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Šiame 
numeryje: 
Kaip atsikratyti 
nuovargiu. 

2psl. 

Mūsų dieviškasis 
genas. Lietuvių tauta 
gimė 1990-aisiais. 
Nori sunaikinti 
tamsiąją energiją. 

3 psl. 

„Jūs esate žemės 
druska". Paminėtos 
pal. J. Matulaičio 
78-osios mirties 
metinės. Mūsų daržai 
ir darželiai. 

4 psl. 

Išsvajota Amerika. 
5 psl. 

Dešimtmečiai atiduoti 
Lietuvių fondui. 
Pianistas R. Vingra 
lankėsi LTSC. 
Veronika Povilionienė 
ir „Blezdinga" 
koncertuos Lietuvių 
dailės muziejuje. 

6 psl. 

Sportas 
* S e k m a d i e n į A u s t r a l i 

joje p ras idė jus iose 2005 m . 
pa sau l i o moterų dviračių tau
rės varžybų pirmajame etape 
28-ąją vietą užėmė „Nobili Ru-
binetterie" komandai atstovau
janti Modesta Vžesniauskaitė. 
Lietuvos dviratininkė 119.2 km 
distanciją įveikė per 3 valandas 
11 minučių ir 26 sekundes bei 
finišavo kartu su pagrindine 
varžovių grupe. 

* Savai tgal į Mar i j ampo
lėje vyko 2005 m. L ie tuvos 
j a u n i ų bokso čempionatas, ku
riame šešiolikoje svorio katego
rijų kovojo 151 jaunasis boksi
ninkas. Po keturis nugalėtojus 
paruošė Kauno miesto SM „Ga
ja" ir Jonavos KKSC bokso tre
neriai, po du aukso medalius iš
kovojo Vilniaus ir Kauno rajono 
atstovai. 

* Šeš tad ien į vyko Lie tu
vos bokso federaci jos (LBF) 
nee i l inė konferencija, kurioje 
nauiuoju prezidentu išrinktas 
kaunietis Rimas Rutkauskas. Į 
pirmojo viceprezidento vietą iš
rinktas vilnietis Vasilijus Mit-
rochinas. 

* Pe rga lę Iz rae l io vyrų 
krepš in io p i r m e n y b i ų XVIII 
rato rungtynėse iškovojo Tel 
Aviv ..Maccabi" komanda su 
Šarūnu Jasikevičiumi. Šalies 
čempionai net 45 taškų skirtu
mą — 108:63 — sutriuškino Gi-
vat Shmuel „Maccabi". Lietu-
fis, žaidęs tik iki pertraukos, 
pelnė 9 taškus. 

Naujausios 
žinios 

* KGE r e z e r v i n i n k ų A. 
Poc i aus ir A. Valionio buvi 
mas dabartinėse pareigose ne
kelia grėsmės nacionaliniam 
saugumui, nustatė Seimo ko-

* J ėge r ių ba ta l ione Kau
ne a r d a n t sinkius sužalotas 
karvs-

* Pol ic ininkai p a s i r y ž ę 
duot i vals tybę i teismą. 

Valiutu santykis 
I USD 2.605 LT 

Seimo komisija KGB rezervininkų negalima Asmens teisė t privatų gyvenimą 
* . ~* yra pažeidžiama 

prilyginti slaptiesiems agentams Vi ln ius , vasar io 28 d. didelę laisvę. 

Vilnius, vasar io 28 d. 
(BNS) — KGB rezervas buvo so
vietinio saugumo dalis, bet į 
KGB rezervą į trauktų asmenų 
statusas skiriasi nuo kitų KGB 
struktūrose veikusių kadrinių 
darbuotojų bei slaptųjų agentų 
statuso. 

Tokį atsakymą į pirmąjį Sei
mo nutar imu suformuluotą 
klausimą dėl KGB rezervo sta
tuso pirmadienį paskelbė aukš
tų valstybės pareigūnų įtrauki
mo į KGB rezervą sovietmečiu 

aplinkybes tirianti Seimo laiki
noji komisija. 

„SSRS KGB rezervas buvo 
KGB mobilizacinė dalis, skirta 
ypatingojo periodo — karo grės
mės, karo pradžios, stichinių 
nelaimių ir masinių riaušių me
tu — ir karo atvejams*, komisi
jos atsakymą į pirmąjį Seimo 
suformuluotą klausimą paskel
bė jos pirmininkas Skirmantas 
Pabedinskas. 

Tačiau, kaip konstatuojama 
išvadoje, „į KGB rezrevą įtrauk

ti asmenys, skirtingai nuo kad
rinių darbuotojų ir slaptųjų 
agentų, patikėtinių ar įgalioti
nių, paprastai nevykdė aktyvių 
funkcijų. KGB vadovybė in
strukcijose ir mobilizaciniuose 
nurodymuose numatė jiems 
funkcijas tik ypatinguoju ir ka
ro periodu". 

Ne visi komisijos nariai 
sutinka su priimta formuluote 
— kaip sakė liberaldemokratas 
Valentinas Mazuronis, komisija 
pirmadienį „sušvelnino" praėju

sią savaitę priimtą atsakymo į 
pirmąjį klausimą dėl KGB re
zervo statuso formuluotę. 

Liberaldemokrato teigimu, 
„komisijoje pirmadienį atsirado 
nauji siūlymai, tas statuso api
brėžimas, koks dabar padary
tas , y ra b a n d y m a s dirbt inai 
kažką ištraukinėti". 

J i s ke t ina Se imui siūlyti 
priimti ne pirmadienį priimtą 
antrąjį, o praėjusią savaitę su
formuluotą pirminį atsakymo į 
klausimą variantą. 

Lietuvoje lankosi Slovakijos prezidentas Ivan Gasparovic 
Vilnius, vasario 28 d. 

(BNS) — Lietuvos ir Slovakijos 
prezidentai Valdas Adamkus 
bei Ivan Gasparovic teigia, kad 
abi šalys nepakankamai išnau
doja ekonominio bendradarbia
vimo galimybes ir deklaruoja 
ryžtą plėsti prekybinius ryšius. 

„Kai pasižiūrime į statisti
ką, mes puikiai matome, kad 
šioje srityje mes savo galimybių 
dar visiškai neišnaudojome", po 
susitikimo Vilniuje su Slovaki
jos prezidentu surengtoje spau
dos konferencijoje sakė V. 
Adamkus. 

I. Gasparovic išreiškė viltį, 
kad prie ekonominių santykių 
plėtros prisidės ir tai , kad kar
tu su juo į Lietuvą atvyko grupė 
Slovakijos verslininkų, vizito 
metu rengiamas Lietuvos ir 
Slovakijos verslo forumas. 

„Neabejoju, kad mūsų šian
dieninis susitikimas, verslo fo
rumas bus pirmas žingsnis, o 
toliau seks kiti žingsniai, kurie 
padės įgyvendinti mūsų idėjas", Slovakijos prezidentas Ivan Gasparovic (k) ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus bei Alma Adamkienė (2 d) 
pabrėžė Slovakijos prezidentas. įr Silvija Gasparovicova. Mykolo Ambraz© <ELTA; nuotr 

N u t e i s t i e j i g r a s i n a mas ine bado akc i ja 
Mari jampolė , vasario 28 d. 

(BNS) — Grupelė Marijampolės 
pataisos namų (PN) nuteistųjų 
protestuodami jau savaitę atsi
sako valdiško maisto ir reika
lauja, kad drausminėje grupėje 
kalintiems asmenims būtų su
teikta teisė pasimatyti su drau
gais bei artimaisiais. 

Žiniasklaidai elektroniniu 
paštu pirmadienį išplatintame 
anoniminiame laiške teigiama, 
kad bado akcija turėtų tęstis 
dar savaitę, po to nuteistieji ir 
asmenys, esantys tardymo izo

liatoriuose, ketina vienytis ir 
„pradėti didžiąją bado akciją vi
sose įkalinimo įstaigose". 

Kalėjimų departamento at
stovas spaudai Gintautas Stal-
nionis patvirtino, kad Marijam
polės PN nuo praėjusio pirma
dienio ..badauja" 15 dėl įvairių 
prasižengimų į drausmės grupę 
patekusių nuteistųjų. 

Pasak atstovo, nuteistieji 
atsisako įkalinimo įstaigoje tie
kiamo maisto, tačiau valgo arti
mųjų atsiųstą bei pataisos įstai
gos parduotuvėje pirktą maistą. 

Pagal Bausmių vykdymo 
kodeksą nuteistieji suskirstyti į 
lengvąją, paprastąją bei draus
minę grupes ir pagal tai gauna 
skirtingas privilegijas. Papras
tosios grupės nuteistieji siuntinį 
gali gauti 1 kartą per 3 mėne-

pasimatyti su giminėmis 
bei draugais — taip pat kartą 
per 3 mėnesius. Paskambinti te
lefonu jiems leidžiama 1 kartą 
per mėnesį. 

Tuo tarpu drausmės grupės 
nuteistųjų teisės smarkiau su
varžytos. 

„Eurovizi joje" dalyvaus Laura ir ..The Lovers r* 

K a u n a s , vasar io 27 d. 
(ELTA) — Jubiliejiniame 50-a-
jame „Eurovizijos" konkurse 
Kijeve Lietuvai atstovaus 26 
metų Laura Čepukaitė su trijų 
vaikinų grupe „The Lovers". 
Tokia buvo publikos išreikšta 
valia šeštadienį Kauno sporto 
halėje įvykus nacionaliniam 
„Eurovizijos" atrankos finalui. 

Už Lauros ir „The Lovers" 
dainą „Little by little" buvo ati
duota daugiausia — 5,465 — 
balsai. Surinkęs 5.292 balsus, 
keliais šimtais nuo pirmosios 
vietos atsiliko Alanas Chošnau, 
trečioje vietoje liko grupė „Ergo 
fine". 

Šiais metais renginio komi
sija galutiniam sprendimui įta
kos neturėjo. Pasak komisijos 
pirmininko Jono Jučo, daugelio 
komisijos narių nuomone, la
biausiai „Eurovizijai" būtų ti
kusi „Saulės kliošo" daina. Ta
čiau publikos ir komisijos nuo
mones nedaug išsiskyrė — Lau
rai ir jos grupei komisija skyrė 
antrąją vietą. O grupės „Saulės 
kliošas" narius žiūrovai paliko 
penktoje vietoje. 

Nacionalinio „Eurovizijos" 

Publika į „Euroviziją" delegavo Laurą su grupe „The Lovers". 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr 

atrankos finalo nugalėtoja Lau
ra po renginio vykusioje spau
dos konferencijoje apie save pa
pasakojo kukliai. Ji teigė kilusi 
iš Utenos, yra baigusi muzikos 
mokyklą, turi geografės magis
tro laipsnį. Būsima „Eurovizi
jos" dalyvė kol kas neatskleidė, 
kuo dar užsiima be dainavimo. 

Atrankos koordinatoriaus 
Jono Vilimo teigimu, balsavi
mas vyko sklandžiai, jokių dirb

tinių techninių kliūčių nebuvo. 
Pasak jo, jei kam nepavyko ati
duoti savo balso, tai tik dėl 
„kamščio", kuris susidaro esant 
gausiam skambinančiųjų skai
čiui. Net ir pati Laura prisipaži
no, kad už save jai pavyko iš
siųsti tik dvi žinutes iš penkių 
galimų. 

Pasak J. Vilimo, balsavimo 
pradžioje pirmavo A. Chošnau. 
Laura jį pralenkė vėliau. 

(BNS) — Teisės aktų spragos 
suteikia galimybę kištis į žmo
gaus privatų gyvenimą klau
sant i s jo telefoninių pokalbių, 
s tebint jo naršymą a r susiraši
nėjimą internetu. Tai nustatė 
Žmogaus teisių stebėjimo insti
t u t a s , atlikęs tyrimą apie as
mens privataus gyvenimo ribo
j imą elektroninių ryšių srityje. 

„Pagal Elektroninių ryšių 
įstatymą, telefoniniai pokalbiai, 
t rumposios žinutės, naršymas 
in t e rne te , elektroninis paštas 
— techniniu požiūriu yra tas 
pa t s , o čia teisinis reguliavimas 
neužbaigtas. Įstatymuose daug 
nuorodų į poįstatyniinius aktus, 
kur ių nėra", sakė inst i tuto di
r ek to r iu s Henr ikas Mickevi
čius. 

Jo teigimu, nors tiek Kons
titucija, tiek Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių su-
ta r i s numato informacijos apie 
asmens privačius duomenis ri
bojimą, „pareigūnams, jei nėra 
parašyta tiesiai, jokia Konstitu
cija a r Europos konvencija ne
svarbu". O tai, pasak direkto
r iaus , slaptą informaciją gau
nant iems pareigūnams suteikia 

Konferencijoje dalyvavęs 
instituto valdybos pirmininkas 
Kęstutis Čilinskas kaip pavyzdį 
įvardijo asmenų telefoninių po
kalbių viešinimą, kuris tarptau
tinėje teisėje yra griežtai api
brėžtas. 

„Negali būt i pagarsinami 
jokie pokalbiai, kurie žemina 
žmogaus garbę ir orumą. Teis
mas gali jais naudotis, bet pa
garsinti negali, kol nenustatyta 
asmens kaltė", sakė K. Čilins
kas. 

Jo manymu, toks žmogaus 
teisių pažeidimas Lietuvoje 
reiškia, jog „niekas nevyksta 
atsit iktinai". Pasak instituto 
valdybos pirmininko, „kažkieno 
rankose yra tie svertai, ir jie 
naudojami, kad šešėlyje liktų 
patys svarbiausi dalykai". 

K. Čilinsko teigimu, tiek 
„Mažeikių naftos", tiek teisėjų 
bylose dėmesys tyčia buvo nu
kreipiamas į teisėjų tarpusavio 
pokalbius a r ministrą, kuris 
vykdė teisės aktus, tačiau ne
žiūrima į tikrąją korupciją — 
kontrabandos srautus per sieną 
ar milijoninių sumų išgrobsty
mus. 

Dalis garbės sargybos nepasitiko 
Slovakijos prezidento 

Min is t ras 
rag ina 

neužverst i 
skaudžių 

istor i jos 
puslapių 

Vi ln ius , vasar io 28 d. 
(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis verti
na Rusijos prezidento Vladimir 
Putin „kvietimą draugauti", ta
čiau ragina nepamiršti ir skau
džių istorijos momentų. 

Praėjusią savaitę Slovaki
joje viešėjęs V. Putin pareiškė, 
kad kviesdama Baltijos valsty
bių vadovus į pergalės prieš na
cistinę Vokietiją minėjimo 60-
mečio iškilmes Maskvoje. Rusi
ja tiesia j iems draugystės ran
ką ir kviečia konstruktyviam 
dialogui. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras teigė vertinantis Ru
sijos prezidento kvietimą drau
giškam dialogui bei pritaria V. 
Putin išsakytam požiūriui, kad 
tokį dialogą reikia plėtoti žiū
rint į ateitį ir gerbiant savo is
toriją. 

„Tačiau pagarba is'orijai 
negali pateisinti nei Molotov-
Ribbentrop pakto , nei kitų 
prieš suverenią valstybę ir jos 
piliečius praeityje vykdytų nu
sikaltimų", pabrėžė A. Valionis. 

Taip pat ministras pastebė
jo, kad V. Putin „ironiškas pri
minimas apie raudonųjų latvių 
šaulių pagalbą dur tuvais gi
nan t bolševikų valdžią rodo 
tam tikrą jau t rumo stoką". 

„Baltijos valstybių sovieti-
zavimo ka ina — tai šimtai 
tūkstančių Sibiro tremtyse pra
žudytų ir paaukotų kovose už 
mūsų nepriklausomybę gyvy
bių", sakė A. Valionis. 

Vi ln ius , vasario 28 d. 
(BNS) — Pirmadienį į Prezi
dentūrą iškviestas kariuomenės 
vadas generolas majoras Valdas 
Tutkus šalies vadovui aiškinosi, 
kodėl ryte vykusioje Slovakijos 
prezidento sutikimo ceremoni
joje dalyvavo tik dalis garbės 
sargybos kuopos. 

Prezidentūros Didžiajame 
kieme vykusioje Slovakijos pre
zidento Ivan Gasparovic sutiki
mo ceremonijoje dalyvavo tik 
trečdalis kuopos, kurią sudaro 
sausumos, jūrų ir oro pajėgų ka
riai. 

Pasak V. Tutkaus, Vilniaus 
pakraštyje Visoriuose dislokuo
t a kuopa į Prezidentūrą išvyko 
laiku, tačiau sugedus vienam iš 
autobusų sutikimo ceremonijoje 
dalyvavo tik sausumos pajėgų 
atstovai. 

Nors iš Visorių buvo išsiųs
t a s papildomas autobusas, kiti 

kariai į Prezidentūrą atvykti 
nebespėjo. 

Kartu V. Tutkus pabrėžė, 
kad kuopos autobusai prieš tai 
buvo patikrinti. 

„Nematau, kad būtų pa
žeistas rimtai koks nors proto
kolinis renginys, kadangi Slo
vakijos prezidentas buvo sutik
tas pagal visą karinį protokolą 
su garbės sargybos kuopa, ku
rios buvo mažiau nei papras
tai", sakė kariuomenės vadas. 

