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Velykų žinia — galutinai neišsipildžiusi 

Nakties budėjimas — vigilija, laukiant Šventų Velykų, Bernardinų bažnyčioje. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

vienas iš „pliusų" gyvenant sena
miestyje. Langas buvo praviras — 
prieš septynias kažkur toli atvilnija 

— Šiandien rytą labai romantiškai prisikėlimo varpų garsas, ir taip ge-
pabudau nuo velykinių varpų — tai ra, žinoma, keltis nesinori, bet vis 

JULIUS SASNAUSKAS 

Vilnius, balandžio 17 d. (ELTA) 

tiek gera klausyti, girdėti, įsivaiz
duoti, kad ten, kažkur, žmonės ren
kasi procesijai. 

O paskui pro tą patį pravirą lan
gą — balsai. Man rodos, kad tai buvo 
garsusis Pilies gatvės „kunigaikš
tis", gal kas pažįstat: „Tegyvuoja Ve
lykos!" ir vėl: „Tegyvuoja Velykos!". 
Paskui: „Chi chi chi, cha cha cha", 
— panelių būrys. „Mergos, eikit 
melstis", — „gediminaičio" žodžiai. 

Ir aš jau supykau, gerai, kad nu
tolo tie balsai, mergos kikenančios, 
aišku, ne melstis einančios ir ne iš 
maldų grįžtančios. Bet paskui galvo
ju: na, o kaip turėjo atrodyti pirmoji 
Velykų žinia? Žinoma, ten nestovė
jau ir nesu užtikrintas, kaip viskas 
vyko. Bet iš to, ką girdime evangeli-
jose, Emoso mokinių istorijoje, jie 
svarsto tą galimybę, jie girdėjo mo
teris šnekant. Bet jie sako: „Mums 
dar daugiau nerimo sukėlė tas saky
mas, juk tai tik moterų liudijimas". 
Tuomet jis nieko nereiškė net juri
diškai, tai buvo tik moterų šnekos 
Emoso mokiniams. 

Mus irgi — išgąsdina toji žinia, 
jokio tikrumo ji neatneša, ji neišvaro 

Darbo birža 
rengiasi atremti 
bedarbių armiją 

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS) 
— Milijonai litų skolų, nuostolinga 
veikla, bankrotas ir daugiau nei 4 
tūkstančiai potencialių bedarbių. 
Tokia dabar yra dar neseniai kles
tėjusios Panevėžio bendrovės „Ekra
nas" realybė. 

Po to, kai „Ekranas" atleis visus 
darbuotojus, nedarbo lygis Panevė
žyje turėtų išaugti dvigubai, iki 6.6 
procento. 

Pasak Panevėžio darbo biržos 
direktoriaus Juozo Mėlynavičiaus, 
šiuo metu vyksta aktyvus pasiruoši
mas „Ekrano" bankrotui, rašo „Lie
tuvos rytas". 

Tačiau jau dabar aišku, kad ne 
visi į gatvę paleisti darbuotojai su
siras naują darbą. Šiuo metu Pane
vėžio darbo biržoje užregistruota vos 
210 laisvų darbo vietų. 

Kol kas „Ekrano" darbuotojai 
labiau domisi ne galimybe įsidarbin
ti kitose įmonėse, o bedarbio pašal
pomis. 

Pasak J. Mėlynavičiaus, nedi
delė dalis „Ekrano" darbuotojų turė
tų pereiti dirbti į kitas Panevėžio 
įmones. Dar dalis darbuotojų galbūt 
liks likviduojamame „Ekrane". 

Paprastai po įmonės bankroto 
apie pusę buvusių darbuotojų regis
truojasi darbo biržoje. Bet „Ekrano" 
atveju darbo gali nerasti 75 proc. 
darbuotojų. Todėl bedarbių skaičius 
Panevėžyje turėtų išaugti 3,000. 

Derybų pabaiga — vis labiau 
Vilnius, balandžio 17 d. (BNS) 

— Nepaisant premjero Algirdo Bra
zausko vilčių, kad sutart is su „Ju
kos" dėl "Mažeikių naftos" akcijų iš
pirkimo gali būti pasirašyta arti
miausiu metu, tikėtina, kad šią sa
vaitę ji nebus pasirašyta. 

Pasak Lietuvos derybininkų, 
tam sutrukdė ir New York federali
nio teismo praėjusį penktadienį pri
imtas sprendimas. 

Teismas priėmė laikinąsias prie
mones ir iki balandžio 21 dienos už
draudė „Jukos" vadovybei, įskaitant 
susivienijimo prezidentą amerikietį 

Steven Theede, be susitarimo su lai
kinuoju stebėtoju derėtis ar sudaryti 
sandorius, susijusius su „Jukos" ir jo 
antrinių įmonių turtu. Todėl „Jukos" 
prezidentas, būdamas JAV pilietis, 
privalo paklusti teismo sprendimui 
ir negali pasirašyti sutarties. 

Lietuvos Vyriausybė šeštadienį 
gavo New York teismo sprendimą, 
tačiau derybininkai jo kol kas neko
mentuoja. Pasak teisininkų, dabar 
reikia laukti balandžio 21-osios, kai 
New York teismas turėtų nagrinėti 
„Jukos" stebėtojo ieškinį dėl susi
vienijimo bankroto. 

Pr is iminta ta ikdar io žūtis 
nerolas majoras Valdas Tutkus, pri
simindamas jauno karininko žyg
darbį. 

„Ne mažesnės pagarbos negu 
Normundas nusipelno jo šeima, jo 
mama. Išgirdusi apie netektį, per 
baisų skausmą ji pasakė: 'toks buvo 
jo sprendimas, jo specialybė, toks iš
puolė jo likimas'", — pasakojo V. 
Tutkus. 

„Žūtis visuomet liks tragedija. 
Normundas Valteris iki šiol yra pa
triotizmo, atsidavimo tėvynei pavyz
dys mūsų kariams, kurių tarnybą 
Afganistane, Irake supa pavojai. Jo 
žūtis pasitarnavo Lietuvos įstojimui 
į NATO", — sakė V. Tutkus, prieš de
šimtmetį dirbęs kariuomenės vado 
pavaduotoju ir asmeniškai žinią 
apie tragediją pranešęs kario arti
miesiems. 

Normundas Valteris 
KAM nuotr. 

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS) 
— Lietuvos kario Normundo Valte
rio žūtis prieš dešimtmetį Bosnijoje 
— ne tik neužgyjanti jo artimųjų sie
los žaizda, bet ir skaudi kaina, su
mokėta Lietuvai stojant į NATO. 

Tai sakė kariuomenės vadas ge-

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORC 

į gatves minių šlovinti prisikėlusio, 
ji nenuvaro mergų melstis, ta pirmo
ji Velykų žinia. J i palieka vienus ki
kenančius, kitus miegančius, trečius 
besimeldžiančius, dar kitus išgąs
dintus. 

Bet mums pasilikus su ta žinia 
akis į akį ji visada panaši į mus — 
ir nuostabą, ir nepasitikėjimą ke
lianti, ir tam tikrą išgąstį, ir svajonę 
sužadinanti. Praskleista, bet galuti
nai neišsipildžiusi. Niekuomet ne
tampanti tuo galutiniu tikrumu. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Kada kelsis Lietuva? 
Nepasiduokime, 
neatsilikime. 
Amžinas gyvenimas iš 
Kristaus Valdovo. 
Lietuvių telkiniuose. 
Kam ir kodėl reikia 
nuvainikuoti legendinį 
Algirdą Petruševičių* 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Gražus 2006 m. muzikos 
kalendorius. 
Knyga apie Leoną Baltrų. 
Kada verslas sėkmingas. 
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Valiutų santykis 
1 USD — 2.849 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
PAVYDAS YRA SUNKIOS 

LIGOS SIMPTOMAS 
IONAS ADOMAVIČIUS. M.P. 

Papras ta i pavydas būdingas 
dvasiniams ligoniams. Kaip šaltinis 
trykšta iš požeminės versmės, taip 
pavydas apima žmogų jam dvasiškai 
— savo jausmais labai pairus. Jie 
nepajėgia mylėti artimą. Pavyduo
liai, kito nemylėdami, sau reikalauja 
meilės. Tokie pavydumu sergą žmo
nės yra kaip maži vaikai — jie vis iš 
kito visko reikalauja, nieko gero 
kitam neduodami. Vaikui pavydu-
•mas atleistinas — jis dar vystosi į 
žmogų. Pavydus žmogus net pražilęs 
elgiasi kaip vaikas. Pavyduolis 
beveik niekada nepagyja: visą gy
venimą jis lieka nežmonišku žmogu
mi. Pavydumu pasireiškia labai 
sunki dvasios liga. Tai ligos simp
tomas. Dėl to ne su pavydu reikia 
kovoti, bet reikia gydyti pavyduolio 
menką asmenybę. Tada pavydumas 
pranyks taip, kaip kosulys dingsta 
išgydžius džiovą. 

Pavydumas — ne 
nuodėmė, o l igos ž iedai 

Dvasiškai sergantis asmuo ne
pajėgia būti geravaliu —jo veiksmai 
nuspalvinti pavydu (Bažnyčia pavy
dą laiko nuodėme). Pavydas yra pa
irusių jausmų apraiška, tikros ligos 
simptomas. Tik reikiamu auklėjimu, 
o ne burtais bei pragaro gąsdini
mais, išugdoma sveika asmenybė. 
Sveikos asmenybės savininkas nie
kada nepavydi: jis džiaugiasi, kai 
kitam žmogui sekasi. Todėl pasi
rūpinkime tinkama saviaukla ir 
reikiamu vaikų auklėjimu. Auklė
jimas naikina dvasios ligas, kaip 
vanduo gesina ugnį. 

Liežuv iu kitam mėginąs 
padėt i yra pavyduol is 

Pavyduoliai nepajėgdami gero 
padaryti kitam, ima gerus darbus 
dirbantiems pavydėti. Jie pradeda 
gerai besielgiančiam meilintis: girdi, 
tu per daug dirbi — greitai kojų ne-
pavilksi, todėl nesiplėšyk, nesiau-
kok, senelių bei vaikų namams pra
kaito neliek, nes greitai pats susen-
si, susirgsi. Taip ir panašiai pavy
duoliai t ik r iksmu iš kitų visko 
reikalauja, nesantaiką tarp žmonių 
neva meilikaudami kelia, o patys 
prie gerų darbų nė piršto nepajudi
na. Posakis: „Pažaliavo iš pavydo", 
— teisingas. Nežmoniški pavyduolio 
jausmai jaut r ina virškinimo traktą 
— t a d a ima sus i t raukt i tulžies 
latakėliai ir dalis tulžies patenka į 
kraują. Todėl labai pavydaus žmo
gaus kaip pasakos raganos veidas 
būna žalsvai gelsvo atspalvio. 

Pavydž ios moterys yra 
labai ne la imingos 

Dvasios liguistumą pavydu pa
rodo kiekvienas neišauklėtas žmo
gus. Labiausiai dėl to kenčia mo
terys. Kartais net išsimokslinusios 
mokytojos būna lyg mažos mergaitės 
— todėl nuolat kenčia dėl jas už-
valdžiusio pavydo. Jos pavydi kitam, 
ypač kitai Dievo duotų didesnių ga
bumų, patrauklesnės išvaizdos, iš
simokslinimo, gebėjimo nudirbti ge
rus darbus ir kt. Pavyduolė nepaken
čia, kai kitam gerai. Dažnai pavy
duolis yra gudrus: jis nesako į akis 
artimui, kad pavydi gražaus vaikų 
auklėjimo, pavyzdingo šeimos sugy

venimo, mokėjimo tvarkingai šei
mininkauti, turėjimo laiko ne t ik 
savo šeimą, namus, sodą prižiūrėti, 
bet dar ir kitų naudai padirbėti. 
Gudrus pavyduolis neišsiduoda. 
Toks ligonis kanda iš pasalų. Toks 
dvasinis ligonis kalba neva tavęs, 
gerus darbus dirbančio gailėdama
sis: girdi, tu per gerus darbus greitai 
kojas pakratysi, dėl to liaukis savo 
sveikatą gadinti, tegul kiti dirba. 
Taip ir panašiai lapės liežuviu lieja 
savo pavydą dėl asmenybės menku
mo žmogumi dar netapęs asmuo. 
Toks niekada neateina gerus darbus 
dirbančiajam į talką. Jis tik gudriai 
nuo gerų darbų kitus atkalba, nes 
širdyje pavydi kiekvienam jį gerumu 
pralenkiančiam asmeniui. 

Neužtenka žinoti, kad 
sergi — ligą reikia 

tinkamai gydyti 

Bažnyčia pavyduolį apšauk ia 
nusidėjėliu ir įsako gailėtis. Tai t ik 
dalinis asmenybės negalios tvarky
mas. Todėl net per kitus du tūk
stančius metų nebus tinkamos pa
žangos. Pavydas yra sunkios dva
sinės ligos apraiška — simptomas. 
Todėl į jokius įsakymus pavyduolis 
nekreipia dėmesio tol, kol jis žmo
niškesnių nepasidaro. Pavydumu 
pasireiškianti dvasinė negerovė tur i 
būti tvarkoma taip, kaip yra tvarko
mos visos kitos žmogų kankinančios 
ligos. Jokios pratybos, neva kovai su 
pavydu dabar tūlų dvasiškių per
šamos neatneš reikiamų vaisių tol, 
kol nepradėsime žmogaus asmeny
bės tvarkyti pagal dabartinį psi
chologijos mokslą. Juk niekas negy
do gripo įsakydami nesirgti. Taip 
negydytinas ir pavyduolis. Toks ligo
nis jokio įsakymo nepajėgia vykdyti. 
Norint apsisaugoti nuo gripo reikia 
pasiskiepyti, o dėl asmenybės suiri
mo pasireiškiančio pavydo reikia 
gydytis. Tikrasis vaistas nuo žmoni
ją kankinančios, pavydu pasireiš
kiančios ligos yra žmogaus auklėji
mas tikru žmogumi. Nieko nepadės 

KREMAS SUTRIKDO SKYDLIAUKES VEIKLĄ 
Daugelyje kremų nuo įdegio 

esantys cheminiai junginia i gali 
sutrikdyti žiurkių skydliaukės hor
monų gamybą, tvirtina mokslinin
kai. Jų atliktas tyrimas kelia susi
rūpinimą, kad junginiai, sugeriantys 
ultravioletinę šviesą, gali kenkti ir 
žmonių skydliaukei. Skydliaukė yra 
kakle ir išskiria hormonus , nuo 
kurių iš dalies priklauso augimas ir 
metabolizmas, praneša „newscien-
tist.com". 

Saulės ultravioletinė šviesa 
pasižymi kancerogeninėmis savy
bėmis — ji gali sukelti odos vėžį. Bet, 
ištyrus cheminius junginius, kurie 
sulaiko ultravioletinius spindulius, 
kyla rimtas susirūpinimas dėl ne
pageidaujamo šių junginių poveikio. 

2001 metais šveicarų moksli
ninkai pranešė, kad viena iš sudė
tinių kremo nuo įdegio dalių — 
4metil-benzilideno kamfora (4-
MBC) — organizme gali atlikti ly
tinio hormono estrogeno funkciją ir 
pagreitina žiurkių gimdos vysty
mąsi. Eksperimentai su gyvūnais 
taip pat verte manyti, kad 4-MBC 
gali paveikti ir skydliaukę, bet nebu
vo žinoma nei koks tai poveikis, nei 
kokia yra jo prigimtis. 

Dabar mokslininkai iš Vokietijos 
teigia turį tyrimo su žiurkėmis duo
menų, parodančių, kaip šis junginys 
sutrikdo skydliaukes veiklą ir gali 

pakeisti jos tūrį. 
Josef Koehrle su kolegomis iš 

Charite medicinos universiteto Ber
lyne žiurkėms maitino įvairius 4— 
MBC kiekius. Jie tvirtina, kad mai
tinti gyvūnus šiuo junginiu tyrimo 
tikslais yra protinga, nes atliekant 
aplinkos tyrimus tokiose valstybėse, 
kaip Šveicarija, šių chemikalų rasta 
ežerų vandenyse. Be to, J. Koehrle 
sakė, kad Danijos mokslininkai 
nelabai seniai pranešę, jog 4-MBC iš 
ant odos tepamo kremo gali patekti į 
sisteminę kraujotaką, nors pabrėžė, 
kad jokia kita mokslininkų grupė šio 
teiginio nepatvirtino, nes eksperi
mento rezultatai nebuvo pakartoti. 

Žiurkėms penkias dienas buvo 
duodamos kasdieninės 33 miligramų 
kilogramui kūno svorio 4-MBC do
zės. Nustatyta, kad šios dozės 15 
procentų padidino skydliaukę sti
muliuojančio hormono kiekį. 

Šis hormonas savo ruožtu skati
na skydliaukę gaminti metabolizmą 
reguliuojančius hormonus. Organiz
muose tų žiurkių, kurios gavo 600 
miligramų junginio kilogramui kūno 
svorio, skydliaukę aktyvinančios 
hormono buvo dukart daugiau nei 
normaliai. 

