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V. Adamkus Ukrainos metų žmogus 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (k) bei Ukrainos prezidentas Viktor Juš-
Čenko. Džojos Gundos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Kijevas, kovo 13 d. (BNS) — remonijos metu buvo įteikta tarp-
Lietuvos prezidentui Valdui Adam- tautinė Ukrainos metų žmogaus pre-
kui šeštadienį Kijeve iškilmingos ce- mija visuomeninio gyvenimo ir poli

tikos srityje. 
Prezidentui buvo įteikta skulp

tūrinė kompozicija „Prometėjas". 
Apdovanojimą Lietuvos prezi

dentui įteikė žinomas Ukrainos 
mokslininkas — fizikas Vladimir 
Seminoženko bei parlamentaras 
Sergej Byčkov. 

Ukrainoje metų žmogaus titulas 
yra teikiamas nuo 2001 metų. Šį 
kasmetinį tarptautinį apdovanojimą 
skiria Ukrainos Aukščiausioji aka
deminė taryba pagal „Metų žmo
gaus" programą. 

„Metų žmogaus" tarptautiniai 
apdovanojimai teikiami už visuo
meninę ir politinę veiklą, diplomati
ją, veiklą kultūros, meno ir mokslo 
srityje bei už ypatingus nuopelnus. 

Ukrainos „Metų žmogaus" tarp
tautiniai apdovanojimai teikiami 
įžymiems žmonėms, kurių profesinė 
bei visuomeninė veikla yra pripažįs
tama Europos ir pasaulio bendruo-

Paša l in tas a p i e p a ž e i d i m u s 
p r a b i l ę s s t u d e n t a s 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) — 
Kauno technologijos universiteto 
(KTU) studentas, viešumon iškėlęs 
rektoriaus rinkimų pažeidimus, bu
vo pašalintas iš šios aukštosios mo
kyklos. 

KTU studentų atstovybės nariai 
teigia tapę aukštosios mokyklos va
dovybės keršto aukomis, rašo dien
raštis „Lietuvos rytas". 

Pasak KTU studentų atstovybės 
viceprezidento Tautvydo Civo, kai 
dėl rektoriaus rinkimų rezultatų pa
naikinimo buvo kreiptasi į teismą, iš 
pareigų vadovybė privertė pasi
traukti du universiteto darbuotojus. 

Pats rektoriui oponuojantis T. 

Čivas dėl neišlaikytų egzaminų ir 
įskaitų iš studentų sąrašų buvo iš
brauktas. Sis ketvirtakursis preten
davo kandidatuoti studentų atstovy
bės prezidento rinkimuose. 

„Buvau išbrauktas iš sąrašų, 
nors kitų fakultetų studentams dar 
buvo suteikta savaitė išlaikyti 'sko
las'. Universiteto vadovybė žinojo, 
kad aš ketinu kandidatuoti naujo 
atstovybės prezidento rinkimuose, 
todėl nusprendė tokiu būdu atsi
kratyti oponento", — teigia jis. 

Tuo tarpu antrą kadenciją uni
versitetui vadovaujantis akademi
kas Ramutis Bansevičius kategoriš
kai atmetė tokius kaltinimus. 

/ / 

A. Paulauskas: dalis Lietuvos po 
sovietmečio neišmoko mąs ty t i 

mąstyti, pradėti jaustis tikrais savo 
šalies piliečiais" ir nusivylė valstybe. 

„Po kovo 11-osios teko patiems 
rūpintis savimi ir vaikais. Ir tėvais 
— taip pat. Ir pasirinkti, kuo tikėti 
— patiems. O svarbiausia — pa
tiems išmokti galvot. Pilietinė visuo
menė turi būti galvojanti visuome
nė. Jeigu ji negalvos, ją paskui save 
nusives bet kas, o ypač kietą ranką 
ir geležinę tvarką išpažįstantys me
sijai", — šeštadienį iškilmingame 
posėdyje, skirtame Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo dienai, sakė A. 
Paulauskas. 

Primindamas, kad sovietmečiu 
„nereikėjo galvoti, viskas buvo su
galvota, nurodyta, viskas pagal ins
trukciją, net nurodyta kuo tikėti ar 
netikėti", Nukelta \ 6 psl. 

Arturas Paulauskas 
Eltos nuotr. 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) — 
Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas konstatuoja, kad per 16 ne
priklausomybės metų dalis Lietuvos 
visuomenės „nesugebėjo pradėti 

V. Landsbergis: 
policija 

„p i la pamazgas 
ant valstybės 
Vilnius, kovo 13 d. (BNS) — 

Europarlamentaras, buvęs Aukš
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis pasibaisėjęs, kad Lietuvos is
toriją perrašinėjanti policija „pila 
pamazgas" ant valstybės ir piktina
si, kad niekas tam neduoda atitin
kamo atkirčio. 

Praėjusią savaitę kilo pasipikti
nimo banga paaiškėjus, kad knygas 
apie savo istoriją leidžianti Lietuvos 
policija ją iliustruoja sovietinių mi
licininkų prisiminimais. 

Pradėtos leisti Lietuvos policijos 
istorijos, pavadintos „Angelo sargo 
skrydžiu", pirmajame leidinio tome, 
kuris skirtas 1988-1990 metams, 
daugelis pateiktų faktų atspindi so
vietinių okupantų požiūrį į žmones, 
kovojusius už Lietuvos laisvę. 

Europos Parlamento narys V. 
Landsbergis pirmadienį išplatinta
me pareiškime ragina į tokius iš
puolius, „kaip Sąjūdžio ir viso Lie
tuvos Atgimimo šmeižtas policijos 
knygoje, kurioje remiamasi sovietų 
milicijos protokolais ir mušusių de
monstrantus milicininkų atsimini
mais, atsakyti be vinguriavimų". 

„Ypač, kai veiksmas nutaikytas 
į Lietuvos policiją — ir į vyresnius, 
tarnavusius dar svetimai valdžiai, ir 
į jaunus, ateinančius tarnauti savo 
šaliai, kurios Atgimimo sąjūdis, nu
stebinęs pasaulį taikia laisvės kova, 
jiems rodomas tariamoje 'istorijoje' 
kaip rėksnių veltėdžių ir buteliais 
besimėtančių Nukelta į 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

menių, kurie įnešė tiesioginį indėlį į 
Ukrainos, kaip nepriklausomos ša
lies, kūrimą ir vystymą. 

Pirmuoju šios premijos laureatu 
tapo popiežius Jonas Paulius II. 
2002-aisiais Metų žmogaus premija 
buvo įteikta tuometiniam Lenkijos 
prezidentui Aleksandr Kwasniews-
ki, dar po metų šia premija buvo ap
dovanotas Italijos ministras pirmi
ninkas Silvio Berlusconi. 2004 me
tais premija skirta Gruzijos prezi
dentui Michail Saakašvili. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Nuskendo nepasiekęs 
uosto. 
Lietuva grąžino skolą. 
Kristaus karalystė. 
Pagarba gimtinei ir jos 
didvyriams. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Urvinės blondinės? 
Kelionių mugė. 
„Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai" Pal. 
J. Matulaičio misijoje. 
Mažlietuvių šiupinys. 
Užgavėnės Vašingtone. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.897 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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DRAUGAS, 2006 m. kovo 14 d., antradienis 

ŠEIMOS TERAPEUTE -
DANŲ ŠEIMAS 

APIE 

Kirsten Kristensen jau šešiolika 
metų privačiai konsultuoja Danijos 
organizacijas bei institucijas įvai
riais komunikacijos, konfliktų spren
dimo klausimais, organizuoja kursus 
apie nesmurtinę komunikaciją (non-
violent communication). Tarp Kirs
ten Kristensen klientų yra ir šeimų, 
susiduriančių su įvairiomis proble
momis. Birutė Janulevičiūtė-Ivaš-
kevičienė kalbina Kirsten Kristen
sen apie danų šeimas, kurios dėl 
vienų ar kitų priežasčių praveria 
šeimos terapeuto kabineto duris. 

— Ar Danijoje populiaru 
kurti šeimas? Kiek žmonių gyve
na nesusituokę? 

— Danijoje daug žmonių gyve
na ne santuokoje. Tačiau manau, 
kad prieš 10 metų jų skaičius buvo 
gerokai didesnis. Dabartiniu metu 
įregistruoti santuoką vėl tampa po
puliaru tarp jaunų žmonių. Bet ma
nau, kad apie 25 proc. porų Danijoje 
vis dėlto gyvena kartu nesusituokę. 

— Ar Danijos įstatymai lei
džia įregistruoti santuoką tarp 
tos pačios lyties asmenų? 

— Taip. Tokia sąjunga vadina
ma ne santuoka, bet įregistruota 
partneryste. 

— Koks yra visuomenės po
žiūris į tokio pobūdžio ryšį? 

— Mano nuomone, dauguma 
žmonių pritaria idėjai suteikti 
kitiems pasirinkimo laisvę. Danijoje 
yra labai žinomų asmenų, kurie atvi
rai kalba apie savo gyvenimą kartu 
su tos pačios lyties partneriu. 

Kirsten Kristensen 

— Kokios pagrindinės šeimų 
problemos Danijoje? 

— Pagrindinė problema yra 
labai spartus gyvenimo tempas. 
Daug jaunų žmonių yra nelaimin
gi ir netgi bandė nusižudyti todėl, 
kad yra nuolat užsiėmę ir neturi 
laiko pasidomėti savo vaikų proble
momis. Danijoje dažniausia mirties 
priežastis tarp 15—25 metų am
žiaus žmonių yra savižudybė. 

— Kas pirmiausia ieško 
šeimos terapeuto pagalbos — 
vyrai ar moterys? 

— Manau, kad vyrams labiau
siai reikia šios pagalbos, tačiau jie 
jos neieško. Iniciatyvos imasi moterys. 

— Kokios dažniausiai išky
lančios moterų problemos šei
moje? 

— Moterys nepaiso savo pačių 
poreikių. Jos rūpinasi viskuo — vai
kais, vyru, namais, bet pamiršta pa
čios save. Kas tuomet įvyksta? Mo

terys suserga depresija, kitomis li
gomis, tampa agresyvios. Moterys 
privalo suprasti, kad jos yra 
asmenybės, kad jos turi savo porei
kių ir privalo jiems skirti dėmesio. 
Kartais gyvenimas subyra į šipulius, 
kai vaikai palieka namus. Tada, 
moteris susimąsto: kas aš esu, kas 
pagaliau yra pats gyvenimas? Tai 
vadinamosios egzistencinės krizės. 

— Dėl kokių problemų dau
giausia kreipiasi vyrai? 

— Dauguma jų sako: aš iš tiesų 
myliu savo žmoną, mes galėtume 
nuostabiai gyventi, jeigu tik ji būtų 
laiminga. Daugelio vyrų problema 
ta, kad jų žmonos nėra laimingos. 
Daug vyrų gyvenimą apsunkina, 
kad jų moterys nuolatos susirūpinu
sios, pavargusios, nebesidomi seksu. 

— Ką Jūs patartumėte to
kioms poroms? 

— Vyrams aš patarčiau išsiug
dyti naujų komunikavimo įgūdžių. 
Jeigu žmona nelaiminga, vyras 
„užfiksuoja": jai negera todėl, kad aš 
nepadarau, nesugebu to ir to. Tačiau 
žmona nelaiminga ne todėl, kad iki 
šiol nepataisyta lempa, bet kad ji 
turi poreikių, kurių dėl įvairių 
priežasčių nepaiso. Poroms reikėtų 
tiesiog atviriau bendrauti. Vyrai tu
rėtų įdėmiau klausyti savo žmonų, 
pasistengti suprasti jų poreikius. 

— Kokios psichologinės prob
lemos dažniausia kyla šeimoje? 

— Yra nemažai manančių, kad 
„antroji pusė" yra tarsi jų nuosavy
bė. Žmona privalo vyrui atlikti įvai
rių darbų todėl, kad jie gyvena šei
moje. Ji turi skalbti, virti, mylėtis, 
rūpintis namais. Tačiau, kai pareigų 
per daug, meilė išblėsta. Susituokus 
turi išlikti ryšys su savimi pačiu. 
Du žmonės šeimoje turėtų likti 
dviem skirtingais žmonėmis. Taip, 
mudu galime kartu gyventi. Bet 

SKAUDAMA PĖDA— DAŽNA SENELIŲ BEDA 
IONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Žmogaus pėda yra labiausiai 
neprižiūrima kūno dalis. Nors pėda 
retai priartina žmogaus mirtį, bet 
dažnai jos negerovės sukelia ligas, 
nepajėgumą ir riboja judesius. Ne tik 
pėdoje atsiradę negerumai žmogų 
vargina, bet ir kitos kūno ligos kar
tais pirmiausia pasireiškia pėdoje. 
Pasistenkime kuo ilgiau ant sveikų 
pėdų išlaikyti senelius. Jie ilgiausiai 
privalo turėti sveikas pėdas. Pėdų 
gydymas vadinamas podiatrija. 

Gerontologija — mokslas apie 
senėjimo priežastis ir reiškinius. 
Svarbiausi šios mokslo šakos tikslai: 
1. sulaikyti senelių luošumą; 2. kiek 
galima apsaugoti pagyvenusio žmo
gaus normalią kūno ir proto bei jaus
mų veiklą; 3. palaikyti senelio ga
limybę savarankiškai judėti. Ga
lėdamas laisvai, savarankiškai ju
dėti, pagyvenęs žmogus bus dvasiš
kai tvirtesnis, todėl energingiau 
rūpinsis savo fizine sveikata. 

Skausmingos pėdos — dar viena 
senelius kankinanti negerovė. Ka
dangi daugumos chroniškų negalių 
priežasties nežinome, tai ir apsisau
goti nuo jų negalime. Daugelį ne
gerovių galima nustatyti, apžiūrė
jus pagyvenusiojo kojas, ypač pė
das. Reikia kuo anksčiau nustatyti 
negerovę, kad galėtu
me išvengti chroniškų 
negalių. Jvairios kūno, 
odos bei sąnarių ligos ga
li sukelti pėdos negeru
mus ir įvairaus laipsnio 
luošumą. Labai svarbu, 
kad pacientas galėtų 
judėti. 

Pėdos pokyčiai atsiranda ir dėl 
ligos, ir dėl senatvės 

Pagyvenusio žmogaus oda paro
do pirmuosius pėdos pokyčius. Pir
miausia nuo pėdos ir kojos išorinio 
paviršiaus pranyksta plaukai. Dėl 
keratino apykaitos sutrikimo atsi
randa rudų pigmentinių dėmių ir 
tam tikri odos ploteliai apragėja. Su
menkėja pėdos raumenys ir minkš
tieji audiniai — tada net nedideli 
pokyčiai sutrikdo vaikščiojimą. Pa
gyvenusiųjų nagai storėja, greitai 
lūžta ir įsiveisia grybelis. 

Pėdos raumenyse ir kauluose 
gali atsirasti įvairiausių pokyčių. 
Žmogus greitai pavargsta. Be to, kau
lai senėja (osteoartritas), išsivysto 
hiperostozė — kaulinio audinio išvie-
šėjimas, ima darytis puresni, minkš-
tėti (osteoporozė), kaulas iškrypsta, 
trukdo pėdai laisvai judėti. Visa tai 
apsunkina žmogaus judėjimą. 

Apnykus kojų raumenims ir minkš
tiesiems audiniams, dažnai atsiran
da mėšlungis. Tai gali būti susiję, ar
ba nesusiję, su arterioskleroze. Dėl 
kraujagyslių sklerozės ar kitokių jų 
pokyčių sutrinka pėdos mityba, kiek 
paėjus, atsiranda skausmai, kurie kar
tais būna ir gulint ar nejudant. Pė
dos darosi šaltos, jose kraujagyslių 
pulsas kinta ir natūrali pėdos odos 
spalva keičiasi. Dėl arteriosklerotinių 
pėdos pokyčių paprastas odos nubroz
dinimas gali sukelti gangreną. 

Amžius ir chroniškos ligos pa
daro savo — atsiranda pėdos audi
nių degeneracijos reiškinių, pranyk
sta jutimas, judesiai tampa nevik
rūs, ima virpėti pėda. 

Pėdos gydymas paprastai būna 
neskubus. Pėdos ligos nesukelia pa

vojaus gyvybei. Tačiau pėdos būklei 
turi įtakos viso kūno sveikata. Pir
miausia reikia pasitikrinti viso kūno 
sveikatą, o tik tada eiti pas kojų ligų 
specialistą — podiatrą. Tačiau neap
sileiskime taip, kad niekas jau nebe
galės padėti. Tada net geriausia kojų 
priežiūra nebepadės. Elkimės pro
tingai, kol dar laikas. 

