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Endometriozė. Būk 
sveikas, naujas dantuk. 

2 psl. 

Neįpilsi — nevažiuosi. 
Paslėpta teisybė. 
Naujos A.P.P.L.E. kursų 
temos šią vasarą. 

3 psl. 

Kristaus kelionė su 
kryžiumi. Apie gėles. 

4 psl. 

BIČIULYSTĖ 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

„Kitu žvilgsniu". 
Renginių kalendorius. 

6 psl. 

Šv. Kazimiero 
bažnyčios jubiliejus. 

7 psl. 

Kovo 11-oji ČLM. Ačiū 
visiems, padėjusiems 
ruošti „Kariūno" 
koncertą. 

8 psl. 

Sportas 
* Prancūzi jo je vyks tan

čio t a r p t a u t i n i ų mote rų te
niso va ržybų „Open Gaz de 
France de Bretagne". kurio pri
zų fondas — 50.000 dolerių, at
rankos varžybų antrajame rate 
lietuvė Lina Stanėiutė sekma
dienį 2:6, 7:6, 6:2 įveikė olandę 
Tessy van de Ven. L. Stančiūtė 
dėl kelialapio į pagrindines 
varžybas pirmadienį kovoja su 
ispane Paulą Garcia. 

r L ie tuvos ėjike Kr is t ina 
Sa l tanovič Portugali joje vy
kus i ame ,.IAAF World Rače 
Walking Challenge" varžybų 
antrajame rate 20 km distanci
joje tarp 20 dalyvių užėmė šeš
tąja vietą. Trečiasis šių varžy
bų ra tas vyks gegužės 22-23 
dienomis Kinijoje. 

P e n k t a j a m e E u r o p o s 
m o t e r ų šachmatų čempio
nate Vokietijoje Lietuvos ats
tovės Dagnė Čiukšytė ir Kris
tina Apanavičiūtė užėmė ati
tinkamai 54-ąją ir 81-ąją vie
tas. Mūsiškės surinko atitinka
mai 6 ir 5 taškus iš 12 galimų. 
Europos čempione tapo rusė 
Aleksandra Kosteniuk. 

* Lie tuvos j aun ių vaiki
nų (iki 18 metų) k repš in io 
r i nk t i nė Lenkijoje vykstan
čiose 21-ojo Europos čempiona
to atrankos A grupes varžybose 
sekmadienį ketvirtajame ture 
nugalėjo Lenkijos komandą 
79:76 ir iškovojo antrąją perga
lę, kuri jau užtikrino mūsiš
kiams vietą finalinėse varžy
bose Ispanijoje. Rezultatyviau
sias nugalėtojų komandoje 
buvo Martynas Andriuškevi
čius, kuris pelnė 15 taškų ir at
kovojo 13 kamuolių. 

Naujausios 
zinsos 

Prez idento advokata i 
nesėkmingai bandė užversti 
prašymais apkaltos procesą. 

Prez iden tūro je — pro-
pre/ i r lent iniai sūkiai . 

Valstybes b iudžeto pa-
j—OB Z proc iršijo planuo-

Konserv atoriai is pre
zidento kalbos Seime nieko 
i," T- r.. -: ':k: 

Seime prasidėjo paskutinioji apka l tos p rez iden tu i proceso dalis 
Viln ius , balandžio 5 d. 

(BNS) — Laikrodžiams skai
čiuojant valandas iki Seimo bal
savimo dėl Konstituciją pažei-
dusio prezidento Rolando Pakso 
nušalinimo, jis pareiškė neatsis
tatydinsiąs, nes jo klaidos nepa
darė žalos Lietuvai. 

Tuo tarpu Seime vykstan
čiame apkaltos prezidentui Ro
landui Paksui proceso posėdyje 
pradėta ginčų dalis, po kurios 
prezidentui bus suteiktas bai
giamasis žodis ir surengtas bal
savimas dėl jo nušalinimo. 

„Prezidento pašalinimas iš 
pareigų yra konstitucinė baus
mė už šiurkštų Konstitucijos 
pažeidimą. Seimas gali ir turi 

spręsti šį klausimą. Mano giliu 
įsitikinimu, prezidentas neturi 
teisės į klaidą ar mažesnį pažei
dimą, juo labiau į šiurkštų 
Konstitucijos pažeidimą", sakė 
vienas kaltintojų Raimondas 
Šukys. 

„Priimdami sprendimą, 
mes patys parodysime, ar ger
biame Konstituciją", pažymėjo 
jis. 

Kitas kaltintojas socialde
mokratas Julius Sabatauskas 
pabrėžė, jog įstatymus pažeidęs 
prezidentas turi atsakyti, kaip 
ir bet kuris kitas Lietuvos pilie
tis. 

„Ar mes gyvename teisinėje 
valstybėje, kurioje valstybės va

dovas gali paminti įstatymus ir 
nepaisyti Konstitucijos, kurią 
prisiekė vykdyti? Ar preziden
tas vadovaujasi posakiu, jog 
įstatymas yra stulpas, kurį gali
ma apeiti9", klausė vienas kal
tintojų socialdemokratas Julius 
Sabatauskas. 

Kaltintojams atstovaujantis 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
liberalcentristas Gintaras Ste
ponavičius pažymėjo, jog KT 
nustatyti prezidento pažeidimai 
nebuvo atsitiktiniai, bet „dės
ningi prezidento veiklos atvejai" 
ir jis turi už juos prisiimti atsa
komybę. 

„Šiandien sprendžiame 
klausimą. Nuke l t a \ 7 psl . 

Kaltintojai — Seimo atstovai (iš kairės) 
Vaclovas Karbauskis. 

Gintaras Steponavičius, Julius Sabatauskas. Raimondas Suk 
Valdo Kopūsto I ELTA 

y s ir 
nuotr 

R. Pakso šalininkai nori savaitei 
apgul t i Seimą 

Vizitas į Vat ikaną nepakei tė A. ). Bačkio 
sprendinio 

Viln ius , balandžio 5 d. 
(ELTA) — Prezidento Rolando 
Pakso šalininkai visą šią savai
tę žada piketuoti prie Seimo rū
mų. Tačiau negavus leidimų iš 
Vilniaus savivaldybės tokių pi
ketuotojų Nepriklausomybės 
aikštėje gali būti ne daugiau 
kaip 100. 

Liberalų ir demokratų frak
cijos Seime seniūnas Henrikas 
Žukauskas pirmadienį spaudos 
konferencijoje žurnalistams sa
kė tur įs žinių, kad Vilniaus 
miesto savivaldybė jau yra da
vusi leidimus rengti piketus 
prie Seimo nuo pirmadienio iki 
penktadienio. 

Tačiau Vilniaus miesto 
savivaldybės Tvarkos palaiky
mo ir priežiūros skyriaus vedė
jas Darius Šaluga pirmadienį 
paneigė H. Žukausko paskelb

tas žinias. 
Pasak D. Šalugos, Savival

dybė nėra gavusi jokių prašymų 
piketams rengti, taigi nėra iš
davusi ir jokių leidimų. 

„Pagal susirinkimų įsta
tymą, Savivaldybės taryba turi 
teisę numatyti pastovias susi
rinkimų vietas, jose be atskirų 
leidimų galima piketuoti, tačiau 
ne daugiau nei 100 žmonių. 
Tokių vietų sąraše yra ir Nepri
klausomybės aikštė prie Seimo 
rūmų", aiškino D. Šaluga. 

Prieš atnaujinamą apkaltą 
prezidentui Rolandui Paksui 
sostinės policija sustiprino Sei
mo apsaugą. Policijos generali
nis komisaras Vytautas Griga
ravičius neatmetė galimybės, 
kad į Vilnių bus pritraukta dau
giau policijos pajėgų iš kitų 
miestu. 

Vi ln ius , balandžio 5 d. 
'ELTA) — Vilniaus arkivyskupo 
metropolito kardinolo Audrio 
Juozo Bačkio įsakai dėl Dievo 
Gailestingumo šventovės įkūri
mo lieka galioti — šventovė bus 
pašventinta per Dievo Gailes
tingumo iškilmes balandžio 18 
dieną. 

Kardinolas atsižvelgė į Šv. 
Dvasios parapijos prašymą Die
vo Gailestingumo paveikslą per 
Velykas palikti Šv. Dvasios baž
nyčioje, o po Velykų bus rengia
mas iškilmingas paveikslo per
nešimas į atšventinamą Dievo 
Gailestingumo bažnyčią. 

Vilniaus arkivyskupas su 
Šventuoju Tėvu ir aukštais Va
tikano pareigūnais, greta kitų 
dalykų, kalLėjosi apie spren
dimą įkurti Dievo Gailestin
gumo šventovę ir perkelti į ją 

malonėmis garsėjantį Gailestin
gojo Jėzaus paveikslą iš Švento
sios Dvasios bažnyčios Vilniuje. 

Kadangi šis sprendimas 
sukėlė įtampą Vilniaus Šv. Dva
sios parapijos bendruomenėje, 
kardinolas A. J . Bačkis jautė 
pareigą a t s ik laus t i Apaštalų 
Sosto nuomonės, pasiūlė įvairių 
sprendimų, ta rp jų ir savo įsakų 
dėl Dievo Gailestingumo šven
tovės atšaukimo galimybę. 

„Apaštalų Sostas malonin
gai leido Vilniaus arkivyskupi
jai veikti savo nuožiūra, krei
piant žingsnius ta linkme, kad 
pamaldumas Dievo Gailestingu
mui taptų savas visoje Lietuvo
je", rašoma Vilniaus arkivysku
pijos kurijos pranešime spau
dai. 

Šventasis Tėvas susitikimo 
metu prisiminė apaštalinę ke

lionę \ Lietuvą ir išreiškė norą, 
kad pamaldumas Dievo Gailes
t ingumui būtų kuo plačiau 
skleidžiamas. Atkreiptinas dė
mesys, kad iš pagarbos Šventa
jam Tėvui, Bažnyčioje laikoma
si principo vengti Jo asmens 
įtraukimo į vietinių prieštarų 
nagrinėjimą. 

Prieš vizitą į Vatikaną A. J. 
Bačkis yra sakęs, kad Švč. Tre
jybės bažnytėlė Vilniaus sena
miestyje yra atkuriama Dievo 
Gailestingumo paveikslui gar
binti ir be šio paveikslo kardino
las šventovės durų neatversiąs. 

Prieš 70 metų dailininko 
Eugeniusz Kazimierovvski nuta
pytas Dievo Gailestingumo pa
veikslas daug metų klajojo iš 
vietos į vietą. 1986 metais ku
nigų rūpesčiu jis iš Baltarusijos 
buvo grąžintas į Vilnių. 

Lietuvos vardas 
— ant 10 eurų 

monetos 
Vilnius, balandžio 5 d. 

(BNS) — Lietuvos pavadinimas 
lietuvių kalba bus iškaltas ant 
progines 10 eurų vertės sidabro 
monetos, kuri bus išleista Eu
ropos Sąjungos plėtrai atminti. 

Monetos pavyzdys pateik
tas šeštadienį Airijoje posėdžia
vusiems Europos Sąjungos 
finansų ministrams. 

Sidabro monetos averse pa
vaizduota dešimt kiaušinių pe
rinti gulbė, o reverse iškalti de
šimties naujų Europos Sąjun
gos narių pavadinimai 

Lietuvos, Latvijos, Estijos. 
Lenkijos, Čekijos. Slovakijos, 
Slovėnijos, Vengrijos. Maltos ir 
Kipro pavadinimai užrašyti jų 
valstybinėmis kalbomis. 

Monetos bus išleistos 
50.000 tiražu. 

Rūpinamasi Vilniaus senamiesčio apsauga 
Viin ius . balandžio 5 d. 

(ELTA) — Naujieji Vilniaus se
namiesčio apsaugos įstatai, ku
riais siekiama išsaugoti sosti
nės branduolio — senamiesčio 
istorines savybes, numato ir 
griežtas baudas pažeidėjams — 
net iki pastato savavališkų sta
tybos darbų sustabdymo ir 
ankstesnio būvio atkūrimo. 

Pristatant kelerius metus 
Vilniaus architektų, archeolo
gų, paveldosaugininkų ir isto
rikų rengtus Vilniaus sena
miesčio apsaugos įstatus, spau
dos konferencijoje pabrėžta, jog 
tai yra pirmasis tokio masto pa
veldo objekto apsaugos doku
mentas Lietuvoje. 

Pasak kultūros ministrės 
Romos Žakaitienės, šio doku
mento patvirtinimas tapo vienu 
iš svarbiausių 2003 m. Lietuvos 
paveldosaugos įvykių. ..Šis do
kumentas susieja senamiesčio 
teritorinio planavimo, atkūri
mo, tvarkymo bei kultūros pa
veldo apsaugos principus, nu

stato senamiesčio sudėtinių da
lių priežiūros, naudojimo ir 
tvarkymo reikalavimus", teigė 
ministrė. 

Pasak Vilniaus miesto mero 
Artūro Zuoko. naujieji įstatai 
garantuos skaidrumą priimant 
sprendimus dėl naujų statybų 
Vilniaus senamiestyje bei taps 
patovumo garantu investuoto
jams teikiant pirmenybę sena
miesčio išsaugojimui. Mero tei
gimu, labai svarbu, kad tiek pa-
čnj_įstatų. tiek dar nepatvirtin
tų detaliųjų Vilniaus sena
miesčio planų sprendiniai būtų 
įgyvendinami ir praktikoje. 

Už statybų Vilniaus sena
miestyje kontrolę, pasak A. Zuo
ko, yra atsakinga Vilniaus aps
kritis, o sostinės savivaldybė sa
vo ruožtu vykdys papildomą 
tikrinimo sistemą, už kurią bus 
atsakingas savivaldybės Aplin
kosaugos skyrius, viešosios 
tvarkos palaikymo tarnybos ir 
seniūnijų vadovai. 

Baudos įstatų pažeidėjams 

Išeinantiems iš Prezidentūros — 
kompensacijos 

Vilniaus miesto meras Artūras Zuoka 
tienė. 
sieks nuo kelių iki keliasde
šimties tūkstančių litų, o griež
čiausiai bus baudžiama stab
dant savavališkas statybas ir 
atstatant ankstesnį pastato ar
ba teritorijos būvį. 

„Kai kurių pastatų, kurie 
šiandien gadina senamiesčio 
įvaizdį, atstatymas ar perstaty-

kulturos ministrė Roma Žakai-
Valdo K o p ū s t o I ELTA> nuotr. 

mas galimas tik tada, kai jų šei
mininkai nuspręs vėl perstatyti 
šiuos pastatus ir kreipsis leidi
mų pastato atnaujinimui. 
Tuomet, vadovaujantis naujai
siais įstatais, bus galima at
statyti vaizdą, kur is geriau de
rėtų su senamiesčio reikalavi
mais", sakė Vilniaus meras. 

V i l n i u s , balandžio 5 d. 
(ELTA) — Prezidento Rolando 
Pakso atsistatydinimas ar at
statydinimas per apkaltą Seime 
valstybės biudžetui kainuos 
apie 200.000 litų. Tokia suma 
paskaičiuota prezidento buhal
terijoje išeinančių išmokoms ir 
kompensacijoms. 

Baigusiam prezidentavimą 
R. Paksui, pagal įstatymą, turė
tų būti sumokėtas atlyginimas 
už išdirbtas darbo dienas ir ne
išnaudotas atostogas. Išeitinė 
kompensacija, pagal įstatymą, 
prezidentui nepriklauso. 

Prezidento buhalterijos vy
riausiosios buhalterės Irenos 
Bigelienės teigimu, jei R. Pak-
sas netektų posto pirmadienį, 
jam priklausytų 2,761 litas atly
ginimo ir 7.589 litai už neišnau
dotas atostogas. 

Tokios sumos yra neišskai
čiavus 33 proc. pajamų mokes
čio. 

Prezidento R. Pakso koman
doje dirbo apie 40 asmeninio pa
sitikėjimo valstybės tarnautojų, 
patarėjų, referentų, padėjėjų. 
Jie turėtų pasitraukti iš valsty
bes tarnybos t ą pačią dieną kar
tu su R Paksu. Dalis Preziden
tūros darbuotojų jau pasitraukė 
iš savo darbo vietų nelaukdami 
apkaltos proceso prezidentui 
pabaigos. 

Prezidento komandos na
riams, pasak I Bigelienės. tu
rės būti sumokėta mėnesio atly
ginimo dydžio išeitinė kompen
sacija ir kompensacija už neiš
naudotas atostogas. 40-čiai Pre
zidento asmeninio pasitikėjimo 
komandos narių, turėtų būti su
mokėta apie 195.000 litų. 

Po galimo R Pakso koman
dos pasitraukimo rūmai S. Dau
kanto aikštėje visiškai neištuš
tės. Cia liktų dirbti prezidento 
kanceliarijos darbuotojai, ap
tarnaujantis personalas 

Mirė rašytojas 
Algirdas Landsbergis 

Balandžio 4 d. New York 
mirė žymus lietuvių rašytojas, 
dramaturgas . tarptaut in io 
PEN klubo narys Algirdas 
Landsbergis 

A. Landsbergis gimė 1924 
m. birželio 23 d. Kybartuose. 
Nuo 8-rių metų gyveno Kaune, 
kur 1941 m. baigė Jėzuitų gim

naziją, o 1941-1943 Vytauto Di
džiojo universitete studijavo li
tuanistiką. 

1944 m išvyko iš Lietuvos, 
studijas tęsė Mainz universi
tete Vokietijoje, vėliau, atvykęs 
į JAV. Columbia universitete 
New York įgijo magistro laipsnį 
lyginamosios literatūros srity
je. 

A. Landsbergis grožinėje li
teratūroje iš pradžių reiškėsi 
eilėraščiais, ilgainiui susitelk
damas ties beletristika. 1953 
m. laimėjo ..Draugor premija už 
romaną ..Kelionė", kuriame 
vaizduojamas jaunuolio brendi
mas bėgimo iš Lietuvos ir naciu 
žlugimo fone. 

Ryškiausiai A. Landsbergio 
talentas atsiskleidė jo dramos 
veikaluose, ypač ..Penki stulpai 
turgaus aikštėje", su kuriais JIS 
visam laikm įėjo Į lietuvių lite
ratūros ir kulturos istoriją 

Kandidatas i 
vadovus stabdo 
narystę partijoje 

Viln ius , balandžio 5 d. 
(BNS) — Juozas Petraitis, ku
ris buvo minimas kaip galimas 
naujasis Lietuvos krikščionių 
demokratų (LKD> vadovas, dėl 
dvivaldystės partijoje nuspren
dė sustabdyti savo narystę joje 

Pareiškime J.Petraitis tei
gia, kad partijoje susiklosčius 
dvivaldystei. LKD negali tinka 
mai ruoštis nei prezidento, nei 
Europos Parlamento, nei Seimo 
rinkimams. 

Anot J Petraičio. ..nesufor 
muotas rinkimų štabas, nėra 
rinkiminio plano". 

LKD kovo pabaigoje nauju 
pirmininku išsirinko Molėtu 
rajono merą Valentina Stund). 
tačiau ligšiolinis partijos vado
vas Kazys Bobelis suabejojo 
rinkimu teisėtumu ir tebelaiko 
save krikščionių demokratų 
partijos vadovo 

A. Kubilius vert ina R. Pakso palikimą 
Vi ln ius , balandžio 5 d 

I ELTA > — Artėjant galutiniam 
balsavimui dėl apkaltos Seimo 
opozicines Tėvynes sąjungos 
(Lietuvos konservatorių* frakci
jos seniūnas Andrius Kubilius 
įvertino prezidento Rolando 
Pakso patikima. 

..Rolando Pakso palikimą 
įvardinčiau kaip R. Pakso stan
dartų palikimą: kyšininkavimo, 
cinizmo, neigimo, išdavystės, 
negarbingumo ir nesąžiningu
mo standartai nuo šiol bus ma
tuojami pakso vienetais", sake 
A Kubilius. 

Jo nuomone, kiekvienas val
džioje esančių ciniškas ar ko-
rumpnotas poelgis bus lygina
mas su H Paksu Pasak parla
mentaro, lygiai taip pat politi
kos garbės ir sąžimturumo rei 
kalai bus matuojami. ..kaip nu
lini atskaitos tašką naudojant 
Pakso lygmenį" • 

Kaij) dar viena H Pakso pa

likimą A. Kubilius įvardino Ru
sijos pastangų įtakoti Lietuvą 
standartą. 

..Jam aš suteikčiau dvigu
bą Borisov-Pakso standarto pa
vadinimą (sutrumpintai vadin
čiau Borisov standartu f, teigė 
A. Kubilius 

Jeigu Vytautas Landsbergis 
ir Valdas Adamkus sukure 
standartą, ko Lietuvos politikos 
vadovai gali pasiekti Vakaruo
se, tai Pakso Borisov dvejetas 
parode, jo nuomone, ko Rusija 
gali pasiekti Lietuvoje. 

Pasak A. Kubiliaus, ir šį 
standartą tau galime panaudoti 
tam. kad išmatuotume naujus 
politinius reiškinius Lietuvoje. 

Naudojant toki standartą. 
A. Kubilius siūlė pabandyti pa
tyrinėti, kuo skinasi Darbo par
tijos vadovas parlamentaras 
Viktoras l 'spaskichas nuo vers 
lininko -lunj Borisoo 

Abu yra rusai, abu yra ne 

seni ateiviai iš Rusijos, abu savo 
verslą Lietuvoje sukure panau
dodami Rusijos išteklius: vienas 
— 'GazpronrT dujas, kitas — ka
rine piaiBone 

Svarbiausia, kad abu veikė 
jai bando esmingai įtakoti Lie
tuvos politika, siekdami perimti 
j savo rankas \alstyhes valdymo 
svertos", lygino A Kubilui-

Pasak jo. galima Įtarti, kad 
„V Uspaskichas yra gudresnis. 
bei dėl to j is netampa mažiau 
pavojingas'' 

..Politines veiklos budai 
but skinasi, bet rezultatai ir 
tikslai tie patys. Todėl matoo 
damas V 1 "spaskicha Pakso 
Borisov standartu, šiandien V. 

