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Rinkimuose įkalintieji dalyvavo 
aktyviau nei laisvi piliečiai 

Balsavimas savivaldos rinkimuose baigtas, skaičiuojami rezultataj. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) — 
Daugiau nei pusė įkalinimo įstaigose 
esančių nuteistųjų pasinaudojo teise 
balsuoti ir dalyvavo savivaldos rinki- -
muose. 

Kalėjimų departamento praneši
mu, iš maždaug 7,400 rinkimų teisę 
turėjusių nuteistųjų bei suimtųjų ja 
pasinaudojo beveik 4,000, t. y. dau
giau nei 51 proc. 

Jeigu lygintume laisvų piliečių ir 
suimtųjų ir nuteistųjų aktyvumą sa
vivaldos rinkimuose, aktyvesni buvo 
jkalinimo įstaigose esantys gyvento
jai. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos 
duomenimis, iki 7 valandos vakaro 
sekmadienį savivaldos rinkimuose 
balsavo 36,5 proc. visų rinkimų teisę 

turinčių gyventojų. Pridėjus išanksti
nio balsavimo duomenis, rinkėjų ak
tyvumas viršijo 40 proc. 

Pirmauja socialdemokratai 

Nors rinkėjai savivaldybių tary
bų rinkimuose daugiausiai balsų ati
davė konservatoriams, pagal turimų 
mandatų skaičių kol kas pirmauja so
cialdemokratai. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK), gavusi 2,026 apylinkių duo
menis iš 2,028, skelbia, kad konser
vatoriai surinko 182,909 balsus, an
troje vietoje esantys socialdemokra
tai — 173,954 balsus. 

Tačiau, kaip spaudos konferenci
joje informavo VRK pirmininkas Ze

nonas Vaigauskas, balsus pavertus į 
mandatus kol kas pirmauja socialde
mokratai. 

Z. Vaigausko pateiktais duome
nimis, socialdemokratai, neskaičiuo
jant Vilniaus miesto, turi 296 man
datus, tuo tarpu konservatoriai — 
246, liberalcentristai — 173, liberal-
demokratai — 167, valstiečiai liaudi
ninkai —141. 

Pagal rinkėjų balsų skaičių, tre
čioje vietoje — Rolando Pakso „Tvar
ka ir teisingumas" (liberalai demok
ratai) su 136,759 balsais, ketvirtoje 
— Artūro Zuoko liberalcentristai 
(118,039), penkti — Kazimiros 
Prunskienės valstiečiai liaudininkai 
(73,467), šešta — Kęstučio Daukšio 
vadovaujama Darbo partija (maž
daug 67,000 balsų), septinta — Nau
joji sąjunga (62,000). 

Pažeidimų nedaug 

Duomenis apie balsus ruošiama
si suvesti per pirmadienį ir antradie
nį, preliminarius tarybų narių sąra
šus VRK tikisi paskelbti trečiadienį. 

2007-ųjų metų savivaldybių ta
rybų rinkimų rezultatus Vyriausioji 
rinkimų komisija tvirtins sekma
dienį — kovo 4 dieną. 

VRK pirmininkas neprognoza
vo, ar bus apygardų, kuriose rinkimų 
rezultatai dėl šiurkščių įstatymo pa
žeidimo gali būti pripažinti negalio
jančiais, tačiau kaip „rizikingiau
sias" įvardijo Šalčininkų ir Pagėgių 
apygardas. Pagėgiuose policija tiria 
galimą balsų pirkimo atvejį. 
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Buvę merai draugauti neketina 

Rolandas Paksas 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) — 
Buvę Vilniaus merai — Artūras Zuo-
kas ir eksprezidentas Rolandas Pak
sas — tikina, kad draugystė tarp jų 
vadovaujamų partijų naujoje sostinės 
taryboje negalima. 

„Tvarkos ir teisingumo (liberal-
demokratų) partijos sėkmę rinki
muose lėmė dešiniosios jėgos, kurios 
ir paskatino populizmą, o dabar sako, 
kad jo jau nebėra, todėl koalicija su 
R. Pakso partija Vilniaus taryboje 

Artūras Zuokas 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

tikrai negalima", — pirmadienį Sei
me spaudos konferencijoje sakė Libe-
relų ir centro partijos pirmininkas A. 
Zuokas. 

Tuo metu liberaldemokratų va
dovas R. Paksas pirmdienio naktį 
taip pat tvirtino, kad draugystė su A. 
Zuoko partija negalima. 

„Mes atviri daugeliui partijų, de
rybos ruošiamos, tačiau viena aišku 
— koalicija tikrai negalima su A. 
Zuoku", — teigė R. Paksas. 

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

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

Martin Scorsese 
AP nuotr. 

Scorsese 
pagaliau gavo 
„Oskarą" 

Los Angeles', vasario 26 d. 
(„Reuters"/BNS/„Draugo" info.) — 
Režisierius veteranas Martin Scor
sese sekmadienį už filmą „The De-
parted" gavo savo pirmąjį per dau
giau kaip keturių dešimtmečių karje
rą „Oskarą" ir pagaliau užbaigė vie
ną ilgiausių nesėkmės periodų per 
šių apdovanojimų 79 metų istoriją. 

„Ar galėtumėt dar kartą pa
tikrinti voką? Aš priblokštas", — sa
kė 64 metų M. Scorsese, atsiimdamas 
geriausio režisieriaus „Oskarą" iš to
kių pačių režisūros žvaigždžių — 
Francis Ford Coppola, Steven Spiel-
berg ir George Lucas. 

M. Scorsese anksčiau geriausio 
režisieriaus kategorijoje buvo nomi
nuotas dar penkis kartus, bet jam ne
pavyko gauti „Oskaro" nei už „Ra-
ging Bull", nei už „Goodfellas" ar 
,,Taxi Driver". Nukelta j 7 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DALIUS KEPAINIS, M P . 

Saint Louis, M O 

Atpažinkime širdies smūgį 
(ūmų miokardo infarktą) 

Kas yra širdies smūgis ir kaip jis 
pasireiškia? Ar turėtume jaudintis, 
pajutę maudimą širdies plote? Ar 
skausmas kakle, ar nugaroje galėtų bū
ti susijęs su širdies ataka? Ką daryti, 
jei pajutote diegimą širdies plote, 
kuris praėjo po 5 sekundžių? Ar skam
binti 911, jei jaučiate padažnėjusią 
neritmišką širdies veiklą (lietuviškai 
dar kitaip vadinamą širdies permuši
mais, o angliškai — „palpitations")? 

Vėlgi, kita vertus, jei jums jau diag
nozavo širdies kraujagyslių ligą, ir karts 
nuo karto jaučiate skausmą širdies 
plote, vadinamą angina ir kaip atskirti, 
ar vėl atsiradęs ūmus skausmas reiškia 
ūmią širdies ataką, ar tai tik vienas 
daugelio stabilios anginos priepuolių? 

Na, ir dar vienas esminis klausi
mas: ką daryti, ištikus ūmiam, stip
riam širdies skausmui? Ką daryti, kol 
atvažiuos paramedikai? Ar gerti ko
kius vaistus? Ar atsigulti? Ar stengtis 
giliau kvėpuoti, ar bandyti sulaikyti 
kvėpavimą? 

Daugumai mūsų turbūt širdies 
smūgis nuo seno asocijuojasi su filmų 
suformuotu, dramatišku ligos įvaiz
džiu, kuomet sunkaus fizinio ar emo
cinio streso akivaizdoje asmuo staiga 
sustingsta, griebiasi už širdies ar pri
spaudžia sugniaužtą kumštį prie šir
dies, ir po kelių sekundžių susmunka 
ant žemės. Kiek pagrįsta ir kiek tikra 
yra ši legenda? 

Po šitiek klausimų, turėsiu skai
tytoją nuvilti, kad atsakymai yra ge
rokai apibendrinti, taikomi visiems ir 
kartu kiekvienam asmeniui atskirai. 
Iš profesinės pusės, kasdien mūsų li
goninės priimamajame apžiūrime 
apie 20 ligonių, besiskundžiančių šir
dies skausmu, ir tik vienas ligonis tą 
dieną ar net kas kelios dienos iš tik
rųjų patiria tikrą širdies ataką. Tad 
nenustebkite, jei, vadovaudamiesi 
patarimais šiame rašinyje, ir nuva
žiavę į ligoninės priimamąjį, dažniau
siai būsite stebimi, ar net paguldyti į 
ligoninę vienai dienai, kad iš tikrųjų 
būtų įsitikinta, ar neturėjote širdies 
atakos ir nesergate išemine širdies 
kraujagyslių liga, kad jums padarys 
keletą kraujo tyrimų, užrašys elek
trokardiogramą, dažniausiai kitą ry

tą atliks širdies krūvio mėginį (ang
liškai — „stress tęst"). 

Galbūt nustebsite sužinoję, kad 
didžioji širdies atakų dauguma pasi
reiškia kitaip, subtiliau, nei minėtas 
holivudiškas scenarijus. Tikrovėje 
širdies skausmas yra dažniausias ir 
dominuojantis nusiskundimas, bet 
dažnai jis nebūna itin intensyvus, 
gali pasireikšti kaip širdies maudi
mas, sunkumas krūtinėje, slegiantis 
jausmas („tarsi dramblys ant krūti
nės sėdėtų"). Dažnai šis skausmas 
plinta į kaklą, kairę ranką, petį. 
Kartais kažkoks nepatogumas petyje 
ar rankoje pasireiškia ne skausmu, o 
rankos tirpimu, nejautra. 

Krūtinės skausmas vadinamas 
angina. Ją sukelia kraujotakos nepa
kankamumas, užsikimšus ar kritiš
kai susiaurėjus vienai, ar kelioms šir
dies kraujagyslėms. Dažniausiai tai 
atsitinka, pažeidus vieną iš choleste
rolio ir kalcio pilnų plokštelių krauja
gyslės sienelėje (aterosklerotinei 
plokštelei). Šioje vietoje išsivysto 
trombas, sutrikdantis kraujo prista
tymą į didelę dalį širdies raumens, 
kurį paprastai maitina minėta širdies 
vainikinė arterija. Be širdies skaus
mo, gali išsivystyti širdies aritmija, 
kuomet, sutrikus širdies ritmui, šir
dies raumuo nepajėgia efektyviai 
susitraukti ir pompuoti kraują. Dėl to 
dar labiau pablogėja kraujotaka ir taip 
išsivysto ydingas ligos ratas. Kiek re
čiau širdies kraujotaka sutrinka ne 
dėl trombo, bet dėl vainikinės arteri
jos spazmo. Vis tik širdies skausmas 
yra dažniausias ir svarbiausias ligos 
požymis, sukeliamas širdies raumens 
pažeidimo. 

Svarbu širdies skausmą atskirti 
nuo kitų krūtinės skausmų, kuriuos ga
li sukelti rėmuo (gastroezofaginis ref-
liuksas), krūtinės skeleto raumenų 
skausmas ir t.t. Širdies skausmas ski
riasi ne tik savo intensyvumu, bet ir 
tuo, kad jis dažnai pablogėja fizinio 
aktyvumo metu, pagerėja ramybėje ir 
išgėrus nitroglicerino (specialaus 
vaisto, kuris naudojamas numalšinti 
ūmų širdies skausmą. Sis vaistas 
naudojamas po liežuviu), nesusijęs su 
mityba ir dieta, pagerėja ir pablogėja 

bangom, dažnai lydimas dusulio, šal
to prakaito pylimu (diaforeze), šir
dies permušimais, bendru silpnumu, 
pykinimu ar vėmimu, galvos svai
gimu, dažnai intensyviu galvos skaus
mu, ypač vyresniems pacientams. 

Tuo tarpu rėmuo yra dažniausia 
krūtinės skausmo priežastis. Jį suke
lia maisto atpylimas iš skrandžio į 
stemplę pavalgius. Šio tipo skausmas 
dažniausiai graužiantis, apatinėje 
krūtinkaulio dalyje, dažniausiai užei
nantis po maisto ir lengvai numalšina
mas rūgštingumą mažinančiais vais
tais. Šis skausmas nenumalšinamas 
poilsiu ar nitroglicerinu, retai kada ly
dimas dusulio ar širdies permušimų. 

Svarbu atsiminti, kad moterys 
rečiau skundžiasi tipiškais širdies 
smūgio simptomais ir dažnai jas var
gina gan netradiciniai simptomai: 
ūmus nepatogumo jausmas viršuti
nėje pilvo dalyje, staigus nepaaiški
namas silpnumas, pykinimas, galvos 
svaigimas. 

Svarbiausias principas, įtarus 
širdies ataką, yra veikti greitai ir 
efektyviai. Užėjus ūmiam širdies 
skausmui, reikėtų pabandyti nusira
minti, išgerti nitroglicerino ir skam
binti 911 kuo greičiau, patartina ne
delsti ilgiau nei 5 minutes, jei skaus
mas nepraeina. Svarbu atsiminti, 
kad esminis faktorius, dažnai iš es
mės nulemiantis širdies atakos baig
tį, yra greitai ir laiku suteikta kvali
fikuota medicinos pagalba. Suteikus 
medicinos pagalbą per pirmas 60 mi
nučių, mirtingumas nuo širdies smū
gio sumažėja kelis kartus. Taigi, išti
kus širdies smūgiui, nepatartina del
sti, „laukti ir pažiūrėti, kas bus to
liau", bet nedelsiant kviesti greitąją 
medicinos pagalbą. Be jau minėto 
nitroglicerino, patartina išgerti 1 
tabletę aspirino, kuris neleis kraujo 
plokštelėms kibti vienai prie kitos ir 
tuo sumažins trombo vystymosi grei
tį. Paprastas aspirinas šiuo atveju 
yra nepamainomas, jis gerokai su
mažins mirtingumo riziką. 

Širdies ataką ligoninėje nustato
me, remiantis ligonio istorija, elektro
kardiogramos duomenimis, specia
liais kraujo testais, vadinamaisiais šir
dies enzimais, kurių lygis keliagubai 
padidėja, esant ūmiam širdies rau
mens pažeidimui. Širdies veikla nuolat 
sekama, prijungus širdies monitorių' 
ir uždėjus specialius elektrodus ant 
kūno. 

Jei jums pasisekė ir po pirmų 12 
ar 18 valandų širdies atakos tikimybė 
buvo atmesta, tai dar nereiškia, kad 
jūs nesergate išemine širdies liga ir 
kad šis skausmas nepasikartos arti
miausioje ateityje. Dažniausiai prieš 

Sausų akių sindromas 
Pastaruoju metu pas oftalmolo

gus ateina daugiau pacientų, kurie 
skundžiasi, jog akyse jaučia degini
mą, smėlį, niežulį, sausumą, jos bijo 
šviesos, greitai pavargsta skaitant ir 
žiūrint televizorių. Moterims nepato
gu naudotis kosmetika. 

Ištyrus pacientą ir atlikus specia
lius patikrinimus, dažniausiai nusta
tomas sausų akių sindromas. Šis sin
dromas kiekvieną žmogų veikia skir
tingai. Dažnai akys iš pažiūros atrodo 
sveikos. Žvelgiant pro oftalmologinius 
prietaisus, kai kada matyti nedideli 
folikulų gumburėliai, paraudimas, 
akių kampučiuose susidaro luobelės. 

Kai sausos akys ligonį labai var
dina, jis gali jas trinti, taip sukelda-

s vokų mikrotraumą ir įšprovo-
amasjų uždegimą. 

t sausam ir vėjuotam orui, pa-
užterštumui, lankantis sau

noje, garinėje pirtyje, savijauta blogė
ja. Skiriasi ir paros metas - vieniems 
pablogėja naktį ir rytą, kitiems dieną ar
ba vakare. Kai trūksta ašarų skysčio, 
akių sausumą gali staiga pakeisti 
ašarojimas, o tai irgi labai nepatogu. 

Ligos priežastys 

Susirgti galima, kai dirbant kom
piuteriu ir skaitant stipriai sutelkia
mas dėmesys, rūkant, nešiojant kon
taktinius lęšius. Taip pat kai sausas 
patalpų oras, smarkiai užterštas oras 
lauke, mityboje stinga vitaminų. Ligą 
sukelia ir amžius, klimaksas, meno
pauzė, nėštumas, maitinimas krūti
mi, chroniškas miego stygius. 

Gydymas 

Gydymui naudojami dviejų rūšių 

preparatai. Tai dirbtinės ašaros (ar-
tificial tears) ir akies ragenos būklę 
gerinantys preparatai. Dirbtinės aša
ros naudojamos, kai neužtenka savų. 
Jos sudrėkina paviršių ir pašalina 
nemalonius pojūčius. Antrosios gru
pės preparatai padeda atkurti švelnų 
ragenos epitelį, yra tarsi jos statybinė 
medžiaga. Skiriasi preparatuose 
esantis konservantų kiekis, klampu
mas ir antimikrobinis poveikis. Gy
dytojas juos skiria pagal ligos stadiją. 

Gydytojas rekomenduoja 

Sausų akių sindromu besiskun
džiantys žmonės turėtų vengti ilgai 
būti šalia šildymo įrenginių, jeigu 
patalpų oras sausas, naudoti drėkik-

Nukelta | l ips i . 

išrašant iš ligoninės, rekomenduoja
ma padaryti širdies krūvio mėginį. 
Retkarčiais šis testas atidedamas ke
lioms dienoms ir atliekamas ambula
toriškai. Šis testas gali išryškinti 
slaptą širdies ligą. Remiantis šio tes
to rezultatis, gydytojai padaro svar
bius sprendimus, kokiais vaistais jus 
gydyti ir ar reikalingas papildomas 
širdies ir kraujagyslių ištyrimas. 

Turbūt nereikia minėti sveiko 
gyvenimo bei atsikratymo įpročiais 
svarbos tolimesnei išemines ligos 
prevencijai. Nepamirškime sveikos 
mitybos, fizinio aktyvumo, choleste
rolio kontrolės, kūno svorio kontro
lės, kraujo spaudimo kontroles, dia
betu sergantiems — geros kraujo 
gliukozės kontrolės. 

