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Sportas 

* Šeštadieni V i ln iaus 
sporto rūmuose s u r e n g t o 
pasaulio jauniu ^ iki 16 metų) 
sportinių šokių Lotynų Ame
rikos šokių čempionato nugalė
tojais tapo Lietuvos šokėjai, 
tačiau jų garbei skambėjo ne 
Lietuvos, o Kanados himnas. 
Taip atsitiko todėl, kad pa
saulio čempionų vardą iškovojo 
šių metų Kanados čempionai 
Natanas Rosicanas ir Andra 
Vaidilaitė (nuotr.). šiuo metu 
gyvenantys Kanadoje. 

* Baltarusijos mieste Go
melyje surengtame tarptau
tiniame jaunimo graikų-romė
nų imtynių turnyre lietuviai 
Laimutis Adomaitis ir Edgaras 
Venckaitis iškovojo pirmąsias 
vietas. Svorio kategorijoje iki 
50 kg Andrius Putna užėmė III 
vietą. 

Kauniečiai A r ū n a s 
Bižokas ir Edita Daniūtė Vo
kietijoje vykusiame ,,ARD Mas
te rs Galą" sportinių šokių tur
nyre klasikinių šokių konkurse 
užėmė III vieta. 

* Šeštą pergalę i š e i lės 
Lietuvos krepš in io lygoje 
(LKL) iškovojo bei dešimties 
komandų turnyre pirmaujan
čius Vilniaus „Lietuvos ryto" 
krepšininkus pasivijo LKL 
čempionas Kauno ,,Žalgiris". 
Sekmadienį namie kauniečiai 
100:63 sutriuškino Kėdainių 
,,Nevėžį". 

* Bulgarijoje vykstančio 
Europos šachmatų koman
dų čempionato aš tuntajame 
rate sekmadienį Lietuvos mo
terų komanda 1.5:0.5 įveikė Vo
kietijos atstoves ir iš 9-tosios 
vietos pakilo į 5-tąją. 

Seimo milijonierius įkūrė Darbo partiją 
Vilnius, spalio 18 d. (BNS) 

— Seimo narys Viktoras Us-
paskichas šeštadienį Vilniuje 
buvo išrinktas jo sukurtos Dar
bo partijos pirmininku. 

Darbo partijos pirmininko 
pavaduotojais pasiūlyti Kė
dainių rajono meras Viktoras 
Muntianas ir žinomas uosta
miesčio versl ininkas, Vakarų 
Lietuvos pramonės ir finansų 
korporacijos valdybos pirminin
kas Antanas Bosas. Pastarasis 
teigė apsispręsiąs iki kito parti
jos suvažiavimo, kuris planuoja
mas 2004 metų vasario-kovo 

mėnesiais. 
Darbo partijos steigėju 

sutikęs tapti A. Bosas praėjusių 
metų pabaigoje paskelbė pa
sitraukiąs iš aktyvios politinės 
veiklos. Anksčiau jis buvo Klai
pėdos miesto savivaldybės Nau
josios sąjungos frakcijos vadovu. 

„Vienas dalykas būti parti
jos nariu, o kitas — jos steigė
ju", sakė A. Bosas. J is pridūrė, 
kad steigiama partija yra jam 
ideologiškai artima. 

Iki kito suvažiavimo Darbo 
par t i ja ketina parengti kitų 
metų Seimo rinkimų programą. 

įsteigti skyrius miestuose ir 
rajonuose. 

V. Uspaskichas yra valdan
čiosios NS frakcijos Seime na
rys. J i s kol kas nerodė ženklų, 
jog paliks frakciją, tačiau pra
ėjusią savaitę jis atsistatydino 
iš Ekonomikos komiteto pirmi
ninko posto. 

Savo apsisprendimą aiškino 
nepritarimu dabart inės vyriau
sybės vykdomai privatizavimo 
politikai. 

Kartu su žmona jis 2002 
metų pabaigoje deklaravo val
dąs 161 mln. litų vertės turtą. tojas Viktoras Muntianas. Algirdo Sabaliausko < ELTA) nuotr. 

Popiežius paskyrė naują 
Lietuvos vyskupą 

Vilnius, spalio 20 d. <BNS) 
— Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
turi naują vyskupą. 

Popiežius Jonas Paulius II 
Kauno arkivyskupo generalinį 
vikarą Joną Ivanauską šešta
dienį nominavo vyskupu ir pa
skyrė jį KaunO arkivyskupijos 
vyskupu padėjėju. 

43 metų J. Ivanauskas bai
gė Kauno kunigų seminariją 
bei Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) Teologijos-
filosofijos fakultetą. 

Jis yra dirbęs Raseinių ir 
Kauno šv. Kryžiaus bažnyčių 
vikaru. 

Iki 2002 m. J. Ivanauskas 
buvo VDU Katalikų teologijos 
fakulteto Specialiosios teologi
jos katedros vedėju. 

2002 m. Kauno arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius pa
skyrė jį generaliniu vikaru. 

Vyskupas Jonas Ivanau 

Dabar Lietuvoje yra 14 
vyskupų, įskaitant kardinolą 
Audrį Juozą Bačkį. 5 vvskupai 
yra pensijoje. 

P r e z i d e n t a s 
sus idomėjo ga l imybe 

sus igrąž in t i skolą 
vals tybei 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas 
Paksas pirmadienį paprašė val
stybės kontrolieriaus parengti 
veiksmų planą, kaip susigrą
žinti daugiau nei 3 mlrd. litų 
siekiančią ūkio subjektų skolą 
valstybei. 

Po susitikimo su valstybės 
kontrolieriumi Jonu Liaučiumi 
prezidentas teigė esąs susirū
pinęs, kad, žinovų nuomone, 
susigrąžinti galima tik 50 proc. 
minėtos sumos. 

J. Liaučiaus teigimu, šiuo 
metu valstybes garantuotos 
paskolos ir valstybės apmokė
tos ūkio subjektams garantuo
tos skolos, įskaitant palūkanas 
ir delspinigius, siekia 3.270 
mlrd. litų. Pasak jo, teoriškai ir 
praktiškai yra.+manoma susi
grąžinti skolą, Nukel ta į 5 psl. 

Vašingtone — apie Lietuvos 
pagalbą JAV idėjoms Siaurės 

Europoje 
Vilnius, spalio 20 d. (Elta) 

— Vašingtone viešintis Už
sienio reikalų ministerijos 
(URM) valstybės sekretorius 
Evaldas Ignatavičius susitiki
muose su aukštais Jungtinių 
Valstijų pareigūnais pasveikino 
JAV siūlymu priimtą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos rezo
liuciją dėl Irako bei pristatė Lie
tuvos indėlį įgyvendinant iš
plėsto bendradarbiavimo Šiau
rės Europoje idėją. 

E. Ignatavičius susitiko su 
JAV valstybės sekretoriaus pa
dėjėja Europos ir Eurazijos rei
kalams Elisabeth Jonės, valsty
bės sekretoriaus padėjėju An-
thony Wayne, JAV viceprezi
dento Diek Cheney patarėja 
Victoria Nuland. 

JAV išplėsto bendradar

biavimo Šiaurės Europoje idėja 
siekiama plėsti ir s t iprint i JAV, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Šve
dijos, Suomijos, Danijos, Norve
gijos bei Islandijos bendradar 
biavimą kovoje prieš terorizmą, 
prekybą žmonėmis, k i tus iššū
kius ir tarptaut ines problemas 
bei skatinti ekonominį bendra
darbiavimą. 

JAV pareigūnams pristatyt i 
šiuo metu vykdomi ir ar t imiau
siu laiku planuojami Lietuvos 
tarptautinio bendradarbiavimo 
projektai, kurių t ikslas — ska
t int i demokrat inių ir r i nkos 
ekonomikos reformų procesus 
rytinėse kaimyninėse bei Pietų 
Kaukazo valstybėse. 

Pokalbių metu buvo aptar
tas numatomas prezidento Ro
lando Pakso vizitas į JAV. 

P r e m j e r a s r a g i n a 
L ie tuvos 

v e r s l i n i n k u s Rusi joje 
sus iv ieny t i 

Maskva, spalio 20 d. (BNS) 
— Rusijoje dirbant iems Lie
tuvos verslininkams reikėtų su
sivienyti ir turėti bendrą ats
tovybę, kad būtų lengviau tar
tis svarbiais klausimais, teigia 
Maskvoje su oficialiu darbo vi
zitu viešintis premjeras Algir
das Brazauskas. 

Rusijos sostinėje ir jos sri
tyje yTa registruota apie 50 Lie
tuvos verslo bendrovių atstovy
bių. 

Susitikimo su verslininkais 
metu premjeras pabrėžė, kad 
Lietuva nori ir toliau didinti 
eksporto apimtis į Rusiją. 

Nukelta \ 5 psl . 

L i e t u v a t a p o 
P a s a u l i n ė s t u r i z m o 
organ izac i jos n a r e 

Vilnius , spalio 20 d. (BNS) 
— Lietuva pirmadienį tapo 
Pasaulinės turizmo organizaci
jos (PTO) nare . 

Jos na rys te pa tv i r t in ta 
Beijing (Kinija) vyksiančiame 
15-osios PTO general inės 
asamblėjos posėdyje, pranešė 
Valstybinis turizmo depar ta
mentas (VTD). 

,,Du tūkstančiai generali
nės asamblėjos delegatų vienin
gai pr i tarė Lietuvos narystei 
PTO. Lietuva tapo pirmąja Bal
tijos valstybe, įstojusia į PTO", 
teigiama VTD pranešime. 

Siekti narystės PTO Lie
tuva įsipareigojo dar 1999 me
tais Nukel ta i 5 psl. 

Prie Prezidentūros dėl žemės pradėjo badauti moteris 
Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 

— Aikštėje priešais Prezidentū
rą pirmadienį badauti pradėjo 
Rietavo rajono gyventoja Van
da Makar ienė, reikalaujanti 
grąžinti j a i senelių žemę. 

Vilniaus S. Daukanto aikš
tės prieigose moteris pasistatė 
nedidelę palapinę, kurią apden
gė plakatais, kaltinančiais Rie
tavo žemėtvarkininkus „korup
cija" ir „genocidu". 

Ryte palapinę pasistačiusi 
moteris iš pradžių nuėjo į Pre
zidentūros kanceliariją infor
muoti apie protestą, tačiau pa
siūlius susitikti su priimamojo 
darbuotojais, V. Makarienė at
sisakė. 

Rietavo savivaldybės Už-
pelių kaime gyvenanti badauto
ja sakė. Nukelta \ 5 psl . 

Vanda Makariene stato palapinę Daukanto aikštėje prie Prezidentūros. 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Norvegijoje 
atvykėl iai iš Lie tuvos 
pa t y r ė „an t r a rū š ių" 

dalią 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 
— Trim atvykėliams iš Lie
tuvos Norvegijos pareigūnai 
liepė palikti šią Skandinavijos 
valstybę nenurodydami jokios 
priežasties — vyrai teigia ne-
pamiršiantys šios viešnagės, 
rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

Norvegijos pareigūnų į oro 
uostą atvežti ir į lėktuvą įsodin
ti du 44-erių ir 39-erių metų vy
rai iš Alytaus ir 30 metų klai
pėdietis Juras Šlušnys namo 
grįžo be savo daiktų. Norvegi
joje liko ir kai kurie jų doku
mentai bei automobilis „Ford 
Sierra". Nukelta \ 5 psl. 

V. Juozapaič io Don Žuanas 
užkariavo amerikiečių širdis 
B o s t o n a s — N e w J e r s e y . 

spalio 20 d. (Elta) — Lietuvos 
operos solisto Vytauto Juoza
paičio Don Ž u a n a s pavergė 
amerikiečių klausytojus. 

Ką tik grįžęs iš gastrolių po 
JAV dainininkas šį vaidmenį to 
paties pavadinimo WoIfgang 
Amadeus Mozart operoje atl iko 
net trylika k a r t i l 

Dar pavasari lietuvių bari
tonas buvo pakviestas į „Teatro 
Lirico D'Europa" t rupe , kuri su
renka dainininkus iš viso pa
saulio, pranešė „Muzikos barų" 
žurnalas. 

