
tus šiuos žmones viešai pa
gerbti, juos apdovanojant per
matoma stiklo plokšte (skaid
ria, kaip permatomi kitų labui
viešai daromi darbai), ant ku
rios būtų išgraviruotas Kauno
vardas, herbas, apdovanojimo
metai ir gavėjo vardas bei
pavardė. Tariantis su stiklo
dailininku ir ,Aleksoto" stiklo
fabriko direktorium, stiklo
plokštė išsivystė j stiklinę
„gerumo plytą" ir mintį, kad
iš gerumo plytų galima pasta
tyti Gerumo miestą.
Meras kreipėsi į kauniečius
per televiziją, radiją ir laik
raščius, kviesdamas pranešti
savivaldybei apie gera da
rančius žmones (prašė ne
siūlyti valdžioje dirbančių ir
politikų, nes daryti žmonėms
gera yra jų pareiga).
| savivaldybę ėmė plaukti
pavardės. Buvo sudaryta ko
misija atrinkti dvidešimt pen
kis žmones: dešimtį iš tų, ku
riuos pasiūlė pavieniai kau
niečiai, dešimt iš tų, kuriuos
pasiūlė visuomeninės organi
zacijos, ir penkis — pasiūly
tus mero.
„Gerumo plytų" pirmasis
įteikimas įvyko 2001 metų
gruodžio 26 dieną. „Pirmą
kartą čia, senojoje Kauno ro
tušėje, susirinko žmonės, ku
riuos vaizdingai galima pava
dinti gerumo ambasadoriais,
— kalbėjo meras Erikas Ta
mašauskas. — Savo poelgiais
ar net gyvenimo būdu jūs
laužote susvetimėjimo barje
rus. Be jokių skambių žodžių.
be reklamos, dalinatės geru
mu ir įrodote: mes esame vie
ni kitiems reikalingi. Mes —
viena bendruomenė, kurią pa
tys ir galime stiprinti geru
mu".
„Iš gerumo plytų. — sakė

jome pakeliui iki Aistmarių, išmarginti kupstais, kont
rastingų atspalvių lopais, nes grūdai, trąšos ar herbi
cidai beriami vangiai, atsainia ranka.
Po 3-4 kilometrų kelio pasirodo pirma gyvenvietė.
Tai aiškiai prieškarinės sodybos vietoje (kurią tikriau
siai nušlavė nuo žemės paviršiaus čia vykę karo mū
šiai), vaizdingoje pakylumėlėje prie pat Aistmarių, po
anais laikais sodintų, dabar didžiulių liepų vainikais,
tarp išlikusių jazminų ir erškėtrožių pynių ant grei
tųjų suręstas laikinas barakas. Jame įsikūrusi žvejų
brigada. Duris pravėrė vidutinio amžiaus, graži mote
ris. Viduje du stambūs vyrai prie degtinės butelio už
kandžiavo. IŠ moters sužinojome, kad iki mūsų tikslo
— dar apie 4 kilometrus kelio.
Nuo čia marių šlaitas statėja. Blaivosi dangus. Vin
guriuojančių keliu palengva kildami netikėtai įžen
giame tarsi į vaikystės pievą. Kiek akys mato, aplin
kui plaikstėsi rožiniai, violetiniai, dangiški šuorai, ple
venantys baltomis skepetėlėmis, geltonais šviesulėliai8 žybčiojantys. Panašios galėjo boti prieš kelis šim
tus metų Prūsijos pamario lankos, kai dar iki kryžiuo
čiams užkariaujant kraštas garsėjo gamtos grožiu. O
šiandien ta banguojanti gėlių jūra gal tai akibrokštas,
piktdžiugiškas gamtos triumfas prieš aplaidų, be polė
kio ją įsitvėrusį žmogų. Kai įsibridom gilyn, laukas
jautėsi kauburėtas, duobėtas. Panašu, kad tai apkasų
žymes. Vienur kitur mėtėsi metalo nuolaužos. Paga
liau aptinkam surūdijusį deformuotą šalmą. Supra
tom, kad braidžiojam po II pasaulinio karo mūšio lau
ką. Iškart ta netikėta, įvairiaspalviais blyksniais besi
blaškanti, platybė, taip stipriai veikianti vaizduotę, to
liau ją kreipia visai kita linkme ir jau paliečia pačia
me savo žydėjime užgesusių tūkstančių širdžių sveti
moje žemėje aimana. Žemėje, kurios likimas šimtme

Kauno meras. - - mes staty
sime gerumo miestą".
Stebina Kauno mero Eriko
Tamašausko drąsa. Šiuo metu
tvyrančioje neigiamoje nuotai
koje kviesti kauniečius statyti
Gerumo miestą — tai drįsti
būti „naiviu geriečiu". Apdova
noti
ne automobiliu
ar
šaldytuvu, o permatoma stiklo
piyta. tai prašytis išjuokimo.
Bet LEKiečiams Kauno mero
užsimojimas atrodė pasigė
rėtinas. „Linkime, kad dau
gėtų kauniečių, vertų Geru
mo plytos', ir Kaunas ilgai
niui taptų Lietuvos gerumo
sostine." — rašė jie savo skel
bime.
Norėtųsi, kad kiek galima
daugiau žmonių sužinotų apie
mero Eriko Tamašausko už
simojimą. Paskleiskime žinią
apie Kauno ..gerumo plytas"
tarp savo bičiulių, per šeš
tadienines lietuviškas mokyk
las, jaunimo organizacijas, va
saros stovyklas, parapijas. Te
gul pasidžiaugia žmonės, ku
riems atrodo verta atpažinti
gera darančiuosius. Tarp be
sidžiaugiančių gal atsiras ir
norinčių stoti Kaunui j talką.
kaip viena, jau 30 metų para
lyžiuota, Lietuvos niekuomet
nemačiusi, lietuvė, kuri teval
do galvą ir kaklą. Tai seselė
Celina, vienuolė, gyvenanti
Matulaičio slaugos namuose.
Putnam. Connecticut. Sužino
jusi apie Kauno mero pastan
gas, ji nutarė aukoti savo kas
dieninę kančią, kas pasisektų
mero užsimojimas ir kad kau
niečius perimtų gerumo troš
kimas.
Iš dalies tai — bent maža
dalele — išsipildė. Sužinoję
apie seselės Celinos pasiry
žimą ir taiką Kaunui, vienos
Kauno gimnazijos mokiniai
nutarė — kasdien iki Velykų
— melstis už seselę Celiną!
Mane žavi Kauno mero Eri
ko Tamašausko vizija. Kvies
damas daugiau kaip 380.000
Kauno gyventojų pastebėti
tuos. kurie tyliai daro gera ar
timui,
meras iš
tikrųjų
kviečia kauniečius keisti, ką
neigiama jie pastebi savo
aplinkoje. Paprastai — ko ieš
kome, ta ir randame. Kai
žmones kasmet aplink save
ras vis daugiau ..gerumo
plytų", ilgainiui, ko gero. Lie
tuvos centre. Nemuno ir Ne
ries santakoje, išaugs Kauno
mero Eriko Tamašausko pra
dėtas statyti Gerumo miestas!

