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Šiame 
numeryje: 
Pavojinga ignoruoti 
alergija- Sėkminga 
„Vaikų diena". Žinovų 

patarimai. 
2 psl. 

Popiežius atvėrė duris. 
Tikimasi balsų iš 
krikščionių demokratų. 

3 psl. 

Pasveikinta Dievo ir 
žmogaus bendrystė. 
Dangaus dovanos. 
Susipažinkime su savo 
„kaimynais" Daržų ir 
darželių skyriuje. 

4 psl. 

JAV LB XVII tarybos 
rezoliucijos. 
Seimininkių vakarėlis. 

5 psl. 

LR gen. konsulas 
„Seklyčioje". -John F. 
Tefft atvyks pas 
lietuvius. „Draugo" 
metinis pokylis. 
Tūkstantmečio Madona 
vėl Brighton Parke. 

6 psl. 

Sportas 
* L e n k i j o j e v y k u s i a m e 

p a s a u l i o j a u n i m o (iki 19 
metų) k l a s i k i n i u šokių čem
p i o n a t e Lietuvos čempionai 
Tadas Ivašauskas ir Erika Ma-
rengolcaitė iš Kauno ..Kaspino" 
klubo pateko į pusfinalį ir su 
Estijos atstovais Romanu Mi-
gunov ir Jelena Galagan pasi
dalijo 10-11 vietas. Kita Lie
tuvos pora Dalius Lukošius ir 
Aiste Stragytė iš Kauno ^Sū
kurio" užėmė 35-ąją vietą. 

* JAV NBA klubo „Sac-
r a m e n t o K i n g s " p u o l ė j a s 
Darius Songaila per trečiąsias 
ikisezonines rungtynes šešta
dienį svečiuose su „Golden 
State \Varriors" komanda pelnė 
16 taškų. 19 minučių žaidęs 25 
metų 206 cm ūgio Lietuvos 
rinktines puolėjas buvo rezul
tatyviausias Sacramento ko
mandoje. 

H L i e t u v o s dv i r a t in inke i 
Edi tai P u č i n s k a i t e i nepavy
ko užkopti ant Kanadoje vyks
tančio pasaulio dviračių sporto 
plento čempionato prizininkių 
pakylos. 27 metų lietuvė, atsto
vaujanti Italijos komandai 
..Michela Fanini" . grupinėse 
lenktynėse šeštadienį finišo li
niją kirto ketvirta. 

Naujausios 
žinios 

Lietuvos 
pareigūnai galės 
vykdyti slaptus 

tyrimus užsienyje 
Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 

— Lietuvos pareigūnai galės 
vykdyti s laptus tyr imus už
sienyje — tokią galimybę nu
mato teisingumo ministro 
Vytauto Markevičiaus pasira
šytas Europos Konvencijos dėl 
savitarpio pagalbos baudžiamo
siose bylose antrasis papildo
mas protokolas. 

Pagal pasirašytą protokolą 
Lietuvos teisėsaugos pareigū
nams suteikiama galimybe 
vykdyti slaptus tyrimus kitų 
valstybių teritorijose. Taip pat 
leidžiama sudaryti jungt ines 
tyrimų grupes, padėsiančias iš
t ir t i sudėtingus nusikaltimus 
bei glaudžiai bendradarbiauti 
su kitų valstybių teisėsaugos 
pareigūnais. 

Minėtas protokolas buvo 
priimtas 2001 metais. Lietuvos 
teisingumo ministras jį pasira
šė praėjusią savaitę Sofijoje vy
kusioje Europos teisingumo mi
nistrų konferencijoje, pirmadie
nį pranešė Teisingumo ministe
rija. 

Trijų dienų renginyje buvo 
aptar tas tarptautinis bendra
darbiavimas kovojant prieš 
tarptautinį terorizmą ir atitin
kamas Europos Tarybos instruk
cijų tuo klausimu įgyvendi
n i m a s ^ ^ Nukelta į 5 psl. 

Prezidentas susirūpino Lietuvos 
verslo ateitimi 

Europos Sąjungoje 

Spalio 8-9 (i Colorado Springs '-JAVi vyko neformalus NATO ir busimųjų sąjungos narių gynybos ministrų susi
tikimas, kuriame nemažai dėmesio buvo skirta kuriamoms NATO greitojo reagavimo pajėgoms. Susitikime buvo 
suregtas praktinis mokymas, kurio metu 26 valstybių ministrams bei kariuomenės vadams reikėjo sureguliuoti 
tarptautine krize viename iš tariamų regionų. 

NATO nuotr.: Susitikime dalyvavę gynybos ministrai. 

2004 metais UNESCO minės Lietuviškos spaudos 
atgavimo šimtmetį 

V i l n i u s - P a r y ž i u s , spalio 
13 d (Elta) — Jungtinių Tautų 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos I UNESCO) mini
mų reikšmingų datų 2004-2005 
metų kalendoriuje bus minimas 
ir Lietuviškos spaudos atgavi
mo 100-metis. 

Šią sukaktį Lietuva gau
siais renginiais pažymės 2004 
metų pavasarį. 

Sprendimas įtraukti Lietu
vai reikšmingą datą į minėtą 

prestižinį kalendorių priimtas 
UNESCO Generalinės asamblė
jos sesijoje apsvarsčius Lietuvos 
pasiūlymą. 

UNESCO minimų datų ka
lendorius — tai prestižinis sąra
šas, į kurį kas dveji metai 189 
UNESCO valstybės narės, tarp 
jų ir Lietuva, gali pateikti pa
saulio kul tūra i , švietimui ir 
mokslui nusipelniusių žmonių 
bei įvykių jubiliejinių datų kan
didatūras. 

Lietuvos Seimas liepos 3 d. 
nutarimu 2004 metus paskelbė 
Kalbos ir knygos metais bei pa
siūlė vyriausybei kitų metų 
Valstybės biudžeto įs ta tyme 
skirti lėšų minėjimo programai 
įgyvendinti. 

Tarp minėjimo programos 
renginių — tarptaut inės moks
linės konferencijos, kilnojamoji 
paroda, skirta parodyti Lietu
vos ir užsienio visuomenei, 

Nukelta į 5 psl. 

V i ln ius , spalio 13 d. <BNS> 
— Prezidentas Rolandas Pak-
sas susirūpinęs , kad Lietuvos 
vers l in inkai -negauna informa
cijos apie busimas verslo taisyk
les Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą. 

Susi t ikime su užsienio rei
kalų minis t ru Antanu Valioniu 
R. Paksas pirmadienį sakė. kad 
verslininkai prašo kuo greičiau 
ir t iksliau paaiškinti , kaip pa
sikeis muit ines procedūros tarp 
naujųjų ES narių, kokias funk
cijas valstybinės tarnybos atliks 
pasienyje ir kaip pasikeis darbo 
jėgos judėjimo apribojimai. 

P r e z i d e n t a s taip pat at
kreipė dėmesį, jog iki 2004-ųjų 
gegužės nepapras ta i svarbu už
tikrinti , kad naujosioms ES na
rėms būtų ta ikoma kuo mažiau 
pereinamųjų laikotarpių, ribo
jančių laisvą prekių, paslaugų, 
kapitalo a r darbo jėgos judė

j i m ą . 
Pasak A. Valionio, Užsienio 

reikalų ministerija kartu su ki
tomis valstybes institucijomis 
šiuo metu rengia informaciją 
apie busimą tvarką pasienyje, 
muitinės procedūras, dokumen
tų bei formuliarų pasikeitimus, 
kad naujoji tvarka netrukdytų 
Lietuvos prekių eksportui j už
sienį 

..Aiškinamasi, kaip pasi
rengti, kad kitų metų gegužės 
1-oji butų lemiamų pokyčių ir 
ES vidaus rinkos procedūrų bei 
tvarkų supaprastinimo diena, o 
ne tik formali diena', žurnalis
tams po susitikimo su preziden
tu sakė A. Valionis. 

Lietuva kar tu su dar 
devyniomis Rytų ir Vidurio Eu
ropos valstybėmis prie Europos 
Sąjungos prisijungs 2004 metų 
gegužės 1 dieną. 

Valstybės vadovai susirūpino nykstančiais 
Lietuvos paplūdimiais 

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas Pak
sas bei Seimo pirmininkas Ar
tu ras Paulauskas paragino ap
linkosaugininkus gelbėti vis la
biau jūros niokojamą Lietuvos 
pajūrį. 

Kaip pranešė Prezidentūra, 
pirmadienį prezidentas Rolan
das Paksas telefonu teiravosi 
aplinkos ministro Arūno Kund
roto, kas yra daroma siekiant 
panaikinti neigiamas audros 
Baltijos juroje pasekmes uni
kaliam gamtos paminklui — 
kopoms — išsaugoti bei už
tikrinti nuolatinę pajūrio kopų 
apsaugą. 

Tuo tarpu A. Paulauskas 
stebisi, kad iki šiol atsakingos 
Lietuvos institucijos ..abejingai 
stebi" šią problemą. Seimo pir
mininkas tikisi, kad Aplinkos 
ministerija ir kitos atsakingos 
institucijos kuo skubiau įver-

^ffii i y t r i, i i,i I i ; iHi. jįsac 
Tfi \TirtxitiT' 

Taip atrodo Palangos paplūdimiai su kelių metrų aukščio skardžiais po 
audrOS Bal t i jos jUroje . Juozo Baltiojaus ELTA) nuotr 

tins jūros stichijos grėsmę ne 
tik Lietuvos pajūriui. Palangos 
miestui, bet ir Lietuvos valsty
bės turizmo verslui bei skirs 
šios opios problemos sprendi
mui reikiamą dėmesį. 

,.Ilgiau užsitęsus tokiam 
neveiklumui, gintariniu pajūriu 
garsi Palanga apskritai gali lik
ti be pajūrio", teigė Seimo pir
mininkas. 

Nuke l t a \ 5 psl . 

Lietuvoje paskelbti 
nauji nekilnojamųjų 

vertybių kultūros 
paminklai 

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) 
— Vyriausybė nusprendė pa
skelbti kultūros paminklais 
nekilnojamąsias vertybes. 

Kaune kultūros paminklais 
paskelbti Prezidentūros rūmų 
pas ta tynas . Maironio rūmai , 
Ministrų kabineto. Karininkų 
ramovės, Lietuvos banko. Kau
no rotušės, Klebonijos bei Kau
no valstybinio muzikinio teatro 
pastatai. 

Kultūros paminklais pa
skelbti Kauno meno mokyklos 
pastatynas. Kauno pilies lieka
nos, A. Žmuidzinavičiaus. Kip
ro ir Miko Petrauskų namai ir 
funikulierius. Kultūros pamin
klais pripažinti ir Chodkevičių 
rūmų pastatynas Vilniuje. Ch. 
Frenkelio vasarnamis Šiauliuo
se ir siaurojo geležinkelio ruožo 
Panevėžys-Rubikiai dalis. 

Spalio 13 dieną Lietuvos pajūryje vykstančiose Tarpt.Mitinėse pratybose 
..Gintarine jura 2003" („Amber Sea 2003" I prasidėjo aktyvioji fazė — 
buvo vykdomos šių pratybų operacijos. Jų metu karo aviatoriai, pėstinin
kai ir jūrininkai įgyvendino jungtinio štabo suplanuotus karinius veiks
mus. Pratybose Baltijos valstybių kariai mokėsi priimti NATO valstybių 
k a r i n e s p a j ė g a s k a r o a t v e j u . Sauliaus Venckaus ELTAi nuotr. 

Paš to siuntų taisyklėse — 
lengvatos 

V i l n i u s , spalio 13 d. (Eltai 
— Nuo lapkričio 3 dienos keičia
si pašto siuntinių apmokestini
mas, o gyventojai galės ribotais 
kiekiais siųsti alkoholinių gėri
mų, kvepalų, kavos, šokolado, 
cukraus bei pigių papuošalų. 

Iki šiol siųsti tokias prekes 
paštu buvo draudžiama. 

..Kaip ir šiuo metu. ta ip ir 
įsigaliojus vyriausybės nutari
mui, iki 160 litų vertės siuntos 
nebus apmokestinamos. 

Nuo 160 iki 1.210 litų vertės 
s iuntos bus apmokest intos 

PVM < Pridėtinės vertės mokes
tis), jeigu tai nėra pirkimo par
davimo sandoris, o nuo 1.210 iki 
3.000 litų — PVM ir 3.5 proc. 
importo muitu", teigė Vilniaus 
teritorines muitinės Pašto posto 
viršininkė Dovilė Kraulaitienė. 

Anot pareigūnes, iki šiol 
siuntos, kurių verte siekė nuo 
160 iki 400 litų. buvo apmokes
tintos PVM. o per 400 iki 3.000 
litų — PVM ir 10 proc siuntinio 
vertes importo muitu, bet iš 
bendros sumos atimant 400 li
tų. Nukel ta į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(flemon&s APP Reuters. AP M M t o t ITAR-TASS. BNS 

JįTMŲ agentūrų oranefeimais) 

EUROPA 

* L i e t u v o s kariai ne tik 
saugo T ė v y n ę , bet ir tvarko 
piliakalnius. 

L ie tuvo je viešės NATO 
karo laivu j u n g i n y s . 

S e i m a s siunčia „žval
gybą" į Lenkijos ir Ukrainos 
parlamentine asamblėją 

* Užs i en io reikalų minis
t r a s n e m a t o ga l imybių 
taikytis su atleistais diplo
matais 

: T ė v y n ė s sąjunga to l iau 
p r o p a g u o j a dviejų va ikų 
šeimos visuomenes idėją. 

Soc ia l l ibe ra la i į par la
m e n t i n i o E k o n o m i k o s ko
m i t e t o p i r m i n i n k u s siūlo 
Vaclovą Karbauskį 

Luxemburg . Europos Są
jungos (ES) užsienio reikalų 
ministrai pirmadienį susitarė 
dėl 200 mln. eurų (690 mln 
litų * paramos Irakui atstatyti , 
tačiau vis dar neaišku, kiek 
pinigų skirs kiekviena valsty
be. Dabar visiems labiausiai 
rupi tai. kiek kiekviena ES na
rė norės pažadėti per tarptau
tine, rėmėjų konferenciją, kuri 
turi vykti spalio 23-24 dienomis 
Madride Ministrai sutiko su 
Europos Komisijos pasiūlymu 
2003-2004 metams pažadėti 
200 mln eurų iš ES biudžeto, 
sakoma bendro pareiškimo tek
ste, kuriam turėtų būti pritar
ta. Europos Komisija šį pažadą 
oficialiai paskelbs Madride. J 
minimą sumą nejskaičiuoti pi
nigai, apie kuriu skyrimą Mad
ride turėtų paskelbti atskiros 
valstybes ES bendro pareiški
mo tekste pabrėžiama ..Irako 

suvereniteto a tkūr imo ir vi
siems irakiečiams atstovaujan
čios Irako vyriausybes įsteigi
mo demokratinių rinkimų keliu 
svarba". 

B e r l y n a s . Izraelio vyriau
sybe, atrodo, pasirengusi smog
ti užkardomąiį smūgį Iranui. 
kad užkirstų kelią Teheranui 
vykdyti branduoline programa. 
praneša Vokietijos savaitraštis 
..Der Spiegei" Remdamasis Iz
raelio specialiąja tarnyba 
..Mossad" leidinys rašo. kad už-
kardomąjį smūgį gali smogti 
šeši koviniai lėktuvai ..E 16". 
kurie privalo ..vienu metu ir vi
siškai" sugriaut i numatytus 
Irano objektus. Pasak ..Mos
sad" atstovų, tai padaryti ne
lengva, bet techniškai įmano 
ma. Trys iš šešių minėtų bran
duolinių objektu ..visiškai neži
nomi tarptaut inei bendrijai", 
rašo žurnalas Tuo tarpu ofi
cialus Irano vyriausybes atsto 

vas Abdollah Ramezanzadeh. 
komentuodamas šiuos praneši
mus, sakė: „Mes įpratę prie pa
našios kvailos Izraelio retorikos 
ir net nematome reikalo j ją at
sakyti. Bet Izraelis žino, kad 
kelti netvarkos mūsų šakyje 
jam nevertėtų" Pasak pareigū
no, Iranas pasirengęs visa savo 
galia atremti bet kokius pana
šius puolimus. 

j J A V 1 
V a š i n g t o n a s . JAV parei

gūnai įtaria, kad valstybės kon
troliuojamuose bankuose Sirijo
je laikoma iki 3 mlrd. dolerių 
Irako turto, kurį užgrobė buvęs 
prezidentas Saddam Hussein, 
sekmadienį pranešė žurnalas 
..Time". Savaitraštis, remda
masis neįvardytais šaltiniais. 
teigė, jog Vašingtonas pareika
lavo Damasko grąžinti pinigus. 
t.Kiaii nėra patenkintas Da
masko bendradarbiavimu. JAV 
valstybes sekretorius Colin Po-
well pateikė reikalavimą per 
gegužės mėnesį Damaske vyku
sį susitikimą su Sirijos prezi
dentą Bashar Assad. Praneši
mas pasirodė tuo metu. kai 

JAV7 ir Sirijos santykiai vis blo
gėja, o JAV Kongrese ketinama 
sugriežtinti Sirijai ta ikomas 
sankcijas. JAV prezidento 
George W. Busho administraci
ja yra pareiškusi, jog nepriešta
raus tokiam žingsniui. Vašing
tonas Damaską vadina teroris
tų rėmėju bei įtaria, jog Sirija 
yra susijusi su Irake prieš JAV 
pajėgas rengiamais išpuoliais. 