Penkias dienas gavusių kasdie
nine 100 miligramu 4-MDT kilogra
mui kūno svorio žiurkių skydliauke 
buvo 20 procentų didesnė nei kon

trolinės grupės žiurkių. 
Vėliau laboratorijoje atlikti eks

perimentai su žmonių ląstelėmis pa
rodė, kad kitas svarbus kremų nuo 
saulės junginys — benzofenonas 2 
(BP2) — taip trikdo skydl iaukę 
veikiančių hormonų veiklą. Bet vo
kiečių mokslininkai taip pat nus ta tė , 
kad jei kremo sudėtyje yra cheminio 
elemento jodo, tai nuo šio nepagei
daujamo poveikio apsisaugoma. 

Ankstesniais tyrimais įrodyta, 
kad jodas dalyvauja skydliaukę ak
tyvinančio hormono veikloje. Medi
cinos žinovai tvirtina, ka J. Koehrle 
grupės gautus rezultatus reikia to
liau tyrinėti kitais eksperimentais. 
„Su didžiuliu susidomėjimu peržiū
rėčiau šiuos atradimus", — sakė 
California universiteto San F ran-
cisco (JAV) mokslininkas Dennis Oh, 
tiriantis DNR pažeidimo poveikį 
odos ląstelėms. Bet jis įspėjo, kad ne
derėtų šių rezultatų ekstrapoliuoti 
žmonėms ir sakė: „Tepimosi nuo sau
lės apsaugančiais kremais nauda yra 
gerokai svarbesne už teorinį pavojų". 

J. Koehrle taip pat sake, kad 
žmonėms nederėtų manyti, jog jo 
tyrimo su žiurkėmis rezultatai y ra 
priežastis nustoti naudoti kremus 
nuo saulės. Žmonėms pakaktų pa
sirūpinti, kad jų maiste būtų pa
kankamai jodo. kuris apsaugotų nuo 
neigiamo BP2 poveikio. BNS 

vien pavydo šalinimas, nešalinant jį 
sukeliančios dvasinės negalios. Pa
vydas yra t ik simptomas — joks ge
ras gydytojas nekovoja vien tik su 
s imptomais . Pap ra s t a i gydytojas 
šal ina pagr indinę ligos priežastį, 
lengvindamas simptomus; visos li
gos apraiškos išnyksta tada, kai 
ligonis pasveiks ta . Pavydą suke
liančios dvasinės ligos šaknis mes 
šal iname žmogų t inkamai auklėda
mi nuo pa t jo pirmos amžiaus 
sekundės. 

Tikras gydymas nuo 
pavydą suke l ianč ios l igos 

Tikras gydymas nuo pavydą 
sukeliančios ligos yra vaiko saugoji
mas nuo ardančios jo asmenybę 
įtakos, ir t inkamos sąlygos įgimtoms 
teigiamoms vaiko galioms vystytis. 
J a u nuo mažens turime savo pa
vyzdžiu skiepyti vaikui žmonišką 
elgesį, sveiką požiūrį į artimą ir 
natūralų, žmonišką elgesį visur ir 
visada. Vaikai dabar skiepijami nuo 
įvairių ligų. Panašiai turime gintis, 
skiepytis nuo dabar didesnio blogio: 
nuo asmenybės menkumo, pasireiš
kiančio pavydu. Iki šiol nedaug kam 
pavyko nuo šio blogio apsisaugoti. 
Todėl pavyduolių minios apie mus 
sukinėjasi. Pavydus žmogus tokio 
elgesio išmoko savo vaikus. Dvasinė 
liga, pasireiškianti pavydu, perduo
dama iš kartos į kartą: menkadva-
siai tėvai gimdo ir augina tokius pat 
vaikus. Už tai pavydą sukelianti liga 
neaplenkė ir lietuvių. 
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NEPASIDUOKIME, 
NEATSILIKIME! 

DONATAS TIIUNELIS 

Faktas: Iš Lietuvos labai daug 
jaunimo emigruoja, nes trūksta gero 
darbo. Atrodo, kad ne be reikalo Lie
tuvoje ir Amerikoje yra tuo susirūpi
nimas. Į tai turime atsižvelgti, ne tik 
pagal tai, kas dabar darosi, bet ir kas 
darysis ateityje. Pasaulyje technologi
ja ir globalizacija atvedė labai greitus 
pasikeitimus. Interneto technologija 
dabar gali atnešti produktyvumo 
kraštams, kaip Lietuva, kurių ateitis 
yra prekyboje, lengvoje pramonėje ir 
specializuotoje gamtos gaminių srity
je, o ateityje pranašumą tiems, kurie 
sugebės pasinaudoti Interneto tobu
linimais moksle bei technikos patar
navime. Mes negalime atsilikti. Trum
palaikių pastangų reikia, kad Euro
pos Sąjungos lėšos ir krašto iždas 
efektyviai parengtų dabartinį ūkį. 
Tačiau ilgam laikui to neužtenka. Kiti 
kraštai ruošia pagrindus ateities 
ekonominei konkurencijai. Turime ir 
mes tą daryti. 

Šių metų balandžio 6-os dienos 
raportas iš Briuselio, palygindamas 
Interneto naudojimą tarp Europos 
Sąjungos kraštų, rodo skirtumą tarp 
pažangių ir atsiliekančių, tarp Va
karinių arba Šiaurės ir Centro bei 
Pietinių Europos kraštų. Kaip pavyz
dys kontrastui — Olandijoje 78 proc. 
šeimų naudoja Internetą, o pačioje 
sąrašo pabaigoje — Lietuvoje tik 16 
proc. Toliau Europos Sąjungos rapor
tas pastebi, kad sąjungoje 90 proc. 
verslo įmonių, skatinant produkty
vumą, yra susijungę Internetu, iš
skyrus Latviją, Vengriją, Kiprą, Len
kiją ir Lietuvą. 

Geri žmonės daugiausia ilges
niam laikui iš tėvynės neišvyksta dėl 
meilės užsieniui, bet priversti dėl są
lygų tėvynėje. Tarp populistinių pa
žadų arba spaudoje viliojimų patrio
tiškam pasiaukojimui, būtų gerai įterp
ti dėmesį skatinimui paruošti kraštą 
realistiškai ekonominei konkurencijai 
ateityje, tai verslu ir technologija 
pagrįstai pasaulinei konkurencijai. 

Kompiuteriai ir Internetas yra 
palyginti pigi priemonė prekybos ir 
lengvosios pramonės produktyvumui, 
tuo ir Lietuvos ekonominei ateičiai. 
Lietuvių tarpe kompiuterių panaudo
jimui sumanumo yra, ir dar nuosta
biai gero, bet kaip plačiai yra sąlygos 
pasinaudoti tuo Lietuvoje? Ar trūksta 
dėmesio, ar praktiško, sumanumo kaip 
padauginti kompiuterių skaičių, pa
didinti jų naudojimą mokyklose ir 
sumažinti kaina Interneto panaudo
jimui? Kur yra „šuo pakastas"9 Aps
kritai, sumanume turime, išeivija grei
tai „atsistoja ant kojų". Gal tas suma
numas suras išeiti. Tie, kurie išvyko, 
ieškodami darbų, yra jauni, gabūs, 
pilni energijos. Jie yra didelė mūsų 
ateities talento dalis. Reikia jiems pa
dėti pasisemti progresyvių žinių ir ti
kėti, kad ilgainiui tai duos įnašo 
Lietuvos naudai. Mano optimizmas 
paremtas įsitikinimu ir dviem pa
vyzdžiais. 

Pirmas, kai prieš kelerius metus 
darbo reikalais būdamas Indijoje, 
pokalbio su Indijos mokslo instituto 
direktorium metu paklausiau, kaip jis 
žiūri į indų „proto nutekėjimą", ang
liškai tai yra vadinama „brain drain". 
Jis, kiek pagalvojęs, atsakė, kad į tai 
žiūri, kaip „brain bank" tai yra „proto 
banką". Mat bankas moka procentus, 
o vėliau ir kapitalas grįžta. Ar ne 
panašiai ir pas mus gali būti — įva

žiuoja, siunčia pinigus namo skoloms 
atmokėti, dovanas ir šalpą tėvynei, o 
paskui pasimokę to kas užsienyje to
buliau, parneš atgal tą „kapitalą į 
banką". Žinoma, ne visi, bet bent tie, 
kurie išmoko, kaip konkuruoti globa-
lizuotame pasaulyje ir pajuto, kad 
jame Lietuva laikysis, kaip visapu
siškai lygiavertė. 

Antras, optimizmą palaikantis 
pavyzdys. Kovo 30 d. dalyvavau pas
kaitoje „Chicago Federal Reserve" 
pastate, kur „Lake Forest Graduate 
School of Management" ir Ukrainos 
verslo taryba pristatė temą: „Riissia, 
Ukraine and the Geopolitics of 
Energy". Paskaitą skaitė Pat Davis 
Szymczak, buvusi „Chicago Tribūne" 
reporterė, dabar Maskvoje atidariusi 
privačią spaustuvę „Eurasia Press, 
Inc.", kurioje ji spausdina ir platina 
„Petroleum Argus" — Europos ir 
Azijos žinių leidinį energetikos srityje. 
Jos pranašavimai buvo įdomūs: atei
tyje Rusija („Gazprom") siųs dujas į 
Europą tik per šiaurės rajonus, įskai
tant Baltijos jūrą, kad išvengtų 
pietinių pasienių, kaip Ukrainos ir 
Kaukazo, kurių pastovumu jau 
nebepasitiki. Tačiau įdomiausia buvo, 
kaip klausytojų klausimai nukreipė 
temą į korupciją. Kaip tokioje aplinko
je, kur „Jukos" vadovas atsirado 
kalėjime, jai sekėsi pradėti savo vers
lą? Jos atsakymas buvo įdomus — 
mažam verslui kliūtys menkos, o į 
didelį atkreipiamas pavojingesnis 
dėmesys, ypatingai jei nesidalinama 
uždarbiu. Dar blogiau, jei lendamą į 
politiką. Prisipažino, kad vienu laiku 
ji pasijuto nesaugiai. Ji klausytojams 
pasakė, kad tokiu atveju išeitis būtų 
kraustytis į Lietuvą, kur ji dažnai 
lankosi. Vilniuje yra europietiška 
tvarka. Lietuva tvarkingas Europos 
Sąjungos kraštas. 

Taigi, viltims pagrindo yra. Kiti 
jas mato, tik patys nenuvertinkime 
savo galimybių. Verta pasiskaityti 
Angelės Kavakienės straipsnį „Iš 
Lietuvos sugrįžus", balandžio 8 dienos 
„Amerikos lietuvis" savaitraštyje. Ji 
papasakoja verslininkės įspūdžius 
besikeičiančioje Lietuvoje. Ji siūlo vis 
didesnį Lietuvos su Amerika verslo 
bendradarbiavimą, net pravesti Či
kagoje lietuvių verslininkų mugę. Tai 
geras pasiūlymas, kurį reikėtų įgy
vendinti. 

Tik neseniai skaičiau mūsų spau
doje visokios kritikos, siūlymus įstaty
mus keisti, rinkimus keisti, pirštais 
badant Seimo pirmininką, premjerą, 
prezidentą. Vien tik kritika nieko ne
atneš. Kas būtų, jei užuot griovus, im-
tumėm mokytis ir per konkretų darbą 
siekti patobulinimo ten, kur sąlygos 
leidžia? Padėkime lietuvių verslui 
klestėti, kur tiktai jis būtų. Vis šis tas 
Lietuvai nubyrės pagal anksčiau mi
nėto indo pavyzdį. Sėkmė duoda gali
mybių padėti kitiems, surasti lėšų 
plėsti verslą, jį tobulinti, net remti 
labdarą. Reikės lėšų ateityje neatsi
likti, nepasiduoti technologija pagrįs
toje pasaulinėje konkurencijoje. Tai 
ateis per lietuvių ir Lietuvos verslo 
pasisekimus. Pasimokykime optimiz
mo, sumanumo ir ištvermės verslo 
srityje. Proga bus tam šį mėnesį, 26 
d., 6 v.v., kai Jim Liautaud, ypač sėk
mingas verslininkas, skaitys paskaitą 
per Lietuvių verslo tarybos traci. 
cinius pietus Willowbrook restorane. 
Apie tai daugiau galima sužinoti per 
laikraščių reklamas Ir Lietuvos kon-
-uiata ("įkainio 

DANUTE BINDOKIENE 

Kada kelsis Lietuva? 

Ž
iurkės retai į namus patenka 
pro duris. Kaip ir kiti kenks
mingi gaivalai, žiurkės bijo 

viešumos, todėl savo žalingus dar
bus atlieka iš pasalų, dažniausiai 
tamsiame rūsyje, kol pagaliau taip 
įsidrąsina, kad išeina viešumon 
net baltą dieną. Tuomet su jomis 
kovoti jau daug sunkiau. 

Kad Lietuvos politikos „rū
siuose" j au seniai įsiveisusios 
žiurkės, abejoti netenka, t ik kaž
kodėl jos toleruojamos, stengia
masi jas ignoruoti ar net prisijau
kinti, tikint, kad žiurkės galėtų 
geriau valdyti valstybės vairą (tik 
kažin kuria kryptimi pasuktų?), 
negu dabartiniai jos vairuotojai. 

Nuo pat nepriklausomybės at
kūrimo prieš daugiau 16 metų, va
dinamieji Lietuvos politikai labiau 
rūpinasi savo partijos reikalais 
kaip tėvynės gerove. Ir ko galima 
tikėtis iš seimūnų, kurie į Seimą 
pateko ne rinkėjų valia, o partijos 
bilietu? Jeigu Seimo narius rinktų 
balsuotojai, o kandidatas būtų iš to 
rajono, kaip ir rinkėjai, žmonėms 
pažįstamas, tuomet išrinktas as
muo jaustų atsakomybę prieš jį 
išrinkusius, stengtųsi jiems atsto
vauti, rūpintis jų reikalais. Kai 
jam Seime kėdę užtikrina partija, 
savaime suprantama, kad tai par
tijai turi rodyti lojalumą, remti jos 
siekius. 

Daug kartų užsiminta, ypač 
užsienio lietuvių spaudoje, kad 
Lietuvai, palyginti nedidelei val
stybei, 141 seimūno t ikrai per 
daug, kad rinkimų į Seimą tvarką 
būt ina keisti: nors kand ida tas 
priklauso partijai (kaip ir JAV, kai 
į Senatą ar Kongresą kandidatuoja 
tiek demokratai, tiek respubliko
nai, o jų partijos tinkamiausius savo 
kandidatus remia), tačiau jo išrin
kimą tegali nulemti rinkėjų balsai. 
Antra vertus, galbūt neturėtume 
rūgoti, kad Lietuva turi daug Sei
mo narių, nes eilinėse sesijose jų 
nedaug tepasirodo — jeigu būtų 
mažiau, ko gero Seimo rūmai būtų 
visai tušti (prisiminkime, kad vie
nas seimūnas žiemą praleido Flo
ridoje ir niekas jo nepasigedo). Ta
čiau sakyti, kad Seimas neparei
gingas, visgi būtų netikslu, ypač po 
praėjusią savaitę vykusių balsa
vimų, kai buvo atstatydintas Sei

mo pirmininkas. Tą dieną Seime 
buvo išduoti 107 balsavimo biule
teniai: už pirmininko pašalininmą 
balsavo 94, prieš — 11, o du biu
leteniai buvo sugadinti. Ir kaip 
ga l ė tume tvir t int i , kad seimū-
nai nedalyvauja „svarbiuosiuose 
sprendimuose"? 

Taigi, Seimo pirmininkas iš
mestas , senos koalicijos išardytos, 
o naujosios sandoros vadovai — 
vis iems gerai paž į s tama triju
lė: Uspask ichas , Brazauskas ir 
Prunskienė. . . Sakytume, čia jokia 
naujiena, nes šie „tėvynės gelbėto
jai" , nuo pat nepriklausomybes 
a tkūr imo patogiai įsikūrę Lietuvos 
„poli t ikos požemiuose". Tai ne
reiškia, kad nebuvo mėginta šiems 
gyvūnams paspęsti spąstus, tik jie, 
pasirodo, per gudrūs, kad į spąs
tus įrėpliotų ar net uodegos galiu
ką įkištų. Dabar jie jau išėję į die
nos šviesą ir jaučiasi nesulaikomi, 
nenugalimi. 

Kuo gi taip nusikalto Seimo 
pirmininkas, kad reikėjo jį skubiai 
paša l in t i? Galbūt didžiausia jo 
„nuodėmė" buvo tai, kad A. Pau
l a u s k a s pradėjo išaugti į visai 
r imtą politiką, galvoti savaran
kiškai ir aklai nesekti „nurody
mais iš aukščiau". Kai kas net ėmė 
spėlioti, ar tik Paulauskas nebūtų 
t inkamas kandidatas į Preziden
tūrą, nes prezidento pareigas są
žiningai atliko, kai laikinai, paša
linus R. Paksą, ten buvo pasodin
tas . Žinoma, tokia prielaida kai ką 
r imta i išgąsdino, net Tėvynes 
sąjungą, kuri pirmoji ir pradėjo 
siūbuoti A. Paulausko laivelį. At
siradusia proga pasinaudojo „koa
licija" ir žiurkiškais dantimis ta
me laivelyje pragraužė tiek skylių, 
kad Seimo pirmininkas buvo pas
kandin tas . 

