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Baigta pirmoji Jono Pauliaus II 
beatifikacijos proceso dalis 

Popiežius Jonas Paulius II. 

V a t i k a n a s , balandžio 2 d. 
(,,Reuters"/AFP/BNS) — Popiežius 
Benediktas XVI pirmadieni aukos 
mišias, skirtas antrosioms Jono Pau
liaus II mirties metinėms, be to, tą 
pačią dieną baigta pirmoji velionio 
pontifiko beatifikacijos proceso dalis 
— Vatikanui pateikti įrodymai, kad 
melsdama Jono Pauliaus II užtarimo 
prieš Dievą nuo Parkinsono ligos ste
buklingai pasveiko prancūzė vie
nuolė. 

Vienas kardinolas pasiūlė pas
partinti beatifikacijos procesą, nes 
nesą abejonių dėl velionio popiežiaus 

šventumo. 
Per iškilmingą ceremoniją oficia

liai užbaigiant pirmąjį diecezinio tyri
mo dėl Jono Pauliaus II gyvenimo, 
dorybių ir šventumo etapą, Romos 
vyskupija perdavė Vatikanui dešimtis 
tūkstančių puslapių dokumentų ir 
nuorašų, kuriuose siūloma paskelbti 
velionį popiežių palaimintuoju. 

Jeigu Vatikano Šventųjų reikalų 
kongregacija, išnagrinėjusi Romos ir 
Krokuvos vyskupijų parengtus doku
mentus, patvirtins, kad minėtos vie
nuolės išgijimas buvo stebuklas, tai 
leis velionį popiežių skelbti palaimin

tuoju. Pagal Katalikų Bažnyčios 
tvarką, įvykus dar vienam stebuklui, 
jis galės būti skelbiamas šventuoju. 

Jono Pauliaus II kandidatūra 
beatifikuoti buvo pateikta skubos 
tvaka — jo įpėdinis panaikino įpras
tai privalomą penkerių metų laiko
tarpį po kandidato mirties ir leido 
paskelbimo palaimintuoju procedūrą 
pradėti 2005 metų gegužę, praėjus 
vos mėnesiui po Jono Pauliaus II 
mirties. Anksčiau kai kurie kanoni
zavimo procesai trukdavo net šimt
mečius. 

Tarp įrodymų, simboliškai per
duotų per ceremoniją Romos Late-
rano Sv. Jono bazilikoje, yra maž
daug 130 žmonių liudijimai ir jo gy
venimo, taip pat — jo pasakytų bei 
parašytų žodžių analizė. 

Svarbiausias liudijimas yra 46 
metų sesers Marie Simon-Pierre, 
kuri nuo 2001 metų sirgo parkinso
nizmu — degeneracine nervų siste
mos liga. Pasak vienuolės liudijimo, 
ji išgijo 2005 metų birželį, po to, kai 
meldė Jono Pauliaus II, kurį paskuti
niais gyvenimo metais taip pat lydėjo 
ši negalė, užtarimo. 

Prancūzų dienraštis „Le Figaro" 
rašė, kad sesuo M. Simon-Pierre dir
bo „LEtoile" gimdymo namuose 
Piuirikare netoli Provanso Ekso, ku
riems vadovauja jos kongregacija, kai 
du mėnesiai po Jono Pauliaus II mir
ties staiga pasveiko. Vėliau ji perkel
ta į gimdymo namus Paryžiuje. 

Daugelis katalikų yra įsitikinę 
Jono Pauliaus II šventumu. Tai per 
mišias N u k e l t a i 7 ps l . 
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Algirdas Brazis. 
..Draugo" archyvo nuotr. 

Čikaga, balandžio 2 d. („Drau
go" info.) — Balandžio 1 d. Hinsdale 
ligoninėje mirė Algirdas Brazis — 
žymus JAV lietuvių dainininkas, ba
ritonas. 

A. Brazis gimė 1915 m. Čikagoje. 
Mokėsi Morton mokykloje bei Cicero 
Junior College. Vėliau studijavo Kent 

Law School bei De. Paul universite
te. 

Būsimojo dainininko pažintis su 
muzika prasidėjo smuikuojant, ta
čiau jau nuo 1936 m. A. Brazis atsi
dėjo dainavimui. Vokalą studijavo 
pas Bianco Saroją ir Dimitrijų Ono-
frejų. 

Savo kaip operos dainininko kar
jerą A. Brazis pradėjo koncertuoda
mas su lietuvių ansambliais. 

1942 m. „Midwest Opera Co" su
dėtyje atliko Rigoletto partiją. Tais 
pačiais metais „Chicago Tribūne" 
paskelbtame dainavimo konkurse 
užėmė 2-ąją vietą. Buvo WGN radijo 
programos „Theatre of the Air" na
riu. 

Po to, kai 1951 m. surengė savo 
koncertą Carnegie Hali, New York, 
buvo pakviestas j Metropolitan operą 
nuolatiniu nariu baritono partijoms. 

2006 m. prezidento Valdo Adam
kaus įsaku A. Braziui suteiktas ordi
no „Už nuopelnus Lietuvai" Ko
mandoro Kryžius. 
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Kristijonas Kučinskas. 
Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr. 

J. Meko ir 
J. Mačiūno 
kūryba 
atkeliauja 
j Lietuvą 

i 

Vilnius, balandžio 2 d. (ELTA) 
— Savaitgali sostinės Užupio rajone 
atidarytu FLUXUS tiltu į Vilniaus 
dailės akademijos rūmus simboliškai 
pažymėtas ilgai lauktas išeivijos me
nininkų Jono Meko ir Jurgio Ma
čiūno (1931—1978) kūrybos grįži
mas į Lietuvą. 

Pasak VšĮ Jono Meko vizualiųjų 
menų centro vadovo Kristijono Ku
činsko, New York pasirašius sutartis 
su pasaulinio garso kinematografi
ninku Jonu Meku dėl minėtos kolek
cijos įsigijimo, artimiausiu metu pir
mieji kolekcijos darbai pasieks Lie
tuvą, planuojamos ir šių darbų paro
dos. 

Pirmoji paroda bus rengiama jau 
šį rudenį N u k e l t a į 6 psl . 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DALIUS KEPAINtS. MP 

Lake St Louis, MO 
www.kedainisMO.com 

nepakankamumas 
(Heart Failure) 

Paklauskime savęs, koks svar
biausias organas mūsų kūne? Iš 100 
paklaustųjų turbūt 95 atsakytų, kad 
tai širdis. Likęs penketukas turbūt 
kiek padvejotų ir pasirinktų smege
nis ar plaučius. Žinoma, tai taipogi 
priklauso nuo turimų medicinos ži
nių, patirties, ligų. Vaikai, sergantys 
pirmo tipo diabetu (liga, prasidedanti 
vaikystėje, išsivysčius bendram kasos 
nepakankamumui, kai kasa nebega-
mina insulino, ir tenka nuolat, kas
dien sau švirkšti insuliną), atsakytų, 
kad tai kasa. Juokais paklausiau šį 
klausimą savo žmonos (ji šiuo metu 
studijuoja inkstų ligas ir netrukus 
pradės dirbti inkstų ligų daktare). 
Kaip ir reikėjo tikėtis, jos atsakymas 
buvo, kad svarbiausias žmogaus or
ganas yra inkstai. 

Vis dėlto sutikime su daugelio 
nuomone, kad širdis yra itin svarbus 
organas. Turbūt nesuklysiu teigda
mas, kad didžioji mūsų dalis, gydyto
jams diagnozavus širdies nepakanka
mumą, šią ligą pasitinka su žymiu 

NIIOLĖ NAUSĖDIENĖ 

Pažeistas stuburas 

Kadaise žmogus remdavosi ketu
riomis galūnėmis, jo stuburas buvo 
horizontalus, atlaikydavo daugelį ap
krovimų. Kai žmogus pradėjo vaikš
čioti dviem kojomis, stuburas tapo 
lengvai pažeidžiama kūno dalimi. 

Pabandykime atsistoti prieš vei
drodį ir atidžiai save apžiūrėti. Kaip 
atrodo mūsų stuburas? Ar neryškėja 
kuprelė? Ar pilvas neišpūstas į prie
kį? Ar nekamuoja mūsų skausmai 
ties pečiais? Dar lengviau yra stebėti 
kitus žmones ir susimąstyti, ar aš ne 
taip pat atrodau? Ar neiškreipia mū
sų per petį persimesti rankinukai? 
Arba atsigulkite ant grindų ir pasi
tikrinkite, kaip mes gulime, ar mūsų 
visas kūnas liečiasi su grindimis, ar 
mūsų pečių mentys liečia grindis? 
Taip išsitiesę turime ir vaikščioti. 
Skausmai pečių srityje ir atsikišęs 
pilvas yra silpnų pečių raumenų pa
sekmė. Kitados jie išlaikydavo mūsų 
stuburą be jokios įtampos. Bėgant 
laikui, raumenys susilpnėjo dėl fi
zinio darbo stokos, dėl netinkamos 
mitybos be fizinės mankštos ir pan. 

Stuburas — tai pamatas, kuris iš
laiko visa, iš ko sudarytas žmogaus kū
nas. Labai dažnai dėl įvairių priežas
čių šiek tiek pasislenka stuburo slanks
teliai. Raumenys prie pasislinkusio 
slankstelio priglunda ir tai trukdo 
slanksteliui sugrįžti į deramą vietą. 

Pasislinkęs slankstelis užspau
džia ne tik nervą, bet ir kraujagysles. 
Tokiu atveju prisieis atlikti sunkią 
stuburo operaciją. Stebėkime save, 
tiesinkimės, taip išvengsime visokių 
negerovių. Dėl pasislinkusio stuburo 
sulauksime: 

1. Alergijos, kurtumo, akių ligų, 
įvairių egzemų, gerklės ligų, peršali-

nerimu, neviltimi, depresija, netikru
mu dėl ateities. Nebijokite, neslėp
kite ir nesistenkite užgniaužti savo 
jausmų. Sis nerimas yra sudėtinė psi
chologinės reakcijos į rimtos ligos 
diagnozę dalis, periodas, kurį išgyve
na mūsų dauguma. Svarbu laiku sus
toti, susimąstyti ir iš esmės pakeisti 
savo gyvenimo būdą. Bėgant laikui, 
daugiau sužinosite, išmoksite gyventi 
su šia liga, aktyviau dalyvausite kas
dieninėje kovoje su ja, simptomai bus 
geriau kontroliuojami ir psichologinis 
diskomfortas palaipsniui atlėgs. Svar
bu nepasiduoti, kuo greičiau imtis 
iniciatyvos ir aktyviai bendradar
biauti su savo „medicinos komanda": 
daktaru, širdies klinikos seselėmis, 
namuose lankančiu medicinos per
sonalu. 

Pagrindinė širdies funkcija yra, 
nuolat susitraukiant, pumpuoti krau
ją į kūną, užtikrinant pastovų kūno 
audinių aprūpinimą deguonimi ir 
maisto medžiagomis, bei pašalinant 
anglies dioksidą ir medžiagų apykai-

mų, skydliaukių ligų. 
2. Astmos, rankų ir pečių skaus

mų, tulžies pūslės ligų, kepenų ligų, 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 
opos ligų, inkstų ir odos ligų. 

3. Hemarojaus, vidurių užkietėji
mo, šlapimo takų sutrikimo ir t.t. 

Svarbiausia, kad nuėjus pas dak
tarą, jis prirašys vaistų dėl visų šalu
tinių poveikių, o negerovę ignoruos. 
Dar daugiau, jis pasakys: pabandyk 
tą vaistą. Mus padarė triušiais. Ne
noriu kaltinti daktarų, nes jie neįlįs į 
mūsų vidų, jie tik bando sumažinti 
negeroves, pašalinti simptomus. 

Medicinos žurnaluose daktarai 
pasisako prieš farmacininkų kompa
nijas, kad jos įžūliai kiša savo vaistus 
ir įpareigoja daktarus juos siūlyti sa
vo pacientams. Gaila, kad tie žur
nalai nėra prieinami eiliniams žmo
nėms, kad juos gali gauti tik univer
sitetų ar kolegijų bibliotekose, net 
eilinėse bibliotekose jų nėra. Tuose 
medicinos žurnaluose daktarai pro
testuoja prieš jiems kišamus vaistus, 
nes jie gadina jų gerą vardą. 

Netinkamas kvėpavimas 

Atėję į šį pasaulį mes pirmiausiai 
giliai įkvepiame, išėję iš jo — išleidžia
me paskutinį atodūsį. Kvėpavimas — 
tai neregimas „maistas", be kurio 
žmogus negalėtų išgyventi nė 5 mi
nučių. Be skysčių žmogus išgyvena 
keletą dienų, be maisto — kelias sa
vaites, o be oro žmogus tegali išgy
venti vos keletą minučių. Kvėpavi
mui nutrūkus, jau po 5 minučių at
siranda labai sunkūs nebepagydomi 
organizmo sutrikimai, pirmiausia 
būna pažeidžiamos smegenys. Kvėpa
vimo sąvoka apima du procesus: 

— Išorinį kvėpavimą, t.y. kvėpa
vimo organų atliekamą oro įkvėpi
mą, deguonies atidavimą į kraują ir 

tos produktus. Mūsų širdis susi
traukia apie 100,000 kartų per dieną. 
Nusilpus širdies raumeniui, sumažė
ja širdies pumpavimo galingumas, 
sumažėja kraujo pristatymas į audi
nius, kraujas nepakankamai atsiur
biamas atgal į širdį. Dėl to išsivysto 
kraujo sąstovis, kraujui susitvenkus 
plaučiuose (dėl to ima kamuoti du
sulys, nuovargis), kojose, vidaus or
ganuose (dėl to pradeda tinti kojos, 
padidėja kepenys ir t.t.). 

Širdies nepakankamumas dažnai 
išsivysto dėl širdies raumenį pažei
džiančių priežasčių, jį gali lemti šie 
veiksniai ar ligos: 

• Išeminė širdies liga (širdies 
kraujagyslių užsikimšimas ar spaz
mas, pasireiškiantis ūmiu širdies 
smūgiu ar lėtine išemine liga, palaips
niui sukeliančia kardiomiopatiją). 

• Širdies vidinio dangalo ir vožtu
vų infekcijos (bakterinis ar grybeli-
nis endokarditas), širdies raumens 
infekcijos (virusinis miokarditas). 

• Ilgai besitęsiantis ir blogai kon
troliuojamas kraujospūdis. 

• Širdies vožtuvų ligos. 
• Nesaikingas alkoholio vartoji

mas. 
• Sunki plaučių liga, palaipsniui 

pažeidžianti širdį. 
Keletas kitų veiksnių gali ženkliai 

prisidėti prie širdies nepakankamu
mo progresavimo: mažakraujystė (ane
mija), skydliaukės funkcijos sutriki
mai, diabetas, smarkus karščiavi
mas, padažnėjęs širdies ritmas (ta
chikardija), širdies aritmijos (priešir-

anglies dioksido (anglies dvideginio) 
iškvėpimą. 

— Vidinį kvėpavimą, t.y. su he
moglobinu susijungusio deguonies 
atidavimą ląstelėms ir anglies dioksi
do atidavimą iš ląstelių bei jo jungi
mąsi su hemoglobinu. 

Kraujas gabena deguonį į žmo
gaus kūno audinius, tad yra labai 
svarbu teisingai kvėpuoti. Ar galime 
teisingai kvėpuoti, jei vaikščiojame 
susilenkę, jei kėdėje sudrimbame dėl 
antsvorio, dėl neteisingos gyvense-
nos. Žmogus nesusimąsto, kiek mums 
padeda dainavimas. Tai tikra plaučių 
fizinė terapija. Dainuodami choruo
se, važiuodami automobiliu, plėškit 
visa gerkle, nesustorės jūsų balso sty
gos, o plaučiai gaus oro. Miegokite 
gerai išvėdintose patalpose. Atsigulę 
lovoje, padarykite tokį pratimą: giliai 
įkvėpkite ir sulaikykite kvapą iki 2 
minučių. Taip vidaus organai gaus 
deguonies. Neįpratusiam bus sunku 
išlaikyti kvėpavimą 2 minutes, bet su 
laiku tai darysis lengva. 

Paprastai apkūnūs žmonės kvė
puoja tankiai, jie nepakankamai gau
na deguonies. Kiekvienam organui 
reikia deguonies. Mūsų organizmas 
deguonį pasisavina per švarią odą, 
per pasivaikščiojimus, gyvenant ge
rai vėdinamose patalpose. Jei žmo
gus kvėpuotų diafragma, tai savo se
nėjimo laiką nukeltų apie 30-40 me
tų į priekį, išvengtų ligų. Tinkamas 
kvėpavimas — geros sveikatos ir 
ilgos jaunystės laidas. 

Netinkama mityba 

Šiuolaikinė moteris nenori gaišti 
laiko virtuvėje. Šeimos nariai, o ir ji 
pati, dėl to labai nukenčia. Šaldyti 
maisto produktai neturi visų gerų sa
vybių, o ko verti užšaldyti pietūs? 