Senelis savo kojų, pėdų negales 
gali tvarkytis pas gydytoją, dar ge
riau — pas kaulų ligų specialistą — 
ortopedą. Tačiau dėl nedidelių nega
lavimų žmonės paprastai kreipiasi į 
kojų higiena užsiimantį žmogų — 
podiatrą. Jis gali taip padėti: 

1. padidinti pajėgumą vaikščioti; 
2. padidinti geresnę savijautą — 

patogumą; 
3. sumažinti kojų ligų kompli

kacijų galimybę; 
4. sumažinti buvimo ligoninėje 

laiką; 
5. sumažinti infekcijos atsiradi

mo galimybę; 
6. pašalinti įtampą, dėl kurios 

atsiranda pėdos skausmai. 
Gydykimės laiku visapusiškai, 

pirmiausia sveikai gyvenkime. Kojų 
ir pėdų negalavimai dažnai yra viso 
kūno ligos, tik dar žmogaus nepajun
tamos, pasekmė. Todėl dėl pėdos 
negalavimo pirmiausia tarkimės su 
gydytoju. Tik šiam patarus, eikime 
pas podiatrą. Gydytojo skirtas ma
sažas ar kitoks kojų tvarkymas, 
kartu su medicininiu gydymu, duo
da gerų rezultatų. Tik nepradėkime 
namo statyti nuo kamino. Sveikatos 
pagrindai — tai sveikas gyvenimas 
visą laiką, tvarkinga mityba ir daž
nas sveikatos patikrinimas pas 
sąžiningą gydytoją. 

nesakykime: mums patinka lankyti 
teatrą, jeigu vyras mėgsta žiūrėti 
spektaklius, o aš tuo tarpu norėčiau 
pažaisti tenisą. Be to, daug žmonių 
yra praradę domėjimąsi seksu, tai 
jiems nebėra patrauklu. Karjera, 
studijos, draugai rūpi labiau nei 
seksualiniai ryšiai. Vyresni žmonės, 
dauguma vyrų, norėtų aktyvesnio 
seksualinio gyvenimo. Moterims 
seksas yra labiau susijęs su jų 
asmeninias poreikiais. Kai tie po
reikiai nėra patenkinami, seksas 
ima jas varginti. 

— Kokie būtų Jūsų patari
mai jauniems žmonėms, kurie 
ruošiasi tuoktis? 

— Aš dažniausiai patariu bū
simiesiems sutuoktiniams pažinti 
vienas kitą bent metus. Žmonės yra 
skirtingi tamsiuoju metų laiku, t.y. 
rudenį ir žiemą, ir šviesiuoju, t.y. 
pavasarį bei vasarą. Nuotaikos yra 
kitokios skirtingais metų laikais. 
Jeigu aš nepažįstu savo partnerio 
depresijos metu, aš nepažįstu jo ir 
tikro. Tad patarčiau pora metų 
nesituokti, nesusilaukti vaikų, 
nepirkti namo. 

— Kaip Jūs galėtumėte 
apibūdinti sėkmingą santuoką? 

— Žmonės turėtų kartu augti... 
Dauguma porų vedę nustoja tobu
lėti. Santuokoje kiekvienas žmogus 
turėtų vystytis pats, nors ir būda
mas susijęs su kitu asmeniu. Šeimo
je turėtų būti laisvė augti. 

— Dėkoju Jums už pokalbį. 
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LIETUVA GRAŽINO SKOLA 
Tarp šių metų apdovanotųjų Lie

tuvos valstybės atkūrimo — Vasario 
16-osios proga buvo (po mirties): prel. 
Mykolas Krupavičius — buvęs žemės 
ūkio ministras, Visos Lietuvos Išlais
vinimo komiteto pirmininkas, Lietu
vių krikščionių demokratų sąjungos 
išeivijoje vadovas; taip pat paskutinis 
Nepriklausomos Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Kazimieras Sku
čas ir Saugumo departamento direk
torius Augustinas Povilaitis. Visi 
buvo apdovanoti Vyčio kryžiaus ordi
nais, kurie buvo įteikti giminėms. Iš 
JAV buvo atvykęs K Skučo anūkas 
ir A. Povilaičio sūnus Romualdas 
Povilaitis su žmona Dalia. Dideliame 
gražiame būryje teko sutikti ir buvusį 
lietuvių kalbos mokytoją, literatūros 
istoriką Viktorą Alekną, kuris, su
laukęs garbaus amžiaus, buvo apdo
vanotas LDK Gedimino ordinu. Iš 
viso apdovanotųjų buvo kelios dešim
tys. 

Apdovanojimus Prezidentūroje 
įteikė Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, o vakare apdovanotieji 
buvo pakviesti į iškilmingą Vasario 
16-osios minėjimą Operos ir baleto 
teatre, kur po prasmingo prezidento 
pranešimo Operos ir baleto teatro 
orkestras atliko M. K. Čiurlionio sim
foninę poemą „Jūra". Po to teatro 
fojė vyko priėmimas. Begalinėje žmo
nių jūroje teko pabendrauti su dviem 
tos dienos herojais Augustino Povi
laičio sūnumi Romualdu ir Viktoru 
Alekna. 

Šios istorijos apie skolą, kurią 
Lietuvos valstybė pagaliau grąžino... 

Romualdą Povilaitį žino ne tik 
Čikagos, bet ir visos Amerikos lietu
viai, nes plačiai su jo liaudies meno 
kūriniais iš metalo paplito ir jo var
das. Baigęs dantų gydytojo karjerą, 
kuriai atidavė 57-erius metus, ir 
užauginęs 4 vaikus jis pasinėrė į 
meną. Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre, stovi jo sukurti trys kryžiai, jo 
kompozicijos iš metalo su gintaru 
pasklido dovanų ir žymenų pavidalu. 

Vilniuje su R. Povilaičiu teko 
plačiau pakalbėti apie tėvą ir 
Povilaičių šeimos gyvenimą. „Drau
ge", apie tai jau buvo rašyta ruo
šiantis švęsti Augustino Povilaičio 
100-mečio jubiliejų 2005 m., todėl 6a 
paminėsime tik kai kurias naujas 
sūnaus prisiminimų nuotrupas. 

Bet pirmiausia reikia priminti 
patį faktą, kad kai Sovietų Rusija 
klasta užgrobė Lietuvą 1940 m. ir 
pareikalavo labiausiai jai nepriim
tinų asmenybių — Lietuvos saugu
mo departamento direktoriaus A. Po
vilaičio ir krašto apsaugos ministro K. 
Skučo, jie abu, iki paskutinės minutės 
nesiryžę apleisti savo žemės, buvo 

DANUTE BINDOKIENE 

Nuskendo nepasiekęs uosto 

Viktoras Alekna, apdovanotas Gedimi
no ordinu, su žmona Vilniaus operos 
ir baleto teatre Vasario 16-os«os minė
jimo metu. 

suimti Povilaičio gimtinėje Pašven
tyje, netoli Vokietijos sienos. Jų abiejų 
šeimos tuojau pat pasitraukė į už
sienį. Romualdas tebuvo 8-erių metų, 
jo sesuo Beatričė — 5-erių, kai jie per
brido upelį ir atsidūrė už Lietuvos 
ribų. Nors gyvenimo keliai Romual
das vedžiojo toli nuo Lietuvos — 
pradžioje Rytprūsiuose, vėliau — Vo
kietijoje ir pagaliau Amerikoje, tėvo 
paveikslas jam niekada neišdilo iš 
atminties. Jis prisimena asketišką, 
mėgusį humorą, linksmą, darbštų ir 
patriotišką žmogų. „Atsimenu, kai 
mama už pakarpos mane traukdavo 
iš kabineto, kai aš bandydavau įlįsti 
pas tėvelį: 'Netrukdyk tėvelio, ten 
vyksta svarbūs pasitarimai', — saky
davo ji, — pasakoja R. Povilaitis. Tėvo 
darbas buvo labai įtemptas, reikalavo 
daug jėgų. Tėvelis jų turėjo. Jam bū
tų užtekę jėgų ir pabėgti iš Lietuvos, 
bet jį pražudė jo aukšta moralė. Jis 
būtų išlikęs gyvas, jeigu būtų galėjęs 
nušauti savo pavaldinį, kuris buvo 
atsiųstas jo suimti. Jis jau buvo prie 
pat Lietuvos sienos... Tėvas apskritai 
labiau rūpinosi Lietuva negu savimi. 
Jis puoselėjo savo ūkį Giedrių kaime, 
Jurbarko rajone, norėdamas jį paver
sti pavyzdiniu, kad žmonės matytų, 
kokia Lietuva turėtų būti. Tuo metu 
Lietuvos kaimas dar buvo šiaudiniu 
stogu. Prisimenu, mama vėliau kalbė
davo, kad jeigu tėvas visos savo algos 
nebūtų sudėjęs į žemę, į terpinius 
stogus, į geros veislės gyvulius ir 
vaismedžius, o būtų pirkęs auksą, 
mes tremtyje būtume geriau gyvenę. 
Bet jis buvo toks — asketas, absti
nentas. Iškilmingais momentais, kai 
su valstybės svečiais reikėjo gerti 
šampaną, ar kitus alkoholinius gėri
mus, jam būdavo pastatyta taurė su 
raudonu vandeniu. Gaila, bet šio žmo
gaus neliko net kapo, kurį galėtume 
aplankyti", — sako Romualdas Povi
laitis, puoselėjantis viltį, kad Lietuvos 
archyvuose pavyks bent surinkti 
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Prez. Bush ir jo artimieji 
patarėjai gali tik džiaugtis: 
per daugiau kaip ketverius 

metus tikrai pavyko šalies gyven
tojus įtikinti, kad už kiekvieno 
kampo tupi teroristai, kad ypač 
reikia nepasitikėti tam tikros iš
vaizdos žmonėmis, turinčiais ara
biškai skambančias pavardes. Ži
noma, su tuo įsitikinimu ateina ir 
kai kurie nemalonumai, kaip nese
niai atsitiko vienai Arabų Emyrato 
valstybei (Dubai) iš britų ben
drovės nupirkus teisę tvarkyti ke
letą didžiųjų Amerikos uostų. 

Visi susitarimai tarp „Dubai 
Uostų pasaulio" organizacijos va
dovybės ir Didžiosios Britanijos 
„vaizbūnų", iki tol atsakingų už 
šių Amerikos uostų priežiūrą, sau
gumą ir net per juos vykstančio 
verslo reikalus, vyko ramiai ir gal
būt net slaptai. Tačiau kai ši yla 
išlindo iš maišo, kilo nemažas 
triukšmas. Ne tik žiniasklaidoje, 
kritikavusioje JAV vadovybę, kad 
vienaip kalba kitaip daro: viešai 
smerkdama daugelį arabų pa
saulio šalių, kaip teroristų peryk
las, pavojingas visai vakarietiškai 
civilizacijai, tuo pačiu metu šalies 
saugumui opias vietas perleisda-
ma į būtent vienos šio „pasaulio" 
bendrovės rankas. Juo labiau, kad 
Dubai netolimoje praeityje buvo 
neaiškiu būdu siejama su Osama 
bin Laden ar „ai Qaeda" organi
zacija. 

Į karštus debatus įsivėlė ne tik 
demokratų partija (kaip buvo gali
ma tikėtis), bet ir nemažai įtakin
gų respublikonų. Senatas jau buvo 
pasiryžęs stoti šiai sutarčiai sker
sai kelio, o prezidentas savo ruožtu 
žadėjo pasinaudoti „veto" teise, 
kad sutartis būtų patvirtinta. 

Kas žino, kuo visa ši painiava 
būtų pasibaigusi, jeigu pati „Du
bai pasaulio uostų" vadovybė ne
būtų numojusi ranka į sutartį ir 
savanoriškai jos atsisakiusi. Vadi
nasi: liko ir avis sveika, ir vilkas 
sotus... 

Tačiau prez. George W. Bush 
taip lengvai nepasiduoda — jis te
betvirtina, kad šiuo prieštaravimu 
sutarčiai dar labiau pakenkta 
Amerikos įvaizdžiui musulmonų pa
saulyje ir parodytas atviras nepa
sitikėjimas jų žmonėmis ar institu

cijomis vien dėl to, kad jie tam pa
sauliui priklauso. 

Galbūt tai ir tiesa, tačiau yra 
kur kas akivaizdesnių veiksmų (ar 
kalbų), kurie Amerikos įvaizdžiui 
mūsų planetos Rytuose kenkia. Ir 
prie to neigiamo įvaizdžio nemažai 
prisideda pats prezidentas Bush, o 
ypač JAV karinė vadovybė. 

Kiek žalos Amerikos įvaizdžiui 
padarė belaisvių žeminimas ir 
kankinimas Irako Abu Ghreib ka
lėjime; kiek pakenkė žinios iš 
Guantanamo Bay stovyklos, kur 
belaisviai, įtariami bendradarbia
vimu su „ai Qaeda" arba priklau
symu šiai teroristų organizacijai, 
laikomi be teismo ir teisių. Dėl jų 
gyvenimo sąlygų jau daug kartų 
pasisakė ir Raudonasis Kryžius, ir 
tarptautinės Žmogaus teisių orga
nizacijos, bet reikalai nepasikeitė. 
O kaip su įtariamųjų išsiuntimu į 
kitas valstybes, kur jie įkalinami, 
tardomi, kankinami? O kaip su 
nuolat iš Vašingtono pasigirstan
čiais reikalavimais ir grasinimais 
Iranui? Visa tai yra surišta su ara
bų, t.y. musulmonų — pasauliu ir 
kiekvienas naujas incidentas meta 
daugiau sausų malkų ant neapy
kantos laužo Amerikai. 

Bet, nėra to blogo, kas į gera 
neišeitų. Kilus triukšmui dėl Ame
rikos uostų perdavimo „Dubai 
Uostų pasaulio" vadovybei, ati
džiau pradėta žvelgti į dabartinę 
tų uostų apsaugą (iš esmės tai jau 
iškelta praeityje, bet nedaug kas 
kreipė dėmesio). Atrasta, kad di
džiuosiuose JAV uostuose, į ku
riuos atplaukia krovininiai laivai 
iš viso pasaulio su nesuskaitoma 
daugybe talpintuvų ir prekių, ap
sauga yra minimali. Ne tik kad ne
maža dalis talpintuvų lieka nepa
tikrinta ir paleidžiama keliauti po 
visą valstybę, bet ir daug sunkve
žimių vairuotojų, turinčių teisę 
tuos talpintuvus ar prekes išvežio
ti, neturi atitinkamų dokumentų 
arba yra praeityje bausti už įvai
rius (net labai sunkius) nusižen
gimus įstatymams. Galbūt dabar į 
tai bus stropiau atsižvelgta ir 
esančios saugumo spragos Ame
rikos uostuose užkamšytos. O gal
būt vėl viskas liks „po senovei", 
kai aprims dabartinis šurmulys 
(juk taip ne kartą yra buvę). 

Operos ir baleto teatre švęsti Vasario 16-osios buvo pakviesti (iš kairės): arche 
ologas hab dr Algirdas Girininkas, apdovanotas ,,Už nuopelnus Lietuvai 
Riterio kryžiaus ord inu, dr. Romualdas Povilaitis su žmona Dalia Povilaitiene 
atvykęs j Vilnių iš JAV, atsiimti tėvui, Augustinui Povilaičiui, po mirties suteikto 
apdovanojimo — Vyčio kryžiaus ord ino. 

medžiagos dokumentiniam filmui 
apie tėvą — Augustiną Povilaitį. Atei
nančią vasarą tuo reikalu jis vėl ruo
šiasi atvykti į Lietuvą. 

Kito šio rašinio herojaus — Vik
toro Aleknos likimas kiek lengvesnis, 
bet taip pat erškėčiuotas. Jis, jaunas 
lituanistas mokytojas, buvo ištremtas 
į Sibirą, grįžęs į gimtinę ilgai negavo 
darbo pagal savo profesiją. Klajojo su 
trimis vaikais po Lietuvą, kol paga
liau apsistojo toli nuo gimtųjų Ra
seinių kraštų — Širvintų rajone ir čia 
pagaliau gavo mokytojo vietą. Patys 
brandžiausi kūrybiniai metai prasi
dėjo, deja, jau išėjus pensijon. Ėmė 
gimti viena knyga po kitos — apie 
poetę Salomėją Nerį, su kuria jam 
teko laimė būti pažįstamam, Širvintų 
kraštą, ateitininkų Vytauto korpo
raciją kt. „Draugo" skaitytojai Vik
toro Aleknos pavardę prisimena iš 
straipsnių, o labiausiai turbūt — iš 
žiaunos istorijos apie „vilko vaikus". 
Tai V. Aleknos iš vokiečių kalbos 

išversti Anos Marijos Kiuzauskas iš 
Girvados apylinkių, Rytprūsiuose, 
baisūs prisiminimai apie vaikystėje 
patirtas kančias, kai Raudonoji armi
ja įžengė į šį kraštą. Anna išsigelbėjo 
Lietuvoje. V. Alekna jos prisiminimus 
vėliau atspausdino knygele „Vienin
telis išsigelbėjimas buvo Lietuva". 

