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Siame 
numeryje^ 
„Žinovai p a t a r i a " : k u r 
k r e i p t i s p a g a l b o s 
a p s i n u o d i j u s ; k a i p 
n u s i p i r k t i ge rą 
v a r t o t ą automobi l į . . . 
S v e i k a t o s k l aus in i a i . 

2 psl. 

Ž a i d i m a s su l i e p s n a 
p r i e p a r a k o s t a t i n ė s . 
L ie tuvos a m b a s a d o r i u s 
l ankės i Kal iforni joje . 

3 psl. 

Ar žodis „ n u o d ė m ė " 
j a u i š t r i n t a s iš žodyno . 
P rez . R. P a k s a s p a s 
popiežių . „Mūsų 
d a r ž a i i r da r že l i a i " . 

4 psl. 

B i r u t ė s J a s a i t i e n ė s 
l a ido tuvės . 

5 psl. 

Balzeko L ie tuv ių 
k u l t ū r o s muzie ju je . 
Kun . A. G r a ž u l i s 
Čikagoje . P a s k u t i n i s 
pokyl i s M a r t i n i ą u e 
salėje . 

6 psl. 

Sportas 
* G g e g u ž ė s 9 d i e n ą iš 

V i ln i aus a p l i n k E u r o p ą iš
b ė g ę s 60 metų kre t ingišk is 
Pe t ras Silkinas jau įveikė 
10.000 kilometrų ribą. Nutar
ta, kad Lietuvos sportininko 
bėgimas baigsis ne lapkričio 21-
ąją Romoje, o lapkričio 10-14 
dienomis Portugalijos sostinėje 
Lisabonoje. Bėgikas džiaugėsi, 
kad iki šiol išvengė susižaloji
mų ir yra sportinės formos. 

* K e t u r i a s d i e n a s t a r p 
t a u t i n ė j e K a u n o m a r i ų r e 
ga to je „ R u d e n s v ė j a s " var
žėsi buriuotojai iš Baltijos vals
tybių, Lenkijos, Ukrainos bei 
Baltarusijos. 100 laivų įgulos 
varžėsi penkiose klasėse. Jach
tų „RS-280" varžybose I vietą 
iškovojo jachta „Arabela" plau
ke „Kauno dienos ' žurnalistai. 

* L i e t u v o s v y r ų k r e p š i 
n io r i n k t i n ė s ir Vitoria ..Tau 
Ceramica" klubo gynėjas Arvy
das Macijauskas puikiai debiu
tavo Ispanijos ACB krepšinio 
lygoje — jis pripažintas nau
dingiausiu pirmosios savaitės 
žaidėju. 

Naujausios 
žinios 

L i e t u v o s p a r l a m e n t a 
ra i Ba l t a rus i j o j e ž a d a dviša
lių santykių šiltėjimą. 

* I š L i e t u v o s d e p o r t u o 
t a s i r vėl į j ą s u g r į ž ę s ne le 
g a l u s a z e r b a i d ž a n i e t i s užsi
s iuvo b u r n ą , reikalaudamas 
teises gyventi Lietuvoje. 

* Alkoho l io k v a p o sekik-
liai Se ime n e r e i k a l i n g i , nu
sprendė Seimo komisija 

* Ž u r n a l i s t u s i r p o l i t i k u s 
i ž e i d i n ė j u s i a m V. Š u s t a u s 
ku i ketinama apriboti savirek
lamos galimybes. 

' L i e t u v o s žve jus g a u d ę 
R u s i j o s p a s i e n i e č i a i patys 
pažeidė valstybės sieną. 

A t l e i s t a s K l a i p ė d o s jū 
rų u o s t o d i r e k c i j o s atstovas 
Maskvoje. 

• J u r b a r k e u ž s i d e g ė di
de l i s l inų s a n d ė l i s . 

* S p a r č i a i a u g a a t s i ska i 
t y m a i „VISA" k o r t e l ė m i s . 

Baltijos valstybių vadovai — už europinius 
projektus bei saugią ir švarią Baltiją 

V i l n i u s - R y g a , spalio 6 d. 
(Elta) — Baltijos valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
prezidentai — Rolandas Pak
sas , Vairą Vykė-Freiberga ir 
Arnold Ruute l — pasveikino 
valstybinio ir pr ivataus bendra
da rb iav imo dvasią, ku r i an t 
Baltijos jūros regioną. 

Pirmadienį Rygoje 5-ajame 
Baltijos regiono plėtros forume, 
k u r i a m e buvo svars tomos 
regiono perspektyvos po Lietu
vos, Latvijos ir Estijos prisijun
gimo prie ES, trijų valstybių 
vadovai paskelbė bendrą pa
reiškimą. J a m e teigiama, jog 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos na
rys tė Europos Sąjungoje už
t ikr ins laisvą darbo jėgos, kapi
talo ir paslaugų judėjimą ta rp 
Baltijos valstybių bei prisidės 
prie ekonominio Baltijos juros 
regiono valstybių augimo. 

P a r e i š k i m e pabrėž iama, 
kad Baltijos jūros regiono vals
tybių N u k e l t a į 5 ps l . 

*4^**"3iB: SsšsL 
-

Katalikų vyskupai ragina 
paminėti krikščionybę ES 
Konstitucinėje sutartyje 

Latvijos . Estijos ir Lietuvos prezidentai -Vairą Vyke-Freiberga, Arnold Ruutel ir Rolandas Paksas. 
AFl-Eltos nuotr . 

Baltarusijos 
„režimo draugams" 

— Seimo 
automobilis 

V i l n i u s , spalio 6 d. (BNS) 
— Nepaisydama Seimo valdy
bos sprendimo nepritart i ketu
rių Seimo socialdemokratų ko
mand i ruo t e i į Baltarusiją 
megzti ryšių su demokratinių 
valstybių nepripažįstamu par
lamentu , Seimo kanceliarija jų 
kelionei skyrė tarnybinį auto
mobilį. 

Se imo valdyba praėjusią 
savai tę a ts isakė skirti lėšų par
l amen ta ru Broniaus Bradaus-
ko, Vytauto Einorio, Vydo Ba
ravyko ir Vladimiro Orechovo 
k o m a n d i r u o t e i į Baltarusiją, 
remiant i s tuo, jog komandiruo
tė gali būt i interpretuota kaip 
oficialių ryšių tarp Seimo ir ne
demokra t i ška i išrinkto Balta
rusijos par lamento palaikymas. 

Minėti par lamentarai pri
k l auso pa r l ament ine i Geros 
ka imynystės ryšių su Baltaru
sija grupei . Nuo šios parlamen
tarų kelionės atsiribojo ir Sei
mo p i rmininkas Artūras Pau
lauskas bei Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija (URM). 

„Se imo valdyba, svarsty
d a m a šį klausimą, pademonst
ravo savo poziciją. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Vytautas Landsberg i s r a g i n a pasau l į 
praregėt i d ė l Čečėn i jos 

Vi ln ius , spalio 6 d. (BNSi 
— Opozicinės Tėvynės sąjungos 
vienas ideologų Vytautas 
Landsbergis ragina tarptautinę 
bendruomenę atmerkti akis į 
padėtį Čečėnijoje ir pareikalauti 
Rusijos nutraukti, jo teigimu, 
prieš čečėnus nukreiptą genoci-
dą. 

„Kiek dar turi tęstis genoci
das, kiek dar Čečėnijos gyvento
jų tur i būti nukankinta ir nužu
dyta, kad vadinamasis demok
ra t in is pasaulis pareikalautų 
paliaubų, visų dalinių nusigink

lavimo arba išvedimo ir Jungti
nių Tautų buvimo Čečėnijoje 
t ikriems laisviems balsavi
mams surengti. Kol to nereika
laujama, reiškia, tolimų sveti
mų žmonių gyvybėmis mokama 
už Rusijos dujas ir naftą", rašo
ma pirmadienį išplatintame 
Seimo nario V. Landsbergio pa
reiškime. 

P a r l a m e n t a r a s reagavo į 
savaitgalį Čečėnijoje vykusius 
prezidento rinkimus, kuriuos 
laimėjo 81 proc. rinkėjų balsų 
surinkęs Kremliaus numylėti

nis, buvęs musulmonų dvasinis 
vadas Achmad Kadyrov. 

„Čečėnijoje, kurią jau ket
virti metai siaubia antrasis an-
ti-nepriklausomybinis, tai yra, 
pajungimo karas, įvyko dar vie
nas gyventojų bei Rusijos karei
vių balsavimas. Neįmanomomis 
ir pasaulio nepripažįstamomis 
valstybinio teroro sąlygomis 
žmonės tariamai 'laisvai' balsa
vo už Rusijos vietininką A. Ka
dyrov'ą, kad nuo šiol jis butų va
dinamas Čečėnijos prezidentu". 

Nuke l t a \ 5 ps l . 

Vi lnius , spalio 6 d. (BNS) 
— Vilniuje posėdžiavę Europos 
vyskupai paragino Tarpvyriau
sybinę konferenciją paminėti 
krikščioniškąsias Europos šak
nis būsimoje Konstitucinėje Eu
ropos Sąjungos sutartyje. 

Savaitgalį pr i imtame Eu
ropos Vyskupų Konferencijų 
tarybos Visuotinės asamblėjos 
kreipimesi į dabar ES pirmi
ninkaujančios Italijos premjerą 
Silvio Berlusconi primenama 
„būtinybė Europos Sąjungos 
Konstitucinės sutarties pream
bulėje aiškiai paminėti krikščio
niškąsias Europos šaknis". 

„Su šiuo prašymu kreipia
mės į jus , prisimindami dviejų 
tūkstantmečių mūsų žemyno is
torijos faktus ir atsiliepdami į 
daugelio Europos valstybių gy
ventojų, mūsų dienomis įvai
riais būdais aktyviai gyvenan
čių krikščionišką gyvenimą, lū
kesčius", rašoma kreipimesi. 

ES Tarpvyriausybine kon
ferencija turėtų patvirtinti ga
lutinį Europos Sąjungos Kons
t i tucinės sutart ies projektą, 
kurį nuo praėjusių metų kovo 
rengė 105 sąjungos valstybių 
narių ir kandidačių parlamentų 
ir vyriausybių Konventas dėl 
Europos ateities. 

Konvente daugiausiai buvo 
diskutuojama dėl Dievo bei 
krikščionybės šaknų paminėji
mo Konstitucinėje sutartyje. 

Šios idėjos priešininkai tei
gia, kad krikščionybės paminė
jimas minėtame dokumente iš
skirtų šį tikėjimą iš kitų, kirs-
tųsi su musulmoniškosios Tur
kijos įsijungimu į Europos Są
jungą. 

Pirmą kartą Lietuvoje su
rengta Europos Vyskupų Konfe
rencijų tarybos Visuotinė 
asamblėja vyko dvi dienas Vil
niaus Šv. Juozapo kunigų semi
narijoje. 

Lietuvos karo medikai išgydė 
Afganistano gynybos ministrą 

Viln ius , spalio 4 d. (BNS) 
— Krašto apsaugos ministeriją 
papuošė dovanų iš Afganistano 
gautas puošnus kilimas. 

Afganistane tarnaujantys 
Lietuvos karo medikai šį dau
giau nei kvadratinio metro dy
džio rankomis austą kilimą do
vanų gavo nuo jų gydyto Afga
nistano valstybės gynybos mi
nistro Mohammed Fahim. 

Rudens pradžioje atostogų 
iš tarnybos grįžę chirurgas ka
pitonas Vytas Kriščiūnas ir 
bendrosios praktikos gydytoja 

kapitonė Solveiga Galvanaus-
kaitė parvežė kilimą į Lietuvą. 

Tradiciniame margaspal
viame afganų kilime pavaizduo
tas besimeldžiantis Afganistane 
didvyriu laikomas karvedys Ah-
mad Shah Masood. Šis karo va
das, dešimtmetį sėkmingai ko
vojęs prieš sovietų įsiveržimą, 
vėliau tapo prezidento Burha-
nuddin Rabani vyriausybės gy
nybos ministru, o jai žlugus — 
prieš Talibano režimą kovoju
sios koalicijos vienu iš vadų. 

Nuke l t a \ 5 ps l . 

V i l n i u j e nus ižudė 
k o m p o z i t o r i u s 

A n t a n a s Rekaš ius 
Viln ius , spalio 5 d. (BNS) 

— Šeštadienį Vilniuje, eidamas 
76-uosius metus, staiga mirė 
kompozitorius Antanas Reka
šius. 

Kaip pranešė Lietuvos radi
jas . Vilniaus policijos vadovai 
patvirtino, kad A. Rekašius nu
sižudė. Vilniaus policijos vado
vo Eriko Kaliačiaus teigimu, 
kompozitorius nusišovė nele
galiai laikomais šoviniais, ku
riuos kompozitoriui atnešė 10 
metų jaunesnis pažįstamas. 

Nuke l t a \ 5 psl. 

Kauno „Žalgiris" iški lmingai p radė jo savo 60-ajį sezoną 
K a u n a s , spalio 4 d. (Eltai 

— Jubiliejinį 60-ąjį savo sezoną 
Kauno „Žalgirio" krepšinio klu
bas pradėjo įspūdingu prisista
tymu žiūrovams šeštadienį le
gendinėje Kauno sporto halėje. 

Pr is ta tant kiekvieną žai
dėją atskirai, 11-tuoju numeriu 
įbėgusį į aikštelę Arvydą Sabo
nį maždaug 2.500 žiūrovų ploji
mais pasitiko stovėdami 

Sezono atidarymo šventėje 
žalgiriečiui Tanoka Beard buvo 
įteiktas Lietuvos krepšinio 
lygos naudingiausio praėjusio 
sezono žaidėjo prizas. 

Nukel ta į 5 ps l . 

L i e t u v o j e s u l a i k y t a s 
J A V n a r k o t i k ų 

g a u j o s v a d a s 
Viln ius , spalio 6 d. (BNS) 

— Lietuvos policija pirmadienį 
Vilniaus centre sulaikė Inter-
pol'o kanalais ieškota JAV pi
lietį, įtariamą prekyba narko
tikais. 

32 metų Joseph Patrick 
Ryan sulaikytas prašant JAV 
teisėsaugos struktūroms, kovo
jančioms su neteisėta narkoti
kų apyvarta. 

Kaip sakė Organizuoto nu
sikalstamumo tyrimo tarnybos 
vyriausiasis komisaras Jurijus 
Milevskis, Nuke l t a \ 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR, Reuters. AR, interfaic iTAR-TASS. BNS 

žinių acjentuaj oranestmsris) 

EUROPA 
B r i u s e l i s . NATO pirma

dienį p i rmą kartą sutiko iš
plėsti savo tarptaut inę taikos 
palaikymo misiją Afganistane 
už Kabulo rajono ribų. NATO 
p a r ė m ė Vokietijos planą nu
siųsti iki 450 kareivių į šiaurinį 
Kunduzo regioną, kai tik Jung
tinių Tau tų (JT) Saugumo Ta
ryba patvi r t ins išplėstą NATO 
vadovau jamų Tarp tau t in ių 
s a u g u m o pagalbos pajėgų 
(ISAF) įgaliojimą. Tikimasi , 
kad Vokietija, kuri vadovauja 
ISAF, ne t rukus pateiks rezoliu
cijos projektą. 

L o n d o n a s . Šeštadienį 
pietryt inėje Anglijos dalyje, sa
vo namuose buvo ras tas negy
vas britų televizijos žurnalistas 
J a m e s Forlong, kuris buvo pri
ve rs tas atsistatydinti iš televi
zijos „Sky Nevvs" kanalo dėl su
klastoto reportažo iš Britų ka
rališkojo jūrų laivyno povande-

nio laivo apie karą Irake. 44 
metų žurnalisto kūną namuose 
rado jo žmona. ..Jamesas buvo 
pripažintas žurnalistas, pasta
rąjį dešimtmetį praleidęs karš
čiausiuose pasaulio taškuose, 
t a rp jų Rwandoje. Bosnijoje. In
donezijoje bei Afganistane, ir 
labai atsidavęs savo darbui", 
sakė jo žmona. Pasak policijos 
atstovų, žurnalisto mirties ap
linkybės nėra įtartinos. 

A n k a r a . Turkijos vyriau
sybė nusprendė siųsti savo ka
rius į Iraką ir kreipsis į parla
mentą, prašydama pritarti 
šiam sprendimui, pirmadienį, 
pranešė Teisingumo ministras 
Cemil Cicek. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas Georgo W Bush šešta
dienį paprašė tarptautinės ben
drijos daugiau laiko parengti 
planus dėl suvereniteto perda
vimo irakiečiams „Perėjimas 

prie savivaldos yra komplikuo
tas procesas, kadangi po dikta
tūros ir baimės dešimtmečių 
reikia laiko pasitikėjimui at
kurti. Tačiau mes nuolat daro
me pažangą ir laikysimės savo
jo pažado kaip galima greičiau 
sugrąžinti irakiečiams suvere
nitetą", savaitiniame kreipime
si per radiją sakė G W. Bush. 
Jis taip pat siekė nuraminti 
JAV Kongreso narių būgštavi
mus dėl Baltųjų rūmų parengto 
plano, kuriame karinėms ir ki
tokioms išlaidoms Irake numa
toma iš viso skirti 87 mlrd. dol. 
Šeštadienį G. W. Bush pasiūly
mus dėl Irako atstatymo griež
tai sukritikavo demokratai, ku
rie tvirtino, jog valstybei tai per 
sunki finansinė našta. G. W. 
Bush administracija, susirūpi
nusi dėl sparčiai augančiu išlai
dų, siekia įtikinti JT Saugumo 
Tarybą priimti rezoliuciją del 
Irako, kuri paskatintų kitas 
valstybes suteikti JAV vado
vaujamai koalicijai didesnę fi
nansinę ir karinę paramą. 