Pasak V. Tutkaus, jo prezi
dentas paprašė atlikti išsamų 
įvykio tyrimą ir garantuoti, kad 
daugiau tokie atvejai nepasi
kartotų. 

Kariuomenės atstovai sakė. 
kad seni autobusai yra nemaža 
problema. Pavyzdžiui, autobu
sai „Mercedes-Benz", kuriais į 
renginius yra vežiojama garbės 
sargybos kuopa, yra senesni nei 
10 metų. 

K. Glavecko atostogos užrūstino 
A. Zuoką 

sprendė darbo išvyką paversti 
poilsiu. Nors politikas Seimo 
valdybai teigė vyksiąs i susiti
kimus su Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) atstovais, septy
nias iš dešimties komandiruo
tei skirtų dienų jis su žmona 
Rūta Rutkelyte praleido Ra
miajame vandenyne esančioje 
Tahiti saloje 

„Toks K. Glavecko poelgis 
nedaro garbės Liberalų ir cen
tro sąjungai, todėl asmeniškai 
norėčiau atsiprašyti rinkėjų, 
kurie pasitikėjo ir balsavo už 
mus, nes tokie partijos nario 
veiksmai tikrai nedaro garbės 
nei mums, nei pačiam politi
kui", „Respublikai" sakė A. 
Zuokas. 

A. Zuoko požiūriu, didžiau
sia bėda yra ne pati K. Glavec
ko kelionė, bet gudrus ieškoji
mas būdų, kaip apgauti visuo
menę ir Seimo valdybą. 

K. Glaveckas galbūt apskri
tai nedalyvavo nė viename su
sitikime su TVF atstovais, o pa
keliui į Tahiti su žmona R Rut
kelyte linksminosi lošimo namų 
sostinėje Las Vegas. Tuo metu 
Seime įvyko du plenariniai po
sėdžiai, kuriuose balsuota dėl 
24 įstatymų bei nutarimų. 

Kęstutis Glaveckas 
Eltos nuotr 

Viln ius , vasario 28 d. 
( B N S ; — Į JAV komandiruoto, 
bet didžiąją dalį komandiruotės 
laiko Tahiti saloje atostogavu
sio parlamentaro Kęstučio Gla
vecko laukia ne tik Seimo eti
kos sargų teismas, bet ir nema
lonus pokalbis su Liberalų ir 
centro sąjungos (LiCS) vadovy
be, rašo dienraštis „Respubli
ka". 

Praėjusią savai tę „Res
publika" pranešė, kad į Wa-
shington, DC, komandiruotėn 
iš le is tas K. Glaveckas nu-
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

NUOVARGIS DEL ĮKYRĖJUSIOS 
NAMŲ KASDIENYBĖS 

Tęsinys iš vasario 22 d., antradienio. 

IONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

P r a s m i n g a s d a r b a s — 
ge r i aus i a s va i s t a s 

Labai svarbu, kad nusimi
nusiam ir dėl to nuvargusiam 
žmogui patartume ką nors pras
mingo veikti, vis judėti, ką nors 
kūrybiško daryti. Ypač pavasari 
ir vasarą tokie nusiminėliai ir 
pavargstantieji turėtų saikingai 
judėti savo kiemuose, daržuose 
bei darželiuose nuolat suki
nėtis: čia žeme pakasti , ten 
medelį pakirpti , patręšt i ar 
paskiepyti. 

Reikia kaitalioti sunkesnį 
darbą su lengvesniu ir taip su 
nuovargiu kovoti. Kiekvienam 
nusiminusiam ir pavargstan-
čiam reikia ne televizorių spok
soti, ne smuklėje Agotos ašarose 
mirkti, bet prasmingai mąstant 
savo raumenis judinti, lavinti, 
mankštinti. Mat vaikščiojimas 
ar apie namus triūsimas nu
siminusiam ir nuvargusiam 
žmogui gali daugiau padėti 
negu bet kokie vaistai, kurių 
mes nuolat prašome. Geri gydy
tojai savo chroniškai pavargu
sius pacientus skatina kilniai 
mąstyti ir veikti, judėti, ką nors 
prasminga daryti . Mat pati 
mankšta yra gera žmogaus 
stiprintoja, gera jo veiklos gy-
vintoja. O teigiamos mintys 
gydo kūno ligas. Užtai gerą 
knygą skaityti, gerą vaidinimą 
žiūrėti ar operą klausyti yra 
geirausi vaistai. 

Gydytojo i r p c i e n t o 
pa re igos 

Kad būtų galima žmogaus 
nuovargį t inkamai tvarkyti, rei
kia nepamiršti, jog medicinoje 
tinkamas laikas yra labai svar
bus dalykas. Nuovargį sėkmin
gai gydyti tinkamas laikas esti 
tada, kai pacientas yra pasi
rengęs gydytojui pasakyt i iš 
širdies visą tiesą apie savo dva
sios ir kūno negalavimus. Be to, 
reikia, kad ir gydytojas būtų 
pasirengęs pacientą išklausyti. 
Tada gydytojas su pacientu gali 
gerai bendradarbiauti. Tai yra 
būtina, kad nuovargis būtų 
gydomas sėkmingai. 

Vienas gydytojas aprašo jo 
gydytą moterį, kurios apie savo 
negerumus nutylėjimas trukdė 
jai nuovargio atsikratyti. Tai 
buvo nuovargiu besiskundžianti 
moteris. Gydytojas negalėjo jos 
nuovargiui ras t i priežasties. 
Tik po gana ilgo laiko ta moteris 
pradėjo gydytoju taip pasitikėti, 
kad pajėgė jam atvirai papa
sakoti savo intymaus šeimy
ninio gyvenimo nesklandumus. 
Gydytojas atidžiai ją išklausė. 
Tai buvo t inkamas gydymui 
laikas Pacientė su savo vyru 
labai bijojo susilaukti daugiau 
vaiku, ir dėl to šeimyninis 
gyvenimas buvo labai išside
rinęs. 

Gydytojas padėjo tai šeimai 
gyvenimą susitvarkyti , tada 
pacientės nuovargis išnyko be 
jokio kitokio gydymo ir be jokių 
vaistų. 

Kitas gydytojas aprašo savo 
patyrimą gydant kitą nuovar
giu besiskundžiančią moterį, 
turinčią patologinį polinkį 
priskirti sau ligas (kurių iš 
tikrųjų nėra* Ji skundėsi, jog 
pavargo nuo šeimyninio gyveni
mo. Kiekviena kartą ji vis nau-
jas nuovargio priežastis gydyto
ju: pasakodavo. Pagaliau atvėrė 
-srh, .'ogji baiminasi dėl nėštu
mo Tada gydytojas pajėgė med
iciniškai jos nusiminimo, bai
mes bei nuovargio negalavimus 
sutvarkyti, ir nuovargis liovėsi 
la kamavęs Tie du pavyzdžiai 
rodo. kaip svarbu yra ligoniui 

su gydytoju bendrada rb i au t i , 
kilniai galvoti ir p rasminga i 
veikti, norint t inkamai nuovar
gio įvairias priežastis pašal int i . 

N e p a v a r g s i , j e i 
n o r m a l i a i m a i t i n s i e s 

Nuolatinis nuovargis nėra 
normalus bet kur io amž iaus 
asmeniui. Gausūs moksl inia i 
tyrimai, atlikti su žmonėmis ir 
gyvuliais, rodo, kad nuovargį 
gali sukelti mitybos ne tva rka — 
nepilnavertis mais tas . Štai tą 
tiesą patvirtiną duomenys. 

Tyrimai buvo at l ikt i Mayo 
klinikose su j a u n o m i s sava
norėmis, kurios a t l i ekan t ty
rimą nevalgė šviežių daržovių ir 
baltymų (lieso pieno, kiaušinio 
baltymų ir mėsos). Jo s vartojo 
tik baltą duoną, cukrų, virtas 
daržoves ir beverčius pyragus. 
Tai būdingas kai kur ių poniučių 
maistas. 

Šios anksčiau energingos ir 
gerabūdės savanorės pasidarė 
neramios, neatidžios, nervingos 
i r irzlios iki ak ip lėš iškumo 
asmenybės. Jos stengėsi dau
giau valgyti minėto negyvastin-
go maisto, kad a tgautų pradinę 
būklę. Bet juo daugiau valgė, 
tuo labiau nenus tygs tanč ios 
darėsi. 

N u o v a r g i s y r a m i r t i n a s 
p r i e š a s 

Iš savo skuboto gyvenimo 
mes turime tučtuojau šalinti tą 
mirtiną priešą — nuovargį . 
Nustatyta, kad nuovargis nea
planko to žmogaus, kur i s valgo 
pakankamai gero bal tymingo 
maisto, kaip pupelių, ypač sojos 
baltymų, l ie tuviškos rupios 
duonos, lieso pieno. Kojų 
nepaneša tie asmenys , kurie 
valgo baltą („vatinę") duoną, be 
vitaminų bei mineralų 
javainius, baltą cukrų ir geria 
kokakolą ar svaigalus bei rūko. 
Dėl alkoholio štai kas pasakyti
na: dabar baigti t i r t i 36,250 
sveikų, viduramžio sulaukusių 
prancūzų ir nus ta ty ta , kad, kas
dien išgeriant alkoholio po 
22-32 gramus kelių taur ių vyno 
ar alaus pavidalu , sumažėja 
mirtingumas nuo širdies krau
jagyslių ligos, 40 proc. nuo vėžio 
(tik ne nuo a laus) , kitų 
priežasčių 42 proc. ir visų 
priežasčių 32 p r o c , nes jie 
greičiau miršta nuo persigėrimo 
negu nuo vėžio ar širdies ligų. 

Bet koks g i r t av imas yra 
pavojus sveikata i , todėl tos 
kelios vyno taurės gali turėti 
teigiamą poveikį, be t negali 
būti suprasta, kaip paska ta gir
tauti. Todėl Amerikoje 1995 m. 
išleistos mitybos gairės nurodo, 
kad geriau visai negir tauti , o jei 
geri, tai tik tiek, kad nesudary
tum nei sau, nei k i tam pavojų. 

Dabar yra galutinai įrodyta, 
kad minėtas tušč ias mais tas 
nesuteikia žmogui svarbių B 
grupės v i taminų, ypač B l 
(tiamino), kur is bū t inas energi
jai. Daug B grupės vitaminų 
randama mielėse. Jos yra svar
biausias nuovargio šalinimo — 
energijos šaltinis. B grupės vi
taminai — tai lyg degtukas, 
uždegantis krosnyje malkas. 

Pensininkai yra labai apsi
leidę mityboje — per mažai 
valgo naudingų baltymų: pu
pelių, ypač sojos, lieso pieno 
(būtina 4 s t ik l ines kasdien 
išgerti), kiaušinio baltymų ir 
neapdorotų grūdų javainių, 
patart ina susi la ikyt i nuo 
mėsos 

Baltymai turi aminorūgš-
čių, kurios reikalingos dauge
liui organizme esančių fermen
tų Be to, baltymų reikia bet 
kokio amžiaus žmogui, taigi ir 

Veiklūs mūsų tautiečiai — niekuomet nesiskundžia dvasiniu nuovargiu ar nuoboduliu. A. Vilučio 
nuotraukoje: vienas svečių stalas pernykščiame „Draugo" pokylyje. Iš kairės: JAV LB XVII Tarybos 
prezidiumo nariai: Gediminas DamaŠius, pirm. Regina Narušiene, Birutė Vilutienė, Birutė A. Vtnda-
šienė; stovi: Jūratė Budriene. 

pensininkui. 
Todėl sustok ir apskaičiuok, 

kiek baltymų suvalgei per 
paskutines dvi paras. Kvortoje 
nugriebto pieno yra 34 g bal
tymų, didelio kiaušinio baltyme 
— 8, jogurto puodelyje — 9, 
pusėje puodelio nugriebto pieno 
miltelių — 20, sojos pupelių mil
telių puodelyje — 40, pupelių 
pusėje puodelio — 31, kitų 
pupelių pusėje puodelio — 6, 
virtų miežių pusėje puodelio — 
8, avižų pusėje puodelio — 8, 
avižų pusėje puodelio — 3, ryžių 
3/4 puodelio (rudų, baltų) — 3, 
žemės riešutų sviesto 2 šaukš
tuose — 9, žuvies viename 
patiekale — 21 g. 

Jei baltymų paprastai val
gai mažiau negu 60 g, ta i 
pavargęs suvalgyk kasdien po 
80 ar 100 g ir nuovargis kaip 
mat išnyks. 

Antras nuovargio sužadin-
tojas yra s ta igus kraujyje 
cukraus kiekio sumažėjimas. 
Taip būna, nevalgant gerų pus
ryčių. Daugelis moterų rytais 
pamirš ta papusryčiauti . Geri 
pusryčiai y ra labai svarbūs 
dabar t in iams žmonėms. Vai
siai, daržovės, kiaušinio balty
mas, varškė su medumi, rūgš
tus ar l iesas pienas, žuvis, 
javainiai, alaus mielės, priesko
niai ir actas tegu visada būna 
ant jūsų valgomojo stalo. Dar 
nepamirškite vitaminų bei mi
neralų tablečių arba kapsulių. 

Mėnulio gadynėje nusto

kime raganomis tikėję ir liau
kimės vien vaistais mėginti 
atgauti energiją, kai ji tegauna
ma vien tik geru maistu, t inka
mu poilsiu ir atsakančiu miegu. 
Todėl visi lietuviai pradėkime 
švęsti sekmadienius taip, ka ip 
Dievas prisakė. Pasimeldę a r 
kitaip susikaupę, skubinkimės 
visi į gėlynus, miškus, palaukes, 
uogynus, grybynus, sodus, par
kus, savo kiemus bei darželius 
ar kultūrines pramogas. Ten 
grynu oru alsuokime ir gerais 
žodžiais save ir kaimyną stip
rinkime. Nepamirškime visas 
darbo dienas praleisti vien 
gerus darbus darydami. Tada 
mūsų energija mumyse labiau 
užsilaikys. Vaikai, nepamirš
kime savų senųjų tėvelių bei 
mamyčių ar giminaičių, ar 
pažįstamų — suteikime j iems 
džiaugsmo kartu su jais būda
mi, j iems gero maisto, gėrimo ir 
poilsio tiek jų kūnui, tiek dva
siai suteikdami 

Nuovargio 
a ts ikra tymas — 

asmenybės s t i p r i n i m a s 

Nepamirština, kad nuovar
gis gali atsirasti vartojant kai 
kuriuos vaistus, pavyzdžiui, 
nuo per didelio kraujospūdžio, 
konvulsijų (nuomario) bei 
psichiką veikiančius. Taip pat 
nepražiūrėtina nuovargio prie
žastis yra alkoholio vartojimas, 
rūkymas ir kt. Dar nežinoma, 

kodėl alkoholis sunaikina vieno 
žmogaus kepenis, kito — kasą, 
trečio smegenis, o ketvirto — širdį. 

Nenormalus nuovargis ap
sireiškia dviem atvejais, kai: 1) 
mažos pastangos sukelia didelį 
nuovargį; 2) nuovargis vis dar 
jaučiamas pailsėjus ir dvasiškai 
atsigavus. Dažniausiai toks 
nenormalus nuovargis esti dėl 
aukščiau minėtų psichologinių, 
t.y. dvasinių priežasčių. Tik 
maža dalis nuvargs ta dėl 
kūniškų, t.y. organinių, nuovar
gio priežasčių. Gydytojo reika
las tokias kūniškas priežastis 
surasti ir reikiamai jas šalinti. 
Organinis nuovargis gali atsi
rasti dėl įvairiopų uždegimų, 
vėžio, mažakraujystės , krau
jagyslių ir medžiagų apykaitos 
ligų bei dėl vidaus sekrecijos 
liaukų veiklos sutrikimų. 

Taigi, norėdami atsikratyti 
nuovargio, mes tur ime stengtis 
ne tik kūną sveiką užlaikyti, bet 
ir stiprinti savo asmenybę. 
Vaikų asmenybę stiprinkime 
trejopa veikla: 1) juos reikiamai 
mylėdami; 2) jų elgesį tinkamai 
ribodami ir 3) leisdami jiems 
natūraliai vystytis. Tik iš taip 
auginamų vaikų didesnė dalis 
užaugs žmoniškomis asmeny
bėmis. Tokiems ir psichologinis 
nuovargis bus rečiau pažįsta
mas. Tvarkingai gyvendami, 
reikiamai mai t indamiesi ir 
nevartodami svaigalų ir rūkalų, 
rečiau nuvargsime dėl kūniškų 
— organinių priežasčių. 

ATJAUNĖTI GALIMA PERPYLUS JAUNO KRAUJO 
Netikėtai gana paprastą 

būdą raumenų audiniams ir 
vidaus organams atjauninti 
atrado Kalifornijos Stenford 
universiteto mokslininkai. 
Jiems pavyko atjauninti suau
gusio gyvūno kepenis, kuriomis 
buvo leista cirkuliuoti jaunų 
gyvūnų kraujui. Bandyta visa 
tai daryti su pelėmis. Duo
menys skelbiami mokslo žur

nale „Nature". Darbo vadovas 
dr. Thom Rand teigia, kad jau
nas kraujas visiškai atnaujino 
kepenų audinius, kai kepenys 
jau buvo pažeistos senatvinių 
pokyčių. Taigi šis a t radimas 
rodo, kad organizmo galimybės 
yra gerokai didesnės, negu 
manyta ligi šiol — įmanomas 
net ląstelių atjauninimas. 