Taigi, Lietuvoje kunkuliuoja 
nauja politinė krizė (kada jos pasi
baigs?). Dėl to daugeliui Velykos 
buvo nelinksmos, nedžiugino nei 
ke tur ios išeiginės dienos. Gaila 
tik, kad lietuvių tau ta vis tebe 
dėlioja karūnas žiurkėms ant gal
vų, t ikėdama jų pažadais kiekvie
nam piliečiui parūpinti asmenišką 
aukso aruodą... 

Kristus prisikėlė Velykų rytą, 
o kada prisikels Lietuva? 

Š.m. kovo 22 d Vilniuje vyko konferencija ,Karal iaučius ir Lietuva' Joje buvo 
nagrinėtos dabartinės Karaliaučiaus krašto p rob lemos, ateities galimybes ir 
prisiminta šios srities praeitis. Jono Česnavičiaus nuotraukoje iš kairės: filosofas 
Romualdas Ozolas, pik. Jonas Užurka, tautininkų sąjungos pirm. Gintaras Son 
gaila, MLRT ats. sekretorė Birutė Kurgonienė ir MLRT p i rm Vytautas Šilas. 
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Kam ir kodėl reikia nuvainikuoti legendini 
Algirdą Petruševičių? 

Prieš kurį laiką buvo pasiro
džiusi BNS informacija, kad legendi
nis Gulagų kalinys ir lietuviškų 
ginklų kūrėjas Algirdas Petruševi
čius yra prekeivis ginklais. Lietu
voje ši žinia žiniasklaidos buvo pa
teikta triukšmingai, pasiskonėjant, 
todėl daugelis patriotiškai nusi
teikusių žmonių tai priėmė kaip di
džiulį moralinį smūgį. Kalbant apie 
jo suėmimą televizijos reportažuo
se buvo nuolat rodoma kažkokia 
mašina, į kurią buvo kraunamos 
visai iš kito asmens konfiskuotos dė
žės, kulkosvaidis, bombos, ir, tuo 
pačiu metu, klaidinant visuomenę, 
buvo rodomas A. Petruševičiaus gy
venamasis namas. Nors jo namuose 
buvo rastas tik vardinis ginklas „Zig 
Zauer" ir du legalūs pistoletai. Iš tų 
reportažų žiūrovas turėjo suprasti, 
kad pagavo stambią žuvį, teroristą. 
Keisto sutapimo būdu tuo metu 
,,bulvarinėje", galimai su Rusijos 
spec. tarnybomis susijusioje spaudo
je imta kalbėti ir apie Bražuolės 
tilto susprogdinimą, buvusio Sau
gumo departamento darbuotojo J. 
Abromavičiaus nužudymą, nors A. 
Petruševičius su tais praeities įvy
kiais nėra susijęs. Yra įtarimų, kad 
net Valstybės saugumo departamen
to pareigūnai darė spaudimą dėl tų 
kaltinimų primetimo. Tačiau sunku 
apkaltinti nekaltus. 

A. Petruševičius buvo suimtas, 
greitai paleistas, o kaltinime nėra 
nieko konkretaus. Jis pats apie tai 
atsisako kalbėti su žurnalistais, 
nenorėdamas trukdyti ikiteismi
niam tyrimui, bet patriotiškai nusi
teikusioji visuomenės dalis turi teisę 
įtarti, kad tai eilinis prorusiškų 
jėgų sukeltas skandalas ar provoka
cinė akcija, norint diskredituoti tau
tos didvyrius ir Lietuvos istoriją. 

Pasinaudoję proga dar kartą 
prisiminkime Algirdo Petruševičiaus 
asmenybę, nes užaugo žmonių kar
ta, kuriai jau neteko girdėti apie šį 
žmogų. Pasipriešinimo dalyvių vi
suomenėje Algirdo Petruševičiaus 
pavardė skamba išdidžiai. 

A. Petruševičius pasipriešinimo 
judėjime pradėjo dalyvauti 1951— 
1955 m., mokydamasis Kauno aukš
tesniojoje technikos mokykloje, įsto-

Algirdas Petruševičius 

jo į ginkluotą antisovietinę orga
nizaciją „Geležinis vilkas". Buvo 
išrinktas vado pavaduotoju. Orga
nizacija vykdė diversijas ir ben
dradarbiavo su Kauno srities parti
zanais. Įsimintinas įvykis — 1955 
m. vasario 15-osios naktį jaunuo
lio iškelta lietuviška trispalvė Kauno 
Jėzuitų bažnyčios bokšte. Žygiui jis 
kruopščiai ruošėsi, pasitaikė ir pa
lankus oras, nes pustė. Šiai sudėtin
gai operacijai atlikti jis sugaišo dvi 
valandas ir laimingai grįžo namo. 
Kitą rytą vėliavos nuimti pakviesti 
išminuotojai nesugebėjo tuo pačiu 
keliu, iš vidaus, pakilti į bokštą, ir 
vėliava kabėjo iki priešpiečių. Drą
suolis, iškėlęs vėliavą, nebuvo iš
aiškintas. 

Algirdas Petruševičius 1956 m. 
vasario 8-ąją buvo suimtas kartu su 
kitais .,Geležinio vilko" organizaci
jos nariais, apkaltintas antitarybine 
propaganda, dalyvavimu pogrin
dinėje organizacijoje, ginklo laiky
mu ir nuteistas 8 m. kalėjimo. Iš 
viso jam teko išbūti kalėjime 12 m., 
nes bandė bėgti. Apie pabėgimą 
spaudoje ne kartą rašyta. Tąkart 
žuvo kiti du dalyvavusieji pabėgime 
— „Geležinio vilko" organizacijos 
narys Algirdas Liorentas ir poetas 
Napoleonas Jurša. Jaunuoliams 
buvo gaila laiką leisti kalėjime, jie 

norėjo toliau dalyvauti kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. Pabėgo 
išvesti su kitais kaliniais kasti bul
vių. Tai įvyko Mordovijos ASSR. 
Padarė klaidą patikėję vietinių žmo
nių geranoriškumu — užėjo į vien
kiemį nusipirkti maisto ir buvo 
išduoti. Apsupti du bėgliai buvo nu
šauti, Algirdas — ligoninėje stu
dento mediko operuotas neteko 
dešinės rankos. 

Šio žmogaus charakterio tvirtu
mą rodo tai, kad A. Petruševičius, 
partizanų paprašytas, organizavo ir 
kitą — didesnį pabėgimą. Pasikasę 
po pamatais bėgo 12 žmonių. Jiems 
pavyko nubėgti apie 400 km taiga. 
Jų tikslas buvo pasiekti Zimą 
(Irkutsko sritis), kur laukė pagalba 
ir galimybė pereiti sieną į Turkiją. 
Buvo išduoti bendražygio, kuris ilgai 
nesiryžo išlįsti ir buvo pagautas. 
Tuomet A. Petruševičius, kaip itin 
pavojingas recidyvistas, buvo paso
dintas į Vladimiro kalėjimą. Čia su
sipažino su daugeliu žymių žmonių 
(pvz., vienoje kameroje kurį laiką 
kalėjo su numušto amerikiečių žval
gybinio lėktuvo pilotu Pauers), rusų 
disidentais. 

Iš kalėjimo A. Petruševičius bu
vo paleistas 1968 m. Kaip ir reikėjo 
tikėtis, pasipriešinimo veiksmo jis 
nenutraukė. Dirbo statybose darbų 
vykdytoju, vyr. inžinieriumi ir ben
dradarbiavo su rusų ir lietuvių pa
sipriešinimo dalyviais, atlikdavo 
įvairias užduotis, nuolat kaupė gin
klus, juos restauravo, žinojo daug 
ginklų slaptaviečių. Platino „Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios kroniką". 
Buvo sekamas, ne kartą jo bute buvo 
atliekama krata. 1988 m., susikūrus 
Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gai, išrinktas tarybos nariu. 

Sausio 13-ąją buvo pakviestas 
padėti aprūpinti ginklais ir sprog
menimis Aukščiausiąją tarybą. Jis 
menininkų, dirbusių su metalu, 
dirbtuvėse organizavo granatų ir 
„Molotovo kokteilių" gamybą, aprū
pino sprogmenimis ir dalyvavo už
minuojant Parlamento stogą. Gy
nybos linijose buvo ir rugpjūčio pučo 
Maskvoje dienomis. Po pučo buvo 
suorganizuota lietuviškų ginklų ga
mybos firma „Vytis", kurios ginklų 

baro vadu buvo pakviestas ir ta
lentingas ginklų gamybos ir tobuli
nimo specialistas A. Petruševičius. 
Jis yra aukštai įvertinamų lietuviš
kų automatinių ginklų „Vytis 1", 
„Vytis II" ir „Vytis III" bendraauto
rius. 1993 m„ į valdžią atėjus LDDP, 
įmonė buvo išvaikyta, nors formaliai 
egzistavo dar iki 1996 m. 

1996 m. tėvynės sąjungos są
raše Algirdas Petruševičius buvo 
išrinktas į Seimą, dirbo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos komi
tete. Visą sąmoningą gyvenimą jo 
vienintelis tikslas buvo — Tėvynės 
laisvė ir saugumas. 1992 m. už nuo
pelnus jam suteikta dimisijos ka
pitono laipsnis. 1997 m. apdovanotas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų sava
norių medaliu, Sausio 13-osios me
daliu ir kitais apdovanojimais. 

Algirdas Petruševičius dalyvau
ja pilietinių patriotinių visuomeni
nių organizacijų renginiuose ir 
ruošiasi Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių sąjungos suvažiavi
mui, kuris įvyks 2006 m. balandžio 
pabaigoje. 

Štai tokius žmones, gyvenimą 
atidavusius už savo tėvynės laisvę, 
norima padaryti kriminaliniais nu
sikaltėliais. Ir tai, deja, su A. Pet
ruševičiumi atsitinka ne pirmą kar
tą, jis laisvoje Lietuvoje buvo suim
tas ne pirmą kartą. 

Šioje vietoje prisimena istorija, 
kaip kitam buvusiam Gulagų gy
ventojui, poetui Vytautui Cinauskui 
buvo prikergtas „žemgrobio" vardas. 
Keletą metų kankinosi bylinėdama-
sis. Keistu būdu dingdavo dokumen
tai, ir turėdavo prasidėti kitas pro
cesas, kad juos iš naujo patvirtintų. 
Kaip pagaliau buvo pripažinta, kad 
jis teisėtai atgavo savo tėvų žemę, 
atsiprašymo nesulaukė. Ne vienas 
šiandien, prisiminęs šią istoriją, 
palinguoja galva: be laiko žmogų 
nuvarė į kapus. Jis jau amžinai il
sisi Vilniaus kalneliuose. 

Kodėl taip suvešėjo gaivalai? 
Pirmaisiais nepriklausomybės me
tais tokios istorijos buvo neįma
nomos. Gal todė, kad tauta budėjo. 
Šiandien ji labiau susirūpinusi savo 
gerove. 

Audronė V. Škiudaitė 

Margumynai 
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KOSMOSE LAUKIAMA 
PIRMŲJŲ LIETUVIŲ 

ŽINGSNIŲ 

Nuosavas palydovas ir kosmi
nėse programose dalyvaujantys 
Lietuvos mokslininkai bei įmonės — 
visa tai ne vaizduotė, o reali galimy
bė. Impulsą šalies mokslui ir pra
monei galėtų suteikti narystė 
Europos kosmoso agentūroje, rašo 
dienraštis „Verslo žinios*. 

23.2 laipsnių rytų ilgumos — tai 
vieta, kur Lietuva geostacionarioje 
orbitoje galėtų turėti savo palydovą. 
Jo spindulys dengtų visą Lietuvos ir 
Latvijos teritoriją, Kaliningrado 
sritį, taip pat dalį Estijos, dalį 
Baltarusijos ir dalį Lenkijos. 

Tokią teisę Lietuva turi nuo 
1997-ųjų, kai Tarptautine teleko
munikacijų sąjunga nusprendė su
teikti galimybę visoms šalims nau
doti geostacionarius palydovus tele
vizijų transliacijoms. Lietuva, kaip 

ir kitos šalys, pagal reglamentą gali 
siųsti palydovą su 10 kanalų. 

Tiesa, Mindaugas Žilinskas, Ry
šių reguliavimo tarnybos Radijo ry
šio departamento direktorius, mano, 
kad į Lietuvai skirtą vietą būtų ga
lima kelti palydovą, kuris ne tik per
transliuotų televizijų programas. 
Per palydovą galima būtų užtikrinti 
interneto ryšį, daryti nuotraukas ir 
pan. „Viskas priklauso nuo verslo 
plano. Tačiau palydovo dengiamas 
plotas mažas, todėl reikia labai gero 
verslo plano", — „Verslo žinioms" — 
sakė M. Žilinskas. 

Pasak jo, ateityje palydovo ope
ratorius gali būti pasirinktas tarp
tautinio konkurso būdu. dėl to turės 
apsispręsti Vyriausybė. Per porą 
mėnesių Ryšių reguliavimo tarnyba 
baigs rengti Palydovinių orbitų 
skirstymo taisykles, kuriose bus 
nustatytos sąlygos pretenduojan
tiems leisti palydovą, rašo „Verslo 
žinios". BNS 

PARDUODAMA UOŠVIENE 

Vyrui taip įgriso jo uošvienė, 
kad dabar siūloma ją pirkti interne
tu, „eBay" varžytinėse. 42 metų 
Steve Owen internete įdėjo penkias-
dešimtmetės Caroline Allen nuo
trauką interneto varžytinių skyriuje 
„Kolekciniai ir keisti daiktai" bei 
parašė, kad prekė yra naudota. Pra
dinė uošvienės pardavimo kaina bu
vo 1 D. Britanijos svaras. 

Tinklalapyje uošvienės pardavi
mo reklama pasirodė po to, kai C. 
Allen išvyko iš savo namų JAV, kur 
gyveno 27 metus, ir tame pačiame 
miestelyje Didžiojoje Britanijose 
nusipirko namą šalia žento ir jo 35 
metų sugyventinės Tracey. S. Owen 
sakė: „Aš visai rimtai. Ji kiekvieną 
dieną ateina j mūsų namus, bandy
dama mane pakeisti ir paversti šva
ruoliu. Tiesiog tikiuosi, kad ją kas 
nors nuims nuo mano sprando. Ji 
vieniša ir dar visai neblogai atrodo". 

C. Allen atsakė: „Jis tinginys, ir aš 
nenustosiu niurgzti tol, kol jis 
nepasikeis — tai mano darbas. Bet 
pradinę kainą jis galėjo parinkti 100 
svarų. Gyva aš atrodau geriau". 

BNS 

AUKŠTA VERBA 

Verbų sekmadienį Lenkijoje vy
ko verbų „grožio konkursas", kurio 
metu iš 113 pretendenčių buvo iš
rinkta gražiausia ir aukščiausia ver
bos, pranešė Lenkijos naujienų 
agentūra PAP. Verbas Lenkijoje riša 
Kurpių vietovės gyventojai, bet jų 
konkursai kasmet vyksta Lyse kai
me Mazovijos vaivadijoje. 

Tačiau kaip sekmadienį tvirtino 
lenkų televizija, niekas negali pri
lygti Vilniaus krašto verbų, kurios 
yra tikri meno kūriniai, grožiui. 
Nusipirkti verbų Kaziuko mugėje į 
Vilnių kasmet atvažiuoja šimtai len
kų. BNS 
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AMŽINAS GYVENIMAS IS KRISTAUS VALDOVO 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Kai Pilotas teisė Viešpatį Jėzų ir 
paklausė, a r J is yra žydų karal ius , 
Jėzus atsakė: „Taip yra, ka ip tu 
sakai, aš esu karalius. Aš t am esu 
gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudy
čiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, 
klauso mano balso" (Jn. 18, 37). Pri
kalus Jėzų prie kryžiaus, buvo pri
segtas ir kaltės raš tas — Jėzus Na
zarietis, žydų karal ius. Žydų tautos 
atstovai — kunigai ir Rašto žinovai 
— pasmerkė Jėzų, kaip j ie manė , 
paprastą dailidės sūnų iš Nazareto , 
kad Jis sakė esąs lauktasis Mesijas, 
ir dar daugiau kaip Mesijas — Dievo 
Sūnus. Taigi J i s piktžodžiavo, kaip 
jie sakė, prieš gyvąjį Dievą. O Pilotas 
Jėzų nuteisė mirčiai, n e r a s d a m a s 
jokios kitos kaltės, kaip t ik tai , kad 
Jis prisipažino esąs karal ius . Vadi
nasi, Jėzus savinosi teisę į žmonių 
valdymą, todėl Romos imperijai J is 
galėjo būti politiškai pavojingas. 

