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tsame 
numeryje: , 
Sveikatos klausimais: 
vėžys ir nuo jo apsauga. 
Kaip kalbėtis su 
vaikais. 

2 psl. 

Mirė popiežius. Nevalia 
naudotis ir tuo, ko 
neišgabeno ir 
nesunaikino. Apie 
„Containment" 
politikos autorių. 

3psl. 

Tarp dviejų pasaulių. 
Mišios — tai sąjungos 
dalis. Mūsų daržai 
ir darželiai. 

4psl. 

Naujas „Renginių 
kalendorius". 

5 psl. 

Poezijos vakaras 
„Pavasario vėjas". 
Nauji balsai Lietuvių 
operoje. „Sapnas" 
su dainininkais. Dailės 
konkursas. 

6 psl. 

Sportas^ 
N a u d i n g i a u s i u 2004-

2005 m. s e z o n o ULEB Euro-
lygos v y r u k r e p š i n i o turnyro 
kovo mėnesio žaidėju pripažin
tas 25 metų 192 cm ūgio lietu
vis Vitoria „Tau Ceramica" (Is
panija) gynėjas Arvydas Maci
jauskas. „Tau Ceramica" kovo 
mėnesį laimėjo trejas rungty
nes iš penkerių, o A. Macijaus
kas vidutiniškai pelnė po 19.8 
taško per rungtynes. 

* 33-čią k a r t ą sekmadie
n i JAV sost inėje sureng ta 
m e 10 my l iu (16.09 km) „Cre-
dit Union Cherry Blossom" bė
gime finišavo 4,288 vyrai ir 
4,308 moterys. Tryliktąją vietą 
t a rp vyrų užėmė Mindaugas 
Pūkštąs, distanciją Įveikęs per 
49 minutes ir 21 sekundę. 

* Cekyo je vykus ių Tarp
t a u t i n ė s s p o r t i n i ų šokių fe
de r ac i j o s (IDSF) varžybų nu
galėtoja klasikiniuose šokiuose 
tapo Lietuvos pora. Donatas 
Vėžei i s ir Lina Chatkevičiūtė 
suaugusiųjų turnyro finale ap
lenkė Austrijos atstovus Roman 
Mayer ir Siret Siilak bei uk
rainiečius Dmitr Vloch ir Olga 
Urumova. 

* T r i s d e š i m t a š t u n t ą 
p e r g a l e 72-osiose JAV NBA 
r e g u l i a r i o j o sezono rungty
nėse iškovojo Cleveland „Cava-
liers" komanda su Žydrūnu II-
gausku. „Cavaliers" krepšinin
kai namuose 100:80 nugalėjo 
Dalias „Mavericks" komandą ir 
nuraukė dviejų iš eilės pralai
mėjimų seriją. Ž. Ilgauskas pel
nė 21 tašką ir rezultatyvumu 
komandoje nusileido tik Le-
Bron James, į varžovų krepšį 
įmetusiam net 37 taškus. 

Naujausios 
žinios 

* P o t r a u k i s d i rb t i Lietu
voje — mažiausias iš visų Bal
tijos valstybių. 

* M e d i k a m s s iū loma už
d r a u s t i iš pacientų imti net ir 
simbolines dovanas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.679 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Mirė Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 
Vat ikanas , balandžio 4 d. 

(AFP-BNS) — Staiga pablogė
jus sveikatai, popiežius Jonas 
Paulius II mirė nuo septinio šo
ko ir širdies veiklos sutrikimo, 
pranešė Vatikanas. Tokios mir
ties priežastys įrašytos į mirties 
liudijimą, kurį pasirašė popie
žiaus asmeninis gydytojas. Mir
tis Šventąjį Tėvą ištiko 2005 m. 
balandžio 2 d., 9 vai. 37 min. va
karojo paties rezidencijoje. 

Popiežius taip pat sirgo 
Parkinsono liga, kentėjo nuo 
sunkių kvėpavimo sutrikimų 
bei trachėjos suspaudimo, gery
binės prostatos hipertrofijos, 
kurią komplikavo infekcija, pa
tekusi iš šlapimo takų, ir hiper
tenzinė išeminė kardiopatija. 

Sekmadienį pasibaigus po 
atviru dangumi Šv. Petro aikš
tėje aukotoms mišioms už tėvą 
ir ganytoją, į kurias susirinko 
daugiau kaip 100,000 žmonių 
minia, buvo viešai pašarvoti po
piežiaus Jono Pauliaus II pa
laikai. 

Televizija pirmą kartą paro
dė šeštadienį mirusį 84 metų 
popiežių, iškilmingai pašarvotą 
atvirame karste. 

Jonas Paulius II, kurio vei
das spindi ramybe, į paskutinę 
kelionę palydimas aprengtas 
raudonos ir baltos spalvos baž
nytiniais drabužiais, su balta 
mitra an t galvos. Jo kūnas pa
guldytas an t aksomu apdengtos 
pakylos, kurią saugo du šveica
rų gvardiečiai. Popiežius pašar
votas trečiajame Apaštalų rūmų 
aukšte, Klementinos salėje. 

Popiežiui į kairę ranką įdė
ta lazda su nukryžiuotuoju. Ve
lionio galva atremta į aksomi
nes pagalves ir kiek pasvirusi į 
dešinę, jo kojos apautos rudais 
odiniais batais. 

Kardinolas rūmų valdytojas 
Eduardo Martinez Somalo, ku
ris iki bus išrinktas naujas po
piežius laikinai vadovauja Ka
talikų bažnyčiai, apšlakstė Jono 
Pauliaus II palaikus šventintu 
vandeniu ir sukalbėjo maldą už 
mirusįjį. 

Nuščiuvusioje salėje prie 
popiežiaus palaikų išsirikiavo 
dešimtys Romos kurijos, arba 
Vatikano Vyriausybės, pareigū
nų i r kardinolų, taip pat Italijos 
prezidentas Carlo Azeglio 
Ciampi, ministras pirmininkas 
Silvio Berlusconi ir jo kabineto 
ministrai. 

Liūdesio apimti maldinin
kai išgirdo paskutinę jiems skir
tą mylimo popiežiaus žinią, ku
rią perskaitė jo padėjėjas. 

„Meilė pakeičia širdis ir at
neša taiką", sakoma arkivysku
po Leonardo Sandri perskaity
tame laiške. 

Numatyta, kad popiežiaus 
Jono Pauliaus II laidotuvės 
įvyks penktadienį, balandžio 8 
d., 10 vai. ryto vietos laiku. 

Romos meras Walter Vel-
troni sakė, kad miesto pareigū
nai jau rengiasi penktadienio 
laidotuvėms, į kurias gali at
vykti iki 2 mln. maldininkų ir 
maždaug 200 valstybių bei reli
ginių vadovų. 

263-asis šv. Petro įpėdinis 
Romos vyskupo soste Karol 
Wojtyla tapo pirmuoju popiežiu
mi ne italu per keturis su puse 
šimtmečio ir pirmuoju popiežiu
mi iš Rytų Europos. 

K. Wojtyla gimė 1920 m. ge
gužės 18 d.. Pietų Lenkijoje, 
mažame miestelyje netoli Kro
kuvos, kariškio šeimoje. Kai 
berniukui buvo aštuoneri, mirė 
motina, ir jį augino tėvas. Vy
resnysis K VVojtyla brolis gydy-

Jono Pauliaus II kūnas pašarvotas Klementinos salėje. AP nuotr 

tojas mirė 1932 m. j»er skarlati
nos epidemiją. 

K. Wojtyla tapo klebonu ir 
greitai kopė Bažnyčios hierar
chijos laiptais. Jau būdamas 
Krokuvos vyskupu, jis pasižy
mėjo per Vatikano II susirinki
mą, vykusį 1962-1965 m., ir ta

po gerai žinomas Vakarų baž
nytiniams sluoksniams. 

1978 m. spalį popiežiumi iš
rinktam kardinolui K. VVojtyla 
buvo 58-eri. Iškerojusiame 
Šventojo Sosto biurokratiniame 
aparate sveikas sportiškas po
piežius Nuke l t a į 5 ps l . 

Prezidentas V.Adamkus vyks į popiežiaus laidotuves 
Vi ln ius , balandžio 4 d. 

(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus teigia, kad mi
rus popiežiui Jonui Pauliui II 
„Bažnyčia neteko savo ganyto
jo, pasaulis neteko taikos žmo
gaus". 

„Šiandien pasaulis nusi
lenkia žmogui, kuris savo gyve
nimu buvo pavyzdys, kaip 
skleidžiamos Evangelijos tiesos 
visam pasauliui", pabrėžė ša
lies vadovas. 

Pasak V. Adamkaus, Jonas 
Paulius II „savo asmenybe, sa
vo gyvenimo pavyzdžiu nešė vi
sam pasauliui pagrindines tie
sas — teisybę, artimo žmogaus 
meilę ir taurumą". 

„Manau, kad šis pavyzdys 
rodo, kad net ir moderniame 
pasaulyje, valdomame techno
logijų, pagrindiniai dvasiniai 
reikalai stovi aukščiau visko", 
kalbėjo prezidentas. 

J is pabrėžė, kad Lietuva 
ypatingai reiškia savo pagarbą 
žmogui, kuris „išskyrė ją savo 
žodžiuose ir net veiksmuose" 
bei „ragino žmones išlaikyti ti
kėjimą laisve, pagarbą žmo
gui". 

„Lietuvių tauta su dėkin
gumu visuomet prisimins 
Šventojo Tėvo apsilankymą 
tuoj pat po nepriklausomybės 
atgavimo, jo padrąsinančius žo
džius, ir gyvens pagal tuos 
principus, kuriais jis gyveno, 
kuriais j is tikėjo ir skelbė pa
sauliui", sakė V. Adamkus. 

Jis taip pat pabrėžė, kad 
popiežiaus gyvenimas turi likti 
pavyzdžiu ir jaunajai kartai, 
kuriančiai savo ir tautų gyveni
mą bei bendravimą. 

Paprašytas prisiminti susi
tikimus su Jonu Pauliumi II, 
prezidentas sakė, kad popiežius 
buvo be galo šilta asmenybė. 
„Esant, kalbantis su juo tiesiog 

Lietuvos tikintieji po šv. Mišių degė žvakeles popiežiaus atminimui. 
Aliaus Koroliovo 'ELTA) nuctr 

galėjai jausti tą spinduliavimą 
žmogiškumu, nuoširdumu", tei
gė prezidentas. 

Jis pabrėžė, kad Šventasis 
Tėvas tikrai rūpinosi žmogumi, 
puikiai suprato ir žinojo sunku
mus, su kuriais susiduria Lietu
vos žmonės. 

„Lietuva jam nebuvo sveti
ma ir jis tą ne kartą buvo išsa
kęs viešai. Kalbantis su juo, aš 
tiesiogiai jaučiau ne tik žinoji
mą, domėjimąsi, bet ir išgyveni
mą dėl mūsų gyvenime pasi

taikančių trūkumų", sakė prezi
dentas. 

Vatikanui paskelbus oficia
lią popiežiaus laidotuvių datą, 
pirmadieni Prezidentūra pa
tvirtino, kad prezidentas V7. 
Adamkus vyks į Šventojo Tėvo 
laidotuves. 

Pasak prezidento patarėjo 
Edmino Bagdono, numatoma, 
kad V Adamkus su žmona Alma 
į Romą išskris užsakomuoju 
skrydžiu anksti ryte, grįš tos 
pačios dienos vakare. 

R, Faksas 
g r j ž o i verslą 

Viln ius , balandžio 4 d. 
f BNS) — Prieš metus iš posto 
apkaltos būdu pašalintas prezi
dentas . Liberalų demokratų 
partijai vadovaujantis 48 metų 
Rolandas Paksas grįžta į verslą 
— jis įsteigė konsultacijų ben
drovę „Esmė" ir tikisi sukauptą 
patirtį panaudoti bandydamas 
pritraukti į Lietuvą užsienio in
vestuotojų. 

Dienraštis Verslo ži-ios" 
rašo, kad įstat: 
pitalas yra 10.000 litų. jos vie
nintelis savininkas yra R. Pak
sas. Bendrovei vadovauja poli
tiko dukra Inga 
kuri šiuo metu neakivaizdžiai 
studijuoja teisę Mykolo Riome
rio universitete. 

„Įmonės kryptis yra :; :, ką 
suprantu — konsultacijos, in
vesticijos, nekilnojamasis tur
tas . Porą kartų buvęs meru, 
premjeru, vėliau opozicijos va
dovu, prezidentu, galiu progno
zuoti, kas bus verslo srityje po 
metų, dvejų ar trejų, kokių spe
cialistų, paslaugų reikės Lietu
vai, čia atvažiavusiems užsie
niečiams", sakė R. Paksas. 

Pasak politiko. įmonė kol 
kas yra „embriono stadijos", 
mezgami pirmieji kontaktai , 
taigi apie jos dydį ar pajamas 
bus galima kalbėti ne anksčiau 
kaip po metų R. Paksas neat
meta, kad ateityje jam gali tek
ti aktyviai dirbti šioje bendro
vėje. 

„Dabar dukra bendrauja su 
suinteresuotais žmonėmis, 
kompanijomis, o pagrindinę 
kryptį prižiūriu aš. Tai savai
me suprantama. Ar trečio kurso 
studentė gali suteikti paslaugų 
žmogui, kuris nori investuot? 
Tai galiu padaryti aš", teigė R. 
Paksas. 

jono Pauliaus II 
popiežiavimo statistika 

Vat ikanas , balandžio 3 d. 
(„ReutersTBNS.) — Jono Pau
liaus II popiežiavimas prasidėjo 
1978 m. spalio 16 d. 

Šis popiežius Katalikų baž
nyčiai vadovavo 26 metus, pen
kis mėnesius ir 15 dienų — tai 
trečiasis pagal ilgumą pontifi
katas per visą du tūkstančius 
metų gyvuojančios Katalikų 
bažnyčios istoriją. 

Manoma, kad ilgiausiai 
Šventajame Soste išbuvo pir
masis popiežius šv. Petras, ku
rio valdymas tęsėsi mažiausiai 
34 metus. Viduramžiais būta 
nemažai popiežių, kurie Baž
nyčiai vadovavo po mėnesį ar 
dar trumpiau. 

Pavyzdžiui, 757 metais iš
rinktas Steponas II mirė likus 
keturioms dienoms iki oficialios 
paskelbimo popiežiumi ceremo
nijos. Mūsų laikais trumpiau
siai Šventąjį Sostą valdė Jono 
Pauliaus II p i rmtakas Jonas 
Paulius I, netikėtai miręs 33-
ąją pontifikato dieną. 

Per savo popiežiavimo lai
kotarpį Jonas Paulius II: 

- visų ganytojiškų kelionių 
po Italiją ir užsienį metu iš viso 
nukeliavo 1,247,613 kilometrų, 
arba 3.24 karto sukorė atstumą 
nuo Žemės iki Mėnulio; 

- 104 kartus buvo išvykęs į 
apaštalines užsienio keliones; 

- aplankė 129 pasaulio šalis 
ir teritorijas; 

- surengė 146 ganytojiškas 
keliones po Italiją; 

- 301 kartą aplankė Romos 
parapijas; 

- apaštalinėse užsienio ke
lionėse už Vatikano ribų pralei
do 822 dienas, arba dvejus me
tus ir tr is mėnesius; 

- perska i tė daugiau ka ip 
20,000 kreipimųsi; 

- perska i tė daugiau kaip 
100,000 kreipimųsi puslapių; 

- Vatikane surengė 1,161 
bendrąją audienciją, kuriose ap
silankė apie 17.8 mln. žmonių; 

- išleido 114 didelės apim
ties bažnyt inių dokumentų , 
tarp jų 14 enciklikų, 45 ganyto
jiškus laiškus, 14 apaštal inių 
paraginimų ir 11 apaš ta l in ių 
konstitucijų; 

- beatifikavo (paskelbė pa
laimintaisiais) 1,338 žmones — 
daugiau nei visi jo pi rmtakai 
per pastaruosius ketur is am
žius kar tu paėmus; 

kanonizavo (paskelbė 
šventaisiais) 482 palaimintuo
sius — daugiau nei visi jo pirm
takai per pastaruosius ketur is 
amžius kar tu paėmus; 

- paskyrė 231 kardinolą, iš 
kurių 183 šiandien da r yra gyvi, 
o 117 dar nėra sulaukę 80 metų 
amžiaus ir galės dalyvauti susi
rinkime, kuris rinks naująjį po
piežių; iš minėtųjų 117 kardino
lų 115 yra paskyręs Jonas Pau
lius II; 

- susitiko su daugiau nei 
1,600 politinių vadovų, iš kurių 
776 buvo valstybių vadovai, o 
246 — ministrai pirmininkai. 