Jauno organizmo kraujas 

suaktyvino raumenų ir kepenų 
ląstelių regeneraciją. Atgaivini
mo procesas sename organizme 
tartum miega. Th. Rando nuomo
ne, panašiai turėtų regene-ruoti 
ir kiti žmogaus vidaus organai. 

Dabar mokslininkai tikri
na, kuris jauno kraujo elemen
tas pažadina jaunėjimo procesą 
senstančiame kūne. 

(Iš spaudos) 

TARTASI DEL KOOPERACIJOS PLĖTROS 
STRATEGIJOS IR VEIKSMŲ 

Žemės ūkio ministrė Kazi-
mira Prunskienė, sausio 12 
dieną susit ikusi su Lietuvos 
garbės konsule Ohio valstijoje 
Ingrida Bubliene, kalbėjo apie 
kooperacijos naudą ir reika
lingumą Lietuvoje bei svarstė 
galimybes, ka ip būtų galima 
skatinti šalies žemdirbius koo
peruotis, nes tai viena pagrin
dinių sąlygų jiems išlikti didelė
je rinkoje. 

Žemės ūkio ministrė pa
brėžė, kad Lietuvai ypač svarbi 
struktūrine technologine pras
me modernaus, kooperuoto ir 
konkurencingo žemės ūkio bei 
žuvininkystės plėtra. „Turime 
visomis priemonėmis siekti, kad 
Lietuvos ūkis taptų modernus 
kooperuotas ūkis", — sakė 
žemės ūkio ministrė K. Pruns
kienė. 

Lietuvos garbės konsule 
Ingrida Bublienė pristatė Koo

peracijos plėtros darbo grupės, 
siūlomos kurti su Ohio valstijos 
ekspertais, idėją. Konsule mi
nėjo, kad tai padėtų skleisti 
kooperacijos idėjas, Lietuvos 
žemės ir maisto ūkio sri t ies 
atstovams organizuoti koope
ratyvų veiklą, būtų rengiamos 
kooperatyvų plėtros programos 
ir projektai, teikiamos kon
sultacijos, rengiama dokumen
tacija, tarpininkaujama, ieš
kant partnerių šalyje ir pa
saulyje, organizuojami rinkos 
tyrimai, rengiamos mokymo 
programos, mokymo kursai. 

Žemės ūkio ministrė pritarė 
idėjai. .Svarbiausia — ne tik 
matyti problemas, bet ir sutelk
ti pastangas joms spręsti", — 
pažymėjo ji. Ministrės nuomo
ne, kooperacijos plėtrai galėtų 
būti pasitelkta ir Ohio koope
ratyvų vystymo patirtis, eksper
tai iš Vokietijos ir kitų ES šalių. 

kartu su Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba, Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutu, 
bendradarbiaujant su Žemės 
ūkio universi te tu bei Žemės 
ūkio rūmais. Žemės ūkio minis
terija būtų šios veiklos koordi
natorė. 

Ingrida Bublienė susitikimo 
metu pr is ta tė ilgametį ben
dradarbiavimą tarp Ohio valsti
jos žemės ūkio departamento ir 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerijos, kai šios insti
tucijos pasirašė ketinimų pro
tokolą, pagal kurį buvo numa
tyta bendradarbiauti informaci
nių sistemų, ka imo vystymo 
programų, žemės ūkio ir maisto 
produktų eksporto s t ruktūrų 
kūrimo, pieno sektoriaus vysty
mo bei kooperatyvų kūrimo sri
tyse. 

Tęsiant užmegztus ryšius, 
Lietuvoje ne kartą lankėsi aukš-
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-123-5155. 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
TeL 312^7-1285 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia R., Ortand Park, IL 
TeL 706-349-0887. 

PrMauso Pales ir Chrisi ligoninėms. 

DR. JOVTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

betuviars sutvailčys danus už pneramą karią. 
Susitarmu! kabėti anojskai art» letuvSka. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOJOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GALE SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialiste 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lamont IL 60439 
630-719-4799. 

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

EDMUNDAS VTŽINAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Ste. 5 * 6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKJŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRJ DALIAS PRUNSNS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Etain: 847-289-8822 

Mcrtenry. 815-363-9595 
EkGrcve: 847-718-1212 
www.illinoispain.corn 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

Š.m. vasario 11 d. Ohio Žemės aki© departamento direktorius Fred 
Daiey, Cotumbus, OH, pagerbė Lietuvos Respublikos garbes kon
sule Ohio valstijai Ingridą Bubliene už Jos veikia, koordinuojant 
įvairias programas tarp Ohio valstijos ir Lietuvos. 1. Bublienei 
buvo įteiktas žymuo, paskelbiant ja „Ohio Žemes fBdo departa
mento garbės direktore" (Honorary Oirector of Agriculture). 

ti JAV pareigūnai, buvo orga
nizuoti susitikimai, 2000 m. su
rengtas seminaras kooperatyvų 
vystymo klausimais Lietuvos 
kooperatyvų nariams ir vadovams. 

Per 2001—2002 m. į JAV, 
susipažinti su Ohio valstijos 
žemės ūkio departamento veik
la, aplankyt i šios valstijos 
žemės ūkio parodą bei įsigilinti 
į teisės ak tus , reglamentuo
jančius maisto saugos, pieno ir 
gyvulių supirkimo sritis, buvo 
išvykusios kelios Lietuvos spe
cialistų delegacijos. 

Apžiūrėti ir susipažinti su 

Ohio kooperatyvų vystymo cen
tro ir Ohio žemės ūkio departa
mento veikla 2004 m. sausio 23 
- vasario 3 d. buvo išvykę 
Žemės ūkio universiteto prof. 
Julius Ramanauskas ir Žemės 
ūkio rūmų direktorius Remi
gijus Urbonas. 

Lietuvos garbės konsulės 
Ingridos Bublienės dėka, Ohio 
žemės ūkio departamentas su 
savo nacionaliniu stendu sėk
mingai dalyvavo parodoje 
^VgroBalt" 2002 ir 2004 metais. 

Parengė 
A u š r a Ramoška i tė 
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MES GIMĖME 1990-AISIAIS 
VAIVA VĖBRAITĖ 

Tęsinys. Atkelta iš vasario 26 d., šeštadienio, 3 psl. 
Lietuvių bendruomenės tam 

tikslui turi imtis kitoniškų nei 
anksčiau, šiuolaikiškų veiksmų, 
nes tai, kas buvo — nebebus. 
Nes kinta sąlygos. Nors daugėja 
lietuvių, tuo pačiu kai k u r j au 
uždaromos parapijos^ parduo
damos salės, savanorių t enka su 
žiburiu paieškoti, mažėja aukos, 
palaikančios mūsų gebėjimą 
veikti kartu. 

Ką Bendruomenei tokiu 
atveju daryti? Stebukl ingos 
lazdelės nėra. Paprasčiausia bū
tų suglausti sparnus , pasakyti 
— „Lietuva laisva, tegu paga
liau kiti mumis rūpinasi" , ir 
mūsų pi rmtakų organizacinį 
kapitalą paleisti vėjais . Bet 
tuomet mūsų pačių „laimingu
mo indeksas" t ikr iausiai kristų 
kaip į šulinį, mūsų vaikai liktų 
be šaknų, ir Lietuvai iš mūsų 
būtų menka nauda. 

Lietuva už mus, už Lietuvių 
bendruomenę, pasaulio lietuvi-
jos organizavimo darbo niekad 
neatliks. Neįmanoma, nes tik 
mes patys savo išeiviškame kai
lyje žinome, ko reikia čia gyve
nančiam žmogui, kad tautybė 
neišslystų iš po kojų, kad vaikai 
nepamirštų, kas jie esą, kad jie 
nepasiklystų čionykštės pop-
kūltūros aprėptyje. 

Daug šiuo me tu ka lbama 
apie naują vystymosi modelį, 
kuris angliškai vadinasi „sus-
tainable development". Tai 
reiškia, jog valstybė, a rba bet 
kokia organizacija, veikia taip, 
kad būtų tausojami jos žmo
giškieji, gamtos ir ekonominiai 
ištekliai, ir ji išsilaikytų kartų 
kartoms. Lietuva j a u parengė 
savo valstybinę „darnaus vysty
mosi" ilgalaikę strategiją. 

Tokią strategiją reikėtų ir 
mums — LB — parengt i . Lai 
gyvastinga, s t ipr i ir saugi 
pasaulio lietuvija t a m p a Lie
tuvos darnaus vystymosi vizijos 
dalimi. Tai reikalaus nemenkų 
diskusijų ir darbų, tačiau dirbti 
mokam. Tai įrodėme, kai Lie
tuvai mūsų labai reikėjo. Dabar 
mūsų sus iklausymo ir susi
kalbėjimo labiaus ia i reikia 
mums patiems. Lai šie metai 
tampa pasaulio l ietuvių ben
druomeniškumo da rnaus vysty
mosi pradžios metai . 

Kasmet vykdome kokį nors 
ypatingą projektą. 2004-ieji 
buvo paskelbti „Spaudos atgavi
mo metais". Todėl, kad prieš 
šimtmetį, 1904-aisiais, lietuvių 
tauta atgavo teisę leisti savo 
spaudą lotyniškais rašmenimis. 
Daug įdomių projektų įvyk
dėme. O šiemet paskelbiame 
kitą šūkį: „Mes gimėme 1990-
aisiais". Mes visi t a m t ikra, 
perkelt ine p r a s m e gimėme 
1990-aisiais. Tais metais atgimė 
naujam gyvenimui Lietuvos val
stybė ir gyvenimo raida negrįž
tamai pasikei tė kiekvienam 
lietuviui, tėvynėje bei svetur. 

Šia prasme esame visi dar labai 
j aun i — d a r mokomės, kaip 
tvarkyt is naujose gyvenimo 
sąlygose. 

Lietuvoje kai kuriems žmo
nėms t ikrai nelengva pritapti — 
ypač vyresniesiems, ypač pra
radus iems darbo vietas. Ne
abejojama laisve, tačiau abejoja
ma dabar t ine tvarka. O abe
jonių i š sakymas — tai irgi 
laisvė, laisvės apraiška. 

Daug k a s paskutiniu metu 
dirgina visuomenę — vyksta 
technologijų revoliucija, srūva 
svetimos ku l tū ros , a ts i randa 
nauji socialiniai blogiai. Kaip 
spręsti, kurie pokyčiai susiję su 
laisve, kur i e su nepriklau
somybe? Kurie su demokratija, 
kurie su laisva rinka? Kurie su 
Europos Sąjunga, kurie su 
NATO? Žmonės nežino, kodėl 
viskas jų aplinkoje kinta. Žvil
gsniai link praeities santvarkos 
matyt kyla iš šio susidirginimo. 

Dirgina ir tai, kad kai kurie 
visuomenės akiratyje esantys 
žmonės, politikai, ima ir tarsi 
paslysta lygioj vietoj — atrodo, 
klupdo silpna politinė moralė, 
garbingumo sampratos stoka. 
Visose vals tybėse taip pasi
taiko. Bet Lietuva maža, juo 
aiškiau viskas matoma. Gyve
name tars i viens kito kišenėse. 

Mokyklose stengiamės ruoš
ti jaunimą gyventi greitai kin
tančiame pasaulyje, jame atsi
rinkti t ikrąsias vertybes, suvok
ti kas garbinga, kas ne. Šiais 
metais daug dėmesio skiriama, 
be mokyklinio auklėjimo, suau
gusių mokymui, mokymuisi visą 
gyvenimą. Šventai tikiu, kad 
švietimas — pamatinė priemo
nė ugdyti stiprų žmogų, darnią 
visuomenę, saugią valstybę. 

O Amerikos lietuvių gyveni
mas tuo pačiu laiku irgi iš
gyveno staigų posūkį. Prara
dome buvusį kelrodį — Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
bylą. Kur link mums sukti 
dabar? 

Manau , a tsakymai labai 
individualūs. Dviejų rūšių — 
šeimyniniai ir visuomeniniai. 
Aš nutar iau savo vaikus „par
vesti namo", nors ir aš, ir jie 
gimę Amerikoje. Mano vyriau
sias s ū n u s pernai pavasarį 
baigė universitetą Amerikoje, o 
rudenį įsidarbino Klaipėdoje. 
Dvyniai lanko universitetą prie 
Čikagos, bet kitais metais studi
juos pagal mainų programą 
Vilniuje. O jaunylis dar gim
nazistas Connecticut, tačiau tai, 
kad j is j au pakliuvo visam 
laikui į Lietuvos traukos lauką, 
ten mokęsis nuo ketvirtos kla
sės, niekas neabejoja. 

Vieni išvyksta, kiti sugrįžta. 
Štai globalizacijos antroji pusė 
— Vilniuje esantys, nemokamai 
akimirksniu in ternetu susi
skambiname su mylimais žmo
nėmis už vandenyno, pasiskai

tome „New York Times" ir užsi
norėję valgome bananus, kurie 
Lietuvoje visai pigūs. Aišku, 
vaikai gyvens ir dirbs ten, kur 
patys norės, kur jiems bus ge
riau. Tačiau jaučiau, kad juos 
parvesti ir jiems parodyti, jog 
tur i namus, vardu laisva Lie
tuva — buvo mano šeimyninė 
atsakomybė. 

O šiapus Atlanto turiu kitą, 
visuomeninę atsakomybę — su 
apylinkėmis, apygardomis, kar
tu su Krašto valdyba, padaryti 
ta ip , kad užt ikr intume ben
druomenių darnų vystymąsi, jų 
„sustainable development". 
Tam, kad mes visi, Lietuvos 
vaikai, galėtume čia karta po 
kartos gyventi ir dirbti, mokytis 
ir kurti nerizikuodami, jog tai 
darydami pakirsime savo šak
nis ir savo vaikų teisėtą pa
veldą. Jei anksčiau pasaulio 
lietuvijos bendras projektas 
buvo laisvė Lietuvai, dabar 
mūsų bendras projektas — 
supinti savąsias skirtybes, sa
vąsias lietuvijos bangas į vieną 
sąrangą, kuri išliks kaip terpė 
mūsų vaikų ir naujai atvyk
stančių Lietuvos vaikų, ir pačios 
Lietuvos tvirtybei ir labui. 

Beje, mūsų ypatingoji 
ilgalaikė patirtis, kaip išlikti 
lietuviais judrioje, mobilioje 
visuomenėje, kur nuolatos greta 
mūsų nelietuviai, turėtų būti 
ypač įdomi pačiai Lietuvai, įsto
jusiai į ES. 

Prašau jūsų paramos. Pra
šau susiklausymo, taip pat 
prašau jungtis į veiklių ben-
druomenininkų gretas ir, aišku, 
prašau dosnumo, nes be pinigų 
nebus ir darbų. Nugalėkime 
abejingumą, nes po 15 laisvės 
metų, atėjo laikas pradėti nau
jai. Užtikrinti didžiųjų renginių 
tęstinumą — 2006-aisiais po 15 

metų pertraukos JAV ir Ka
nados Dainų šventė vyks. 
Chorai ruoškitės! Yra veiklos 
pagal kiekvieno polinkius. 
Laikas atkreipti dėmesį į 
kiekvieną tarp mūsų vargstantį 
ar vienišą žmogų. Pastebėti ir 
gabiuosius, puoselėti talentus. 
Akistatoje su nuomonių skirtu
mu, surasti sprendimus, kurie 
veda mus gyventi taikingai 

Žinau, daugelis sakys, kad 
visa t a i skamba puikiai, tik 
kiekvienam iš mūsų trūksta 
laiko tuos bendruomeninius 
darbus nudirbti. Kartais ir aš 
taip pagalvoju. Vienas mano 
mėgstamiausių eilėraščių — 
XVII a. poeto Andrevv Marvell, 
kuris parašė mylimajai eiles „To 
His Coy Mistress". Jis rašo, kad, 
jei galima būtų sustabdyti saulę 
danguje, jei laiko būtų marios, 
tuomet, suprantama, būtų gali
ma mylint neskubėti... Norintis 
mylimąją įtikinti, kad nėra ko 
delsti išpažinti meilę, jis rašo: 
„Mes niekuomet nesustabdysim 
saulės danguje, tačiau galime 
priversti ją lėkti greičiau". 

O mes, mylėdami Lietuvą, 
kasmet Vasario 16-ąją, peržen
gę meilės dienos slenkstį, galė
tume kar tu su Andrew Marvell 
ryžtis: verskime saulę lėkti 
greičiau. Dirbkime ir gyven
kime taip, kad dienos degte 
degtų. Todėl, kad ją mylime. 
Todėl, kad mūsų gyvenimo žen
klu liks tai, ką gero nuveikėme, 
ką sukūrėme, ką atlikome iš 
meilės. 

Lekiančios saulės jums 
visiems, mums visiems, pačiai 
Lietuvai šiandien ir linkiu. 

JAV LB K r a š t o valdybos 
V. Vėbra i t ė s k a l b a Vasario 
16-ąją. 

Pabaiga. 