Nukelta į 8 psl. 

džių virpėjimas ir t.t.), pernelyg 
gausus druskos ir alkoholio vartoji
mas, fizinis ir emocinis stresas, įgim
tos ar įgytos širdies ligos, padidėjęs 
cholesterolio kiekis kraujyje, varto
jamų vaistų žala širdžiai ir t.t. 

Be jokios abejonės, nereikia pa
miršti žalingų įpročių įtakos, pažei
džiančios širdį, tai: rūkymas, nesai
kingas alkoholio, nelegalių prepara
tų, narkotikų vartojimas, viršsvoris, 
be jokios abejonės paspartins širdies 
nepakankamumo atsiradimą. 

Širdies nepakankamumas, kaip 
jau minėjau, dažniausiai pasireiškia 
dusuliu ir kojų tinimu. Dažnai šie 
simptomai lydimi nuolatinio nuovar
gio, energijos stokos, kosulio. Ligos 
pradžioje dusulys kamuoja tik fizinio 
ar emocinio krūvio metu, tačiau, ligai 
progresuojant, dusulys stiprėja, lydi 
net mažą fizinę veiklą ar, ligos ga
linėje stadijoje, ir ramybės būsenoje. 
Taipogi gali atsirasti dusulys gulint, 
dėl to tenka miegoti ant kelių pa
galvių ar net pusiau sėdom. Dusulys 
gali pažadinti vidury nakties, tenka 
atsikelti ir pastovėti. Be dusulio, dar 
gali varginti kojų, ypač pėdų ir čiur-
nos sutinimas. Besikaupiant skysčiui 
organizme, pradeda augti svoris. 
Beje, vienas tiksliausių, kartu ir pa
prasčiausių testų, sekant širdies ne
pakankamumo eigą ir aktyvumą, yra 
kūno svoris. Ūmiai didėjantis kūno 
svoris ir pablogėjusi savijauta dažnai 
reiškia besitvenkiančius audros de
besis ir gresiantį širdies nepakanka
mumo paūmėjimą. Nukelta į 8 psl. 
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redakcija9draugas.org 
rastine9draugas.org 

skelbimai9draugas.org 
administracija9draugas.org 

w w w . d r a u g a s . o r g 

GYVENKIME SVEIKAI 
Tęsinys iš kovo 24 d. 

http://www.kedainisMO.com
http://redakcija9draugas.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimai9draugas.org
http://administracija9draugas.org
http://www.draugas.org
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Europos Bendrijos 
Romos sutarčių 
50-metį minint 

DR. DARIUS FURMONAVICIUS 

1957 m. kovo 27 d. Belgų kara
lius, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos 
prezidentai, Liuksemburgo Didžioji 
hercogienė ir Nyderlandų karalienė, 
„pasiryžę sukurti glaudesnės Euro
pos tautų sąjungos pamatus, ... siek
dami pagal Jungtinių Tautų Char
tijos principus stiprinti Europą ir 
užjūrio šalis siejantį solidarumą ir 
užtikrinti jų gerovės kilimą, nus
prendę šitaip telkdami savo išteklius 
išsaugoti ir stiprinti taiką ir laisvę bei 
ragindami kitas Europos tautas, 
kurios laikosi to paties idealo, pa
remti jų pastangas, nutarė įkurti 
Europos ekonominę bendriją". 

Europos Ekonominė Bendrija 
per dvylikos metų pereinamąjį laiko
tarpį siekė panaikinti muitus tar
pusavio prekyboje ir apribojimus lais
vam žmonių, kapitalo ir gėrybių 
judėjimui, sukurti bendrą žemės ūkio 
ir transporto politiką, vieningą 
ekonominės konkurencijos sistemą. 
Įsteigtos EEB institucijos: Asamb
lėja, Taryba, Komisija ir Teisingumo 
Teismas. Tuo pačiu buvo įkurta ir 
Europos Atominės Energijos Bend
rija (Euratomas). Si organizacija tu
rėjo skatinti mokslinius tyrimus ir 
branduolinės energijos plėtrą, tuo 
pačiu prižiūrint, kad branduolinės 
medžiagos nebūtų naudojamos ki
tiems tikslams. 

Paskelbta deklaracija dėl Ber
lyno, kurioje ..atsižvelgdamos į ypa
tinga Berlyno padėtį ir tai, kad jam 
reikalinga laisvojo pasaulio parama, 
norėdamos patvirtinti savo solidaru
mą su Berlyno gyventojais, pareiškia, 
kad jos padarys viską, ką Bendrijoje 
galės, kad užtikrintų visas būtinas 
priemones Berlyno ekonominei ir 
socialinei padėčiai palengvinti, jo 
plėtrai skatinti ir ekonominiam sta
bilumui užtikrinti". 

Europos Sąjungos 2007-ųjų dek

laracija išreiškė susivienijusių pilie
čių džiaugsmą, kad užtikrinamas jų 
valstybių savarankiškumas ir juos 
praturt ina „atviros sienos ir gyva 
kalbų, kultūrų bei regionų įvairovė". 
ES „valstybės narės ir jų regionai bei 
vietos institucijos įvairias užduotis 
sprendžia kartu". „Mus stiprina bend
ra rinka ir euras". ES kovos „su te
rorizmu, organizuotu nusikalstamu
mu ir neteisėta imigracija ... skurdu, 
badu ir ligomis". ES nori vadovauti 
laisvės ir vystymosi skatinimui pa
saulyje, „kartu daryti pažangą ener
getikos politikos bei klimato apsau
gos srityse". ES „ir toliau skatins 
demokratiją, stabilumą ir gerovę už 
savo sienų". „Sėkmę reikia išsaugoti 
tolesnėms kartoms. Todėl turime 
bendrą politinį tikslą — iki 2009 m. 
įvyksiančių Europos Parlamento rin
kimų atnaujinti bendrą Europos 
Sąjungos pagrindą". Kalbama apie 
naują Konstitucinę Sutartį. Juodraštį 
atmetė Prancūzija ir Olandija, pirmo
ji priėmė Lietuvą. 

Rusijos prezidentas straipsnyje 
„The Sunday Times" pareiškė siekį 
pasirašyti su ES strateginės part
nerystės sutartį. Rusijoje nėra de
mokratijos ir laisvos rinkos ekono
mikos, šalyje įsigalėjo neoekspansio-
nistinis rėžimas, naudojantis ener
gijos resursus kaip ginklą. Svarbu 
būtų ne tik blokuoti taip vadinamą 
Siaurės Europos dujotiekį, naująjį 
Ribbentrop-Molotov paktą, bet ir 
pasiūlyti tris ES strateginės part
nerystės sutartis su JAV, Kanada ir 
Japonija, ilgainiui siekiant transfor
muoti Europos Sąjungą į Europos-
Atlanto Bendriją, pakviečiant JAV ir 
Kanadą glaudesniam ekonominiam 
bendradarbiavimui su ES valsty
bėmis. Jeigu daugelis jų yra susietos 
gynybiniais ryšiais, yra NATO narės, 
tad energetikos ir kiti strateginiai 
ekonominiai ryšiai yra taip pat ne
dalomi. 

Kaip kurtiniai per vestuves 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuvoje, kaip tuometinėje 
SSRS paribio zonoje, buvo koncen
truota energetiškai labai imlių rake
tinių kompleksų statyba bei eks
ploatavimas, todėl, norint išvengti 
energijos nuostolių perdavimo lini
jose, čia ir buvo numatyta atominės 
elektrinės (AE) statyba. 

Buvo vieša paslaptis, kad A Snieč
kus priešinosi AE statybai Lietuvoje 
(numanoma, kad dėl seisminio vieto
vės nepastovumo). Tačiau Sniečkaus 
ne tik nebuvo paklausyta, bet Visaginas 
pavadintas Sniečkaus vardu. Tai ga
lėtų patvirtinti seni partijos veikėjai. 

Maskvoje gyvenanti mokslinin
kė geologė Irina Avenarius buvo 
komisijos, kuri parinkinėjo vietas AE 
statybai tuometinėje SSRS teritorijo
je, narė. Žinodama, kad per Ignaliną 
eina tektoninis Žemes lūžis, seismi
niai vieta nepastovi, ji pasipriešino 
komisijos sprendimui statyti AE 
Ignalinoje, tačiau jos argumentai 
buvo atremti pasakymu: „Pats Die
vas parinko vietą su ežeru reakto
riams aušinti". Kadangi I. Avenarius 
su komisijos išvadomis nesutiko, jų 
nepasirašė, kariškių reikalavimu iš 

komisijos buvo pašalinta. 
Vykstant diskusijai dėl Ignalinos 

AE uždarymo, pats A. Brazauskas 
yra sakęs, kad be tos elektrinės mes 
puikiausiai galime apseiti. Dabar, kai 
gaunami pinigai elektrinės uždary
mui, ten yra puiki pinigų „skalbyk
la". Nepalyginamai didesnę pinigų 
„skalbyklą" turėtų statybų bosai, jei 
būtų statoma nauja AE. Statybų 
vajaus apsėstiesiems, žinoma, atsi
vertų aukso kasykla. O Lietuvai?.. 

Lietuva geologų laikoma seismi
niai nepstovia vietove; per kelis pas
taruosius šimtmečius čia būta dau
giau kaip 40 žemės drebėjimų. Pas
kutinis žemes drebėjimas buvo 2004 
m. rugsėjo 21 d. Tuomet Kaliningra
de buvo 5,3 balų drebėjimo stiprumas 
pagal Richterio skalę, o Ignalinoje -
4. Taigi AE ir atominio kuro atliekų 
saugykla Lietuvoje prilygsta atomi
nei minai, kurios detonatorius yra 
gamtos stichijų galiose. ~ 

Akivaizdi dėmesio stoka alter
natyvių energijos šaltiniu panaudo
jimui, be visuomenės pritarimo san
doriai su kaimyninėmis valstybėmis 
dėl naujos AE statybos rodo mūsų 
valstybės vadovų nežabotą savivalę. 

Nukelta į 11 psl. 

GAVĖNIOS SKAITINIAI 
KRIKŠTAS - PALAIDOJIMAS 

SU KRISTUMI 
V dalis — Šventieji Jonas Auksaburnis 

ir Teodoras Mopsvestietis 

Kapadokijos tėvai nepaliko mums išsamaus krikšto apeigų aprašymo. 
Tačiau iš Jono Auksaburnio ir Teodoro Mopsvestiečio homilijų mes 
nemažai žinome apie sirų liturgiją. Šie abu vyskupai, gyvenę tuo pačiu 
laiku ir artimai bičiuliavęsi, yra svarbiausi Antiochijos mokyklos atsto
vai. 

Antiochijos vyskupas Jonas Auksaburnis vadina krikštą dar ir 
palaidojimu, laikydamasis apaštalo Pauliaus tradicijos. „Sis dvasinis 
nuskaistinimas <...> vadinamas taip pat 'palaidojimu'. Nes, pasak apaš
talo, buvome drauge su juo palaidoti krikštu, kad mir tume nuodėmei." 
Kitoje vietoje Jonas Auksaburnis aiškina panardinimo apeigas: „Mūsų 
galva panardinama vandenyje kaip karste" . Tokį pat mokymą randame jo 
antrojoje katechezėje: „Krikštas yra palaidojimas ir prisikėlimas - sena
sis žmogus palaidojamas su nuodėme, o naujasis žmogus atnaujintas 
prisikelia panašus į tą, kuris jį sutvėrė" (11). Jonas Auksaburnis pateikia 
ir tipologinį egzegetinį aiškinimą, kur perėjimas per Raudonąją jūrą yra 
krikšto provaizdis. Užlietas vandeniu ir paskandintas faraonas sim
bolizuoja velnio paskandinimą krikšto vandenyse: „Tu nematei faraono, 
skęstančio su visa savo kariauna, tačiau matei velnią, nugramzdinamą 
drauge su jo kariauna" (III, 24). Beje, tą pačią tipologiją pasitelkia ir 
Kirilas Jeruzalietis savo krikšto katechezėje: „Faraonas nugrimzta jūro
je, o šėtonas pranyksta išganingame vandenyje". Bizantiškoje liturgijoje 
švenčiant Epifaniją ir Kristaus krikštą, minimas juodas vandenynas, 
praryjantis Egipto valdovus tarsi kapas. Krikštas kiekvienam krikščio
niui reiškia Kristaus pergalę prieš velnią; ši tema nuolat kartojama krikš
to liturgijose. 

Jonas Auksaburnis liudija ir kitą paprotį, paaiškinantį čia nagrinė
jamą krikšto dvasingumą. Neofitai dažnai susiburdavo prie kankinių 
kapų. Čia galima lengvai įžvelgti ryšį su krikšto apeigomis. Kankiniai, 
mirę Kristuje ir panašiai kaip jis, yra pavyzdžiai naujai pakrikštytiesiems. 
Pakrikštytieji, panašiai kaip ir kankiniai, tik sakramentiniu ir mistiniu 
būdu priklauso išganytųjų pasauliui. Kankinių kapai jiems primena 
Krikšto palaidojimą. 

Tą pačią krikšto teologiją liudija ir šv. Teodoras Mopsvestietis. 
Kristuje visuotinė mirtis praranda savo valdžią žmogui, o krikštas yra 
sakramentinė šios metamorfozės vieta. Kelios ištraukos iš jo katechezių 
iliustruoja mūsų nagrinėjamą temą: „Krikšto metu, kai panardinama 
mano galva, sykiu priimu mūsų Viešpaties Kristaus mirtį ir trokštu pri
imti jo palaidojimą. Tuo išpažįstu mūsų Viešpaties prisikėlimą, o išnirimo 
iš vandens įvaizdyje matau save prisikėlusį <. . .> . Pasinerdamas Įvykdai 
palaidojimo nurodymą, o i šn i rdamas gauni prisikėlimo ženklą 
(Katechetinės homilijos, XTV, 5, 25). Krikšto panardinimas yra palaidoji
mo su Kristumi įvaizdis, būtinas norint pereiti į naują gyvenimą. Teodoro 
Mopsvestiečio ir Jono Auksaburnio liudijimą patvirtina ir Apaštalų kons
titucijos. Sis IV a. pabaigos kompiliacinis veikalas atspindi Antiochijos 
krikšto liturgiją. Krikštas yra teikiamas sūnaus mirtyje, vanduo skirtas 

palaidojimui < . . .> . Panardinimas 
yra dalyvavimas mirtyje, išnirimas 
iš vandens reiškia dalyvavimą prisi
kėlime (III knyga, 17, 1, 3). Krikšto 
palaiminimo formuluotė taip pat 
atspindi tą mintį: „Pašventink šj 
vandenį <. . .>, kad tas, kuris bus pa
krikštytas <. . .>, būtų nukryžiuotas 
su Kristumi, palaidotas su juo ir su 
juo prisikeltų"' (VII knyga, 43, 1, 5). 
Siriškoji liturgija puikiai išreiškia 
šventojo Pauliaus krikšto mokymą. 

Verta prisiminti ir paprotį apei
gas švęsti kapinėse ar katakombose. 
Tos epochos krikščionys pagarbą 
mirusiesiems jų palaidojimo vietoje 
neatskiriamai siejo su krikšto logika 
- palaidojimu drauge su Kristumi, 
prisikėlimo laidu. Dėl to senoji 
krikšto ikonografija (antkapinė ta
pyba, skulptūros bei sarkofagai) 
drauge išreiškia prisikėlimą, kurio 
viliamasi. Dėl tos pačios priežasties 
krikščioniškosios laidotuvės įgyja 
galutinę prasmę krikšto dvasingumo 
kontekste. 

Pagal Gerard-Henry Baudry, „Bažnyčios 
žinios", 2002 m. balandžio 1 1 , nr. 7 

Spaudai dalimis parengė 
N. Šmerauskas 
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LIETUVIŲ TELKINIAI j 
• • . . • i — — 

ST. PETERSBURC,FL 

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS METINĖ 

VAKARIENĖ IR KONCERTAS 
Gražią saulės apšviestą popietę, 

kovo 8 d., svečiai rinkosi į St. Peters-
burg Lietuvių klubą, į Lietuvos Duk
terų draugijos suruoštą metinę va-

v 

karienę ir koncertą.. Si popietė visuo
met sutraukia daug svečių, nes yra 
skirta paremti šalpai, kuri įgalina 
padėti broliams ir sesėms Lietuvoje, 
ar pagalbos reikalingiems savame 
telkinyje. Šią šalpos popietę pratur
tino sol. Marytės Bizinkauskaitės 
koncertas. Solistė yra gerai žinoma 
muzikos pasaulyje, koncertavusi ir 
atlikusi operų vaidmenis Lietuvoje, 
Europoje, Kanadoje ir Amerikoje. 
Solistė ne tik reiškiasi dainos ir mu
zikiniame pasaulyje, bet daug dirba ir 
šalpos srityje. 

Lietuvių Dukterų draugijos pirmi
ninkė Gražina Viktorienė sveikina 
svečius susirinkusius j LDD suruošta, 
metinę vakarienę-koncerta.. 

Susėdus svečiams prie gražiai 
išpuoštų vakarienei paruoštų stalų, 
visus trumpu žodžiu pasveikino LDD 
St. Petersburg skyriaus pirmininkė 
Gražina Viktorienė ir pakvietė Alvitą 
Kerbelienę vadovauti tolimesnei šio 
vakaro programai. Alvitą perskaitė 
Vytauto Cinausko eilėraštį „Tik ne
palik šioj žemėj keršto". 