Vaš ing tonas . JAV kariuo
menė nusiuntė į Iraką grupę 
psichologų, kurie turi išsiaiš
kinti, kodėl šioje valstybėje sa
vanoriškai iš gyvenimo pasi
traukia tiek daug amerikiečių 
karių. Per pastaruosius septy
nis mėnesius Irake nusižudė 11 
kareivių ir trys jurų pėsti
ninkai — vidutiniškai 100.000 
karių toko 17 savižudybių per 
metus Jprastas savižudybių ro
diklis kariuomenėje yra 13 
savanoriškos mirties atveju 
100.000 karių, rašo laikraštis 
„USA Today" Dauguma savi
žudybių buvo įvykdytos po ge
gužes 1 dienos, kai Vašingtonas 
paskelbė didžiųjų kovinių ope
racijų pabaigą. Ekspertų nuo
mone, pakelti prieš save ranka 

karius skat ina depresija, sun
kios ir pavojingos gyvenimo są
lygos, užtrukusi dislokacija ir 
lengvai prieinami ginklai. JAV 
kariuomene dėl psichologinių 
problemų n a m o išsiuntė jau 
478 kareivius, tarnavusius Ira
ke. 

Į IRAKAS Į 
B a g d a d a s . JAV vadovau

jama Irako administracija turi 
imtis skubių veiksmų besi
plečiančiam islamo ekstremiz
mui pažaboti, nes priešingu at
veju šalyje gali kilti pilietinis 
karas , pirmadienį sake aukšto 
rango anglikonų pasiuntinys, 
tarpininkaujant is tarp priešiš
kų musulmoniškų partijų. Koa
licijos laikinosios administra
cijos laukia sunki užduotis uz-
megzti santykius su įvairiausių 
pažiūrų ir priešiškai vienas 
kito atžvilgiu nusi teikusiais 
dvasininkais, kad kaimyninis 
šalys negalėtų naudotis politi
niu vakuumu, atsiradusiu Ira
ke nušal inus Saddam Hussein 

B a a k u b a . Mėginimas nu
žudyti Irako Dijalos provincijos 
gubernatorių Ahdullah Shahad 

al-Jaburi pirmadienį žlugo, bet 
per pakelėje padėtos bombos 
sprogimą buvo sunkiai sužeisti 
du policininkai ir nesmarkiai 
nukentėjo vienas civilis asmuo. 

ARTIMIEJI RYTAI 
R a m a l a . V a k a r u Kran

t a s . Palestiniečių prezidentas 
Yasser Arafat po ligos visiškai 
pasveiko, ir jį gydę egiptiečių 
gydytojai sugrįžo į Kairą. Kiek 
anksčiau palestiniečių pareigū
nai neigė pranešimus, esą 74 
metu Y Arafat. ilgametis pa
lestiniečių išsivadavimo simbo
lis, patyrė širdies smūgį arba 
serga skrandžio vėžiu. Penk
tadieni Y Arafat dalyvavo Rą-
nialos būstinėje vykusiose pa
maldose — per kelias pastarą-
sias dienas tai buvo pirmasis 
viešas jo pasirodymas. Prezi
dentas atrodė išblyškęs, tačiau 
jokių silpnumo ženklų nesi
matė, jis nusilenkinejo ir klau
pėsi niekieno nepadedamas. 
Penktadienį Y. Arafat dalyvavo 
Ramalos būstinėje vykusiose 
pamaldose — tai buvo pirmas 
jo viešas pasirodymas per pas
tarąsias kelias dienas 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ALERGIJA GALI NUMARINTI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Daugiau kaip 50 milijonų timo dermat i tas , dilgininė. 

amerikiečių vargsta su alergi
ja: jų niežtinti nosis varva, 
akys ašaroja ir čiaudulys 
vargina. Tos dažnos negerovės 
diagnoze ne visada esti lengva 
— ji išskirtina nuo slogos. 
Atskyrimui alergijos nuo slo
gos atskilkime faktus nuo pa
sakų, išsiaiškinkime kai ku
riuos nesusipratimus ir suži
nokime jos gydymą. Tada aler
gija bus pakenčiamesnė. 

Alergija yra neįprasta reak
cija kitais atžvilgiais nekenks
mingai medžiagai, vadinamai 
alergenu. Jis gali būti įkvėp
tas, nurytas ar ant odos atsi
radęs. Sugertas alergenas pa
gamina antikūnių. Šie verčia 
celes, vadinamas „mast" ce
lėmis, išleisti chemikalą hista
miną, kurio gausesnis kiekis 
sukelią alergijai būdingus mi
nėtus negerumus. Alergijai 
gydyti vartojami vaistai anti-
histaminai sumažina perviršį 
histamino. 

Alergenų įvairumas 
Paprasti alergenai yrą žie

dadulkes, pelėsių sporos, dul
kės, gyvulio pleiskanos, 
plunksnos, vabzdžio įgėlimas, 
kai kuris maistas ir vaistas. 
Sunku susekti žiedadulkių 
alergenus, nes jų gausybė yra 
lauke. Kadangi žiedadulkės 
atsiranda tam tikru metų 
laiku, tai ir alergijos negeru
mai esti laikotarpiais. O pelė
sių' sporos gyvuoja" šiltoje, 
drėgnoje ir nedaug apšviestoje 
vietoje, kaip vonios kambary
je, drėkinamo ir oro valymo 
aparatuose, nepaisant metų 
laiko. Alergenų turinčios spo
ros patenka oran,.ir įkvėptos, 
sukelia alergiškus negeru
mus. Apskritus metus esti ma
žos dulkių kirmėlaitės. Jos 
veisiasi šiltoje ir drėgnoje 
medžiagoje, kur ir žmogaus 
odos skutenos esti. Jos gali 
sukelti alerginį. negerumą. 
Lova turi apie du milijonus 
mažų gyvūnėlių (mites). 
Vabzdžio įkandimas, kai kuris 
maistas ir ypač vaistai gali SUT 
kelti sunkius alerginius nege
rumus, kartais pavojingus 
1 anaphylactic shock). Jei negy
doma, tie negerumai gali su
kelti sąmonės netekimą, ap
mirimą (coffla! ar net mirtį. 

Alerginių negerumų 
sukeltos ligos 

Alerginiai negerumai gali 
sukelti šias ligas: alerginį ri
nitą — šieno šiltinę, egzemą, 
kontaktinį dermatitą, maistui 
alergiją, urtikariją ir astmą. 
Alerginė sloga — rinitas bei 
šieno šiltine apsireiškia kvė
pavimo negerumais, kaip čiau
dulys, niežtinti, tekanti nosis, 
jos užgulimas, kosulys, švilpas 
alsavimas ir patinusios; niež-
tincios vandeningos akys. 

Gali atsirasti ir odos 
uždegimas — egzema, prisilie-

kas sukelia odos paraudimą, 
niežulį, išbėrimą ar gūželius. 

Kiti alergenai, kurie daž
nai rišasi su maistui alergijo
mis ir negerumais kai ku
riems vaistams, paliečia virš
kinimo sistemą ir sukelia vi
durių skausmą. Je i šniokš-
tančiai alsuoji, kvapo trūksta, 
kosti ir sunku ant krūtinės su 
kitais negerumais, gali būti 
prisiartinai prie astmos — 
prie bronchų susiaurėjimo, 
kas labai apsunkina alsavimą. 
Svarbu žinoti, kad jausminė 
įtampa gali sukelt i tokį 
negerumą. 

Alergijos gydymas yra trejopas 
1. Vengimas alergenų ar 

jaudiklių, sukeliančių alergi
jos negerumus. 

2. Negalint jų išvengti, 
imami vaistai — antihistami-
nai bei prieš pritvinkimą 
(decongestants). 

3. Kai tos dvi priemonės 
nešalina alergijos sukeltų ne
gerumų, griebiamasi specia
laus alerginio atsparumo gy
dymo (specific allergy immu-
notherapy), idant susilaikytų 
alerginė liga. Ta imunoterapi-
ja kitaip žinoma kaip alergijos 
adatos (allergy shots); jų kele
tas suleidžiama, kad kūnas 
pasigamintų atsparumą (im-
munityi alergenams. Tos ada
tos turi tokius alergenus, ku
rie sirgdina ligoni; Alergistas 
gydytojas kiekvieną adatą pri
taiko ypatingam, ligoniui, 
labai atsargiai dozuodamas. 

Įsigykirne daugiau 
šviesos alergijos reikale 
Milijonai amerikiečių ser

ga alergija, o vis dar" daug jų 
pakankamai nesiorientuoja 
tos ligos reikale. Štai tos 
šviesos keli spinduliai. 

Alergija nėra psichosoma
tinė negerovė. J i yra tikra liga 
ir negydoma sunkiai vargina 
ligonį. 

Alergija turi dvi dalis: ypa
tingas jaudiklis ir j am alergi
nis ar imunologinis atsakas. 

Alergija yra rimta liga ir 
nedelsiant gydoma. Negydo
ma menkina žmogaus gyveni-' 
mą: trukdosi miegas ir moks
las, atsiranda chroniškas al
savimas — prisiplaka astma ir 
sinusitas, nukenčia oda '— iš
bėrimas bei egzema ją var
gina. Kai kurios maistui aler
gijos gali sukelti pavojų gyvy
bei (anaphylaxis). Yra žmonių 
svogūnams mirštamai jautrių. 

Ne gyvuliukų plaukai, bet 
baltymas, esąs jo seilėse, su
kelia alergiją. J ie , vienas kitą 
glamonedami, perduoda aler
genus plaukams ir odai: jų 
pleiskanos sirgdina. Dauguma 
jų turi pleiskanas, seiles ir 
šlapimą — visi jie gali sirgdin-
ti. Todėl beplaukiai gyvuliu
kai yra naudingesni (kaip 
vėžiai, gyvatės, žuvys, vėžliai). 

Kad ir ilgai su gyvuliukais 
bendrausi, alergija nesuma
žės. Gyvenant be gyvuliukų, 
pradings ir jų sukelta alergija. 
Jei tarp neišgalima, tai ne- . 
laikoma miegamajame gyvu
liukų, maudomi jie du kartus 
per savaitę, idant ore suma
žėtų alergenų kiekis ir tegul 
nealergiški šeimos asmenys 
šukuoja juos lauke ir dažnai 
valojų vietą. 

Tik teikiamos gydytojų 
alerginės adatos duoda atspa
rumą — imunitetą alergijai. 
Bet nedažnas ir klaidingas 
susilietimas su žiedadulkėmis 
neteikia atsparumo, priešin
gai padidina galimybę įsi
jautrinimo tam alergenui. 

Alergiją turintieji turi imti 
vaistus — antihistaminus, 
pagal gydytojų nurodymą, o ne 
vien tada. kai alergija esti per 
sunki. Pakaitinis gydymas nė
ra tiek veiklus kaip su receptų 
gaunami vaistai, todėl nevar
totinas. 

Nėra saugios vietos nuo 
alergijos ir astmos. Pietvaka
riuose apsigyvenus, gali laiki
nai sumažėti alerginiai nege
rumai, bet ten įsigyjamas jaut
rumas naujiems alergenams. 
Šieno šiltinės vardas yra 
klaidingas — ne šienas suke
lia alergiją — nosies tekėjimą, 
čiaudulį, sunkumą alsuoti ir 
kitus negerumus, bet augalai, 
kurie žydi, ir pelėsių sporos. 
Labai spalvoti augalai yra ma
žiau alergiški, nes jų žieda
dulkės yra sunkokos ir lipnios, 
taip kad mažiau teršia orą — 
ne tiek vėjas jas išnešioja kiek 
vabzdžiai. 

Dabar dar nėra pagydoma 
astma bei alergija. Tik tinka
mai gydantis tokie ligoniai 
gali išgyventi normalų, veiklų 
gyvenimą. Vaikai neišauga iš 
astmos. Jie lieka jautrūs visą 
amžių, nes astma yra chro
niškas per didelio reagavimo 
stovis. Įkvėpiami vaistai yra 
saugiausi ir veiksmingiausi 
nuo astmos. Ne kas kitas, o 
alergistai ir imunologijos spe
cialistai yra pajėgiausi pagal
bininkai alergijoje ir astmos 

priepuoliuose. 
Rūkymas sukelia alergiją 

ir astmą. 
Daugelio natūralaus ne

perdirbto maisto baltymai, o 
ne chemikalų priedai sukelia 
90 proc. alergiją. Nuodingų 
augalų aliejinis nuodas kenkia 
ir gali prilipti prie aprėdo, 
šuns kailio, sodo įrankio ar 
dėvimų pirštinių. Plaukis 
muilinu vandeniu laike 20-30 
minučių, pirm negu tie nuodai 
įsigers į odą. Nuodų likučiai 
gali užsilaikyti metais, todėl 
gerai nusivalyk nuo jų. 

Alergijos sezoninė kontrolė 
Nuo alergenų saugokimės 

pavasari. Pavasarį ne tik gy
vuoja žiedadulkės (pollen) žy
dinčių medžių, žolių, piktžolių, 
bet ir lietaus sukelti pelėsiai 
auga apie namus ir juose. Su 
pavasariniu apsišvarinimu 
esti sukeliami dulkių gyvū
nėliai iki šiol ramiai vietoje 
tūnoję. ' 

Atsikratymui pavasarinės 
alergijos elkis šitaip ketverio-
pai. 

1. Kas savaitę skalbk lovos 
baltinius karštu vandeniu. 
Plaukis galvą ir kūną, prieš 
atsigulant; abieji gali turėti 
daug žiedadulkių. 

3. Reguliariai plauk pake
liamus kilimus. 

3. Dažnai keisk oro vėsin
tuvų filtrus dulkių ir žie
dadulkių gausos išvengimui. 

4. Pavasarį valydamas ar 
dažydamas dėvėk pirštines ir 
kaukes dulkių ir chemikalų 
taršos sumažinimui. Kas dvi 
savaites siurbk dulkes. 

Vasarinė apsauga nuo 
alergenų 

Šiluma ir drėgmė yra gera 
dirva gausėti kai kurioms 
žiedadulkėms, naiglai ir pelė
siams. Apsisaugojimas nuo jų 
nebus sunkus, prisilaikant šių 
šešių nurodymų. 

1. Apsisaugosi nuo astmos 
antpuolio, neidamas iš stiprios 
šilumos į stipriai vėsinamą vietą. 

2. Būk viduje tarp 5-10 
vai. prieš pietus — tada ore 

žiedadulkių esti gausumą. 
3. Džiovink baltinius vidu

je, ne lauke — tas užlaiko 
viduje žiedadulkes. 

4. Pjaudamas žolę, dėvėk 
kaukę. Baigęs, išsimaudyk, iš
plauk plaukus ir pakeisk rū
bus. 

5. Jei esi alergiškas bitės 
įkandimui, dėvėk apavą, ilgas 
kelnes ir ilgarankovius marš
kinius. Nevartok plaukams 
chemikalų bei kvepalų. 

6. Šalink piktžoles iš savo 
kiemo — jos gali sukelti 
alerginius negerumus. 

Rudeninė apsauga 
nuo alergenų 

Ruduo gali nebūti alergijos 
sužadintoju. Prisilaikyk se
kančių trijų nurodymų. 

1. Naudok drėgmę šalintu-
vą, kad rūsys būtų sausas ir 
be pelėsių. Valyk jį dažnai, 
grindų plastiką ir dušo užuo
laidas su pelėsius žudančiu 
chemikalu. 

2. Dėvėk veido kaukę, grėb
damas lapus ar dirbdamas su 
šienu. 

3. Sodink mažiau žieda
dulkių gaminančius augalus, 
kaip tulpes, irisus, azalijas, 
pušis. 

Žieminė apsauga nuo 
alergenų 

Užlaikyk savo namų vidų 
be žiedadulkių, koks yra ir 
lauke oras. Elkis ketveriopai 
šitaip. 

1. Malkas krosniai lauke 
laikyk. Tas saugos vidų nuo 
teršalų. 

2. Jei gyvuliukų pleiska
nos kelia negerumus, maudyk 
juos kas savaitę ir juos laikyk 
apribotoje vietoje, kad jie 
neterštų viso buto. 

3. Dažnai valyk šildymo 
kaminus — tas sumažins 
dulkių kiekį. 

4. Kaip ir vasarą, venk 
staigių temperatūros kaitų — 
šalčio lauke ir šilumos viduje. 
Tokia kaita gali sukelti astmą. 

Šaltinis: „Family Medicine Net 
Guide", Vol. 1, No. 1, July 2003. 
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EDMUNDAS VT21NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga! susitarimą 

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

150 E: Huron. Suite 1000 
Chicago. IL 60611 

Valandos paaal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagai susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKILJ UGOS - 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 kairią. Susitarimui kalbėti 
angliškai arba lietuviškai 

4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St.. 
Oak Lawn. IL 60453 
Tel. 708^23-5155. 

ČIA GALĖJO BŪTI 
JŪSŲ 

SKELBIMAS 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFtofOLOGAS-SIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GERAI PAVYKO „VAIKŲ DIENA" 
Rugsėjo 20 dieną vyko 

„Kids Day America/Interna-
tionaF Lockport mieste. Šią 
dieną „Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab" klini
ka, kuriai vadovauja daktarė 
Vida Puodžiūnienė, organiza
vo sveikatos muge vaikams. 
Įvykis labai gerai pavyko. 
Dalyvavo per 300 žmonių ir 
gydytojai patikrino per 100 
vaikų. Tuo pačiu metu gais
rininkai pamokė vaikus, kaip 
saugiai elgtis su ugnimi ir visi 
vaikai gavo „Child Identifi
cation" kortele su savo pirštų 
atspaudais ir kita informacija, 
kurią tėvai parsinešė namo. 
Po visų daktarų ir gaisrininkų 
stočių, du vaikai laimėjo nau
jus dviračius. Taip pat vai
kams grojo muzika, buvo gėri
mai ir užkandžiai, karate ir 
policijos šunų pasirodymai. 

„Healthy Connection Chi
ropractic & Rehab" klinika ne
mokamai tikrino vaikų 

nugaros sveikatą. Tuo pačiu 
metu vaikus tyrinėjo kiti, dr. 
Vidos pakviesti, daktarai: kojų 
specialistas (podiatrist), aler
gijų specialistė ir akių dakta
ras. Kaip anksčiau minėta. 
Lockport gaisrininkai dalyva
vo, mokė vaikus saugumo ir 
parodė kelis gaisrininkų 
sunkvežimius. 