įsktcbui priskirčiau 1 5 
standartinio pakso-borisov vie-

paskauiavo A Kubilius, 
dar karta patikindamas, kad 
konservatoriai visomis išgalė 
mis prfešinsis V l'spaskicbo 
partijos atėjimai i valdžią 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS Endometriozė (I) 
BUK SVEIKAS, 

NAUJAS DANTUK 
Dantukai pradeda dygti 

pusės metų kūdikiui. Dvejų su 
puse — trejų metų vaikas tur i 
dvidešimt pieninių d a n t u k ų . 
Pirmaisiais vaiko gyvenimo 
metais pradeda formuotis ir 
nuolatinių dantų užuomazgos. 
Jūsų atžala auga, pieniniai dan
tukai jam tarnauja, o po ja is , 
kaip baravykiukai po samanom, 
formuojasi ir auga nuolat inių 
dantų užuomazgos. Penk ta i s -
šeštais metais vaiko žandikau
liai paauga, tarp dan tukų atsi
randa tarpai, jie tars i išretėja. 
Ateina laikas, kad p ien in ius 
dantukus ims keisti nuolat iniai 
dantys. Apie šeštuosius me tus 
už paskutinio pieninio dan tuko 
išdygsta pirmasis nuo la t in i s 
krūminis dantis, v a d i n a m a s 
šeštuoju, nes, skaičiuojant nuo 
pirmojo priekinio dant ies , yra 
šeštas. Šeštieji dantys y ra labai 
svarbūs, dar vad inami są-
kandžio raktu, nes nuo jų daug 
priklauso nuolatinių d a n t ų 
lanko formavimasis. Antr iej i 
nuolatiniai dantys išdygsta apie 
vienuoliktus-dvyliktus me tus , 
kapliai — septynerių — trylikos 
metų amžiaus vaikams. 

Tik išdygę, nuolatiniai dan
tys dar nėra visiškai mineral i
zuoti, šaknys dar nėra gerai su
siformavusios, o dantų vainikai 
yra sudėtingo reljefo: jų kramto
muosiuose paviršiuose y ra daug 
vagelių, įdubimų, plyšelių, 
kuriems išvalyti net dan tų 
šepetėlio šereliai yra per dideli, 
emalis šiose vietose plonesnis, 
negu kitose dantų srityse. Ka
dangi tokių siaurų vagelių gerai 
išvalyti neįmanoma čia užsi
laiko maisto likučiai, kaupiasi 
bakterijos, greičiau formuojasi 
bakterinis apnašas ir dan tų 
ėduonis. 

Kad apsaugotų išdygusius 
nuolatinius dantis, yra sukur
tos medžiagos, vadinamos silan-
tais. Odontologinėje praktikoje 
jos naudojamos daugiau nei 
trisdešimt metų. Silantai — tai 
adhezinės medžiagos, kuriomis 
plonu sluoksniu užliejamos 
sveikų išdygusių dantų kram
tomųjų paviršių vagelės. Pa

dengus krūminių dantų ir kap
lių kramtomųjų paviršių vage
les silantais, j ie t ampa lygesni 
ir juos lengviau išvalyti. Silan
tai neleidžia mais tui , burnos 
bakterijoms patekt i į tarpgum-
burinius plyšelius ir apsaugo 
dantis nuo ėduonies vystymosi. 

Silantais dantys dengiami, 
tik išdygus nuolat iniam krūmi
niam dančiui a r kapliui. Juos 
būtina apsaugoti, kol jų nepa
žeidė dantų ėduonis . Išdygę 
dantys pirmuosius metus yra 
labiausiai pažeidžiami įvairių 
žalojančių faktorių. Je i dan
tukas jau pradeda gesti, būtina 
atlikti gydymą. Dantuką dengti 
silantais yra per vėlu. 

Danties dengimo silantais 
procedūra yra tokia: kramtoma
sis paviršius išvalomas specia
liu šepetėliu ir pasta , apdoroja
mas pagalbine medžiaga, nu
plaunamas, išsausinamas, tarp-
gumburiniai plyšiai užliejami 
si lantu ir k i e t inami oru ar 
šviesa. 

Atlikus šią procedūrą, 
tarpgumburiniai plyšiai herme
tizuojami papras ta i keletui me
tų. Per šį laiką dant is po silantu 
subręsta, mineral izuojasi ir 
tampa atsparesnis dantų ėduo
niui. Dantukus reikia stebėti. 
Kietas maistas , saldainiai, ledai 
si lantus gali pažeisti , tačiau 
juos galima greitai atstatyti. 

Dantų kramtomųjų pavir
šių padengimas silantais yra 
pakankamai įdomi ir neskaus
minga procedūra net bailiems 
vaikučiams. Je i jūsų vaikas ne
susipažinęs su odontologinėmis 
procedūromis ar jų bijo, tai dan
tų padengimo silantais procedū
ra yra viena t inkamiausių susi
draugauti su savo dantų gydy
toju ir sužadinti vaikui norą 
būti a tsakingu už savo dantis. 

Dantų padengimas silan
tais kartu su geru dantų valy
mu, dantų siūlų panaudojimu ir 
floravimo procedūromis yra pui
kus garantas , kad Jūsų vaiko 
dantys ilgai išliks sveiki. 

V a n d a P u t n i e n ė 
V. Putnienės stomatologijos 

klinika 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. Yra į 5 klausimus atsaky 

Viena tokia liga negaluojan
ti šitaip apsakė savo vargus. 
Gali ir kitos panašiai vargti ir 
taip, kaip ši, to vargo atsikratyti. 

Būdama septyniolikmetė aš 
pradėjau varginančiais skaus
mais negaluoti per regulas. Ta
da nesupratau, kad sergu endo
metrioze. Tie skausmai paveikė 
visas mano gyvenimo dienas. 
Dėl tos ligos aš daug ko ne
tekau. 

Aš mokiausi, bet negalėjau 
baigti, nes skausmai t rukdė 
lankyti mokyklą. Mane pašalino 
iš darbo dėl dažnų susirgimų. 

Mane apleido mylimasis, 
nepakęsdamas nuolatinių skaus
mų, nusiminimo ir nenormalaus 
intymumo. Ilgus metus aš aplei
dau visuomenę, nes niekada 
nežinojau, kada atsiras stiprūs 
skausmai. Endometriozė trukdė 
mano siekiams. 

Aš tariausi su gydytojais ir 
mėginau įvairiopai gydytis. 
Daugelis gydytojų niekais laikė 
mano nusiskundimus. 

Pagaliau buvau sėkmingai 
gydyta ir dabar gyvenu be 
skausmų, sėkmingai dirbu, džiau
giuos savo draugais ir šeima. 
Kitos merginos ir moterys, ku
rios panašiai negaluoja, irgi gali 
pagyti, nes tokie skausmai yra 
nenormalūs — nėra dalis mo
ters ir joms nereikia vargti su 
jais. Juo labiau, kad Amerikoje 
šis kovo mėnuo yra paskelbtas 
endometriozės susekimo mėnesiu. ' 

M o t e r ų gydytojo 
n u r o d y m a i 

Pažangus ginekologas tokią 
ligonę apšviestų taip. Endo
metriozė dažniausiai sukelia 
suluošinančius skausmus per 
regulas. Tai rimta liga. Jąja 
Amerikoje ir Kanadoje negaluo
ja per 5 milijonus merginų ir 
moterų, kurių dauguma visai 
nežino, kad tokią ligą turi. 

Tos ligos sukelti skausmai 
gali trukdyti kasdieninę veiklą, 
gali nuvarginti iki nepajėgumo; 
skaudinti intymumą; gelti strė
nas per regulas; skaudinti vi
durių išsituštinimą; sukelti vi
duriavimą ar sujaudinti skrandį 
bei jį išpūsti per regulas. 

Gali trukti metų metus, kol 
liga surandama. Pasitaiko, kad 
net daugiau kaip 5 metus 
moterys ir mergaitės gydyto
j ams skundžiasi, sirgdamos 
endometrioze, nesulaukdamos 
pagalbos. 

n a Į a Klausimus aisaiiy-
mų tyrimas endometriozės 
susekimui. Gydytojai irgi talki
na tokios ligos susekimui. 

Švieskimės pačios 
Gimdos vidinis išklotas va

dinamas endometriumu. J i s 
normaliai tik ten esti. Liga en
dometriozė atsiranda tada, kai 
jo dalelės patenka šalia gimdos 
bet kurion vieton, kaip pilvo ert
mė, kiaušidės, raiščiai, prilaiką 
gimdą, smulkiųjų ir didžiųjų 
žarnų išorinio paviršiaus, šlapi
mo takai, išeiną iš inkstų, šlapi
mo pūslė, makštis, operacijos 
randai ar krūtinės ląstos išklo
tai, retai kada plaučiai. 

Gydytojas, atlikęs tam tik
rus tyrimus, suseka tos ligos išsi
plėtimą: smulkutį, mažą, vidu
tinį ar stiprų ir atsakančiai 
tramdo tą ligą. 

Ta liga negaluoja 10-15 
proc. regulas turinčių ir 25-44 
metų sulaukusių moterų. Ji gali 
atsirasti ir pas septyniolika
metes. Tikras tokių ligonių skai
čius nėra žinomas, nes tikra tos 
ligos diagnozė susekama tik 
operuojant. Net 25-50 proc. nepa-
stojančių moterų serga ta liga. 

P r iežas t i s nesusek ta 
Šios ligos kilmė nesusekta. 

Gimdos iškloto — endometriu-
mo celės kaip nors patenka į ki
tas vietas ir ima klestėti. To išk
loto smulkios dalelės laike re
gulų gali būti neišmetamos lauk 
su gimdos išklotu, bet atbulai 
keliauti į kiaušides, o per jas \ 
pilvo ertmę ir ten nemalonumus 
sukelti. 

Sukel iami negerumai 
Ta liga gali sukelti: skaus

mus strėnose, pilvo apačioje ir 
šakume, regulų * negerumus, 
kaip kraujo lašėjimą prieš nor
malias regulas ir nevaisingumą. 

Moterys nėra vienodos. Vie
nos jų su stipria endometrioze 
neturi jokių nusiskundimų, o 
kitą su mažiausiąją nepakelia
mi skausmai vargina. 

Dažnai moterys dėl šios li
gos neturi nusiskundimų per ke
letą metų. Kitas vargina inty
mus bendravimas, pirm ar po 
regulų skausmai. 

Kai minėto iškloto dalelės 
prikimba prie storųjų žarnų ar 
šlapimo pūslės — tada gali 
varginti vidurių išpūtimas, 
skausmingas vidurių ištuštini
mas, kraujavimas iš išeinamo
sios žarnos per regulas ar nusi

šlapinant, skausminga pilvo apačia. 
O kai tos gimdos iškloto da

lelės prilimpa prie kiaušidžių ar 
jų artumos, gali susidaryti 
kraujo pripildyta masė; o kai 
plyšta ar prakiūra — pajunta
mas stiprus skausmas pilve. 

Dalelės kraujuoja k a r t u 
su g imda 

Kadangi tos šalia gimdos 
vidaus jos iškloto dalelės rea
guoja į tuos pačius hormonus, 
kaip ir jos vidaus išklotas, tai 
irgi kraujuoja per regulas, 
sukeldamos mėšlungius, skaus
mus, susijaudinimą ir randų at
siradimą. Ligai tęsiantis, prisi
stato suaugimai, kurie kartu su 
tomis dalelėmis gali tramdyti 
organų veiklą. Tik retkarčiais tie 
suaugimai sutrikdo žarnų veiklą. 

Liga vyrauja šeimoje 
Dažniau ji atsiranda ligonės 

pirmos eilės giminėje — mama, 
sesuo, duktė. Dar ji dažniau 
aplanko po trisdešimties metų 
sulaukusias vaiko. 

Gydymo 
Endometriozės gydymas 

priklauso nuo moters turimų 
nusiskundimų, vaiko laukimo, 
amžiaus ir ligos išsiplėtimo. 

Vaistai nepagydo ligos, kuri 
grįžta, nustojus juos imti. Vi
dutinio sunkumo ligą geriau 
tvarkyti operuojant. Bet ir tada 
daugumai sugrįžta liga. Liga 
nesugrįžta, tik pašalinus abi 
kiaušides. 

O kai moteris neplanuoja 
daugiau vaikų sulaukti ir kai 
turi skausmus apatinėje pilvo 
dalyje, kuriuos nepalengvina 
vaistai — prašalinama gimda 
su kiaušidėmis. Tada moteriški 
hormonai — estrogenai imami, 
nes tokia operacija priartina 
dirbtinę gyvenimo kaitą. 

Jei po operacijos buvo palik
ti likučiai ligos (endometrium), 
tai minėti moteriški hormonai 
pradedami imti tik po 4 ar 6 
mėnesių — tada tos ligos liku
čiai sunyksta. Kitaip moteriški 
hormonai skatintų akyti tuos 
likučius ir ligą užtęstų. 

Tai parankiausias tos ligos 
gydymas, nes visokie vaistai su
kelia nemalonius negerumus. 
Moteris tada vargsta, kišenę 
tuština ir galų gale išsitiesia 
ant operacinio stalo. 

Šaltinis: „The Merck Ma
nimi of Medical Information". 
1997 m. 
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KAI PASUKAME AR ATSUKAME LAIKRODŽIUS 
Priešgaisrinės apsaugos Įstaigos pataria du kartus per metus pa

tikrinti dūmų jautiklio (smoke detector) baterijas: pavasarį, kai laikro
džiai pasukami viena valanda į priekį (šiemet tai buvo balandžio 4 d.), 
ir rudenį, kai laikrodis atsukamas viena valanda atgal, jeigu „įgausite" šį 
įprotį, visuomet jausitės saugesni nuo gaisro pavojaus. 

Tikima, kad 95 proc. visų gyvenamųjų patalpų JAV turi dūmų jau-
tiklius, bet, pagal turimus duomenis, tik 3 ir 10 yra veiksmingi: vieni 
neturi baterijų arba baterijos yra netiksliai įdėtos, kitų baterijos jau 
nebeveikia. Pasitaiko, kad žmonės tyčia dūmų jautiklius išjungia, kai jie 
yra „per daug jautrūs" — pvz., jeigu yra pakabinti virtuvėje, kartais net 
ką kepant ant viryklės ar orkaitėje, pradeda cypti. 

Žinovai pataria, turėti dūmų jautiklį kiekviename kambaryje, ypač miega
muosiuose. Tai gali išgelbėti šeimos narių gyvybę, jeigu nakti kiltų gaisras. 

ŠILDYMO SISTEMA 

Baigiasi šildymo sezonas. 
Ar jūsų krosnis gerai veikė visa 
žiemą ir namuose buvo šilta, 
malonu? O gal turėjote visokių 
bėdų, kurios kainavo ir nervų, 
ir pinigų0 Žinoma, nesinori gal
voti apie šildymo sistema, kai 
galbūt netrukus reikės jau vėsi
nimą namuose įjungti, bet visgi 
žinovai pataria kai ką atlikti iš 
anksto, kad rudenį ir žiemą 
butų mažiau rūpesčių. 

Kad šildymo sistema kuo ge
riausiai veiktų, būtina pakeisti 
krosnies filtrus pr ieš prasi 
dedant šaltiems orams ir juos 
periodiškai keisti visą žiemą. 
Tuo būdu ne tik jie praleis dau
giau šilumos į namus, bet ta ip 
pat sulaikys dulkes, oras bus 
sveikesnis Be to, nešvarus filtrai 
apsunkina krosnies veikimą ir 
ji gali greičiau sugesti. 

Patikrinkite kaminą ir su
jungimus: ar jie tvirtai laikosi, 
ar nėra spragų? Jeigu manote. 
kad kažkas ne visai gerai , 
pakvieskite patikimą šildymo 
sistemos žinovą, tegul patikrina 
ir, jeigu reikia, sutaiso 

Rūsyje prie krosnies nelai
kykite visokių da ik tų , ypač 
degamų medžiagų. Apkrau ta 
įvairiausiais griozdais krosnis 
negaus pakankamai oro ir tai 
gali pakenkti jos veiksmingu
mui Be to, gali atsirast i ir gais
ro pavojus 

Įjunkite termostatą ir klau
sykitės, ar iš šildymo sistemos 
negirdėti kažkokių barškėjimų, 
tarškėjimų (lengvas ūžimas, kai 
šildymas įsijungia, visuomet 
pasigirsta). Jeigu taip atsitinka, 
kvieskite žinovą, kad patikrintų 
ir pa ta r tų , ką reikia daryti . 
Vien dėl to, kad oras atšilo, 
nereikia pamirš t i krosnies, 
kuri. pagal lietuvių patarlę, yra 
,,žiemą brolis, vasarą molis". 

DULKĖS, DULKĖS 

Pelenų dieną, kai kunigas 
pelenais pažymi tikinčiųjų kak
tą, sako: „Dulkė esi, į dulkę pa
virsi..." Daugelis šeimininkių 
galėtų paliudyti, kad jų namuo
se „kažkas j au pavirto į dulkes" 
— kur tik pažvelgsi: ant lenty
nų, ant baldų, visuose pašaliuo
se, pilna dulkių, nors jas nuolat 
valo, šluosto. 

Dar blogiau, jeigu dulkės 
sukelia alergiją ir žmogus daž
nai čiaudo, kosti, negali laisvai 
alsuoti. 

Iš kur tos dulkės namuose? 
Dalis iš lauko, dalis pasklei
džiama šildymo sistemos, kai 
pučia karštą orą, o krosnies filt
rai yra pilni dulkių Dulkių at
siranda ir nuo naminių gyvu
liukų ar paukščių, net nuo mū
sų pačių odos, plaukų Pagal
ves, antklodės (ypač pūkinės), 
kilimai, minkšti baldai — tai 
vis dulkių šaltiniai. 

Ne visiems dulkės vienodai 
kenkia ar erzina. Bet žmonėms, 
turintiems alergijų, reikia imtis 
priemonių, kad namuose būtų 
kuo mažiau dulkių. O geriausiai 
tai padaryti , pašal inant pa
grindinius dulkių šaltinius. 
— Išimkite kilimus iš visų kam
barių. Jeigu grindys nėra gra
žios, galima jas padengti li
noleumu ar kitomis medžiago
mis, kurios atrodo, kaip parke
tas. Jaukumo kambariui sutei
kia nedideli kilimėliai, patiesti 
prie sofos, lovos ar pan Juos ne
sunku išvalyti, galima net lauke 
išdulkinti. 

Vienas geriausių dulkių 
priešų yra geras dulkių siurb
lys. Bet jis bus veiksmingas tik 
tuomet, jeigu po išsiurblinimo 
nelaikysime jo maišelio kupino 
dulkių ir kitokių šiukšlių Dau
gumas naujausių dulkių siurb
lių modelių turi specialius filt
rus , kurie padeda sumažinti 
dulkių kiekį. 

Kai valome dulkes nuo bal
dų, nevartokime vien sausos 
šluostės, kuri tik pastumia dul
kes iš vienos vietos į kitą Jeigu 
nenorima naudoti baldų vaško 
(furniture polish), juo truputi 
papurškiant šluoste, tuomet. 

bent ją reikia suvilgyti paprastu 
vandeniu. Yra ir specialiai dul
kėms valyti skirtų produktų, 
šluosčių, bet jos nėra pigios, tad 
geriausia apsieiti su paprastais. 

KAI TAISO KEUUS — 
PAVASARIS 

Sakoma, kad pavasarį ge
riausia pažinti ne iš žalios žolės, 
sprogstančių medžių ar žydin
čių gėlių, o iš to, kiek parašų 
atsirado ant kelio, kad praside
da taisymai, perstatymas ir 
įvairiausi kliudymai. Kasdien 
važiuojantiems j darbą tie kliu
dymai yra tikras nervų gadini
mas (jau nekalbant apie auto
mobilių susidėvėjimą ir benzino 
deginimą, juo labiau dabar, kai 
benzinas taip pabrango). 

Jeigu kasdien automobilyje 
reikia praleisti dvi valandas — 
tai maždaug vidurkis, kiek šia
me krašte žmonės laiko pralei
džia, važiuodami iš darbo, į dar
bą, arba tik sėdėdami ir laukda
mi, kol išsiskirstys eismo kamš
tis. Kad ši kasdieninė našta 
kiek palengvėtų, žinovai pata
ria pasirinkti kelis galimus bu
dus nuvažiuoti į darbą ar iš jo grįž
ti. Kaip lietuvių patarle sakn 

„tiesiog arčiau, bet aplink grei
čiau". Jeigu įprasto kelio dalis 
uždaryta dėl taisymo ar avari
jos, gera žinoti, kaip tą dalį ap
lenkti, kuria kita gatve ar keliu 
pasukti, kad kelionė nesu-
sitrukdytų. 

Jeigu nėra patogaus kitokio 
susisiekimo — traukiniu, auto
busu — nori nenori reikia pa
sinaudoti savo mašina. Verta 
pasiteirauti darbovietėje, galbūt 
kas gyvena toje pačioje apylin
kėje ir būtų galima važiuoti 
pakaitomis. Ilgą mašinoje buvi
mo laiką gali paįvairinti gera 
muzika, iš juosteles ar CD klau
somu skaitymu, svetimos kal
bos mokymusi, bet jokiu būdu 
ne tokiu užsiėmimu, kuris nu
traukia dėmesį nuo kelio (pvz., 
kalbėjimu bevieliu telefonu). 
Kai atsidursime avarijoje, dar 
daugiau laiko sugaišime, o, be 
to, ir materialinių nuostolių pa
tirsime. 

AR RUOŠIATĖS KRAUSTYTIS 

Vyresnieji dažnai nutaria 
pakeisti gyvenamąją vietą, nes 
per sunku ir per brangu išlai
kyti namą, prižiūrėti kiemą, 
aplinką Tačiau per metu eilę 

name susikaupia daug mielų 
daiktų, sukeliančių gražius at
minimus. Vieta. į kurią ruošia
masi keltis, yra kur kas mažes
nė. O taip gaila viską išmesti... 

Žinovai pataria gerai pagal
voti, peržiūrėti visus daikčiu
kus, niekučius, popierius ir nu
spręsti, kas jums svarbiausia. 
Ar būtina laikyti vaikų pradžios 
mokyklos ir gimnazijos knygas, 
išaugtus drabužius, senus ap
lūžusius žaisliukus? Visų pirma 
pasitarkite su vaikais, jau užau
gusiais: gal jie ką nori pasiimti 
pas save? Jeigu ne, be gailesčio 
išmeskite (drabužius, avalynę 
atiduokite labdarai). Ne visi 
„gražus daikčiukai", metų me
tais parsivežti iš atostoginių ke
lionių, dovanoti, pirkti, yra taip 
svarbūs. Pasilikite tik tai, kas 
mieliausia, o. kitus padovano
kite loterijoms (lietuvių organi
zacijos visuomet jas ruošia ir vi
suomet prašo joms laimėjimų). 
Pasiūlykite ir savo vaikams, gal 
jiems kuris daiktas yra malonių 
atminimų šaltinis. Galite su
ruošti „gražių daikčiukų" par
davimą: sukviesti pažįstamus, 
kaimynus. Taip gautus pinigus 
padovanokite vargstantiems. 

TRUMPI IR NAUDINGI 
PATARIMAI 

— Ar užrūdijo varžtelis 
(screw) ir negalite jo atsukti? 