Seime pagerb tas pop iež iaus 
a t m i n i m a s 

Viln ius , balandžio 4 d. 
(BNS) — Seime pirmadienį pa
gerbtas Šventojo Tėvo Jono 
Pauliaus II-ojo atminimas. 

Tylos minute popiežiaus at
minimui pagerbti spaudos kon
ferenciją pradėjo Socialdemo
kratų frakcijos atstovai. 

„Jei per pastarąjį ketvirtį 
amžiaus pasaulyje atsirado 
daugiau teisybės, mažiau dikta
tūros, daugiau taikos — čia ir 
Jono Pauliaus II-ojo, tiksliau — 
Jono Pauliaus Didžiojo, nuopel
nas", sakė Seimo pirmininko 
pavaduotojas socialdemokratas 
Česlovas Juršėnas. 

Kai C. Juršėnas, po
piežiaus atminimui pagerbti 

•oda 
apie Jono Pauliaus II-ojo vizitą 
Lietuv osi-
lankė ir Seime. Lietuvoje popie

žius lankėsi 1993 m. 
Popiežiaus Jono Pau l i aus 

II-ojo atminimą pagerbė ir par
lamentinės opozicijos vadovas 
konservatorius Andrius Kubi
lius. 

Pasak opozicijos vadovo, 
„popiežiaus mirtis paliko pa
saulį be didžiojo vadovo — tikė
jimo, žmogiškumo, politikos va
dovo". 

Kaip pabrėžė A. Kubilius, 
„mums, lietuviams, popiežius 
buvo ypatingas, sunku įsivaiz
duoti kitą tokio mas to pasaulio 
vadovą, kuris toks ar t imas lie
tuviams". 

„Šiame globaliame pasau
lyje jis buvo nekintanti vertybių 

i. kuri savo ypatingo stipru
mo magija viliojo visus — tikin

čius ir netikinčius", sakė A. 
::-

Pamaryje potvynis pamažu 
slūgsta 

Potvynis pamažu slūgsta ir šiame ka 

Š i lu t ė , balandžio 4 d. 
(ELTA) — Potvynio vanduo pa
maryje po truputį slūgsta. 

Pasak Šilutės rajono savi
valdybės Civilinės saugos tar
nybos vedėjo Romualdo Renčia-
liausko, vandens lygis krenta 
ties Šilininkais bei Rusne, ma
žėja ir apsemtų teritorijų. Pa
sak jo. ant Rusnės-Šilutės kelio 

Tomo Č m i i i e v o (ELTA) nootr 

vandens gylis dar siekia apie 35 
centimetrus. 

Teigiama, jog vanduo Šilu
tės rajone semia kiek daugiau 
nei 9.000 ha teritoriją. Joje yra 
7 kaimai 28 sodybos, kuriose 
gyvena 88 žmonės 

Žmonėms rimtesnės specia
liųjų tarnybų pagalbos kol kas 
neprireikė 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

VĖŽIUI CIGARETĘ 
GLAMONĖJANT 
TĘSINYS. PRADŽIA KOVO 29 D. 

IONAS ADOMAVIČIUS, MD 

3. Kasdien gausiai valgyk 
sėleninį maistą: stambiai maltų 
miltų duoną, vaisius (jų ketu
ris kartus per dieną), daržoves 
(jų penkis kartus), ypač ko
pūstų, kalafiorų ir brokolių 
niekada neužmiršk. 

4. Kasdien valgyk daug 
kalcio: jo daug yra žalios spal
vos daržovių lapuose (pvz. salo
tose) ir ankštiniuose (pvz., 
žirniuose ir įvairiose pupelėse). 

5. Pieno tik nugriebto ne
riebaus keturis puodelius per 
dieną išgerk ar iš jo pagamintą 
sūrį valgyk. 

6. Būtinai perkelk judėji
mą nuo liežuvio į kojas: ma
žiau kalbėk sėdėdamas ar sėdė
dama, o daugiau patylėk, 
vaikščiok ar bent pusvalandį 
pasidarbuok. Visi pensininkai, 
tupėdami kaip perekšlės vištos, 
šaukte šauksime savo pastogėn 
vėžį, na ir širdies smūgį bei 
insultą. 

7. Sureguliuok savo kūno 
svorį pagal duotas lenteles. 
Tegul pranyksta iš lietuvių 
tarpo vis tie vyriškieji kelnių 
nesulaikantieji riebuliai — 
obuoliai ir tos moteriškosios — 
kojomis liemenį remiančios 
kriaušės. 

8. Visi, kam per 40 metų, 
lietuviai ir lietuvės, reguliariai 
tikrinkimės pas gydytoją dėl 
storosios ir tiesiosios žarnos 
vėžio ir vykdykime visus jo 
nurodymus. Vėžys pažabojamas 
tik vos užgimęs, o kai jis jau 
pusbernis suauga, tada jo su
tvarkyti nė geriausiomis prie
monėmis neįmanoma. Tad ir 
visos nebūkime kaip rūkoriai, 
kaip girtuokliai, kaip nutukė-
liai, save žudą nesveiku gyve
nimu, nesidraugaukime su 
vėžiu ir nemėginkime jo 
atsikratyti tik tada, kai jo jau 
neįmanoma atsikratyti. 

Patys kovokime su 
storosios žarnos vėžiu 

Mano teta gerai jautėsi, kol 
pradėjo tuštintis su krauju. 
Buvo nustatytas jau toli pa
žengęs storosios žarnos vėžys. 
Kaip išvengti tokios tragedijos? 
Kodėl ji jautėsi gerai, o liga plė
tojosi? 

Pensininko storosios bei 
tiesiosios žarnos vėžys gali bū
ti gydytojo nepastebėtas tol, kol 

padėtis be išeities. Ir štai ką 
reikia daryti, norint tokio blo
gio išvengti. Piktybinis storo
sios žarnos auglys gana dažnas. 
Pavojus padidėja kiekvienam, 
sulaukusiam per 40 metų. 
Dažnesnis nelaukiamas svečias 
tiems žmonėms, kurių kraujo 
giminės turėjo storosios žarnos 
vėžį: kurie serga žarnų 
uždegimu; kurie valgo riebiai ir 
mažai vartoja rupaus, sėlenų 
gausaus maisto. 

Kaip nustatyt i ankstyvos 
stadijos vėžį? 

Juo anksčiau vėžys aptin
kamas, tuo daugiau galimybių 
jį išgydyti. Todėl net ir tie 
vyrai bei moterys, kurie nieko 
blogo nejaučia, privalo: 

1. Sulaukę per 40 metų kas
met išsitirti tiesiąją žarną per 
išeinamąją angą. 

2. Daugiau kaip 50 metų 
sulaukę kasmet išsitirti išma
tas bei tiesiąją žarną specialiu 
aparatu. 

Perspėjantieji storosios 
žarnos vėžio požymiai yra trys: 

1) pakitęs tuštinimasis, 2) 
kraujavimas iš išeinamosios 
angos ir 3) slaptas kraujas 
išmatose. 

Kaip apsisaugoti nuo storo
sios žarnos vėžio? Riebus mais
tas didina vėžio atsiradimo ga
limybę, o sėlenų gausus maistas 
(lietuviška duona, vaisiai, dar
žovės) tolina galimybę vėžiui 
atsirasti toje žarnoje. 

Štai kaip turime maitintis: 
1. Nenutuk, o nutukęs re

guliuok savo svorį. 
2. Valgyk liesesnį maistą. 

Kartu kovodamas su širdies 
smūgiu, kovosi ir su storosios 
žarnos vėžiu: vartok vien ku
kurūzų aliejų po kelis šaukš
tus kasdien, o visų kitokių 
riebalų iš viso venk. 

3. Pagausink tikrai lietu
višką valgį rupių miltų duona, 
vaisiais, daržovėmis. Nenaudok 
jokių priedinių, iš vaistinės 
pirktų sėlenų. 

4. Kiekvieną dieną vartok 
vitaminą A ir C (žalios ir 
geltonos spalvos daržoves bei 
citrusinius vaisius ir jų sultis). 

5. Kelis kartus per savaitę 
valgyk gausiai kopūstų, bro
kolių, briuselinių kopūstų su 
maistu kaip užkandą. 

6. Apsieik be jokio alko
holinio gėrimo. 

7. Nė iš tolo neliesk sūdyto, 
rūkyto ir su nitratais maisto. 
Taip pat nė vienam lietuviui 
nereikia rūkyto kumpio, tokios 
žuvies, šaltos mėsos, dešrų bei 
kitokių pusgaminių iš parduo
tuvės. 

Ankstyvas žarnyno vėžio 
nustatymas 

Storosios ir tiesiosios žarnos 
vėžys yra dažniausiai pasi
taikantis, kaip ir krūties, gim
dos kaklelio ir plaučių vėžys. 

Vėžys iki šiol visada yra 
vėžys; o jei jis dažnas — tai 
kiekvienas gydytojas, nepai
sant jo specialybės, privalo ne 
tik pats šia liga domėtis, bet ir 
žmonių dėmesį į šį negalavimą 
atkreipti. Nemažai šioje srityje 
padaryta. Moterys jau žino, jog 
reikia dažnai savo krūtines 
apsičiupinėti, ar ten neatsirado 
koks įtartinas gūželis; jos jau 
tikrinasi dėl gimdos kaklelio 
galimų pokyčių; dauguma 
žmonių tikrinasi plaučius. Bėda 
ta, kad iki šiol dauguma žmonių 
visai nesiorientuoja, kaip svar
bu yra reguliariai tikrintis 
storąją žarną, ypač jos tiesiąją 
dalį. 

Nėra daug ko norėti iš eili
nių žmonių, jei gydytojai į šį 
reikalą pro pirštus žiūri: girdi, 
tavo tiesiojoje žarnoje yra poli
pas, tačiau dar mažas, jo 
nereikia operuoti. Šiandien poli
pas laikomas vėžio galimu pra
dininku, todėl tokiu atveju visa
da reikia dvejopai elgtis: 1) 
periodiškai tikrintis ir polipus, 

KAIP KALBĖTI SU 
VAIKAIS 

Galbūt suaugusieji ir jau
čiasi kvailai, kai Šneka su savo 
vaikais, tačiau vaikai pradeda 
kalbėti anksčiau, jei su jais ben
draujantys suaugusieji kalba 
taip pat, kaip ir patys vaikai, o 
ne kaip suaugusieji. Tokias 
išvadas pateikė tyrimui va
dovavęs Carnegie Melion uni
versiteto (JAV) psichologijos 
profesorius Erik Thiessen. 
Rezultatai spausdinami žurnalo 
Jnfancy" kovo numeryje. 

Dauguma suaugusiųjų su 
kūdikiais kalba vadinamąja 
kūdikiams skirta kalba — 
paprastais sakiniais, aukštes
niu balsu ir dirbtinai išryškinta 
intonacija. Mokslininkai jau 
seniai žinojo, kad vaikams toks 
suaugusiųjų kalbėjimo būdas 
yra patrauklesnis. E. Thiessen 
su kolegomis išsiaiškino, kad, 
taip kalbant, kūdikiai žodžius 
išmoksta greičiau nei kalbant 
įprasta kalba. Mokslininkai 
atliko kelis eksperimentus su 8 
mėnesių vaikais. Jie vertino, ar. 

trumpiau nei dvi minutes, 
kūdikiai sugebės išmokti girdė
tus žodžius. Vaikai, klausę 
sklandžios kalbos su išryškinta 
intonacija ir kitomis kūdikiams 
skirtos kalbos savybėmis, žo
džius išmoko atpažinti greičiau 
nei monotoniškos suaugusiųjų 
kalbos klausę vaikai. 

E. Thiessen tyrimas taip 
pat gali paaiškinti ir tai, dėl ko 
suaugusiems taip sunku išmok
ti antrą kalbą, nors gimtąją 
kalbą jie gali naudoti be jokių 
pastangų. Visgi vaikai kalbėti 
mokosi praktiškai nuo nulio, o 
dauguma žinovų mano, kad 
vaikai geriau už suaugusius 

i geba mokytis kalbos. 
„Kalbos mokymasis — vie

nas pagrindinių dalykų, ku
riuos kūdikiui tenka padaryti, 
nes bendravimas su kitais žmo
nėmis yra be galo svarbus. 
Labai tikėtina, kad ypatinga 
kalbėjimo su vaikais maniera 
padeda jiems mokytis", — sakė 
mokslininkas. 

(Iš spaudos) 

ir tikrai vėžiškus pokyčius nus
tatyti kuo anksčiau; 2) net ir 
adatos galvytės dydžio polipus 
bei kitus augliukus reikia 
neatidėliojant šalinti. Taip 
turėtų elgtis visi gydytojai, tad 
jie pajėgs nuteikti visus žmo
nes. O taip nusiteikti jau pats 
laikas. Šiandien tiesiosios žar
nos vėžį galima anksti nusta
tyti ir laiku jo atsikratyti. 
Dabar gydymas tiek patobulėjo, 
kad dėl operacijos mirtingumas 
sumažėjo iki 5—10 proc. O prieš 
dvidešimt metų buvo 25—50 
proc. Tai labai maloni žinia 
visiems, kam reikia operuotis 
dėl storosios žarnos vėžio. 
Užtat visi— tiek gydytojai, tiek 
šiaip žmonės — dirbkime, idant 
minėtų operacijų kuo mažiau
siai reikėtų: o prireikus, kad jos 
būtų atliktos sergančiajam 
esant geriausiai pasirengusiam. 
Todėl kiekvienas reguliariai 
tikrinkimės visą kūną, ypač 
storąją žarną. 

Senoviškai savo sveikata 
tvarkys i senoviškai p e r 

ankst i į kapines keliausi 

Nors mirtingumas dėl storo
sios žarnos (tiesioji žarna yra 
storosios žarnos dalis) pastebi
mai sumažėjo, bet pooperacinis 
penkerių metų pavojus po 
minėtos operacijos liko toks pat. 
Dabar net 50 proc. pacientų 
miršta po storosios žarnos vėžio 
operacijos per pirmuosius 
penkerius metus. Tokių nelai
mių priežastis — jie per vėlai 
operuojami. Mažiausiai 25 proc. 

ligonių dėl storosios žarnos jau 
negalima operuoti, kai jie 
pirmą kartą patenka į ligoninę. 
Kitų tokių ligonių vėžys jau 
būna išplitęs į limfą. 

Prisiminkime, kas buvo 
padaryta prieš pusšimtį metų, 
kai reikėjo žmones įtikinti dėl 
krūties vėžio tvarkymo. Kiek
vienas krūtyse vėžio ženklas 
(aptikus guzą) yra jau vėlyva 
vėžio ligos apraiška. Tik tie krū
tyse esantys guzai laiduoja 
geras gydymo pasekmes, kurie 
atrodo esą gerybiniai, bet ope
ruojant jau esti piktybiškai pa
kitę. 

Šitą patirtį reikia taikyti 
gelbstint žmogų nuo tikros mir
ties dėl storosios žarnos vėžio. 
Šiandien visiems reikia pa
keisti mąstyseną. Reikia vėžį 
susekti tada, kai pasireiškia 
įvairus, nenuolatiniai ir ne vien 
vėžiui būdingi žarnyno sutriki
mai. Tai nedidelis kraujavimas, 
ne vien tik truputis gleivėto ar 
vandeningo skysčio iš tiesiosios 
žarnos, taip pat įvairaus stipru
mo diegliai bei vidurių skausmai. 

Visi aukščiau minėti ne
stiprūs nusiskundimai duoda 
pagrindo manyti, kad tai gali 
būti storosios žarnos vėžio 
ankstyvasis periodas. Nereikia 
atidėti tyrimo dėl galimo storo
sios žarnos vėžio net ir he-
morojumi ligoniui negaluojant. 
Tokiais atvejais būtinai reikia 
ištirti storąją — tiesiąją žarną 
proktoskopu — sigmoidoskopu 
ir padaryti storosios žarnos nuo
trauką. 

Pabaiga. 

Nesibaigia ginčai 
dėl „ p ro t i ngo sukūrimo" teorijos 

Jungtinių Valstijų akade
minė bendruomenė įsivėlė į 
nuožmią kovą dėl teorijos, kuri 
neigia darvinistinę evoliuciją ir 
tvirtina, kad gyvybė Žemėje 
atsirado įsikišus aukštesniam 
protui. 