„Man vaikų sveikata yra 
labai svarbi. Esu patenkinta, 
kad gavom patikrinti tiek 
daug vaikučių. Tikiu, kad 
kitais metais dalyvaus dar 
daugiau vaikų", sakė daktarė 
Vida. 

Apie Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab 

kliniką 

Si klinika yra istorinėje 
Lockport miestelio dalyje. 
Adresas: 1000 S. State Street, 
Suite 201, Lockport. IL 60441. 
Klinikoje yra pacientų priėmi

mo kambarys, du terapijos 
kambariai, trečias kambarys 
masažam, atskiras rentgenui 
kambarys ir didelis kambarys, 
skirtas fizinei terapijai. Klini
ka specializuojasi manualine 
ir fizine terapija, sporto trau
ma, nugaros, kaklo ir sąnarių 
gydymu, galvos skausmais, 
migrenom, „carpal tunnel" 
negalia, artritu, dietos ir vita
minų patarimais, alergijom, 
masažų terapija. 

Apie daktarę Vidą 

Dr. Vida I. Puodžiūnienė 
yra chiropraktikos gydytoja 
„Healthy Connection Chiro
practic & Rehab Clinic". Ji įsi
gijo bakalauro laipsni iš kūno 
kultūros su sporto medicinos 
specialybe George Mason uni
versitete. Vėliau įsigijo mag
istro laipsnį tose pačiose mok
slo srityse Illinois State uni
versitete. Po to baigė chiro-

Vaikai n u o m a ž e n s p r a t i n a m i r ū p i n t i s s a v o s v e i k a t a . Rugsėjo 20 d 
Lockport mies te ly je buvo s u r u o š t a v a i k ų s v e i k a t i n g u m o d i e n a , ku r i a i 
vadovavo c h i r o p r a k t e dr . V ida I P u o d ž i ū n i e n ė . 

praktikos mokslus geriausioje 
chiropraktikos mokykloje 
Amerikoje. National College of 
Chiropractic. kuri dabar vadi
nasi National University of 
Health Sciences (Lombard, 

IL). Daktarė Vida turi dau
giau kaip 10 metų patirtį, 
dirbant klinikoje, gydant įvai
rias ligas ir sporto traumas. 

Info 

ŽINOVAI PATARIA 
ATSARGA KELYJE 

Dažnai g i rd ime, kad,ke ly je 
(net. miesto gatvėse• įvyko 

avar i ja , kai automobi l is pa
k l iuvo po sunkvež imiu arba 
buvo jo užkliudytas. 

Nors. va i ruo jant mašina, 
visuomet re ik ia atsargumo, j o 
ypač re ik ia, ka i ke l iu r ieda 
daug sunkvežimių. Štai v ie
nas kitas patarimas, kuris galbūt 
paries išvengti nelainios. 

- Niekuomet ne lenk i t e 
sunkvež imio dešine ke l io 
puse. 

- Jeigu negal i te m a t y t i 
vairuotojo, atsispindinčio sunk
vežimio šone esančiame veidro
dėlyje, vairuotojas jusu maši

nos taip pat negali matyti, to
dėl būkite atsargūs, kad jis 
staiga nepasuktų į jūsų kelią 
ir nekliudytų mašinos. 

-Je igu reikia išvažiuoti iš 
greitkelio, išvažiuokite, pas
kui sunkvežimį, neužbėkite 
jam už akių, ir staiga nesukite 
į išvažiavimo kelią. 

- Nevažiuokite per daug 
arti paskui sunkvežimį. 

- Niekuomet nepamiški
te, kad dideliems sunkveži
miams staiga sustoti neįma
noma, jie taip pat daug lėčiau 
suka į kitą kelio liniją., lėčiau 
įsibėgėja, pradėjo važiuoti. 

- Jeigu sunkvežimis rodo 
signalą, kad ruošiasi sukti į 
dešinę, neprivažiuokite per ar

ti dešinėje pusėje: jie suka 
daug platesniu puslankiu (wi-
de turns), dėl to gali automo
bilį užkliudyti ir sutraiškyti. 

KAIP ATSIKRATYTI 
NENORIMAIS LAIŠKAIS 

Kasdien kiekvienas gau
name įvairių laiškų, siū

lančių kredito korteles, pasko
las, keliones, prašančių pini
gų. Tie laiškai užkemša pašto 
dėžutes ir gali būti net nuos
tolingi (pvz., jeigu siūloma 
kredito kortelė ir jau joje įra
šyta asmens pavardė bei kita 
informacija ir tai patektų į ne
teisingo žmogaus rankas). 

Kaip tuo nenorimu paštu at
sikratyti'.' Rašykite šiuo adresu: 

Mail Preference Service 

Direct Marketing Association, 
P.O. BOT 9008 

Farmingdale, NY 11735-9008 

Jūsų pavardė ir adresas 
bus išbrauktas iš sąrašo, kuris 
paprastai platinamas šios 
sąjungos nariams. 

PER DAUG LAUKINIŲ 
ŽĄSŲ 

Laukinės kanadiškosios žą
sys (Canada geese) yra dar 

vienas pavyzdys, kaip lauki
niai gyvuliai, paukščiai ar au
galai prisitaiko prie naujų gy
venimo sąlygų. Šios žąsys taip 
priprato prie žmonių, kad ap
sigyvena miestų parkuose, pe
ri vaikus prie greitkelių esan
čiuose tvenkiniuose ir „gano

si" pievelėse daugiaaukščių 
pastatų palangėse. Jeigu po
relė laukinių žąsų (ir dar su 
pulkeliu žąsiukų) daugeliui 
sukelia malonią šypseną, pul
kų pulkai golfo aikštėse, tven
kiniuose, ežerėliuose ir jų pa
krantėse sudaro daug nepa
togumų ir net pavojų sveika
tai. Vien Illinois valstijoje yra 
per 80,000 laukinių žąsų, ku
rios čia jau ir žiemoja. 

Žinovai pataria į nedide
lius tvenkinius ar ežerėlius 
paleisti vieną kitą pripučiamą 
žaislinį (natūralaus dydžio ir 
spalvos) aligatorių ar kroko
dilą. Skrisdamos pro tvenkinį, 
žąsys negali atskirti, ar tai 
tikras roplys, todėl nenusilei
džia ant vandens. Kad „kro
kodilas" atrodytų tikresnis. 

verta retkarčiais jį tvenkinyje 
perkelti į naują vietą. 

PASIRŪPINKITE SAVO 
JRANKIAIS" 

• Nedėkite jokių metalinių 
indų (net puodelių ir lėkštelių 
su sidabriniu ar auksiniu pak
raštėliu), o taip pat aliumini-
jaus folijos į mikrobangp. — ga
li kilti gaisras, mikrobangė 
perkaisti arba visiškai sugesti. 
Taip pat dažnai išvalykite 
mikrobangos vidų. nes aptiš-
kusios sienelės ar pribėgusi 
skysčių apatinė lėkšte gali su
gadinti šį naudingą įrankį. Ži
novai pataria, šildant ar ver
dant mikrobangoje, patiekalo 
neuždengti plastmasine plėve
le, nes iš jos išsiskiria chemi

kalai, kurie gali ilgainiui būti 
vėžio priežastimi. Geriau maistą 
uždengti vaškuotu popieriumi, 
popieriniu rankšluostėliu arba 
tam skirtu plastmasiniu dangteliu. 

•Po kiekvieno skalbinių 
džiovinimo iškratykite džio
vintuvo sietelį, nes ten susirinko 
pūkai ne tik silpnina jo veikimą, 
bet gali būti gaisro priežastimi. 

• Bent kartą per metus iš
valykite šaldytuvo apačioje 
esančius vamzdžius. 

• Jeigu žioruos metu savo 
bute naudojate oro drėkintuvą 
(humidifier), dažnai jį išva
lykite ir pakeiskite filtrus, nes 
drėgnos ir vešios sąlygos jo 
viduje yra labai derlinga dirva 
įvairioms bakterijoms, kurias 
drėkintuvas gali paskleisti vi
same bute. 
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TIKISI BALSŲ IŠ 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

ELEKTORATO 

Konserva tor ių vadas d a r planuoja po l i t i nę ra i šką , be t 
mąs to i r apie K a č e r g i n ę 

VIDMANTAS VAUUSAITIS 

Neseniai Kapitoniškėse, 
ant Kauno marių kranto, įvy
ko Konservatorių partijos Kauno 
apskrities ir Suvalkijos regio
ninis sąskrydis, kuriame buvo 
svarstomos partijos perspek
tyvos artėjančiuose Seimo rin
kimuose, išrinktas šio regiono 
konservatorių pirmininkas. 
Juo tapo Kauno miesto pirma
sis vicemeras Kazimieras 
Starkevičius. Renginyje daly
vavo apie 60 partijos regiono 
atstovų, taip pat buvęs parti
jos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Tuo tarpu dabar
tinis partijos 'pirmininkas 
Andrius Kubilius renginiui 
reikšmės neskyrė — nedalyva
vo. Vytautas Landsbergis 
davė išskirtinį pasikalbėjimą 
„Draugo" dienraščiui. 

— Ko tikitės iš artėjančių 
Seimo rinkimų, kaip Konser
vatorių partijos korėjas ir jos 
autoritetas? 

— Aš tikiuosi, kad susi
klostys naujas politinis spek
tras. Kitoks negu dabar ir — 
geresnis. Kad nebus tokia 
lemianti kairioji dauguma, 
kartu su naujomis populis
tinėmis, iš esmės beidėjinėmis 
partijomis, kurioms rūpi tiktai 
valdžia. Tikiuosi, kad partijos, 
kurios turi ideologiją, ir bū
tent — dešiniosios pakraipos 
ideologiją, sustiprins savo 
įtaką. 

— Kuo Jūsų tikėjimas 
grindžiamas? Konservatorių 
šiame Seime buvo mažai, per 
šią kadenciją jie laikėsi, gali
ma sakyti, tyliai, nepasireiškė 
niekuo, kas galėtų atkreipti 
rinkėjų dėmesį... 

— Iš tikrųjų jeigu rinkėjai 
priekaištautų mums, kodėl 
mūsų yra nedidelė frakcija, jie 
turėtų priekaištauti sau, nes 
nuo jų balsavimo priklauso, 
kokia mūsų frakcija. 

— Bet gal jie sprendė 
pagal praėjusios kadencijos 
konservatorių raišką, kai jie 
turėjo Seime daugumą? 

— Dabar jau reikia vertin
ti pagal tai. kas vyksta šian
dien. Nepasitenkinimo kairių
jų partijų politika, nusivylimo 
neskaidriais, šališkais, grupi
nės politikėlės veiksmais yra 
labai daug. Ir skandalų be ga
lo daug. Žmonės turėtų pasi
ilgti ko nors kito, negu amžina 
kairiųjų dauguma, kurią šie 
norėtų, be abejo, dar ir su
stiprinti, bijo ją prarasti. Jau 
dabar, pradėję rinkiminę 
kampaniją, labai aršiai, dema
gogiškai puola konservatorius. 
Tai reiškia, kad mūsų net la

biau bijo, negu liberalų, ir bijo 
mūsų įtakos sustiprėjimo. 
Galbūt jaučia, kad konserva
toriai vėl gali gauti daugiau 
įtakos ir varžyti kairiųjų dik
tatūrinius užsimojimus. 

— Kokie botų jūsų partijos 
potencialūs sąjungininkai? Ką 
galėtumėte matyti kaip savo 
jĮMirtiiriini bflniiTiiŲniurt 8rimr'> 

— Aš galvoju pirmiausia 
apie rinkėjus. Taip ir reikia 
galvoti. Tai tie žmonės, kurie 
balsuoja už dešiniąsias parti
jas, ir anksčiau balsuodavo. 
Dalis žmonių, kurie balsuoda
vo už krikščionis demokratus, 
kažin ar dabar turės tiek pa
sitikėjimo tiems krikščionims 
demokratams, kuriems vado
vauja dr. Kazys Bobelis. Ne
aišku, kiek įtakos galės įgauti 
tie krikščionys demokratai , 
kurie nesutiko su dr. Bobelio 
vadovavimu ir pasiliko su par
tijos pirmininku, akademiku 
Z. Zinkevičium, o dabar išsi
rinko pirmininku Ignacą Už
davinį. Tikiuosi, kad Tėvynės 
sąjungoje steigiama Lietuvos 
krikščioniškosios demokrati
jos frakcija, gali būti tas sig
nalas žmonėms, už ką verta 
balsuoti. Mūsų partija kon
soliduoja, teikia, jungia ir kon-
servatoriškos pakraipos, ir 
krikščioniškosios demokrati
jos pakraipos žmones. Iki me
tų pabaigos, numatome, prie 
mūsų prisijungs dar ir Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga. Tai didelės ir 
garbingos praeit ies organi
zacija, bet kartu simbolizuo
janti vertybes, už kurias daug 
kas ir gyvybes atidavė. 

kratuos frakcijos įkūrimas 
konservatorių partijoje, kaip 
atrodo, atidaro naują kon
frontacijos ruožą su veikian
čiais krikščionimis demokra
tais. Jau dabar girdėti balsų, 
piktai vertinančių i i jūsų par
tijos žingsnį 

— Na, ką padarysi. Mes 
siūlome telktis. Jeigu mums 
nesiseka susitarti su vadais, 
kurie kažkodėl ir be šitos frak
cijos steigimo visą laiką mato 
mus kaip priešus, ir tai įvardi
ja savo pokalbiuose su rinkė
jais, esą konservatoriai labai 
blogi, nereikia jų remti, tai čia 
yra galimybė parodyti, kad 
yra ne taip. Mes ne prieš 
krikščionis demokratus. Yra 
labai daug krikščionių demo
kratų, kurie eina su mumis 
kartu. Galbūt vadai bijo, kad 
jų asmeninė įtaka sumažės ir 
dėl to pyksta. Bet mes nema-
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Sea. Ona Mikailaiti 

Pro atviras duris 

NATO generalinis sekretorius George Robertson (viduryje) Colorado Springs spalio 8-9 d. vykusiame nefor
malaus NATO ir pakviestųjų šalių gynybos ministrų susitikime kalbasi su Rumunijos (I. Pascu) ir Lietuvos (L. 
Linkevičius — dešinėje) gynybos ministrais. NATO nuotr. 

nom, kad ant mūsų pyksta 
krikščionys demokratai. Tai 
būtų klaidingas įsivaizdavi
mas. 

— Kai kurie stebėtojai ma
no, kad kaip tik konservatorių 
partijoje vyksta neviena
reikšmiški procesai, juos žymi 
ir partijos vadovybės pasikei
timas. Drauge su naujo kon
servatorių pirmininko atėji
mu, matyti tam tikra gravi
tacija liberalų—centristų parti
jos link, kalbama, kad ateityje 
konservatoriai gali įsilieti į 
plačią liberalinės krypties sro
vę. Ar Jūs nepastebite tam tik
ro atsitolinimo nuo vertybių, 
kurias konservatoriai savo 
kūrimosi pradžioje deklaravo? 

— Aš nemanau, kad taip 
yra ir kad taip galėtų įvykti. 
Tam tikri sąlyčio taškai su li
beralais visada ir visose šalyse 
yra, būtent, per ekonominę 
politiką. Bet ne per socialinę 
politiką ir juo labiau ne per 
vertybinę orientaciją. Konser
vatorių ir Lietuvos konserva
torių vertybinė orientacija yra 
pastovi, giliai pagrįsta. Tuo 
tarpu liberalai net ir to ne
siekė. Jie net ir neigia būtiny
bę turėti aiškius vertybinius 
pagrindus. Anot jų, tai yra 
laisvė neturėti labai didelių 
principų, užtenka vien kalbėti, 
kad vienintelis principas yra 
laisve, tuo pačiu ir laisvė nuo 
principų. Tai tam tikras pa
radoksas. Tai negali būti pa
stoviai patrauklu, ir kad mes 
pereitume į tokį požiūrį. Aš 
manau, kad dalis liberalų gali 
subręsti ir priartėti prie kon-
servatoriškų vertybių, o ne 
atvirkščiai. 

— Kai, kalbėdami apie 
konservatorius, turime prieš 
akis prof. Landsbergį, galima 
suprasti tai, ką Jūs kalbate. 

Bet juk dešimties metų kon
servatorių istorija parodė, kad 
šioje partijoje buvo ar yra 
stiprių vadų, kuriems ta verty
binė dimensįja rūpi, geriausiu 
atveju, retorikos lygmenyje. 
Pasižiūrėkime į koalicijas sa
vivaldybėse ir matysime, kad 
kai kurios konservatorių są
jungos sudarytos su abejotinos 
politinės reputacijos grupė
mis, įskaitant ir buvusius V. 
Šustausko partijos bendražy
gius... Ar tai nebus tam tikras 
nemalonus šleifas konservato
riams artėjančiuose rinkiniuo
se? 

— Tai gali būti kabinama 
kaip „šleifas". Tai situacijos, 
kurios susidaro konkrečiose 
vietose, sudarinėjant vieno
kias ar kitokias koalicijas. Iš 
tikrųjų mes turėjom rimtų 
probleminių svarstymų dėl kai 
kurių vietovių, nes tos ribos, 
kurias buvome užbrėžę dėl po
litinio bendravimo su kai ku
riomis partijomis, pasirodė ne
būtinai tokios absoliučios, kad 
jų reiktų laikytis ir atiduoti 
valdžią kairiesiems vien dėi 
to, kad kur nors trūksta vieno 
arba dviejų balsų. O tas vienas 
ar du balsai ateina iš tokių 
partijų, su kuriomis, kaip su 
partijomis, mes nebendradar-
biaujam ir nenumatom ateity
je eiti į kokias nors koalicijas. 
Ir štai toje konkrečioje vietovė
je reikia to vieno balso. Ir tada 
mūsų partija, manau, skirtin
gai nuo kitų partijų, svarstė 
kaip rimtą moralinę ir politinę 
problemą. Ir jeigu padarė tokį 
išimtinį sprendimą, tai būtent 
suprasdama, kad čia ne juo
kais yra daroma, o dėl konk
rečios realios situacijos štai 
būtent ten. Ir kad taip bus ge
riau tam rajonui, ar to miesto 
žmonėms, negu kitas varian

tas, jeigu mes užbrėžtume 
tokią visiškai neperžengiamą 
liniją. Aš manau, kad tai, ką 
Jūs paminėjote apie šustaus-
kininkus, tai tokių atvejų tur
būt nėra. 