Po šių gilių ir prasmingų žodžių 
ji į sceną pakvietė solistę Marytę 
Bizinkauskaitę ir akompaniatorių 
muz. Aloyzą Jurgutį. Solistė koncertą 
pradėjo trimis dainomis: „Tykiai 
tykiai Nemunėlis teka", komp. Br. 
Budriūno, „Kur bakūžė samanota" 

v v 

— St. Šimkaus ir „Šienapjūtės prisi
minimai" — Lingertaičio. Su trum
pomis pertraukomis sol. Bizinkaus
kaitę dar atliko „Prisimink ir mane", 
komp. Lingertaičio, „Žiedų pūga" — 
Kern, „Ilgesys" — Lingertaičio, „Mei
lės valsas" — Cechanovičiaus, „Jau 
prietema" iš operetės „Fanny Elsler" 
— Strauss ir „Vilijos dainą" iš ope
retės „Linksmoji našlė" — Lehar. 
Stiprus, išlavintas solistės balsas, 
puiki balso kontrolė melodingai 
skambėjo ir žiūrovų buvo šiltai įver
tinta. 

Po koncerto Alvitą Kerbelienė 
paskaitė Lietuvos Dukterų draugijos 
praeities ir ateities planus bei darbus. 
Savo žodyje ji teigė: „Nuskambėjus 
mūsų dienoms praeitin, pažvelkime, 
kaip tos dienos lyg dovanos buvo 
panaudotos. Ar praleidome jas ramio
je tyloje, ar paklusom savo sąžinės 
balsui? Ar išgirdme toje tyloje ne
laimingųjų pagalbos šauksmą? Ar 
ištiesėme jiems mūsų jau pavargusias 
rankas? Su džiaugsmu galime at
sakyti — taip! Tos rankos siekė toli 
toli, nešdamos meilę, paguodą, pagal-

. bą!" Šie Alvitos tarti žodžiai tikrai 
išsipildė, nes vakaro surinktos lėšos 
eis ten, kur pagalba labiausiai reika
linga. Koncertas ir vakarienė parei
kalavo daug darbo ir energijos iš visų 
valdybos narių. Šiuo metu valdybą 
sudaro pirmininkė Gražina Vikto
rienė, vice-pirmininkė — Prima Vaš-
kelienė, sekretorė — Alvitą Kerbe
lienė, iždininkė — Birutė Kasperavi
čienė, narės — Genovaitė Ošinskienė 
ir Elena Jasaitienė. 

Po šios trumpos apžvalgos apie 
LDD organizacijos tikslus buvo pa
kviestas kun. dr. Matas Cyvas sukal
bėti maldą, prieš pradedant va
karienę. Maldoje jis taip pat iškėlė 
LDD tikslus: „Lietuvos Dukterys 
savo meilę išrieškia artimo meile, 
šelpdamos vargstančius tautiečius, 
ypač sergančius ir apleistus vaiku
čius. Mūsų tėvynei dar reikia visoke
riopos paramos. Čia dalyvaudami, 
mes, nors gyvendami tolimoje šalyje, 
pasijuntame arti savųjų. Siųsk mūsų 
tautiečiams Šv. Dvasios šviesos, kad 
jų tarpe viešpatautų sutarimas, kurio 
jiems taip trūksta". Taip pat prašė 
Dievo laiminti visus šio vakaro da
lyvius ir ypač vakaro rengėjus bei 

Po Lietuvos Dukterų draugijos suruošto koncerto (iš k): Alvitą Kerbelienė, 
akompaniatorius Aloyzas Jurgutis, sol. Marytė Bizinkauskaitė ir LDD pir
mininkė Gražina Viktorienė. 

programos atlikėjus. 
Po maldos visi svečiai buvo vaiši

nami LDD — valdybos ir narių ska
niai paruošta vakariene. 

Po pietų LDD pirmininkė Graži
na Viktorienė pakvietė Kultūros 
būrelio pirmininkę Angelę Kamiene, 
kuri perdavė gautus padėkos žymenis 
iš Vilniaus — Lietuvių namų, kuriuo
se yra įkurta Tremtinių mokykla. Ją 
St. Petersburg LDD skyrius stipriai 
šelpia. Padėkos žymenis įteikė LDD 
pirmininkei Gražinai Viktorienei ir 
St. Petersburg Lietuvių klubo pirmi
ninkei Loretai Kynienei. 

Vakaro pabaigoje pirmininkė 
Gražina Viktorienė padėkojo sve
čiams už dalyvavimą, padėkojo savo 
valdybai ir visoms, kurios prisidėjo 
prie labdaros koncerto ir vakarienės. 
Speciali padėka dar buvo skirta as
menims, kurie finansiškai parėmė šią 

metinę vakarienę su sol. Marytės 
Bizinkauskaitės iš Brockton, MA, 
koncertu, tai: J. Giedraitienė, A. ir dr. 
A. Šležai, V Petkienė, dr. R Budi-
ninkas, A. ir J. Šulaičiai, A. Mačiu
lienė, J. Staškus, V Staškus ir A. Gri-
nis. 

Dar ilgai svečiai nesiskirstė, kal
bų netrūko, miela buvo bendrauti ir 
žinoti, kad ir svečiai savo dalyvavimu 
parėmė LDD organizaciją. Paliekant 
šį labdarai suruoštą koncertą ir va
karienę, galima tik padėkoti visoms, 
kurios nenuleidžia savo pavargusių 
rankų ir palinkėti, kad kun. dr. Mato 
Cyvo maldoje išreikšti žodžiai stip
rintų jas: „Gražiausia iš visų dorybių 
yra artimo meilė. Ji veda į Dievo 
meilę — į esminį, pilną gyvenimo 
tikslą". 

Elvyra Vodopalienė 

DETROIT, Ml 

ŠVYTURIO JŪRŲ SAULIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Ge r f l i nus i t e i kė svečia. (\i> k j : A. Gr in iene Aldona ir Juozas Šulaič iai bei dr. 
A. V č ' i c r e . 

Sekmadienį, kovo 25 d. S v. Anta
no parapijos patalpose vyko Švyturio 
jūrų šaulių kuopos metinis narių 
susirinkimas. Dalyvavo 37 nariai ir 
svečiai. Susirinkimą pradėjo kuopos 
vadas Mykolas Abarius, Linas Oren-
tas, neseniai įstojęs į šaulių organi
zaciją, buvo pakviestas pirmininkauti 
susirinkimui, o sekretoriauti pakvies
ta Regina Juškaitė-Švobienė, LŠSI 
spaudos informacijos vadovė. Kuopos 
vėliavą įnešė iždininkas Algis P Ma-
cionis. Kapelionas kun. Alfonsas Ba-
bonas sukalbėjo invokaciją. Susi
kaupimo minute buvo prisiminti ir 
pagerbti 2004—2005 m. mirusieji na
riai — Sofija Sirutienė, Klemensas 
Urbšaitis, Cecilija Balsienė, Vladas 
Jomantas ir 2006 m. Greicė Valiu-
kėnienė. 

Sekretorė Onutė Abarienė per
skaitė praėjusio metinio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas be pa
taisų ir patvirtintas gausiais ploji
mais. 

Dvylika šaulių kandidatų davė 
savo priesaiką. 

Vadas M. Abarius, pradėdamas 
savo pranešimą, visiems padėkojo už 
gausų dalyvavimą susirinkime, už 
nuolatinę talką, valdybai už sklandų 
bendradarbiavimą. M. Abarius pa
pasakojo apie savo 30 metų darbus 
Pilėnų stovykloje. Praeitais metais 
buvo suruošta tik viena gegužinė, 
kuri buvo pelninga, tačiau neužteko 
sumokėti metinių stovyklos išlaidų 
(valstijos mokesčių). Reikia suorga
nizuoti ir suruošti dvi gegužines per 
metus, kad visos išlaidos būtų su
mokėtos. Švyturio jūrų šaulių kuopa, 
kartu su Dariaus ir Girėno klubu, 

ramovėnais ir birutietėmis Šv. Anta
no parapijoje organizavo Klaipėdos 
krašto išvadavimo, Sausio 13-osios 
Vilniaus žudynių, Kovo 11-osios ir 
Kariuomenės šventės minėjimus. 

Po to buvo skaitomi valdybos 
pranešimai. Vado pavaduotojas Juo
zas Jakunskas pranešė, kad Pilėnų 
stovyklos salės stogui reikalinga nau
ja danga. Ji kainuos apie 4,600 dol., 
įskaitant darbą. Moterų vadė Onutė 
Abarienė pranešė, kad gegužinė buvo 
pelninga. Dėkojo moterims už talką. 
Ji pabrėžė, kad visuomet reikia pa
galbos ir prašė neatsisakyti, atva
žiuoti ir prisidėti prie įvairių darbų. 
Iždininkas Algis Macionis pateikė 
kuopos finansinę ataskaitą. Bronius 
Valiukėnas, revizijos komisijos pirmi
ninkas, patikrino knygas ir pranešė, 
kad jos vedamos tvarkingai. 

Vyko diskusijos apie Pilėnų sto
vyklos priežiūrą ir ateitį. Buvo pra
nešta, kad Pilėnų stovyklavietės ati
darymas vasaros sezonui įvyks sek
madienį, birželio 3 d. 

Juozas Račiukaitis buvo pa
kviestas vadovauti naujo vado ir 
valdybos narių rinkimams. Nauja 
Švyturio jūrų šaulių kuopos valdybos 
sudėtis: vadas — Linas Orentas, 
valdybos nariai: Mykolas Abarius, 
Mykolas Abarius (jaunesnysis), Vida 
Orentienė, Algis Macionis ir Andrius 
Viskantas. 

Sąskrydis buvo baigtas Tautos 
himno giedojimu. 

Po susirinkimo vyko narių ir 
svečių pabendravimas. Vaišes ruošė 
sesė Abarienė. 

Regina Juškaitė-Švobienė 
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L I E T U V O S D U K T E R Ų 
D R A U G I J O S M E T I N I S 

S U S I R I N K I M A S 
Lijo lijo, snigo snigo, 

užšalo ir pasiliko. 
(L. D.) 

Tokiam orui esant, š.m. vasario 
25 d. ruošiamam Lietuvos Dukterų 
draugijos visuotiniam susirinkimui, 
diena tikrai nebuvo palanki. Sesės 
būkštavo, kad daug sesių negalės at
važiuoti. Buvome labai nustebintos, 
kai susirinko gana nemažas būrys 
sesių, kurioms vis dar rūpi draugijos 
veikla ir ateitis. Susirinkimas buvo 
suruoštas „Seklyčioje", lyg ir pusiau-
kelyje Čikagoje gyvenančioms sesėms 
ir toliau užmiestin išsikrausčiu
sioms. 

Pradėjusi susirinkimą pirminin
kė Joana Krutulienė, padėkojo visoms 
susirinkusioms ir nepabūgusioms ne
palankaus oro ir mikrofoną perdavė 
renginių vadovei Danutei Gieršti-

kienei. 
Prisiminėme pereitų metų miru

sias seses, kurių eilės vis ilgėja, o jų 
vietas mažai kas užpildo. Mirusių at
minimui uždegtos žvakutės ir sukal
bėta „Amžiną atilsį". Draugijos kape
lionas kun. Jaunius Kepšas taikliu ir 
prasmingu žodžiu įvertino draugijos 
veiklą, pabrėždamas, kad meilėje tu
rėtume būti tobulos. Prašė Viešpaties 
mums visoms sveikatos ir ištvermės 
ir palaimos mūsų darbuose. 

Bendravome ragaudamos „Sek
lyčios" paruoštus pietus. Pasisotinus 
ir pabendravus, buvo skaitomi skyrių 
pranešimai. Kun. F. Gurecko vardo 
namelių administratorė ir draugijos 
iždininkė Genovaitė Maldėnienė pra
nešė apie atliktus įvairius namelių 
pataisymus, kurių kasmet vis daugė
ja. Revizijos komisija patvirtino fi
nansinę ataskaitą. 

w 

SVEIKINAME 
MŪSŲ MYLIMĄ MAMĄ, MOČIUTĘ, PROMOČIUTĘ 

HALINĄ DILIENĘ, 
2007 M KOVO 30 D. 

m SULAUKUSIĄ BRANDAUS 99 
METŲ AMŽIAUS 

ERIKA BRUKS, 
RONALDAS SLAVĖNAS IR 

m JULIUS SLAVĖNAS SU ŠEIMOMIS 

Toliau pirmininkės metinė veik
los apybraiža. Posėdžiai vyksta kartą 
per mėnesį, kartais esant svarbiam 
reikalui dažniau. Pirmininkė džiau
gėsi ir didžiavosi savo valdyba, kuri 
yra darbšti, pareiginga ir draugiška. 
Visi reikalai sprendžiami, atsižvel
giant į artimą, skiriant aukas pra
šantiems Lietuvoje, pagalbą laido
jant, neturintiems lėšų, lankant ligo
nius, sumos ian t jiems šventinius 
pietus, Kūčias ir t.t. 

Rašytojų draugijos pirmininkė 

Stasė Petersonienė paruošė apybrai
žą apie poetę Eleną Tumienę, pami
nint jos gyvenimą ir kūrybą, minėjo 
jos rašytą „Karaliai ir šventieji". 
Visos su dideliu dėmesiu išklausėme 
paskaitos. Tai buvo pirmasis bandy
mas įjungti literatūrinės atgaivos, kas, 
atrodo, gerai pavyko. Taip ir užbai
gėme susirinkimą ir maloniai šne
kučiuodamos, skirstėmės namo. 

Ir vėl snigo, snigo... 

J a n i n a Miku ta i t i enė 

Po ilgų derybų pagaliau buvo pasirašyta Su
valkų sutartis 1920.10.07, kurią jau rytojaus dieną 
lenkai sulaužė, pasiųsdami tariamai „neklauža
dos" gen. Želigovskio pulkus užimti Vilnių (spalio 
9 d.). Kas vyko toliau, mes visi atsimename dar iš 
mokyklos laikų. 

Bet kas būtų, jei tuomet lenkai nebūtų turėję 
tokių piktų kėslų ir būtų radę bendrą 

draugišką kalbą su savo buvusiais likimo draugais? 
Argi daugiau kaip 30 mln. žmonių kultūra nebūtų 
tik pražystančios lietuvių kultūros visiškai už-
gožusi? Laimei, likę vos ne karo padėtyje ir atsi
sakę bet kokių diplomatinių ryšių su Vilniaus pa
grobėja, Pilsudskio Lenkija, lietuviai lyg ir pasi
skiepijo nuo svetimos lenkiškos kultūros ir sub
randino naują gražų lietuvišką kultūros daigą, be 
jokių lenkiškų piktžolių. 

Ar tai ne Želigovskio smurto dėka? Įdomu, kad 
tą mintį man davė vienas lenkų intelektualas, kai 
dar prieš 30 metų teko lankytis Lenkijoje, kur buvo 
proga susitikti su keliais lenkais inteligentais. 
Artėjame prie tų laikų, kuriuos ir mano karta jau 
išgyveno. Ir čia kuriozai. Kai po nelemto Molotov ir 
Ribbentrop pakto (1939.08.23) pasirašymo ir po to 
įvykusio trumpo karo, per kurį abu grobikai, Sta
linas ir Hitleris, pasidalino Lenkiją, „mielaširdin-
gas" visų tautų vadas ir tėvas Lietuvai grąžino Vil
nių, Lietuva džiaugėsi, o žmonės nuogąstaudami 
kalbėjo: „Vilnius mūsų, o Lietuva rusų". 

Kai pagalvoji, jei ne rusai, tai Vilnius ir dabar 
greičiausiai būtų likęs paprastas nežymus didžio
sios, jau po II pasaulinio karo atkurtos Lenkijos 
provincijos miestas. Nemanau, kad lenkai jį kada 
nors mums būtų geruoju atidavę, nors ir kokie arti
mi bei draugiški abiejų valstybių dabartiniai prezi
dentai beatrodytų. Panašiai galėjo atsitikti ir su 
Klaipėdos kraštu. Raudonajai armijai 1945 m. užė
mus Klaipėdą, Klaipėdos kraštas automatiškai grį
žo Lietuvai, nors ir sovietinei. Kai Lietuva atkūrė 
nepriklausomybę 1990 metais, Klaipėdos kraštas 
liko Lietuvai. Ir kaip rusai dabar turbūt gailisi, kad 
jie tuomet Klaipėdos krašto neprijungė prie Siau
rės Rytprūsių, kuriuos sąjungininkai jiems atidavė 
valdyti „laikinai". Šiandien Klaipėda būtų tik vie
nas iš Kaliningrado srities rusų valdomų uosta
miesčių'. 

Kalbant apie II pasaulinį karą, prisimintinas ir 
Suomijos likimas. Ar ne dar vienas paradoksas, kad 
suomiams, kurie 1939 m. žiemą pasipriešino ru
sams, ir dar vėliau net prisidėjo prie 1941.06.22 vo
kiečių pradėto puolimo prieš sovietus, visiškai ne
teko kentėti bolševikinės okupacijos. Tuo tarpu 
mes be šūvio pasidavėme rusams 1940 m. birželį, 
kai dar turėjome savo kariuomenę, o sukilome 
1941 m. birželį, kai jos jau nebebuvo, ir už tai po 
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karo užmokėjome tūkstančių partizanų ir Sibiro 
tremtinių gyvybėmis. 