Pavasarį su šia t rupe buvo 
parodyti t rys „Don Žuano" 
spektakliai Mar t in ica saloje 
Karibų juroje, o d a b a r šeši 

Vyt autas Juozapaitis 

spektakliai parodyti Bostone, 
kiti — Illinois, Vermonto. New 
Hampshyre. Nukel ta \ 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Rengiantis AFR Reuters, AP. toretfax. ITAR-TASS. BNS 

Žir»Ų 3§entGrų oraneštmais) 

EUROPA 
Vat ikanas . Sekmadienį 

popiežius Jonas Paulius II Ro
mos Katalikų Bažnyčios palai
mintąja paskelbė Motiną Tere
sę iš Kalkutos, tuo prieš šeše
rius metus mirusią „padugnių 
šventąją", kuri visą savo gyve
nimą nesavanaudiškai padėjo 
vargšams, priartindamas prie 
šventųjų. „Mūsų apaštališkoji 
valdžia sutinka, kad garbinga 
Dievo tarnai tė Teresė iš Kal
kutos nuo šiol bus vadinama 
palaimintąja", paskelbė popie
žius, ilgus metus draugavęs su 
trapios išvaizdos vienuole, kuri 
mirė 1997 metais, sulaukusi 
87-erių. Etninių albanų šeimoje 
gimusi vienuolė, 1979 m. tapusi 
Nobelio taikos premijos laurea
te, drauge su savo įsteigto Mei
lės misionierių ordino seserimis 
dešimtmečiais rūpinosi ligotais 
ir mirštančiais Kalkutos lūšny-
nų gyventojais. 

Roma. Per pirmadieni vy
kusią audienciją popiežius Jo
nas Paulius II nepajėgė baigti 
parengtos kalbos. Skaitydamas 
tekstą 83 metų popiežius, kuris 
jau 15 metų serga parkinsoniz
mu ir kurio sveikata pastarai
siais mėnesiais pastebimai pa
blogėjo, pasijuto blogai ir jo pa
dėjėjams teko baigti kreipimąsi 
už jį. 

Londonas. Didžiosios Bri
tanijos premjeras Tonv Blair 
patyrė pirmąjį pasijaudinti pri
vertusį sveikatos sutrikimą per 
visą savo darbo vyriausybėje 
laiką — jam prireikė elektros 
pagalba sureguliuoti virpėti 
pradėjusios širdies darbą. Š;< 
metai del Irako karo premjerui 
yra išties sekinantys N'ors po 
beveik 5 valandas užtrukusių 
sekmadienio procedūrų vienojo 
Londono ligoninėje 50 metų T 
Blair buvo išleistas, gydytojai 
nurodė jam pirmadieni pailsėti 
Iki šiol T Blair jokių problemų 

dėl širdies neturėjo, todėl žinia 
apie sušlubavusią jo sveikatą 
pribloškė britus. 

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

mene rengia planą, kaip iki 
2005 metų vidurio Irake dislo
kuotų pajėgų skaičių nuo esa
mų 130,000 sumažinti iki maž
daug 50.000 karių, sekmadienį 
pranešė laikraštis ..The Wa-
shmgton Post". Šio plano kol 
kas dar nepatvirtino gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld. 
Taip pat ruošiami planai iš pa
grindinių Irako miestų, pra
dedant Basra ir Mosulu, išvesti 
britų ir amerikiečių pajėgas. 
Pentagonas tikisi kaip galima 
daugiau pagrindinių saugumo 
funkcijų perduoti Irako saugu
mo pajėgoms ir užsienio taikda-
riams. 

Vašingtonas. Osama bin 
Laden garso įrašai, kuriuos šeš
tadieni išplatino Qatar'o tele
vizijos kanalas ..Al-Jazeera", 
patvirtina, kad būtina stiprinti 
tarptautini bendradarbiavimą 
kovojant su terorizmų ..Bin 
Laden įrašas, — sakė JAV 

prezidentas George W. Bush, — 
turi parodyti visam pasauliui, 
kad karas su terorizmu tęsiasi, 
kad. kaip ir anksčiau, tebeeg
zistuoja pavojus visoms lais
voms tautoms". G. W. Bush pa
reiškė, jog būtina surasti ir 
uždaryti teroristų finansavimo 
kanalus ir tarptautiniu mastu 
aktyviau keistis žvalgybos duo
menimis, kad galų gale „žudi
kai stotų prieš teismą". Garso 
įrašuose, kurių autoryste pri
skiriama ..ai Qaeda" vadui, 
grasinama surengti naujas te
roristų mirtininkų atakas JAV 
ir kai kuriose kitose valstybėse, 
remiančiose Vašingtono politi
ką Irako atžvilgiu. 

ron. Izraelis ir JAV ka l t ina Y. 
Arafat smurto kurs tymu per 3 
metus trunkantį sukilimą prieš 
Izraelio okupaciją. Palestinie
čių vadas a tmeta šiuos kaltini
mus, tačiau Izraelis neats isako 
politikos riboti jo judėjimo lais
vę ir yra faktiškai įkalinęs Y. 
Arafat jo būst inėje Vaka rų 
Kranto Ramalos mieste. 

IRANAS 

ARTIMIEJI RYTAI 
Jeruzalė. Izraelio premje

ras Ariel Sharon pirmadienį 
pareiškė, kad Izraelis pasiryžęs 
..pasalinti" palestiniečių prozi 
dentą Yasser Arafat. taip pa
tvirtindamas prieš mėnesį vy
riausybes priimtą sprendimą 
...Šis žmogus yra didžiausia 
kliūtis siekiant taikos, todėl Iz
raelis pasiryžęs pašalinti .jį iš 
politines arenos", sake A. Sha-

Teheranas . Grupe I rano 
dvasininkų ir teologijos s tuden
tų užsipuolė šių metų Nobelio 
taikos premijos l aurea tę teisi
ninkę Shirin Ebadi ir pareiškė. 
kad premijos skyrimas garsiai 
moterų teisių gynėjai y ra dalis 
Vakarų sąmokslo prieš islamą 
Sh Ebadi neišvengė ir tiesiogi
nes kritikos savo atžvilgiu. 

THAILANDAS 

Korėjų ir kitų gretimų valsty
bių bei Rusijos sutart is , kurioje 
butų numatyta nutraukti Šiau
rės Korėjos branduolinę prog
ramą ir nepriklausomi žinovai 
patvi r t in tų , kad Pchenjanas 
neturi branduolines ginkluotės, 
o Vašingtonas arba kurios kitos 
gretimos valstybės pat ik intų 
nepulti 

Bangkok . JAV ir Kinija 
susitarė tarpusavio nesutar i 
mus, kylančius dėl ekonominių 
klausimų, spręsti dialogo keliu, 
sekmadienį pareiškė Kinijos 
prezidentas Hu Jintao. ,,Mes 
patvirtinome savo pasirengimą 
bet kokius klausimus, kurių 
gali kilti mūsų ekonominiuose 
mainuose ir prekyboje, spręsti 
dialogu", teigė prezidentas , 
tačiau neužsiminė, kad JAV 
kelia reikalavimą Kinijai per
vertinti savo valiutą 

Bangkok. JAV neke t ina 
pulti Šiaurės Korėjos, pareiškė 
prezidentas Georgo \V. Bush 
Bet drauge jis pridūrė, jog JAV 
nepasirašys nepuolimo pakto, 
kurio atkakliai siekia Pchen 
janas. JAV prezidentas tikisi. 
kad bus pasirašyta JAV, abiejų 

JAPONIJA 
Tokyo Japonijos gynybos 

agentūra pirmadienį pranešė 
tunnt i nepaneigiamos informa
cijos, kad Šiaurės Korėja palei
do ..žejne laivas" tipo artimojo 
nuotolio raketą 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ŠLAPIMO NESULAIKYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Taip negaluojančių ameri

kiečių yra per 13 milijonų. Tai 
nėra liga, tik esamos ligos — 
cukraligės, smegeninio para
lyžiaus, daugybinės sklerozės, 
Parkinsono ligos ir net chro
ninio uždegimo šlapimo pūslės 
pasekmė. Tokio negerumo pa
vojus yra nutukėliams, rūko
riams ir neseniai pagimdžiu
sioms. Mat, vaikui gimstant, 
dažnai sužalojami raumenys, 
sulaiką ir išleidžią šlapimą. 
Vyrams tas negerumas dažnai 
pasitaiko po padidėjusios 
prostatos ar vėžio operacijos. 

Gera naujiena 

Tokio nesulaikymo galima 
išvengti ar jį sutvarkyti. Jei 
pats nesutvarkai šlapimo ar 
bijai tokiu tapti — venk ko
feino, alkoholio, aštrių valgių, 
šokolado, dirbtinių saldumynų 
ir kitų pūslės sujaudintojų. 
Dar šlapinkis prieš ir po inty
mumo uždegimo prašalinimui 
ir gerk daug vandens: tik ne 
vienu kartu, nes tada per greit 
prisipildys pūslė. Gerk vieną 
gurkšnį kas 5 ar 10 minučių 
per visą dieną, kol užmigsi. 

Moterys. Užlaikyk stip
riais dubens raumenis, besi-
gimnastikuodama pagal Rege

lį: sutraukinėk raumenis, kaip 
sulaikant šlapinimąsi. O kuri 
tur i pasikartojantį šlapimo 
pūslės uždegimą, tegul geria 
bruknių (cranberry) sultis ir 
ima vieną bruknių tabletę su 
kiekvienu valgiu. Tas neleis 
bakterijoms šlietis prie pūslės 
sienelių. 

Vyrai tegul ima cinko kap
sules — 200 mg kasdien po 
vieną ir „Saw palmetto" 
tabletę prostatos padidėjimo 
palengvinimui. 

Ketveriopas nesulaikymas 
Dabar keturis iš penkių 

šlapimo nesulaikymus galima 
pagydyti ar juos pagerinti. 
Pirmas žingsnis tokion tvar-
kon yra susekimas, kuris iš 
keturių jų rūšių vargina. 

1. Įtampos sukeltas nesu
laikymas. 

Toks atsiranda, susilpus 
apvaliam raumeniui (sfink-
teriui), kuris apsupa pūslės 
kaklelį ir šlapimo lataką (ure
trą), kuris tvarko — kontro
liuoja šlapimo tekėjimą. 

Kosulys, juokas ar pa
našus spaudimas į pūslę, ku
rio minėtas raumuo neatlaiko, 
ir šlapimas išsilieja. 

Priežastys: pilvo ir dubens 
operacija, nėštumas, moteriš

ko hormono — estrogeno sto
ka, kai kurie vaistai, įskaitant 
„Alfa blokerius" ir šlapimą 
varančius —jie reikalą pablogina. 

2. Prievartos sukeltas 
nesulaikymas. 

Toks jis atsiranda kai per 
daug sujaudinti nervai sukelia 
nesavanorišką pūslės rau
menų susitraukimą. Tada esti 
staigus noras šlapintis. 

Priežastys: Parkinsono li
ga, daugybinė sklerozė, pūslės 
uždegimas, nugaros smegenų 
negerumas, kraujo gydymas. 

3. Persipildymo nesulaiky
mas. 

Taip atsiranda, kai silpni 
pūslės raumenys ar šlapimo 
užtvenkimas apsunkina pūs
lės išsituštinimą. Tada šlapi
mas išsipila kaip vanduo per 
užtvarą. 

Priežastys: cukraligė, pa
didinta prostata, pasmukusi 
gimda ar pūslė, dar ir vaistai 
be recepto gauti nuo slogos ir 
alergijos bei vaistas prieš 
užgulimą pseudoephedrine. 

i. Laikinas nesulaikymas 
Tas praeinantis nesulaiky

mas, atsirandąs išmatom susi
laikius, negalint judėti, makš
ties sujaudinime ir kitais atvejais. 

Pūsles lavinimas 

Reikia nusišlapinti pagal 
nustatytą laiką, idant jo 
nesusirinktų tiek, kada jis 
pasipila. Pradžioje šlapinkis 
kas 90 minučių. Palaipsniui 
ilgink laiką tarp nusišlapini-
mo iki trijų valandų, kas jau 

yra patogu. 
Pasižymėk: šlapinimosi laiką 

— iš eilės per dvi-tris dienas 
kaip dažnai šlapinies ir kada 
persipila. Pasitark su gydytoja 

Kegelio pratimai 

Dėl įtampos ir prievartos 
šlapimo nesulaikymo daugu
ma gerokai pasitaiso, kai jie 
st iprina šlapimo tekėjimą 
tvarkantį uždarytoją (sfinkte-
rį) su Kegelio pratimais elg
damiesi trejopai: 

1. Sužinok treniruotiną 
raumenį. Tai yra tas pats rau
muo, kuris kontroliuoja žarnos 
užsidarymą. 

2. Per pirmas tris ar šešias 
dienas sutrauk raumenį trims 
sekundėms kiekvieną kartą. 

3. Per kitas kelias savaites 
palaipsniui sugebėk sutraukti 
tą raumenį dešimčiai sekun
džių vienam kartui. Atpalai
duok tą raumenį 10 sekundžių 
po kiekvieno susitraukimo. 
Taip elkis 50 kartų kasdien. 