Pagrindinis patarimas, kurio 
svarbą norėčiau primygtinai pa
brėžti, yra: 

Ištikus širdies skausmui ar ki
tiems požymiams ir įtarus širdies 
ataką, nedelsiant ieškokite kvalifi
kuotos medicinos pagalbos. Kiekvie
na uždelsta minutė mažina tikimy
bę, kad jei šis Širdies skausmas yra 
sukeltas ūmios širdies atakos, ligos 
gydymas bus palankus. Nedelskite. 
Gėriau kelis kartus apsilankyti ligo
ninės priimamajame be reikalo, nei 
pražiūrėti širdies ataką. Nežaiskite 
„Palauksime ir pažiūrėsime, kas bus 
toliau" žaidimo. Tikrąja šios frazės 
prasme, dažnai tai yra gyvybės ar 
mirties klausimas. 

Tad bukime sveiki! 
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ManipuliacijiįL la ikas 
Tuomet tik Rusijos žiniasklaida 

bandė įteigti, kad Lietuvos dešinieji 
šitaip bando nuversti į valdžią atėju
sius kairiuosius. Lietuvoje tokios ver
sijos nelipo - atrodė tik kvailai juo
kingos. 

Jeigu J. Abromavičius iš tikrųjų 
būtų ką nors tikro ištyręs, proku
ratūra laisvai galėjo jo raštais pasi
naudoti, bet, deja, ir šiandien nieko 
negali apkaltinti dėl tilto sprogdini
mo. 

Beje, apie J. Abromavičiaus as
menį šį tą pasako ir duomenys apie jo 
šeimą. Turbūt nerastume kito tokio 
savanorio, kurio senelis būtų parti
zanų nužudytas bolševikas, o tėvas -
stribas, neėmęs Lietuvos pilietybės 
Burokevičiaus partijos sekretorius (Iš 
L. Simučio liudijimo komisijai). 

Tiesa, prokuratūra nustatė, kad 
J. Abromavičių susprogdino Vladas 
Grybauskas, kuris paskui neaiškio
mis aplinkybėmis pats nusišovė (o gal 
buvo nušautas?). 

Galima būtų patikėti, kad išsi
aiškinę J. Abromavičiaus provokacinį 
vaidmenį, linčo teismą jam surengti 

galėjo ir kas nors iš savanorių. Bet 
dar labiau tikėtina, kad jį pašalino už 
blogai atliktą darbą (nesugebėjo 
išprovokuoti pilietinio karo). Rusijos 
specialiųjų tarnybų toks braižas: 
sunaikinti visų operacijų pėdsakus. 

Šiandien už tiesą puolamas gene
rolas A. Pocius. Gal kaip tik dėl to, 
kad be Amerikos lietuvio Jono Kron-
kaičio jis .pirmasis generolas, nebuvęs 
sovietų karininku, Vakaruose karo 
mokslus baigęs patriotas? 

Pasak Seimo narės Rasos Juk
nevičienės, šiandien ..Gazpromo" pi
nigais ginama susikompromitavusi 
VSD vadovybė seka ir klausosi tele
fonų tų savanorių, kurie susitinka su 
signataru L. Simučiu. 

„Panašu, kad valdoma demok
ratija greitai bus per švelnus termi
nas ne tik Rusijai, bet ir KGB rezer
vistų ir įvairių nomenklatūrininkų 
manipuliuojamoje Lietuvoje", - sakė 
R. Juknevičienė. 

Prezidentas V Adamkus teigė: 
,,Nesikišu į manipuliacijas dėl VSD". 

Laikas labai patogus tiesą su
painioti su melu. 

MARIJOS DIENA ŠILUVOJE 

LINA PEČELIŪNIENE 

Netekusią Seimo pasitikėjimo, 
Valstybės saugumo departamento 
(VSD) vadovybę aptarnaujanti ži
niasklaida atvirai prisipažino, kam 
reikalingas tas kelių mėnesių laiko
tarpis, kol prezidentas Valdas Adam
kus ieško naujo kandidato į VSD va
dovo postą. Per tą laiką veikiantieji 
prieš valstybę pasistengs sutrypti 
konservatorius, aktyviausiai tyrusius 
VSD veiklą. Tam tikslui ištraukta 10-
mečio senumo Juro Abromavičiaus 
nužudymo byla, kurios Generalinė 
prokuratūra iki šiol nepajėgia nei 
ištirti, nei nutraukti. 

Socialliberalai pareikalavo Seime 
sudaryti J. Abromavičiaus nužudymo 
tyrimo komisiją (nors, pagal Kons
titucinio teismo išaiškinimą, Seimas 
tikrai negali perimti prokuratūros 
funkcijų - tirti nusikaltimus). O kai 
kurios televizijos laidos jau iš anksto 
dundėjo: kalti konservatoriai. 

Dėl prokuratūros neįgalumo (ar 
tyčinio neveiklumo) per dešimtmetį į 
lietuvių galvas kažkodėl įspausta ver
sija, neva buvęs savanoris ir saugu
mietis J. Abromavičius tyrė 1993 m. 
savanorių maištą ir tilto per Bra
žuolės upelį sprogdinimą 1994 in. 
Atseit jį ir nužudė tie, kuriuos jis 
ištyrė - maišto organizatoriai ir tilto 
sprogdintojai. 

1993 m. rudenį suorganizuota sa
vanorių pasitraukimo į pakaunės miš
kus akcija - neabejotinai buvo didžiu
lė provokacija ir gudriai surengtas 
pianas pilietiniam karui sukelti. 

Vytautas Landsbergis jau tada 
pats pirmas pasakė, kad savanorių 
pasitraukimas naudingas tik valdan
čiajai LDDP ir Rusijos žvalgybai 
'GRU). 

Patriotai savanoriai, pasiryžę 
ginklu ginti ką tik atkurtą valstybę ir 
už ją gyvybę aukoti, turėjo pagrindą 
(kaip ir didelė tautos dalis) nepa
sitikėti tuo metu rinkimus laimėju
siais buvusiais komunistais (LDDP). 
Tuomet daug kas įtarė, kad LDDP 
grąžins Lietuvą į okupantų rankas. 

O Savanoriškoji krašto apsaugos 
tarnyba (SKAT) tuomet sulaukė val
džios grasinimų ją išvaikyti, suma
žinti finansavimą. Ypač savanorius 
keikė tuometinis Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto pirmininkas Vy
tautas Petkevičius. 

Rugsėjo 14 d. vėlų vakarą sava
noriams išplatinta faksograma - įsa
kymas skubiai iš jų paimti ginklus. Iš 
esmės tai ir buvo didžiausia paskata 
savanorių nepaklusnumo akcijai. 

Ir labai svarbu, kad tą įsakymą, 
liudininkų teigimu, surengė SKATo 
Kauno apygardos teritorinio gynybos 

-•štabo viršininkas J. Abromavičius. 
Labai daug istorijai Seimas pa

sitarnautų, jei sugebėtų ištirti J. 
Abromavičiaus asmenybę, biografiją 
ir ryšius. 

Savanoriai prisimena, kad J. 
Abromavičius skatino nevykdyti (jo 
paties parengto) įsakymo ir išeiti į 
mišką. Pats surašė savanorių rei
kalavimus valdžiai. Vėliau juos ap
lankęs miške smerkė akciją ir abejojo, 
ar valstybei reikia finansuoti krašto 
apsaugą. 

Kai Seimo komisijos dėka pavyko 
savanorius įtikinti grįžti iš miško, 
pasak Kovo 11-osios akto signataro 
Liudviko Simučio, naktį savanoriai 
gavo J. Abromavičiaus faksą apie ren
giamą jų stovyklos šturmą. Kai sa
vanoriai grįžo, Kauno štabe rado J. 
Abromavičių su savo bendrais girtau
jančius. 

Ir galbūt nebūtų buvę išvengta 
susišaudymo, jei monsinjoras Alfon
sas Svarinskas nebūtų stojęs į tarpą 
ir pasakęs: geriau šauk į mane. 

Kai pavyko užgniaužti provoka
ciją, J. Abromavičius pakvietė sava
norius vėl kar tu su juo pasitraukti. 

Apie tai dabartinei Seimo komisi
jai, vadovaujamai „darbietės" Loretos 
Graužinienės, paliudijo dabart inis 
kariuomenės lauko pajėgų vadas bri
gados generolas Arvydas Pocius. Dėl 
to liudijimo jis buvo baisiai užsipultas 
VSD vadovybę aptarnaujančios spau
dos. Skambios straipsnių antraštės 
rėkė: generolas - melagis, o J. Abro
mavičiaus našlė jam grasina teismais 
su 100 tūkst . Lt ieškiniu už šmeižtą. 

A. Pocius, per pakaunės įvykius 
perėmęs vadovavimą SKAT'ui iš at
sistatydinusio Jono Gečo, dabar sako 
tikrą tiesą. Grįžusius iš miško sava
norius J. Abromavičius vėl kvietė pa
sitraukti. To meto spauda rašo, kad 
rugsėjo 22 d. vakare J. Abromavičius 
per radiją „paragino kitus savanorius 
prisijungti prie jo viename Kauno 
fortų" („Kauno laikas", 1993.09.23). 
Tik savanoriai juo nebepasitikėjo, o 
A. Pocius jį nušalino nuo tarnybos. 

Tuometinio krašto apsaugos mi
nistro A. Butkevičiaus vaidmuo buvo 
ne mažiau įtartinas negu J. Abroma
vičiaus. A. Butkevičius į mišką pasi
traukusius savanorius vadino krimi
naliniais nusikaltėliais ir siūlė jėga 
juos sunaikinti . . 

Romasio Vaitekūno vadovaujama 
Vidaus reikalų ministerija buvo pa
ruošusi .Arą" smurtui prieš sava
norius. 

Taikiai išspręsti konfliktą ypač 
stengėsi ne tik opoziciniai dešinieji, 
bet ir kairieji (garbė jiems) - Gedi
minas Kirkilas, Nikolajus Medvede
vas. Labai svarbu tai, kad už smurtą 
nepasisakė ir tuometinis prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Įdomu, kad J. 
Abromavičius pašnibždėjo A. Bra
zauskui, neva savanoriai rengiasi jį 
nužudyti. Gal tuo buvo siekiama, kad 
prezidentas pasirašytų už savanorių 
likvidavimą? 

Į mišką pasitraukę buvo 39 sa
vanoriai. Jei jie tada būtų buvę sunai
kinti, pasak L. Simučio, už juos būtų 
stoję 12 tūkst. savanorių, ir pilietinis 
karas būtų buvęs neišvengiamas. 

Pilietinis karas būtų buvęs nau
dingas Rusijai, besistengiančiai įro
dyti pasauliui, kad be jos kariuome
nės lietuviai susipjauna. Įdomu, kad 
panašias savanorių protesto prieš 
valdžią akcijas tuomet bandyta suor
ganizuoti ir Estijoje, ir Latvijoje. 
Gruzijoje tuo pat metu pavyko išpro
vokuoti ginkluotųjų pajėgų tarpusa
vio kovą, įvykdyti valdžios perversmą 
- sunaikinti nepriklausomybę, ir Ru
sijos kariuomenė ten pasiliko neva 
kaip taikos garantas. 

Tilto per Bražuolę sprogdinimas, 
kai tik per plauką pavyko išvengti 
Rusijos keleivinio traukinio katastro
fos, irgi buvo naudingas tik Rusijai, 
tuomet siekusiai nekontroliuojamo 
karinio tranzito į Karaliaučių. 

Siekta įrodyti, kad Lietuva, ver
čianti t raukinius su civiliais žmo
nėmis, neverta būti NATO nare (ką 
tik buvome parašę prašymą mus pri
imti į NATO). 

Tuomet net košmariškame sapne 
nebūtum susapnavęs, kad po dešimt
mečio už anas provokacijas ir nu
sikaltimus bus ciniškiausiai apkaltin
ti Lietuvos nepriklausomybės strate
gai dešinieji, labiausiai pasistengę, 
kad mūsų valstybė atsikratytų oku
pantų ir įstotų į NATO. 

Sausio 13 d. Šiluvoje švęsta Ma
rijos diena sutapo su skaudžia tautai 
istorijos data —: Laisvės gynėjų diena, 
todėl tądien Svč. M. Marijos Gimimo 
bazilikoje buvo meldžiamasi už Lie
tuvą. Pasveikinęs piligrimus, Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pa
dėkojo šv. Mišias koncelebravusiems 
Vilkaviškio vyskupui Rimantui Nor
vilai ir Šiaulių vyskupui Eugenijui 
Bartuliui, taip pat broliams kuni
gams, ypač gausiai susirinkusiems 
Kauno I dekanato dvasininkams. 

Eucharistijos liturgijai vadovavęs 
arkiv. S. Tamkevičius savo homilijoje 
Sausio 13-osios stebuklą palygino su 
Evangelijoje minimu Jėzaus stebuklu 
Galilėjos Kanoje: prieš beginklius 
laisvės ištroškusius žmones, rankoje 
laikiusius rožinius, o ne automatus, 
sovietų tankai sustojo suspėję pasi
glemžti keliolikos žmonių gyvybę. 

Sausio 20 d. Marijampolės kul
tūros centre vyko XIII Vilkaviškio 
vyskupijos moksleivių ir jaunimo 
chorų, vokalinių ansamblių šventė 
„Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvy
nei". Joje dalyvavo apie 20 kolektyvų 
iš įvairių vyskupijos vietų (iš viso 515 
dalyvių). Visus susirinkusius — tiek 
dalyvius, tiek žiūrovus — su šia gra
žia švente pasveikino Vilkaviškio vys
kupas Rimantas Norvilą, linkėda
mas, jog ši šventė būtų kaip šviesos 
spindulys, padedantis nušviesti svar
biausius dalykus gyvenime, bei 
džiaugdamasis, jog ji ugdo tikėjimą 
gėrių. 

Visi kolektyvų vadovai ir kon-

Vilniaus pedagoginio universite
to Katalikų tikybos katedroje magist
rantams jau antri metai dėstoma 
krikščioniškosios antropoliginės pe
dagogikos programa. Šioje magis-
trantūrinio lygio programoje daugu
ma studentų yra mokyklose dirban
tys tikybos mokytojai, norintys pa
kelti savo akademinę kvalifikaciją. 
Tad visos paskaitos skaitomos po 
pietų ir baigiamos vakare. 

Dėstomi dalykai — naudingi bū
simiesiems ir jau esantiems peda-

,.Kąs juos sustabdė? Mes tikime, jog 
anuomet Dievas padovanojo mums 
laisvę, o Svč. Mergelė Marija užstojo 
savo šalies vaikus", — sakė ganytojas 
ir ragino rožinio malda prašyti Dievo, 
kad vadovauti tautai būtų renkami 
padoriausi žmonės. Arkivyskupas ra
gino „imti rožinį ir melsti Dievą dar 
vieno stebuklo" gelbėjant tautą iš al
koholizmo liūno, kuriame verslinin
kai jau skandina ne tik suaugusius, 
bet ir paauglius, vėliau dėl to da
rančius nusikaltimus. „Burkimės į 
gyvojo rožinio grupeles ir melskimės 
už Lietuvos reikalus", — užbaigda
mas homiliją ragino ganytojas. Prieš 
palaiminimą arkivyskupas padėkojo 
piligrimams, nepabūgusiems vėjuotą 
dieną atvykti į Šiluvą ir padėkoti 
Dievo Motinai, per sunkius Sausio 
13-osios įvykius atvedusiai Lietuvą į 
laisvę. BŽ 

certmeisteriai buvo apdovanoti Vil
kaviškio vyskupijos „Caritas" padė
kos raštais už moksleivių ir jaunimo 
kūrybiškumo ugdymą puoselėjant 
krikščioniškąsias tradicijas ir dalyva
vimą šventėje. Tradiciniu tapusi ren
ginį organizavo Vilkaviškio vysku
pijos „Caritas" pagalbos centro „Rū
pintojėlis" vadovė gydytoja Emilija 
Montvilienė,. Marijampolės mokslei
vių kūrybos centro choro studija „Vy
turėlis" (vadovas — Albinas Naktins-
kas), Vilkaviškio vyskupijos „Cari
tas" programų koordinatorius deka
natuose Giedrius Sinkevičius, šven
tę vedė Odeta Pučinskienė. 

BŽ 

gogams, kurių nemaža jau yra sukūrę 
šeimas. Studijuojantiems ypač arti
mos yra psichologinio ir dvasinio 
konsultavimo paskaitos ir praktika. 
Dėsto vizituojantis kun. prof. dr. 
Kęstutis A. Trimakas. Mokomasi 
konkrečiai padėti mokiniams ir tė
vams spręsti gyvenime iškylančias 
agresyvumo, smurto, skyrybų, depre
sijos, savižudybės ir kitas problemas, 
remiantis tiek psichologinėmis ži
niomis, tiek katalikiškąja pasaulėžiū
ra bei morale. XXI 

CHORŲ IR VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ ŠVENTĖ 

Dėstoma krikščioniškosios antropologijos pedagogika 
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„Palaiminti turintys vargdienio 
dvasią, jų yra dangaus karalystė..." 

Palaiminimai skirti mums vi
siems, bet yra žmonės, kurie ypatin
gai pašaukti gyventi palaiminimų 
dvasia - tai Palaiminimų bendruo
menės nariai. Ar norėtumėte apie 
juos sužinoti daugiau ? 

Apie apsilankymą ir gyvenimą 
Palaiminimų bendruomenėje Bel
gijoje su džiaugsmu sutiko papa
sakoti Daiva Sidiškytė, 27 metų 
KTU anglų kalbos dėstytoja. 

„Pirmą kartą Palaiminimų ben
druomenę išvydau per televizorių dar 
būdama paauglė. Mane pritrenkė ir 
sužavėjo tai, kad šitoje bendruomenė
je gali gyventi visų pašaukimų žmo
nės: viengungiai, vienuoliai, kunigai, 
šeimos su vaikais. Nereikia tapti kaž
kuo, kad įeitum į šią bendruomenę. 
Kaip toje giesmėje: „Come as you are 
to worship" - „Ateik toks, koks tu esi, 
šlovinti." 