Kuris lituanistas nėra rašęs eilė
raščių. 2002 m. ir Viktoras Alekna 
išleido savo poezijos knygelę „Sau
lėlydis". Viena knyga seka kitą — 
Viktoro Aleknos literatūrinė kūryba 
srūva kaip iš gausybės rago. Jis daž
nai kviečiamas skaityti pranešimų. 
Buvęs svarbių istorinių įvykių žymių 
asmenybių gyvenimo liudininkas turi 
ką papasakoti. Garbaus amžiaus 
sulaukęs Mokytojas ir Rašytojas dar 
kupinas jėgų ir planuoja naujus dar
bus. Viktoras Alekna laimingas tuo, 
kad likimas, jaunystėje atėmęs jam 
kūrybos džiaugsmą, grąžino jį se
natvėje. 

Audronė V. Škiudaitė 
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Kristaus karalystė 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Solženycin „Gulag" veikale 
vaizdžiai aprašo Sovietų Rusijos 
teismų žiaurumą ir neteisingumą, 
kai naujai atvežtąjį kalinį kiti 
kaliniai paklausė, už ką ir kiek me
tų jis yra nuteistas, šis atsakė, kad 
20 metų jis nuteistas ir už nieką. 
Tada visi kaliniai garsiai ėmė šauk
ti, sakydami, kad anas meluoja, nes 
Sovietų Rusijoje už nieką baudžia 
tik 10 metų kalėjimu. 

Mes visi daug girdėjome ir ži
nome apie neteisingus teismus, bet 
žmonijos istorijoje nėra neteisinges-
nio teismo už tą, kuriame Kristus 
Piloto buvo nuteistas mirčiai ant 
kryžiaus. Fariziejų ir Rašto žinovų 
sukurstyta žydų minia šaukė, kad 
Pilotas Kristų nuteistų mirčiai. 
Aukštųjų kunigų kaltinimas buvo, 
kad Kristus save laiko karaliumi 
(Jn. 18,28 40). Romos atstovui kito 
kaltinimo jie negalėjo surasti. Kad 
Jėzus laiko save Mesiju ir Dievo 
Sūnumi, už ką vyriausias kunigas 
Kajafas su savo taryba rado Kristų 
vertą mirties, pagoniškame teisme 
būtų likę nereikšmingais kaltini
mais. 

Pilotui buvo svarbu ištirti, ar iš 
tikrųjų Jėzus iš Nazareto laiko save 
žydų karaliumi. Todėl jis pakartoti
nai klausė, ar Kristus yra karalius. 
Jei karalius, tai* pavojingas Romos 
imperijai. Pilotas nežinojo, ką dary
ti, nes žydai skundė, o jis nematė 
apskųstame kaltės. Lyg teisindama
sis pats, Pilotas kalbino Kristų: 
„Tavoji tauta ir aukštieji kunigai 
man tave įskundė. Sakyk, ką esi 
padaręs?" (Jn. 18,35). Tada Jėzus 
prabilo apie savo karalystę. „Mano 
karalystė ne iš šio pasaulio, mano 
tarnai juk kovotų, kad nebūčiau 
atiduotas žydams. Betgi mano ka
ralystė ne iš čia" (Jn. 18, 36). Pilotas 
suprato, kad Jėzus vis dėlto laiko 
save karaliumi. Todėl nustebęs vėl 
klausė: „Vadinasi, tu esi karalius?" 
Jėzus vėl pradėjo aiškinti, koks Jis 
yra karalius ir kokia Jo karalystė: 
„Taip yra, kaip sakai, aš esu kara
lius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į 
pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik 
brangina tiesą, klauso mano balso" 
(Jn. 18, 37). 

Pilotas nerūpestingai paklausė, 
kas yra tiesa, ir, nelaukdamas atsa
kymo, išėjo žydams pranešti, kad jų 
apkaltintajame nerandąs jokios kal
tės. Matyt, Pilotas buvo daug gir

dėjęs apie filosofų aiškinimus, kas 
yra tiesa, ir nesitikėjo ką nors nauja 
išgirsti. O iš Kristaus būtų išgirdęs 
apie tiesą, iš kurios sukurta kara
lystė ne iš šio pasaulio. Kristus, 
viešai mokydamas, sakė, kad Jis yra 
kelias, tiesa ir gyvenimas (Jn 14,6). 

Kristus labai daug kalbėjo apie 
Dievo karalystę žemėje, bet jai ap
tarti žemėje nėra tikrų žodžių. Todėl 
Jis kalbėjo palyginimais. Jis dan
gaus karalystę palygino sėjėjui, ku
ris išėjo grūdų sėti; raugėms ir kvie
čiams; garstyčios grūdui; raugui, 
kurį moteriškė įmaišė į tris miltų 
saikus; paslėptam lobiui ir brangiam 
perlui, kurio pirklys, viso atsisakęs, 
ieško; ežeran metamam tinklui, už
griebusiam įvairiausių žuvų (Mt. 
13). Tai tik iš tolo nusakymas į ką 
panaši ta karalystė ir ta tiesa, apie 
kurią prieš Pilotą apkaltintasis ga
lėjo paliudyti. Minia godžiai klau
sėsi Kristaus palyginimų apie dan
gaus karalystę, bet jų vis dėlto 
nesuprato. Nesuprato nė apaštalai 
ir mokiniai, kurie iš arti stebėjo 
Kristaus gyvenimą ir girdėjo Jo pa
mokymus. Visų dėmesys buvo at
kreiptas į žemišką karalystę, ir visi 
laukė Mesijo, kuris turėjo būti pa
našus į šios žemės karalius. Kai mi
nia po duonos padauginimo ruošėsi 
Kristų paskelbti karaliumi, jai rū
pėjo valdovas, kuris įkurtų kara
lystę, pilną visokių žemės gėrybių. 

Kaip toli buvo mokiniai nuo 
Kristaus tikrosios ir antgamtinės 
sampratos apie dangaus karalystę, 
matome iš jų elgesio ir kalbos po 
Kristaus iš numirusių prisikėlimo. 
Jie tikėjosi, kad dabar bus atėjęs 
laikas atstatyti Izraelio karalystę. 
Prieš įžengiant į dangų, „susirin
kusieji ėmė klausinėti: Viešpatie, gal 
dabar tu šiuo metu atkursi Izraelio 
karalystę?" (Apd. 1,6). Tik po Šv. 
Dvasios atsiuntimo apaštalai gerai 
suprato, kokia yra ta linksma nau
jiena ir kokia Kristaus karalystė, 
kurią jie turi skelbti visam pa
sauliui. Kristaus karalystė, apie 
kurią Jis Pilotui sakė, kad yra ne iš 
šio pasaulio, ateina nepastebimai, ir 
niekas negali jai erdvės nubrėžti, 
bet ji yra mūsų tarpe (Lk. 17,30— 
21). Ji yra pačiame žmoguje, kai jis 
gyvena nauju krikščionišku gyveni
mu, kai jis yra atgimęs iš vandens ir 
Dvasios (Jn. 3,5). Mes esame apsi
pratę su Krikšto sakramentu, nes 
jis yra labai paprastas ir lengvai pri
einamas. Bet krikštu žmogus atgim
sta naujam gyvenimui ir įeina į 

<v:,.:-':-x 

Dievo karalystę. 
Mūsų religinės tiesos irgi atrodo 

paprastos, kai mes dėl jų nesame 
kentėję ir nereikėjo už jas apsis
pręsti mirties pavojuje. Jos įveda 
mus į paties Dievo pažinimą ir 
išmintį, apie kurią Kristus liudijo 
kaip apie tiesą ne iš šio pasaulio. 
Atgimimas ateina iš aukštybių, kai 
mes priimame Kristaus tiesą. O 
tada, bendraujant dieviškame paži
nime, ateina ir Dievo meilė, surišan-
ti žmogaus dvasią su Dievo Dvasia. 
Tada, kaip šv. Petras sako, Dievas 
mums padovanoja ir brangius, ir 
didžius pažadus, kad per juos tap
tume dieviškosios prigimties dali
ninkais. 

Tapti dieviškosios prigimties 

dalininku yra didelis žmogaus iš
aukštinimas. Tai yra pakilimas į 
antgamtinį gyvenimą, kuriuo gyve
na pats Dievas. Visi žmonės pašauk
ti tokiam gyvenimui. Tai yra paga
liau paties Kristaus gyvenimas 
krikščionyse. O šv. Paulius žmoguje 
mato Dievo šventovę: „Ar nežinote, 
kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse 
gyvenančios Šventosios Dvasios, ku
rią gavote iš Dievo" (1 Kor, 6—10). 
Kai apsigyvena mumyse pati Die
vybė ir mes tampame dieviškosios 
gyvybės dalininkais, ateina pas mus 
dangaus karalystė, kurios mes kas
dien prašome Viešpaties maldoje, sa
kydami: „teateinie tavo karalystė". 
Šitos karalystė Kristus yra karalius, 
ir ta karalystė nėra iš šio pasaulio. 

KELIONIŲ MUGĖ 
Vasario 24-26 d. Javits konven

cijų centre, New York, vyko metinė 
„NY Times" organizuota kelionių 
mugė (Travel show). Tai didžiausia 
tokio pobūdžio paroda visoj Ame
rikoj. Ją aplankė apie 25,000 žmo
nių. Apie 500 kelionių agentūrų buvo 
išnuomavę milžiniškoj salėj didesnę 
ar mažesnę vietą, išdėstę ant stalo 
lankstinukus ir kitokią informaciją. 
Prie stalų darbuotojai stengėsi kuo 
daugiau lankytojų patraukti prie 
savo stalo, papasakoti apie jų siūlo
mas keliones į tam tikrą valstybę ar 
kitas vietoves, padalinti informaciją. 
Vieną tokią vietelę turėjo ir Lietuva, 
Latvija ir Estija. 

Pabaltiečių dalyvavimą šioje 

parodoje organizavo Jungtinėse Tau
tose akredituota lietuvių kilmės žur
nalistė Ann Charles. Ji apmokėjo ir 
visas išlaidas, o jų nemažai. Pvz., už 
nedidelę patalpą, kurią ji išnuomavo 
ir kur tilpo tik vienas normalus sta
las, reikėjo sumokėti 3,500 dol. Buvo 
ir daug kitokių išlaidų. Informacinę 
medžiagą, daug lankstinukų pristatė 
Lietuvos konsulatas. Čia uoliai pasi
darbavo konsulas Algimantas Mise
vičius. Taip pat savo medžiagą pris
tatė Estijos ir Latvijos konsulatai. 

Pabaltiečių dalyvavimas šioje 
mugėje buvo trilypis. Šalia jau minė
to stalo dar buvo atskiroj salėje 
akademine dalis, ir — kitoje salėj — 
meninė dalis. 

Mūsų stalą aptarnavo savano
rės Birutė Assejevv, Eglė Bučiūtė — 
Dykhne ir Žurnalistė Audronė Ma-
čiūnaitė. 

Akademinės dalies programą 
vedė Ann Charles. Čia buvo parody
ta profesionaliai paruoštos trys 
video — apie Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Jų tikslas — sužadinti žiūrovų 
norą aplankyti šiuos kraštus. Apie 
keliones į Pabaltįjį kalbėjo kelionių 
agentūros „Vytis" atstovas Romas 
Kezys ir „Finnair" oro linijų vadovas 
Šiaurės Amerikai Mikko Turtiainen. 
Fotomenininkas Algis Norvilą paro
dė keliolika Lietuvos vaizdų skaid
rių. 

Kitoje salėje vyko įvairių grupių 

meniniai pasirodymai. Pabaltie-
čiams buvo skirta viena valanda. 
Latviams atstovavo tautinių šokių 
grupė, estai nepasirodė, o lietuviams 
du chorai — naujai susikūręs suau
gusių choras, vad. Gintarė Bukaus
kienė ir vaikų choras, vad. Birutė 
Mockienė. Chorai padainavo po tris 
dainas iš būsimos dainų Šventes 
repertuaro Čikagoje, ir vieną dainą 
drauge — „Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos". 

Padėka priklauso Ann Charles 
ir jos talkininkėms už gerai atliktą 
darbą, o taip pat ir abiems chorams, 
jų vadovėms ir prelegentams. 

Romas Kezys 
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URVINES BLONDINES 
Mokslininkai nustatė, kad blon

dinės patiko net pirmykščiams vy
rams. Šviesūs plaukai ir žydros akys 
tapo pirmuoju moterų įrankiu žiau
rioje kovoje už partnerį. 

Remiantis tyrimo duomenimis, 
vykstant evoliucijai ledynmečio pa
baigoje Šiaurės Europos gyventojų 
plaukai buvo šviesūs, o akys — žyd
ros. Tyrimo autoriai tvirtina, kad 
šviesūs plaukai susiformavo prieš 
10-11 tūkstančių metų dėl maisto 
išteklių trūkumo. Iki tol žmonių 
plaukai buvo rudi, o akys - tamsios. 
Šie požymiai iki šiol dominuoja liku
siose pasaulio dalyse. Kone vienin
telis maisto šaltinis buvo rengiamos 
ilgos ir varginančios medžioklės eks
pedicijos, iš kurių daugelis vyrų ne
begrįždavo. 

„Plaukų ir akių spalva nepa
prastai skiriasi Šiaurės ir Rytų 
Europoje, o jų kilmė trumpo evo
liucinio laikotarpio metu kalba apie 
tam tikrą atranką, - sako tyrimo 
autorius Kanados antropologas 
Peter Frost. - Didelis vyrų medžioto
jų mirtingumas padidino seksua
linės moterų atrankos spaudimą, ir 
galima to pasekmė yra neįprasti 
spalvų duomenys". 

Frost hipotezę patvirtina ir kiti 
specialistai. Plaukų ir akių spalva 
vienoda daugelyje pasaulio regionų, 
tačiau Europoje yra daugybė variaci
jų. Specialistai teigia, jog Frost siūlo
ma hipotezė, siejanti įvairovę su 
partnerio pasirinkimu, artima tiesai. 
Frost hipotezę patvirtina ir šiaurės 
europiečių genetikos mokslinė ana
lizė, atlikta trijuose Japonijos uni

versitetuose, kurie nustatė, kad ge-
ninė mutacija, nulėmusi šviesių 
plaukų atsiradimą, įvyko prieš maž
daug 11 tūkstančių metų. 

Plaukų spalvos genas MC1R turi 
mažiausiai septynias variacijas Eu
ropoje, ir šiame žemyne vyrauja 
nepaprastai didelė plaukų spalvos ir 
akių plyšio įvairovė. Likusiose pa
saulio dalyse dominuoja tamsūs 
plaukai ir akys. Tokia plati įvairovė 
per tokį trumpą laikotarpį viename 
pasaulio regione ilgą laiką buvo 
mįslė. Remiantis naujuoju tyrimu, 
jei permainos vyktų įprasto evoliuci
jos proceso keliu, jos tęstųsi maž
daug 850 tūkstančių metų. Tačiau 
šiuolaikiniai žmonės, emigravę iš 
Afrikos, pasiekė Europą prieš 35-^40 
tūkstančių metų. 

Frost evoliucijos greitį sieja su 
tuo, kaip žmonės rinko maistą. Afri
koje priklausomybė nuo augalinės 
kilmės maisto buvo mažesnė, ir 
moterys pačios galėjo rinkti sau der
lių. Europoje maistas buvo beveik 
vyro medžiotojo prerogatyva. Ištirpę 
ledynai paliko derlingą žemę su žole 
ir samanomis, kuriomis galėjo misti 
žolėdžiai gyvūnai, tačiau mažai žmo
gui tinkančių augalų. Todėl moterys 
statė būstus ir siūdavo drabužius, o 
vyrai medžiodavo ir dažnai žūdavo. 

Sustiprėjus konkurencijai dėl 
vyrų, pastebėti greiti pokyčiai. Frost 
mano, kad jo hipotezę patvirtina 
tyrimai, kurie rodo, kad šviesūs 
plaukai yra didelio estrogeno lygio 
moters organizme požymis. Tokios 
kino žvaigždės, kaip Marilyn Mon-
roe, Brigitte Bardot, Sharon Stone ir 

Algimanto Žižiūno nuotr. 

Scarlett Johansson, laikomos moters 
žavesio idealais. Tačiau blondinių 
ateitis gana miglota. Pasaulinės 
Sveikatos Organizacijos atlikto tyri
mo metu nustatyta, kad natūralios 
blondinės greičiausiai išnyks po 200 

metų, nes žmonių, turinčių šviesių 
plaukų geną, nėra daug. PSO nuo
mone, paskutinė natūrali blondinė 
gims Suomijos 2202 metais. 

„Klaipėda" 

— Stoti, išlipti! Gult ant gatvės! — vienas iš 
kareivių į mane nukreipia automatą. Man ant ke
lių — radijo imtuvas. Susižvalgome su vairuotoju. 