Moksliniuose forumuose ir 
specializuotuose žurnaluose vis 
dažniau kaip pakaitalas evoliu
cijos teorijai pateikiamas dirb
tinio pasaulio sukūrimo mo
delis, teigiantis, kad gyvybės 
formų įvairovę Žemėje lėmė 
kažkokio nežinomo aukštesnio 
proto įsikišimas. Nūnai kone 
visuotinai yra pripažįstama 
evoliucijos teorija, kuri paplito 
prieš 145 metus, kai Charles 
Darvvin paskelbė perversmą 
biologijoje padariusį veikalą 
„Rūšių atsiradimas natūralio
sios atrankos būdu, arba Pra
našesnių veislių išlikimas kovo
je dėl būvio". (Origin of Species 
by Means of Naturl Selection, or 
the Preservation of Favoured 
Races ir the Struggle for Life). 
Tačiau naujoji teorija, remiama 
saujelės biologų ir akademi

niam ratui nepriklausančių 
veikėjų, darvinistus privertė 
užimti gynybines pozicijas ir tuo 
pačiu padrąsino konservatyvias 
krikščionių grupes, pasak ku
rių, evoliucijos teorija priešta
rauja bibliniam mokymui apie 
Dievo kūriniją. 

Evoliucijos šalininkai nau
jąją teoriją vadina mokslinio 
pagrindo neturinčia politikos ir 
religijos mišraine. „Jos pa
grindą sudaro krikščionių reli
ginis judėjimas*, — teigė Piet
ryčių Louisiana universiteto 
filosofijos mokslų habilituota 
daktarė profesorė Barbara 
Forrest, laikoma aršiausia 
protingo gyvybės sukūrimo kri
tike. Tačiau šio mokymo rėmė
jai tvirtina, kad evoliucijos 
teorija bejėgė atsakyti į kai 
kuriuos opius klausimus apie 
tam tikrų gyvybės formų atsi
radimą. 

„Mokslas nedaro pažangos 
neigdamas tai, kas bado akis", 
— sako Pennsylvania Lehigh 
universiteto biochemijos profe
sorius Michael Behe, aistringai 

ginantis dirbtinio gyvybės sukū
rimo idėją. 

Dirbtinio gyvybės sukūri
mo teorija teigia, kad tam tikrų 
gyvuosiuose organizmuose ran
damų darinių, pavyzdžiui, bak
terijų žiuželių ar kai kurioms 
vaisinių muselių rūšims bū
dingų papildomų sparnelių 
kilmės neįmanoma paaiškinti 
remiantis darvinistiniais na
tūraliosios atrankos ir neapi
brėžtojo kintamumo principais. 
Pasak M. Behe, žieželių san
dara ir įvairūs ląstelėse ap
tinkami „mechanizmai" nega
lėjo išsivystyti iš kitų gyvybės 
formų. Akivaizdu, kad jie buvo 
sukurti kaip ir pelėkautai ar 
rankinis laikrodis, teigia moks
lininkas, tačiau nutyli kas tai 
padarė. Vis dar didžiumą moks
lininkų sudarantys darvinistai 
tvirtina, kad M. Behe ir jam pri
jaučiantieji paprasčiausiai ak
centuoja dar neišaiškintus 
dalykus ir prieina išvados, esą 
juos sukūrė aukštesnis intelek
tas. 

(Iš spaudos) 

Nesąžiningos šimpanzės 
Šimpanzės supranta, kas 

yra sąžiningas žaidimas, bet jų 
elgesys priklauso nuo to, su kuo 
jos žaidžia, nustatė JAV moks
lininkai. „Nustatėme, šimpan
zių reakcijos į kitos gentainės 
elgesio variacijas, priklausomai 
nuo to, kokiai socialinei grupei 
jos priklauso, — pasakojo 
Georgia Emory universiteto 
Atlantoje (JAV) tyrėja Sarah 
Brosnan. — Tai labai įdomu, 
nes socialinę sritį tiriantys psi
chologai nustatė panašią elg
senos įvairovę ir žmonių 
visuomenėje". 

S. Brosnan su kolega Frans 
de Waail pirmieji pademonstra
vo, kad ne tik žmonės skiria 
nesąžiningą elgesį nuo sąži
ningo, — tai buvo padaryti ti
riant kapucinais vadinamas 
beždžiones. Beje, kapucinai 
neskiria nesąžiningo elgesio. 

kuo pasižymi šimpanzės. 
Apie savo tyrimus paskelbę 

mokslo žurnalo „Proceedings of 
the Royal Academy of Sciences, 
Series B" elektroninėje versijo
je, autoriai atskleidžia, kaip 
primatų ir žmonių ryšys 
atsispindi priimant spren
dimus. Jie yra įsitikinę, kad šis 
atspindys vystėsi ilgą laiką — 
dar nuo bendrų šimpanzės ir 
žmogaus protėvių. „Šimpan
zės ir žmonės atskirai vystėsi 
pastaruosius 5—7 milijonus 
metų, o kapucinai ir žmonės — 
apie 40 milijonų metų", — daro 
išvadas S. Brosnan. 

Mokslininkai stebėjo šim
panzes, kaip jos elgiasi ne
sąžiningų situacijų sąlygomis. 
Pavyzdžiui, dviem Šimpanzėms 
atlikus vienodą užduotį, atlygis 
skanėstu buvo duodamas tik 
vienai iš jų. Jei šimpanzės buvo 

artimos, nuskriaustieji į ne
teisybę nekreipdavo dėmesio. 
Bet jeigu taip atsitikdavo su 
mažiau pažįstama gentaine, po 
to su ja jokio bendradarbiavimo 
nebelikdavo. Panašiai reaguoja 
ir žmonės. 

„Kartu nuo gimimo gy
venusios, vienoje grupėje suau
gusios šimpanzės nereaguoja į 
neteisingą elgesį, bet suleistos 
kartu tik jau būdamos suaugu
sios, — reaguoja", — sakė S. 
Brosnan ir paaiškino, kad jos 
arba atsisakydavo vykdyti 
užduotis, arba visai nebeimda-
vo joms duodamo maisto. 

(Iš spaudos) 
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Remktte kr platinkite 
katalikiška spaud* 

Parduotuvę užplūdo 
gimdyvės 

Didžiojoje Britanijoje nėš
čios moterys užplūdo vieną pra
bangių prekių parduotuvę, kai 
pasklido gandas, kad joje pa
gimdžiusios moterys gaus 500 
svarų. Edinburg mieste esan
čios parduotuvės „Harvey 
Nichols" vadovai buvo priversti 
paneigti šį „miesto mitą", 
sklandžiusį tarp kūdikio besi
laukiančių moterų. Paplitus 
gandui, po parduotuvę pradėjo 
slampinėti būsimos mamytės, 
visai neturėdamos ketinimų ką 
nors pirkti. 

Parduotuvės vadovų kan
trybės taurę perpildė jau 
gimdyti į ligoninę važiuojančių 
moterų skambučiai — gimdyvės 
teiravosi, ar šios kalbos yra 
tiesa. „Harvey Nichols" atstovė 
spaudai nurodė, kad į parduo
tuvę per dieną užeidavo iki 
keturių devintą mėnesį nėščių 

moterų, kurios vaikštinėdavo 
tikėdamosi, kad joms pradės 
bėgti vaisiaus vandenys. „Gana 
keista matyti tiek daug besi
laukiančių moterų, kai parduo
tuvėje net nėra nėščiųjų sky
riaus, — sakė ji. Tai dėl gando, 
kad mūsų parduotuvėje pa
gimdžiusioms moterims pado
vanosime 500 svarų vertės 
čekį". 

Tačiau atstovė spaudai pa
žymėjo, kad „Harvey Nichols" 
vadovai jų parduotuvėje pa
gimdžiusiai moteriai greičiau
siai įteiktų mažą dovanėlę. „Ži
noma, mes neišisųstume gim
dyvės į ligoninę be mažos do
vanėlės ar kažko panašaus, bet 
neturiu supratimo, kas sugalvo
jo, kad jos gautų 500 svarų", — 
sakė ji. 

(Ii spaudos) 

MOTINOS PASIAUKOJIMAS 

Tai - Justi laikraštis 
DRAUGAS 

Tw« k*THUAM4*K » f « i O i 

- i - i - _ 

Nusižudė indė, turėjusi du 
aklus sūnus, kad jiems medikai 
galėtų persodinti jos akis, rašo
ma dienraštyje .Indi 3 n 
Express". 

Trisdešimt septynerių metų 
Tamizhselvi sūnūs — 17 metų 
Kumaran ir 15 metų Kumar — 
yra akli nuo gimimo. Tačiau 

moters auka buvo beprasmė. 
Miesto medikai sako, kad 
Kumar būklė yra tokia, jog jam 
nepadėtų ir ragenos persodini
mas, o jo vyresniojo brolio rage
na atrodo esanti nepažeista. 
Aklumo priežastis yra kita — 
katarakta. 

„Esame sakę artimiesiems, 

kad jaunesniajam nereikia per
sodinti ragenos", —- sakė ligo
ninės atstovas. O nusižudžiu
sios moters artimieji užsispyrę 
tvirtina, kad jos ragena būtų 
panaudota tik jos sūnums, 
niekam kitam. 

(Ii spaudos) 
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Šv. Tėvas Jonas Paulius, 1993 m. 
lankydamasis Lietuvoje, išlipęs iš 
lėktuvo oro uoste Vilniuje, 
pabučiavo Lietuvos žeme. (Eltos 
nuotr.) O besilankydamas 
Čikagoje 1979 m. spalio S d., 
Grant Parke aukojamu Mišių 
metu, nepamiršo ir lietuvių: 
„Mano nuoširdus sveikinimas 
Amerikos lietuviams. Likite 
ištikimi Kristui, Bažnyčiai. 
Branginkite kilnios savo tautos 
tradicijas. Tegloboja jus Dievo 
Motina Marija. Garbe Jėzui 
Kristui!" 

DRAUGAS, 2005 m. balandžio 5 d., antradienis 

MIRĖ „CONTAINMENT" POLITIKOS AUTORIUS / / 

ALEKSAS VITKUS 

Airiai Amerikoje mėgsta 
pasididžiuodami sakyti, kad 
pasaulyje yra tik dvi rūšys 
žmonių: airiai ir tie, kurie 
norėtų būti airiais. Ir taip 
pasitaikė, kad jiems dar tik 
prieš savaitę švenčiant jų 
patrono šv. Patrick dieną, savo 
namuose Princeton, NJ, su
laukęs 101 metų mirė airių 
kilmės garsusis Amerikos 
užsienio politikos ilgų metų 
įkvėpėjas ir vairuotojas George 
F. Kennan. 

Gimė jis 1904 m. Mihvau-
kee, VVisconsin valstijoje. 
Studijavo Princeton ir Berlyno" 
universitetuose. Savo diploma
tinę karjerą pradėjo Ham
burge, Vokietijoje, vėliau ilgai 
dirbo Valstybės departamente, 
buvo JAV politikos planavimo 
skyriaus viršininkas, gerai susi
pažinęs su sovietiškomis realy
bėmis, ir 1943 m. jam buvo 
patikėta suformuoti Amerikos 
ambasadą Maskvoje. Vėliau jis 
tapo Maskvoje ir pačiu amba
sadoriumi, bet neilgam. Stalin 
nelabai patiko Kennan pasi
sakymai apie Sovietų Sąjungą, 
ir 1953 m., sovietams reikalau
jant, jis buvo iš Maskvos at
šauktas. Kuriam laikui pasi
traukęs iš diplomatinės tarny
bos, Kennan 1961 m. buvo 
prezidento John F. Kennedy 
ambasadorius tuometinėje Ju
goslavijoje. Išėjęs į pensiją, 
Kennan tapo istorijos ir poli
tikos profesoriumi tame pa
čiame Princeton universitete. 

Parašė keletą knygų ir gavo 
net dvi Pulitzer premijas už 
istorijos ir biografijos knygas: 
„Russia Leaves the War" (1956) 
ir „Memoirs, 1925—1950" (1967). 

Kaip tipiškas Amerikos elito 
atstovas, Kennan savo anksty
vajame veikale „The Prere-
ąuisites" rašė, jog balsavimo 
teisių suteikimas naujiems imi
grantams negrams pažemino (!) 
Amerikos politikos orumą. Jo 
nuomone, tokiais „dependents", 
ir ne tik jais, bet ir visos vals
tybės valdymu, turėtų rūpintis 
tik labiau išsilavinę žmonės. 
Nelabai jis pakeitė tokią nuo
monę ir vėlyvesniame amžiuje 
(1980), kai jis pasiūlė sudaryti 
Valstybės tarybą iš prezidento 
parinktų vertų kandidatų, ku
rie saugotų Amerikos interesus. 

Kaip pagarsėjęs sovietų 
reikalų žinovas, G. Kennan bu
vo JAV valstybės sekretoriaus 
James F. Byrness paprašytas 
padėti jam suprasti sovietų 
imperijos amerikiečiams ne
įprastą ir neįkandamą naują 
enigmą. "Tuo metu Kennan iš 
Maskvos 1946 m. atsiuntė ilgą, 
8,000 žodžių, istorinę tele
gramą, kurioje jis išdėstė savo 
samprotavimus apie sovietų 
politiką. Netrukus po to buvo jo 
garsus straipsnis įtakingo ,.Fo-
reign Affairs" žurnalo 1947 
metų liepos laidoje, kuriame jis 
dar plačiau išdėstė savo pa
žiūras, kaip Amerika turėtų 
elgtis su savo neseniai buvusiu 
sąjungininku. 

Čia jis aiškino, kad Sovietų 
Sąjunga tuomet jautėsi apsup

ta kapitalistinio pasaulio, ir kad 
jos antagonistinė laikysena 
neleis sukurti jokios ilgalaikės 
taikingos koegzistencijos. Jis 
tačiau buvo įsitikinęs, kad karo 
smarkiai nualinta Sovietų Są
junga ir jos prievartinė valdymo 
sistema ilgainiui subyrės, svar
biausia, ideologiškai netin
kamos ekonominės krašto poli
tikos dėka. Kannan tikino, jog 
Sovietų Sąjunga, nors ir ne
ginčijamai pasaulinė karinė ga
lybė, ji jau savo pačioje esmėje 
turėjusi sėklų, kurios anksčiau 
ar vėliau turėjo ją privesti prie 
visiško supuvimo. 

Taip G. Kennan ir pasiūlė 
vadinamąją sovietų sulaikymo 
arba „firm containment" poli
tiką, pagal kurią bet kokiam 
sovietų žingsniui plėsti savo 
imperiją, Amerika turėjo kuo 
greičiausiai priešintis. Bet atim
ti, kas jau buvo prarasta komu
nizmui, jis nesiūlė. 

Lietuviai, kurie dar prisi
mena 1946—1947 metais pa
skelbtą "sulaikymo, arba „con
tainment" politiką, turbūt ir 
šiandien dar jam nenorėtų už 
tai atleisti. Juk tokia politika, jų 
nuomone, paliko Rytų Europą, 
kartu su Lietuva, sovietų ver
gijoje, trukusioje beveik pusę 
šimtmečio. 

Tą „containment" politiką 
pradžioje kietai vedė visi trys 
prezidento Harry S. Truman 
paskirti valstybės sekretoriai: 
James F. Byrnes, George C. 
Marshall ir Dean Acheson, o po 
to — ir kiti. Išsivystė vadina
masis šaltasis karas, retkarčiais 

virsdamas karštu. Amerikie
čiams taip atsitiko Korėjoje ir 
Vietname, o sovietams — 
Afganistane, bet abi didžiosios 
pasaulio galybės tiesioginio 
susirėmimo išvengė. 

Milijonai žmonių žuvo, mi
lijardai dolerių buvo išleista 
atominių ginklų varžyboms, ir 
pagaliau taip, kaip Kennan 
buvo pranašavęs, Sovietų 
Sąjunga sugriuvo, ir šaltasis 
karas pasibaigė. Todėl vis dėlto 
turėkime drąsos pripažinti, kad 
ta George F. Kennan „contain
ment" politika ir- privedė prie 
Sovietų Sąjungos sugriuvimo, o 
Lietuvą ir kitas Rytų Europos 
valstybes — prie visiškos poli
tinės nepriklausomybės, nors ir 
su dideliais žmonių, materia
liniais ir morauiiais nuosto
liais. Privedė be Itaro, gal galė
jusio būti net branidkioliniu, o tik 
su „dainuojančia" revoliucija. 

Baigdamas vis dėlto noriu 
priminti, kad ir šis'didysis sėk
mingas „containHfcent" politikos 
architektas Georgė F. Kennan į 
sehatvf' lyg ir pasidavė per 
beveik visą paskutinį XX am
žiaus dešimtmetį1-Amerikoje ir 
daug kur Europdje pasklidu
siam nusistatymui prieš Ru
sijos tariamai bereikalingą er
zinimą dėl mūs*3' tada taip 
lauktos NATO ^plėtros. Yra 
dokumentuotas niūms šiandien 
sunkiai suprantamas Kennan 
pasisakymas, kad'„sprendimas 
praplėsti NATO0 yra viena iš 
pražūtingiausių Amerikos poli
tikos klaidų pokarinėje šaltojo 
karo eroje". 