V a š i n g t o n a s . Baltųjų rū
mų centre esantis buvęs JAV 
ambasadorius Joseph Wilson 

sekmadienį apkaltino preziden
to George W. Bush administra
ciją, kad ši paviešino duomenis 
apie CIA dirbančią jo žmoną 
Valerie Plame. siekdama paža
boti jo kritiką dėl Irako, ir sakė, 
kad dabar jie abu būgštauja dėl 
saugumo. J. Wilson. dirbęs dip
lomatu ir respublikonų, ir de
mokra tų vyriausybėse, sakė, 
kad G. W. Bush patarėjas poli
t ikos klausimais Kari Rovė, 
nors greičiausiai ir nebuvo 
s laptos informacijos šal t inis , 
vėliau „prisidėjo" prie straips
nio laikraštyje, kuriame buvo 
nurodyta jo žmonos, kaip slap
tos CIA agentės, pavarde. Tei
singumo departamentas pradė
jo tyrimą del slaptos informaci
jos paviešinimo, kuris yra fede
ralinis nusikaltimas ir už kurį 
numatyta iki 10 metų kalėjimo. 

N e w York. Vario kainos 
pasaulio rinkose sparčiai paki
lo, rinkoms nusprendus, jog ne
t ikėta i palankus duomenys 
apie situacija JAV darbo rinko
je yra akivaizdus valstybes eko
nominio augimo paspartėjimo 
požymis Rugsėjį darbo vietų 
JAV padaugėjo pirma karta per 

pastaruosius aš tuonis mėne
sius '57 tūkstančiais). 

RUSIJA 
Maskva . Rusijos Centrinės 

rinkimų komisijos pirmininkas 
Aleksandr Vešniakov pabrėžia 
didelį rinkėjų aktyvumą spalio 
5 dieną vykusiuose Čečėnijos 
prezidento rinkimuose, kuriuos 
laimėjo Kremliaus numylėtinis 
Achmad Kadyrov. J is priminė, 
kad r inkimus stebėjo Arabų 
valstybių lygos. Islamo konfe
rencijos organizacijos, taip pat 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos atstovai. Pasak jo, 
tarptautiniai stebėtojai rengia 
bendrą nuostata dėl rinkimų ir 
pabrėžė, kad. jų nuomone, rin
kimai įvyko, ir nėra jokio pa
grindo abejoti jų rezultatais. 

dojant uraną branduolinių gin
klų gamybai. Tačiau Irano am
basadorius TATENA Ali Akbar 
Salehi pareiškė, jog Teheranas, 
kuris iki spalio 31 dienos turi 
išsklaidyti tarptautinės bend
ruomenės abejones dėl taikių jo 
vykdomos branduolinės prog
ramos tikslų, negali nurodyti 
tikslios šių komponentų kilmės. 

ARTIMIEJI RYTAI 

IRANAS 
T e h e r a n a s . Iranas pirma

dienį pareiškė, kad pateiks 
•Jungtinių Tautų <JT) Tarptau
tinei atomines energetikos 
agentūrai (TATENA1 į valstybę 
importuotų komponentu, reika
lingų urano sodrinimui. sąrašą. 
Vašingtonas kaltina Iraną nau-

R a m a l a , V a k a r ų K r a n 
ta s . Palestiniečių prezidentas 
Yasser Arafat. kurį po naujų 
palestiniečių išpuolių Izraelis 
grasina pašalinti, sekmadienį 
paskelbė nepaprastąją padėtį ir 
patvir t ino mažesnį kabinetą 
šiai krizei spręsti. Y. Arafat'o 
dekretu siekiama atkurti sau
gumą palestiniečių teritorijose, 
kur kovotojų grupuočių nepri
tar imas taikai su Izraeliu virto 
sukilimu už atskirą valstybę. 
Tačiau palestiniečių saugumo 
tarnybas silpnina Izraelio ka
riuomenes rengiamos kratos, 
puolimai ir užtvaros, del kurių 
padidėjo žmonių nepasitenkini
mas ir palestiniečių kovotojų 
populiarumas 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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ŽINOVAI PATARIA 
SIS NUMERIS GALI IŠGELBĖTI 

GYVYBĘ 
Pernai šiame krašte dau

giau kaip 2 milijonai žmonių 
kreipėsi į greitosios pagalbos 
centrus, vadinamuosius ,,Poi-
son control centers", kai na
muose kuris šeimos narys, 
dažniausiai mažas vaikas, dar 
nesulaukęs šešerių metų am
žiaus, apsinuodijo chemika
lais, augalais, švinu ar kito
kiais nuodais. Tik greita šei
mos narių ir pagalbą tei
kiančių centrų reakcija gali 
išgelbėti apsinuodijusio gyvy
bę, todėl labai svarbu žinoti, 
kur nelaimės atveju kreiptis. 

JAV nuodų kontrolės 
sąjunga (American Associa-
tion of Poison Control) paskel
bė nemokamą telefono nu
merį, kuriuo paskambinus, 

centrinė nedelsiant sujungia 
su skambinančiam artimiau
sia apsinuodijimo pagalbos 
klinika. Šiuo „hotline" nu
meriu galima skambinti 24 
valandas per parą visoje 
Amerikoje. Gydytojai, medici
nos seserys, farmacininkai ir 
kiti profesionalai stengiasi, 
kad apsinuodijęs asmuo būtų 
išgelbėtas. 

„Poison Control 
hotline" numeris yra: 

1 -800-222-122 

Šį numerį pasidėkite prie 
telefono ir turėkite su savimi, 
kad, bėdai ištikus, nereikėtų 
ieškoti, nes sugaištos minutės 
gali brangiai kainuoti. 

KAIP NUSIPIRKTI GERĄ VARTOTĄ 
AUTOMOBILĮ 

Perkant naują automobilį 
— nerižikinga, nes tiek parda
vėjas, tiek gamintojas duoda 
vienokią ar kitokią garantiją. 
Jeigu pasitaiko sutrikimų, 
mašina paprastai nemokamai 
pataisoma. 

O kaip su vartotu automo
biliu, ypač, jeigu jį norite pirk
ti iš privačių rankų? Savi
ninkas gali sakyti, kad auto
mobilis puikus, jokių suge
dimų nėra, padangos geros, 
šildymas ir vėsinimas gerai 
veikia, žodžiu — tik sėsk ir va
žiuok. 

Pernai net 41 milijonas 
vartotų automobilių „pakeitė 
savininką". Ne visi pirkiniais 
buvo patenkinti, o kai kas 
labai skaudžiai apsigavo. 

Norint pirkti vartotą auto
mobilį ir neapsigauti, nepa
sitikėkite vien pardavėjo žo
džiais ir nebloga deramos ma
šinos išvaizda — žinovai 
pataria štai ką. 

1. Išvažiuokite juo pasi
važinėti. Ne minutę kitą, o 
bent 30 minučių ir, jeigu įma
noma, pavažiuokite skirtinga 
kelio danga. Tuo būdu galima 
sužinoti, kaip mašinos ratai, 
vairas bei variklis reaguoja į 
skirtingus kelio paviršius. 

2. Kreipkite dėmesį į vai
rą. Tai galima atlikti taip: kai 
visi keturi ratai stovi visiškai 
tiesiai, iškiškite galvą pro 
langą ir stebėkite priekinį ra
tą, tuo pačiu pamažu sukant 
vairą. Jeigu vairas pasisuka 
daugiau kaip du colius, kol 
priekinė padanga pradeda ju
dėti, vairavimo sistema galbūt 
yra kiek sutrikusi. Taip pat 
pasukite vairą kiek galima į 
kairę, paskui į dešinę. Jeigu 
girdite džeržgiantį ar cypiantį 
garsą, su automatine vairavi
mo sistema kažkas netvarkoj. 

3. Pažiūrėkite į dujų išme
timo vamzdį. Jeigu rūksta 
mėlyni dūmai, varikliui reikės 
daug taisymo. Jei dūmai juodi, 
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mašinai galbūt reikia karbiu
ratoriaus patikrinimo arba 
motoro sutvarkymo. Jeigu dū
mai balti, nėra ko rūpintis, 
bet, jei jie teberūksta po 10—15 
minučių, galbūt radiatorius 
praleidžia vandenį į motorą. 

4. Patikrinkite stabdžius. 
Pavažiavę galiuką, sustabdy
kite mašiną ir nuspauskite 
stabdžio pedalą kiek įmanoma 
žemyn. Jis neturi nusileisti 
žemiau, kaip 1 ir 1/2 colio nuo 
grindų. Palaikykite nuspaudę 
stabdį bent 1 minutę: jeigu per 
tą laiką jis nukrinta dar že
miau, greičiausiai stabdžiai 
jau yra sudilę. 

5. Klausykitės motoro gar
so. Net jeigu oras šaltas, va
žiuodami atsidarykite langą ir 
įsiklausykite. Ar atrodo, kad 
kažkas ne taip"-— girdėti gar
sas, kurio paprastai nesitikite, 
mašinai važiuojant? Jeigu ne
galite pasakyti, iš kur tas gar
sas, geriausia yra pasitarti su 
mechaniku. 

6. Klausykitės, kaip veikia 
transmisija (bėgių perjungi
mas). Padėjus koją ant stab
džio, kelis kartus perjunkite 
bėgį iš priekinio į atbulinį. Jei
gu perjungiant girdėti klink-
telėjimas, dunkstelėjimas, ga
lima tikėti, kad mašinos trans
misija prastai veikia ir arti
moje ateityje turėsite proble
mų. 

7. Patikrinkite mašinos 
šildymo ir vėsinimo sistemą. 
Uždengę delnais šildymo/vė
sinimo angas, paleiskite pir
ma šiltą, paskui šaltą orą. Ar 
šios sistemos tvarkingai vei
kia, ar nėra kokių neišaiškina
mų garsų, ar vienodai gerai 
veikia, kai leidžiamos visu 
stiprumu ir pamažu? 

8. Jeigu įmanoma, pasi
kvieskite kitą asmenį, kuris 
nusimano apie automobilius, 
kad padėtų apžiūrėti ir įver
tinti deramą vartotą automo
bilį. 

Statybos įmone „MG Valda" Vilniuje pastatė didžiausią Lietuvoje antžemine automobilių stovėjimo aikštę. 
Sauliaus Venckaus (Elta) nuotr . 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

RĖMENS ĖDIMO SULAIKYMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Vienintelei visoje Lietuvoje bendrovei — UAB „Mėlynoji uoga" suteikta 
teise savo gamyklose paruoštą produkciją ženklinti ekologiškai švarios 
..Ekoapros" ženklu Ši bendrove veikia Varėnos rajone, superka ir perdir
ba grybus bei uogas A Sabaliausko (Elta) nuotrauka. 

Rėmuo — skausmingas de
ginimas stemplėje ir kiti ne
gerumai, atsiradę skrandžio 
sultims išsiliejant į stemplę, 
sukelia ligą, vadinamą GERD 
(Gastro Esophageal Reflux 
Disense). Ji yra dažna ir bran
gi — kasmet milijardus dole
rių kainuojanti: net kas mėnuo po 
šimtą milijonų amerikiečių 
skundžiasi rėmeniu ar su juo 
surištu negerumu. 33 milijon
ai ryja vaistą Zantac, maži
nantį skrandžio rūgštingumą. 

Kas sukelia rėmenį? 

Skrandyje yra virškinimo 
enzimai ir stipri rūgštis, kurią 
gamina skrandžio sienelėse 
esančios liaukos. Iš skrandžio 
jo sultys išsilieja į stemplę ir 
viršutinius kvėpavimo takus. 
Iš mūsų kiekvienas turime po 
3 tokius išsiliejimus kas va
landą be jokių skausmų, nes 
mažas išsiliejusių sulčių kie
kis greitai numalšinamas sei
lių. Taip kad kiek ilgiau 
neužsilaiko stemplėje ją suer
zinantis sulčių kiekis. 

GERD liga atsiranda tada, 
kai išsiliejama dažnai, kai iš
lieta rūgštis užsilaiko ilgokai, 
kai jas ne neutralizuoja seilės 
ir kai stemplės gleivinė yra 
linkusi sužalojimui. 

Rėmuo yra pirmas ir daž
nas GERD ligos pasireiški
mas. Kiti tos ligos negerumai 
yra: skausmas gerklėje, užki
mimas, kosulys, svetimkūnio 
jausmas burnoje, nevirškini-
mas. raugulys, esamos astmos 
pablogėjimas ir sunkumas ry
ti. 

Kai kurie dalykai didina 
galimybę sulaukti minėtų 
negerumų. Tai per 65 metų 
amžiaus, imami be recepto 
vaistai, nutukimas, nėštumas, 
riebus kąsnis, rūkymas, drau
gavimas su pilstuku ir ko
feinu. 

Mums senstant, burnoje 
seilės sausėja ir mažėja stem
plės jautrumas, kuris seilių 
pagaminimu neutralizuoja iš
lietą rūgštį. Tie pakitimai 
prailgina laiką, kol rūgštis esti 
panaikinama. 

Dar to negana. Saugas 
stemplę nuo skrandžio sulčių 
išsiliejimo, stemplės raumens 
vožtuvas senatvėje atsipalai
duoja; taip pat tada skrandis 
lėčiau tuštinasi. Su amžiumi 
atsiradę tie du negerumai daž
nina ir gausina išsiliejimus. 

Kai kurie vaistai kaip 
Teofilinas, Calcium channel 
blockers, seditives, nareoties ir 

nitratai aštrina GERD ligos 
nusiskundimus. 

Jos negerumus jaučia pusė 
visų sunkumoje esančių dėl 
padidėjusio pilvo viduje spau
dimo. Tokios turi gausesnį kie
kį hormono Progesterone, 
kuris susilpnina stemplės vož
tuvą ir padažnina jon išsi
liejimus iš skrandžio. Dau
gumai GERD liga yra mažas 
negerumas ir ji teikia mažą 
pavojų atsirasti ilgalaikėms 
komplikacijoms. Tik 5-10 
proc. tokių lig6nių serga \os 
ligos sunkia forma, kas gali 
sukelti stemplėje žaizdeles, jos 
susiaurėjimą ir, pirm vėžiui 
atsirandant, pakitimus stemp
lėje. Tarp kitų galinčių atsi
rasti negerumų yra balso 
stygų sužeidimas, astma, 
plaučių uždegimas (aspiration 
pneumonia) ir sunkumas ryti. 

Rėmens gydymas 

Dėl rėmens sukelto nege
rumo (GERD ligos) pernai 15 
milijonų amerikiečių lankėsi 
pas gydytojus. Dauguma jų 
gydėsi pas šeimos ar vidaus 
ligų gydytojus bei greitosios 
pagalbos vietovėse. 

Sunkesnius ar pasikarto
jančius tokia liga sergančius 
gydydavo ausų, nosies ir gerk
lės (ENT) bei skrandžio-žarnų 
ligų žinovai. 

Daug tokių ligonių ima be 
recepto gautus prieš rūgštį 
skrandyje vaistus. Receptuose 
nuo GERD ligos daugiausia 
prirašoma sumažinimui rūgš
ties gamybos skrandyje. Kai 
kurie tokių vaistų pacientams 
metams kainuoja per pus
trečio tūkstančio dolerių. Dar 
to negana. Dar išlaidos tos 
ligos diagnozavimui, skran
džio tyrimui gastroskopu. 
operavimui. uždarbio neteki
mui. 

Atsižvelgiant į GERD ligos 
gydymo vaistais prieš rūgštis 
brangumą ir dažną tos ligos 
lengvumą, yra patariama ket-
veriopas gydymas. 

Pirmas žingsnis tos ligos 
gydyme yra ligonio elgesio sut
varkymas: miegojimas pa
aukštinta galva (6 colius pa
keltas lovos galvūgalis, neval
gymas prieš atsigulant, 5 v. 
p.p. paskutinis kąsnis), liesi-
ausias maitinimasis (be 
taukų, trynių — raguočių), 
negėrimas jokio alkoholio ir 
jokios kavos (šokoladas turi 
kofeino), nerūkymas ir tokių 
dūmų nekvėpavimas. 

Tik toks gyvenimas nepa-
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prastai daug sumažina nege
rumus, kuriuos sukelia GERD 
liga. Galima naudoti ir prieš 
rūgštis vaistus laikinam 
palengvinimui. Visi gydytojai 
žino, kad joks pirmas žingsnis 
GERD ligos gydymui yra 
pigus, padedąs, saugus ir leng
vai pritaikomas. Bet jis gali
mas tik tikriems lietuviams — 
normaliems žmonėms — tai 
yra pajėgiems nekenkti sau. 
kitam ir aplinkai, kas dabar 
mūsiškių visai nepaisoma: 
gardžiuojamasi vien tryniais 
— šakočiais, kavute ir koktei
liais, pamirštant vaisius, 
daržoves, jų sultis vietoj vais
to. Bet kam iš chroniškos 
GERD ligos žmonių prie minė
to pirmo žingsnio reiks žengti 
ir antrą. 