— Tai yra Kaune. Valdan
čioje koalicijoje, į kurią įeina ir 
konservatoriai, yra bent kele
tas buvusių Laisvės sąjungos 
narių. 

— Kaune? Bet tai buvu
sieji... Na, tai tokių plaukio
jančių iš partijos į partiją Lie
tuvoje yra, ir turbūt negalima 
sakyti, kad žmogus perėjo į 
kitą partiją ir vis tiek atsinešė 
tą buvusią partiją, kurioje 
anksčiau ieškojo savo vietos. 
Visaip galima įtarti, bet labai 
dažnai turbūt yra svarbu, kaip 
tas žmogus elgiasi: ar jis de
struktyvus, ar gali būti ir, per 
daug nekenkdamas, padėti 
vykdyti bendrą koalicinę lini
ją. Praktinė politika vis tiek 
turi savo niuansų. Aš niekada 
nepritarčiau susidėjimui su 
partija, kuri tikrai blogai 
mūsų identifikuojama. Bet 
grynai dėl to, kad kas nors 
kada nors buvo kokioje parti
joje... Buvo daugybė žmonių 
komunistų partijoje... Reikia 
žiūrėti, kokia konkreti situaci
ja yra šiandien. 

— O ką galėtumėte pasa
kyti dėl potencialaus bendra
darbiavimo su konkrečiomis 
partijomis, sakysim, liberalais 
demokratais, socialliberalais? 
Ar su jais kokios nors konser
vatorių sąsajos galimos? 

— Labai sunku iš anksto 
kategoriškai pasakyti... Tie 
pavadinimai arba kai kurie 
pasireiškimai, daromi tų par
tijų vardu, gali būti ir kitokie 
rinkimų išvakarėse, rinkimų 
metu arba po rinkimų. 

Nukelta į 5 paL 

S.m. spalio 16 d. popiežius 
Jonas Paulius II švęs 
savo valdymo 25-metį. 

Bažnyčios istorijoje ši yra vie
na ilgiausių popiežiaus kaden
cijų, kuri seka vieną pačių 
trumpiausių, būtent Jono 
Pauliaus vos 34 dienas Šv. 
Petro soste. 

Išrinktas 1978 m., kardi
nolas Karol Wojtila tuomet 
buvo 58 metų amžiaus. Dabar 
jis išvargęs' ir liguistas 83 
metų senelis. Kai kas skuba 
jam išpranašauti greitą mirtį 
— to netrukus tikisi sulaukti 
„Time" žurnalo redaktoriai ir 
Vienos kardinolas Kristophe 
Schoenborn, paskelbęs, jog 
popiežiui belikę vos keli mėne
siai gyventi. 

Į tai šventasis Tėvas atsa
kė ne žodžiais, o veiksmais, 
atlikdamas dar vieną piligri
minę kelionę — 144-tąją — į 
šiuolaikinį Pompėjos miestą, 
kur yra Marijos šventovė. To
kiu būdu jis paminėjo Ro-
žančinės šventę spalio 7 d., be
simelsdamas už taiką. Nuo 
pat pradžios nepritaręs Irako 
karui, susirinkusiems sakė, 
jog labai liūdna, kad naujasis 
tūkstantmetis prasidėjo, karo 
audrų aptemdytas ir žmonių 
krauju nudažytas. Jis dar už
siminė, jog dabar, kaip ir seno
sios Pompėjos laikais (miestą 
sunaikino Vesuvijus 79 m. po 
Kr.), reikia skelbti Kristų vi
suomenei, atitolusiai nuo 
krikščioniškų vertybių. Šie jo 
žodžiai ataidėjo prieš 25-erius 
metus išreikštą kvietimą žmo
nijai: plačiai atverkite duris 
Kristui! Tie žodžiai tapo jo 
popiežiavimo leitmotyvu. 

Popiežius išliejo savo jė
gas, bekeliaudamas po pasaulį 
ir asmeniškai aplankydamas 
daugybę kraštų (šiemet lankė 
Kroatiją ir Slovakiją). Apke
liavęs 70,000 mylių, savo skry
džiais yra apjuosęs žemės ru
tulį 29 sykius. Savo asmeniu 
visiems žmonėms nurodė pla
čiai atvertas duris į Kristaus 
Bažnyčią. Paskutinės kelionės 
į Slovakiją metu, buvo tiek 
nusilpęs, jog reikėjo pagalbos 
atsistoti. Nepaisant to, vis vie
na ryžosi atlikti visą nu
matytą vizito programą. Grį
žęs į Vatikaną, popiežius 
matomai atsigavo, pailsėjo. 

Spalio 16 d. jis ketina iš
kilmingai baigti savo paskelb
tus Rožančiaus metus ir pra
dėti jubiliejaus iškilmes. Jis 
bus apsuptas pasaulio vys
kupų bei kardinolų, įskaitant 
ir rugsėjo mėn. paskirtus kar
dinolus, kurie bus apdovanoti 
kardinoliškomis insignijomis 
iškilmių metu. (Popiežius pa

skyrė 31 naują kardinolą.) 
Spalio 19 d. popiežius paskel
bė Kalkutos Motiną Teresę, 
vargšų globėją, Katalikų Baž
nyčios šventąja. Per 25-erius 
savo valdymo metus, popie
žius Jonas Paulius II į alto
riaus garbę yra iškėlęs 476 
įvairių tautybių bei kraštų 
asmenis. 

Pirmą sykį aplankęs Ame
riką 1979 m. spalio 2 d., 
popiežius aukojo šv. Mišias 
New York futbolo stadione, 
kur apeliavo į turtingų ame
rikiečių sąžinę: „Amerikos ir 
viso pasaulio vargšai yra jūsų 
broliai ir seserys Kristuje..." 
Tą pačią dieną jis buvo kal
bėjęs Jungtinių Tautų Gene
ralinei asamblėjai, atkarto
damas savo pirmtakio Pau
liaus VI žodžius: „Tenebūna 
karo, tegu niekados nebūna 
karo!" 1982 m. aplankęs Di
džiąją Britaniją, popiežius Jo
nas Paulius II protestantams 
britams padaręs tokį stiprų 
įspūdį, jog žymusis JLondon 
Times" laikraštis tuomet taip 
rašęs: „Jeigu būtų toks titulas 
kaip 'Pirmasis pasaulio pili
etis', Jonas Paulius II tikrai 
būtų vertas būti juo apdovano
tas". 

Išleidęs neįtikėtiną daugy
bę raštų — enciklikų, apašta
linių paraginimų, įvairių 
laiškų bei instrukcijų — jose 
yra išdėstęs tikėjimo tiesas, 
pasinaudodamas teologiniu 
bei filosofiniu lobynu ir jas 
iliustruodamas gyvenimiško 
patirties įvaizdžiais taip, kad 
jos būtų suprantamesnės ir 
patrauklesnės šiuolaikiniam 
žmogui. Evangelizuoja jis ne 
vien žodžiu, bet ir prasmin
gais gestais: bučiuodamas lan
komo krašto žemę, apkabin
damas ligonius, glostydamas 
vaikučius ir laimindamas, lai
mindamas visus. Viešose au
diencijose jis būna susikaupęs 
ir atidus, o skendėdamas mal
doje — pvz., lankydamas 
Kristaus pėdomis numintą 
Šventąją žemę — jis tarsi 
susiliečia su anuo pasauliu, 
tuo rodydamas mums visiems, 
kokia galinga yra malda. 

Ir dabar, nors kai kas jį 
kritikuoja, kaip toks paliegėlis 
drįsta viešai rodytis ir dar 
kalbėti, popiežius savo nega
liomis primena, jog nereikia 
kūno silpnumo gėdytis. Juk ir 
Kristus kančioje pasirodė silp
nas, bejėgis, o prisikėlimu 
laimėjo viską. Mėgstamiausią 
savo posakį yra pasiskolinęs iš 
šv. Augustino raštų: _Esu 
vyskupas jums, o krikščionis 
drauge su jumis". 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibi ro t r emt i e s a tmin imu i 
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Tokiam gyvenimo būdui 

reikėjo ir geležinės sveikatos. 
Rytais keldavomės penktą 

valandą, prausdavomės ir pė
dindavome į valgyklą dubenė
lio skystos, be jokio uždaro, 
ropių arba runkeliu balandos, 
duonos ir gabalėlio žuvies. 

Po pusryčių, ragindami į 
darbą, barakus perbėgdavo 
darbų skirstytojai, o tada bri
gadomis rikiuodavomės prie 
lagerio vartų. Išeinančius su
skaičiuodavo, o jeigu trūkdavo 
žmogaus — kol surasdavo din-
gusįįj. sulaikydavo visą bri
gadą. Darbų skirstytojas, toks 
pat kalinys, su savo padėjėjais 
neišėjusius į darbą varydavo 
iš barakų mušdami lazdomis. 

Vieną rytą Breiva iš guolio 
jau nebepakilo. 

— Pone notare, gal jums 
kuo nors?.. — paklausiau jį. 
nors supratau, kad jau niekas 

jam nebepadės. — Išvesime 
jus į mišką. Pasėdėsite prie 
ugnies. 

— Ačiū, mielas Algi. Jau
čiu, kad mano sąnarių nebe-
atšildys jokia ugnis... Jokia 
šios žemės ugnis... 

J is liūdnai pasižiūrėjo ir 
padavė man ranką. 

— Algi, grįžęs į Lietuvą, 
perduok jai mano paskutinį 
sudie... 

— Ką jūs... Kam taip kal
bėti... — lemenu susijaudinęs. 
— Abu sugrįšime... 

— Aš jau ne, Algi... Jau 
ne... 

Miške neišėjo iš galvos no
taro žodžiai. Grįždami iš dar
bo, ties vartais pamatėme... 

Sniege gulėjo žmogus. 
Bušlato skvernai, plačiai atsi
lapoję, buvo išskėsti ant snie
go lyg pašauto paukščio spar
nai. Viena koja pariesta. 

antroji — ištempta. Rankos 
atmestos plačiai į šalis, tary
tum jos būtų prikaltos prie 
nematomo kryžiaus. Jo žila, 
trumpai kirpta galva gulėjo 
aptirpusio sniego duobutėje... 
Veidas žiūrėjo į dangų, tary
tum paskutinę kančios aki
mirką būtų ieškojęs ten paguo
dos. 

Tai buvo notaras Breiva. 
Niūrūs ėjome pro šalį. 

baisėdamiesi nelaimės draugo 
likimu. Praeidamas pasilen
kiau ir ranka paliečiau jo 
kaktą. Ji buvo dar drungna... 

Ivanas, buvęs iš ryto bara
ke, papasakojo apie paskutinę 
Breivos kelionę. 

Vos išėjome į darbą, atbėgo 
darbų skirstytojas su dviem 
padėjėjais, nutrauko nuo jo 
antklode ir liepė keltis. Breiva 
atsakė: 

— Darykit ką norit. Ne
begaliu. 

— Aš pamokysiu tave, 
senas simuliante! Greičiau! 

Darbų skirstytojas kirto 
senukui lazda. 

Notaras ėmė judėti, šiaip 
taip apsirengė, bet, keldama
sis nuo narų, griuvo. Darbų 
skirstytojo padėjėjai čiupo 
žmogų, vienas už vienos kojos, 
kitas už antros ir išvilko iš 
barako. Senukas buvo užsi
merkęs, vien lūpos krutėjo, ta
rytum būtų kažką tyliai sakęs. 
Jo galva trinksėjo į medines 
barako grindis, į slenkstį. 

Ivanas iš tolo nusekė paskui. 
Šitaip jj nuvilko prie var

tų. Siauras nušluoto sniego ta
kas liko paskui. 

Šitą kelią mačiau ir aš. 
— O. kraugeriai! — sus

paudęs kumščius sušuko vagi
šius, nusisuko nuo manęs ir 
išėjo iš barako. 

Breiva buvo mūsų briga
dos žmogus. Jis turėjo drauge 
su visais prie darbo ir drauge 
grįžti. Numetė jį prie vartų, 
kad grįždami pamatytume ir 
bijotume. 

Dabar ji nugabens į lavoninę. 
Laisvėje pikčiausias vagies 

priešas — milicininkas, o 
lageryje — prižiūrėtojas. Vagis 

nepraleis progos neįgėlęs jam, 
neišplūdęs jo arba sargybinio. 
Tarp kriminalinių ir apsaugos 
darbuotojų kartais prasidėda
vo ištisos keiksmų varžybos. 
Blatnieji vienodai žiūrėjo į 
visą lagerio administraciją, 
tiktai į akis lojoti nei opero, 
nei viršininko neišdrįsdavo. Ir 
vis dėlto atsirasdavo žmonių, 
kurie dirbdavo operui, prane
šinėdavo jam apie nuotaikas 
barakuose. 

Bendradarbiauti su kūmu 
buvo pavojinga, tačiau vieno
kiu ar kitokiu būdu jis lagery
je subūrė visą šnipų tinklą. 
Stukačių buvo kiekvienoje 
sekcijoje, todėl operas gerai 
žinojo, kas zekams vadovauja, 
ko jie klauso, kas jiems įta
kingas, ir šitiems žmonėms jis 
skirdavo daug dėmesio. 

Opero pareiga buvo kaupti 
žinias apie kalinius, užkirsti 
kelią pabėgimams, skaldyti, 
likviduoti organizacijas, iš
vengti streikų ir sukilimų. Net 
ir silpni, išbadėję žmones ryž
davosi kraštutinėms priemo

nėms. 
Mūsų skyriuje opero kon

tora buvo atskirame namelyje, 
kurį vadindavo „mažuoju", ar
ba „ypatinguoju". 

Namelį aptarnaudavo kres
nas žilstelėjęs gruzinas, opero 
pasiuntinys. Jis kūrendavo 
krosnį, palaikydavo švarą ir 
visą opero darbo laiką, kad 
būtų po ranka, tūnodavo na
melyje, o už tai gaudavo ge
riausio katilo maistą. 

Zekai nekentė visų admi
nistraciją aptarnaujančių kali
nių, o ypač tų, kurie dirbo ope
ro žinioje. Tokius visada laiky
davo kūmo šnipais, — daž
niausiai taip ir būdavo. 

Mažojo namelio gruzinas 
ypatingų žinių nesurinkdavo, 
nes visi jį įtarė ir jo saugojosi. 
Operui reikėjo tokių žmonių, 
kuriais zekai pasitikėtų, kurių 
neįtartų. Deja, tokių irgi netrūko. 

Devintą valandą ryto ope
ras atėjo į mažąjį namelį. Tai 
buvo pusamžis, apkūnus žmo
gus, ant galvos kailinė ausinė 
kepure, ant baltų kailinių — 

kapitono antpečiai, skruostai 
įraudę nuo šalčio. Kūmas buvo 
puikios nuotaikos, linksmas — 
gerai išsimiegojęs, po sočių 
pusryčių. 

— Sveiki, pilieti viršinin
ke! — pasveikino jį gruzinas. 

— Kas gero. Achaladze? — 
paklausė operas, neatsakyda
mas į pasisveikinimą. 

— Nieko ypatingo. Normalu. 
— Žodžiu, lageryje tvarka? 
— Beveik... 
— O kodėl ne visiškai? 
— Tarp blatnųjų kažkas 

vyksta... 
— Kaip tai kažkas? Kas gi9 

— Kažkoks judėjimas. Jie 
kažką daro. 

— Kažkas, kažką... Tai tu 
sužinok, ką daro. 

— Negaliu. 
— Hm... O kaip tu manai, 

ką jie galėtų daryti? 
— Nežinau... 
— Jeigu jie ką nors daro, o 

tu tai pastebi, tada tau kyla 
kokių nors minčių. įtarimų0 

A? — neatlyžo operas. 
Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

PASVEIKINTA DIEVO IR ŽMOGAUS 
BENDRYSTĖ 

NERIJUS SMERAUSKAS 

Spalio 7 dieną Bažnyčios 
liturgijoje minime Švč. Mer
gelę Mariją, Rožinio Kara
lienę, iš lietuviškų tikėjimo 
šaltinių kylančią Marijos Ro-
žančinės vardu. Laiške „Mer
gelės Marijos Rožinis" šventa
sis Tėvas šią maldą atsklei
džia kaip lobį, kurį turime iš 
naujo atrasti ir priimti į savo 
gyvenimą. 

Švęsdami šią Rožinio Ma
rijos šventę, prisiminkime 
Jono Pauliaus II mintis apie 
rožinį. „Aš pats nepraleisda
vau nė vienos progos, raginda
mas dažnai kalbėti rožinį. \ u o 
pat vaikystės ši malda užėmė 
svarbią vietą mano dvasinia
me gyvenime. [...] Rožinis 
lydėjo mane džiaugsmo ir 
išmėginimo momentais. Jam 
aš patikėdavau daugelį rūpes
čių. Jame visada rasdavau 
paguodos. [...] 1978 m. spalio 
29 d., vos dviem savaitėms 
praėjus po išrinkimo į Petro 
sostą, tarsi sieloje nujaus
damas, šitaip kalbėjau: Roži
nis - mano mylima malda. Tai 
nuostabi malda. Nuostabi 
paprastumu ir gilumu. [...] 
Galima sakyti, kad rožinis yra 
malda, savotiškai komentuo
janti Vatikano II Susirinkimo 
Konstitucijos 'Lumen Gen-
tium' paskutinį skyrių, ku
riame kalbama apie nuostabų 
Dievo Motinos buvimą Kris
taus ir Bažnyčios slėpinyje. Iš 
tikrųjų 'Sveika, Marija' fone 

prieš sielos akis vienas po kito 
vyksta svarbiausi Jėzaus 
Kristaus gyvenimo įvykiai. 
Telkdamiesi į džiaugsmo, 
(šviesos), kančios ir garbės 
slėpinius, jie gyvai jungia mus 
su Jėzumi per jo Motinos 
širdį. Kartu į šias rožinio de
šimtis mes galime surinkti 
visus mūsų asmeniško ar 
šeimos gyvenimo, mūsų šalies, 
Bažnyčios, žmonijos įvykius, 
t.y. mūsų asmeniškus ir mūsų 
artimo įvykius, ypač artimi
ausių ir labiausiai mums rū
pinčių žmonių įvykius. Šitaip 
paprasta rožinio malda išsilie
ja žmogiškojo gyvenimo rit
mu". 