čiais tragiškai klostėsi ir iki šiol liko neišspręstas.
Kiekvienas iš mūsų trijų paskendęs savo mintyse...
Kai po gero pusvalandžio grįžtame atgal į įspaus
tomis vėžėmis nužymėtą kelią, jis vinguriuodamas
veda prie aukšto eroduoto Aistmarių kranto, o toliau
— vėl į pietų pusę. Vis dažniau pakelėje pūpso alyvų
kupetos, erškėtrožių vingiai — išblaškytų gyvenimų
ženklai. Pagaliau ant aukšto, stataus Aistmarių kran
to kyšulio prieš akis iškyla kadaise didingos Baigos pi
lies griuvėsiai. Iš čia pirmiausia kryžiuočių žvilgsnis
krypo tolyn į Prūsiją, jos šiaurę, turtingą Sambijos pu
siasalį. 1240 metais šioje vietoje dar stovėjo medinė
prūsų Honedos gynybinė pilis, anksčiau statyta šiam
godžiam priešo žvilgsniui gesinti. Tačiau ji negalėjo at
silaikyti prieš riterių, kryžiaus žygiuose įgytą karinę
ir organizacinę patirtį. 1238 metais prūsai dar pajėgė
nublokšti priešą, o 1239-aisiais kryžiuočiai pilį užėmė,
po to ją perstatė ir pavadino Baiga. Tai buvo galinga
tvirtovė. Čia buvo kuriami užkariautojų planai. Iš čia
voromis jie žygiavo į šiaurę ir į rytus. Čia ne kartą
jiems, prūsų sukilėlių genamiems, tekdavo slėptis.
Pagaliau į čia tų žygių sumanytojai ir vadai — kry
žiuočių magistrai, komtūrai, kritę kovose, grįždavo
amžinam poilsiui. Jų vardai ir mirties datos buvo
įamžinamos pilies sienose, nenujaučiant. kad po septy
nių šimtmečių tose pat sienose greta jų vinimi įsirėžė
Ivanai, Volodios, tokie pat atklydėliai, tokie pat nu
galėtojai, tik žemesnio rango. Dar ir dabar galima
įžiūrėti anų tolimų laikų atžymas griūvar.čiuose mū
ruose, kurie sparčiai nyksta. Vietiniai gyventojai pasa
koja, kad pilis karo metu nedaug nukentėjo, turėjo
stogą, laiptais buvo galima pakilti i trečią aukštą.
(B.d.)
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SKELBIMAI

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

PASLAUGOS
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

NAUJA MARIJONŲ PARAPIJA
2002 m. v a s a r i o 15 d. liks vi
s a d o s a t m i n t i n a diena Yorkville, Illinois, žmonėms. P a r a 
pijiečių, valdžios žmonių, kitų
tikėjimų dvasininkų pripildy
toje bažnyčioje Joliet, Illinois
vyskupas Joseph Imesch, ap
s u p t a s koncelebruojančių ma
rijonų ir kitų dvasiškių iškil
mingai p a k o n s e k r a v o naują
Šv. Patriko bažnyčią jaudi
nančiomis ir neužmirštamo
mis apeigomis. Naujoji gana
didelė d a b a r t i n ė s
statybos
bažnyčia s u 1,100 sėdimų vie
tų buvo d a u g e l i o žmonių sva
jonių ir didelio planavimo bei
sunkaus d a r b o , vadovaujant
k u n . J e r o n i m u i Žaloniui, išsi
pildymas.
P i r m y k š t ė bažnyčia buvo
pastatyta
Bristol,
Illinois,
miestelyje. Iš pradžių Šv. Pat
riko bažnyčia buvo Plano, Illi
nois, Švč. Mergelės Marijos
parapijos misija. Vienu laiku
v i s a Kendall County buvo ap
t a r n a u j a m a marijonų. Kita tos
pačios P l a n o , Illinois, parapi
jos misija buvo Šv. Onos Oswego, Illinois, bažnyčia, kuri
vėliau b u v o perkelta į kitą
vietą, k a i p vyskupijos parapi
j a s u atskiru klebonu.
Senoji Šv. P a t r i k o bažnyčia
tarnavo nuo 1885 iki 2000
metų, k a i p a m a l d o s dėl nuolat
daugėjančių tikinčiųjų buvo
perkeltos \ parapijos centro
pastatą Yorkville, Illinois, ku
ris buvo p a s t a t y t a s prieš eilę
m e t ų , j a u n u m a t a n t , k a d ten
ateityje b u s p a s t a t y t a nauja
bažnyčia. Ši svajonė d a b a r pa
v i r t o tikrove.
Leidžiant v y s k u p u i , uoliai
s u r i n k u s lėšas, buvo n u p i r k t a
žemė, i r 2002 m. rugpjūčio
m ė n . Joliet v y s k u p a s pagalbi
ninkas R o g e r Kaffer p r a k a s ė
ž e m ę statybai.
Marijonai
buvo
vyskupo
Imesch p a p r a š y t i ir toliau tęs
ti p a t a r n a v i m ą Šv. Patriko
bažnyčios žmonėms. P e r baž
nyčios i š k i l m i n g o pašventini

mo pamaldas vyskupas oficia
liai paskelbė naują bažnyčią
kaip parapiją ir, pasitaręs su
marijonų provincijolu bei jo ta
ryba, paskyrė naujos parapijos
pirmu klebonu marijoną kun.
Jeronimą Žalonj. Kun. J. Žalonis k a r t u bent kurį laiką lie
ka ir Švč. M. Marijos Plano, Il
linois, parapijos klebonu. Nuo
gegužės mėn. šias abi parapi
jas a p t a r n a u s keturi marijo
nai kunigai.
Marijonų kongregacija teikė
patarnavimą Joliet, Illinois,
vyskupijai daugelį metų ir da
bar yra vyskupijos trijų para
pijų administratoriai: Dievo
Motinos Taikos karalienės,
Darien, Illinois, Švč. M. Mari
jos Plano, Illinois, ir nuo da
bar Šv. Patriko, Yorkville, Illi
nois. Be kita ko, naujoji baž
nyčia yra pirmoji katalikų
bažnyčia tame, vis didėjančiame, mieste. Marijonai iš Pro
vincijos būstinės Čikagoje taip
pat talkina Švč. M. Marijos
parapijoje sekmadieniais.
Ir taip, kas kadaise buvo
vien kaip paprastas kaimas, il
gainiui pradėjo augti, kai ten
pradėjo skverbtis pramonė.
Daugėjant žmonių, prireikė
geriau juos a p t a r n a u t i dvasiš
kai.
Plano švč. M. Marijos para
pijoje yra taip p a t gana didelė
ispaniškai kalbančių parapi
jiečių bendruomenė. Ji yra ge
rai įsijungusi į parapiją ir
kiekvieną sekmadienį, o pas
kutiniu laiku net ir šeštadienį
vakare, ten yra aukojamos šv.
Mišios ispaniškai.
Marijonų darbavimasis pa
rapijose yra apaštalinės dva
sios pasekmė, kurią įdiegė
marijonų kongregacijos atnau
jintojas pal. J u r g i s Matulaitis,
MIC. J i s marijonams nurodė,
kad reikia pasišvęsti žmo
nėms, ten, k u r y r a didesnis
reikalas Kristui ir Bažnyčiai.
Toks marijonų uždavinys buvo
seniau, toks yra ir dabar. D S P

RESTAURUOJAMOS KRETINGOS BAŽNYČIOS
MENO VERTYBĖS
Imtasi r e s t a u r u o t i ir kon
servuoti Kretingos Viešpaties
Apreiškimo (švč.) Mergelei
Marijai bažnyčioje saugomas
kultūros vertybes.
Kretingoje a p s i l a n k ę Kultū
ros vertybių apsaugos depar
tamento Kilnojamųjų vertybių
apsaugos skyriaus specialistai
siekė įvertinti d a b a r t i n ę kata
likų bažnyčioje saugomų kul
tūros v e r t y b i ų būklę bei nu
statyti j ų restauravimo ar kon
servavimo darbų t a r p s n i u s .
Beje, pranciškonų iniciatyva
r e s t a u r u o j a m a ir pati baž
nyčia, t v a r k o m a s stogas, mal
dos namų vidus.
P e r n a i buvo pradėti res
t a u r u o t i bažnyčios fundatorių
grafo Chodkevičiaus ir jo šei
m o s n a r i ų sarkofagai, kurie,
a n o t specialistų, yra labai ver
tingi. Š i u o m e t u palaipsniui
r e s t a u r u o j a m o s ir senos bei
vertingos medines itales, uni
kalios drožybos maniera bei
kitais k ū r i m o principais. Jos
b u s įkurdintos specialiai vie
noje bažnyčios navoje rengia
moje koplyčioje. Darbus finan
suoja K u l t ū r o s vertybių ap
saugos d e p a r t a m e n t a s . Anks
čiau a t l i k t a i s skaičiavimais,
bažnyčios ir joje saugomų vertvbiu r e s t a u r a v i m u i
reiktu
apie 5 milijonų litu.
Kretingos Viešpaties Apreiš
kimo fivf. Mergelei Marijai
bažnyčia buvo p a s t a t y t a XVII
amžiaus pradžioje. J i ne kartą
buvo n u n i o k o t a karų ar gais
rų, tačiau d v a s i n i n k a i išsau

gojo kai kuriuos
vertingus
meno dirbiniu?. Ateityje pla
nuojama restauruoti ir cent
rinį bei šoninius altorius,
medžio drožinių duris ir kita.
Dabar aukštas Kretingos ka
talikų bažnyčios bokštas, ta
pęs neatsiejama miesto pano
ramos dalimi, matomas net
naktį, mat visas bažnyčios fa
sadas yra apšviečiamas. (Eita)

Naujosios marijonų parapijos Šv. Patriko bažnyčia, Yorkville, 1L.