Solistai Margarita ir Vaclovas Momkai gieda Lietuvos bei JAV 
himnus ALTo ruoštoje Vasario 16-osios šventėje s.m. vasario 13 
d. Maria gimnazijos salėje, Čikagoje. Jono Kuprio nuotr. 
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NORI „SUNAIKINTI" TAMSIĄJĄ ENERGIJĄ 
Planai i šmatuot i Mėnulio 

orbitą kur kas t iksl iau nei bet 
kada anksčiau gali padėti 
a t ras t i Einšte ino gravitacijos 
teorijos silpnų vietų bei paaiš
kinti paslaptingo greitėjančio 
Visatos plėt imosi priežastį , 
teigia JAV moksl ininkas . Vi
satos plėtimosi greitėjimo neį
manoma paaiškinti žinomomis 
jėgomis. Kad paa i šk in tų šį 
reiškinį, kosmologai sumanė kol 
kas dar neatras tą jėgą, kurios 
buvimas tiesiogiai neįrodytas — 
tamsiąją energiją. 

New York universi te to 
(JAV) mokslininkas Gia Dvali 
įsitikinęs, kad šį reiškinį galima 
paaiškinti ir ki taip. J i s mano, 
kad greitėjančio plėtimosi prie
žastis — tai netikėtos gravitaci
jos savybės, pas teb imos t ik 
esant labai d idel iems atstu
mams. Remdamasis stygų teori
ja , teigiančia, kad egzistuoja 
keletas kitų matavimų, G. Dvali 

su kolegomis Gregorij Gaba-
dadze ir Massimo Porrati siūlo 
idėją, kad esant labai dideliems 
a t s t u m a m s įmanomas gravi
tacijos „nutekėjimas" į kitą 
matavimą. 

„Greitėjantis plėtimasis gali 
padėti suvokti esminius gra
vitacijos bruožus bei priversti 
pakeisti s tandart inius dėsnius, 
t a ikomus gravitacijai labai 
dideliu atstumu", — sakė G. 
Dvali per Amerikos mokslo 
pažangos asociacijos susitikimą 
Vašingtone. 

Norint t iksliai išmatuoti 
Mėnulio orbitą, reikėtų paleisti 
lazerio spindulį į veidrodžius, 
Mėnulio paviršiuje pal iktus 
„Apollo 11" astronautų, ir išma
tuoti laiką, per kurį sugrįžta 
atsispindėję fotonai. Tokiu būdu 
galima nuolat stebėti Mėnulio 
orbitą. Iki šiol astronomai, nau
dodami šį būdą, orbitą stebėjo 
kelių centimetrų tikslumu 

Dabar Thom Murphy ir Eric 
Adelberger iš Washington uni
versiteto planuoja pasinaudoti 
tikslesne lazerine įranga ir 
Mėnulio trajektoriją išmatuoti 
kelių milimetrų tikslumu. G. 
Dvali teorija prognozuoja, kad 
matuojant taip tiksliai gali būti 
aptikti nežymūs Mėnulio 
orbitos nukrypimai. 

„Jei tiriama gravitacija, tai 
darbą reikėtų pradėti nuo 
orbitų matavimo", — sutinka 
fizikė teoretikė Licia Verde iš 
Pennsylvania universiteto. 
Naujasis eksperimentas dar 
nėra finansuojamas, tačiau 
labai tikėtina, kad jis bus pradė
tas per porą artimiausių metų. 

„Vienaip ar kitaip, tai būtų 
fantastiškas rezultatas", — 
teigė Sean Carroll iš Čikagos 
universiteto. Tačiau jis įspėja, 
kad galimos ir kitos Mėnulio 
orbitos svyravimo priežastys. 

(Iš spaudos) 

SES. ONA MIKAILAITE 

KRIKŠTO 
REIKŠMĖ 

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino iš naujo atrasti krikš
to sakramento reikšmę. Sausio 
9-ąją, Jėzaus Krikšto šventės 
dieną, popiežius prieš Vieš
paties angelo malda Šv. Petro 
aikštėje taip pat pabrėžė, jog 
tinkamai suaugusiųjų kate-
chezės budai yra esminis naujo
sios evangelizacijos aspektas 
Brandus atsigręžimo j tikėjimą 
atnaujinimas esąs autentiško 
dalyvavimo Eucharistijos šven
time sąlyga. 

Popiežius Jono Paulius II 
pasveikino visus praėjusiais 
metais pakrikštytuosius, taip 
pat jų krikštatėvius bei tėvus. 
Šiais, kaip ir praėjusiais, me
tais 84 metų popiežius atsisakė 
vaikų krikšto Siksto koplyčioje. 
Anksčiau Jonas Pauliaus II 
tokiomis pamaldomis kaskart 
užbaigdavo Kalėdų švenčių 
ciklą 

BŽ 

Musų dieviškasis genas 

Kodėl kai kurie žmonės dvasingesni, negu 
kiti: ar tokia jų prigimtis, ar tai yra auk
lėjimo reikalas ir aplinkos įtaka? Kodėl 

kai kurie žmonės lengvai išgirsta Dievo žodį, o 
kiti lieka jam kurti? 

Šiuo metu įvairių sričių mokslininkai tiria, 
kaip tik šiuos klausimus. Molekulių tyrimo 
biologas Dean Hamer, vadovaujantis geneti
nėms studijoms JAV Valstybiniame onkologijos 
institute, yra išleidęs knygą, kurioje teigia, jog 
jam pasisekė atrasti geną, reguliuojantį žmo
gaus dvasingumą. „Mano radinys, — sako jis, 
— agnostiškas Dievo egzistencijos atžvilgiu. 
Jeigu yra Dievas, tai Jis yra". Jo manymu, kai 
kur ie žmonės turi sugebėjimą atsiverti 
nematomiems dalykams ir juose paskęsti , 
užmiršdami save. 

Aišku, ne visi mokslininkai sutinka, kad 
Hamer tikrai surado genetinę dvasingumo šak
nį. Britų fizikas ir drauge Anglijos Bažnyčios 
teologas John Polkinghorne protestuoja: 
„Dieviškojo geno buvimas priešinasi visiems 
mano teologiniams įsitikinimams". 

Jau nuo senų laikų buvo pastebėta, kad 
dievybės sąvoka randama visos žmogiškose kul
tūrose, net ir labiausiai geografiškai izoliuotose. 
Tai rodo, jog kažkas žmoguje lenkia jį prie 
dievybės, verčia kažką garbinti. Malda yra uni
versalus reiškinys. Žmonės meldžiasi pavieniui, 
bet taip pat meldžiasi suėję draugėn, atlieka 
tam tikras apeigas. Sociologai vertina religiją 
kaip tam tikrą socialinį, žmogaus gyvenimą 
organizuojantį elementą. 

Pirmieji krikščionys gana greitai įkūrė 
institucinę struktūrą išlaikyti tikėjimo grynu
mui, išsilaikyti prieš persekiojimus ir perduoti 
savo religinius įsitikinimus būsimoms kartoms. 
Krikščionybė, kaip kultūrinė jėga, užplūdo 
Europos tautas, pakeitė jų mąstyseną ir gyveni
mo būdą. Dvasinė kultūra atlieka svarbų civi-
lizavimo darbą. Bet ar visa tai priklauso nuo 
tam tikrų genų? Pasak Hamer, dieviškasis 
genas labai nevienodai reiškiasi žmonėse: vieni 
pernelyg religingi, kiti analfabetai religijos 
atžvilgiu. 

Ilgainiui mokslininkai galbūt įsitikins, jog 
neįmanoma atrasti genų krūvelę, kuri išaiš
kintų žmogaus dvasingumą, kaip jau pasirodė 
neįmanoma pagal genetinę ar cheminę schemą 
išaiškinti meilės buvimo. 

Žinoma, Dievui būtų kur kas lengviau mus 
„užprogramuoti" Jį garbinti ir Jam paklusti, 
tačiau mums patiems religija tampa daug pras
mingesnė — jei, atvėrus var tus , mes patys gali
me laisvai įeiti, nors tai ir būtų gerokai sunku. 

Šiuolaikinis žmogus savo gyvenime jaučia 
dvasingumo stoką; tai tuštumos patirties blaš
kymasis ir kažkoks nepasitenkinimas. Nūdienė 
kultūra linksta prie nuolatos kintančios realy
bės, kuri gali būti manipuliuojama žmogaus 
naudai. Religijos ir doros atžvilgiu daugelis 
žmonių galvoja, jog visi tikėjimai tokie, kokius 
patys žmonės mano ar jaučia juos esant. Reli
ginio ir moralinio autoriteto atmetimas atvėrė 
duris skepticizmui ir agnosticizmui. Žmonės 
plaukia realybės paviršiumi, lengvai veikiami 
žiniasklaidos, kitų nuomonių ir to, kas tuo metu 
madinga, kaip, pavyzdžiui, viską aiškinti genais. 

Krikščioniškasis mokslas visados teigė, jog 
tikėjimas kyla iš Dievo malonės, o ta malonė 
prieinama kiekvienam: „kas ieško, randa". Pa
jėgumas išgyventi Dievą, patirti Jo artumą 
taipgi atviras kiekvienam. J a u senieji pagonių 
filosofai suvokė, jog žmoguje glūdi dvasingumo 
pradas, žmogus nėra vien medžiaginė būtybė. 
J a m įgimta ilgėtis kažko daugiau. 

Šiuolaikiniai mokslininkai, nepaisant, kiek 
besistengtų žmogų sulyginti ir sutapatinti su 
kitais žemės gyvūnais, visgi yra priversti pripa
žinti ir didelius skirtumus. Evoliucijos mokslų 
tėvas Charles Darvvin niekados nepaneigė Die
vo buvimo, o ir gyvybės išsivystymo įvaizdį pa
ėmė tiesiog iš Biblijos — išsišakojusį gyvybės medi. 

Švęsdami Gavėnią ir besiruošdami Vely
koms, neprivalome būti paniurę ir prislėgti. 
Esame kviečiami tikėjimo šviesoje apžvelgti 
savo gyvenimą ir pamatyti, kur ir kiek mus už
kariavo tamsa. Dievo gailestingumo realybė yra 
džiugi. Nors mūsų gyvenimo kelias ir šešė
liuose, bet veda į Šviesą. 

Nr.9 

Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Pasivaikščioję po 100,000 gyventojų turintį 
miestą, tikriau sakant, po jo senamiestį, grįžome 
į laivą ruoštis kelionei autobusu, į palygint netoli 
esančią, XIII šimtmečio Marksburg pilį. 

Čia reikia paaiškinti, kad „pilis" lietuviškai 
turi du atitikmenis anglų ir vokiečių kalba: 1. 
„Castle, paiace" (angį.) ir „Schloss" (vok.), 2. 
„Fortress" (angį) ir „Festung" (vok.) Marksburg 
pilis yra tikras vok., Schloss", statytas ne gyny
bai, bet kaip rūmai kokiam turtingam kilminga
jam asmeniui. Pilis tuo įdomi, kad ji per šimt
mečius nesugriuvo, ir nenukentėjo nuo karų, kas 
leidžia lankytojui pamatyti, kaip prieš šimtme
čius gyveno kilmingieji turtuoliai. Perėję akme
niniais laiptais per tris bokštus, pagaliau pri
ėjome ponų miegamąjį, vienintelį, didžiuliu židi
niu apšildomą, kambarį visoje pilyje. Apžiūrėję 
kitus kambarius ir virtuvę, nutarėme, kad mes 
daug patogiau gyvename negu tie senieji didikai. 
Tualetas, nors ir su stogu ir sienomis, bet ant pat 
išsikišusios nuo stataus kalno pakriaušės, todėl 
duoda puikią progą dairytis ir gėrėtis toli žemai 
tekančiu Reinu. Pilyje apžiūrėjome ir senovišką 
kankinimų kamerą, koplyčią ir ginklų sandėlį 
(armory). Grįžtant sustojome nedideliame alaus 
bravore, kur šeimininkai, tėvas ir sūnus, vokiškai 
ir angliškai, mums su gera humoro doze. aiškino 
alaus varymo meną. Turėjome atsiminti, kad 
geriant alų ir siūlant tostą sakome „Prost", tūo 
tarpu kai prie vyno pasiliekame su „Zum Wohr. 
Kaip Vokietijoje yra populiarus alus, galima 
spręsti ir iš tos daugybės žodžių, kur jo galima 
atsigerti: „Biergarten, Bierkeller, Bierhalle, 
Bierstube". Po to mus „vaišino" jų namų gamybos 
alumi ir kelių rūšių _Bratwurst mit Kraut" 
Nepamiršo papasakoti, pusiau vokiškai — pu
siau angliškai, ir legendą apie šv. Morkų, kurio 
vardu pilis tapo pavadinta. Vėlai vakare į laivą 
atvyko vietinė folklorinių šokiu grupė, kuri po 
programos nesiskubino namo, bet pasiliko mėgin
ti mus išmokyti, panašiai kaip jie, šokti. Išdykę 
šokėjai, kuriuos mes vokiškai pavadintume 
„Bengei", mums paaiškino, jog Koblenz jie yra 
vadinami „Schengel". 

Ar p r i s imena te Lorelley uolą? 
Kitą rytą susirinkome visi ant paties aukš

čiausio laivo denio žiūrėti tos garsios Lorelei 
uolos, iškilusios virš Reino vandens daugiau kaip 
130 metrų. Kaip irgraikų apie sirenas mitologijo 
je, taip ir pagal šią seną vokiečių legendą, graži 

auksaplaukė mergina viliodavo pro tą uolą 
plaukiančius jūreiviuss savo užkerinčia daina, 
kol jų laiveliai suduždavo ant upės povandeninių 
uolų. Nežinau, ar tikėti, bet mums sakė, jog čia 
tokia pavojinga vieta, kad kapitonas turi turėti 
ypatingą piloto pažymėjimą, kad jam būtų leista 
pro šią vietą praplaukti. Pradžią šiai legendai 
turbūt davė faktas, kad čia platusis Reinas su
siaurėja iki maždaug 100 metrų pločio. Prie uolos 
gilu — apie 90 metrų. Šią legendą gražiai apraše 
XLX amžiaus vokiečių poetas Heinrich Heine savo 
trijų posmelių eilėraštyje „Die Loreley" (kai kur 
rašoma ir Lorelei). Kadangi jis buvo žydas, nacių 
laikais vaikams buvo sakoma, kad tai liaudie-
kūryba. Jį mokėjau, jau būdamas gimnazistu, tai 
neiškenčiu padeklamuoti bent kelias eilutes: 

Ich weiss nicht, was soll es bedė u ten. 
Dass ich so traurig bin, 
ein Maerchen aus ura!ten Zeiten 
Das kommt mir nicht aus dem Sinn, 
Ir pati pabaiga: 
Ich glaube die Wellen verschlingen 
Am Ende den Schiffer und Kahn. 
Und das hat mir ihrem Singen 
Die Loreley getan. 
Yra ir gražus rašytojo Mark Twain to 

eilėraščio vertimas anglų kalba. Štai dvi eilutės: 
The lovliest maiden is sitting. 
High-throned in yon blue air. 
Ir kaip mane maloniai nuteikė, kai. plaukiant 

pro tą uolą, netikėtai prie manęs priėjo nuo uolos 
nulipusi Loreley, ir, užuot skandinus, pabučiavo \ 
mano skruostą. Atsipeikėjęs pamačiau, kad tai ne 
žmona, bet mūsų Bretta, apsisiautusi skaisčiai 
balta skara. 

Tolyn į p ie tus 
Plaukiame pro Taunus kalnus (siekiančius 

iki 900 m>, ir stebime abiejuose pusėse pro mus 
praslenkančius miestelius, pilis, ir nesibaigiančių 
vynuogynų laukus Pagaliau Ruedesheim. Vienas 
nuotaikingiausių sustojimų, kur Reinas gana 
staiga pasisuka į rytus. Wesbaden link. Čia jau 
tikras tik vynuogynų kraštas, kur tinka dažnai 
matomas posakis _Im Vvein liegt Wahrheit". 
Reino krantai apaugę vien vynuogių medeliais, 
kur vynuogių rinkėjai, ant nugarų užsidėję di
džiulius krepšius, pradėję nuo apačios, pamažu 
slinko \ papėdės viršų, taip sugebėdami atlikti 
darbą visai nesusilenkę. "Jei taip, tai ir aš čia 
galėčiau dirbti. Bus d a u g i a u 
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Jūs — žemės druska 
ARKIVYSK. SIGITAS 
TAMKEVIČIUS 

Atvykdamas į Čikagą, 
svarsčiau, kurioje baž
nyčioje sekmadienį auko

ti Mišias. Dauguma kvietė sek
madienį melstis vadinamoje 
Čikagos lietuvių katedroje — 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Ši bažnyčia man 
artima ir tuo, kad joje ypač 
garbinama Šiluvos Dievo Mo
tina. Todėl šią valandą džiau
giuosi galėdamas melstis drau
ge su jumis — senaisiais ir nau
jaisiais Čikagos lietuviais. 