0 ką galime pasakyti apie dar vienus mūsų 
kaimynus — latvius? Tiesa, su jais nekariavome, 
bet ginčų pasitaikydavo. Ir čia buvo kuriozų. Jei 
mes kitais, 2008 m. minėsime lietuvių tautos tūks
tantmetį, turėtume prisiminti, kad latvių tauta 
danų ir švedų kronikose buvo minima jau LX am
žiuje, t. y. net daugiau negu šimtu metų anksčiau 
už lietuvius. Bet užtai lietuviai šiandien galime di
džiuotis sukūrę savo valstybę jau XIII amžiuje, ko 
latviams nepavyko padaryti iki pat XX amžiaus 
pradžios. 

Senąją latvių tautą sudarė latgaliai, žiemgaliai, 
kuršiai, sėliai ir lyviai. Iš dabartinės Latvijos 

teritorijoje gyvenusių genčių tik lyviai nebuvo ais
čiai. Ir kaip keista, kad kaip tik jų, lyvių vardu, t.y. 
Livonija, pasivadino ir visų tų latvių genčių užka
riautojai, vokiečiai atėjūnai — kalavijuočiai. Ar ne 
likimo ironija? Panašiai atsitiko ir su prūsais. Jų 
užkariautojai taip pat pasivadino pavergtųjų vardu 
— Prūsija, arba „Preussen". 

Nors latviai anais laikais ir nebuvo sukūrę 
savo valstybės, tautiškai ir etniškai jie išliko lat
viais. Kai kurie istorikai net tvirtina, kad dėl to jie 
turėtų būti dėkingi lietuviams ir žemaičiams, kurie 
1236 m. Saulės ir 1260 m. Durbės mūšiuose nuga
lėjo kalavijuočius, ir po to dar beveik 200 m. sėk
mingai kovojo tarp Nemuno ir Dauguvos, taip su-
trukdydami abiems ordinams susijungti į vieną. 

Nebūdama vienalytė valstybė, Livonija pama
žu silpnėjo. Bijodama patekti po Maskvos jungu, 
Livonija, pasiprašė Lietuvos ją ginti. Lietuvos-Len
kijos valdovas Zigmantas Augustas ryžosi ją paimti 
į savo valdžią. Bet 1554 m. karą Livonijai paskelbė 
Maskvos caras Jonas Žiaurusis (IV). Karas Lietu
vai labai nesisekė ir tai iš dalies abi šalis, Lietuvą ir 
Lenkiją, privedė prie Liublino unijos (1569). Po to 
Livonija perėjo bendron Lenkijos karalystės ir Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdžion. 

Kitaip sakant, lietuviai, kartu su lenkais, kurį 

laiką valdė didelę dalį Latvijos žemių. Bet ko ste
bėtis, juk ir šiandien lietuvis kunigas jėzuitas 
provincijolas Aldonas Gudaitis valdo visą Lietuvos 
ir Latvijos jėzuitų provinciją. 

Pasibaigus nepriklausomybės karams, reikėjo 
nustatyti valstybinę sieną tarp Latvijos ir Lietuvos. 
Abiejų šalių pretenzijos buvo didelės. Lietuviai 
pačioje pradžioje rodė norą prisijungti ir visą Kuršo 
žemę, kuri po Liublino unijos buvo valdoma Lietu
vos kartu su Lenkija. Vėliau lietuviai sieną norėjo 
nustumti bent iki Liepojos, o latviai atgal — iki 
Klaipėdos. 

Nors Palanga kadaise priklausė DLK Žemaičių 
seniūnijai, rusai, XIX amžiuje nustatinėdami 

gubernijų sienas, lietuvišką Palangą kažkodėl pri
jungė prie Kuršo gubernijos. Todėl latviai ne tik 
reikalavo sau Palangos, bet, naudodamiesi Lietu
vos tuometine sunkia karine padėtimi, ją laikinai ir 
buvo net užėmę. 

Ilgainiui Lietuvos vyriausybei pavyko surasti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tarpusavio bendradar
biavimo formą, nors nei latviai, nei estai niekada 
nesiryžo aiškiai stoti į Lietuvos pusę ginče su Len
kija dėl Vilniaus. Sitų trijų Pabaltijo valstybių san
tykiai neišsivystė tokie šilti, kokie galėjo būti. Net 
ir po 1990 metų nepriklausomybės paskelbimo, su 
latviais teko ginčytis dėl Baltijos jūros sienos. 

Dar viena kontroversija. 
Kiek mes lietuviai, jau beveik nuo pat II pa

saulinio karo pabaigos, kaltinome Ameriką už jos 
neryžtingumą kovoje prieš Sovietų Sąjungą! O JAV 
vyriausybė per beveik 50 metų tęsė politiko ir 
diplomato George F. Kennan sugalvotą „contain-
ment" ar sulaikymo politiką. Nors ta politika ir 
paliko milijonus žmonių komunizmo priespaudoje 
beveik pusšimtį metų, ji vis dėlto privedė prie 
Sovietų Sąjungos sugriuvimo ir Lietuvos bei kitų 
kraštų išsilaisvinimo. Privedė be karo, gal galėjusio 
tapti net branduoliniu. 

Baigiant noriu grįžti į lemtingus 1939 metus. 
Tuomet, minint 21-ąją Lietuvos nepriklau

somybės sukaktį, t.y. paskutinę, kai dar Lietuvoje 
nebuvo nė vieno sovietų kareivio, 1939 m. vasario 
16 d., Lietuvos prez. Antanas Smetona taip kalbė
jo: „Vasario 16 diena Lietuvai yra Nauji metai. 
Kaip kiekvienų Naujų metų angoje mes atsigrįž
tame į išeitąjį kelią, jį apžvelgiame, įkainojame ir 
nusistatome gaires ateinantiems metams, taip ir 
vasario 16 dieną mes visi turime peržiūrėti, ką 
padarėme ir kas dar mūsų laukia". Prezidentas 
sveikino visus Lietuvos žemės sūnus ir dukras, bei 
visus lietuvius už tėvynės ribų, primindamas, kad 
viso pasaulio lietuvių aukščiausias idealas yra 
Lietuvos nepriklausomybė. 

P a b a i g a 



6 DRAUGAS, 2007 m. balandžio 3 d., antradienis 

Paskutinė kovo savaitė Lietuvoje - sutemos prieš aušrą? 

Andrius Navickas. 
„XXI amžiaus" nuotr. 

Atidesni „Draugo" skaitytojai 
turbūt pastebėjo, jog jau kuris laikas 
spausdiname straipsnius ir naudoja
mės kita informacija iš Lietuvos in-
ternetinio dienraščio Bernardi-
nai.lt. Visai neseniai dienraščio vy
riausiasis redaktorius Andrius Na
vickas pasisiūlė kartą per savaitę 
parašyti politinių, visuomeninių bei 
kultūrinių įvykių, nutikusių per sa
vaitę Lietuvoje, apžvalgą „Draugui". 
Tikimės, jog A. Navicko apžvalgos 
sudomins „Draugo" skaitytojus bei 
suteiks jiems galimybę atidžiau sekti 
Lietuvoje vykstančius įvykius bei po
kyčius. 

Redakcija. 

Andrius Navickas 

Paskutinę kovo savaitę Lietu
voje džiaugėmės neįprastai šilta pa
vasario saule. Deja, geras oras, regis, 
buvo vienintele paskata šypsotis. 
Tiršti ir niūrūs skandalų, pykčio, 
melo debesys pavojingai aptemdė 
kasdieni gyvenimą. Telieka guostis, 
kad tirščiausios sutemos prieš aušrą. 

Politinio šantažo fronte 
nieko naujo 

Greitai bus devyni mėnesiai, kai 
Breste, neaiškiomis aplinkybėmis 
žuvo Valstybės saugumo departa

mento pareigūnas Vytautas Pociū
nas. Pareigūno žūtis tapo akstinu 
praskleisti uždangą ir įdėmiau pa
žvelgti į specialiųjų tarnybų, politi
kų, valstybės tarnautojų ir kai kurių 
verslininkų santykių voratinklį. Ką 
galime pasakyti po pusmečio tyrimų, 
aiškinimosi? Deja, tik tai, kad Rusi
jos specialiosios tarnybos atkakliai 
ieško būdų kontroliuoti Lietuvos 
gyvenimą. Užduotį šioms tarnybos 
gerokai palengvina tai, jog Lietuvoje 
netrūksta, net aukštus postus uži
mančių, politikų, kurie sąmoningai 
ar nesąmoningai tampa kitos šalies 
interesų įgyvendinimo įrankiais. 

Praktiškai visą kovo mėnesį gir
dėjome VSD atstovų bei politikų kal
bas apie įvairias pažymas, kuriose 
demaskuojamas labai platus spektras 
žmonių. Jei didžioji šių kalbų - tiesa, 
tai gyvename parsidavėlių valstybėje, 
kurioje išpažįstama tik vienintelė -
pinigų - religija. Kita vertus, vis sun
kiau atskirti, kurie kaltinimai bent 
kiek pagrįsti, kurie tėra įžūlus me
las? 

Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad VSD 
vadovas Arvydas Pocius eilinį kartą 
netesės pažado ir Seimo valdyba ne
gaus jo žadėtų faktų, esą demaskuo
jančių Bražuolės tilto bei „Lietuvos 
ryto" redakcijos pastato sprogdinto
jus ar Juro Abromavičiaus žūties kal
tininkus. Šį kartą dėl to, jog Gene
ralinė prokuratūra tvirtina, kad to
kius faktus pirmiausia turi anali
zuoti teisėsaugos pareigūnai, o ne 
politikai. Beje, Generalinis prokuro
ras pasiguodė, jog A. Pociaus viešas 
kalbėjimas apie VSD tikrai ar mena
mai sukauptus demaskuojančius fak
tus labai apsunkina ikiteisminį ty
rimą. 

Natūraliai kyla klausimas - ką 
per pastarąjį pusmetį A. Pocius yra 
padaręs, kaip profesionalus pareigū
nas? Ar jo pasirinkta taktika - vieną 
skandalą dengti kitu - nėra pražūtin
ga VSD gyvybingumui? Kitas daly
kas - nepamirškime to, nuo ko, pana
šu, A. Pocius įvairiomis priemonėmis 
bando nusukti mūsų akis - ar kas 
nors gali pateikti bent kokį kontrar
gumentą Seimo Nacionalinio saugu-

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS) — 
Socialdemokratų iniciatyva, pirma
laikius Seimo r inkimus siūloma 
rengti birželio 24 dieną. 

Seimo posėdžių sekretoriate Sei
mo pirmininko pirmasis pavaduoto
jas Česlovas Juršėnas įregistravo tai 
numatantį nutarimo projektą. 

Valdančiosios socialdemokratų 
partijos prezidiumas pirmadienį nus
prendė atsisakyti opozicinių konser
vatorių paramos mažumos Vyriausy
bei ir siūlyti paleisti Seimą. 

„Siūlysime pirmalaikius rinki
mus Seimo, kadangi parlamentas, 
kaip matėme iš paskutinių dienų, ne
gali efektyviai dirbti, o elgiasi kaip 
Ukrainos ar Armėnijos Seimas. At
sisakyti konservatorių paramos nus
prendėme, kadangi ji nebuvo reali", 
— sakė V Andriukaitis. 

Eiliniai Seimo rinkimai vyktų 
2008 metų spalį. 

Valdančiųjų socialdemokratų 
siūlymas paleisti Seimą ir skelbti pir
malaikius rinkimus gali būti žingsnis 
pradedant derybas dėl valdančiosios 
koalicijos performavimo, mano Vil
niaus universiteto Tarptautinių san

tykių ir politikos mokslų instituto 
dėstytojas Alvido Lukošaitis. 

Pasak jo, ši iniciatyva vertintina 
rimtai, ,,nes ją pasiūlė socialdemok
ratai, o ne kokia nors protėvių atgi
mimo ar gyvenimo logikos partija". 

Jo nuomone, tai gali būti ir „aš
tresnė priemonė, siekiant spustelėti 
oponentus ar partnerius, paskatinti 
galutinai išsiaiškinti, ar įmanoma 
šiandieninėje situacijoje sudaryti 
naują valdančiąją koaliciją". 

Paklaustas, ar socialdemokratų 
siūlymas nėra tik viešųjų ryšių akci
ja, numatant, jog Seime tokia inicia
tyva paramos nesulauks, politologas 
sakė manantis, jog ją reikėtų vertinti 
kaip bandymą išsiaiškinti, kokias 
perspektyvas dabartinė socialdemok
rato Gedimino Kirkilo vadovaujama 
mažumos Vyriausybė turi veikti 
esant dabartinės politinės sudėties 
Seimui. 

„Mažiau abejočiau pirmalaikių 
rinkimų siekimu, jei išaiškėjus tam 
tikroms nesėkmėms bendradarbiau
jant su konservatoriais būtų išdisku
tuoti visi kiti variantai dėl koalicijos 
galimybių", — sakė politologas. 

mo ir gynybos komiteto teiginiui, jog 
V Pociūno, kuris tyrė Rusijos specia
liųjų tarnybų įtaką Lietuvos ekono
miniam ir politiniam gyvenimui, nu
tildymu buvo suinteresuota tiek da
bartinė VSD vadovybė, tiek glaudžiai 
su bendrove „Dujotekana" bendrau
jantys įtakingi politikai? 

Vienas iš paskutinių įvykių poli
tinio šantažo fronte - Liberalų są
jūdžio siūloma interpeliacija Seimo 
pirmininkui Viktorui Munt ianui . 
Pastarasis iš tiesų atrodo apgailėtinai 
ir blaškosi. Kita vertus, sunku skai
driais pavadinti ir Liberalų sąjūdžio 
veiksmus. Vis labiau tikėtinos atrodo 
kalbos, jog tiek šios partijos vadovy
bė, tiek Klaipėdos skyrius yra ne kar
tą dosniai remti „Dujotekanos" ar jos 
dukterinių įmonių. Gali būti, jog to
dėl liberalas Algis Kašėta, užimantis 
tvirtą poziciją VSD skandalo metu, 
regis, nesulaukia tvirtesnės savo par
tijos vadovybės palaikymo. Na, o li
beralas europarlamentaras Eugeni
jus Gentvilas kritiškai įvertino Seimo 
NSG komiteto veiklą. 

Taigi, jei liberalų inicijuojama in
terpeliacija tikrai yra noras gelbėti 
visai pašlijusį Seimo autoritetą, tai 
galima tik sveikinti tokį princi
pingumą. Tačiau visai kitaip interpe
liacijos teikimas atrodo, jei, kaip tei
gia kai kurie apžvalgininkai, liberalai 
paprasčiausiai gavo kvietimą prisi
jungti prie Seime performuojamos 
valdančiosios koalicijos. 

Iš didelio debes ies m e n k a s 
l ietus? 

Paskutinę kovo savaitę permainų 
debesys susikaupė ties Lietuvos fi
nansų valdymu sritimi. Pirmiausia, 
Europos Komisijos narė lietuvė Dalia 
Grybauskaitė šokiravo Lietuvos 
valdžią kritinėmis pastabomis. D. 
Grybauskaitė, garsėjanti kaip griež
tos finansinės politikos šalininkė, ap
gailestavo, jog Lietuvos valdžia ne
moka tvarkytis su valstybės pinigais. 
Nemokšiškumo padarinių esą teks 
laukti neilgai - Lietuvos prisijungi
mas prie eurozonos skendi miglose, 
gali tekti grąžinti į ES iždą tą para

mos dalį, kurios nesugebame veiks
mingai panaudoti, o visos kalbos apie 
nepaprastai sėkmingą Lietuvos ūkio 
augimą gali sprogti kaip muilo bur
bulas. 

Kritika įpykdė Lietuvos valdžią. 
Premjeras Gediminas Kirkilas pa
reiškė, jog, jo manymu, D. Grybaus
kaitė politikuoja, nes esą rengia sug
rįžimą į Lietuvos politiką. Socialde
mokratų vadovas Algirdas Brazaus
kas piktai burbtelėjo, jog nelabai to 
euro Lietuvos žmonėms tereikia. 
Kritika įžeidė ir Finansų ministrą 
Zigmantą Balčytį. Tiesa, nei vienas iš 
minėtos trijulės taip ir nesugebėjo 
pateikti bent vieną racionalų kont
rargumentą eurokomisarei. 

Jei D. Grybauskaitė būtų kriti
kavusi, jog Lietuvos ekonomika per 
mažai liberali, tai galima būtų jai 
atkirsti, kad mes rūpinamės žmonių 
socialine gerove. Tačiau D. Grybaus
kaitės kritikos esmė, jog Lietuvos val
džia nesugeba socialinei gerovei pa
daryti net tiek, kas nuo jos priklauso. 
Didžiules lėšas „pravalgo" išsipūtęs 
biurokrat inis aparatas, pinigus 
valdžios vyrai eikvoja, negalvodami 
apie perspektyvą ir bendrą gėrį. 