JBiofeedback" ir svoriai 

Atpažinimui raumens, ku
ris turi būti lavintinas, naudo
jami „special tampon" gauna
mi su receptu ir įdedami į 
makštį ar išeinamąją angą. 

Kai moters silpni pilvo 
raumenys sukelia nesulai-
kymą, galima reikalą gerinti 
„makšties treniruote". Tai kū
gio formos svoris (Fem—Tane 
weights), laikomas makštyje 
15 minučių du kartus dienoje, 

aplink besiruošiant. Kur nu
sipirkti tokį svorį nurodys 
telefonas 800-422-8811. 

Pagelbetantieji vaistai 

Geriausiai pasielgsi, kai 
imsi vaistus, pradėjęs pūslės 
treniruotę Kegelio pratimais 
ir maistu tvarkymąsi. Laips
niškai nustok vartoti vaistus, kai 
be vaistų reikalas tvarkysis. 

Vaistai: Ditropan, Nor-
panth, Tofranil geri nuo įtam
pos ir prievartos nesulaikymo. 
Vaistų nemalonumas: sausa 
burna ir oda, kieti viduriai. 

Dietinės tabletės, turinčios 
phenylpropanelamine ir pseu
doephedrine geros yra, turint 
įtampos nesulaikymą. Jų ne
gerumas: baimingumas, nemi
ga ir prakaitavimas. Jų nevar
tok, jei turi padidintą krau
jospūdį (per 138/83). 

Moteriški hormonai estro
genai yra naudotini dėl miš
raus nesulaikymo be regulų 
moterims. Kadangi jie artina 
vėžį krūtyje ir gimdoje, būti
nas pasitarimas su gydytoju, 
pirm juos vartojant. 

Operacįa 

Kai visos kitos priemonės 
nesutvarko, pasiduodama ope
racijai. Yra keletas būdų ope-
ravimui, priklausomai dėl ko 
nesulaikoma ir kaip stipriai. 

Šaltinis: Bottom line 
PubEcatdona. „The Warld'g 

Greatest Treasury of Health 
SecretB*. 

KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠAS — SU KORUPCIJOS ŠEŠĖLIU 

Sveikatos apsaugos minis
tras Juozas Olekas turės pasi
aiškinti prezidentui Rolandui 
Paksui, kaip per pastaruosius 
trejus metus buvo naudojamos 
lėšos kompensuojamiems vais
tams. 

Profesoriai Eduardas Vait
kus, Eduardas Tarasevičius ir 
Rimgaudas Abraitis preziden
tui pateikė įrodymų, kad, minis
tro įsakymais, dėl vaistų kom
pensavimo sąrašo, tvarkos ir 
kainyno yra sudarytos 
nepalankios sąlygos veiksmin
gam Privalomojo sveikatos 
draudimo biudžeto (PSDB) 
lėšų panaudojimui. 

„Vaistų sąrašas sudarytas 
neskaidriai, neturint aiškių 
vaistų įrašymo į sąrašą krite
rijų, neatsižvelgiant į tai, ko
kiomis ligomis dažniausiai 
serga Lietuvos žmonės, t.y. ne
suderintas su sergamumo duo
menimis bei neparemtas 
vaistų klinikinio ir ekonominio 
i farmakoekonominio) efekty
vumo analize", — rašoma pro
fesorių E. Vaitkaus, E. Tara
sevičiaus ir R. Abraičio prezi

dentui R. Paksui pateiktoje 
pažymoje, išsamiai analizuo
jančioje sveikatos apsaugos ' 
ministro Juozo Oleko patvir
tintą vaistų kainyną. 

Ekspertų pateiktoje anali
zėje pažymimai,; kad 2003 m. 
kompensuojamųjų vaistų są
raše įrašyti 1,482 pavadinimų 
vaistai, šis sąrašas, lyginant jį 
su 2002 m. duomenimis, su
trumpėjo beveik trimis šimtais 
vaistų pavadinimų: išbraukti 
519 pavadinimų vaistai, nau
jai įrašyti 237. Ekspertai 
pastebi, kad Sveikatos apsau
gos ministerija iš 2003 m. 
vaistų sąrašo išbraukė pigiau
siai 2002 m. Privalomojo svei
katos draudimo fondo (PSDF) 
biudžetui kainavusius vaistus. 
„Dėl to pacientams sumažėjo 
galimybės pasirinkti vaistą bei 
nepagrįstai padidėjo priemo
kos už 1,112 pavadinimų vais
tus", — pažymima dokumente. 

Ekspertai pastebi, kad 
„SAM ministras savo 2003.06.11 
įsakymu Nr. V-347 (bazinių 
kainų apskaičiavimo tvarka) 
ir 2003.08.11 įsakymu Nr. V-

VTOMANTAS VAUUŠAITIS 

483 (kompensuojamų vaistų 
bazinių kainų kainynas) ne-

' atsižvelgė į LR Sveikatos 
draudimo įstatymo 10 straips
nio nuostatas ir nustatė prie
laidas neracionaliai naudoti 
PSDF biudžetą bei atsirasti 
nepagrįstoms pacientų prie
mokoms už vaistus". 

Pažymos autoriai atkrei
pia prezidento dėmesį, kad 
„neracionalių PSDF biudžeto 
lėšų naudojimą sąlygoja ne tik 
SAM ministro patvir t inta 
vaistų bazinės kainos ap
skaičiavimo formulė, bet ir ne
skaidrus, neparemtas kliniki
nio efektyvumo kriterijais, 
vaistų įrašymo į kompensuo
jamų vaistų sąrašą mechaniz
mas". Tokiu būdu kai kurių 
farmacijos kompanijų antpel
niui atiduotos PSDF biudžeto 
lėšos, ekspertų nuomone, ver
tintinos „kaip žala PSDF biu
džetui, kuri turės neigiamos 
įtakos medicinos paslaugų 
mastams ir prieinamumui". 

Profesoriai E. Vaitkus, E. 
Tarasevičius ir R. Abraitis 
teikia siūlymą prezidentui R. 

Paksui pareikalauti iš Svei
katos apsaugos ministro J . 
Oleko nedelsiant atšaukti 
SAM 2003.06.11 įsakymą Nr. 
V-347 (bazinių kainų .ap
skaičiavimo tvarka) ir SAM 
2003.08.11 įsakymą Nr. V-483 
(kompensuojamų vaistų bazi
nių kainų kainynas), kurie, 
pasak ekspertų, „prieštarauja 
LR Sveikatos draudimo įstaty
mui, jo tikslams ir dvasiai bei 
nustato sąlygas švaistyti 
PSDF biudžeto lėšas, daryti 
materialinę žalą visuomenei, 
pažeidinėti pacientų teises į 
prieinamą ir kokybišką 
sveikatos priežiūrą". 

Be kita ko, ekspertai taip 
pat siūlo keisti „vaistų kainos 
apskaičiavimo metodiką", įvesti 
„bazines kainas tos pačios far
makoterapinės grupės prepa
ratams", kaip tai daroma ES 
šalyse, „nustatyti, kiek kiek
vienais atkurtos Lietuvos ne
priklausomybės metais valsty
bė būtų sutaupiusi", jei gamin
tojo kainos Lietuvai nebūtų 
viršijusios mažiausios ES vais
to kainos +5 proc. Tai leistų 

pareikalauti iš farmacijos 
kompanijų nustatyti valstybės 
patirtų nuostolių kompensavi
mo mechanizmą. 

Sveikatos apsaugos minis
terija raginama „inicijuoti 
naujas derybas su daugiausia,. 
PSDF lėšų už kompensuoja
mus vaistus gaunančiomis 
kompanijomis, siekiant, kad jų 
gamintojo kaina Lietuvai 
neviršytų minimalių ES šalių 
kainų", įvertinti kompensuo
jamų vaistų sąrašą „pagal 
klinikinį ir ekonominį efek
tyvumą ir išbraukti iš jo far-
makoekonominiu požiūriu 
nuostolingus vaistus, kai 
sąraše yra panašaus veikimo 
ir efektyvumo pigesni vaistai", 
„vaistų sąraše palikti tuos 
medikamentus, kurie kom
pensuojami daugelyje ES 
šalių". 

Prezidentas R. Paksas ir 
ministras J. Olekas praėjusią 
savaitę vykusiame susitikime 
nutarė dar kartą susitikti ir 
suteikti ministrui galimybę 
atsakyti į profesorių išreikštas 
abejones. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pubhshed daily eicept Sundays aod Mondays. legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto 

JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant į Lietuva: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius — Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45 00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

AKLŲJŲIR 
SILPNAREGIU 

ŠOKIU GRUPĖ „ŠARMA" 
PRAŠO PAGALBOS 
Kauno aklųjų ir silpna

regių tautinių šokių kolekty
vas „Šarma" įsikūrė 1966 m. J 
jį susibūrė žmonės, norintys 
puoselėti tautines tradicijas. 
Didelis entuziazmas, prityrę 
specialistai padėjo ugdyti dar
nią, vis profesionalėjančią 
grupę, kuriai 35 metus vado
vauja aukštos kvalifikacijos 
specialistė Gražina Geldaus-
kienė. Kolektyvas miesto ap
žiūrose užima pirmas vietas, 
respublikiniuose konkursuose 
yra laimėjęs tris prizines vie
tas, dalyvavo visose trijose 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tėse. Kūrybingai, intensyviai 
dirbanti grupė daug koncer
tuoja, surengė 5 tautinių šo
kių festivalius, buvo daugelio 
Aklųjų ir silpnaregių kultūros 
namų organizuotų renginių 
puošmena. Tačiau įvykus re
organizacijai, šis kolektyvas 
neteko finansinės paramos, 
kultūros namai nebegali jam 
padėti. Silpnaregių entuziaz
mas neblėsta, vadovė dirba be 
atlygio. Visų jų viltis, kad at
siras geros valios žmonių, 
kurie supras jų norą ne tik 
egzistuoti, bet ir džiaugtis ta 
maža kibirkštėle, kurią jie dar 
vis turi - tai šokis. 

Su viltimi: Aklųjų ir silp
naregių šokių kolektyvas „Šar
ma"; sąskaita: Kaunas, Sena
miesčio KAP, Hansą bankas, 
banko kodas 73000, sąskaitos 
Nr. 10001659729, Lithuania. 

Regina Kažemėkaitienė 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
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ŽINOVAI PATARIA 
KAIP PASIRINKTI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PARDAVĖJĄ 

Ruošiatės parduoti namą? 
Retas savininkas ryžtasi 

pats šią procedūrą atlikti, to
dėl visų pirma pasistengia 
susirasti nekilnojamo tur to 
pardavėją ir jam — arba jai — 
pavesti šį darbą. Dažnai nuo 
tinkamai pasiruošusiu ir su
manaus pardavėjo priklauso, 
kaip greitai namas bus par
duotas. Pardavėjai paprastai 
padeda pirkėjams išrūpinti 
paskolas, paruošia skelbimus 
ir juos paskleidžia žinia-
sklaidoje, atlieka visą, su na
mo pardavimu susijusį, „po
pierizmą" (o jo gali būti 
nemažai). 

Bet kaip žinoti, ar nekilno
jamo turto pardavėjas yra 
tikrai sąžiningas, turi atitin
kama pasiruošima ir geriau
siai patarnaus? 

Žinovai pataria pasikal-
bėti ne su vienu asmeniu ar 
visna nf-kilnoiamo turto par

davimo agentūra, o su keliais. 
Nereikia drovėtis klausti klau
simus. Jeigu pardavėjas neno
ri ar negali j juos atsakyti, 
geriau pasidairyti kito. 
Klausimai gali būti ir tokie: 

1. Ar pardavėjas turi do
kumentus, paliudijančius, kad 
išėjo šio verslo pasiruošimo 
kursą? Nors kiekvienoje vals
tijoje nekilnojamo turto par
davėjai privalo laikyti egza
miną, kad gautų leidimą vers
tis šiuo verslu, tačiau gera ži
noti, jog asmuo lankė kursus, 
seminarus ar kaip kitaip dar 
papildomai ruošėsi šiai profesijai. 