AUPOMOMJa, NAMi SVEIKATOS
K GYVYBĖS DRAIEMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.
79 S t Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.
ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

INCOME TAX SERVICE
IŠNUOMOJA

Tel.: 773 955 0472
Pgr: 708-901 9 J 4 J

Skubiai išnuomojamas 2 mie
gamųjų butas su baldais Oak
Lavvn. Yra balkonas. Kaina $760.
First Rate Real Estate, Aušra
Padalino. Tel. 773-767-2400.

E m a i l : Pransee&Jol.com
GEDIMINAS PRANSKEVICIUS

uzpUo pajamų mofctsdu f c m u v
( A c c o u n t i n g Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta i

SIŪLO DARBĄ

Šv. Patriko bažnyčios. Yorkville.
IL. interjero detale.

Skokie kraustymo
kompanijai skubiai
reikalingi vairuotojai —
perkraustvtojai.
Tel. 847-673-3309.

Window YVashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Waslung.
Chicaeo and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi mūrininkai.
Tel. 815-462-6263 arba
630-774-1025.

įdarbinimo agentūra BALTICA
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių
šeimose, statybose ir 1.1. Teikiame visok
eriopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai
gyventi. Pažintys su Amerikos piliečiais.
Tel. 327-851-3010; 323-37/4562.
E-nuril: info@usa-baltica.com

Vyskupas Joseph Imesch.

PAMINĖTOS PAL. J. MATULAIČIO
MIRTIES 75-OSIOS METINĖS
Kardinolas A. J. Bačkis sau
sio 27 dieną Vilniaus arkika
tedroje aukojo šv. Mišias pal.
Jurgio Matulaičio mirties 75ųjų metinių proga. Per pa
mokslą kardinolas kalbėjo:
„Džiaugiuosi, kad šios arkika
tedros skliautai saugo pal.
Jurgio Matulaičio atminimą.
Pal. arkivyskupo Jurgio drą
sa, ištikimybė, gerumas, ne
nuilstamas uolumas teikia
mums drąsos, kad Dievas vi
sada padeda tiems, kurie vyk
do jo valią. Neveltui Šventasis
Tėvas į naują tūkstantmetį
kviečia eiti šventumo keliu.
Šventumas yra dovana, siūlo
ma kiekvienam pakrikštyta
jam, dovana, kuri t a m p a už
duotimi". Apibūdindamas pal.
Jurgį Matulaitį kaip maldos
vyrą, kardinolas A. J. Bačkis
sakė, jog palaimintasis Jurgis
maldą laikė ne tik savuoju gy
venimu, bet ir atpažindavo
joje kelią, kuriuo Viešpats jį
vedė. A t k u r d a m a s marijonų
vienuolyną, steigdamas mote
rų vienuolijas, pal. arkivysku
pas Jurgis kvietęs, kad Dievas
būtų ta ašis, apie kurią suktų
si gyvenimas. Savo pirmajame

VieSpHties ApP'iAkirno Švenčiausiajai Mergelei Marijai bažnyčia ir ber
nardinų vienuolynas Kretingoje

pamoksle šioje katedroje pa
laimintasis sakęs: „Būsiu bi
čiulis neturtėliams ir pavar
gėliams, raginsiu, kad turtin
gieji dalintųsi su neturinčiais
neatstumsiu nei vieno. (...) No
riu būti atlaidus piktiems, pa
rama geriems, užuojauta silp
niems". Lygindamas arkivys
kupo gyvenamą laikotarpį su
mūsų dienomis, kardinolas A.
J. Bačkis drąsino nebijoti būti
šventiems, nebijoti dovanoti
savo gyvenimą taip, kaip tai
darė pal. Jurgis Matulaitis.
Bž
PRISTATYTA
ATSTMINIMV KNYGA
Sausio 25 d. Kaune, kardi
nolo V. Sladkevičiaus svetai
nėje, Kauno arkivyskupijos
muziejus bei Švietimo kaitos
fondas surengė susitikimą su
atsiminimų knygos „Judkė"
autoriumi Judeliu Beilesu,
šiuo metu gyvenančiu Haifoje.
Susitikimo metu buvo prista
tyta minėtoji knyga. Atsimi
nimų knygoje autorius rašo
apie karo metais patirtus bai
sumus, begalinį troškimą gy
venti, apie žudikus ir jį išgel
bėjusius žmones, apie tai, kas
atsiminimų autorių po šitokių
išgyvenimų
skatino
toliau
prasmingai gyventi. Knygą
išleido leidykla „Baltos lan
kos", jos leidimą parėmė Iz
raelio ambasada ir Švietimo
kaitos fondas. 2001 m. Judelis
Beilesas Lietuvos Respublikos
prezidento Valdo Adamkaus
buvo apdovanotas Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi už žygdar
bį, atliktą nacių okupacijos
metais. Pats būdamas Kauno
geto kalinys, jis išnešė iš geto
22 vaikus, kuriuos išgelbėjo
prelatas Stanislovas Jokūbauskis.
Svečias susipažino su Kauno
arkivyskupijos 75 m. įkūrimo
jubiliejui skirta istorine eks
pozicija, pasidalijo prisimini
mais apie draugystę su prela
tu Stanislovu Jokūbauskiu,
atsakė į susirinkusiųjų klausi
mus. Renginyje taip pat daly
vavo Kauno arkivyskupas S.
Tamkevičius, Kunigų semina
rijos vadovybė bei Katalikų
teologijos fakulteto dėstytojai,
miesto žydų bendruomenės ir
miesto inteligentijos atstovai.
Bž