NEVALIA NAUDOTIS IR T U O , 
KO NEIŠGABENO IR NESUNAIKINO 
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ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Jei ne ant šio svieto, tai ant 
Dievo sūdo 

Negalės nuslėpti nei 
menkiausio grūdo. 

Deklamavo knygnešys 
Kazys Gabriūnas 

Daugumą KGB bylų sovie
tai išgabeno į Rusiją. Išgabe
nimo tikslai aiškūs: nuslėpti 
SSRS spectarnybų piktada
rystes okupuotoje Lietuvoje, 
nuslėpti genocido vykdytojus, 
kolaborantus bei bendradar
bius, kuriais šantažo pagalba 
galėtų naudotis toliau. Žinoma, 
kad daug bylų KGB sudegino 
savo būstinės kieme. Pats buvęs 
LKP CK pirmasis, dabar LSDP 
pirmasis, buvęs prezidentas, 
dabar premjeras Algirdas 
Mykolas Brazauskas yra viešai 
išreiškęs savo norą išlikusias 
bylas sudeginti. 

Ko neišgabeno, ko nesudegi
no, dabar jau valstybės nor
matyviniais aktais numatoma 
uždrausti naudotis 70 metų. 
Akivaizdu, kad Lietuvoje 
valdžia pasišovė slėpti buvusio 
okupanto nusikalstamas veikas, 
globoti nusikaltėlius. 

Sakoma, kad rankraščiai 
nedega. Pridurtume, kad nede
ga jie juolab, jei turi paslapčių. 

Visos paslaptys anksčiau ar 
vėliau iškyla į viešumą, iškyla 
būtinai, jei jas stengiamasi nus
lėpti, maskuoti. Antai apie 
Molotov-Ribbentrop slaptuo
sius protokolus sužinojo ne tik 
valstybės, kurias protokolai 
lietė, sužinojo visas pasaulis, 
nes jie buvo slaptieji. Ir dėl 
nepaviešintų paslapčių labiau
siai kenčia ne paslapčių aukos, 
ne kokie smalsuoliai, o pas
lapčių kaltininkai, savininkai, 
saugotojai. Jie patiria nuolatinę 
psichologinę įtampą, baimę, kad 
pikti darbai bus išviešinti, kad 
ateis atsiskaitymo valanda. 
Okupanto kolaborantai, spec
tarnybų agentai bei bendradar
biai esant Dievo „sūdą" netiki, 
tačiau yra tautos teismas, tau
tos pasmerkimas, jų vaikų, 
vaikaičių, provaikaičių teismas 
ir pasmerkimas net po nu
sikaltusiųjų mirties. Šioje žemė
je. Ar verta tokią kaltės naštą 
nešti iki gyvenimo pabaigos? 
Paslapčių viešinimo 70-čiai 
metų draudėjai taip pat nusipel
no pasmerkimo, nes neskatina 
kalčių išpažinimo, daugelį laiko 
įtampos, baimės, šantažo pavo
jaus spąstuose. Skaitytojui 
pateiksiu dviejų asmenų, ku
riems Dievo „sūdąs" žinomas. 

Atgimimo metais Panevėžio 
laikraštyje „Laisvas žodis" buvo 

išspausdinta kunigo Antano 
Valantino, Vadatkų klebono, 
išpažintis. Kunigą po karo už
verbavo spectarnybos, davė 
užduotį. Jis, atvykęs į mišką 
partizanų išpažinčių klausyti, 
kartu su zakristijonu po išpa
žinties ir komunijos pavaišino 
partizanus gėrimu su migdo
maisiais vaistais. Miegantys 
partizanai buvo suimti. Kunigas 
laikraštyje išsakė didelį gailestį 
dėl padaryto nusikaltimo, prašė 
atsiliepti nukentėjusiųjų gi
mines, kad padarytą skriaudą 
nors kiek galėtų atpirkti. Iš
girdę kunigo išpažintį, nuo
širdžią atgailą, žmonės jo 
neniekino, nepasmerkė. Jis 
niekur iš tos parapijos nesi
traukė, sąžiningai vykdė sielo
vados darbą, rinko tautosaką, 
rašė eiles (įsteigta jo vardo poe
zijos premija). Sulaukęs 88 
metų amžiaus, Antanas Valan-
tinas pernai akis užmerkė 
ramybėje. 

Neseniai per Lietuvos tele
viziją buvo rodomas Baltaru
sijoje gyvenantis ir sielovados 
darbą dirbantis kunigas Juozas 
Buika. Atgimimo priešaušry 
Vilniaus elektros skaitiklių fab
rike dirbęs sargu, J. Buika įsi
taisė vienoje bažnyčioje zakris
tijonu. Nusižiūrėjo į atliekamas 
apeigas, išvažiavo į Lenkiją ir 

ten, per itin trumpą laiką gavęs 
kunigo įšventinimus, išvyko 
(maskuotės tikslu) į Baltarusiją, 
gavo parapiją. Netrukus pa
aiškėjo, kad J. Buika yra 
išdavęs kelias dešimtis parti
zanų, kad tapo „raudonu" 
kunigu. Tai jis, užuot atlikęs 
tautai išpažintį, tautiečių krau
ju sutepta ranka laimino mūsų 
Seimo „keturis komunarus", 
nuvykusius Lukašenkos „sau
lės" pagarbinti. Taigi švent
vagišku būdu maskuojama, J. 
Buikos paslaptis iškilo į vie
šumą. Išpažinties ir atgailos 
nebuvo, todėl žmonių ir Dievo 
teismo baimė išliko; ramybės 
nėra jam, jo ramybės linkėjimas 
kitiems — beprasmis. 

Viena didžiausių vertybių 
— ramybė. Jei ramybės nėra, 
nelieka vietos kilnioms min
tims, geriems darbams. Kaip 
besislapstytų nusikaltėliai, ko
kiose saugyklose ir kokiems ter
minams globotojai uždarytų jų 
bylas, ramybės nebus. „Ge
radarių" tarsi suteikiama ramy
bė 70-čiai metų, atima ramybę 
gal ir nelabai prasikaltusiems, 
gal kaltes išpažinti norintiems 
žmonėms. Atima ne tik jiems, 
bet ir jų palikuonims. Ne keršto, 
ne pasmerkimo, o ramybės dėlei 
draudimo naudotis KGB archy
vais neturi būti. 

DANUTE BINDOK1ENE 

Mirė popiežius... 

Popiežius Jonas Paulius II (Karol VVbjtyla), 
g. 1920 m., pas savo Kūrėją iškeliavo 
2005 m. balandžio 2 d., popiežiumi iš

buvęs kiek daugiau, kaip 26 m. ir per tą laiką 
pakeitęs pasaulį. 

Šv. Petro vietininku išrinktas 56 m. am
žiaus, sveikas ir tvirtas, pasižymintis jaunatviš
ka energija, visą save atidavė sunkioms savo 
pareigoms. Jis šią ašarų pakalnę paliko jau su
vargęs, 84 m. senelis, skausmingų ligų kanki
namas, nebepajėgiantis ištarti žodžio... Tačiau 
iki paskutinės gyvenimo valandos šv. Tėvas 
neparodė nusivylimo, nekantrumo, priimdamas 
jam siunčiamą ligos ir senatvės naštą, ken
tėjimus aukodamas Dievui ir savo pavyzdžiu 
skatindamas tikinčiuosius panašiai daryti. 

Po šv. Tėvo mirties žiniasklaida ypač pa
brėžė, kad jis buvęs tas pagrindinis įrankis, 
pakirtęs komunizmo galybės šaknis, nes gerai 
supratęs, kad žmogus turi būti laisvas: laisvai 
gyventi, melstis, tikėti. Popiežiaus apsilankymo 
dėka, Lenkijoje įsižiebusi laisvės siekio ki
birkštėlė netrukus virto gaisru, persimetė ir į 
Lietuvą, ir į kitas sovietų imperijos narve už
darytas valstybes. 

Ir kokia tai didelė Dievo malonė, kad Karol 
VVbjtyla popiežiumi išrinktas kaip tik tuo pavo
jingu ir kritišku laikotarpiu. Jo tvirtas tikėji
mas, šviesi, patraukli asmenybė, nepalaužia
mas principingumas paliko neišdildomą įspūdį 
visiems, kam teko laimė šį popiežių sutikti, 
matyti. Jonas Paulius II nebuvo „Vatikano po
piežius", kaip daugelis kitų ankstesniais lai
kais. Savo kadencijos dešimtmečiais jis lankėsi 
104 valstybėse, susitiko su katalikais, kitais 
krikščionimis ir nekrikščionimis, užsitarnau
damas visų pagarbą, net ir tų, kurie nesutiko su 
jo skelbiamomis doktrinomis. Popiežius Jonas 
Paulius II nebijojo didiesiems į akis pasakyti 
teisybę, juos viešai papeikti; jis mokėjo ben
drauti su pačiais mažiausiais, vargingiausiais, 
nešdamas jiems viltį ir Kristaus meilę; ypač šil
tai bendravęs su jaunimu sąskrydžiuose, su
traukusiuose jaunuolius iš viso pasaulio. 

Ar įmanoma pamiršti popiežiaus Jono 

Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje 1993-ai-
siais? Jo žodžius, ištartus gražia lietuvių kalba, 
jo maldą Aušros Vartuose, Kryžių kalne? Tu
rėjome progos popiežių pamatyti ir Čikagoje 
1979 m., kai jis aukojo Mišias atvirame ore 
Grant Parke, kai vėliau su savo palydos vilks
tine pravažiavo California gatve pro Marąuette 
Parką, kur laukė minios lietuvių — plevėsavo 
trispalvės, o moterys ir mergaitės buvo pasi
puošusios tautiniais drabužiais... 

Retkarčiais išgirsdavome tarytum prie
kaištą, kad popiežius yra lenkas... Ir tikrai: tai 
buvo pirmasis slavų kilmės popiežius Katalikų 
Bažnyčios istorijoje ir pirmas neitalas per dau
giau kaip 400 metų. Tapęs popiežiumi, jis taip 
pat tapo „betautis" — priklausantis visiems 
katalikams, kuriame pasaulio krašte jie begy
ventų, kuria kalba bekalbėtų, kurios rasės ar 
tautybės bebūtų. Tačiau ypatinga pagarba 
popiežiui Jonui Pauliui II priklauso dėl to, kad 
jis neatsisakė savo kilmės krašto, nei jo kalbos. 
O kiek atvejų žinome, kai žmonės, išvykę iš 
savo tėvynės, pasiekę užsienyje turtų ar garbės, 
nebenori pripažinti savo tautybės! Popiežius 
yra pabrėžęs, kad žmonėms svarbu nepamiršti 
savo šaknų, ir savo elgesiu tai įrodė. 

Aukodamas pirmąsias savo Mišias Šv 
Petro bazilikoje 1978 m. spalio 22 d., naujasis 
popiežius Jonas Paulius II pasakė: „Nebijo
kite!" Tą žodį jis daug kartų pakartojo, keliau
damas po pasaulį, rašydamas popiežiškuosius 
raštus, enciklikas. Tas padrąsinantis žodis nu
ėmė baimės naštą, kone pusšimtį metų slėgusią 
ateistinio komunizmo okupuotus kraštus — 
pirma Lenkiją, paskui Lietuvą ir kitus- Žmonės 
išdrįso reikalauti laisvės ir laimėjo. 

Pirmą kartą per 26 m. Katalikų Bažnyčia 
yra pasilikusi be Ganytojo. Ta padėtis tęsis, kol 
bus palaidotas popiežius Jonas Paulius II, pasi
baigs gedulo dienos ir 117 kardinolų, iš visų 
žemynų atvykusių į Vatikaną, paskelbs: 
„Habemus papam!" Melskime Šv. Dvasios ma
lonės, kad naujasis šv. Petro vietininkas galėtų 
žengti popiežiaus Jono Pauliaus II pėdomis. 

Nr.U 

DIEVO - ŽMOGAUS POEMA 
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimas ir kančia 

Marija Valtorta 

Bet Jėzus girdi išsakomus priekaištus. Jis 
uždeda ranką ant palenktos paskutiniam pabu
čiavimui Magdalietės galvos ir taria: „Palikite ją 
ramybėje. Kodėl ją liūdinate ir skaudinate? Jūs 
nesuprantate, ką ji padarė — tai buvo ne švaisty-
masis, o geras darbas Man. Vargšų visuomet bus. 
O Aš greit jus paliksiu. Vargšų visada turėsite, o 
Mane — ne visuomet. Visada galėsite dalyti 
išmaldas vargšams, o Manęs, Žmogaus Sūnaus, 
netrukus jau nebegalėsite pagerbti tarp žmonių, 
nes jie taip panorės, ir jau bus atėjusi mano 
valanda. Meilė Mariją apšvietė: ji pajuto, jog arti
nasi paskutinė Mano valanda. Išpildama aliejų 
ant Mano kūno, ji tai padarė Mano laidotuvėms. 
Iš tiesų sakau jums: kur tik bus skelbiama 
Džiugioji Naujiena, ten bus pasakojama ir apie šį 
pranašiškos meilės darbą. Visame pasaulyje ir 
visais laikais. Tai Dievas panorėjo, kad gimtų 
kitos Marijos, kurios nebrangina žemiškų daiktų 
vertės, neprisiriša prie jų ir visai negaivina prisi
minimų apie praeitį; jos viską sutrypia po 
kojomis, kas kūniška ir pasaulietiška, kurios 
naikina pačios save ir atsiduoda Viešpačiui iš 
meilės, kaip kad ši Marija padarė su nardo alieju
mi bei alebastro indu. Pakartosiu tau žodžius, 
pasakytus fariziejui Simonui ir tavo seseriai 
Mortai: Tau viskas atleista, nes tobulai mylėjai'. 
Tu pasirinkai geriausiąją dalį, ir ji nebus iš tavęs 
atimta. Eik ramybėje, Mano švelnioji, atrastoji 
avele. Eik ramybėje. Per amžius tu maitinsiesi 
meilės ganyklose. Stokis. Pabučiuok ir Mano 
rankas, kurios tave palaimino ir išrišo... Mano 
rankos daugelį išrišo, laimino ir gydė, daugeliui 
padarė gerų darbų! Tačiau sakau jums: ta tauta, 
kuriai buvau geradaris, jau yra pasiruošusi per
verti tas rankas..." 

Kvapiame ore pakimba slegianti tyla. Marija 
Magdalietė, kurią visą lyg apsiaustas dengia 
plaukai, bučiuoja Jėzaus ištiestą ranką, neati
traukdama nuo jos savo lūpų... 

Morta irgi susijaudinusi. Ji prieina arčiau, 
meiliai pina palaidus Marijos plaukus į kasas, 
kartu šluostydama jais savo veidą — per skruos
tus tekančias ašaras... 

Valgis jau niekam neberūpi... Jėzaus žodžiai 
verčia susimąstyti. Pirmasis pakyla Alfiejaus 
Judas. Jis atsiprašo ir pasitraukia. Iš paskos 
nuseka ir jo brolis Jokūbas, taip pat ir Andriejus 

su Jonu. Likusieji irgi pakyla, plaunasi rankas 
sidabriniuose dubenyse, kuriuos prineša tarnai 
Marija su Morta patarnauja Jėzui ir Lozoriui. 

Į menę įėjęs tarnas pasilenkia prie 
Maksimino. Jie apie kažką kalbasi. Tada 
Maksiminas kreipiasi į Jėzų: „Mokytojau, atėjo 
žmonės, kurie norėtų Tave pamatyti. Jie sakosi 
atvykę iš toli. Ką mums daryti?" 

Jėzus pašaukia Pilypą, Zebediejaus Jokūbą ir 
Tomą: „Eikite, skelbkite ir gydykite Mano vardu. 
Praneškite visiems, kad rytoj Aš eisiu į šventvk-

w. 
„Ar verta šitai pasakyti, Viešpatie?" — pa

klausia Simonas Uolusis. 
„Nutylėti būtų nenaudinga. Nes priešai šią 

žinią jau paskelbė šventajame mieste. Eikite". 
„Nesuprantama, iš kur jie sužinojo... Draugai 

juk nepasakė..." 
„Tarp daugelio draugų visuomet būna ir 

priešas, Jonos Simonai. Jau pernelyg daug yra 
tokių, kurie labai greitai ir lengvai vadinami 
draugais. Kai pagalvoju, jog man teko tiek mels
tis ir laukti!.. Bet taip buvo pirmosiomis die
nomis, kai dar neužmiršome atsargumo. O per
galės mus apakino, tapome neatsargūs. Ir tai 
buvo klaida. Tačiau taip atsitinka visiems 
nugalėtojams. Pergalės aptemdo žvilgsnį ir daro 
mažiau apdairius. Žinoma, turiu omenyje mus. 
mokinius, o ne Mokytoją. Jis tobulas. Taigi 
išdavystės reikia bijotis mums", — begėdiškai 
meluoja Judas Iskarijotas. 