Tačiau ar D. Grybauskaitės kriti
ka privers keistis Lietuvos valdžią? 
Labai abejotina. Revizorius iš Euro
pos komisijos išvažiavo ir galima to
liau trepsėti vietoje. Tiesa, atsistaty
dino Finansų ministras Z. Balčytis. 
Paprastai finansų ministro pasitrau
kimas susijęs su rimtos permainomis 
valstybės politikoje. Tačiau šįkart 
vargu a r verta kalbėti apie per
mainas. 

Žiniasklaidoje daugiau disku
tuota apie tai, kokia tikroji atsistaty
dinimo priežastis (atsakomybė dėl 
sūnaus - neįtikino, nes, tokiu atveju, 
atsistatydinti derėjo kur kas anks
čiau), o ne jo padariniai. 

Pilko ministro atsistatydinimas 
spalvų Vyriausybėje, regis, nekeičia. 
Nebent naują valdančią koaliciją for
muojantys socialdemokratai kuriam 
nors partneriui yra numatę šį postą. 
Tačiau ir šiuo atveju gaivių permainų 
tikėtis sunku. 

Socialdemokratai panoro 
pirmalaikių r ink imų 

Teatralizuota FLUXUS tilto Užupyje atidarymo ceremonija. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

J. Meko ir J. Mačiūno kūryba 
atkeliauja į Lietuvą 
Atkelta iš 1 psl. 
bendradarbiaujant su Maya Stendhal 
galerija. Jono Meko vizualiųjų menų 
centras taip pat numato atsivežti J. 
Meko darbų parodą, dabar veikiančią 
New York Modernaus meno muzieju
je. 

Įsigijamą vėlyvojo modernizmo 
judėjimo FLUXUS darbų kolekciją 

sudaro apie 2,600 eksponatų, apie 
500 jų galima rasti kitose kolekcijose, 
likusieji yra unikalūs. Kolekcijoje — 
architekto ir FLUXUS pradininko J. 
Mačiūno darbai, skirti „Film-Makers 
Cinematheąue", „Film Cuture" žur
nalui, J. Meko projektams, išskirti
niai darbai ir dokumentacija, susiję 
su SOHO rajono New York įkūrimu. 

http://nai.lt
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Pasaulio naujienos' 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lrtterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

H. Clinton surinko rekordinę 
sumą prezidento rinkimams 

Hillary Clinton. 

Washington, DC, balandžio 2 d. 
(,,Reuters"/BNS) — New York atsto
vaujanti JAV senatorė Hillary Clin
ton, siekianti, kad Demokratų partija 
iškeltų ją kandidate į JAV prezidento 
postą, surinko rekordinę sumą savo 
rinkimų kampanijai surengti. 

H. Clinton padėjėjai sekmadienį 
pranešė, kad per pirmąjį 2007 metų 
ketvirtį jai pavyko surinkti 26 mln. 
dolerių. 

H. Clinton į varžybas dėl JAV 
prezidento posto, kurios gali būti 
brangiausios per visą JAV istoriją, įsi
traukė sausio mėnesį. Nuo to laiko lė
šų gauta iš 50 tūkst. aukotojų, atsto
vaujančių visoms šalies valstijoms. 80 
proc. visų aukų — tai sumos iki 100 
dolerių; 4,2 mln. dolerių jos šalinin
kai pervedė internetu. 

Kampanijos štabo atstovė Patti 
Solis Doyle sakė, kad surinkta suma 
smarkiai viršijo tikslą sausio-kovo 
mėnesiais surinkti 15 mln. dolerių. 

Buvęs JAV viceprezidentas Al 

AP nuotr. 

Gore per tą patį 1996 metų preziden
to rinkimų etapą sugebėjo gauti tik 
8,9 mln. dolerių. 

Surinktų aukų prezidento rin
kimų kampanijai dydis Jungtinėse 
Valstijose laikomas vienu svarbiausių 
prezidento kampanijos sėkmingumo 
rodiklių. 

„Mus apstulbino didžiulis šio 
kampanijos entuziazmas, istorinė pa
rama jai", — pareiškė E Solis Doyle. 

H. Clinton taip pat yra likę 10 
mln. dolerių nuo jos rinkimų į JAV 
Senatą kampanijos. 

Kol kas nežinoma, kiek surinktų 
lėšų bus panaudota pirminiams rin
kimams, o kiek prezidento kampani
jai, jeigu H. Clinton taptų Demokratų 
partijos kandidate. 

Taip pat nežinoma, kokią sumą 
H. Clinton išleido per pirmuosius tris 
2007 metų mėnesius. 

H. Clinton laikoma įtikimiausia 
pretendente dalyvauti 2008 metų 
prezidento rinkimuose. 

Baigta pirmoji Jono Pauliaus II 
:ijos proceso dalis 

Atkelta iš 1 ps l . 
prie jo kapo Sv. Petro bazilikoje, ku
rios buvo aukojamos vos išaušus, pa
brėžė ir buvęs velionio popiežiaus 
sekretorius. 

„Dievo žmonės aiškiai pripažįsta 
jo šventumą", — sakė Krokuvos ar
kivyskupas kardinolas Stanislavvas 
Dziwiszas, kuris anksčiau buvo už
siminęs, kad Benediktas XVI turėtų 
praleisti savo pirmtako beatiflkavimo 
etapą ir iškart pradėti kanonizaciją. 

„Jonas Paulius II buvo tarp Jė
zaus draugų, tai yra, tarp šventųjų", 
— sakė S. Dziwiszas. 

Per Jono Pauliaus II laidotuves 
2005 m. balandį minios žmonių skan
davo „Santo Subito" („Paskelbkit jį 
šventuoju jau dabar"), o tų pačių me
tų gegužę Benediktas XVI pradėjo 
paspartintą beatifikacijos procesą. 

Pirmadienį popiet Šv. Petro bazi
likoje, kur kriptoje po marmuriniu 
antkapiu ilsisi Jono Pauliaus II pa
laikai, popiežius Benediktas XVI 
aukos savo pirmtako atminimui skir
tas mišias. Jonas Paulius II mirė 
2005 metų balandžio 2-ąją, būdamas 
84 metų amžiaus. 

M. Simon-Pierre penktadienį per 

spaudos konferenciją Prancūzijoje 
vadino velionį lenkų tautybės popie
žių įkvėpėju, nes jo kančios dėl par
kinsonizmo buvo visiems matomos. 

„Mano pasveikimas buvo Dievo 
darbas užtarus Jonui Pauliui", — sa
kė ji. 

Jeigu palaimintuoju skelbiamas 
asmuo nėra miręs kankinio už tikė
jimą mirtimi, jo beatifikavimo proce
sui pradėti reikia surinkti įtikimų 
stebuklo įrodymų. Tokiu stebuklu 
dažniausiai tampa moksliškai nepa
aiškinamas staigus išgijimas nuo la
bai sunkių ligų. 

Visame pasaulyje populiarus Jo
nas Paulius II, kuris netgi buvo vadi
namas „žmonių popiežiumi", Katali
kų Bažnyčiai vadovavo 27 metus. 
Apie jo gyvenimą ir veiklą leidžiama 
daugybė knygų ir DVD.. 

Tarp jų yra ir knyga „Jonas Pau
lius II, mano mylimas pirmtakas" — 
neseniai išleista Benedikto XVI laiš
kų, pamokslų ir kitų tekstų, rinktinė. 
Vienoje iš knygoje spausdinamų nuo
traukų matyti, kaip vokiečių tauty
bės popiežius, kai jis dar buvo kardi
nolas Joseph Ratzinger per laido
tuves šventina velionio karstą. 

t_ 

L O N D O N A S 
Aviacijos kompanijos „Virgin At

lantic" lakūnas areštuotas pagal įta
rimą, kad jis apsvaigęs nuo alkoholio, 
prieš pa t pakylant lėktuvui, kuris tu
rėjo skristi iš Londono į New York, 
pranešė policija. Policija sulaikė la
kūną sekmadienio rytą, kai oro uosto 
saugumo tarnybos darbuotojai įtarė, 
kad j i s g i r tas , pranešė laikraštis 
„Sun". Lakūnas buvo areštuotas pa
gal 2003 metų Saugumo geležinkely-

; je ir t ranspor te įstatymą, kuris nelei
džia viršyti alkoholio kiekio kraujyje 
normos. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktoras 

Juščenka ketina surengti konsultaci
jas su parlamento vadovais ir ap
svarstyti, kaip rasti išeitį iš politinės 
krizės, pranešė valstybės vadovo 
spaudos tarnyba. Šeštadienį V Juš
čenka pateikė savo politinio oponen
to ministro pirmininko Viktoro Ja-
nukovyčiaus vyriausybei sąrašą rei
kalavimų ir įspėjo, kad gali paleisti 
parlamentą ir surengti pirmalaikius 
r inkimus į šalies įstatymų leidžia
mąją instituciją. Prezidentas, be kita 
ko, pareikalavo, kad vyriausybę re
mianti Aukščiausiosios Rados koali
cija nu t r auk tų opozicijos deputatų 
perviliojimo į valdžiai lojalią koaliciją 
praktiką. 

RYGA 
Bet kuris norintysis Rygos cen

tre a rba internetu gali nusipirkti na
cių vadovo Adolfo Hitlerio knygą 
„Mein Kampf", pirmadienį rašo Lat
vijos laikraštis „Vesti Segodnia". Sią 
knygą galima nusipirkti Rericho (ne
turinčio nieko bendra su Rericho 
draugija, bet naudojančiu jo vardą) 
knygynuose arba užpildžius interne
te anketą ir pervedus penkis latus į 
draugijos „Latvis" sąskaitą. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Didėjant etanolio paklausai, JAV 

ATLANTL 

kukurūzų pasėlių plotai šiemet bus 
didžiausi nuo 1944 metų. Pasak JAV 
žemės ūkio departamento, kukurūzų 
pasėliams skirti plotai šiemet, paly
ginti su ankstesniais žemės ūkio me
tais, bus padidinti 15 proc. iki 36,6 
mln. hektarų. Didėjant etanolio ga
mybai naudojamų kukurūzų paklau
sai, sojos pasėlių plotai sumažės 11 
proc, o medvilnės pasėlių plotai — 
20 procentų. Basak ekspertų, augan
ti etanolio paklausa keičia tiek ener
getikos, tiek žemės ūkio sektorių. 

L ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
BBC žurnalistas Alan Johnston, 

kurį Gazos ruože pagrobė ginkluoti 
užpuolikai, jau lygiai tris savaites yra 
jų nelaisvėje. Jis tapo pirmuoju užsie
niečiu, kuris tokį ilgą laikotarpį pra
leido nelaisvėje anarchijos apimtose 
palestiniečių teritorijose. Palestinie
čių ir užsienio valstybių žurnalistai 
Vakarų Kranto Ramalos mieste keti
na surengti mitingą, solidarizuoda
miesi su kolega, kuris buvo pagrob
tas kovo 12 dieną, kai iš darbo važia
vo automobiliu į savo namus Gazos 
ruože. 

BAGHDAD 
Irake kovą žuvo daugiau negu 

2,000 irakiečių, o aukų skaičius paly
ginti su vasario mėnesiu išaugo 15 
proc., nors Baghdad vykdoma didelio 
masto karinė operacija prieš maišti
ninkus. Nesiliaujant smurtui buvo 
surengtas pasikėsinimas į įtakingą 
sunitų parlamentarą. Sukilėliams su
sprogdinus bombą, buvo sužeisti du 
jo apsaugininkai, tačiau pats parla
mentaras per išpuolį nenukentėjo. 
Praėjusį mėnesį visoje šalyje žuvo 
mažiausiai 2,078 civiliai irakiečiai, 
policininkai ir kariai — 272 aukomis 
daugiau nei vasarį. 

AUSTRALIJA 

HONIARA 
Mažiausiai 12 žmonių žuvo, o 

dar daug daugiau dingo per stiprų že
mės drebėjimą ir cunamį Saliamono 
Salose, kur didžiulės vandenyno ban
gos anksti pirmadienį nušlavė ištisus 
kaimus. Dėl drebėjimo visame Ra
miojo vandenyno regione kilo panika. 
Žemės drebėjimo hipocentras buvo 
negiliai po jūros dugnu. 

1-800-77S-SEND 
www-atlanticexpresscorp.com 

Ocea 

STK. 
Kroviniu gaberimas 
iauvu i visas pašau'-c šalis 

Auto 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis •»-• - ' "—-^ i - ~-

AlrFrelghtJj 
lAutomob'liu DirVimas bc; 

siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

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

8801 78th Ave 8ridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fox. 1 708 599-9682 Tel. T 800775-7363 

http://www-atlanticexpresscorp.com
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Širdies nepakankamumas 
Atkelta iš 2 psl. 
Šios ligos nustatymui ir patvir

tinimui daktaras gali rekomenduoti 
keletą papildomų tyrimų: kraujo ir 
šlapimo laboratorinius tyrimus, krū
tinės ląstos rentgenogramą (X-Ray), 
elektrokardiogramą (elektrinio šir
dies impulso užrašymą), echokardio-
gramą (širdies ultragarsinį tyrimą, 
kurio metu apžiūrima ir įvertinama 
širdies sudėtinių kamerų ir vožtuvų 
struktūra, storis, įvertinamas širdies 
pertvarų judėjimas, kraujo tėkmės 
širdyje dinamika ir t.t. Vienas svar
biausių echokardiografinių duomenų 
yra vadinamoji kairio skilvelio išme
timo frakcija, parodanti, kokia kairia
jame skilvelyje esančio kraujo tūrio 
dalis yra išmetama į sisteminę krau
jotaką po eilinio širdies susitraukimo. 
Sis duomuo yra vienas svarbiausių 
diagnostinių ir prognostinių skaičių). 

Gydymas skiriamas, siekiant pa
lengvinti širdies darbą ir pagerinti 
širdies raumens jėgą: mažinamas krau
jagyslių pasipriešinimas (mažinant 
kraujospūdį, sumažinant skysčių kie
kį organizme, pagerinant širdies rau
mens susitraukimo jėgą ir pageri
nant jo stiprybę pumpuoti, gydant 
širdies ritmo ir dažnio sutrikimus, 
gydant šalutines priežastis, įtako
jančias Širdies nepakankamumą ir 
t.t.). 

Pirmiausia, nors ir ne visiškai 
svarbiausia, reikia paminėti vaistų 
grupes, vartojamas širdies nepakan-
kamumo gydymui. Sie vaistai taipogi 
pagerina savijautą, sumažina mirtin
gumą ir sumažina dienų, praleistų 
besigydant ligoninėje, skaičių: 

• Beta blokeriai. Šie vaistai pade
da širdžiai atsipalaiduoti, retina 
širdies ritmą, pagerina kraujo prite-
kėjimą į širdį vainikinėmis arteri
jomis. Didesnėmis dozėmis šie vaistai 
gali pabloginti širdies funkciją, su
mažinti širdies raumens susitrauki
mo jėgą. Vis tik, šie vaistai yra vieni 
iš nedaugelio grupių, prailginančių 
gyvenimo su širdies nepakankamu
mu trukmę. 

• ACE (angiotenziną konvertuo

jančio enzimo) inhibitoriai ir angio
tenzino receptorius blokuojantys 
vaistai, taipogi netolimoje ateityje 
atsirasiantys, jau naujai FDA patvir
tinti renino receptorius blokuojantys 
vaistai veikia prieš kepenyse ir inks
tuose gaminamų kraujagysles siauri
nančių vaistų kaskadą (vadinamoji 
Renino-Angiotenzino sistema) ir tuo 
padeda kraujagyslėms atsipalaiduoti. 
Kelių kitų grupių vaistai, veikdami 
kitais mechanizmais, taipogi gali 
atpalaiduoti kraujagysles. 

• Digitalio preparatai, sustipri
nantys širdies raumens jėgą. 

• Diuretikai, padedantys pašalin
ti skysčių perteklių. Beje, vartojant 
tam tikrus diuretikus, kartu pašali
namas ir kalis, tad svarbu nepamiršti 
kartu vartoti kalio preparatus. 

• Spironolaktonas, priklausantis 
diuretikams, taip pat yra specialus 
hormono Aldosterono, neigiamai vei
kiančio širdies raumenį, receptorių 
blokatorius. 

Nereikia pamiršti esminių gyve
nimo būdo pakeitimų, padėsiančių 
pagerinti šios ligos kontrolę ir gyve
nimo su šia liga kokybę: 

• Sumažinkite ir kontroliuokite 
druskos vartojimą, nes druska padi
dina vandens kaupimąsi organizme. 
Naudokite ne daugiau kaip 2 gramus 
druskos per dieną. Atsikratykite sta
lo druskinės. Venkite papildomai gar
dinti gaminamą valgį stalo druska. 
Venkite konservuotų ir šaldytų pa
ruoštų maisto produktų. Nevenkite 
skaityti maisto produktų maistinės 
vertės lenteles. Manau, neverta net 
minėti picas, bulvių traškučius, 
„greitą maistą" ir t.t. 

• Kasdien sverkitės ir stebėkite 
savo kūno svorio dinamiką. Didėjan
tis kūno svoris dažnai reiškia gre
siančio širdies nepakankamumo pa
ūmėjimo pradžią. Praneškite savo 
daktarui, jei kūno svoris padidėjo 3 
svarais ar daugiau per savaitę. 