Melsdamiesi Rožinį, pagal 
tradiciją naudojamės simbo
liniu rožių vėriniu. Šios die
viško grožio, tačiau dygliuotos 
ir žemiško gyvenimo skausmą 
bei kančią įprasminančios, 
gėlės vardas prigijo pačios 
domininkonų vienuolių išpla
tintos maldos pavadinimui. 
Rožių vėrinys išreiškia gilią 
Dievo ir žmogaus bendrystę. 
Juo nuosekliai keliaujame per 
krikščioniškąją meilės ir kan
čios Išganymo įvykių istoriją, 
siekdami savyje atpažinti ir 
išskleisti sukurtojo, Jėzumi 
Kristumi įkūnyto ir atpirkto 
dieviškumo daigus. 

Išganymo slėpinių ap-
vaikščiojimas savo turiniu lei
džia naujai įprasminti gilią, 
širdį ir protą apimančią kon

templiacijos maldą. Tuo ro
žančiaus vėrinys yra brangus 
lobis, pranokstantis paprastą 
paviršutinišką „Sveika, Mari
ja" skaičiavimą ir saugantis 
nuo mechaniško jo varstymo. 
Maldos vėriniu artėjame prie 
Nukryžiuotojo, mirusio ir pri
sikėlusio Kristaus, kuris atve
ria ir užsklendžia pačios mal
dos kelią. Krikščionio gyveni
mas ir malda susitelkia į 
Kristų. Visa kyla iš jo, visa 
krypsta į jį ir visa per jį Šven
tojoje Dvasioje garbina 
Dangaus Tėvą. 

Vesdamas maldos judėji
mo ritmu, Rožinio vėrinys 
mums primena nesibaigiantį 
gilios krikščionio bendrystės 
su Gyvenimo Viešpačiu ir to
bulėjimo kelią. O tobulėjimas 
— jautriu dėmesingumu ir 
artimo darbais panašėjimas į 
Jėzų Kristų prasideda jau čia, 
žemėje, kiekvieno mūsų kas
dienybėje. Anot prakilnaus 
kardinolo V. Sladkevičiaus, 
„Dangaus negalima pradėti 
nuo dangaus. Pradėkime jį, 
gyvendami žemėje. Ko žemėje 
nepradėsi, to ir danguje ne
turėsi. Čia tik netobulai gali 
regėti Dievo veidą, bet jei to 
nenorėsi ir nesieksi, niekada 
ir ten jo neišvysi". Tai mūsų 
bendrystė su žmogumi ir 
Dievu, šeimyniškas santykis 
su Dievu, kuris yra Tėvas. 
„Sūniškas" ryšys sieja mus ir 
su Marija, „Viešpaties tar
naite" (Lk 1, 38), galiausiai -
su pačiu Kristumi, kuris, 
būdamas Dievas, iš meilės 
mums tapo „tarnu" (Fil 2,7). 

Karaliene Šventojo Roži
nio, melski už mus, kad pras
mingu savo gyvenimu kaip 
rožės žiedus vertume dieviš
kus pasaulio išganymo slėpi
nius, o tarpusavio ir Kristaus 
bendryste taptume gyvuoju, 
Dievo veidą atspindinčiu 
Rožinio vėriniu. 

TRYS DANGAUS DOVANOS 
ARKJVYSK. 

SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Eucharistijos dovana. 
Po stebuklingo duonos pa

dauginimo Jėzus pažadėjo 
duoti savo kūną ir kraują kaip 
valgį; o Paskutinės vakarie
nės metu išpildė savo pažadą. 
Bažnyčia gavo Eucharistiją 
kaip didžiausią Dievo dovaną 
ir nuolat prisimena Kristaus 
žodžius: „Kas valgo mano 
kūną ir geria mano kraują, 
tas turi amžinąjį gyvenimą ir 
aš jį prikelsiu paskutiniąją 
dieną... tas pasilieka manyje 
ir aš jame". (Jn 6). 

Buvo laikas, kai tik ne
daugelis pasinaudodavo Eu
charistijos dovana. Vaikystėje 
patarnaudamas šv. Mišioms 
matydavau kasdien kelias 
moteris, priimančias Švč. 
Sakramentą, ir man atrodė, 
kad šitos moterys yra ypač 
šventos, nes kasdien priima 
Komuniją. Anuomet vyravo 
paprotys Komuniją priimti tik 
vieną kartą po išpažinties. Šis 
paprotys bažnyčioje atsirado 
iš perdėto griežtumo. Net ir 
lengvos nuodėmės buvo laiko
mos kliūtimi priimti Komu
niją. Iš tikrųjų, Kristus liko 
su mumis po eucharistiniais 
pavidalais, kad maitintų ir 
stiprintų pačius silpniausius 
žmones, bet kai kam atrodė, 
kad šia dangaus duona gali 
pasinaudoti tik išrinktieji. 
Kartą buvau maloniai nuste
bintas, kai vienas kunigas, 
man, vaikui, paaiškino, kad 
galėčiau po išpažinties kas
dien priimti Komuniją, jei tik 
saugosiuosi didelių nuodė
mių. Tik patarė dažniau eiti 
išpažinties. 

Vasarą, teikdamas Sutvir
tinimo sakramentą, matau šim
tus jaunuolių ir mergaičių, 

pradedančių sąmoningą tikė
jimo kelionę. Tačiau jų laukia 
daugybė išbandymų. Drau
gai, mados, televizija, diskote
kos juos įtaigos, kad visa tai, 
ką kalba Bažnyčia, yra bevil
tiškai pasenę, kad reikia nau
dotis gyvenimu, nereikia sa
vęs varžyti, nes galima likti 
senmerge, ar senberniu ir t.t. 
Šis įtaigojimas yra labai stip
rus ir jeigu namuose nėra tikė
jimui palankios atmosferos, jei 
jauniems žmonėms tėvai nėra 
geri draugai, su kuriais jie 
galėtų aptarti visus, net ir pa
čius intymiausius klausimus, 
kyla pavojus suklysti. 

Jėzus, likdamas su mumis 
eucharistinės duonos pavi
dalais, pažadėjo, kad, kiekvie
nas, kuris valgys šią duoną, 
pasiliks jame. Vadinasi, Jėzus 
pažadėjo savo nuolatinę para
mą, tiems, kurie su juo ben
draus Eucharistijoje. Todėl ne 
tik priimantiems sutvirtini
mą, bet ir visiem tikintiesiems 
norėčiau palinkėti neužmiršti 
šios dangaus dovanos ir ja 
dažnai pasinaudoti. 

Šventosios Dvasios dovana. 
Prieš žengdamas į dangų, 

Jėzus pažadėjo savo moki
niams atsiųsti Tiesos Dvasią. 

Jis kalbėjo, kad kai ateis Šventoji 
Dvasia, ji „išmokys visko ir viską 
primins", kas buvo kalbėta. Sek
minių dieną Jėzus išpildė savo 
pažadą: Šventoji Dvasia ugnies 
pavidalu nužengė ant apaštalų 
ir juos perkeitė. Bailūs, abejo
jantys ir silpni žmonės tapo 
drąsūs, suvokiantys savo misi
ją, pasiryžę eiti nors ir iki 
žemės krašto ir visur liudyti 
mirusį ir prisikėlusį Kristų. 

Šventosios Dvasios dovana 
buvo skirta ne tik pirmiesiems 
Kristaus mokiniams, bet visai 
Bažnyčiai. Ji gaunama priimant 
Sutvirtinimo sakramentą, kurio 
metu Dievas mus apdovanoja 
tomis pačiomis dovanomis 
kaip ir Kristaus mokinius per 
pirmąsias Sekmines. Nors žmo
nės yra tiesiog karališkai ap
dovanojami, tačiau konkrečios 
naudos turi tiek, kiek turi ti
kėjimo ir kiek atsiveria Dievo 
veikimui. Labai gaila, bet Šven
tosios Dvasios dovanos gali glū
dėti žmogaus širdyje kaip ne
panaudojamas lobis. Tačiau 
jeigu žmogus per maldą ir ge
rus darbus ieško Dievo artu
mos, jei artinasi prie šio tikėji
mo slėpinio su Švč. Mergelės 
Marijos tikėjimu, sutvirtini
mas gali jame padaryti tą patį 
stebuklą, kurį apaštalai paty

rė per pirmąsias Sekmines, kai 
buvo neatpažįstamai pakeisti. 

Dievo Motinos dovana. 
Jėzus Kristus savo sekėjams 

yra palikęs dar vieną dovaną. 
Prieš mirtį ant kryžiaus myli
miausią mokinį Joną pavedė 
savo motinos Marijos globai. 
Jis pasakė Jonui: „Štai tavo 
motina, o Marijai — štai tavo 
sūnus". Katalikų Bažnyčioje ti
kima, kad apaštalo Jono asme
nyje Marijos globai buvo pa
vesti visi Kristaus draugai ir 
sekėjai. Dėl šios priežasties 
visuose katalikiškuose kraš
tuose ypatingu būdu gerbiama 
Dievo Motina ir įvairiausiuose 
reikaluose prašoma jos glo
bos. Labai norėčiau palinkėti 
sutvirtinimą priimančiam jau
nimui, kad jis labai gerbtų ir 
mylėtų Švč. M. Mariją. Kol 
jaunas žmogus meldžiasi Ma
rijai, jie nesunkiai išsaugo sa
vo širdyje pagarbą ne tik Die
vo Motinai, bet ir kiekvienam 
žmogui, ypač tam, kurį myli. 
Šiandien tai yra ypač aktualu, 
nes masinė kultūra nuvertina 
žmogų. Nuoširdus pamaldu
mas tyriausiajai Mergelei ir 
Dievo Sūnaus Motinai tepade
da jaunimui kitomis akimis 
žvelgti vieniems į kitus. 

Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai su Lietuvos vyskupais ir seminarijos personalu. 
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Paruošia Žalianykštis 

SUSIPAŽINKIME SU 
„KAIMYNAIS" 

E idami ar važiuodami gat
ve, keliu, greitkeliu, 

matome daug įvairių įvai
riausių medžių. Ypač dabar, 
kai po pirmųjų šalnų lapai 
pradeda puoštis rudeninėmis 
spalvomis, galime pastebėti, 
kiek yra daug skirtingų 
atspalvių ir formų. Argi 
nebūtų malonu, jeigu tik iš 
spalvos ar formos galėtume 
atpažinti medį ir pavadinti jį 
vardu? Juk medžiai iš esmės 
yra mūsų kaimynai, tad verta 
ir su jais susipažinti. 

Kol dar visiškai lapai ne
nukrito, šiose skiltyse pami
nėsime bent pačius, dažniau
siai Amerikos Vidurio vakarų 
valstijose sutinkamus, me
džius. 

Amerikietiškos (sidabrinis) 
klevas 

Klevus (angį. maple) dau
gelis pažįstame, nes tai daž
nas medis tiek šiame krašte. 

tiek Lietuvoje. Klevų yra daug 
rūšių ir visi jie iš dalies 
panašūs savo lapų formos 
išvaizda. Skiriasi vadinamasis 
amerikietiškasis — sidabrinis 
klevas (American maple). kurį 
dažnai galime matyti parkuo
se, gatvėse, net miškeliuose. 
Medis aukštas, plačiašakis. 
Kamieno žievė pilkai balsvo, 
rusvo, net sidabrinio atspal
vio. Jauno klevo — lygi, vėliau 
suaižėjusi išilginėmis juoste
lėmis. Lapai giliai penkia-
skiaučiai, nedideli (8-15 cm 
ilgio), viršutinė pusė tamsiai 
žalia, apačia pilkai sidabriška. 
Skiautės dvigubai dantytos, 
vidurinioji dažniausiai tris-
kiautė. Rudenį šio klevo lapai 
gražiai pagelsta. Žydi anksti 
pavasarį, dar lapams neiš-
sprogūs — šakelės apsipila 
rausvai ar rusvai žalsvais žie
dukais, be vainiklapių. Sekios 
sparnavaisės. prinoksta birže
lio mėnesį ir tarytum maži 
straigtasparniai skrenda že
myn, įsmigdamos sekios galu į 
žemę. 

Amerikinis uosis 
(lot. Fraxinus amerieana L; 

angį. ash) 

Tai kitas labai dažnas 
miestų medis (miestuose jie 
sodinami dėl to, kad lengvai 
pakenčia taršą ir druskas, 
kuriomis žiemą barstomos 
gatvės). Šiuo metų laiku jo 
lapai skaisčiai geltoni, kaip 
medus. Nors uosis laikomas 
kietmedžiu. lapai kone pasku
tiniai išsprogsta ir pirmieji 
pradeda kristi. 

Uosio lapai sudėtiniai, ne-
poromis plunksniški, ilgi, su
daryti iš 7 kotuotų, lygia

kraščių arba tik viršūnėse 
neryškiai dantytų lapelių. 
Viršutinė lapų pusė žalia, 
žvilganti, apatinė šviesiai 
žalia. Žiedai vienalyčiai, 10 
cm ilgio šluotelėse. Sėklos 
sparnuotos, auga kekėmis, 
kurios nukrinta tik vėlai 
rudenį, o kartais išsilaiko per 
žiemą. 

Medžiai aukšti, skėstaša-
kiai. žieve juodai pilka, su
aižėjusi. Rudenį uosiai iš kitų 
medžių išsiskiria savo geltonų 
lapų skaistumu, tad juos 
pastebėti nesunku. 

SODINKIME TULPES / 
DĖŽUTES 

Kai perkame tulpių, nar
cizų ar kurių kitų 

pavasarinių gėlių svogūnė
lius, paprastai ant maišelio 
randame ir nurodymus, kada. 
kur, kaip giliai svogūnėlį 
pasodinti, kad kitą pavasarį 
galėtume džiaugtis jo žiedu. 

Bet verta pamėginti ir ki
tą tulpių (taip pat bet kurių 
kitų svogūninių augalų) 
sodinimo būdą, būtent — so
dinant į dėželę, plastmasinį 
indelį, net nupjautą pieno 
galioną. 

Bet koks plastmasinis in
delis čia gali pasitarnauti, tik 
reikia išbadyti daug skylučių, 
kad išbėgtų vanduo, kitaip 
svogūnėliai supus. 

Pripildykite trečdalį ar 
ketvirtadalį indelio žemės, 
sudėkite į ją svogūnėlius, kaip 
darytumėte, jeigu sodin
tumėte tiesiai į lysvę. 
Užpilkite svogūnėlius žeme ir 
visą indelį įkaskite į žemę 
(duobė jam turi būti kiek 
gilesnė negu indelio aukštis. 
Palaistykite ir palikite iki 
pavasario... 

Kadangi negalima nup
jauti tulpių ar kitų svogū
ninių gėlių lapų (kitais me
tais žiedai nebus tokie dideli 
ir gražūs, jei per anksti lapus 
nupjausime), kol jie pagelsta 
ir nuvysta, gėlėms peržy
dėjus, ištraukite iš lysvės 
indelį su svogūnėliais ir 
padėkite nuošalesnėje vietoje, 
retkarčiais palaistant. kol 
lapai nudžius. Nereikės lysvė
je kapstytis, ieškant tulpių 
svogūnėlių, jie taip pat nesu

pus, kai kitas gėles laistome, 
o. be to. įvairūs graužikai, 
pvz., lauko pelės, per plast
masinį indelį jų nesuės. 

KĄ DARYTI, KAD PRAŽYDĖTŲ 

Pavasariop parduotuvėse 
matyti vazonėlių, su 

pradedančiais dygti krokais 
(lot. eroeus sativus; angį. cro-
cus) ir kitomis smulkiomis 
svogūninėmis gėlėmis. Man 
labiausiai patinka žydrės (lot. 
musearia armeniacum: angį. 
grape hyacinths). populiariai 
Lietuvoje vadintos Marijos 
ašarėlėmis. Kaip galėčiau pati 
jų pasisodinti, kad pavasarį 
vazonuose žydėtų? 

Tiek krokusų, tiek žydrių 
svogūnėliai nedideli. Juos 
reikia sodinti maždaug 4 colių 
aukščio indelyje (nebūtinai 
vazone) arti vienas kito, įpy
lus apie pustrečio colio kam
bariniams augalams paruoš
tos žemės. Svogūnėlius užpilti 
žeme ir ją aplinkui suspausti 
— patys svogūnėlių smaiga-
liukai turi kyšoti iš žemės. 
Gerai palaistyti ir laikyti 
vėsioje (38-45 laipsnių F). 
tamsioje patalpoje apie 14 
savaičių. Per ta laiką svogū
nėliai išsiaugins tvirtas šak
neles. 

Po to pasodintus augalus 
atnešti į šviesią patalpą 
(55-65 laipsnių F). Žydėti 
pradės po trijų ar keturių 
savaičių. Žydrių žiedeliai ska
niai kvepia ir ilgiausiai lai

kosi, todėl tos gėlės labai 
tinka šiam tikslui. 

LAIKAS PERSODINTI 

"ai kambarinis augalas 
įtrodo „pavargęs", taip 

greitai neauga, nauji lapai 
mažoki ir sunykę, galbūt 
laikas visą augalą perkelti į 
.,naujus namus". Jeigu auga
las nėra labai didelis, lengva 
patikrinti, ar tikrai jis perau
go savo vazoną. Pirma jį gerai 
paliekite, o tada atsargiai 
ištraukite iš vazono (galima 
tai padaryti, vazoną apver-
čiant ir nukeliant nuo auga
lo). Ar šaknys susivijusios, 
susisukusios, kad beveik 
žemės nematyti? Be abejo, 
reikia didesnio vazono. 