Jėzus Kristus savo sekėjus, 
t.y. mus visus pavadino „žemės 
druska" ir „pasaulio šviesa". 
Žodis „žemė" simbolizuoja tai, 
kas yra trapu ir gendama, o 
žodis „pasaulis" — tai, kas yra 
pavergta nuodėmės. Apaštalas 
Jonas labai taikliai apibūdino 
pasaulį: „Visa kas yra pasaulyje 
yra akių geismas, kūno geismas 
ir gyvenimo puikybė". Deja, mes 
iš šio gyvenimo ir iš šio pasaulio 
negalime pabėgti, nes esame 
pašaukti čionai atlikti savo mi
siją. Gyvenimas yra Dievo do
vana net tuomet, kai j is būna 
sunkus, vos bepakeliamas, kaip 
tai ištinka daugelį atvykusiųjų į 
Ameriką. Mes, tikintieji, turime 
misiją saugoti visuomenę nuo 

sugedimo ir skleisti aplinkui 
save Kris taus šviesą. Kokiu 
būdu galime atlikti savo misiją? 

Labai svarbus yra mūsų 
žodis. Kokia buvo galinga sovie
tinė imperija, bet ją sugriovė ne 
atominės bombos, bet tiesos 
žodis. Sovietai, suprasdami žo
džio galią, už jiems nepalankų 
žodį skirdavo didžiausias baus
mes — iki 15 metų nelaisvės! 
Man už tiesos žodį paskyrė tik 
dešimtį metų. Šėtono karalystė 
visada yra statoma ant melo, 
nes jis pats yra „melagis ir melo 
tėvas". Prieš šią karalystę yra 
vienintelis galingiausias gin
klas — tiesos žodis. 

Dabartinėje Lietuvoje yra 
gausu melo. Politikai apgau
dinėja paprastus žmones, prieš 
rinkimus žada aukso kalnus, o 
vėliau pažadus užmiršta. Melo 
yra apstu Dekalogo nesilai
kančiųjų žmonių tarpusavio 
santykiuose ir šis melas visuo
menė degraduoja. Ypač pavojin
gas melas žiniasklaidoje. Šian
dienėje Lietuvoje labiausiai 
stokojama ne duonos, bet tiesos 
ir ant jos statomos bendraž-
mogiškosios moralės. 

Tiesos žodis privalo būti 
geras žodis. Dažnas pasako: 
„Išdrožiau tiesą į akis". Tačiau 
ar šitaip pasakytas tiesos žodis 
atnešė naudos? Ištartas žodis 

KAIP PAGREITINTI 
PAVASARI 

Klaus imas . Skaičiau kaž
kada, kad nesunku „priversti" 
krūmelius ar medžius išskleisti 
žiedus, jeigu nuskinsime jų 
šakutes žiemą ir pamerksime. 
Man nepavyko, nors ir kaip 
stengiausi. Ką negerai dariau? 
Ar dar galima būtų iki Velykų 
turėti medžio žiedų? 

A t s a k y m a s . Visų pirma, 
manau, kad mėginote per anks
ti. Kai vidury žiemos medžių ir 
krūmų pumpurai kietai sušalę, 
prižadinti iš jų žiedus beveik 
neįmanoma. Dabar labai geras 
laikas ir tikrai, tik su trupučiu 
pastangų, Velykoms galite tu
rėti žydinčių medžių ar krūmų 
šakelių. 

Žinoma, nemėginkite išsi
auginti kaštanų žiedų. Net aly
vos nepasiduoda „priverčiamos" 
per anksti žydėti, bet tokių 
ankstyvų krūmų, kaip forsitija, 
žydintysis svarainis (flowering 
ąuince), karklai; medžiai — vyš
nios, slyvos (net ir laukinės), 
gudobelės, obelys, kriaušės ir 
daugybė kitų, nesunkiai at
skleidžia žiedus ir kambaryje. 

Paieškokite krūmų ar me
džių šakelių SŪ daug stambių 
pumpurų — iš jų išsivystys 
žiedai, o iš mažučių pumpurėlių 
— tik lapai. Daugiausia žiedų 
būna ant naujų atžalų, šakelių 
galuose. Kerpant ar nupjaunant 
šakutę (jokiu būdu nelaužia-
ma!), atkreipti dėmesį į medžio 
ar krūmo formą ir jos nesuga
dinti. Nupjauti pne pat kamie
no, nepaliekant barkšoti atsiki
šusio šakelės galo. Be to, reikia 
pagalvoti, kaip tas žydinčias ša
keles sutvarkysime vazoje, kaip 
jos atrodys. Ne visada „daug" 
yra pats geriausias variantas. 

Atsinešus nupjautas šake
les į kambarį, visų pirma reikia 
plaktuku ar kokiu kietu daiktu 
suskaldyti patį šakos galą, tuo
met jss lengviau įsiurbs van
deni Sudaužius medieną, ne
delsiant šakeles panardinti į 
šilta vandeni lahai tinka vonia* 
ir palikti per naktį Kitą rytą 

šakeles pamerkti į kokį indą 
(net ir kibirą) ir pastatyti vėsio
je patalpoje — apie 60-65° F. 
Laikant šiltesnėje patalpoje, 
pumpurai greičiau subręsta, bet 
žiedai bus kone bespalviai, 
mažesni. 

Šviesa šiuo metu dar ne
reikalinga, tad galima šakeles 
padėti tamsiame rūsyje ar kito
je patalpoje. Pora kartų per sa
vaitę reikia vandenį pakeisti. 
Kai pumpurai pastorės, atrodys 
pasipūtę, jiems reikės šviesos, 
tik jokiu būdu nedėkite ant pa
langės. Šiuo metu galima šake
les gražiai sudėstyti į vazą ar 
kitą indą. Dar savaitė ir jos ap
sipils gražiais žiedais. Pava
saris ateis į namus, nors gamto
je jo dar reikėtų ilgokai palauk
ti. 

Beje, daugelis manome, kad 
tik žydinčios šakelės vertos pa
stangų, bet šiuo metų laiku 
švieži žali lapeliai taip pat 
suteiktų butui jaukumo, pakel
tų nuotaiką. Antra vertus, iš
sprogusias šakeles galima vazo
je derinti su žydinčiomis — 
puokštė bus gražesnė. 

TAUPYKITE SVOGŪNŲ 
LUKŠTUS 

Velykos — ne už kalnų. Mes 
visi žinome, kad kiaušinius ga
lima nudažyti svogūnų lukštais, 
bet kur gauti tų lukštų? Jeigu 
iki šiol to nepadarėte, laikas 
pradėti taupyti svogūnų lukštus 
(tik pačius viršutinius, ruduo
sius). Kadangi yra svogūnų ir 
raudonais lukštais, patariama, 
dažant kiaušinius, šių spalvų 
nemaišyti. Galima panaudoti 
raudonų svogūnų lukštus atski
rai — dažai nebus labai ryškūs, 
bet švelniai rausvi. 

Jeigu nevartojate daug svo
gūnų, paprašykite savo pažįs
tamų, net ir amerikiečių, kad 
pataupytų svogūnų lukštus (per 
Velykas j iems padovanokite 
gražiai rudą margutį, nudažytą 
svogūnų lukštais). Kartais ir 
mažesnių parduotuvių savi
ninkai sutinka leisti pasirinkti 
svogūnų lukštų, tik, žinoma, ne

tur i žmones vienyti ir nešti 
taiką, bet jokiu būdu žmonių 
neskaldyti ir nekiršinti. Visai 
neseniai Lietuvoje išgyvenome, 
kai vieno aukšto valdžios vyro 
žodžiai dirbtinai skaldė Lietuvą 
ir dėl to buvo padaryta jai 
didelė žala. 

Žemės druska ir pasaulio 
šviesa mes būname visuomet, 
kai gerai liudijame apie savo 
tikėjimą, kai mus supantieji 
žmones pastebi, jog mūsų gy
venime spindi Jėzaus Kristaus 
Evangelija. Kažkada vaikystėje 
sutikau labai gerą kunigą, ku
rio pavyzdys paskatino ir mane 
pasirinkti kunigystės kelią. 
Tikriausiai kiekvienas galė
tumėte paliudyti, kaip buvo 
svarbu sutikti žmones, kurie ne 
tik tikėjo į Dievą, bet sugebėjo 
tarnauti kitiems. Gyvendamas 
lageryje, mačiau daug sava
naudžių žmonių, kurie dėl 
duonos kąsnio galėjo padaryti 
kit iems bet kokią niekšybę, 
tačiau sutikau ir nuostabių 
žmonių, kurie, gyvendami 
varge, sugebėjo viskuo dalintis 
su stokojančiais. 

Kristaus šviesą skleidžiame 
aplinkui save visuomet, kai 
darome gerus darbus ir juos 
skiriame ne tik patiems myli
miausiems asmenims, bet ir 
svetimiems, net mums priešiš
kiems. Nebus nuopelno, jei 
pasitarnausime tik tiems, kurie 
daro mums gera. 

Norėčiau atkreipti dėmesį į 
tai , kad, gyvenant svetimoje 

nulupant nuo svogūnų, kuriuos 
tie lukšai apsaugo nuo gedimo. 

ORCHIDĖJOS 

Vien tik šių augalų pava
dinimas daugeliui primena eg
zotiškas šalis ir žiedų, spalvų 
bei formų gausybę. Kiek iš tik
rųjų yra orchidėjų rūšių, turbūt 
niekas negalėtų pasakyti, nes 
vis dar jų atrandama, o, be to, 
kasmet išvedamos naujos hib
ridų veislės. Oficialiai tvirtina
ma, kad yra apie 35,000 atski
rų rūšių, priklausančių per 800 
šeimų. Apie 85 proc. orchidėjų 
savaime auga atogrąžų arba 
apskritai šiltame, drėgname 
klimate. Gausiausia orchidė
jomis yra atogrąžinė Azija, bet 
nedaug nusileidžia ir Naujoji 
Gvinėja su maždaug 2,500 
rūšių. Tačiau orchidėjų galima 
rast i kone visose klimato 
zonose (išskyrus Arktiką ir 
Antarktiką). Jos auga Šiaurės 
Amerikoje, Azijoje, Europoje 
(čia nekalbama apie šiltadar
žiuose ar butuose auginamas, 
bet savaime augančias). 

Visos orchidėjos priklauso 
Monocotyledons augalų grupei, 
kaip ir palmės, lelijos, bromeli-
jos ir kai kurios žolės. 

Geriausiai orchidėjos auga 
šiltadaržiuose, kur galima leng
vai kontroliuoti drėgmę, šilumą, 
bet dabar išvesta atsparių rū
šių, tinkamų eilinių butų sąly
goms. Daugelis susigundo 
nuostabiais orchidėjų žiedais ir 
rizikuoja jų įsigyti. Orchidėjos 
žydi ilgai, kartais net mėne
siais, bet po žydėjimo joms 
reikia poilsio periodo, kad vėl 
pražydėtų. 

Ko reikia, kad orchidėjos 
augtų ir žydėtų? 

Šviesos, drėgmės ir šilumos. 
Šviesa turi būti ryški, bet 

ne tiesioginiai saulės spindu
liai. Geriausia vazoną padėti 
truputį toliau nuo lango. Kai 
orchidėja žydi, galimąją laikyti 
ir ant stalelio prie sofos, ir ant 
spintelės toliau nuo lango. Tik 
peržydėjusiai reikia dagiau 

šalyje, labai svarbu matyti ne 
tik savuosius, bet ir kitų tauty
bių žmones. Nepaisant mūsų 
tautybės, rasės ir ki tų skir
tumų, mes visi priklausome Vi
suotinei Bažnyčiai. Visi esame 
atpirkti Kristaus Krauju, 
pakrikštyti Kristaus Krikštu ir 
apdovanoti Šventosios Dvasios 
dovanomis. Todėl visi turime 
jaustis esą broliai ir seserys, ir 
neužsidaryti tik savųjų ratelyje, 
nes tas ratelis bus savanoriškas 
geto, kuris neleis mums iš
siskleisti tikrais krikščionimis. 

Šiandieniniame pasaulyje 
yra daug tamsos. Ta tamsa yra 
žmonėse sunykęs nuodėmės 
suvokimas, išsitrynusi riba tarp 
gėrio ir blogio. Tamsa yra mo
ralinis reliatyvizmas, kai atme
tamas Dekalogas ir kiekvienas 
bando susikurti savąją moralę. 
Lietuvoje dažnai tenka girdėti 
apie siūlymus žmonių apklau
sos būdu nustatyti, kas moralu, 
o kas ne. Tikintis žmogus turi 
žinoti, kad jei ir visas pasaulis 
nubalsuotų, jog galima sukčiau
ti, meluoti ar kitaip nedorai 
elgtis, dėl to blogis nepavirs 
gėriu, o nuodėmė — dorybe. 

„Jūs pasaulio šviesa", — 
sako Kristus ir ragina, kad 
visuomet gyventume pagal 
Dekalogą, kad mūsų žingsnius 
nušviestų meilės ir tiesos 
Evangelija. Šitos Dievo dovanos 
melskime vieni kitiems. 

Pamokslas, pasakytas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje sekmadienį, vasario 6 d. 

šviesos, kad sukrautų naujus 
pumpurus. 

Palaimintojo J. Matulaičio mirties 78-ųjų metinių 
minėjimas 

Orchidėja Paphiopedium. 

Drėgmė būtina. Galima va
zoną su augalu padėti ant lėkš
telės, kurios viršus padengtas 
akmenėliais. Pripylus į lėkštelę 
vandens, kad apsemtų akme
nėlius, ant jų statomas vazo
nas. Vanduo garuodamas drė
kina orą ir padeda augalui 
augti. Laistyti reikia dažnai 
(orchidėjos sodinamos ne į 
žemę, o į smulkiai sukapotą, 
specialiai tam paruoštą, medžio 
žievę), kad niekuomet neišdžiū-
tų. Yra specialios trąšos 
orchidėjoms — jomis pasinau
doti bent sykį per mėnesį, 
augalą laistant. 

Nereikia per daug rūpintis 
kambario temperatūra — jeigu 
patogu žmogui, bus gerai ir or
chidėjai, tik saugoti nuo skers
vėjų, nelaikyti prie karšto oro. 
angų ar radiatorių. Vasarą ga
lima išnešti laukan ir padėti po 
medžiu ar krūmu (ne saulės 
atokaitoje). Orchidėjos nepa
kenčia šalnų, tad rudenį būtina 
jas įnešti į kambarį-

Anksčiau orchidėjomis ga
lėjo džiaugtis tik tam t ikra 
visuomenės dalis, turinti sąly
gas ir išteklius, dabar bet kas 
jas gali sėkmingai auginti. 

SIŪLO DARBA 

Careglvers jobs 
available in Wl. Eng, DL 
Exp. required, SS helpful, 

pay $90 and up. 
G # 262-657-8044. 

Vi ln iu j e 

Sausio 26 d. Sv. Kryžiaus 
namų salėje Marijos vargdienių 
seserų iniciatyva buvo paminė
tos pal. Jurg io Matulaičio mir
ties 78-osios metinės. Iš pradžių 
seserys parodė biografinį Jurg io 
Matulaičio skaidrių montažą, 
vaizdus palydėdamos pasako
j imu apie palaimintojo gyve
nimą. Minėjimo dalyviams at
siskleidė itin gyvas ir iš tiesų 
neei l in is vyskupo gyvenimo 
kelias: nuo skurdžios vaikystės 
iki studijų garsiuose to meto 
Europos univers i te tuose , per 
skaudžią ganytojiškąją pat ir t į 
Vilniaus vyskupijoje į Lietuvos 
bažnytinės provincijos steigimo 
verpetus, ir nuolatinis visuoti
nis šven tumo skelbimas iki 
paskut in ių jų žodžių mi r t i e s 
valandą: „Rikiuokitės ir pa
sišvęskite". Po to dr. Paul ius 
Subačius kalbėjo apie pala i 
mintojo laiškus draugui Pran
ciškui Bučiui . „Sakome, kad 
t u r i m e maža i šventųjų, bet, 
nepaisant negausos, net ir tų, 
kur iuos t u r ime , t a r s i ne tu 
rime", — pranešimo pradžioje 
kons ta t avo pre legentas . Nuo 
nepr ik lausomybės pradžios 
kun. Vaclovas Aliulis ir varg
dienių seserys stengėsi užpil
dyti šią „neturėjimo" spragą, o 
dabar kardinolo A. J . Bačkio 
sprendimu Vilniaus arkivysku
pijoje r eng iamas projektas , 
kurio t ikslas išleisti 1905—1907 
m. r a š y t u s palaimintojo vys
kupo laiškus geriausiam savo 
draugui kun. Bučiui ir Bučio 
laiškus j am. 

Istorikė Genovaitė Gustai tė 
kalbėjo t ema „Asmenybės at
spindys nekrologų atgarsiuose". 
Prelegentės teigimu, apie vys
kupo mir t į visomis kalbomis 
pasirodžiusiuose pranešimuose 
išryškėjo keletas bendrų akcen
tų: t a i vyskupo gyvenimo ir 
žodžio a t i t ik imas , visuot inis 
šventumo skelbimas, herojiškų 
savybių Vilniaus vyskupavimo 
laikotarpiu iškėlimas. Istorikė 
atkreipė dėmesį, kad tiek pra
nešimuose apie mirtį, tiek liu

dininkų ats iminimuose atsi
spindėjęs liūdesys yra itin 
nuoširdus. „Iškilmingos laidotu
vės būtų surengtos kiekvienam 
Apaštalų Sosto legatui, bet 
graudulio nesurežisuosi", — 
pabrėžė istorikė. Laikraštyje 
„Die jiddische Stimme" praneši
mas apie vysk. Jurgio Matu
laičio mirtį buvo įdėtas pirma
jame puslapyje. „St. Yla rašė, 
kad anuomet J. Matulaičio mir
ties dieną pradėjo gausti visų 
bažnyčių varpai. Šiemet sausio 
27-ąją Vilniaus bažnyčių varpai 
negaus, — sakė istorikė G. 
Gustaitė, — bet kaip būtų gera, 
jei pal. J. Matulaičio varpai sug
austų mūsų širdyse". 