— Važiuok! — sakau jam, ir jis staigiai trūkteli 
pirmyn. Automobilio durelės užsitrenkia, kareivis 
vos spėja atšokti, — nešaudo! Matyt, nesitikėjo 
tokios mūsų reakcijos! Vežame ligonę į Rudaminos 
apylinkės ligoninę, laukiame tolimesnių įvykių. 
Baisumų kupina diena ir naktis. Aukščiausiosios 
Tarybos nepuolė! Kokia jėga sulaikė tamsybės 
demoną? Kodėl neišdrįso sutrypti Lietuvos širdies? 
Juk Čečėniją sutrypė, sumaišė jos gynėjus su žeme, 
krauju aplaistė visą nuostabią, atkaklią kalnų šalį, 
tokią gražią savąja meile tėvynei! 

Kova su tamsybių valdovu tęsis dar ilgai, labai 
ilgai, kol paskutinis sovietų kareivis paliks 

Lietuvos žemę. Blogis dar sugrįš, bet jau ne auto
matais ginkluotų kareivių ir tankų pavidalu, o 
ideologija, naikinančia tautos dvasines vertybes. 
Apdumti žmones tuščiais pažadais, apjuodinti, su
purvinti tai, kas šventa, pasirodys lengviau, nei 
bauginti tankais ir automatais. 

Kareiviai drauge su „Omonu" naktimis patru
liuoja keliuose, stumdo pravažiuojančias mašinas. 
Iš mūsų greitosios pagalbos medikų taip pat rei
kalauja generolo Uskopčiko leidimo važinėti nak
timis. Mes, aišku, jokių leidimų neturime ir net 
negalvojame jų ieškoti, todėl dažnai tenka aiškin
tis, lipti iš automobilio, rodyti, ką vežame, o kartais 
mums liepiama gulti ant gatvės, kol bus apieškotas 
automobilis. Omonininkai ieško jaunų vyrų, 
Aukščiausiosios Tarybos gynėjų, o gal tik prieka
biauja ir tiek. Sykį, apie antrą valandą nakties, iš 
Paberžės į Šv. Jokūbo ligoninę vežame jauną vaiki
ną, kuris, atvykęs į draugės gimtadienį, paslydo ap
ledėjusiame kieme, griuvo į akmenį susimušdamas 
galvą. Žaizda kraujuoja, vaikinukas buvo praradęs 
sąmonę. Jis neturi su savimi paso, tad vežame jį ir 
drebame, kad tik nesulaikytų kelyje patrulis! Ties 
Rieše pamatome viduryje kelio degantį laužą ir ap
link jį besišildančius kareivius. Prie mūsų prieina 
aukštas karininkas milicininko uniforma. Matyt, 
jis vietinis, nes prakalba gražia lietuvių kalba. 

— Sustokit, išlipkite iš automobilio ir atidary-
kit duris, parodykit, ką vežate! 

Reaguoju žaibiškai! Automobilyje turime šoko
lado su romu dėžutę, kurią mums dovanojo vai-
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kinuko draugė. 
— Pasivaišinkite! Naktis šalta, o saldainiukai 

— su romu, nors kiek sušilkite, — ištiesiu omo-
nininkui saldainių dėžutę... 

Karininkas nustemba ir pasimeta. Matyt, toks 
įvykis pirmas naktinėse medžioklėse. Vargu, 

ar saldainiais juos kas nors vaišina, greičiau 
prakeiksmais palydi! Bijausi dėl vežamo vaikino, 
bet karininkas, atrodo, visai pamiršo, ką norėjo 
daryti. Paima saldainį, nusišypso ir netgi padėkoja. 

— Pavaišinkit kareivius, juk ir jie sušalę! 
Siauraakiai kareiviai kalba darkyta rusų kal

ba, nežinia, iš kokios pašvietęs čia atkeliavę. Jie ne
drąsiai ima po saldainį, kraipo galvas, lyg nesiryž
dami dėti jų į burną. Paraginti karininko, suvalgo, 
bet keli iš jų taip ir tebevarto saldainį rankose. 

— Nebijokit, valgykit! — nusijuokiu iš tokio jų 
elgesio. 

— Važiuokit! — karininkas pamoja ranka, 
pasitraukdamas iš kelio. 

Antrą kartą mūsų raginti nereikia! Atvykę į 
ligoninės priimamąjį, pamatome subruzdimą: ką 
tik atvežė jauną vyrą, suvarpytą automatų kul
komis. Sužinome, kad tai vienturtis vienos gydyto
jos sūnus, buvęs Televizijos bokšto gynėjas. Jis iš 
miesto automobiliu naktį norėjo į Kauną išvežti 
savo draugę studentę, o ties Gariūnais, stabdomas 
kareivių — nesustojo. Automatų salvės pasipylė į 
automobily. Vaikinukas sunkiai sužeistas, ištiktas 
komos, mergina — sveika, bet išsigandusi. Palieka
me ant ratukų savąjį ligonį, padedame gaivinti 
sunkiai sužeistą. Deja, jis neišgyvena... 

* * * 
Pirmosios Lietuvos muitinės — tik maži 

vagonėliai prie Lietuvos valstybės sienos. Jos labai 

nesaugios, o pirmieji muitininkai tikri savižudžiai. 
Nesiimu komentuoti, kas vyko muitinėse vėlesniais 
laikais, bet šie pirmieji — tikrai pasiryžę viskam 
tamsiomis naktimis pasilikdami atokiose nuo gy
venviečių, miškingose vietovėse. Jei yra koks kai
mas netoliese, tai jame gyvena nedraugiškai nu
siteikę rusakalbiai gyventojai... Naktimis keliais 
slankioja dengtos karinės mašinos, nežinia, kas 
jose... Greitosios pagalbos automobiliu dažnai len
kiame lėtai slenkančius sunkvežimius, o aš paste
bėjau, kad juose sėdi ginkluoti vyrai. 

Gražus vasaros vakaras. Rausvi saulėlydžiai 
dar žėruoja virš Naujosios Vilnios ir Pavilnio kalvų. 
Mūsų stotis senoje klebonijoje šalia bažnyčios ant 
aukšto kalno, tad pasižvalgius, matyti toli ply
tinčios apylinkės, miškai. 

Dirbu eilinę budėjimo parą. Kol nėra iškvie
timų, valandėlei išeinu į seną sodą pakvė

puoti grynu oru ir pasigėrėti vakaru. Lėtai slenka 
sutemos, migloje paskęsta apylinkės, sužimba toli
mi žiburėliai. Pro šalį važiuodamas suūkia trau
kinys. Ar ilgai dar teks važinėti pavojingais nakties 
keliais, rizikuojant savimi ir ligoniais. Mano mintis 
nutraukia telefono skambutis dispečerinėje: dis
pečerė kviečia skubiai ateiti pas ją. Skambina iš 
muitinės departamento: dega Lavoriškių muitinės 
vagonėlis, yra nukentėjusių. Į kvietimą vykti ne 
mano eilė, tačiau dispečerė klausimai žiūri į mane. 
Ką gi, aš — vedėja, todėl pasišaukiu pamainoje 
dirbančią vieną iš labiausiai kvalifikuotų, drąsią ir 
niekada nepasimetančią felčerę Marytę Kazokienę, 
šokame į patį naujausią greitosios pagalbos auto
mobilį ir lekiame Lavoriškių link. Dvidešimt kilo
metrų nulekiame per keletą minučių! Vagonėlis 
baigia degti, aplinkui ištrypta žolė, mėtosi mui
tininkų daiktai, dokumentai, stoviniuoja būrelis 
vietinių gyventojų. 

— Daktare, jūs geriau iš čia važiuokite sau, — 
niūrus rusakalbis vyriškis žvelgia į mane su atviru 
priešiškumu. Klausiu, kur yra nukentėjusieji, o jis 
atžariai pamoja ranka į netoliese augančias aukš
tas dilgėles. Iki sąmonės netekimo sumuštas, Algi
mantas Meteckas, vietinių moterų panėšėtas toliau 
nuo degančio vagonėlio, mūsų nei mato, nei girdi: jį 
spardė kojomis ir mušė iš dengto sunkvežimio iš
šokę ginkluoti, civiliai apsirengę vyrai. 

Bus daugiau. 
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Didžiausi batai — rekordų parodoje Kaune. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Kaunas, kovo 13 d. (ELTA) — 
Šventinį savaitgalį Kauno prekybos 
ir laisvalaikio centre „Mega" vyko 
rekordų paroda, kurios metu eks
ponuota apie 30 įdomiausių oficialiai 
užregistruotų rekordų bei siekta ma
žiausiai penkių naujų šalies rekor
dų. 

Kauniečiai ir miesto svečiai ne 
tik galėjo stebėti, kaip siekiama re
kordų, bet ir dalyvauti šiame procese 
patys. Pasak renginio organizatorių, 
visi, kas turi išskirtinių bruožų ar 

sugebėjimų, galėjo pretenduoti tapti 
rekordininkais. Visas tris dienas bu
vo registruojami aukštaūgiai, ilgiau
sių plaukų, ūsų, barzdos ir kitokių 
išskirtinių bruožų savininkai. O patį 
masinį rekordų siekimą ketinama 
užfiksuoti kaip rekordų rekordą Gui-
ness rekordų knygoje. 

„Mega rekordų dienomis" eks
ponuojama keliolika milžiniškų re
kordų: didžiausi „Žalgirio" marški
nėliai, ilgiausi gintaro karoliai, di
džiausi batai, didžiausia kėdė ir kiti. 

Seime ta ip pat rastas praeitimi 
kvepiantis prielipas 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) — 
Seimo vadovai, kibę įnirtingai vanoti 
Turniškėse kerojančio valstybinės 
akcinės bendrovės verslo užkulisius, 
nemato, kas dedasi jų panosėje, tei
gia „Lietuvos rytas". Vyriausybės 
bendrovės sublokuotų namų sando
riais besipiktinantys parlamentarai 
jau ne vienerius metus užmerkia 
akis prieš valstybinės įmonės „Gre-
minta" veiklą. Si įmonė priklauso 
Seimo kanceliarijai ir aptarnauja 
parlamento virtuvę. 

„Greminta", pasak „Lietuvos ry
to", naudojasi išskirtinėmis sąlygo
mis: ji nemoka nei už parlamentui 
priklausančių patalpų nuomą, nei už 
kai kurias paslaugas. Be to, Seimo 
kanceliarija šiai bendrovei nuolat 
moka pinigus už įvairių čia vykstan
čių renginių aptarnavimą. Antai 
praėjusią kadenciją šiai bendrovei 
kas mėnesį buvo mokama maždaug 

po 6,000 litų vien už tai, kad ji sutik
davo šiuos renginius aptarnauti. 

Dienraščio teigimu, pastaruoju 
metu įmonė ėmė teikti komercines 
paslaugas ir privatiems asmenims. 
Seimo rūmuose jie gali rengti puotas 
ir savaitgaliais, ir švenčių dienomis. 

Opozicijos atstovas liberalas Eli-
gijus Masiulis sako: „Visiškai aki
vaizdu, kad Seimas negali reikalauti 
iš kitų institucijų skaidrumo, kai jo 
paties kanceliarijos veikla yra ne vi
siškai skaidri". 

Praėjusią kadenciją į Seimą pa
tekę naujokai ne kartą mėgino do
mėtis „Gremintos" veikla, bet jiems 
tai nepavyko. Pasak E. Masiulio, 
,juos spaudė tam tikras ratas as
menų, suinteresuotų, kad padėtis 
liktų tokia, kokia buvusi. Toks mūsų 
Seimo nomenklatūrinis mentalite
tas. Jie nuo sovietinių laikų įpratę 
prie specialių valstybės įmonių". 

* Rusijoje vykstančiame pa
saulio moterų šachmatų čempio
nato finaliniame etape antrojo 
turo pirmąją partiją Lietuvos atsto
vė Viktorija Cmilytė, žaidusi balto
siomis figūromis, baigė taikiai su ki
ne Lufei Ruan. Lygiosios pirmadienį 
užfiksuotos 54-ajame ėjime. Antra
dienį bus žaidžiama antroji šių šach
matininkių partija ir V Cmilytė žais 
juodosiomis figūromis. 

* Savaitgalį Izraelyje vyku
s iame pasaulio jaunių (iki 20 me
tų) fechtavimo taurės etape šeš
tą vietą merginų varžybose užėmė 
aštuoniolikmetė Agnė Ažukaitė. 
Grupės varžybose įveikusi visas pen
kias varžoves A. Ažukaitė suklupo 
tik ketvirtfinalyje, rezultatu 14:15 
nusileidusi turnyro nugalėtojai Janą 
Šemiakina iš Ukrainos. 

* Antrą n e s ė k m ę po keturių 
pergalių iš e i l ė s NBA patyrė Cle-

veland „Cavaliers" komanda su 
Žydrūnu I lgausku, sekmadienį 
regul iariojo s e z o n o rungtynėse 
svečiuose 92:98 turėjusi pripažinti 
Miami „Heat" komandos pranašu
mą. Lietuvis į aikštelės šeimininkų 
krepšį įmetė 21 tašką, po krepšiais 
atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, 
kartą suklydo bei surinko 5 pražan
gas. Sėkmingiausiai „Cavaliers" 
gretose rungtyniavo LeBron James 
— 47 taškai, 7 sugriebti kamuoliai ir 
4 rezultatyvūs perdavimai. 

* Dvideš imt pirmąjį rezulta
tyvų perdavimą 52-osiose NHL 
reguliariojo sezono rungtynėse 
atliko Dainius Zubrus, tačiau lietu
vio Washington „Capitals" namuose 
2:5 pralaimėjo Ottawa „Senators" 
komandai. D. Zubrus pasižymėjo pir
majame kėlinyje, kai po jo perdavi
mo Chris Clark sušvelnino rezultatą 
1:2. 

Atkelta i š 1 psl. 
girtuokliautojų triukšmavimas. Tai 
ne šiaip melas, o klastingas griauna
masis ideologinis darbas", — sako 
jis. 

V. Landsbergio įsitikinimu, ar
gumentai, neva knygoje remiamasi 
sovietų represininkų „dokumen
tais", surašytais tam, kad pateisintų 
savo smurtą „bananų baliuje" ir ki
tur, yra skirti įvykių nemačiusioms 
„akims dumti". 

„Dabar dugnan puolęs 'angelas' 
arba provokatorius pila pamazgas 
ant Lietuvos išsilaisvinimo ir valsty
bės, kurios duoną valgo. Ir visuome
nė jau neatsiriboja, valstybė apsi
meta nesuvokianti, kaip įvairiai ją 
naikina, viršininkai šneka antraei
lius dalykus", — rašo europarlamen-
taras. 

Jo manymu, didžiausia gėda, 
kad istoriją perrašinėjanti knyga iš
leista paties Policijos departamento 
lėšomis. 

Prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė, kad toks istorijos perraši
nėjimas — „didelis akibrokštas Lie
tuvos visuomenei ir piliečiams, bran
ginantiems atsiminimus apie Atgi
mimo laikotarpį ir Sąjūdžio veiklą". 

Anot šalies vadovo, policijos kro
nikoje pateikta Lietuvos žmonių ko
vos už laisvę interpretacija „liudija 
apie šio leidinio autorių pilietiškumo 
stoką". V Adamkaus manymu, as
meniniai vertinimai, iškraipantys 
Lietuvos istoriją, neturėtų būti pub
likuojami už valstybės lėšas. 

Policijos departamentas penkta
dienį oficialiai atsiprašė už laisvės 
gynėjus juodinančią knygą, tačiau iš 
atsiprašymo teksto matyti, kad pa
reigūnai laikosi ankstesnės pozici
jos, kad mitingavę demokratijos ak
tyvistai tebuvo chuliganiškai nusi
teikę asmenys. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", pradėta leisti Lietuvos polici
jos istorija, pavadinta „Angelo sargo 

skrydžiu", apstulbino nesenų įvykių 
dalyvius. Pirmajame leidinio tome, 
ku r i s sk i r t a s 1988-1990 metams, 
daugelis pateiktų faktų atspindi so
vietinių okupantų požiūrį į žmones, 
kovojusius už Lietuvos laisvę. 

Knygos įžanginį žodį parašė 
dabar t in is policijos generalinis ko
misaras Vytautas Grigaravičius. 

Įvykių liudininkai puikiai prisi
mena, kaip 1988 m. rugsėjo 28-ąją 
tuomet inė Vidaus reikalų ministeri
jos vadovybė, pasitelkusi į pagalbą 
SSRS vidaus reikalų ministerijos vi
daus kar iuomenės pulką, jėga iš
vaikė į Gedimino aikštę palaikyti ba
daujančių Lietuvos laisvės lygos ak
tyvistų suplūdusius žmones, o kitą 
ankstyvą rytą milicininkai sumušė 
badautojus. 

Sis įvykis buvo pramintas „ba
nanų baliumi", po jo buvo priverstas 
a t s i s ta tyd in t i tuomet inis Lietuvos 
komunistų partijos vadovas Ringau
das Songaila. 

Policijos istorijoje apie „bananų 
balių" įvykiai pakeisti pastarosios 
įstaigos labui. 

„ Iškar t po tų įvykių šalies spau
da, ypač Sąjūdžio, plačiai rašydama 
apie ' taikius piliečius' ir 'kraugerius 
milicininkus', suskubo pakabinti sa
vas et iketes, nelabai taikliai atspin
dinčias reikalo esmę", — rašoma 
„Angelo sargo skrydyje". 