Neįmanoma aprašyti Jėzaus žvilgsnio, kai Jis 
pažvelgia į būsimą išdaviką. Tai įspėjimas, pilnas 
neapsakomo skausmo... Bet Judo tas žvilgsnis 
nesujaudina, ir jis žengia prie stalo, ketindamas 
palikti salę. Jėzus seka apaštalą akimis... ir pa
klausia: „Kur eini?" 

JŠiaip išeinu", — išsisukinėja Judas 
J i menės ar iš namų?" 
„Noriu truputį pajudėti..." 
„Neik, Judai. Pasilik su Manimi, su mumis..." 
„Juk Tavo broliai išėjo? Taip pat ir Jonas su 

Andriejumi. Kodėl aš negaliu-1" 
Jfe* neketini eiti poilsiui kaip j ie . " 
Judas nieko nesako, bet vis tiek išeina. Salėje 

tyla. Tik tarpusavyje susižvalgo namų šei
mininkas ir keturi likusieji apaštalai - Petras, 
Simonas, Matas ir Baltramiejus Bus daugiau. 

t 
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TARP DVIEJŲ PASAULIŲ 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Žmogus, kūno ir sielos jun
ginys, gyvena tarsi ant dviejų 
pasaulių ribos, gyvena t a rp 
dangaus ir žemės. Vienas pa
saulis yra dvasinis, o ki tas 
medžiaginis „Visi turime nuo
voką apie dvasią ir medžiagą ir, 
jei bandytume duoti jų apta
r imus, tą nuovoką greičiau 
aptemdytume negu išryškin
tume. Tarp tų dviejų pasaulių 
yra didelis ryšys. Jie, regis, 
vienas su kitu suausti į kokią 
tai vienybę, kurios centre yra 
žmogus, kūrinijos gražiausias 
žiedas ir jos likimo reiškėjas. 
Regimojo pasaulio likimas žmo
gaus stebimas su širdgėla ir 
grauduliu sieloje. Jo likimas 
sprendžiamas erdvės ribose ir 
judėjimo skaičiuose. Visas ju
dėjimas suskaičiuotas taip, kad 
visi mes regimame pasaulyje 
esame gavę pradžią ir judame 
prie pabaigos, atseit, einame 
prie laiko išnykimo. Visa me
džiaginė tikrovė visą laiką 
ritasi mūsų gyvenimu ir, pa
siekusi dangaus horizontą, visai 
mums išnyksta. 

Nepripažįstant dvasios, 
vienintelė tikrovė belieka tik šis 
regimasis pasaulis, kuris vis 

tiek mums nesugrąžinamai 
išnyks. Todėl žmogus gyvena 
nuolatinėje grėsmėje. Tą grės
mę patsai žmogus sau didina, 
kai, nei Dievo, nei savosios dva
sios nepripažindamas, jis graso 
sunaikinti visą regimąjį pasau
lį. Medžiagos slaptingųjų jėgų 
suradime ir naujųjų laimėjimų 
svaigulyje šių laikų žmogus 
nukreipė dėmesį į materiją, 
kaip į vienintelę buvimo tik
rovę. J is rengiasi užvaldyti dan
gaus kūnus , tarsi, pasiekus 
mėnulį ir Marsą, daugiau 
žmogui nereikės mirti. O palik
tas sau vienas, nors ir su savo 
tais didžiaisiais laimėjimais j i s 
yra silpnas ir nepajėgus. J o 
gyvenimas prilygsta pavasario 
puriam žiedui, kuris greit nužy
di ir nukrinta. Be dvasinio 
pasaulio gyvenimas būtų be 
prasmės ir vargas be pagalbos. 

Kristaus mokymu, dvasinis 
pasaulis prasideda mumyse. J i s 
sako, kad dangaus karalystė 
yra mumyse. Ta karalystė savo 
paskirtimi siekia neprieinamos 
šviesos, iš kurios turi ateiti regi
majam pasauliui didžioji pagal
ba. Kai valstybių galvos i r 
diplomatai, matydami ir j aus 
dami moderniojo pasaulio su
naikinimo pavojus, kalba apie 
visuotinįjį nusiginklavimą, iš 

stojo jurgio Matulaičio misijoje Lemonte (iš kairės): kun. 
••• -t- v> Saulaitis, SJ, misijos kapelionas kun. Algirdas Paliokas, 

Sj, ir prei. dr . Ignas Urbonas. Baniutės Kronienės nuot rauka . 

Palaimintoj 
Antanas 

Vatikano popiežiai kreipia viso 
krikščioniškojo pasaulio dėmesį 
į maldos reikalingumą taikai 
išsaugoti. Šventas Tėvas Jonas 
XXIII, dabar jau palaimintuoju 
paskelbtas, skatino tikinčiuo
sius kasdien kalbėti rožinį 
(rožančių) už taiką. Rožinio 
kalbėjimas, kaip sako popie
žius, neša didžiuosius taikos 
turtus, kurie pasiekia paskirus 
individus, šeimas ir visas tau
tas. Istorijoje turime nemažai 
atsitikimų, kai didžiosios Euro
pos valstybės per pamaldumą į 
Dievo Motiną Mariją iš ašarų ir 
kraujo tamsiosios nakties ga
lėjo sugrįžti į taikos gerovės 
visuomeninę tvarką. 

Gal kas pasakys, kad nei 
rožinis, nei kita malda ginklų 
nesunaikins ir taikos pasauliui 
neduos. Nesunaikins ginklų, 
bet duos ramybę žmogui, kuris 
tuos ginklus kala. Taikos pa
saulyje nėra todėl, kad jos nėra 
pačiame žmoguje. Apaštalas 
Jokūbas rašo laiške, klaus
damas: „Iš kur atsiranda karai, 
ir tarp jūsų kivirčai? Ne iš kur 
ki tur , tik iš jūsų užgaidų, 
kurios nerimsta jūsų sąnariuo
se. Geidžiate ir neturite? Tuo
met žudote. Pavydite ir nega
lite pasiekti? Tuomet kovojate 
ir kariaujate. Jūs "neturite, nes 
neprašote. Jū s prašote ir ne
gaunate, nes negerai prašote — 
tik savo įnoriams patenkinti" 
(Jok. 4, 1-3). 

Šaltuosius neapykantos le
dus žmoguje tirpdo malda. Be 
to, mūsų regimasis pasaulis 
nėra išskirtas iš visos kūrinijos, 
kuris turi sudaryti darnią vie
numą savąja paskirtimi ir 
bendro tikslo siekimu. Kai visa 
kūrinija siekia savo Kūrėjo gar
bės pasireiškimo, medžiaginis 
pasaulis negali išsiskirti. Be 
dvasinio pasaulio jis lieka ir 
kurčias, ir aklas. Medžiaga yra 
ženklas dvasiai apsireikšti. 
Taigi, nors ir iš tolo, ji yra pa
šaukta į dvasios aukštybes 
žmogaus prigimties pašau
kimu. O visų motinų Motina 
Marija ir Dievo Motina rū
pestingu žvilgsniu stebi kiek
vieno žmogaus sielos judėjimą 
ir Ji gali joje įdiegti ramybės ir 
taikos dvasią. J i , dangaus ir 
žemės Karalienė, gali duoti 
taiką visai žemei. 

MIŠIOS — TAI SĄJUNGOS SUTARTIS 
Tęsinys iš kovo 29 d. 4 psl. 

usų diržai ir darželiai 
r<mMa Žaliarsykš 

PAVASARIO DARBAI 
DARŽE IR DARŽELYJE 

Ką sėt i i r sodint i? 
Nuvažiavus pas daržininką 

arba į parduotuvę, kurioje siūlo
mas didžiausias sėklų, šaknia-
gumbių, svogūnėlių, augalų pa
sirinkimas, tiesiog „galva apsi
suka": viskas taip patraukliai 
pristatoma, kad neįmanoma 
nenusipirkti . . . Tačiau dažnai 
tenka nusivilti, kai. parsivežtas 
ir savame darželyje pasodintas, 
augalas neauga, skursta, visiš
kai sunyksta. 

Renkantis augalus, būtina 
atsižvelgti į keletą paprastų 
dalykų: 

a. dirvožemį; 
b. klimato zoną; 
c. kiek laiko galite skirti 

darželio priežiūrai; 
d. kiek darželis gaus saulės 

šviesos. 
Di rvožemis 
Visų pirma svarbu patikrin

ti dirvožemį „savoje teritorijo
je", kur ruošiatės sodinti ar sėti 
gėles. Ar žemė molėta? Gal 
smėlis? O gal trąšus, su puvenų 
priemaišomis juodžemis? Pagal 
dirvožemio sudėtį galime spręs
ti, ar auginimo sezonas bus sėk
mingas, ar ne. 

Paimkite drėgnos žemės 
saują ir suspauskite. Jeigu ji ta
rytum gliti, susispaudžia į kietą 
gniužulą — tai molis (nepai
sant , kokios spalvos). Tokią 
žemę vadiname „sunkia". Mo
lėto dirvožemio dalelytės smul
kios, jose daug mineralų. Kai 
molėta žemė išdžiūsta karštą 
vasaros dieną, jos paviršius su
skyla ir drėgmė išgaruoja. Lais
tant ar lyjant, žemė greitai per
mirksta, sugeria per daug van
dens ir augalų šaknys pūva. 

Smėlėta žemė vadinama 
„lengva". Ji greitai išdžiūsta, 
yra biri, pavasari greitai įšyla 
(karštą vasaros dieną nuo sau
lės tiek įkaista, kad basa koja 
negali ant jos atsistoti), dirbti 
tokią žemę lengva, tačiau van
duo ir trąšos per greitai nubėga 
paviršiumi arba susigeria taip 
giliai, kad augalo šaknys negali 
pasiekti. Smėlėtai žemei reikia 
parinkti augalus, kurie nebijo 
sausros. 

Žinoma, pati geriausia dir
va yra juodžemis. Tačiau ne
reikia nusiminti, jeigu savo kie
me randame vien molį 
(Čikagoje daugiausia molis) ar 

Tačiau tradicija nėra šiaip 
sau staiga sugalvota. Turėjo 
praeiti daug šimtmečių, kad 
viskas labiau išryškėtų ir 
atsiskleistų. Kiekviena tradici
ja turi savo prasminius sim
bolius. Gal todėl ir yra sunku ją 
priimti, kad mes ją ne visada 
gerai suprantame ir pažįstame? 
Kita vertus, jei ją geriau pažin
tume, gal kitaip ir vertintume. 
Todėl ir siekiama, kad geriau 
pažintume savo tikėjimo šak
nis, ypač svarbiausią dalyką — 
šv. Mišias. 

Tačiau svarbu atsiminti 
tai, jog tikėjimo dalykai negali 
augti tik tradicijos terpėje, jie 
turi rast i gilesnį pagrindą. 
Todėl pažinus savo tikėjimo 
šaknis ir labiau įsisąmoninus, 
reikia pagilinti savo asmeninį 
ryšį su Dievu, kuris yra visų 
mūsų Kūrėjas ir Palaikytojas. 

Mišios — t a i „Missa" 
(s iunt imas) 

Ar jums kartais neteko 
pajusti, kad Mišių metu viskas 
taip sklandžiai teka be sustoji
mo: viena apeiga seka kitą, 
nepalikdamos laiko sustoti ir 
pasigrožėti? Aš jau nekalbu, 
apie t as Mišias, kurios yra 
laikomos skubančio kunigo. 
Užtenka jau vien papras tų 
Mišių. 

Užlipi ant kalno viršūnės ir 
<Tiojau reikia leistis žemyn, kad 
galėtumei kopti į kitą... Ar nėra 
truputėlį per mažai tos tylos ir 
ramybės minučių? 

Iš t ikro tai yra būdinga 
Mišių Aukai, nes tai yra keliau
jančios Dievo Tautos nuolatinis 
ėjimas į išganymą, be jokio poil
sio, be atokvėpių valandėlių. 
Kažkaip asocijuojasi Karalių 
knygoje parašyti žodžiai: 
„Valgyk ir gerk, nes pernelyg 
ilgas dar likęs tau kelias" (plg. 
1 Kar 19, 7). 

Eucharistinė puota iš tiesų 
yra pasiruošimas ateities puo
tai, laukimas „donec verdat" — 
„kol J is ateis". Todėl Mišios 

lotyniškame mišiole baigiasi 
žodžiais: „Ite missa est" — 
„Mišios baigtos, eikite ramybė-
je!" 

„Missa" yra vėlyva siuntimo 
lotyniška forma („missio" arba 
„dimi'ssio" — „atleidimas 
namo"). Šis išsireiškimas žen
klino praeities Mišiose dvigubą 
prasmę: visų pirma, tai reiškė 
atleidimą neokatekumenų. Po 
Žodžio liturgijos, po visuotinės 
maldos neokatekumenai apleis
davo Mišių salę. Antra, taip 
būdavo sakoma Mišių pabaigoje 
visiems susirinkusiems. Tokiu 
būdu Mišios tapo siuntimu — 
„Missa". To siuntimo šaknys 
glūdi dar Senojo Testamento 
žydų „Pesah" šventėje, kai žydai 
turėjo paskubomis, stovint su 
lazda rankose, suvalgyti ėriuką 
ir iškeliauti link Pažadėtosios 
Žemės. Pesah buvo paaukotasis 
valgis iškeliaujant iš Egipto ver
govės link Kanaano. Todėl 
Mišios simbolizuoja mūsų išsi
laisvinimą iš kasdienybės 
nuodėmių kalėjimo, iš mūsų 
egocentrumo. Išėjimas įvyksta 
po to valgymo. Kad pastiprin
tume savo jėgas, turime užkąs
ti , nes kelionė net rumpa. J i 
truks net 40 metų, kol pagaliau 
pasieksime ta i , ką Viešpats 
mums paruošė... 

Dieviškoji Auka neužsi
baigia savyje, ji mus įpareigoja 
išsisklaidyti po pasaulį ne 
beviltiškai klajojant po jį, bet 
ieškant ir ku r i an t t as 
pažadėtąsias žemes. 

Einame į Mišias ne todėl, 
kad laimėtume nors gabalėlį 
rojaus žemės; ir ne todėl, kad 
galėtume šauniai pasismaginti 
toje šventėje, bet kad galėtume 
sustiprinti savo jėgas mums 
pavestai misijai — „pašventinti 
pasaulį savo atneštu 
gailestingumu". Nesustojant 
kelyje, nors ir atsiveria įvairios 
žaizdos, nors virš galvų slenka 
juodi debesys, nors gūdžiai 
vaitoja mirusių nekaltųjų vaike
lių mamos. Turime sekti angelą, 
kuris Avinėlio krauju rodo 

smėlį. I molėtą dirvožemį būti
na primaišyti smėlio, o smėlė
tam labai padeda molio arba 
puvenų (supuvusių pernykščių 
lapų) priemaišos. 

Kl ima tas 
Kai perkame augalus arba 

jų sėklas, paprastai ant įpaka
vimo yra išbraižytas JAV žemė
lapis, suskirs tytas į klimato 
zonas — nuo šalčiausių iki karš
čiausių. Vienoks klimatas yra 
Floridoje, Arizonoje, ar Kali
fornijoje, kitoks Illinois, India
na, dar kitoks Vermont, Maine, 
Minnesota ir pan. Sodinant ar 
sėjant vienmečius augalus, tai 
nesudaro per daug skirtumo. 
Reikia tik atsiminti, kad vėses
nio klimato zonose juos sunai
kins pirmosios rudens šalnos, o 
šiltesnėse — augalai gali augti 
ir žydėti per žiemą. Daugiau dė
mesio reikia kreipti į daugia
metes gėles arba krūmelius, 
medelius, vaismedžius. Juos so
dinant, būtina pasitikrinti, ar 
gali išlikti per žiemos šalčius, 
ypač kai temperatūra nukrinta 
gerokai žemiau 0°. 

Darbų t r u k m ė 
Jeigu sveikata ir laikas lei

džia darželyje kasdien padirbėti 
valandą kitą, tuomet galima 
„išsiplėsti" — planuoti lysves, 
prisodinti įdomių augalų, ku
riems reikia nemažai priežiū
ros, ravėti, tręšti, laistyti ir pan. 
Jeigu tik retkarčiais galite pasi
darbuoti darželyje, reikėtų pa
sitenkinti augalais, kuriems 
tiek daug priežiūros nereikia. 
Čia labai t inka daugiametės 
gėlės, įvairūs krūmeliai, želdi
niai. Pagalvokite apie lelijas — 
joms nereikia daug priežiūros: 
kai kurios žydi visą vasarą, jų 

lapai ta ip pat patrauklūs ir 
gražiai atrodo darželyje. Prisi
minkite, jei augalai bus suso
dinti arti vienas kito ir tarp jų 
bus mažiau laisvos žemės, tar
puose negalės įsivyrauti pikt
žolės — kultūriniai augalai jas 
nustelbs. Tarp kitko, jeigu tarp 
augalų žemę padengsite smul
kiomis medžio skiedrelėmis 
(bent 2-3 colio storio sluoksniu), 
piktžolės taip pat neaugs, o 
žemė taip greitai neišdžius ir 
reikės mažiau laistyti. 