Jėzus sakė, kad Jo kara lys tė 
nėra iš šio pasaulio, kad ji y ra tiesos, 
šventumo, malonės, meilės ir taikos 
karalystė. Bet kas supras , kas yra 
tiesa ir kokia taika ar teisingumas? 
Filosofai daug kalbėjo apie tiesą, 
teisingumą ir taiką, o žmonės visą 
laiką kentėjo ir nuolat kariavo. Todėl 
Pilotas tik paklausė, kas yra t iesa, o 
atsakymo nenorėjo išgirsti. J a m at
rodė, kad Jėzus nieko naujo nepa
sakys. Anuomet buvo karal ių laikai. 
Būti karaliumi reiškė ne t ik didžiau
sią garbę, bet, kas svarbiausia, reiš
kė turėti visiškas teises į visą kara
lystę, visus jos tur tus ir visus jos 
žmones. Karaliai savinosi pavaldinių 

gyvybės ir mirties teisę. 
Iš tikrųjų tokia teisė priklauso 

tik Dievui. Šv. Paulius rašo: „Nė vie
nas iš mūsų negyvena sau, nė vienas 
sau nemiršta. Ar gyvename, Viešpa
čiui gyvename, ar mirštame, Viešpa
čiui mirš tame (Rm. 14, 7-8). Valdyti 
žmones gyvybės ir mirties teise yra 
dalyvavimas paties gyvybės Kūrėjo 
galiose. Kai Pilotas Jėzui kalbėjo, 
kad jis turįs galią paleisti ar nu
kryžiuoti, tai Jėzus atsakė: „Tu ne
turė tum man jokios galios, jeigu tau 
nebūtų jos duota iš aukštybių" (Jn. 
10, 11). Apaštalas Paulius taip pat 
mokė, kad „nėra valdžios, kuri ne
būtų iš Dievo, yra Dievo nustatytos 
ir visokios veikiančios valdžios" 
(Rom. 13, 1). Taigi Kristus, vadinda
mas save karaliumi, skelbė, kad Jis 
yra visos žmonijos valdovas. J is yra 
valdovas ne pagal šios žemės kara
lysčių sampratą, kur valdžios keičia
si ir dažnai yra palaikoma apgaule, 
smurtu bei prievarta. Jis niekam ne
daro prievartos. Jo įstatymas yra 
meilės įstatymas. Jo mokslas yra tik
roji tiesa, o įsakymai, kuriuos žmoni
ja turi vykdyti, yra kelias į amžiną 
gyvenimą. Kristus valdovas yra „ke
lias, tiesa ir gyvenimas" (Jn. 14, 6). 
Kristaus vadovybė yra tokia, kad Jį 
turi sekti visos tautos ir kiekvienas 
žmogus turi tapti į Jį panašiu. 

Daugybė žmonių dėl Kristaus 
išpažinimo ir Jam ištikimybės yra 
persekiojami ir daug kenčia. Jie 
vaizduoja šioje žemėje kenčiantį 
Kristų ir yra panašūs į Jo kruviną 
veidą. Šioj žemėje Kristus atrodo 
bejėgis. J is yra erškėčiais vainikuo
tas karalius, bet Jis yra galingasis 
valdovas, skelbiąs įstatymus ir nu-

rodąs kelią į amžiną gyvenimą. Kris
taus dieviškas kilnumas, kurį gavo 
Jo žmogiška prigimtis Dievybės 
įsikūnijimo keliu, verčia visą žmoni
ją pripažinti Kristų vadu ir valdovu. 
Kristus yra antrasis Dievo Trejybes 
asmuo, priėmęs žmogišką prigimtį. 
J is yra dieviškoji išmintis. Jis yra 
begalinė Dievo mintis, kuri savo 
pažinimu ne tik išsemia visą Dievy
bę, bet taip pat yra kūrybinis kiek
vienos prigimties pradas. Iš jos paki
lo visa kūrinija. Taigi mes Jam prik
lausome su viskuo, kas esame ir ką 
mes veikiame. „Jis yra neregimojo 
Dievo, kas yra danguje ir žemėje, at
vaizdas, visos tvarinijos pirmagi
mis, nes Jame sutverta visa, kas regi
ma ir kas neregima" (Kol. 1, 15-16). 

Kristaus Karaliaus šventė buvo 
įvesta į Bažnyčią 1925 m., kai buvo 
paskelbta enciklika „quas primas". 
Enciklikoje nurodoma, kad visos 
žmonijos priklausomybė yra gauta 
atpirkimo keliu. Kristus ją atpirko ir 
įsigijo nuosavybėn savo krauju ir 
mirtimi ant kryžiaus. Tačiau atpirki
mo sąvoka kelia daug teologinių 
klausimų, kurie pirmaisiais krikš
čionybės amžiais, pasakytume, buvo 
primityviai aiškinami. Jeigu Kristus 
žmoniją atpirko savo mirties ir krau
jo kaina, tai buvo kas nors, kas tą 
kainą priėmė ir už tai atidavė žmo
nes Kristaus nuosavybėn. 

Origenas trečiame šimtmetyje 
mokė, kad Kristus tą kainą už
mokėjo piktajai dvasiai ir tuo būdu 
atsiėmė žmones savon nuosavybėn. 
Gregorijus Nisietis matė, kad Ori-
geno atpirkimo sąvoka piktąją dva
sią pastatė greta Dievo, kuriam ji 
diktuoja sąlygas. Gregorijaus Nisie-

čio supratimu, atpirkimas įvyko, ap-
gaunant piktąją dvasią. Velnias ma
nė, kad įsikūnijęs Dievo Sūnus yra 
tik silpnas žmogus, kuris taip pat 
turėjo jam priklausyti. Bet per Kris
taus mirtį piktoji dvasia prarado vi
sas savo galias ir jėgą į žmonių gimi
nę. Gregorijus Didysis dar vaizdin
giau, bet taip pat labai primityviai, 
aiškino atpirkimo sąvoką. Jis sako, 
kad Kristaus kūnas Dievo strategijo
je buvo tarsi masalas piktajai dva
siai, kurį ji norėjo lyg ir praryti, ir 
mirtimi sunaikinti, nežinodama, kad 
po tuo silpnu kūnu slypi Dievybė. 
Petras Lombardas sakė, kad Kris
taus kryžius buvo spąstai pagauti 
piktajai dvasiai, o Jo kraujas masi
nantis priviliojimas. 

Be abejo, visi tokie ir panašūs 
atpirkimo aiškinimai Dievą sulygina 
su piktąja dvasia ir iš jos daro kitą 
blogio bei piktybės dievybę, su kuria 
gerasis Dievas turi kovoti. Tai yra 
senovinio dualizmo, aiškinant blogio 
problemą, liekana ir įtaka. Kristaus 
atpirkimas yra Dievo planuose nau
joji Dievo kūryba, kuria žmogus iš
vedamas į šviesos karalystę. Ta ka
ralystė yra tiesos, gyvybės, šventu
mo, malonės, teisingumo, meilės ir 
taikos karalystė. Atpirktasis žmogus 
tampa per malonę Dievo sūnumi ir 
dukra . Atpirkimo sąvokoje glūdi 
kainos ir turto samprata. Dievas 
Kristaus žmogiškos prigimties sąly
gomis gavo kančios ir mirties patirtį, 
o žmogus iš čia gavo nepaprastą 
išaukštinimą — Dievo įsūnystę, die
višką gyvybę. Ir tai yra amžinasis 
gyvenimas, kuris ateina iš Kristaus 
— Atpirkėjo ir Valdovo. 

Du taikūs valstiečiai, žemės artojai, nepa
lankios aplinkybės verčiami tapo karo nusikaltė
liais, žydšaudžiais, dabar sėdėjo ir rūkė, pūtė 
dūmus nekalbėdami, o ir nebuvo apie ką kalbėti. 
Ošė tamsus miškas, gilumoje ūbavo pelėda. Prie
šais stovėjo didelis kapas, kruvinos epochos liudy
tojas. Sugulę į žemę taikūs žmonės tik už tai, kad 
jie žydai, klajūnų tauta, t au t a be tėvynės, dviejų 
kariaujančių totalitarinių valstybių nusikaltimo 
aukos. 

Debesys paslėpė mėnulį ir baugi tamsa ap
gaubė žemę, šmėklų šešėliai ėmė slankioti 

aplink kapą. Miške vėl suūbavo pelėda, medžių 
tankmėje pasigirdo kažkoks keistas garsas, lyg kas 
būtų žmogaus balsu isteriškai nusijuokęs. Vyrai 
ilgiau čia negalėjo pasilikti, juos slėgė kruvino dar
bo sunkumas, baimė vedė iš proto. Tylėdami paki
lo ir abu nuėjo kas sau, skirtingais keliais, net neat
sisveikinę. Jie paliko savo darbus teisti istorijai ir 
Dievui. 

Martynas visa tai prisiminęs, giliai atsiduso ir 
užsimerkė. Nuodėmės kirminas griaužė dvasią jau 
daugelį metų, alino sveikatą, nedavė ramybės nei 
dieną, nei naktį. Abigailės šmėkla jį visą gyvenimą 
persekiojo. Ir štai ji vėl pasirodė. Tamsiame fone 
išryškėjo permatomas merginos siluetas, apsi
gaubusi palaidais, ilgais plaukais. Šmėkla, pa
kylėjusi nuo grindų, lengvai laviravo ore, o jos di
delės, juodos akys, įsmeigtos į Martyną, ypatingai 
ryškiai švietė, degė, kaip du žiburiai... Senis, ne
išlaikęs jos žvilgsnio, skausmingai sudejavo: 

— O, Dieve... Tos juodos akys vėl žiūri į mane... 
— Kas atsitiko? — pak lausė pasilenkusi 

Ursula. — Susapnavai blogą sapną ir jau Dievo 
šaukiesi. Nusiramink, aš esu šalia. 

Senukas pakėlė išgeltusią, prakaulę ranką, 
mostelėjo ir silpnu balsu išlemeno: 

— Aš ne apie tai... 
— Tai ko toks neramus? Kas atsitiko? — ka

mantinėjo klausimais Ursula ir, nesulaukusi at
sakymo, atsilošė kėdėje, pažvelgė į vos gyvą senį, 
pusbalsiu pati sau ištarė: 

— Turbūt prieš mirtį kliedėt pradėjo, — ir, 
kilstelėjus rruo kėdės, pridūrė. — Eisiu gydytoją pa
kviesiu. 

Ligonis staiga atgijo ir dusdamas paprašė: 

TOS JUODOS AKYS 
Apsakymas 
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— Pakviesk, prašau, kunigą... 
— Pakviesiu, — prižadėjo Ursula, pagaliau 

supratusi, kad senuką slegia ne fizinis skausmas, 
bet dvasinis. Apie tai bylojo jo kančios iškreiptas 
veidas. Ji jam priminė apie valgį. — Bet pirma pri
valai papietauti. 

— Nenoriu valgyti. 
— Per nenorus reikia nors kelis šaukštus sriu

bos pasrėbti, — pasakė tvirtu balsu Ursula ir išėjo. 
Durys užsidarė. Martyną vėl ėmė persekioti 

sunkūs praeities prisiminimai. Prieš akis iškilo 
pokario metai... 

Vokiečiai, spaudžiami rusų armijos, traukėsi į 
Vakarus lėtai, bet užtikrintai, su savimi tem

pėsi prisiplėšto grobio, taip pat varėsi belaisvius ir 
kalinius iš koncentracijos stovyklos, tik nežinia, 
kokiam tikslui, vargo patys ir kitus vargino. Į šią 
bėglių maišalynę pateko ir taikūs gyventojai. Jie su 
šeimomis bėgo nuo antros rusų okupacijos. Žmonės 
dar nebuvo pamiršę prieškarinių išvežimų į Sibirą, 
liūdni ir išvargę traukėsi į Vakarus, gelbėdamiesi 
nuo naujų represijų. 

Martynas išgirdęs, kad rusai užėmė Vilnių, tai 
buvo liepos 13 dieną, pasitarė su žmona Stefanija ir 
ėmė ruoštis tolimai kelionei. Rusai jau Lietuvos 
žemėje ir ilgiau delsti būtų buvę pražūtinga. 

Martynas pakinkė du arklius, į vežimą sukrovė 
kelis maišus maisto, drabužių, apklojo šienu ir 
vaikams liepė ruoštis tolimai kelionei. 

Trys dukros — septyniolikametė Vanda, try
likametė Marytė ir vienuolikametė Danutė, ėmė 
nenoriai rankioti savo rūbus — paltus, sukneles, 
sijonus, batus ir surišusios į didelę maršką, įbogino 
į vežimą. Mergaitėms nepatiko tėvų sumanymas 
bėgti iš gimtų namų. kaip Vanda sakė, trenktis sve

tur, kur jų niekas nelaukia. Penkiolikametis sūnus 
Jonas bandė tėvą atkalbėti nuo rizikingos kelionės 
į nežinią. 

— Tėti, kur tu mus veži? — klausė berniukas, 
stovėdamas ant verandos laiptelių. — Tau negaila 
palikti ūkio, viso to, ką sunkiu darbu užgyvenai? 

— Žinau, ką darau! — atšovė tėvas. Jis bijojo 
teismo, bijojo prisipažinti žmonai, vaikams, kad 
dalyvavo žydų likvidavimo egzekucijoje, kad bėga 
nuo savęs, nuo tų juodų akių, kurios jį pastoviai 
persekioja, nors suprato, kad nuo žmonių teismo 
galima pabėgti, bet nuo Dievo Akies niekur nepa
sislėps, net giliai po žeme. Baimės nelaboji jėga jį 
varė iš namų blaškytis po pasaulį. Į tą nežinią jis 
paskui save tempė ir visą šeimą, negalvodamas 
apie pasekmes, apie vaikų likimą. Apžiūrėdamas 
arklių kanopas, ar gerai pakaustyti, tėvas kalbėjo: 
— Tu, sūneli, galvoji, kad Sibire bus geriau nei 
Vakaruose? Sėsk vežiman, kol nevėlu! 

Berniukas susijaudinęs, kankinamas vidinio 
prieštaravimo tėvo sumanymui, neskubėjo 

lipti \ vežimą, atsisėdo ant laiptelių ir, rodės, ne
siruošė palikti gimtųjų namų. Nuleidęs akis tylėjo 
ir ašaros pabiro per skruostus. 

Dukros, sėdėdamos ant maišų vežime, pakai
tomis žiūrėjo į tėvą ir brolį, laukdamos iš tėvo galu
tinio sprendimo su viltimi, kad tėvas paskutinę mi
nutę persigalvos, visi pasiliks namie ir, kaip anks
čiau, visa šeima darbuosis savo gražioje sodyboje. 

Tėvas krapštėsi prie arklių ir tylėjo. Vanda pa
sisukus į jaunesnes seseris, tarė: 

— Jonukas teisus. Visi žūsime nuo ligų ir 
bado... 

— Namai pragarai, be namų negerai, — pri
tarė liaudies patarle Marytė. 

Motina, sėdėjusi ant „ožio", atsigręžė ir rūs
tokai sudraudė: 

— Nutilkit! Supraskite, mums kitos išeities 
nėra — bėgi į Vakarus, ar sušalti Sibire. Rusai 
mus, kaip buožes, išveš, o net, jeigu ir pasiliktume, 
vis tiek ramiai mums gyventi neduos. 

— Ir gyvulius paliekame be priežiūros, viską 
paliekame — namus, ūkinius pastatus, viską... — 
graudenosi Danutė, apsigaubdama pečius didele 
vilnone skara, nors lauk*- u vo vasariškai šilta. 

Bus daugiau. 
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Gražus 2006-ųjų metų 
muzikos kalendorius 

KNYGA APIE 
LEONĄ BALTRŲ 

EDVARDAS SULAITIS 

Iš Vilniaus atkeliavo kasmeti
nis, jau 16-sis iš eilės, „Muzikos 
kalendorius", kurį ruošia muzikolo
gas Vaclovas Juodpusis, didelis 
išeivijos muzikos žinovas, anksčiau 
per Vilniaus radiją rengęs užsienyje 
gyvenančių lietuvių jnuzikų progra
mas. 

U / i M 

« « • • 

Šiame, 140 puslapių turinčiame, 
leidinyje pateikiamos Lietuvos, 
lietuvių išeivių ir kitų šalių muzikos 
darbuotojų, kompozitorių, atlikėjų 
pedagogų — gyvenimo, o taip pat 
muzikos atlikimo sukaktys 2006-
aisiais metais. Kai kurie asmenys ar 
muzikos įvykiai palydimi trumpais 
komentarais. 

Kalendoriuje, be to, spausdina
mi trys straipsniai — du apie išeivi
joje geriausius ir mirusius lietuvius 
muzikus — Kazį Skaisgirį, dirigen
tą, muzikos veikėją, komp. Juozą 
Stankūną, ir lenkų kompozitorių bei 
muzikologą Witold Rudzinski. 

Labai šiltai atsiliepiama apie 
čikagietį muzikos darbuotoją K. 
Skaisgirį (mirė 2005 m. kovo 29 d.), 
kuris vadinamas „daugelio muzi
kinių užsimojimų meistru". Kaip 
rašoma, jis buvo muzikos mokytojas, 
vargonininkas, akompanuotojas, 
dainininkas, redaktorius, daug pri
sidėjęs ir prie Čikagos Lietuvių ope
ros veiklos. 

Šio kalendoriaus sudarytojas V. 
Juodpusis, kreipdamasis į skaityto
jus, taip sakė: 

„Jūsų rankose kasmetinis, jau 
16-asis 'Muzikos kalendorius', į 

kurio įprastinę apimtį vos besutelpa 
šių metų muzikinės datos, skverbia
masi giliau į praeitį ir į įvairias šalis. 
Tam padeda gausūs muzikiniai lei
diniai, taip pat ir įvairios muzikinės 
institucijos, kurioms rūpi, kad šiame 
leidinyje būtų galima surasti kuo 
daugiau rūpimų datų. Išskirtinę 
padėką norėčiau pareikšti Lietuvos 
kultūros ir sporto rėmimo fondui, 
parėmusiam „Muzikos kalendo
riaus" leidybą, taip pat Lietuvos 
muzikų rėmimo fondui, ant kurio 
pečių gulė visas rengimo ir platinimo 
rūpestis. 