Knygoje „atskleidžiama", kad 
Gedimino aikštėje siautėjo chuliga
nai , kur ie mėtė butel ius ir akmenis, 
tyčiojosi iš pareigūnų, todėl milici
ninkai ir vidaus kariuomenės kariai 
„išlieję ilgai kauptą pyktį ant mitin
guotojų, vanoję žmones į kairę ir į 
dešinę". 

Protestavusių prieš sovietų val
džią Lietuvos piliečių teiginiai, kad 
jie buvo sumušti , čia paneigiami mi
licininkų žodžiais. Anot jų, badauto
jai ir kiti mitinguotojai — ne kas ki
ta kaip provokatoriai, chuliganai, 
melagingai liudiję sukčiai. 

A. Paulauskas: dalis Lietuvos po 
sovietmečio ne išmoko m ą s t y t i 

Atkelta i š 1 psl. 
A. Paulauskas teigė, kad po kovo 11-
osios nepasirengusios Lietuvos žmo
nes užklupo „dekolūkizacija", „di
džiuliai turtai buvo ištampyti gud
riausiųjų", o pasitikėjimą Atgimimo 
epochos idealais ardė „bankų krizės, 
indėlių praradimai, ne visada skaid
ri privatizacija, prastai vykdomas 
žemės ar nekilnojamojo turto grą
žinimas". 

„Ir beveik visuose šiuose žmo
gaus tikėjimą traumavusiuose pro
cesuose tiesiogiai ar netiesiogiai sa
vo ranką prikišo žmonės, esantys 
valdžioje. O ar žinome, kiek žmonių, 
atėjusių pas apskričių, savivaldybių, 
seniūnijų, kitų institucijų valdi
ninkus spręsti elementariausių 
klausimų, vaikomi nuo Einošiaus 
pas Keipošių tol, kol pagaliau ryžtasi 
kyšiui?" — retoriškai klausė Seimo 
pirmininkas. 

Pasitelkdamas metaforą, kad 
Lietuvos geografinį žemėlapį keičia 
korupcijos žemėlapis, A. Paulauskas 
konstatavo, kad visuomenės nuomo
ne, pirmajame labiausiai korum-
puotų institucijų penketuke net trys 
aukščiausios valdžios institucijos: 
Seimas, teismai ir Vyriausybė. 

A. Paulauskas kalboje priminė 
savo paties inicijuotą ir kelissyk Sei
me atmestą politikų etikos kodekso 
projektą, kuris, jo žodžiais turi pri
valumą prieš 10 Dievo įsakymų. 

„Dievo įsakymai, žinoma, teisin
gi, šimtmečių pat ikrint i , tačiau turi 
vieną t rūkumą: atsiskaitymo prieš 
Dievą už jų vykdymą gali tekti lauk
ti labai ilgai — per tą laiką galima ir 
neteisėtai pasipelnyti i r iš pareigų 
pačiam atsistatydinti . I r ilgai ilgai 
be atsakomybės ir be rūpesčių gy
venti. 

Visuomenė laukia, kad už prasi
žengimus visi, o politikai pirmiausia, 
atsiskaitytų šiandien, o ne Paskuti
niajame teisme. Ir kol to nesulauks, 
mes veltui lauksime bundančio tau
tos patriotizmo, tikėjimo savo vals
tybe, pi l ie t inės visuomenės. Viltį 
praradusi visuomenė negali būti pi
lietinė", — sakė A. Paulauskas . 

Vėliau, ka lbėdamas Nepriklau
somybės aikštėje prie Seimo iškil
mingos vėliavos pakėlimo ceremoni
jos metu, parlamento vadovas šalies 
gyventojus ragino būti piliečiais ir 
apginti prieš šešiolika metų iškovotą 
laisvę. 

„Lietuvos žmonės, būkime bud
rūs . Apginkime savo laisvę. Ginkime 
nuo savęs. Ginkime nuo abejingumo, 
nuo gobšumo. Supran tu , kad ginti 
nuo savęs nepaprasta i sunku. Bet, 
drįstu teigti, kad tai nė kiek nema
žiau garbinga nei ginti nuo priešo. 
Ginkime, kaip tada gynėme Lietuvą 
— sausio 13-ąją. Lietuvos žmonės, 
būkime piliečiai", — sakė Seimo pir
mininkas. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

zidentas George W. Bush ir jo ko
manda tar ias i už uždarų durų dėl 
Irano, remdamiesi ekspertų nuomo
nėmis, investuodami pinigus į Irano 
opozicijos veiklą ir kurdami darbo 
Irano klausimais s t ruktūras . 

S. Miloševič mirė nesulaukęs 
teismo pabaigos 

EUROPA R U S I J A 

Amsterdamas/Haga , kovo 13 
d. („ReutersTBNS) — Karo nusi
kaltimais kaltintas buvęs Jugoslavi
jos prezidentas Slobodan Miloševič 
mirė iki jo bylos svarstymo pabaigos 
buvo likus tik keliems mėnesiams. 

„S. Miloševič rastas be gyvybės 
žymių savo lovoje JT kalėjimo ka
meroje, — skelbiama JT karo nusi
kaltimų tribunolo pranešime. — 
Sargyba nedelsdama pranešė kalėji
mo budinčiam karininkui ir medici
nos pareigūnui, kuris patvirtino, 
kad S. Miloševič yra miręs". 

Pranešama, kad S. Miloševič 
mirė sustojus širdžiai, tačiau ar tai 
buvo mirtis dėl natūralių priežasčių, 
ar savižudybė, parodys tyrimai. 

Tokia mirties priežastis nuro
doma preliminariose „Balkanų sker
diku" vadinto S. Miloševič skrodimą 
atlikusių ekspertų išvadose. Tuo tar
pu kai kurie pasaulio vadovai ir 10-
ojo dešimtmečio konfliktų Balka
nuose aukų giminaičiai sako, kad 
dėl buvusio Jugoslavijos prezidento 
mirties nebematys teisingumo. 

64 metų S. Miloševič, kuris sirgo 
širdies liga ir kurio kraujospūdis bu
vo labai aukštas, skrodimą atliko 
olandų mokslininkai, dalyvaujant 
serbų patologoanatomams. Serbija 
nurodo, kad skrodimas buvo atliktas 
labai profesionaliai. 

S. Miloševič kraujyje, kuris bu
vo paimtas tyrimams dar prieš jo 
mirtį, buvo aptikta medikamentų, 
kurie slopina aukštą kraujo spau
dimą mažinančių vaistų poveikį, 
pėdsakų. 

Groningeno universiteto toksi-
kologas Donald Uges teigė, jog prieš 
dvi savaites tirtame S. Miloševič 
kraujyje buvo aptikta rifampicino — 
raupsų ir tuberkuliozės gydymui 
skirto vaisto, neutralizuojančio kitų 
medikamentų poveikį. 

Medikas pažymėjo, jog šiuos 
vaistus S. Miloševič gėrė savo noru, 
kad užsitikrintų galimybę išvažiuoti 
į Maskvą. 

„Nemanau, kad jis gėrė šiuos 
vaistus, norėdamas nusižudyti — 
tik dėl kelionės į Maskvą, kur gyve
na jo šeima ir draugai. Manau, kad 
tai buvo jo paskutinė galimybė pa-

Slobodan Miloševič 

bėgti iš Hagos", — teigė D. Uges. 
Beje, praėjusią savaitę sulaiky

mo centre nusižudė buvęs Kroatijos 
serbų vadovas Milan Babič. 

S. Miloševič našlė interviu pir
madienį sakė, kad norėtų jį palaidoti 
mieste, kuriame jie gyveno, bet tik
riausiai negalės to padaryti, nes jos 
Serbijoje laukia areštas. 

Mirjana Markovič serbų laik
raščiui „Večernje novosti" taip pat 
sakė, kad paskutinį kartą su vyru 
kalbėjosi penktadienio vakarą, ke
lios valandos prieš tai , kai jis buvo 
rastas negyvas savo kameroje Hagos 
tribunolo kalėjime. 

„Jis pasakė man: 'Gerai išsi
miegok, brangioji. Aš tau paskam
binsiu ryte, kai tik atsibusiu", — pa
sakojo M. Markovič. 

Manoma, kad M. Markovič nuo 
2003-iųjų gyvena Rusijoje. Ji Ser
bijoje kal t inama piktnaudžiavimu 
tarnybine padėtimi, ir dėl tarptauti
nio arešto orderio negali grįžti. 

Pasak jos, Jungtinių Tautų (JT) 
tribunolas Hagoje iš esmės nužudė 
jos vyrą, „nes neturėjo pakankamai 
įrodymų jam nuteisti ir negalėjo jo 
paleisti". 

„Tai buvo suplanuotas fizinis 
eliminavimas", — pareiškė ji. 

„Jis buvo siaubingai išsekęs, ir 
visa tai vedė to, kas įvyko šeštadie
nį, link, — tvirtino ji, paminėdama 
laiką, kai S. Miloševič buvo rastas 
negyvas. — Galbūt buvo ir kitų prie
monių, patrumpinusių jam gyveni
mą". 

M. Markovič tvirtino, jog JT tri
bunolas neleido jam gydytis ir pail
sėti, nors gydytojai perspėjo, kad jis 
serga. 

Informacija apie slaptuosius 
agentus prieinama internete 
Chicago, kovo 13 d. („Inter-

fax"/„Chicago Tribūne") — Čikagos 
dienraštis „Chicago Tribūne" suge
bėjo gauti asmeninės informacijos 
apie daugiau kaip 2,600 Centrinės 
žvalgybos valdybos (CŽV) darbuo
tojų, įskaitant jų pavardes, adresus 
ir duomenis apie šeimyninę padėtį. 

Per žurnalistinį tyrimą, kurį, 
pasitelkę į pagalbą mokamą interne-
to tarnybą, surengė „Chicago Tribū
ne" žurnalistai, taip pat pavyko nus
tatyti, kur JAV yra daugiau kaip 20 
slaptų CŽV objektų, ir sužinoti 
maždaug 20 šnipinėjimo tinklo vi
daus telefonų. 

„Tik neseniai CŽV suvokė, kad 
interneto amžiuje jos tradicinėje ne

legalių agentų, dirbančių užsienyje, 
sistemoje yra daugybė 'skylių'", — 
pažymi laikraštis ir pabrėžia, kad 
šie duomenys „sukėlė siaubą" CŽV 
direktoriui Porter Goss. 

Savo tyrime laikraštis pasinau
dojo vienos komercinių bazių, vei
kiančių internete, duomenimis. Šios 
komercinės bazės pavadinimo jis ne
nurodė. 

Kaip pareiškė CŽV oficialioji 
atstovė Jennifer Dyck, išlaikyti pa
slaptyje asmeninius žinybos darbuo
tojų duomenis „interneto amžiuje 
darosi vis sunkiau". 

Valdybos vadovas „planuoja mo
dernizuoti tokios informacijos ap
saugos būdus", pažymėjo J. Dyck. 

LONDONAS 
Jėgos panaudojimą prieš Iraną 

sunku įsivaizduoti, ir šio klausimo 
nėra JAV darbotvarkėje, pareiškė 
Didžiosios Britanijos užsienio rei
kalų ministras Jack Straw. J. Straw 
taip pat nepritarė, kad Iranas būtų 
lyginamas su gretimu Iraku, pažy
mėjęs, jog pastarasis smogė raketų 
smūgius penkioms šalims, naudojo 
cheminį ginklą ir okupavo dvi vals
tybes. „Irano situacija ne tokia", — 
pažymėjo Didžiosios Britanijos URM 
vadovas. 

RYGA 
Rygos dūmos komisija, nagrinė

janti paraiškas susirinkimams, eity
nėms ir piketams surengti, pirma
dienį nusprendė neišduoti leidimo 
surengti kovo 16 dieną numatytus 
renginius latvių legionierių atmini
mui pagerbti. Komisija nepatenkino 
nė vienos paraiškos — nei numaty
toms dienos pirmojoje pusėje Nacio
nalinių jėgų sąjungos eitynėms, nei 
„Klubo 415" eitynėms. Komisija at
metė ir „Latvijos nacionalsocializmo 
režimo aukų draugijos — Atminimo 
dėl ateities" paraišką surengti kovo 
15 dieną susirinkimą Katedros aikš
tėje. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV administracija plečia pasi

priešinimo valdančiajam Irane teok
ratiniam režimui kampaniją ir ren
gia dirvą jam pakeisti, pirmadienį 
rašo laikraštis „The Washington 
Post". Nors administracijos parei
gūnai, viešai kalbėdami, nevartoja 
termino „režimo pakeitimas", iš es
mės tai yra tikslas, kurį jie pabrėžia, 
kalbėdami apie pasipriešinimo tero
ro aktams programą. Irano proble
mai buvo skiriama daugiausia dė
mesio JAV administracijai svarstant 
„planus surengti rimtą kampaniją 
prieš valdančius Tehran religinius 
vadovus", sakoma straipsnyje. Pre-

KALININGRADAS 
Per r inkimus į Kaliningrado sri

ties dūmą pergalę iškovojo partija 
„Vieningoji Rusija". Už šią proprezi-
dentinę partiją balsavo 34 proc. rin
kėjų. Antrojoje vietoje — 16.4 proc. 
rinkėjų, kur ie balsavo „prieš visus", 
už Rusijos federacijos komunistų 
partiją (RFKP) balsavo 14.9 proc, 
už Pensininkų partiją — 8.9 proc, 
už Rusijos liberalų demokratų parti
ją —7.4 p r o c , o už partiją „Rusijos 
patriotai" — 7.1 procento. Baltijsk 
miesto apygardoje, r inkimai pripa
žinti neįvykę, nes ten 20.7 proc. rin
kėjų balsavo „prieš visus". 

MASKVA 
Žlungančio Rusijos susivieniji

mo „Jukos" kreditoriai, praėjusią 
savai tę te ismo paprašę paskelbti 
bendrovės bankrotą, t ikriausiai vei
kė vedami ne tik savo, bet ir Rusijos 
valdžios bei dujų milžinės „Gaz-
prom" interesų, rašo Rusijos verslo 
dienraštis „Komersant". Dienraščio 
teigimu, pripažinus kreditorių rei
kalavimus „Jukos" ilgiausiai gyvuos 
trejus metus . Spėjama, jog bankroto 
proceso metu didžioji „Jukos" turto 
dalis a t i teks Rusijos dujų milžinei 
bendrovei „Gazprom". 

P . AMERIKA 

B O G O T A 
Kolumbijos prezidentas Aivaro 

Uribe sekmadienį užsitikrino dau
gumą šalies Kongrese ir nedelsda
mas pasinaudojo savo atnaujinta 
politine jėga tam, kad paragintų kai
riųjų par t izanus atnaujinti taikos 
procesą. Šie rinkimai yra skaudus 
smūgis opozicinei Liberalų partijai, 
kuri prarado didžiausios frakcijos 
Kongrese kontrolę. Opozicijos kandi
datais, kur ie per prezidento rinki
mus gegužės 28-ąją mes iššūkį A. 
Uribe, tapo liberalų politikas Hora-
cio Serpa ir kairiosios pakraipos tei
sininkas Carlos Gaviria, kuris atsto
vauja Demokratinei partijai. 
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Kroviniu gabenimas 
lajvu i visas pasaulio šalis. 

Krovinig gabenimas 
Sįj lėktuvu į visas pasaulio šalis y 

' * i • Air Freighi 
-/-r- 1 Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 
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Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 
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ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Dar toli gražu neužgydytos per

nai vasaros pabaigoje Amer ikos 
Meksikos įlankos pakrašč ius nu
siaubusių uraganų „Kat r inos" ir 
„Ritos" padarytos žaizdos. Nuo aud
ros siautėjimo nukentėjo ne t ik žmo
nės ir jų pastatai, bet ir gamta . 
Išlaužyta ar kitaip sunaikinta tūks
tančių tūkstančiai medžių, kur iuos 
taip pat reikėjo surinkti, supjaus
tyti, susmulkinti. 

Daug tų išvartytų medžių ir 
buvo susmulkinta. Tvirt inama, kad 
nemažai tų skiedrelių supilstyta į 
plastmasinius maišus ir jau pasklido 
po parduotuves, kaip medžiaga, tin
kama padengti žemę apl ink žel
dinius, medelius, krūmus, tuo palai
kant drėgmę prie augalų šaknų ir 
taip pat apsaugant nuo piktžolių įsi
galėjimo. Angliškai ši medžiaga pa
prastai vadinama „mulch", ka r t a i s 
„wood chips". Tariamai jau pastebė
ta, kad šios medžių drožliukės par
duodamos „Home Depot" ir ,,Lowes" 
parduotuvėse, o galbūt ir kai kuriose 
kitose. Paprastai jos labai pigios 
(ypač šįmet), dėl to žmonės mielai 
perka ir naudoja. Kai kas net apipila 
aplink savo namo pamatus, bet tai 
didžiausia klaida. 