P O P I E Ž I U S PABRĖŽIA
SANTUOKOS
NEIŠARDOMUMĄ

Reikalinga m o t e r i s
prižiūrėti seną moterį ir
gyventi kartu.
Tel. 305-937-4519.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Popiežius Jonas Paulius II
pabrėžtinai patvirtino santuo
kos neišardomumą ir ryžtin
gai a t m e t ė ištuokos „blogį".
Įdarbinimo biuras siūlo
„Neringos" stovykla ieško
Sausio 28 dieną per Naujųjų
lietuviškai kalbančių ir kultūriniai
darbą
amerikiečių
stiprių vadovų dirbti stovykloje
metų priėmimą Romos Aukš
Marlboro, Vermonte, nuo Dirželio
šeimose su gyvenimu.
čiausiojo Teismo teisėjams po
15 d. iki rugpjūčio 28 d. Vadovai
Geras atlyginimas.
piežius sakė, jog tokį neišar
praveda stovyklos programas,
gyvena su stovyklautojais ir pri
domumo reikalavimą klaidin
Būtinas anglų kalbos
žiūri kasdienį gyvenimą. Vadovai
ga laikyti „laisvės apribojimu"
turi turėti patirties darbe su vaikais
žinojimas.
(7-16 metų) vasaros stovyklose.
ar nepakeliama našta. Jis ky
Alga $11.71/ valandai, (40 val7
2921 N. Milvvaukee.
ląs iš prigimtinės teisės ir
sav). Susidomėję pagal valdžios
Tel. 773-278-0660.
esąs „gėris sutuoktiniams, jų
nurodymus tun siųsti reziume
anglų kalba šiuo adresu:
v a i k a m s , Bažnyčiai ir visai
JobOrder#613566
žmonijai".
Jobs & Training Division
Vermont Department of
Teisingumo sistemos dar
Employment
& Training
buotojai, ypač advokatai, turė
P.O. Box 488
tų stengtis asmeniškai nepri
Montpelier, VT 05601-0488
sidėti prie ištuokų. Teisėjams
tai gali būti sunku, nes atitin
kami nuostatai nepalieka jo
kios erdvės sąžinės sprendimų
DRAUGAS
I H » riTt*ti«*MA« «n«:n.«.n> n*** v
raiškai. Bet kuriuo atveju
jiems derėtų ieškoti galimybių
išsaugoti santuokines sąjun
KATALIKŲ INTERNETTNĖS SVETAINĖS
gas. Bažnytinius teismus Jo
Pasak Vatikano spaudos toje svetainėje galima pateikti
n a s P a u l i u s II akino vengti
centro
vicedirektoriaus pasio- programinius
bendruomenės
„skyrybų mąstysenos" spren
nistų
tėvo
Ciro
Benedittinio,
raštus,
vienuolijos
vyresniųjų
džiant ištuokų bylas, nes tai
katalikų
internetinės
svetai
aplinkraščių,
n
a
m
ų
žinias,
temdo
Bažnyčios
mokymą
nės,
ypač
priklausančios
vie
steigėjų
bei
garsių
narių
bio
apie santuokos neišardomu
nuolijoms,
turi
būti
„profesio
grafijas.
Viešuomenei
skirtą
mą. Pastaraisiais metais, pa
ordinų svetainę būtina parengti d a u g
sak popiežiaus, kai kurie Baž nalesnės". Interviu
naujienų
agentūrai
VID
jis geriau ir turinio, ir grafinio
nyčios tribunolai daugiau ar
pripažino,
jog
daug
katalikų
apipavidalinimo požiūriu, da
mažiau reliatyviau traktuoja
internetinių
svetainių
yra
r a n t prielaidą, jog užklystansantuokos prasmę ir per leng
aukštos
kokybės,
tačiau
sykiu
tys lankytojai apie vienuoliją
vai
anuliuoja
santuokas,
apgailestavo,
kad
pasitaiko
ir
beveik nieko nežino. J a u t i t u 
skelbdami j a s niekinėmis nuo
nemažai
„mėgėjiškų"
produk
liniame puslapyje t u r ė t ų j a u s 
pat pradžios. Tribunolai turė
tų.
tis vienuolijos „dvasia" ir sti
tų vadovautis neišardomumo
Pasak
Benedittinio,
pirma
lius.
Labai svarbu, p a s a k Va
prezumpcija. Tai reiškia ne
sis
internetinei
svetainei
ke
tikano
spaudos centro vicedi
nuostatą neskelbti santuokos
liamas
reikalavimas
yra
„aiš
rektoriaus,
internetinę svetai
niekine, jei ji tokia, bet pa
kumas".
Kai
kurios
iš
jų
yra
nę
reguliariai
atnaujinti; per
stangas teisminio proceso me
tokios
„supainiotos"
bei
„nesu
nelyg
daug
katalikiško
pobū
tu atgaivinti sutuoktinių opti
tvarkytos",
jog
kyla
(spūdis,
džio
internetinių
svetainių
yra
mizmą. Net ir pripažinus san
kad
už
jas
atsakingieji
patys
praktiškai
„negyvos".
Kasdien
tuoką niekine, poros, jei įma
tikrinti
elektroninį
noma, turėtų ją įteisinti dėl nežino, „ką nori pasakyti". In būtina
t
e
r
n
e
t
a
s
reikalauja
ypatingos
laišką
bei
atsakyti
į gautus
savo pačių bei savo vaikų ge
„kalbos",
ypatingo
grafinio
pa
laiškus;
tiktai
t
a
d
a
i
n
ternetas
rovės.
vidalo. Svarbu suderinti teks galės
tapti
„apaštalavimo
P a s a k popiežiaus, skyrybos tus, fotografijas, animacinius įrankiu". Kita vertus, t ė v a s
daro didelę žalą ateinančioms elementus bei garsą.
Benedittinis pastebėjo, jog in
kartoms. Todėl būtina kovoti
t
e r n e t a s negali atstoti k i t ų
Didžiosioms vienuolijoms tė
su skyrybomis bei pastango vas Benedittinis siūlė daly komunikavimo priemonių. Bū
mis teisiškai prilyginti san vauti tinkle pateikiant dvi in tų klaidinga visą dėmesį su
tuoką neformalioms arba tos ternetinės svetaines: vieną sa telkti į internetinės iniciaty
pačios lyties asmenų gyveni vo nariams ir kitą viešuome vas, nusigręžiant nuo k i t ų
mo sąjungoms ir energingai nei. Vienuolijos nariams skir- žiniasklaidos priemonių, pir
siekti santuokos geresnio so
miausia spaudos.
cialinio pripažinimo. Santuo
B2
kos vertybė — tai vertybė vi neišardomumui
palankios
sai visuomenei. „Tam tikrose mąstysenos, socialinės aplin
socialinėse srityse skyrybos kos bei civilinės teisės. Ir vis
taip įsišaknijusios, jog kartais dėlto tai verta daryti!" — sakė
atrodo, kad beveik nebeapsi popiežius Jonas Paulius II.
• Savianalizė nuveda prie
moka t a m priešintis bei siekti
išpažinties.
BŽ
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS
DAR KELIOS MINTYS
APIE NEW YORKO ŽIDINĮ
Kaip rašoma šia tema, be
veik išimtinai susidaro įspū
dis, kad tėv. pranciškonai yra
neteisėtai pasisavinę New
Yorko visuomenei priklausan
tį pastatą — Židinį. Ogi, kiek
žinau, faktai yra šie:
Prieš 25-30 metų, kuomet
iškilo mintis statyti Židinį,
pranciškonai sutiko tą pastatą
priimti ant savo tada jau turi
mos nuosavybės, taigi niujor
kiečiams nereikėjo pirkti že
mės.
Neužteko to — atrodo, kad
niujorkiečiams nepajėgiant Ži
dinio statybos finansuoti pa
tiems, jie pasinaudojo pran
ciškonų išvystytu geru vardu
ir per jų malonę kreipėsi į ki
tose vietovėse gyvenančius
tautiečius, prašydami para
mos. Manau, kad dauguma
žmonių, kaip ir mano tėvai,
suteikė aukas, galvodami, kad
taip buvo remiamas pranciš
konų vadovaujamas projektas,
o ne sudarymui galimybės
niujorkiečiams pasistatyti sa
lę. Kažin kiek tų aukų būtų
tada surinkę, jei kreipimasis
būtų darytas kokio nors komi
teto, o ne pranciškonų, vardu.
Po Židinio pastatymo, ir da
bar, pranciškonų nuosavybė
susideda iš 5 pastatų ir mažos
automobiliams pastatyti aikš
telės. Iš tų pastatų, Židinys
yra viena siena sujungtas su
• vienuolynu, kiti trys atskirai
stovintys. Manau, kad dabar
turėtų aiškėti, jog čia susidarė
tam tikra problema, kuomet
buvo prieita taško, kai išretėjus
pranciškonų
gretoms,
jiems reikėjo nuspręsti, ką da
ryti su ta nuosavybe, kurios
jie jau nebegalėjo atitinkamai
tvarkyti/administruoti.
Gal
kai kas sakys, kad administ
ravimo pareigas atliko ne
pranciškonų, bet tam reikalui
sudarytas komitetas. Deja, tas
administravimas
kainavo