• Stebėkite kojų ir pėdų sutini
mą. Didėjantis sutinimas taipogi daž
nai reiškia gresiančio širdies nepa-

GYVENKIME SVEIKAI 
Atkelta iš 2 psl. 
Įvairios reklamos taip pat turi 

didelę įtaką. Tuo labiau, kad žmogus 
pasisavina tai, kas jam priimtiniau, 
visai nesusimąstydamas. Blogai yra 
tai, kad žmogus ryja, visai nekreip
damas dėmesio, koks tai patiekalas, 
ar jis skanus, ar ne? Viską tik rydami, 
mes prarandame skonio pojūčius, po 
truputį jie visai išnyks. 

Tas pats atsitiks su jausmais. Jei 
jų nedirginsime, juos užblokuosime, 
mūsų smegenų „kompiuteryje" jie bus 
padėti į šoną. Be jausmų krinta žmo
gaus savimeilė, jis darosi pavydus, 
kerštingas. Pastebėjai tokius savo 
ypatumus, - nedelsdamas pradėk juos 
malšinti. Juk viskas atsiliepia mūsų 
sveikatai. Svarbiausia yra kalbėti su 
savimi, barti save dėl vienokio ar 
kitokio galvojimo ir klausti savęs, ko
dėl aš turiu pavydėti tam žmogui, jei 
jam gerai sekasi, jei jis gerai atrodo. 
Reikia imti pavyzdį iš jo ir pasi
džiaugti, kad dar tokių žmonių esa
ma. 

Dauguma mūsų maitinasi be jo
kios tvarkos, kuo skaniau, greičiau ir 
daugiau Mūsų organizmas nepajėgia 

suvirškinti tokios gausos, o mes jį dar 
apkrauname naujomis porcijomis. 

Kuo daugiau valgome, tuo dau
giau ir norisi valgyti. Tą visi žino. La
bai lengva savo smegenims įsakyti, 
kad aš valgysiu tokią ar tokią valan
dą, kad aš sotus, daugiau nevalgysiu. 
Reikia suprasti, kad mūsų smegenys 
lyg kompiuteris, jie veikia pagal mū
sų komandą. Mūsų sveiką alkio 
pojūtį pakeičia didžiulis nesiliaujan
tis noras valgyti. Pučiamės nuo van
dens ir druskos pertekliaus kaip 
kamuoliai, prarandame figūrą. Atsi
kišęs pilvas trukdo susivarstyti ba
tus. Mūsų stuburas nuo milžiniško 
svorio nenatūraliai iškrypsta. 

Mįslingame senovės veikale, 
skirtame tuometinėms dinastijoms ir 
jų kilmei, atrastas paaiškinimas, 
kodėl žmonės Žemėje gyveno prieš 
tvaną taip ilgai, po 500 - 700 metų. 
Paslaptis ta, kad žmonės mito vien 
tik žemės vaisiais ir gėrė švarų van
denį. Po Nojaus tvano žmonėms buvo 
leista valgyti mėsą ir gerti vyną — 
štai kodėl žmogaus amžius sutrum
pėjo. 

Bus daugiau. 

kankamumo paūmėjimo pradžią. 
• Įpraskite patikrinti savo pulso 

dažnį ir reguliarumą kasdien. 
• Įpraskite patikrinti savo krau

jospūdį kasdien. 
• Stenkitės laikytis reguliarios 

dienotvarkės, skirkite pakankamai 
laiko poilsiui, venkite fizinio ir emo
cinio streso. Pyktis ir nerimas padi
dina širdies dažnį ir kraujospūdį. Jei 
manote, kad nuolat pernelyg neri
maujate, nebijokite ieškoti profesio
nalios pagalbos. 

• Šios ligos gydymui vartojama 
nemažai skirtingų vaistų, tad gana 
paprasta suklysti, dažniausiai pamirš
tant juos išgerti. Tad susidarykite sis
temą, kuri jums padėtų sistemingai 
gerti vaistus reguliariai nustatytu 
laiku. Patartina gerti vaistus kasdien, 
šią akciją derinant su kitais įprasti
niais dienos užsiėmimais, pvz., ryte, 
išsivalius dantis, prieš vakarines ži
nias ir t.t. Patartina naudoti plas
tikines vaistų dėželes su skyreliais, 
žyminčiais dienos dalis, patartina 
naudoti žadintuvą, kuris savo skam
bučiu praneštų, kad laikas gerti vais
tus ir t.t. 

• Sekite daktaro patarimais, kiek 
ir kokių skysčių galima vartoti. 

• Reguliariai leiskite apžiūrimas 
daktaro, nepamirškite apie laborato
rinius ir širdies diagnostikos tyrimus. 

• Kontroliuokite viršsvorį ir 
stenkitės jo atsikratyti. 

• Meskite rūkyti, jei rūkote. 
• Saikingai vartokite alkoholį. 
• . Kontroliuokit cholesterolio 

kiekį kraujyje. 
• Stenkitės nepervargti. Reikalui 

esant, viduryje dienos, padarykite 
kad ir 20 minučių pertrauką , ramiai 
prigulant ar tiesiog atsipalaiduojant 
patogioje kėdėje. 

Nedvejokite informuoti savo dak
tarą, jei jus vargina šie simptomai: 
svorio padidėjimas daugiau nei 2 
svarai per 24 valandas ar 4 svarai per 
savaitę, padidėjęs kojų tinimas, 
padidėjęs dusulys, ypač gulint, inten
syvus nuovargis, labai dažnas ar 
nereguliarus širdies ritmas, širdies 
skausmas, pykinimas, galvos svaigi
mas ar bendras silpnumas. 

Neverta net minėti, kad ištikus 
ūmiam stipriam dusulio ar širdies 
skausmo priepuoliui, šaltam prakai
tui išpylus, atsiradus staigiam galvos 
svaigimui ir silpnumui, kalbos sutri
kimui, nedvejokite skambinti 911. 

Tikiu, kad šie keli kuklūs patari
mai padės jums geriau suvokti širdies 
nepakankamumą, padės kovoje su šia 
liga ir pagerins jūsų gyvenimą, nors 
ir sergate šia liga. 

Tad būkime sveiki. 

R S. Sis straipsnis paruoštas, re
miantis Amerikos Širdies asociacijos 
ir Amerikos Kardiologų kolegijos re
komendacijomis. Jei norėtumėte dau
giau informacijos, ją galite rasti 

American Heart Association 
Tel. 800-AHA-USA1 
www.americanheart.org 
Amercan College of Cargiology 
www.acc.org 
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Kaip įveikti apatinės nugaros 
skausmus ir vėl pradėti 

džiaugtis gyvenimu (IV)? 
Kantrybės, kantrybės ir dar 

kartą kantrybės. Ką jau besakyti, 
koks čia malonumas, kai pastoviai 
kamuoja fizinis skausmas, tačiau jei 
tikrai tikėsite jogos pratimų galia, 
pakeisite savo įpročius, daugiau 
vaikščiosite ir sveikiau maitinsitės, 
rezultatai bus! Ne veltui sakoma, kad 
visų, tiek fizinių, tiek emocinių 
skausmų priežastis yra nervai. Mes 
tai tiek daug kartų girdėjome, kad 
net nekreipiame į tai dėmesio. O 
būtent stabili nervų sistema, vidinė 
ramybė padeda gyjimo procesui. 

Tiek indų, tiek kiniečių filosofija 
didelį dėmesį skiria emocinių jėgų 
pusiausvyrai. Indai tam naudoja jo
gos asanas meditaciją, atsipalaida
vimą, kvėpavimą. Kiniečiai akupunk
tūrą — Tai Chi. Paklauskite savęs, ar 
dažnai mes atrandame laiko atsigulti 
ant kilimėlio, užmerkti akis ir įsi
klausyti į lėtą kvėpavimą ar švelnią 
muziką. O juk tai nieko nekainuoja ir 
neatima daug laiko. Teko pastebėti 
jogos mokinių, kurie meditacijos me
tu niekaip negali atipalaiduoti ar 
„ištverti" tas 5 -10 min. Tačiau dau
giausia tai atsitinka tik pradžioje. Re-
guliarai lankančių studentų tiesiog 
negalima „prikelti", nes jie visiškai 
pasineria į tą nuostabų meditacijos 
pasaulį ir skina jo vaisius. O tai yra 
ne kas kita, tik gera sveikata, vidinė 
ramybė, džiaugsmas, ko mes visi 
trokštame ir vienas kitam linkime. 

la,b. Šoninis stuburo ir rau
menų tempimas 

Atsisėkite sukryžiavę kojas 
„turkiškai". Stenkitės laikyti stuburą 
tiesų. Su iškvėpimu lenkitės tiesiai į 
šoną. Atverkite krūtinę, iškėlę ranką 
(la). Darykite pratimą, kol jausite 

malonų stuburo ir šoninių raumenų 
tempimą. 

Grįžkite į pradinę padėtį, nu
leiskite ranką. Su iškvėpimu pasisu
kite į priešingą pusę Nekelkite pe
čių. 

Viską darykite į priešingą pusę, 
prieš tai sukeitę kojas. 

2a,b. Stuburo lenkimas į 
priekį 

Pradinė padėtis - „turkiškai". 
Stuburas, kiek galima tiesesnis. Su 

http://www.americanheart.org
http://www.acc.org


DRAUGAS, 2007 m. balandžio 3 d., antradienis 9 

2a 

2b 

iškvėpimu lenkitės į priekį. Pra
dėkite lenktis iš klubų, pradžioje 
temdami s tuburą į priekį (la). 
Norėdami pajusti gilesnį pasilen
kimą, perdekite rankas į priekį ir 
tęskite pasilenkimą (2b). Kad visiš
kai pasinertumėte į pratimą, galite 
užmerkti akis. Atpalaiduokite pečių 
juostą, kvėpuokite ramiai. Iš asanos 
kilkite ramiai: „slankstelis po slanks
telio". 

3 a , b . S u k a m a s i s 
t e m p i m a s 

s t u b u r o 

Sudėkite kojas, kaip parodyta 3a 
pav. Viena ranka apsikabinkite kelį, 
t raukdami jį prie krūtinės ir su iš
kvėpimu sukitės į šoną. Nieko ne
darykite per jėgą. Jei pajusite nors 
nedidelį nepatogumą, sustokite. 
Grįžkite į pradinę padėtį, nuleiskite 
ranką ant žemės ir su iškvėpimu 
sukite viršutinę kūno dalį į priešingą 
pusę. Pakartokite pratimą, pradėda
mi suktis į kitą pusę, prieš tai sukeitę 
kojas. 

4. T i l t o p o z a 

Nuostabi gydoma asana. Ji 
įtraukia visų raumenų darbą, gerina 
vidinių organų veiklą, taiso netaisyk
lingą laikyseną ir kar tu atpalaiduoja 

Akių ligos 

pečių juostą bei vidinę nervų sis
temą. Pradinė padėtis: atsigulus, 
keliai sulenkti, klubų plotyje. Rankos 
šalia kūno, sulenktos per alkūes, del
nai žiūri į veido pusę, lyg skaity
tumėte knygą. Su iškvėpimu kelkite 
sėdmenis į viršų, tuo pačiu spausda
mi pečių juostą į žemę. Atverkite 
krūtinę. Laikykite asaną tris kvė
pavimus. Pakartokite. 

5. Deimanto p o z a 

Nuostabiai atpalaiduoja kūną. 
Sulenkite kelius, suveskite kojų 
padus ir stenkitės kelius dėti prie 
žemės. 

Kvėpuokite ramai ir tolygiai. 
Galite sudėti rankas ant pilvo, kad 
pajustumėte kvėpavimą „pilvu". Vi-
sisiškai atpalaiduokite pečių juostą, 
užmerkite akis. Jauskite, kaip jūsų 
stuburas „prasmenga" į žemę. Šioje 
pozoje būkite tiek, kiek jums malonu. 

6. Apa t inės s tubu ro da l i e s 
a tpa l a idav imo poza 

--%. 

Atsigulkite ant pilvo, sulenkę 
rankas per alkūnes ir sudėję delnus 
vieną ant kito, padėkite juos po 
kakta. Didžiuosius kojų pirštus su
veskite kartu. Pajusite nepaprastą 
pojūtį apatinėje stuburo dalyje, lyg 
tai kažkas atveria jį. Kad sustiprin
tumėte atsipalaidavimo pojūtį, ban
dykite mintyse įsivaizduoti, kaip 
apatinė stuburo dalis išsiplečia, tary
tum raumenys atitolsta nuo kaulų. 
Kvėpuokite ramiai. Darykite pra
timą, kol malonu. Veikia raminan-
ciai. 

7. Medi tac i jos 
dav in io poza 

- a t š ipa i ai -

Daugelis jogos mokytojų medi-
tacjos pozą rekomenduoja atlikti 
sėdint sukryžiavus kojas, tačiau 
žmonėms, turintiems stuburo prob
lemų, geriausiai atsipalaiduoti tinka 
atsigulus ant nugaros ir sulenkus 
kojas per kelius. Kakta turi būti vien
ame aukštyje su smakru. Jei ji yra 
žemiau, tai pasidėkite ką nors po 
galva. Taip pat galite pasidėti sulenk
tą rankšluostį ties apatine nugaros 

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

j o l i e t , IL 6 0 4 3 5 
Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKA5 
DR. PAUL KNEPPER 
Akiu ligos - chirurgiia 

150 E. Huron, SuitelČOO 
'Chicago, i L 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 DECKBt DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chlcago, IL 
Tel. 70*422-8260 . 

dalimi. Kad visiškai atsipalaiduo
tumėte, uždenkite akis tam specialiai 
skirta pagalvėle, kimšta džiovintomis 
lavandomis, kurios veikia labai rami
nančiai. Galite įkvėpti na tūra laus 
pipirmėtės ar mėtos aliejaus, kuris 
veikia ne tik raminančiai, ber ir gai
vinančiai. (Pagalvėlę akims ir aliejų 
galite įsigyti organinio maisto par
duotuvėse). 

Atsipalaidavimui t inka rami 
muzika su jūros ošimu ar natūraliais 
gamtos garsais. Meditaciją pradėkite 
įsiklausydami į ramų, natūralų kvė
pavimą, bandykite susikoncentruoti 
ties DABARTINIU MOMENTU, 
negalvoti, kas buvo ar kas bus. Jei 
mintys pradeda klajoti, nesistenkite 
per prievartą jų išstumti. Leiskite 
joms pasireikšti, o po to vėl grįžkite 
prie kvėpavimo. Nieko neteiskite, 
nekritikuokite, nelyginkite, stenkitės 
likti neutralūs. Lyg iš šalies stebėkite 
savo atsipalaidavusį kūną, įsijausda
mi į kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. 
Įsivaizduokite, kad įkvepiate ne 
paprastą deguonį, bet gyvybinę, gy
domąją jėgą. Nukreipkite tą jėgą į 
kūno dalį, kuri labiausiai jus kamuo
ja. Įsivaizduokite, kaip ta gydomoji 
jėga padeda jūsų kūnui kovoti su 
fiziniu ar emociniu skausmu. Kai 
jūsų mintys pradeda klaidžioti, vėl 
grįžkite prie ramaus, lygaus kvėpavi
mo. Meditacijos - atsipalaidavimo 
pratimą atlikite 10 - 15 min. 

Jeigu reikėtų pasirinkti vieną iš 
šios visos aprašytos programos pra
timų, pasirinkite šį, nes jis ne tik at
palaiduoja fizinį ir emocinį kūną, bet 
subalansuoja jį ir sugrąžina praras
tas jėgas. O jeigu įgysite įprotį kuo 
dažniau atlikti meditaciją, pajusite 
nepaprastą jėgų antplūdį, emocinę 
jėgų pusiausvyra ir ilgainiui atskra-
tysite visų jus kamavusių fizinių 
skausmų, nes fizinis kūnas yra tiesio
giai susijęs su nervų sisitema. Kai 
pastaroji yra stabili, tai ir fizinis kū
nas yra sveikas ir žydintis, nepaisant 
metų, traumų ar ligų. 

Pabaiga. 
Parengė 

A u š r i n ė K i n k i e n ė , 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
ICARDiOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, !L 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

ViDAUS LiC CYDYTOjAS 
Kalbame lietuviška: 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 I r6 
Chicago, iL 60638 

Tel. 773-229-9965 
vaiandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TWW DAUAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, gaivos, 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.ilHnoispain.com 

LIETUVOJE ATIDAROMAS 
PIRMASIS ALZHEIMERIO 
UGOS DIENOS CENTRAS 

Kovo pabaigoje sostinėje žadama 
atidaryti pirmąjį Lietuvoje dienos 
centrą sergantiems senatvinėmis psi
chikos ir Alzheimerio ligomis. Cent
ras pastatytas gavus Europos Sąjun
gos Regioninės plėtros fondo paramą. 
Visa projekto, kuris truko dvejus 
metus, vertė - 1,3 mln. Lt. Alzheime
rio ir kitomis senatvės ligomis ser
gančių vyresniųjų dienos centre laiką 
galės leisti 30 žmonių. Jiems centre 
bus užtikrinta nuolatinė slauga bei 
priežiūra, kartu įvairios pramogos ir 
užsiėmimai. Centre darbuosis 10 spe
cialistų komanda: grupių vadovai, 
slaugytojai, psichologas ir kt. Spe
cialistai nuo 8 iki 17 vai. prižiūrės 
sergančius vyresniuosius. 