Šį žingsnį padės žengti 
specialistas, idant toks ligonis 
išvengtų chroninės ar pasikar
tojančių tos ligos sukeltų kom
plikacijų. Tos ligos antrą gydy
mo tarpsnį sudaro prieš 
rūgšties gamybą vaistai H2 
blockers kaip cimetidine (Ta-
gamet), ranitidine (Zantac), 
famotidine (Pepcid). 

Dėl dar atkaklesnės GERD 
ligos, ypač kai stemplė užside
ga ar išopėja — kai trečias 
gydymo tarpsnis prasideda — 
reikia naudoti stipresnius 
prieš rūgšties gamybą vaistus, 
kaip omeprazole (Prilosec). 

Pagaliau priartėjama prie 
paskutinio — ketvirto tos ligos 
gydymo tarpsnio — tai sun
kiausiems tos ligos ligoniams 
taikoma chirurgija — stemp
lės vožtuvo veiklos pagerini
mas. 

Išvada. Nors GERD liga 
gali sukelti nuo menkų iki 
didelių negerumų, vienok ma
žiausiai 90 proc. ligonių prik
lauso pirmajam tos ligos tarp
sniui, kuris sutvarkomas mi
nėtu žmogaus gyvenimo su-
normavimu. Tai apsišvietimas 
ir gyvenimo sunormavimas 
gali būti pats geriausias dušas 
rėmens ugnies užgesinimui. 

Tas be vaistų rėmens 
gesinimas yra ne tik pigus, bet 
ir saugus, ypač nėščioms mo
terims, alergiškiems ir nuo 
kitų ligų vaistus priiman
tiems. 

Tai kada. Tamsta lietuvi ir 
tokia mūsiškė, ryšis prik
lausyti prie tų per 90 proc. be 
vaistų, o tik savo gyvenimo 
sunormavimu rėmens nuga
labintojų?! 

Sėkmės. 
Šaltinis: .Jiealthline", Nov/Dec 

2000. 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ. GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ss. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills, IL 
Tel . (708) 598-8101 

Va landos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. S t , 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KAFOCLCGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

MOTERYS IR ŠIRDIES 
SVEIKATA 

Pasaulio sveikatos organi
zacija paragino moteris labiau 
susirūpinti širdies sveikata. 
Penktadienį paskelbtame pa
reiškime teigiama, kad nuo 
širdies ir kraujotakos ligų — 
visų pirma insultų ir infarktu 
— miršta daugiau moterų, 
negu nuo krūtų vėžio. 

Beveik visos moterys 
būgštauja dėl vėžio, visų pir
ma baiminasi galimų susirgi
mų krūtų vėžiu, tačiau reta 
kuri susimąsto apie širdies 
ligas, — teigia Pasaulio 

sveikatos organizacijos ne-
užkrečiamų ligų programos 
vadovė Katerina GalesKamiu. 

Dvidešimt vienoje šalyje 
surinkti statistikos duomenys 
rodo, kad iš šešiolikos milijonų 
kasmet tose šalyse nuo širdies 
ir kraujotakos sistemos ligų 
mirštančiųjų daugiau nei pusė 
yra moterys. Nuo širdies smū
gio miršta dvigubai daugiau 
moterų, negu nuo visų rūšių 
vėžio. 

(LER) 

KOVOS SU MENINGITU 
VAJUS 

Pasaulio sveikatos organi
zacija skelbia kovos su menin
gitu Afrikoje vajų. Vadina
mojoje meningito juostoje keti
nama pradėti masiškai skie
pyti nuo šios klastingos ligos 
naujo varianto. Į specialų 
fondą per kelis mėnesius nori
ma surinkti penkis milijonus 
dolerių — šių lėšų reikia nau
jos skiepų vakcinos gamybai. 
Skiepyti norima pradėti šių 
metų pabaigoje, dar iki pra
sidedant meningito susirgimų 
laikotarpiui. 

Sausuoju metų laikotarpiu 
vadinamojoje Afrikos menin
gito juostoje, kuri prasideda 
Senegale ir eina per visą 
Afriką iki Etiopijos, kasmet 
kyla šios ligos epidemijos. 
Pernai meningitu susirgo be
maž keturiasdešimt penki 
tūkstančiai žmonių, per pus
penkto tūkstančio ligonių 
mirė. 

Prieš kelerius metus Bur
kina Faso atsirado nauja 
meningito forma, vadinama 
W135. Nuo šios naujos menin
gito formos neapsaugo senieji 
skiepai, vien pernai ši liga 
pareikalavo beveik trijų tūks
tančių žmonių gyvybių. 

Britų vaistų bendrove 
GlaxoSmithKline neseniai su
kūrė skiepus nuo naujosios 
meningito formos. Pasaulio 
sveikatos organizacija norėtų 
įsigyti bent šešis milijonus 
skiepijimo dozių. Bendrovė 
pasirengusi parduoti vakciną 
po dolerį už vieną dozę, kas 
yra ketvirtadalis vakcinos 
vertės. Milijoną skiepų dozių 
nusprendė įsigyti organizacija 
Gydytojai be sienų, kitiems 
penkiems milijonams pirkėjų 
labdarių dabar ir ieško Pa
saulio sveikatos organizacija. 

(LER) 
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ATSISAKO KETINIMŲ ĮVESTI ŽEMĖS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIUS 
Lietuvoje visuomenės pasi

piktinimas privertė premjerą 
Algirdą Brazauską pakeisti 
savo poziciją. Vyriausybė rug
sėjo 3 d. pasiūlė Seimui ką tik 
padidėjusio žemės mokesčio 
dar nerinkti, atidėti iki kitų 
metų. Taip pat skubiai Vy
riausybė ir Finansų ministeri
ja užmiršo ankstesnius savo 
ketinimus įvesti nekilnojamojo 
turto mokestį. 

Pajutusi, jog gali prarasti 
tūkstančius šalininkų, Social
demokratų partija ėmė keisti 
savo taktiką. 

Dar prieš 10 dienų prem
jeras A. Brazauskas tvirtai 
teigė, jog, įsigaliojus žemės 
verčių žemėlapiui, Lietuvoje 
stipriai keičiasi įvairios pa
skirties žemės vertė, o kartu ir 
žemės mokesčiai. Kai kuriose 
vietovėse mokestis už žemę 
padidėjo 80 kartų. Taip pat 
ryžtingai premjeras paskelbė, 
jog žemės mokestis bus renka
mas už šiuos metus, kitaip 
tariant, atbuline data. 

Netrukus po to iš Registrų 
centro nutekėjo informacija. 

jog baigiamas atlikti ir likusio 
nekilnojamojo turto, t.y. namų 
bei butų, įvertinimas, ir kartu 
rengiamas nekilnojamojo turto 
mokesčio įstatymas. Finansų 
ministrė Dalia Grybauskaitė 
dar pernai LER teigė, jog šis 
mokestis bus įvestas nuo kitų 
metų sausio 1 d. Tiesa, per 
metus projektas kito. Iš 
pradžių tikėtasi, jog nekilno
jamojo turto mokestį mokės 
asmenys, turintys 2 ir daugiau 
butų, 2 ar daugiau namų, 2 ar 
daugiau kitokių statinių. 
Šiemet apsistota prie varianto, 
jog reikėtų apmokestinti as
menis, turinčius nekilnojamo
jo turto daugiau nei už 100 
tūkst. litų. 

Paskelbus apie padidėjusį 
žemės mokestį ir prasidėjus 
svarstymams dėl nekilnojamo
jo turto mokesčio įvedimo, vi
suomenėje kilo didžiulė pasi
piktinimo banga. Savo prie
kaištus išdėstė politikai, savi
valdybės, institutai, įvairios 
paskirties žemės savininkai, o 
Lietuvos sodininkų draugijos 
vadovas Vladislavas Butke

vičius paskelbė, jog 220 tūkst. 
šalies sodininkų per artė
jančius rinkimus balsuos ne už 
tuos, kurie mokesčius didina, o 
už tuos, kurie mažina. 

Valdančioji dauguma suk
luso, kaip dabar teigia, supra
to, jog buvo paskubėta ir dabar 
ėmė trauktis atgal. Premjeras 
A. Brazauskas paskelbė infor
maciją, jog Vyriausybė skubiai 
siūlys Seimui šiemet išaug
siančio žemės mokesčio mokė
jimą atidėti kitiems metams, 
kad žemės mokestis nebūtų 
renkamas atbuline data. 
Premjero atstovė spaudai Ne
mira Pumprickaitė taip ko
mentavo premjero nuomonės 
ir pozicijos pasikeitimą: 

— Kai čia pasigirdo tokie 
seimūnų skatinimai, kad nuo 
pusės metų mokestį nebūtų 
visiškai teisinga, būtų papil
domų problemų ir žmonėms 
galų gale, nes įsigaliotų tiktai 
nuo metų vidurio, tai nuspręs
ta, kad įsigaliotų nuo kitų 
metų pradžios, kad nereikėtų 
skaičiuoti atbuline data. 

Taip pat skubiai Vyriau

sybė ir Finansų ministerija 
užmiršo ankstesnius savo ke
tinimus įvesti nekilnojamojo 
turto mokestį. Finansų vicemi
nistras Vitas Vasiliauskas jau 
teigia, jog dabartinė val
dančioji dauguma nebeplanuo-
ja nei svarstyti, nei priimti 
Nekilnojamojo turto mokesčio 
įstatymo: 

— Yra pasakyta aiškiai, 
kad šito mokesčio šita Vy
riausybė neįvedinės, tur iu 
omenyje gyventojų apmokes
tinimą nekilnojamojo tur to 
mokesčiu. 

Vyriausybė jau užmiršo 
ankstesnį savo argumentą, jog 
nekilnojamojo turto mokestį 
įvesti reikalauja Tarptautinis 
valiutos fondas ir Pasaulio 
bankas. Premjeras A. Bra
zauskas teisinosi, jog, nors 
turto mokestis yra normalus, 
visame pasaulyje egzistuojan
tis dalykas, bet Lietuvoje esą jį 
būtų sunku įvesti dėl didelio 
atotrūkio tarp skurdžiausiai 
ir turtingiausiai gyvenančių 
sluoksnių. 

Filosofas Vytautas Radžvi-

las teigė, jog premjero atsi
traukimo buvo galima tikėtis, 
mat neigiama visuomenės re
akcija buvo pavojingai didelė: 

- Šito atsitraukimo buvo 
galima laukti, nes premjeras, 
tiek valdančioji partija gerai 
suprato, kad, įvedus šiuos 
mokesčius, būsimieji Seimo 
rinkimai jiems baigtųsi labai 
blogai. Tokius mokesčius įve
dinėti reikia, tačiau taip pat 
reikia sukurti elementarias 
sąlygas, kad jie netaptų to
lesnio gyventojų skurdinimo 
priemone. 

Kai kurie politologai pa
stebi, jog, nors A. Brazauskas 
ir žengė keletą žingsnių atgal, 
visgi ši istorija valdančiosioms 
partijoms turės neigiamų pa
darinių prieš būsimus rinki
mus. 

Beje, Pasaulio banko atsto
vas Lietuvoje Erlendas Grigo-
rovičius patikslino, kad Pasaulio 
bankas niekados nereikalavo 
Lietuvoje įvesti naujų nekilno
jamojo turto mokesčių. 

Gintaras Serafinas 
Laisvosios Europos Radijas 

LR AMBASADORIUS RAGINA PASINAUDOTI INVESTICIJŲ 
IR TURIZMO GALIMYBĖMIS 

Rugsėjo 27—30 d. darbo 
vizito Kalifornijoje metu LR 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas susitiko su JAV di
džiausios valstijos versli
ninkais bei valdžios atstovais 
ir pasveikino lietuvių teniso 
klubo turnyro dalyvius. 

Los Angeles V. Ušackas 
dalyvavo JAV Komercijos de
partamento Kalifornijos sky
riaus organizuojamoje disku
sijoje bei susitikime su Už
sienio prekybos asociacija, 
kur pristatė Lietuvos verslo 
perspektyvas. Ambasadorius, 
ragindamas verslininkus at
rasti ir paskubėti išnaudoti 
investicijų, prekybos ir turiz
mo galimybes Lietuvoje, cita
vo prieš savaitę pasirodžiusį 
„Boston Herald" straipsnį: 
„Lietuva (...) greitu laiku bus 
pilna turistų ir brangi, kaip ir 
visa likusi Europa. Važiuokite 
į ją, kol kiti jos neatrado". 
sakė ambasadorius. 

Kelionės metu ambasado
rius su Los Angeles meru 
James K. Hahn aptarė Kauno 
ir Los Angeles miestų ben
dradarbiavimą, o su 150.000 
gyventojų turinčiu bei vienu 
iš komercinių centrų apylin
kėje laikomu Torrance miesto 
savivaldybės atstovais bei 
verslininkais pažymėjo šio 
miesto susibičiuliavimą su 
Tauragės miestu. ..Džiaugiuo
si, kad mūsų tarpvalstybinių 
santykių strateginė partne
rystė vis labiau plečiasi į tik
rą ir abipusiai naudingą part
nerystę tarp mūsų miestų", 
kalbėjo V. Ušackas, pažymė-

KOKIŲ PASIKEITIMŲ SULAUKS 
LIETUVA, TAPUSI ES NARE? 

Los Angeles miesto meras James K. Hahn ir Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas. 

damas, kad Atlanto vandeny
nas giminystės ryšiais jungia 
jau beveik 12 Lietuvos JAV 
miestų. V. Ušackas taip pat 
susitiko su Los Angeles miesto 
Rotary klubo nariais. 

Savaitgalį V. Ušackas žai
dė atidaromąsias rungtynes 
San Diego Amerikos lietuvių 
teniso klubo ..Aras" Šarūno 
Marčiulionio vardo turnyre. 
Šiame turnyre dalyvavo per 

50 tenisininkų iš 8 JAV valsti
jų. Kanados ir 15 tenisininkų 
iš Lietuvos (Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos). Teniso varžybas 
San Diego stebėjo beveik 200 
žiūrovų. Pirmąjį tokio pobū
džio teniso turnyrą nuspręsta 
padaryti kasmetiniu, kitais 
metais planuojant jį surengti 
Nidoje. 

Kęstutis Vaskelevičius 

Kitų metų gegužę Lietu
vai tapus Europos Sąjungos 
nare, pasikeitimų sulauks tiek 
įmonės, tiek gyventojai. Pap
rastiems žmonėms bene la
biausiai rūpi, kaip keisis pre
kių ir paslaugų kainos. Anot 
ekspertų, prekyba su Europos 
Sąjunga liberalizuota jau da
bar, todėl žymesnių pokyčių 
įsivežant prekes iš šių šalių 
neturėtų būti, o panaikinus 
prekybos apribojimus kainos 
gali sumažėti. 

O kaip keisis iš Rusijos, 
Kinijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų bei kitų Europos Są
jungai nepriklausančių šalių 
importuojamų prekių kainos? 
Apie tai Darius Udrys kalbasi 
su mūsų bendradarbiu Vil
niuje Vytautu Plunksniu. 

Vytautas Plunksnis: Prie 
Ūkio ministerijos įkurta vie
šoji įstaiga Lietuvos verslo 
paramos agentūra neseniai 
atliko tyrimą apie tai, kaip 
keisis iš septynių pagrindinių 
Lietuvos užsienio prekybos 
partnerių, nepriklausančių 
Europos Sąjungai, įvežamų 
prekių kainos. 

Tyrimo išvados viena
reikšmiškos — prekės iš Ru
sijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Japonijos, Ukrainos 
bei Kazachstano dėl Europos 
Sąjungos taikomos muitų 
politikos vidutiniškai brangs 
6-7 procentais, o kai kurių 
prekių kainos dėl muitų gali 
padidėti ir kelis kartus. 

Ypač turėtų keistis tų pre
kių kainos, kurioms Europos 
Sąjunga taiko specialius mui
tus, priklausančius ne tik nuo 

muitinėje deklaruotos šios 
prekės vertės, bet ir nuo įve
žamo kiekio. Dažniausiai tai 
— žemės ūkio produkcija. 

Labiausiai turėtų brangti 
ukrainietiškos prekės — tyri
mo duomenimis, jų kainos vi
dutiniškai gali padidėti apie 
17 procentų, amerikiečų gami
niai brangs apie 15 procentų, 
Japonų — maždaug 9 procen
tais. Santykinai nedaug išaugs 
rusiškų prekių kainos — 
maždaug pusantro procento. 

Darius Udrys: O kokių 
kiekvienos šalies prekių kainų 
pasikeitimą gyventojai pajaus 
labiausiai? Gal brangs tik tos 
importinės prekės, kurių 
niekas neperka? 

V.P. Tyrimo autoriai na
grinėjo, kaip keisis į Lietuvą 
iš Europos Sąjungai nepri
klausančių šalių pernai įvežtų 
perkamiausių prekių kainos. 
Jei tam tikro produkto impor
tas per metus nesiekė 50,000 
litų, galimi kainų pasikeitimai 
nebuvo analizuojami. Todėl kai
nų kilimas paplonins beveik 
kiekvieno lietuvio piniginę. 

Pavyzdžiui, iš Rusijos im
portuojamos gamtinės dujos 
dėl ES muitų gali pabrangti 
beveik 1 proc. — šalies gyven
tojams tai reikš daugiau kaip 
5 mln. litų papildomų iš
laidų. Taip pat brangs tiek iš 
Rusijos, Ukrainos, Kazachs
tano ir Baltarusijos įvežami 
žemės ūkio produktai. Dėl ES 
pastangų ginti vidaus rinką, 
kviečių, rugių ir miežių impor
to kainos gali didėti 2 kartus. 