Louisiana valstijoje, net pačia
me New Orleans mieste, didelę prob
lemą sudaro vadinamieji požeminiai 
„formoziški termitai" (Formosan 
Termites). Ne kartą buvo rašoma 
spaudoje, kad „termitai baigia su
graužti miestą", ypač med in ius 
namus. Žinoma, jie tiek pat mielai 
kramto ir medžius. Louisiana žemės 
ūkio departamento vadovybė pernai 
spalio mėnesį uždraudė iš kai kurių 
apylinkių išvežti bet kokius medie
nos gaminius, būtent dėl galimos šių 
termitų plėtros. 

Pasaulyje gyvena apie 2,700 rū
šių (galbūt yra ir daugiau , da r 
neatrastų) „Formosan Sub t e r r a -
nean Termites". Ne visi kenkia žmo
gui, nes dauguma gyvena miškuose, 
džiuglėse, net dykumose ir pan. Iš 
tikrųjų šie termitai yra naudingi , 
nes, maitindamiesi mediena, pagrei
tina visokių išlaužu ir puvenų su
nykimą, jas „perdirba" į medžiagas, 

kurias gali panaudoti įvairūs auga
lai. Louisiana valstijoje ir kai 
kuriose kitose Amerikoje gyvena dvi 
termitų rūšys — minėtoji „Formo
san" (požeminiai) ir vadinamieji 
,,drywood" — kurie graužia sausą 
medį, o tuo pačiu ir medinius sta
tinius. 

Beje, termitai negali įsigraužti 
per cementą, tačiau jie lengvai pra-
lenda pro atsiradusius net ir nedi
delius jo plyšelius arba cementinių 
(mūrinių) pamatų pakraščiais, kol 
pasiekia medį. Termitais atsikratyti 
ar nuo jų apsisaugoti (žinoma, vie
tovėse, kur termitai apskritai yra 
problema), reikia aplink pamatus 
sudaryti „cheminę užtvarą". Bet čia 
jau kita tema. 

Dabar jau tvirtinama, kad žinios 
apie medžių drožleles iš Louisiana 
valstijos yra neteisingos, kad nuo jų 
nėra jokios galimybės savo aplinką 
užkrėsti šiais termitais. Juo labiau 
galime nesit ikėti tokios „mulch" 
medžiagos rasti žinomose parduotu
vėse, nes jos kruopščiai patikrina 
siūlomas kl ientams prekes. Visgi 
„nėra dūmų be ugnies", tad tik noriu 
perspėti skaitytojus pasisaugoti ir 
galbūt šįmet apskri ta i nepirkti 
„mulch" maišų, o žemę apie augalus 
padengti kita medžiaga, pvz., ne
dideliais akmenukais ar kt. Jeigu 
negali te apsieiti be medienos 
„mulch", pasitikrinkite ar ant maišų 
yra „Mulch and Soild Council" 
antspaudas (arba užrašas). Tai insti
tucija, kurios paskirtis tikrinti, ar 
medienos skiedrelės yra saugios var
toti. Galite daugiau sužinoti interne-
tiniame puslapyje: 

www.muchandsoi lcounci l .org 

ARTRITAS IR DARŽELIS 

Gerb. Žalianykšti, galėtumėte 
mane vadinti t ikru daržininkavimo 
sirgaliumi. Niekas manęs taip ne
džiugina, kaip galimybė darbuotis 
savo kieme ir sodelyje. Tačiau su
sidūriau su bėda: jau kelinti metai 
aštrėja mano artr i tas. Sąnariai su
stingo, kojų beveik nepavelku, visur 
skauda , pirštai nelinksta ir 1.1. 

Žinau, kad ši proble
ma didės. Nejaugi 
turėsiu atsisakyti 
vienintelio dar mano 
senatvėje likusio 
džiaugsmo ir pasi
tenkinimo? Nesiū
lykite pasamdyti 
žmonių, kad mano 
darželį, daržą ir 
sodelį prižiūrėtų. 
J a u geriau man per
sikelti į vidurmiestį 
ta rp cementinių šali
gatvių, ne kaip ki
t am pavesti savo 
džiaugsmą. 

Gal turite kokių 
pasiūlymų, kad ga
lėčiau kiek galima 
prailginti savo po
mėgį darbuotis atvi

jai %/ I rame ore tarp my-
mį limų gėlių, medelių, 
r W*i I vaisinių krūmų? Ži

nau, kad mano klau

simas turbūt bergždžias, bet esu 
ištikimas Jūsų skyrelio skaitytojas, 
tai turiu viltį, kad gal galėsite bent 
ką patarti. 

Taip lengvai nepasiduokite! 

Atsakymas. Nežinau, kaip toli 
Jūsų liga pažengusi ir kiek dar ga
lite judėti, bet tikrai nemanau, kad 
reikia atsisakyti pomėgio darbuotis 
darže vien dėl artrito. Kai kurie gy
dytojai net pataria, kad darbas su 
augalais yra geresni vaistai nuo šios 
ligos, kaip bet kokios piliulės. Kai 
sodinate, ravite, kapstote žemę, ski-
nate daržoves ar uogas, mankšti
namos rankos ir pirštai, o tokia leng
va mankšta artritu sergančiam la
bai naudinga, nes stiprina sąnarius 
ir kaulus. Tik, žinoma, reikia neper
sistengti, nepervertinti savo jėgų. 

Kaip pradėti 

Visų pirma pasikalbėkite su sa
vo gydytoju — kokia veikla Jums 
gali būti žalinga, kokia naudinga. 
Išeikite pasidarbuoti laukan tuo die
nos metu, kai geriausiai jaučiatės. 
Prieš pradedant ką dirbti, truputį 
pasimankštinkite, kad sąnariai ir 
raumenys lengviau judėtų. Ne
dirbkite toje pačioje padėtyje ilgesnį 
laiką (pvz., pasilenkus, atsiklaupus 
ir pan.). Stenkitės maždaug kas 20 
minučių pakeisti vieną darbą kitu: 
jeigu ravėjote, pradėkite laistyti; 
jeigu karpėte, skinkite uogas, nu
skabykite peržydėjusius gėlių žie
dus, sėkladėžes. Po darbo darže išsi-
maudykite šiltame vandenyje. Jeigu 
bedirbant labai skauda, sustokite, 
padarykite pertrauką. 

Kaip sutvarkyti daržą 
ar darželi 

Kad nereikėtų daug lankstytis, 
auginkite gėles ir daržoves pakeltose 
lysvėse, terasose arba dideliuose puo
duose, vazonuose, loveliuose. Visi šie 
„indai" neturėtų būti moliniai, ak
meniniai ar sunkaus medžio — plast
masiniai yra lengvesni. Pasirūpin
kite, kad takai tarp lysvių būtų 
platūs, be staigių posūkių, taip bus 
lengviau judėti. Įsitaisykite laistymo 
žarnas taip, kad nereikėtų tampyti 
ir varginti raumenų ar sąnarių. Vis
ką reikia daryti pamažu, atsargiai. 

įsigykite įrankius (kauptukus, 
kastuvėlius, grėblelius ir pan.) ilgais 
kotais, kad nereikėtų dirbti susi
lenkus. Būtina, kad įrankių kotai 
būtų padengti minkšta medžiaga. 
Jeigu vartojate lazdelę (kriukutį) 

arba vaikštuką (vvalker), pasiimkite 
tai kartu į daržą. Jeigu atsiklau
piate ant žemės, klaupkitės tik ant 
vieno kelio ir pasirūpinkite, kad arti 
turėtumėte kokią atramą, kai reikės 
atsistoti. 

Augalai 

Pasisodinkite krūmelių arba 
daugiamečių gėlių, kad kasmet žy
dėtų ir nereikėtųjų dažnai sodinti. 

Pasiteiraukite pas daržininką, 
kuriems augalams reikia nedaug 
priežiūros, ypač kurių nereikia daž
nai karpyti, persodinti. 

Užuot didelių vaismedžių, pa
sisodinkite žemaūgių arba minia
tiūrinių vaismedžių. 

Sužinokite, kurios daržovės tin
ka auginti puoduose ar vazonuose — 
jas lengviau prižiūrėti, palaistyti , 
patręšti negu lysvėse. 

Jeigu gyvenate regione, kur 
mažiau lietaus kritulių, pasirinkite 
augalus, kuriems nereikia daug van
dens, kurie nebijo sausros. 

Įrankiai ir darbai 

Įsigykite prijuostę su didelėmis 
kišenėmis (kaip staliai dėvi — „car-
penter's aprons") ir į tas kišenes su-
sidėkite įrankius, kurių reikės dir
bant darže. Taip pat galite įsitaisyti 
vežimuką (net vaikų žaislinį), į kurį 
susidėsite įrankius, pintinėles ir ki
tus reikalingus daiktus, d i rbant 
darže. 

Užuot pasilenkęs ar atsiklau
pęs, ravėkite ar sodinkite daigus, at
sisėdęs ant žemos kėdutės. Yra ir 
kėdučių su ratukais , tuomet dar 
lengviau jas pastumti iš vienos vie
tos į kitą. 

Dėvėkite medvilnines pirštines, 
kurios apsaugos sąnarius nuo sužei
dimo. 

Kad nereikėtų tiek daug ravėti 
ir laistyti, t a rp augalų išpilkite 
storoką sluoksnį medžio skiedrelių 
(geriausia „cedar chips", nes įvairūs 
kenkėjai nekenčia jų kvapo ir nelen
da prie augalų) ar kitos medžiagos. 

Ravėkite daržą, kai žemė drėg
na, tuomet piktžolės lengviau išsi-
rauja su visomis šaknimis. 

Taip pat labai svarbu nelaikyti 
ant takelių kokių nors įrankių, lais
tymo žarnų ar kitų daiktų, už kurių 
gali užkibti koja ir galite virsti. 

Jeigu norėtumėte gauti daugiau 
informacijos apie darbus darže bei 
darželyje, galite jos rasti interneti-
niame „Arthritis Foundation" pus
lapyje: www.arthrit is .org 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

SIŪLO DARBĄ 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašina. 
Pageidautina. 

k;id kalintu rusiškai. 
I ei. S47-9SU-7SS7. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, 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 St , 

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

Skelbimų skyriaus 
tel. 1 773 S85 9500 

http://www.muchandsoilcouncil.org
http://www.arthritis.org
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CAPE CODE, MA 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Žiemai artėjant į pabaigą Cape tu plakatu. 
Cod pusiasalį dar kartą sukaustė 
šaltukas ir sniegas. Sekmadienį, 
vasario 26-tą dieną, nepabūgę šalčio, 
šios bendruomenės lietuviai susi-

Iždininkas Algimantas Gus
taitis uoliai darbavosi rinkdamas 
solidarumo įnašą ir aukas iš ben
druomenės narių. Minėjimą oficia-

rinko paminėti Lietuvos Nepriklau- liai pradėjo apylinkės pirmininkas 
somybės šventę. Apie 60 dalyvių ir Algirdas Dapkus, pasveikinęs susi-
svečių atvyko į Our Lady of As- rinkusius ir pakvietęs tylos minute 
sumption bažnyčią Osterville. Be
sirenkant jaukioje bažnyčioje, vargo
nai gaudė mums visiems mielą gies
mę „Marija, Marija". Kunigas Ro-
bert Nolette trumpai paaiškino su
sirinkusiems parapijiečiams, kad šv. 
Mišios bus atnašaujamos už Lietuvą 
ir jos žmones, kurie šią dieną su
sirinko paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės (Vasario 16-osios) ir jos 
atkūrimo (Kovo 11-osios) šventes. 

Mišios aukotos anglų kalba, ta
čiau įpinta ir lietuviškų elementų. 
Cape Cod apylinkės pirmininkas 
Algirdas Dapkus perskaitė trumpą 
maldą lietuvių ir anglų kalba. 
Regina Petrutienė ir Aurelija Bor-
ges, abi pasipuošusios spalvingais 
tautiniais drabužiais, atnešė aukas. 
Mišioms pasibaigus, vargonininkė 
grojo mūsų tautos himną. Po Mišių 
bendruomenės nariai ir svečiai 
rinkosi į parapijos salę, papuoštą 
JAV ir Lietuvos vėliavomis, Vyčių ir 

pagerbti už laisvę kovojusius bei 
žuvusius didvyrius. Sodriems bal
sams vedant, buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Valdybos sekretorė 
Aurelija Borges perskaitė kun. Sta
sio Ylos sukurtą maldą ,,Į Tautų 
Laisvės Viešpatį". Algimantas Gus
taitis perskaitė Massachusetts vals
tijos gubernatoriaus Mitt Romney 
proklamaciją, o vicepirmininkas 
Eugenijus Užpurvis pristatė rezoliu
cijas, kurios bus išsiųstos JAV 
valdžiai bei kitiems atstovams, Lie
tuvos ir Rusijos ambasadoms. 

Programą tęsė prof. dr. Stasys 
Goštautas, pristatęs pagrindinį 
kalbėtoją Vygaudą Ušacką, Lietu
vos ambasadorių JAV ir Meksikai, 
bei jo išleistą knygą „Kalbų, straip
snių ir interviu rinkinys". Amba
sadorius džiaugėsi turėdamas progą 
pamatyti gražųjį Cape Cod, nors ir 
padengtą sniegu, kuris jam priminė 
Neringos pusiasalį. Savo kalboje jis 

JAV Lietuvių Bendruomenės atsiųs- paminėjo, kad per pastaruosius 16 
metų, atgavus Neprik
lausomybę, daug pasi
darbuota ir pasiekta tė
vynės labui. Lietuva įsi
jungė į svarbias tarp
tautines organizacijas 
NATO ir Europos Są
junga, daug pažangos 
ekonomikos, lietuvybės 
skleidimo ir išlaikymo 
srityje. Amb. Ušackas 
įvertino Amerikos lietu-

Cape Cod LB apylinkės valdyba su ambasadoriumi v ius, kurie daug prisidėjo 
Vygaudu Ušacku. P r i e Lietuvos nepriklau-

DETROIT, Ml 
^^^___^___^___^______ 

PRANEŠIMAI 

JAV Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkės metinis susirin
kimas įvyks kovo 26 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre, 
tuoj po 10:30 vai. r. šv. Mišių. Detroito apylinkei vadovauja Raminta Vil
kienė, tačiau susirinkime bus renkama nauja apylinkės valdyba. Visi apy
linkės lietuviai, kuriems yra svarbi lietuviviškoji veikla, maloniai kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

Vytautas Raguckas vadovauja JAV LB Michigan apygardos rin
kiminei komisijai. Gegužės mėnesį įvyks JAV LB XIII Tarybos rinkimai. 
Norintieji į tarybą kandidatuoti, turi registruotis savo apylinkėse iki kovo 
21 dienos. 

ST. PETERSBURG, FL 

GERA ŽINIA 

Kurį laiką dėl mokinių netekimo uždaryta „Saulės" lituanistinė mo
kykla St. Petersburg, FL, vėl atsigavo ir pradėjo veikti. Pradžioje mokykla 
buvo prisiglaudusi Šv. Pranciškaus koplyčioje (kan. B. Talaišio dėka), bet, 
padidėjus mokinių skaičiui, mokykla persikėlė į Lietuvių klubo patalpas. Ją 
lanko 20 mokinių nuo 3 iki 14 metų amžiaus. Mokiniai padalinti į grupes 
pagal savo pajėgumą. Juos moko Natalija Malinauskienė ir Irena Penikienė. 
Mokyklai (kaip ir anksčiau) vadovauja Vida Meiluvienė. Mokyklos tėvų 
komitetas ir mokytojos dėkoja Lietuvių klubo valdybai už leidimą naudotis 
mažąja klubo sale. V.M. 
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JONAS ,.?P.JNSK.S MD 
TERRIDALLAS PRJNSKS. MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

GA1L_E SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcnerAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

DR. 2IBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312^37-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarfcys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

somybės atgavimo ir jos išlaikymo 
bei jiems dėkojo. 

Cape Cod bendruomenė džiau
gėsi ambasadoriaus vizitu: daug kas 
pirko knygą, čia pat galėjo bendrauti 
su svečiu ir įsigyti jo autografą, 
kvietė jį dar kartą čia atvykti va
sarą. Rengėjai padėkojo ambasado
riui už apsilankymą, įteikdami šoko
lado su spanguolėmis, kuriomis gar
sėja Cape Cod. Ambasadoriaus re
miamam „Kaimo vaikų" fondui, ku
ris ugdo ir globoja Lietuvos kaimo 
vaikus, buvo paskirta piniginė auka. 

Valdybos narė Deimantė Vilčins-
kaitė, visuomeninių reikalų atstovė, 
pasirūpino, kad „Cape Cod Times" 
dienraštyje būtų pranešimas apie 
mūsų minėjimą. Deimantė kalbėjo 
su žurnalistu Patrick Cassidy, jis 

parašė apie būsimą minėjimą ir net 
pats jame dalyvavo, fotografavo, 
kalbėjosi su ambasadorium, žadė
damas parašyti platesnį straipsnį. 
Po minėjimo pirmadienio laikraščio 
laidoje „Cape Cod Times" buvo išs
pausdinta amb. Vygaudo Ušacko 
nuotrauka su dviem tautiniais dra
bužiais pasipuošusiomis bendruo
menės narėmis. 