Kad būsimieji „Muzikos kalen
doriai" būtų dar turtingesni įvykiais, 
lauksiu Jūsų rekomendacijų. 

Man galima rašyti šiuo adresu; 
A. Goštauto g. 43, LT01106, Vilnius, 
Lietuva arba elektroniniu paštu 
liuciva@takas.lt" 

Paminėta daug išeivijos 
muzikų 

Iš tiesų, 2006 m. „Muzikos 
kalendorius" yra turtingas datomis. 
Iš čia sužinome, kad šių metų 
vasario 28 d. suėjo 75 m., kai Tau
ragėje gimė smuikininkas, vargo
nininkas, chorvedys, kompozitorius 
Faustas Strolia (Viltenis). Apie šį 
muziką ne kartą esame rašę, o per
nai pavasarį Lemonte buvo sureng
tas gražus jo kūrybos koncertas. 
Faustas ir jo sūnūs aktyviai tebe-
sireiškia Čikagos Lietuvių muzi
kinėje veikloje. 

Taip pat visai neseniai, kovo 16 
d. suėjo 125 metų nuo muzikinės 
kultūros veikėjo Lietuvoje ir Ame
rikoje, kompozitoriaus, muzikologo, 
profesoriaus Juozo Žilevičiaus gimi
mo (Plungės valsčiuje). Jis amžiny
bėn iškeliavo Baltimore, MD, 1985 
m. rugpjūčio 5 d. Čikagoje, kaip žino
ma, veikia jo vardu (kartu su J. 
Kreivėno) pavadintas Muzikologijos 
archyvas. 

Paminėtina, kad šiemet sueina 
100 metų nuo smuikininko Izido
riaus Vasyliūno (balandžio 3 d.) gi
mimo, operos solistės Juozės Augai-
tytės (gegužės 1 d.), kompozitoriaus 
Juozo Stankūno (lapkričio 1 d.) ir kt. 
gimimo. 

Šis muzikos kalendorius reika
lingas ne tik muzikos mylėtojui, bet 
ir šiaip kultūrininkui, ypač spaudos 
darbuotojui. Jo leidėjas — Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas. Viršelio dai
lininkai — Dalia ir Romas Duboniai. 

ALTV LAIDAS 
GALITE ŽIŪRĖTI 

kiekvieną antradienį ir sekmadienį 
nuo 7 — 8 vai. v. 

Laidos kartojamos — antradienį, ketvirtadienį, 
penktadienį 1:30-2:30 vai. p.p. 

per WFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 kabelinį kanalą. 

Jūs taip pat visada galite siūlyti siužetus mūsų laidoms! 

Rita Aleknaitė-Biliauskienė 
nuostabiai kruopščiai suredagavo 
naują knygą: „Leonas Baltrus per 
pasaulio scenas". Ši knyga dailiai 
išspausdinta Vilniuje. Ji turi 128 
puslapius ir net apie 150 nuotraukų! 

Knygos viršelis spalvotas. Čia 
matome solistą tenorą Leoną Baltrų, 
o už jo - aštuoni pasaulio žymiausi 
solistai: italas Enrico Caruso (1873-
1921), italas Luciano Pavarotti, 
graikė Maria Monaco Callas (1963-
1977) ispanas Placido Domingo 
(1934-), italas Mario del Monaco 
(1915-1982) (1915-1982), kroatas 
Tino Pattiera (1890-1966), ispanė 
Montserrant Caballe (1933-) ir aus
tras Herbert von Karajan (1908-
1989). 

Prieš knygą spausdinant, kalbą 
patikrino Vincenta Velžytė, o turinį 
įvertino Socialinės komunikacijos 
institutas bei dr. Jonas Kievišas ir 
dr. Egidijus Mažintas; buvo prieita 
tokia išvada: 

„Šioje mokslinėje monografijoje 
pirmą kartą pateikiamas Leono 
Baltraus - žmogaus ir dainininko -
analitinis portretas. Pateikiama L. 
Baltraus puikiai parengta vertinga 
LIED interpretacinė analizė nuo 49 
iki 79 puslapio. Supažindinama su 
XX a. žymiausiais dainininkais. 
Knygoje pateikiama analitinė me
džiaga, kuria galės naudotis ne tik 
jauni dainininkai, bet ir visi menine 
kaultūra besidomintys skaitytojai." 

Šios knygos meninis redakto
rius ir dizaineris — Gediminas Ruz-
gys. 

Leonas Baltrus gimė Klaipėdoje 
1933 m. kovo 23 dieną. Jo tėvas 
dirbo prie muitinės buvusios Prekių 
stoties viršininku. Motina buvo 
Marija Mikantavičiūtė-Baltrušai-
tienė, gimus Vokietijoje, Essen, prū
sų šeimoje. Jo pirmoji žmona buvo 
anglė pianistė Mary Cole-Bartkus. 
Jis ją vedė 1957 metais. Jie susi
laukė 3 vaikučių: Genovaitės, Aldo-
nėlio ir Leonuko. Leono antroji žmo
na yra architektė Elena Brundzaitė-
Baltrus. Su ja neseniai Leonas grįžo 
į tėvynę, apsigyveno Vilniuje. 

Dainavimo meno jis siekė įvai
riose šalyse, bet pagrindą gavo 
Austrijos sostinėje Vienoje. \ ten jis 
nuvyko 1956 m. vasarą ir mokėsi iki 
1960 m. kovo mėnesio, kol baigė 
Muzikos dailės akademiją. 

Jis rašo, kad nė vienas pasaulio 
miestas žmonijai nepadovanojo tiek 
daug muzikos kaip Viena, Austrijos 
sostinė. Tai miestas šių kompozi
torių: Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms, Bruchner, 
Strauss. 

Būdamas ekspresingas roman
tikas, turėdamas turtingą poetišką 
sielą ir platų žodyną, jis lengvai gali 
įsijausti į Schubert, Schuman, Bra
hms, Mahler, Strauss muziką. Jis 
sėkmingai koncertavo šiose šalyse: 
Lietuvoje, Vokietijoje, Italijoje, Švei
carijoje, Anglijoje, Olandijoje, Pran
cūzijoje, Rusijoje, JAV-se, Meksi
koje, Japonijoje. 

1947 ir 1948 m. Bavarijoje žaidė 
krepšinį, o 1951-1953 metais tarna
vo Amerikos kairiuomenėje, buvo 
Korėjoje. 1965 m., eidamas techniko 
pareigas „Kodak" povandeninių 

laivų bendrovės laboratorijoje, išra
do kaip oro spaudimu nuvalyti filmą. 
Gavo patentą. To išradimo brėžinį 
matome knygos 83-me puslapyje. 

Leonas Baltrus 

Jis plačiai analizuoja įvairius 
muzikos reikalus, bet, gaila, apie 
orkestracijos meną tyli. Jis skiria 
rimtą dėmesį į solisto diafragminį 
kvėpavimą, apie tai rašoma net pen
kiuose puslapiuose. Idealią akustiką 
turi New York nauja „Metropolitan" 
operos salė. Knygoje jis sąmoningai 
nevartoja žodžio „tarybų"; vartoja 
žodį „sovietų". 

Knygoje įdomiai apibūdina įvai
rius solistus, pvz., Maria Callas -
tokių žavių dainininkių tebūna tik 
viena kita per šimtmetį. Pradžioje ji 
buvo neišvaizdi, apkūni, grubi, pras
tų manierų, bet įvyko stebuklas! Ji 
numetė daugiau nei 25 kg svorio, 
tapo gracinga, elegantiška, gerų 
manierų, įspūdinga aktorė! „Metro
politan" operoje už „Ledi Makbet" 
vaidmenį gavo net 100,000 dolerių 
honorarą. Ji buvo labai darbšti, bet 
mirė jauna, 54 metų amžiaus. 

Solistas L. Baltrus nuo 1977 me
tų pradėjo negaluoti širdimi. 1982 
metų antroji širdies operacija 
sustabdė jo solinę karjerą. 

Kaip Leonas Baltrus žvelgia \ 
išeivijos lietuvių operą? 

Jam Čikagos lietuvių opera yra 
reikšmingas išeivijos lietuvių kul
tūros židinys, tačiau čia meno veikla 
tėra paremta mėgėjiškais principais. 
Esą, tokiam kultūros centrui savo 
valią primeta nekvalifikuoti žmo
nės, kurie meną suvokia mėgė
jiškai. 

Jis labai gerbia prof. Žilevičių -
išsilavinusį muzikologą, ir vilnietį, 
didįjį muziką Jasch Heifetz. 

Kaip L. Baltrus savo knygoje 
vertina kitus asmenis? Tą matome 
kiek eilučių jis jiems skiria. Arnoldui 
Voketaičiui jis skyrė net 52 eilutes. 
Lilijai Šukytei - 32, Violetai Ur-
manai - 32, Dariui Lapinskui - 21, 
Danutei Stankaitytei - 19, Leonui 
Sodeikai - 17, Daivai Mongirdaitei -
14, Aušrai Vedeckaitei - 12, Stasiui 
Barui - 6, Stasiui Citvarui - 6 ir 
Janinai Lustikaitei - 3. Šaliapinas 
(1873-1938) yra minimas kelis kar
tus, bet mūsų žymusis Kipras 
Petrauskas (1886-1968) čia yra 
užmirštas. Liko užmiršti Marijo-
šius, Kučiūnas, Radžius, Momkus ir 
kiti. 

Dr. kun. Eugenijus Gerulis 

mailto:liuciva@takas.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Bažnyčia kritikuoja „Da Vinci kodą / / 

V a t i k a n a s , balandžio 15 d. 
(„ReutersTBNS) — Vatikano parei
gūnas penktadienį kritiškai atsiliepė 
apie romaną „Da Vinci kodas" ir 
pavadino šią knygą bei netrukus pa
sirodysiančią jos ekranizaciją tiesiog 
dar vienu pavyzdžiu, kaip kilus 
,,pseudoistorinio meno bangai par
davinėjamas Jėzus". 

Dalyvaujant popiežiui Benedik
tui XVI kalbėjęs pareigūnas taip pat 
pasmerkė vadinamąją „Evangeliją 
pagal Judą", — neseniai didelio ži-
niasklaidos susidomėjimo sulaukusį 
dokumentą, kuriame dėstomas ki
toks požiūris į tradicinį krikščioniš
ką mokymą. 

Tėvas Raniero Cantalamessa , 
oficialiai t i tuluojamas popiežiaus 
namų pamokslininku, šias mintis 
dėstė per pamokslą, pasakytą Kris
taus Kančios mišiose, vykusiose Sv. 
Petro bazilikoje. Pamaldos buvo 
skirtos Kristaus mirčiai prisiminti ir 
apmąstyti. 

Per R. Cantalamessa pamokslą 
nuskambėjo kelios kritiškos užuomi
nos į „Da Vinci kodą", nors pasauli
nio „bestselerio" pavadinimas konk
rečiai nebuvo paminėtas. 

Pasak R. Cantalamessa, šian

dien žmones žavi „kiekviena nauja 
teorija, pagal kurią išeitų, kad Kris
tus nebuvo nukryžiuotas ir nemirė, 
bet susidėjo su Marija Magdaliete". 

Romane pasakojama apie ban
dymus atskleisti Kristaus gyvenimo 
paslaptį, kurią ilgus amžius stengėsi 
išsaugoti uždara Siono vienuolyno 
bendruomenė. 

Pagrindinė knygos mintis yra 
ta, kad Jėzus vedė Mariją Magdalie
te ir susilaukė su ja vaikų. Tuo tarpu 
krikščionių mokymas skelbia, kad 
Jėzus nebuvo vedęs, buvo nukry
žiuotas ir prisikėlė iš mirusiųjų. 

Paskui R. Cantalamessa atski
rai išreiškė pasipiktinimą ant kitą 
mėnesį turinčios pasirodyti „Da Vin
ci kodo" ekranizacijos, kurioje vaidi
na amerikiečių aktorius Tom Hanks. 

R. Cantalamessa kelis kartus at
metė vadinamąją Evangeliją pagal 
Judą. Joje teigiama, esą pats Kristus 
paprašė Judo jį pabučiuoti ir išduoti. 
Ziniasklaidoje neseniai pasklido pra
nešimai apie rastą 1,700 metų senu
mo Evangelijos pagal Judą egzemp
liorių. Praėjus dviem šimtmečiams 
po Kristaus mirties, Evangeliją pa
gal Judą erezija paskelbė dar anks
tyvoji krikščionių Bažnyčia. 

Internete pardavinėjami britų 
kreditinių kortelių duomenys 
Londonas , balandžio 15 d. 

(AFP) — Programuotojai įsilaužėliai 
internete pardavinėja tūkstančių 
britų kredito kortelių duomenis, ku
riuos galima panaudoti tapatybei su
klastoti, šeštadienį rašo laikraštis 
„The Times". . 

Kaip teigia „The Times", kas
dien parduodami mažiausiai 400 
kredito kortelių duomenys bei įvairi 
asmeninė informacija, pavyzdžiui, 
gimimo data ir motinos mergautinė 
pavardė, naudojama vietoj slaptažo
džio. 

Už kredito kortelės numerį in-
terneto pokalbių svetainėse prašoma 
vieno dolerio. Tuo tarpu kortelės su 
trijų skaitmenų kodu pardavinėja
mos po penkis dolerius. 

Prašoma kaina gali išaugti dar 
10 dolerių, jei pageidaujama įsigyti 
papildomos saugumo informacijos, o 
galiojantis asmens atpažinties nu
meris gali šią kainą padidinti ir iki 
100 svarų sterlingų, nurodo laikraš
tis. 

Vagys taikosi ne tik į vartotojus, 

perkančius prekes internetu — tai 
rodo, kad su klientų asmeninės in
formacijos tykančiais pavojais susi
duria ne vien internete veikiančios 
bendrovės. 

„The Times" teigia, kad interne-
to nusikaltėlių gaujos greičiausiai 
veikia iš Rytų Europos ir Pietryčių 
Azijos šalių. 

Jungtinėse Valstijose įsikūrusi 
bendrovė „Card Cops", stebinti in-
ternetines diskusijas (IRC), kuriose 
prekiaujama vogta asmenine infor
macija, teigia per dieną sužinanti 
mažiausiai 300-400 britų vartotojų 
duomenis. 

„Mes stebime šimtus svetainių, 
tačiau nematome visų operatorių. 
Šie žmonės vaikšto iš vieno forumo į 
kitą. Si problema vis didėja", — laik
raščiui tvirtino „Card Cops" vado
vas Dan Clements. 

„Šie duomenys kelia nerimą ir 
mes į juos labai rimtai atsižvelgsi
me", — teigė vyriausybės elektroni
nės prekybos ministras Alun Mi-
chael. 

Kalėjime sužeistas M. Chodorkovskij 
Maskva , balandžio 15 d. („Reu

tersTBNS) — Rusijos naftos kompa
nijos „Jukos" įkūrėjas Michail Cho
dorkovskij, šiuo metu Sibiro kalėji
me atliekantis aštuonerių metų lais
vės atėmimo bausmę, buvo užpultas 
ir sužeistas, pranešė jo advokatas. 

Jurij Šmidt sakė, kad ketvirta
dienio naktį M. Chodorkovskij buvo 
užpultas ir sužeistas aštriu daiktu, 
todėl buvo nuvežtas į kalėjimo ligo
ninę. Žaizdą teko susiūti ir šeštadie
nį, pasak advokato, jis vis dar buvo 
ligoninėje. 

Kadaise tur t ingiausiu Rusijos 

žmogumi tituluotas M. Chodorkovs
kij praėjusiais metais kartu su kitu 
pagrindiniu „Jukos" akcininku Pla-
ton Lebedev buvo nuteistas dėl suk
čiavimo ir vengimo mokėti mokes
čius. 

Abu vyrai tvirtina nutraukę vi
sus ryšius su „Jukos" kompanija, 
kurią Rusijos mokesčių pareigūnai 
privedė prie žlugimo. įšaldę jos turtą 
ir pareikalavę sumokėti 33 mlrd. do
lerių mokesčių. 

Šių metų kovą grupė Vakarų 
bankų Maskvos teisme pradėjo kom
panijos bankroto procedūrą. 

E U R O P A 

BELGRADAS 
Pakilus vandens lygiui Dunojuje 

ir Savoje, buvo užtvindytos kai ku
rios Belgrado, Serbijos ir Juodkal
nijos sostinės, gatvės bei dalis seno
sios tvirtovės. Kai kurios Belgrado 
gatvės jau keletą dienų yra po van
deniu. Dėl to šių rajonų gyventojai 
buvo evakuoti. Serbijos sostinės ap
saugos nuo potvynių komiteto vado
vas net paragino moteris nelipti ant 
smėlio maišų, kad nepradurtų jų ba
tų kulniukais. Dešimtyje Serbijos 
rajonų paskelbta nepaprastoji padė
tis. Stichija užklupo ir Bulgariją su 
Rumunija, kur Dunojus pakilo iki 
maksimalaus lygio nuo 1895 metų. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos karalienė 

Elizabeth II, kuriai balandžio 21 
dieną sukaks 80 metų, ketina nebe
sinaudoti Londone centre esančiais 
Buckingham rūmais kaip pagrin
dine savo rezidencija. Nors rūmai ir 
toliau liks karališkąja buveine, ka
ralienė daugiau laiko praleis Wind-
sor pilyje, esančioje į vakarus nuo 
Londono, ir su t rumpins renginių 
perkrautą dienotvarkę iki jos amžiui 
deramo tempo, rašo dienraštis. Ka
ralienė Elizabeth II Buckingham rū
muose nusprendė apsistoti tik kelis 
šiokiadienius per savaitę. Anot lai
kraščio, čia visada vyks nuolatiniai 
karalienės antradienio vakaro susi
tikimai su ministru pirmininku. 