Bendruomenės narius vienija 
meilė, troškimas tarnaut i Dievui, 
Jam atsiduoti. Man artima jų laisvė, 
malda kūnu - šokis - ir paprastumas, 
ypatingas paprastumas. Taip pat 
neturtas, ypatingas pasitikėjimas 
Apvaizda, Jos globa. Bendruomenė 
akcentuoja, kad visas gyvenimas turi 
būti šventėjimo kelias. 

Pasaulyje yra 85 namai, kuriuose 
gyvena per 1,300 narių, ir kiekvieni 
namai turi savo charizmą: vieni ren
gia rekolekcijas, kiti yra kontemplia
tyvūs, dar kiti atsidavę užtarimui, 
kiti rengia šokių sesijas. Žinau vienus 
namus, kur gyvena menininkai, ten 
yra specialiai jiems adaptuota regula. 
Pvz; jeigu Dievas tuo metu kviečia 
tave kurti, tu gali nedalyvauti litur
ginėse pamaldose, bet eiti į savo celę 
ir atsiduoti kūrybai. 

Į šią bendruomenę mane pa
traukė vidinė laisvė. Šv. Augustinas 
yra pasakęs: „Mylėk ir daryk ką 
nori". (Yra vieno iš jo bendruomenės 
nario kunigo Jacąues Phillipe knyga, 
išleista lietuviškai - „Vidinė laisvė"). 
Vidinė laisvė šlovinti Viešpatį ir 
gyvas tikėjimas. Vien tai kaip jie 
meldžiasi, kaip elgiasi, jų kūno laiky
sena, kaip jie kalba apie Jėzų - tai 
liudija apie tai, kad Jėzus tikrai yra 
gyvas - gyvas šiandien, įtakoja ir 
keičia žmonių gyvenimus. Išgirdau 
neįtikinamiausių liudijimų apie rea
liai perkeistus gyvenimus - žmonių, 
kurie patyrė vidinį, o kai kurie ir fi
zinį išgydymą. 

Pajutau, kad ypatingai stiprus 
yra Dievo palaiminimas bendruo
meniniam gyvenimui. Aišku, laimi
namas kiekvienas žmogus, kažkokiu 
būdu pasišventęs Dievui, bet ypatin
gas palaiminimas yra skirtas ben
druomenei - ji yra palaiminama cha
rizmomis - Šv. Dvasios dovanomis. 

Kaip katekizmas sako, charizmos 
yra duodamos Bažnyčios ugdymui. 
Bet kuri bendruomenė - tai Bažny
čios atstovai, kurie tarnauja. Jų misi
ja yra visuotinė misija: ugdyti baž
nyčią, liudyti Kristų, skelbti Evan
geliją. 

Bendruomenėje labai stipri eku
meninė dvasia. Palaiminimų ben

druomenė yra įsipareigojusi melstis 
už žydų tautą, kad ji įtikėtų, jog 
Jėzus yra Mesijas. Labai stipriai iš
gyvenau Dievo meilę ir palaiminimą 
žydų tautai - juk Viešpaties pašauki
mas neatšaukiamas. Žydų tauta iš 
tikrųjų yra išrinktoji. Stačiatikių 
bažnyčia taip pat labai stipriai įtako
ja liturgines pamaldas, yra giedamos 
jų giesmės. Atradau jų dvasingumą ir 
grožį. 

Man labai stipriai kalba ženklai. 
Šioje bendruomenėje kūnu patvirti
nama tai, kas sakoma žodžiais, nes 
kūnas taip pat įjungiamas į maldą. 
Pvz.: rankų iškėlimas meldžiantis: 
„Štai, Viešpatie, atnešu savo maldą, 
kaip smilkalus prieš Tave". Viskas 
labai tvarkinga, o kartu ir labai gyva. 

Supratau, kad Dievas laimina 
mažą ištikimybę: kasdienei maldai, 
savo mažoms pareigoms - laimina 
neįtikinamiausiais vaisiais. Pati tai 
patyriau. Atvažiavau išsekusi, pavar
gusi, nematydama gyvenimo tikslo. 
Turėjau viltį atsigauti. Vien dėl kal
bos barjero negalėjau daug bendrauti 
su bendruomenės nariais. Kasdie
nybė buvo labai paprasta: darbas vir
tuvėje - skutant bulves ir ruošiant 
salotas, liturginės pamaldos, kasdie
ninė adoracija (valandą laiko), Šv. 
Rašto skaitymas. Bėgant laikui, paju
tau neįtikėtinus pasikeitimus savyje. 

Dievas ypatingai laimina mūsų 
paprastus žingsnius link Jo - kas tai 
bebūtų - darbas ar malda, adoracija. 
Ne visada adoracijoje kažką jauti, bet 
laikui bėgant pajunti, kaip kažkas 
keičiasi tavo viduje, ir keičiasi radi
kaliai. Nereikia daryti neįtikėtinų 
dalykų dėl Dievo. Mes žengiam tik 
vieną žingsnelį link Jo, o Jis padaro 
daug daugiau žingsnių link mūsų. 

Dievas pirmas ateina pas žmogų 
— tik, apdovanoti tuo patyrimu, mes 
galime atsiliepti tuo pačiu. Neįma
noma atsiliepti į Dievo meilę, jeigu 
jos neišgyveni. Svarbu, kad ieško
tume ir melstume malonės tai patirti. 
Nes tik tuomet galime atsiliepti į Jo 
kvietimą Jį sekti, labiau mylėti, 
atsiduoti ir paaukoti Jam savo gy
venimą. 

Mane Dievas apdovanojo nauju 
gyvenimo džiaugsmu ir prasme, taip 
pat nauja viltimi. Per tą laiką naujai 
įsimylėjau Dievą - tai įvyko natūra
liai - patiriant Jo grožį, Jo meilę, Jo 
šlovę - ypatingai per liturgines valan
das. Vieną vakarą visa bendruomenė 
per liturgines pamaldas giedojo gies
mę: - „Tu esi Tas, kuris buvai, kuris 
esi ir kuris ateisi", - tuomet labai 
stipriai teko tai išgyventi. Trokštu, 
kad nepaprasto grožio Palaiminimų 
bendruomenės giesmės ir muzika 
pasiektų Lietuvą. 

Palaiminimų bendruomenę įkūrė 
dvi šeimos. Štai jų žodžiai, kurie 
galėtų būti bendruomenės motto: 
„Nėra šventumo be maldos, be at
sivertimo, be bendruomeninio gyve
nimo ir be širdies neturto". Pajutau 
kvietimą į pastovų atsivertimą, kas
dienį šventėjimą per paprastus da
lykus - ištikimybę tam, kam esi įsi
pareigojęs. Kad ir čia, Kaune - parei
gos darbe, namuose, įsipareigojimai 
Bažnyčioje - ten, kur esu, ir yra vieta, 
kur gali apsireikšti Dievo galybė, 
vieta, kur keičiamas pasaulis. 

Mano pareiga - būti ištikimai 
t iems darbams, kuriuos man yra 
davęs Dievas. Tai mažų dalykų pri
ėmimo ir pamilimo mokykla. Kartais 
būnu pavargusi ir turiu išplauti neš
varų puodelį. Jei aš tai padarau, man 
atrodo, kad pradžiuginu Jėzų - nes 
tai buvo tai, ką reikėjo tą akimirką 
padaryti. Juk Jėzus pasakė: „Kas 
nėra ištikimas mažuose dalykuose, 
tam nebus patikėti dideli". 

Bendruomenė nepaprastai pasiti
ki Apvaizda, ir jos gyvenimas tai 
liudija. Jie gyvena iš savo rankų 
darbo ir žmonių aukų. Kol kas ne
girdėjau, kad neišgyventų. Prancū
zijoje sunkiau, nes yra išleistas 
įstatymas, kad šeimų tėvai turi dirbti 
- tiems šeimos vyrams tenka prisi
taikyti prie naujų sąlygų. Bend
ruomenė gyvena vienuoliniu ritmu: 
kasdien giedamos liturginės valan
dos, dalyvaujama šv. Mišiose, skiria
ma bent valanda adoracijai, asme
ninei maldai. Jeigu tu išeini į pasaulį, 
tai pasidaro sudėtinga. Nežinau, kaip 
jie sprendžia šią problemą, tačiau 
reikia reaguoti į šiuolaikinio gyveni
mo iššūkius. 

Gyvendama bendruomenėje, ne
jaučiau didelės prabangos, bet nebu
vo ir jokio nepritekliaus - „Jūs 
ieškokite Dievo karalystės, o visa kita 
bus pridėta". Kiekvienas melsda
vomės už konkrečius maisto produk
tus - kad jų nepritrūktų bendruo
menei. Pvz.: aš meldžiausi, kad 
nepritrūktų miltų. Tai taip paprasta 
- atnešti Dievui savo kasdienius po
reikius. Jam viskas rūpi - ir papras
čiausi, konkretūs, žemiški dalykai. 
Tų dalykų atnešimas Dievui ugdo 
gilesnį pasitikėjimą Juo. 

Pasitikėjimas, pasitikėjimas, pa
sitikėjimas, kurio Dievas niekada 
neapvilia. Tas pasitikėjimas yra vie
nas stipriausių liudijimų šiame pa
saulyje, kuris ieško tvirto pagrindo 
gyvenime, ginkluodamasis kompiute
riais, namais, sąskaitomis banke, 
sveikatos gerinimo centrais... Tai 
kontraliudijimas pasaulio dvasiai -
mes nesame savo gyvenimo šeimi
ninkai - yra Tas, kuris rūpinasi mu
mis, kuris yra virš mūsų ir valdo mū-
sų gyvenimus. Jis yra Seimininkas. 

Bendruomenė yra laiminama, 
nes auga - yra daug pašaukimų, daug 
jaunų žmonių. Tai ženklas, kad au
tentiška Evangelija buvo, yra ir bus 
patraukli - žmonės ieško tikro 
dvasingumo, nori tarnauti Viešpa
čiui, nebijo Evangelijos iššūkių ir 
kryžiaus - je i iš tikrųjų yra skelbiama 
autentiška Geroji Naujiena. 

Netiesa, kad jauni žmonės ieško 
lengvo gyvenimo. Nuostabus liudiji
mas man buvo bendruomenės jauni 
žmonės, kurie pasišvenčia, palieka 
savo šalis, atvažiuoja į bandruomenę. 
Jie palieka savo diplomus - kai kurie 
yra baigę aukštuosius mokslus - var
dan Jėzaus, gilesniojo pažinimo, atsi
davimo Jam. Atsiliepdami į Jo meilę 
išvažiuoja ir pradeda naują nuotykį 
su Viešpačiu. Tai yra kvietimas 
mums. Nebijokim skelbti autentišką 
Jėzų - su jo griežtais žodžiais, kvie
timu išsižadėti savęs, imti savo kry
žių ir sekti Jį. Nebijokime to skelbti, 
nes Evangelija yra žavinga ir pa
traukli, Jėzus tikrai yra nuostabus ir 
patraukia žmones. 

Kai grįžau į Lietuvą, kažkas iš 
mano draugų paklausė: „Ar tau ten 
nebuvo nuobodu ir monotoniška?" 
Bet kaip gali būti monotoniška, jei 
kiekvieną savaitgalį šventės? Kaip 
jau minėjau, penktadienį visuomet 
švęsdavome šabą. Pagal žydišką tra
diciją, giedant psalmes hebrajų kalba. 
Šabas tur i gilią prasmę - kaip pas 
mus sekmadienis - tai laikas, skirtas 
priimti Dievo palaiminimą, sustoti, 
pailsėti Dievuje. 

Visą savai tę intensyviai dirb
davome. Penktadienio ryte ruošda-
vome pasninko valgius. Apie vidur
dienį visi darbai baigdavosi, ir mes 
turėdavome kel ias valandas laiko 
susitvarkyti kambarį , nus ipraust i , 
persirengti, pailsėti. Susirinkdavome 
šeštą - septintą vakaro į bendruo
menės refektorių, kur valgydavome 
skambant muzikai - keli bendruo
menės nariai skambindavo pianinu 
šabui skir tas melodijas. Susėsdavome 
prie baltomis staltiesėmis užtiestų 
stalų, būdavo uždegamos žvakės, 
dažniausiai menoros. 

Šventiniai šabo pietūs prasidėda
vo žydiška li turgija. Dėkodavome 
Dievui už J o palaimą, Jo malonę 
atlikti darbus, kuriuos atlikome, už 
tai, ką tur ime, ką gavome šią savaitę, 
ką patyrėme. Nurimdavome ir prašy
davome Dievo palaiminimo, po to 
džiugiai šokdavome kartu, atsiverda
mi Jam. 

Viso bendruomenės šventės susi
ję su li turginiu kalendoriumi. Man 
jos būdavo kaip tęstinė meditacija -
Bažnyčios tur tų , kurie skirti mums 
visiems, išgyvenimas. 

Teko dalyvauti dviejų bendruo
menės nar ių įvilktuvėse į vienuo
lystę. Nuostabus liudijimas buvo jų 
džiugesys, a t iduodant gyvenimą Die
vui - liudijimas, kad Jėzus yra tas, 
dėl kurio t ikrai verta jį atiduoti. Kai 
tai matai, patiki, kad Bažnyčia nėra 
mirusi - Jėzus veikia joje, ji turi 
ateitį. Tai suteikia vilties ir troškimą 
Jį sekti, vis labiau atiduodant Jam 
savo gyvenimą. Taip pat tai padėjo 
suprasti, kad viskas, ką mes darome, 
yra svarbu. Norėčiau padrąsinti ir 
žmones čia, Letuvoje, kurie darbuo
jasi Bažnyčioje ir galbūt dar nemato 
savo darbo vaisių, nėra įvertinami -
Dievo akyse tai tikrai vertinga, tai 
yra Bažnyčios statyba. 

Dabar mano širdis padalinta tarp 
Lietuvos ir Belgijos. Svarstau galimy
bę išvažiuoti ir pasilikti Palaiminimų 
bendruomenėje. Atradau ten antruo
sius namus, bendruomenės dvasingu
mas man labai a r t imas ir brangus. Ir 
čia, Lietuvoje, s tengiuosi gyventi 
maldos gyvenimą, kiekvieną rytą pra
dedu Pa la iminimų bendruomenės 
liturginėmis pamaldomis, psalmėmis, 
kurias gieda bendruomenė, ir džiau
giuosi, kad dvasiškai esu sujungta su 
jais — žinau, kad už kelių tūkstančių 
kilometrų broliai ir sesės taip pat 
meldžiasi. Tai nuostabi priemonė 
susijungti t iems, kurie yra toli. 
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Naciai leidžia lietuviams turėti 
savo saugumą — Gestapo priežiūro
je: gaudyti dar Lietuvoje pasilikusius 
komunistus, „raudonus" partizanus 
ir likusį darbą atlikti Gestapui. Lei
dimas tik žodis, žaidimas, kad vėliau 
galėtų mus apkaltinti. Lietuvių sau
gumo direktorius, žinomas lietuvis 
V S., kuris, lyg marionetė, virvelių 
traukiamas, turės atlikti užduot}. Di
delis mišinys: miesto karinis komen
dantas, Gestapas, lietuvių saugumas. 
Kas viršininkas, kieno rankose val
džia? 

Jau keletą kartų turėjom susikir
timų tarp komendantūros ir Gestapo, 
kiekvienas sako, kad yra tiesus. 

Įsakymai gaunami iš Berlyno, 
Rytų komisaro, Gestapo ir nežinai 
kartais, ką daryti — įsakymai daž
niausiai prieštarauja vienas kitam. 
Krūvos popierių, krūvos vertimų, 
įsakymų — šiukšlių dėžė. Dauguma 
suimtųjų dirbo dvigubą darbą: buvo 
lyg „komunistai", šnipinėjo rezisten
cijai. Daug grupių (rezistentų) buvo 
nežinoma ir atskirti gerus nuo blogų 
beveik neįmanoma. 

Atveda jaunuolį į komendantūrą, 
sakosi, kad buvęs rezistentas, sėdėjo 
kalėjime už veiklą prieš komunistinę 
valdžią, turėjo būti deportuotas, pa
bėgo iš traukinio ir vis dar slapstėsi. 
Daug kalba, daug meluoja. Man jis 
niekada nematytas, nors sako, kad 
gyvena miesto (mano) rajone. Koks 

mano atsakymas komendantui? Ne
noriu apkaltinti, negaliu pasakyti, 
kad nekaltas. Duodu komendantui 
bendrą apklausinėjimo vaizdą ir jo 
galutinis žodis, sprendimas. Baisu 
pagalvoti, kiek nekaltų kalėjime, kiek 
Gestapo rankose. Skamba telefonas 
— lietuvių saugumas labai svarbiam 
pasitarimui. Gatvės pilnos žmonių, 
kurie skuba į komunistų paliktas 
maisto krautuves, kur su komendan
to leidimu (dokumentu) gali pirkti 
maisto. Policija, vietinės apsaugos 
daliniai tvarko žmonių mases, tikrina 
leidimus. Visiems reikia maisto pro
duktų, visiems reikia gyventi... 

Prie buvusios žydų gimnazijos, 
apsupti SS dalinio, stovi su nuleis
tomis kelnėmis būrelis beveik nuogų 
žydų: vietinis rabinas su žmona, kele
tas gimnazistų, senesnio amžiaus 
moterys. Vaizdas klaikus. Nėra pa
garbos žmogui, nėra... 

Saugumo salė pilna suimtųjų, 
sėdi, stovi, laukia savo eilės. Jauna, 
apie 15-16 metų amžiaus mergaitė, 
suimta netoli miesto, sako buvusi ry
šininkė tarp partizanų, neturi nieko 
bendra su komunistais ir mane gerai 
pažįsta. Niekada nemačiau, niekada 
negirdėjau apie Marytę (slapyvardis 
„Saulutė"). Nerandam įrodymų nei 
už, nei prieš. Kalėjimas, iki mįslė bus 
išspręsta. Marytė perduota Gestapui. 

Kalėjimas. Su komendantu lan
kom suimtuosius, iš kur kai kurie 
paleidžiami į laisvę. Kartais sustoju 
prie mergaitės kameros, kurioje ji vis 

dar laukia paleidimo. Riksmas, skaus
mingas riksmas, kameros durys ati
darytos, Gestapas spardo, muša mer
gaitę, nacių „žmoniškas" apklausi
nėjimas. Staiga durys užsidaro su 
triukšmingu geležies bildesiu. Riks
mas, bjaurūs žodžiai dar girdėti. Ty
la. Ar mergaitė dar gyva? Ir taip kas 
dieną, kas valandą, kas minutę mirš
ta kalti, nekalti, miršta... Staig
menos, netikėtumai — dienos duona. 