parduoti, jie pasiūlė duoti tam
tikrą sumą gautų pajamų niu
jorkiečiams, kad jie galėtų nu
sipirkti/pasistatyti/išsinuomo
ti kitą pastatą. O likusieji pi
nigai turėjo būti pervežti į Lie
tuvą ir panaudoti pranciškonų
labdaros darbams. Manau,
kad tai buvo vienintelė išeitis
išspręsti iškilusią problemą.
Tačiau niujorkiečiams pasiū
lyta suma berods atrodė per
maža ir, šio reikalo neišspren
dus tarpusavyje, niujorkiečiai
iškėlė pranciškonam bylą, ku
ri baigėsi visišku niujorkiečių
pralaimėjimu, kuomet teisėjas
ne tik užkirto jiems apeliacijos
kelią, bet dar priteisė didelių
sumų baudas už be pagrindo
iškeltą bylą. To neužteko, tai
persiorganizavę, niujorkiečiai
iškėlė naują bylą, atrodo, gry
nai su mintim užkirsti pran
ciškonam nuosavybės pardavi
mo galimybę. Ir dabar, kaip ir
kadaise, šaukiasi finansinės
paramos iš plačiosios lietuvių
visuomenės. Įdomu, ar tikrai
atsiras tokių, kurie nesurastų
šelpimui vertesnių vienetų.
Tuo tarpu, reikia pripažinti,
kad dauguma rašančių „Drau
ge* šia tema, atrodo, palaiko
niujorkiečius ir mažiausias
pasisakymas,
paremiantis
pranciškonus, susilaukia at
kirčio iš anos pusės, kaip ne
seniai rašytame laiške iš Kali
fornijos, kuriame pateikiama
žodžio laisvės pamoka prieš
tai rašiusiai worcesteriškei. O
kažin kur buvo tie demokrati
jos principų žinovai/gynėjai,
kuomet moteris, užimanti
aukščiausias pareigas Lietu
vių Bendruomenės organizaci
joj, įsikišo į laisvosios žiniasklaidos reikalą, prašydama,
kad „Dirva" nespausdintų
pranciškonų atsakymo į' jos
tame laikraštyje patalpintą
laišką? Čia tai jau labai rim
tas vieno pagrindinių demok
ratijos principų pažeidimas.
Apgailėtina, kad LB valdybos
pranciškonams berods 40,000 bei tarybos nariai, kurie turė
ar 60,000 dolerių, kai reikėjo tų būti susipažinę su JAV
pasisamdyti profesionalią va teisėtvarka ir žurnalistika, ne
lymo bendrovę, kad apšvarin taiko tų JAV standartų savo
darbams ir veiklai lietuvių
tų Židinį, ypač jo virtuves.
Nemanau, kad reikia būti tarpe. Dar tik noriu pridėti
„Zoning Law" žinovu, jog su minėtam kaliforniečiui, kad
prasti, kad šios nuosavybės mažiausia reikia džiaugtis šio
neįmanoma padalinti (dar nelemto reikalo patekimu į
kartą primenu: Židinys viena „New York Times". Tas laik
siena sujungtas su vienuoly raštis tik ir ieško tokių Kata
nu) taip, kad būtų galima at likų Bažnyčioj kirvirčus suke
skirti ir palikti Židinį niujor liančių temų, bet niekad ne
kiečiams, o visą kitą pranciš siteikia aprašyti, kokį didelį
konai galėtų parduoti. Kiek įnašą ta Bažnyčia padarė ir
žinau, kuomet pranciškonai daro šioje šalyje.
Gaila, bet ar negali taip atsi
pareiškė norą savo nuosavybę
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Chlcago

How easy is it to
As easy as SAS.

From Chlcago we offer daHy servfce to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travH via Copenhagen back
to Chlcago.
Flnd out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel wltn SAS, you can eam mlleage credlt
wlth Untted's Mlleage Plūs0 or SAS'
EuroBonus1" frequent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

tikti, kad, po teismus besibylinėjant, visa pranciškonų
nuosavybė
atsidurs
arba
Brooklyn/Queens
diecezijos
arba amerikiečių pranciškonų
rankose, kurie tada ją perduos
kokiems nors kitataučiams?
Ir kokia bus iš to nauda? Artė
jant šv. Velykom, ar nebūtų
galima surasti susitarimo ke
lio, pagrįsto gera valia, rea
lybe ir teisingumu, o ne fanta
zijomis?
Vida Morris
Cape Cod, MA
TRŪKSTA DEDIKACIJOS
1974 m. vasario 10 d. buvo
paskelbtas Kultūros židinio
dedikacijos aktas. Tai dedika
cija, kurioje minima, kad
pranciškonai ir New Yorko
apylinkės lietuviai bendromis
jėgomis suaukojo ir pastatė
Kultūros židinį. Jis buvo skir
tas nepriklausomai Lietuvai ir
lietuvių tautai; išlaikyti lietu
višką solidarumą, lietuvių kal
bą ir jos kultūrą. Tai rezulta
tai visuomenės surinktų aukų
statyti pastatą lietuvių suei
goms ir sportui, ne bažnyčiai.
Aukodami bažnyčiai, niekuo
met nereikalautume aukų
grąžinimo.
Praėjus daugeliui metų, šios
dedikacijos žodžiai tampa už
miršti. Vysk. Baltakis apie tai
savo laiške, spaudoje, nė ne
mėgino prisiminti. Jo svar
biausia mintis tai, kad Kul
tūros židinys (tik dokumenta
liai — IK) priklauso pran
ciškonams. Jis rašo: „Bažnyčia
lankančių lietuvių skaičius
mažėja, todėl pranciškonai tu
ri pilną teisę nutraukti visą
Židinio veiklą ir Židinį par
duoti".
Mintys kyla — New York se
nieji lietuviai imigrantai retė
ja, bet naujųjų skaičius vis di
dėja. Tiek mes, dypukai, tiek
šiuolaikiniai atvykėliai čia at
siradę, pirmiausia turėjom su
sirasti darbą, išmokti kalbą,
susukti savo lizdą. Labai svar
bu ir būti prie lietuviškos
veiklos. Išlaikyti lietuvybę,
aiškiai visi nori. Čia Kultūros
židinys turi labai svarbią rolę.
Deja, dvasininkai sako, nea
teini į bažnyčią, mums nerūpi
ir tavo lietuvybė. Jie mus
siunčia pereiti su visa veikla į
kitas bažnyčias, kas nelabai
vyksta, nes ten nelietuviai
klebonai jau mus pradeda va
ryti laukan. Priedo ir per ma
ža vietos, apleistos senstan
čios apylinkės. Nėra nei kur
statyti automobilius.
Per paskutinius 50 prie
spaudos metų, Lietuvoje už
augo daug gražaus jaunimo.
Atrodo, mūsų dvasininkai ne-

pagalvoja, kad šiuolaikinis
Lietuvos jaunimas vystėsi tuo
metu, kada tikyba ir bažnyčia
buvo laikoma priespaudoje ir
tikintieji buvo persekiojami.
Dauguma jų užaugo be bažny
čios. Argi dvasininkai netu
rėtų šiai naujai kartai sudary
ti sąlygas, kad jie galėtų jung
tis su lietuviais, bendrauti,
sportuoti, lankyti lietuvišką
mokyklą ir vystyti tikėjimą,
pradedant lankyti ir bažny
čias? Čia Kultūros židinys ir
sudarytų visam tam geras są
lygas. Tik tam tikslui ir buvo
jis statomas.
Ruošiamas Židinio pardavi
mas sukelia daugumai pasi
piktinimą ir skausmą. Toliau
gyvenantys žmonės, dauguma
jų neturėdami jokios sąvokos
apie Židinio likimo detales,
bara vietinius ir šlovina pran
ciškonus. Neseniai spaudoje
pasirodęs J. Miliauskienės
laiškas pabrėžia, jog vienuo
liai buvo ir bus visų gerbiami.