Tačiau nesodinkite į daug 
didesnį, galbūt tik vienu dy
džiu talpesnį negu tas, kuria
me augalas augo. Jeigu vazo
nas bus per didelis, žemė ja
me ilgai neišdžius ir augalo 
šaknys gali pradėti pūti. 

Atsargiai pirštais truputį 
prasklaidykite šaknis, pri
pilkite apie trečdalį naujo 
vazono žemės (jeigu vazonas 
buvo anksčiau naudotas, būti
na jį su muilu ir karštu van
deniu išplauti), ją suvilgykite 
ir įstatykite augalą. Ant vir
šaus užpilkite žemės, gerai 

suspauskite, palaistykite ir 
palinkėkite jam smagiai to
liau augti. Ypač rudenį ir žie
mą, kai langai rečiau-atidaro
mi, žali augalai ne tik švarina 
kambario orą bet gerina jo 
gyventojų savijautą ir apskri
tai sukelia gerus jausmus. 

SĖKITE DAUGIAMEČIŲ 
CĖUŲ SĖKLAS 

Daugiamečių gėlių ar kitų 
augalų (angį. perennials) 

sėklas galima sėti rudenį. Dar 
yra laiko joms sudygti ir 
truputėlį paūgėti. Pavasarį 
tie augalai greičiau pradės 
augti ir gali net pirmą vasarą 
pražysti (paprastai daugia
mečiai augalai žydi tik antrą 
vasarą). 

Sėklas galima sėti tiesiai į 
lysves arba į plastmasinius va
zonus, įkastus į žemę. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. I mieg.— $607: 
2 mieg. — $682. 

Te l . 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

Careg ive rs needed for l ive in 
j o b s in Wiseons in . Mušt have 
experience. Fngl ish. SS#, D.L. 

Car hclpful . 
Ca l l G r e g at 262-657-8044. 

PASLAUGOS 
TAISOME 

SKALBIMO MAŠINAS. 
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 

SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 
VĖSINTUVUS. 

H. DECKYS 
TEL. 773-585-6624. 

S T A T E FARM I N S U R A N C E 
AUnmvKMJ(XVVML,SVEJKVITK 

IK GYVYBĖS I * A l TUMAS 
Aeentav Frank Zapoliv ir Ot't. Vtsr 

Auksė S. Kanc kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Te l . 708-424-8654 773-581-8654 
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Lietuvos pareigūnai galės vykdyti slaptus tyrimus užsienyje 
Atkelta iš 1 psl. 

Pasirašytas antrasis papil
domas protokolas numato nau
jus bendradarbiavimo baudžia
mosios teisės srityje būdus. 

Pavyzdžiui, protokole nu
matyta teisė tam tikrais atve
jais dėl teisinės pagalbos kreip
tis ne per centrines institucijas 

o tiesiogiai. Seimas centrine ins
titucija pagal konvenciją yra 
paskyręs Teisingumo ministeri
ją-

1959 metų Europos konven
ciją dėl savitarpio pagalbos bau
džiamosiose bylose Lietuva pa
tvirtino 1995-aisiais, drauge bu
vo patvirtintas ir papildomas 

konvencijos 1978 metų protoko
las. Lietuva įsipareigojo teikti 
kuo didesnę savitarpio pagalbą 
bylose dėl nusikaltimų, už ku
riuos bausmės skyrimas pagal
bos prašymo pateikimo metu 
priklauso prašymą pateikusios 
valstybės teisminių institucijų 
teismingumui. 

Valstybės vadovai susirūpino nykstančiais Lietuvos paplūdimiais 
Atkelta iš 1 psl. 

Šeštadienį Baltijos pajūryje 
smarkavęs nedidelei audrai pri
lyginamas 13-15 metrų per se
kundę stiprumo vakarų kryp
ties vėjas apie pusantro kilo
metro ilgio Palangos paplūdi
mių ruože jūros bangas pristū
mė prie pat kopų. 

Daugelyje vietų į jūrą buvo 
nuplauta apie 3-5 metrus kopų, 
paplūdimyje susiformavo 2-4 
metrų aukščio skardžiai, jūra 
nuplovė ir kopas tvirtinusias 
medines užtvaras. 

Gamtos apsaugos departa
mento direktorius Laimutis 
Budrys sakė, jog Aplinkos mi
nisterija Klaipėdos apskričiai 
yra skyrusi 200.000 litų. „Ma
nau, šie pinigai turėtų būti pa
naudojami atstatyti paplūdi
miui", sakė jis. Pasak L. Budrio, 
reikia atvežti į paplūdimius 
smėlio, pastatyti užtvaras, ku
rios sutramdytu iuros bangų, ei
nančių į krantus, jėgą, bei im
tis kitų priemonių. 

„Jei spalį vyksta tokie pro
cesai, tai audringiausiais metų 
laikais — vėlų rudenį ir žiemą 
— gali buti dar liūdnesni rezul
tatai. Pasitaikius uraganui, jū
ra gali keliauti toliau į sausu

mą", teigė L. Budrys. 
Aplinkosaugininkų teigimu, 

visame Lietuvos pajūryje sudė
tingiausia padėtis yra 1,680 
metrų Palangos pajūrio ruože 
nuo Palangos tilto iki Birutės 
kalno iškyšulio. Jam sutvarkyti 
reiktų 2.2 mln. litų. 

Pagal Aplinkos ministerijos 
šiemet patvirtintą Pajūrio juos
tos tvarkymo programą, vien
kartiniam viso žemyninio kran
to sutvirtinimui ir apsaugai rei
kėtų apie 5.6 mln. litų, o jo 
priežiūra kainuotų nuo 250,000 
iki 750,000 litų kasmet. 

Daugiausia rūpesčių dabar 
kelia žemyninio kranto būklė, 
nes šis ruožas ilgą laiką nebuvo 
tinkamai tvarkomas. Todėl Pa
jūrio juostos tvarkymo progra
ma numato daug kranto tvarky
mo priemonių. 

Tuo tarpu, skirtingai nuo 
žemyninio kranto. Kuršių neri
jos krantas tvarkomas. Pagal 
Pajūrio juostos tvarkymo prog
ramą šio kranto ruožo vienkar
tinis sutvarkymas kainuotų 
570,000 litų. 

Pajūrio tvarkymui Palanga 
neturi pinigu 

Jūros nuplautoms kopoms 

ir pajūriui sutvarkyti Palangos 
savivaldybė neturi lėšų. Jų tiki
masi gauti iš Pajūrio juostos 
tvarkymo programos. 

Visi pajūrio tvarkymui nu
matyti pinigai jau panaudoti 
anksčiau, tvirtinant kopas. 
Tokie darbai dažniausiai atlie
kami pavasarį. Tam šiemet iš
leista apie 90,000 litų iš valsty
bės ir apie 70,000 litų iš Palan
gos miesto biudžeto. 

Lėšų nuniokotam pajūriui 
sutvarkyti Palangos valdžia ti
kisi gauti iš Pajūrio juostos 
tvarkymo programos, kurios fi
nansavimui Aplinkos ministeri
ja šiemet skyrė 200,000 litų. 
Kam skirti šias lėšas — nyks
tantiems Palangos paplūdi
miams ar į jūrą plaunamoms 
vienintelėms Lietuvoje ant jū
ros kranto esančioms Karklės 
kapinaitėms, Klaipėdos apskri
ties viršininko administracija 
spręs antradienį. 

Pajūrio juostos tvarkymo 
problemoms aptarti skirtame 
pasitarime turėtų dalyvauti ne 
tik Palangos, bet ir Klaipėdos 
miesto. Klaipėdos rajono ir 
Neringos savivaldybių, kitų 
institucijų atsakingi pareigū
nai. 

Pašto siuntų taisyklėse — lengvatos 
Atkelta iš 1 psl. 

Šiek tiek pakito draudžia
mų prekių sąrašas — jame ne
beliko draudimo siųsti metalo 
laužą. 

Dabar sąraše liko tik tau
rieji metalai. 

Išliko draudimas pašto 
siuntose siųsti vidaus ir už
sienio valiutą, vertybinius po
pierius, kelionės čekius, radio
aktyvias, narkotines bei psicho
tropines medžiagas ir kt. 

Be specialių leidimų į Lie
tuvą ir iš jos draudžiama siųsti 
ginklus ir šaudmenis, kilno
jamąsias kultūros vertybes ir 
antikvarinius daiktus, gyvus ir 
negyvus laukinius gyvūnus, 

medžioklės trofėjus, išdirbtus 
kailius, iškamšas, maisto pro
duktus ir žaliavas, augalus bei 
augalinius produktus ir pan. 

Papildytame vyriausybės 
nutarime atsirado daiktų, kurių 
atsiuntimas fiziniams asme
nims yra apribotas, sąrašas. 

Pašto siuntoje negalės būti 
daugiau kaip 1 litras alkoholi
nių gėrimų, 50 cigarečių arba 10 
cigarų, arba 50 gramų rūkomojo 
tabako, 50 gramų kvepalų arba 
0.25 litro tualetinio vandens, ne 
daugiau kaip 1 kilogramas ka
vos, iki 0.5 kilogramo šokolado, 
iki 1 kilogramo cukraus ir iki 25 
gramų bižuterijos. 

Iki šiol šias prekes siųsti 

buvo uždrausta. 
Vyriausybės sprendimas 

galios iki ateinančių metų ge
gužės 1-osios. 

Nuo šios datos siuntoms iš 
Europos Sąjungos muito mokes
čio neliks. Muitas liks tik siun
toms iš trečiųjų valstybių. 

Per pirmąjį šių metų pus
metį „Lietuvos paštas" į užsienį 
išsiuntė 2,300 siuntų. Iš už
sienio gauta 2,800 siuntų. 

Palyginti su atitinkamu 
praėjusių metų laikotarpiu, 
siunčiamų į užsienį siuntų skai
čius paaugo 0.8 proc., o gauna
mų iš užsienio — sumažėjo 6.9 
procento. 

2004 metais UNESCO minės Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmeti 
Atkelta iš 1 psl. 
elektroninės informacijos mu
ziejų projektai, kai kurių verty
bių iš užsienio susigrąžinimas ir 
pristatymas Lietuvos visuome
nei, paminklų projektavimas, 
asmenvbių įamžinimo darbai ir 
kt. 

Ankstesniais metais Lietu
vos kandidatūros į UNESCO 
minimų datų kalendorių buvo 
įtrauktos tris kartus: 1996-1997 
m. — M. Mažvydo katekizmo iš
leidimo 450-osios metinės, 
1998-1999 m — poeto Adomo 
Mickevičiaus gimimo 200-osios 
metinės. 2002-2003 m. — pa

saulinio garso mokslininko, Vil
niaus universiteto auklėtinio 
Ignoto Domeikos gimimo 200-
osios metinės. 

Prieš šimtą metų, 1904 m. 
gegužės 7 dieną, lietuvių kultū
ros ir politikos veikėjų pastan
gomis pavyko atgauti teisę 
skelbti informaciją lotyniškais 
rašmenimis, kuri buvo atimta 
po 1863 metų sukilimo. Lietu
viškai buvo draudžiama kalbė
tis įstaigose, mokytis ir kitus 
mokyti, skaityti ar spausdinti 
informaciją lietuvių kalba lo
tyniškais rašmenimis. Absur
diškas spaudos draudimas buvo 

panaikintas, jį atšaukus specia
liu caro administracijos įsaku 
1904 metų gegužės 7 dieną. 

Istorikų teigimu, lietu
viškos spaudos lotyniškais raš
menimis draudimas 1864-1904 
m. ir šio draudimo panaikini
mas turėjo didžiulės įtakos lie
tuvių tautos formavimosi proce
sui. Su šia Lietuvai svarbia isto
rine data susijęs reikšmingas 
kokybinis lietuvių dvasinio gy
venimo šuolis, turėjęs didelės 
reikšmės Lietuvos valstybės ir 
modernejančios jos kultūros at
siradimui bei raidai iki pat 1940 
metų. 

* Buvęs konservatorių 
vadovas parlamentaras Vy
tautas Landsbergis pasirodė 
netikėtu amplua — Palangoje, 
„Anapilio" muzikos klube, vy
kusiame festivalyje „Indėnų va
sara" profesorius skaitė savo 
poeziją. Tame pačiame vakare 
politiko žmona Gražina Ručyte-
Landsbergienė keletą linksmų 
melodijų paskambino elektroni
niu klavišiniu instrumentu — 
klavinova. Šią savaitę 71 metų 
sukaktį minėsiantis politikas 
prisipažino eilėraščius pradėjęs 
rašyti dar sovietmečiu, ir eiliuo
jąs iki šiol. Palangos publika V. 
Landsbergį priėmė labai šiltai. 

(LR-Elta) 
Klaipėdos mieste tarp 

jaunesnio mokyklinio amži
aus vaikus auginančių tėvų 
kilo nepasitenkinimas Bažny
čia. Mat dvasininkai nutarė, 
kad mokykloje vykstančių tiky
bos pamokų nebepakanka, todėl 

vaikai, vasarą norintys gauti 
Pirmosios komunijos ir Sutvir
tinimo sakramentus, visus mok
slo metus du kartus per savaitę 
privalės lankytis bažnyčioje — 
vieną kartą pamokose ir būtinai 
sekmadienį šv. Mišiose. Už pa
mokas, kurias dažniausiai 
rengs tie patys tikybos mokyto
jai, su kuriais vaikai kiekvieną 
savaitę matosi ir mokyklose, tė
vams teks mokėti. Vaikų tėvai 
mano, kad Klaipėdoje noras va
ru suvaryti žmones į bažnyčią 
primena viduramžius, juolab 
kad tai nėra taikoma kituose 
valstybės miestuose. Pasak 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
skyriaus vedėjos Loretos Žadei-
kaitės, pastebima, kad nuo 
realaus gyvenimo tolimos tiky
bos pamokos tampa nepopulia
rios. (K-Elta) 

* Kunigystės teisių bei 
pareigų laikinai netekęs 

Daujėnų parapijos klebonas 
Rimantas Visockis šiuo metu 
turėtų ne tik atgailauti vienuo
lyne dėl skandalingai švęsto 
gimtadienio privačioje sodyboje 
netoli Lenkijos pasienio. Klebo
nas turėtų džiaugtis, kad iki šiol 
į viešumą neiškilo faktas, jog 
viena merginų Anastasija F., su 
kuria jis buvo aptiktas kamba
ryje, yra nepilnametė. (LR-Elta) 

* Lietuvoje vidutinis dar
bo užmokestis šiemet per
kopė 1,100 litų rib.i. Prieš 2 
metus priskaičiuotas darbo už
mokestis sudarė 1,087, išmokė
tas — 766 litus. Vidutinė senat
vės pensija augo lėčiau nei dar
bo užmokestis — per praėjusius 
metus ji padidėjo nuo 317.6 iki 
321.5 lito. (KD-Elta) 

* Vilniaus bankas pla
nuoja per dvejus metus iš
duoti apie 200,000 naujųjų mo
kėjimo kortelių. (LR-Elta) 
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REZOLIUCIJOS 

JAV Lietuvių Bendruomenės XVII Taryba: 

DRAUGAS, 2003 m. spalio 14 d., antradienis 

ŠEIMININKIŲ VAKARĖLIS 

Ekonominiais reikalais 

• sveikina Lietuvos vers
lininkų iniciatyvą ir ryžtą 
atstatant Lietuvos Respub
likos (LR) ekonominę gerovę, 
patraukiančią pasaulio dėme
sį, suteikiančią sparčiausiai 
augančios Europos ekonomi
kos statusą; 

• atsižvelgiant į tai, kad 
visapusiškas bend.ravimas su 
LR stiprina tautinę savimonę, 
siūlo JAV Lietuvių Ben
druomenės (LBJ Krašto valdy
bai (KV) bei LR Seimo ir JAV 
LB Komisijai ištirti verslo 
stažuočių galimybes Lietuvoje 
JAV gyvenantiems, užsienyje 
gimusiems, universiteto mok
slus einantiems/baigusiems 
JAV LB nariams. 

Finansiniais reikalais 

• kadangi Vasario 16-tos 
proga sutelktos aukos sudaro 
finansinį pagrindą JAV LB 
KV veiklai, ragina aukojan
čius Vasario 16-tos proga skir
ti aukas JAV LB KV veiklai 
paremti (ne atskiroms JAV LB 
KV taryboms, pvz.: Švietimo, 
Kultūros ir 1.1.); 

• ragina JAV LB apylin
kes aktyviau rinkti solidaru
mo įnašą ir siūlo solidarumo 
įnašo tokias (metines) sumas: 
15 dol. šeimai, 10 dol. asme
niui ir 5 dol. pensininkui; 

• nors JAV LB sąs
kaita/fondas („Endovvment 
Account") tiesiogiai priklauso 
JAV LB KV, norint išvengti 
galimų ateityje nesusipra
timų, pabrėžia: 

• Krašto valdyba savo 
veiklai naudoja tik šios sąs
kaitos/fondo gautus procen
tus/pajamas („dividends/inte-
rest"), o ne surinktą aukų ka
pitalą; 

• šios sąskaitos/fondo nau
dingumo procesą pakeisti arba 
šią sąskaitą likviduoti galima 
tik su JAV LB Tarybos patvir
tinimu; 

• siūlo, kad apygardos ir 
apylinkės ištirtų galimybes 
gauti finansinės paramos iš 
įvairių valdžios institucijų, 
remiančių panašias į JAV LB 
organizacijas savose 
vietovėse, ir jomis pasinau
dotų. 

Jaunimo reikalais 

• įsitikinusi, kad lietu
viškas jaunimas yra svarbus 
Lietuvių Bendruomenės tęsti
numui, skatina JAV LB KV į 
savo valdybos sudėtį įtraukti 
vicepirmininką jaunimo reika
lams; 

• ragina JAV LB KV vice
pirmininką jaunimo reika
lams sudaryti komisiją ir kar
tu parengti tolimesnius jauni
mo veiklos ir bendradarbiavi
mo planus. 