J A V 

WASHINGTON, DC 
JAV prez identas George W. 

Bush pareiškė visiškai palaikąs Do-
nald Rumsfeld ir taip paprieštaravo 
atsargos generolams, vis garsiau ra
ginantiems gynybos sekretorių at
sistatydinti dėl netinkamo vadova
vimo Irako karui . Šeši atsargos ge
nerolai, kurių keli yra vadovavę ka
riams Irake, pastarosiomis dienomis 
sukritikavo D. Rumsfeld ir apkalti
no jį arogancija. Šie pareiškimai pa

sigirdo kaip tik tuo metu, kai Irake 
vis labiau stiprėja religinė nesantai
ka, o G. W. Bush vertinimai nepa
liaujamai krenta. 

Smarkiai kritikuojamą Irako 
laikinąjį ministrą pirmininką Ibra-
him ai Jaafari šiame poste tikriau
siai pakeis jo kolega šiitų politikas 
Ali ai Adib, interviu JAV televizijai 
sakė naujasis Irako ambasadorius 
YVashington, DC, Samir Sumaidaie. 
Būdamas I. ai Jaafari partijos „Da-
wa" narys, jis „palaikys tą pačią po
ziciją kaip ir ai Jaafari, sakė Irako 
diplomatas ir pridūrė, kad sprendi
mas dėl naujojo premjero bus priim
tas artimiausiomis dienomis. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RAMALLAH 
Dvi palestiniečių kovotojų gru

puotės prisiėmė atsakomybę už pir
madienį Tel Aviv surengtą savižu
džio sprogdintojo išpuolį, kurio metu 
žuvo mažiausiai šeši žmonės. Pales
tiniečių prezidento Mahmoud Abbas 
„Fatah" partijos karinio sparno „Al 
Aksos kankinių brigados" narys žur
nalistams telefonu sakė, kad smur
tinį išpuolį surengė ši organizacija, 
keršydama už „Izraelio Gazos Ruože 
vykdomas mūsų žmonių žudynes". 

DOHA 
Pirmadienį Kata ras pareiškė 

skirsiantis Palestinos savivaldai 50 
mln. dolerių dydžio paramą, nepai
sydamas JAV ir Europos Sąjungos 
(ES) raginimo nutraukti finansavi
mą, kol „Hamas" vadovaujama vy
riausybė pripažins Izraelį. Užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnas nau
jienų agentūrai „Qatar News Agen-
cy" sakė, kad priimti sprendimą dėl 
finansavimo „paskatino Kataro pa
rama palestiniečių žmonėms". 

TEHRAN 
Iranas pareiškė galįs atremti 

bet kokius amerikiečių karinius 
veiksmus, kuriais būtų mėginama 
priversti jį atsisakyti prieštaringai 
vertinamo branduolinio kurso — tai 
vienas įžūliausių islamo režimo JAV 
mestų iššūkių. „Galite pradėti karą, 
bet ne jūs jį užbaigsite", — pareiškė 
Irano islamo revoliucijos sargybinių 
korpuso vadas generolas Yahja Ra-
him Safavi. 

,'i 

Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis 

Kroviniu gabenimas 
% '•• : ^ S ; 'ėktuvu i visas pasauiio šalis 

•-z&&n Air Freight 
1 Automobiliu pirkimas bei 
j siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amenkoje. 

iPacka Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridg*vltw, I I60455 TtL 170+599-96$$ 
Fax. 7 70&-599-96S2 Tel. 1 $00-775-7363 
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rože domėtųsi, ją galima pamatyti nuo piktžolių ir išdžiūvimo. Paso-
Jackson & Perkins tinklalapyje dintą rožę gerai palaistyti. 

PASIKALBĖKIME 
APIE ROŽES 

Gauname ypač daug klausimų 
apie rožių veisles, auginimą, ken
kėjus ir pan., todėl ši kartą truputį 
pakalbėsime apie rožes apskritai.. 

Tai nuostabi gėlė (žydintis krū
mas), žinoma žmonijai bent 5,000 
metų prieš Kristaus gimimą. Visais 
amžiais rožės buvo vertinamos, kaip 
grožio įsikūnijimas, meilės išraiška. 
Apie rožes rašė antikiniai poetai, 
dainavo dainiai, minėjo istorikai. Iš 
seniausių raštų žinoma, kad maž
daug trečiame tūkstantmetyje pr. 
Kr. rožes jau augino, jų žiedais 
puošėsi ir vartojo kulinarijoje, par
fumerijoje, graikai, kiek vėliau egip
tiečiai. Iš Graikijos rožės pateko į 
Prancūziją, Angliją bei kitas Euro
pos šalis, nors pačiose šiauriausiose 
buvo sunku jas auginti. 

Iš kiniečių filosofo Konfucijaus 
(551-479 pr. Kr.) raštų žinoma, kad 
Kinijos imperatoriaus bibliotekoje, 
buvo per 600 knygų apie rožes. 
Kiniečiai taip pat išvedė daug naujų 
rožių rūšių ir mokėjo pasigaminti 
rožių aliejų. 

Rožių populiarumui didėjant 
Europoje (maždaug 18 a. pabaigoje), 
buvo susidomėta naujomis rožių 
veislėmis. Sukryžminant bei skiepi
jant iš Azijos kilusias rožes su kito
mis, paprastesnėmis, išaugintos 
vadinamos arbatinės rožės, angį. 
„Tea roses", kurių kvapas kiek pri
mena arbatos kvapą. Nors šios rožės 
buvo labai gražios, bet iš dalies ir 
lepios, todėl negalėdavo pakęst šiau
resnių Europos šalių žiemų — daž
nai iššaldavo. 

Rožės priklauso Rosaceae (erš-
kėtinių) šeimai ir yra Rosa genties 
augalas. Laukinės rožės vadinamos 
erškėčiais — kartais erškėtrožėmis, 
o kultūrinės — rožėmis. Laukinės 
erškėčių rūšys naudojamos poskie
piams, nes jos yra atsparesnės už 
kultūrines rožes. Dėl to, jeigu nu

nyksta (dėl šalčio ar kitų priežasčių) 
rožės kerelis, iš šaknų atauga lau
kinė — tuščiavidurė, visai kitokia, 
nei buvusi rožė. Kai taip atsitinka, 
geriausia laukinį kerą išmesti. 

Rožės — žymiems 
žmonėms 

Kryžminant ir skiepijant yra 
išvesta daugiau kaip 25,000 rožių 
rūšių, vadinamų hibridais. Kasmet 
išauginamos vis naujos rūšys, kurios 
skiriasi savo spalvomis, žiedų forma, 
kvapu ir ypač atsparumu kenkėjams 
bei klimato pasikeitimams. Nau
josios rožių rūšys kartais skiriamos 
kuriam žymiam asmeniui (pvz., 
Anglijos princesei Dianai žuvus, bu
vo išauginta rožė jos vardu) ir pavadi
namos jo ar jos vardu. Neseniai teko 
skaityti, kad „Jackson & Perkins", 
visoje Amerikoje savo rožėmis pa
garsėję augintojai (J&P kasmet išlei
džia katalogą, iš kurio galima už
sisakyti nuostabių rožių), išaugino 
naują rožių veislę, skirtą neseniai 
mirusiam popiežiui Jonui Pauliui II 
ir pavadintą jo vardu. Tai balta 
arbatinė rožė (hibridas), Vatikano 
parinkta buvusiam Katalikų Baž
nyčios vadovui prisiminti. Už šios 
rožės pardavimą gautas pelnas bus 
skiriamas Afrikos varguomenei šelp
ti. Rožę išaugino Keith Zary Kali
fornijoje. Kaip ir kitos hibridinės 
,,Tea roses" ši yra gan lepi ir žiemą 
ją būtina apsaugoti nuo šalčio. Jos 
žiedai skaniai kvepia, o pats keras iš 
dalies atsparus ligomis, nors papras
tai arbatinės rožės nėra labai atspa
rios. 

Kadangi tai nauja rūšis, rožė 
nėra pigi (išauginta pardavimui tik 
2,500 kerų) — viena kainuoja 350 
dol. Pirkėjui rožė atsiunčiama kartu 
su atitinkamais dokumentais. Jeigu 
kas šia popiežiaus Jono Pauliaus II 

wivw.jaksonandperkins.com 
Užsisakyti galima, tel. 800-292-

6769. 

Perkant rožes 

Anksti pavasarį dažniausiai 
parduotuvėse ar pas daržininkus 
randame rožes, įpakuotas į plast
masinį maišelį, iš kurio kyšo „keli 
stagarai". Jeigu rožės laikomos 
lauke, iš tų stiebelių pradeda lįsti 
lapeliai. 

Vėliau randame rožių, pasodin
tų vazonuose ar plastmasiniuose 
puoduose — šios ne tik išsprogusios, 
bet kartais sukrovusios pumpurus, 
pražydusios. Šiuo atveju nereikia 
spėlioti, kaip atrodys rožės žiedas ir 
ar pats keras yra „gyvas". Tačiau 
tokios pasodintos rožės yra daug 
brangesnės. Jų galima pirkti visą 
vasarą, o maišeliuose — tik pava
sarį. 

Rožės įpakuojamos be žemės, 
nuogomis šaknimis, įvyniotomis į 
drėgnas samanas. Maišelyje jų šak
nų nematyti, tad visų pirma reikia 
patikrinti, ar augalas tikrai „gyvas", 
ypač jei parduodamas ne pas dar
žininką, o kurioje, nieko bendra su 
augalais neturinčioje, parduotuvėje. 

Geriausias būdas patikrinti: ap
žiūrėti matomą rožės dalį, t.y. stie
belius. Ar jie rodo gyvybės ženklus 
— pradeda sprogti, o gal atrodo visai 
sudžiūvę, aplaužyti? Nepaisant, kad 
tokios rožės yra nebrangios, neverta 
jų pirkti, nes po to teks gailėtis. 

Parsinešus nupirktą rožę namo, 
atsargiai išpakuoti ir šaknis per 
naktį palaikyti vandenyje. Jeigu ne
galite tuoj pat pasodinti, reikia su-
drėtinti įpakavimą apilink šaknis ir 
jį laikyti drėgną. 

Prisiminkime, kad rožės mėgsta 
saulę — bent 6 valandas kasdien, ki
taip jos prastai augs ir dar prasčiau 
žydės. 

Prieš sodinant, iškasti pakan
kamo gylio duobutę, pripilti van
dens, palaukti, kol vanduo susigers į 
žemę ir dar kartą pripildyti. Jeigu 
vanduo neįsisunkia į žemę per 24 
vai., toji vieta rožei per šlapia. 

Būtų gerai, jeigu ant duobutės 
dugno įbertumėte labai geros žemės 
arba komposto. 

Patikrinkite rožės šaknis. Jei 
yra sudžiūvusių ar nesveikai atro
dančių šaknų, jas būtina nukarpyti. 
Šaknis išskėskite duobutėje, kad 
nebūtų sulenktos ar susivijusios. 
Rožę reikia įkišti į žemę iki tos 
pačios vietos, kaip ji anksčiau augo 
— tai galima lengvai pastebėti iš 
stiebo spalvos ir nedidelio gumbelio, 
kuris matomas netoli šaknų: šis 
gumbelis turi likti virš žemės. 

Pasodinus rožę, žemę gerai su
spausti apie šaknis. Ne pro šalį 
žemės paviršių aplink rožę apdengti 
kompostu ar kita danga, kuri saugos 

PARDUODA 

Yra trąšų, skirtų tik rožėms, bet 
joms tinka ir kitos trąšos, kuriomis 
tręšiamas darželis. 

Kenkėjai 

Pagrindiniai rožių kenkėjai yra 
japoniški vabalai (Japanese beetles), 
kurie paprastai pasirodo apie va
saros vidurį. Jie ėda ne tik rožių la
pus, bet ir žiedus. Nors yra nuodų, 
užmušančių šiuos vabalus, bet gali
ma ir be jų apsieiti, jeigu kasdien 
apžiūrėsite savo rožes ir pastebėtus 
vabalus sunaikinsite. Lengviausia 
tai padaryti, pripylus stiklainio pusę 
vandens ir į tą vandenį nukrečiant 
nuo rožės vabalus. 

Beje, nesusigundykite pirkti ir 
darželyje prismaigyti „krepšelių" 
japoniškiems vabalams naikinti. 
Kadangi tuose plastmasiniuose mai
šeliuose yra indelis, „kvepiantis šių 
vabalų patelėmis", į juos gausiai 
renkasi japoniškų vabalų patinai — 
krepšelis bematant prisipildo ir dar
žininkai džiaugiasi, kad daug vaba
lų gali sunaikinti. Tačiau žmonės 
nepagalvoja, iš kur tiek daug tų va
balų atsirado? Pasirodo, kad jie, pa
jutę „patelę maišelyje", atskrenda iš 
labai toli. Taigi, užuot keliais vaba
lais atsikračius, prisikviečiama jų iš 
visos apylinkės. 

Rožes, ypač jų jaunus ūglius, 
puola amaras (aphids). Prieš panau
dojant nuodus, pasistenkite amarą 
nuo rožių „nuplauti" stipria vandens 
srove iš švirkšto, arba tiesiog 
nubraukti. Jei rožės labai apniktos 
amaro, jį naikinti nuodais. 

Grybelis gali būti dvejopas: juo
di taškai ant lapų („Black spot") 
arba lapai, padengti tarytum baltais 
milteliais — „mildevv". Grybelio spo
ras paprastai atneša vėjas. Jos taip 
pat atsiranda nuo pernykščių lapų, 
jei jie palikti ant rožių arba ant 
žemės prie kero per žiemą. ,,Mildew" 
atsi-randa nuo drėgmės, kai vasara 
labai drėgna arba ant lapų vakare 
pilamas vanduo ir jie nespėja greitai 
nudžiūti. Nuo įvairaus grybelio ge
riausia gintis tam paruoštais purš-
kalais arba milteliais. 

Būkite atsargūs su visais nuo
dais, nes jie yra pavojingi ne tik 
rožių kenkėjams, bet ir jums, ir jūsų 
vaikams, ir jūsų naminiams gyvu
lėliams. Be to, nuodai naikina ne tik 
kenkėjus, bet ir naudingus vabz
džius, kurie padeda mums su tais 
kenkėjais kovoti. 

PASLAUGOS 

Parduodamas „Condominium" 
Pasaulio lietuvių centre, 
2 miegamieji, 2 tualetai, 

kampinis. 
Tel. 312-876-9687 

Skelbimų skyriaus 
tel . 1 773 585 9500 

r~~~^ STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

http://wivw.jaksonandperkins.com
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BEVERLY SHORES, IN 

TAUTOS ŠVENTE BEVERLY 
SHORES APYLINKĖJE 

Sekmadienį, kovo 19 d., po lietu
viškų pamaldų Šv. Onos bažnyčioje, 
įvyko Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas. Šv. Mišias at
našavo kun. Antanas Gražulis, SJ. 
Po Mišių visi giedojo „Marija, Ma
rija". 

Tarp Amerikos ir Lietuvos vėlia
vų prie altoriaus akivaizdžiai buvo 
matyti skulptoriaus Jurgio Daug-
vilos medžio drožinys Vytis ir aukšta 
žvakidė su tradicine žvake. 

Minėjimas prasidėjo Amerikos ir 
Lietuvių himnais, ir visi buvo pa
kviesti džiaugsmingai paminėti 
visas tris Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo ir atstatymo datas: 

1918 metų vasario 16 d., 
1941 metų birželio 22 d. (po 

priešsovietinio sukilimo), 
1990 metų kovo 11 d. 
Pagerbiant ir prisimenant visus 

kovojusius bei žuvusius už lietuvių 
tautos laisvę ir Lietuvos nepriklau
somybę įvertinant jų pasiaukojimą, 
buvo uždegta žvakė, kuri simboliza
vo jų dalyvavimą kartu su visais 
susirinkusiais. Uždegti tą ypatingą 
žvakę buvo pakviestas mūsų visuo
menininkas, vienas iš 1941 metų 
priešsovietinio sukilimo organiza
torių ir dalyvių, Vyčio Kryžiaus rite
rio ir Kūrėjo-Savanorio ordinų kava
lierius dr. Kazimieras Ambrozaitis. 
Visi buvo pakviesti porai minučių 
susikaupti ir širdyse pagalvoti apie 
didvyrius, kurie paaukojo savo gyvy
bę, kad Lietuva taptų ir visada būtų 
nepriklausoma valstybė. 

Sujungiant tas tris svarbias 
datas ir esant arčiausiai prie Kovo 
11-osios, Vytautas Kasniūnas (Jn.) 
buvo pakviestas perskaityti tekstą 
1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tary
bos Akto dėl Lietuvos Nepriklauso
mos valstybės atstatymo, kurį pasi
rašė LR Aukščiausios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis, 
sekretorius Liudvikas Sabutis ir 122 
deputatai-signatarai. Šis aktas buvo 
skaitomas, primenant kaip ilga
mečio lietuvių tautos siekio gyventi 
savo nepriklausomoje, demokratinė
je valstybėje išraiška. 