Suvilgius jį baltu actu ir truputį 
palaikius, lengvai atsuksite ir 
ištrauksite. 

— Ar vandens čiaupas tua
lete (o gal virtuvėje) staiga pra
dėjo lašėti ir tas nuolatinis 
capeėjimas trukdo užmigti? Kol 
galėsite sutaisyti čiaupą, apriš-
kite jį senu nedideliu rankšluos
čiu ar kitu medžiagos gabalu. 
Vanduo varvės tylutėliai ir 
galėsite miegoti. 

— Ar užsikimšo vandens nu
tekėjimo vamzdis virtuvės kriauk
lėje? Nereikia aštrių chemi
kalų, kad jį išvalytumėte. Su
maišykite 1 puod. kepimo sodos 
(baking soda K 1 puod. druskos 
ir 3/4 puod. balto acto. Įpilkite į 
vamzdį, palaukite 20 min. ir nu
pilkite galionu verdančio vandens. 

— Ar žinote, kad pelės ne
kenčia mėtų (mint) kvapo'' Jei
gu į garažą dažnai iš lauko įlen
da pelės, nusipirkite buteliuką 
„mint extract" — mėtų pries
konių, užvarvinkite kelis lašus 
šen bei ten, pelės nei ūsiuko 
nekis. Tas taip pat gerai veikia 
vasarnamiams, kai žiemą įsi-
krausto šie neprašyti keturkojai. 

— Ž m o n ė m s patinka chri
zantemų žiedai, bet jie labai ne
patrauklus tarakonams. Jeigu 
supjaustysite chrizantemų žied
lapius, truputį juos padžiovin
site ir išbarstysite rūsyje, po 
kriaukle ir kitur, kur tarakonai 
..vaikštinėja", jie iškeliaus „drau
giškesnių namu" paieškoti. 
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Smagiai visus 
nuteikė tautinių 
šokių šokėjai, at l ikę 
dalį programos 
Philadelphijos LB 
apylinkės ruoštame 
Vasario 16-osios 
paminėjime. 

K. Razgaičio nuot r . 

PASLĖPTA TEISYBE 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Pliupsėdamas verda politi
nis katilas varguolėje Lietuvoje, 
o dėl šio nelemto katilo ją, Lie
tuvą, įvairiai apkalba '• peikdami 
ar teisindami) savi ir svetimi. 
Susiūbavo p rez iden tas , gal 
atidžiai ieškąs valstybei švaros 
nuo neteisingų teisėjų, suktų 
diplomatų, gobšių muitininkų ir 
žemės grobėjų. O gal. neduok 
Dieve, susipynės su Rusijos ma
fija. J u k Rusija ir jos mafija Lie
tuvoje kelia siaubą. Rusija kelia 
ir ilgai kels Lietuvos nepriklau
somybei baimę, o bet kokia ma
fija gąsdina ir gąsdins visus ir 
visada. 

Lietuvoje užsigeista pakeis
ti valstybės vadovą, nes dabarti
nis esąs nepatikimas. Je i iš tik
rųjų prezidentas R. Paksas už 
pinigus pardavė ruseliui Lietu
vos pilietybę, žadėjo jį Prezi-
dentūron kviesti patarėju ir su
teikti net generolo laipsnį, tai 
koks iš R. Pakso valstybės vado
vas. Jei R. Pakso ar t imi patarė
jai, jam žinant, bendravo su 
kažkokiom aferist inių verslų 
smailytėm, o jos besibičiuliuo-
damos šnekučiavosi su Rusijos 
sukčių vadais, tai j au , žinote... 
Be to, R. Paksas ka l t inamas no
ru pakeisti Lietuvos kryptį nuo 
Vakarų į Rytus. Tai būtų išdavi
mas, panašus į A. Sniečkaus. 
Pavilionis, visomis keturiomis 
stengęsis sulaikyti Lietuvą nuo 
Europos Sąjungos, yra šioje 
klampynėje Pakso didysis rėmė
jas. Ar tai vien sutapimas , ar tai 
dviejų žmonių kelias ta pačia 
kryptimi? 

Ir ne tik Pavilionis su Paksu 
sutinka, bet ir Pakso bei Rusijos 
Putin siekiai yra vienodi. Pak
sas skelbia, kad „bus tvarka", tą 
patį šūkį kartoja ir Put in . 

Šiandien teisybės dar nema
tome. O ta teisybė yra dar toli
mesnė išeivijos lietuviams. To
dėl jie nesimėtą nei į vieną, nei į 
antrą pusę, nors padėtimi Lie
tuvoje yra labai susirūpinę. Tie
sa, pora smarkūnų išeivijoje ir 
pora Lietuvos žurnalistų bando 
mūsų spaudoje prezidentą ginti. 
Visi gynėjai, jei gindami tuščio
mis nepuola kitų, yra išklausy-
tini. Todėl visuomene klausosi 
ir susirūpinusi laukia, kada pa
galiau viešumoje pasirodys iki 
dabar besislapstanti tiesa. Skai
tytojai, žinoma, smalsiai gaudo 
visais keliais ateinančias žinias, 
j a s savo ta rpe apkalba ir 
Lietuvoje susidariusią padėtį 
labai apgailestauja. Būtų blo
gai, jei užmetinejimai preziden
tui pasiteisintų. Būtų labai blo
gai ir tuo atveju, jei apkaltini
mai pasirodytų esąs šmeižtas. 
J u k valstybei jau padaryta 
nemažai žalos viduje ir iš oro. 
tai kam šmeižusiems reikėjo 
kelti šią audrą? 

Šis prezidentas iš tikrųjų 
buvo pažeidžiamas. Partijų kai
taliojimo istorija, jo netesėjimas 
prisiimtose pareigose (ir ne vie
ną kartai, baisus veržlumas ir 
per veržlumą dalijimas pažadų 
žinant, kad jų netesės, sukūrė 
miglotą jo portretą, tarsi poli
tikas pozuotojas prieš fotografą 
— visuomenę negalėtų ramiai 
pabūti ir nuolat judėtų. Iš 
tikrųjų taip ir buvo. 

Prieš jo išrinkimą man laiš
ke rašė vienas Vilniaus univer
siteto profesorius: „Kas pažįsta 
Pakso energiją ir užsispyrimą, 
žino. kad prezidentu anksčiau 
ar vėliau jis bus. Tai lyg ne
klaužada vaikas: treptels koja ir 
šūktels, kad jis to ar kito nori, ir 
būtinai gaus". Tad ar jo sandė
ris su Borisov kartais nebus 

„treptelėjimo" pasekmė su neap
galvotais pažadais, kad būtinai 
gautų, ko nori, taigi prezidento 
postą? O „stebuklingajai7" gruzi
nei ypatinga globa ir dėmesys? 
Šie bruožai yra kalti, kad daug 
kas — teisingai ar melagingai 
— prie R. Pakso gali prilipti. 
Prilipo ir prišaukė — teisingai 
ar melagingai — šį skandalą. 

Yra užmetimų, kad R. Pak-
są pašalinti iš pareigų nori už
sienio žvalgyba ir gal savi poli
tikai, „materialiai ir dvasiškai 
apiplėšę Lietuvą*. Iš šių kalbų 
galėtų būti suprasta, kad kalti
namos ir kai kurios JAV tarny
bos. Jei taip būtų, tada j au 
reikštų, kad Lietuvoje iš tikrųjų 
egzistuoja labai didelės proble
mos, dėl kurių JAV tarnybos 
atkreipė dėmesį. O kai dėl savų 
plėšikiškų politikų — visko 
lauktina, nes jie kol kas yra 
galingi. Nepamirštini ir štai ko
kie nuogąstavimai: pasinaudo
dama Pakso naivumu ir gal net 
jo prorusiškų nusiteikimu, įgytu 
Rusijoje mokantis, Maskva sie
kia savo visiškon įtakon paimti 
Lietuvos gyvenimą. 

Tai būtų baisu. Jei ta ip 
įvyktų, paskutinių Lietuvos 
keturiolikos metų politikai ir pi
liečiai istorijoje būtų pažymėti 
nevykėlių ženklais. Atgauti ne
priklausomybę ir ją vėl atiduoti 
be kovos ankstyvesniam oku
pantui9 Koks bukumas ir išda-
vikiškumas politikų, nuėjusių 
nelemtu keliu, koks skurdus 
išmanymas piliečių, leidusių 
savo politikams juos vesti — 
tarsi akluosius — pražūtin... 

Štai kokioje netikrumoje 
plūduriuoja Lietuva ir niekas 
nežino, kaip iš tikrųjų yra su 
priežastimis. Net ir pats prezi
dentas Paksas turbūt nesusi
gaudo, kaip jis pakliuvo į tokią 

gėdingą padėtį. Ar tai nesubren-
dėliškas rizikos pomėgis kaltas? 
Mesti žingsnį ir nežinoti, kokia 
kryptimi leidžiamasi, pirma 
veikti, vėliau galvoti? Subren
dusieji apsižvalgo, kaip nelai
mių išvengti, vaikai pamiršta, 
kad nelaimės egzistuoja. Ar kar
tais R. Paksas, imdamas iš Bo
risov pinigus, nepamiršo, kad 
gali pakliūti į spąstus? Ar jis 
žinojo, kad demokratinių šalių 
prezidentai ribojami įstatymų, 
kad jie nėra visagaliai? Atro
dytų, kad R. Pakso vestoji politi
ka buvo panaši į laukinį arklį, 
kurio nepajėgia suvaldyti rai
telis, nes tasai raitelis yra ne
subrendęs ir nežino, kaip su 
arkliais elgtis. 

Reikia laukti ir žiūrėti, kas 
bus, nes išeivija neturi jokios 
įtakos ir ji Pavilionio vadovau
jamose demonstracijose už 
Paksą nedalyvaus. J u k Paksas, 
priimdamas Borisov pinigus, 
žinojo, kad už nieką negaunama 
nieko, o pažadai, kaip ir už
statai, privalo būti išpirkti. Ar 
jis tikėjosi apgauti Borisov? 
Rezultatai yra priešingi: Bori
sov, nors ir pats pralaimėjo, 
paklupdė Paksą. 

Lauksime viešumon pasiro
dančios teisybės, kai žala jau 
įvykdyta. R. Paksas bus ištei
sintas? Negerai, kad savo veiks
mais, nors jie būtų buvę nesą
moningi, pakenkė Lietuvai. 
Prezidentas bus apkaltintas? Ne
gražu, kad tauta išsirinko tokį 
vadovą. Visas jovalas bus pri
pažintas Rusijos agentų darbui9 

Tai kodėl Lietuvos saugumo sis
temos yra tokios skystos, kad pro 
jas, tarsi pro drebučius, taip leng
vai narsto svetimi piktadariai? 

Laukiame pasirodančios tei
sybės, kurios visos pusės yra 
skaudžios. 
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NAUJOS TEMOS A.P.P.L.E. VASAROS-2004 KURSUOSE 
Šių metų balandžio 16-18 d. 

Putname. Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos vienuolyne, 
šaukiamas pavasarinis A.PP.L.E. 
(Amerikos Pedagogai Lietuvos 
Švietimui) organizacijos valdy
bos, tarybos, direktor ių bei 
narių suvažiavimas. J a m e bus 
galutinai ap tar iama ir sustato
ma vasaros kursų Lietuvos pe
dagogams programa. Numatyta 
pravesti 15 seminarų Vilniuje ir 
14 (skirtingomis temomis) ki
tose Lietuvos vietovėse. Tikima
si pasiekti bent 350 Lietuvos 
mokytojų pačioje sostinėje ir 
apie 1,100 už jos ribų 

Šią vasarą bus pasiūlyta ke
lios naujos programos. Labiau
siai aktualios — tai moksleivių 
saugumas mokyklose; mokinių 
patyčios — priekabiavimai ir 
kaip jų išvengti Kaip buvo rašo
ma vasario 27 d. „Lietuvos ry
te", apie 70 proc Lietuvos moks
leivių yra bent kar tą patyrę 
bendraamžių tyčiojimąsi, net 

kas ketvirtas mokinys dėl įvai
rių priekabių kentėjo bent vieną 
kartą savaitėje. Moksleiviai 
dažnai tyčiojasi iš ramesnių ir 
tylesnių mokinių — juos pra
vardžiuoja, apkalba, apspjaudo, 
stumdo, net muša ir atima jų 
daiktus. Per ilgesnį laiką silp
nesnieji ir ramesnieji dėl to 
patiria emocinį bei fizinį skaus
mą, nebenori lankyti mokyklos, 
kartais net suserga. 

Kai buvo atlikti 28-se pa
saulio šalyse tyrimai, paaiškėjo, 
kad nuo savo bendraamžių la
biausiai kenčia Lietuvos vaikai. 
Taigi, šios dvi aukščiau minėtos 
temos Lietuvos mokykloms yra 
labai aktualios ir Amerikos pe
dagogų pasidalinimas savo pa
t i r t imi gali būt i ypač nau
dingas . 

Iš tikro, viskas, ką APPLE, 
siūlo Lietuvos mokytojams kiek
vieną vasara, yra pageidaujama 
Lietuvos pedagogų. Vasaros 
kursų programą tvirtina Lietu

vos Švietimo ministerija. 
Neseniai A.P.P.L.E. organizaci
jos nariams ir bendradarbiams 
leidžiamame anglų kalba (2004 
m. vasario-kovo mėn.) aplink
raštyje buvo išspausdintas mo
kytojos Linos Stasiūnaitės laiš
kas Ji rašo: .Mano pirmasis 
susitikimas su A.P.P.L.E., tikiu, 
nebus paskutinis. Tai buvo visų 
metų viršūne! Esu matematikos 
mokytoja Grigiškių 'Šviesos' 
aukštesniojoje mokykloje, ku
rioje šiais metais mokau 6-tos ir 
9-tos klasės moksleivius... Pe
reita vasarą A.P.P.L.E. kursuo
se išmokome, kaip aktyviu daly
vavimu ir tam tikrų žaidimų 
būdu galima geriau sudominti 
mokinius Dabar, prieš rašo
muosius darbus, klasėje mes 
žaidžiame BINGO' Tai puikus 
atradimas, nes šj žaidimą gali
ma žaisti visose matematikos 
klasėse — algebroj, geometrijoj, 
trigonometrijoj Ateityje esu nu
mačiusi ir kitus projektus, 

panaudojant matematiką dai
lėje, „magiškuose" kvadratuose, 
simetrijoj. A.P.P.L.E. kursai 
pakeitė visą mano dėstymą — 
jis pasidarė mokiniams žymiai 
patrauklesnis ir įdomesnis. Be 
to, paskatino mane paruošti 
kitokias, neeilines užduotis, 
paieškoti in ternete naujų 
matemat ika i dės ty t i idėjų. 

Norėčiau padėkoti visiems 
kurie A.P.P.L.E. kursus remia
te. Jūs įgalinat mus šiuos kur
sus lankyti, išmokti naujų mo
kymo metodų, susitikti naujų 
draugų, pamatyti pasaulį nau
jomis akimis. Kviečiu visus 
atvykti į A.P.P.L.E. kursus — jie 
visam laikui pakeis jūsų 
mokymą". 

Šie metai A.P.P.L.E. organi
zacijai yra sunkus. Dėkojame 
visiems už visokeriopą parama 
A.P.P.L.E — Post Office Box 
617 — Durham, CT 06422 

R i t o n ė Ruda i t i enė 

DANUTE BINDOKIENE 

Neįpilsi — nevažiuosi 

Kas savaitę girdime tą patį pranešimą: 
benzino kainos pakilo dar keliais cen
tais. Nors oficialiai tvirtinama, kad šiuo 

metu valstybėje benzino kainų vidurkis yra 
apie 1.76 dol., kai kuriuose miestuose, o taip pat 
Čikagoje, toji kaina jau ir du dolerius prašoko. 

Žmonės murma, skundžiasi, kaltina val
džią, bet visgi benziną perka. Ką daryti? Ne-
įpylęs juk nevažiuosi. O važiuoti reikia: ir į dar
bą, ir į parduotuvę, ir į svečius, ir vaikus į mo
kyklą pavėžinti, ir į tautinių šokių repeticijas, ir 
į skautų sueigas... Taip ir rieda mūsų ratukai. 
Kai kadaise motulės nemažai laiko praleisdavo 
prie ratelio (verpimo), tai dabar „ant ratelių" — 
keturių. Neatsilieka nei tėveliai, o jeigu šeimoje 
yra dar daugiau narių, kurie turi vairavimo 
teises, tad benzino kaina jau iš santaupų išgny-
bia nemažą kąsnį. Ir, sakoma, dar toli gražu ne 
viskas. Kol kainos nusistovės, gal net pradės 
kristi, šoktelės aukštyn dar keliais centais. 

Demokratų partijos kandidatas į preziden
tus ir čia atrado „aukso aruodus'", iš kurių gali 
pasisemti nemažai parankių kaltinimų dabar
tiniam prezidentui bei jo vyriausybei. Žinoma, 
kaltinti ir žadėti padėtį pagerinti nesunku. Bet 
ne visi tie pažadai logiški ar įvykdomi. Siūlyti, 
kad valstybė pradėtų į apyvartą paleisti ben
ziną iš savo turimų rezervų, tikrai neprotinga. 
Ypač dabar, kai JAV įsivėlusi į karus kaip tik 
vietovėse, iš kur paprastai atplaukia naftos 
žaliavos. 

Mūsų tėvai ir seneliai dar, be abejo, prisi
mena, kas atsitiko Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje, kai Vokietijai pradėjo trukti skystojo kuro. 
Tai buvo viena didžiausių Hitlerio pralaimėjimo 
priežasčių. Jeigu Vokietija butų turėjusi pakan
kamai kuro savo „karo mašinai", kažin kokia iš 
tikrųjų būtų buvusi karo pabaiga ir kokie pa
sikeitimai dėl to būtų įvykę Europoje, galbūt 
visame pasaulyje. 

„Benzino krizė" — arba, geriau ją vadinti 
benzino kainų krize — šiame krašte jau nebe 
pirmą kartą. Ir visuomet ją lydi tie patys prie
kaištai, tie patys siūlymai. Paskutinioji prieš 
šiemetinę buvo 2001 metais, bet ir ji „nesumušė 
rekordo". Daugiausia už galioną benzino turė

jome mokėti 1981 metais — net 2.83 dol.. o kai 
kur dar daugiau. Vadinasi, dar to nepasiekėme 
(kol kas). 

Kodėl benzino kainos kyla? Iš dalies dėl to. 
kad naftą eksportuojančios valstybės (OPEC» 
sumažino savo produkciją net trečdaliu, o 
praėjusios savaitės trečiadienį paskelbė, kad 
sumažins dar apie 4 proc. Jos tai daro, norė
damos gauti daugiau pinigų už naftos žaliavą. 
Kadangi tomis pačiomis žaliavomis dabar turi 
dalintis ir JAV, ir Azija (vien tik Kinijos „troš
kuliui" numalšinti reikia vis daugiau ir daugiau 
naftos), ir Europa, nereikia stebėtis, kad kyla 
kainos. Amerikoje valdžia už kiekvieną galioną 
benzino pasisavina 65 centus, o šių mokesčių 
sumažinti nesiryžta nei dabartinė vadovybe, 
nesiūlo ir tie, kurie tikisi į valdžią patekti bu
simuosiuose rinkimuose. Tiesa, ne visa šių mo
kesčių suma eina Vašingtono link — ji iš
skirstomą ir valstijoms, ir savivaldybėms. Kaip 
kitaip būtų taisomi keliai, statomi tiltai, at
liekami kiti butini darbai ..eismo pramonėje" ir 
mokamos biurokratų algos. 

Sprendžiant skystojo kuro problemas, kaž
kodėl vis mažiau ir mažiau svarstomos gali
mybės panaudoti kitus energijos šaltinius, ne 
vien benziną. Kai anksčiau iškildavo ..benzino 
krizė", atsirasdavo projektai pagaminti įvairius 
„hibridus" automobilius, kurie vartotų saulės 
energiją, būtų varomi elektra ar dar kitomis 
medžiagomis. Automobilių gamintojai pradėda
vo vartotojams siūlyti mažesnius, lengvesnius 
automobilius, vartojančius mažiau benzino. 
Dažniausiai mašinos pardavimą nulemdavo ir 
tai, kiek mylių vienu galionu ji g a i l a v o nuva
žiuoti. Visa tai per paskutinį deši netį buvo 
tarytum pamiršta. Automobiliai gaminami vis 
didesni, sunkesni, vis daugiau reikia benzino, 
kad patenkintųjų troškulį. Tos „sunkaus kalib
ro" susisiekimo priemonės įperšamos net labai 
sėsliems miesto žmonėms, kurie nei didelių šei
mų turi, nei kalnais važinėja. Tai pasidarė tarsi 
„garbės" reikalas: jei kaimynas turi, ir man 
reikia. Žinoma, tokios susisiekimo priemonės 
lašeliu nepagirdysi. O kas bus, jeigu reikės 
mokėti už galioną po 3 dol.9 
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Pirmoji dalis 

Atsisėdau ant kelmo Šilinkos šile minutėlei 
dūstelėti. Sniego daug. tai gal pavargau truputį. 
Mano didžiausiai nuostabai vėl pasigirdo muzika, 
kuri sklido iš dangaus, mėlynuojančio virš miškų. 
Pakėliau akis aukštyn, bet nieko ten nepama
čiau, t ik balti debesėliai plaukė virš pušų 
viršūnių. Klausiausi, ir buvo taip gera. taip gera. 

Senelis susigraudinęs nutyla, o senelė visai 
sutrinka. Juk senelis visai aiškaus, šviesaus 
proto ir niekad nenusikalba! 

— Eik, prigulk, Jonai! Pailsėk, kol valgį pa
ruošiu ... Gal pavargai ar nesveikuoji9 Pakviesiu, 
kai valgis bus ant stalo, — senelė susirūpinusi 
jau gražiau kreipiasi į senelį. Senelis atsikelia ir 
eina į kambarėlį, kur paprastai miega. Jis vis dar 
paslaptingai šypsosi ir atrodo labai laimingas. 
Praeina gal dvidešimt minučių, ir garuojanti, 
apetitą žadinanti sriuba jau garuoja ant stalo. 

— Jonai, kelkis, pietūs ant stalo' Paskubėk, 
nes atauš! 