Saulė—pavėsis 
Pirkdami augalus arba sėk

las, atkreipkite dėmesį, ar jie 
skiriami saulėtai vietai, ar t ik iš 
dalies saulėtai, ar pavėsiui. 

Dažniausiai nėra problemų, 
jeigu darželis visą dieną skęsta 
saulės spinduliuose: daug au
galų tokiame darželyje puikiai 
augs ir žydės. Sunkiau pritai
kyti augalus, jeigu kieme daug 
šešėlių, pvz., yra aukštų me
džių, krūmų, saulę užstoja pats 
namas, garažas. Bet ir čia ne
reikia atsisakyti gražaus darže
lio. Sprigės (impatients), mels-
vės (hostas), begonijos, astilbės 
ir daug kitų augalų suteiks ir 
spalvos, ir žalumo. Pavėsingose 
vietose gerai auga įvairios svo
gūninės gėlės, kurios paprastai 
peržydi dar prieš sulapojant 
medžiams. Tad verta investuoti 
į narcizus, tulpes, jacintus ir 
mažesnius svogūnėlius, kurie, 
pasodinti rudenį, pavasarį pa
dovanos gražius žiedus, o vėliau 
jų lapai nudžius ir nereikės rū
pintis iki kito pavasario. Beje, 
po medžiais gerai auga ir įvai
rios laukinės-miško gėlės (wild-
flowers), nes jos dažniausiai žy
di anksti pavasarį, kol dar me-

mums kelią. Pavalgykime ir 
tolyn kelią, nes Dievas bus su 
mumis. Mūsų t ikslas — 
Pažadėtoji Žemė... 

Mišios — ta i p e l i k a n a s 

Kas gi gali būti bendra tarp 
Mišių ir to tropikų bei sub
tropikų paukštelio? Kalbame 
apie jį tik kaip apie simbolį. 
Pelikano ženklas, kaip ir avi
nėlio, tik išreiškia Kris taus 
pasiaukojančią meilę. Kalbant 
apie šį paukštį, reikia prisiminti 
Izaijo 34 skyrių, 11 eilutę, taip 
pat 102 psalmės, 7 eilutės 
žodžius: „Esu panašus į dyku
mos pelikaną, esu kaip apuokas 
tarp griuvėsių". Ir nors pe
likanas yra vandenų paukštis, 
psalmė jo simboliu užsimena 
apie žmogų, kuris verkia dyku
moje. Kaip tai suprasti? 

Psalmyne pelikanas pasiro
do ne kartą. Šv. Augustinas tai 
bando paaiškinti pavyzdžiu. Jis 
mato, kad pelikanas gyvena 
prie Nilo krantų, Egipte, o tai 
yra kaip krikščionio, kuris gyve
na vidury pagonybės, dykumoje 
paveikslas. Paskui jis tęsia le
gendą, kad pelikanas savo per
plėštos krūt inės krauju nori 
grąžinti savo vaikams gyvybę. 

Pelikano simbolis išreiškia 
„Physiologus" palikimą, 6 am
žiaus didžiosios bizantinės 
zoologijos mokyklos įnašą, ku
rioje randame nemažai legendų 
ir padavimų. Viena iš jų, kad 
pelikanas labai myli savo vai
kus. Tačiau kai jie paauga, jie 
pasidaro nepaklusnūs, ir tėvai 
savo snapais užmuša jaunik
lius. Paskui vaitoja tris dienas. 
Trečią dieną tėvas smeigia 
snapu sau į krūtinę ir tekančiu 
krauju atgaivina juos iš mirties. 
Panašiai ir Kristus savo krauju, 
tekančiu iš perdurto šono, 
atgimdė mus naujam malonės 
gyvenimui. 

Taip Augustinas ir „Phy
siologus" įtakojo Origeną, kuris 
labai mėgo metaforas, susiju
sias su paukščiais. Vėliau ši 

džiai neišsprogę. 
P i rk t i sėklas , a r 
auga lus? 

Jei darželis ar kiemas ma
žas, daug paprasčiau pirkti šil
tadaržiuose išaugintas gėles ir 
persodinti į norimą vietą. Tuo
met aišku, kokio aukščio, spal
vos, rūšies augalas, kaip jis de
rinsis su kitais, jau esančiais 
darželyje. Beje, jeigu nusiper-
kame žydintį augaliuką ir per
sodiname į darželį, verta jo 
žiedus nuskabyti, tuomet auga
las sutankės, labiau įsitvirtins 
ir sukraus naujus žiedus, kurie 
džiugins visą vasarą. Taip pat 
reikia nedelsiant nuskinti nužy-
dėjusius žiedus: tai paskatina 
augalą toliau žydėti. 

Sėklas sėti galima tiesiai į 
žemę, kai šalnų pavojus praėjęs 
(dažniausiai jos sudygsta per 
3-5 dienas, kartais kiek ilgiau. 
Bet galima ir anksčiau — į lo
velius, vazonus, dėžutes. Tuo
met jau paaugusius augalus bus 
galima pasodinti į lysves. Au
ginant gėles (ar daržoves) iš 
sėklų, reikia šiek tiek daugiau 
priežiūros ir kantrybės, bet ir 
malonumas didesnis, kai žino
me, kad patys išsiauginome. 

Beje, tiek sėjant į lysves, 
tiek į dėželes, nereikia per daug 
tankiai suberti sėklų, nes išdy
gusios bus silpnos, plonastiebės, 
besigrumdamos dėl vietos ir 
šviesos. Sudygusius augalus 
būtina išretinti, kad galėtų lais
vai augti, gautų daugiau van
dens, maistinių medžiagų. Per
sodinant į darželį, panaudoti tik 
pačius stipriausius, vešliausius 
daigus, nors kartais labai gaila 
išmesti ir silpnesnius. 

idėja įsitvirtino viduramžių raš
tuose. 

Tomas Akvinietis savo gies
mėje „Adoro te devote" panau
doja šį simbolį: „Pie Pellicane, 
Jesu Domine". 

Deja, vėliau toji senoji le
genda buvo beveik pami r š t a . 
Nebėra kalbama, kad tuos jau
niklius nužudo tėvai, nubausda-
mi už pasipriešinimą j iems, bet 
kalbama apie tai, kad jaunikliai 
yra išalkę ir tokiu būdu tėvai 
juos pamai t ina . (Graikų Tė
vams, ir August inui t a s 
pelikanas yra motina, k i t u r 
kalbama apie tėvą). Taip soteri-
ologinė žinia tampa eucharis
tine. Reikia tik teologinių inter
pretacijų. 

Nuo paleokrikščioniško 
meno Kartaginoje iki p a t 
vėlyvųjų viduramžių meno 
(Giotto, Masolino), iki atgimimo 
ir baroko pel ikanas t a rnavo , 
kaip kryžiaus ir taurės simbolis, 
taip pat kaip papuošalas ant 
altorių. Vėlesniais laikais j is 
užmirš tas , išimtis — Kiolno 
katedros portalas. 

Pelikano simbolis m u m s 
primena mūsų nuodėmes, ku
riomis mes maištaujame prieš 
Dievą ir tokiu būdu esame pas
merkti mirčiai. Tačiau Vieš
paties gailestingumas neleidžia 
mums žūti. J is mirdamas atve
ria savo krūt inę, kad galėtų 
mus atgaivinti savuoju krauju. 
J is atiduoda save mums, kurie 
esame jo persekiotojai, ir maiti
na savo auka. J i s pats mums 
tampa ir maistas, ir gėrimas, 
nepaisant, kad mes esame jam 
tiek nusikaltę. Jo mirtimi gau
name gyvenimą. 

Šis simbolis žadina mūsų 
susimąstymą bei Kr i s t aus 
meilės gilumo supratimą, ragin
damas mus dėkoti J a m už šią 
meilę. 

Parengė 
k u n . D a r i u s T r i j o n i s 
Pagal Theodor Schnitzler 

"II significato detla Messa" 

P a b a i g a . 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

Pi ldau T A X 
f pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ 
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 

SIŪLO DARBA 

jobs available in VVi. 
Eng, DL, Exp. required. 

SS helpful, pay $90 and up. 
C* 262-657-8044. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

IŠNUOMOJA 

„Draugo" 
skelbimu skyrius 

Tei. 1-773-5SS-9500 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650; 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE P E R 

fumę 
txpressuofp. 
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LONDONAS 
Didžiosios Britanijos prin

cas Charles ir jo ilgametė drau
gė Camilla Parker Bowles ati
dėjo savo sutuoktuves iki šeš
tadienio, kad princas galėtų da
lyvauti Jono Pauliaus II laido
tuvėse Vatikane. Jų civilinė 
santuoka turėjo įvykti penkta
dienį į vakarus nuo Londono 
esančioje Windsor pilyje. 

New York prekių biržoje 
(NYMEX) pirmadienį pasiekė 
naują visų laikų rekordą, perko
pusios 58 JAV dolerių už barelį 
kartelę. Pasak žinovų, naftos 
kainų augimą skatina būgštavi
mai, kad Naftą eksportuojančių 
valstybių organizacijos (OPEC) 
sprendimas padidinti gavybos 
kvotą bus nepakankamas, sie
kiant pažaboti šio kuro paklau
sos augimą vasaros mėnesiais. 

RUSIJA 

&N 

WASHINGTON, D C 
JAV prezidentas George W. 

Bush vadovaus JAV pareigūnų 
delegacijai, kuri penktadienį 
dalyvaus Jono Pauliaus II laido
tuvių ceremonijoje. Administra
cijos pareigūnai priversti sku
biai pertvarkyti prezidento sa
vai tės pabaigos darbotvarkę. 
Ketvirtadienį G. W. Bush turėjo 
vykti į North Carolina, o penk
tadienį sakyti kalbą JAV ka
riams, dislokuotiems Texas. 

NEWYORK 
WTI rūšies naftos kainos 

MASKVA 
Askar Akajev pasirašė pa

reiškimą, kad atsistatydins iš 
Kirgizijos prezidento posto nuo 
balandžio 5 d. Kirgizijos amba
sadoje Maskvoje pasirašytą pa
reiškimą sudaro keturi punktai. 
Pirma, A Akajev praneša, kad 
pirma laiko grąžina prezidento 
įgaliojimus. Antra, parlamentas 
priima nutarimą, kad besąlygiš
kai vykdys konstitucijos nuosta
tas ir įstatymą dėl prezidento 
veiklos garantijų. Trečia, įstaty
mų leidžiamoji institucija pri
ima prezidento atsistatydinimą 
ir skiria Kirgizijos prezidento 
pirmalaikių rinkimų datą. Ket

virta, šalys pareiškia, kad besą
lygiškai gerbs tarptautines ga
rantijas dėl protokolo. 

Rusijos prezidentas Vladi-
mir Putin pasiūlė susitikime su 
Baltarusijos prezidentu Alek-
sandr Lukašenka apsvarstyti 
Kazachstano vadovo Nursul tan 
Nazarbąjev siūlymus, kaip būtų 
galima reformuoti Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugą 
(NVS). J is pažymėjo, kad Rusi
jos ir Baltarusijos santykiai 
„plėtojami teigiamai ir nuolat 
gerėja". Savo ruožtu A Luka
šenka padėkojo Rusijos prezi
dentui ,,už tą gerumą ir nuošir
dumą, kuriuos mes visada čia 
jaučiame". 

RENGINIŲ KALENDORIUS 
DRAUGAS, 2005 m. b a l a n d ž i o 5 d., a n t r a d i e n i s 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako politikai sekmadienį 

parlamento pirmininku išrinko 
sunitų atstovą ir taip pagaliau 
surado išeitį iš susidariusios po
litinės aklavietės. Atviru balsa
vimu dauguma deputatų savo 
balsus atidavė u i pramonės mi
nistrą Hajem al-Hassani. 

Mirė Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 

Atke l t a iš 1 psL 
netgi atrodė šioks toks paša
lietis. 

Viena iš pirmųjų apaštali
nių popiežiaus kelionių buvo į 
gimtąją Lenkiją. Lenko popie
žiaus atvykimas tarp tėvynai
nių sukėlė neapsakomą sam
brūzdį. Jo atomazga buvo anti
komunistinio darbo liaudies ju
dėjimo, davusio pradžią pirma
j a m komunistiniame bloke ne
priklausomam profesinių sąjun
gų sąjūdžiui — „Solidarumui" 
— atsiradimas. Rytinę Europą 
dengęs komunizmo ledynas ėmė 
pamažu tirpti. 

Ko gero, laimingiausia va
landa išmušė 1979 m., kai sto
vėdamas priešais brolius lenkus 
popiežius sakė jiems: „Nebijoki
te". Jis ragino milijonus tautie
čių paremti Lech Walęsa, kurio 
vadovaujamas „Solidarumas" 
kovojo už komunistinio režimo 
panaikinimą Lenkijoje. 

1981 m. popiežius vos ne
žuvo per pasikėsinimą, kurį 
įvykdė dešinysis turkų ekstre
mistas Mehmet Ali Agca, iš arti 
šovęs į jį Šv. Petro aikštėje. Po 
skubiai atliktos sudėtingos ope
racijos popiežius išgyveno, ta
čiau nuo to laiko jo sveikata pa
iro. 

Per pustrečio dešimtmečio, 
praleisto popiežiaus soste. Jo
nas Paulius II iš esmės susitiko 
su visais įtakingais valstybių ar 
Vyriausybių vadovais: prade
dant JAV prezidentais Ronald 
Reagan ir Bill Clinton, Krem
liaus vadovais Michail Gorba-
čiov ir Boris Jelcin ir baigiant 
Japonijos imperatoriumi Hiro-
hito, Didžiosios Britanijos kara
liene Elizabeth II, Izraelio va
dovais bei arabų šalių monar
chais ir prezidentais. 

Vadovaujant Jonui Pauliui 
II, 1993 m. Šventasis Sostas už
mezgė diplomatinius santykius 
su Izraeliu. 1986 m. jis tapo pir
muoju popiežiumi, kuris mel
dėsi sinagogoje. 

Popiežius paskelbė trylika 

enciklikų, tarp jų tris sociali
niais ir ekonominiais klausi
mais, bei paraše kelias nepa
prasto populiarumo sulauku
sias knygas. 

Nepaisydamas negalių, po
piežius keliavo tiek, kiek leido 
jėgos. Jis nuvyko istorinio vizito 
į Kubą ir dalyvavo alinančiame 
Bažnyčios jubiliejinių 2000-ųjų 
metų renginių maratone. 

Žinodami apie trapią po
piežiaus sveikatą, daug kas ma
nė, kad 2004 m. birželį surengta 
103-oji ganytojiška jo kelionė į 
Šveicariją bus paskutinė išvyka 
į užsienį. Tačiau praėjusių metų 
rugpjūtį Jonas Paulius II dar 
aplankė Lurdą. 

Beje, naujausiais Vatikano 
pranešimais, popiežius Jonas 
Paulius II testamento nepaliko. 

Dar neįvykus Jono Pauliaus 
II laidotuvėms, jau pradedama 
svarstyti, kas galėtų tapti jo įpė
diniu. Kad ir kas taptų naujuo
ju popiežiumi, pirmoji jo užduo
tis bus, vadovaujantis istorija 
bei asmeninėmis pažiūromis, iš
sirinkti vardą, tinkamą Katali
kų Bažnyčios vadovui. 

Šis pasirinkimas tikriausiai 
atspindės naujojo popiežiaus 
teologinius ar asmeninius pir
mumus, o ne dogmą, tačiau nea
bejotina, kad Vatikano stebėto
jai pagal jį bandys nuspėti, ko
kia bus naujojo Bažnyčios vado
vo politika. 

Karol Wojtyla 1978 m. tak
tiškai išsirinko Jono Pauliaus II 
vardą, norėdamas užtikrinti 
tęstinumą po savo pirmtako Jo
no Pauliaus I, kuris mirė popie
žiavęs vos mėnesį, mirties. 

Jonas Paulius I, kuris iki iš
rinkimo vadinosi Albin Luciano, 
buvo pirmasis du vardus pasi
rinkęs popiežius, ir tai jis pada
rė pagerbdamas du savo pirm
takus — Joną XXIII ir Paulių 
VI. 

Tad visai gali būti, kad nau
jasis popiežius bus Jonas Pau
lius III. 