Po akto skaitymo žodį tarti buvo 
pakviestas į šį minėjimą iš Čikagos 
atvykęs ypatingas svečias, Lietuvos 

Jonas Vaznelis 

Respublikos generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius. Savo kalbo
je konsulas vienodai įvertino isto
rines nepriklausomybės paskelbimo 
datas ir jų minėjimo svarbą. Apžvel
gė per paskutiniuosius šešiolika ne
priklausomybės metų Lietuvoje pa
darytą pažangą ir esantį stovį. Ska
tino žvelgti į gyvenimą Lietuvoje 
teigiamoje plotmėje ir savųjų tarpe 
didinti toleranciją tarp skirtingo 
amžiaus, išsilavinimo bei pažiūrų. 
Baigdamas kalbą konsulas pažadėjo 
vėl apsilankyti, gal vasaros. metu, 
kai bus galima ir Michigan ežere 
pasimaudyti. Visi širdingai ir ilgai 
plojo. Konsului buvo padėkota ir 
palinkėta daug sėkmės tolimesnia
me tiek asmeniniame, tiek diploma
tiniame gyvenime. 

Toliau konsulas iškvietė sol. 
Joną Vaznelį ir jam oficialiai įteikė 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Ge
dimino ordiną, kuriuo jį „Už nuopel
nus Lietuvai" apdovanojo LR prezi
dentas Valdas Adamkus. Visi triukš
mingai plojo ir sveikino. 

Pasibaigus oficialiai daliai, vyko 
meninė programa, kurią puikiai 
atliko kanklių ir skudučių ansamblis 
„Gabija", sumaniai vadovaujamas 
Genės Razumienės. Buvo tikrai įdo
mu ir miela pasiklausyti tautiniais 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERR1DALLAS PRUNSMS, MD 
MAUNAK V. RAMA, 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 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
680-7194799. 

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

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.S1s.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KAHXXOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

LR generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius (dešinėje) skaito prez. V. Adam
kaus apdovanojimo raštą j . Vazneliui, šalia jo — žmona Natalija. 

motyvais paruoštos programos, su
jungiant liaudies instrumentų mu
ziką su dainomis. Ypatingai buvo 
malonu matyti gražų jaunimą, pasi
puošusį tautiniais rūbais. Baigiant, 
kanklių muzikos fone, visi sugiedojo 
„Lietuva brangi", ir tai buvo gana 
jaudinantis momentas ir ne vienam 
išspaudė ašarą. Po ovacijų visiems 
ansamblio dalyviams buvo padėkota 
ir palinkėta toliau gražiai darbuotis, 
didinant savo narių skaičių. 

Visi rinkosi prie Beverly Shores 
Lietuvių klubo moterų paruoštų už
kandėlių, skanumynų ir kavutės sta
lo. Konsulas Daunoravičius dar ilgai 
dalyvavo, su visais pabendraudamas 
ir mielai atsakydamas į įvairius 
klausimus, kurių daug kas turėjo. 

Kaip ir kiekvienais metais buvo 
renkamos aukos, skiriamos pagal 
kiekvieno asmenišką nuožiūrą ir 
tikslą. 

Vytautas Šimkus 

DETROIT, M l 

SĖKMINGAS PRIESVELYKINIS RENGINYS 

Beverly Shores, IN, l ietuviai , švente Lietuvos Nepriklausomybės šventę 

Šv. Antano parapijos moterys, 
vadovaujant Eugenijai Bulotienei ir 
Onai Šadeikienei, balandžio 9 d., 

| į Verbų sekmadienį, suruošė pyragų, 
tortų, pyragaičių, grybukų, laši-
naičių ir namuose gamintų sūrių 
pardavimą. Stalai gražiai papuošti 
pavasario žalumynais. Puošė ir tau
tiniais rūbais apvilktos lėlytės, 
spalvingi margučiai, viščiukai ir 
ančiukai. 

Renginys buvo labai sėkmingas 
ir pelningas, nes parapijai buvo 
-u aukot a 450 dol. Turėjome daug 

skanių ir gražiai papuoštų pyragų, 
tortų ir pyragaičių ir net 10 sūrių. 
Daug lankytojų pasinaudojo šia 
proga nusipirkti skanių ir įvairių 
kepinių. Viskas buvo išparduota per 
pora valandų! 

Atsilankiusieji svečiai ir parapi
jiečiai smagiai praleido sekmadienio 
popietę, džiaugėsi savo pirkiniais. 
Dėkojame visiems už gausų atsi
lankymą, pinigines aukas, pyragus, 
tortus, lašinaičius, sūrius ir nuola
tinę paramą Šv. Antano parapijai! 

Regina Juškaitė-Švobienė 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.S1s.5r6
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KAS DARO VERSLĄ 
SĖKMINGĄ? 

2006 m. balandžio 26 d., trečiadienį, nuoširdžiai kviečiame atvykti į 
tradicinį Lietuvių verslo tarybos susirinkimą — vakarienę „Kas daro verslą 
sėkmingą?" Willowbrool< Ballroom, 8900 S. Archer Ave., Willow Springs. 
Registracija 6 vai. v., vakarienė 7 vai. v. Dienotvarkėje: Sveikinimo žodis 
(Antanas Grina, susirinkimo pirmininkas, Aldas Cubaras, LBC prezidentas); 
LBC darbas ir ateities planai (Angelė Kavakienė, LBC viceprezidentė ir 
Netvvorking komiteto pirmininkė). 

Pagrindinis pranešėjas James 
Liautaud. Pranešėją pristato dr. Do
natas Tijūnėlis, LBC direktorių tary
bos narys. Po pranešimo — klausi
mai ir diskusijos. 

,,Capsonic group" ir ,,K-20 
Electronics" įkūrėjas James Liau
taud be abejonės žino, kaip sėkmin
gai pradėti verslą. Liautaud šeima 
įkūrė Liautaud aukštąją verslo 
mokyklą prie Čikagos Ilinojaus uni
versiteto. Neseniai žurnalas „Suc-
cess" šio universiteto programą 
įvertino trečiąja. 

Šiame universitete gavęs me
chanikos inžinieriaus diplomą, Jim 
įkūrė nemažai kompanijų, kur buvo 
įdiegta nemaža jo paties išradimų, 
derinant metalą su plastmasę. 1983 
m. Amerikos profesionalių inžinie
rių asociacija apdovanojo jį už ge
riausią metų dizainą, o 1989 jam 
suteiktas ŲIUC garbės vardas. James Liautaud 

Užsiregistruoti galite tel. 321-397-0382, ext: 204 (Dangira West) arba 
e-paštu: dangira.west@lbchicago.org 

Liveta ir Petras Kazlauskai 
vėl Čikagoje 

Kaip amžiai amžiais mainos, 
Taip myli vis kiti, 
Ir kitos skamba dainos 
Bet meilė ta pati... 

Daina iš meilės gimus, 
Į meilę panaši, — 
Ir kol mylės pasaulis 
Gyvens ir vėl graži. 

Įveikę žmonės mirtį... 
Ištirs daug, sužinos. 
Bet niekam neatskirti 
Čia meilės nuo dainos. 

Paulius Širvys 
Petras ir Liveta Kazlauskai 

Tai vienos iš dainininkų Livetos ir Petro Kazlauskų dainuojamos dai
nos žodžiai. Liveta ir Petras vėl lankosi JAV. Balandžio 23 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. jie koncertuos Čikagoje, Jaunimo centro didžiojoje salėje, 5620 S. 
Claremont Ave. 

Kaip pavasaris mums neša vis naują rytą, kaip skleidžiasi pirmieji 
žiedai, kaip pragydę paukščiai sveikina žemę ir mus su pavasariu taip 
Liveta ir Petras mums dovanoja nuotaikingą pavasarinį koncertą, daug 
skambių, linksmų dainų. 

Žinome, kad Liveta ir Petras Kazlauskai garsėja savo populiarumu 
Lietuvoje, rengia labdaros koncertus. Jų surengti koncertai skaičiuojami 
šimtais. Jie dalyvauja televizijos laidose, jų dainuojamos dainos skamba 
pageidavimo koncertuose. Praėjusią vasarą jie linksmino lietuvius Anglijoje, 
pakviesti ten koncertuoti ir šiais metais. 

Pernai pavasarį Lemonte našlaičių globos būrelio ,,Saulutė" surengtas 
labdaros koncertas susilaukė didelio pasisekimo ir susidomėjimo šiais dai
nininkais. Jų rėmėjas Robert Dūda, kuris užsiima labdaringa veikla, skirta 
Lietuvos našlaičiams ir organizuoja L. P. Kazlauskų išvykas ir koncertus 
sakė, kad dalis gautų lėšų bus skirta našlaičiams Lietuvoje. 

Nelikite abejingi. Tie, kurie nori paremti našlaičius, kviečiami apsi
lankyti koncerte. Lietuviai myli ne tik sportą, bet ir dainas. Koks lietuvis be 
sporto ir dainos?! 

Tad kviečiame visus gausiai dalyvauti šiame nuotaikingame pavasari
niame koncerte. Tel. pasiteiravimui 708-423-9862; 708-415-6442 arba 413-
665-3196 (MA). 

Roma Gooduin 

Spaudos apžvalga 

Gražus ir spalvingas žurnalas 
anglų kalba „Lithuania today". 
Lithuania's International Magazi
ne" leidžiamas Lietuvoje kas mėne
sį. Antrajame jo numeryje galėsite 
pa-siskaityti apie Jūratės Kazickas 
naująją parduotuvę Vilniuje, po
kalbį su Turkijos ambasadore Lie
tuvoje Kadriye Sanivar Kiildeli, 
sužinosite apie šv. Mišias anglų 
kalba Lietuvoje Bernardinų baž
nyčioje. Taip pat spausdinamas po
kalbis su buvusiu Seimo pirmininku 
Artūru Paulausku, daugiau suži
nosite apie ,,Hansabank" veiklą Lie
tuvoje ir jo teikiamas paslaugas. 
Gražiai žurnale pristatytas Šiaulių 
miestas. Rasite pokalbį su dr. Romu 
Misiūnu „The First Lithuanian 
Republic: From the Beginning". 
Galėsite arčiau susipažinti su Vil
niaus universiteto rektoriumi Bene
diktu Juodka ir Estijos ambasado
riumi Lietuvoje Andrės Tropp bei 

Lietuvos ambasadoriumi Estijoje 
Antanu Vinkumi. 

Žurnalas gausiai iliustruotas 
nuotraukomis. 

Žurnalo kaina — 6.50 dol. 

Giminių JAV ieško Juzefos 
Urbonaitės-Rindokienės dukra Re
gina Tubutienė ir kiti giminės, kurie 
norėtų sužinoti apie pusbrolių, pus
seserių gyvenimą Amerikoje. Gal jie 
norėtų aplankyti Lietuvą ir tėvelio-
senelio gimtinę. 

Ieškome palikuonių Wilhelmo-
Vinco Urbono, gimusio 1893 m. rug
pjūčio 15 d. Lietuvoje, Šilutės raj. 
Vainuto miestelyje, 1913 m. išvyku-
sio į JAV ir gyvenusio Čikagoje, IL. 
1929 m. jis vedė Aną Šneider ir tais 
pačiais metais persikėlė gyventi į 
Thorpą. 1967 m. Wilhelmas-Vincas 
Urbonas mirė. Liko žmona Ana, du 
sūnūs ir 3 dukros bei 12 anūkų. 
Lietuvoje gyveno trys seserys Urbo
naitės: Julija, Marcelė ir Juzefą. 
Vienas brolis ir viena sesuo palydėjo 
Wilhelmą-Vincą į amžinąją kelionę. 

Dar Čikagoje gyveno Juzefos 
Urbonaitės-Rindokienės netikros 
seserys Auksorienė, Beitienė ir 
Genienė. J. Urbonaitė gimusi 1898 
m. lapkričio mėn.Vainuto miestely
je. Išaugino 4 sūnus ir 3 dukras. 

Kai Juzefą buvo 7 metų, broliai 
Wilhelmas ir Kazimieras norėjo iš
sivežti ją į Ameriką, bet mama ne
leido. Kai jai sukako 18, ji gavo „šip-
kartę" ir ruošėsi važiuoti, bet vėl 
mama neišleido, o kai dar kartą at
siuntė „šipkartę", ji ruošėsi vestu-

VVilhelmas-Vincas Urbonas su žmona 
Ana Šneider. Giminės iš Lietuvos ieško 
jų vaikų. 

vėms. Mirė Juzefą 1994 m. spalio 16 
d., palaidota Vainute. 

Ką nors žinančius prašome 
rašyti: Regina Tubutienė, Lukšio 37 
A- 75, LT-49392 Kaunas arba skam
binti tel. 370-6021-9787; 370-3741-
1004 (Reginai, lietuviškai); 44-779-
920-3371 (Neringai, angliškai ) arba 
1-815-434-5113 (Aldona, Ottawa, 
IL). 

Aldona Simonaitis, Rockford, IL, prie „Draugo" prenumeratos 
mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Parama „Draugo" leidybai yra labai, labai 
vertinama ir reikalinga. Dėkojame už auką. 

Dr. Danutė Rožėnaitė-Trotter, „Arthritis Clinic" Racine, WI, 
parėmė „Draugą" nepaprastai gausia — 2,500 dol. auka! Esame nuste
binti ir sujaudinti tokio dr. Danutės Trotter dosnumo. Reiškiame jai 
širdingiausią padėką! 

L 

Aldona Biliūnienė iš North Palm Beach, FL, atsiuntė 500 dol. 
auką ir šio turinio laiškelį: „Skaičiau žinutę, kad jums reikalinga para
ma naujiems kompiuteriams pirkti. Noriu prisidėti prie išlaidų sumaži
nimo 500 dol. Be 'Draugo' būtų labai didelė lietuviškame gyvenime tuš
tuma, ir kas to norėtų? Esame dienraščiu labai patenkinti, ypatingai įdo
mus šeštadienio priedas, galėtų būti kaip žurnalas, būtų lengviau pa
taupyti ateičiai. Dabar įdomesnius straipsnius išsikerpu. Geriausios sėk
mės visiems laikraščio darbuotojams!" Kaip nuostabu, kad „Draugas" 
turi tokių ištikimų, lietuviškos spaudos reikalingumą suprantančių, 
skaitytojų! Tikrai, ruošiamės įsigyti naują kompiuterinę sistemą, nes 
dabartinė jau taip „atgyvenusi", kad tiesiog neįmanoma veiksmingai 
dirbti. Jeigu atsirastų daugiau tokių geraširdžių ir dosnių skaitytojų, 
kaip A. Biliūnienė, mūsų svajonė turėti geresnius kompiuterius, greičiau 
išsipildytų. Esame nuoširdžiai dėkingi už dosnią auką. 

J 

mailto:dangira.west@lbchicago.org
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Aukos Lietuvos Vaikų Vilties Los Angeles skyriui, 
2005 m. spalio mėn. - 2006 m. kovo mėn. 

$30,000: NN. $10,000: E. Sinkys. $5,000: R. R. Mulokai, J. G. 
Raibiai. $1,250: L. Leko. $1,000: K. J. Petrauskai. $800: A. L Šėkai. 
$770: L. T. Udriai. $700: D. R. Hopkins. $600: J. R. Jogos, R. 
Dičienė/L. Wiedermann, I. Raulinaitienė. $570: P. R. Urbanai. $500: 
Lietuvių Tautiniai namai, A. A. Tyszkiewicz. $400: G. R. Vitkai. 
$300: A. Deveikytė, A. B. Griciai, prel. J. Kučingis, A. V. Marke-
vičiai, D. Navickienė, M. M. Shoban, A. Tumas. $270: V. R. Baipšiai. 
$250: M. V. Gedgaudai. $200: J. Jodelienė, V. C. Pažemėnas, L. Ring-
ienė, O. S. Adams. $150: G. Herzog, V. Jatulienė, D. V. Jatuliai, F. R. 
Lussenhop, L. M. Raibiai, S. D. Walker, R. R. Žemaitaičiai. $140: A 
D. Polikaičiai. $135: R. R. Kontrimai.. $120: L. A. Venckai. $100: A 
D. Basiuliai, V. J. Čekanauskai, B. Dženkaitienė, D. V. Empakeriai, 
H. Erickson, R. D. Giedraičiai, B. Jakutienė, L. Jarašūnienė, D. Kar-
alis, G. Kazlauskas, S. R. Lisauskai, A. Maleski, M. K. Marshall, A 
Mitkevičienė, G. D. Moors, V. T. Petrušis, M. Pukštaitė, S. Pūkštąs, 
A. A. Raulinaičiai, K. A. Reivydai, J. D. Scola, K J. Shneider, J. J. 
Šepikai, R. Švainauskas, A. D. Vaičiūnai, V. A. Variakojai, Z. B. Vis
kantai. $50: V. D. Anelauskai, E. Butkienė, E. Dovydaitienė, R. 
Dovydaitis, C. M. Geštautas, P. D. Grigaičiai, S. Nyerges, L Šatas, A 
M. Vaitkus, A. Valukonienė. $40: V. Skirius. $35: P. D. Jasiukoniai. 
$25: S. Balesh, R. D. Griciai, T. Kulbis, S. Lanamiller, R. Novak, S. 
Plushner. $20: W. D. Balchas, A. Barkus, J. M. Benedict, T. Chen, S. 
Ganvood, J. Lindsay, E. Urbonaitė, E. Zarauskaitė/A. Utka. $10: A 
Di Raimondo, L. Kuen, Laurenz, B. K. Michiulis, D. Putna, R. A. 
Stočkai, V. Šulaitis, A. A Vosyliai. $5: S. Lippian, L. Stadalninkienė. 