2. Ar pardavėjas galėtų 
parodyti sąrašą nuosavybių 
(namų, sklypų, kondominijų ir 
pan.), kuriuos per pastaruo
sius šešis mėnesius pardavė? 

Pagal tokį sąrašą galima 
susidaryti vaizdą, kokias nuo
savybes tas asmuo daugiausia 
parduoda ir ar į jų tarpą įeina 
panašaus stiliaus bei kainos 
nuosavybė, kurios pardavimą 
ruošiasi patikėti namo sa

vininkas. 
3. Paprašykite neseniai 

įsigijusių — ar pardavusių — 
namą, patarnaujant šiam as
meniui, telefonų, kad galėtu
mėte pasikalbėti ir sužinoti, ar 
viskas buvo atlikta taip, kaip 
reikia. 

4. Ar nuosavybių pardavė
jas gali patarti norinčiam na
mą parduoti savininkui, ką 
reikėtų pataisyti, pagerinti, 
sutvarkyti jo name, kad par
davimo procesas greičiau ir 
sklandžiau vyktų, kad gautų 
aukščiausią kainą už savo 
nuosavybę? 

Retai pasitaiko namų, kur 
viskas idealiai sutvarkyta, 
nieko nereikia nei pridėti, nei 
atimti. Jeigu agentas tik giria 
namą ir jokių patarimų nenori 
duoti, jo gražiais žodžiais ne
verta per daug pasitikėti. Pa
sidairykite ir pasikalbėkite 
dar bent su dviem ar trimis 
nekilnojamo turto pardavėjais. 

MAŽAI VIENOS 
REKOMENDACIJOS 

Pagal „Boston Globė" atlik
tus tyrimus, kuriuose daly

vavo per 150 viršininkų iš bent 
1,000 didžiųjų bendrovių, be
veik visi pasisakė, kad, prieš 
svarstant, ar jų įstaigose bei 
įmonėse ieškantis darbo yra 
vertas dėmesio, pageidauja 
bent trijų rekomendacijų iŠ 
buvusių darboviečių. Šią tai
syklę taiko net asmenims, ku
rie tik laikinai užimtų darbo 
vietą. Kadangi dabar darbų 
paklausa didesnė negu pasiū
la, greičiau įsidarbina žmonės, 
kurie yra apsirūpinę rekomen
dacijomis. 

O KAIP JŪSŲ KREDITAS? 

Daugelis žino, kad, ieškant 
darbo, reikia tam tikro 

pasiruošimo: su savimi turėti 
rekomendacijas, išeito mokslo 
ar pasiruošimo bei ankstesnių 
darbų aprašymą, net tinkamą 
aprangą, kai pakviečiama at
likti asmenišką interviu su bū
simu darbdaviu. O kaip su jū
sų kredito istorija? Ar ji teigia
ma, ar neigiama? Ar del tu
rimų (gal praeityje turėtų) 
skolų jūsų kreditas lygus nu
liui'' Nors paprastai būsimas 
darbdavys kredito istorijos 

netikrina, bet kai kurie šiais 
laikais jau tai daro. Ar būsite 
priimtas į darbą, nulemia 
daug dalykų, bet blogas kredi
tas gali nulemti, kad darb
davys pasakys „ne". 

Geriausia pasitikrinti savo 
kredito istoriją, prieš prave-
riant būsimo darbdavio kabi
neto duris. O tai padaryti ne sun
ku. Yra trys įstaigos, kurios 
gali suteikti informacijos apie 
jūsų kredito istoriją. Tai: Equi-
fax, Ezperian ir TransUnion. 
Jas galima pasiekti (nemoka
mu) telefonu arba internetu: 

Equifax: 800-685-1111, 
www.equifitx.com 
Experian: 888-397-3742 
www.tsx4wr1an.com 
TransUnion: 800-916-8800 
www.transaiiion.coni 

PAKILS GAMTINIŲ 
DUJŲ KAINOS 

QJią vasarą vartotojai skun-
Odėsi , kad labai pabrango 
benzinas, tad daugelis turėjo 
atsisakyti net atostogų. Dabar 
JAV Energijos departamentas 
perspėja, kad gamtinės dujos, 
kuriomis savo namus šildo daug 

žmonių, pakils iki 15 proc. 
Praėjusią žiemą 1,000 ku

binių pėdų dujų kainavo apie 
3.60 dol., o šią žiemą numa
toma, kad kainuos iki 4.60 dol. 
ir galbūt dar daugiau. Tad, kol 
orai per daug neatšalo, pasirū
pinkime, kad namai būtų 
gerai izoliuoti ir galėtume 
sutaupyti bent kiek pinigų. 

KNYGŲ PRIEŽIŪRA 

Nėra lietuvio namų (arba 
bent neturėtų būti) be 

lentynų su knygomis. Tačiau 
ant jų gula dulkės, ypač žiemą, 
kai veikia šildymas, beskai
tant mėgstamiausias knygas, 
kai kas pasižymi vietą, užlen
kiant lapo kamputį, pasitaiko 
net, kad knygos sušlampa... 
Kaip jas gelbėti? 

Žinovai pataria: 
— dulkes nuo knygų, esan

čių atvirose lentynose, valyti 
minkštu šepetuku arba 
plunksnine šluotele; 

- jeigu lapų pakraštėliai 
arba viršelis yra paauksuotas, 
juos patrinkite minkšta šluos
te, šiek tiek suvilgyta (tik ne 

per šlapia, kad skystis nesu-
sigertų į popierių) spiritu (rub-
bing alcohol); 

- norint išdžiovinti sušla
pusias knygas, tarp šlapių la
pų sudėkite popierinio rankš
luostėlio skiautes arba popie
rines servetėles. Knygą užvers-
kite ir paslėgkite, pvz„ kita 
sunkia knyga. Jeigu knyga ge
rokai sušlapusi, keiskite po
pierinius rankšluostėlius tarp 
lapų ir vėl visą procedūrą 
pakartokite; 

- nelaikykite knygų rūsy
je, nepaisant, kad jis atrodo 
sausas. Jeigu rūsys nevėdina
mas ir mažiau šildomas, po 
kiek laiko knygos įgaus pelė
sių kvapą, kurį labai sunku 
pašalinti; 

- jeigu knygos puslapiai 
susilankstę arba buvo sulenk
ti, uždėkite ant tos vietos vos 
vos sudrėkintą, kelis kartus 
sulenktą, geros kokybės popie
rinio rankšluostėlio gabalą, 
prispauskite šilta laidyne (tik 
ne karšta!) ir palaikykite, kol 
rankšluostėlis išdžius. Knygos 
puslapis bus vėl lygus. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://6918W.ArcherAve.9fe
http://www.equifitx.com
http://www.tsx4wr1an.com
http://www.transaiiion.coni


KAM NAUDINGAS PROJEKTAS „2 K"? 
JŪRATĖ LAUČIUTĖ 

Matyt, nebeapsikęsdami vis 
intensyvėjančių žiniasklaidos 
atakų, viešam kalbėjimui apie 
projekto „2 K" naudą ar ne
naudą Lietuvai ryžosi valdžios 
institucijų — Susisiekimo 
ministerijos, Saugumo depar
tamento vadovai bei Seimo 
nariai. Rugsėjo 24 d. susi
siekimo ministras Z. Balčytis 
su viceministru V. Ponoma-
riovu dalyvavo Seimo nacio
nalinio saugumo ir gynybos 
komiteto posėdyje, kuriame 
buvo apsvarstytas minėto pro
jekto galimas ar tariamas pa
vojus Lietuvos nacionaliniam 
saugumui. Posėdyje buvo iš
klausyta LVSD direktoriaus 
M. Laurinkaus informacija, 
jog projektas jokio pavojaus 
Lietuvos nacionaliniam saugu
mui nekėlias. Ministerijos 
vadovai savo ruožtu patikino 
komiteto narius, jog projektas 
esąs be galo naudingas Lietuvai. 

Tačiau, kaip dažnai būna 
po panašių „paaiškinimų", 
projektą gaubę rūkai tik dar 
labiau sutirštėjo. Pirma, nuos
tabą kelia Saugumo departa
mento pozicija, nes jo vadovo 
išsakyta informacija toli gražu 
neatitinka to paties departa
mento neseniai parengtos pa
žymos apie tai, jog aptaria
mas projektas keliąs grėsmę 
nacionaliniam saugumui. Juk 
kaip tik toji pažyma, išgu
lėjusi Seimo Saugumo komi
teto stalčiuose porą mėnesių, 
ir paakino konservatorius su
rengti minėtą pokalbį Seime. 
Kodėl taip kardinaliai ir per tokį 
trumpą laiką paseitė „nacio
nalinio saugumo" samprata už tą 
saugumą atsakingoje žinyboje? 

Antra, neįtikino Susisie
kimo ministerijos vadovų due
tas. Žiniasklaidoje jau buvo 
išsakyti spėliojimai, jog dviejų 
uostų — Kaliningrado ir Klai
pėdos — bendradarbiavimo" 
projektas naudingesnis Rusi
jai, nei Lietuvai, nes dvejus 
metus besitęsiančios derybos 
davė tik vieną rezultatą: kro
vinių skaičius į Kaliningrado 
uostą padidėjo dvigubai, o į Klai
pėdą (turimi galvoje Rusijos ar 
trečių šalių tranzitiniai per 
Rusiją kroviniai) sumažėjo 
daugiau nei tris kartus. Šių 
duomenų neneigia ir Susisie
kimo ministerijos vadovai, bet 
jie apie juos vengia kalbėti, o į 
problemą neįsigilinusius pi
liečius „džiugina" skaičiais, 
liudijančiais, jog išaugo per 
Klaipėdos uostą transportuo
jamų vietinės kilmės, t.y. lie
tuviškos produkcijos ar Lietu
vai skirtos produkcijos per
vežimai. 

Žinoma, kodėl gi nepasi
džiaugus augančiais Lietuvos 
ūkio apsisukimais?! Tačiau 
kaip ten su ta gražiai piešta 
Lietuvos, kaip tranzito šalies. 

vizija? Ar jos jau atsisakoma? 
O gal Susisiekimo ministeri
jos vadovai — prisiekę sau
sumos patriotai, ir t ranzitą 
jie tesieja tik su autotrans
portu ir geležinkeliais? Mat, 
kol Klaipėdos uostas kankino
si nuo prastovų dėl su ma
žėjusių Rusijos krovinių, Lie
tuvos geležinkeliai linksmai 
skaičiavo augančius planus, 
nes didėjantys krovinių srau
tai per Kaliningrado uostą 
reiškė gausėjančius perveži
mus Lietuvos geležinkeliais. 

O labiausiai visos valsty
bės nauda besirūpinančius 
piliečius stebina tas įtūžis, su 
kuriuo valdančiojo bloko atsto
vai užsipuolė konservatorius, 
kad šie pagaliau išgirdo ži
niasklaidos keliamą aliarmą ir 
panoro aiškintis projekto 
naudingumą aukščiausiu ly
giu. Sukompromitavo Saugu
mo departamentą? Šitai depar
tamentas jau ne kartą darė 
pats. be opozicijos „pagalbos", 
ir jei šį kartą departamento 
direktorius nebūtų išsižadėjęs 
slaptosios pažymos, o deramai 
ją pakomentavęs, jokios su
maišties niekas nebūtų paste
bėjęs. O dabar aišku tik viena: 
po tuo projektu pakastas labai 
didelis šuo, saugantis kažkie
no labai slaptus interesus. Kieno? 