Sausio 27 d. vakare Vil
niaus pal. Jurg io Matulaičio 
bažnyčioje buvo švenčiama iš
kilminga liturgija. Po šv. Mišių 
tikintieji k lausės i paskaitos 
apie palaimintojo vyskupo 
Jurgio gyvenimą ir dvasin
gumą. 

Kardinolas A. J. Bačkis 
šiais metais paragino Vilniaus 
arkivyskupijos ir ypač pal. Jur
gio Matulaičio bendruomenės 
narius melstis, kad palaiminta
sis Vilniaus vyskupas greičiau 
būtų paskelbtas šventuoju. 

K a u n a s 

Sausio 30 d. pal. J. Ma
tulaičio mirties 78-osios meti
nės buvo paminėtos Pal. J. 
Matulaičio vienuolyno koplyčio
je po šv. Mišių. Renginį vedęs 
kun. E. Rimavičius pabrėžė, kad 
palaimintasis Jurgis visą gy
venimą atidavė Dievui tarnau
damas žmonėms. Jo troškimas 
„noriu būti viskas visiems" 
išsipildė jo darbuose Kristui ir 
Lietuvai. Ses. R. Garnevičiūtė 
pasidalijo įžvalgomis apie 
palaimintojo paskutinius dvejus 
gyvenimo metusę tarnystę 
Dievui ir Bažnyčiai, paremtą jo 
herbe įrašytu šūkiu — „blogį 
nugalėti gerumu", bažnytinę ir 
visuomeninę veiklą, jo kaip 
arkivyskupo ir apaštališkojo 
vizitatoriaus nuopelnus Lietu
vai. Ses. R. Garnevičiūtė pasa

kojimą pagyvino istorine me
džiaga — palaimintojo relikvijų 
perkėlimo vaizdo įrašu, darytu 
1987 m. liepos 11 d., paskelbimo 
palaimintuoju iškilmių Mari
jampolėje išvakarėse. Ses. R. 
Garnevičiūtė susirinkusiems 
padovanojo pal. J. Matulaičio 
paveikslėlius su jo drabužio 
relikvija ir malda. 

Minėjime dalyvavo ir žodį 
tarė Seimo narys A. Dumčius, 
mons. K. Senkus. Giedojo kop
lyčios jaunimo choras. 

Mar i jampolė je 

Sausio 27 d. Marijampolės 
bazilikoje, iškilmingai minint 
pal. Jurgį Matulaitį, šv. Mi
šioms vadovavo vysk. Jonas 
Boruta, SJ. Kartu su juo konce-
lebravo vyskupai Jonas Iva
nauskas , Juozas Matulaitis, 
Rimantas Norvilą, Juozas 
Preikšas. Juozas Žemaitis, MIC, 
ir apie dvidešimt kunigų. Per 
pamokslą Kaišiadorių vyskupas 
Juozas Matulaitis prisiminė 
1987-aisiais įvykusią palaimin
tojo beatifikaciją kaip didelę 
dovaną Lietuvai, tada šventu
siai Krikšto 600 metų jubiliejų. 
Po to ganytojas peržvelgė kai 
kurias mūsų dienų aktualijas, 
apgailestaudamas, kad dažnai 
abejingumą moralinėms verty
bėms yra bandoma pridengti 
demokratijos skėčiu. Vyskupas 
kvietė šeimas bendrai maldai, 
ragino gyvenimą atnaujinti Jė
zuje, Eucharistijoje — tame 
šaltinyje, kuris gaivino pal. 
Jurgį ir visus šventuosius. 
Iškilmės baigėsi tradicine ben
dra malda palaimintojo koply
čioje, šventiškai papuoštoje 
degančiomis žvakėmis, gėlėmis, 
liudijančiomis tikinčiųjų pagar
bą ir meilę. Jų žvilgsniai krypo į 
giedrą ir ramų arkivyskupo 
veidą senoje fotografijoje — tą 
vaizdą, kuriuo pasibaigė dar 
pusvalandį prieš šv. Mišias 
vykusi meditacija, palydėjusi 
Jurgio Matulaičio gyvenimo ir 
minčių takais. 

Bažnyčios žinios, 
2005 m. Nr. 3 

Penktadienį, koVO 4 dieną Lietuvių dailės muziejuje Lemonte įvyks Veronikos 
Povilionienės Kauno dainos klubo „Blezdinga" dainų vakaras. Vakaro pradžia— 7 v.v. 

Akimirka į$ V. Povilionienės ir „Blezdingos" koncerto Čiurlionio galerijoje N'uotr. J. Kaprio 

PASLAUGOS IŠNUOMOJA 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITA 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
G e d i m i n a s P r a n s k e v i č i u s 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

For Rent 
2 bdrm. home 

Vicinity 64 th & Pulaski 
$1,000 month. 

Call 708-229-1329 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600- $640; 

2 mieg. — S680-S72O. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metasi 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

Fverjrreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8A54 

Orchidėja Cymbidium 
skeflbtomf skyrtas 

Tel. 1-773-585-9500 

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLL SIŲSTI LĖKTUVU 

SIUNČIAME | LIETUVĄ. LATVIJĄ 
ESTIJA, BALTARUSIJA IR UKRAINĄ 
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Pasaulio naujienos 
(Remantis AFP. Retrters, AP, Inierfa*. ITAR-TASS, BNS 

imių agerflūtų pranešimais) 

EUROPA nuspręsti, ar važiuoti į Maskvą, 
nes kvietimas ats iųstas jo var-

VATIKANAS 
Popiežius Jonas Paulius II 

pamažu sveiksta po praėjusią 
savaitę atliktos trachėjos atvėri
mo operacijos, jam taikomas 
reabilitacijos kursas kvėpavi
mui ir kalbėjimui palengvinti, 
sakoma pirmadienį paskelbta
me Vatikano pranešime. Vatika
nas nurodo, kad komplikacijų 
po tracheotomijos operacijos ne
buvo ir kad 84 metų popiežius 
vėl reguliariai valgo. 

TALINAS 
Estijos užsienio reikalų mi

nistras Rein Lang pritarė tai 
politikai, kurią vykdo Latvija, 
pastaraisiais mėnesiais aiškin
dama pasaulio visuomenei Bal
tijos šalių sunkaus istorinio pa
sirinkimo 1944 m. esmę ir kodėl 
šiose šalyse Sovietų Sąjunga va
dinama okupacine valstybe, o 
ne išlaisvintoja. R. Lang sakė, 
kad jam nelabai suprantama, 
kodėl vienos ar kitos Baltijos ša
lies politikai laido kandžias pa
stabas apie savo kaimynus. R. 
Lang pabrėžė, kad Estijos prezi
dentas Amold Ruutel turi pats 

AZIJA 

DUŠANBE 
Tadžikistano liaudies demo

kratinė partija (LDP), vadovau
jama prezidento Emomal Rach-
monov, surinko apie 80 proc. 
rinkėjų balsų per rinkimus į 63 
vietų parlamentą, kurio 22 de
putatai renkami pagal partijų 
sąrašus. Pasak rinkimų komisi
jos, 5 proc. barjerą atstovavimui 
parlamente taip pat įveikė Ko
munistų partija ir opozicinė Is
lamo atgimimo partija: joms ati
teko po maždaug 10 proc. balsų. 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacija pava
dino rinkimus į Tadžikistano 
parlamentą neatitinkančiais de
mokratijos s tandartų ir pažy
mėjo, kad juose buvo pažeidimų. 

išplėtotos pramonės šalių Di
džiojo aštuoneto (G-8) susitiki
mą, protestuojant prieš Mask
vos sprendimą sudaryti sandorį 
su Tehran dėl branduolinio kuro 
tiekimo į Iraną. Tai pareiškė 
vienas JAV respublikonų parti
jos vadovų, senatoritis John Mc-
Cain. Artimiausias aštuoneto 
susitikimas turi įvykti liepą 
Škotijoje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

WASHINGTON, DC 
JAV turi imtis priemonių, 

kad Rusija nebūtų pakviesta į 

HILLA 
110 žmonių žuvo, o dar ma

žiausiai 133 buvo sužeisti per 
automobilyje buvusios bombos 
sprogimą, kuris pirmadienį nu
griaudėjo netoli prekyvietės į 
pietus nuo Baghdad esančiame 
Hilla mieste. Kovotojas mirti
ninkas automobilį su sprogme
nimis detonavo didelėje žmonių 
minioje, kuri buvo susirinkusi 
prie vieno vyriausybės pastato. 
Tarp sprogimo aukų yra ne
mažai žmonių, kurie įvykio me
tu apsipirkinėjo anapus kelio 
esančioje prekyvietėje. Šis spro
gimas tapo daugiausiai aukų 
pareikalavusia ataka nuo pat 
2003 m. balandžio. 

Išsvajota Amerika DRAUGAS, 2005 m. kovo 1 d., antradienis 

Oskarai": „Mil l ion Dollar Baby" nokautavo 
„The Aviator" 

, *-• Geriausi 2005 m aktoriai: Hilary Swank ir Jamie Foxx. Reuters nuotr 

Los Angeles, vasario 28 d. 
(„Reuters/AFP/BNS I — Holly-
wood legendai Clint Eastwood 
už jo dramą apie boksą „Million 
Dollar Baby" sekmadienį buvo 
įteikti geriausio režisieriaus ir 
geriausio filmo kategorijos „Os
karai" — tai dvigubas smūgis jo 
pagrindiniam varžovui Martin 
Scorsese ir „The Aviator". 

Iš viso „Million Dollar Ba
by", kuris į lenktynes dėl „Os
karų" įsitraukė prieš pat pa
baigą, atiteko keturi Kino meno 
ir mokslo akademijos apdovano
jimai — Hilary Swank, kuri su
vaidino čempione norinčią tapt i 
boksininke, taip pat atiteko ge
riausios aktorės apdovanoji
mas, o 67 metų veteranas Mor
gan Freemam, kurio herojus fil
me įtikina C. Eastvvood vaidina
mą trenerį priimti jauną kovo
toją, buvo pripažintas geriausiu 
antrojo plano aktoriumi ir gavo 
savo pirmąjį ilgos karjeros „Os
karą". 

Šis jaudinantis filmas apie 
senstelėjusio bokso trenerio ir jo 
mokinės santykius buvo nomi
nuotas septyniose kategorijose. 

30 mln. JAV dolerių kaina
vusi „Million Dollar Baby" gar
bingiausiose kategorijose įveikė 
pagrindinį savo varžovą — M. 
Scorsese „The Aviator" apie 
ekscentrišką milijardieriaus 
Howard Hughes gyvenimą 

Jeigu geriausio režisieriaus 
kategorijoje būtų laimėjęs 62 
metų M. Scorsese, šis apdova
nojimas būtų tik pirmasis „Os
karas" kūrėjui, kuris yra pasta
tęs tokius Amerikos klasika ta
pusius filmus ka ip „Raging 
Bull" ir „Taxi Driver". Tačiau 
M. Scorsese. kuris „Oskarams" 
buvo nominuotas iš viso penkis 
kartus, vėl liko tuščiomis ran
komis. 

įspūdingasis „The Aviator", 
kuris atsiėjo 110 mln. dolerių, 
gavo tik vieną svarbų „Oskarą" 
— geriausios antrojo plano ak
torės apdovanojimas atiteko ki
no legendą Katharine Hepbum 
suvaidinusiai australei Cate 
Blanchett. Šiai juostai taip pat 
atiteko keturi „techniniai" „Os
karai". 

Geriausiu aktoriumi buvo 
pripažintas Jamie Foxx, bio
grafinėje juostoje „Ray" suvai
dinęs džiazo legendą Ray Char
les. Tai tik antras kartas per 77 
metus, kai Akademija tais pa
čiais metais du aktorių katego
rijų „Oskarus" skyrė juodao-
džiams amerikiečiams. 

J. Foxx nurungė ne bet ko
kius varžovus — H. Hughes su
vaidinusį Leonardo DiCaprio, 
Johnny Depp. nominuotą už 
darbą filme „Finding Never-
land", C. Eastwood ir Don 
Cheadle iš „Hotel Rvvanda". 

Labiausiai jaudinanti va
karo akimirka buvo ta, kai J . 
Foxx kalbėjo apie jį užauginu
sią savo močiutę. Kai aktorius 
pasakė, jog ji buvo pirmoji jo 
vaidybos mokytoja, jo akyse 
tvenkėsi ašaros. 

„Ji sakydavo man: 'Stovėk 
tiesiai, atlošk pečius, vaidink, 
lyg kažką suprastum'. Kai vai
dindavau kaip kvailys, ji man • 
suduodavo", sakė J. Foxx ir pri
dūrė, kad kartais pasikalba su 
ja sapnuose. „Nekantrauju šį 
vakarą eiti miegoti, nes mes tu
rim apie daug ką pasikalbėti", 
sakė jis. 

Vienas netikėtumų buvo 
geriausios originalios dainos 
„Oskaras", atitekęs kūriniui is
panų kalba „Al Otro Lado Del 
Rio", skambančiam filme „The 
Motorcycle Diaries" pagal jau
no revoliucionieriaus Che Gue-
vara dienoraščius. 

Prieš „Oskarų" įteikimo ce
remoniją ją dešimtims milijonų 
žiūrovų visame pasaulyje 
transliuojančios ABC darbuoto
jai nerimavo dėl to, ką bū
damas ant scenos gali pasakyti 
jos vedėjas, aštrialiežuvis komi
kas Chris Rock, todėl nuspren
dė transliaciją rodyti vėluoda
mi penkiomis sekundėmis. 

Ch. Rock garsėja savo 
šiurkščia kalba bei humoru ra
sinėmis temomis, todėl ABC va
dovai nuogąstavo, kad po per
nykščio skandalo, kai amerikie-
tiškojo futbolo finalo „Super 
Bowl" transliacijos metu 
šmėkštelėjo nuoga Janet Jack-
son krūtis, ir jiems gali būti pa
skirta bauda už nepadorumą 
transliacijos metu. 

Ch. Rock pateisino savo re
putaciją, tačiau transliacijos 
vėlavimas, regis, nebuvo būti
nas. Vis dėlto, nors ir nepasa
kęs nieko nešvankaus, Ch. 
Rock savo įžanginėje kalboje 
nepraleido progos pakritikuoti 
prezidentą George W. Bush. 

„Nelengva vėl laimėti rin
kimus, kai ištisus metus visuo
se kino teatruose rodoma, kaip 
prastai prezidentas atlieka dar
bą (turimas galvoje režisieriaus 
Michael Moore dokumentinis 
filmas „Farenheit 9/11" — 
red.)", šaipėsi Ch. Rock. 

„Tarkime, kad 'Gap' dar
buotojas išgrobsto parduotuvės 
biudžeto perteklių, pradeda ka
rą prieš 'Bananą Republic' ir 
sužino, kad tokių kelnių, del 
kurių pradėtas karas, 'Bananą 
Republic' neparduoda. Juk bu
tų kokios nors pasekmes", reto
riškai klausė komikas 

ALBERTAS KANAITIS 

Motorai ūžia, lėktuvas pa
mažu rieda į priekį ir pradeda 
kilti aukštyn. Jau erdvėje, kur 
pūkiniai debesys, mėlynas dan
gus, saulė. Atrodo, kad pludu-
riuojam, kylame aukštyn, ma
tosi žemė išmarginta spalvomis 
žalia, raudona, ruda... Dabar 
neriam tarp debesų — rūkas. 

Mintys pinasi, girdėti lai
krodžio tiksėjimas, širdies pla
kimas. Viskas taip nerealu, 
netikra. Nežinau, kodėl negaliu 
išreikšti ką jaučiu? Nėra tam 
žodžių. Jaudinuos? Galbūt. 
Nemačiau savo artimų dvylika 
metų... Pamažu skęstu į miego 
karalystę... užmiegu. 

Triukšmas lėktuve. Atmer
kiu akis ir pro langelį matau 
didingą milžiną — New Yorką, 
prisėtą dangoraižiais... O, Die
ve, jų tiek daug! Lėktuvas lei
džiasi ir jau ant žemės. Susto
jam. 

Oro uostas: minios žmonių, 
riksmai, juokai, lėktuvų ūže
sys... Muitinė, dokumentų 
tikrinimas ir galų gale, išėji
mas. Akimis klaidžioju, ieškau 
artimų. Štai pamatau motiną, 
tėvą, seserį ir jos vyrą. Jau tarp 
savų, visi verkia, juokiasi , 
laimingi. Sunku kalbėti , neį
manoma viską papasakot, visi 
nori žinoti: kur, kada, kodėl? 

Automobilis rieda, skuba į 
namus. Paskutinė kelionė? Lyg 
valkata, benamis ieškau pas
tovios vietos, ieškau namų, 
ieškau normalaus gyvenimo. 
Užtenka t rankyt is iš vieno 
krašto į kitą. Čia mano galuti
nis sprendimas, Odisėja baigta. 
Taškas. 