Pagerbt i I reną Raulinait ienė gimtadienio proga: $50 — J. 
Raulinaitytė. 

Pris iminti : 
A.a* Augustiną Sinki: $213,373 — Betty Sinkys ir šeima. 
A.a. Aldoną Audronienę: $100 — L. Chavit. $50 — S. Za-

lagėnaitė. 
A.a. Gediminą Ja tu l į : $100 — G. Kazlauskas, I. Jodelienė. 
A.a. Iną ir Vytą Jasulaičius: $200 — A. Mošinskienė. $100 — 

A. D. Vaičiūnai. 
A.a. Joną Navicką: $100 — Jurgis Glažė. 
A.a. Kaži Karužą: $100 — A. Daukantas, V. Lembertas. 
A.a. Magaleną Ulėnienę: $500 — D. R. Miller. $100 — V. D. 

Burokai, D. Navickienė, G. Venckienė, Z. B. Viskantai. $50 — R. 
Dabšys, L. Dovydaitis, V. J. Kokliai, V. Jatulienė, M. I. Petokai, G. 
Petraitienė, G. A. Schuksta, A. O. Vaišniai, V. A. Variakojai. $30 — 
V. T. Petrušiai. $10 — L. Stadalninkienė. 

A.a. Manfredą Prišmantą: $150 — G. R. Vitkai. $50 — V. D. 
Anelauskai, E. A. Burger, V. Jatulienė, I. Jodelienė, L. Matulionienė, 
G. D. Moors, G. Petraitienė, V. Štokas, R. G. Tompauskai, A.A 
Žemaitaičiai, R. R. Žemaitaičiai. $40 — NN. $30 — L. D. Wallace. 
$25 — G. J. Leškiai, G. A. Schuksta, D. Tėti, V. V. Vilkai. $21 — A. 
R. Paškauskai. $20 — R E. Bekeris, B. Dženkaitienė, NN, O. Norkie
nė, A. Pečiulis, M. Stančikienė, P. R. Urbanai, A.A Vosyliai, S. P. 
Žiemeliai. $10 — V. Kazlauskienė, L. M. Raibiai, R. Schuksta, L. 
Stadalninkienė, M. Žiemelienė. 

A.a. Oną Mikuckienę: $100: L. A. Butkiai, R. Dabšys, J. Gedri-
mienė, D. Navickienė, J. J. Šepikai, E. V. Radveniai —$50 — V. G. 
Butkiai, D. V. Ellner, G. Petraitienė, A. D. Polikaičiai, P.Šlapelis, S. 
Smiley, A. D. Varnai, E. I. Vilkai. $45 — M. I. Petokai. $25 — G. D. 
Moors, J. J. Venckai, V. V. Vilkai. $20 — E. Dovydaitienė, L. 
Matulionienė, J. Radvenienė, M. Stančikienė, B. Stočkienė. $10 — 

M. Kairienė, V. Kazlauskienė, L. Stadalninkienė. 
A.su Otilija Marcher t ienę: $50 —R. Dičienė/L. Wiedermann. 
A.a. Reginą Ju rkūn i enę : $200 — V. L. Garbonkai. $100 — Z. 

Rudvalienė. $50 — A. V. Valiuliai. 

Margumynai 

SENOVĖS DANTISTAI 
Daugelis žmonių atidėlioja pasi

matymą su stomatologu (t.y., dantų 
gydytojų, dantistu), nors dabar bijoti 
nėra ypatingo reikalo: dantų taisy
mui naudojamos naujos technologi
jos, nuskausminimo vaistai, taip, 
kad pacientas nejaučia nei gręžimo, 
nei traukimo skausmo. Kas kita 
buvo „senais (labai senais) laikais". 

Neseniai archeologai atrado duo
menų, kad dantų gydytojai egzistavo 
ir dantis taisė jau prieš 9,000 metų. 
Šie atradimai aprašyti balandžio 
mėn. ,,Nature" žurnale. Vienoje va
kariniame Pakistane esančioje Mahr-
garh vietovėje atliekant kasinėji
mus, atrasta apie 300 asmenų su 
ženklais, kad ju dantys buvo dirb
tiniu būdu išerrežti t ar jie buvo taip 

pat užtaisyti, duomenų nėra, nes 
nelikę plombų žymių). Manoma, kad 
ši praktika nebuvo vienkartinis 
reiškinys, bet tęsėsi apie 1,500 metų 
ir dantisto paslaugos buvo priei
namos įvairaus luomo žmonėms, ne 
vien pasiturintiesiems ar kilmingie
siems. Tarp tokių archeologų atrastų 
dantų gydytojų pacientų buvo vyres
nio amžiaus žmonės, tarp 20 ir 40 
metų — ir vyrai, ir moterys. 

Kokius grąžtelius ar kitus įran
kius naudojo stomatologai prieš 
9.000 metų. kol kas nežinoma. Spė
liojama, kad tai galėjo būti smaila 
titnago atskala, pritaisyta prie lanko 
ir kito daikto ir dideliu greičiu (žino
ma, tik rankomis) sukama. 

NYT 

A t A 
MARIJA MACIEŽA 

MALIŠKAITĖ 
Mirė 2006 m. balandžio 14 d., sulaukusi"93 metų amžiaus. 
Gimė Žiežmariuose, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Zigmas Krasauskas su žmona Brigita, 

duktė Stefa Hampton, žentas Lesteris Hampton, 7 anūkai, 7 
proanūkai, kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, balandžio 19 d. nuo 4 vai. 
p.p. iki 9 v.v., Palos-Gaidas koplyčioje, 11028 Southwest High-
way, Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 20 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto a.a. Marija bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų a.a. Marija bus palaidota Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių, prašome aukoti Salavation Army. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly

vauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdusi še ima 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2006 m. balandžio 16 d., 
sulaukęs 87 metų, mirė mūsų mylimas brolis, švogeris, dėdė 

A t A 
ALFONSAS BLEKYS 

Gimė Lietuvoje, Salako valsčiuje, Grybiškių kaime. 14 metų 
gyveno Hamilton, Kanadoje, 54 metus išgyveno Marąuette 
Park, Čikagoje. 

Giliame liūdesyje liko: brolis Bronius su žmona Dale, a.a. 
brolio Petro vaikai Irena Blekytė-Johnson, Ingrida Blekytė-
Kvietys ir Pet ras Blekys su šeimomis; a.a. brolio Jono sūnus Al
girdas, a.a. sesers Anelės vaikai Lietuvoje Irena Kasparaitienė, 
Algirdas Žilinskas, Angelė Bikulčienė su šeimomis, pusbroliai ir 
pusseserės Lietuvoje. 

A.a. Alfonsas priklausė Zarasiškių klubui. 
Velionis pašarvotas antradienį, balandžio 18 d. nuo 3 v. p.p. 

iki 9 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87 St, Ever-
green Park, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 19 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

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

Nul iūdus i še ima 

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

Ginklo broliui 

A t A 
inž. Įeit. VIKTORUI KUBILIUI 

mirus, jo žmonai AGAI, sūnui UOGINTUI, dukte
rims AUŠRAI ir AUDRONEI bei visiems gimmems, 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Ilsėkis ramybėje mielas Viktorai, sugrįžęs į savo 
mylimą tėvų ir protėvių žemę. 

PLP karo mokyklos 
XX laidos karininkai ir ją šeimos 

;P?30Q2iD3?3QX>]s3lD3 ^ S&afty&JOGDS „DURSTĄ"! 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Balandžio 22 d., šeštadienį, 
9:30 vai. r. seselių kazimieriečių 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IL, bus aukojamos šv. Mi
šios už Motiną Mariją Kaupaitę, 
minint jos mirties (1940 m.) me
tines. Jau 15 metų kas mėnesį atna
šaujamos šv. Mišios už Motinos Ma
rijos paskelbimą Palaimintąja. Sese
rys kazimierietės kviečia visus at
vykti į šias šv. Mišias. Po šv. Mišių 
— kavutė ir pabendravimas. Tel. 
pasiteiravimui: 773-776-1324. 

• A L R K Moterų sąjungos 3 kuo
pa balandžio 22 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. šaukia kuopos narių metinį 
susirinkimą, kuris vyks Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6900 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. Bus kavutė. 

• B a l a n d ž i o 22 d. 6:30 vai. v. PLC 
pokylis „Viva — tegyvuoja centras". 
Tel. pasiteiravimui: 630-257-8371 
(Alė Lelienė) arba 630-769-1010 
(Daiva Majauskienė). 

• P a s k a i t ą „Arkivyskupas Me
čislovas Reinys: mokslo ir tikėjimo 
vienovė" istorikė iš Lietuvos dr. 
Aldona Vasiliauskienė skaitys ba
landžio 22 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Dr. A. Vasiliauskienė, 14 knygų, 700 
straipsnių autorė, atvyksta į Čika
gą. Ji su paskaitomis įvairiomis 
dvasinėmis istorinėmis temomis yra 
apkeliavusi daugelį Lietuvos miestų 
ir pabuvojusi už jos ribų. Tai reta 
proga Čikagos ir jos apylinkių lietu
viams išgirsti intelektualinę dvasinę 
paskaitą. Apie Sibiro kankinę, Vy
tauto Didžiojo universiteto psi
chologijos profesoriaus arkivyskupo 
Mečislovo Reinio mokinę Adelę Dir
sytę ir apie psichologinių žinių pri
taikymą gyvenime kalbės kun. Dr. 
Kęstutis Trimakas. Šią dvasinę po
pietę organizuoja ir į ją kviečia JAV 
LB Kultūros taryba, ALTas ir 
Amerikos lietuvių Romos katalikų 
federacija. Bus meninė dalis ir pa
bendravimas. 

•Ba landž io 23 d., sekmadieni . 2 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, maloniai kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į kūrybinį už
siėmimą „Lietuvių liaudies orna
mentika architektūroje ir skulptūro
je", kuriam vadovaus dailininkė Ra
munė Razevičienė. Prašome atsi
nešti spalvoto popieriaus, mažas 

žirklutes, klijų. Tel. pasiteiravimui: 
773-852-6500 (Ramunė). 

•Balandžio 23 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centro renginių 
komitetas po 11 vai. r. šv. Mišių 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje 
visus kviečia į PLC didžiąją salę, į 
tradicinį renginį —Atvelykio vaišes. 
Vietas galite užsisakyti tel. 708-448-
7436 (Aldona Palekienė). 

• Cicero Jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis narių susirinki
mas vyks balandžio 23 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose (įėjimas 
nuo bažnyčios). Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susirinki
mo — pabendravimas. 

•Balandžio 23 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., savo naują pro
gramą pristatys atlikėjai iš Lietuvos 
Liveta ir Petras Kazlauskai. Duetas 
dažnai dalyvauja įvairiuose labda
ros renginiuose. Ne išimtis ir šis 
koncertas. Atvykdami į koncertą, 
paremsite Lietuvos našlaičius per 
organizaciją „Saulutė". Maloniai 
kviečiame visus į koncertą. 

•Balandžio 29 d., šeštadienį, 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Illinois universiteto profe
sorius Giedrius Subačius pasakos 
apie lietuviškus motyvus JAV rašy
tojo Upton Sinclair romane „The 
Jungle" (1906 m.). Lietuvių kalba 
romanas pirmą kartą išspausdintas 
Čikagoje 1908 m. pavadinimu „Rais
tas". Po paskaitos —vaišės. Įėjimas 
nemokamas. Tel. pasiteiravimui: 
773-582-6500. 

•Marąuette Park Lietuvių na
mų savininkų draugija kviečia visus 
atvykti į vakaronę, kurioje bus 
kalbama imigracines teises klausi
mais. Imigracinės teisės specialistas 
advokatas Aurelius Butvilas infor
muos apie naujausius pasikeitimus 
imigracinėje teisėje ir atsakys į 
klausimus. Vakaronė įvyks penkta
dienį, gegužės 5 d., 6 vai. v. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street. Bus 
vaišės. Kviečiami visi draugijos na
riai ir svečiai. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios metinė parapijos vaka
rienė įvyks gegužės 6 d., šeštadienį. 
5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai. v. 
rinksimės sporto salėje. Skani vaka
rienė, loterija, pasilinksminimas. Kvie-

Baiandžio 29 d., šeštadieni. 
Čikagos lituanistinėje mokykloje, 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL, 
vyks naujų mokinių registracija 2006-2007 m. m. 

Registracijos pradžia 9 vai. r. 

Lietuvių fondo 43-asis metinis 
narių suvažiavimas įvyks 2006 m. balandžio 29 d. 

Registracija prasidės nuo 8:30 vai. r. 
Posėdžio pradžia 9:30 vai. r. 

Kviečiame visus LF narius atvykti į 
Pasaulio lietuvių centro didžiąją salę. 

LF adresas: 14911 127st. Street, Lemont, IL 60439, 
tel. 630-257-1616. 

Irene S. Lukauskas, Fort Myers, FL, už „Draugo" išleistą \ 
2006-ųjų metų kalendorių atsiuntė 70 dol. auką. Labai ačiū! 

J. S. Mikalcius, Inverness, IL, parėmė „Draugo" leidybą 50 dol. 
auka. Labai dėkui. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC — — — 

Aldona Simonaitienė, Rockford, IL, parėmė „Draugą" 60 dol. 
auka. Labai ačiū! 

teeMoaoa 
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Marija Vilutis, St. Petersburg, FL, atsilygindama už „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo dar 100 dol. auką. Siunčiame nuoširdžią padėką ir 
geriausius linkėjimus! 
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Teresė Vaitkūnas, Warren, MI, prie „Draugo" prenumeratos mo
kesčio pridėjo 80 dol. auką. Mūsų skaitytojos dosnumą didžiai vertiname 
ir esame dėkingi. 

Virginijos Kochanskytės programa 
„Gyvenimas — tai kaip graži kelionė / / 
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Balandžio 21 d., penktadieni 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinė
je, 5620 5. Claremont Ave., Chi
cago, įvyks dviejų dalių vakaras-
susitikimas. Dalyvaus dainininkė 
Audronė Simanonytė, Flipp Jazz 
trio ir saksofonistas Mindaugas 
Matkus. 

Balandžio 28 d., penktadienį 
7:30 vai. v. poezijos vakaras ir susi
tikimas su aktore V. Kochanskyte 
Lietuvių dailės muziejuje Lemonte. 
Aktorei talkins Audronė Simano
nytė. Antroje vakaro dalyje — mu
zika, vynas, pašnekesiai paveikslų 
n.Junksmėje. 

Tel. pasiteiravimui: 773-443-
8877 (Audronė). 
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čiame visus dalyvauti. Vietas galite 
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą 
Nativity BVM Parish vardu, siųsda
mi Julie Zakarka, 10445 S. Keating 
Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba 
paskambinę jai tel. 708-425-5015. 
Tel. pasiteiravimui 773-776-4600. 

•Gegužės 7 d., sekmadieni, 12:30 
vai. p.p. Palaimintojo J. Matulaičio 
misija Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, ruošia kasmetinius Moti
nos dienos pietus. Kviečiame narius 
ir svečius užsisakyti vietas. Skam
binti tel. 630-271-9136 (Vandai 
Gvildienei). 

•JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
go. Lauksime JAV LB apylinkių 
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
sų apygardos narių, kuriems rūpi 
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

• I operos „Pilėnai" spektaklį 
bus galima nuvykti autobusu. Iš 
Marąuette Park autobusas išvažiuos 
1:15 vai. p.p. nuo parapijos baž
nyčios, 69th Street ir Washtenaw 
Ave. sankryža: 1:30 vai. p.p. auto
busas sustos prie Brighton Park 

bažnyčios, 44th St. ir California Ave. 
sankryža. Bilietus kelionei galite įsi
gyti „Seklyčioje", tel. 773-476-2655. 
Nuo PLC autobusas išvyks 1:30 vai. 
p.p. Prašome užsisakyti vietas pa
skambinę tel. 630-968-0184 arba 
630-243-0791. 

• „Šokome, šoksime... metų 
metelius!" Tautinių šokių grupė 
„Spindulys" šiais metais švenčia 
savo 30-metį. Šventė įvyks š. m. 
gegužės 13 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Šventė prasidės 5 vai. 
p.p. koncertu naujojoje jaunimo 
salėje. 8 vai. v. didžiojoje salėje bus 
pokylis. Bilietų kaina į koncertą 10 
dol. perkant iš anksto, 12 dol. — prie 
įėjimo durų. Pokylio ir koncerto 
kaina 45 dol., jaunimui 25 dol. 
Bilietus galite užsisakyti paskam
binę Aušrai Jasaitytei-Petry tel. 
708-349-8432. 

—'• immmmį 

IŠ ARTI IR TOLI„. 

• Balandžio 30 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, Detroit, MI, aktorė Virginija 
Kochanskyte atliks programą ..Gy
venimas — tai kaip graži kelionė". 
Programoje dalyvauja dainininkė 
Audronė Simanonytė. Bus vaišės. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 