Komendanto pažymėjimai (po
piergaliai) daug gyvybių išgelbėti, kol 
Gestapas nesikiša. Gestapui visi 
kalti. 

Norėčiau, kur galima, padėti 
bent tiems, kurie kentėjo, kurių 
šeimos išvežtos į Sibirą... Ne visada 
galiu, neturiu galios, ne visada ko
mendantas manęs klauso. Tie, kurie 
pakliūva į Gestapo rankas — baigti. 
Vieną kartą teko matyti suimtųjų 
tardymą (reikėjo vertėjo). Nenoriu 
prisiminti, kur mačiau, kaip žmogus 
(tardytojas) pavirsta gyvuliu, kur 
žmoniškumui nėra vietos. Mačiau ir 
niekada nepamiršiu, niekada... 

Civilių ir kareivių kapinės, kur 
ilsisi draugai, kur kryžiai auga lyg 
grybai, kur tyla ir ramybė viešpatau
ja. Čia ilsisi Vytautas, Jurgis, Stepas, 
Antanas, kurie padėjo savo jaunystės 
jėgas prieš okupantą, prieš terorą, 
prieš melą, nebijodami kankinimų, 
mirties. 

Sustoju prie Aldonos kapo (nors 
jos čia nėra), mąstau ir ašara rieda 
kur ji dabar, gyva, mirusi... 

Einu prie nepažįstamo, naujai 
supilto, apdengto vainikais kapo, kur 
šalia apleistas, apžėlęs kumštelis, kur 
niekas nesustoja, neaplanko. Koply

tėlės, kryžiai primena teroro laikus, 
pasiaukojimą, draugus. Ilsėkitės ra
mybėje ir nebūsite pamiršti! 

Lietuvių saugumas suima Alfre
dą (dirbo rezistencijai), apskųstą 
esant komunistu, ir jo namuose rasta 
inkriminuojančios medžiagos. Neti
kiu. Skubu į saugumą. Ilgos valandos 
apklausinėjimo ir... laisvas. Iš komen
danto gauna raštelį — švarus. 

J a u kelios dienos r amu, nor
malus gyvenimas, kasdieninis dar
bas. Atsikvepiu. Kas bus rytoj? Šian
dien penktadienis, šeštadieniais poil
sio diena. Dangus apsiniaukęs, juodi 
debesys veja vienas kitą, grumiasi, 
medžiai stiebiasi, ieško saulės, šilu
mos... bet, atrodo, bus lietaus. Nuo
taika prislėgta. 

Apie vidurdienį šūviai mieste, 
kas yra normalu. Šūvių skaičius didė
ja. Skamba visi telefonai: nuo namų 
stogų tarška kulkosvaidžiai, girdėti 
šauksmai ir miestas dideliam pavoju
je. Skambinam nacių daliniui, kuris 
pamažu apsupa miestą. Nuo vietinės 
gimnazijos stogo (priešais komendan
tūrą) kulkosvaidis be perstojo daužo 
komendantūros pastatą, langus. Visi 
į požemį. Po keleto valandų nutilsta 
šūviai. Mieste pilna kariuomenės ir 
tvarka atstatyta. Gatvėse daug su
žeistų, užmuštų. Nelauktas, netikras 
užpuolimas iš miško partizanų. 

Ir vėl telefonas — lietuvių saugu
mas. Baisi žinia — Alfredas tarp 
užmuštų. Gedulo diena — verkia tė
vai, verkia vaikai, visi verkia. Kapi
nės vėl pilnos žmonių dejuoja, ver
kia. Nauji kapai, nauji mediniai kry
žiai su t rumpu užrašu: vardas, gimė, 

• mirė. 

Kai manęs kas paklausia, kokia kelionė labiau
siai patiko, galiu įvairiai atsakyti. Viena galėjo 
patikti dėl to krašto istorijos, kita — imponuoti 
savo gamta, dar kita — nuotykiais ar išgyvenimais, 
ir t.t. O kur reikėjo daugiausia drąsos pasiryžti 
kelionei? Kai savo mintyse perkratau visas lanky
tas vietas ar valstybes, ir pasakyčiau, kad tai būtų 
Japonija, kurią teko lankyti tik vieną kartą, ir tai 
buvo prieš ketvirtį šimtmečio. Bet įspūdžiai 
neišblėso. 

Apkeliavus visas 50 JAV valstijų ir gal beveik 
pustuzinį Kanados provincijų, pabandėme su 

žmona susipažinti ir su pietiniu Amerikos kaimynu 
— Meksika. Po to vyko ir tolimesnės kelionės: pir
miau į Puerto Rico, paskui į Jamaica, ir visur su 
šeima. Vaikams įžengus į keliolikamečių luomą, ir 
jiems neberodant didelio noro su mumis keliauti, 
nutarėme kelionių neatsisakyti, keliauti ir toliau, 
nors ir tik dviese. 

Po truputį pradėjome leisti savo atostogas, dai
rydamiesi po Europos kraštus. Pradėjome su Vo
kietija, Lenkija, Ispanija, ir taip, kasmet aplankant 
vis po vieną valstybę, pakeliavome dar po tuometi
nę Jugoslaviją, Graikiją, Italiją, Prancūziją, Ang
liją. Dar ne visa Europa, bet mums jau po truputį 
pradėjo knietėti ir kiti kontinentai. Jau senokai 
buvom pradėję svajoti apie Japoniją, bet svajonės 
teliko tik svajonėmis, nes tuo laiku Japonija, ir 
ypač jos sostinės Tokyo viešbučiai, buvo žinomi 
kaip beveik patys brangiausi visame pasaulyje, 
kitaip sakant — ne mūsų kišenei. 

Bet štai 1981 metais, mums tik ką grįžus iš 
Londono, pasitaikė „Cbicago Tribūne" perskaityti 
ilgą straipsnį, kuriame to dienraščio kelionių kore
spondentė Marie Mattson įtikinamai įrodinėjo, kad 
keliauti po Japoniją galima ir taupiems keleiviams. 
Ji ten papasakojo apie vadinamąsias labai prieina
mas „Ryokan" stiliaus nakvynvietes, kas reikštų 
vien japonišką virtuvę, autentiškus japoniškus „ta-
tami" kambarius su slankiojančiomis pertvaromis, 
spartietiška kambario apstatymą, be lovų, o tik su 
ant grindų paklotais „futon" matrasais, nors ir 
tariamai patogiais, bet vis tiek — ant grindų! Puiki 
proga patirti japoniško gyvenimo būdą, bet mano 
žmonai tai atrodė per daug japoniška, ypač kai 
sužinojo, kad ten vyrai ir moterys mėgaujasi ben
dromis maudyklėmis. 

Pasirinkome ne ką brangesnius vakarietiško 
stiliaus „business hotels", kurie buvo įkandami ir 
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mums. Tai buvo tuomet naujai atsiradusi viešbučių 
rūšis, kur dažnai keliaujantieji japonai verslininkai 
galėdavo apsistoti mažuose viešbučių kamba
riukuose, kur žmogui skiriama gal apie 6x9 pėdų 
grindų ploto, ir — už labai prieinamą kainą. Ka
dangi dauguma klientų būtų verslininkai, tokie 
viešbučiai paprastai yra netoli miesto verslo cen
tro. 

Pradėjau rinkti daugiau informacijos. Pasiro
dė, kad kukliame ir ne ištaigingame, bet šva

riame Tokyo ar Kyoto „business" viešbutyje kam
barį dviems vienai nakčiai buvo galima gauti už 35-
45 dol., tuo tarpu, kai didieji pasaulinio masto 
viešbučiai tuo metu reikalaudavo kelių šimtų do
lerių. Panašiai ir su restoranais. Sužinojau, kad 
užuot valgant „expense account" tipo restoranuo
se, kur dažniausiai valgo ir vakarieniauja turtin
gesni japonai verslininkai bei išlaidus užsienio tu
ristai, galima visai nebrangiai pavalgyti didžiųjų 
parduotuvių valgyklose, kur paprastai pietauja 
vietiniai, tarnautojai, padavėjai ir t.t. 

Sužinojau, kad nuomoti automobilį Japonijoje 
yra gana brangu, ir, be to, priprasti prie japoniškų 
kelio ar eismo ženklų būtų nelengva. Ir važiuoti, 
kaip ir Anglijoje, reikėtų kaire kelio puse: Geriau 
pasinaudoti labai geru, plačiu, greitu ir saugiu 
Japonijos (JNR) geležinkelių tinklu. Už 210 dol. 
asmeniui gauni 21 dienų „railpass", ir važinėk kur 
nori ir kiek nori. Apie tai kiek vėliau. 

Surinkęs tą visą informaciją, pagaliau nuta
riau, kad pakeliauti po Japoniją būtų ne tik įdomu, 
bet mums ir finansiškai įmanoma, net ir neparda-
vus savo gyvenamojo namo, ar ant jo neužtrau
kiant dar didesnės skolos. Kada skrisime? Šįmet 
jau per vėlu, tai greičiausiai kitą vasarą — 1982 
metais, kas man duotų laiko ir šiek tiek pramokti 
japonų kalbos. Aš norėjau keliauti tik dviese, be 
grupės, be gido, tiktai „ant savęs". Mano laimei, 
netoli esančioje LaGrange Community kolegijoje 

mokė japoniškai, tai ten ir pradėjau per ištisus du 
semestrus, praleisti kelis vakarus per savaitę. O 
kur dar ir savimokslė iš knygų namuose? 

Japonų rašyba 

Kadangi mano tikslas buvo ne tik šiek tiek 
pramokti suprasti šnekamąją japonų kalbą, 

bet ir galėti perskaityti ten sut inkamus pavadini
mus, skelbimus ir t.t., norėjau susipažinti ir su 
japonų rašyba. Nenustebau, išgirdęs iš mūsų klasės 
mokytojos, tikros japonės, kad japonų kalba neturi 
nieko bendra su anglų ar kitokiomis vakarų arba 
indoeuropiečių kalbomis. Net ir su kiniečių kalba, 
nors iš kiniečių kalbos žodyno japonai yra kai ką 
pasiskolinę. Jos nuomone, japonų kalba yra labiau 
panaši į korėjiečių kalbą. Mane tikrai nustebino 
faktas, kad japonai, atrodo, šiandien tokia kul
tūringa tauta, iki trečio šimtmečio po Kr. neturėjo 
nei savos rašybos, kol pagaliau tik tuomet sau pri
taikė kiniečių rašmenis. 

Kaip ten bebūtų, japonų kalbos rašmenys yra 
atėję iš kiniečių, ir japonai juos vadina Kanji. 
Kažkas analogiška į kompiuterinius „icons". Sako, 
kad japonas, keliaująs po Kiniją, pamatęs tuos raš
menis, lengvai supras, ką jie reiškia, nors kinie-
tiškai nemokėtų nei žodžio. Kitaip sakant, jis su 
kiniečiu nesusikalbėtų, bet jo raštą perskaitytų ir 
suprastų. Ilgainiui į japonų kalbą įėjo ir nemažas 
skaičius angliškų žodžių, kaip „taku-shi" (taxi), 
„rajio" (radio), „biiru" (beer), „resutoran" (restau-
rant), „kohi-shoppu" (coffee shop) ir daugiau. Kaž
kaip įsimaišė ir portugališkas „pan" (bread). Keis
ta, bet, pvz., žodis „kami" reiškia ir dievą, ir po
pierių. 

Be kinietiško Kanji yra dar dvi pagalbinės fo
netinės rašmenų sistemos, ir jos yra vadinamos 
bendru Kana vardu. Viena jų, Hiragana, yra nau
dojama kaip pagrindinė japonų kalbos rašyba, tuo 
tarpu kai kita, Katakana, yra naudojama tik sve-
timžodžiams ir šiaip moksliniams te rminams 
išreikšti. Kiekviena jų turi po 46 simbolius, iš
reiškiančius penkis balsius ir su jais bei priebal
siais sudarytus skiemenis. 

Nesigilinant į smulkmenas, galima pasakyti, 
kad japonų žodžiai yra rašomi iš kinų paimtais, 
labai sudėtingai atrodančiais Kanji simboliais, prie 
kurių yra pridedami, palyginti paprasti Hiragana 
skiemenys. Bus daugiau. 
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LKL žvaigždžių rungtynės 
baigėsi l yg ios iom is 

Komandų kapitonai po rungtynių spaudžia vienas kitam rankas. 
w Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 26 d. (ELTA) — 14-13 įveikė Šiaulių „Šiaulių" gynėją 
Tryliktosios Lietuvos krepšinio lygos Mantą Ruikį. 
(LKL) „Žvaigždžių dienos" rungty- LKL kamuolio dėjimo į krepšį 
nės, kuriose susitiko „Lietuvių" ir („Oro karaliaus") konkurso nugalė-
„Legionierių" komandos, šeštadienį tojų pirmą kartą tapo Vilniaus „Sa-
Vilniuje, „Siemens" arenoje, baigėsi kalų" puolėjas Aivaras Kiaušas. Jis 
lygiosiomis 108:108. finale po persirungimo 48-47 įveikė 

Naudingiausiais rungtynių žai- Lietuvos studentų krepšinio lygos 
v 

dėjais išrinkti Jonas Mačiulis (Kauno (LSKL) „Žvaigždžių dienos" kamuo-
„Zalgiris") ir Kareem Rush, Vilniaus 
„Lietuvos rytas". Jie surinko po 24 
taškus. Krepšininkams teks pasida
linti 4,000 litų piniginį prizą. 

lio dėjimo į krepšį konkurso nugalė
toją Paulių Parachomiką. Beje, pasta
rasis per antrąją dėjimų seriją nu
laužė lanką, todėl konkursą teko per-

Rungtynių pabaigoje Tomas De- kelti į kitą aikštelės pusę. Trečias liko 
lininkaitis („Lietuvos rytas") įmetė daugiausiai žiūrovų simpatijų su-

v 

tritaškį ir sumažino skirtumą iki mi- laukęs „Žalgirio" gynėjas Mantas 
nimumo — 105:106. Likus žaisti 8 
sek., Marko Popovič, („Žalgiris") pa
taikė abu baudos metimus. Likus 
rungtyniauti 3 sek., T. Delininkaitis 
pataikė dar vieną tolimą metimą ir 
išlygino rezultatą. Tačiau pratęsimas 
nebuvo žaidžiamas. 

„Lietuvių" rinktinės treneris Ri
mantas Grigas („Žalgiris") po šven
tės sakė, kad šių metų žvaigždžių 

Kalnietis. 
Metimų konkursą „Taiklusis 

dvejetas", kuriame dalyvavo krepši
ninkai ir vaikų globos namų auklėti
niai, laimėjo Marijampolės „Sūdu
vos" vidurio puolėjas Justas Cesnavi-
čius su Ugniumi Burdzilausku iš Ma
rijampolės apskrities vaikų globos 
namų. Jie finale 15-12 įveikė „Lie
tuvos ryto" vidurio puolėją Eurelijų 

rungtynės buvo bene įdomiausios per Žukauską su Aurimu Dolsevičiumi ir 
visą LKL istoriją. „Netrūko įvairių Valkininkų vaikų globos namų 
me-timų, dėjimų į krepšį, šou ele- „Spengla". 
mentų, vaidybos. Krepšininkai žaidė 
publikai", — pažymėjo R. Grigas. 

„Lietuvių" ir „Legionierių" 
rungtynės vyko septintą kartą. Iki 
šiol užsieniečiai yra laimėję tik kartą. 

Tritaškių metimų konkursą pir
mą kartą laimėjo 24 metų Kėdainių 
„Nevėžio" puolėjas Gytis Sirutavi-
čius (Kėdainių „Nevėžis"). Jis finale 

Renginyje pasirodė kamuolio 
žonglierius iš Anglijos Tommy Baker, 
Tartu „Rock" (Estija) komandos šo
kėjų grupė, gatvės krepšinio grupė 
„Wanted 8-21", muzikos grupė „Bip-
lan", šokių grupė „Invisible soul", 
dainininkai Vilija ir Vaidas Baumila, 
pučiamųjų orkestras „Panevėžio gar
sas". 

Sekmadienį JAV pasibaigu- degimaite, dvejetų varžybų finale 6:4, 
šioje tarptautinėje buriavimo re
gatoje trečiąją vietą tarp 98-iu 
„Laser-Radial" jachtų klasės da
lyvių užėmė Gintarė Volungevičiūtė. 
Laimėjusi tris lenktynes iš dešimties, 
dar trejose buvusi antra ir dvejose 
trečia, Lietuvos buriuotoja surinko 
19 baudos balų ir tik 4 balais atsiliko 
nuo pirmas dvi vietas užėmusių ame
rikiečių — Anna Tunniclife bei Paige 
Railey 

* JAV studentų lygos (NCAA) 
uždarų patalpų lengvosios at
letikos „Sun Beit" konferencijos 
varžybose sekmadienį Tomas Šič-
kus tapo trišuolio rungties nugalėto
ju (14,61 m), aplenkęs James Jenkins 
(14,50) bei Mandhl Mgijim (14,43). 