Nukelta į 5 psl. 
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L Danutė Bindokienė 

Žaidimas su liepsna prie 
parako statinės 

Neapykanta, agresija ir 
smurtas yra kaip pavo
jingos ligos bacilos, 

kartą pasklidusios, yra sun
kiai sustabdomos. Reikia 
imtis griežčiausių priemonių, 
kad užkrėtimo lizdas būtų 
pašalintas ir ligos apimtas 
organizmas pradėtų gyti. 

Ar galima būtų tikėti, kad 
JAV, tiek daug praeityje pri
sidėjusios prie pačių pavojin
giausių mūsų planetos ligų su
stabdymo arba bent apmalši
nimo, savo pastarųjų poros 
metų veikla kaip tik tas epi
demijas skatintų? Sakoma, 
kad Vašingtonas „duoda pa
vyzdį", pagal kurį ir kitos vals
tybės mano turinčios teisę pa
žeisti kaimyninių kraštų suve
renitetą. 

Vienas tokių nesutarimų 
lizdų jau seniai knibžda Pa
lestinoje. Iki šiol jokios pas
tangos neįstengė to lizdo paša
linti, nes atrodo, kad nesutari
ančios valstybės mieliau lieja 
kraują, kaip sėda prie derybų 
stalo. Mėgino pastovesnę tai
ką įvesti ir dabartinis JAV 
prezidentas, pasiūlydamas 
planą, kaip tai galima įvyk
dyti. Kurį laiką davęs vilties, 
kad galbūt žydų ir palestinie
čių nesutarimus bus galima 
išspręsti derybų būdu, šis pla
nas sukiužo, dar net gerai su 
juo nesusipažinus. 

Vargiai taikos nori ir žy
dai, ir palestiniečiai, nes abi 
šios tautos vis sparčiau veržia
si į visiško susinaikinimo pra
rają. Neapykanta ir kerštas 
jau nuėjo taip toli, kad kito 
kelio nebėra. Smurto kirtis 
atneša dar stipresnį atkirtį. 
Už vieną nuoskaudą užmoka
ma kita, dar didesne, už 
kiekvieną kraujo lašą pralieja
mi jo kibirai... 

Praėjusį šeštadienį Izrae
lio uostamiestyje — Haifoje 
jauna palestinietė susisprog
dino restorane, į amžinybę nu
sinešdama 19 žmonių. Nedel
siant Izraelio ministras pir
mininkas su savo kabinetu ir 
karine vadovybe vėl uždaina
vo seną priedainį: Yasser Ara-
fat turi būti pašalintas. Ta
čiau dar to buvo negana. Sek
madienio ryte Izraelio lėktu
vai įskrido į kaimyninės Si
rijos teritoriją ir bombardavo 
vietovę, kurią žydai pavadino 
„teroristų ruošimo stovykla". 
Žinoma, Sirijos vadovybė griež
tai paneigė, kad jos valstybės 
ribose ruošiami teroristai. Ji 
taip pat įteikė protesto raštą 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybai. Protestą jau pareiškė ir 
kitos arabų pasaulio valstybės 
— Jordanas, Egiptas. 

Vašingtonas tvirtina, kad 

Izraelis nieko iš anksto nepra
nešė apie ketinimą bombar
duoti Siriją. ..Tai buvusi visiš
ka staigmena". — pareiškė 
prez. Bush. Galima juo tikėti, 
galima ir netikėti, tačiau visgi 
Vašingtonas susisiekė su Iz
raelio ministru pirmininku ir 
prašė nedidinti įtampos Ar
timuosiuose Rytuose. Tik tas 
perspėjimas Izraeliui buvo 
labai atsargus: prez. Bush 
vengė tiesiai pasmerkti šį ag
resijos veiksmą, įvykdytą, 
kaip „atsilyginimą už spro
gimą Haifoje". Juk dar paly
ginti neseniai tas pats Ame
rikos prezidentas dėl tos pa
čios priežasties — 2001 rug
sėjo 11 d. teroristų išpuolio 
JAV — įsakė pradėti karą 
Afganistane, o šiemet — ir 
Irake. Ne kartą savo kalbose 
prez. George W. Bush tvirtino, 
kad teroristams mūsų plane
toje vietos neturi būti: jie 
niekur negalės pasislėpti, bus 
gaudomi ir naikinmai. 

Šiandien tie griežti JAV 
prezidento žodžiai y ra ne 
mažiau pavojingi, kaip tarp
tautinis terorizmas, ypač kai 
jais remiami agresijos veiks
mai, nekreipiant dėmesio į 
galimas pasekmes. Antra ver
tus, per daug kaltinti Izraelio 
taip pat negalime, nes juk 
būtina kaip nors sustabdyti 
tuos nesiliaujančius sprogi
mus ir besiliejantį kraują. De
ja, lengviausias ir paprasčiau
sias būdas būtų derybos, bet 
šiuo metu vargiai jos įmano
mos. 

Ar palestiniečius skatina 
teroro veiksmams Yassir Ara-
fat, ar jų organizacija Hamas, 
ar kurios kitos įtakos, šiandien 
jau neaišku. Tačiau nereikia 
abejoti, kad šios dvi žmonių 
bendruomenės — žydai ir 
palestiniečiai — iš esmės tai
kos nenori. Galbūt jos net 
nežino, ko iš tikrųjų nori, ka
dangi nepriima jokių patari
mų ar pagalbos iš šalies. Šis 
„užžiebtų degtukų mėtymas 
prie parako statinės" gali 
baigtis tik visišku chaosu. 
Jeigu į konfliktą įsijungs kitos 
Arabų pasaulio valstybės, o 
Amerika, nesiskaitydama su 
pasekmėmis atsistos Izraelio 
pusėje (tuo abejoti netenka), 
trečiasis pasaulinis karas gali 
prasidėti kaip tik šioje plane
tos dalyje. 

Gaila, kad pernelyg aro
gantiška Izraelio laikysena ir 
per didelis pasitikėjimas Va
šingtono palankumu stato pa
saulį į pavojų. Amerika taip 
pat turėtų prisiminti, kad 
visgi nėra visagale. Tai aki
vaizdžiai parodė įvykiai Ira
ke... 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro t r emt i e s a tminimui 
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Kartais jiems pavykdavo 
rasti prie virtuvės bulvių lu
penų ar žuvies galvų. Tokio 
radinio kiti klipatos pavydė
davo. 

Atmatų dėžėse dažniau
siai nieko valgomo nebūdavo, 
tačiau ir jas stropiai apžiūrė
davo. Pasitaikydavo kartais 
surasti seną. apipelijusią duo
nos plutą, apipuvusi runkelį, 
turnepso šaknį, kartais netgi 
visą bulvę. Didžiausi laimikiai 
laukdavo barakuose, kuriuose 
kaip dangaus paukšteliai so
čiai maitinosi blatnieji. Čia 
pasitaikydavo pasakiškų lo
bių: konservų dėžutės dugne 
keletas lašų alyvos, taukuo
tomis sienelėmis stiklainis, ki
to dugne — likusi pusė šaukš
to sojos pupelių. 

Tačiau ir atmatų dėžėse 

zekai turėjo rimtų konkuren
tų. Keturkojai, nevaržomi nei 
laiko, nei darbo, ištisą parą 
landžiodavo iš urvų. esančių 
po barakais, šniukštinėdavo 
po šiukšlynus, o išbadėję žmo
nės gaudavo tik tai. kas likda
vo nuo žiurkių. Tuo keliu buvo 
sėkmingai platinamos bacilos. 

Jeigu zekas knaisiojasi po 
šiukšlių dėžes — jam jau 
galas, paskutinioji. Toksai jau 
žuvęs. Ir mirdavo žmonės, 
nebuvo dienos, kad neišvežtų 
keleto už zonos. Bet adminis
tracija į tai nekreipė jokio dė
mesio. Nauji etapai pasmerk
tųjų papildydavo darbo jėgos 
nuostolius. 

Ko neįveikdavo badas, tą 
pribaigdavo geltligė, skorbu-
tas (cinga), hipertonija... Silp
nos širdys Šiaurės poilsiavie

tėje teatlaikydavo kokius me
tus. Prasidėdavo kraujospūdis 
— baimės palydovas. 

Apsukrieji naktimis eidavo 
papildomai dirbti į virtuvę. 
Ten jie gaudavo pavalgyti, bet 
turėdavo atsisakyti miego. 
Grįžęs iš darbo, snustelėdavo 
iki vakaro, o naktį virtuvėje 
skusdavo bulves, lupdavo run
kelius, ropes, pjaudavo mal
kas, rūkydavo žuvį. 

Deja. visiems darbams, už 
kuriuos galėjo būti atlyginama 
maistu, atsirado daugybe kan
didatų, besigerinančių virė
jams, kepėjams ir visiems, kas 
bent šiek tiek turėjo galios. 
Pagerinti mitybą galima buvo 
tik vienu būdu: reikėjo pa
laužti blatnųjų viešpatavimą. 
Jeigu visi vienodai mistų tuo. 
kas skiriama zekui, jeigu iš 
virtuvės, kepyklos, sandėlių 
nebūtų vagiama, pardavinėja
ma ar atimama didelė dalis 
kaliniams skirtų produktų, 
bado grėsmė sumažėtų. 

Bet kova su blatnaisiais 
gali kainuoti gyvybę. Antra 
vertus, mirti nuo peilio ne 
sunkiau negu iš bado. 

Ryžomės labai pavojingai 
kovai. Ilgai stebėjome blatnųjų 
elgesį ir įpročius. Įsitikinome, 
kad jie paiso vien fizinės jėgos. 
Taigi reikėjo suorganizuoti 
smogiamąjį būrį iš stipriausių 
vyrų, kurie bet kada galėtų 
juos sudrausti, informuoti la
gerio viršininką apie esamą 
padėtį ir prašyti, kad mums 
padėtų. Ir dar — taip paveikti 
mitybos darbininkus, kad jie 
liautųsi pataikavę blatnie-
siems. Jeigu pavyktų visa tai 
padaryti, būtume šiek tiek 
sotesni. 

Pradėjome stebėti žmones 
— pirmiausia lietuvius, pas
kui latvius ir estus, vėliau uk
rainiečius ir rusus. Iš visų 
politinių organizuočiausi buvo 
ukrainiečiai. 

Sudarėme organizacijos 
branduolį iš keliolikos vyrų. 

Gana nelengvai, bet pavyko 
užmegzti ryšį ir su ukrainiečių 
vadovais. 

Susitarėme pradėti nuo 
virtuvės. Virėjai pritarė gana 
nuoširdžiai, nes ir jiems buvo 
įgrisęs blatnųjų viešpatavi
mas. 

Po poros dienų įvykis val
gykloje per pietus aiškiai paro
dė, kaip reikėtų su vagimis 
kovoti. 

Mūsų skyriuje buvo vienas 
anglų kilmės zekas, Džonas 
Raitas, buvęs metalurgijos in
žinierius. Jį apkaltino sabota
žu ir pasodino dešimčiai metų. 
Tai buvo tvirto sudėjimo, stip
rus, sportinės laikysenos vy
ras, gaudavo siuntinių. 

Tą dieną Raitas pasiėmė 
dubenėlį sriubos, truputį ko
šės, gabalėlį žuvies ir duonos 
normą, atsinešė prie staliuko, 
kur jau sėdėjo pasipūtęs blat-
nasis, pasidėjo maistą ir ruo
šėsi valgyti. 

— Ar nematai, kad aš čia 

sėdžiu? — kriminalinis iš 
padilbų dirstelėjo į inžinierių. 

Tasai nusišypsojo: 
— Užteks vietos abiem. — 

ir atsisėdo priešais. 
Blatnasis mostelėjo atgalia 

ranka ir visus pietus nužėrė 
žemėn. Sriuba išsipylė, košė 
išdribo, žuvis ir duona voliojosi 
pjuvenose, kuriomis buvo iš
barstytos grindys. Anglas pa
sižiūrėjo į pietus, paskui į blat-
nąjį. 

— Kiaulėms vieta po stalu. 
— šiepdamas dantis dar 
pridūrė akiplėša. 

Anglas neiškentė. Jis ra
miai, įprastu judesiu, nusvie
dė bušlatą ant taburetės ir 
atsismaukęs rankoves tarė: 

— Ginkis! 
Blatnasis suprato ne iš 

karto. 
— Sakau — ginkis! — pa

kartojo anglas, žengdamas 
link jo. Tas atsistojo. Taiklus 
įgudusio boksininko smūgis 
kirto jam į pažiaunę. Vyras 

susverdėjo. bet, atsirėmęs į 
gretimą stalelį, išsilaikė. Tada 
— antras smūgis, ir blatnasis 
triukšmingai nusirito ant 
grindų. Iš vietų pašoko keletas 
vagių, bet arčiau prieiti nedrį
so. Labai jau efektingi buvo 
Raito smūgiai. 

Anglas ramiai pasitaisė 
švarkelio rankoves, apsivilko 
bušlatą ir buvo beišeinąs. 

— Eikš. eikš šen! — 
sušuko jam pietų dalintojas. 
— Tavo pietūs išsipylė, ma
čiau. 

Dalintojas pripylė anglui 
dubenėlį sriubos, antrąjį pri
krovė košės, įdėjo keletą gaba
lėlių žuvies, norma duonos ir 
nusišypsojo. 

Virėjai pasidarė drąsesni 
ir pradėjo nebeklausyti blat
nųjų įsakymų. Tačiau po poros 
dienų įvyko konfliktas. Grįžus 
iš darbo, prio kapitono Staro 
priėjo Ivanas ir pasivedėjo jį į 
šalį. 

Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

UŽMIRŠTAS ŽODIS 
.NUODĖMĖ" 

ARKtVYSK. SIGITAS 
TAMKEVIČIUS 

Šiandien retai girdime 
vartojant žodį „nuodėmė", 
nebent bažnyčioje ar per tiky
bos pamokas. Žmones menkai 
suvokia, kas yra nuodėmė: 
perdėtai daug kalbama apie 
nusikaltimus - žmogžudystes, 
vagystes, apiplėšimus ir kt., 
už kuriuos baudžia įstatymai, 
bet toleruojama nedoras elge
sys, jei įstatymas nenumato 
už jį bausmės, nors aiškiai 
nusižengiama Dekalogui ir 
bendražmogiškoms moralės 
normoms. Per visą nepriklau
somybės laikotarpį buvo ir yra 
žalojamos jaunų žmonių sie
los, stumiant juos į moralinę 

pelkę, kurioje be apgailėtino 
pataikavimo savo norams nie
ko nėra šventa. Paauglių ir 
jaunimo tvirkintojai, apie ku
riuos Jėzus Kristus kalbėjo 
labai rūsčiai, ramiai gyvena 
tarp mūsų ir ne tik nesibaimi
na baudžiamosios atsakomy
bės, bet dažnai save laiko sek
tinomis „žvaigždėmis". 

Jėzus Kristus žmonių nuo
dėmes įvertino savo mirtimi 
ant kryžiaus; nuodėmė yra 
tiek baisi, kad už ją reikėjo 
sumokėti Dievo Sūnaus krau
jo kainą. Reikėjo mirties ant 
kryžiaus. Darydamas nuodė
mę, žmogus - Dievo kūrinys -
sukyla prieš savo Kūrėją ir 
dangaus Tėvą, ir jam tarsi 
pasako: ,Aš nepaisysiu tavęs, 

nes mano norai yra aukščiau 
už viską, ir už tavo, Dieve, va
lią taip pat". Šitaip elgiantis, 
griaunama Dievo nustatyta tvar
ka, o žmonių gyvenimas tam
pa apgailėtinas. Argi nemato
me, kad žmonių įstatymai yra 
tiesiog bejėgiai prieš įžūliai 
platinamą ir didėjantį blogį. 

Mums, krikščionims, ma
tant aplinkui daug blogio, ne
tinka drauge su bevilčiais pe
simistais vien aimanuoti. Rei
kia blogį pažinti, vertinti jį 
Kristaus žvilgsniu ir su juo 
kovoti. Evangelijoje pagal 
Morkų 9 skyriuje randame ke
lias labai svarbias Jėzaus 
mintis apie nuodėmę, kurias 
vertėtų įsiminti. Štai jos: „Kas 
pastūmėtų į nuodėmę vieną iš 
šitų tikinčių mažutėlių, tam 
būtų geriau, jeigu jam užka
bintų ant kaklo girnų akmenį 
ir įmestų į jūrą. Jei tavoji 
ranka traukia tave nusidėti, 
— nukirsk ją! [...] Jei tave 
gundo nusidėti tavoji akis, -
išlupk ją, nes verčiau viena
kiui įeiti į Dievo karalystę, 
negu turint abi akis būti įmes

tam į pragarą, kur jų kirminas 
nemiršta ir ugnis negęsta". 

Ką bepridėsi prie šitų 
Viešpaties žodžių? Jie skamba 
tarsi rūsti teisėjo ištarmė 
nusikaltėliui. Tačiau šiuos 
žodžius ištarė ne rūstus teisė
jas, bet labiausiai žmogų my
lintis asmuo - Jėzus Kristus. 
Mylėdamas mus, jis mirė ant 
kryžiaus, kad mes susivok
tume, jog žmogaus gyvenime 
nuodėmė yra didžiausia ne
laimė. Geriau netekti rankos, 
kojos ar akies, tačiau bet ko
kia kaina saugoti meilės vie
nybę su Dievu. 