Kiek besigilintum į žinia-
sklaidos paskelbtą medžiagą, 
visur kartojami projekto auto
riaus žodžiai, jog to projekto 
įgyvendinimas atneštų didelę 
naudą Klaipėdos uostui, į ku
rį grįžtų Rusijos jūrinis t ran
zitas. Bet niekur nerasite pa
aiškinimų, o kokia nauda būtų 
Rusijai, jei, atsisakiusieji pro
tekcionistines geležinkelio per
vežimų tarifų politikos, ji ati
trauktų dalį krovinių iš Kali
ningrado uosto ir nukreiptų 
į Klaipėdą? Juk tokiu atveju 
dalies pelno netektų ir Rusijos 
geležinkeliai, ir Kaliningrado 
uostas!? Dabar galima tik spė
lioti: arba projekto autoriai ti
kėjosi „išdurti" Rusiją, pasi
naudodami rusišku atlapašir-
diškumu ir plačia siela (deja. 
atlapaširdžiai ir rus iškame 
biznyje neilgai teišsilaiko...), 
arba jie vilioja Rusiją tokiais 
pažadais, kurių viešinti nesi
ryžta.... Šiaip ar taip. kažkas 
turi slypėti už to, kad Rusija 
visaip vilkina derybas, palik
dama Klaipėdos uosto kom
panijas „laukti gero oro prie 
jūros", laiminant Lietuvos Su
sisiekimo ministerijai, kur ir 
susisuko lizdą projekto auto
riai. Juk pusmečio būtų pa
kakę pamatyti, kad į Rusijos 
planus visai neįeina gerano
riškai ir nesavanaudiškai taip 
perskirstyti krovinių srautus 
ar taip sulyginti geležinkelių 
tarifus, kad krovinių savinin
kams būtų naudinga naudo
tis Klaipėdos uostu. Lietuvos 
gi valdininkai ir verslininkai 

net ir po dvejų metų tebegieda 
tą pačią giesmelę: „Dar tiktai 
dar pamažu, dar toliau, dar 
bus gražu...". 

Pamažu tai pamažu, bet 
juk laikas — pinigai. Ir vėl 
pradedi samprotauti: matyt, 
kol vieniems, pvz„ Klaipėdos 
uosto kompanijoms, laikas 
plauna pinigus lauk iš uosto, 
kažkam (kam?) tie patys pini
gai įteka... Ir tas „kažkas" — 
labai galingas, nes gali pri
tildyti Klaipėdos uostininkų 
ne pasitenkinimą, gali priversti 
saugumiečius kompromituo-
tis, gali puldinėti opoziciją, 
pamėginusią aiškintis, kur šuo 
pakastas, ir kieno interesus 
jis saugo... 

Susisiekimo ministerija vi 
so Vakarų Lietuvos regiono 
atžvilgiu jau senokai elgiasi 
kaip pamotė. Nebeeksploa-
tuojama geležinkelio linija 
Klaipėda — Mažeikiai, nese
niai atsisakyta linijos Klaipė
da — Skuodas, baigia sunyk
ti judėjimas Klaipėda — Šilu
tė geležinkelio ruožu. Beje, ir 
iš kitų Lietuvos pramoninių 
centrų kroviniai į Klapėdą 
atkeliauja daugiau autotrans
portu, o ne geležinkeliu. Taip 
prarandamos ne tik darbo 
vietos, susijusios su geležin
kelio aptarnavimu, bet ir žlug
domos viso Vakarų regiono 
ūkio vystymo perspektyvos, ir, 
kas darosi vis svarbiau, dėl 
intensyvėjančio autotrans
porto srauto blogėja regiono 
ekologinė situacija. 

Vakarų Europos šalys, 
sunerimusios dėl gausėjančių 
autotransporto kamščių keliu
ose, išeitį mato geležinkelių 
t ransporto renesanse (pvz., 
Vokietija) bei jūrinių perve
žimų plėtroje. O Lietuvoje, kol 
viena galva svajoja apie turiz
mo plėtrą, kita pjauna šaką, 
ant kurios palaimingai sup-
tųsi galimi turistai: bjauroja 
gamtovaizdį apleistais, griū
vančiais naikinamų geležinke
lių mazgais bei linijomis, ter
šia orą galingų krovininių au
tomobilių išmetamomis dujo
mis. Bet kol kas tai tik žiede
liai, palyginus su tais nuosto
liais, kuriuos patyrė Klaipėdos 
uostas ir su juo susijusios 
miesto ir regiono struktūros, 
belaukiant, kol pradės veikti 
Vilniaus galvų sugalvotas pro
jektas. 

Galima būtų patikėti, kad 
projektu ,.2K" buvo norėta 
gero: sugrąžinti į Klaipėdos 
uostą Rusijos krovinius, kurie 
pasuko į savus, rusiškus uos
tus dėl protekcionistinės Ru
sijos geležinkelio pervežimų 
tarifų politikos.... Bet kodėl 
Lietuvos pusė taip ilgai del
sia panaudoti tuos svertus, kurie 
Lietuvą iš mekenančio prašy
tojo paverstų lygiagrečiu dery
bų partneriu? Kai kuriuos 
svertus mes galėtume pasi-

semti ir iš Rusijos bagažo, 
pvz., pasinaudoti tarifų pro
tekcionistine politika: apčiuo
piamai sumažinti tarifus kro
viniams į Klaipėdos uostą, 
atitinkamai padidinus juos 
tranzitui į/iš Kaliningrado. 

Yra ir kitų galimybių: ne
vienodas pasienio punktų pra
laidumas sąstatams į Klaipė
dą ar Kaliningradą bei kitų 
aptarnavimo paslaugų niuan-
savimas. Pagaliau, specialis
tai tokių priemonių gali pažer
ti pilnomis rieškučiomis, 
reikia tik noro ir... politekono-
minio suinteresuotumo. Bet jo 
kaip nėr, tai nėr, o Rusija, 
atrodo, apsižiūrėjo, jog susipo
ravimas su būsimos Europos 
Sąjungos narės uostu gali at
verti jai Europos fondų lėšas, 
ir dabar jau pati skubina pa
sirašyti sutartį, tačiau ir vėl 
nesutikdama nei Lietuvai pa
lankių tarifų įvesti, nei pritai
kyti žemesnių koeficientų tre
čiųjų šalių kroviniams į Klai
pėdos uostą. 

Tai kam tokia sutartis? 
Klaipėdai? Paklauskite Klai
pėdos uosto krovos kompanijų 
vadovų— jų tokia sutartis 
nedžiugina, nors ir skelbiasi 
nepraradę vilties, jog iš to pro
jekto dar gali būti naudos. 

Beje, Klaipėdos verslinin
kai irgi stebisi, kad bendrovė 
„Lietuvos geležinkeliai" nes
paudžia Rusijos derybininkų 
pervežimų kainomis. Versli
ninkai — ne tik mandagūs, 
bet ir kuklūs žmonės, supran
ta esą priklausomi nuo Susi
siekimo ministerijos valdinin
kų įgeidžių ir kaprizų (kaip ir 
kitų ministerijų pavaldume 
esantys Lietuvos piliečiai) ir 
vengia įvardinti priežastis, dėl 
kurių minėta bendrovė negina 
Klaipėdos uosto interesų, ta
čiau t a s priežastis atvirai įvar
dijo... Rusijos analitikai, kurių 
medžiagą persispausdino žur
nalas „Ekstra" (2003, Nr. 32). 

Viena priežasčių esanti ta, 
kad „Lietuvoje yra struktūrų, 
kurioms naudinga tokia situa
cija. Pavyzdžiui, „Lietuvos ge
ležinkeliai" (LG) dėl to, kad 
kroviniai suka ne į Klaipėdą, 
o į Kaliningradą, nors ir pa
radoksalu, bet tik laimi, ir du 
kartus. Pirma, todėl, kad šiuo 
metu krovinių srautas į 
Kaliningradą auga, o į Klai
pėdą mažėja. Antra, kuo to
liau traukiniai veža krovinius, 
tuo ši paslauga brangsta. (...) 
LG naudingiau krovinius vežti 
į Kaliningradą: jų daugiau ir 
kelias tolimesnis". 

Bene čia ir bus išlindusi 
yla iš maišo: „Lietuvos gele
žinkelių" interesai!? 

O kur tokiu atveju Lietu
vos interesai ir kas jiems at
stovauja? Vyriausybė? Ji kol 
kas žaidžia vienoje komandoje 
su geležinkelininkais, o ne su 
jūrininkais, ne su uosta

miesčiu, ir net nesistengia 
ieškoti kompromisų, kurie 
padėtų suderinti geležinkelių 
ir jūros transportininkų inte
resus — Lietuvos, o ne kaimy
ninės šalies labui. Irgi kaž
koks interesas? 

Tas pats Rusijos informa
cijos agentūros „Regnum" 
analitikas samprotauja: „Ky
la įtarimų dėl lietuvių valdi
ninkų korumpavimosi, nes jie 
labai keistai pakenčia tokį 
nenaudingą Lietuvai projek
tą... Išoriškai turintis „tarp
valstybinio" projekto statusą, 
iš tikrųjų „2 K" tapo Rusijos 
privačių kompanijų, kurios 
turi savo žmonių Lietuvos 
valdžios struktūrose, veiklos 
lauku. Iš čia ir vienašališki 
Lietuvos nuostoliai". 

Sunku patikėti, kad Lietu
vos valdžia atstovauja ne Lie
tuvos, bet Rusijos biznierių 
interesams. Kur kas patogiau 
ir maloniau būtų laikyti tą 
Rusijos žurnalisto opusą, pro
vokacija, bet kur dėti faktus? 
O faktai — ir Klaipėdos uosto 
nuostoliai, ir „LG" vangumas, 
nepadedant pritraukti krovi
nių į Klaipėdą, ir labai labai 
keistas Lietuvos Saugumo de
partamento nenuoseklumas, 
vertinant „2K" projektą ir jo 
naudą Lietuvai, ir valdančio
sios daugumos bandymas po
litizuoti kritiką ir kritikus. 
Bet tokiu atveju išeitų, kad ir 
cituotas „Regnum" agentūros 
autorius — irgi konservato
rius ar bent jiems prijaučian
tis, kuo dar sunkiau patikėti, 
negu ponu Kirkilu, kai jis tik 
perpasakoja Susisiekimo mi
nisterijos pareigūnų jau dve
jus metus sekamą pasakėlę 
apie tai, kaip būtų gerai 
Lietuvai, jei Rusija į „savo" 
uostų tarpą įtrauktų ir 
Klaipėdą... Beje, Rusijos spau
doje nuolat pasirodo nedvi
prasmiški raginimai politi
kams ekonominio spaudimo 
keliu sugrąžinti į Rusijos įta
kos sferą Baltijos šalis, ir 
Klaipėdą tame kontekste pri
simena ne vien tokie politiniai 
klounai, kaip V. Žirinovskis... 
Tik ar naudinga tai Lietuvos 
valstybei? 

Galima susirietus kriti
kuoti Rusiją, kam ekonomika 
joje yra pajungta politikai, bet 
kai susiduri su priešingu reiš
kiniu — su valstybinės politi
kos ir valstybės interesų pa
jungimu grupės draugų eko
nominiams interesams, imi 
pavydėti Rusijos piliečiams, 
kuriems nereikia sukti galvos 
dėl savo valdžios priimamų 
sprendimų prioritetų ir tikslų. 

Kita vertus, galima už
jausti Klaipėdos uoste dirban
čias kompanijas, tapusias 
keisto žaidimo valstybiniais, 
žinybiniais ir/ar privačiais 
interesais. 

Nukelta į 5 psl. 
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Danutė Bindokienė 

Prez. Bush laimėjo, bet ar 
tikrai? 

Spalio 16 d. JAV prezi
dentas George W. Bush 
pasiekė didelį laimėjimą: 

Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba priėmė rezoliuciją dėl 
Irako dabarties ir ateities. 
Rezoliucija priimta vienbal
siai. Valstybės, dar neseniai 
taip prieštaravusios, kad 
Amerika karą su Iraku ryžosi 
pradėti be jų pritarimo, šį 
kartą sutiko su kone visomis 
Vašingtono sąlygomis (iš es
mės ši rezoliucija suredaguota 
Vašingtone). Tvirtinama, kad 
pasiekti vienbalsį pritarimą 
ypač padėjo Kinija ir Rusija... 

Tačiau, praėjus pirmam 
ūpo pakilimui po tokio sėk
mingo balsavimo, Vašingtonas 
pradeda atsipeikėti ir kelti 
klausimus: ką prez. Goerge W. 
Bush iš tikrųjų laimėjo? O gal 
tas laimėjimas labiau panašus 
į pralaimėjimą, nes, atrodo, 
niekas iš esmės nepasikeis. 
Amerika ir toliau pati viena 
turės imtis atsakomybės už 
Irako okupaciją, rūpintis šios 
sugriautos valstybės atstaty
mo darbais. Jokios konkrečios 
paramos — nei žmonėmis, nei 
lėšomis, JT Saugumo tarybos 
narės duoti neįsipareigojo, 
atrasdamos pakankamai prie
žasčių ir pasiteisinimų, dėl ko 
tai daryti joms nedera. 