* Šiaulių teniso mokykloje 
pasibaigusio Europos teniso aso
ciacijos jaunių (iki 16 m metų) 
„Šiauliai Open" turnyro nugalėto
jomis tapo korto šeimininkė Iveta 

Šauktiniai: vietoj pareigos 
tėvynei — ligų paieškos 

Vilnius, vasario 26 d. (ELTA) — Beje, visiškai nuo tarnybos atlei-
Ką tik baigėsi pirmasis šiais metais džiami tik našlaičiai, kuriuos valsty-
šaukimo į privalomąją karinę tarny- bė globojo iki pilnametystės. Į Lietu-
bą ciklas — pareigą tėvynei atlikti vos kariuomenę nešaukiami mūsų 
pašaukti 608 jaunuoliai iš tų 2,349, valstybėje pripažintų religinių konfe-
kurie bus pakviesti šiemet. Nors da- sijų dvasininkai, teisti už tyčinius nu-
bar ne rekrūtų laikai, kai vyrai tar- sižengimus jaunuoliai — iš viso yra 
naudavo ketvirtį amžiaus, ir ne so- bene septyniolika išlygų būti nepa-
vietmetis, kai vaikinai keleriems me- šauktam atlikti pareigą tėvynei. Pri-
tams buvo nubloškiami už tūkstan- valoma karinė tarnyba atidedama 
čių kilometrų į plačiosios šalies pa- tiems, kurie studijuoja aukštosiose 
kraščius, dažnas jaunuolis visais įma- mokyklose, turi mažamečių vaikų ir 
nomais būdais vengia dvylikos mene- daugeliu kitų atvejų. Yra ir išimčių, 
sių pareigos. Vieni išvažiuoja, antri kurias suteikia krašto apsaugos mi-
mėto pėdsakus, treti stengiasi tapti nistras. 
net psichikos ligoniais. 

Šiuo metu Lietuvos ginkluo
tąsias pajėgas sudaro daugiau nei 
14,000 karių, iš kurių — 7,000 profe
sinės, 2,600 privalomosios pradinės 
karo tarnybos karių bei 5,000 karių 
savanorių. Pernai Krašto apsaugos 
ministerijos (KAM) biudžetą sudarė 
969,4 mln. Lt, arba 1,19 proc. BVÎ  
šiemet — 1,1 mlrd. Lt (1,24 BVP). 

4:6, 6:4 nugalėjusios baltaruses Alio-
ną Gerasimovą bei Svetlaną Piražen-
ką. Vaikinų vienetų varžybų finale 
šiaulietis Dovydas Šakinis 7:5, 4:6, 
1:6 pralaimėjo latviui Artūrui Ka-
zijevui. 

* NBA pirmenybių regulia
riojo sezono rungtynes sekma
dienį Šarūno Jas ikevič iaus „Gol-
d e n State Warriors" komanda na
muose 85:102 pralaimėjo Los Angeles 
„Lakers" krepšininkams. Lietuvis į 
svečių krepšį įmetė 4 taškus, po krep
šiu atkovojo vieną kamuolį, atliko re
zultatyvų perdavimą, triskart sukly
do bei kartą prasižengė. 

* Antrą n e s ė k m ę iš e i lės NBA 
pirmenybių reguliariojo sezono 
rungtynėse patyrė Žydrūno II-
gausko Cleveland „Cavaliers" ko
manda, sekmadienį svečiuose 81:86 
nusileidusi Miami „Heat" krepšinin
kams. Lietuvis į NBA čempionų 

Kryželis visam gyvenimui 

Pareiga — išsisukti 

Rekrūtų laikais vyrai, vengdami 
tarnybos svetimoje kariuomenėje, 
nusikirsdavo dešinės rankos rodo
mąjį pirštą arba išsimušdavo prieki
nius dantis — toks, negalintis pra
plėšti parako maišelio ir šaudyti, bu
vo „išbrokuojamas". Dabar gi grie
biamasi kitokių gudrybių. Jaunuo
liai, norėdami išvengti privalomosios 
karinės tarnybos, rizikuoja apsimesti 

Karo prievolės. organizavimo ir protiškai neįgaliais, 
administravimo politiką vykdo Karo „Kvailiu apsimesti lengviau negu 
prievolės administravimo tarnyba protingu, — atsako pašnekovas. — 
prie KAM. Jos viršininkas Jonas An- Centruose jaunuoliai testuojami, dir-
driškevičius smagiai nusijuokia iš- ba ir psichologas. Jeigu vaikinas, gy-
girdęs palyginimą, kad dar visai nese- dytojo paprašytas nupiešti trikampi, 
niai merginos, pradėjusios draugauti kuria stačiakampį, rutulį ar 'nugry-
su vaikinais, prašydavo parodyti ka- bauja' toliau, medikui, savaime sū
rinį bilietą, nes manė, kad kareivėliu prantama, iškyla klausimas, ar tas 
pabuvęs vyras mokės pasirūpinti ne jaunas žmogus apsimeta, ar yra tik-
tik savimi, bet ir šeima. Dabar gi pa- rai Dievo nuskriaustasis. Jei jaunuo-
neles labiau domina, ar draugas turi lis taip juokauja, jis labai rizikuoja, 
automobilį ir koks jo galingumas. nes gaus pažymą, kad jam tarnyba 

„Dar daugiau. Atvažiuoja pas atidėta arba jis atleistas pagal tam 
mus naujausio modelio automobiliais tikrą straipsnį. Tas kryželis bus vi-
ir prašo atidėti karinę tarnybą dėl sam gyvenimui", 
sunkių socialinių sąlygų", — sako bu- Nerimą kelia ir šauktinių sveika-
vęs Lietuvos kariuomenės vadas ge- ta. 1991 metais tinkamais tarnauti 
nerolas majoras J. Andriškevičius. — dėl sveikatos pripažinti 65,7 proc, o 
Dabar dažnas jaunuolis laiko pareiga pernai — beveik perpus mažiau, 37 
išsisukti nuo kariuomenės, bet šiaip proc. Su baime laukiama, kada į karo 
ar taip mes Seimo nustatytąjį metinį prievolininkus reikės šaukti 1991, 
šauktinių skaičių visada surenka- 1992-ųjų gimimo jaunuolius. Ne vie-
me". n6 jų tėvai būtent tais metais ne bu-

Šiuo metu veikia keturi karo teliais — cisternomis — maukė pils-
prievolės centrai, kuriems šauktinius tuką. 
kariškiai atrenka kartu su savivaldy
bės komisijomis. 

„Taip geriau įsigiliname į jau
nuolio problemas. Kas, jei ne mieste
lio, kuriame šauktinis gyvena, savi
valdybė, seniūnas, policininkas ar 

Tėvynės gynėjai — užsienyje 

Dar viena problema — vyrų mig
racija. Pasak J. Andriškevičius, 1990-
2006 metais iš Lietuvos emigravo 

klebonas geriausiai žino, ar tas vaikis 400,000 gyventojų, iš kurių 16 proc. 
'žulikauja', ar duoną tėvams uždirba, vyrų nuo 18 iki 24 metų; 20 proc. — 
ar prižiūri seną močiutę, — sako tar- 25-29 metų. 
nybos viršininkas. — Būtent tos ko- Įstatymas numato, kad i užsienį 
misijos gali nuspręsti, ar tam jaunuo- išvykę karo prievolininkai turi regis-
liui eiti į kariuomenę, ar siūlyti ati- truotis Lietuvos atstovybėse. Darb-
dėti tarnybą, ar prašyti nuo jos at- davys, priimantis darbuotoją, turi pa
leisti", klausti, ar jis yra karo prievolininkas. 

Lietuviai — viena nelaimingiausių tautų 
Vilnius, vasario 26 d. (BNS) — 

Lietuvos gyventojai jaučiasi esą vieni 
nelaimingiausių visoje Europos Są
jungoje (ES), rodo pirmadienį pa
skelbti naujausios „Eurobarometro" 
apklausos duomenys. 

Tyrimo „Europos socialinė realy
bė" rezultatai rodo, kad visoje ES vi
dutiniškai 87 proc. gyventojų teigia 
esą laimingi, tuo tarpu Lietuvoje šis 
rodiklis siekia vos 74 procentus. 

Nelaimingesni ES jaučiasi tik 
latviai (72 proc), vengrai (68 proc), 
rumunai (60 proc.) ir bulgarai (30 
proc) 

Danijoje (97 proc.) bei Olandijoje (95 
proc). 

Apklausos duomenimis, vos 13 
proc. Lietuvos gyventojų teigė esą 
„labai laimingi", tuo tarpu ES vidur
kis yra 26 procentai. 

Lietuviai visoje ES yra bene la
biausiai nepatenkinti gyvenimo lygiu 
— tik 53 proc. teigė, jog gyvenimo ly
gis juos tenkina. Mažesnis rodiklis 
užfiksuotas tik Bulgarijoje, kur gyve
nimo lygiu patenkinti vos 31 proc 
gyventojų. 

Tuo tarpu vidutiniškai ES gyve
nimo lygiu patenkinti buvo 83 proc 

Dapkutė poroje su kauniete Lina Pa- krepšį įmetė 8 taškus. Daugiausiai laimingų žmonių yra apklaustųjų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, !nterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Kosminis zondas „Rosetta 
praskriejo pro Marsą 

Žemės nuotrauka, daryta iš zondo „Rosetta". „Reuters" nuotr. 

Paryžius, vasario 26 d. (AFP/ 
BNS) — Kometą besivejantis euro
piečių kosminis aparatas „Rosetta" 
naktį praskriejo virš Marso pavir
šiaus ir parsiuntė į Žemę „gražių 
naujų vaizdų", sekmadienį pranešė 
Paryžiuje įsikūrusi Europos kosmoso 
agentūra (EKA). 

Erdvėlaivis „Rosetta" praskriejo 
pro Raudonąją planetą vos 250 kilo
metrų atstumu, paskui pasinaudojęs 
Marso traukos jėga pakeitė kursą ir 
dabar lekia pirmyn, toliau tęsdamas 
misiją po Saulės sistemą, kurią EKA 
yra pavadinusi žaidimu „kosminiais 
biliardo kamuoliais". 

2004 metais j dešimtmetį truk
siančią 7 mlrd. kilometrų kelionę pa
leistas milijardą eurų (3,5 mlrd. litų) 
kainavęs kosminis laivas „Rosetta" 
pro Marsą praskriejo tarp 3 vai. ir 3 
vai. 40 min. ryto Paryžiaus laiku ir 
padarė daugybę planetos nuotraukų, 
rašoma EKA išplatintame pranešime. 

„Ties Marso šiaurės ašigalio ke
pure ir rytiniu limbu (kosminio kūno 
regimojo skritulio kraštu) matyti de
besys. Dideliame aukštyje taip pat 
matyti debesų", — nurodo EKA. 

Praskridęs pro Marsą, erdvė
laivis „pakeitė kryptį ir dideliu grei
čiu nuskriejo nuo Raudonosios plane
tos visai nauju kursu, tęsdamas ke

lionę, kuri jį galiausiai nuves už Ju
piterio orbitos", — teigia agentūra. 

Pasak EKA misijos vadovo Manf-
red Warhaut, skrydis pro Marsą buvo 
didžiausio tikslumo pareikalavęs eta
pas nuo pat misijos pradžios. 

Dabar „Rosetta" skrieja į Žemę, 
kurią turėtų pasiekti lapkritį ir čia 
atlikti dar vieną sudėtingą praskrieji-
mo manevrą. 

„Kelionėje dar du kartus reikės 
praskrieti pro Žemę — šių ir 2009 
metų lapkritį", — nurodo EKA. 

Paprastai pro planetas kosminiai 
aparatai skrieja tam, kad įgautų dau
giau greičio, tačiau sekmadienio ma
nevras buvo panaudotas stabdymui. 

2014 metais, nuskriejęs 7,1 mlrd. 
kilometrų, erdvėlaivis „Rosetta" tu
rėtų priartėti prie Ciuriumovo-Gera-
simenko kometos. 

Erdvėlaivis ant kometos pavir
šiaus nuleis šaldytuvo dydžio labora
toriją, pavadintą „Philae", kuris tirs 
šio dangaus kūno cheminę sudėtį ir, 
kaip tikisi mokslininkai, išgaus ver
tingų duomenų apie ankstyvąją Sau
lės sistemos istoriją, veikiausiai skai
čiuojamą jau 4,5 mlrd. metų. 

Pirmą kartą pro žemę „Rosetta" 
praskriejo 2005 metais. Šių metų pa
baigoje numatytas aparato susitiki
mas su Žeme padės jam įgauti greičio. 

M. Scorsese pagaliau gavo „Oskarą / / 

Atkelta iš 1 psl. 
Paradoksas tas, kad pergalę jam 

lėmė juosta, pastatyta neketinant 
siekti jokių apdovanojimų. Grįžda
mas prie senos nusikalstamumo te
mos, M. Scorsese šiai istorijai apie ko
rupciją Bostono policijoje surinko to
kias žvaigždes kaip Jack Nicholson, 
Leonardo DiCaprio ir Matt Damon. 

„The Departed" netrukus tapo 
sėkmingiausiu jo karjeros filmu; 
Šiaurės Amerikos kino teatruose bi
lietų į jį buvo nupirkta už daugiau 
kaip 131 mln. dolerių. Iš viso filmas 
buvo gavęs penkias „Oskarų" nomi
nacijas. Be geriausio režisieriaus ap
dovanojimo, ši juosta dar gavo „Oska
rus" kaip geriausias filmas, už Wil-
liam Monahan adaptuotą scenarijų ir 
Thelma Schoonmaker montažą. 

M. Scorsese daug tikėjosi iš savo 
2002—ųjų istorinės dramos „Gangs 
of New York" ir po dvejų metų pasi
rodžiusios Howard Hughes biografi
jos „The Aviator", bet šių prestižiš
kiausių apdovanojimų taip ir negavo. 

Los Angeles vykusios „Oskarų" 
ceremonijos metu prestižiškiausius 
pasaulyje kino meno apdovanojimus 
taip pat gavo Forest VVhitaker (ge
riausias aktorius; filmas „The Lašt 
King of Scotland", Helen Mirren (ge
riausia aktorė; filmas „The Queen"), 
Alan Arkin (geriausias antraplanio 
vaidmens atlikėjas; filmas „Little 
Miss Sunshine"), Jennifer Hudson 
(geriausia antraplanio vaidmens at
likėja; filmas „Dreamgirls"). 

Geriausiu dokumentiniu filmu 
išrinktas „The Inconvenient Truth". 

BRIUSELIS 
Tūkstančiai Europos įmonių dėl 

kalbų nemokėjimo praranda daugybę 
sutarčių ir su jomis susijusių pinigų, 
parodė naujai atlikto tyrimo rezulta
tai. Europos Komisijos (EK) pavedi
mu Didžiosios Britanijos atliktas ty
rimas parodė, kad 11 proc. Europos 
mažų ir vidutinio dydžio įmonių 
(SME) gali prarasti verslą dėl kalbos 
barjero. Vidutiniai vienos įmonės 
nuostoliai trejų metų laikotarpiu sie
kia 325,000 eurų (425,000 JAV dole
rių) ir šie duomenys gauti tik iš tų 
įmonių, kurios žinojo apie galimą 
grėsmę, todėl bendras visų įmonių 
nuostolių vidurkis būtų dar didesnis. 

LONDONAS 
Vienas griežtosios linijos musul

monų dvasininkas, kuris, kaip mano
ma, palaikė ryšius su „ai Qaeda", pir
madienį Didžiojoje Britanijoje pra
laimėjo apeliacinį teismą dėl vyriau
sybės sprendimo deportuoti jį į Jor
daniją. Nuo Abu Qatada bylos baig
mės priklausė, a r Britanijos pastan
gos deportuoti asmenis į šalis, ku
riuose jie gali būti kankinami, bus 
sėkmingos tuo atveju, jei Londonas 
sudarys specialų susitarimą, kad su 
deportuotaisiais nebus blogai elgia
masi. 

HAGA 
Jungtinių Tautų (JT) aukščiau

sias teismas pirmadienį išteisino Ser
biją dėl genocido Bosnijos karo metu, 
bet nusprendė, kad ji pažeidė tarp
tautinius įstatymus neužkirsdama 
kelio 1995 metų žudynėms Srebre-
nicoje, kur buvo išžudyta beveik 
8,000 Bosnijos musulmonų. „Teis
mas nustato, kad Serbija nevykdė ge
nocido", — sakė Tarptautinio Teisin
gumo Teismo pirmininkė Rosalyn 
Higgins. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Psichologinės pagalbos reikia vis 

daugiau JAV karių, esančių Irake, 

taip pat šio karo veteranams ir jų gi
minaičiams, sakoma grupės medikų 
pranešime. Amerikos psichologų aso
ciacijos parengtame 67 puslapių do
kumente taip pat pažymima, kad vi
dutiniškai daugiau kaip 3 kareiviai iš 
10 yra patyrę „protinių sutrikimų", 
bet tik pusė iš jų kreipiasi pagalbos į 
specialistus. Be to, dabar JAV gink
luotosiose pajėgose tebėra 40 proc. 
laisvų psichoterapeutų vietų, o su
grįžę iš Irako "karo dalyviai negauna 
būtinos specialistų pagalbos. 

NEW YORK 
Didžioji Britanija, kaip ir Lenkija 

bei Čekija, suinteresuota priimti savo 
teritorijoje Amerikos priešraketinės 
gynybos (PRG) sistemos dalis, pirma
dienį praneša JAV laikraštis „The 
Christian Science Monitor". „Nepai
sydamos didėjančio Rusijos priešta
ravimo, — pažymi jis, — Čekija ir 
Lenkija, o nuo penktadienio ir Brita
nija, pareiškė, kad yra suinteresuotos 
dislokuoti pas save šio skydo dalis. 
Kitos šalys, šaltai reaguojančios į šią 
idėją, dabar daugiareikšmiškai tyli. 
Priežastis — nerimas dėl branduoli
nio Irano". 

„Dean Foods", didžiausia JAV 
pieno produktų gamintoja, atsisakė 
naudoti gamyboje kionuotų karvių 
pieną. Rinkodaros tyrimus cituojanti 
„Dean Foods" tvirtina, kad įmonės 
klientai nenori pirkti kionuotų 
karvių pieno. Tuo tarpu JAV maisto 
ir vaistų administracija kiek anksči
au pritarė kionuotų gyvulių mėsos ir 
pieno vartojimui. 2006 metų gruo-

•džio mėnesį Maryland universiteto 
atlikto tyrimo duomenimis, 64 proc. 
amerikiečių pirktų iš kionuotų gyvu
lių mėsos ir pieno pagamintus pro
duktus, jei vyriausybė paskelbtų, kad 
jie yra saugūs. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako prezidento Jalai Talabani 

sveikatos būklė yra „visiškai normali 
ir stabili", pirmadienį, praėjus dienai 
po to, kai jis dėl žemo kraujo spaudi
mo išvyko medicininiams tyrimams į 
kaimyninę Jordaniją, pranešė jo tar
nyba. Sekmadienį iš šiaurinio Irako 
Suleimanijos miesto į Jordaniją at
skridęs J. Talabani buvo nuvežtas į 
Karaliaus Hussein medicinos centrą. 