Iki šiol vyresnio amžiaus žmo
nės, sergantys Alzheimerio liga arba 
turintys senatvės psichikos sutriki
mų, dažniausiai buvo prižiūrimi na
muose arba psichoneurologiniuose 
pensionatuose. Norint patekti į pas
taruosius eilėse laukti tenka kelerius 
metus, o prižiūrint sergantįjį na
muose bent vienam šeimos nariui 
tenka atsisakyti galimybės dirbti, 
mat sergančiajam reikalinga nuola
tinė priežiūra. Atidarius centrą bent 
30 asmenų galės sugrįžti į darbo 
rinką. 

Alfa.lt 

PASLAUGOS 

R i m a n t o Kinkos nuotr. 

„y 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

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

http://www.ilHnoispain.com
http://Alfa.lt
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Balzeko muziejui padovanoti 
Prano Domšaičio meno darbai 

Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus neseniai dovanų gavo du garsaus 
lietuvių dailininko Prano Domšaičio 
darbus. Dovana gauta iš Lietuvių 
fondo, kuris jau daug metų saugoja 
didelę menininko kolekciją, nupirktą 
iš jo našlės 1980 metais. Lietuvių fon
das jau nuo 1992 metų siunčia Dom
šaičio darbus į Lietuvą, kur jie yra 
eksponuojami nuolatinėje ekspozici
joje Klaipėdoje. 

Muziejus dėkoja Lietuvių fondui 
už puikią dovaną. Muziejaus fonduo
se saugomi ir parodų salėse ekspo
nuojami meno kūriniai nuo XX am
žiaus pradžios iki šių dienų. Domšai
čio darbai dabar eksponuojami pir
mame aukšte. 

Dovanoti darbai, sukurti 1955 ir 
1961 metais, vaizduoja Kristaus gi
mimą — Trijų karalių ir piemenėlių 
adoraciją. Drobės nutapytos meni
ninko paskutiniame gyvenimo laiko
tarpyje Capetovvn, Pietų Afrikoje, kur 
jis gyveno nuo 1949 metų ir kur mirė 
1965 metais. 

Pranas Domšaitis gimė Mažojoje 
Lietuvoje 1880 metais. Mokėsi vokie
čių mokykloje, bet lietuvė motina šei
moje išlaikė lietuviškus tautinius pa
pročius, ir Domšaitis neužmiršo savo 
gimtosios kalbos. Po Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo, jis 1920 me
tais tapo Lietuvos piliečiu. Jo menas 
formavosi vokiečių impresionizmo 
Įtakoje, vėliau pasuko į ekspresioniz
mą, ypač kai menininkas susipažino 
su Edward Munsch. 

1907 metais Domšaitis įstojo į 
Dailės akademiją, Koenigsberg, kur 
Max Liebermann, vokiečių impresio
nizmo meistras, jam padėjo gauti sti
pendiją. Domšaitis taip pat keliavo 
po Europą, gilindamasis meno asme
niškose studijose, ir dėstė dailę bei 
architektūrą Koenigsberg, Kaune, ir 
St. Peterburge. 1919 metais „Galle-
rie Ferdinand Moeller", Berlyne buvo 
surengta pirma Domšaičio darbų in
dividuali paroda. Iš pradžių autorius 
pasirašydavo darbus Franz Dom-
scheit pavarde, o nuo 1938 metų jau 
pakeitė į Pranas Domšaitis. Vokieti
jos įstatymai išleisti 1938-ais metais 
prieš dekadentišką meną Domšaičiui, 
kaip ir kitiems menininkams, sukėlė 
daug sunkumų, nes nebegalėjo tapyti 
savo įprastu stiliumi. Jo meninis 

įkvėpimas dingo, jį apėmė depresija, 
jis 1945 metais pasitraukė į Austriją, 
kur galėjo dirbti laisvoje aplinkoje ir 
bendrauti su kitais lietuviais me
nininkais. 1949 metais, kai jo žmona 
Adelheid Armhold buvo pakviesta 
dėstyti muziką ir dainavimą į Ca
petovvn, Pietų Afrikoje, jis persikėlė į 
tą kraštą ir pradėjo savo darbą tarsi 
visiškai iš naujo. Jo menas tapo per
sunktas Pietų Afrikos įtakos, nors vi
sada su Europos atspalviais. Pietų 
Afrikos meno bendruomenė jo darbus 
aukštai įvertino ir jam įteikė 1964 
metų prizą „Artists of Fame and Pro-
mise*. 

kontrastais tolstančiose plokštumo
se, ir tos spalvos dažnai akcentuoja
mos apibrėžtomis juodomis linijomis, 
suteikiančiomis formoms solidumą. 
Domšaičio religinio siužeto darbai: 
„Pranešimas", „Adoracija", „Pabė
gimas į Egiptą", „Nukryžiavimas", 
kuriuos jis dažnai kartodavo, spindi 
savo degančiomis spalvomis (ypač 
giliomis mėlynomis, rausvomis bei 
juodomis ir turtingų pilkų bei baltų 
tonų variacijomis) ir žiūrovą veikia 
kaip kažkokia dažų poezija — rūsčiai, 
vienišai, mistiškai — ir savo tech
nikoje turi bendrų tapatybių su 

m l f I f l f h f l i s 
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Vienas dovanotų P. Domšaičio paveikslų Balzeko lietuvių kultūros muziejui. 

Jo Pietų Afrikos Karoo apylinkių 
peizažai savo plačiu bei drąsiu meist
rišku stiliumi perduoda visuomet be
sikeičiančias kaimo ir gamtos nuo
taikas ir iššaukia jausmų bei misticiz
mo pasaulius. Šie puikūs efektai 
pasiekiami stiprių blizgančių spalvų 

Prieš mirtį Domšaitis pasakė: „Ich 
bin doch immer unterwegs" (Aš vi
sada kelyje). Jis visą gyvenimą buvo 
baisių karų blaškomas po pasaulį, bet 
nepasiduodamas vis vien keliavo per 
savo meną į savo sielos namus. 

Balzeko lietuvių kultūros muzie

jus jau daug metų remia Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių dailininkus. Mu
ziejus taip pat palaiko ryšius su įvai
riomis institucijomis, pvz., Čikagos 
kultūros centru, muziejais, galerijo
mis, susibičiuliavusių miestų kultū
rinėmis organizacijomis. Šie ryšiai 
suteikia progų platesnei Amerikos 
auditorijai patirti turtingą lietuvių 
menininkų idėjų bei talento lobį. 

Muziejuje veikia daug kitų sky
rių, kurie domina bendruomenę, tarp 
jų — Genealogijos, Istorijos, Senųjų 
Knygų ir Rankraščių, Žemėlapių, 
Liaudies Meno, Fotografijos, Monetų 
ir Pašto ženklų. Mažuosius lankyto
jus domina Vaikų muziejus. 

Muziejus taip pat ruošia keliones 
į Lietuvą, įvairias kalbos ir rankdar
bių pamokas, paskaitas, rodo kino fil
mus. 

Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus įsikūręs Čikagoje, 6500 S. Pulaski 
Ave. Muziejus atidarytas kasdien nuo 
10 vai. r. iki 4 vai. p.p. Įėjimas — 5 
dol. suaugusiems, 4 dol. studentams 
ir pensininkams ir 2 dol. vaikams. 
Lankytojai taip pat gali pažiūrėti 
filmą „Įsimylėję Lietuvą" ir apsilan
kyti krautuvėlėje, kur parduodama 
daug unikalių daiktų iš Lietuvos. 
Muziejus kviečia visus apsilankyti ir 
pabūti lietuviškoje atmosferoje. 

Giedrė Gillespie 

# * * 

LF valdybos pirmininko Ramū
nas Astrauskas papildė šią informaci
ją. Pasak jo, LF praėjusių metų lap
kritį atidavė likusią dailininko Prano 
Domšaičio kolekciją Lietuvos Dailės 
muziejui (apie tai jau rašėme „Drau
ge"). Taip pat LF Meno globos ko
mitetas kartu su LF valdyba nus
prendė palikti keliolika žymaus dai
lininko darbų Amerikoje. Be Balzeko 
muziejui skirtų dviejų paveikslų, R. 
Domšaičio darbus gavo: Lituan. 
Tyrimo ir Studijų centras — 4 vnt. 
(buvo paskolinta anksčiau, dabar for
maliai padovanota); Generalinis kon
sulatas Čikagoje — 2 vnt.; LR am
basada Vašingtone — 2 vnt. (buvo 
paskolinta anksčiau, o dabar forma
liai padovanota); Lietuvių dailės 
muziejus — 8 vnt.; Lietuvių fondo 
raštinė — 5 vnt. 

99 MARGUČIO" R A D I J O 
75-ITJ METIJ SUKAKTĮ M I N I N T (III) 

„Kas vakarą dešimtą klausai 
žinių, kurias skleidžia 'Margutis' iš 
visų kraštų", — tokie eiliuoti žodžiai 
buvo girdimi „Margučio" radijo lai
dose ir kartojami žurnalo puslapiuo
se. Tačiau „dešimtos" valandos laidos 
nepakako. 1932 metais, rudeniop, 

„Margutis" jau buvo girdimas sekma
dieniais nuo 2:30 vai. p.p. iš Joliet 
radijo stoties. To negana, netrukus 
transliacijos pradėtos iš WJJD sto
ties, kuri buvo girdima Illinois, Iowa, 
Wisconsin, Indiana, Michigan ir kai
myninėse valstijose. Taipogi Penn-

MARGUTIS II 
MARGUTIS II 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 
1450 AM banga iš WCEV stoties 

KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcevl450.com 

sylvania ir net New England. 
Lietuvos konsulas Čikagoje Anta

nas Kalvaitis, kalbėdamas naujos 
„Margučio" radijo laidos atidaryme, 
be kita ko pasakė: „Šiandien, kada 
mūsų tauta gyvena nepriklausomu 
gyvenimu, kuomet ne tik kitataučiai, 
bet ir mes patys pradedame nagrinėti 
mūsų tautos kultūrą ir ją studijuoti, 
iš šios radijo stoties pradedame dar
bą, kad geriau susipažintume su mū
sų dainomis, melodijomis ir mūsų 
kultūra. Tuomi manoma pasiekti 
dviejų tikslų — patenkinsime savo 
estetinius reikalavimus, prisiminsi
me lietuviškos dainos pagalba tą 
tautinę ugnelę, ypač jaunuomenės 
tarpe, supažindindami juos su nuo
širdžiomis ir gražiomis lietuviškomis 
melodijomis". „Margučio" užsimoji
mams palankią kalba pasakė ir laik
raščio „Lietuva" leidėjas Antanas 

Olševskis. 
Naujoji „Margučio" radijo laida 

sulaukė klausytojų įvertinimo ir pri
tarimo. Štai keletas pavyzdžių iš 
„Margučio" redakciją pasiekusių laiš
kų. Klemensą Streimekis iš Grand 
Rapids, MI parašė: „Mes klausėmės 
Jūsų radijo programos, kuri mums 
labai patiko. Tariame pagerbimo žodį 
už gražias dainas ir muziką". Joseph 
Digris iš Belloit, WI anglų kalba pa
rašė: „Reseption of your' program 
Sunday afternoon (23 October) over 
Station WJJD was splendid". Toron-
tietis J. Krasauskas taip rašė: „Jau 
kelintas sekmadienis kaip Toronto 
(Canada) lietuviai klausosi 'Margu
čio' radijo programų ir gėrisi gražio
mis dainomis bei skambia muzika. 
Torontiečiai lietuviai, susirinkę ir 
susėdę apie radijo aparatą, džiau
giasi, kad 'Margutis' linksmina lietu-

http://www.wcevl450.com
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vius. Kanadiečiai gana gerai girdi ir 
siunčia geriausius linkėjimus 'Mar
gučio' štabui". 

Antaną Vanagaitį ir jo bendra
darbius maloniai nuteikė prof. Alfred 
Senn laiškas iš Madison, WI: „Ne
mažai nustebau šiandien, kai mūsų 
radijo aparatas pradėjo lietuviškai 
kalbėti. Mat, lietuviškų radijo progra
mų lig šiol dar nė karto negalėjau 
sugauti. Turbūt dėl to, kad siunčia
mos stotys per silpnos. Kai kada, tie
sa, girdėjau lietuviškų programų pas 
kitus žmones. Bet nelabai gėrėda
vausi tomis produkcijomis. Gi šian
dien visai kitaip. Mudu su žmona la
bai gėrėjomės ir, žinoma, be galo ap
sidžiaugėm. Neiškenčiu Jūsų nepa
sveikinęs su tokia gražia meno pro
grama. Ir dainų parinkimas buvo 
labai vykęs, ir tų dainų dainavimas 
pavyzdingas. Taigi, sveikinu Vana
gaitį bei visus tuos dainininkus ir 
orkestro narius. Linkiu Jums visiems 
gero pasisekimo ateičiai. Reiškiu 
Jums aukštą pagarbą". 

Vytautas ir Ona Sirvydai iš Rou-
ses Point, NY, atsiuntė malonų laiš
kutį: „Vakar teko pirmąsyk 'Margu
čio' radijo programą girdėti. Ir turiu 
pasakyti, kad puiku! Sakau, progra
ma ir meno atžvilgiu gerai subalan
suota. Turite suorganizavę ir savo 
orkestrą, kuris gerai griežia, ir chorą, 

ir duetą, ir armonikas, ir kankles — 
tas lietuviškas kankles! Tad mudu su 
žmona sveikiname jus už tokią ma
lonią lietuvišką radijo programą. 
Tęskite darbą toliau!" 

Antanas Vanagaitis „guldė gal
vą" už lietuviškas dainas ir muziką: 
„Mes galime duoti jų amerikietiško 
džiazo ir čekiškos-lenkiškos polkos, 
ir vokiško valso, bet viskas turi turėti 
lietuvišką skonį. Su daina kitaip yra. 
Duok geriausią vertimą, bet jis visada 
liks vertimu. Kad ir prasta kaimiška 
sutartinė, jeigu ji gražiai išpildyta, 
suteiks klausytojams įdomumo, nes 
tai bus originalus kūrinys, o kokie 'Ei 
uchnia...' 'O Sole mio...' liks kaip bu
vus, pirmoji — rusiška, antroji — 
itališka. 

Dėl to 'Margutis' sako ir sakys, 
kad mes, lietuviai, turime atidžiai 
veikti lietuvybės darbuose. Nereikia 
per daug garsintis lietuvybe su rusų, 
vokiečių, italų ir kitų dainomis..." 

Tuo tarpu „Margučio" žurnalo 
puslapiuose buvo nuolat spausdinami 
lietuvių liaudies ir lietuvių kompozi
torių dainų žodžiai ir natos. 

„Margučio" radijo laida netrukus 
minės 75 metų gyvavimo sukaktį. 

Naudotasi LTSC archyve saugo
mais „Margučio" rinkiniais ir kitais 
šaltiniais. 

Petras Petrutis 

Kaip kurtiniai per vestuves 
Atkelta iš 3 psl. 
Kovo 11-osios Akto signatarė, 

kriminologė dr. Rūta Gajauskaitė jau 
kuris laikas spaudos puslapiuose 
skambina pavojaus varpu dėl naujos 
AE statybos ir atominio kuro atliekų 
sandėliavimo. Tačiau iš valdžių - jo
kio atsako; kalbasi su savimi ir 
kaimynais, važinėja, mokesčių mokė
tojų pinigėlius švaisto ir, kaip kurti
niai per vestuves, girdi tik save. 
Visuomenė nėra supažindinta su 
mokslininkų nuomone, nėra tarptau
tinių atitinkamų organizacijų tyrimo, 
nėra tautos nuomonės, taigi nėra net 

prielaidų tokiems „veiksmams". 
Visuomenės pasitikėjimą val

džiomis rodo apklausos. Jei iš tikrųjų 
jomis nepasitikima, juolab negalima 
pasitikėti jų veikla, sprendimais; čia 
ne kokia ES konstitucija, kurią val
džios mikliai prastume, kad ji vo-
liotųsi Briuselio stalčiuose. Naujos 
AE statyba, net jei būtų įrodytas jos 
saugumas, be tautos valios, be refe
rendumo neįmanoma, nes tai - tau
tos būties reikalas. 

Pilietinė visuomenė, jos organi
zacijos turi sukrusti, parodyti val
džioms jų vietą, pažaboti savivalę. 