Kaip visada lietuvių susibūri
muose puikios šeimininkės sunešė 
įvairių ir skanių vaišių. Regina Dap
kienė ir Nijolė Užpurvienė gražiai 
paruošė ir gėlėmis papuošė stalus. 
Susirinkusieji draugiškai vaišinosi, 
gurkšnojo kavutę ir smagiai šneku
čiavosi su senais ir naujais pažįsta
mais, bendravo su ambasadoriumi. 

Aurelija Nijolė Borges 

ISPANIJA 
iiVi ilVi iV 

Ispanijoje, Almeria provincijoje, įsikūrė Lietuvių kultūros, švietimo ir 
informacijos centras. Mūsų tikslas — vienyti Čia gyvenančius lietuvius, 
padėti išsaugoti gimtąją kalbą, tradicijas bei papročius, perduoti juos savo 
vaikams. Esantiems toli nuo Lietuvos, norime sukurti mažą lietuvišką sa
lelę. Ir tai darome, steigdami lietuviškas mokyklas, biblioteką, burdamiesi į 
tautodailės ir meno saviveiklos būrelius. 

Mums įdomu sužinoti, kaip sekasi panašiems centrams ar bendruo
menėms, esančioms kitose šalyse. Ieškome partnerių bendriems projektams 
vykdyti. 

Netrukus ketiname skelbti fotografijų parodą—konkursą „Lietuviai 
Ispanijoje". Šios parodos-konkurso tikslas yra parodyti lietuvių pirmuosius 
žingsnius ir šiandieną šioje šalyje, sukurti vienos iš jauniausių lietuviškų 
bendruomenių foto metraštį. 

Jei jus sudomintų šio konkurso idėja ir norėtumėte atspindėti lietuvių 
gyvenimą jūsų šalyje, prašome atsiliepti. Mes atsiųsime jums konkurso 
nuostatus ir surengsime bendrą projektą. Rašykite mums, papasakokite, 
kaip gyvena jūsų centras ar bendruomenė. Tikimės gražaus bendradarbia
vimo. Mūsų e-pašto adresas: centro.cultura.lituana@gmail.com 

Violeta Lopetienė 
LKŠIC Almeria tarybos pirmininkė 

AUSTRALHA 

MIRE SPAUDOS DARBUOTOJAS 

2006 m. sausio 30 d. Australijoje mirė dr. Jonas Kunca, visuomeninin
kas, spaudos darbuotojas, nuolatinis „Tėviškės aidų" bendradarbis. Savo 
svariais straipsniais jis kėlė visa tai, kas nepriklausomybę atkūrusiai 
Lietuvai yra naudinga, smerkė pastebėtas blogybes, ypač partijų kivirčus ir 
vis tebesireiškiančius senuosius nomenklatūrininkus. 

Velionis gimė 1919 m. lapkričio 7 d. Apie jo mirtį rašyta „Tėviškės 
aiduose" š.m. vasario 8 d. 

http://cXwA.xCl.XXv
http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcnerAve.Sts.5r6
mailto:centro.cultura.lituana@gmail.com
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UŽGAVĖNES V A Š I N G T O N E 
Žvarbų šeštadienio, vasario 25-

os dienos rytą, gausiai susirinkę 
direktorės Gintos Remeikytės-Gedo 
namuose, Vašingtono lietuviškos 
mokyklėlės nariai šventė linksmą 
žiemos išvijimo šventę — Užga
vėnes. Kol mamytės ruošėsi maišyti 
tešlą blyneliams, vaikučiai išsi
skirstę į savo klasių grupeles mata
vosi kaukes, arba klausėsi pasako
jimų apie Užgavėnių tradicijas. 

„Gandriukų" klasei buvo patikė
ta svarbiausia dienos užduotis — 
Morės, kuri nuo senų laikų yra pats 
svarbiausias Užgavėnių svečias, da
rymas. Pagaliau susiuvus paskuti
nes Morės kostiumo siūles, prasidėjo 
ir tikrosios šventės iškilmės. Visi 
vaikučiai pirmiausiai turėjo progą 
sudalyvauti žirgų lenktynėse, o po to 
buvo žaidimas su vandeniu bei vai
niko kabinimas medyje, pavasarį 
grįžtantiems paukščiukams privi
lioti. Pagal senovės papročius tokie 
žaidimai žadėdavo gerą derlių ir 
šiaip laimingus metus. Na, o links

miausia dienos dalis buvo iškilmin
gos vaikštynės. Gausus būrys per-
sirengėlių lankėsi nuo kaimyno prie 
kaimyno, prašydami gėrybių, už ku
rias atsidėkodavo dainele ar šokiu, 
pavyzdžiui gerai žinomu „Garnys, 
garnys". 

Prisirinkę vynuogių, sausainių 
ir kitokių skanėstų, persirengėliai 
toliau patraukė miško link, kur jau
nieji dalyviai galėjo pasisupti, o 
vyresnieji — padainuoti. Pagaliau 
iškilmingai pasodinus More į sū
puokles, ji buvo parnešta namo ir 
skardžiai skambant „Žiema, žiema, 
bėk iš kiemo" pagal senas tradici-
jas-sudeginta. Renginio kulminaciją 
— Kanapinio ir Lašininio imtynes, 
kuriose dalyvavo „Spindulėlių" kla
sė, vadovaujama mokytojos Ilonos 
Verbušaitienės. Kanapiniui lai
mėjus, visi sėdo prie gardaus blynų 
stalo ir čepsėdami džiaugėsi dienos 
įdomumais bei netrukus ateinančiu 
pavasariu. 

Aistė Mackevičiūtė 

Lukas ir Marius padarė More. 

MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINYS 
Mažosios Lietuvos lietuvių drau

gija Čikagoje kaip ir kasmet, vasario 
25 dieną, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vaišino svečius tradiciniu 
šiupiniu. Šiupinys, kaip prūsų lietu
vių kasdieninis maistas, yra žino
mas jau nuo 18-o šimtmečio, kuomet 
buvo įamžintas Mažosios Lietuvos 
rašytojo ir kunigo Kristijono Do
nelaičio „Metuose". Nepailstančių 
Viliaus Trumpjono ir Ramūno Bun-
tino bei jų šeimų dėka Čikagoje ir jos 
apylinkėse gyvenantys lietuviai 
atvyko pasigardžiuoti šiupiniu ir 
pasilinksminti, pabendrauti, pasi
gėrėti puikia menine programa. 

Gintaro salėje susirinko gausus 
būrys svečių. Jžanginiu žodžiu visus 
pasveikino Mažosios Lietuvos drau
gijos Čikagoje pirmininkas Vilius 
Trumpjonas. Jis glaustai papasakojo 
šiupinio istoriją, pabrėždamas, kad 
jau prieš Antrą pasaulinį karą 
šiupinio pobūviai mažlietuvių kultū
riniame gyvenime užėmė svarbią 
vietą. Daugelis to meto mažlietuvių 
kultūros ir valdžios žmonių laikė 
garbe ir pareiga dalyvauti šiupinio 
pobūviuose. O darbščiosios mažlietu
vių moterys virdavo šiupinį taip kaip 
Kristijonas Donelaitis buvo užrašęs, 
belankydamas savo parapijiečius 
Tolminkiemyje. 

Vėliau programą tęsė solistai 
Nida Grigalavičiūtė ir Algimantas 
Barniškis. Jiems akompanavo pia

nistas Manigirdas Motekaitis. Mu
zikų dėka, programa buvo labai 
kruopščiai ir profesonaliai sudaryta, 
pabrėžianti šio renginio dvasią ir 
nuotaiką. Nepaisant, kad programa 
buvo ne per ilga, kiekvienas atliktas 
muzikinis kūrinys buvo ryškus ir 
unikalus, atspindintis mažlietuvišką 
ar jūros tematiką. Didelė padėka 
šios programos atlikėjams už nuo
taikingą ir širdžiai bei ausiai mielą 
koncertą. Taip pat malonu pastebėti, 
kad nedidelėje lietuviškoje ben
druomenėje turime puikių talentų ir 
profesionalų. 

Kun. Valdas Aušra sukalbėjo 
stalo maldą. Vėliau buvo vaišės, 
paruoštos „Bravo", kurias vainikavo 
šiupinys su spirgučiais ir kiaulės 
ausytėmis. Po vaišių — loterija, kaip 
ir kasmet suruošta ir pravesta ne
pailstančios Emos Žiobrienės. O vė
liau — šokiai, šokiai, kuriems grojo 
Algimanto Barniškio orkestras. Sve
čiai dar ilgai linksminosi, kaip ir 
anais laikais Klaipėdoje, prisiminda
mi gilias mūsų tradicijas. 

Smagu ir miela, kad nepaisant 
ne per gausaus mūsų mažlietuvių 
būrio čia išeivijoje, nepaisant, kad 
esame toli nuo tos žemės, iš kur pro
tėviai kilę, širdyje esame arti savo 
tradicijų ir šaknų bei sugebame jas 
puoselėti ir neužmiršti. 

Nora Aušrienė 

B3š 
"&;:?'%&; 

Mokytoja Ilona rodo Užgavėnių žaidimus. 

KVIETIMAS 
ČIKAGOS LIETUVIAMS 

Į REKOLEKCIJAS 
2006 m. Gavėnios rekolekcijas Čikagos lietuviams ves svečias iš 

Lietuvos. Tai Kauno arkivyskupijos augziliaras vysk. dr. Jonas Iva
nauskas. 2006 m. kovo 18, 19 dienomis vysk. Ivanauskas ves rekolekci
jas Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje tokia tvarka: šeštadienį, 
kovo 18 d., šv. Mišios su rekolekcijų pamokslais 7:30 vai. ryte ir 
5 vai. vakare; sekmadienį, kovo 19 d., 8 vai. ryte, 10:30 vai. 
sumos šv. Mišiose. Sekmadienį po šv. Mišių bus susitikimas su vysk. 
Ivanausku parapijos salėje. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
tikintieji maloniai kviečiami nepraleisti progos dalyvauti labai pras
mingose Gavėnios rekolekcijose, kviečiame lietuvius ir iš kitų parapijų 
bei vietovių. Rekolekcijų valandomis taip pat bus proga dalyvauti 
Susitaikymo sakramente ir tuo dar labiau prasmingiau pasiruošti Šv. 
Velykoms širdies atnaujinimui Šv. Gavėnios kelionėje. 

Po trumpos viešnagės Čikagoje, vysk. Ivanauskas vyksta vesti 
rekolekcijų Bostono, Detroito ir Los Angeles lietuvių parapijose. Vysk. 
Jonas Ivanauskas yra ilgametis Kauno kunigų seminarijos ir Vytauto 
Didžiojo universiteto moralinės teologijos profesorius. Atgimimo 
pradžioje vysk. Jonas studijavo moralinę teologiją popiežiškojo 
Laterano universiteto wAlfonsianum,\ Ilgus metus darbuojasi įvairioje 
sielovadoje, ypač su akademiniu jaunimu ir visur labai laukiamas kaip 
gilių minčių pamokslininkas. Daug metų darbavosi sielovadoje Marijos 
Dangun Ėmimo (Vytauto) bažnyčioje Kaune. Įšventintas vyskupu 2003 
m. lapkričio 23 d., tai jauniausias Lietuvos vyskupas (g. 1960 m.), kuris 
taip pat yra Kauno arkivyskupijos generalvikaras ir Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pasauliečių apaštalavimo tarybos pirmininkas. 

Antrasis „Amerikos lietuvio'' rašinių konkursas 
Čikagoje leidžiamas JAV lietuvių laikraštis 

„Amerikos lietuvis" 
(interneto tinklalapis - www.alietuvis.com) 

skelbia II publicistinių rašinių konkursą. 

Šįkart yra dvi temos: 
I tema „Kodėl aš turėčiau grįžti į Uetuvą?" 
II tema „Emigracija: prakeikimas ar išganymas?" 

Abi temos lygiavertės, t.y., vertinant rašiniai nebus skirstomi 
pagal temas. Premijų fondas - 1,000 dol. (I vieta - 500 dol., II - 300 dol. 
ir III vieta - 200 dol.). Mecenatas - dr. Jonas Adomavičius. 

Rašinio apimtis iki 3 kompiuteriu spausdintų puslapių (12 šriftu). 

Rašinius reikia išsiųsti paprastu paštu iki balandžio 15 d. imti
nai adresu: „Amerikos lietuvis", 7349 W. 55th PI., Summit, IL 60501, 
USA. Darbus prašome pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame užklijuo
tame vokelyje nurodyti tikrąją autoriaus pavardę, vardą ir koordi
nates (vokai bus atplėšti tik išrinkus nugalėtojus). Nugalėtojai bus 
paskelbti š. m. gegužės mėnesį 6-ojo „Amerikos lietuvio" gimtadienio 
proga. 

Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio lietuviai. Tad nuoširdžiai 
kviečiame visus drauge pasvarstyti apie emigracijos žalą bei privalu
mus mūsų tautai bei priežastis, galinčias sugrąžinti išvykusius lietu
vius j tėvynę. 

AL informacija 

http://www.alietuvis.com
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Lietuvos Dukterų draugijai skirtos aukos, 
mirusių atminimui 

A.a. V. Mašiotienės atm. $100 aukojo Baniutė Kronienė. 
A-a. Marijos Krištopaitienės atm. $100 aukojo Grace Bur

bulis. 
A.a. Jadvygos Zalagėnienės atm. aukojo: Sigutė ir Juozas 

Užupis, Algis ir Jūra Bakaitis, Aldona Rauchienė, Stasė Saka-
vičienė, Halina Bagdonienė, Janina ir Rita Valentą, Jolanta ir Al
gis Mockaitis, Joana ir Jonas Krutulis, Dalia ir Algis Urbučiai, 
Aldona Rukuižienė, Aušrelė Sakalaitė, Genovaitė Maldėnienė, 
Halina Molejus, Sofija Vakselienė, Angelė Katelyte—Lawler, Mari
ja Barienė, Nijolė Nelson, Stasė Petersonienė, Valerija Čepaitienė 
ir Giedrė, Jolanta Hauptman, Birutė ir Algirdas Vitkauskas, 
Anelė Kručienė, Danutė Garbonkus, Maria ir Mečys Bužėnas, 
Čikagos apylinkės Nekalto Prasidėjimo Mergelės Marijos seselių 
rėmėjai. Viso $630. 

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja už gausias aukas ir 
prašo Dievo palaimos visiems aukotojams ir amžinos ramybės 
mirusiems. 

Lietuvos Dukterų draugijos adresas: 2735 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-925-3211. 

PAGARBA GIMTINEI IR 
LAISVĖS KOVŲ AURA 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Braziūkų bažnyčioje pulkelis 
žilagalvių Tauro apygardos Žalgirio 
rinktinės laisvės kovotojų ir jų 
artimųjų dalyvavo šv. Mišiose, auko
jamuose už visus žuvusius šios rink
tinės partizanus, ryšininkus, rėmė
jus. Aplankyti kapai, sugiedotos 
giesmės, mirksint žvakelėms pasi
melsta, prisiminimo kalbos pasaky
tos... 

Jau mažesnė grupė aplankė 
miške pastatytą lauko riedulių 
piramidę su kryžiumi ir juodo šli
fuoto akmens plokšte, kurios užra
šas bylojo apie 1949 m. vasario 10 d. 
rytą įvykusias kautynes su okupanto 
baudėjais ir kovotojų žūtį Braziūkų 
miške netoli Garankščių kaimo. Čia 
žuvo Žalgirio rinktinės 36-os kuopos 
laisvės kovotojai: Vytautas Nau-
jūnas — „Kariūnas" iš Paskarlupių 
k. Kazlų Rūdos vals., Jonas Balsys 
— „Aidas" iš Ropydų k. Barzdų vis., 
Vytautas Žemaitis — „Šermukšnis" 
iš Žąsinių k. Barzdų vis., Juozas 
Liogys — „Dragūnas" iš Šukėtų 
kaimo Griškabūdžio vis. ir kuopos 
vadas Bronius Petrauskas — „Ša
rūnas". 

„Šarūnas", pagerbime dalyvavęs 
Stasys Gudaitis — „Husaras" ir aš 
1946 m., mes visi trys priklausėme 
Vytenio būriui, kuris buvo tiesiogiai 
pavaldus Tauro apygardos štabui. 
Po išdavystės būrio kovotojus teisė 
MVD karo tribunolas. Keturi buvo 
sušaudyti ir pakasti Tuskulėnų 
parke — Vilniuje, du mirė Gulage, 
kiti jau sugrįžę į tėvynę. 