Kai Bažnyčios kunigaikš

čiais vadinami kardinolai, aukš
čiausio rango hierarchai po po
piežiaus, vėliau šį mėnesį kon
klavoje susitars dėl naujo po
piežiaus, jo bus paklausta, a r j is 
sutinka juo tapti ir kokiu vardu 
norėtų būti vadinamas. 

J i s gali pasirinkti lotyni-
zuotą savo krikščioniško vardo 
formą, kokio nors šventojo ar 
ankstesnio popiežiaus vardą. 
J i s taip pat gali panorėti pasi
rinkti vardą, kuris reikštų ko
kia nors jam svarbią dorybę, pa
vyzdžiui, vardą Pijus, kur is 
reiškia „dievobaimingas", vardą 
Inocentas, reiškiantį „nekaltą
jį", ar vardą Klemensas, reiš
kiantį „gailestingąjį". 

Tačiau Petro vardo dėl pa
garbos apaštalui ir pirmajam 
popiežiui Šv. Petrui rinktis ne
galima. 

1009 m. kardinolas, vardu 
Petras, tapo Sergijumi IV, nes 
manė, kad pasiskelbti Petru II 
būtų įžūlu. 

Dažniausiai būdavo pasi
renkami Jono (23 kartai), Gri
galiaus (16), Klemenso (14), Ino
cento (13), Leono (13) ir Pijaus 
(12) vardai. Iki pirmojo tūks
tantmečio pabaigos popiežiai 
dažniausiai pasilikdavo savo 
krikšto vardą. 

Pirmasis šią tradiciją 533 
m. sulaužė Jonas II, kurio tikra
sis vardas buvo Merkurijus. J i s 
nusprendė, kad negalėtų vado
vauti Bažnyčiai vadindamasis 
pagonių romėnų dievo vardu. 

Vatikano reikalų ekspertai 
katalikiškose intemeto svetai
nėse rašo, kad naujas popiežius 
gali norėti pademonstruoti savo 
ketinimus tęsti pirmtako dar
bus ir pasivadinti Jonu Pauliu
mi III. 

Kita vertus, po 26 metus 
trukusio Jono Pauliaus II po
piežiavimo gali pasireikšti aks
t inas sukti nauju keliu. 

Žinovai spėja, kad, Bažny
čiai vis labiau pabrėžiant Evan
gelijos mokymą, galbūt tiktų ko
kio nors kito apaštalo vardas. 

Turkas, šovęs į joną Paulių II, gedi mirusio popiežiaus 

Stambulas, balandžio 3 d. 
(AFP/BNS) —1981 metais Joną 
Paulių II mėginęs nušauti tur
kas Mehmet Ali Agca gedi miru
sio popiežiaus, kurį jis laikė sa
vo „broliu", sekmadienį sakė M. 
A Agca brolis. 

„Jis labai nuliūdęs. J is ne
teko savo brolio, popiežiaus, ir 
gedi", duodamas naujienų agen
tūrai AFP interviu telefonu tei
gė Adnan Agca. 

, Popiežius mano šeimai pa

rodė didžiulį prielankumą ir 
mes visi labai apgailestaujame 
dėl jo mirties", pridūrė nuteisto
jo brolis. 

Adnan Agca tikino, kad jei
gu tik leis galimybės, jiedu su 
motina Muzeyyen ketina nu
vykti į popiežiaus laidotuves. 

„Popiežius kelis kartus Va
tikane priėmė mano motiną ir 
mane. J is su mumis labai gerai 
elgėsi. Mes norėtume nuvykti į 
jo laidotuves", sakė Adnan Agca. 

005 MET, 
B a l a n d i s 

Jo brolis Mehmet Ali Agca, 
kuriam dabar jau 47 metai, į po
piežių pasikėsino būdamas 23-
ejų. Nusikaltėlis paspruko nuo 
jį persekiojusios Turkijos polici
jos ir šovė į audienciją Šv. Petro 
aikštėje atviru automobiliu at
vykusį popiežių. 

Per pasikėsinimą popiežius 
buvo sunkiai sužalotas, tačiau 
pasveikęs jis aplankė M. A. 
Agca kalėjime ir atleido jam už 
padarytą nusikaltimą. 

Ba landž io 8 d. penktadie
nį: Dainų ir poezijos vakaras su 
Vilija Kerelyte Jaunimo centro 
mažojoje salėje. 

Ba l andž io 10 d., sekma
dienį: Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolijos rėmėjų Čikagos sky
r iaus metinis pokylis Šaulių 
namuose. Pradžia 3:30 v. p.p. 

Ba l andž io 16 d., šeštadie
nį: Visuomeninės ALTo Čikagos 
skyriaus veiklos konferencija 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Pradžia 10 vai. r. 

—„Saulutės" ruošiamas 
vakaras su dainininkais Liveta 
ir Pet ru Kazlauskais PLC 
didžiojoje salėje. Pradžia 7 vai. 
vak. 

—Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjungos seminaras Wil-
lowbrook pokylių salėje. Pra
džia 6 vai. vak. 

B a l a n d ž i o 17 d., sekma
dienį, Cicero LB skyriaus meti
nis nar ių susi r inkimas Šv. 
Antano parapijos kavinės kam
baryje. 

—ALTV 10 metų sukakties 
pokylis Willowbrook pokylių 
salėje. 

B a l a n d ž i o 22 d., penkta
dienį: Jono Kuprio fotografijų 
paroda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Pradžia 7:30 
vai. vak. 

B a l a n d ž i o 23 d., šeštadie
nį: JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos narių suvažiavimas 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje. 

Ba l andž io 24 d., sekma
dienį: Lietuvių opera stato 
Pietro Mascagni „Cavalleria 
Rusticana" Morton gimnazijos 
salėje. Pradžia 3 vai. p.p. 

— šv. Kazimiero seserų 
rėmėjų draugija rengia Žaidimų 
popietę (Gamės Bingo Party) 
Maria gimnazijos patalpose. 
Pradžia 2 vai. p.p. 

B a l a n d ž i o 30 d., šeštadie
nį, Lietuvių fondo narių suva
žiavimas Pasaulio lietuvių cen
tre. 

Gegužė 

Gegužės 1 d., sekmadienį: 
„Žuvėdros" koncertas Morton 
gimnazijos salėje, Cicero, IL 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba, „Bičiulystė" ir ALTV. 

—Motinos dienos pietūs 
PLC didžiojoje salėje. Ruošia 
Pal. Jurgio Matulaičio misija. 
Pradžia 12 vai. 

Gegužės 15 d., sekmadie
nį: muz. Fausto Strolios muzi
kinės kūrybos koncertas PLC 
Lietuvių fondo salėje, Lemont, 
IL. Koncerto vadovas — muz. 
Alvydas Vasaitis. Pradžia 12:30 
vai. p.p. 

Gegužės 22 d., sekmadie
nį: Aisčio knygos sutiktuvės 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
mont, IL. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba. 

—Tautinių šokių ansamblio 
„Grandis" koncertas su kapela 
„Sodžius" Jaunimo centre. Pra
džia 3 vai. p.p. 

Biržel is 

Birže l io 5 d., sekmadienį: 
Ateitininkų šeimos šventė; 9 
vai. r. Mišios Pal. J. Matulaičio 
misijoje; 10:30 v.r. iškilmingas 
posėdis PLC salėje. 

—Ateitininkų namų gegu
žinė Ateitininkų namų sode. 
Pradžia 12 vai. p.p. 

—BALFo cepelinų pietūs 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje tuojau po 10:30 vai. r. 
Mišių. Rengia BALFo Marąuet-
te Park skyrius. 

Biržel io 12 d., sekmadienį: 
Gedulo ir Vilties dienos pami
nėjimas. PLC didžiojoje salėje. 
Pradžia 12 vai. Rengia JAV LB 
Lemonto apylinkės valdyba. 

—Birželių trėmimų pami
nėjimas Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje. Ruošia ALTo 
Čikagos skyrius. Vėliavų pakė
limas 10 vai. r. parapijos aikštė
je; Mišios 10:30 vai. r. bažnyčio
je, akademinė dalis po Mišių 
parapijos salėje. 

Bi rže l io 19 d., sekmadienį: 
JAV LB Vidurio vakarų apygar
dos gegužinė PLC kiemelyje. 
Pradžia po 11 vai. r. Mišių. 

Bi rže l io 26 d., sekmadienį: 
Tėvo dienos pagerbimas PLC. 
Pradžia 12:30 vai. p.p. 

L i e p a 

L iepos 17 d., sekmadienį: 
Lietuvių tautinės sąjungos Či
kagos skyriaus ruošiama gegu
žinė Ateitininkų namų ąžuo
lyne. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

L iepos 24 d., sekmadienį: 
gegužinę ir metinį susirinkimą 
ruošia JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkė Lake County 
Forest Preserve miškelyje. Pra
džia 12 vai. 

Rugpjū t i s 

Rugpjūč io 14 d., sekma
dienį: Beverly Shores Lietuvių 
klubo metinė gegužinė Litua
nikos parke, Beverly Shores, 
IN. 

— Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos metinė gegužinė 
(piknikas) Ateitininkų namų 
sodelyje. 

Rugp jūč io 21 d., sekma
dienį: „Draugo" metinė vasaros 
šventė t. marijonų sode, Čika
goje. 

Rugsėj is 

Rugsėjo 1 1 d , sekmadienį: 
Pasaulio lietuvių centro gegu
žinė. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Rugsėjo 25 d., sekmadienį: 
„Rudens derliaus pietūs" PLC 
didžiojoje salėje. Pradžia 12:30 
v. p.p. Rengia „Vaiko vartai į 
mokslą". 

Spa l i s 

Spa l io 8 d., sekmadienį: 
pabendravimo pietūs PLC di
džiojoje salėje. Ruošia Pal. Jur
gio Matulaičio misija. Pradžia 
12 vai. 

Spa l io 7, 8 ir 9 d. Ameri
kos Lietuvių tautinės sąjungos 
suvažiavimas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose. 

Spa l io 15 d., šeštadienį: 
tradicinis rudens pokylis ir tau
tinių šokių grupės „Klumpė" 25 
metų jubiliejaus šventė Eu-
ropean Crystal Banąuet Center, 
Arlington Heights, IL. Ruošia 
Waukegan/Lake County LB 
apylinkė. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Spal io 16 d., sekmadienį: 
„Draugo" metinis pokylis. 

Spal io 21-22 d. Amerikos 
Lietuvių kongresas Čikagoje. 
Ruošia ALTas. 

L a p k r i t i s 

Lapkr i č io 13 d., sekmadie
nį: madų paroda, PLC didžiojoje 
salėje. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Lapkr ič io 20 d., sekmadie
nį: Lietuvos kariuomenės 87 m. 
atkūrimo sukakties paminėji
mas Šaulių namuose. 

Gruod i s 

Gruodž io 3--4 d., šeštadie
nį ir sekmadienį, kalėdinė mugė 
Pasaulio lietuvių centre, Lemon-
te. Abi dienas pradžia 9 vai. r. 

Gruodž io 18 d., sekmadie
nį: kūčios Pasaulio lietuvių cen
tre. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Gruodž io 31 d., šeštadienį: 
Naujų metų sutikimas Pasaulio 
lietuvių centre. Pradžia 8 vai. 
vak. 

t T 
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metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseiniuose. Gyveno Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: sūnėnas Arūnas Pemkus bei dukterėčios 

Gaja Bliudžiuvienė, Raminta Mastienė ir Nida Jeleniaus-
kienė su šeimomis bei kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo a.a. Juozo Masilionio žmona. 
A.a. Pranė bus pašarvota antradienį, balandžio 5 d. 

nuo 3 v.p.p. iki 9 vai . v. Brady-Gill laidojimo namuose, 
2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. 

Atminimo Mišios bus aukojamos trečiadienį, ba
landžio 6 d. 12 vai. vidurdienio laiku Lietuvių Jaunimo 
centro bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti apeigose. 

L i ū d i n t y s a r t imie j i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

Dėl brangaus sūnaus, mielo draugo ir žy
maus visuomenininko 

A f A 
EDVARDO RIMO TUSKENIO 

mirties, nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, 
artimuosius ir d raugus . 

Netekome iškilios asmenybės, kurios gyveni
mas lemtingai sutapo su Lietuvos Atgimimu bei 
Valstybės a tkūr imu, kuriam Edvardas pašventė 
gražiausius savo gyvenimo metus. 

Edvardas gimė ir ilgą laiką gyveno JAV, bet 
meilė Lietuvai visuomet karštai degė jo širdyje. 
Gyvu žodžiu ir nenuils tamais darbais jis liudijo 
ypatingai glaudų Lietuvos ir Amerikos ryšį. 

Mūsų širdys y ra pripildytos liūdesio dėl ne
tekties, kurią mes —jo draugai ir artimieji, jau
sime visą likusį gyvenimą. Mūsų atmintyje Ed
vardas išliks kaip nuostabus žmogus ir brangus 
draugas. Velionio šviesus atminimas tebus vi
siems tėvynainiams prasmingo gyvenimo pa
vyzdžiu. 

Vygaudas ir Loreta Ušackai 

Mūsų brangiam Šiaurės Amerikos Lietuvių Mu
zikos sąjungos nariui, vienam iš „Muzikos 
Žinių" redaktoriui 

A f A 
KAZIMIERUI J. SKAISGIRIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo giminaitei 
VITAI SMITH, jo giminėms Lietuvoje, jo arti
miesiems muzikos bendradarbiams, „Muzikos 
Žinių" skaitytojams ir visai lietuviškai visuome
nei. 

Faustas Strolia, Stasys Sližys, 
dr. Loreta Venclauskienė, Darius Polikaitis, 

Manigirdas Motekaitis ir Birutė Mockienė 

Žemdirbiai dar gali tikslinti 
savo deklaracijas 

Nacionalinės mokėjimo agen- jimą bei patvirtinimą mokėji-
tūros specialistai dar sykį pri
mena žemdirbiams patikslinti 
deklaracijos tiesioginėms išmo
koms gauti. Pasak Agentūros 
specialisto Jono Balkevičiaus, 
žemdirbiai, kurių sąskai tų tie
sioginės išmokos už žemės ūkio 
naudmenų ir pasėlių plotus dar 
nepasiekė, turėtų kreiptis į savi
valdybių žemės ūkio skyrius. 
Savivaldybių darbuotojai padės 
ūkininkams išsiaiškinti netei
singo deklaravimo priežast is 
bei surasti teisingą ir efektyvų 
problemos sprendimo būdą. 

Žemdirbiai, kurių paraiško
se nėra neatitikimų arba nus
tatyti neat i t ik imai ištaisyti , 
tiesiogines išmokas gaus iki 
kovo mėnesio pabaigos. Liku
sių, pačių problematiškiausių, 
paraiškų, kurioms bus skiria
mos patikros vietoje, nagrinė-

mams Agentūra numato baigti 
iki 2005 m. balandžio mėnesio 
vidurio, o lėšos į žemdirbių sąs
kaitas bus pervestos iki š.m. 
balandžio 30 d. 

Pernai Lietuvoje paraiškas 
tiesioginėms išmokoms už pa
sėlius ir žemės ūkio naudmenas 
gaut i pateikė 237,890 žem
dirbių. Jų deklaruotas žemės 
plotas sudaro 2 mln. 577 tūkst. 
476 hektarus. Tiesioginėms iš
mokoms už žemės ūkio naud
menas ir pasėlius iš ES ir Na
cionalinio biudžeto 2004 me
tams skirta 489,76 mln. litų. 
Kovo 20 duomenimis. Naciona
linė mokėjimo agentūra jau 
buvo išmokėjusi 340,1 mln. litų 
tiesioginių išmokų už žemės 
ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 

K ę s t u t i s P r a n c k e v i č i u s 

v < 
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RITA VENCLOVIENE NUO KOVO 
mėnesio pradžios dirba su 
„Vaiko vartai į mokslą" organi
zacijos remiamais trimis vaikų 
dienos centrais Vilniuje, padė
dama jiems suprast i ir išmokti 
organizacijos paruoštas progra
mas vaikų auklėjimo srityje. 
Taip pat Rita aplanko tolimes
nius centrus , aprūpindama 
vaikus maistu. Balandžio 23-24 
dienomis bus organizuojamas 
dviejų dienų seminaras centrų 
vadovams. Seminare dalyvaus 
kun. A. Žygas, Ž. Liobikaitė, dr. 
D. Kuzmickaitė, E. Pakštai-
tė-Sakadolskienė ir kiti. Ritai 
talkins „Vaiko vartai į mokslą" 
organizacijos sekretorė R. Ku-
biliūtė. 