Svarbiausias Jono Pauliaus II stebuklas 
Prancūzų laikraštis „Le Figaro" 

praėjusią savaitę paskelbė paslaptin
gos vienuolės, kuri sirgo Parkinsono 
liga ir stebuklingai pasveiko po to, 
kai meldė velionio popiežiaus Jono 
Pauliaus II užtarimo, pavardę. Tai — 
45 metų sesuo Marie-Simon-Pierre, 
dirbanti Sv. Felicitos gimdymo na
muose Paryžiuje. Ši byla itin svarbi 
pastangoms paskelbti Joną Paulių 
šventuoju. Jei Bažnyčia pripažins 
minimos vienuolės pasveikimą ste
buklu, įvykusiu dėl to, kad jo buvo 
melsta užtarimo, velionis popiežius 

galės būti paskelbtas palaimintuoju. 
Po beatifikacijos asmuo gali būti ka
nonizuojamas — skelbiamas šventuo
ju. Pagal Bažnyčios įstatymus, prieš 
paskelbimą šventuoju turi įvykti 
antras mediciniškai nepaaiškinamas 
ir su kandidatu siejamas stebuklas. 

Katalikiškų gimdymo namų ma
žųjų seserų kongregacijai priklausan
ti Marie-Simon-Pierre, kuri Parkin
sono liga susirgo 2001 metais, apie 
savo ligą anonimiškai rašė žurnale, 
kurį leidžia Italijos Katalikų Baž
nyčia. BNS 

Italijos vyskupai nepritaria gėjų santuokoms 
Praėjusią savaitę, trečiadienį, 

Italijos vyskupai iškilmingai kreipėsi 
į šalies įstatymų leidėjus katalikus, 
ragindami juos atmesti įstatymo, 
kuris suteiktų gėjų poroms teisinį 
statusą, projektą. „Kataliko parla
mentaro moralinė pareiga — aiškiai 
ir viešai išreikšti nepritarimą ir bal
suoti prieš (įstatymo projektą), kuris 
sudarytų prielaidas teisiškai pri
pažinti homoseksualų sąjungas", ra
šoma vyskupų kreipimesi, remiantis 
Vatikano Tikėjimo doktrinos kongre
gacijos direktyva. 

Vasario 8 dieną Italijos vyriausy
bė pateikė įstatymo projektą, nu
matantį pripažinti nesusituokusias 
gėjų ir heteroseksualų poras teisė
tomis. Įstatymo projektą turi priimti 
pralamentas, kur tiek pozicijoje, tiek 
opozicijoje esama praktikuojančių 
katalikų. Vatikanas ir popiežius Be
nediktas XVI jau ne sykį atvirai pa
sisako prieš Italijoje parengtą įstaty
mo projektą dėl civilinių sąjungų pri
pažinimo, ir tuo užsitraukia Italijos 
kairiųjų kaltinimus kišimusi į valsty
bės reikalus. BNS 

Italijos vyriausybė kaltina Bažnyčią 
Italijos vidaus reikalų ministras raudami įstatymo pataisoms dėl vie-

Giuliano Amato pareiškė, kad Ka- nodų teisių susituokusioms ir nesusi-
talikų bažnyčios vyskupai, pnešta- tuokusioms bei homoseksualioms 

A t A 
MUZIKAS VYTAUTAS STROLIA 

Mirė 2007 m. kovo 29 d., sulaukęs 79 metų. 
Gyveno Fairlavm, New Jersey. 
Nuliūdę liko žmona Irma (Trakytė), duktė Gražina, sūnus 

Darius, brolis Faustas ir Teresė bei jų sūnūs Povilas, Tomas, 
Jonas ir Matas bei jų šeimos. 

Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, balandžio 1 d. Vander 
Plaat Colonial Home laidojimo namuose, 13-31 Saddle River 
Road, Fairlavvn, NJ. 

Laidotuvės buvo privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pri

siminti velionį maldose. 
Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direkt. Joseph J Cagiano tel.: 201-797-3500 

A t A 
POVILAS GINTAUTAS 

Mirė 2007 m. kovo 30 d., sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Gimė Chicago, IL. Gyveno Oak Lawn, IL. 
Nuliūdę liko: žmona Ona, krikšto sūnus Niek Žimmer su 

žmona Dale ir jų sūnūs Jason bei Adam su šeimomis. Liūdi kiti 
giminės ir artimi draugai. 

A.a. Povilas bus pašarvotas antradienį, balandžio 3 d. nuo 3 
vai. p.p. iki 8 vai. vak. Brady- Gili laidojimo namuose, 2929 W 
87 th St., (kampas 87th St. ir Richmond St.), Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 4 d. 9 vai. ryto Bra-
dy-Gill laidojimo namuose, iš kur a.a. Povilas bus palydėtas į Svč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvių apeigos bus 
privačios. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Draugui". 

Nuliūdusi žmona, giminės ir draugai 

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

Mylimo vyro 
AtA 

POVILO GINTAUTO 
netekus, mielą bendradarbę ONUTĘ bei visus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės skau
džios netekties skausmu. 

„Draugo" darbuotojai 

poroms suteikimo, siekia susilpninti 
Italijos vyriausybę. Pasak ministro, 
vyskupai savo konferencijoje naująjį 
įstatymą pavadinę „nepriimtinu ir 
pavojingu", pernelyg kišasi į valsty
bės vidaus politiką. Įstatymo projekte 
numatoma, kad nesusituokusioms 
bei homoseksualioms poroms Italijoje 
būtų užtikrinamos teisės ir socialinės 
garantijos. Statistikos duomenimis, 

Italijoje gyvena apie 500 tūkst. ne
susituokusių porų, kurios pagal galio
jančius įstatymus neturi teisės į so
cialines šeimos išmokas, joms nega
rantuota teisė į bendrą turtą ir pa
veldėjimą. Apklausos rodo, kad ne
paisant stiprių Bažnyčios pozicijų 
Italijoje, dauguma gyventojų pritaria 
naujoms įstatymo pataisoms. 

BBC ir Bernardinai.lt 

Kardinolas siūlo mąstyti ekologiškai 
Vokietijos Katalikų Bažnyčios 

vadovas pakvietė tautiečius per Ga
vėnią atsisakyti numylėtųjų savo 
automobilių ir taip asmeniškai pri
sidėti prie kovos su klimato kaita. 

Kardinolas Karlas Lehmannas 
teigia, kad pagal krikščionių liturginį 
kalendorių per 40 dienų iki Velykų 
laikotarpį „mums reikia iš naujo ap
mąstyti savo gyvenimo būdą". Vokie
tija, gaminanti tokių prabangių mar
kių kaip BMW, „Mercedes" ir „Por

sche" automobilius, paskelbė keti
nanti apmokestinti transporto prie
mones ne pagal variklio galią, bet pa
gal tai, kiek anglies dvideginio ir kitų 
pavojingų dujų jie išmeta. Šį mėnesį 
paskelbtoje Jungtinių Tautų (JT) 
ataskaitoje teigiama, kad klimato 
atšilimą beveik neabejotinai sukelia 
žmogaus veikla, ir tarša per šį šimt
metį išmestu anglies dvideginiu su
trikdys klimato sistemą keliems atei
nantiems tūkstantmečiams. BNS 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://Bernardinai.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• B a l z e k o lietuvių kultūros mu
ziejaus Knygos mylėtojų klubas šeš
tadieni, balandžio 7 d., 6 vai. v. kvie
čia visus, kas domisi lietuvių literatū
ra, pasiklausyti Ilinojaus universiteto 
Čikagoje dėstytojo Giedriaus Židonio 
pasakojimo apie žymų lietuvių egzo
do rašytoją Eduardą Cinzą (tikroji 
pavardė Ciužas). Plačiau bus kalba
ma apie romaną „Raudonojo arklio 
vasara". Paskaita bus iliustruojama 
vaizdine medžiaga. Kviečiame atvyk
ti pusvalandį prieš paskaitą, 5:30 vai. 
v., susipažinti, pabendrauti prie ka
vos puodelio. Įėjimas nemokamas. 
Pasinaudokite proga ir apžiūrėkite 
muziejaus ekspozicijas, apsilankykite 
parduotuvėje, įsigykite knygų po 1 
dol.! Muziejaus adresas: 6500 S. Pu-
laski Road, Chicago, IL 60629. Tel. 
pasiteiravimui: 773 - 582 - 6500. 

•„Margut is H" balandžio 14 d. 6 
vai. v. Jaunimo centro kavinėje (5620 
S. Claremont Ave., Chicago) rengia 
prisiminimų vakaronę. Vakaronės 
metu prisiminsime solistes Sofiją 
Adomaitienę ir Prudenciją Bičkienę, 
kurių balsai mus džiugino daugelį 
metų. Girdėsime solisčių atliekamų 
kūrinių įrašus. Maloniai kviečiame 
visus atvykti į šį vakarą. 

•Kvieč iame dalyvauti Gavėnios 
akcijoje, šelpiant labdaros organizaci
ją Lietuvos „Caritas". „Caritas" ženklu 

pažymėtos dėžutės piniginėms au
koms yra Pal. J. Matulaičio misijos 
vestibiulyje ant stalo. Aukas prašome 
atnešti balandžio 15 d. 

• J u r u šaulių kuopos „Klaipėda" 
metinis narių susirinkimas vyks ba
landžio 15 d., 11:30 vai. r. Šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose (Įėji
mas nuo bažnyčios). Susirinkime vi
sų kuopos narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo — pabendravimas. 

• S v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapija balandžio 22 d. visus kviečia 
į dvigubą parapijos jubiliejų: 80 metų 
nuo parapijos įsteigimo ir 50 metų 
nuo bažnyčios pastatymo. 10:30 vai. 
r. — iškilmingos šv. Mišios Svč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 1 vai. p.p. 
— akademija, meninė programa ir 
pietūs Hilton viešbutyje (93rd Street 
ir Cicero Ave. sankryžoje, Oak Lawn, 
IL). Pakvietimus galite gauti Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
raštinėje (6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL). Tel. pasiteiravimui: 
773-776-4600. 

•Tėvelių dėmesiui. Balandžio 28 
d., šeštadienį nuo 9 vai. r. Čikagos litua
nistinėje mokykloje vyks mokinių 
registracija 2007-2008 mokslo me
tams. Kviečiame tėvelius laiku užre
gistruoti savo vaikus į lituanistinę 
mokyklą. 

Gerbiamiems skaitytojams pranešame, kad Didįjį penktadienį, balandžio 
6 d., „Draugo" redakcija nedirbs. Balandžio 5 d., ketvirtadienį, skaityto
jus pasieks šeštadieninis „Draugo" numeris. Dienraščio redakcija linki 
visiems skaitytojams linksmų šv. Velykų. 

\ 

VELYKINĖS PAMALDOS 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (Lemont) 

(14915 127th Street, Lemont, IL; Tel. 630-257-5613) 

Balandžio 6 d., Didįjį penktadienį 
3 vai. p.p. — Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos 
Balandžio 7 d., Didįjį Šeštadienį 
8 vai. v. — Velykų Nakties budėjimas, suaugusiųjų Krikšto ir Sutvirtinimo 
šventimas, Velyknakčio Vigilijos šv. Mišios 
Balandžio 8 d., Velykų Sekmadienį 
7 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios (su choru; papil
domos patalpos su tiesioginiu vaizdu bei garsu, kad visi galėtų dalyvauti) 
9:15 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 
11 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios (su choru) 
6 vai. v. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje (Marąuette Park) 
(6858 South Washtenaw Avenue, Chicago, IL; Tel. 773-776-4600) 

Balandžio 6 d., Didįjį penktadienį 
7:30 vai. r. — Kryžiaus kelio pamaldos 
3 vai. p. p. — Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos, 
rinkliava skiriama Šventosios Žemės šventovėms išlaikyti 
Balandžio 7 d., Didįjį šeštadienį 
1 vai. p. p. — Velykinių valgių palaiminimas 
7 vai. v. — Velykų Nakties budėjimas, Velyknakčio Vigilijos Šv. Mišios 
(lietuvių ir anglų k.) 
Balandžio 8 d., Velykų sekmadieni 
6:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir Šv. Mišios 
10:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios 
Dėmesio! 7:30 v. ryto šv. Mišių nebus 

Švč. M. Maruos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje (Brighton Park) 
(2745 West 44th Street, Chicago, IL; Tel. 773-523-1402) 

Balandžio 6 d., Didįjį Penktadienį 
5 vai. v. - Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos 
Balandžio 7d., Didįjį Šeštadienį 
8 vai. v. - Velykų Nakties budėjimas, Velyknakčio Vigihjos šv. Mišios (lietu
vių, anglų ir ispanų k.) 
Balandžio 8 d., Velykų sekmadienį 
10 vai. r. - Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
TeL: 7 7 3 - 5 S 5 - 9 5 0 0 

DRAUGO FONDO PAVASARIO VAJUS 
Ankstyvo pavasario saulės spin

duliai išbudina kiekvieną: ir gamtą, ir 
žmogų. Nutirpęs sniegas atsisvei
kino su žiema. Pulkai paukščių gies
mininkų ar tik linksmų čirškalų pri
pildo gamtą ir mūsų gyvenamą ap
linką. 

Laiko karuselė mus neša į ateitį. 
Kiekvienas žmogus gali padaryti gera 
per savo gyvenimą. Atsakymai gali 
būti labai įvairūs. Tačiau mes, lietu
viai, gyvename ne tik savo gyvenimą, 
bet ir lietuvišką. Ne vienas iš mūsų 
pasakys: kol tik lietuviška širdis plaz
dės, tol mums reikės lietuviškos 
spaudos. 

Draugo fondo taryba savo posė
dyje nusprendė kovo mėn. skelbti pa

vasarinį vajų. Pažvelgus į dienraščio 
skaitytojų eiles, dar yra nemažas 
skaičius, kurie dar nėra Draugo fon
do nariais. „Draugas" tobulėja ir da
rosi įdomesnis. Dienraštyje nėra ba
nalių aprašymų, bet išgyventa realy
bė, pažįstama, įvertinta gyvenimo da
lis. „Draugas" per ilgus savo gyveni
mo metus nenukrypo nuo tiesos, nuo 
krikščioniškos ideologijos. Tačiau su 
laiku tenka keistis, nuolat tobulėti. 

Padarykime gerą darbelį: siųsti 
čekius: Draugas Foundation, 4545 W. 
63rd Street, Chicago, IL 60629 

Prisiminkime penkis žodžius: 
„DRAUGAS" — MANO LAIKRAŠ
TIS. NUOLATINIS. KASDIENINIS. 

Marija Remienė 

Draugo fondo nauji įnašai: 
Su 100 dolerių: 
Dr. Kazys ir Marytė Ambrozai-

čiai, garbės nariai, iš viso 3,650 
dol., Chesterton, IN. 

Irena Mazurkievricz, garbės na
rė, iš viso 2,500 dol., North Riversi-
de, IL. 

Irena Ancerys, garbės narė, iš 
viso 1,900 dol., Porter, IN. 

Su 50 dolerių: 
Kazys ir Elena Majauskai, gar

bės nariai, iš viso 1,400 dol., Chi
cago, IL. 

Juozas ir Birutė Briedžiai, gar

bės nariai, iš viso 1,200 dol., Chi
cago, IL. 

Vytautas Černius, iš viso 50 dol., 
Willowbrook, IL. 

Nuo 30 iki 10 dolerių: 
Paulina Rutkauskas, iš viso 30 

dol., Rockford, IL. 
V ir Rūta Graužinis, garbės na

riai, iš viso 1,260 dol., Elgin, IL. 
Monika Steikūnas, iš viso 90 dol., 

Highland, IN. 

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame. 

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia 
(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-422-1433) 

Balandžio 6 d.,Didįjį penktadienį, 
5 vai. p.p. pamaldos lietuvių kalba su šv. Vakariene. 
6:30 vai. v. — Tamsos (Tenebrae) pamaldos. 
Balandžio 8 d., sekmadienį — Velykos. 
8 vai. r. — Prisikėlimo pamaldos. Giedos parapijos mišrus choras ir solis
tai. Po pamaldų visi kviečiami Velykiniams pusryčiams parapijos salėje. 
11 vai. r. — Velykinės pamaldos lietuvių kalba. 

Lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės" parapija 
(6641-45 S. Troy St., Chicago, IL 60629) 

Balandžio 6 d., Didysis penktadienis 
6 vai. v. — pamaldos su Šv. Vakariene 
Balandžio 8 d. — Šv. Velykų — Prisikėlimo rytas 
8 vai. r. — šventinės Velykų pamaldos, dalyvaujant chorui (lietuvių ir 
anglų kalbomis) 
9:30 vai. r. — po pamaldų — velykiniai pusryčiai parapijos salėje 

Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jaunimo centre) 
(2345 West 56th Street, Chicago, IL; Tel. 773-737-8400) 

Balandžio 8 d., Velykų sekmadienį 
10:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 

Šv. Onos - Kopų parapijoje (Beverly Shores) 
(PO. Box 727; 433 E GohVood Road, Beverly Shores, IN) 

Balandžio 1 d., Palmių-Verbų sekmadienį 
1 vai. p.p. — {žengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios šv. Mišios 

Šv. Antano parapijoje (Cicero) 
(1510 South 49th Court, Cicero, IL; Tel. 708-652-0231) 

Balandžio 6 d., Didįjį Penktadienį 
5 v. vakaro - Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos 
Balandžio 7 d., Didįjį Šeštadienį 
3 vai. p.p. — Velykinių valgių palaiminimas 
7 vai. v. — Velykų Nakties budėjimas, Velyknakčio Vigilijos šv. Mišios. 
Balandžio 8 d., Velykų Sekmadienį 
6:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 
9 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 