Broniuką, dar visai mažą iš 
Kauno kūdikių namų parsivežė 
Bronius ir Teofilė Draugeliai, gyvenę 
Mozūrų k. Barzdų vis. Savo vaikų 
įtėviai neturėjo, todėl mažąjį Bro
niuką labai pamilo, nes jis buvo dar
bštus ir paklusnus vaikas. Drau
geliai jį leido į mokslus. Mokėsi Ma
rijampolės Rygiškių Jono gimnazijo
je. „Šarūnas", mėginant jį suimti, 
susigrūmė su čekistų kapitonu ir 
pastarąjį nukovęs pasitraukė. Apy
gardos štabas patenkino Broniaus 
prašymą perkelti jį į Žalgirio rink
tinę, arčiau jo įtėvių gyvenamos 
vietos. 

Su „Šarūnu" teko ne kartą 
drauge vykdyti užduotis. Bronius 
turėjo įgimtų partizano savybių: 

buvo santūrus, įžvalgus, ryžtingas, 
ramaus būdo, apsiskaitęs, šalta
kraujiškas. Tai lėmėjo pripažinimą 
ir po kurio laiko jis buvo paskirtas 
atskirosios kuopos vadu. „Šarūnas" 
artimai bendravo su „Drugiu" „Sky
du", „Girėnu", „Riešutu", „Svajū
nu", „Šermukšniu" ir kitais parti
zanais. Teko jam darbuotis ir Apy
gardos štabe. 

Renginyje dalyvavęs LLKS šta
bo viršininkas Vytautas Balsys 
kalbėjo apie partizaninio karo raidą 
apskritai ir šiame krašte. Čia tą 
lemtingą vasario rytą žuvo jo ben-
drapavardis ir giminaitis „Aidas". 
Aš nušviečiau laisvės kovų verti
nimą Bažnyčios mokymo, tarptau
tinės, nacionalinės ir partizanų 
teisės požiūriu. 

Partizanų ryšininkė ir rėmėja 
Marija Naujokienė, kuri šiais metais 
peržengė devintojo dešimtmečio 
slenkstį, pakvietė dalyvius į netolies 
esančią savo sodybą. Ji patyrė ne tik 
laisvės kovų meto nuolatos gre
siančius pavojus ir sunkumus. Ne
retai jai tekdavo pasiūti net po tris 
kariškas uniformas per dieną, sau
gantis neprašytų svečių ir kaimynų. 
Patyrė ji ir visą Gulago golgotą. 
Kalėjime pagimdė savo pirmagimį 
sūnelį Justiną. Žinodama, kad kū
dikį čekistai neleis jai auginti, vis 
tiek atims, sugebėjo pusantro mėne
sio teturintį mažylį perduoti savo 
sesei. Dabar Justinas darbštus ir 
vaišingas šios tvarkingos sodybos 
šeimininkas. Čion susirenka visi 
šeimos nariai: broliai Justinas, Vy
tautas, Al vyra, dešimt vaikaičių, o ir 
pronūkių jau esame. Broliai Jus
tinas ir Antanas juokaudami sako, 
kad svarbiausia išlaikyti gyvą sody
bą. Mane gerokai nustebino toks 
taiklus ir giliaprasmis derinys — 
gyva sodyba. Bolševikų sukolchozin-
tas ir nualintas lietuviškas kaimas 
nyksta, o Braziūkuose — jauki ra
mybės sala. Gausi šeima keletą kar
tų per metus susirenka čion pami
nėti jau Amžinybėn prieš 12 metų 
išėjusio tėvelio Tėvo dienos proga ir 
per kitas šventes. O vaikaičiai kaime 
kaipmat atsikrato savo slogų. 

Ne per seniausiai susikūręs 
sambūris „Tėvynės žemė" ragina 
imtis priemonių kaip atgaivinti nyk
stantį ir naikinamą Lietuvos kaimą. 
Braziūkų sodyboje ne tik gyva seno-

A t A 
JULIUS R. KUZAS 

Mirė 2006 m. kovo 11d. 
Nuliūdę liko: žmona Hilde, vaikai Robert su žmona Maria, 

Richard su žmona dr. J ane Marie Thielen ir Tina Carroll; 12 
anūkų; sesuo Joan su vyru Fred Jankauskas. 

A.a. Julius anksčiau buvo Lietuvių prekybos rūmų ir Lietu
vių Tautinių kapinių prezidentas, priklausė „Masons ir Shri-
ners, ir National Sheriffs assoc." 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, kovo 15 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v.v. Lack ir Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. 
(8000 W.), Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 16 d. Iš laidojimo 
namų velionis bus atlydėtas į Ziono liuteronų bažnyčią, 9000 S. 
Menard, Oak Lawn, kurioje 10 vai. ryto įvyks pamaldos už jo 
sielą. Velionis bus palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700. 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2006 m. sausio 5 d. 
Klaipėdos ligoninėje mirė mūsų tėvelis, vyras, senelis 

A f A 
VACLOVAS SAKALAUSKAS 
Liko sūnūs: Arūnas ir Mantas, dukterys: Dalia Juškienė ir 

Dijana Vaišnienė su šeimomis 

Liūdinti Sakalauskų šeima 

A t A 
PRANUI BALTAKIUI 

netikėtai mirus, mūsų gili užuojauta jo broliui Vys
kupui PAULIUI BALTAKIUI, OFM, Religinės Šal
pos darbuotojams New York ir giminėms Lietuvoje. 

Daytona Beach, FL Lietuvių klubo 
valdyba ir klubo nariai 

A f A 
PRANUI BALTAKIUI 

mirus, Jo broliui Vyskupui PAULIUI BALTAKIUI, 
OFM ir giminėms Lietuvoje, reiškiame gilią 
užuojautą. 

Algirdas ir Danutė Silbajoriai ir jų sūnūs 
Robertas ir Paulius su šeimomis 

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

„ D R A U G A S " : i š e i v i j o s I r L i e t u v o s j u n g t i s ! 

„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švytury* I r s a r g a s ! 

P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą " ! 

jo lietuviško kaimo dvasia, bet ten, 
ją supančiuose šiluose, tvyro nuošir
di pagarba gimtinei ir laisvės kovų 
istorijos aura. Vis rečiau ir rečiau 

kaime randamas toks derinys, vie
nodai vertingas doroviniu, pilietiniu 
ir istoriniu požiūriu. Telaimina Vieš
pats šį Sūduvos krašto kampelį. 
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•Kovo 19 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Šv. Onos bažnyčioje Beverly 
Shores bus lietuviškos pamaldos. 
Šv. Mišias aukos kun. Antanas Gra
žulis, SJ. Po pamaldų įvyks Nepri
klausomybės šventės minėjimas, 
kuriame kalbės LR generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravi-
čius. Meninę programą atliks kank
lių ir skudučių ansamblis „Gabija", 
vadovaujamas Genės Razumienės. 
Po programos — kavutė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti šioje šventėje. 

•Kovo 19 d., sekmadienį, 6 vai. v. 
Ziono evangelikų liuteronų bažny
čioje, 9000 S. Menard Ave. Oak 
Lawn, IL 60453, vyks ekumeninės 
meditacijos ir pokalbis „Dvasinis 
snaudulys ir dvasinis budrumas". 
Kviečiame visus nesustingusius! 
Klausysimės Taize liturginės muzikos, 
kalbėsimės žemiškomis temomis. 

•Ate i t in inkų namų valdyba 
kviečia visus atitrūkti nuo kasdieny
bės ir atvykti į Gavėnios rekolekci
jas šeštadienį, kovo 25 d. Susikau
pimą praves kun. Arvydas Žygas. 
Registracija — 9 vai. r. Bus klauso
masi išpažinčių. Susikaupimas baig
sis 4 vai. p.p. šv. Mišiomis. Prašome 
iš anksto užsiregistruoti pas Ireną 
Polikaitienę tel. 630-257-2022 arba 
e-paštu: www.jpolikaitis@aol.com 

•Balandžio 1 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, kviečia į renginį „Postmo-
dernus teatras — pasaulio veidro
dis", skirtą išeivijos dramaturgo ir 
kritiko Kosto Ostrausko 80-mečio 
jubiliejui. Prof. Violeta Kelertienė 
pasakos apie dramaturgo gyvenimo 
kelią ir jo asmenybę, dr. Dalia Ci-
dzikaitė apžvelgs dramaturgo kūry
bą, teatro sambūris „Žaltvykslė" 
vaidins vienaveiksmę dramą „Gy
veno kartą senelis ir senelė...", paro
da supažindins su K. Ostrausko 
gyvenimu ir kūrybine veikla. Tiki
mės, jog renginyje dalyvaus Kostas 
Ostrauskas. 

•Sukaktuvinė Čikagos l ietuvių 
operos šventė. Balandžio 8 d., šešta
dienį, 4 vai. p.p. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL parodos „Lietuvių 
operos 50-ies metų veikla" atidary
mas. Balandžio 30 d. 3 vai. p.p. Mor
ton gimnazijos Auditorijoje, 2401 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL, Vytauto 
Klovos opera „Pilėnai". Tuoj po ope
ros spektaklio Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL, įvyks šventinis 
pokylis. Tel. pasiteiravimui 773-925-
6193 (Vaclovas Momkus) arba 773-
767-5609 (Jurgis Vidžiūnas). 

•Balandžio 9 d. — Verbų sekma
dienį — 1:30 vai. p.p. Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje skam
bės prancūzų kompozitoriaus Theo-
dore Dubois sakralinė kantata „Sep
tyni paskutiniai Kristaus žodžiai". 
Programoje dalyvaus: solistai Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė, 
Linas Sprindys, Algimantas Bar-
niškis, vargonininkė Solveiga Palio
nienė ir smuikininkė Dainora Pet
kevičiūtė bei fleitistė Deborah Ver-
done. Ruošia LB Lemonto apylinkės 
valdyba. Bilietus prašome užsisa
kyti tel. 708-974-0591. 

• Š i ų metų du pirmuosius ge
gužės mėnesio savaitgalius vyks 

rinkimai į JAV LB XVIII tarybą. As
menys, norintys kandidatuoti į Ta
rybą, prašome skambinti JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos rinkimų 
komisijos pirmininkei Aušrelei Sa-
kalaitei tel. 630-243-6302 arba su
sisiekti su savo apylinkės pirmi
ninku/e. Anketas reikia pristatyti 
iki kovo 19 dienos. 

• K o v o 19 d., sekmadienį, po 9 
vai. r. šv. Mišių Ateitininkų namuo
se įvyks Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas. Jame bus pristatytas 
2005-2006 metų veiklos iššūkis: 
„Gyvenkime, kurkime, veikime per 
Kristų". Kun. Kęstutis Trimakas 
bus pagrindinis kalbėtojas tema 
„Dinamiškasis Ateitininkijos tri
kampis". Po paskaitos komentuos 
Vainis Aleksa (Literatūra ir gyveni
mas), dr. Petras Vytenis Kisielius 
(Gyvybės kultūra ir gyvosios dvasios 
sąjūdis) ir dr. Linas ir Rima Sidriai 
(Gyvenimo vertė ir šeima). Trumpą 
meninę programą atliks Aldona 
Zailskaitė ir Nerijus Šmerauskas. 
Muzikiniai intarpai parinkti Da
riaus Polikaičio. Ateitininkai ir lie
tuviškoji visuomenė kviečiama daly
vauti. 

•Lie tuv ių fondo įgaliotinė Da
lia Puškorienė Vasario 16-osios 
minėjime „Švietimo premiją" įteikė 
ilgametei mokytojai, kelių lituanis
tinių mokyklų vedėjai, vadovėlių ir 
pratybų sąsiuvinių autorei Vidai 
Bučmienei, Cleveland, OH. Sveiki
name Vidą Bučmienę! LF adresas: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

•Mie l i skaitytojai, gal atsiras 
norinčių ir galinčių užsakyti 
„Draugą" LR Švietimo ir mokslo 
ministerijai, vyskupams: Sigitui 
Tamkevičiui, Juozui Preikšui, Juo
zui Matulaičiui, Juozui Žemaičiui ir 
kardinolui Audriui Bačkiui. Šiuo 
klausimu kreiptis į „Draugo" admi
nistraciją, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629, tel. 773-585-
9500. 

•Lietuvos labdaros fondo ats
tovybė JAV nuo š. m. vasario 27 d. 
vykdo šiuos tikslus: lėšų rinkimo 
akciją Černobylio (Ukraina) au
koms. Čekius siųsti: Representetive 
in USA (Cert. No. A-01) of Lithua-
nian Charity Fund „Our Coast", pa
žymint Saving Lives Chernobyl Vie
tinis adresu: 7856 Santa Monica 
Blvd., VVest Hollywood, CA 90046; 
kreipimąsi į visas JAV medicinines 
įstaigas dėl Černobylio aukų ne
mokamo profilaktinio sveikatos pa
tikrinimo ar gydymo. Taip pat skel
bia konkursą geriausiam pašto žen
klui (meno kūriniui, suvenyrui, pa
linkėjimui, eilėraščiui) tema „Čer
nobyliui — 20" sukurti. Siųsti iki 
balandžio 26 d. Aktyviausi pro
gramos dalyviai bus apdovanoti spe
cialiais Lietuvos Respublikos pri
zais, atžymėti spaudoje ir konferen
cijos leidinyje. Bet kuri Jūsų pagal
ba — mums džiaugsmas. Tad ne
atidėliokime. Tel. pasiteiravimui: 
323-957-3771, 661-259-9544. Fax: 
323- 656-0689. 

• N u o balandžio 1 d. keičiasi Či
kagos kultūros centro (Chicago Cul-
tural Center) darbo valandos. Ba
landžio — spalio mėnesiais darbo 
valandos: pirmadienį—penktadienį 
nuo 8 vai. r. iki 7 vai. v., šeštadie
niais nuo 9 vai. r. iki 6 vai. v., sek-

Kovo 18 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
teatro sambūris „Žaltvyksle" 
tea t ro mėgėjus vėl kviečia atvykt i 

i j a u n i m o centrą pasižiūrėt i 
Augustino Griciaus komedijos 

„PALANGA' / / 

KOVO 19 D., SEKMADIENĮ, 2 VAL. P.P, 
JAUNIMO CENTRE ĮVYKS 

ŠEIMŲ TEATRO SPEKTAKLIS 
:.:<-:::-:<-:<-:-:-:;;;:;;y:-:->:-:::;:::;:-:->:-::::::::: 

*»*!,* 

m 
Wr^ fl^L 

&?•-

i v ' *•• * 

Jk 

- " ' " ' « • • . • • & • • • ' & " 

, t»t-J-4f.-

fš Toronto atvyksta naujas teatro sambūris „Žalios lankos", kuris 
atveža spektaklį „BULVINĖ PASAKA". Pjesę parašė Daiva Čepkauskaitė, 
režisavo Dalia Botyrienė. Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" ir parduotu
vėje „Lietuvėlė". Rengia JA V LB Kultūros taryba. 
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Aukciono metu bus galima 
įsigyti papuošalus! 

P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r e , 
14911 127 t h Street, 

Lemont , IL 6 0 4 3 9 

Balandžio 2 d. po 11 vai. r. Šv. Mišių Pasaulio lietuvių centre vyks 
a. a. Onos VVhite juvelyrinių papuošalų varžytinės. Ši moteris, 2005 m. 
iškeliavusi Amžinybėn, visą savo turtą paliko Lietuvoje atstatomiems 
Valdovų rūmams. Atvykite ir pasinaudokite proga įsigyti įvairių juve
lyrinių dirbinių (perlų vėrinių, auksinių, sidabrinių ir gintarinių žiedų, 
apyrankių, segių) itin palankiomis kainomis. Negalintys dalyvauti 
varžytinių dieną, papuošalus apžiūrėti ir savo kainą pasiūlyti (užpildyti 
„Absentee Bid Form) galės PLC kovo 19 d. po 11 vai. r. šv. Mišių. 
Renginj organizuoja Valdovų rūmų paramos komitetas JAV. 

madieniais nuo 10 vai. r. iki 6 vai. v. 
Nedirbs šventinėmis dienomis. Lap
kričio — kovo mėnesiais: pirmadie
niais—ketvirtadieniais nuo 10 vai. r. 
iki 7 vai. v., penktadieniais nuo 10 
vai. r. iki 6 vai. v., šeštadieniais nuo 
10 vai. r. iki 5 vai. v., sekmadieniais 
nuo 11 vai. r. iki 5 vai. v. Šven
tinėmis dienomis centras nedirbs. 

• Čikagos miesto seniausia 
kultūrinė institucija — Historical 
Society — keičia pavadinimą. Ši 

institucija ateity vadinsis Chicago 
Historical Museum. Šiuo metu mu
ziejaus patalpos remontuojamos. 
Muziejus, įsikūręs Nort Ave. ir Clarc 
gatvių sankryžoje, pradės veikti š. 
m. rugsėjo 30 d. 

• C h i c a g o Helistop — tai nauja 
malūnsparnių nusileidimo ir paki
limo vieta, planuojama įrengti š. m. 
balandžio mėn. greta Navy Pier 
prieplaukos. 

http://www.jpolikaitis@aol.com