Kas nori ignoruoti mūsų prob
lemas, tiems labai lengva kel
ti pranciškonus į garbės sostą
ir barti tuos, kurie nuo jų da
bar kenčia. Salės nuomavimas
lietuvių veiklai sukelia daug
išlaidų. Jei pranciškonai sa
kytų: reikalas verčia Židinį
parduoti, bet sutiktų su visuo
mene aptarti finansines lygias
dalybas, reikalai būtų vystęsi
taikingai. Tačiau jie į finan
sines diskusijas nesileido. Ša
kojus turite mumis pasitikėti.
Jau jais buvo patikėta, kada
buvo surašytas dedikacijos ak
tas 1975-tais metais. Jei pran
ciškonai atsiųstų jaunus savo
brolius iš Lietuvos dirbti su
mumis ir vėl būtų taika tarp
dvasininkų ir mūsų visuome
nės. O lietuvių piliečių čia tik
rai užtektų lietuviškai veiklai
ir laikui bėgant — bažnyčiai.
O tada tik ta brangi Lietuvėlė
žaliuotų Brooklyno Kultūros
židinyje.
Irena Kilienė
Valley Stream, NY

A.tA.
ALGS nariui

dr. OSVALDUI NAKUI
Išėjus į Amžinybe, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai
INAI, vaikams ALGIUI, EDVARDUI ir RITAI,
giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.
Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga

DRAUGAS, 2002 m. kovo 19 d., antradienis

A. t A.
VALERIJA STANKUVIENĖ
Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2002 m. kovo 4 d.,
sulaukusi 79 metų.
Amerikoje išgyveno 51 metus. Gyveno Media, PA.
Po Šv. Mišių Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčioje, Philadelphia, buvo palaidota Šv. Petro ir Povilo kapinėse,
Sprigfield.
Giliame nuliūdime paliko sūnų Ray su šeima, sūnų
Algį, Danutę su vyru, dvi seseris Bronę ir Romą su
šeimomis Kanadoje, seserį Elę su šeima Australijoje, brolį
Juozą su šeima N. Zelandijoje, daug draugų Lietuvoje ir
Amerikoje.
Brangioji, ilsėkis ramybėje.
Mes liūdime

A. t A.
MARCELA SINKIENĖKVTETKAUSKAITĖ
Mirė 2002 m. kovo 15 d. ligoninėje.
Gyveno Oak Lawn, IL. anksčiau Čikagoje, Marąuette
Parke. Gimė Lietuvoje, Seredžiuje. Amerikoje išgyveno
53 metus.
Nuliūdę liko: vyras Zigmas, su kuriuo išgyveno 56
metus, dukra Ramutė Mucinskienė su vyru Aloyzu, sūnus
Edmundas, marti Melissa, 4 anūkai ir kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.
A.a. Marcela pašarvota trečiadienį, kovo 20 d., nuo 4
v.p.p. iki 8 v.v., Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W.
87 St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės ketvirtadienį, kovo
21 d. Iš laidojimo namų 9 v.r. velionė bus atlydėta į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv.Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. t A.
JOANAI PALTAROKAITEIVALAITIENEI

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

mirus, giliame liūdesyje likusius jos vyrą dr. JONĄ
VALAITI, dukras LAURĄ ir dr. RASĄ su šeima bei visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

A. t A.
VLADAS USEVIČIUS

Birutė ir Eleuterijus Žilinskai
Joana ir Jonas Krutuliai

į
A. t A.
JOANAI VALAITIENEI
mirus, vyrui dr. JONUI VALAIČIUI, dukroms LAURAI
ir dr. RASAI su šeima bei artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą.
Amerikos Lietuvių socialdemokratų sąjungos
nariai

Nuliūdę: vyras, dukra, sūnus ir anūkai.

Mirė 2002 m. kovo 16 d., 9 v.v., sulaukęs 85 metų.
Gyveno Midlothian, JL, anksčiau Palatine, IL.
Gimė Lietuvoje, Kauno mieste. Amerikoje išgyveno 52
metus.
Nuliūdę liko: dukros Jolanta Slusarski, Danutė Miller
su vyru Gene bei kiti giminės Lenkijoje ir Australijoje.
A.a. Vladas pašarvotas antradienį, kovo 19 d., nuo 3
v.p.p. iki 8 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Laidotuvė trečiadienį,
kovo 20 d. Iš laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus
a t l y d ė t a s į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
N u l i ū d ę d u k r o s J o l a n t a i r D a n u t ė su vyru
Gene bei k i t i giminės
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

VIENUOLIKOS
METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A. t A.
JOSEPHINE (JUZĖ)
MALINAUSKAS

A. t A.
JOHN
HENSON
Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į
tobulą grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d.
Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane
Viešpats pasišauks. Švč. Jėzaus Širdie, tavimi pasitikiu,
nes meilė nemiršta.
Šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d.,
penktadienį, 7 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje.
Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John.
Žmona Sabina

Mirė 2002 m. kovo 16 d., La Grange, IL, sulaukusi 96
metų.
Gyveno Čikagoje, Back-of-Yards rajone. Gimė Lietuvoje.
A.a. Juzė buvo žmona a.a. Kazio ir mama a.a. Kazio.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 21 d., nuo 9 v.r.
iki 9:45 v.r. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.
California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės ketvirtadienį, kovo
21 d. Iš laidojimo namų 9:45 v.r. velionė bus atlydėta į
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią,
kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

A. t A.
BRONEI MAŽEIKIENEI
mirus, jos seseriai „Sietyno" choro dainininkei
ANICETAI MAŽEIKIENEI ir visiems giminaičiams
bei artimiesiems reiškiame širdingiausią užuojautą.

A. t A.
JOANAI VALAITIENEI
mirus, vyrą dr. JONĄ VALAITI, dukteris bei visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