Senelis vis nesirodo. Keista, juk praalkęs 
senelis visuomet atskuba vos pakvietus. J i s 
niekuomet nesiskundė apetitu, viską valgė, vis
kas jam buvo skanu, ir skrandžio ligomis nie
kuomet nesirgo. Nesulaukusios abi su senele ei
name senelio kelti ir išvystame jį saldžiai mie
gantį. Sunertos ant krūtinės rankos, veide sustin
gusi paslaptinga šypsena ir ramybė... Tiksliau — 
senelio čia nebebuvo! Per vakarop mėlstantį kovo 
sniegą senelis iškeliavo klausytis nuostabios, ką 
tik girdėtos muzikos. Iškeliavo taip tyliai ir gra
žiai, kaip ir gyveno. Ten. prie gyvenimo slenksčio, 
tikriausiai jį pasitiko ne tik dangaus chorai, bet ir 
trys taip mylėti vaikai: Albinutė. Jonukas ir So
fija Pasitiko, kad nebesiskirtų Ramybės šalyje, 
kur nebėra ašarų, kur meilė amžinai sujungia že
mės skausmo išskirtas sielas Vargše senele' Už
sikniaubusi ant ją jau palikusio ištikimo draugo 
krutinės, verkė, negalėdama suvokti, kas atsiti
ko. Jau viena, visiškai viena pasiliko ji čia melstis 
naktų tyloje ir dūsauti, besiilgint visų. kuriuos 
taip mylėjo. Skaudi vienatvė jau atsigręžė j ją sa
vo veidu: kai naktimis, poiiartritui sukant sąna
rius, tamsoje vėjui girgždinant langines, senele 
šnabždės brangius vardus, prašydama pasigailėti 
ir pasiimti ir ją pas save. deja. ir mirusieji 

neskubės jai padėti! Jos misija žemėje — auginti 
mane — dar nebaigta' 

Palaidojus senelį, namai tapo be galo tušti 
Senelė kiurkso viename namo gale. aš — kitame 
Esu išblyškusi, liguista išstypėlė, dažnai kosinti 
ir užsidariusi savyje... Senelė vis ragina mane pa
sitikrinti sveikatą pas Aluntos daktarą Mažeika, 
bet aš nenoriu nei tikrintis, nei gydytis. Jei kas 
leistų pasirinkti, pasirinkčiau mirtį, kad bučiau 
drauge su tais. kurių man taip stinga. Nepritam
pu prie draugių nei prie jų pasilinksminimu, 
noriau renkuosi vienatvę ir miškų tylą. Daug 
skaitau ir svajoju neieškodama draugijos. O gy
venimas eina nesustabdomas, jis diktuoja ir savo 
taisykles. Saulė šviečia visiems: gyviems ir mi-
rusiems. tik mirusieji jos nebemato, ir jiems vis 
tiek. o gyviesiems tenka kovoti, dirbti ir siekti. 

Bendraamžių kaime apie penkiolika Bene 
visi berniukai, o mergaitės tik trys. Dvi iš jų už 
mane vyresnės, jau turi savo jaunatvišku pas
lapčių. Angele Kiaušaitė ir peštuko Jono sesuo 
Stasė dažniausiai vis abi. vis pasišnibždedamos. o 
aš tarp jų — lyg svetima. Mano buvusioji drauge 
Paliūnų Marytė serga tuberkulioze ir gydosi 
Marytės tėvai slepia, kur ji yra. Matyt, pyksta. 
manydami, kad tuberkulioze Maryte užsikrėtė 
nuo mano mamos. Mano artimiausi draugai 
berniukai, ypač kai nori išsipasakoti apie ne
sėkmes ar savo mergaites. Berniukai beveik visi 
mano bendraklasiai, su visais sugyvenu drau 
giškai. tačiau artimesnio, to vieno, nėra Nebent 
su Marytes broliais Juozu ir Valentinu daugiau 
pabendraujame, mat artimiau pažįstami nuo tu 
laiku, kada slapstomės pas juos nuo trėmimų 
Ypač gera su Juozu, jam gali išsipasakoti, pa 
sitarti kaip su broliu. Jis išklausys, niekada 
nepasijuoks l'žaugusi berniukų bendrijoje ir el
giuosi berniokiškai: gerai laipioju Medžiais, 
vaikštau stogais, o, užspiesta i kampa, moku 
apsiginti šmaikščiu žodeliu ir kumščiu Bet daz 
niausiai renkuosi vienatve, klaidžioju miškais. 
kalbindama žvėrelius ir paukščius, klausydamasi 
medžių bylos 

Bus daug inu 
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Su kryžiumi mirčiai į Kalvarijos kalną 
KUN. V. RIMŠELIS. MIC 

Prie Antonia tvirtovės kie
me buvo padėti trys kryžiai: vie
nas Jėzui, kiti du vagims plė
šikams. Visi trys pasmerktieji 
pasiėmė savo kryžius. Jėzus griu
vinėdamas užsidėjo savo kryžių 
ant peties ir pradėjo eiti pirmas, 
o Jį sekė tie du piktadariai. 
Prasidėjo didelė procesija, ku
riai vadovavo šimtininkas 
Longinas. Jėzus, tik tą dieną 
taip žiauriai nuplaktas, nuo 
skausmo ir silpnumo svirdulia
vo. Jo visas kūnas buvo vien tik 
žaizda. Žyduose visas pragaras 
atsivėrė. Jie arba Jėzaus tokioje 
būklėje nebijojo, arba jautėsi Jo 
apgauti. Jie juokėsi iš Jėzaus ir 
šaukė kareiviams skubėti. Lau
ke karštis vis didėjo. Nuo karš
čio ir nuovargio Jėzus ant akme
nuoto kelio sunkiai laikėsi ne
pargriuvęs. 

Jau artėjant į Golgotos 
(Kaukolės) vietą, stovėjo Jėzaus 
mokinių — piemenų grupė. Jė
zus bandė jiems nusišypsoti. 
Šiek tiek toliau laukė Jėzaus 
mokinių — moterų grupė: Joa
na, Veronika, Sara, Marcelė, 
Eliza, Plautina, Lydija, Valerija 
ir dar kitos romietės. Jos verkė 
ir aimanavo. Veronika padavė 
drobinę skepetą, kuria Jėzus, 
apsišluostęs veidą, grąžino jai 
atgal. Viešpats, nors sunkiai ga
lėdamas kvėpuoti, tarė mote
rims: „Jeruzalės dukros! Verki

te ne manęs, bet verčiau savęs ir 
savo vaikų! Ateis dienos, kai sa
kys: Laimingos nevaisingosios! 
Laimingos negimdžiusios ir ne
žindžiusios! Tada sakys kal
nams: griūkite ant mūsų!, ir 
kalvoms: pridenkite mus! Jeigu 
šitaip daro žaliam medžiui, tai 
kas gi laukia sausuolio? Aš jus 
laiminu... Eikite namo ir mels
kitės". Čia pat šiek tiek toliau 
stovėjo Jėzaus Motina Marija, 
prilaikoma apaštalo Jono. Čia 
dar buvo Lozoriaus dvi seserys 
Morta ir Marija Magdalietė, 
Marija Salome, Marija Alfejaus 
žmona, Zuzana ir Eucharistinio 
namo šeimininkė. Marija, Jė 
zaus Motina, pamačiusi savo 
Sūnų su erškėčių vainiku ant 
galvos, negalėjo pastovėti. J i 
alpo iš skausmo. 

Šimtininkui Longinui pa
gailo Motinos. Jis leido Ja i ir Jo
nui eiti į kalną su Jėzumi. J is 
manė, kad Jonas yra Jėzaus 
brolis, o Marija jo motina. Jėzus 
jau negalėjo kryžiaus panešti . 
Longinas pamatė Kirėnės gy
ventoją, grįžtantį iš laukų, ir 
uždėjo jam ant pečių kryžių, 
kad neštų jį paskui Jėzų iki 
nukryžiavimo vietos. Jėzus pa
matė Alfejaus žmoną Sarą ir jų 
du sūnus Simoną ir Juozapą. 
Jie buvo prisijungę prie pie
menų grupės. Niekur nebuvo 
matyti apaštalų. Jie buvo pasi
slėpę įvairiose vietose. 

Kai pasmerktieji pasiekė 
Golgotos viršūnės lygią vietą, 

Paruošia Žaffanykšt is 

APIE VELYKŲ LELIJAS 

Kl a u s i m a s : Tekia 
jau mūsų šeimos 

tradicija — Velykoms 
būtinai perkame leliją 
arba kas nors pado
vanoja. Be lelijos lyg ir 
nebūtų Velykų. Aš ma
nau, kad balti, kve
piantys lelijų žiedai, 
lyg trimitai, geriausiai 
apibūdina Jėzaus prisi
kėlimą iš numirusių, 
todėl kažkaip norėtųsi, 
kad po švenčių nužy
dėjusių lelijų nereikėtų 
išmesti. Ar yra kokia 
išeitis? 

At sakymas . Išeitis visuomet 
yra, o Velykų lelijos atveju 

— net labai maloni. Jūs galite 
švęsti dar vienas Velykas tais 
pačiais metais! 

Velykų lelija, angį. Easter 
Lily; lot. Lilium longiflorum, 
priklauso Liliaceae šeimai Jos 
tėvynė yra Japonija, bet savai
me auga ir Kinijoje. } Ameriką 
atvežta 1819 m. Šiame krašte 
labiausiai paplitusi Velykoms, 
priverčiant augalą žydėti bū
tent tuo metų laiku. Šiaip lelijos 
žydi vasarą Tad čia ir toji 
išeitis Kai lelija pabaigia žydėti 
kambaryje, išneškite laukan, 
retkarčiais palaistykite ir pa
laikykite vazone, kol lapai pra
dės geltonuoti arba nukris. Tuo-

°QŽ'U L'COS IR KENKĖJAI 

kareiviai pastūmė minią į šalis, 
kad būtų galima kryžius pa
guldyti. Kryžiams buvo iškastos 
trys duobės. Longinas davė Jė
zui mira atmiešto vyno skaus
mui sumažinti. Jėzus to gėrimo 
nepriėmė, o tie du pasmerktieji 
plėšikai viską gėrė, kas tik 
jiems buvo duota. Atėjo keturi 
budeliai. Jie liepė pasmerktie
siems nusirengti. Plėšikai nusi
plėšė drabužius, nieko nesivar
žydami, ir nuogi užgauliojo vy
riausius kunigus. Marija per Jo
ną Longinui padavė savo švel
nią skarą, kad Jėzus apsirištų 
savo strėnas. Kai Jėzus buvo 
paguldytas ant kryžiaus, ir bu
deliai tempė dešinę ranką, tai
kydami vinį prie skylės, minia 
kaip pasiutusi pradėjo šaukti. 
Budelis, aukštai pakėlęs kūjį, 
trenkė į vinį. Jėzus garsiai su
riko. Marija taip pat, lyg išsi
gandusi, pradėjo šaukti. Jėzus, 
išgirdęs Motinos šauksmą, nuti
lo. Budeliai darbavosi apie Jė
zaus kūną. J ie kalė Jėzaus kai
riąją ranką ir abi kojas prie 
kryžiaus. Kalimo garsas nu
skambėjo per visą Golgotos pa
dangę. Kristaus kryžius svirdu
liavo, kai buvo keliamas į duo
bę. Koks baisus vaizdas! Jėzus, 
Dievo Sūnus, pakibo ant savo 
žaizdų. 

Judas visą laiką iš tolo sekė 
Jėzų. Jo akys buvo vis nukreip
tos į Golgotą. J is išgirdo ir ant 
kryžiaus kalimo garsą. Jis jau 
negalėjo to pakelti . Suradęs 

met atsargiai išverskite iš vazo
no ir svogūnėlį (ar svogūnėlius) 
pasodinkite darželyje, maždaug 
tokiame pat gylyje, kaip buvo 
vazone. Šioms lelijoms labai 
svarbu, kad žemė būtų derlin
ga, bet gerai praleistų vandenį. 
Pakenčia ir rūgštų dirvožemį. 

Maždaug liepos mėn. pa
baigoje (o kartais ir anksčiau) iš 
svogūnėlio pradės augti naujas 
augalas, sukraus pumpurus ir 
iki vasaros galo pražydės. Beje 
velykinių lelijų svogūnėliai ne
sunkiai peržiemoja ir 5-oje kli
mato zonoje. Nežinome, ar išlik
tų šaltesnėse, bet jeigu savo 
darželyje auginate kitokias leli
jas iš svogūnėlių ir jos peržie
moja, neiššals ir velykinės leli
jos. 

pirmą medį, jis pasikorė. 
Visoje Golgotos apylinkėje 

vis darėsi tamsiau. Longinas 
Marijai ir Jonui leido stovėti 
arti Jėzaus kryžiaus. Marija 
visai nepaisė aukštųjų kunigų 
priekaištų ir įžeidimų. Aukštieji 
kunigai su Rašto aiškintojais 
tyčiojosi, kalbėdami tarp savęs: 
„Kitus gelbėdavo, o pats savęs 
negali išsigelbėti. Mesijas, Iz
raelio karalius, tegu dar nužen
gia nuo kryžiaus, kad pamaty
tume ir įtikėtume". Vienas iš 
nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė 
įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne 
Mesijas? Išgelbėk save ir mus!" 
Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo 
tu nebijai, kentėdamas tą pačią 
bausmę! J u k mudu teisingai 
gavome, ko mūsų darbai verti, o 
šitas nieko blogo nėra padaręs". 
Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink 
mane, kai ateisi į savo kara
lystę!" Jėzus jam atsakė: „Iš 
tiesų sakau tau: šiandien su 
manimi būsi rojuje". Nuo šeštos 
iki devintos valandos visą 
kraštą apgaubė tamsa. Su 
Marija ir Jonu prie Kryžiaus 
stovėjo Marija Alfejaus žmona ir 
Marija Magdalietė. Sunkiai 
atsidusęs, Jėzus tarė Motinai: 
„Moterie, štai tavo sūnus!" 
Paskui tarė Jonui: „Štai tavo 
Motina!" Apie devintą valandą 
Jėzus garsiai sušuko: „Eli, Eli, 
lema sabachtani — Mano Dieve, 
Mano Dieve, kodėl mane aplei
dai?!" Tyčiodamiesi aukštieji 
kunigai ir Rašto aiškintojai 

Ska i ty to ja rašo: „Pernai 
mano rožes puolė parazitai 

Pirkau specialių nuodų ir purš

kiau. Pati prisikvėpavau tų 
purškalų ir ilgai jaučiau — kai 
tik palaistau, krūmas nemalo

niai kvepia, o vėliau vėl jie 
puolė žiedus, net neleido pražy
dėti, parudavo lapai. Ranka 
rankiojau, tai šiek tiek pražydo 
apgraužti žiedeliai... Ar yra 
liaudiškų vaistų nuo to amaro 
ar kaip jį ten pavadinti? Labai 
būčiau dėkinga, jeigu parašy
tumėte, kaip apsiginti nuo tų 
negerovių. Noriu, kad lietu
viškas darželis puoštų namo 
aplinką". 

• v 

Za l ianykš t i s visuomet labai 
džiaugiasi, kai kreipiasi 

skaitytojai — vadinasi, skaito ir 
domisi! Tik šiai skaitytojai kiek 
sunkiau atsakyti , nemačius, 
kas jos rožes žalojo. 

Yra daug rožių rūšių, o, ko 
gero, dar daugiau ligų. Kadangi 
pačios puikiausios rožių rūšys 
yra dirbtiniu būdu išvestos, jos 
neturi ypatingo atsparumo ken
kėjams ir visokioms ligoms. 
Žinoma, jeigu yra kenkėjas ar 
liga, yra ir priemonių ją sustab
dyti. 

Pirmiausia pakalbėkime 
apie kelis pagrindinius ken
kėjus. 

Mil t l igė, angį. powdery 
mildew. Pasirodo ant lapų ar 
pumpurų tarytum balti mil
teliai, labiausiai puola jaunus 
ūglius. Ja daugiausia suserga 
rožės, jeigu auginamos pavėsy
je, labai tankiai susodintos arba 
arti jų auga kiti augalai, ypač 
žinijos, karkliukai, kurie taip 
pat suserga šia liga. Dažnai 
miltligė pasirodo po ilgo šalto 
lietaus. Yra specialiai nuodų, 
naikinančių šią ligą, taip pat 
patariama nelaistyti rožių, 
pilant vandenį ant lapų, ypač 
vakare arba apsiniaukusią 
dieną. 

Kaip ir su visais kitais nuo
dais — reikia atsargumo: 
nestovėkite pavėjui, kai purš-
kiate, burną ir nosį prisidenkite 
kauke arba bent nosine Kad 
miltligė nepultų rožių, galima 
purkšti iš rudens ir anksti 
pavasarį, kol dar lapeliai 
nelabai išsprogę. 

Rožių l apų dėmės , angį. 
leafblack spot. Šią ligą taip pat 
sukelia grybelis. Ją lengva pa
stebėti: ant sveikų rožių lapų 

atsiranda tamsiai rudos arba 
juodos dėmės. Jos plečiasi, 
ilgainiui lapas pageltonuoja, 
nukrinta. Liga plinta drėgnu. 

vėsiu oru, o taip pat netinkamai 
rožes laistant — vakare an t 
lapų pilant vandenį, kuris ilgai 
neišdžiūsta ir veisiasi grybelis. 
Žiūrėkite parduotuvėse nuodų, 
specialiai skirtų nuo šios ligos. 
Kaip ir su miltligė, galima rožes 
iš dalies apsaugoti, nesugrū-
dant lysvėje, tvarkingai lais
tant, patręšiant. Kadangi gry
belių sporas atneša vėjas, 
sunku nuo jų apsaugoti augalą. 

Amaras , angį. aphids. Kai 
rožių ūgliai ir jauni lapeliai 
(dažniausiai jų koteliai) ap
limpa nedideliais tamsiais arba 
žaliais vabaliukais — tai ama
ras. J ie minkštakūniai , susi
grūdę vienas prie kito. čiulpia iš 
augalo sultis ir rožė ar kitas au
galas pradeda nykti. Su amaru 
galima kovoti nuodais, bet yra 
ir kitų būdų. Pvz., gerai apžiū
rėkite jaunas rožių šakutes , 
ypač prie viršūnių, pumpurų. 
Jeigu ant jų yra amaro, pa
leiskite labai stiprią vandens 
srovę iš švirkšto ir vabaliukus 
nuplaukite. Tai padarykite ke
lias dienas iš eilės, o po to daž
nai tikrinkite: su pirmaisiais 
amaro ženklais, „maudyklę" pa
kartokite. Amarą ėda boružės 
(ladybugs) ir kai kurie kiti 
vabzdžiai. Jeigu darželyje yra 
boružių, saugokite jas, nes tai 
„kenkėjų naikinimo armija". 

Rož inė c i k a d ė l ė , angį. 
leafhoppers, Tai šokinėjantis, 

Pie t ro L o r e n z e t t i . . .Ke l i a s į Kalvariją". XIV u. 

kalbėjo, sakydami, pažiūrėsime 
ar ateis Elijas. Jėzus garsiai 
ištarė: „Trokštu"! Tenai stovėjo 
indas, pilnas perrūgusio vyno. 
Longinas pakėlė kempinę, pa
mirkytą vyne ir prikišo prie lū
pų Paragavęs to vyno, Jėzus ta
rė: „Atlikta!" J i s kaip mažas 
vaikas, patekęs į nelaimę, pra
dėjo šaukt i s Motinos. Marija 
bandė visą laiką Jėzų suramin
ti: „Mieliausias Sūneli, aš čia 
esu, aš Tavęs neapleidau". Jo
nas pradėjo garsiai raudoti. Ir 
Longinas labai susijaudino. 
Jėzus dar pakartojo sau: „Vis
kas yra atl ikta. Tėve į Tavo ran-

plonas, pailgas vabzdys — jų 
yra per 2,500 rūšių — gali būti 
balzganas, gelsvas, dryžuotas, 
žalias ir pan. Gyvena lapų 
apatinėje pusėje ir siurbia auga
lo sultis. Lapai pasidaro šviesiai 
žali, gelsvi, pradeda džiūti. Kai 
pajudiname augalą, vabzdžiai 
šokteli į šalį (jie tur i ir spar
nel ius, bet toli nelekia) . Šie 
vabzdžiai puola tankiai ir tie
siai saulės atokaitoje pasodin
tus k rūmus . Kadangi šie 
vabzdžiai k iauš inė l ius deda 
rudenį ūglių viršūnėse, reikia iš 
rudens rožes nugenėt i ir 
nukirptus ūglius pašalinti . Jei 
augalai labai užkrėsti ir tikrai 
pradeda nykti, vartoti nuodus. 

Palyginti naujas rožių ken
kėjas yra j a p o n i š k a s i s va
b a l a s , angį. Japanese beatle. 
Jis yra vario spalvos, nemažas, 
spindintis, iš tikrųjų gan pa
t raukl ia i atrodo, bet padaro 
daug žalos. Ėda ne tik rožes, bet 
ir avietes, vynuogių lapus. įvai
rias daržoves, vaismedžių la
pus. Kai šie vabalai užpuola, pa
daro daug žalos. Su jais kovoti 
ir sunku, ir nesunku. Paukščiai 
jų nelesa, nes labai kieti ..ant-
šarviai", nuodai nelabai gerai 
veikia, jokiu būdu nepirki te 
vadinamųjų „Japanese beatle 
t raps" — tokių maišelių, j ku
riuos tar iamai sugaudomi šie 
vabalai. Tiesa, jie sugaudomi, 
bet iš krepšelio skl indantis ..pa
telės kvapas" į jūsų darželį su
kvies vabalus iš plačios apylin
kės. Jeigu neturi te ištiso rožy
no, kurį sunku prižiūrėti, pa
imkite stiklainį, įpilkite maž
daug jo ketvirtį vandens ir išei
kite „medžioti". Japoniški vaba
lai paprastai turi du apsigynimo 
būdus: mėgina nuskrist i arba 
suglaudžia spa rnus ir kr inta 
žemyn, kai pa junta pavojų. 
Atsargiai pakiškite stikiainj po 
lapeliu ar šakute, ant kurio tupi 
vabalas, truputį pajudinkite ir 
jis įkris į vandenį. Taip galima 
(kelis ka r tus per dieną) juos 
surinkti , o paskui sunaikinti . 
Jeigu atidžiai darysite, neliks 
vabalų, kurie dėtų kiaušinius į 
žemę prie jūsų rožių ir kita 
vasarą jokios bėdos su .japoniš
ka invazija" neturėsi te 

kas a t iduodu savo dvasią". 
Šventyklos uždanga perpiyšo 
pusiau nuo viršaus iki apačios 
ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė 
skeldėti. Atsivėrė kapų rūsiai, 
ir daug mirusių kūnų prisikėlė 
iš numirusių. Visą miestą apė
mė didžiausia baimė. Kad Jėzui 
nebelaužytų blauzdų kaulų 
Longinas J a m ietimi perdūrė 
šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir 
vandens. 