Jėzus ypač griežtai kalbėjo 
apie. papiktintojus, kurie su
vedžioja nekaltus žmones. 
Šiandien jų yra labai daug, 
nes laisvė sukūrė sąlygas ne 
tik gėriui klestėti, bet ir pik
tžolėms keroti. Papiktintojų 
būriui priklauso daugelis ma
dų kūrėjų, žemiausius žmonių 
instinktus žadinantys žurnalų 
ar televizijos laidų kūrėjai, 
alaus švenčių rengėjai, nami
nės pardavinėtojai ir visi, 
kurie, siekdami nešvaraus 

R. PAKSAS PAS POPIEŽIŲ 
SES. ONA MIKAILAITE 

Lietuvos laikraščiai jau 
aprašinėja prezidento R. 
Pakso audienciją su popiežiu
mi Jonu Pauliumi II, kuri 
įvyko spalio 2 d. Prezidentas 
su savo šeima kalbėjosi su po
piežiumi per lenkiškai kalban
tį vertėją daugmaž 15 minu
čių. Iš viso Lietuvos delegacija 
(14 asmenų) Vatikane viešėjo 
dvi valandas. Sutikę popiežių, 
visi nusilenkė ir pabučiavo jo 
žiedą. Šventasis Tėvas prisi
minė savo apsilankymą Lietu
voje prieš dešimtį metų, o ypač 
komentavo apie Kryžių kalną, 
kurį, jo nuomone, turėtų ap
lankyti kiekvienas krikščionis. 
Prezidentas, iš savo pusės, pri
sipažino buvęs giliai sujaudin
tas: „Įspūdis milžiniškas. Emo
cinis krūvis buvo labai didelis. 
Ne vien tik kaip valstybės 
vadovo, bet ir kaip žmogaus". 

Prezidentas įvertino ir džiau
gėsi popiežiaus išskirtinio 
dėmesio ženklu jam ir jo 
šeimai bei palankumo visam 
Lietuvos kraštui. 

Visa tai reikia laikyti labai 
teigiamu įvykiu. Prezidentui 
Paksui šis vizitas duoda pa
spirtį ištesėti pradėtus užmo
jus, ypač tokius, kaip mokslus 
einančio jaunimo dorovės kėli
mas. Prezidento patarėja Da
lia Kutraitė-Giedraitienė ne
seniai pareiškė: „Rengdamiesi 
Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečiui, mes tur im 
statyti ne tik paminklus iš 
granito Lietuvai, bet ir sukur
ti naują žmogų — tokį, kurio iš 
tikrųjų reikia ir Lietuvai, ir 
Europai, ir pasauliui". Pre
zidentas, drauge su švietimo ir 
mokslo ministrais, jau nutarė 
sudaryti darbo grupę, kuri pa
rengs siūlymus dėl dorovinio 
jaunimo ugdymo Lietuvoje. 

Lietuvos visuomenę nese
niai gerokai supurtė šešiolik
mečio jaunuolio užsipuolimas 
ir Klaipėdos advokato nužudy
mas. Reikia ieškoti skaudžių 
tokių tragiškų įvykių prie
žasčių bendruomenės ugdyme. 
Taip, be abejo, reikia. Reikia ir 
dorovinio bei religinio auklėji
mo, be kurio negalime tikėtis 
doro jaunimo, išeinančio kad ir 
iš puošniausių bei moderniau
sių mokyklų. „Būtų liūdna, jei 
ant blizgančio parketo būtų su
plėkusi siela", taikliai yra pra
sitaręs prezidentas Paksas. Ste
bint prieštaravimų kupiną Lie
tuvos viešąjį gyvenimą, negali
ma tokioms mintims nepritarti. 

Pamenam, kaip prieš kelis 
mėnesius „Lietuvos rytas" ir 
kiti laikraščiai prezidentą 
Paksą pliekė už draugystę su 
„burtininke". O štai dabar jis 
lanko Vatikaną ir popiežių. Ar 
tai ankstyvesnės klaidos ati

taisymas, ar didėjanti religinė 
branda? Geros šaknys augina 
gerą medį. Rolandas Paksas 
kilęs iš geros, religingos šei
mos. Nors praeityje vaikėsi ga
na vėjavaikiškų nuotykių, ta
čiau pastaruoju metu rodo 
rimtą idealizmą, gerą valią ir 
gerų tikslų siekimo ryžtą. 

Laimindamas Lietuvos 
prezidentą, popiežius dar sykį 
su dideliu nuoširdumu palai
mino ir Lietuvos žmones. At
vykęs į Lietuvą prieš dešimt
metį, jis gyrė lietuvių tikėjimą 
ir ištvermę. Norime tikėti, jog 
tas dorybes turi ir dabartinis 
Lietuvos prezidentas. Stiprių 
ir teigiamų įspūdžių Romoje 
patirtų įtakoje, norisi prezi
dentui Paksui palinkėti jo 
pavardės prasmės įgyvendini
mą — „PAX"! Težygiuoja jis 
pirmyn ramybėje ir Dievo malo
nėje sunkių ir vis sunkėjančių 
užduočių akivaizdoje. 

pelno, jaunimo dėmesį kreipia 
tik į erotiką ir svaiginimąsi 
alkoholiu ar narkotikais. Mū
sų žiniasklaida dažnai pa
miršta paskelbti, kas gera ir 
gražu vyksta Lietuvoje, bet 
užfiksuoja kiekvieną nešvan
kybę, nes sensacijos didina laik
raščių tiražus ir neša pelną. 

Laisvė atidarė moralinės 
kanalizacijos dangčius ir blo
gis kasdien savo drumzlėse 
grasina palaidoti tauriausius 
mūsų žmones. Tomis aukomis 
paprastai tampa mažiausiai 
gyvenimo patirties turintys 
vaikai ir jaunimas. Padėti jiems 
yra šio meto vienas didžiausių 
iššūkių visiems, kurie nėra 
abejingi tėvynės ir Bažnyčios 
ateičiai - valstybės vyrams, 
mokytojams, kunigams ir vi
siems geros valios tautiečiams. 
Neaimanuokite, kad pasaulis 
blogas, bet dirbkite ir kovo
kite, kad jis taptų geresnis. 

Praėjusios vasaros liepos mėnesį Seimo rūmuose Vilniuje: ses. Margarita 
Bareikaitė ir kardinolas Audrys J. Bačkis. 

VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRO SAVAITĖ 
Panevėžio vyskupijos Šei

mos centras, kuriame direk
tore dirba Jūratė Šaumanienė, 
o socialine darbuotoja — Si
gita Poviliūnaitė, rugpjūčio 
pradžioje surengė stovyklą 
Šventojoje. J šį gražų Lietuvos 
miestelį prie jūros suvažiavo 
apie 50 įvairiuose Panevėžio 
vyskupijos dekanatų Šeimos 
centruose triūsiančių savano
rių su šeimomis. Cia jie dali
josi gerąja darbo patirtimi, 
gvildeno kasdieniniame darbe 
iškylančias problemas ir pras
mingai ilsėjosi. 

Ši vieta stovyklai parinkta 
todėl, kad visus susirinkusius 
maloniai sutiko globoti Šven
tosios parapijos Švč. Mergelės 
Marijos Jūrų žvaigždės bažny
čios klebonas Vidmantas Gri
cius. Jis kiekvieną vakarą sto
vyklos dalyvius sutikdavo jo 
rūpesčiu pastatytoje ir bai
giamoje įrengti bažnyčioje, 
kur gražus būrys įvairaus am
žiaus kunigų aukodavo šv. Mi
šias. 

Visi stovyklautojai labai 
džiaugėsi turėdami puikią 

progą bet kokiu metu paben
drauti su stovyklos dvasios 
vadu, Panevėžio vyskupijos 
kunigu Tomu Skrudupiu. Per 
seminarus ir paskaitas jis 
mielai atsakinėjo į vyskupijos 
Šeimos centrų darbuotojams 
iškilusius klausimus. Daug dė
mesio sulaukė ir Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto So
cialinio darbo instituto dėsty
tojos, doktorantės Nijolės Lio-
bikienės, Leidybos — informa
cijos centro „Už gyvybę" direk
torės Birutės Obelenienės bei 
Kauno krikščioniškų Gimdy
mo namų gydytojo Virgilijaus 
Rudzinsko paskaitos bei dis
kusijos. Tad pirmoji rugpjūčio 
savaitė visiems praėjo pras
mingai, dvasingas bendravi
mas suteikė naujų minčių ir 
idėjų, kaip būtų galima toliau 
tobulinti vyskupijos šeimos 
centrų darbuotojų ir savanorių 
darbą. 

Įdomiai buvo leidžiamas 
laikas ir baigiant dieną. Daly
vių nuomone, įsimintinas bus 
prie romantiškos žvakių švie
sos surengtas Meilės vakaras. 

Jį vedė Panevėžio Mykolo Kar
kos vid. mokyklos lietuvių kal
bos mokytoja ekspertė Lionė 
Lapinskienė, kalbėjusi apie 
dvasingos, krikščioniškos mei
lės raišką lietuvių tautosakoje 
ir literatūroje. Ne vienam vys
kupijos Šeimos centrų darbuo
tojui ar savanoriui nuotaiką 
praskaidrino ir paskutinį va
karą Sigitos Poviliūnaitės, jos 
brolio, šaunaus ateitininko 
Pauliaus ir savanorės Daivos 
Žukauskienės sūnaus Justo, 
Ringailės Lapinskaitės, Igno 
Šaumano bei kitų jaunųjų 
stovyklos dalyvių parengtas 
Vaikų vakaras suaugusiems. 
Visi įsitikino, kad auga puiki, 
išmintingų ir gabių vaikų kar
ta, kad jiems labai svarbus 
bendravimas su tėvais. 

Kadangi stovyklos darbas 
buvo puikiai organizuotas, tai 
nebuvo pamiršta ir už kelių 
šimtų metrų esanti jūra. Pasi
džiaugti vėsiu jos vandeniu ir 
skaisčia saule stovyklautojai 
skubėdavo po turiningų semi
narų ir diskusijų. 

Nukelta į 5 psl. 

Paruošia Zaijanykštis 

GELBĖKIT, UŽPUOLĖ 
VABALAI 

Po pirmų šamų visa mūsų 
balto namo siena saulės 
atokaitoje tiesiog aplipusi 
oranžiniais su juodais taške
liais vabaliukais. Žinau iš pa
tirties, kad jie netrukus atsi
ras ir kambariuose. Kas tai 
per vabalai, ar jie pavojingi? 

Tai azijietiškos boružės, 
kurių šiemet ypač gausu. O tai 
dėl to, kad šiemetinė drėgna, 
vėsi vasara buvo palanki ama
rams veistis. Azijietiškų — ir 
paprastųjų — boružių pagrin
dinis maistas kaip tik yra 
amarai. Taigi — šie taškuoti 
vabaliukai yra naudingi. Žino
ma, kai sulenda į namus, 
nauda pasibaigia... 

Azijietiškos boružės yra 
kiek didesnės, kaip vietinės, 
amerikietiškos. Jos taip pat 
dažniau oranžinės, ne raudo
nos spalvos. Kai kurios net 
neturi juodų taškelių. Kai oras 
atvėsta, jos ieško saugios vie
tos peržiemoti. Suradusios net 
mažiausius plyšelius, įlenda į 
namą. Tad geriausia apsauga 
— pasirūpinti, kad apie lan
gus ir duris visi plyšeliai būtų 
užkamšyti, o kambaryje atsi
radusias boružes sušluoti ir iš
nešti į lauką. Kartais, užlipu
sios ant žmogaus odos, jos 
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jokių problemų nebus, jų 
įkandimas yra nepavojingas ir 
net nesukelia niežulio. Jeigu 
rudenį boružės mus erzina, tai 
žinokime, kad pavasarį ir va
sarą jos žmogui padaro daug 
gero, naikindamos įvairius 
mažus kenkėjus, puolančius 
mūsų daržus ir darželius. 

LAISTYKITE MEDELIUS 
IR KRŪMUS 

Nors medžių bei dekora
tyvinių krūmų lapai kei

čia spalvas ir sakome, kad šie 
augalai ruošiasi miegoti žie
mos miegu, visgi reikia juos 
laistyti, ypač spygliuočius. Kai 
rudenį mažai lietaus ir van
duo nepasiekia medžių ar krū
mų šaknų, jiems bus sunku 
sėkmingai išlikti per žiemą. 
Laistant nepakanka tik žemės 
paviršių sudrėkinti, bet reikia 
pamažu pilti vandenį, kol jis 
pasieks ir augalo šaknis. Beje, 
medžio ar krūmo šaknys, ku
rios jį maitina, nusidriekia 
tiek toli, kiek siekia to medžio 
ar krūmo vainikas, tad tokiu 
plotu reikia ir laistyti, o ne 
vien pilti vandenį prie ka
mieno. 

RUDENS GĖLĖS 

~ \ T e vien chrizantemos yra 
i .N rudens gėlės. Amerikoje 

vis populiaresnės darosi 
našlaitės (angį. pansies), 
kurių šiuo metu gausu pas 
visus daržininkus. 

Našlaitės mėgsta šaltesnį 
orą. Iš esmės vasarą jos pras
tai auga, žydi mažais, silpnais 
žiedeliais. Pasodinus dabar, 
našlaitės puoš mūsų darželius 
iki pirmojo sniego. Ir negana 
to: vos prašvis pavasaris, jos 
vėl pradės žaliuoti, sužydės 
savo spalvotais aksominiais 
žiedais. 

Žinoma, jau žydinčių naš
laičių galima nusipirkti pas 
daržininkus (dabar sėti jau vis 
tiek per vėlu), bet galima išsi
auginti ir patiems. Sėti jas 
reikia vasarą (sėklos labai 
smulkutės). Kai daigai kiek 
paauga, juos praretinti ir per
sodinti maždaug 4 colius vieną 
nuo kito. Vėliau, kai daigai 
paaugs, galima juos perkelti į 
norimą vietą. 

Kad našlaitės ilgiau žydė
tų, svarbu nuskabyti peržy
dėjusius žiedelius ir sėklines. 
Kai užeina vasaros karščiai ir 
našlaitės pradeda „pavargti", 
galima jas persodinti į nuo
šalesnę darželio vietą, kurioje 
jos galės atsigauti ir net per
žiemoti. Prasidėjus šalčiams, 
gerai apie našlaičių krūmelių 
šaknis pripilti susmulkintų 
lapų arba kauburėlį žemės. 
Tas padės apsaugoti nuo 
išdžiūvimo. 

KAIP ŽIEMOJA 
KARDELIŲ SVOGŪNĖLIAI 

Šią vasarą pirmą kartą 
sodinau daug kardelių ( angį. 
gladiolous). Žydėjo gražiai ir 
norėčiau jų svogūnėlius išsau
goti per žiemą. Kaip tą pa
daryti? 

Iškasus kardelių svogūnė
lius, reikia nupjauti lapus, o 
pačius svogūnėlius papilti 
sausoje, vėdinamoje patalpoje 
(pvz., garaže) ant laikraščių ir 
padžiovinti, kartas nuo karto 
apvartant. Jeigu prie pagrin
dinio svogūnėlio per vasarą 
užaugo keli mažesni — „vai
kai" — juos atsargiai nuim
kite, padžiovinkite atskirai, o 
paskui supilkite į dėžutę. Pa
vasarį pasodinti, per porą va
sarų šie „vaikai" užaugs į nor
malaus dydžio svogūnėlius ir 
žydės. 

Išdžiovintus kardelių svo
gūnėlius (kai nubyra žemės ir 
lukšteliai atrodo sausi) sudėti 
į dėžutes, užpilti smėliu ir 
laikyti vėsioje vietoje (garažas 
čia jau netinka, nes svogūnė
liai sušals). 

KAIP LAISTYTI 
KAMBARINIUS AUGALUS 

Kambarinius augalus rei
kia laistyti kambario tem

peratūros vandeniu — gali 
boti ir kiek šiltesnis. 

Kadangi iš čiaupo bėgantis 
vanduo paprastai yra chloruo
tas, geriausia vandens pri
leisti indą ir palaikyti bent 
parą, o tik po to juo laistyti 
kambarinius augalus. 

Negalima laistyti kam
barinių augalų virintu vande
niu, nes jame nebėra deguo
nies. 

Kambariniams augalams 
laistyti labai tinka lietaus 

vanduo, nes jame nėra kenks
mingų chemikalų, ir vanduo 
„minkštas". 

Norint suteikti augalams 
naudingų medžiagų, kiau
šinių lukštus sutrinkite, už
pilkite šaltu vandeniu ir pa
laikykite vieną parą. Po to 
lukštus reikia išgriebti ir pa
laistyti augalus. Tik jokiu bū
du nelaikyti lukštų vandenyje 
ilgiau, nes vanduo pradės 
dvokti. 

Laistydami kambarinius 
augalus, nepalikite vandens 
lašų ant augalų lapų, nes toje 
vietoje lapas pageltonuos, 
pradės pūti, o jeigu jį už
griebia saulė, gali net „pra
degti". 

LAIKAS SODINTI 

Spalio mėnuo yra geriau
sias laikas sodinti mede

lius, krūmus ir daugiametes 
gėles. Net jeigu augalo lapai 
nukris ar suvys, šaknys vis 
tiek įsikabins į žemę. Iki pir
mųjų didelių šalčių augalas 
jau bus įsitvirtinęs, o, su
laukęs pavasario, pradės 
augti ir klestėti. 