1-800-775-SEND 
www.dttantkexpresscorpxom 
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L-
LIETUVIŲ TELKINIAI 

Norėčiau aš keliauti ten toli toli 
2007 metų liepos mėnesį Vilniuje 

ir Kaune įvyks dainų ir šokių šventė. 
Kaip jau buvo skelbta anksčiau tau
tinių šokių grupės „Švyturys" mer
ginos, vadovaujamos Aušrinės ir 
Ričardo Sirvinskų, ruošiasi keliauti į 
Lietuvą. Kiekvieną sekmadienį dvi
dešimt jaunų šokėjų susirenka Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos parapi
jos salėje į repeticijas ir ruošia šven
tės repertuaro šokius. Šių metų šven
tės tema - „Linas", tad nenuostabu, 
kad kai kuriems šokiams yra sukurti 
specialus ir privalomi rūbai: kostiu
mas susideda iš lininės ilgos suk
nelės, odinių naginių, varinių pa
puošalų, nertos lininės kepuraitės ir 
dviejų skarų - vienam šokiui turi būti 
lengvesnio audinio, antram šokiui -
storesnio audinio, vadinamoji gūnia. 
(Šiuos rūbus turėsite progos pama
tyti gegužės 26 dieną Cleveland įvyk
siančiame „Draugystės tiltai" kon
certe). 

Po ilgų svarstymų „Švyturio" 
vadovams paaiškėjo, kad teks mėgin
ti drabužius pasigaminti/pasisiūti ... 
patiems. Ir tai ne tik daug laiko ir 
pasiaukojimo reikalaujantis darbas 
— tiek Aušrinė, tiek Ričardas ne tik 
dirba, bet abudu dar ir mokytojauja 
Šv. Kazimiero lituanistinėje mokyklo
je — bet ir papildomų išlaidų rei
kalaujantis dalykas. Yra malonu pri
siminti, kaip organizuotai šis klausi
mas buvo išspręstas 2006 metų dainų 
šventėje Čikagoje. Kostiumai choris
tams kainavo viso labo 15 dol., viskas 
buvo centralizuotai užsakoma ir pri
statoma. Chorų vadovams sau galvos 
tokiais reikalais sukti nereikėjo, tad 
jie galėjo įdėti visas jėgas ir laiką, 
kad kuo geriau paruoštų šventės re
pertuarą. 

Visi supranta, kad susiruošti į 
tokią kelionę neužtenka vien tik 
išmokti šokius, neužtenka tik nu
sipirkti bilietus skrydžiui per Atlantą 

Tautinių šokių grupės „Švyturys" šokėjos. 

Dainų šventės rūbai. 

(bilietai buvo užsakyti ir kiekviena 
šeima jau individualiai už juos su
simokėjo). Tokio tipo kelionė visada 
pareikalauja papildomų ir dažnai, 
netikėtų išlaidų. Šalia papildomų 
rūbų, kurie gali kainuoti iki 200 dol. 
kiekvienam šokėjui, dar reikia auto
buso nuvažiuoti iš Vilniaus į Kauną, 
ir atgal; reikia nakvynės; reikia mais
to; reikia rūbų repeticijoms, ir, žino
ma, norėtųsi jaunimą, kurių daugelis 
į Lietuvą vyks pirmą kartą, bent jau 
į Kryžių kalną nuvežti. 

„Švyturio" šokių grupės vadovai 
norėtų pasakyti nuoširdžiausią ačiū 
visiems, kurie, ar auka, ar savo dar
bu, ar geru žodžiu palaiko ir remia 
grupės jaunuosius šokėjus. Ypatingai 
didelį ačiū norime išreikšti mūsų 
tėvų komiteto pirmininkėms Vilijai 
Klimienei ir Adai Stungienei bei 
iždininkui Mariui Juodišiui, kuris, 
nors jo paties dukros ir nevažiuoja į 
šventę, sutiko tvarkyti „Švyturio" 
grupės finansinius reikalus. Tik jų 
pasiaukojančio ir daug laiko atiman
čio darbo dėka 20 švyturiečių galės 
keliauti į Lietuvą ir atstovauti 
Cleveland lietuviams Dainų ir šokių 
šventėje. Didžiausą dalį kelionės 
išlaidų apmoka šokėjų tėvai, na, o 
tėvų komitetas, organizuodamas įdo
mius ir unikalius renginius lietuvių 
visuomenei, mėgina šiek tiek pa
lengvinti šios kelionės finansinę 
naštą. Tėvų komiteto surinkti pini
gai (žinoma, priklausomai nuo to, 
kiek pasiseks jų surinkti) bus pa
naudoti mokėti už autobusus, kostiu

mų medžiagas ir pasiuvimą bei pa
dengti kitas net ikėtas pinigines iš
laidas, kaip, pavyzdžiui, susižeidimo 
ar susirgimo atveju. 

Lapkričio mėnesį Cleveland lie
tuviai turėjo progos dalyvauti alaus 
ragavimo vakare, kuris turėjo didelį 
pasisekimą. Paskutinius du mėnesius 
tėvų komitetas dirbo prie naujos ir 
įdomios idėjos ir visus pakvietė į šio 
darbo rezultatą - vakaronę „Norė
čiau aš keliauti t en toli toli", kuri 
vyko vasario 24 dieną, 6 vai. vak., 
„Gintaro" restorano viršutinėje salė
je. Vakaro metu galima buvo paska
nauti šiltų ir šaltų užkandžių bei 
desertų iš aštuonių pasaulio šalių, 
paragauti skanių gėrimų, pasik
lausyti muzikos, pažaisti „Švyturio" 
šokėjų pravedamų lietuvių liaudies 
žaidimų ir pasiž iūrėt i „Švyturio" 
veiklos skaidrių. Tą vakarą svečiai 
galėjo neakivaizdžiai aplankyti In
diją, Japoniją, Kiniją, Italiją, Mek
siką, Vokietiją, Prancūziją, JAV ir, 
žinoma, Lietuvą. 

Tai, be abejo, ne vienintelis ren
ginys, kurį Cleveland ir gal tolimes
nių vietovių lietuvių visuomenei 
padovanos švyturiečiai , ieškodami 
būdų surinkti lėšų, kad palengvėtų 
finansinė kelionės į Dainų ir šokių 
šventę našta. J u o daugiau mes, t.y. 
lietuviška visuomenė, galime jiems 
padėti dabar, tuo lengvesnė ir turi
ningesnė bus jų kelionė į tėvų ir 
senelių žemę. 

B e a t a Čiurl ionienė 

VIZŲ LENGVATTJ N A U J I E N O S 
Š.m. vasario 9 d. senatorius 

George Voinovich, kuris yra JAV 
Senato „Foreigh Relations, Home-
land Security and Governmental 
Affairs" pakomitečio narys, susitiko 
su Cleveland, OH, gyvenančių tauty
bių atstovais pasikalbėti apie vizų 
lengvatas naujųjų JAV sąjunginin
kių šalių piliečiams. Susitikimas 
įvyko Cleveland miesto centre, Gal-
leria pastato Vengrų paveldo muzie
jaus patalpose. Verta pažymėti, kad 
senatorius Voinovich visuomet stro
piai rėmė lietuvius bei Lietuvos sie
kius įsijungti į NATO, jis mielai da
lyvauja Cleveland lietuvų renginiuo
se ir yra labai palankus lietuviams. 

Sen. Voinovich susirinkusius in
formavo apie vėliausias pastangas, 
siekiant naujųjų NATO narių pilie
čiams — tarp jų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — išrūpinti bevizį keliavimą į 
JAV (Visa VVaiver Program), atsi
žvelgiant į jų ir JAV bendrą kovą 
prieš globalinį terorizmą. Sen. Voino

vich, kartu su senatoriais Lugar, 
Akoka, Mikulskį, Stevens, JAV Se
natui pasiūlė vadinamąjį „The Se-
cure Travel and Counter Terrorism 
Partnership Act of 2006" aktą, o 
2007-aisiais tas pasiūlymas buvo 
pakartotas, šį kartą įsijungiant ir 
Kongreso atstovui English. 

Į susitikimą su sen. Voinovich iš 
Čikagos atskrido Amerikos Lenkų 
sąjungos (American Polish National 
Alliance) prezidentas Frank Spula. 
Jis tvirtino, kad svarbu visoms tau
tybėms veikti kartu, nes tik tokiu bū
du būtų galima paveikti JAV Senatą 
dėl bevizio režimo įgyvendinimo. 

Lietuviams susitikime atstova
vęs Ohio LB apygardos vicepirmi
ninkas dr. Viktoras Stankus iškėlė 
klausimą, ką teigiamo bevizis reži
mas duotų JAV ir taip pat siūlomų 
šalių piliečiams. 

Sen. Voinovich atsakė, kad to
kios vizų lengvatos ne tik sustiprin
tų Amerikos krašto apsaugos intere

sus, bet puoselėtų verslo ir turizmo 
ryšius su minimomis šalimis, o tai 
būtų naudinga ir toms šalims, pa
keltų jų ekonomikos lygį. Senatorius 
paminėjo, kad į bevizio režimo aktą 
prašoma įtraukti Bulgariją, Kiprą, 
Čekų Respubliką, Estiją, Graikiją, 

Latviją, Lietuvą, Maltą, Lenkiją, Ru
muniją, Slovakiją ir Pietų Korėją. Jo 
nuomone, šioms šalims yra svarbu 
turėt i ne t ik bevizio įvažiavimo į 
JAV teisę, bet ir visas Amerikoje 
investavimo bei prekybos teises. 

Viktoras Stankus 

-•••-•-"•jnr 

Tautybių posėdyje su sen. George Voinovich Vengrų paveldo muziejaus 
patalpose, Cleveland, OH: JAV senatorius G. Voinovich ir „Hungrian 
Heritage Museum" direktorė Andrea Meszaros. V. Stankaus nuotr. 
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„SAVANORIS VISAM 
GYVENIMUI" 

Tokiu pavadinimu 2004 m. Lie
tuvoje išleista generalinio štabo pul
kininko Antano Šovos (1902-1994) 
atsiminimų ir pamąstymų knyga. 

& 
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Sudarė Algirdas Šova, iliustruota 
pik. Šovos ir jo šeimos nuotraukomis, 
356 psl. leidinys yra dar vienas svar
bus įnašas į skaudų nepriklausomos 
Lietuvos istorijos laikotarpį, kai šalį 
ir jos gyventojus ištiko Antrasis 
pasaulinis karas ir ilgi okupacijos 
dešimtmečiai. Šias negandas turėjo 
išgyventi kiekvienas buvusios nepri
klausomos Lietuvos gyventojas, o 
ypač skaudžiai jos palietė tuos, kurie 
buvo įsijungę į savo valstybės kūri
mą, jos visuomeninį, politinį gyve
nimą, parodė stipresnį tautinį-pat-
riotinį išprusimą ir atsisakė nusi
lenkti galingųjų okupantų užma
čioms. Vienas tokių ir buvo Lietuvos 
kariuomenės generalinio štabo pul
kininkas Antanas Šova. Tai su jo 
gyvenimo apybraiža skaitytojai gali 
susipažinti knygoje „Savanoris vi
sam gyvenimui" ir dar kartą pajusti, 
kokia gilia tėvynės meile degė tautos 
vaikų širdys, kad dėl savo tėvynės 
gerovės jie nepabūgo paaukoti viską, 
net savo gyvybę. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Lietuvos kariuomenės savanoris, 
gen. štabo pulkininkas Antanas Šova 
gimė 1902 m. sausio 25 d. Ukmergės 
apskr., Kavarsko vlsč., Laviškio k. 
ūkininko šeimoje. Motinai anksti 
mirus, buvo globojamas dėdės kunigo 
K. Šovos. 1915 m. pradėjo mokytis 
Kaune „Saulės" gimnazijoie, kurios 
direktoriumi tuo metu buvo jo dėdė 
kun. K. Šova. 

1919 m. sausio 9 d., turėdamas 
tik 17 metų, A. Šova savanoriu įstojo 
į Lietuvos kariuomenę ir tų pačių 
metų kovo 10 d. buvo paskirtas į ku
riamą Karo mokyklą mokiniu. Tų 
pačių metų liepos 6 d. A. Šova kartu 
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su kitais 96 mokiniais baigė šios mo
kyklos 1-ąją laidą, bet dėl jauno* am
žiaus jam nebuvo suteiktas kari
ninko laipsnis, o tik puskarininkio su 
teise gauti karininko laipsnį vėliau. 

1919 m. liepos 22 d. A. Šova at
vyko į 2 pėstininkų pulką (nuo 1919 
m. gruodžio 5 d. DLK Algirdo) ir 
buvo paskirtas 1 kulkosvaidžių kuo
pos j . karininku. Dalyvavo kovose su 
bolševikais, kur pasižymėjo drąsa bei 
sumanumu, todėl, tarpininkaujant 
pulko vadui pik. V Grigaliūnui-Glo-
vackiui, 1919 m. spalio 30 d. Respub
likos Prezidento įsakymu jam buvo 
suteiktas leitenanto laipsnis. Netru
kus jis paskirtas 1. e. 3 kulkosvaidžių 
kuopos vadu. Dalyvavo kovose prieš 
bermontininkus. 

1920 m. A. Šova dalyvavo kau
tynėse su lenkais prie Druskininkų ir 
Giedraičių. Kautynėse buvo sužeis
tas, bet greitai pasveikęs vėl grįžo į 
frontą. 

1921 m. A. Šova vedė I. Bieliaus
kaitę. 

1923 m. spalio 19 d. A. Šova 
perkeltas į DLK Kęstučio 5 pės
tininkų pulką ir paskirtas 8 kuopos 
vado pavaduotoju. 1924 m. sausio 15 
d. A. Šova gavo vyr. Int. laipsnį, ėjo 
įvairias pareigas pulke, kartu mokėsi 
suaugusiųjų gimnazijoje, kurią bai
gęs įstojo į VDU Veterinarijos fakul
tetą. 

1927 m. gegužės 17 d. už uolią ir 
sąžiningą tarnybą kariuomenėje A. 
Šova buvo apdovanotas 2-osios rūšies 
3-iojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu, 
o tų pačių metų rugpjūčio 1 d. jis pa
keltas į kapitonus. 

1928 m. liepos 4 d. A. Šova apdo
vanotas Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių bei Latvijos neprik
lausomybės 10 metų jubiliejiniu me
daliu, o kiek vėliau ir Lietuvos ne
priklausomybės 10 metų jubiliejiniu 
medaliu. 

1928 m. rugsėjo 6 d. A. Šova, 
kaip jaunas ir gabus karininkas, 
buvo komandiruotas mokytis į Če
koslovakijos gen. štabo akademiją 
Prahoje. Jam paskirta KAM valsty
binė stipendija. 

1930 m. rugsėjo 9 d. A. Šova, sėk
mingai baigęs gen. štabo akademiją 
„Valečna Skola", grįžo į Lietuvą ir 
buvo paskirtas į Generalinio štabo IV 
skyrių, jam suteiktas gen. štabo 
karininko vardas. 

1930 m. lapkričio 23 d. A. Šovai 
buvo suteiktas gen. št. mjr. laipsnis, o 
1934 m. sausio 29 d. — gen. št. pik. 
ltn. laipsnis, jis paskirtas Šarvuočių 
rinktinės vadu. Tačiau neilgam. Tų 
pačių metų rugpjūčio 1 d. jis buvo 
paskirtas gen. št. 1 skyriaus organi
zacinio skyriaus vedėju. 

1935 m. rugsėjo 8 d. A. Šova 
Respublikos Prezidento aktu už nuo
pelnus Lietuvai buvo apdovanotas 
Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordi
nu. 1936 m. lapkričio 23 d. jis paskir
tas Kariuomenės štabo III skyriaus 
viršininku. Dar po metų, 1937 m., be
ne pirmasis iš savo bendraamžių jis 
buvo pakeltas į gen. št. pulkininkus. 

1940 m. birželio 15 d. sovietams 

PASLAUGOS 

SANTECHNIKOS 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 24/7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

Akių Mgų specialistai • Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos paaal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 L VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

okupavus Lietuvą, A. Šova liko tar
nauti kariuomenėje. 29 STK ėjo ri
kiuotės skyriaus viršininko pareigas. 

1941 m. vasario mėn. A. Šova 
buvo areštuotas ir įkalintas Kauno 
SDK Kilus vokiečių ir sovietų karui, 
1941 m. birželio 23 d. jis su grupe 
kitų kalinių iš Kauno SDK buvo 
išvežtas į Minsko kalėjimą, kur i§ 
vokiečių subombarduoto kalėjimo 
didžiulėje kalinių voroje buvo nuva
rytas į Červenę. Cia miške birželio 
26-27 dienomis enkavedistai sušaudė 
kalinius. A. Šovai, apsimetus negyvu, 
pavyko iš ten pasprukti ir pasiekti 
Lietuvą. 

Vokiečių okupacijos metais A. 
Šova gyveno savo ūkyje Gerenonyse, 
netoli Kauno, kur jis kaip savanoris 
buvo gavęs žemės. Aktyviai dalyvavo 
pogrindinėje LF karinės organizaci
jos „Kęstutis" veikloje. 

1944 m. vasario 16 d. gen. P Ple
chavičiui pradėjus formuoti Vietinę 

v 

rinktinę, A. Šova buvo pakviestas eiti 
štabo viršininko pareigas, tačiau jų 
atsisakęs, sutiko vadovauti štabo 
mobilizacijos skyriui. 

1944 m. gegužės 15 d. kartu su 
kitais Vietinės rinktinės štabo ka
rininkais gestapo areštuotas A. Šova 
atsidūrė autobuse, kuris visus vežė į 
Salaspilio koncentracijos stovyklą 
prie Rygos. Pakelyje A. Šova iš auto
buso pabėgo ir grįžo į Lietuvą. Kurį 
laiką svetima Laukaičio pavarde jis 

ir 

slapstėsi pas savo dėdę kun. K. Šovą 
Seredžiuje. Vėliau, sulaukęs iš Kauno 
pasitraukusios savo šeimos, nes ges
tapas, pabėgus A. Šovai, kaip įkaitę 
buvo suėmę jo žmoną, persikėlė į ne
toliese, Butrimonyse, esančią, stam
baus ūkininko V Jonaičio sodybą. So
vietų kariuomenei užėmus Kauną ir 
fronto linijai artėjant prie Sere-
džiaus, A. Šova paliko Seredžių ir 
pasitraukė į Vakarus. 