Žydai nenorėjo, kad kūnai 
iiktu ant kryžių per šabą, — nes 
šabas buvo didelės šventės die
na. J ie prašė Pilotą, kad 
nukryžiuotiems būtų sulaužyti 
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blauzdikauliai ir kūnai nuimti. 
Atėjo kareiviai ir sulaužė 
blauzdikaulius abiem nusikal
tėliams, bet, priėję prie Jėzaus, 
kaulų Jam nelaužė, nes pa
matė, kad Jis jau miręs. Juo
zapas Arimatietis ir Nikode
mas bėgo pas Pilotą prašyti 
Jėzaus kūno ir jie sutiko į 
kryžių kalną bėgantį garsųjį 
rabiną Gamalijėlį, šaukiantį, 
kad jis šventykloje matė, kaip 
perplyšo pusiau uždanga. Tai 
buvo tas ženklas, apie kurį 
Jėzus jam kalbėjo. Gavę leidi
mą iš Piloto Juozapas Arima
tietis ir Nikodemas nuėmė nuo 
kryžiaus Jėzaus Kūną. Niko
demas atsigabeno apie šimtą 
svarų miros ir alavijo mišinio. 
Jie paėmė Jėzaus Kūną ir su
vyniojo į drobules su kvepalais. 
Pakalnėj Juozapas Arimatietis 
turėjo sodą, kuriame dar niekas 
nebuvo laidotas. Ten jie ir pa
guldė Jėzaus Kūną. Juozapas 
užritino prie angos akmenį. 
Marija buvo nutarusi pasilikti 
sode prie savo Sūnaus kapo. 
Ilgai truko Jonui ir kitiems ten 
esantiems įtikinti Mariją su
grįžti į Eucharistinį namą, kur 
Ji turėjo sau kambarį-

Anksti rytojaus dieną susi
rinko pas Pilotą aukštieji kuni
gai ir fariziejai. Jie priminė 
jam, kad Jėzus yra sakęs, jog 
Jis po trijų dienų prisikels iš 
numirusių. Taigi jie prašė Pi
lotą: „Įsakyk tad saugoti kapą 
iki trečios dienos, kad kartais 
atėję mokiniai neišvogtų Jo ir 
nepaskelbtų liaudžiai, jog Jis 
prisikėlė iš numirusių. Ta 
apgavystė būtų blogesnė už pir
mąją". Pilotas davė jiems sar
gybą ir liepė jiems saugoti 
kapą, kaip jie išmano. Tada jie 
nuėję paženklino antspaudu 
akmenį ir pastatė sargybą. 

SIŪLO DARBĄ 

Caregiver job for live-in position 
in VVisconsin; good pay; mušt 
have valid work permit. S.S., 

D.E. and experience. 
Call 262-657-8044 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 
• manikiūristai 

•masažistas-terapistas 
•odos priežiūros specialistas/estetikas 

Tel . 708-945-8051. C o n i e . 

Installers wanted windows, 
doors , a luminum siding. 

Expenenced only 
708-645-0055 

SEMI-TRAILER M E C H A N I C . 
Busy fleet shop needs experienced 
semi-trailer mechames Third shift 

positions open. Good pay and bene-
fits. Mušt be able to read and speak 

English. Call for appointment. 
773-379-9711. ext 117. 

PARDUODA 

Parduodamas automobilis 
Chrysler Voyager. 

Mini venas. Kaina $1,000. 
Tel. 773-778-5411. 
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Išnuomojamas 
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Whipple apyl. $600 į mėn + ..secu-
nty Tel. 773-434-0706 arba 

773-476-5171. 

„Draugo" skelbimu skyrius 
Tel. 1-773-585-9500 



„Draugo" lietuviukai 
Redaktorė Vitalija Pulokienė 
2004 m. balandžio 6 d., antradienis (Nr.63.), 5 psl. 

Katalikai 
švenčia 
Kristaus 

prisikėlimą 

Lietuviai katalikai, minėda
mi Jėzaus prisikėlimą, pradeda 
Švęsti Velykas Prisikėlimo 
mišiomis. Mišios prasideda 
priešaušry, dar tamsoj, o po 
pamaldų, išėjus iš bažnyčios, 
saulė būna jau patekėjus ir yra 
šviesu. 

Lietuvoje Prisikėlimų mišių 
procesijos būdavo labai iškilmin
gos. Auštant, gaudžiant 
bažnyčios varpams, visiems 
giedant giesmę „Linksma diena 
mums nušvito", procesija eidavo 
tris kartus aplink bažnyčią. Joje 
dalyvaudavo visi parapijiečiai, 
kai kurie nešantys bažnytines 
vėliavas, choras, dūdų orkestras 
ir mergaitės, barstančios gėles 
švč. Sakramentui. 

Nuo Didžiojo penktadienio 
iki pat Prisikėlimo pamaldų 
bažnyčių varpai tyli, vien barški
nama tarškynėmis. Užtat visais 
varpais prabyla Prisikėlimo rytą. 

„Kris tus kė lės , mi r t i s 
krito, visi l aukėm džiaugsmo 
šito" 

Giedama tradicinėje Velykų 
giesmėje, procesijai triskart 
einant apie bažnyčią. Šios apei
gos taip pat perimtos iš senovinių 
papročių. 

Balandis 
Baigėsi kovo mėnuo, 

prasidėjo balandis. 
Kaip įdomu, kad visi 

pavasario mėnesiai pavadinti 
paukščių vardais, o gal tik taip 
spėjama. Balandis - antrasis 
pavasario mėnuo. Sodybose 
burkuoja, poruojasi balandžiai, 
o pradedančioje žaliuoti gamto
je girdėti laukinių balandėlių 
ulbavimas. Kiti paukščiai 
giesmininkai dar nesugrįžę, 
todėl švelnaus balandėlių 
tūtavimo nenustelbia puikieji 
giesmininkai. 

Jėzaus pris ikėl imas 
Žemė kvepėjo pavasariu. Au

šo. Pirmiesiems žaros spindu
liams palietus nakties kupolo 
skliautus, ėmė blėsti žvaigždės. 
Žarai plintant Rytuose, žvaigžde
lės viena po kitos geso, kol tik 
kelios tingiai bemirkčiojo Vakarų 
pakrašty. 

Priešaušry prie -
Jėzaus kapo miega 
keli išgriuvę sargy
biniai. Netoli jų 
tebesmilksta naktį 
kūrentos ugnelės 
nuodėguliai. 

Staiga, kaip žai
bas, ugninis kamuo
lys trenkia į Jė
zaus kapo angos 
akmenį ir galingai 
sudreba žemė. Ak
muo triukšmingai 
nusiridena. Sargy
biniai, siaubo pa
gauti, krinta ant 
žemės kaip negyvi. 

Kapo angoj, 
apibertas tekančios 
saules spindulių, pasirodo Jėzus. 
Prisikėlęs Jėzus, nežemiškos me
džiagos rūbe, antgamtiškai gra
žus ir šviesus. Visos buvusios kry
žiaus žaizdos dabar spinduliuoja 
šviesa, o širdies žaizda per tuniką 

šviečia kaip saulė. Laimindamas 
ištiesia ranką ir šypsniu, Jėzus 
pradeda eiti. Jį lydi paukščių 
giesmės ir Jam lenkiasi visi 
pražydę obelų ir pievų žiedai. 

Atsipeikėję sargybiniai, bai
mės iškreiptais veidais, bėgte bė

ga nuo kapo. Jie nuskuba pra
nešti Pilotui, kad Jėzaus kapas 
atviras ir Jo kūno ten nebesą. 

Beveik tuo pat metu, saulei 
tekant, prie Jėzaus kapo skubėjo 
gailestingosios moterys: Marija 

Magdalena, mokinių Jono ir Jo
kūbo motina Salome ir apaštalų 
Jokūbo ir Judo motina - Marija. 
Jos norėjo kvepalais patepti Jė
zaus kūną, bet rūpinosi nežino
damos, kad galėsiąs nuritinti 
akmenį nuo kapo angos. Atėju

sios prie kapo ir 
-m pamačiusios nu

ritintą akmenį, 
moterys išsigan
do. Dar labiau 
išsigando, kai 

» įėjusios į kapo 
rūsį, pamatė ten 
spinduliuojanti 
angelą. 

\ 4T JT >W1H Bet jis joms 
tarė: Nenusigąs
kite! Jūs ieškote 
nukryžiuoto Jė
zaus Nazariečio. 
Jis prisikėlė, jo 
čia nebėra. Štai 
vieta, kur jį buvo 
paguldę. Eikite, 
pasakykite jo 
mokiniams ir 

Petrui: 

Jis eina pirma jūsų į Galilėją. 
Tenai Jį pamatysite, kaip jis yra 
jums sakęs" MK 16, 6-7. 

Verbų 
sekmadienis 

Sekmadienis prieš Velykas 
vadinamas Verbomis arba Ver
bų sekmadieniu. Tai Kristaus 
iškilmingo įėjimo į Je ruza lę 
paminėjimas, švenčiamas viso 
krikščioniško pasaulio. Bažny
čiose tą dieną šventinamos au
galų (palmių ar kitų) šakelės, 
vadinamos verbomis. Lietuvoje 
verbas į bažnyčią nešasi patys 
žmonės. 

Bažnyčioje pašvent in tas 
verbas parsinešdavo namo, su
džiovindavo ir pasidėdavo. Jei 
verbos būdavo labai meniškos, 
pagamintos iš džiovintų augalų, 
jas laikydavo vazoje, kambariui 
papuošti. Verbų sekmadienį rei
kia atsikelti anksti ir paruošta 
kadugio šakele išplakti mie
gančius. Mušant sakoma: 

-Verba plakė, linksmai 
sakė: sekmadienį jau Velykos". 

Didžioji savaitė arba 
Gavėnios pabaiga 

Gavėniai artėjant prie pa

baigos, ypač po Verbų sekma
dienio, pasiruošimas Velykų 
šventei prasideda visu įkarščiu. 
Labai svarbios buvo laikomos 
paskutinės t rys dienos prieš 
Velykas. Tai Didysis Ketvirta
dienis, Didysis Penktadienis ir 
Didysis Šeštadienis. 

Didįjį Ketvirtadienį reikia 
nusiprausti arba nusimaudyti 
upėje, ežere, tuomet visos dė
mės, spuogai ir votys pranyks. 

Didįjį Penktadienį žmonės 
laikosi r imtai , net vaikams 
neleidžiama triukšmauti, kitaip 
jie būna neramūs ir rėksniai 
visus metus. 

Didįjį Šeštadienį galima 
atspėti vasaros orą. Žmonės 
eina į bažnyčią parsinešti šven
tinto vandens ir šventintos 
ugnies. Vandenį laikydavo kaip 
apsaugą nuo piktų dvasių, nuo 
gaisro. Didįjį Šeštadienį šei
mininkės gamindavo valgius 
Velykoms, o vėliau visa šeima 
margindavo margučius - vely
kaičius. 

V e l y k i n i s ža idimas -

Margučiu 
ridinėjimas 

Margučius geriausia ri
dinėti lauke, bet galima ir vidu
je, patalpoje. Ridinėjimui 
padaromas iš lentos gaubtas 
lovelis. Vienas lovelio galas 
atremiamas į ką nors, kad būtų 
žemyn nuolaidumas, bet ne per 
daug status. Lovelio apačioje 
apibrėžiamas nemažas ratas -
tai l aukas , į kurį nuriedės 
kiaušiniai. 

Velykų rytą 
Velykų rytą lyg vandens leliją 
Marijos širdį palytės šviesa. 
Pažvelk, vaikeli, ne kraujas lyja, 
Tai krinta Kristaus ašarų rasa. 

Velykų rytą prisikėlęs Kristus 
Nuims tamsybių skraistę nuo akių. 
Neišsigąsk, jei juodos žvaigždės kristų, 
Tik atsiklaupk ir sušnibždėk: tikiu. 

Leonardas Gutauskas 

Prisikėlimas 
AŠ nežinau žibuoklių kito meto 
Ir upeliukų gurgesio skardaus... 
Lazdynas pirmas žiedą meta, 
O skruzdės laukia jau beržų medaus. 

Ir rugio daigas susapnuoja duoną, 
O sedulėlė pranašauja lietų... 
„Tai kas pavasariui gyvybę duoda?!" 
Stebiuosi, vyšnios pumpurą palietęs... 

Ir netikėtai skardų vyturį 
Girdžiu aš lyg verpetą virš galvos: 
„Ant kryžiaus miręs Kristus prisikėlė 
Ir mums prikėlė kraštą Lietuvos..." 

Mindaugas Stundžia 

Ateina 
Velykos!!! 

Kai žaidimas vyksta lauke, 
lovelis turi būti pastatomas ant 
lygaus paviršiaus, nes rate 
kiaušiniai neriedės, jeigu bus 
grumstelių, aukštos žolės ar 
pan. 

Kai visi įrengimai baigti, 
žaidėjai pradeda rungtynes. 
Žaidžia 4-8 žaidėjai. 
Kiekvienas vartoja skirtingų 
spalvų margučius, kad būtų 
lengviau atskirti, kuris kiauši
nis kam priklauso. Galima ir 
ki taip savus kiaušinius 
pažymėti. 

Per lovelį, iš viršaus lei
džiamas kiaušinis. Kai vienas 
žaidėjas kiaušinį paleidžia, 
tada leidžia kitas, taikydamas, 
kad jo kiaušinis nuriedėtų iki 
ano ir jį užkliudytų. Jei riedė
damas kiaušinis pataiko į 
pirma nuriedėjusį, tai anas yra 
laimėtas ir žaidėjas pasiima jį 
sau. Kiaušinius per lovelį lei
džia iš eilės. Kuris kiaušinį 
išlošia, tas be eilės vėl leidžia 
savąjį, tol. kol kiaušinis kito 
kiaušinio nepaliečia. Tada 
kitas žaidėjas ima iš lauko 
(rato) savo kiaušinį ir jį ridena. 

Mažieji skaitovai Velykinis kryžiažodis 

Saulės marčios 
Tęsinys. Pradžia nr. 60. 

Visi atsisveikino su Saule, 
pažadėjo greitai sugrįžti ir lai
mingi iškeliavo žemėn. 

Karieta sustojo netoli nuo 
avietyno. Bet keista! Skaistutis 
ir Kaistutis čia, žemėje, vėl pa
virto rusenančiais angliukais ir 
primygtinai prašė nuotakas 
ilgai negaišti tėviškėje. Šios čiu
po ryšulius ir tekinos pasileido 
namo. 

Greičiau, greičiau! Oi, kaip 
buvo pasiilgusios tėvų ir brolių' 
Kiek daug turės jiems papa
sakoti! O per mišką bėgti ne 
taip jau lengva. Ir takai užžėlę, 
ir jau visai kitaip atrodė. 

Pagaliau išniro gimtoji so
dyba. Bet kas tai? Vietoj senos, 
pakrypusios lūšnelės stovi nau
ja, didelė gryčia. Ir kiti trobe
siai nebe tie, kokius paliko. Be
ne dosnioji anyta Saule iškrėtė 
malonų pokštą9 Juk ji tokia tur
tinga' Gal iš savo valdų atkėlė 
čia kelis namus? Bot kodėl nie
kas neskuba jų pasitikti'7 Pro 
langus sužiuro nepažįstami vei

dai. Įeina vidun - nėra nei moti
nos, nei tėvo, nei brolių. 

Mergaitės pasisakė kas 
esančios, išvardijo brolius, bet 
žmonės tik gūžčiojo pečiais ir 
tvirtino, kad tokių vardų negir
dėjo. Nejaugi būtų paklydusios? 
Bet kaimas tas pats, atpažįsta 
slėnį, upę, laukus ir pievą. Tai 
kas gi čia dedasi? 

Netikėtų atvykėlių subėgo 
pasižiūrėti kaimynai. Atbugino 
ir vienas senukas. Besiklausy-
dams kalbų jis ištarė: 

- Ogi mano senelis turėjo 
keturiolika brolių ir dvi seseris: 
Ievą ir Liepą. Bet jos vieną va
sarą dingo girioje. Veltui tėvai 
ir broliai jų ieškojo. Tikriausiai 
žvėrys jas sudraskė. 

Senelis palingavo galvą, 
atsigręžė į mergaites ir tarė: 

- Nuo to laiko praėjo dau
giau negu šimtas metų. Tai iš 
kur jūs atsiradote tokios jaunos 
ir gražios? 

- Gal jos laumes? O gal... -
kilo sąmyšis. 

Mato Ieva ir Liepa, kad 
niekas jų nepasiilgo Ir nebėra 
jau artimų giminių. Staiga atsi
minė savo sužadėtinius ir atsi
sveikinusios bėgo miškan. O 

saulė jau nukrypo vakarop, jau 
temo. Šūkauja, ieško ir neranda 
nei karietos, nei Skaistučio, nei 
Kaistučio. Per ilgai jos sugaišo 
namų ieškodamos. 

Užklupo juoda naktis. Vil
kai kaukia. Baugu. Išėjo palau-
kėn. O šalta, rasa kojas gelia, 
ryšuliuose yra batai, yra skaros, 
yra ir daug marškinių broliams. 
Dovanas dalyti jau vis tiek 
nebėra kam. Liepa apsiavė ba
tais ir... kojos įklimpo į žemę. 
Nebežinodama, ką daryti, Ieva 
stvėrė motinos skarą ir nubalo, 
sutvisko balta kaip sniegas. 
Liepa apsivilko jaunesniojo bro
lio marškiniais ir sužaliavo, su
lapojo, ištįso aukšta, liekna ir 
šakota. 

Rytą žmonės atsikėlę žiūri -
palaukėje auga du nauji me
džiai. Ir pavadino juos pasiro
džiusių mergaičių vardais -
vieną Ieva, kitą Liepa. 

Taip iki šios dienos žaliuoja 
Ieva ir Liepa ištisą vasarą. 
Viena apsidengusi brolių marš
kiniais. Ir pražysta viena baltai, 
S kita geltonai, kaip motinai 
skirta skara. O iš tėvui skirtų 
batų jau kojų niekada neiš
traukia. 

Nykštukų 
mokyklėlė 

CIPULIUKAS IŠSIRITO. 
CIT! RAMIAI PALAUKIM 
KITO. 
VIŠTOS RAIBĖS 
SPARNAS PLEČIAS... 
CIK CIK CIK JAU 
CYPSI TREČIAS. 

Suskaičiuokite, vaikučiai, 
kiek raidelių C yra šiame 
ketureilyje ir įrašykite langely
je. 

CITRINA 

1. Pagrindinis Velykų valgis. 
2. Kristaus prisikėlimo šventė. 
3. Velykinis kiaušinis. 
4. Ką simbolizuoja per Užgavėnes kepami blynai, verdamos 

spurgos? 
5. Velykų bobutė. 
6. Kadagio, žilvičio, karklo, gluosnio šakelių puokštė, kuria 

žmones vieni kitus plakdavo Verbų sekmadienį. 
7. Pi rmas sekmadienis po Velykų. 

Sudarė Kristina Zinkevičiūtė, Kaunas 

CENTAS 
Nuspalvinkite raidelę C. 

Prirašykite pilną eilutę C 
raidelių 

Nuspalvinkite paveikslė
lius, kurie prasideda raide C. 
Nupieškite ką nors patys. 



Kai matai žurnalistą Rim
vydą Valatką žydrajam ekrane 
besipiktinanti visomis Lietuvos 
negerovėmis — pradedant R. 
Paksu, baigiant visais nevykė
liais politikais, kar ta is imi gal
voti, kaip ten Rimvydui yra su 
tuo „krislu brolio akyje, o rąs tu 
savojoje"? Juk nemenki rąstai 
kyšo, tarkim, ir „Lietuvos ryto" 
akytėse, pirmuosiuose pusla
piuose ramiai sau spausdinan
čiose, pvz., vidury gatvės gulin
čio, avarijoje žuvusio, garbingo 
profesoriaus kūną. Ar ta i ne pa
nieka žmogaus orumui, a r ne 
pasityčiojimas iš vieno garbin
giausių Lietuvos žmonių? O ka
ras su prokurorais, drįsusiais 
suabejoti „Lietuvos ryto" verslo 
skaidrumu — ar tai ne ka ras su 
savo valstybe? Karas, kur iam, 
kaip ne keista, savo tylų suti
kimą buvo davęs net ir pats V. 
Adamkus... Kodėl t ada dabar 
„Lietuvos ryto" pavaduotojas 
piktinasi, kad R. Paksas nieki
na Konstitucinį teismą — ar tai 
nekvepia dvigubais s t andar 
tais? Ir kai tas pats pavaduoto
jas piktinasi Lietuvos žmonių 
smukusią etika, žemu sąmonės 
lygiu — norisi priminti Evange
lijos posakį: „Daktare, pirma 
pats pasigydyk". Galima, be abejo, 
pasakyti — „žuvusio profeso
riaus nuotrauką išspausdinau 
ne aš, tai ne nuo mano valios 
priklauso"... Betgi ir viešai 
pasipriešinta nebuvo, maty t — 
bandant kaip nors paslėpti jau 
seniai suterštą postsovietinį 
mundurą. Rašytojas Grigorijus 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 
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Valstybės kūrimas 
prasideda nuo savęs 

Kanovičius dokumentiniam fil
me J.Š niekur, į niekur" ištaria 
tokį keistą posakį — „šėtonas 
moka grynais... O Dievui tu 
pats turi mokėti". 

Galima teigti, kad šiandie
ninė Lietuvos Valstybės ir Pre
zidentūros krizė — yra visų mū
sų bendro (blogo) darbo rezul
ta tas . Ir didžioji žiniasklaida 
šiame darbe tikrai užėmė ne-
paskutiniąją vietą. Sunku pa
sakyti, ar buvo skaitytojai (t.y. 
piliečiai) pilietiškai šviečiami, 
a r tuos keturiolika metų didysis 
dienraštis paprasčiausiai mani
puliavo jų sąmone, siekdamas 
naudos9 Verslininkui siekti nau
dos — natūralu, narkotikų pre
keiviui — irgi. Ar jaučiame ribą, 
kur baigiasi viena, o prasideda 
kita... 

Pilietinė sąmonė — tai kiek
vieno piliečio asmeninės atsako
mybės suvokimas — už visa tai, 
kas vyksta Lietuvoje. Ką aš pa
dariau, kad būtų kitaip? Ar bu
vo ugdomas pozityvus požiūris į 
valstybę, į žmogaus dvasios 
dievišką prigimtį? Ne, nes tai 
nepopuliaru — šviesti. Žymiai 

populiariau yra kaltinti kitus, pa
taikauti prižemintam masiniam 
skoniui, negu keistis pačiam 

Vilius Orvidas pasižadėji
me, duotame prieš pat mirtį, 
yra pasakęs, kad „kūryba turi 
tarnauti išsivadavimui, o ne pa
vergimui". Žiniasklaida irgi sa
votiška kūryba, bet Lietuvos 
žmonių sąmonė, regis, tikrai ne
daug teišlaisvėjusi nuo Sąjūdžio 
laikų. Ji tebėra pavergta pavy
do, apsileidimo, neapykantos, 
melo, nepakantumo kitai nuo
monei — tai liūdnas faktas, prie 
kurio savo asmeniniu pavyz
džiu labai prisidėjo ir didysis 
dienraštis. 