SVOGŪNŲ LUKŠTAI — 
NE VIEN MARGUČIAMS 

Visi, turbūt, žinome, kad 
lietuviai svogūnų lukštais 

dažydavo (ir dabar tebedažo) 
velykaičius, bet šie lukštai 
yra naudingas „vaistas" ir 
nuo įvairių augalų kenkėjų, 
naikinantys juos ir daržuose, 
ir net kambarinių augalų 
vazonuose. 

Tad neišmeskime svogūnų 
lukštų — jie nieko nekainuo
ja. Pataupykite per žiemą, kai 
pakankamai turėsite, galėsite 
gelbėti savo augalus nuo 
kenkėjų. 

Iš svogūnų lukštų galime 
pasigaminti nuovirų ir antpilų 
sodo, daržo augalams nuo 
amarų (aphids), voratinklinių 
erkučių (mites) bei graužikų 
vikšrų apginti. 

O pasigaminti galima taip: 
į emaliuotą indą sudėti apie 
1/2 sv. svogūnų lukštų', užpilti 
10 kvortų (1 kvorta = 4 puod.) 
šilto vandens ir palaikyti šiltai 
4-5 dienas. Po to antpilą nu-
košti ir juo purkšti augalus. Į 
antpilą taip pat kartu su 
svogūnų lukštais galima įpilti 
šaukštą indams plauti skysto 
muilo (antpilas geriau pri
limpa prie augalo, yra „sla
pesnis"). 

PATRĘŠKITE PIEVELES 

Jeigu esate pratę pieveles 
tręšti tik kartą per metus, 

rugsėjo pabaiga ir spalio pra
džia yra tam geriausias lai
kas. Šiuo metų laiku pačios 
veiksmingiausios trąšos yra 
7-1-2 (atitinkamai — nitro-
gen, phosphorus. potassium). 
Kai žolės augimas sulėtės, 
trąšos pamažu susigers į 

žemę, pasieks žolės šaknis ir 
pavasarį pievelės vešliai 
sužaliuos. 

MEDŽIAI RUDENI 
(pagal lietuvių liaudį) 

- Jei anksti pradeda kristi 
lapai, bus ankstyva žiema. 

- J e i rudenį lapai gula ant 
žemės apatine puse į viršų, 
bus šalta žiema. 

- J e i ant eglės kankorėžiai 
išauga apačioje, bus ankstyvi 
šalčiai, o jei jų gausiai išauga 
viršutinėje medžio dalyje, 
didelių šalčių bus tik žiemos 
pabaigoje. 

- Jei užaugo daug šer
mukšnių, ruduo bus lietingas, 
o jei mažai — sausas. 

- Jei lapai gulasi ant 
žemės, išsirietę į viršų, žiema 
bus šilta, o jei jie gula ant 
žemės įvairiai — vieni apatine 
puse į viršų, kiti — apatine 
puse j apačią, žiema bus nei 
pernelyg šilta, nei pernelyg 
šalta. 

- Jei rudenį nukris visi 
ąžuolo lapai, žiema bus šalta. 

IŠNUOMOJA 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

Caregivers needed for live in 
jobs in VVisconsin. Mušt have 
experience, English. SS#. D.L. 

Car helpful. 
( all Greg at 262-657-8044. 

PASLAUGOS 
TAISOME 

SKALBIMO MAŠINAS. 
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 

SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 
VĖSINTUVUS. 

H. DECKYS 
TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
Al TOMDM JO NAMŲ. SVEKATOS 

R (JYVYBĖS DRAIDMAS. 
Atentas Frank Zapolis ir Ot'f. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tcl. 708-424-8654.773-581-8654 
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Baltijos valstybių vadovai — už europinius projektus 
bei saugią ir švarią Baltiją 

Atke l ta iš 1 psl . 
šiuolaikinio transeuropinio tin
klo (TEN) projektai įgalins labai 
prisidėti prie modernios ir kon
kurencingos t r anspor to siste
mos, įsijungiant į Europos Są
jungos sistemą, kūr imo bei pri
sijungti prie Baltijos-jūros regio
no elektros energijos sistemų, 
įsiliesiančių į bendrąją Europos 

elektros rinką. 
„Mes kviečiame Baltijos 

regiono ir Europos Sąjungos vy
r iausybes ir verslo bendruo
menę skirti finansinę paramą ir 
investicijas, skatinančias TEN 
energetikos ir transporto pro
jektų plėtrą Baltijos jūros re
gione, kad mūsų regionas galėtų 
sėkmingai integruotis į bend

rąją Europos ekonomiką", rašo
ma benurame pareiškime. 

Baltijos valstybių preziden
t a i pareiškė, kad, ap ta rdami 
transporto ir energetikos klau
simus, ypatingą dėmesį skirs jū
ros saugumui ir gamtos apsau
gai, mažinant naftos, chemikalų 
ir pavojingų medžiagų taršos 
grėsmę Baltijos jūros regione. 

Vytautas Landsbergis ragina pasaulį praregėt i dėl Čečėnijos 
Atke l ta iš 1 psl . 
pareiškime teigia parlamenta
ras . 

Jo teigimu, Rusijos valdžia 
įgyvendina savo planą atimti 
teisėtumą iš 1997 metais de
mokra t i ška i - r ink to Čečėnijos 
prezidento Aslan Maschadov, 
demons t ruodama ta rp tau t ine i 
bendruomenei „neva ' taikos 
procesas' eina pirmyn, neva nuo 
šiol 'patys čečėnai ' tvarkysis 
respublikoje arba kausis tarpu
savy". 

Anot V. Landsbergio, čečė
nų nepriklausomybės siekio ne-

susilpnino ir kovo mėnesį vykęs 
„ ta r iamas referendumas", ku
riame dauguma dalyvių pasisa
kė už Čečėniją Rusijos Federa
cijos sudėtyje. 

„Karas tęsiasi, planingi ci
vilių gyventojų žudymai ir ne
baudžiami plėšikavimai — taip 
pat. A. Kadyrov'o naujoji stribų 
armija veikia dar baisiau negu 
Rusijos baudėjai", pabrėžė V. 
Landsbergis. 

Nepriklausomų stebėtojų 
teigimu, Čečėnijos prezidento 
r inkimai nebuvo ir negalėjo būti 
laisvi, nes juose dalyvavo de

šimtys tūkstančių Rusijos kar iš
kių, gyventojai į balsavimo apy
linkes buvo varomi grasinimais 
ir šantažu. 

Oficialus Vilnius laiko Čečė
niją neatskiriama Rusijos Fede
racijos dalimi, tačiau tarp deši
niųjų partijų gausu Čečėnijos 
nepriklausomybės rėmėjų, sos
tinėje veikia Čečėnijos respubli
kos Ičkerija informacijos a ts
tovybė, iš Vilniuje įsikūrusios 
interneto bendrovės palaikoma 
čečėnų nepriklausomybininkų 
svetainė „Kavkazcenter" 
(www .kavkazcenter.com). 

Lietuvos karo medikai išgydė Afganistano gynybos ministrą 
Atkel ta iš 1 psl . 

2001 metais A. Shah Ma-
sood buvo mirtinai sužeistas su
sisprogdinus dviem žurnalistais 
apsimetusiems žudikams, ku
riuos, kaip į tar iama, pasiuntė 
Talibano režimas ir „ai Qaeda" 
teroristai . 

Gydytojų etikos sumetimais 
Lietuvos karo medikai neat
skleidžia, nuo ko j iems teko gy
dyti Afganistano gynybos mi
nistrą. Šį provakarietiškos Af
ganistano vyriausybės narį per 
pastaruosius porą metų kėsin-
tasi nužudyti mažiausiai t r is 
ka r tus . 2002 m. pavasarį M. 
Fahim per plauką išvengė mir
ties Jalalabado mieste, kai spro

go prie jo automobilio padėta 
bomba. Dukart saugumo pajė
goms pavyko užkardyti talibų 
partizanų ir „ai Qaeda" teroris
tų išpuolius prieš ministrą. 

Lietuvos karo medikai tai
kos operacijoje Afganistane da
lyvauja nuo 2002 m. spalio. Šie
met rugpjūtį iš Jungtinių Tautų 
Tarptautinių saugumo paramos 
pajėgų (ISAF) vadovavimą misi
jai perėmė NATO. 

Šiuo metu Afganistane, Vo
kietijos vadovaujamoje karo 
lauko ligoninėje Kabule, tar
nauja V. Kriščiūnas ir S. Galva
nauskai tė. 

Pusmečio trukmės tarnybą 
Afganistane medikai baigs 

spalio 31 dieną. 
Prieš tai į Afganistaną šešių 

mėnesių misijai buvo išvykę 
keturi karo medikai — chirur
gas majoras Gytis Dominaitis, 
bendrosios praktikos gydytojas 
majoras Borisas Urvancevas , 
felčeris vyr. seržantas J o n a s 
Kavaliauskas, pa ramed ikas 
jaunesnysis seržantas Artūras 
Juodis. 

Medikai tarnavo Čekijos 11-
osios karo lauko ligoninės sudė
tyje Kabule. 

Karo medikai iš Lietuvos 
Afganistane teikia medicinos 
pagalbą vietos gyventojams ir 
valstybėje dislokuotų tarptauti
nių pajėgų kariams. 

Baltarusijos „režimo draugams" — Seimo automobilis 
Atkel ta iš 1 psl . 
Mes, nepri tardami jų "komandi
ruotei ir oficialiai kelionei, pa
sakėme, kad nes iunčiame jų 
plėtoti pa r lament in ių ryšių", 
praėjusią savaitę interviu Lie
tuvos radijui sakė A. Paulaus
kas. 

„Mes manome, kad Balta
rusijoje dar yra nemažai faktų, 
kai pažeidžiamos žmogaus tei
sės, kai uždaromi laikraščiai, 
persekiojami žurnalistai . Nėra 
sukur ta institucijų, į kurias ga
lėtų kreiptis žmonės dėl teisių 
pažeidimų, dėl savo interesų ne-
atstovavimo", tuomet pažymėjo 
jis. 

URM taip pat atsiribojo nuo 
parlamentarų vizito į Baltaru
siją. „Šis vizitas, jeigu jis tikrai 
įvyks, yra atskirų Seimo narių 
iniciatyva. Užsienio reikalų mi
nisteri ja buvo išsakiusi savo 
nuomonę dėl šios parlamentarų 

iniciatyvos", sakė URM Infor
macijos ir kultūros departamen
to direktorė Violeta Motulaitė. 

Sužinojęs, jog minėti parla
mentarai į Baltarusiją išvyko 
Seimo transportu, Seimo pir
mininkas pareiškė esąs nuste
bęs ir paprašė laikinai Seimo 
kanclerio pareigas einantį Ar
vydą Kregždę skubiai pateikti 
informacijos apie šią kelionę. 

A. Kregždė iš pradžių bandė 
teigt i , jog automobilį užsakė 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcija, vėliau, susitikęs su 
Seimo pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju socialdemokratu 
Česlovu Juršėnu, ėmė sakyti, 
jog automobilį užsakė Seimo 
komisijų sekretoriatas. 

Apgailestavimą dėl keturių 
Seimo narių vizito į Baltarusiją 
pirmadienį pareiškė ir Seimo 
delegacijos Europos Tarybos 
Par lament inėje Asamblėjoje 

pirmininkas Jonas Čekuoiis. 
Jo nuomone, kelionei pasi

rinktas „pats netinkamiausias 
laikas", nes pastaruoju metu 
Baltarusijoje padaugėjo žinia-
sklaidos ir visuomeninių organi
zacijų persekiojimo atvejų. 

Seimo delegacijos ETPA pir
mininkas pažymėjo, jog demok
ratinių valstybių nepripažįsta
mo Baltarusijos parlamento ats
tovai ieško bet kokių būdų pa
demonstruoti, jog su jais bend
rauja užsienio valstybės. 

Tuo tarpu vienas į kaimyni
nę valstybę išvykusių Seimo na
rių B. Bradauskas praėjusią 
savaitę dievagojosi, jog yra pasi
ryžęs vykti į Baltarusiją ir už 
savo pinigus. 

„Šiandien vakare mūsų gar
bei rengiama oficiali vakarie
nė", pirmadienį telefonu gyrėsi 
B. Bradauskas. 

Kauno „Žalgiris" iškilmingai pradėjo savo 60-ąjį sezoną 
Atkelta iš 1 psl . 

J a m ir k i t am „Žalgirio" 
amerikiečiui legionieriui Eduar
do Cota įteikti ir LKL čempionų 
aukso žiedai, kurių krepšinin
kai negavo pavasarį, nes, nesu
laukę 2002-2003 metų LKL se

zono uždarymo šventės, skubiai 
išvyko į JAV. 

Sezono atidaryme nedalyva
vo tik naujasis ..Žalgirio" legio
nierius serbas Miroslav Berič, 
kuris į Kauną turėtų atvykti ar
timiausiomis dienomis 

Anot A. Sabonio „Žalgirio" 
krepšinio centro rinkodaros di
rektoriaus Gedimino Navi-
kausko. atvykus M. Berič, 
naujų krepšininkų nebus ieško
ma. 

Lietuvoje sulaikytas JAV narkotikų gaujos vadas 
Atkelta iš 1 psl . 
vyras sulaikytas sostinės Vokie
čių gatvėje, vos išėjęs iš nuomo
jamo buto. 

Pasak pareigūno, sulaiko
mas J. P. Ryan nespėjo pasiprie
šinti, nes policijos operacija jam 
buvo netikėta. 

„Jis net neį tarė, kad jo kas 

nors gali ieškoti Lietuvoje, išsi
nuomojo senamiestyje butą ir 
ramiai gyveno", sakė J. Milevs-
kis. 

Lietuvos policijos pareigū
nai informavo kolegas JAV. kad 
J. P. Ryan yra sulaikytas ir už
darytas į areštinę. 

JAV teisėsaugos institucijų 

duomenimis, J. P. Ryan yra vie
nos iš JAV veikiančių organi
zuotų nusikalstamų grupuočių 
vadas. Ši grupuotė užsiima sin
tetinių narkotikų kontrabanda į 
JAV bei jų platinimu. 

Teisėsaugos žiniomis, Lie
tuvoje J. P. Ryan slapstėsi nuo 
rugsėjo 21 dienos. 

Vilniuje nusižudė kompozitorius Antanas Rekašius 
Atkelta iš 1 psl . 

Pasak E. Kaliačiaus, įtaria
masis sulaikytas, vyksta tyri
mas. 

bute, į kurį tuo metu rinkosi A. 
Rekašiaus svečiai. 

Anot Lietuvos radijo, savi
žudybės motyvai neaiškūs. 

Pirminiais duomenimis, 
ginklas, kuriuo savo noru iš gy
venimo pasi t raukė A. Rekašius, 
priklausė kompozitoriui. 

Nelaimė įvyko šeštadienį 
popiet sostinės Žvėryno gyvena
majame rajone, Traidenio gat
vėje esančiame kompozitoriaus 

priešmirtinio laiško nerasta. 
Pasak Lietuvos muzikos in

formacijos ir leidybos centro 
pranešimo spaudai, A. Rekašius 
pasižymėjo ryškiu kūrybiniu 
temperamentu, visą savo gyve
nimą buvo nepakantus kūry
binei rutinai ir stereotipams. 

Kompozitorius sukūrė 9 
simfonijas. 7 koncertus įvai
riems instrumentams su or
kestru. Kompozitoriaus ryški 
kūrybos sritis buvo muzika vai
kams — dainų ciklai, fortepijo
ninės pjesės. 

A. Rekašiaus muzika buvo 
atliekama JAV. Italijoje, Pran
cūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, 
Vokietijoje, Vengrijoje ir dauge
lyje kitų valstybių. 

PASKUTINIS SUDIEV — 
AtA BIRUTĖS JASAITIENĖS 

LAIDOTUVĖS 

DRAUGAS, 2003 m . spal io 7 d., a n t r a d i e n i s 

Birutė Jasaitienė. 

Žinia apie B. Jasaitienės, 
šios iškilios ir žymios visuo-
menininkės mirtį, š.m. rugsėjo 
9 d. sukrėtė ne tik gimines ir 
art imuosius, bet ir visą lietu
viškąją visuomenę. Nors buvo 
žinoma, kad ji jau kelinti me
tai yra sunkios ligos paliesta, 
bet ji nesiskųsdavo, nedejuo
davo. Kiekvieną dieną atvyk
davo į savo raštinę „Seklyčio
je", vyresniųjų lietuvių centre, 
ir ten dirbdavo, kaip visada, 
giedrios nuotaikos, kant r ia i 
išklausydama visus ir visomis 
išgalėmis stengdamasi padėti. 
Lankydavo įvairius renginius, 
dalyvaudavo įvairiuose posė
džiuose ir susir inkimuose. 
Dar penktadienį prieš mirtį 
dalyvavo JAV LB XVII Ta
rybos atstovų pasitarime PLC 
Lemonte prieš sesiją Omaho-
je, į kurią rengėsi ir pati vykti. 

Dirbo beveik iki paskuti
nės dienos, bet antradienį 
(09.09) sakėsi norinti pailsėti 
prieš kelionę. O jau po pietų 
greitai apskriejo žinia, kad 
Viešpats Birutę pasišaukė pas 
save. 