Kultūros reikalais 

• prašo JAV LB KV 2004 
metais skelbti lietuviškos 
spaudos atgavimo 100-čio 
jubiliejų ir įgalioja JAV LB 
Kultūros tarybą skatinti apy
linkes paminėti šią sukaktį: 

• prašo JAV LB Kultūros 
taryba surinktą sakytinės 
istorijos medžiagą sutvarkyti 
ir perduoti Pasaulio lietuvių 
archyvui Čikagoje. 

• skatina JAV LB Kul
tūros tarybą sudaryti metini 
minėtinų sukakčių kalen
dorių, jį pasiųsti apylinkėms-
ir patalpinti JAV LB tin-

klalapyje; 
• prašo skatinti apylinkes 

remti JAV ir Kanados XII 
Lietuvių tautinių šokių šventę 
ir joje gausiai dalyvauti; 

• prašo JAV LB Kultūros 
tarybą raginti apylinkes ruoš
tis 2005 metais vykstančiai 
Lietuvių dainų šventei, re
miant esamus chorus ar pagal 
galimybes steigti naujus 
dainų vienetus; 

• prašo Lietuvių fondą 
remti JAV LB kultūrinę veik
lą. 

Organizaciniais reikalais 

• nutaria , kad įvairios 
padėkos nebus įtraukiamos į 
skelbiamas JAV LB Tarybos 
rezoliucijas, nes tai gali būti 
išreiškiama kitais būdais; 

• ragina JAV LB KV 
vicepirmininką organizaci
niams reikalams susisiekti su 
apygardų bei apylinkių pir
mininkais/pirmininkėmis su 
paskata, kad valdybų nariai 
asmeniškai kontaktuotų nau
jai atvykusius; suteiktų jiems 
žinias apie LB paskirtį, tik
slus ir veiklą; skatintų įsi
jungti į JAV LB veiklą savu 
dalyvavimu ir bendru darbu 
JAV LB apylinkėse ir apygar
dose. 

Religiniais reikalais 

• skatina lietuviškose krikš
čioniškose bendruomenėse 
ekumeninį bendravimą, tar
naujantį lietuvybės idėjai: 

• toliau tęsti uždaromų 
lietuvių parapijų turto iš
saugojimą, persiunčiant Lie
tuvos neturtingoms parapi
joms liturgine prasme vertin
gus daiktus; 

• skatina JAV LB Religi
nių reikalų tarybą paruošti 
lankstinuką lietuvių ir anglų 
kalbomis apie būsimą Lietu
vos palaimintąją Adelę Dir
sytę. 

Socialiniais reikalais 

• siūlo JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai skatinti apy
gardas ir apylinkes organi
zuoti vyresnio amžiaus žmo
nėms susirinkimus/pokal
bius, į kuriuos būtų kviečiami 
advokatai bei kiti teisės žino
vai, kurie galėtų pristatyti 
žinias/informaciją apie „Li-
ving Trust" sudarymą (tuo 
išvengiant „probate court") bei 
kitus juridinius klausimus; 

• siūlo sutelkti ir parengti 
informaciją naujai atvyku
siems aktualiais sveikatos 
draudimo, imigracijos bei švie
timo klausimais: šias žinias 
pristatyti tinklalapyje ir spaus
dintus leidinukus/lanksti
nukus, kurie būtų perduodami 
apygardoms ir apylinkėms: 

• siūlo skatinti apylinkes 
ir apygardas informuoti nau
jai atvykusias iš Lietuvos šei
mas apie „CHIPS" programą, 
užtikrinančią nemokamą me
dicininę priežiūrą vaikams; 

• siūlo skirti daugiau 
dėmesio informacijos sutei
kimui į Lietuvą vykstantiems 
vyresnio amžiaus žmonėms, 
ypač skatinant įsigyti papildo
mą/atitinkamą — ..prie „Me-
dicare" — sveikatos draudimą, 
padengiantį medicinines išlai
das keliaujant ir Lietuvoje: 

• siūlo dėti pastangas ver
tėjų parūpinimui lietuviams, 
sunkiai kalbantiems arba 
mažai suprantantiems ang
liškai. 

Lietuvoje 
aš jau dau
giau kaip mė
nuo: Vilniaus 
centre įsikū
riau jaukia
me bute, dir
bu mėgsta
mą darbą, 
p r a l e i d ž i u 
daug laiko 

klausydama sūnėno pirmos 
klasės istorijų, stengiuosi 
atnaujinti ryšius su senais 
pažįstamais, susikurti savąjį 
draugų ratą čia, Vilniuje. 
Kartais, atsikėlusi ryte, vis 
dar negaliu patikėti, kad esu 
Lietuvoje, kur iš naujo tenka 
mokytis naujų, o gal tiesiog 
čionykščių, gyvenimo taisyk
lių. Per aštuonerius Ameri
koje praleistus metus aš pati 
labai pasikeičiau, bet dar la
biau pasikeitė Lietuva ir jos 
žmonės. Naujovės, kokios jos 
bebūtų — geros ar blogos — 
čia Vilniuje, priverčia suktis 
greičiau visus ir viską, o 
tiems, kurie nesuspėja, te
lieka trūkčioti pečiais... 

Nors, kaip minėjau, 
kiekvieną dieną čia mokausi 
lietuviško gyvenimo „subtily
bių", kai kurie dalykai mane 
pribloškia daugiau nei kiti, o 
yra, kas sukelia šypsenėlę, 
kartais net stiprų juoką. Sek
madienio rytą man paskambi
na draugė — viena iš ne
daugelio žmonių, su kuriais 
palaikiau labai intensyvius 
ryšius per savo aštuonerius 
gyvenimo metus Amerikoje — 
ir pakviečia mane į „merginų" 
vakarėlį. Iš pradžių abejoju — 
juk negaliu tiesiog pasirodyti 
kažkieno bute tik todėl, kad 
man taip norėjosi — bet pa
aiškėjus, kad vakarėlį ruošė 
mano senų laikų buvusi kla
siokė, nostalgija ir smalsumas 
nugalėjo. Manęs turėjo laukti 
prisiminimų ir gyvenimo pa
sakojimų vakaras. Emocijų 
tik padaugėjo, kai sužinojau, 
kad dalyvaus dar kelios mer
ginos, kurias taip pat prisi
miniau iš mokyklos laikų. 

Atvykom į šeimininkės 
jaukų butuką ir buvau be galo 
nustebusi, kai patekau... į 
„Tupperware" vakarėlį! Taip. 
taip, aš atvykau iš Amerikos į 
Vilnių, kad turėčiau galimybę 
sudalyvauti .,Tupperware" 
moteriškių vakarėlyje. Nesu
praskite manęs klaidingai — 
aš nesu nusiteikusi prieš plas
tikinius visokių dydžių ir pa
skirties indelius, jie. dievaži, 
gal net yra labai geri — bet, 
visų pirma, man tik 23 metai 
ir aš dar ilgai neplanavau net 
galvoti apie virtuvės reikme
nis (iš manęs nelabai gera šei

mininkė), o antra, aš čia, 
Lietuvoje, ir ką aš darau? — 
dalyvauju „Tuppervvare" 
vakarėlyje! Ramiai ir rimtai 
išsėdėti negalėjau net penkių 
minučių, bet tuo pačiu, nusi
juokusi, bent jau mano 
akimis, iš tokio sutapimo, 
nenorėdama įžeisti namų šei
mininkės, atsiprašiau ir tele
fonu pasidalinau savo „at
radimu" su draugu Ameri
koje, kuris dar pajuokavo, kad 
gal Lietuva pagaliau man 
„įkrės" proto ir „kaip dera 
moteriai" mane pavers namų 
šeimininke. 

„Tuppenvare" (arba lietu
viškai „tupervaris") — tai lyg 
vienas iš paskutiniųjų mados 
šauksmų Lietuvoje. Kaip ir 
JAV, bendrovė pardavimą 
skatina per individualius 
platintojus, kurie šeimininkės 
vakarėlių metu pristatinėja ir 
parduoda produkciją. Visa tai 
JAV jau turi ganėtinai stip
rias šaknis ir labai specifinį 
klijentų ratą — namų šeimi
ninkes. Lietuvoje, kaip dažnai 
būna su „madingu" produktu, 
tai dar taikoma plačiam kli
jentų arba tiksliau klijenčių 
ratui. 

Nors, antra vertus, di
džiausias skirtumas yra tai, 
kad Philadelphijoje manęs — 
23 metų išsilavinusios mer
ginos — niekas net nekviestų 
į namų šeimininkių vakarėlį, 
nes stereotipiškai aš dar ne
priklausau visuomenės daliai, 
kuriai rūpėtų namų ruoša ir 
kuri galėtų, ar norėtų, tam 
leisti pinigus. O štai Lietu
voje, 23 metų netekėjusi mo
teris jau yra stereotipiškai 
priskiriama namų ruoša užsi
imančiai ir besidominčiai vi
suomenes daliai, kuri „išskir
tiniu" atrankos būdu pri
skiriama moterims. O dėl 
finansinių reikalų, tai „tuper
varis" iš tikrųjų yra skirtas 
tik „elitiniam" pasiturinčiųjų 
ratui, nes, gaunant 500 Lt 
(apie tiek gauna MAXIMA 
tinklo pardavėjos), kažin ar 
būtų įmanoma įpirkti, kad ir 
labai gerą bei elegantišką, 
plastikinį salotų serviravimo 
dubenį už 84 Lt. 

Naujovės plūste plūsta j 
Lietuvą, jos persimaišo su 
senuoju gyvenimo būdu, 
tampa naujausiomis žmonių 
nuostatomis. Jau šiandien yra 
be galo daug pasiekta įvai
riose srityse — nuo verslo 
aspektų iki šeimyninio gyve
nimo — bet dar prireiks 
nemažai laiko, kol viskas — ir 
nauja, ir sena — ras savo tin
kamą vietą Lietuvos vi
suomenėje. 

Ieva Vozbutaitė 

TIKISI BALSŲ.. 
Atkelta iš 3 psl. 
Aš manau, kad tam tikras 

atvirumas gali būt: matomas. 
Jeigu tektų rinktis alter
natyvą galimos koalicijos ar 
su socialdemokratais, ar su 
socialliberalais, aš manau, 
kad jos nebūtinai būtų suta
patinamos. Reiktų žiūrėti kas 
ko siekė, kokiu pagrindu gali
ma būtų formuluoti koalicijos 
sutartį ar bendrą programą. 
Svarbu turėti tiek įtakos, kad 
tavo balsas ką nors reikštų. 

— Prieš antrąjį prezidento 
rinkimų ratą paskelbėte pa
reiškimą, raginusį visuomenė 
konsoliduotis — nuo konser
vatorių iki 16 divizijos kovoto
jų imtinai — prieš kandidatą, 
kuris rinkimus laimėjo. Po 
savivaldybių rinkimų konser
vatoriai buvo nubrėžę Liniją 
neiti į koalicijas su liberalais 
demokratais. Ar pasikeitė 
Jūsų nuostata šitų politinių 
jėgų atžvilgiu, praėjus jau 
daugiau kaip pusmečiui po 

prezidento inauguracijos? 
— Aš atsargumo turiu ta 

kryptim. Man iki šiol nėra 
aišku, kokia tai politinė jėga, 
kas užjos stovi, kas per ją gali 
sužaisti kokią politiką. Ne
būtinai Lietuvos politiką. 
Todėl — žiūrėsim. 

— Jūsų paties politinės 
perspektyvos: ar žadate kan
didatuoti į Seimą ar Europos 
parlamentą? 

— Aš manau, kad po tru
putį galvosiu ir apie tas ga
limybes. Ir apie trečią galimy
bę taip pat. 

— Kokia ji? 

— Kačerginė. 

— Dėkoju už pokalbį. 

Tai - jūsų laikraštis 
D R A U G A S 
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ČIKAGOJE 

Filomena Peleckas, su
laukusi 90-ties metų, spalio 13 
dieną mirė pensionate Cicero, 
IL. 

„Draugo" metinis pokylis 
vyks spalio 19 d., sekmadienį, 
Martiniąue pokylių salėje, 
2500 W. 95th St., Evergreen 
Park. IL. Pradžia 6 v.v. - kok
teiliai, 7 v.v. - vakarienė; 8 
v.v. - šokiai. Bilietus galima 
užsisakyti „Drauge" tel. 773-
585-9500 ir atsiimti prieš po
kylį prie įėjimo. Kaina 45 dol. 
Dar bus galima įsigyti ir lote
rijos bilietėlių. 

Kun. Antanas Gražulis, 
SJ, buvęs Vilniaus Jėzuitų 
gimnazijos direktorius, spalio 
19 d., 1 v. p.p., lietuviškai šv. 
Mišias aukos Šv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores, In
dianoje. Galbūt atvyks ir kun. 
K. Ambrasas, SJ. jei dar nebus 
išvykęs į Lietuvą. 

Spalio 18 d., šeštadienį. 5 
v.v., Willowbrook salėje, Wil-
low Springs, IL, vyks iškil
minga ASS Čikagos skyriaus 
metinė šventė. Apie dalyvavi
mą pranešti fil. Justinui Kir-
velaičiui 708-301-0072. 

„Seklyčioje" spalio 15 d.. 2 
v. p.p.. trečiadienio popietės 
programoje dalyvaus kun. An
tanas Gražulis. SJ, kuris Či
kagoje. Jėzuitų vienuolyne, 
darbuojasi vietoje Lietuvon iš
vykstančio kun. K. Ambraso, 
SJ. Kun. A. Gražulis daug me
tų vadovavo Jėzuitų gimnazi
jai Vilniuje, buvo Lietuvos 
skautų organizacijos dvasios 
vadas. Atvykęs į Čikagą visa
da aplankydavo vyresniųjų 
lietuvių centrą ..Seklyčią". Vi
si kviečiami ir laukiami. 

Metinis LFK „Lituanicos" 
rudens balius (53-sis) šiemet 
įvyks spalio 25 d. PLC, Le-
monte. didžiojoje salėje. Gros 
broliai Švabai. Registruotis 
skambinant Laimai Glavins-
kienei tel. 630-323-6302. 

Kviečiame į pasilinksmini-
mo vakarą, kuris vyks Čika
gos Jaunimo centro kavinėje 
spalio 18 d., šeštadienį. 8:30 
v.v. Gros Artūras Blažukas. 
galėsite laimėti prizų. Visi 
laukiami. 

Čikagos Pietvakarių bro
liškos šalpos rėmėjai, malo
nėkite ir šiais metais paremti 
BALFo pastangas sušelpti 
mūsų tautos varguolius, pa
remiant Vilniaus amatų mo
kyklą, studentus, invalidus, 
buvusius politinius kalinius, 
našlaičius ir benamius arba 
pavalgydinant juos Betanijos 
valgykloje Vilniuje, taip pat ir 
gelbstint Suvalkų krašto lietu
viams. Pagalbos prašančiųjų 
nemažėja. Čekius prašome ra

šyti ,,United Lithuanian 
Relief Fund" ir siųsti vajaus 
vykdytojui šiuo adresu: Faus
tas Strolia, 15325 Sequoia St., 
Oak Forest. IL. 60452. 

Artėja Lietuvių operos 
pokylis. Šiais metais vajaus 
pokylis vyks lapkričio 22 d., 
šeštadienį, Jaun imo centro 
didžiojoje salėje. Pokylio metu 
bus traukiami laimingieji lote
rijos bilietai. Operos valdyba 
prašo, jei dar negrąžinote bi
lietų šaknelių, malonėkite jas 
nedelsiant grąžinti, o už auką 
..Trubadūro" operos pastaty
mui jums iš anksto dėkojame. 
Pokylio vadovas - Jurgis Vi
džiūnas taip pat primena, kad 
jau pats laikas įsigyti pokylio 
bilietus ir užsisakyti stalus. 
Visais pokylio reikalais pra
šome kreiptis į Jurgį Vidžiūną 
tel. 773-767-5609. 

ALRK Moterų sąjungos #3 
kuopos susirinkimas vyks spa
lio mėn. 18 d. I šeštadienį), 3 
vai p.p., Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Bus apta
riami svarbūs reikalai. 

Labdaros pietūs „Varg
dienių puota" vyks spalio 26 
d., 12:30 vai. p.p.. (po 11 v. šv. 
Mišių), Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte, IL, didžiojoje sa
lėje. Meninę programą atliks 
Manigirdas. Ramune ir Kazys 
Motekaičiai. Stalus ir vietas 
užsisakyti kreipiantis į Aušrą 
Šaulienę. 271 Coe Rd., Cla-
rendon Hills, IL, 60514. tel. 
630-323-6974. Visus dalyvauti 
kviečia ..Saulutė". Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

Po vasaros atostogų Jau
nimo centro Moterų klubas 
grįžta prie darbų. Visi gerai 
supranta, kad Jaunimo cen
tras yra lietuvybės išlaikymo 
švyturys. Pirmas JCMK kvie
timas - spalio 26 d., sekma
dienį, tuojau po 10 v. r. šv. 
Mišių - į Jaunimo centro kavi
nę. Būsite pavaišinti skaniau
siais mieliniais blynais su 
obuoliene ir turėsite galimybę 
pabendrauti su draugais ir 
tėvu Antanu Gražuliu, SJ. 
kuris laukia mūsų paramos. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Waukegan-Lake County 
apylinkės metinis rudens po
kylis, skirtas pirmojo Lietuvos 
karaliaus Mindaugo 750-
osioms karūnavimo metinėms, 
vyks spalio 18 d., (šeštadienį), 
karališkoje vietoje - Crovvne 
Plaza. 510 East Route 83. 
Mundelein. Pradžia: 6 vai. v. 
Gros Virginijaus Švabo 
ansamblis. Kviečiame smagiai 
pasišokti. Vietas pokyliui gali
ma užsisakyti kreipiantis į 
Eleną Skališiene. 119 Sheri-
dan Court. Waukegan. IL 
60085: tel. 847-623-7927; fax. 
847-244-2889. 