Kodėl žmonės praėjusiuose 
rinkimuose pasirinko R. Paksą9 

Nes buvo nusivylę Lietuvos val
džia. Norėtųsi R. Valatkos pa
klausti, o kas tą nusivylimą pa
stoviai skatino, kas kaitino ne
laimingo, kitąsyk ir nepilnaver
čiu, nepamylėtu besijaučiančio 
lietuvio kraują? Tad piktintis 
vien R. Paksu yra ne visiškai 
sąžininga, nes sąmoninga pilie
tinė visuomenė bręsta, padeda
ma ir žiniasklaidos. Greit pik-

tinsimes, kai laimės Darbo par
tija — vėl kalti bus politikai ir 
neišmintingi rinkėjai, bet tik ne 
žiniasklaida, kuri tam kūrė ir 
tebekuria visas prielaidas. 

Man regis, kad pagrindine 
didžiojo dienraščio problema — 
nesugebėjimas mylėti savo 
skaitytojų. Skaitytojai dažniau 
priverčiami jaustis tarsi neišsi
lavinę, prievartaujami, gąsdi
nami vaikai, o ne lygiaverčiai, 
išmintingų laikraščio leidėjų 
partneriai, bičiuliai. Tenka nos
talgiškai, su atodūsiu prisi
minti „Gimtąjį kraštą", iš kurio 
puslapių Sąjūdžio metais ir vė
liau sklido švelni, nepastebima 
pagarba ir meilė kiekvienam 
skaitytojui. Tada kritikuojant 
buvo išklausoma ir kita pusė, 
nebūdavo stengiamasi žūtbūt 
nuteisti, suformuoti nuomonę. 
Juk pagrindinis nebulvarinės 
žiniasklaidos tikslas — infor
muoti, o kritikuoti tik išsiaiški
nus, pateikus kelias galimas 
paaiškinimo prasmes. „Neteisk 
ir nebūsi teisiamas", „kas kar
dą pakelia, nuo kardo ir žūva" 
— sakoma. Tad ir šis rašinys — 
tai ne kardas prieš ką nors, o 
tik noras kitokios gražios, ele
gantiškos, mandagios ir mylin
čios Lietuvos. 

Prisimenant „Gimtąjį kraš
tą" — taigi jam anuomet diriga
vo maestro A. Čekuolis, besiva
dovaujantis šiek tiek kitokio
mis etinėmis savybėmis. Juk 
neveltui apie „Gimtąjį kraštą", 
niekas niekada nėra pasakęs, 
kad „žuvis pūva nuo galvos"... 
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KAROLĮ DRUNGĄ PRISIMENANT 
Š

iemet sukanka 15 metų 
nuo Jurgio Valiulio — 
Karolio Drungos mirties. 

Šviesios atminties kovotojas už 
laisvę jau tapo neatskir iama 
antinacinio ir antikomunistinio 
pasipriešinimo istorijos dalimi. 
Šiemet j is po mir t ies buvo 
apdovanotas 4-ojo laipsnio 
Vyčio kryžiaus ordinu. 

K. Drunga buvo kuklus 
žmogus nesiekęs populiarumo. 
J i s mokėjo suderinti įvairius 
dalykus ir dirbti su skirtingais 
žmonėmis, tačiau nemėgo daug 
kalbėti apie save ir savo darbus. 
Jo artimieji, draugai ir bendra
darbiai gerai žinojo K. Drungos 
pasišventimą, ryžtą ir jo darbus, 
kuriuos jis dirbo su idealizmu. 

Liepos septintą dieną, sek
madienį, Lietuvių išeivijos ins
t i tute Kaune įvyko šio laisvės 
kovotojo, žymaus išeivijos vi
suomenės veikėjo, ..Akiračių" ir 
..Metmenų" bendradarbio minė
jimas. K. Drungos kapą Petra
šiūnų kapinėse kartu su jo sū
naus Mykolo Drungos šeima 
aplankė ir paminėjime dalyvavo 
artimas K. Drungos bičiulis 
prezidentas Valdas Adamkus, 
Raimundas Mieželis, ..Akira
čių" redaktoriai Liūtas Mockū-
nas ir Zenonas Rekašius bei kiti 
šią išskirtinę ir kuklią asmeny
bę pažinoję žmonės, giminės, 
taip pat Vytauto Didžiojo uni
versiteto akademines bendruo
menės nariai, studentai, besido
mintys išeivijos istorija. 

Vienas artimiausių K. Drun
gos bičiulių, bendražygių Algir
das Julius Greimas po K. Drun
gos mirties t rumpame „Akira
čių" (1987 nr.7) straipsnelyje 
minėjo K. Drunga nusiskųsda-
mas, kaip galima rašyti apie 
žmogų, kuris pats nemėgo apie 
save kalbėti, ir kuris nenorėjo, 
kad ir kiti apie ji kalbėtų. „Ko 
vertas žmogaus gyvenimas? Ko
kiu mastu matuoti savo amžių 
atlikusį žmogų9 Pagal jo nu
veiktus darbus, dorą gyvenimą9 

Meilę savo žmonai, vaikams, 
kraštui? Pagal protingumą, su
kaupta išmintį9 (...) Kaip iš
vengti iideliu žodžių, minint 
žmogų, kuris ėjo savo keliu, pri
sidengęs saikingumo paprastu-
nv -kr.nste" kiauše anuo

met A -i Greimas Panašus 
klausimas kilo ir Lietuvių 
išeivijos insti tuto darbuoto

jams, rengusiems šią prisimi
nimų popietę, ir visiems, susi
r inkusiems pagerbti ir prisi
minti K. Drunga. Stengtasi, kad 
šis vakaras netaptų vien pro
giniu akademiniu kalbėjimu, ir 
kad nevirstų vien tik privačiu, 
uždaro rato žmonių, draugų pa
šnekesiu. Lietuvių išeivijos ins
tituto Pasaulio lietuvių menėje 
prisiminimus apie K. Drunga 
pasakojo prezidentas V. Adam
kus, Z. Rekašius, Birutes Drun-
gienės sesuo Marija Sirutytė — 
Kuprienė, sūnus Mykolas, apie 
J . Grungos gyvenimą ir veiklą 
kalbėjo L. Mockūnas. VDU is
torijos magistras Giedrius Ja-
nauskas. Buvo kalbama atvirai 
apie jo gyvenimą, nueitus ke
lius, jo vaidmenį ir vietą anti
komunistinio ir antinacinio 
pasipriešinimo istorijoje, dar
bus ir veiklą emigracijoje. 

V. Adamkui teko nemažai 
bendrauti ir dirbti su K. Drunga 
Čikagoje. Jo prisiminimuose 
K. Drunga išliko kaip stiprios 
valios žmogus, turįs aiškų ir 
konkretų tikslą, visą laiką 
buvęs ir ėjęs keletą žingsnių 
priekyje kitų. Žmogus, kurio vi
sas gyvenimas, mintys, troški
mai buvo pagrįsti paprastumu. 
nuširdumu, tolerancija. 

Apie sunkų ir vingiuotą K. 
Drungos gyvenimo kelia kalbėjo 
L. Mockūnas. kuris, rašydamas 
knygą apie Joną Deksnį. surado 
daug dalykų ir apie K Drunga 
J is papasakojo apie K. Drun
gos rezistencinę veiklą, pasi
traukimą į Vakarus, veiklą emi
gracijoje. Z. Rekašius prisiminė 
paties K. Drungos pasakotą is
toriją apie 1944 m pavasarį 
VLIKo organizuotą pulk Amb
raziejaus ir K. Drungos kelionę 
į Estiją, išdavystę ir K. Drun
gos suėmimą. 

Sūnus Mykolas, kalbėda
mas apie savo tėvą, atskleidė 
jo asmenybės bruožus, požiūrį į 
Lietuvą. „Kaip tėvelis butų 
vert inęs šiandieninius poli
t inius procesus Lietuvoje9", 
klausė savęs M Drunga. Anot 
jo, tėvas mirė 1987 m., pačiame 
atgimimo priešaušryje, nežino
damas ir net netikėdamas, kad 
vos už kelių metų prasidės 
Lietuvos atgimimas Tačiau K 
Drunga visada tikėjo, kad jei 
kada nors Lietuva atgaus ne
priklausomybe, atkurs savo val-

K. Drunga Čikagoje 1965 m. 

stybę, jos atkūrėjas bus ne 
išeivija, bet Lietuvoje pasilikę ir 
okupaciją išgyvenę lietuviai. 

Šiuos prisiminimus papildė 
giminaitė M. Sirutytė-Kup-
rienė. kuriai teko būti Ameriko
je tuo metu, kai mirė K. Drun
ga. Giedrius Janauskas bandė at
sakyti į klausimą, ką duoda jau
niesiems istorikams išeivijos 
istorijos tyrinėjimai, prisilieti
mas prie tokių asmenybių kaip 
Karolis Drunga. susipažinimas 
su jų darbais, straipsniais, nuo
monėmis. Jis atkreipė dėmesį į 
jaunosios kartos istorikų lau
kiančius darbus bei į daugelį 
dar netyrinėtų temų lietuvių 
išeivijos istorijoje. Aktoriaus 
Petro Venslovos perskaitytos 
ištraukos iš K. Drungos straip
snių bei A. J. Greimo pro me-
moria sukūrė jaukumo atmos
ferą, puikiai papildė kal
bėjusiųjų mintis, prisiminimus. 

Kas gi K. Drunga9 Didžiąją 
gyvenimo dalį jis gyveno toli 
nuo Lietuvos, visi jį pažinojo 
Karolio Drungos pavarde. Tik
riausiai net ir dabar nedaugelis 
prisimena ir žino. kad jo tikroji 
pavardė buvo -Jurgis Valiulis 
J is gimė 1919 m. Sankt Peter
burge, 1935 m baigė Kauno 
Jėzuitu gimnaziją, studijavo 

Vytauto Didžiojo universitete. 
1941 m. gavo chemiko diplomą 
Vilniaus universitete. Studijų 
metais priklausė Neo-Lithua-
nia korporacijai. Jei ne karas ir 
Lietuvos okupacija, greičiausiai 
ir toliau jis butų dirbęs moks
linį darbą. Sovietinė okupacija 
jau 1940 m. pabaigoje įtraukė jį 
į antisovietinę, o netrukus ir 
antinacistinę rezistenciją. J. 
Valiulis buvo vienas 1940 m. 
įkurtos Lietuvos laisvės kovoto
jų sąjungos iniciatorių, įkūrėjų, 
vėliau vienas aktyviausiųjų jos 
narių. J. Valiulis dalyvavo 1941 
m. birželio sukilime, leido po
grindžio spaudą, organizavo 
slaptą radiją, drauge su kitais 
laisvės kovotojais nutiesė slaptą 
kelią į Vakarus (per Algirdą 
Vokietaitį, sėkmingai išvykusį 
į Švediją). Vokiečių gestapo 
1944 m. balandžio mėnesį su
imtas, kalintas. 1945 m. balan
dį buvo išlaisvintas iš kalėjimo 
Raudonosios armijos ir, jau 
sirgdamas, plaučių liga sugrįžo 
į Lietuvą. 

Lietuvoje J Valiulis dirbo 
VDU Technologijos fakulteto or
ganines chemijos katedros asis
tentu, bandė užmegzti ryšius 
su likusiais pasipriešinimo 
dalyviais, tačiau netrukus pa-
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BALANDIS 
Balandž io 15 d., ketvirtadienį , baigiasi 

Lietuvių fondo stipendijų prašymų pateikimo 
terminas. 

Balandž io 17 d., šeš tad ien į : Gen. T. Dau
kanto Jū rų šaulių kuopos pavasarinis Atvelykio 
pasilinksminimas Šaulių namuose, Čikagoje. 
Pradžia 7 vai. vak. 

Balandž io 18 d., sekmadienį: Jaunųjų at
likėjų festivalis Jaunimo centre. 

— Sv. Pranciškaus seserų vienuolijos rė
mėjų Čikagos skyriaus metinis pokylis Šaulių 
namuose. Pradžia 3:30 vai. p.p. 

— „Dainavos" ansamblio koncertas PLC 
Lietuvių fondo salėje. Po koncerto vaišės PLC 
didžiojoje salėje. Pradžia 12:30 vai. p.p. Rengia 
PLC renginių komitetas. 

Balandž io 22 d., ketvirtadienį: Šakiečių 
klubo pusmetinis narių sus i r inkmas Šaulių 
namuose, Čikagoje. 

Balandž io 23 d., penktadienį: Grainos 
Narkus-Kramer audinių aplikacijų Paroda — 
„Gyvenimo keliai ir takeliai" M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Balandž io 24 d., šeštadienį: Amerikos Lie
tuvių gydytojų metinis seminaras-pokylis Jau
nimo centre. 

— Maironio lit. m o k y k l o s renginys 
„Žvaigždžių pokylis" PLC didžiojoje salėje. 

— JAV LB Vidurio vakaru apygardos su
važiavimas PLC Bočių menėje, Lemont, IL. 
Pradžia 9 vai. r. 

Balandž io 25 d., sekmadienį: Lietuvių 
operos premjera Morton gimnazijos auditorijoje. 
Pradžia 3 vai. p.p. 

GEGUŽĖ 
G e g u ž ė s 1 d., šeš tad ien į : Roberto Kėželio 

metalo skulptūrų paroda Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Čikagoje. 

Gegužės 2 d., sekmadienį: Motinos dienos 
pietūs Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemonte. Ruošia Pal. Jurgio Matulaičio misija. 
Pradžia 12 vai. 

— Čikagos Lietuviu: o p e r o s ruošiamas 
pooperinis koncertas Jaunimo centre. Pradžia 3 
vai. p.p. 

G e g u ž ė s 8 d., šeš tad ien į : Lietuvių fondo 
narių suvažiavimas PLC didžiojoje salėje. 

G e g u ž ė s 13 d., ketvirtadienį: Čikagos 
Venezuelos lietuvių draugijos susir inkimas 
Šaulių salėje. Pradžia 1 vai. p.p. 

Gegužės 15 d-, šeštadienį: tautinio ansamblio 
..Grandis" 45-erių metų jubiliejinis koncertas 
Mother McAuley gimnazijos auditorijoje. 
Pradžia 6:30 vai. vak. 

G e g u ž ė s 16 d., s ekmadien į : Spaudos 
atgavimo 100 m. sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. Ruošia JAV LB Kultūros taryba. 

Gegužės 22 d , šeštadienį: Čikagos Lietuvių 
moterų klubo debiutančių priešpiečiai ir talentų 
programa Willowbrook pokylių salėje. Pradžia 
1:30 vai. p.p. 

— Maironio lit. mokyklos mokslo metų 
užbaigimas PLC didžiojoje salėje. 

Gegužės 23 d., sekmadienį: komp. Vlado 
Jakubėno 100 metų gimimo jubiliejus. Ruošia 
Vlado Jakubėno draugija Čikagoje. 

Gegužės 30 d., sekmadienį: Poezijos ir 
prozos popietė Jaunimo centre. Ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. 

BIRŽELIS 
Birže l io 6 d., sekmadienį: Ateitininkų 

šeimos šventė Pasaulio lietuvių centre. 
— Ateit ininkų namu gegužine Ateitininkų 

namuose, Lemont. IL. Pradžia 12 vai. 
— BALFo 5 skyr ius ruošia metinius 

cepelinų pietus Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje po 10:30 vai. r. Mišių. 

Biržel io 13 d., sekmadienį , Švč. M Ma
rijos Gimimo parapijoje Birželio trėmimų pa
minėjimas. Mišios 10:30 vai. r. parapijos 
bažnyčioje, minėjimas po Mišių parapijos salėje. 
Ruošia ALTo Čikagos skyrius. 

— Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas 
Lemonte. Ruošia Lemonto LB valdyba. Pradžia 
12 vai. 

Birželio 20 d., sekmadienį: Pasaulio lietu
vių centro gegužinė, PLC sodelyje. 

LIEPA 
Liepos 2 d., penktadienį: susipažinimo 

vakaras: tautinių šokių mokytojų/vadovų pager
bimas Hyatt Regency O'Hare, Rosemont. IL. 
Pradžia 7 vai. vak. 

Liepos 3 d., šeštadienį: XII Lietuvių tau
tinių šokių šventė Allstate Arena, Rosemont, IL. 
Pradžia 1 vai. vak. 

Liepos 4 d., sekmadienį: XII Lietuvių tau
tinių šventės užbaigimo pokylis Hyatt Regency 
O'Hare, Rosemont, IL, pradžia 7 vai. vak. 

— Skautų gegužinė PLC sodelyje. 
Liepos 11 d., sekmadienį: LB Vakarų apy

gardos gegužine PLC sodelyje. 
L i e p o s 18 d., sekmadienį: Lietuvių 

tautinės sąjungos gegužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemont, IL. Pradžia 12 v. 

Liepos 25 d., sekmadienį, Lemonto LB 
apylinkės gegužinė PLC sodelyje. Pradžia 12 vai. 

RUGPJŪTIS 
Rugpjūčio 1 d., sekmadienį: „Draugo" 

vasaros šventė t. marijonų sode, Čikagoje. 
Rugpjūčio 5-8 d. Lietuvos Vyčių Vidurio 

Amerikos apygardos 91-asis visuotinis suvažia
vimas ruošiamas Kearny, NJ. 

Rugpjūčio 15 d., sekmadienį: Čikagos 
Lietuvių moterų klubo ruošiamas „Gintaro ba
lius" Hilton Oak Lawn Grand Ballroom, Oak 
Lawn, IL. Pradžia 5 vai. p.p. 

Rugpjūčio 22 d., sekmadienį: Lemonto LB 
valdybos ruošiama gegužinė PLC sodelyje. 
Pradžia 12 vai. 

— Čikagos Šakieč ių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. Pradžia 12 vai. 

Rugpjūčio 29 d., sekmadienį: Illinois Lie
tuvių respublikonų lygos metinė gegužinė Pa
saulio lietuvių centro sodelyje, Lemont, IL. 
Pradžia 12 vai. 

RUGSĖJIS 
Rugsėjo 9-12 d. „Santaros-Šviesos" 51-asis 

suvažiavimas Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Rugsėjo 19 d., sekmadienį: Lietuvių fondo 

metinis golfo turnyras. 
Rugsėjo 26 d., šeštadienį: Ateitininkų 

namų 25 metų jubiliejaus renginys Ateitininkų 
namuose, Lemont, IL. 

— Rudens derliaus pietūs Pasaulio lietu
vių centre. Pradžia 12:30 vai. p.p. Ruošia „Vaiko 
vartai į mokslą" būrelis. 

— Zarasiškių klubo geguž inė Šaulių 
namuose. Pradžia 1 vai. p.p. 

SPALIS 
Spalio 3 d., sekmadienį: Šv. Kazimiero 

seserų rėmėjų 85-asis kasmetinis pokylis Hilton 
Oak Lawn Hotel. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

— Pabendravimo pietūs PLC didžiojoje 
salėje. Ruošia Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misija. Pradžia 12 vai. 

— Čikagos Venezuelos Lietuvių draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. Pradžia 12 vai. 

Spal io 10 d., sekmadienį: dienraščio 
,,Draugo" sukaktuvinis pokylis naujojoje 
Martiniąue salėje. 

Spalio 28 d., ketvirtadienį: Zarasiškių 
klubo metinis narių susirinkimas Šaulių namuo
se. Pradžia 1 vai. p.p. 

LAPKRITIS 
Lapkričio 6 d., šeštadienį: Lietuvių fondo 

metinis pokylis, PLC Lemonte. 
Lapkričio 14 d., sekmadieni Lemonto LB 

valdybos iškilmingi pietūs. Pradžia 12 vai. 
Lapkričio 21 d., sekmadienį: Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo 86 m. sukakties pa
minėjimas Šaulių namuose. 

Lapkričio 25-26-27-29 d. Teatro festivalis 
Jaunimo centre Čikagoje. Ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. 

matė, kad jam vėl gresia pavo
jus, tik šįkart iš NKVD pusės. 
J.Valiuliui teko rinktis vieną iš 
dviejų galimybių: „pasidaryti 
kiaule" (jo žodžiais tariant) arba 
bėgti į mišką ir prisidėti prie 
partizanų. Netikėtai atsirado 
trečias kelias — 1945 m. rudenį 
į Lietuvą slapčia grįžo Klemen
sas Brunius ir Jonas Deksnys. 
K. Brunius nusprendė pasilikti 
Lietuvoje, o J. Valiulis su parti
zanų pagalba ir suklastotu pasu 
(Karolio Drungos pavarde) drauge 
su J Deksniu išvyko į Vakarus. 

Pagal susitarimą su parti
zanais, K Drunga ketino grįžti 
su nauju uždaviniu Lietuvon, 
tačiau sunkiai susirgo ir kelis 
metus praleido ligoninėse. Dėl 

ligos jis buvo priverstas atsi
sakyti dalyvavimo tiesioginėje 
rezistencinėje veikloje, tai buvo 
jam didžiulis smūgis. Visą 
likusį savo gyvenimą jis dirbo 
Lietuvos labui.Vokietijoje K. 
Drunga buvo VLIKo, Bendro 
demokratinio pasipriešinimo 
sąjūdžio Užsienio delegaturos 
narys, vienas iš Lietuvos rezis
tencinės santarvės steigėjų, 
aktyvus jos narys. 1956 — 1959 
m. buvo Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenes Krašto tarybos 
ir valdybos narys, pirmininkas. 
1959 m persikėlęs gyventi į 
JAV dirbo stambiamolekulinių 
junginiu pramonėje, dalyvavo 
išeivijos visuomeninėje, politi
nėje veikloje, buvo JAV 

Lietuvių Bendruomenės Čika
gos apygardos valdybos narys. 

K. Drunga buvo vienas tų 
žmonių, kuris, kaip ir A. J . 
Greimas, suprato jaunesnės 
kartos siekius, įsijungė į San
taros veiklą. Šešto dešimtmečio 
pabaigoje išeivijoje iškilo ryšių 
su okupuota Lietuva klausimas, 
o K Drunga buvo vienas šių 
ryšių šalininkų. Jis sugebėjo 
suderinti du, rodos, visiškai 
priešingus dalykus: būdamas 
priešiškai nusistatęs prieš ko
munizmą ir komunistus, K. 
Drunga vienas pirmųjų išdėstė, 
kad būtina bendrauti su oku
puotos Lietuvos lietuviais viso
mis įmanomomis priemonėmis. 