Su a^a B. Jasait iene buvo 
atsisveikinta iškilmingai ir su 
meile. Ji buvo pašarvota penk
tadienį, rugsėjo 12 d., Petkaus 
Lemonto laidotuvių namuose, 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Be per
t raukos l ankė ją daugybė 
žmonių ir tie, kurie ją pažino, 
ir t ie, kurie apie ją tik iš jos 
gerų darbų žinojo. Buvo ji ten 
gėlių apsupta, rankose roži
nis, an t kaklo jos mėgstamieji 
gintarai ir L. D. Kunigaikščio 
Gedimino III laipsnio ordinas, 
šalia — dailiai išdrožtas lietu
viškas kryžius, vaikaičių nuo
traukėlė ir meškiukas iš jų 
močiutei; puokštė rožių iš šei
mos narių. Kiek toliau — nuo
traukos, vaizduojančios jos gy
venimo svarbiausius momen
tus. 

Iš čia Birutė atsisveikin
davo su daugeliu, o dabar at
sisveikinome su Birute... 

Atsisveikinimui 7 v.v. bu
vo susirinkę ypač daug žmo
nių, vos tilpo abiejose salėse. 
Prieš tai Putnamo seselės su
kalbėjo skausmingąją rožinio 
dalį. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas sukalbėjo maldas. 
Visi sugiedojo ..Marija. Marija". 

Po to vyko atsisveikini
mas, kurį pravedė pusbrolis 
adv. Algis Kėželis, pirmiausia 
perskai tęs kun . dr. Arvydo 
Žygo jautrų ir turiningą laiš
ką. Atsisveikino Br. Juodelis 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
ir Draugo fondo vardu. dr. A. 
Razma — Lietuvių fondo, vyr. 
red. D. Bindokienė — 
„Draugo". A. Smolinskas — 
„Lietuvos Našlaičių globos", 
Gr. Liautaud — „Lietuvos 
Vaikų vilties". A. Kėželienė — 
„Vaikų". B. Podienė — „Sek
lyčios" darbuotojų. P. Migala 
— WCEV radijo stoties sa
vininkų ir A. Šmulkštienė — 

draugų vardu . Visi pr i s iminė 
Bi ru tę labai nuoš i rdž ia i i r 
paga rb ia i , i š sakydami s avo 
mintis bei j a u s m u s . Paba iga i 
buvo sugiedota „Lietuva b r a n 
gi"-

Šeš t ad ien io ry tą (09.13) 
nuo 10 valandos pr ie a tv i ro 
karsto, stovinčio Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčios pr ie 
kyje, skamban t solistų Mar 
garitos ir Vaclovo Momkų gie
damoms giesmėms bei Algi
manto Barniškio muzikai , p ro 
karstą, t a rdami paskut in į su
diev ir pare ikšdami užuojautą 
šeimos na r i ams praėjo š imta i 
žmonių. Atsisveikinančių t a r 
pe buvo P a t Michalski bei ki t i 
miesto ats tovai . 

Gedul ingas šv. Mišias už 
a+a Bi ru tės sielą aukojo k u n . 
J . Kuzinskas , kun. K. Ambra
sas, tėv. marijonų provincijo
l a s kun. D. Pe t ra i t i s , kun . R. 
Adomavičius ir kun . A. Liepa . 
J a u t r ų pamokslą pasakė k u n . 
R. Adomavič ius , p a b r ė ž d a 
mas , kad gražiausias pamink
las B i ru te i yra jos d a r b a i . 
Giedojo „Dainavos" meno a n 
samblis, diriguojant muz . D . 
Polikaičiui. 

Ilga, gal per 100, au tomo
bilių vilkstinė išlydėjo Bi ru tę į 
amžinojo poilsio vietą — Šv. 
Kazimiero l ietuvių k a p i n e s . 
Pagal tradiciją, pravažiuoja
ma pro mirusio a s m e n s na 
mus, bet ši vilkstinė pravaž ia
vo pro „Seklyčią", k u r buvo 
Birutės širdis ir nama i , k u r j i 
prale ido n e s u s k a i č i u o j a m a s 
va landas ir dienas, d i rbdama 
lietuvių gerovei, ka i ji k a r t ą 
yra pasakiusi— „...visų l ie tu
vių gerovei, ar jie bū tų čia, a r 
anoje pusėje Atlanto". 

K a r s t ą nešė brol ia i Vy
t au ta s Užgiris, Š a r ū n a s Užgi
ris , Egidijus Užgiris , žen ta i 
Antanas Budrys ir Terry Pe t -
ry, sūnus Algis Jasa i t i s , brolė
n a s G i n t a r a s B a r k a u s k a s , 
pusbrolis Algis Kėželis, sūnė 
nas Vaidas Užgiris ir A n t a n a s 
Valavičius. 

Kap inėse ape igas a t l i k o 
kun. J. Kuzinskas , sukalbėjęs 
maldas ir visus pakvietęs su
giedoti „Marija, Marija". 

Tai paskut in is sudiev, j a u 
dedant rožes ant kars to , ypač 
graudus , nes Birutė buvo a r t i 
ma ir brangi visiems. Lyg ne
norėdami ją palikti , p a m a ž u 
skirstėsi žmonės, liūdesio i r 
graudulio apimti . 

Gedulingi pietūs buvo Wil-
lovvbrook pokylių salėje, da ly
vaujant apie 300 žmonių. Pa 
la imin imo maldą suka lbė jo 
klebonas kun. J . Kuz inskas . 
Žmones da r ilgokai kalbėjosi, 
dalijosi p r i s imin ima i s a p i e 
Birutę. 

Nors B i ru tės ir n e b ė r a 
mūsų t a rpe , bet jos dvas i a 
gyva. st ipri ir toliau įkvepiant i 
dirbti Lietuvos bei l ie tuvių 
labui, t iek čia, tiek Lietuvoje. 

Aldona Šmulkštienė 

PADĖKA 
A f A 

JUOZAS PAŽERUNAS 
Mūsų myl imas vyras, tėvas, senelis, brolis, mirė 

2003 m. liepos 8 d., palaidotas liepos 12 d. Lietuvių tau
tinėse kapinėse . 

Širdingai dėkojame giminėms, d raugams ir 
pažįs tamiems, kur ie prisiminė a. a. Juozą Pažerūną, 
pareiškė užuojautą asmeniškai , laiškais ir spaudoje, 
dalyvavo jo laidotuvėse. Dėkojame visiems už gėles, šv. 
Mišias, aukas,„Vaiko var ta i į mokslą" organizacijai. 

Liūdint i š e i m a 

A f A 
IRENAI PRANCKEVIČIŪTEI 

m i r u s , j o s t ė v e l i u s A N T A N I N Ą i r B R O N I Ų , s e 
ser į D A N U T Ę i r š e i m ą , d u k t e r ė č i ą E G L Ę E R I N -
G I E N Ę i r š e i m ą b e i k i t u s a r t i m u o s i u s , g i l i a i 
u ž j a u č i a m e i r k a r t u l i ū d i m e s u j u m i s . 

Elena ir Vytas Jasinevičiai 
Teresė ir Juozas Kasparai 

Konstancija Stasiulienė 
Sofija Ripskienė 

Birutė ir Bernardas Vindašiai 
Aldona Stasiulienė 

KOKIŲ PASIKEITIMŲ. 
Atkelta iš 3 psl. 

Dėl ES ta ikomų mui tų iš 
JAV įvežamos višt ienos kai
nos gali išaugti ne t kelis kar
tus , o amerikie t i škų cigarečių 
kaina — maždaug penktada
liu. 

Taip pa t tu rė tų brangt i ir 
Lietuvoje populiar ių kinietiš-
kų prekių kainos. Anot tyrimo 
autorių, kainų, kil imą nemaža 
dalimi lems ir E S taikomi 
antidempingo mui ta i Kinijos 
gamintojams. 

Pavyzdžiui, dviračių kai
nos gali padidėti apie 40 proc., 
avalynės — maždaug 7 proc., 
radijo imtuvų — 9 procentais . 
Tiesa, bus ir a tp igs ianč ių 
prekių — pavyzdžiui , kelioni
nių kupr inių bei sport inių 
krepšių kainos t u r ė t ų suma
žėti maždaug 7 proc., ta ip pa t 
6 proc. tu rė tų smuk t i impor
tuojamų šlepečių kainos . Tuo 
ta rpu norintys pasipuikuoti 
japoniškais automobiliais tu-

ŠEIMOS CENTRO 
SAVAITĖ... 

Atkelta iš 4 psl. 
Visi dalyviai dž iaugės i , 

kad tokios stovyklos idėją pa
laikė J E Panevėžio vyskupijos 
vyskupas Jonas Kauneckas . 
J u k jo rūpesčiu per Vokieti
joje įsikūrusį Renovabis fondą 
buvo g a u t a s f i nansav imas . 
Tai tapo svarbiu, be jokio atly
ginimo vyskupi jos Šeimos 
centrams ta lkinančių savano
rių ne tik mater ia l in iu , bet ir 
moraliniu paska t in imu. 

Šarūne Lapinskaitė 

rės pa tuš t in t i pinigines — jų 
kainos dėl mui tų gali padidėti 
apie 10 procentų. 

D.U. Ar t ik ra i visų pami
nė tų impor tuo t inų prekių 
ka inos pa rduo tuvėse bus 
didesnės? Gal versl ininkai ras 
būdų prisi taikyti? 

VJ?. Daugelis didelių pa
saulio įmonių tu r i padalinius 
visame pasaulyje, todėl pasi
kei tus mui t ams , bus stengia
masi ieškoti paka i t a lų . O 
pavyzdžiui tie patys japoniškų 
automobi l ių gamintoja i t ik
riausiai padidins eksportą į 
Lietuvą iš Europoje įsikūrusių 
gamyklų ir ta ip išvengs tai
komų muito mokesčių. 

Taip pat daugeliu atvejų 
kelis ka r tus dėl muitų brangs-
tančias prekes pakeis Europos 
Sąjungoje pagaminta produk
cija. 

Tačiau nemaža dalis im
portinių prekių t ikrai brangs 
— tam nusi te ikt i galima jau 
dabar. 

**B^>* 
**> JO* 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik S65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St.. Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

http://kavkazcenter.com
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Į ČIKAGĄ ATVYKO KUN. ANTANAS 
GRAŽULIS, SJ 

Paužuolį, techninį patarėją, 
Liudą Ramanauską, iždinin
ką, Stasį Žilevičių, kartotekos 
tvarkytoją, ir Juozą bei Mildą 
Marganavičius - šio pastato 
prižiūrėtojus. Taip pat daly
vavo Virginija Bužėnienė, 
darbšti lituanistinės mokyk
los administratorė. Jos dėka 
padaryta daug pagerinimų 
mokyklai. Ji dėkojo tėvams 
jėzuitams už pagalbą praple-
čiant mokyklos patalpas, 
jiems atsisakius raštinės ir 
svečių kambarių. Daug pa
stangų dėjo ir Jaunimo centro 
valdyba. 

Jaunimo centro Moterų 
pagalbinio vieneto pirm. Ane
lė Pocienė apibūdino darbus, 
kuriuos atlieka šios darbščios 
moterys. Jos rengia suėjimus 
rinkti lėšas lietuviškos tvirto
vės išlaikymui. 

Kun. Antanas Gražulis, 
SJ, trumpai papasakojo apie 
save, pabrėždamas, kad yra 
kilęs iš gausios šeimos, o ku
nigo pareigas eina jau daug 
metų. Aštuonerius metus va
dovavo Jėzuitų gimnazijai 
Vilniuje. Jam patinka dirbti 
su jaunimu. Jis šalia tų pa
reigų dar ėjo dvasios vado 
pareigas Lietuvos skautų or
ganizacijoje. Gyvendamas Či
kagoje taip pat norėtų dirbti 
su jaunimu. Norėtų matyti 
daugiau jaunų lankytojų re
liginėse apeigose. Jam rūpi 
lituanistinių mokyklų plėtra, 
nes Jaunimo centras ir buvo 
statytas jaunimui suburti. 

Kun. A. Gražulis pabrėžė, 
kad mielai bendradarbiaus su 
visomis organizacijomis. 

Antanas Paužuolis 

Kun. Antanas Gražulis, SJ 
Kun. Kazimieras Ambra

sas. SJ, išvyksta į Lietuvą. Jo 
pakeisti į Čikagą, į Tėvų jė
zuitų vienuolyną, atvyko kun. 
Antanas Gražulis, SJ, Lie
tuvoje pasižymėjęs savo veik
lumu. Kun. A. Gražuliui pra
šant. Jaunimo centre įvyko 
Jaunimo centro tarybos ir 
valdybos narių pasitarimas. 

Vaclovas Momkus. einąs 
tarybos pirmininko pareigas, 
padėkojęs Tėvams jėzuitams 
už bendradarbiavimą su pa
sauliečių administracija, pri
statė tarybos narius: Viktorą 
Jautoką. Joną Gradinską, 
Pranę Masilionienę, Antaną 
Paužuolį, Mildą Šatienę, Joną 
Tamulaitį, Stasį Žilevičių ir 
Algį Čepėną (neatvyko dr. 
Petras Kisielius, Aleksas Lau
raitis ir Marytė Utz). Tarybos 
pirmininkas pabrėžė, kad visi 
mes norime išlaikyti šiuos 
pastatus lietuvių visuomenės 
reikalams, o ypač lituanisti
nei mokyklai. 

Jaunimo centro valdybos 
pirmininkė Milda Šatienė 
pristatė valdybos narius: Vik
torą Jautoką. einantį pirm. 
pavaduotojo pareigas. Antaną 

Spalio 19 d., sekmadienį, 
Polonia Banquets, 4604 S. Ar
cher Av.. Chicago, IL, Lietu
vos vyčiai rengia kun. Fr. An-
thony Zakarausko pagerbimo 
pietus: 12:30 p.p. - kokteiliai, 
1:30 - pietūs, po to pagerbimo 
ceremonija. Kviečiame daly
vauti visus narius ir kun. 
Zakarausko bičiulius. Kreip
tis į Anne Marie Kassel tel. 
630-910-5045. 

Prašome pasižymėti -
spalio 26 d.. 12:30 val.p.p.. (po 
11 v. šv. Mišių), ..Saulutė", Lie
tuvos vaikų būrelis" visus 
kviečia į ..Vargdienių puotą" 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. didžiojoje salėje. Bus 
pietūs, programa, o Jūsų 10 
dol. auka Lietuvoje vargingai 
gyvenantiems vaikučiams bei 
studentams bus didelė parama. 

„Mano motinos akimis" — 
tai Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus ir Amerikos indė
nų centro renginys - spalio 8 
d., nuo 6 iki 9:30 v.v. Jame 
dviejų skirtingų kultūrų atstovai 
dalinsis patirtimi bei disku
tuos apie moterų vaidmenį 
tradicinėje ir šiuolaikinėje 
visuomenėje. Renginio metu 
bus galima pasivaišinti tra
diciniais lietuviškais bei in
dėniškais patiekalais. įėjimas 
- 5 dol. (į kainą įeina ir vai
šės). Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus dalyvauja Kultū
rinių ryšių programoje, kurią 
administruoja Field muziejus. 
„Mano motinos akimis" yra 
vienas iš bendrų įvairių Čika
gos muziejų renginių, kurių 
metu galima geriau pažinti 
kitas kultūras ir giliau su
prasti savąją kultūrą bei tra
dicijas. Renginyje dalyvaus 
vyr. ..Draugo" dienraščio 
redaktore Danutė Bidokienė, 
monografijos „Lietuvių pa
pročiai ir tradicijos išeivijoje" 
autore. 

„Seklyčioje" spalio 8 d., 
trečiadienio popietės progra
moje, kalbės poetė, rašytoja 
Eglė Juodvalkė. Ji pasakos iš 
gyvenimo patirties apie „ke
lionę į cukraus kalną". Visi 
maloniai kviečiami į popietę 
su Egle. 

Kviečiama talka: spalio 11 
d„ šeštadienį. 9 v.r. į talpintu-
vą vėl bus kraunama „Sau
lutės" siunta į Lietuvą. Yra 
daugiau kaip 600 dėžių, dvi
račių, invalidų kėdė. ramen
tų. Renkamės Pasaulio lietu
vių centro. Lemonte. žemuti
nėje mašinų aikštelėje. „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis, iš anksto dėkoja ga
lintiems padėti. Informaciją 
teikia Raminta Marchertienė 
tel. 630-243-9488 

Dr. Juozas ir Aleksandra 
Kazickai paaukojo „Saulu
tei", Lietuvos vaikų globos 
būreliui, savo biografinių kny
gų „Vilties kelias", o pianistas 
Rimantas Vingras - savo 
kompaktinių plokštelių (CD). 
Knygą galima užsisakyti už 
25 dol. auką. o kompaktinę 
plokštelę - už 15 dol., čekį ra
šant ..Saulutė" arba „Sun-
light Orphan Aid". 419 Vveid-
ner Rd.. Buffalo Grove, IL 
60089. Tai puikios dovanos ne 
tik draugams, bet ir sau. 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Waukegan-Lake Coun-
ty apylinkės metinis rudens 
pokylis, skirtas pirmojo Lie
tuvos karaliaus Mindaugo 
750-osioms karūnavimo meti
nėms, vyks spalio 18 d. (šešta
dienį), karališkoje vietoje -
Crowne Plaza, 510 East Route 
83, Mundelein. Pradžia: 6 vai. 
v. Visą vakarą šokių muziką 
gros Virginijaus Švabo an
samblis. Kviečiame smagiai 
pasišokti. Vietas pokyliui ga
lima užsisakyti pas Elena 

Skališienę, 119 Sheridan 
Court, VVaukegan. IL 60085; 
tel. 847-623-7927; fax. 847-
244-2889. 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų federacija primena, 
kad spalio mėnesį Čikagos 
arkivyskupijoje skaičiuojami 
Mišių dalyviai. Nuo parapi
jiečių aktyvumo priklausys 
lietuviškų parapijų likimas. 
Tad sekmadieniais kuo gau
siau atvykime į lietuviškas 
Mišias. 