Vašingtonui palikta pa
grindinė Irako kontrolė, ko jis 
visą tą laiką siekė, bet su ja 
viename ryšulyje yra ir atsa
komybė, o svarbiausia — kai
na. Tiesa, Senatas sutiko skir
ti prezidento pageidaujamus 
beveik 90 milijardų dolerių, 
bet tai tik lašas vandens kibi
re. Netenka abejoti, kad ne
trukus vėl prireiks papildomų 
lėšų. 

Mes žinome, kad rezoliuci
jos, nepaisant, kaip gražiai pa
rašytos, kiek skambių žodžių 
ir paragrafų jose sudėliota, 
apskritai nedaug reiškia. Kiek
vienas mūsų svarbesnės orga
nizacijos suvažiavimas ar iškil
mingas susirinkimas būtinai 
surežisuoja ir paskelbia rezo
liuciją. Pavyzdžiu1 galime lai
kyti ir pastaruoju metu mūsų 
dienraštyje spausdinamas 
buvusio JAV LB XVII tarybos 
suvažiavimo rezoliucijas. Jei
gu bent dalis jose surašytų 
ketinimų bei pasižadėjimų 
būtų įvykdyta, lietuviškoji 
veikla visai kitaip atrodytų, 
bet daugiausia rezoliucijų 
žodžiai žodžiais ir tepalieka. 

Tad, nepaisant JAV prezi
dento akivaizdaus laimėjimo 
spalio 16 d. sesijoje ir JT Sau
gumo tarybos palankaus spren
dimo, Amerikos problemos 
Irake ne tik greitai nesibaigs, 

bet gali ir suarštrėti, ypač 
jeigu prez. Bush nesutiks pa
keisti savo politikos ir atkreip
ti dėmesį į JT narių reikala
vimus. 

Visų pirma reikalaujama 
Irako kontrolę perleisti pa
tiems irakiečiams — ir ne po 
metų, ar kelerių, o jau iki šių 
metų galo. Vašingtonas tuo 
tarpu spėlioja, kad JAV kari
nės pajėgos Irake turės pasi
likti bent šešerius metus, kol 
tame krašte įsivyraus demo
kratija. Juk karo sukelta aud
ra dar nėra nurimusi, įvairios 
politinės bei religinės srovės 
kovoja tarpusavyje dėl val
džios, todėl palikti Iraką tų 
pavojingų srovių valiai būtų 
pragaištinga. Ir su tokia logi
ka, be abejo, galima sutikti. 
Tiesa, pagaliau Vašingtonas 
pripažįsta, kad Amerika yra 
Iraką okupavusi. Nors ši prie
laida daugeliui yra ypač 
nemaloni. 

Visgi per daug džiaugtis 
Rusijos prezidento pastango
mis, kad ši rezoliucija Jung
tinėse Tautose būtų priimta, 
taip pat nedera. Prez. Putin 
turi savo tikslus ir siekius. 
Kas bus leidžiama Vašing
tonui, bus nedraudžiama ir 
Maskvai. O ji gi turi neuž
baigtų reikalų Čečėnijoje ir 
galbūt kitose Kaukazo kal
nyno valstybėse... 

Kad būtų pasiektas šis 
(tiesa daugiau simboliškas) 
negu praktiškas, laimėjimas 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
ryboje, daug nuopelnų skirti
na JAV Valstybės sekretoriui 
Colin Powell ir taip pat JAV 
atstovui prie Jungtinių Tautų 
John Negroponte. Iš tikrųjų 
Colin Povvell jau ne kartą pa
sirodė, kaip sumanus, diplo
matiškas, blaivios galvosenos 
ir logiškų sprendimų asmuo. 
Jis nemažai padeda, kuriant 
teigiamą JAV įvaizdį pasauly
je, ko nebūtų galima pasakyti 
apie kai kuriuos kitus prez. 
George W. Bush kabineto narius. 

Nors JAV žiniasklaida la
bai teigiamai atsiliepė apie 
spalio 16 d. paskelbtą JT Sau
gumo tarybos rezoliuciją, bet 
kažkodėl pamiršo, kad kone 
dvylika metų toji pati Sau
gumo taryba savo rezoliucijo
mis mėgino nuginkluoti Iraką 
ir sudrausminti Saddam Hus-
sein, kurio atviras, po Persų 
įlankos karo pasirašytos, 
sutarties ignoravimas privedė 
ir prie dabartiniės padėties 
Irake. Jeigu JT narės nesi
ruošia siųsti į Iraką konk
rečios pagalbos, rezoliucijų 
žodžiai tikrai nepadės sukurti 
demokratijos toje valstybėje. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ.. 
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Sibiro tremties a tminimui 

VINCAS ADOMĖNAS 

— Aišku! — karštai prita
rė Stiopa, — į kitą žiūri ir 
netiki, kad jis vagis. 

— Apčiupinėkite kiekvie
ną, išsiaiškinkite. Jei tinka — 
įtraukite. Pasidalinkite bara
kus. 

— Aš kairėje kelio pusėje, 
o Arkaša — dešinėje, jis ten 
gyvena. 

— Susitarsite paskui. Stio
pa, — suturėjo jo įkarštį Fio
doras. — Rinkite stiprius, drą
sius, kietus vyrus. Supran
tate? Mums reikia rinktinių. 

— Aišku! — vėl neiškentė 
neįsiterpęs Stiopa. 

— Geriau būtų ant rūko
mojo popieriaus. Jei gausite. 

— Gausime. Fiodorai Pet
ravičiau' — užtikrino Stiopa. 

— Nerašykite visų pa
vardžių, pažymėkite tik rai
des, kad patys iš jų atsimin

tumėte. Suprantama? — pak
lausė jis, kreipdamasis į Ar
kadijų. 

— Kur čia nebus supran
tama. — paskubėjo už Arkašą 
atsakyti Stiopa. 

— Ir sąrašus nešiokitės 
visada su savimi, kad prirei
kus galėtumėte juos sunaikin
ti ar praryti. Bet svarbiausia, 
brolyčiai. — saugokitės šnipų! 

— Taip. turime būti labai 
atsargūs. — pritarė Stepanas. 
— Šito per maža. 

— Reikia žiūrėti tik labai 
patikimų vyrų. — pasiūlė Ar
kadijus. 

— Ir šito maža... 
Visi nutilo. Nė vienas ne

turėjo ką pasakyti. 
— Reikės ką nors sugalvo

ti, — sumurmėjo Fiodoras, tuo 
užbaigdamas slaptą trejeto 
posėdį. 

Kai pasklido tarp vagių ži
nia, kad a t amanas ruošia 
pabėgimą. Pašos autoritetas 
laikinai pakilo. Kiekvienas jų 
slapta svajojo ištrūkti laisvėn, 
bet vieno žmogaus jėgoms tai 
buvo neįmanoma. 

Milžiniški taigos plotai 
skyrė lagerį nuo to pasaulio, 
kuris galėtų priglausti, paslėp
ti, todėl dabar nebuvo nė vieno 
vagies, nesiviliančio, jog ata
manas nusives jį su gauja iki 
miestų, kuriuose jis dings iš 
milicijos akių, nepalikdamas 
pėdsakų. Nors tokia viltimi 
gyveno beveik kiekvienas kri
minalinis, žinia už gaujos ribų 
neplito, ji buvo labai griežtai 
saugoma. Slaptumo reikalavo 
jų pačių interesai, jį diktavo 
geležiniai gaujos įstatymai. 

Pavlas, didelis savimyla, 
pūtėsi, kai einantį kiemu jį su 
šypsena sveikindavo blatnieji. 
Jam dingojosi, kad jis — šios 
visuomenės valdovas. Jie mai
tino jį, tenkino jo poreikius, 
klausė jo įsakymų. Daugelis 

nešykštėjo jam gražių žodžių. 
Iš to jis suprato, kad garsas 
apie sumanytąjį žygį pasklido. 
Būdavo, kad jis save įsivaiz
duoja vos ne Stepanu Razinų. 

— Kolia, šiandien bus? — 
paklausė vyriausiąjį šestiorką, 
spragtelėdamas į kaklą. 

— Kaip visada. Jeigu rei
kia. 

— Šito visada reikia. O pi
nigų tau užtenka? 

— Tuo tarpu, Pavlai Ana-
toličiau, turiu. 

— Žiūrėk, tu spausk juos, 
kad per daug nenutuktų! 

— Spaudžiu. Jau ir taip 
bėdojasi, kad per daug reika
laujam. 

— Ką? Nepatinka? Matai, 
užgiedojo! Ar tik nepamiršo, 
kas juos tenai įspraudė? Šiltoj 
vietelėj dėkingumas išgaruoja, 
a? O tu tyčia gerokai spus
telėk! Nepasius, neraus jų vel
nias! A? 

— Kad jau, Pavlai Anato-
ličiau, nėra iš ko jiems... 

— Ne mūsų reikalas! 

Mums duok. ir viskas. O jeigu 
ne — velniop!' Bus kiti. A? Na, 
ar ne mano teisybė? 

— Kaip visada. Pavlai 
Anatoličiau. 

Lageryje visose pelnin
gose, sočiose ir šiltose vietose 
vagys įtaisydavo sau palan
kius, išvien su jais einančius 
zekus. Blatnieji savo kandida
tus įkišdavo nesunkiai — bri
gadininkai ir vedėjai gerai ži
nojo, su kuo turi reikalą. Bet 
tokiu būdu įsidarbinę neilgai 
džiaugdavosi — buvo spaudži
ami be jokio saiko. Atamanas 
nuolat siuntinėdavo savo šes-
tiorkas. reikalaudamas sau ir 
savo svitai maisto, rūkalų, pi
nigų... 

Atamanas nuobodžiavo — 
lagerio gyvenimas įvairumu 
nepasižymi. Nuolatinis dryb
sojimas, nors ir lovoje, ne ant 
narų, varė į pasiutimą. Kortos, 
riebūs anekdotai, išgėrimai — 
viskas pakyrėdavo, todėl gyve
nimui paįvairinti reikėjo pra
simanyti pramogų. 

Semionas Ivanovičius Li-
niovas, rusas, dabar jau persi-
ritęs per šešiasdešimt, vienoje 
Maskvos vidurinėje mokė isto
rijos. Dešimčia lagerio metų jį 
nuteisė už tai, kam vieno 
atsakingo partinio darbuotojo 
sūnui išdrįso parašyti trejetą. 
Tėvas apskundė, apkaltino, 
esą tyčia iškraipo istorijos fak
tus, ir, kaip pavojingą visuo
menei, atgabeno į šią „poilsia
vietę". Tai buvo ramus, kul
tūringas, visų gerbiamas žmo
gus. Likimas lėmė gyventi jam 
vienoje sekcijoje su atamanu. 

Semionas Ivanovičius, grį
žęs iš darbo, gūrino sekcijos 
taku link savo narų. Tuo metu 
jam priešais traukė Paša. 
Žmogus pasuko į dešinę — 
vagis žengė irgi ton pačion 
pusėn. Mokytojas pamėgino 
prasilenkti kaire puse ir praei
damas savo snieguotu veltiniu 
užkliudė visada blizgančius 
atamano batus. 

— Ei tu, gvėra! Ar nema
tai, kur doklini? — piktai 

užsipuolė buvusį pedagogą 
Paša. 

Tas atsigręžė, pažvelgė į 
atamaną ir ėjo tolyn. Tai užga
vo akiplėšos ambiciją. 

— Palauk, seni! Eik šen! 
Ateik, jei liepiu! — pakėlė 
balsą. — Matai? — akimis pa
rodė į savo suteptą batą. — Ar 
nematai, klausiu? Žmogus ty
lėjo nesuprasdamas. Paša vis 
labiau širdo. 

— Nuvalyk! — parodė jis 
pirštu į bato galą. 

— Ko jums iš manęs rei
kia? 

— Tau sakoma: nuvalyk! 
Supranti0 Lipti ant kojų kaip 
galvijas moki? Nė neat
siprašei, a? 

— Ko tu prikibai prie žmo
gaus? — šūktelėjo politinis 
nuo gretimų narų. 