„Sietyno" choro vadovas ir dainininkai

It's Scandinavian

Daytona Beach, FL

Roma ir Danielius

Degėsiai

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Vyresniųjų Lietuvių cent
Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje Gavėnios susikau re „Seklyčioje" kovo 20 d„ tre
p i m a s vyks kovo 21, 22, 23. čiadienį, 2 vai. p.p. atsilankys
24 dienomis. Šv. Mišios bus svečias iš Lietuvos kun. Sta
aukojamos 8 vai. rytais ir 7 sys Kazėnas, dalyvaus Šv.
vai. vakarais, sekmadienį 9 ir Rašto tyrinėtoja mokytoja Al
11 vai. r. ir 6 vai. v. Išpažinčių dona Vaitienė ir muz. Faustas
bus klausoma ir prieš Mišias, Strolia. Visi maloniai kviečia
ir po Mišių. Šeštadienį, kovo mi ir laukiami. Atvykite!
23 d. bus bendras pasiruoši
Aktorė Audrė Budrytė ko
mas išpažinčiai, kuris prasi vo 22, 23 ir 24 d. vaidins spek
dės 5 vai.p.p. Po to išpažinčių
taklyje „Hold Me!", kurį pa
klausys 4 kunigai.
statė neseniai iš Omaha (NE)
JAV LB Vidurio v a k a r ų atvykęs ir Čikagoje įsikūręs
apygardos valdyba praneša, teatras „Tvvelfth Night". Vai
jog metinis apygardos apylin dinime, kurio trukmė 1.5 vai.,
kių suvažiavimas įvyks balan pasakojama apie meilę, vyro ir
džio 13 d., šeštadienį, 9 val.r. moters, vaikų ir tėvų santy
Pasaulio lietuvių centro Bočių kius. Spektaklis vyks Gallery
menėje. J suvažiavimą kvie 37, 66 East Randolph (5 aukš
čiamos visos apylinkių valdy te). Bilietai tel. 773-262-6722.
bos, kontrolės komisijos, komi
„Kartą p a v a s a r i " - balan
tetų nariai ir apylinkių atsto džio 7 d. 3 val.p.p. Jaunimo
vai (vienas nuo 50-ties apylin centre rengiamo koncerto bi
kėje balsavusių narių). Taip lietai gaunami „Seklyčioje".
pat kviečiama ir lietuviška vi 2711 W. 71 Str., Marąuette
suomenė, kuriai rūpi LB atei Parke. Koncertą rengia Ana
tis.
tolijaus ir Sigitos Šlutų vado
„DRAUGO" IR
vaujama Amerikos lietuvių ra
„DAINAVOS"
dijo laida.
SEKMADIENIS
Dailininkų Aleksandro ir
„Dainavos" dirigentui Da Eleonoros Marčiulionių pa
riui Polikaičiui užsimojus, ko roda vyksta Čiurlionio galeri
vo 17 d. Maria gimnazijos au joje, Jaunimo centre. Susido
ditorijoje iš seniausiai užsie mėję prašomi skambinti Litu
nyje gyvuojančio ansamblio anistikos tyrimo ir studijų
dairių skryneles pabiro tikros centro telefonu ir susitarti dėl
muzikines dovanos - girdėtos lankymosi laiko. Telefonas ir negirdėtos melodijos, ausiai 773-434-4545.
mielos dermės, tradiciški ir
Čikagos lietuvių pensi
modernūs sąskambiai, ramiai ninkų sąjungos šaukiamas
vingiuojantys ir smagiai „šo pusmetinis susirinkimas vyks
kantys" ritmai. Taip pirmoje kovo 21 d. 1 val.p.p. Šaulių
„Draugo" ruošto koncerto da namuose, 2417 W. 43 Str.
lyje dalyje nubangavo „Liau
Dr. Birutė P r e i k s t a s , gy
dies daina", sutartinė „Ugdino
venanti
Daytona Beach, FL,
ugdino". visų chorų pamėgtoji
užsisakydama
„Draugą", mū
„Anoj pusėj Nemuno", „Pasė
sų
iždą
papildė
40 dol. auka.
jau dobilą", trys kompozito
Nuoširdžiausiai
dėkojame!
riaus L. Abario kūriniai, ap
dainuojantys sunkią tremtinio
Visi kviečiami į lietuvių
dalią, keturios visus metų lai moterų dailininkių parodą,
kus įkūnijančios dainos, mūsų kuri atidaroma jau kitą savai
tarpe gyvenančio ir kuriančio tę, kovo 23 d., šeštadienį,
Fausto Strolios „gintarinėm „The John G. Blank Center
akim" žibanti „Poeto svajonė" for the Arts", 312 W. 8th Ave.,
ir žaisminga, viliūkiška Lietu Michigan City, Indiana. Pa
voje kuriančios Nijolės Sinke rodą, pavadintą „Interactions",
vičiūtės „Išdykusi lopšinė".
organizuoja Amerikos lietuvių
Antroji dalis mums padova moterų dailininkių draugija, o
nojo dar negirdėtą, tačiau Eu kuruoja meno centro galerijos
ropoje populiarų V. Miškinio direktorė Lelde Kalmite. Paro
„Cantate Domino" bei senųjų doje - 36 dalyvės. Nuo 7 val.v.
kompozitorių - W. A. Mozart iki 9 val.v. vyks parodos ati
ir A. Vivaldi džiaugsmu dvel darymas, kuriame išgirsite
kiančius „Aleliuja" ir „Glo- poezijos, muzikos, pabendrau
ria'*. bių kūrinių dėka dar kar site. Bus ir vaišės. Meno cent
tą išgirdome Clevelande gyve rą pasieksite važiuodami 80
nančios dainininkės Virginijos ar 94 keliu į vakarus iki 34 B
Mulionienės balsą ir susipaži išvažiavimo. Taip pateksite į
nome su neseniai JAV dainuo 421 kelią ir važiuojant į šiaurę
jančia Danute Mileikiene bei privažiuosite Michigan mies
jos sodriu mecosoprano temb tą, kur 421 kelias taps Frankru. Dar kartą nukeliavę Lietu lin gatve. Jos tęsinyje bus ir 8
vos miškuosna ir Nemuno gatvė, o pasukę į kairę, už 2
krantuosna, skambant „Kur blokų - 8-os ir Spring gatvių
giria žaliuoja", dainaviečiai at susikirtime - atrasite ne tik
sisveikino, šia daina prižadėję buvusios bibliotekos pastatą,
ir kituose, būsimuose koncer kuriame įsikūręs meno cent
tuose „naujai atgaivinti tėvy ras, bet ir automobilių stovėji
nės jausmus, visad išlaikyti mo aikštelę. Centro tel. 219jos palikimus".
E. A. 874-4900.

balandžio

1

Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ
savo draugams, vaikams, anūkams,
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu.

t

Siųskite:
Vardas, pavardė.

Po seseles Aldonos Kezytės knygos „Esame nenaudingi tarnai" pristatymo. Sėdi (iš kairėsi: Meiie Biskiene, Ina
Čygaite, seselė Aldona Kezytė. Algimantas Kezys, Vilija Vakaryte Stovi uš kairės;: Algimantas Kelertas, Mag
dalena Stankūnienė. Angelė Našliūniene. Dalia Sokiene, Kornelijus Jazbutis, Vaiva Ragauskaite. Vida Kuprytė
ir Laima Zavistauskienė.
Jono Kuprio nuotr.

Adresas
Miestas, valstija, zip code

SUSITIKIMAS SU VIENUOLE A. KAZYTE
IR J O S KNYGA

Dovanoja:
Vardas, pavardė
Adresas
Miestas, valstija, zip code

E d v a r d a s Ragauskas, gy
venantis Oak Forest, IL. tarpi
ninkaujant ..Saulutės" vado
vei Indrei Tijūnelienei ir Ra
mintai Marchertienei, Stasio
Džiugo knygų fondui dovanojo
didelį skaičių įvairaus turinio
knygų - 14 dėžių. Veiklių dar
buotojų rūpesčiu knygos buvo
atvežtos ir St. Džiugui perduo
tos su sąlyga, kad jos patektų
į Lietuvos bibliotekas.
Vytautas Šliūpas, sugrįžęs
iš Lietuvos, aplankė Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrą
ir perdavė pirm. dr. Jonui
Račkauskui keletą naujų. Vil
niuje išleistų knygų, o taip pat
ir pasidalino savo patirtais įs
pūdžiais Lietuvoje.
Lietuvos Dukterys labai
kviečia visus ir visas š. m. ko
vo 28 d. nuo 8 val.r. iki vėlu
mos atsilankyti į Velykinį py
ragų, margučių ir „kačiukų"
išpardavimą
„Nameliuose"
(2735 W. 71st. Str.). Narės
prašomos sunešti kepinius ko
vo 27 d., t.y. trečiadienį nuo
10 val.r. iki 2 val.p.p. arba
ankstų ketvirtadienio, kovo 28
d., rytą.
Rekolekcijų tvarkaraštis
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje bus toks: kovo 22 d.,
penktadienį, 5 val.v. šv. Mi
šios bus aukojamos už parapi
jiečius, kovo 23 d., šeštadienį.
9 val.r. šv. Mišios bus aukoja
mos aukotojų intencija, Mišios
vyks ir 5 val.v. Verbų sekma
dienį, kovo 24 d.. 8 val.r. ir
10:30 val.r. šv. Mišios bus at
našaujamos už parapijiečius.
Sekmadienį per visas šv. Mi
šias bus šventinamos Verbos.
Išpažintys bus klausomos
penktadienį ir šeštadienį, ko
vo 22 ir 23 d., valandą prieš
šv. Mišias. Gavėnios rekolek
cijas ves kun. Sigitas Žilys,
šiuo metu besimokantis Ame
rikos Katalikų universitete.