Rengiama videojuosta 
apie Pažaislio vienuolyną. No
rima ją išleisti anglų kalba ir 
išgarsinti vienuolyną tarp 
svetimtaučių. Lėšoms rinkti 
Maąuette Parko Lietuvių na
mų savininkų draugija rengia 
pietus sekmadienį, spalio 12 
d„ po 10:30 v.r. šv. Mišių, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6820 So. Washtenaw. 

Amerikos Lietuvių tary
bos 63-asis suvažiavimas vyks 
lapkričio 8 d„ šeštadienį, Bal
zeko lietuvių kultūros mu
ziejuje 6500 S. Pulaski Rd„ 
Chicago, IL. Pradžia 9 v. r. 
Daugiau informacijos - ALTo 
raštinėje tel. 773-735-6677. 

Spalio 13 d. Tėvų pran
ciškonų vienuolyne Kenne-
bunkporte, Maine, bus auko
jamos šv. Mišios už mirusius 
ateitininkų korp. „Kęstutis" 
narius. Prieš 77-erius metus, 
1926 m. spalio 13 d., įkurta 
„Kęstučio" korporacija Lietu
vai tapus laisvai buvo atkurta 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete. Tarp jos atkūrėjų 
buvo prof. Feliksas Palubins
kas, Vytautas Dudėnas, prof. 
Justinas Pikūnas, pirmosios 
kęstutiečių kartos atstovas -
Kazimieras Pabedinskas ir kt. 

„Seklyčios" restoranas 
jums mielai padės, jeigu patys 
negalite pasigaminti maisto 
Maistas į namus pristatomas 
2, 3, 4, 5 kartus per savaitę 
pagal jūsų pageidavimą. Ap
tarnaujame Marąuette Parko, 
Brighton Parko. Gage Parko 
ir kitus, netoli gyvenančius, 
Čikagos miesto gyventojus. 
Lietuviškas maistas prista
tomas šiltas, skanus ir už 
prieinamą kainą. Teirautis 
atvykus į „Seklyčios" resto
raną 2711-15 W. 71 Str. arba 
tel. 773-476-2655. 

LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius 
ruošia išvyką į Chicago Sha-
kespeare Theater vaidinimą 
„The Taming of the Shrew". 
Iš PLC išvykstame spalio 8 d. 
10:30 v. rvto. Registruotis tel. 
708-346-0756 ir 630-243-
0791. 

BALZEKO LIETUVIU 
KULTŪROS MUZIEJUS 

Field muziejus Čikagoje 
kasmet vykdo „Kultūrinių 
ryšių" programą ir organizuo
ja renginių ciklą, kuris sutei
kia skirtingų kultūrų žmo
nėms galimybę daugiau suži
noti vieniems apie kitus, ge
riau suprasti ir įvertinti kito
kius papročius ir tradicijas 
propaguojančias ar kitokias 
religijas išpažįstančias bend
ruomenes. Tokio pobūdžio 
renginius šiemet sieja bendra 
tema — „Pasikeitimų tradici
jos: stengiantis suprasti taps
mo ritualus". Tarp kitų Field 
muziejaus partnerių yra .ir 
Balzeko- Lietuvių kul tūros 
muziejus. Rugsėjo 10 d. šio 
muziejaus atstovai turėjo gali
mybę dalyvauti Field mu
ziejuje vykusiame vakare , 
pavadintame „Skirtingi požiū
riai į gyvenimo ciklą". Ren
ginyje skirtingų tautų bei kul
tūrų žmonės pasakojo, kaip jų 
papročiuose bei tradicijose pa
žymimi tapsmo ritualai, su 
kokiais svarbiausiais žmogaus 
gyvenimo tarpsniais bei įvy
kiais jie siejami. Daugiausiai 
kalbėta apie gimtuvių, krikš
tynų, vestuvių bei mirusiųjų 
pagerbimo ritualus, diskutuo
ta apie jų prasmę, vietą bei 
įtaką šiuolaikinio žmogaus 
gyvenime. 

Kartu minėtasis renginys 
tapo puikia galimybe Čikagoje 
įsikūrusiems etniniams mu
ziejams pristatyti savo veiklą, 
pasidalinti patirtimi, užmegz
ti naujų ryšių. Field muzie
jaus kiekvienai projekte daly
vavusiai organizacijai suteikė 
galimybę parengti stalą, kuris 
reprezentuotų ir tam tikrą 
tautą ar bendruomenę, ir jai 
atstovaujančios organizacijos 
veiklą. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus Meno sky
riaus direktorė Rita Janz, pa
ruošusi lietuvių papročius 
reprezentuojantį stalą bei pri
stačiusi muziejaus veiklą, pir
majam tikslui pasirinko t ra
dicinius lietuvių tau t in ius 
drabužius vilkinčių jaunųjų 
figūrėles, greta kurių buvo 
demonstruojama jaunosios 
kraičio skrynia. Lietuvių sta
las taip pat buvo dekoruotas 
tautinėmis juostomis bei li-ni-
ne staltiese. Tuo tarpu muzie
jaus bei lietuvių bendruome
nės Amerikoje veikla buvo 
pristatyta, eksponuojant svar
biausiąjį muziejaus leidinį — 
„The Lithuanian Museum Re-
view". 

Pradėtas leisti 1967 m. 
kaip dviejų puslapių informa
cinis leidinėlis (redaguotas 
Frank Zapolio, Vai Ramonio ir 
Paul Žumbakio), šiuo metu, 
Karilės Vaitkutės redaguoja
mas , „The Li thuanian Mu
seum Review" yra spalvotas, 
keliasdešimt puslapių žurna
las, išeinantis kas du tris mė
nesius ir apžvelgiantis ne tik 
muziejuje vykstančius ren
ginius bei parodas, bet ir pa
teikiantis Lietuvos politikos, 
kultūros aktualijų santrauką, 
nagrinėjantis specifines gene
alogijos, filatelijos bei numiz
matikos temas, tokiu būdu at
spindėdamas įvairią lietuvių 
bendruomenės veiklą Čikago
je ir už jos ribų. Galima pasi
džiaugti, kad susidomėjimas 
lietuvių muziejumi buvo ne
mažas, sustojusieji prie šio 
muziejaus ekspozicijos negai
lėjo šiltų žodžių jos rengėjams, 
o atsinešti „The Museum Re-
view" egzemplioriai buvo grei
tai išdalinti tiems, kurie no
rėjo daugiau sužinoti apie 
Lietuvą ir lietuvių muziejų Či
kagoje. 

Vakaro Field muziejuje 
kulminacija buvo trijų itin 
skirtingų ir lietuvių akiai eg
zotiškų kultūrų atstovų pa
sirodymai. Amerikos filipinie
čių bendruomenės atstovai 
vaizdžiai pademonstravo tra
dicinius naujagimio laukimo 
bei gimtuvių ritualus, lydimus 
dainų ir užkalbėjimų. Tuo 
tarpu Čikagos Svvahili institu
to nariai, propaguojantys gau
siausią kalbančiųjų skaičių 
Afrikoje turintį „swahili" dia
lektą bei savitą gamtameldžių 
kultūrą, atliko temperamen
tingą, įspūdingą ir išties už
buriantį vaiko vardo išrinki
mo ritualą, savo reikšme bei 
sampra ta at i t inkantį lietu
viams gerai pažįstamas krikš
tynas. Šis sudėtingas, daug fi
zinių ir psichologinių jėgų iš 
atlikėjų reikalaujantis, ritua
las apima protėvių dvasių 
iškvietimą, vardo išrinkimą, 
vaiko šlakstymą, tėvų sveiki
nimą, dovanų šeimai teikimą 
ir galiausiai visos ben
druomenės ritualinius šokius. 
Tretieji vakaro svečiai — 
Etninės kultūros centro atsto
vai iš Ekvadoro — atliko plas
tišką, lyrišką ir melancholišką 
mirusiojo pagerbimo ritualą, 
kuris , pagerbiant išėjusiuo
sius į Amžinybę, drauge skel
bia prisikėlimo ir naujos gyvy-

Rita J anz ir Vladas Krivickas Field muziejaus renginyje. 

bės pradžios viltį. 
Visi dalyvavusieji renginy

je galėjo įsitikinti, kad net ir 
labai skirtingų kultūrų, patir
čių bei temperamentų žmones 
vienija bendri papročių ir 
tradicijų akcentai: cikliškas 
gyvenimo suvokimas, siekis 
sutapti su gamta, pastangos 
išsaugoti savo tapatybę ir 
užtikrinti jos tęstinumą. 

Field muziejus, drauge su 
savo partneriu Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejumi, 
nuoširdžiai kviečia visus, kas 
nori daugiau sužinoti apie 
kitų tautų tradicijas ir papro
čius ir pagilinti savosios 
kultūros suvokimą, dalyvauti 
kituose „Kultūrinių ryšių" 
programos renginiuose. Arti
miausias renginys, pavadin
tas „Mano motinos akimis", 
vyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje spalio 9 dieną, nuo 
6 v.v. Tai ypač įdomus projek
tas, nes jį lietuvių muziejus 
rengia drauge su Amerikos in
dėnų centru. Vakare dvi tau
tos pristatys skirtingus, bet 
vis dėlto neretai sutampan
čius, požiūrius į lyčių vaidme
nis šeimoje, pasakos apie šei
mos papročius bei tradicijas. 
Renginio metu bus galima 
pasivaišinti tradiciniais lietu
viškais bei indėniškais patie
kalais. 

Lapkričio 5 dieną Lenkų 
kultūros muziejuje (984 N. 
Milvvaukee Ave., Chicago), o 
lapkričio 6 d. Ukrainiečių na

cionaliniame muziejuje <721 
N. Oakley Blvd. Chicago), nuo 
6 v.v. vyks kiti du to paties 
ciklo renginiai — „Pereinant į 
suaugusiųjų bendruomenę: 
šeimos istorija". Juose bus pa
sakojama, kaip lenkų bei 
ukrainiečių tradicijose pažy
mimas vidurinės mokyklos 
baigimas, apie su šia svarbia 
jaunimui švente susijusius pa
pročius pasakos neseniai mo
kyklas baigę mokiniai. Rengi
nio metu taip pat bus galima 
paragauti lenkiškų bei ukrai-
nietiškų patiekalų. 

Gruodžio 6 dieną, Meksi
kiečių kultūros muziejuje 
(1852 W. 19th Street) vyks 
bendras šio muziejaus ir Illi
nois Kambodžos piliečių aso
ciacijos renginys, pavadintas 
„Mirtis, atsinaujinimas ir pri
siminimas: kaip pagerbiame 
išėjusiuosius". Meksikiečiai 
bei Kambodijos gyventojai de
monstruos savo mirusiųjų pa
gerbimo ceremonijas, tokiu 
būdu sukurdami gyvą dialogą 
tarp dviejų skirtingų tautų 
papročių ir tradicijų. Čia taip 
pat bus galima mėgautis tra
diciniu Kambodijos bei Meksi
kos maistu. 

Platesnę informaciją apie 
minėtus renginius bei bilie
tus—kvieti mus galima gauti 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje '6500 S. Pulaski. 
Chicago'. tel.: 773-582-6500). 

Vladas Krivickas 

Jeigu Jūsų draugai šven
čia sukaktuves, jeigu Jūsų 
šeimos narys baigė mokslus 
ar buvo paaukštintas tarny
boje arba jeigu Jums tiesiog 
gera nuotaika, siųskite vi
siems lietuvišką atviruką ir 
užtvindykite pasaulį savo 
meile. ..Draugo" knygynėlyje 
didelis atvirukų pasirinki
mas! 

Nuo šių metų lapkričio 
mėnesio „Pasaulio lietuvis", 
Jūsų visų žurnalas, bus lei
džiamas Punske. Redaktorė — 
Živilė Makauskienė, spausdi
nama ..Aušros" spaustuvėje, 
leidėjas - Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Visą 
korespondenciją redakcijai 
prašome siųsti šiuo adresu: 
Wydawmctwa „Aušra" („Pa
saulio lietuviui"), ui. Mickie-
vicza 23, 16-515 Punsk woj. 
podkaskie. Poland; ei. pašto 
adresas: plietuvis@wp.pl 

Akademinio skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus mirusių 
narių prisiminimo šv. Mišios 
bus aukojamos spalio 12 d., 
sekmadienį, 11 vai. r. Pal. J . 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Lemonte. Po pamaldų visi su
sitiksime PLC vestibiulyje ir 
vyksime į kapines tradiciniam 
kolegų kapų lankymui. Visi 
ASS nariai prašomi dalyvauti 
Mišiose ir lankant kapus . 
Informacija tel. Vyteniui Kir-
velaičiui 630-257-0064. 

BALFo 28-asis skyrius 
Lemonte kasmetinio vajaus 
proga kiekvieną spalio mėne
sio sekmadienį Pal. Jurg io 
Matulaičio bažnyčios priean
gyje rinks aukas po 9 vai. ir 
prieš bei po 11 vai. šv. Mišių. 
Paremkime Bendrojo Ame

rikos lietuvių šalpos fondo 
veiklą. 

Šiemet Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus „Metų žmo
gaus" žymeniu pagerbs puikų 
vadovą, Vilniaus merą Artūrą 
Zuoką už nuopelnus Vilniaus 
miestui ir vilniečiams. Muzie
jaus pokylis, kurio metu Ar
tūrui Zuokui bus įteiktas 
„Metų žmogaus" apdovanoji
mas, įvyks spalio 26 d. vieno 
prestižiškiausių Čikagos vieš
bučių - Peninsula Hotel poky
lių salėje. Maloniai kviečiame 
dalyvauti pokylyje ir kviečia
me Jus įdėti savo asmeninį ar 
organizacijos sveikinimo laiš
ką, verslo reklamą į mūsų po
kylio sveikinimų-reklamų 
knygą, kurią gaus visi pokylio 
svečiai. Dėl informacijos ir 
vietų skambinti tel. 773-582-
6500 Stanley Balzekui. Jr.. 
arba Ritai Janz. 

Dail. Danguolės Jurgu-
tienės, dailininkės iš Michigan 
valstijos, paroda bus atidaryta 
spalio 11 d., šeštadienį. Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje. Paroda dedikuojama ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
750-mečiui. Bus rodomas spe
cialiai šiai progai sukurtas 
ciklas: „Valdovas", „Amžių 
vingiuose", „Kelias į karūną". 

„DRAUGO" POKYLIO 
I RĖMĖJAI 

Algis Ratkelis, Lagūna 
Beach. CA. ne tik grąžino 
..Draugo" laimėjimo bilietėlių 
šakneles, bet dar pridėjo 90 
dol. auką. Esame nustebinti ir 
sužavėti šio mūsų skaitytojo 
dosnumu. Su dėkingumu lin
kime jam savo rankoje laikyti 
bent vieną laimingąjį bilietėlį. 

Cecilija Vaitelienė iš Crys-
tal Lake, IL, grąžino „Drau
go" laimingųjų bilietų šakne
les ir pridėjo 40 dol. auką. 
Labai, labai ačiū! 

Vida Jankauskienė iš 
Maspeth. NY, grąžino ..Drau-

Marijos Nekaltojo Prasi
dėjimo seserų rėmėjų sąskry
dis vyks Putname, Connec-
tieut. seselių vienuolyne. Vėli
nių dieną, sekmadienį, lap
kričio 2 d. Norintys dalyvauti 
tel. 860-928-7955 praneša ne 
vėliau kaip iki spalio 27 d. 

Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis 
seimas spalio 12 d., sekma
dienį. Tėvų marijonų vienuo
lyne 6336 L. Kilbourn Ave.. 
Chicago, IL, prie „Draugo". 11 
vai. šv. Mišios už gyvus ir mi
rusius vienuolyno rėmėjus. 12 
vai. pietūs; 1:30 vai. p.p. re
gistracija ir posėdis. 

go" laimėjimo bilietėlių šak
neles ir pridėjo 40 dol. auką. 
Labai dėkui. 

Irena Kairys, gyv. Oak 
Lawn, IL, pasirūpino, kad jos 
bilietėliai patektų į laimėjimų 
traukimą, kuris bus spalio 19 
d.. ..Draugo" pokylio Martini-
que salėje metu — ji ne tik 
grąžino šakneles, bet atsiuntė 
ir 50 dol. auką. Įvertiname 
dosnumą ir širdingai dėko
jame. 

Viktorija Karai tienė, 
Union Pier, MI. kartu su 
„Draugo" laimėjimo bilietų 
šaknelėmis atsiuntė 90 dol. 
auką. Linkėdami, kad jos bi
lietėlis būtų laimingųjų tarpe, 
tariame ačiū! 

SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

NIEKAD NEBUVO! Tik 
15,9 cento skambinant į 
Lietuvą, 4,9 cnt JAV bet 
kada. Jokių papildomų mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Kreipkitės vakarais lietuviš
kai į DIAL NOW atstovą su 9 
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. Naudodami DIAL 
NOVv paslaugas, tuo pačiu re
miate išeivijos lietuvišką zi-
niasklaidą. DIALNOW — pati
kimiausias ryšys su Lietuva 
bei visu pasauliu! 

mailto:plietuvis@wp.pl