1944 m. pabaigoje A. Šova su šei
ma atsidūrė pabėgėlių stovykloje 
netoli Drezdeno. 1945 m. gegužės 
mėn., Raudonajai armijai artėjant, 
pasitraukė į Bavariją ir ilgesniam 
laikui apsistojo Muenchene. Jau 
anksčiau artimai bendravęs su lietu
viškuoju pogrindžiu, ir gyvendamas 
Vokietijoje A. Šova įsijungė į Lietuvos 
išlaisvinimo veiklą. 1950 m. gen. P 
Plechavičiui pasitraukus, perėmė 
VLIK karinio sektoriaus viršininko 
pareigas. 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C 

VIDAUS LIG GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918W.ArxherAve.Sts.5ir6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 7*3-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RAIMA, M D 
IHinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Grove: 847-718-1212 
www.ill inoispain.com 

Dėl įvairių tarpusavio intrigų 
VLIK A. Šova iš VLIK pasitraukė ir 
1951 m. išvyko į JAV Čia pradžioje 
įsikūrė New Britain (CT) miestelyje, 
kur dirbo įvairiose įmonėse darbi
ninku. Išėjęs į pensiją persikėlė pas 
savo sūnų Algirdą į Crow Point (IN) 
miestą, kur talkino sūnaus veterina
rinėje klinikoje. 

1994 m. sausio 24 d. A. Šova 
mirė, sulaukęs 92 metų. Palaidotas 
Šv. Marijos kapinėse Crown Point 
(IN). Prieš mirtį prašė, kad kapinėse 
laidojant jam būtų sugrota „Kur 
bakūžė samanota". 

1997 m. sausio 17 d. mirė ir ten 
palaidota A. Šovos žmona Lidija 
Sovienė (1902). 

A. Šovos 105-ųjų gimimo metų 
proga pagal Algirdo Šovos knygą 
„Savanoris visam gyvenimui" prisi
minimus paruošė Vesta Salinąs. 

Šovų šeima Aukštojoje Panemu
nėje, Kaune 1924 m. 

http://6918W.ArxherAve.Sts.5ir6
http://www.illinoispain.com
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Mus apjungia vienas žodis Lietuva 
Kovo 3 d., Šeštadienį, Pasaulio 

lietuvių centre (14911 127th Street, 
Lemont, II 60439) Lietuvos Respub
likos generalinis konsulatas Čikagoje 
organizuoja dailės ir muzikos imp
rovizacijų vakarą, skirtą dviems šven
tėms: Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienai - Vasario 16-ajai ir Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai -
Kovo 11-ajai, pažymėti. Ta proga kal
biname LR generalinį konsulą Čika
goje Arvydą Daunoravičių. 

- Kovo 3 d. LR Generalinis 
konsulatas Čikagoje, Amerikos 
lietuvių meno draugija ir kom
pozitorius bei atlikėjas Kęstučtis 
Stančiauskas organizuoja vaka
rą, skirtą Vasario 16-ajai ir Kovo 
11-ajai paminėti. Kaip kilo min
tis šias dvi šventes atšvęsti imp
rovizacijų forma? Ar tai bendra 
rengėjų idėja, o gal už jos stovi 
koks nors konkretus žmogus? 

- Niekam nekyla abejonių dėl ne
įkainojamos Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios reikšmės Lietuvos valstybei 
bei jos žmonėms. Todėl mes šias da
tas turime gerbti ir kasmet jas tinka
mai pažymėti. Minėdami jas, turėtu
me prisiminti ir pagerbti visus atve
dusius mūsų Tėvynę į nepriklauso
mybę ir ją gynusius. Kartu šių datų 
minėjimas turėtų būti ir graži šventė, 
nes tai yra džiugios datos Lietuvos is
torijoje, kai po dešimtmečius truku
sių okupacijų mūsų valstybė vis at
statydavo savo nepriklausomybę. No
rėtųsi, kad šios šventės vienytų skirt
ingų kartų, po visą pasaulį išsibars
čiusius lietuvius. Todėl ir pasirinko
me improvizacijų formą, tikėdami, 
kad būtent ši meno forma, apimanti 
skirtingus žanrus; požiūrius, temas 
bei kompozicijas, leis kiekvienam iš 
mūsų atrasti, kas jam yra priimtina, 
tuo pat metu „neiškrentant" iš pla
tesnio vienijančio konteksto. 

Pati mintis jungti skirtingas me
no formas~nėra nauja, ypač šių dienų 

globaliame pasaulyje. Generalinis 
konsulatas pirmą kartą tai pabandė 
padaryti prieš kelerius metus, kai or
ganizavo Veronikos Povilionienės 
koncertą su Kęstučio Stančiausko 
grupe „Streetdancer", kartu prijung
damas ir meno darbų parodą. Pa
našu, kad pirmas blynas neprisvilo, 
todėl mintis apie skirtingų meno for
mų sintezę lietuviškoje Čikagoje ne
buvo palaidota. Tik mums prireikė 
kelerių metų subręsti savo vidumi ir 
pasiruošti eiti dar toliau. Kaip toli, 
pamatysite jau netrukus. 

- Iš viso „Improvizacijų" va
kare dalyvauja gausus būrys 
žmonių. Jau seniai yra tekę vie
name renginyje matyti tiek daug 
dalyvių. Kada pradėjote organi
zuoti renginį? Kaip pavyko visus 
juos prisivilioti? 

- Apie renginio organizavimą ir 
konkrečiai apie meno parodą pra
dėjome galvoti praėjusių metų lapkri
čio mėnesį. Kreipėmės į Amerikos lie
tuvių meno draugijos kuratorę Norą 
Aušrienę, supažindindami ją su ren
ginio tikslais bei pasiūlydami jai užsi
imti parodos organizavimu. Ir iš kar
to buvome sužavėti N. Aušrienės en
tuziazmu, su kuriuo ji ne tik sutiko 
pačią renginio mintį, bet ir pradėjo 
organizuoti parodą. 

Keli mėnesiai nėra ilgas laikas 
menininkui, sutikusiam dalyvauti pa
rodoje, sukurti kūrinį duota tema. 
Dauguma dailininkų buvo suintri
guoti, kad renginys apjungia įvairių 
sričių menininkus. Kviečiant dai
lininkus orientavomės į modernų me
ną kuriančius menininkus. Todėl 
dauguma parodoje dalyvaujančių ta
pytojų - abstrakcionistai. Turėdama 
mintyje parodos „improvizacijų" te
mą, N. Aušrienė ir kvietė dailininkus 
kurti ta tema, nebijoti „žaisti"' -
spalvomis, formomis, idėjomis. Pra
džioje buvo apsiribota 5 - 6 daili
ninkais. Vėliau parodoje sutiko daly

vauti antra tiek. Iš viso parodoje daly
vauja 13 įvairių žanrų dailininkų, ku
riančių įvairiomis technikomis. Paro
da bus spalvinga visais atžvilgiais: iš
raiškos priemonėmis, technikomis ir 
tiesiogine prasme - spalvomis (alie
jus, akrilas, glazūra ir kt.) Dauguma 
dailininkų gyvena Čikagoje ir apy
linkėse. Viena menininkė atsiuntė sa
vo darbus iš Lietuvos, juos sukūrusi 
būtent šiai parodai. Parodoje daly
vaujantys dailininkai yra skirtingų 
kartų ir skirtingų bangų, tačiau juos 
visus vienija bendra renginio tema, 
moderni išraiška ir šiuolaikinės me
ninės priemones. 

Rimas Vizgirda. Bobutė 

- Ne ką mažiau įspūdingai at
rodo ir muzikinė renginio dalis. 
Kas yra pagrindinis jos variklis? 

- Sutinku, kad abi šventės dalys 
atrodo įspūdingai. Kalbant apie mu
zikinę jos dalį, neprisimenu, kad kas 
nors Čikagoje būtų bandęs sujungti į 
vientisą visumą tiek daug skirtingų 
meno formų: liaudies ir klasikinę mu
ziką, liaudies šokius ir baletą bei, ži
noma, džiazą. Šios šventės dalies re
žisierius yra gerai Čikagoje žinomas 

kompozitorius ir atlikėjas K. Stan
čiauskas. Mums yra lengva su juo 
dirbti, nes gerbdamas tradicijas, jis 
kartu yra atviras naujovėms bei lin
kęs eksperimentuoti. Todėl kilusios 
mintys yra greitai „nušveičiamos" iki 
akinančio blizgesio, o jas įgyvendi
nant žengiama dar toliau. 

- Renginyje dalyvaus įvai
raus amžiaus, kartų ir net skir
tingų išeivių bangų menininkai. 
Ar taip išėjo netyčia, o gal, at
virkščiai, sąmoningai norėta su
vienyti šias grupes? Ką toks su
manymas -reiškia Jums, rengė
jams? 

- Egzistuoja įvairios meno sritys, 
žanrai bei formos. Šioje įvairovėje 
kiekvienas randa, kas jam yra priim
tina. Ir niekas nesiginčija, kai šią 
įvairovę apibendriname vienu žodžiu 
- menas. Taip ir mes, lietuviai, esame 
baigę skirtingus mokslus, priklauso
me skirtingoms kartoms, gyvename 
išsibarstę po visą pasaulį, esame skir
tingų pažiūrų, skirtingos patirties bei 
pomėgių. Tačiau yra vienas žodis, ku
ris mus apjungia ir išskiria iš kitų. 
Tas žodis - LIETUVA. Tai ir yra vie
na pagrindinių renginio minčių. Kita 
mintis yra, kad mes turime, ką paro
dyti pasauliui, ir kad esame atviri vi
siems geros valios žmonėms, norin
tiems kartu su mumis švęsti Lietuvai 
reikšmingas šventes. -

- Ir pabaigai, kodėl lietuviai 
turėtų apsilankyti Jūsų organi
zuojamame renginyje PLC? 

- Iš smalsumo, pažiūrėti, kaip 
mums pavyks įgyvendinti visas šias 
idėjas... 0 kalbant rimtai, tai dar vie
ną kartą atšvęsti mums brangias 
šventes, pamatyti įdomų renginį, dar 
kartą pasidžiaugti, kokie talentingi ir 
išradingi mes esame, pabūti kartu ir, 
tikiuosi, maloniai praleisti laiką. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Lemontiečiai šventė Nepriklausomybės dieną 
Vasario 18 d. prie Fondo salės 

durų PLC. Lemont. mane ir kitus 
atvykusius pasitiko šurmulys. Turiu 
atvirai prisipažinti, kad tikrai nesi
tikėjau, jog i JAV LB Lemonto apy
linkės valdybos ruoštą Nepriklau
somybės dienos minėjimą susirinks 
tiek daug žmonių. Fondo salė — pil
nutėlė, visų nuotaika pakili, aplink 
tik ir girdėti sveikinimai šventės pro-

Šventę atidarė JAV LB Lemonto 
apylinkės pirmininkė Irena Vili
mienė, pasveikinusi visus susirinku
sius su Nepriklausomybės diena ir 

Pagrindinis šventės pranešėjas 
Aleksas Vitkus su žmona Danguole 
atidžiai stebėjo meninę programa-

pakvietė Vidą Brazaitytę vesti pro
gramą. Solistei Praurimei Ragienei ir 
visiems susirinkusiems sugiedojus 
Lietuvos ir Amerikos himnus, tylos 
minute buvo pagerbti žuvusieji už 
laisvę. 

Kun. Antanas Saulaitis, JS, 
sukalbėjo invokaciją. 

Į sceną pakilo Maironio mokyklos 
mokiniai Arnas Satkevičius ir Marty
nas Lianikas. Jie perskaitė Vasario 
16-osios ir Kovo 11-osios Aktus. 

Vedančioji pristatė svečius. Susi
rinkusiuosius sveikino Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas Čika
goje Arvydas Daunoravičius, JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos pirmi
ninkė Aušrelė Sakalaitė, Cook Coun-
ty iždininkės patarėja etniniams 
reikalams Pat Michalski, Lemonto 
miestelio atstovas Peter Coules, Mai
ronio lituanistinės mokyklos direkto
rė Audronė Elvikienė, „Amerikos lie
tuvio" vyr. redaktorius Bronius Ab-
rutis. 

Pagrindinio prelegento inžinie
rius Alekso Vitkaus skaitytas prane
šimas „Lietuvos nepriklausomybė ir 
jos istorijos keistenybės" sukėlė klau
sytojų susidomėjimą. Pakvietęs „Žvilg
terėti į Lietuvos praėjusių amžių 
istoriją", prelegentas kiekvienai sun
kiai Lietuvos istorijoje situacijai iškė
lė klausimą „Kas būtų, jeigu būtų..?" 
Tikrai, niekas nežino, kokia dabar 

Jaunieji meninės programos dalyviai (iš kairės): Martynas Lianikas, Arnas 
Satkevičius. Laura Stankevičiūtė ir Monika Andriuškaitė, 

Laimos Apanavičienės nuotraukos 

būtų Lietuva, kaip mes gyventume, 
jei įvykiai būtų pasisukę kitu kampu. 
Įdomūs, kontroversiški autoriaus 
samprotavimai klausytojus privertė 
susimąstyti apie tai, kas iš tikrųjų bū
tų buvę, jei aplinkybės būtų susiklos
čiusios kitaip.. 

Gražią ir turiningą programą le
montiečiai suruošė savo jėgomis. Mai
ronio mokyklos mokiniai deklamavo 
eiles, „Gabija" (vadovė Genė Razu-
mienė grojo ir dainavo, patriotinio 

eilėraščio konkurso nugalėtoja Laura 
Stankevičiūtė skaitė savo eilėraštį, 
Pal. J. Matulaičio misijos choristai 
(vadovės Jūratė Lukminienė ir Rasa 
Paskočimienė) dainavo, jiems talkino 
solistė Genovaitė Bigenytė. 

Graži šventė buvo baigta vienin
gai giedant „Lietuva brangi". 

Ačiū šventės organizatoriams ir 
dalyviams už gražią, malonią, turi
ningą popietę. 

Laima Apanavičienė 
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Ką nesąmoningai 
braižo ranka 

Keliaudami traukiniais ar daly
vaudami nelabai įdomiame susirin
kime, mes gana dažnai pastebime, 
kaip šalia sėdintis kaimynas savo 
bloknote ar šiaip ant popieriaus lapo 
(o vaikai - net ant krėslų, suolų, sta
lų) nesąmoningai pradeda braižyti 
kokius nors ornamentus, gėles, fi
gūras. Pasižiūrėję į savo bloknotus, 
įsitikinsime, jog šitai darome ir mes 
patys. 

Kodėl žmogaus ranka „užsiima" 
tokia, sakytume, betiksle, nieko 
nereiškiančia veikla? Ar negalėtų ji 
ramiai gulėti ant kelių ar stalo? 

Deja, čia tą apibūdinimą „nieko 
nereiškiančia" reikėtų išbraukti. Juk 
dažnai net patys stebimės braižančio 
kaimyno lape ar savo paties bloknote 
netikėtai išvydę kažką įdomaus, netgi 
gražaus, nepaprasto. 

Stebina net mūsų pačių kruopš
tumas: kaip šitaip, tiesiog „iš ran
kos", nesaistomi jokių reikalavimų, 
mes sukuriame tokius brėžinius, 
kurių kitais atvejais, net ir gavę spe
cialią užduot}, tokių nenubraižy
tume. 

Ir kodėl tos nesąmoningai braižo
mos figūros kiekvieno vis kitokios? 

Pasirodo, psichologai jau seniai 
žino, kad tos nevalingai žmogaus 
braižomos figūros toli gražu nėra 
bereikšmis nevalingų rankos judesių 
rezultatas. 

Vien pažvelgę j piešinius, specia
listai daug ką gali pasakyti apie patį 
autorių: jo dvasinę būseną, charak
terį ir kt. 

Tad ką mes braižome? 

BRŪKŠNIAI 

Tai dažniausiai pasitaikantys 
brėžiniai. Kodėl dažniausiai? Todėl, 
kad daug žmonių mano, nesugeban
tys piešti. Jie net bijo ką nors ban
dyti, kad užmetusiam akį pašaliniam 
nepasirodytų toje srityje visiški be
moksliai. Tas jausmas išsiugdo nuo 
vaikystės ir išlieka visą gyvenimą. 

Jau vaikų darželyje ar mokykloje 
vaikas žiūri į piešiančius draugus, 
mėgina nesėkmingai mėgdžioti, pats 
gėdijasi prasto rezultato ir liaujasi 
bandęs. Ypač jei dar būna papeiktas 
pedagogu, tėvų ar pašieptas draugų. 

Taigi tokio žmogaus ranka 
išvedžioti brūkšniai - tai savisaugos 
garantija: jie tiesūs, „nieko nereiš
kią", tad ir jokios kritikos susilaukti 
negali. 

Tačiau į tuos brūkšnius žvel
giančiam specialistui svarbūs ne jie, o 
per juos save išreiškianti asmenybė. 
Ir nereikia stebėtis, jei psichologas 
pasakys, kad tą žmogų kadaise kaž
kas užgavo, sprendė apie jį neteisin
gai, ir jis visą gyvenimą savo viduje 
reikalauja tiesos. 

KAMPAI, TRIKAMPIAI 

jų įvairius (kartais net labai gražius) 
ornamentus, - tai turinti gyvenimo 
tikslą, konkrečius planus asmenybė. 
Jo aiškios mintys, jam būdingas tik
slingas veržimasis į priekį. Pagrin
dinis jo bruožas - pasitikėjimas savi
mi. Kartais savo nuomonę jis puola 
ginti bet kokia kaina. 