Daug problemų: anglų kal
ba, skirtinga aplinka, galimybė 
dirbti pagal savo specialybę... 
Esu optimistas, stengiuosi 
matyti šviesą, kur yra tamsa. 
Mano gyvenimas likimo rankoj. 
Tėvai prižiūri sūnų, bet turiu 
gam)ti apie ryfojų, apie šeimą. 

Mėginu gauti leidimą dirbti 
medicinos srityje, bet yra sun
kenybių: tam tikri specialūs 
kreditai, anglų kalba, valstybi
niai egzaminai. Reikės dar pa
laukti, dirbti bent kokį darbą, 
mokytis anglų kalbos ir tada vėl 
mėginti. 

Gaunu darbą mechanikos 
dirbtuvėj paprastu darbininku. 
Darbas sunkus, ilgos valandos. 
Po darbo naktimis studijuoju su 
viltim, kad vieną dieną pasiek
siu užsibrėžtą tikslą. Dirbu prie 
grandymo mašinos: 4 pėdų ilgio 
surūdyję gelžgaliai tur i būti 
nugrandyti, nuvalyti ir nuda
žyti raudona spalva. Grandymo 
mašina pas ta ty ta lauke ir 
uždengta stogeliu nuo lietaus ir 
sniego. 

Artėja žiema, lauke šalta, 
kartais vėjuota. Negaliu dirbti 
su pirštinėmis, gelžgalys slysta. 
Sugadintą gelžgalį atskaito nuo 
algos. Darbas akordinis. Ran
kos nuo drėgmės, šalčio šąla. 
Grįžtu namo sušalęs, pavargęs. 
Diena darbovietėj, vakara is 
mokykla, naktimis studijuoju. 
Sunku, bet jau esu prie to 
pripratęs. 

Gruodžio mėnuo, dar nieko 
naujo iš žmonos. Ji laukia vizos, 
aš laukiu jos. Sninga —pirmas 
sniegas. Žemė apklota baltu 
patalu, darosi vis šalčiau, 
„senelis" šaltis j au praneša 
ateinančias šventes — Kalėdas. 
Mieste švenčių nuotaika: muzi
ka, giesmės, krautuvių langai 
išpuošti, vainikai su mažomis 
šviesomis žybčioja ant elektros 
stulpu, „Salvation Army" var
peliai skamba, krautuvės pilnos 

žmonių. 
Laiškas iš Kolumbijos — 

žmona atvyksta Kūčių vakarą. 
Ieškau buto. Sunku rasti, ne
nori nuomoti su vaiku. Visur 
tas pats a tsakymas — nuoma 
be vaikų. 

Randu mažą butą be šilu
mos, karšto vandens, už kuriuos 
turės iu a tski ra i mokėti. Pra
džiai bus gerai. Vieno kambario 
kertėje eglutė papuošta įvai
riais blizgučiais, šviesomis — 
sūnaus darbas, keletas baldų, 
kilimas, kėdės, stalas virtuvėj 
— visas mūsų naujo gyvenimo 
tur tas . Kolumbijoj pradžia buvo 
labai sunki ir čia ne medus. 
Nesiskundžiu, nes po lietaus ir 
vėl bus saulė. Apžvelgiu kam
barius: maži, švarūs, jaukūs. 
Mažas „lizdelis", maža vietos, 
bet mums laikinai užteks. 

Dienos labai skubiai bėga 
ir, žiūrėk, už trejetos dienų — 
Kalėdos. Oras drėgnas, šal
tokas, vieną dieną, sninga, kitą 
lyja... Tikimės snieguotų „baltų 
Kalėdų", kokios būdavo Lietu
voj. Rytoj Kalėdos, Nauji metai 
jau čia pat ir ta ip be perstojo 
sukasi gyvenimo ratas. Temsta. 
Netrukus sesuo, jos vyras ir aš 
važiuosim į New York oro uostą 
pasitikti mano žmonos. Auto
mobilis urzgia, j a u laikas į New 
York. 

Kelionė ilga, greitkeliai, 
plentai pilni pamažu riedančių 
automobilių, autobusų, didelė 
spūstis. J u d a m pamažu į priekį. 
Valanda, dvi valandos, bet dar 
toli iki oro uosto. Pravažiuojam 
miestus, miestelius, automobi
lių spūs t i s didėja, pradeda 
snigti ir didelės snaigės krenta, 
t irpsta, darosi sunku vairuoti, 
sunku matyti . 

New York. Gatvės beveik 
tuščios, dauguma jau prie Kū
čių stalo, dauguma laukia gim
stančio Vaikelio. Šv. Kalėdos 
jau beveik čia pat. Prieš mus 
White Stone Bridge (tiltas) 
p r ik imštas mašinų — tiesus 
kelias į oro uostą. Susijaudini
mas, džiaugsmas maišosi kartu. 
Tyliu. Lėktuvas iš Kolumbijos 
po kelių minučių. 

Oro uosto laukiamoji salė 
perpildyta, sunku pajudėti. 
Tr iukšmas , bildesys, žmonių 
klegesys, laukimas atvykstan
čių, didelė sumaištis. Dar vis 
laukiam. Ir štai ji — Julė tempia 
didelį lagaminą, mojuoja ranko
mis. Susit inkam. Vėl visi kartu. 
Sūnaus džiaugsmas begalinis, 
jam trūko motinos, jos meilės. 

Šv. Kalėdas šiandien, po 
labai ilgo laiko, švęsim susijun
gus šeimoms. Lauke šal ta, 
sninga ir didelės baltos snaigės 
primena Šv. Kalėdas Lietuvoj. 
Prisimenu, kai buvau dar vai
kas, kaip juodbėris su žvangu
čiais ant kaklo t raukia roges ir, 
išdidžiai pakėlęs galvą, skrieja 
per pusnis, prisimenu... Tai bu
vo jau labai seniai, labai seniai. 

Praeina Nauji metai, nau
jas gyvenimo lapas atsiveria su 
viltimi, kad geresnio rytojaus, 
geresnių dienų sulauksime. 
Žmona vaka ra i s mokykloje, 
sūnus jau an t rame skyriuje ir 
jam anglų kalba lyg įgimta — 
kalba, supranta . Mažas „vyras" 
kalba lietuviškai, itališkai, is
paniškai ir dabar mus „moko" 
anglų. Ta „baisi" anglų kalba 
darosi lengvesnė, pradedam 
daugiau kalbėti, suprasti. Rei
kia mokytis, laiko, kantrybės. 
Žmona baigia su pagyrimu kal
bos kursus — pirmoji klasėje. 
Laikas surast i darbą. Pirmu
tinis pasiūlymas: valyti draudi
mo įstaigos raštines vakarais. 
Dirbam abu, aš dieną, ji vaka-

A f A 
Dail. EDVARDAS WALAITIS 

Mirė 2005 m. vasario 25 d., sulaukęs garbaus 91 metų 
amžiaus. 

Gimė 1913 m. gegužės 26 d. Bayonne, N"ew Jersey. 
Gyveno New Buffalo, MI, anksčiau Barrington, IL. 
Giliame nuliūdime liko: dukra Maria Barrett su vyru 

Pat; dukra Judy Davis; sūnus Chester Walaitis su žmona 
Virginia ir marti Terry Walaitis, anūkai Patrick, Jory ir 
Daniel Barrett bei Dawn ir Corey Walaitis. Pusseseres Sr. 
M. Lucille Želvys, S.S.C., Danutė Valaitis ir Violeta Vala
u s ; dukterėčia Miglė Tauragytė; bei kiti giminės ir drau
gai Kanadoje, Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis buvo a.a. Marčia vyras ir a.a. Onos ir Jono 
sūnus, a.a. Spencers tėvas ir a.a. Vitas brolis 

A.a. Edvardas bus pašarvotas trečiadienį, kovo 2 d. 
nuo 9 vai. r. iki 11:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo 
namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 
Religinės apeigos 11:30 vai. r. Petkus Lemonto laidojimo 
namuose, po kurių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

N u l i ū d ę ar t imie j i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.Detkusfuneralhomes.com 

A t A 
REGINAI ANKIENEI 

mirus, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą 
geradarių ANKU šeimai, mylimam vyrui AL
GIUI, dukroms DANUTEI ir BIRUTEI, anytai 
ALDONAI ANKIENEI ir kartu liūdime. 

Jaunimo Centro Moterų klubas 

PADĖKA 
A f A 

LIUDVIKA VITKAUSKAITĖ 
APANIENĖ 

Giminėms, draugams, pažįstamiems nuoširdus ačiū 
Jums už Jūsų gilias užuojautas ir paguodas Liudos stai
gios mirties atveju. Netekome mylimos žmonos, motinos ir 
senelės. 

Gi l iam liūdesyje: Vincas Apan ius , A r ū n a s , Vidas 
Br izg ia i su šeimomis 

Albertas Kanai t i = (priekyje specifinio s v . n o laborator i jo je 

rais. Sunku, bet dirbti reikia. 
Mano darbovietėj naujas darbi
ninkas, senesnio amžiaus ma
tematikos, mokslų dakta ras , 
bet nemokantis anglų kalbos. 
Tikisi netrukus jam pažadėto 
darbo pagal specialybę. Čia jis 
dirbs valytojų, šlavėju. Darbas 
nepažemins žmogaus, visi turi 
dirbti. Kelias sunkus, bet mok
slas, profesija duos rezultatų. 
Gal klystu, bet tai mano įsi
tikinimas ir esu pasiryžęs eiti 
tuo keliu ir pamažu einu vis į 
priekį. 

Netikėtai sutinku S. C. gerą 
pažįstamą iš Italijos universite
to laikų, kuris yra didelio dirbti
no šilko fabriko chemijos 
inžinierius, kur iš medienos ga
minami į šilką panašūs siūlai. 
Fabrikui reikalingi specifinio 
svorio specialistai. Siūlo darbą, 
žada padėti. Darbas lengvas, 
atsakomybės daug. Pirmi trys 
mėnesiai — apmokymas, po 
kurio jau į praktiką. Palieku 
grandymo darbą ir pradedu 
naują. Nedaug turiu supratimo 
apie specifinį svorį, bet mėgin
siu... Pradžia sunkoka, darau 
klaidas, stengiuosi, bet klysti 
yra žmoniška. Skaitau, rašau, 
studijuoju. Klaidos mažėja, su
pratimas didėja 

Mediena importuojama iš 
Kanados dideliais lakšta is 
• atrodo kaip popierius). J ie 
mirkomi sieros rūgštyje apie 24 
valandas iki pavirsta tamsiai 
rudu skysčiu, kuns vamzdžiais 
teka i didelius talpintuvus. kur 
filtruojami skysčiai tikrinami 
laboratorijoj Keletas filtrato 
skysčio pavyzdžių t ikr inami 
specifinio svorio laboratorijoj ir, 
įei nustatytas svoris vra tinka

mas, rudas skystis dažomas 
katiluose įvairiomis spalvomis. 
Kiekvienas katilas — skirtingos 
spalvos. Nudažytas skysti? 
vamzdžiais teka į patalpą, kur 
lyg vilna pavirtusį skystį, taip 
vadinami verpėjai ^spiners! ant 
didelių besisukančių ratų lei
džia į džiovinimo mašinas. Po 
išdžiovinimo procesas baigtas 
Patenkintas nauju darbu, nau
jais draugais. Anglų kalba gerė
ja , pradedu rašyt i , kalbėti. 
suprasti. Dar kiek laiko ir vėl 
mėginsiu grįžti į mediciną. Mė
ginsiu... Kaip akimirka prabėga 
metai, skubu į trečius metus 
Negaliu sustabdyti laiko, laikas 
bėga lyg upės vanduo 

Gera žinia: žmona draudi
mo įstaigoj gauna darbą rašti
nėje. Gimsta duktė . Padėtis 
keičiasi, reikės didesnio buto. 
daugiau patogumų. Aš vis dar 
galvoju apie mediciną, leidimą 
praktikuoti, bet... J au daug 
laiko kaip nedirbu savo srityje 
ir kartais galvoju apie naują 
specialybę Pasiruošti medici
nos egzaminams (gauti leidimą 
praktikai^ reikia daug laiko. 
reikia pinigų, reikia išlaikyti 
šeimą... t rūks ta pinigų. Du 
mažamečiai vaikai, daug išlai
dų, gyventi reikia. Kas daryti9 

Metai lyg vėjas skuba vie
nas po kito, nenoriu gaišinti lai
ko, nenoriu visą gyvenimą pra
leisti fabrike. Nusprendžiu stu
dijuoti mechaninės inžinerijos 
braižybą. Du metai studijų ir 
gauni diplomą. Baigus studijas 
valstybe apmoka visas išlaidas 

Netoli, užmiesn lėktuvu 
fabrikas — ten reikalingi brm 
žytojai Pradedu siekti nau-os 
profesijos — btai i jbut 

http://www.Detkusfuneralhomes.com
http://sv.no
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APYLINKĖSE 

JAV LB KULTŪROS TARYBA yra 
nuoširdžiai dėkinga už aukas, 
ruošiant leidinį „Lietuvių 
židinių pėdsakai Amerikoje". 
125 dol. aukojo Alfonsas ir 
Yolanda Kereliai ir po 100 dol. 
Sigitas ir Janina Miknaičiai, o 
Julija Dantienė pridėjo šimtinę 
prie anksčiau aukotų 200 dol. 
Aukas prašome s iųs t i : Lit-
huanian American Community, 
Inc., 2841 Denton Ct., West-
chester, IL 60154. Aukos nura
šomos nuo fed. mokesčių. 

PENKTADIENI KOVO 4 D., 7 V.V. 
Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte, vyks žymios dai
nininkės iš Lietuvos Veronikos 
Povilionienės ir jos ansamblio 
„Blezdinga" koncetras. 

VERBŲ KŪRIMO PAMOKA vyks 
Balzeko lietuvių kul tūros mu
ziejuje kovo 6 d., sekmadienį, 
nuo 1 v.p.p. Ve rbas kurt i 
mokins dai l ininkės Virginija 
Morrison ir Rasa Ibianskienė. 
Atsineškite žirkles, džiovintų 
augalų ir gėlių, kur ių galima 
įsigyti Hobby Lobby parduotu
vėje. Pamokos dalyviai gaus 
medinę lazdelę, kur i y ra verbos 
pagrindas ir keletą džiovintų 
augalų. Registracija telefonu: 
773-582-6500. 

„ŽIDINIO" PAMALDOS, ŠV. 
MIŠIOS IR ROŽINIS vyks pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje šeš
tadienį, kovo 5 d., 8 v.r. Tai pir
mos tokios pamaldos šiais 
metais ir jos vyks kiekvieno 
mėnesio pirmąjį šeštadienį tuo 
pačiu metu ir toje pačioje vieto
je. Visus nuoširdžiai kviečiame. 

KOVO 6 D., SEKMADIENI., 
Lemonto apylinkės LB valdyba, 
12 v.p.p., kviečia į visuotinį 
metinį Lemonto apylinkės 
narių susirinkimą, PLC didžio
joje salėje. Išgirsite apie valdy
bos atliktus darbus, bus pateik
ta bendra metinė a taskai ta , 
bus renkama nauja valdyba ir 
klausimų bei pasiūlymų 
svarstymai. Bažnyčios vestibiu
lyje yra padėta Lemonto LB 
dėžė į kurią galima įmesti savo 
pasiūlymus ir k laus imus. 
Prašome tuo pasinaudoti . 

SEKMADIENĮ, KOVO 6 D., PLC, 
Lemonte. įvyks met inė litu
anistinių mokyklų mokytojų 
kenferencija. Tema: Lietuvos 
etnokultūra. Pagr indinę pro
gramos dalį a t l iks Veronika 
Povilionienė su etnografiniu 
ansambliu „Blezdinga" iš Vil
niaus. Bus mokytojų ir svečių 
bendri pokalbiai, liaudies dai
nos ir rateliai, parodomosios 
pamokos. V. Povilionienė, daly

vavusi mokytojų kursuose 2004 
m. vasarą Dainavoje, sutiko 
pakar to t ina i atvažiuoti į Či
kagą pravesti mokytojų semi
narus . Kovo 6 d. Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, 9 v.r. šv. 
Mišios, programa PLC Bočių 
menėje 10 v.r. Programa vyks 
iki 3 v.p.p. Kviečiami lituanis
tinių mokyklų mokytojai gausi
ai dalyvauti. Jei tur i te klau
simų, prašome rašyti Marytei 
S a n d a n a v i č i ū t e i - N e w s o m : 
marytens@hotmail.com. 