— J svetimus reikalus no
sies nekišk! Supratai9 — at
šovė jam atamanas. — Gali 
likti 'be jos! Seni, paskutinį 
kartą sakau: nuvalyk batą! 

Bus daugiau 



DRAUGAS, 2003 m. spalio 21 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

DIDESNIS UZ NOBELIO 
PREMIJĄ 

Šis David Brooks straips
nis, išspausdintas „New York 
Times" laikraštyje 2003 m. 
spalio 11 d. 

Nemanau, jog jam tai rū
pėtų, tačiau popiežius Jonas 
Paulius II, turėjęs gilesnį po
veikį didesniam žmonių skai
čiui, negu bet kuris kitas gy
vas asmuo, niekuomet negaus 
Nobelio Taikos premijos. Jau 
eilę metų premijos stebėtojai 
manė, kad Norvegijos komite
tas neturėsiąs kito pasirinki
mo kaip tik jam premiją įteik
ti, nepaisant popiežiaus nema
dingų pažiūrų abortų atžvil
giu. Ir šie, prognozavo stebėto
jai, buvo kaip tik jo metai. 
Sveikata trapi ir stiprus jo 
pasipriešinimas Irako karui 
turėjo įtikti liberalių pažiūrų 
komitetui. 

Mes visuomet branginame 
tai, kas mums yra miela, svar
bu. Paskiriame laiko paminėti 
ir išreikšti džiaugsmą bei 
meilę. Taip yra su mūsų šven
tove — Šiluva. Mes pagarbiai 
didžiuojamės, kad Dievo Moti
na apsireiškė Šiluvoje, mūsų 
tėvynėje. Šiluvos atlaidai su
teikia progą paminėti tą apsi
reiškimą ir parodyti Dievui 
mūsų dėkingumą už visas su
teiktas malones. Mes taip pat 
meldžiamės, kad Dievo Motina 
toliau mus globotų. 

Šių metų Šiluvos atlaidai 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje, prasidėję rugsėjo 7 d. ir 
buvo ypatingi tuo, kad kiek
viena diena buvo skirta tam 

Man, tačiau malonu mąs
tyti, jog komitetas suvokė es
minę tiesą: kad jis negalįs Jo
nui Pauliui II premijos įteikti. 
J i s esąs per didelis ir per daug 
sudėtingas jų premijai. Pro
jektas, kurį jis vykdo, nesutel
pa į jų kategorijas. 

Tikėjimo apšviestas ir 
sunkios vidurinės Europos is
torijos išauklėtas, jaunasis 
Karol Wojtyla įsitikino, jog 
„didžiausia mūsų laikų blogy
bė visų pirma yra savotiškas 
nužeminimas, tiesiog sutrupi-
nimas, kiekvieno žmogaus es
minio unikalumo. Naciai ban
dė individus suplakti su jų ra
se, o marksistai — su jų kla
se". Jonas Paulius II savo gy
venimą pašventė ginti kiek
vieno asmens nepadalijamą ir 
nepažeidžiamą orumą. J is 

rašo: „Pagrindinė socializmo 
klaida yra antropologinė". Jis 
bandė žmogų sumažinti ir 
nuvertinti. Bandė, tarp kita 
ko, sutraiškyti žmogaus ieško
jimą Dievo. 

Kai savo popiežiavimo 
pradžioje Jonas Paulius II 
lankė Lenkiją ir Kubą, jis tarė 
minioms: „Jūs nesate tokie, 
kaip jums yra sakoma". Re
zultatas: kultūrinė revoliucija. 
Vienas jaunas lenkas studen
tas, kurį George Weigel cituo
j a popiežiaus biografijoje, 
„Vilties liudytojas" (Witness to 
Hope), išgirdęs šį mokymą, 
suvokė: „Dabar aš panorau 
gyventi nemelagingai". 

Popiežius stengėsi apginti 
žmogaus orumą visose srityse 
ir todėl jis nepritampa prie jo
kių politinių kategorijų. Gerb
damas asmeninę nuosavybę, 
jis su įtarimu žiūri į kapitaliz
mo utilitarizmą, verčiau rink
damasis socialinės gerovės 
siekiančius principus, kas jį 
pastato šalia kairiųjų. Ginda
mas gyvybės teises nuo prasi
dėjimo iki mirties momento, 
jis kovoja prieš abortus, eute-
nasiją ir mokslinį žmogaus 

prigimties perdirbinėjimą, tuo 
rikiuodamasis su besilaikan
čiais konservatyvių pažiūrų. 

Pagrindinis jo pasiekimas 
buvo priminti mums — kata
likams ir nekatalikams — kad 
negalima žmogaus susiaurin
ti. Mes nuolat tai nejučiomis 
darome. Rašydami laikraš
čiams, kalbėdami viešoje 
arenoje, dažniausiai šnekame, 
lyg laisvė ir demokratija būtų 
tikslas patys savyje. Skiria
mos savo didvyriams premijos 
už ligų gydymą ir minų pa
šalinimą. Tie dalykai, be abejo 
šaunūs, tačiau jų negana, nuo
lat sako popiežius. Demo
kratija tėra sistema. Laisvė tė
ra proga daryti gera ar bloga. 
Gyvenimo esmė nėra jo ilgu
mas, o jo tikrumas. 

Popiežius nuolat mus iš
meta iš mūsų patogumo zonos 
ir verčia žiūrėti į pirminius 
klausimus. Negalim kalbėti 
apie politiką, ekonomiką, moks
lą, filosofiją ar karą, tuo tarpu 
patogiai nukreipdami akis nuo 
Dievo ir nuo aukščiausios tiesos. 

Savo pareiškime girdami 
šių metų laimėtoją, Shirin 
Ebadi, Norvegijos Nobelio 

ŠILUVOS ATLAIDAI — YPATINGA ŠVENTĖ 
tikrai intencijai. Maldos buvo 
skiriamos dvasininkams, vi
suomenininkams, spaudos dar
buotojams, ligoniams, globė
jams ir t.t. Vieną dieną buvo 
meldžiamasi už visus Čikagos 
lietuvius. Ypatingą įspūdį pa
darė šv. Mišios, skirtos dvasi
ninkams. Čia susirinko ir šv. Mi
šias koncelebravo 10 kunigų 
— kun. Arvydas Liepa, kuris 
pravedė atlaidus, kleb. kun. 
Jonas Kuzinskas, kun. Rim
vydas Adomavičius, kuris koordi
navo atlaidus, kun. Vito Miko-
laitis, kun. Donaldas Petraitis, 
MIC, kun. Jaunius Kelpšas,-
kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
prel. Ignas Urbonas, kun. Jo
nas Duoba, MIC, ir kun. 

Antanas Gražulis, SJ . Taip 
pat dalyvavo parapijos dia
konas Vitas Paškauskas ir se
selės vienuolės. 

Vieną dieną buvo meldžia
masi už visuomenininkus ir 
spaudos darbuotojus. Šv. Mi
šių skaitinius skaitė „Draugo" 
vyr. redaktorė Danutė Bin-
dokienė. 

Kun. Arvydas Liepa, trečią 
kartą vedantis atlaidus Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje, 
moka labai gražiai išsireikšti 
ir savo pamoksluose perduoda 
daug gilių, praturtinančių 
minčių. Todėl nenuostabu, kad 
žmonės taip šiltai jį sutikdavo 
po šv. Mišių. 

Sekmadienis, rugsėjo 14 

d., išaušo pilku dangumi ir, 
atrodė, kad gali būti lietaus. 
Apie pietus dangus pra
giedrėjo. Atėjo laikas procesi
jai. Dalyviai rinkosi iš visur. 
Susidarė didžiulis būrys mal
dininkų — vyresnių, jaunes
nių, parapijiečių, svečių, lietu
vių, svetimtaučių — čia visų 
šventė. Tvarkdario pareigas 
ėjo Antanas Rašymas. Visiems 
dalyviams suėjus į eiles, proce
sija nuvingiavo per Marijos 
aukštesniosios mokyklos kie
mą, Washtenaw gatve link 
bažnyčios, giedant „Sveika, 
Marija" ir „Immaculate Mary". 
Marijos statulą ant vežimėlio 
lydėjo parapijos tarnautojai 
„ushers", ir moterys, pasipuo-

komitetas aukština jos pasi
šventimą dialogui bei demo
kratijai. Tačiau kur pareiški
mo autorių mintis sustoja, ten 
popiežius pradeda. 

Dialogas kokiai tiesai? 
Demokratija kokiam tikslui? 
Jis puikiai supranta, kad 
niekuomet neįtikinsim kraštu
tinio islamisto atsižadėti tie
sos, į kurią jis įsikabinęs, kaip 
į dievišką tiesą, jei mes jam 
užuot to siūlome vien drungną 
dialogą, kad visiems reikia su
gyventi. Toks yra iššūkis, kurį 
mums išmeta religingas 21-
asis amžius, o popiežius, bū
damas labiau filosofas negu 
aktyvistas, yra toli visų prie
šakyje. 

Shirin Ebadi, be abejo, yra 
drąsi asmenybė, atliekanti 
svarbų darbą. Niekas nenori 
sumenkinti jos didvyriškumo. 
Kai istorija apžvelgs mūsų 
laikmetį, popiežius Jonas 
Paulius II bus atpažintas 
mūsų eros milžinu, išskirtinu 
individu, daugiausia padariu
siu laisvę ir demokratiją pas
tatyti aukščiausių žmogiškų 
idealų tarnyboje. 

Verte ses. O. Mikailaitė 

šusios tautiniais rūbais. 
Bažnyčioje kun. A Liepa pa

sakė gražų pamokslą. Klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas 
atliko palaiminimo apeigas. 
Maldininkų tarpe taip pat 
buvo ir Antanas Rudis, kuris 
yra popiežiaus apdovanotas 
šv. Gregorijaus ordinu. Daly
vavo naujasis Lietuvos gene
ralinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius su 
žmona ir dukra. 

Iškilmių pabaigoje skam
bėjo pamilta Šiluvos Marijos 
giesmė... „Nenuženk nuo ak
mens, o Marija, pušynėly ža
liam Šiluvos, nes-krauju ten ir 
ašarom lyja, nepalik, nepalų^,. 
Lietuvos". VMS 

Popiežius Jonas Paulius II. 
ŽINIOS IŠ PAŽAISLIO 

Š.m. spalio mėn. 10 d. ses. šį projektą įvykdyti. 
Remigija, Lietuvos Šv. Kazi
miero kongregacijos vyriausia 
seselė, praneša, kad Pažaislio 
vaizdajuostė bus netrukus pa
gaminta. Galutinius įstaty
mus (iškarpymus) atlieka re
žisierė Nijolė Baužytė, žinoma 
Lietuvoje „Mūsų miesteliai" 
pastatymais, kuriuos atliko 
Lietuvos televizija, Vilniuje. 

Taip pat mums praneša ir 
džiaugiasi, kad ses. Margarita 
Petkevičiūtė (Petcavage) priė
mė Pažaislio vienuolyno pra
šymą ir-sutinka įkalbėti šią 
vaizdajuostę anglų kalba, ir 
reikalui esant nuvyks į Vilnių 

Paruošia Žafianykštis 

PIEVELES RUDENI 

Spalio pabaiga-lapkričio pra
džia yra pats geriausias 

laikas pasirūpinti, kad, pava
sariui išaušus, pievelės apie 
namus greitai sužaliuotų ir vi
są vasarą savo šeimininkus 
džiugintų. 

Šiuo metų laiku žolė, be 
abejo, neatrodo tokia žalia, 
vešli, kaip buvo vasarą. Atvė
sus orui, žolės lapeliai taip 
greitai nebeauga, bet tokiu 
metu „atsigriebia" šaknys: jos 
šakojasi, dauginasi ir sudaro 
tvirtą, susiraizgiusi apatinį 
klodą. Nors tai yra gerai, bet 
ir gerų dalykų gali būti per 
daug: susiraizgiusios šaknys, 
ypač molėtame dirvožemyje, 
nepraleidžia nei vandens, nei 
oro, tad ilgainiui žolė pradeda 
nykti. 