ELENA VIDUCIRIENĖ, VYKDY
DAMA savo vyro a.a. Viktoro 
V i d u g i r i o palikimą, Lietuvių 
fondui atsiuntė 100,000.00 doL, 
skir tų stipendijų fondo įkū
rimui. Palūkanos stipendijoms 
inžineriją studijuojantiems stu
dentams bus mokamos jau 2006 
m. Norėdami įsteigti specialios 
paskirties fondą Lietuvių fondo 
ribose, maloniai kviečiame 
kreiptis į LF raštinę, tel. 630-
257-1616. Ačiū, kad remiate 
Lietuvių fondą! 

FILATELISTŲ DRAUGIJA „LIETUVA" 
kviečia į visuotinį narių susi
rinkimą 2005 m. balandžio 10 
d., sekmadienį , 12:30 v.p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, Gintaro salėje. Po susi
rinkimo — vaišės ir pabendravi
mas. Bus fotografuojami visi 
dalyviai draugijos spaudai. 
Kviečiame draugijos narius bei 
visus, kur ie domisi Lietuvos 
filatelija dalyvauti. 

„LIETUVIAI AMERIKOJE" -
fotoparoda, vyksianti balandžio 
22 d., penktadienį, 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Parodos autorius-foto-
menininkas Jonas Kuprys. Ar 
mes esame lietuviai, gyvenan
tys Amerikoje? Jei taip, ši paro
da apie mus. Parodos atidaryme 
dalyvaus žinomas fotografas 
Algimantas Kezys. Apsilankykite! 

LIETUVIŲ FONDAS ŽINIAS-
KLAIDOJE reklamuoja naujų 
įs tatų priėmimą per būsimą 
metinį narių suvažiavimą 2005 
m. balandžio 30 d., Lemonte, 
skelbdamas apie susitarimą su 
Lietuvių bendruomene. Deja, 
pasitarimais buvo tik apsukriai 
tęsiamas laikas ir raminama 
visuomenė, kad nieko nebūtų 
rašoma spaudoje. Taigi, tikslus 
susitarimas nebuvo pasiektas. 
Pirmieji įstatai, paruošti Čika
goje garsaus advokato Algi
manto Kėželio, buvo naudoti 40 
metų, ir LF galėjo jais vado
vaut is dar bent 40 metų. 
Gerbiami LF nariai, kurie neda
lyvaus suvažiavime, prašome 
siųsti įgaliojimus šiems LF na
riams: 
J ū r a t ė B u d r i e n ė , 8015 S. 
Karlov Ave., Chicago, IL 60652; 
Teresė Gečienė, 1357 Gantt Dr., 
Huntington Valley, PA 19006; 
Dr . P e t r a s Kisiel ius, 1636 S. 
49th Ave., Cicero, IL 60806; 
Reg ina N a r u š i e n ė , 213 VVest 
Lake Shore Dr., Cary, IL 60013; 
Ni jolė N a u s ė d i e n ė , 13154 
Sparrovv Ct., Lockport, IL 
60441; 
Mari ja Re in i enė , 2841 Denton 
Ct . VVestchester, IL 60154; 
B i r u t ė V i lu t i enė , 1143 South-
vievv Dr., Schererville, IL 46375 
B i r u t ė A. Vindaš ienė , 11129 
Northwest Rd., Palos Hills, IL 
60465. 

LEMONTE, BILIETUS Į „CAVAL-
LERIA RUSTICANA" bus galima 
įsigyti sekmadieniais prieš ir po 
9 v r šv. Mišių, bažnyčios 
vestibiulyje; taip pat prieš ir po 
11 v r. šv. Mišių. Savaitės 
dienomis bilietai parduodami 

„Seklyčioje", 2711 W. 71st Str., 
Chicago, IL 60629. Šiokiadie
niais bilietai parduodami nuo 9 
v.r. iki 4 v.p.p. ir šeštadieniais 
nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. Bilietus 
taip pat galima įsigyti paštu, 
pridedant sau adresuotą vokelį 
su pašto ženklu. Užsakymus 
siųsti Lithuanian Opera Co., 
Inc., 3222 W. 66th Place, Chi
cago, IL 60629. Daugiau infor
macijos jums suteiks valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus, 
tel. 773-925-6193, arba inter
nete svetainėje, adresu: 
wvjrw.li thoperachicago.org. 

BALANDŽIO 17 D., SEKMADIENI 
tuoj po 9 v.r. šv. Mišių, Šv. 
Antano parapijos patalpose, 
kavinės kambaryje vyks LB 
Cicero skyriaus metinis susi
rinkimas. Jame bus aptariama 
2004 m. valdybos veikla, iždo 
patikrinimo protokolo skaity
mas, naujos valdybos rinkimai 
bei susirinkimo dalyvių pasiūly
mai ir patarimai. Galima bus 
įnešti solidarumo mokestį. 
Prieš susirinkimą vaišinsimės 
kugeliu, pyragais su kavute. 
Vladyba kviečia gausiai daly
vauti. 

DU NEMOKAM! BILIETAI į 
LIETUVĄ ir atgal LOT oro lini
jomis - tai kelionių agentūros 
„Vytis Tours" suteiktas prizas, 
kurį galėsite išlošti loterijoje. 
Laimingi bilietai bus traukiami 
Amerikos lietuvių televizijos 
10-mečio pokylio metu. Pokylis 
vyks balandžio 17 d., sekma
dienį, 6 v.v. Willowbrook Bal-
lroom didžiojoje pokylių salėje 
Willow Springs priemiestyje. 
Kviečiame visus dalyvauti ir 
taip paremti lietuvių televizijos 
laidas. Daugiau informacijos 
tel. 708-839-9022, e-paštu: 
altv@comcast.net. 

VAKARAS „SAPNAS" SU daini
ninkais Liveta ir Petru Kaz
lauskais įvyks šeštadienį, balan
džio 16 d., 7 v.v., Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. Bi
lietus galima įsigyti sekmadie
niais, prieš ir po šv. Mišių Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Į labdaros vakarą visus 
maloniai kviečia „Saulutė" 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

CiCERO JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOS 
„Klaipėda" metinis narių 
susirinkimas įvyks balandžio 
10 d., sekmadienį, 11:30 v.r. Šv. 
Antano parapijos mokyklos 
susirinkimų kambaryje (įėjimas 
nuo bažnyčios). Susirinkime 
visų kuopos narių dalyvavimas 
būt inas . Po susirinkimo -
pabendravimas. 

VISUOMENINĖ AMERIKOS LIE
TUVIŲ tarybos veiklos konfe
rencija, rengiama ALTo Čikagos 
skyriaus, vyks šeštadienį, ba
landžio 16 d., 10 v.r. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje (6500 S. Pulaski 
Rd. Čikagoje). Visus kviečiame 
dalyvauti ir pasidalinti savo 
mintimis ir pasiūlymais atei
čiai. Po konferencijos vyks vai
šės. Daugiau informacijos ALTo 
raštinėje, tel. 773-735-6677. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
Jau trejus metus renkama in
formacija ir nuotraukos. Knyga 
redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). Ji 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 Com-

Pavasari, 
Tu beržo širdžiai saldžią 

sulą duodi, 
Laukus ir klonius puoši 

kilimais žaliais. 

Pavasari, 
Tave mes šaukiam ūkanoj 

paklydę, 
Ateik į žemę, į namus, 

širdin ateik. 

Bernardas Brazdžionis 

Kun. Rimvydas Adomavičius, Stasė Petersonienė, Stasys Džiugas, Irena Norkaityte-Gelažienė, Violeta Pakalniškienė, Kornelijus Jazbutis, Eglė 
Juodvalkis, Linas Umbrasas, Vitalija Pulokienė, Nijolė Penikaitė, Vilimas Zablockis, Vilija Vakarytė, Daiva Karužaitė ir Audrė Budrytė-Nakienė. 

Jono Kuprio nuotr. 

Su pavasariniu gamtos atgimimu, širdin atėjusiu 
džiaugsmu, pralėkė poezijos vėjas, pa l ikdamas mūsuo
se apmąstymų pavasarinę gaivą. 

Poezija - liūdnoji ir galingoji filosofija, jaudina 
kiekvieną, įsileidžiantį ją į savo širdį. Ir išties, 
susirinkę į Lietuvių rašytojų draugijos organizuotą 
poezijos vakarą, klausėsi,-svajojo, sėmėsi peno iš šios 
galingos mūzos. J a u daugelį metų Lietuvių rašytojų 

draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė organizuoja Vilimas Zablockis. Vakarą pagyvino solistės Penikaitės 
~ : — : ~_;r~~ _.~i ~ T"» _.—i — A ~ I — : . . :i : T>ZX » * o~l—: nii:»i.n . pavasar in ius poezijos vakarus. Programos vadovė 

aktorė Audrė Budrytė-Nakienė gražiais poezijos pos
mais pradėjo vakarą, pristatydama poezijos skaitovus. 
Savo eiles skaitė kun. Rimvydas Adomavičius, Irena 
Norkai tyte-Gelažienė, Kornelijus Jazbutis, Eglė 
Juodvalkė, Daiva Karužaitė, Violeta Pakalniškienė, 
Vitalija Pulokienė, Linas Umbrasas, Vilija Vakarytė ir 

akompanuojant muzikui Ričardui Šokui, atliekamos 
dainos. 

Ar nuskrido klausytojų mintys su vėju? Ar pripil
dė širdis poezijos džiaugsmo? Pavasaris jums teat
sako... 

Vitalija P u l o k i e n ė 

ŠIŲ M E T Ų OPEROJE GIRDĖSITE NAUJUS BALSUS 

Eugenijus 
Vasilevskis 

Laima Domikaitė-
Kvaraciejienė 

Eugenijus Vasilevskis, gi
męs 1948 m. Vitebsko srities 
Pustelnykų kaime Bal tarusi
joje, šiuo metu yra vienas gar
siausių Lietuvos dainininkų. 
J i s mokėsi Lietuvos muzikos 
akademijoje, prof. J. Stasiūno 
klasėje. LMA baigė 1978 m. O 
nuo 1977 m. dainuoja Lietuvos 
nacionaliniame operos ir baleto 
teatre. Čia atlieka visas pa
grindines bari tono par t i jas : 
Aleko (S. Rachmaninov, „Ale-
ko"), Figaro (G. Rossini, „Sevi
lijos kirpėjas"), Georgio Ger-
mont (G. Verdi, „La Traviata"), 
Posa (G. Verdi, „Don Carlos") ir 
kt., bei partijas lietuvių kom
pozitorių operose. 

Garsusis Lietuvos bari
tonas E. Vasilevskis dainavo 
beveik visose Europos teatrų 
scenose — Ispanijoje, Vengri
joje, Latvijoje, Olandijoje, Vo
kietijoje, Lenkijoje, Italijoje, 
Suomijoje, Turkijoje ir kt. 

1986 m. E. Vasilevskiui su
teiktas Lietuvos nusipelniusio 
artisto vardas. 2000 m. jis ap
dovanotas Lietuvos teatro są
jungos Šv. Kristoforo prizu už 

Laima Domikaitė—Kvara-
ciejienė — Lietuvos operos ir 
baleto teatro operos solistė, 
gimusi 1958 m. 1976 m. baigė 
Vilniaus 22-ąją mokyklą. 1976-
1978 m. studijavo Lietuvos vals
tybinės konservatorijos Solinio 
dainavimo parengiamajame 
skyriuje, 1978 — 1983 m. —pa
grindinio kurso studentė. 
1984—1985 m. stažavosi Mask
vos Didžiajame teatre, o 1991— 
1992 m. Grazo (Austrijos) mu

zikos mokykloje. 
L. Domikaitė-Kvaraciejie-

n ė Maskvos Didžiajame teatre 
sukūrė Olgos (P. Čaikovskio 
„Eugenijus Oneginas"), Grafie
nės ir Polinos („Pikų dama"), 
Karmen (G. Bizet „Karmen") 
vaidmenis. Lietuvos operos ir 
baleto teatre sukūrė Fenenos 
(G. Verdi „Nabukas"), Sudzuki 
(G. Puccini „Madam Baterflai"), 
Madalenos (G. Verdi „Rigole
tas") ir kt. vaidmenis. 

Dainininkė koncertavo su 
daugeliu dirigentų ir orkestrų 
Lietuvoje, Rusijoje, Latvijoje, 
Estijoje. 1992 m. Ispanijoje dai
navo Bacho H—moli mišias, 
diriguojant Jehudi Menuhin, 
1992 m. vasarą Vokietijoje atli
ko Mozart „Reąuiem ", diriguo
jan t Justui Francui. 

Šią puikią dainininkę taip 
pat bus galima išgirsti Lietuvių 
operos statomoje operoje "Ca-
valleria Rusticana" balandžio 24 d. 
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Eugenijus Vasilevskis. 

vaidmenis „Hoffmanno istori
jose". Dainininko kūrybinė 
veikla ta ip pat įvertinta jam 
į t e ik ian t Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino IV 
laipsnio ordiną. 

E. Vasilevskis dainuos Lie
tuvių operos statomoje operoje 
"Cavalleria Rusticana". 

Gražina Skinderytė-Kurnickienė 
Gražina Skinderytė-Kur

nickienė gimė 1976 m. Kaune. 
Dainuoti pradėjo Kauno 22-
osios vid. mokyklos chore ir 
Kauno Prisikėlimo bažnyčios 
vaikų chore. Vėliau su šiais 
chorais dainavo solo partijas. G. 
Kurnickienės pirmoji dainavi
mo mokytoja — Kauno dramos 
teatro koncertmeisterė Ligija 
Ribaitienė. 1993 m. G. Skinde
rytė-Kurnickienė įstojo į Kauno 
J . Gruodžio konservatoriją, cho
rinio dirigavimo specialybę 
(dėst. Reginos Valakienės kla

sė), vėliau studijavo dainavimo 
specialybę (dėst. Birutes Sodai-
tytės klasė). 1998 m. įstojo į Lie
tuvos muzikos akademiją dai
navimo specialybę. 2004 m. bai
gė LMA magistro studijas (doc. 
Irenos Augustienės klasė). 

G. Skinderytė-Kurnickienė 
— daugelio konkursų nugalėto
ja. 1997 m. ji tapo Kauno miesto 
S. Šimkaus konkurso laureate, 
2001 m. Andoros (Ispanija) 
tarptautinio Monserat Caballe 
dainininkų konkurso diplo
mante, 2003 m. XX—ojo tarp

tautinio Michailo Glinkos dai
nininkų konkurso laureate. 

Dainininkė aktyviai koncer
tavo Kaune, Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose. Jau nuo II 
kurso rengia rečitalius bei įvai
rių menininkų kūrybos vaka
rus. Lietuvos muzikos akademi
jos Operos studijoje parengė 
Hanerl vaidmenį F. Schubert 
operetėje "Trijų mergelių na-
mai", Adinos vaidmenį G. Do-
nizetti operoje "Meilės eleksy
ras" ir Violetos vaidmenį G. 
Verdi operoje Traviata". 

SKELBIMAS 1 

• P I G I A U S I A — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Pa sku t i nė s 
minutės nut rupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo y p a t i n g u s 
įkainius'"? Dažniaus ia i t a i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Pro t ingas 
vartotojas renkas i amer i 
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LfTCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja t ik 
naujiems klientams! 

munity, Inc., 2841 Denton Ct., 
VVestchester, IL 60154. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: w w w . H t h -
fund.org . J a s galima gauti ir 
LF raštinėje. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųs
tos iki 2005.04.15. Je i tur i te 
klausimų, prašome kreiptis į 
LF raštinę tel. 630-257-1616, 
faks. 630-257-1647, e-paštas : 
admin@lithfund org. 

Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skiltas Lietuvos § 
Nepriklausomybės atkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti. | 

Konkurso organizatoriai: JAV LB Kultūros taryba ir 
Čiurlionio galerija Čikagoje. 

Konkurso tema - „Atgimusi Lietuva". 

Atlikimo technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, 
tempera ir kt. 

Darbų dydis ne mažesnis, kaip 16x20 coliai (inčai), arba I 
40x50 cm. 1 

Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 
m. iki 18 m. ir nuo 18 m. iki 25 m. 

Konkurso darbų atsiuntimo terminas 2005 m. lapkričio 1 d. 

Darbai bus premijuojami: pirmoji premija 300 dol., dvi 
premijos po 200 dol. ir tris premijos po 100 dol. 

Konkursui darbus siųsti Čiurlionio galerijos adresu: 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 JAV. 

Kartu su darbu atsiųsti trumpą biografiją. Darbo kitoje 
pusėje užrašyti vardą, pavardę, amžių ir nuorodą „Dailės 
konkursui". Kitus klausimams, kreiptis į Laimą Apanavičienę 
Čiurlionio galerijos adresu, arba e-paštu: laimaa@hotmail.com. 

JONAS KUPRYS 

FOTOGRAFIJOS 
PARODA 
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