'• ; <: i:n.'\ H^ut .ir,s miblis. diriguojant Dariui Polikaičiui, akompanuojant Vidui N- v.-rnuskui. įtaigiai,
• ' • Hi'iį'.ii si: meile ir humoru kovo 17 r) atliko dviejų dalių .Draugo" ruošto koncerto .Halsas tarp Amoniu
• '..-•;
i•! ' L T i i r n a
J o n o Kuprio nuotr

Kovo 31 d. po 10:30 val.r.
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje ruošiama šv.
Velykų popiete. Kviečiame ap
silankyti. Čia galėsite ridenti
kiaušinius, padainuoti, pašok
ti ir skaniai pavalgyti. Bus i r
atga.vos.
Gausus, įvairus Velykų
stalas ruošiamas balandžio 7
d., sekmadienį. 12 vai. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje
salėje. Stalus arba vietas rei
kia užsisakyti kreipiantis į Al
doną Palikienę tel. 708-4487436. Šią popietę rengia ir vi
sus dalyvauti kviečia PLC
renginių komitetas.
A. a. biochemijos dr. Ka
zio Martinkaus (1953-1984)
prisiminimu: 1985 m. jo tėvai,
sesuo ir artimi draugai įsteigė
stipendijos fondą, kuriuo gali
pasinaudoti lietuviai studentai
bebaigia bakalauro studijas
arba siekiantys magistro ar
daktarato laipsnių tiksliųjų
mokslų srityje ('biologijos, che
mijos, biochemijos ir ypač vė
žio tyrinėjimų srityse). Norė
dami gauti daugiau informaci
jos ar prašymų formas, rašy
kite šiuo adresui: Kristina
Martinkutė, Dr. Kazys Martinkus Merr.orial Scholarship
Fund. 7120 3. Richmond, Chicago, IL 60629-3011, USA.
Prašymų formos turi būti grą
žintos iki 2002 m. gegužės 30
d.
Lietuvių operos valdyba
šiomis dienomis išsiuntinėjo
savo mecenatams laiškus,
kviesdama ir šiais metais įsi
jungti į Lietuvių operos rėmė
jų eiles, nes be jų paramos ne
būtų įmanoma pastatyti to
kios aukšto lygio operos kaip
G. Donizetti „Lucia di Lammermoor". Mecenatai, paauko
ję 150 dol. ar daugiau, gaus 2
bilietus nemokamai, o už 100
dol. vieną bilietą geriausioje
salės dalyje. Galintys bei no
rintys finansiškai paremti Lie
tuvių operos kultūrinius už
mojus, yra prašomi kreiptis į
valdybos pirmininką Vaclovą
Momkų tel. 773-925-6193. Pa
minėtina, kad aukas galima
nurašyti nuo pajamų mokes
čių. Be to. aukotojų pavardės
bus pažymėtos ir gražiai iš
leistame spektaklio programos
leidinyje.
Patiksliname k o r e k t ū r o s
klaidą paiktą šeštadienio, š.
m. kovo 16 d., ..Draugo" 2 psl.
išspausdintame A. K. straips
nyje ,,Kviečiami atėjo" Antro
jo puslapio pirmo stulpelio
ketvirtame skirsnelyje turėjo
būti: ,,Jis vėl davė du pavyz
džius. Evangelijų Judą ir Pet
rą", o ne: ...Jis davė du pavyz
džius, evangeliką Judą ir Pet
rą". Atsiprašome.

viena Dievo dovana. Nenuos
tabu, jog sesele Aldona suge
bėjo 3 metus darbuotis mi
sijose Gruzijoje ir 11 metų
Armėnijoje, pradžioje nemo
kėdama nė vieno žodžio tų
kraštų kalbos. Paaiškėjo, kad
seselė visada rasdavo išeitį
iš kebliausių situacijų, nes vi
sur jautė Dievo ranką.
„Per 14 misionieriavimo me
tų Gruzijoje ir Armėnijoje se
selė Aldona turėjo daug įsi
mintinų ir giliai sąmonėje bei
širdyje įsirėžusių atsiminimų.
Sunku suprasti ir įsivaizduoti,
kaip ši trapi ir jautri seselė
galėjo atlikti sunkų ir ne kiek
vienam stipriam vyrai tin
kantį darbą, — savo pastabo
se kalbėjo V. Paplauskienė,
pridurdama, — seselė Aldona
su giliu tikėjimu ir įkvėpimu
nešė savo naštą. Jai galima
pavydėti jos tikėjimo ir drą
sos".
Apžvalgos pabaigoje V. Pap
lauskienė susirinkusius pa
kvietė įsigyti pačią knygą ir
iš arčiau susipažinti su auto
rės ir jos šeimos gyvenimu,
(beje, nemaža vakaronės da
lyvių to siūlymo paklausė,
nes daugelį buvo galima ma
tyti besinešiojančius šį tikrai
įdomų leidinį).
Po pristatymo prabilęs Algi
mantas Kezys padėkojo savo
seseriai už pareikštas mintis
ir taip pat paminėjo jos vaidy
binius sugebėjimus, kurie, ro
dos, jį patį nustebino.
Knygos autorę pasveikino ir
Ina Čygaitė, buvusi Biržų mu
zikos mokyklos mokinė, šioje
mokslo įstaigoje besimokiusi
tuomet, kai jai vadovavo Aldo
na Kezytė. Jų susitikimas čia
buvo ypač jautrus.
Po trumpos pertraukos vyko
ir netikėtai sugalvotas kitos
knygos — 30-tosios lietuvių
fotografijos parodos Čikagoje
,,Žmogaus ir gamtos ruduo"
katalogo pristatymas. Apie 84
puslapių didoko formato leidi
nį kalbėjo parodos kuratorius
Su knyga supažindino Virginija ir katalogo sudarytojas Algi
mantas Kezys. Įteikdamas leiPaplauskienė.
-J. K u p r i o nuotr

Nemažas būrys tautiečių,
kovo 8 d. vakarą susirinkęs
į Jaunimo centre įsikūrusią
Čiurlionio galeriją, turėjo re
tą progą susitikti su viešnia
iš Šiaulių — vienuole Aldona
Kezyte, o taip pat susipažinti
su neseniai pasirodžiusia jos
knyga „Esame nenaudingi
tarnai".
Susitikimo vakaronę pradė
jo viešnios brolis, čikagietis fo
tomenininkas Algimantas Ke
zys, (jo nuotraukos papuošė
sesers knygą), pakviesdamas
dabar Čikagoje besidarbuojan
čią muziejininkę iš Kauno Vir
giniją Paplauskienę, kad ši
vestų tolimesnę programą.
Kaunietė
susirinkusius
trumpai supažindino su sese
lės A. Kezytės biografija, jos
darbais ir pačia knyga. Iš pra
džių V. Paplauskienė iš naujo
sios knygos skaitė ištrauką
apie motiną. Po to prabilo pati
autorė, kuri kalbėjo apie savo
pašaukimą tarnauti Dievui.
Vakaronėje išryškėjo knygos
autorės sugebėjimas savo min
tis įtaigiai perduoti klausy
tojams. Pasirodė, kad vienuolė
turi nemažai aktorinių suge
bėjimų, kas, be abejo, yra dar
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Smagii būti kartu - po knygos pri
statymo sesele Aldona Kezyte ir Al
gimantą.- Kezys.
E. Šulaičio nuotr.

dinį, jis čikagiečiams fotogra
fams grąžino parodai atsiųs
tas nuotraukas. Taip pat bu
vo pažymėti ir keli apie pa
rodą rašę žurnalistai bei
mūsų laikraščiai.
Reikia pažymėti, kad vie
nuolės A. Kezytės knygos
„Esame nenaudingi tarnai"
pristatymas vyko ir kovo 10 d.
po šv. Mišių Šv. Antano para
pijos bažnyčioje tos parapijos
pastate įvykusiame sekmadie
niniame lietuvių susitikime.
Čia seselė Aldona vėl jautriai
pasakojo apie savo išgyveni
mus tarnaujant Dievui.
Ed. Šulaitis

Skelbimai

• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
p e r parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. TeL
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

Jono Kuprio nuotr.