Nukelta į 7 psl. 



Pasaulio naujienos 
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itrtių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS. 
Didžiosios Britanijos ka

ralienė Elizabeth II pirmadienį 
atvyko į Prancūziją trijų dienų 
valstybinio vizito, kurio metu 
paminėjo Antantės — dar kolo
nijiniais laikais duoto britų ir 
prancūzų draugystės pažado — 
100-ąsias metines. Lydima savo 
vyro princo Philip, su kuriuo 
Prancūzijoje lankosi ketvirtojo 
valstybinio vizito nuo įžengimo į 
sostą 1952-aisiais. karalienė at
vyko traukiniu „Eurostar", va
žinėjančiu tuneliu po Lamanche 
sąsiauriu. Ją taip pat lydėjo 200 
moksleivių, kurie į Prancūziją 
važiuoja pagal mainų progra
mą. Eliziejaus rūmuose oficia
liai pasveikino prezidentas 
Jacąues Chirac, o vėliau ji iškil
mingai palydėta prie Triumfo 
arkos, kur padėtas vainikas ant 
nežinomo kareivio kapo. Per 
renginius sostinėje ir valstybės 
pietuose esančiame Toulouse 
mieste imtasi sustiprintų sau
gumo priemonių, bet britų di
plomatai sakė labai norintys, 
kad karal ienė būtų kaip tik 
įmanoma labiau matoma. Britai 
norėtų, kad nepasikartotų tai, 
kas neseniai buvo per Kinijos 
prezidento vizitą Paryžiuje, kai 
didele dalis Prancūzijos sostinės 
buvo apsupta ir žmonės buvo 
laikomi atokiau nuo aukštų sve
čių. Karalienės vizitas pradeda 
jubiliejinių Antantės — „Širdin
gos santarvės", kurios doku
mentas buvo pasirašytas Lon
done 1904 metų balandžio 8 d., 
— metų renginius. Ši Anglijos ir 
Prancūzijos sąjunga pradėjo se
nų priešininkių draugystės ir 
karinio susivienijimo erą. Ši 
draugystė nepaisydama dauge
lio sunkumų gyvuoja iki šiol. Di
džiosios Britanijos dienrašt is 
„The Guardian" Santarvę vadi
na ..principo, kad ginčai tarp 
valstybių geriau sprendžiami 
diplomatijos priemonėmis, o ne 
karu. ilgalaike pergale". 

BRATISLAVA. 
Vakarų vyriausybės kadai

se Vladimir Mečiar vadino ko-
rumpuotu autokratu, o Europos 
Sąjunga (ES) atsisakė priimti jo 
vadovaujamą Slovakiją į savo 
gretas. Iš tiesų ironiška, kad 
Slovakijos rinkėjai buvusį mi
nistrą pirmininką pastūmėjo 
prezidento posto link likus vos 
mėnesiui iki valstybės prisijun
gimo prie ES. Pats V. Mečiar, 
šeštadienį laimėjęs pirmąjį pre
zidento rinkimų turą ir veikiau
siai švęsiąs pergalę galutiniame 
balsavime, teigia, jog jis gerokai 
pasikeitė nuo tų laikų, kai pra
ėjusio dešimtmečio pradžioje 
JAV valstybės sekretorė Made-
leine Albright pavadino Slova
kiją .juodąja skyle Europos šir
dyje". Tačiau jam teks gerokai 
paplušėti, kol pavyks tuo įtikin
ti savo kritikus. 

STOKHOLM. 
Švedas Ingvar Kamprad. 

kuris įkūrė baldų prekybos ben
drovę IKEA. aplenkė vieną 
..Microsoft" įkūrėjų Bill Gatės ir 
tapo turt ingiausiu pasaulio 
žmogumi, sekmadienį pranešė 
švedų televizija. Remdamasi 
Švedijos verslo savaitraščio 
„Veckans Affarer" kitos savai
tės numeriu, visuomeninė tele
vizija SVT2 nurodė, kad 77 me
tų I. Kamprad asmeninis turtas 
vertas 400 mlrd. kronų. B. Ga
tės turtas vertinamas 47 mlrd. 
JAV dolerių, nurodoma naujau
siame JAV žurnalo „Forbes" są
raše. I. Kamprad. garsėjantis 
savo taupumu, pavyzdžiui, įpro
čiu skraidyti ekonomine klase, 
gyvena Šveicarijoje ir nebedaly-
vauja kasdieniniame IKEA val
dyme, tačiau tebėra bendrovės, 
kuri daugiau kaip 30-yje pasau
lio valstybių turi daugiau kaip 
180 parduotuvių, savininkas. 
SVT2 pranešė, kad dolerio kur
so smukimas yra pagrindine 
priežastis, dėl kurios europietis 
I. Kamprad aplenkė amerikietį 
B. Gatės. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDAD. 
Mažiausiai šeši irakiečiai 

buvo nukauti ir daug sužeista 
per kovinę operaciją, kurią pir
madienį vykdo JAV kariuomenė 
Fallujah. Stambaus masto ope
racija prasidėjo 3 vai. nakties. 
JAV pajėgos užblokavo miestą 
ir panaudoja artileriją. Karei
viai visiškai uždarė visus kelius 
į Fallujah ir iš jos. Sustabdytas 
eismas ir šalia einančiu plentu, 
kuris jungia Bagdad su kaimy
ninės Jordanijos sostine — Am-
man. Virš miesto, kuriame pra- I 
ėjusią savaitę buvo žiauriai nu- j 
žudyti keturi Amerikos piliečiai, i 
skraido koviniai sraigtaspar- i 
niai. Tuo tarpu Najef mieste 
ginkluoti radikalių pažiūrų ši- j 
itų dvasininko Moątad ai Sadr i 
šalininkai pirmadienį perėmė 
dviejų šventovių kontrolę. Gink-
luoti radikalieji šiitai taip pat 
kontroliuoja kelis vyriausybi- i 
nius pastatus, iš kurių pasi 
trauke policija. 

Apie Šv. Kazimiero 
400 m. jubiliejų 
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AZIJA 

COLOMBO. 
Šri Lankos prezidentės 

Chandrika Kumaratunga parti- I 
jai savaitgalį laimėjus rinki- į 
mus, tačiau nesugebėjus užsiti- ' 
krinti daugumos, valstybės par-
lamentas pateko į politinę akla
vietę, dėl kurios gali užtrukti 
pastangos atnaujinti taikos de- į 
rybas su tamilų sukilėliais. Rin- , 
kėjai taip pat davė prieštaringą j 
ženklą politikams, sugrąžinda-
mi į parlamentą dvi visiškai i 
priešiškas etnines partijas — 
viena jų remia tamilų ,,tigrų" 
sukilėlius, o kitoje vyrauja bu
distų vienuoliai. Iš rezultatų ga
lima spręsti, jog dauguma rin
kėjų nusisuko nuo ministro pir
mininko Ranil Wickremesinghe j 
vadovaujamos partijos, kuri į 
prieš dvejus metus pasirašė su 
sukilėliais paliaubas. 

Seime prasidėjo paskutinioji apkaltos prezidentui proceso dalis 

Atkelta iš 1 psl. 
ar aukščiausi valstybės pareigū
nai turi atsakyti už savo pažei
dimus. Vienintelis teisingas at
sakymas į šį klausimą yra 'taip'. 
Privalome padaryti tai. kad lie
pia sąžinė ir pagarba pagrindi
niam valstybės įstatymui", pa
brėžė G. Steponavičius. 

..R Faksas kaltas, kad siek
damas valdžios, pasirinko žmo
nes, kuriems Lietuvos valstybės 
tikslai buvo kliūtimi tvarkant 
savo reikalus. R. Paksas visus 
savo pažeidimus padare pats ir 
už tai turi atsakyti prieš įstaty
mus. Lietuvos žmones ir Dievą. 
Tebūnie tai skaudžiausia ir 
vertingiausia pamoka visiems 
busimiems valstybės vado
vams", sake liberalcentristas. 

Remdamiesi Konstitucinio 
Teismo išvada. Seimo specialio
sios tyrimo komisijos paskirti 
kaltintojai pirmadieni suformu
lavo tris kaltinimus, dėl kurių 
siūlo prezidentą nušalinti nuo 
pareigu. 

KT yra patvirtinęs, jog pre
zidentas savo veiksmais šiurkš
čiai pažeidė Konstituciją, kai 
neteisėtai išimties tvarka su
teikė pilietybę savo dosniau
siam rėmėjui Jurij Borisov. lei
do pastarajam suprasti, jog jo 
pokalbių klausosi specialiosios 
tarnybos, bei darė poveikį UAB 
..Žemaitijos keliai" vadovams ir 
akcininkams del akcijų perleidi
mo prezidentui artimiems as
menims. 

Prieš pradedamas apkaltos 
proceso dalyvių ginčus Seimas 
keletą valandų klausė preziden
to gynėjų prašymu, kurių visi 
buvo atmesti 

Gynėjai prašė atidėti apkal
tos procesą, kol Konstitucinis 
Teismas apsvarstys prezidento 
prašymą išaiškinti apkaltos 
proceso eigą, grąžinti patikslin

ti kaltinimus bei išsireikalauti 
iš Valstybės saugumo departa
mento (VSDi medžiagą, pa
grindžiančią būtinumą klausy
tis prezidento aplinkos žmonių 
pokalbių. 

Seimas taip pat 40 minučių 
buvo padaręs pertrauką prezi
dento advokatams susipažinti 
su patikslintais kaltinimais. 

Jeigu nors vienam kaltini
mui slaptu balsavimu pritars ne 
mažiau kaip 85 parlamentarai, 
prezidentas bus nušalintas nuo 
pareigų. J i s taip pat turi teisę 
atsistatydinti iki balsavimo pra
džios. 

Savo ruožtu R Paksas. pir
madienio vakarą per televizijas 
kreipdamasis į tautą, apgailes
tavo dėl padarytų klaidų, tačiau 
teigė, kad Prezidentūros skan
dalo nebūtų buvę. jeigu jis pats 
ir jo patarėjai nebūtų pradėję 
kovos su ..korumpuota siste
ma". 

„Nusikaltau ar padariau 
klaidų? Neneigiu klaidu Pada
riau jų ir mažesnių, ir didesnių. 
Neseniai apmaudžiai suklydau, 
bandydamas remtis vien žmo
giškaisiais jausmais Šią klaidą 
ištaisiau. Atsiribojau nuo buvu
sio savo rėmėjo. Dar kartą 
nuoširdžiai atsiprašau Jūsų. jei 
Ju s užgavo kai kurie mano 
sprendimai ar poelgiai. 

Pripažindamas klaidas, ku
rių neišvengiau, vis dėlto noriu 
pasakyti: jos nebuvo tokios, kad 
padarytų žalos Lietuvai. Jokiu 
savo sprendimu ar veiksmu ne
padariau žalos Lietuvai ir nepa
kenkiau mūsų šalies žmonių 
tikslams", sakė R. Paksas. 

.Turiu pripažinti, kad ma
no komandai kartais truko pro
fesionalumo ar lankstumo. Ko 
jai tikrai netruko, tai noro dirb
ti. Esu įsitikinęs: jeigu aš ir ma
no patarėjai nebūtume bandę 

griauti korumpuotos sistemos, 
nebūtų ir šio skandalo. Šiandien 
aš moku brangią kainą už ban
dymą priešintis sistemai, kurios 
dalimi turėjau būti. tačiau 
nesutikau su tokiu man skirtu 
vaidmeniu. 

R. Paksas sumenkino praė
jusią savaite paskelbtas Konsti
tucinio Teismo išvadas, kuriose 
nutarta, jog jis triskart šiurkš
čiai pažeidė pagrindinį valsty
bės įstatymą — Konstituciją. 

„Pagaliau neliko neaišku
mų dėl man per penkis sumaiš
ties mėnesius mestų kaltinimų. 
Neliko nė užuominos apie ry
šius su kitos valstybės nusikal
tėliais, kaip buvau apšmeižtas 
pirmąją skandalo dieną. Nieko 
jau negirdėti ir apie grėsmes 
valstybės saugumui. 

Visą tą laiką kiekvieną die
ną absurdiškais prasimanymais 
buvo bandoma įtikinti Ju s , kad 
tik nušalinus prezidentą Lietu
voje suklestės demokratija ir 
nušvis naujas gyvenimas", sakė 
R Paksas. 

..Daug kartų buvau įkal
binėjamas, raginamas ir verčia
mas atsistatydinti. Man buvo 
nuolat primenama, kad neatsis
tatydinęs prarasiu prezidentinę 
pensiją ir kitokias gerovės ga
rantijas. Atsistatydinti butų 
lengviausia, tačiau aš atėjau į šį 
postą ne tam. kad panaudočiau 
jį asmeninei gerovei. 

Atėjau ne dėl socialinių ga
rantijų ar rezidencijos Siekiau 
būti išrinktas prezidentu, kad 
kartu su Jumis keisčiau visų 
mūsų gyvenimą. Valstybes va
dovo padėtis, kaip tikėjau, yra 
geriausia galimybė siekti šio 
tikslo", sakė R Paksas. 

Naujausiomis žiniomis, ga
lutinis balsavimas dėl preziden
to nušalinimo vyks antradienio 
ryte, 

Pirmoji didžioji šv. Ka
zimiero garbei šventė Lietuvoje 
įvyko 1604 m. gegužės 10-12 d. 
Vilniuje. Paskutiniąją dieną 
padėtas Šv. Kazimiero (jėzuitų) 
bažnyčios kertinis akmuo, kurį 
iš Antakalnio virvėmis atitem
pė šimtai tikinčiųjų. Šį reginį 
bus galima išvysti 400 m. vė
liau, gegužės 8-9 dienomis 
šventėje. 

Vilniaus Taikomosios dai
lės muziejuje jau vyksta paroda 
apie šv. Kazimiero laikus. 
Gegužės 6 d. atidaroma „Šv. 
Kazimiero kulto ir. ikonografi
jos" parodos I dalis Naciona
liniame muziejuje (II dalis ro
dysima ten pat lapkričio 
18-kovo 8). 

Šv. Kazimiero bažnyčios 
400 m. istoriją liudys gegužės 2 
d. (11:30 vai. r.) pradedama pa
roda. Ši pirmoji Lietuvoje 
barokinė bažnyčia, s ta tyta 
pagal jėzuitų Gesu bažnyčią 
Romoje. Šimtmečių bėgyje ir 
degė, ir buvo okupuota, ir pa
versta stačiatikių cerkve, liu
teronų bažnyčia, sandėliu, 
ateizmo muziejumi. Vilniaus 
dailės akademijos doktorantės 
Neringos Garkauskaitės tyri
mai paaiškins gausią vaizdinę 
medžiagą. 

Gegužės 7 d., 7 v.v.. poezijos 
apie šv. Kazimierą vakaras 
Vilniaus universiteto alumnato 
kieme. Vilniaus kolegijos pradai 
1569 m., kai jėzuitai buvo pa
kviesti į Lietuvą. Vilniaus uni
versitetui vadovavo, jame dėstė 
bei dirbo ir prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios gyvenantys jėzuitai 
studentai, broliai ir kunigai 
(1579—1773 ir dar vėliau). 

Konferencija apie abi su
kaktis — šv.. Kazimiero kanoni
zacijos paskelbimo Lietuvoje ir 
jo vardu pašventintos bažnyčios 
— numatyta gegužės 8 d. nuo 
10 vai. ryto Vilniaus kolegijos 
įpėdinėje — Vilniaus jėzuitų 
gimnazijoje. Istorikai, menoty
rininkai ir kiti specialistai teiks 
žinių ir nuotaikų iš XVII a. 
pradžios. 

Tą patį gegužės 8 d. vakarą. 
5:30 v.p.p., šv. Mišios Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Po pamaldų 
— nuostabi jaunimo chorų pro
grama. Dar vėliau arkivyskupi
ja rengia šventės vigiliją Vil
niaus katedroje. 

Pagrindinės iškilmės — sek
madienį, gegužės 9 d . — pra
sideda Mišiomis Vilniaus kate
droje 9 vai. ryto (Šių metų šv. 
Kazimiero dieną šventojo palai
kai buvo atnešti iš koplyčios ir 
išstatyti katedros pagrindinėje 

•• navoje, kad tikintieji galėtų 
visai arti prieiti.). 

1604 metus vaizduos teatri
niai veikalai prie universiteto. 
Šv. Jonų bažnyčios ir rotušes 
aikštėje, kai didžiulė iškilminga 
procesija keliaus iš katedros Į 
Šv. Kazimiero bažnyčią 12 vai. 
Mišioms. Bus giedamos šv. Mi
šios, parašytos ir išlikusios iš 
1604 m. šventės. Visos dienos 
renginiams ypatingą aplinką 
sukurs Vilniaus jėzuitų gimna
zijos moksleiviai ir kiti senovi-

Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje. 

niais rūbais pasipuošę asmenys. 
Po Mišių, kaip dera, vaišės 

ir svečiavimasis savo tarpe ir su 
viešniomis bei svečiais iš kitų 
šalių, vietovių. Dievo Motiną 
Mariją mylėjusiam šv. Kazi
mierui a tmint i arkivyskupija 
skiria gegužinių giesmių popie
tę ir vakarą prie Vilniaus kated
ros. Dieną užbaigs Šv. Kazi
miero bažnyčioje „Baroko him
nas Kūrėjui" — chorinės mu
zikos ir architektūros skaidrių 
pynė. 

Šventės programa įtraukta 
į oficialų Vilniaus miesto ren
ginių kalendorių. Kardinolas 
Audrys Bačkis kovo pradžioje 
paskelbė „Šv. Kazimiero me
tus", kurie tęsis iki Kristaus 
Karaliaus šventės lapkričio 21 
d. Išspausdintas didžiulis pla
katas su šv. Kazimiero triran-
kio atvaizdo nuotrauka. Spau
doje bei in ternete pasirodo 
straipsnių, studijų ir kitų žinių 
apie abi sukakt is . Rengėjų 
komitetas su Šv. Kazimiero 
bažnyčios rektoriumi, kun. 
Lionginu Virbalu, SJ, posė
džiauja ir vykdo uždavinius jau 
kone metus. 

įdomi 1604 m. data, nes 
Romoje Lietuvos ir lietuvių jau
nimo globėjas šventuoju pa
skelbtas 1602 m. Prieš metus. 
2003 m.. Lenkijos katalikai 
šventė kanonizacijos paskelbi
mo savo krašte 400 m. jubiliejų. 
Oficialus kanonizacijos doku
mentas drauge su didžiuliu at
vaizdu į Vilnių atkeliavo metus 
vėliau — dėl tuo metu siau
čiančio maro. 

Jėzuitai norėjo savo pagrin
dinę bažnyčią, prie kurios buvo 
(ir tebėra) Lietuvos jėzuitų 
provincijos centras, pavadinti 
jaunojo Šv. Kazimiero vardu. 
Bažnyčios statyba užtruko dar 
kelis dešimtmečius, tačiau 
kairėje fasado pusėje matomam 
kertiniam akmeniui — ir visam 
užmojui puoselėti šventuoju 
paskelbtam Lietuvos globėjui 
pamaldumą — sueina 400 
metų. 

Kun. A. Saulai t is , S J 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2004 m. balandžio 
2 d., Clavvson, Michigan, po sunkios ir ilgos ligos mirė 
mūsų mylima žmona, mamytė, močiutė, sesutė, teta ir 
uošviene 

A f A 
GRAŽINA JOANA ULAITYTĖ 

URBONIENĖ 
Gyveno Clavvson, Michigan. 
Priklausė Lietuvių Tautodailės institutui, Lietuvių 

Bendruomenei, Amerikos Lietuvių Respublikonų federaci
jai'. 

Giliam liūdesyje liko: vyras Jonas Urbonas, sūnus 
Juozas Vaičiūnas, vaikaičiai Just inas ir Matas, dukra dr. 
Ramoną ir žentas Peter Marsh , vaikaičiai Lilė ir Adomas, 
sesutė Aldona Viikauskienė, dukterėčios Gintarė Everett 
ir Birutė Fleck su šeimomis, Lietuvoje pusseserė Jan ina 
Breivienė. 

Gedulingos šv. Mišios už velionės vėlę buvo atna
šautos kun. Richardo Repšio ir kun. Alfonso Babono Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje balandžio 5 d. Velionės pelenai bus 
palaidoti Pušaloto katalikų kapinėse Urbonų šeimos 
sklype, Lietuvoje. 

Nuliūdę vyras, sūnus, dukra ir j u še imos . 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 
Tel. 313-554-1275. 

PADĖKA 
A t A 

STASĖ KUMPIKEVIČIUTĖ 
JAKUBONIENĖ 

Mirė 2003 m. gruodžio 6 d. ir buvo palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse šalia vyro Jurgio Jakubonio. 

Nuoširdžiai dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos klebonui kun. Jonui Kuzinskui už maldas kop
lyčioje, už atlaikytas šv.Mišias ir už palydėjimą į kapines, 
kun. Jauniui Kelpšui už maldas koplyčioje, kun. Rimvy
dui Adomavičiui už suteiktą ligonių Sakramentą ir mal
das koplyčioje.Dėkojame Jūratei ir Rimui Grabliauskams 
už gražų giedojimą koplyčioje ir šv. Mišių metu. 

Už velionės nuolatinę medicininę priežiūrą dėkojame 
dr.Vidui Nemickui. 

Taip pat dėkojame karsto nešėjams inž. Jonui Varia-, 
kojui ir p. Ernest Fricke. 

Ačiū už gausias šv. Mišių aukas ir aukas, skirtas Lie
tuvos Dukterų draugijai, visiems atsilankiusiems kop
lyčioje ir palydėjusiems Stasę į paskutinio poilsio vietą. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Lietuvos Dukterų draugijos Centro valdyba 

Mūsų nariui 

A t A 
JONUI MOTIEJŪNUI 

mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai ONAI, visai jo šeimai ir visiems artimie
siems. 

Arizonos Lietuvių Bendruomenė 

A t A 
GEDIMINUI SAKEVIČIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai 
VIDAI ir visai giminei. 

ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa 

KAROLJ DRUNGĄ PRISIMENANT 
Atkelta iš 6 psl. 
Visi sekmadienio popiete 

susirikusieji į Lietuvių išeivijos 
institutą atkreipė dėmesį ne tik 
į Karolio Drungos kuklumą, 
paprastumą, toleranciją, bet ir 
jo atliktus darbus Jis buvo ir 
dalyvavo visur, kur tik jo rei 
kėjo. Net tuomet, kai del ligos 
jis buvo priverstas riboti savo 
veiklą, aktyviai dalyvavo vi 
suomenineje. politinėje veikloje. 
susirašinėjo su daugybe žmo
nių, savo laiką ir energiją skyrė 
darbui. K. Drunga buvo parei 
gos žmogus, užsispyręs, visada 

užbaigiantis pradėtą darbą iki 
galo ir to paties reikalaujantis iš 
kitų 1956 m. jis rašė drau
gams: ..Niekas manęs į mūsų 
bendrą darbą nekvietė Niekad 
nebuvau jame svečiu. Todėl nė
ra ko apsigalvoti ir. paėmus ke
purę, išeiti lyg iš kokių tai vai
šių, kuriose kokteliai nepatiko 
Nors pastangose, kuriose nie
kad kviestiniu svečiu nebuvau, 
ir neatlikau tiek daug. kiek eilė 
kitų bičiuliu, tačiau savo laisva 
valia buvau užsiangažavęs tiek. 
kad man nėra įmanoma, nejau
čiant sąžines graužimo, rankas 

nusiplauti ir farizięįiškai 
manyti, kad, 'turbūt kiti kalti"" 
Tai buvo vienas pagrindinių 
šio laisvės kovotojo, visuo
menininko bruožas — niekada 
nepasiduoti, eiti iki galo Visur, 
kur jis dirbdavo. kur eidavo, 
jis niekad nebuvo ..tik svečiu", 
galinčiu bet kada ateiti ir išei
ti, o tapdavo vienu aktyviausių 
dalyvių, organizatorių Bet ku
riam darbui, kurio jis imdavo 
(nesvarbu ar Bendro demokra
tinio sąjūdžio Užsienio delega-
turos. Lietuvių rezistencines 
santarvės. Lietuvių bendruo

menės ar Santaros veikloje. 
..Akiračių" ar ..Metmenų" re
dakcijoje1, darbui jis atiduodavo 
visą save — savo laiką, energiją, 
sugebėjimus ir net sveikatą. 

Prisimindamas savo bičiuli, 
prezidentas Valdas Adamkus 
pabrėžė, kad šiandien labai 
trūksta tokių žmonių, kaip K 
Drunga, pralenkusių laiką, ge
bėjusių rast i to lerant iškus 
sprendimus ir visą gyvenimą pa
šventusių savo tėvynes laisvei 

Daiva Dapkute 
Lietuvių išeivijos instituto 

mokslo darbuotoja 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE u 
a_M 1 

SVC. MERGELES MARI)OS GIMI
MO parapijoje pamaldų tvarka: 

Didysis Ke tv i r t ad ien i s : 
7 v.v. - Mišios lietuvių kalba, 

procesija ir Švenčiausio Sakra
mento garbinimas iki 10 v.v. 

Didysis P e n k t a d i e n i s : 
7 v.v. - Liturgija, lietuvių kal

ba kryžiaus pagarbinimas ir 
šventoji Komunija. 

Didysis Šeš tad ien i s : 
1 v.p.p. - valgių šventinimas. 
7 v.v. - Velykų Vigilija ir 

krikštas. 
Velykų d iena : 
7 v.r. - šv. Mišios - Kristaus 

prisikėlimas, meldžiamės už 
parapijiečius. 

10:30 v.r. - Už parapijiečius 
ir parapijos geradarius. 

Pas taba : šv. Mišių Velykų 
dieną, 8 v.r. nebus. 

Išpažintys: 
Did. Ketvirtadienį: 9-9:30 v.r. 

ir 6-6:30 v.v. 
Did. Penktadienį: 9-9:30 v.r. 

ir 6-6:30 v.v. 
Did. Šeštadienį: 9-9:30 v.r. ir 

3-4 v.p.p. 

BALANDŽIO 11 D., PO 10:30 V.R. 
šv. Mišių, ruošiami šventiniai 
Velykų pietūs Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salė
je. Nuoširdžiai kviečiame įsi
jungti ir švęsti šv. Velykas kar
tu. Vaišinsimės namuose ruoš
tu maistu. Ridensime kiauši
nius, žaisime žaidimus, dainuo
sime, šoksime... Mus links
mins Arūnas Augustaitis. 

KOMP. VL JAKUBĖNO KŪRINIŲ 
koncertas įvyks gegužes 23 d., 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je, Čikagoje. Čia kartu bus pa
minėtos ir šio Čikagoje 1976-
aisias m. mirusio žymaus kom
pozitoriaus, muzikos kritiko, 
publicisto, pianisto ir pedagogo 
100-osios metinės. Pagrindine 
koncerto dalį išpildys „Daina
vos" ansamblio choras, kuriam 
vadovauja muz. Darius Poli-
kaitis. Bus ir vokalistų bei ins
trumentalistų. Koncerto pra
džioje trumpai apie šį daug lie
tuvių muzikai nusipelniusį as
menį kalbės muz. Faustas Stro-
lia. 

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJA 
kviečia visus į 4—tus kasmeti
nius „Pavasario šokius", kurie 
vyks šeštadienį, gegužės 1 d., 7 
v.v. (Michigan laiku) „Gintaras 
Resort" vasarvietėje (15860 La
ke Shore Rd., Union Pier, Mi
chigan). Gros brolių Švabų gru
pė. Bilietai parduodami „Mil-
da's Corner Market". Skambinti 
tel.: 269-469-9880, 269-469-
0231. arba e-paštu: milda@tn-
ton.net. Jei atnešite užkandį, 
gausite gėrimą nemokamai! 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
tradicinis velykinių pyragų iš
pardavimas jau čia pat. Balan
džio 8 d. nuo 8 v.r. iki vėlumos 
„Nameliuose" 2735 W. 71st. Str, 
tel. 773-925-3211. Narės pra
šomos sunešti kepinius trečia
dienį arba anksti ryte ketvirtadie
nį. Kviečiami draugijos rėmėjai 
ir skanumynų mėgėjai ateiti ir 
pirkti. Dukterys iš anksto dėkoja. 

PREL DR. JUOZO PRUNSKIO pir
mąsias mirties metines minint, 
šv. Mišios bus aukojamos sek
madienį, balandžio 25 d., 9 v.r., 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte. Maloniai 
kviečiame visus gimines, prela
to gerbėjus, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose ir po 
to pusryčiuose PLC mažojoje 
salėje. Nuliūdus prelato sesuo 
dr. Ona Garūnienė su šeima. 

DĖMESIO! KURIAMA NAUJA spor
tinių šokių grupė (cheerlea-
ders), kurios pagrindinis tik
slas paįvairinti sporto varžybų 
programą bei dalyvauti kituose 
renginiuose. Kviečiamos mergi
nos ne jaunesnės, kaip 14 m. 
amžiaus. Kolektyvui vadovaus 
patyrę choreografai. Repeticijos 
vyks PLC, Lemonte. Pirminė 
registracija balandžio 6 d., ant
radienį, 8:30 v.v. Pasaulio lietu
vių centro sporto salėje. Infor
macija telefonu 630-750-8441. 

ZIONO UETUVIŲ LIUTERONŲ baž
nyčia ir kun. Valdas Aušra vi
sus kviečia kartu švęsti Di
džiąją savaitę ir Velykas. 

Mūsų pamaldos vyks: 
Ketvirtadienį balandžio 8 d. 
6 v.v. - anglų kalba. 
Penk tad ien į , balandžio 9 d. 
5 v.v. - lietuvių kalba su šv. 

Vakariene 
6:30 v.v. Tamsos (Tenebrae) 

pamaldos. 
Sekmadien į , balandžio 11d. 

- Velykos 
6:30 v.r. Prisikėlimo pamal

dos anglų kalba. Giedos parapi
jos moterų choras. 

Po pamaldų visi kviečiami 
Velykų pusryčiams parapijos 
salėje. 

9 v.r. pamaldos vokiečių kalba. 
10 v.r. pamaldos anglų kalba. 

11 v.r. pamaldos lietuvių kalba. 
Mūsų ad re sa s : 9000 S. Me-

nard Ave., Oak Lawn, IL 
60453. Tel. 708-422-1433. 
BALANDŽIO 23 D. - DAIUNINKĖS 
Gražinos Norkus-Kramer pa
roda „Tekst i l iniai paveiks
lai". Parodos a t ida rymas 
įvyks penktadienį, 7:30 v.v., 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre . Paroda pavad in ta 
„Gyvenimo keliai ir takeliai". 

Roberto Kėželio asmeninė 
tapybos ir skulptūros paroda 

ROBERTAS KĖŽELIS piešia daugiau kaip 30 metų. Menininko 
išsilavinimą jis įgijo Evans-ton Art Center ir garsioje Pen-
land School of Arts and Crafts, Penlande, Šiaurės Karolino
je. 
Dailininkas ne tik tapo, bet kuria ir skulptūras. Pirmuosiuo
se skulptūros darbuose naudojo sulūžusius, sugadintus, 
išmestus daiktus , kurie persikūnijo ir įgijo naują prasmę. 
Vėliau savo skulptūras dailininkas ėmė kurti iš plieno ir vie
los, naudodamas ne tik tradicine kalvyste, bet ir pačias mo
derniausias metalo apdirbimo technikas. 
Ypatingai įdomūs naujausi dailininko darbai iš metalo, susi
ję su japonų popieriaus lankstymo menu - Origami. 
Robertas Kėželis yra praktikuojantis teisininkas, teises pro
fesorius parašęs keletą knygų. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus maloniai kviečia į šio ta
lentingo dailininko asmeninę tapybos ir skulptūros parodą, 
kurios atidarymas Įvyks šeštadieni. gegužes 1 d., 7 v.v. Paroda veiks 
iki gegužes 31 d. Telefonas pasiteiravimui 773-582-6500. 

Padėka tiems, kurių dėka kariūnų koncertas 
taip šauniai nuskąriįbėjo 

Už Lietuvos ribų vieninte
lio dienraščio „Draugo" 
vadovybės vardu reiš

kiame nuoširdžią padėką gen
erolo Jono Žemaičio Lietuvos 
Karo akademijos viršininkui 
pulkininkui Algimantui Vyš
niauskui, kad leido šios aka
demijos vyrų choro „Kariūno" 
vokalinei grupei atvykti į JAV 
koncertuoti šio dienraščio 95 
metų gyvavimo sukakčiai). 

Gėrėjomės kariūnų choro 
patriotinių dainų programa, jų 
skambiais ir suderintais bal
sais, koncertmeisterio Vytauto 
Abario virtuoziška palyda for
tepijonu, o ypač paties choro 
dirigento maestro Vytauto Ve-
secko menišku vadovavimu 
visai šiai vyrų vokalinei grupei. 
Mes linkime, kad šis choras ir 
toliau skleistų patriotinę dva
sią, kad lietuvių širdys ir ateity
je gėrėtųsi tiek pačiais kariū
nais, tiek jų daina. Už visą tai 
esame jiems labai dė"kingi. 

Kovo 28 d. saulė, kaip retai 
šiuo metu, pažėrė savo šilumą. 
Tą rytą atvyko kariūnai į Čika
gą, kurių mes laukėme, rūpino
mės ir rengėmės. Surengti isto
rinį koncertą — tai ne vieno as
mens, o daugelio žmonių bendro 
darbo vaisius. Gerai suprasda
mas ir įvertindamas šį užsimo
jimą, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Marąuette Parko ku
nigas Rimvydas Adomavičius 
tuoj pat pasisiūlė pagelbėti. J is 

nuo pat ryto rūpinosi kariūnų 
globa: parapijos klebonija tapo 
kariūnų centru, suorganizavo 
kar iūnams nakvynes ir juos 
pats išvežiojo. Jo rūpesčiu para
pijos darbščios ponios kar iūnus 
pavaišino dešrelėmis, skaniais 
blynais ir apkepu bei skanumy
nais. Dėkojame kun. Rimvydui 
Adomavičiui, kad j i s savo dva
sia ir idealizmu nuo pat ryto iki 
vėlyvos • nakt ies aukojosi ben
dram darbui. 

Nuoširdus žmogiškas dėkui 
ponioms, pr iėmusioms kariū
nus į savo namus : Danai Bazie-
nei, Adelei Lietuvninkienei ir 
Stasei Bacevičienei bei „Sekly
čiai", globojusiems Viktorijai ir 
Antanui Valavičiams. 

Nuoširdi padėka gerada
riams, nuola t in iams labdaros 
rėmėjams — J im ir Gražinai 
Liautaud, kurie kar iūnus pri
ėmė ir savo rezidencijoje, juos 
vaišino ir apdovanojo. 

Nuoširdžiai dėkojame radijo 
laidų darbuotojams: „Margutis 
II", Anatolijui Siutui , radijo „R" 
studijai bei lietuviškos TV lai
dai už reklamas. 

Padėka ir pagarba ponioms 
— Irenai Kriaučeliūnienei ir 
Vandai Gvildienei, kad nuošir
džiai padėjote, ėjote, dirbote, 
rūpinotės, koncerto bilietus pla-
tindamos Lemonte. Padėka po
niai Birutei Podienei už kantry
bę ir nuoširdumą pla t inant kon
certo bilietus „Seklyčioje". 

Žiūrovai plojimais sveikino kariūnus, atvykusius iš Lietuvos. Nuotraukoje, pirma iš dešinės - koncerto organi
zatorė Marija Remienė. 

Kad kariūnų koncertu ga
lėjo gėrėtis tūkstantis dalyvių, 
už pastangas sutelkti finansus 
ir „Draugas" galėjo apmokėti jų 
kelionę, padėka priklauso 
„Draugo" administratoriui Va
lentinui Krumpliui. 

Padėka priklauso „Draugo" 
redakcijai bei visiems tarnauto

jams, kurie prisidėjo neįprastais 
darbais — reklamuojant, re
daguojant, spausdinant. 

Dėkojame visiems rėmė
jams, atsiuntusiems savo svei
kinimus „Draugo" jubiliejaus 
proga. Dėkojame visiems, vi
siems gausiai atsilankiusiems į 
koncertą ir savo dėmesiu parė-

Kovo 11-os paminėjimas Čikagos 
lituanistinėje mokykloje 

Dailininkas Gintaras nupiešė savo mylimiausios knygos ..Grybu kar.i.-" 
herojus. 

Avyžiaus „Bordo nuotykiai ir 
žygiai"; Skomanto istorinio žan
ro knygos: „Polocko ranka". 
„Ventės kalvis". „Jundos lem
tis", „Mėlynojo varno paslaptis". 
„Šarvai Naugardo Kunigaikš
čiui" ir kitos. Sutaurinti ir sud
vasinti istoriniai herojai tapomi 
daugelyje knygų, skirtų vyres
niojo mokyklinio amžiaus vai
kams. Čia pavaizduotos ilius
tracijos atit inka paauglio ide
alus — ryžtingus, drąsius, kovo
janč ius . Kad mokiniai buvo 
sužavėti G. Jociaus kūryba, ir jo 
pačio biografija, parodė klausi
mų — atsakymų šturmas. Gin
t a ra s pasakojo: „Pirmiausia aš 
gaunu užsakymus iš leidyklos, 
vėliau perskaitau tekstą ir savo 
vaizduotėje pamatau, bei per
teikiu tai, ką šiandien vaikai 
mato vartydami knygos pusla
piuose. Nupiešti vieną šunelį 
reikia nuo vienos iki penkių 
valandų. Paišant gyvūną, turiu 

jį stebėti, pajausti jo charak
terį". Visa knyga yra iliustruo
jama nuo vieno iki trijų mėne
sių, tai priklauso nuo knygos 
dydžio ir turinio. Paklaustas, 
kokią knygą patiko iliustruoti 
labiausiai. Gintaras paminėjo 
„Grybų karą", nes ši piešyba ar
timiausia animacijai, kuriai jis 
teikia pirmenybę nuo pat ma
žens. 

Buvo atvejų, kai teksto turi
nys nepatiko, tačiau dailininkas 
dar labiau stengėsi nupiešti jam 
kuo spalvingesnius ir įdomes
nius charakterius, taip suteik
damas dinamiškumo kūriniui, 
įsimintinas Gintarui buvo ir 
Knygos pristatymo vakaras, ku
riame dalyvavo ne tik autorius, 
bet ir iliustratorius, jis pats. Po 
pristatymo, prašyti autografo 
su piešinėliu vaikai susirikimo 
tik pas iliustratorių. 

Lituanistinėje mokykloje jis 
lankėsi pirmą kartą, labai ap-

C ikagos lituanistinėje mo
kykloje pažintis su vai
kiškų knygų iliustrato-

riumi 
Pasakos vaikui — pažinimo 

šaltinis Jos pamoko, ugdo dė
mesį, lavina kalbą. Na, o pa
sakos su iliustracijomis — 
skatina vaiko vaizduotę, emoci
nį ir intelektualinį vystymąsi. 
Taigi, knygelės su iliustra
cijomis visada bus mieliau skai
tomos ir suprantamos kiekvie
nam vaikui. 

Čikagos lituanistinėje mo
kykloje, kovo 27 dieną, šeštadie
nį, mokiniai susitiko su lietu
viškų vaikiškų knygelių ilius-
tratonumi Gintaru Jociu. Dai
lininkas yra išleidęs daugiau 
nei penkiasdešimt leidinių, 
iliustruojančių pasakų herojus. 
žvėrelius, miško grybus, žino
mus Lietuvos istorijos persona 
žus Savo darbuose G. Jocius 
naudoja įvairią piešimo tech
niką piešia pieštuku, akrilo bei 
aliejiniais dažais, tempera, pas
tele, tušu Dirba ir su kompiute

rio skai tmeninėmis programo
mis „Photoshop", „Corel Draw" 
Bendradarbiauja su gerai žino
momis leidyklomis Lietuvoje: 
„Alma Littera", „Genys", „Tver
mė" ir kitomis. Pasak dailinin
ko, per metus j is iliustruoja dvi, 
tris knygas. Koks gi tas ilius
tracijos kelias, kaip iš autoriaus 
vaizduotės visi personažai per
sikelia į knygos puslapius? Sve
čias maloniai sutiko papasakoti 
apie savo kūrybos karjerą, įdo
mius atvejus darbe, o svarbiau
sia, kaip gimsta personažai. 

Pasiklausyti žymaus ilius-
tratoriaus pasakojimo susirinko 
aukštesniosios mokyklos, sep
tintos, aš tuntos , devintos, de
šimtos klases mokiniai Mokyk 
los direktores pavaduotoja Lai 
ma Apanavičienė pristatė dai
lininką, iš mokyklos bibliotekos 
atnešė nemaža dalį knygų su jo 
iliustracijomis. Mokiniai susi 
domėję var tė leidinius, kuriu 
buvo ne vienas: J. Marnnkev! 
čiaus „Grybų karas", A Lind
gren „Mes va rnų saloje". -J 

„Draugo" AUKOTOJAI 

GRAŽINA GRAŽIENĖ iš Dovvners Grove, IL. su ,,Draugo" prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. auką. Mielajai skaitytojai 
gražiai dėkojame' 

DAIL. MAGDALENA STANKŪNIENĖ, Oak Lawn, IL, jau ne 
kartą parodė savo dosnią širdį, paremdama ..Draugą" savo 
auka. Dėkojame jai už 100 dol. auką! 

EDUARDAS OLŠAUSKAS, Bervvyn. IL. kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė dar 115 dol. ..Draugui" paremti. Esame nuo
širdžiai dėkinti! 

DĖKOJAME LIETUVOS RESPUBLIKOS GARBĖS KONSULUI Seattle. 
\V.\. Vytautui Lapatinskui už 100 dol. auką ..Draugui" 

ADV. ALGIMANTAS KĖŽELIS, Chicago, IL, prie „Draugo" 
prenumeratos mokesčio, pridėjo 100 dol. auką. Labai dėkai! 

DR. JUOZAS GYLYS, Southington, CT, siųsdamas prenumeratos 
mokestĮ. pridėjo 100 dol. auką. Širdingai ačiū' 

Širdingai dėkojame KURTUI VĖLIUI, l*-mont. IL, atsiuntusiam 
190 dol auką ..Draugui". 

musiems šj istorinį koncertą. 
Tikime, kad mus visus jun

gia bendras rūpestis mūsų iš
eivijos spaudos tęstinumu. 

Linkime džiaugtis viskuo, 
kas buvo padaryta. Reiškiame 
jums visiems padėką ir pagarbą. 

Marija Remienė 
„Draugo" vadovybės vardu 

sidžiaugė ir net nesitikėjo, kad 
lietuvybė klesti čia visame gra
žume. Mokiniai buvo laimingi, 
sužinoję daug įdomios informa
cijos, o ypač džiaugėsi susi
pažinę su iliustracijų tikruoju 
valdovu. Šiuo metu Gintaras 
Jocius gyvena Amerikoje. Dai
lininkas turi puikių kūrybinių 
planų ateityje, apie kuriuos 
reikėtų dar daug rašyti. Kas 
norėtų sužinoti daugiau apie 
dailininką ir jo kūrybą, gali ap
silankyti tinklalapyje: 
w w w . G i n t A r t . c o m 

Indrė Bar t a š iūn ienė 
ČLM atstovė spaudai 

SKELBIMAI 
• Neseniai mirusios a. a. 

J ū r a t ė s Gent lesk šviesiam 
atminimui, per Lietuvių Katali
kų Religinę Šalpą, gausi šeima, 
giminės ir draugai suaukojo 
Si 1,230, kunigo Gedimino 
Numgaudžio, OFM. evangeliza
cijos darbams Lietuvoje. Mel
džiame Viešpaties gailestingu
mo a.a. Jūratei ir amžinoji švie
sa tegul jai šviečia! 

• Kauno Pris ikėl imo pa
minklinės bažnyčios atstaty
mui, a.a. Petro Kliorio šviesiam 
atminimui, per Lietuvių Kata
likų Religinę Šalpą, šeima, gi
minės ir draugai suaukojo 
$7,100. Amžiną atilsį duok mi
rusiam Viešpatie ir amžinoji 
šviesa tegul jam šviečia! 

• PIGIAUSIA — NE PA
TIKIMIAUSIA! Korteles dažnai 
nesuveikia. Paskutinės minutes 
nutrupa. O kaip su bendrovė
mis, kurių centrinės net ne JAV 
ir siūlo ..ypatingus jkainius'"' 
Dažniausiai tai prastas įnterne-
tinio tipo. o ne telefoninis ryšys. 
Protingas vartotojas renkasi 
amerikiečių firmą (įst 1993 m.) 
LITCOM I Lietuvą iš namų ar 
mobilaus telefono TIK 11.9 et . o 
JAV — 4.9 et. Jokių m< nosinių 
mokesčių, jokiu papildomų ko
dų Išklotinę gaunate su savo 
vietine sąskaita. Registruokitės 
lietuviškai 708-386-05.% Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Domesio' Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

http://ton.net
http://www.GintArt.com