Psichologas tokiam žmogui pa
tartų būti santūresniam, savikri-
tiškesniam, nes kitaip galima išsi
ugdyti agresyvų charakterį. Šį bruožą 
tokios asmenybės išreiškia ir savo 
piešiniuose: kuo daugiau žmoguje 
agresyvumo, kategoriškumo, tuo 
aštresni, smailesni jo brėžinių kam
pai. Jei jis pats žinos jų reikšmę, gal 
prisivers kiek atsipalaiduoti, ims save 
kontroliuoti. 

GĖLĖS 

Jas dažniausiai piešia moteriška 
ranka. Tad ką reiškia tie svyrantys 
rožių, lelijų, ramunių žiedai? 

Ogi tai, kad tai asmenybei labai 
reikia meilės, švelnumo. Jo ieškoma 
ne tik Žemėje, bet ir dangaus skliau
te: piešiami dangaus kūnai, jie sti
lizuojami, sudvasinami, įvedami į 
kokį nors jau sukonkretintą piešinį. 

Tai suprasdami, aplinkiniai to
kiai asmenybei gali daug padėti. Tik 
ne tų piešinių kritika. Piešdama gro
žį, žmogaus ranka nesąmoningai 
„prasitaria'' apie dvasinius asmeny
bės poreikius. 

APSKRITIMAI, ROMBAI 

Štai žmogaus ranka gražiai 
išvedžiojo tarpusavyje susijungusius 
žiedus (lyg olimpiados ženklą), ar į 
bičių korį panašius, irgi tarpusavyje 
susiliečiančius rombelius. Jie dažnai 
sudaro gražius ornamentus. 

Tai ženklas, jog ta asmenybė 
trokšta darnaus gyvenimo, darnios 
šeimos, idealių kontaktų tarp drau
gų, bendradarbių. Jaučiantys tokį 
poreikį niekada neatliks darbo at
mestinai. Tokiais žmonėmis galima 
pasikliauti, patikėti svarbias užduo
tis. Jie nenuvils, nes harmonija, tik
slingumas, darna - jų pačių svar
biausi poreikiai. Tą nevalingai iš
reiškia ir jų „užsimiršusi" ranka. 

JUODI IR BALTI 
LANGELIAI 

Tokį į šachmatų lentą panašų 
piešinį braižantis asmuo išreiškia, 
kad jį graužia abejonės, todėl jis 
linkęs viską ir visuomet daug kartų 
patikrinti, pasverti. Tačiau tokia bū
sena (kaip ir brėžinių formos) gali 
būti laikina, sukelta kokio nors ne
malonumo, verčiančio žmogų kai kuo 
abejoti. Kvadratėlius jis braižo, 
stengdamasis atsipalaiduoti nuo to
kios netikrumo būsenos, išspręsti 
problemas. Tai geras siekimas, tik 
reikia žinoti, kaip viską greičiau ir 
geriau realizuoti: patartina pačiam 
neužtęsti tokios būsenos - atvirai 
pasikalbėti su ją sukėlusiu asmeniu, 
ramiai išsiaiškinti. Mat tokioms 
svarstančioms asmenybėms ilgalaikė 
slogi būsena gali sukelti depresiją. 

VILNYS 

A t A 
PETRAS A. STOŠKUS 

Mirė 2007 m. vasario 23 d., sulaukęs 39 m. 
Gimė Čikagoje. Gyveno Addison, IL. 
Giliam liūdesyje liko: motina Onutė Didžbalis Stoškus; du 

broliai Juozas su žmona Kelly ir Edvardas, "sūnėnas Nathan 
Stoškus bei kiti giminės. 

A. a. Petras buvo sūnus a.a. Jono A. Stoškaus. 
Velionis bus pašarvotas antradienį, vasario 27 d. nuo 3 v. p.p. 

iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 28 d. 10:30 vai. ryto 
y 

Petkus Lemont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 11 
vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių 

v 

a.a. Petras bus palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Vietoje gėlių, prašome aukoti šeimos išrinktam fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdusi šeima 

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

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
ARNOLDAS ALEKNA 

Su meile ir ilgesiu prisimename brangų vyrą, tėvą ir tėvuką per 
anksti mus palikusį ir nuėjusį Namo pas Viešpatį 1982 m. kovo 4 d. 

Šv. Mišios už a.a. Arnoldą bus atnašaujamos š.m. kovo 3 d., šeš
tadienį, 9:15 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje, 
Lemont, IL. 

Prašome prisiminti a.a. Arnoldą maldoje. 
Ilsėkis ramybėje, mūsų mylimasis. 

Žmona Vanda, duktė Audra ir 
sūnus Paulius su šeimomis 

Sausų akių sindromas 
Atkelta iš 2 psl. 
Neberūkyti, laikinai atsisakyti 

kontaktinių lęšių, gerti pakankamai 
vandens, vartoti akims skirtus vita
minus, saulėtomis dienomis dėvėti 
saulės akinius, jeigu galima, nevar
toti preparatų, kurie skatina šios 
ligos vystymąsi. Kompiuteriu dirban
tys žmonės rečiau mirksi, todėl būti
na kas 20 minučių daryti 5 minučių 
pertraukas — pasėdėti užsimerkus 
arba žiūrėti į tolį. Reikia naudoti 

dirbtines ašaras arba ragenos epi-
telizaciją gerinančias priemones. 

Visi šie simptomai galimi ir ser
gant kitomis akių ligomis, kurias 
sukelia virusai, parazitai arba bakte
rijos. Nepatogų jausmą akyse gali 
sukelti glaukoma, trišakio nervo at
šakos uždegimas, alergija, ilgas kon
taktinių lęšių nešiojimas, neteisingai 
parinkti akiniai bei kitos priežastys, 
kurias padės išaiškinti gydytojas. 

„Klaipėda" 

Jei žmogaus ranka mėgsta vin
giuoti bangas ar spirales vaizduo-

Žmogus, mėgstantis automatiš- jančias linijas, tai reiškia, kad jos 
kai braižyti tokias figūras, dėlioti iš savininkas yra egoistas Gyvenime jis 

nemąsto apie šalia esančiųjų proble
mas, jam svarbios tik savosios. Jo 
rūpestis - kaip patogiau „išbanguoti" 
tarp iškylančių gyvenimo nesklan
dumų. 

Jei braižomos spiralės, tai rodo, 
kad šis asmuo gali bet ką užgauti, 
pažeminti, įžeisti, kad save išteisinus, 
iškeltų. Jo nejaudina ir paties suku
riamos konfliktinės situacijos. 

ŽMONIŲ FIGŪROS 

0 štai popieriaus lape iš lėto ri
kiuojasi žmogeliukai. Nesvarbu - jie 
linksmi ar liūdni, vis tiek tai yra 
liudijimas, kad juos piešiantis žmo
gus yra sutrikęs, jam reikia pagalbos, 
tačiau nedrįsta atvirai jos ieškoti, bijo 
nesėkmes, aplinkinių gahmo nesu

pratingumo. 
Žvelgdami iš šalies į tokius tik

riausiai pačiam autoriui nesupranta
mus piešinius, suvokiame, kad priva
lome jam būti draugiški, kiek galima 
paslaugesni. 

„Klaipėda" 

http://wvvw.petkusfuneralhomes.com


12 DRAUGAS, 2007 m. vasario 27 d., antradienis 

APYLINKĖSE Lietuviškų filmų vakaras 
•Amerikos lietuvių Romos kata
likų federacijos Čikagos syrius va
sario 28 dieną, 2 vai. p.p. seselių ka-
zimieriečių vienuolijoje (2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago) organizuoja 
posėdį įvairių lietuviškų organizacijų 
atstovams. Bus tariamasi dėl užda
romų lietuviškų parapijų. Tel. pasi
teiravimui: 708 349 1911 (Algis Kaz
lauskas). 

• Sv. Kazimiero kongregacijos 
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti , kad 
kongregacijos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin
tąja, o taip pat kartu švęsti Sv. Ka
zimiero šventę. Iškilmingos Mišios -
šeštadienį, kovo 3 d., 9:30 vai. r. sese
lių motiniškajame name, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago. Mišias au
kos Svč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios kun. Jaunius 
Kelpšas. 

•Kovo 4 d., sekmadieni, po 11 
vai. r. šv. Mišių įvyks Palaimintojo J. 
Matulaičio Misijos narių visuotinis 
susirinkimas. 

•Kovo 4 d., sekmadienį, Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinė ruošia Lie
tuvos šaulių sąjungos įkūrėjo VI. Put
vinskio minėjimą. Šventė prasidės šv. 
Mišiomis Brighton Park Svč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Dalyvaujant Vytauto Di
džiojo rinktinės ir Generolo T. Dau
kanto kuopos šauliams. Po pamaldų 
Šaulių namuose vyks minėjimas. Me
ninę programą atliks „Suktinis". Bus 
rodomas filmas, smagiai pabendrau
site prie kavutės. 

•Kovo 4 d., sekmadieni, PLC Bo
čių menėje, 14911 127th Street, Le
mont, vyks mokytojų konferencija. 9 
vai. r. šv. Mišios Pal. J. Matulaičio 
misijoje. 10 vai. r. — registracija, 
10:20 vai. r. JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Daiva Navickienė atida
rys konferenciją. Kviečiame atvykti 
visus mokytojus. 

•Kino festivalis Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje — ,,Dvi šalys — 
vienas pasaulis" . Penktadienį, kovo 9 
d., 7 vai. v. žiūrovų laukia kino pro
grama - siurprizas. Šeštadienį, kovo 
10 d., 6 vai. v. įvyks susitikimas su 
Riek Edward Pūkis. Sekmadienį, ko
vo 11 d., 2 vai. p.p. festivalio progra
moje jaunosios kartos lietuvių kino 
režisierių trumpo metražo vaidybini
ai filmai. Vietų skaičius ribotas. Pra

šome registruotis iš anksto kiekvie
nai festivalio dienai tel. 773-582-
6500. Įėjimas nemokamas. Muziejaus 
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago 
IL 60629. 

•Vien in te l ė lietuviška Monte-
ssori mokyklėlė JAV yra „Žiburėlis". 
Ji veikia savaitės dienomis Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Priešmo
kyklinio amžiaus vaikų tėveliai gali 
sužinoti apie „Žiburėlį" ir Montessori 
auklėjimo metodą atvykę į mokyklėlę 
per Atvirų durų dieną šeštadienį, ko
vo 10 d. 9 vai. r. Tel. pasiteiravimui: 
630-257-8891. 

• K o v o 10 d. 7 vai. v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127th. Street, Lemont 
IL 60439) vyks koncertas suaugu
siems pagal J. Erlicko dainas „Sau-
gokim savo dienas". Koncertuos ne
priklausomų aktorių trupė - DaMa 
Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, 
Artūras Varnas. Tai 1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos 
stiliumi atliekama gera šiuolaikinė 
lietuviška poezija. 

• K o v o 11 d. 2 vai. p.p. Šv. Kazi
miero seselių rėmėjų draugija rengia 
žaidimų popietę („Games-Bingo Par-
ty") Maria aukštesniosios mokyklos 
patalpose (67th ir California gatvių 
sankryža). Įėjimas iš kiemo pusės 
nuo 12 vai. p.p. Galėsite nusipirkti 
maisto: kugelio, dešrelių, naminio py
rago bei duonos, kavos. Seselės ir rė
mėjai kviečia atvykti, linksmai pra
leisti laiką draugų būryje ir paremti 
Sv. Kazimiero seserų vienuolyną. 
Lauksime. 

• Kviečiame vaikus ir tėvelius į 
teatrą. Aktorių trupė „Teatriukas" iš 
Vilniaus kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) atliks 
muzikinį spektaklį pagal J. Erlicko 
poeziją vaikams „Kad būtų linksma". 
Prieš ir po spektaklio veiks kavinė. 
Bilieto kaina - 12 dol. Bilietus galima 
įsigyti „Lietuvėlėje", „Bravo", „Smil
goje". Teirautis tel. 708-681-8094. 

•Dėmes io! Lietuvių fondo sti
pendijų anketos, kaip ir kasmet, bus 
priimamos iki kovo 15 d., paramos 
prašymų ir žiniasklaidos anketos — 
iki balandžio 15 d. Anketas galite ras
ti aplankę LF svetainės tinklalapį: 

www.lithfund.org Lietuvių fondo 
adresas: 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439. Tel. 630-257-1616 

S. m. kovo 11 d., 
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dieną 

Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas 

kviečia { 

lietuviškų fiimų vakarą 
Europos Sąjungos fiimų festivalyje 

„Gene SiskeP 
kino centre 

i » 

Paui Žemaitis nuotraukoje: reži
sierius Arūnas Matelis su Ameri
kos režisierių gildijos apdova
nojimu. 

The Gene Siskel Film Center, 
164 North State Street, 

Chicago, IL 60601) 

Pradžia 5 vai. p.p. 
[ėjimas - 9 dol., studentams - 7 dol. 

P r o g r a i n o j e : 

Režisieriaus Arūno Matelio do 
kumentinis filmas „Prieš parskren-
dant i žeme" (sukurtas 2005 mM 
trukmė 52 min.). Renginyje daly
vaus režisierius Arūnas Matelis, 
kuris ir pristatys savo filmą bei a t 
sakys f žiūrovų klausimus. 

Šių metų Amerikos režisierių 
gildijos („Directors Guild of Ame
rica'*) apdovanojimuose Arūnas 
Matelis su šiuo filmu buvo pr ipa
žintas geriausiu dokumentinio f i l 
mo režisieriumi. „Prieš parskren-
dant | žeme" buvo įvertintas p r i 
zais Sllverdokso ir Bruklino fest i
valiuose, apdovanotas Amster
damo bei Leipcigo festivaliuose. Jis 
taip pat buvo įvardintas tarp 61 
pretendento į Oskaro nominacija 
Geriausio užsienio filmo katego
r i joje. Sių metų „LT tapatybės" 
apdovanojimuose, globojamuose 
Lietuvos prezidento Valdo Adam
kaus, A, Mateliui buvo skirtas pag
rindinis apdovanojimas už Tėvy
nės garsinimą pasaulyje savo dar
bais. 

„Būdamas šioje sunkiai ser
gančių vaikų ligoninėje galėjau 

stebėti reiškinį, kuris mane 
paskatino sukurti š| filmą. Pama
čiau, kad valkai ir Jų tėvai, ne
paisant egzistuojančio nerimo ir 
skausmo, dažnai atrodo laiminges
ni už tuos, kurie yra už ligoninės 
sienų. Kodėl? Kaip tai gali butl?" -
klausia filmo autorius A. Matelis. 

Filmas remiasi asmenine reži
sieriaus patirt imi ir j o grįžimas su 
kamera j ligoninę yra mėginimas 
pateikti atsakymą i šiuos klau
simus. 

Režisierės ianinos Lapinskaitės 
filmas „Našlių pakrantė** (sukurtas 
2006 m., trukmė 28 min.). „Tai kino 
pasakojimas apie Likimo trapumą 
ir Žmogaus tvirtybę. Filmo herojės 
— pamario miestelio našlės. Jų gy
venimas paženklintas skausminga 
netektimi, tačiau Jos, lyg tos stuo
meningos pajūrio pušys, drasko
mos negailestingų vėjų, žvelgia i 
mėlynus vandens tolius i r t ik dar 
tvirčiau [auga i savąjį krantą**, — 
sako Janina Lapinskaitė. 

Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato 

Čikagoje inf. 

Ieško giminių 
Mano tėvelis Bronius Michele

vičius (1910.03.03 - 1985.01.25), jūrų 
skautų Panevėžio (LAF) vienas įkū
rėjų ir organizatorių, 1928 m. apdo
vanotas Lelijos ordinu, po karo apsi
gyveno JAV Dirbo federalinės val
džios įstaigose, dalyvavo visuomeni
nėje veikloje. 1950 m. buvo išrinktas 
„Ramovės" centro valdybos sekreto
riumi. B. Michelevičius mirė eidamas 
75-uosius metus, deja, nesulaukęs 
nepriklausomos Lietuvos, apie kurią 
visą gyvenimą svajojo. 

Prašau jį pažinojusių žmonių 

parašyti atsiminimus apie Bronių 
Michelevičių. 

Taip pat ieškau sesers, Broniaus 
Michelevičiaus dukters, kuri (spėju) 
gyveno Sarasota, Floridoje, arba 
Sankt Petersburg mieste, nes ten 
1985 m. palaidotas mano tėvelis. 
Tikslios gyvenimo vietos nežinau. 
Galinčius padėti, prašau rašyti: Irena 
Gaveikienė, Dariaus ir Girėno 3-45, 
Anykščiai arba e-paštu: 
irena.gaveikienė(5į hotmail.com 

skambinti tel. +370-605-54170. 
Iš anksto dėkoju. 

Palaimintojo J Matulaičio misijos choras (vadovės: Jūratė Lukminienė ir 
Rasa Paskočimienė) dalyvavo JAV LB Lemonto apylinkės valdybos ruošto 
Nepriklausomybės dienos minėjimo meninėje programoje. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Velykinės paslapties muzikiniai apmąstymai 
Sekmadienį, kovo 18 d., visi kviečiami susiburti apmąstymams apie 

Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir Prisikėlimą. Pastoriaus Valdo Aušros, 
kunigo Antano Saulaičio ir „Dainavos" ansamblio meno vadovo Dariaus 
Polikaičio sukurta muzikinė, meditacinė erdvė leis iš naujo išgyventi 
Velykinės paslapties šventumą. 

Girdėsite skaitinius iš Švento Rašto ir Teodoro Dubois kantatą „Sep
tyni paskutinieji Kristaus žodžiai", kurią atliks solistai Lijana Kopūstaitė-
Pauletti, Linas Sprindys ir David Dubois, vargonininkas Ričardas Šokas, 
kamerinis orkestras ir Lietuvių meno ansamblis „Dainava". 

Renginio pradžia — 3 vai. p.p.f Trinity Lutheran bažnyčioje 
(6850 W. 159th St. Tinley Park). Bilietus (15 dol. auka) galima įsigyti 
„Seklyčioje", Pasaulio Lietuvių centro parduotuvėje „Dovanėlė" ir renginio 
dieną prie įėjimo. Pelnas bus skiriamas JAV Lietuvių Bendruomenės Socia
linių reikalų tarybos „Paguodos telefonui". 

http://www.lithfund.org
http://hotmail.com