VILNIAUS UNIVERSITETO STU
DENTŲ KAIMO KAPELA 
„JAUNIMĖLIS" atvyksta į Či
kagą. J a u n a s ir įdomus kolek
tyvas koncertuos Jaunimo cen
t re kovo 13 d., sekmadienį, 3 
v.p.p. Koncertą rengia „Drau
go" dienraštis. Atvykę į kon
certą turės i te progos pasi
džiaugt i ta lent ingu Lietuvos 
jaunimu ir tuo pačiu paremsi te 
seniausią lietuvišką dienraštį. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai , kas 
buvo pastatyta , nupirkta, įkur
t a lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
J a u t re jus metus r e n k a m a 
informacija ir nuotraukos. Kny
ga redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-

. nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

SKELBIMAI 

' P I G I A U S I A — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
p ras tas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
var totojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

DRAUGO METINIS KONCERTAS 2005 m. kovo 13 d., 3:00 vai p.p. Jaunimo Centre 
Vilniaus universiteto studentų kaimo kapela 

bilietai: DRAUGE 4545 W. 63rd Street, Chicago 
Seklyčioje: 2711 V . 71 st Street, Chicago Inio: 773-585-9500 

DAUGIAU NEGU DU DEŠIMTMEČIAI ATIDUOTI LIETUVIŲ FONDU 
Pokalbis su jo ilgamete reikalų vedėja, administratore Ale Razmiene 

Čikagoje daug kas pažįsta šios mokyklos tėvų komitetą, 
ilgametę (nuo 1982 metų) did- kuriam teko pirmininkauti, 
žiausios lietuvių finansinės, ne Taip pat buvau Pedagoginio 
pelno siekiančios institucijos — Lituanistikos instituto ir Li-
Lietuvių fondo darbuotoją Alė tuanistikos Tyrimo ir studijų 
R a z m i e n e , prieš ta i žinomą centro iždininkė ir Lietuvių jau-
Steponavičienės — Stephens 
pavarde. 

J i yra buvusi vieno iš žy
miausių Amerikoje gimusių 
lietuvių muzikų Kazio Stepo
navičiaus — Stephens (jo šimto
sios gimimo metinės buvo 2005 
m. vasario 14 dieną), o dabar 
lietuvių fondo vieno iš pra
dininkų — dr. Antano Razmos 
žmona. 

Alė yra gimusi Suvalkų 
Kalvarijoje, Marijampolės aps
krityje. Gyveno Trakeliuose, 
Naujamiesčio valsčiuje, Pane
vėžio apskrityje. 1944 metais 
kartu su tėvais pasitraukė į 
Vakarus, bėgdami nuo sovie-

nimo centro valdyboje sekre
torė. Galbūt daugiausiai darbo 
pareikalavo iždininkės pareigos 
1991 m. lietuvių Muzikos šven
tės vykdomajame komitete. 

— K a d a p lač iau įsijun
gė t e į L i e t u v i ų fondo dar
buo to jų g r e t a s i r k a s j u s 
p a s k a t i n o t a i da ry t i? 

— Tapus našle su maža
mete dukrele reikėjo ieškoti, 
kaip užsidirbti pragyvenimui. 
Padirbėjusi su prof. dr. Jonu 
Račkausku jo vadovaujamose 
amerikiečių mokyklų progra
mose, įsigijau šiek tiek 
pasitikėjimo savo anksčiau įsi
gytais raštinės gabumais ir dr. 

t inės armijos. 1949 metais Račkauskui, tuometiniam Lie-
atvyko į Čikagą: čia studijavo tuvių fondo tarybos nariui, 
psichologiją Illinois univer- pasiūlius, susitikau su tuome-

„Oraugo" 
skyrius 

T«t„ 1-775-585-9500 

sitete Čikagoje. 
Tokie t rumpai jos biogra

finiai duomenys. Apie savo 
veiklą Alė Razmiene ilgai 
nenorėjo kalbėti , manydama, 
kad nėra tokia svarbi, jog 
reikėtų apie save pasakoti. Tik 
po ilgesnių įkalbinėjimų ji 
sutiko atsakyti į mūsų klau
simus. 

— Gal ga l i t e t r u m p a i 
p a p a s a k o t i ap i e s a v o visuo
m e n i n ę veiklą, k u o m e t da r 
b u v o t e ž i n o m a An tana i t y t ė s 
i r S t e p o n a v i č i e n ė s — Step
h e n s p a v a r d ė m i s ? 

— Esu nuo mažų dienų 
skautė. Ištekėjusi už muziko 
Kazio Steponavičiaus mėgi
nau, kiek sugebėjau, jam talkin
ti ruošiant koncertus, statant 
operas, daugiausiai darbavausi 
už scenos. Mūsų dukrelei 
Ramonai pradėjus lankyti 
Montessori mokyklėlę, įsijun
giau į tėvų komitetą. Jai 
pradėjus skautauti , grįžau į 
jaunystėje pamiltą skautišką 
veiklą, talkindama Aušros Var
tų tunte bei stovyklose. Vyrui 
mirus, pradėjau jungtis į tų 
institucijų veiklą, kurios buvo 
ar t imai surištos su dukros 
gyvenimu. Jai lankant Kristi-

tiniu valdybos pirm. Viktoru 
Naudžiumi bei tarybos pirm. 
Stasiu Baru ir buvau pasamdy
ta LF darbuotoja. Tuomet LF 
raštinė buvo „Margučio" patal
pose, Marąuet t Parke, bet 
neužilgo persikėlė į Morkūnų 
spaustuvę Gage Parko apylin
kėje. Po keleto mėnesių perė
miau iš Kazio Barzduko LF 
reikalų vedėjos pareigas (admi
nistratorės pozicijos ar titulo 
nebuvo). Perėmiau keturiais 
kitas pareigas — tarybos, valdy
bos, korespondencijos ir pro
tokolų sekretorės, kurias iki tol 
ėjo keturi vyrai (kurie už tai 
gaudavo atlyginimą). Lietuvių 
fondo bylos, knygos, kartoteka 
ir pan. buvo nepaprastai tvar
kingai ir skrupulingai vedamos, 
tačiau jau buvo prasidėjęs kom
piuterių amžiaus ir teko daugelį 
LF darbų modernizuoti, kom
piuterizuoti — kas tur i būti 
nuolat ir dabar daroma. Man 
atėjus į LF 1982 metais, LF 
sukauptas kapitalas buvo ką tik 
peržengęs 2 mm. dol. Išskyrus 
po samdomą vieną studentą 
vasaros metu, raštinėje dirbau 
viena: su augančiu kapitalu ir 
didėjančiu narių skaičiumi 
didėjo ir darbai. Tekdavo gan 

jono Donelaičio lituanistinę dažnai padirbėti po 10 — 12 ar 
mokyklą Čikagoje, įsijungiau į daugiau valandų per dieną. 

Nors fondas viršvalandžių ne
mokėjo ir būčiau galėjusi gauti 
darbą už didesnį atlyginimą, 
tačiau buvau sužavėta LF 
vadovybės pasiaukojimu ir 
pasišventimu. Aukojau ir ne
mažai savo laisvalaikio valan
dų, eidama korporacijos sekre
torės pareigas, dalyvaudama 
tarybos, komisijų bei valdybos 
posėdžiuose ir rašydama jų pro
tokolus. 

— P e r dv ideš imt metų , 
p ra le i s tų L ie tuvų fonde, tu
rė jote ga l imybe p lač ia i pa
žint i šios f inans inės ins t i tu
cijos ve ik l a — jos n a r i u s , 
n u v e i k t u s d a r b u s , p r o b l e 
m a s ir p a n . Gal ga l ė tumė te 
ką nor s sva rbesn io iš tos 
p rae i t i es p a p a s a k o t i ? 

— Per du dešimtmečius 
daug kas pasikeitė. Kol Lietu
vių fondo raštinė buvo Čikagoje, 
kartais net pora kartų per 
savaitę tekdavo nuvažiuoti į 
kai kurio nario namus paimti 
fondui auką, kartais net „gry
nais". Tokie asmenys dažnai 
sunkiai išeidavo iš namų, tad 
juos lankant buvo įdomu ir 
miela su jais pasikalbėti, tačiau 
už praleistą laiką tekdavo 
padirbėti vakare. LF raštinei 
persikėlus į Lemontą, turbūt 
vienintelis toks aukotojas buvo 
prel. Prunskis, kurį aplankius 
kiekvieną kartą parveždavau 
bent 10,000 dol. čekį fondui. 
Kartais telefoniniai pasikal
bėjimai tęsdavosi ilgokai, bet 
jaučiau pasitenkinimą, kad 
žmonės laiko LF tarsi šeimos 
nariu, su kuriuo, per mane, 
dalindavosi savo rūpesčiais ir 
kartais vienatve. Buvo momen
tų, kuomet atplėšus laišką jį 
skaičiau du ar triskart, kad įsi
tikinčiau, jog teisingai matau, 
kuomet ateidavo pranešimas, 
jog koks nors asmuo, kartais net 
nebuvęs LF nariu, paliko fon
dui stambią sumą. Buvo taip 
pat sunkiai tikėtinų momentų, 
kuomet buvau tikra, kad taip 
negali būti, pvz., jaunuolis, 
paskambinęs ir paprašęs sti
pendijai anketos, paklausė, 
kokios didžiausios sumos gali 
tikėtis. Kai jam pasakiau ski-
ramų stipendijų vidurkį, 
atsakė, kad su tokia suma galiu 
eiti „š" (tokie buvo du). 

Ale Razmiene ir Arvydas Tamulis. 

— Koks b u v o j ū sų da rbo 
Lie tuv ių fonde maloniau
s ias m o m e n t a s i r kas j u s 
l i ū d n i a u s i a i p e r tą la iką 
n u t e i k ė ? 

— Maloniausias momentas 
buvo šeimos sukūrimas su 
Lietuvių fondo steigėju dr. A. 
Razma. 

(Apie liūdniausius atvejus 
pašnekovė buvo linkusi nuty
lėti, tarsi jų visai nebuvo. Tik 
mums prispyrus ji sutiko trum
pai pareikšti, kad širdį kartais 
spausdavo kai kurių tautiečių 
nepagrįsti asmeninio pobūdžio 
priekaištai jai pačiai, kitiems 
šeimos nar iams ar Lietuvių 
fondo organizacijai. — E.Š.). 

— Ž i n o m e , k a d d a b a r 
L i e t u v i ų b e n d r u o m e n ė s 
v a d o v y b ė s e i lėse reiškiasi 
j ū s ų d u k r a R a m o n ą Stephen 
— Ž e m a i t i e n ė , k u r i j au augi
n a savo m a ž a m e t į sūnelį. 
Ta ig i , k a i p a t r o d o , j ū s ų 
še imos n a r i a i d a r ilgai gali 
a t s t o v a u t i L ie tuv ių fondą, o 
gal n e t b ū t i š ios organizaci
jos v a d o v y b ė s t a r p e ? 

— Už dukrą Ramoną ir jos 
ateities planus negaliu kalbėti. 
Praeityje gavusi Lietuvių fondo 
stipendijas, ypač tarpininkau
j an t Petrui Viščinui iš jo 
įsteigto stipendijų fondo, ji jaute 
fondui didelį dėkingumą ir 

pradėjo darbuotis valdyboje, 
vėliau buvo išrinkta į tarybą, 
kurioje dirba iki šiolei. Jos 
sūnelis Aurelijus yra jauniau
sias Lietuvių fondo narys. Taip 
pat nariais yra kiti penki anū
kai: Alex, Andrius, Gabrielė, 
Emilija ir Lana Razmos. Tėvai 
dažnai dirba organizacijose, 
kurioms jų vaikai priklauso, o 
vaikai paseka tėvų ar senelių 
pėdsakais. Tad reikia tikėti, 
kad ir iš šio jaunimo tarpo 
atsiras Lietuvių fondo darbuo
tojų, o gal ir vadovų. 

— Pasku t in i s k laus imas : 
k o k i a LF a te i t i s? J e i n e 
pa s l ap t i s — kokie jūsų pa
čios a smen in i a i p lana i? 

— Tikiuosi, kad fondas ir 
toliau augs, nes lietuvybės dar
bai, kuriems reikalingas finan
sinis užnugaris, nemažėja ir 
manau, kad Lietuva toje srityje 
dar daug dešimtmečių negales 
padėti. Asmeniškai norisi skir
ti daugiau laiko šeimos rei
kalams, ypač anūkėliams. Taip 
pat tikiuosi rasti daugiau laiko 
mano ir Antano mėgstamiau
siam užsiėmimui — skaitymui, 
o gal bus galimybių aplankyti 
Lietuvą ir bendrai pakeliauti. 

Dėkojame A. Razmienei už 
atsakymus ir linkime jai geros 
sėkmės ateityje. 

Ed. Sulai t is 

Pianistas R. V ingras 
lankėsi LTSC 

— 

Pianistą Rimantą Vingrą 
teko sutikti praėjusią vasarą 
„Dainavos" stovykloje, kur jis 
pravedė gražų atsisveikinimo 
vakarą — koncertą. Praėjusių 
metų pabaigoje iš Cincinnati 
muzikos kolegijos — konserva
torijos į Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrą atvyko Rimantą* 
Vingras, kuris visą laiką pralei
do Žilevičiaus — Kreivėno 
muzikologijos archyve, tyrinė
damas muziko Vytauto Bace
vičiaus muzikinį palikimą Pia
nisto planuose — muz. V. Ba
cevičiaus 100-jų gimimo meti
nių proga paruošti koncertų 
ciklą ir atlikti Lietuvoje bei ki
tuose Europos, JAV miestuose. 

Rimantas Vingras gimė 
Šiauliuose, baigęs M. K. Čiur
lionio meno mokyklą, studijavo 
Maskvos valstybinėje Čaikovs
kio vardo konservatorijoje, įgy
damas pianisto, .ikoroparu^fo-

riaus ir fortepijono specialybės 
profesoriaus vardą. Nuo 1996 
metų dirba Šiaulių muzikos 
konservatorijoje. Solinius for
tepijono koncertus yra surengęs 
Cinccinnati, OH, Čikagoje, IL, 
Omaha , NE, su simfoniniu 
orkestru yra koncertavęs Švei
carijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir 
Lietuvoje, dalyvavęs JAV, 
Europos muzikos festivaliuose, 
pelnęs aukštas vietas. 

P ian i s tas Rimantas Vin
gras, ne pirmas išeivijoje domisi 
įžymaus kompozitoriaus pianis
to, muzikos kritiko kūrybiniu 
palikimu. Žilevičiaus — Krei
vėno archyvą taip pat aplanke 
pianistas doktorantas iš gar
siausios pasaulyje Ju i l l ia r 
muzikos konservatorijos New 
York. Gabrielius Alekna, kuris 
taip pat domėjosi muziku V. 
Bacevičiumi, jo gyvenimu, kūry
ba, rinko medžiagą monografi

jai. Kartu su doktorantu dirbo 
muzikologė Loreta Venclaus-
kienė, j au seniau rinkusi ir 
tvarkiusi kompozitoriaus ar
chyvinę medžiagą, ir 2004 metų 
pavasarį papildžiusi fondą nau
jomis dokumentų kopijomis iš 
Lietuvos archyvų. Žilevičiaus — 
Kreivėno archyve yra sukaupta 
gana daug ir įvairios ikono
grafinės medžiagos apie kom
pozitorių, muziką, pianistą 
Vytautą Bacevičių. 

Kompozitorius, pianistas, 
muzikas Vytautas Bacevičius 
gimė 1905.09.9. Lodzėje, Len
kijoje, mirė 1970.01.15 New 
York. Baigė muzikos konserva
toriją Lodzėje, kaip pianistas 
koncertavo įvairiuose Europos 
miestuose, surengė daugiau 
kaip 300 solinių koncertų. 
1926—1927 metais studijavo 
Kauno universi teto Humani
tarinių mokslu fakultete. 

1927—1928 m. Paryžiaus uni
versitete, 1928 mtais baigė 
Rusų konservatoriją Paryžiuje, 
grįžęs į Lietuva dėstė Kauno 
muzikos mokykloje, po to Kauno 
konservatorijoje. 1933 m. reda
gavo ir leido žurnalą „Muzika ir 
teatras". 1938 m. buvo tarp
tautinio pianistų konkurso 
Briuselyje žiuri narys. Dalyvavo 
Londono, Varšuvos muzikos fes
tivaliuose, 1939—1940 metais 
koncertavo Pietų Amerikoje, 
nuo 1940 m. gyveno JAV, New 
York. 1942—1948 metais buvo 
New York, Brooklyn konserva
torijų profesorius. Sukūrė operą 
„Vaidilutė" ir baletus „Auš
tant", „Šokio sūkuryje", 6 sim
fonijas, 4 koncertus fortepijonui 
ir orkestrui, koncertą smuikui ir 
orkestrui, 4 styginius kvartetus 
ir daug kitų kūrinių. Užsienyje 
propagavo lietuvių kompozi
torių kūrybą Lietuvos ir kitų 

šalių spaudoje skelbė straips
nius ir recenzijas apie lietuvių 
muziką ir kitas meno šakas. 
Taigi muz. V. Bacevičius tikrai 
nusipelnęs lietuvių muzikai ir 
kultūrai žmogus ir visai ne
nuostabu, kad tiek muzikų, 
atlikėjų ir muzikologų domisi 
juo ir jo atliktais darbais. 

Tikiuosi, kad remiantis 
gausia Žilevičiaus — Kreivėno 
muzikologijos archyve sukaup
ta medžiaga, pavyks ir pianis
tui Rimantui Vingrui ir mu
zikologui Gabrieliui Aleknai bei 
mūsų bendradarbei Loretai 
Venclauskienei paruošti išsa
mius darbus apie žymų kom
pozitorių ir lietuviškos muzikos 
populiarintoją Vytautą Bacevi
čių, kurio 100-ąsias gimimo 
metines minėsime šiais metais. 

S k i r m a n t ė Migl in ienė 
LTSC archyvu 
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