„Draugo" knygynėlyje didelis 
atvirukų pasirinkimas. 

JAV malėja gazolino par
davimo kainos. Vienok, da
bartinė kaina yra 13 centų 
aukštesnė, lyginant su pra
ėjusių metų spalio mėn. 
Oficialiųjų šaltinių teigimu, 
iki šių metų lapkričio mėnesio 
gazolinas gali pigti iki 1.50 
dol. ir mažiau už galioną. 

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: 
Wydawnictwo .Aušra" („Pa
saulio lietuviui"), ui. Mickievi-
cza 23, 16-515 Punsk woj. 
podlaskie. Poland: ei. pašto 
adresas: plietuvis@wp.pl 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos su
sirinkimas įvyks spalio 17 d„ 
penktadienį. 6:30 v.v., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw. Po 
susirinkimo bus vaišės. Visi 
kviečiami. 

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

Spalio 19 d., sekmadienį, 
Polonia Banąuets, 4604 S. Ar
cher Av., Chicago, IL. Lietu
vos vyčiai rengia kun. Fr. 
Anthony Zakarausko pagerbi
mo pietus: 12:30 p.p. - koktei
liai. 1:30 - pietūs, po to pa
gerbimo ceremonija. Kviečia
me dalyvauti visus narius ir 
kun. Zakarausko bičiulius. 
Kreiptis j Anne Marie Kassel 
tel. 630-910-5045. 

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

Lietuvos Dukterų rudens 
puota jau čia pat! Spalio 25 d.. 

• I.iuninv centro tarybos ir valdybos nariai buvn susirink? pasitarti Iš kairės Antanas Paąžuolis. Vaclovas 
Momkus. Jonas Tamulaitis, Pranė Masilionicne. kun Antanas Gražulis. SJ, Viktoras Jautokas, Milda Šatiene. 
Anele Pociene, Stasys Žilevičius ir .Jonas Gradinskas. 

Tado Kulbio nimtr. 

šeštadienį, 6 p.p., Jaunimo 
centro salėje bus nauja pro
grama, loterija, vaišės, šokiai. 
Kviečiame jaunus ir senes
nius! Laimės šulinį paremkite 
dovanomis, kurias prašome 
atnešti į „Namelius": 2735 W. 
71 Str., Chicago, IL, 60629. 
Tel. 773-925-3211. Tuo pačiu 
adresu gaunami bilietai ir už
sakomi stalai. Nameliuose 
bus budima nuo antradienio 
iki šeštadienio. 

Spalio 18 d. Amerikos lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius organizuoja architek
tūrinę ekskursiją pėsčiomis 
miesto centre. Su senaisiais ir 
moderniais dangoraižiais su
pažindins prityręs ekskursijų 
vadovas Jurgis Anysas. Ren
kamės 12 v. r. „Santa Fe" pa
stato fojė adresu 224 S. Michi-
gan Ave. (Jackson Blvd kam
pas), įėjimas iš Michigan gat
vės. 

„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 pristato
mas šiltas, skanus ir už pri
einamą kainą. Teirautis at
vykus į restoraną adresu 
2711-15 W. 71 Str. arba teL 
773-476-2655. 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų federacija primena, 
kad spalio mėnesį Čikagos ar
kivyskupijoje skaičiuojami 
Mišių dalyviai. Nuo parapijie
čių aktyvumo priklausys lie
tuviškų parapijų likimas. Tad 
sekmadieniais kuo gausiau 
atvykime į lietuviškas Mišias. 

Nuo spalio 18 d. iki 28 d. 
Švč. Mergelės Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke viešės Tūks
tantmečio Madonos statula. 
Vakarais, 6 v.p.p., lietuviško
mis giesmėmis ir maldomis 
esame kviečiami pagarbinti 
Dangiškąją Motiną. Kviečia
me lietuviškas parapijos orga
nizacijas dalyvauti, pasidali
nus šias 10 dienų. Vakarais, 5 
v.p.p., melsis angliškai kal
bantys, o 7 v.p.p. - ispaniškai. 

Inž. Leonas Maskaliūnas, 
sugrįžęs po mėnesio viešnagės 
Lietuvoje. Tėvynės sąjungos rė
mėjų Čikagos skyriaus susi
rinkime padarys pranešimą 
apie dabartinę politinę bei 
ūkinę padėtį Lietuvoje. Susi
rinkimas vyks spalio 19 d„ 
sekmadienį, 12:30 v. p.p., 
PLC posėdžių kambaryje, Le
monte. Tėvynės sąjungos rė
mėjai kviečia visus TS narius 
ir jų svečius dalyvauti. 

AUKOJO SKAITYTOJAI 

Į Remigijos Auškalnytės, 
sergančios reaktyviniu artri
tu, gausios ir prašiusios pa
galbos šeimos prašymą gelbė
ti iš labai sunkios padėties 
atsiliepė šie „Draugo" gailes
tingieji skaitytojai: po 100dol. 
aukojo - Marija Bajorunienė 
ir d r. Algis Cibulskis. Po 50 
dol. aukojo - Elena Calvano, 
Nijolė Užubalienė, neskelbęs 
savo pavardės, Laima Brau
ne, Elena Stančius, Aleksas 
Vitkus, Kazys Markus. 25 dol. 

Aldona Kanauka. Po 20 dol. 
Stasys ir Mary Erlingis, 

Tony Sider, Marįja Arštikis 
18 dol. Elena Sudzinskas, 
15 dol. Jonas Prakapas. Iš 
viso per „Draugą" pasiųsta 
628 dol. Kurie siuntė tiesiai 
Remigijai Auškalnytei, jų pa
vardžių nežinome. Visiems 
geradariams dėkojame. Vieš
pats dievas Jums atsilygins 
savo būdu. 

Kun. V. Rimšelis 

mailto:plietuvis@wp.pl


LR GENERALINIS KONSULAS 
ARVYDAS DAUNORAVIČIUS 

„SEKLYČIOJE" 
Rugsėjo 17d., trečiadienis, 

„Seklyčioje" buvo ypatingas 
tuo, kad tik savaitė buvo pra
ėjusi nuo a.a. Birutės Jasai
tienės mirties. Nuolatinė jos 
vieta prie stalo tuščia, tad pir
miausia šviesus jos atminimas 
buvo pagerbtas tylos minute. 

Čikagos garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza paminėjo a.a. 
B. Jasaitienę, sulygindamas ją 
su Motina Terese, kuri, ne
gailėdama savęs, dirbo kitų la
bui. 

V. Kleiza, prieš pristaty
damas naująjį Čikagos kon
sulą Arvydą Daunoravičių, 
trumpai peržvelgė beveik 80-
ties metų Čikagos konsulato 
nueitą kelią. Per tą laikotarpį 
jam vadovavo 8 asmenys — 
vieni ilgiau, kiti — trumpiau. 
Pirmieji šeši buvo garbės kon
sulai, o nuo 1998 m. konsula
tui vadovauja karjeros kon
sulai. Pirmasis buvo Giedrius 
Apuokas, o dabar jam va
dovauja Arvydas Daunoravi-
čius. 

Naujasis konsulas trum

pai papasakojo apie save: 
mokslą, šeimą, nueitą 12 m. 
diplomatinio darbuotojo kelią. 

Daug kartų lankęsis JAV, 
gerai susipažinęs su šiuo kraš
tu ir diplomatinio darbo pa
slaptimis, laimėjo konkursą, 
paskelbtą Čikagos karjeros 
konsulo vietai užimti — ir 
2003 m. liepos mėn. pradėjo 
eiti šias pareigas. 

Antroje savo pokalbio da
lyje konsulas pasiūlė klausi
mų-atsakymų bendravimo 
formą. Klausimų buvo daug ir 
įvairių, mat, „Seklyčios" klau
sytojus domina viskas, kas 
vyksta Lietuvoje. į klausimus 
buvo atsakyta labai konkre
čiai ir aiškiai, prisilaikant Lie
tuvos Respublikos įstatymų. 

Klausytojai domėjosi, kuo 
gali išeivija padėti Lietuvai, 
einančiai į ES. Konsulas at
sakė, kad tai, ką padarė Ame
rikos lietuviai Lietuvai, yra 
neįkainojamas žygdarbis ir jis 
niekada nebus užmirštas: 
„Norime, kad mus išgirstų, 
kad mus vertintų. Mes turime 

turėti savo svorį tarp kitų 
valstybių. Kiekviena investi
cija į Lietuvos pramonę yra 
didelis lobis". 

Apie tautiškumą, tapus 
ES dalimi, konsulas pasakė, 
kad „Naujosios Europos Są
jungos konstitucija turėtų 
duoti daugiau teisių mažo
sioms respublikoms. Didžio
sios respublikos, savo ruožtu, 
taip pat teisios, juk jos įneša 
didžiausią indėlį į ES vystymą". 

„Seklyčios" lankytojus 
pradžiugino atsakymas į 
klausimą, kokia bus oficiali 
ES kalba, nes „viena iš oficia
lių kalbų bus lietuvių kalba. 
Tai turėtų gerokai pakelti 
Lietuvos svorį ES". 

Konsulas pasakė, kad ne 
viskas yra blogai Lietuvoje, 
yra ir gerų ženklų ir jų vis 
daugėja. Tik reikia laiko, 
kantrybės, vienybės ir pasi
šventimo. 

Čikagos konsulas A. Dau-
noravičius, kantriai išklausęs 
pateiktus klausimus ir korek
tiškai įjuos atsakęs, padėkojo 
visiems, gausiai susirinku
siems ir renginių vadovei E. 
Sirutienei už pakvietimą. 

Liucija Einikienė 

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS POSĖDIS 
Posėdį jos pirm. dr. A. Raz

ma sukvietė rugsėjo 30 d. PLC 
posėdžių kambaryje. Jam pa
čiam pirmininkaujant, buvo 
patvirtintas praėjusio posė
džio protokolas ir naujų narių 
priėmimo sąrašas. Pirmas žo
dis buvo duotas tarti dr. J. Va
laičiui, kuris trumpai supažin
dino su dr. A. Razmos vardo 
premijos komisijos atliktais 
darbais. Toliau kalbėjo pakviesta 
kaip viešnia, to komiteto pirm. 
dr. Daina Variakojis. 

Šiemet nuspręsta dr. A. 
Razmos premiją skirti medici
nos sričiai. Dr. D. Variakojis 
pateikė Komisijos parengtą 
Mokslinės medicinos projektą. 
Premija nedaloma — 25,000 dol. 

Lietuvių fondo mokslinės 
medicinos premijos komisija 
yra sudaryta iš 6 asmenų. 
Trys asmenys — medikai už
sienyje, trys asmenys — medi
kai Lietuvoje. Ši premija bus 
skiriama medikui akademi
kui, dirbančiam mokslinį dar
bą arba medikų akademikų 
kolektyvui — medicinos aka
deminei institucijai, atitin
kančiai premijos nustatytoms 
gairėms. Iki šiol yra gauta 13 
paraiškų. Kandidatų iš JAV 
nėra. Visi — iš Lietuvos. J 

klausimus, kodėl nėra iš Ame
rikos, dr. J. Valaitis mėgino 
atsakyti, kad buvo ieškoma, 
bet rasti nepavyko. 

Vytautas Kamantas daly
vavo M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus atidaryme liepos 1 
d. Kaune, turėjo progos per
skaityti LFT pirm. dr. Razmos 
sveikinimo laišką. Muziejaus 
vadovybė fondui už paramą 
padėkos ženklan yra paruošu
si meno kūrinį. Užbaigus jis 
bus įteiktas fondui. 

Buvo iškeltas klausimas 
dėl vieno Lietuvių Bendruo
menės veikėjo metamų nepasi
tikėjimo kaitinimų Vytautui 
Kamantui. Byla jau pateko į 
JAV LB Garbės teismą. Posė
džio dalyviai tokiam veiksmui 
nepritarė. Buvo pasiūlyta re
zoliucija dėl pasitikėjimo V. 
Kamantų. Visi vieningai pasi
sakė viešu rankų pakėlimu. 

Po to turėjo progos pasisa
kyti komisijų pirmininkai. Iš 
Joniko palikimo gauta 
371,894.74 dol. Gauta 1/5 mil
ijono ir vėliau 212,000 dol. J. 
Ručio palikimo. Kiti pinigai 
dar eina per „probate". 

Saulius Čyvas pateikė LF 
finansinę apyskaitą. Supažin
dino su PLC jaunimo salės 

projektu. Jo vykdytojai nori 
gauti LF paskolą. Mokės 6 
proc. Pelno skirstymo komisija 
dar rengs antrą posėdį — liku
sios sumos skirstymui. Jos 
pirm. K. Ječius pareiškė, kad 
su kai kuriais prašymais yra 
problemų. 

Dr. Gediminas Balukas 
papasakojo apie dail. P. Dom-
šaičio ruošiamas parodas Lie
tuvoje ir Vokietijoje. Paveikslų 
persiuntimas iš vienos vietos į 
kitą daug kainuoja, rengėjai 
prašo LF paramos. Fondo in
vestavimas į paveikslus buvo 
labai vertingas. Domšaičio 
darbai gerai vertinami garsių 
meno kritikų, tuo pačiu garsi
namas ir Lietuvos vardas. 

Lapkričio 2 d., sekmadienį. 
11 vai. katalikų misijos bažny
čioje Lemonte vyks šv. Mišios 
už mirusius fondo narius. 

Lietuvių fondo metinis 
pokylis vyks lapkričio 8 d., šeš
tadienį. Prašome iš anksto su
daryti stalus. 

Posėdžio pabaigoje Vytau
tas Kamantas visiems dėkojo 
už moralinę paramą, pasitikė
jimą, o dr. A. Razma — vi
siems už dalyvavimą posėdyje 
ir darnų darbą. 

Stasys Džiugas 

JOHN F. TEFFT ATVYKS 
PAS LIETUVIUS 

Su pasididžiavimu Madi-
son-Vilnius Sister Cities, Inc., 
(MVSC) praneša, jog John F. 
Tefft, buvęs JAV amb. Lietu
vai, bus pagrindinis kalbėto
jas metiniame MVSC pokylyje 
spalio 21 d., antradienį. Am
basadorius Tefft sugrįžo į JAV 
ir profesoriauja Washington, 
DC. MVSC ilgą laiką glau
džiai bendradarbiavo su am
basadoriumi, nes jis yra kilęs 
iš Madison. Wisconsin, o jo tė
vas Floyd F. Tefft yra MVSC 
narys bei direktorių tarybos 
vicepirmininkas. Savo darbo 
metu Vilniuje, Sostinės dienų 
festivalio metu 2001 m., Tefft 
JAV ambasadoje MVSC dele
gacijai surengė priėmimą su 
vaišėmis. Tikriausiai Vidurio 
vakarų Lietuvių Bendruome
nės atstovai norės susitikti su 
Lietuvos draugu amb. John F. 
Tefft ir išgirsti jo patyrimus 
Lietuvoje. Pokylis įvyks ,,At-
rium" - Olbrich Gardens, 
3330 Atwood Ave., Madison. 
Svečiams bus atidaryta ir jie 
galės apžiūrėti impozantišką 
Thailand šventyklą ir kai 
kuriuos sezoninius įrenginius. 
Kokteiliai - 6 v.v. Vakarienė -
7 v.v. Dėl užsakymų ir infor
macijos skambinti Nijolei Se-
mcnaitoi-Etzwiler tel. 608-
356-6549. 

S.E.S. 

ŠALTA, O KUO UŽSIKLOTI? 
Lankantis Vilniaus polik

linikos Psichikos sveikatos 
centre Pylimo ir Kalinausko 
gatvių sankryžoje, šio centro 
socialinės darbuotojos Akvili-
na Beržytė, Brigita Balzekai-
tė ir Nijolė Gumbrytė prašė 
parūpinti jų pacientams lovai 
patalynės - paklodžių, ant
klodžių, pagalvių bei rankš
luosčių. Šiam centrui bandau 
padėti jau keletas metų. Per 
,,Saulutę" siuntėme rūbų, ba
tų ir 1.1. Tai pradžiugindavo 
ne tik pacientus, bet ir jų vai

kus. Sveikatos centre gydosi 
apie 3.000 žmonių. Didelė da
lis jų yra nedarbingi ir gyvena 
iš invalidumo pensijos. Vals
tybės teikiama socialinė para
ma minimali. Todėl mūsų 
parama skurdžiai gyvenan
tiems asmenims, kurie dėl 
sveikatos negali dirbti, yra 
būtina. Aukojamus daiktus 
priimsime PLC Lemonte. baž
nyčios vestibiulyje už pusap-
valaus stalo. ..Saulutės" mo
terys juos supakuos ir išsiųs. 

Marytė černiotė 
„Saulutės" nare 

„DRAUGO* POKYLIO 
RĖMĖJAI 

SKELBIMAI 

Algis Paulius, Wayne, IL, 
su bilietėlių šaknelėmis at
siuntė 39 dol. auką. Ačiū! 

Mary Gendrolas, Spring 
Hill, FL, kartu su laimėjimo 
bilietų šaknelėmis atsiuntė ir 
90 dol. auką. Tariame nuošir
dų ačiū! 

Dėkojame Marijai Šedui
kis, Chicago. IL, kartu su lai
mėjimo bilietų šaknelėmis at
siuntusiai 50 dol. auką. 

Ar jau grąžinote „Drau
go" laimėjimų bilietėlių šak
neles? Laimingieji bilietai bus 
ištraukti spalio 19 d.. ..Drau
go" pokylio metu. Martinique 
salėje. Čikagoje. Kaip galite 
tikėtis laimėjimo, jeigu šak
nelių nesugrąžinsite? 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15.9 
cento skambinant į Lietuvą. 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiš
kiausias ryšys. Kreipkitės 
vakarais lietuviškai j DIAL 
NOW atstovą su 9 metų pa
tirtimi tarptautiniuose ryšiuose 
Tel. 708-386-0556. Naudoda 
mi DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

,,Draugo" skelbimu 
skyrius 

Tel. 1 773 S85 9S00 