Patariama padaryti pieve
lėje skylučių, kad galėtų įeiti 
oras ir vanduo. Nors tam tik
slui galima išsinuomoti spe
cialią mašinėlę, bet ji papras
tai nepigi ir sunkiai patempia
ma. Užuot to, paimkite aštrų, 
smailą, stiprų, peilį, įsmeikite 
į žolę, apipjaukite maždaug 1 
ar 2* colių dydžio apskritimą 
su šaknimis ir jį ištraukite į 
paviršių. Tai padarykite kas 1 
ar 2 pėdos, kol visa pievelė 
atrodys, „kaip šernų išknai
siota". Išpjautus žolės ir šaknų 
gabaliukus palikite žolės pa
viršiuje. Jeigu tikrai negražiai 
atrodo, galima pora kartų per

važiuoti žolei pjauti mašinėle 
ir juos susmulkinti. Po to visą 
žolę gerai palaistykite. Van
duo įsigers į padarytas duobu
tes ir tikrai pasieks žolės šak
nis (ši procedūra paprastai 
atliekama dukart per metus). 

Dabar taip pat geras me
tas žolę patręšti. Kokios trąšos 
tinkamiausios? 

Atkreipkite dėmesį į trąšu 
maišelius. Ant jų yra trys 
skaičiai, kurie parodo trąšų 
sudėtį. Pvz., „32, 6, 8" rodo, 
kad yra 32 proc. nitrogeno, 6 
proc. fosforo ir 8 proc. potašo. 
Tikrai geros trąšos turėtų 
turėti maždaug 4 kartus dau
giau nitrogeno kaip fosforo ir 
dukart daugiau, kaip potašo: 
maždaug „16, 4, 8". 

MANO ŽIBUOKLĖS NEŽYDI 

— Nepaisant, kaip ai jas 
prižiūriu, mano afrikietižkos 
žibuoklės (African violets) 
atsisako žydėti. Ką daryti? 

— Afrikietiškoms žibuok
lėms reikia daug šviesos, ki
taip jos nežydi. Žiemą vazo
nėlius geriausia laikyti ant 
lango, kurį pasiekia rytinė 
saulė. Tačiau vasaros metu 
pietinė ar vakarinė saulė ži
buoklėms yra per karšta. Jei
gu ant lango nėra permatomų 
plonų užuolaidų, vazonėlius 
reikia toliau nuo jo patraukti, 
kitaip lapai „apdega". 

Labai svarbu tinkamai 
šiuos augalus laistyti. Jų šak

nys nekenčia šalto vandens, 
tad reikia laistyti vasarošilčiu 
(kambario temperatūros) van
deniu, bent parą pastovėjusiu, 
kad išsigaruotų chloruotu-
mas. Nepalikite vandens lašų 
ant žibuoklių lapų, nes jie 
pasidarys dėmėti. Žibuoklių 
nereikia perlaistyti, bet ne
leiskite išdžiūti, nes nukris 
jau susiformavę pumpurai. Ži
buoklės mėgsta kambario 
temperatūrą, kuri naktį ne
nukrinta žemiau 60 laipsnių 
F, o dieną nepakyla per 75 
laipsnius F. Jei per karšta ar 
per šalta, žibuoklės tesukrau-
na mažai punpurėlių. 

Žibuokles persodinti rei
kėtų kartą per metus (neso
dinkite į labai didelius vazo
nus), o tręšti — kiekvieną 
kartą, kai laistote. Parduo
tuvėse yra trąšų dėželių, spe
cialiai skirtų afrikietiško-
sioms žibuoklėms (African 
violets plant food). Vartokite 1 
šaukštelį trąšų miltelių į 
vieną galioną vandens. 

Beje, ar žinote, kad afriki-
etiškas žibuokles labai lengva 
padauginti? Reikia nuskinti 
sveiką, jauną lapą, įkišti į 
drėgną, minkštą žemę, apvož
ti stiklainiu — netrukus 
išaugs šaknelės, o paviršiuje 
atsiras maži lapukai. Tuomet 
bus galima pasodinti į žibuok
lei skirtą vazoną. Taip pat ga
lima lapelius pamerkti ne
dideliame indelyje, padėti ant 
lango — šaknys išaugs ir ga
lėsite persodinti. Prieš įkišant 
nuskintą lapelį į žemę, galima 
jį kyštelėti į specialius mil
telius („rooton" ar pan.), gau
namus pas daržininkus. Jie 
padeda greičiau išauginti 
šakneles. 

SUSIPAŽINKIME SU 
„KAIMYNAIS" 

Praėjusią savaitę pris
tatėme du, Amerikos vidu

rio vakaruose, rytinėse valsti

jose ir net šiaurėje dažnai 
sutinkamus, medžius. Jie ge
rai auga ir miestuose, nes yra 
atsparūs druskoms bei oro 
taršai, jie taip pat auga 
miškuose ir parkuose. 

Šį kartą susipažinkime su 
dar dviem. 

UEPA 
(Ang. Linden tree) 

Liepos populiarios visoje 
Europoje ir Lietuvoje. Jos 

apdainuotos dainose, jų žiedai 
suteikia bitelėms daug darbo 
(o žmonėms — gardaus medu
čio), net vienas metų mėnuo 
pavadintas liepos vardu. Iš 
baltos, lengvos liepos medie
nos daromi kibirai, skobiami 
šaukštai, dubenys, ji vartoja
ma drožinėjimui; iš liepos kar
nų buvo pinamos vyžos ir net 
pintinės. Lietuvoje buvo 
įprasta, gimus mergaitei, prie 
namų pasodinti liepą (berniu
kams buvo sodinami ąžuo
liukai, uosiai, beržai, klevai), 
o jaunai grakščiai mergaitei 
buvo taikomas liepos epitetas. 
Liepžiedžiai plačiai naudoja
mi liaudies medicinoje (nuo 
kosulio, peršalimo, plaučių 
ligų). 

Liepa — kantrus medis 
(gyvena net kelis šimtus 
metų), todėl Amerikoje, kai ne 
kartą „importuoti" kenkėjai 
užpuola prie gatvių augančius 
medžius ir reikia juos paša
linti, jų vieton sodinamos lie
pomis. Šiame krašte liepos 
nelaukia „savo mėnesio" (juk 
liepos mėnuo čia vadinamas 
„July") ir paprastai pradeda 
žydėti net birželio viduryje. 
Tačiau jų žiedai tiek pat 
kvepia, kaip ir lietuviškų 
liepų. 

Amerikietiškos liepos la
pai kotuoti, širdies pavidalo, 
dantytais krašteliais. Rudenį 
gražiai pagelsta. Žiedynų ke
kėse po 7-14 kvepiančių, gels
vų žiedelių. Vaisiai rutuliški, 

panašūs į mažus riešutėlius. 
Prinoksta rugsėjo mėnesį ir 
pabyra apie liepą, kaip maži 
akmenėliai. Jų nelesa nei 
paukščiai, neėda voverės. 

Pastaruoju metu prie gat
vių miestuose sodinama visai 
nauja — pagerinta ir labiau 
pritaikyta miesto sąlygoms — 
liepų rūšis. Užuot plačiai 
išsikerojusių šakų, šios liepos 
yra daugiau kompaktiškos, 
kone kūgio pavidalo, tad 
neužima tiek vietos. Labai 
patrauklios. Šiaip jos pasižy
mi ir visomis kitomis liepos 
medžio ypatybėmis. 

GINKMEDIS 
(Angį. ginkgo) 

Ginkmedis mums turėtų 
priminti lietuvių kalbą — 

kaip lietuvių kalba yra pati 
seniausia gyvoji kalba pa
saulyje, taip ginkmedis — se
niausias lapuotis medis, te
beaugantis mūsų planetoje. 
Yra rasta suakmenėjusių 
ginkmedžių, augusių prieš 
200 milijonų metų, ir jie iki 
mūsų laikų nėra pakitę! Gali
me sakyti, kad šis medis yra 
tarytum gyvas dinozauras. 

Ginkmedis (botaninis jo 
vardas yra Ginkgo biloba — 
vaistinėse galite matyti tuo 
vardu tablečių, nes Ginkgo bi
loba plačiai vartojamas medi
cinoje ir kosmetikoje) Ameri
koje nėra savaime augantis 
medis (savaime auga Rytų 
Kinijoje) — jis sodinamas 
daugiausia miestų želdiniuo

se, prie namų. Stengiamasi 
sodinti vyriškos giminės gink
medžius, nes moteriškųjų vai
siai turi ypač nemalonų kva
pą: kai rudeniop jų prikrinta 
aplink medį, reikia tiesiog iš 
tolo prasilenkti — net nosį 
riečia! Tačiau sėklos bran
duolys, apgaubtas minkštu, 
kaip slyvos sluoksniu ftai tas 
sluoksnis taip „nekvepia"), 
yra valgomas. 

Ginkmedis atsparus ken
kėjams, ligoms, radiacijai ir 
taršai, todėl dabar Amerikos 
miestuose jų vis daugiau sodi
nama. Iš esmės ginkmedis 
mėgsta karštą vasarą ir šaltą 
žiemą. Be kitų įdomių ir ver
tingų savybių, ginkmedis 
pasižymi savo lapais. Jie atro
do, kaip nedidelė, išilgai 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBA 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 630-305-0022, 
fax 630-637-9557. 

dryža žalia vėduoklė, ties 
viduriu viršuje tarytum 
įskilusi. Laikosi ant liauno 
kotelio. Kartą pamatę gink
medžio lapus, visuomet juos 
atpažinsi te. Rudenį gink
medžio lapai labai gražiai 
pagelsta. 

PASLAUGOS 
TAISOME 

SKALBIMO MAŠINAS. 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 
VĖSINTUVUS 

H. DECKYS 
TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
AUTOMOBB JQ N A M į SVEIKATOS 

R GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Agentas Frank Zapohs ir Off. Mgr Auksė S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

RSALTORS 
Peter Paulius ir Casmera 

Staszak 
(buvęs savininkas Paulius 

Hardvvare) 

praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto 
agentūrą 

9901 S. VVestem Ave„ Suite 204, Chicago, IL 60643 
Tel . 773-239-9600 

Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų naujose patalpose. 

* 
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Marquett Parko namų savininkams patarnaujame jau 50 metų. 
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Premjeras ragina Lietuvos verslininkus Rusijoje susivienyti 
Atkelta iš 1 psl. 

Rusija pagal importą ir eks
portą Lietuvoje šių metų pirmą
jį pusmetį užėmė pirmąją vietą. 

Susitikime buvo kalbėta 
apie investicijų skatinimo ir ap
saugos bei dvigubo apmokesti
nimo išvengimo susitarimus, 
tuo tarpu Lietuvos verslininkus 
domino, kada jie galėtų boti 

patvirtinti Rusijos Valstybės 
Durnoje. Rusija teigia, kad tai 
dar nėra padaryta dėl to, kad 
valstybė nėra įstojusi į Pasaulio 
prekybos organizaciją. 

Premjeras pabrėžė, kad Lie
tuvos santykiai su Rusija šiuo 
metu yra labai geri, o Lietuvos 
narystė Europos Sąjungoje ne
turėtų kelti problemų Lietuvos 

verslininkams, dirbantiems Ru
sijoje. 

Susitikime taip pat buvo ap
tartos ir Klaipėdos jūrų uosto 
panaudojimo galimybės, projek
tas „2K", kuriuo norima sude
rinti krovinių gabenimo įkai
nius į Karaliaučiaus ir Klaipė
dos uostus. 

Lietuva tapo Pasaulinės turizmo organizacijos nare 
Atkelta iš 1 psl. 
Seimo patvirtintoje Nacionali
nėje turizmo plėtros programo
je. Šiais metais buvo patvirtinti 
PTO įstatai. 

Kinijoje Lietuvos turizmo 
verslo perspektyvas pristatęs 
Lietuvos delegacijos vadovas 
vyriausybės kancleris Antanas 
Kaminskas sakė, kad PTO tam

pa vis stipresne jungiamąja 
grandimi: bendradarbiaudama 
su Pasauline prekybos organi
zacija ji daro didelę įtaką turiz
mui — vienai svarbiausių eko
nomikos krypčių. 

Narystė šioje organizacijoje 
paspartins Lietuvos turizmo 
raidą, paskatins tarptautinį tu
rizmo verslo atstovų bendradar

biavimą. 
Lietuvai atsiras palankes

nių galimybių diegti modernius 
rinkodaros principus turizmo 
sektoriuje ir gerinti turizmo 
paslaugų kokybę. 

Įstojus į šią organizaciją 
Lietuvai reikės mokėti 42,000 
eurų (145,000 litų) metinį mo
kestį. 

Prezidentas susidomėjo galimybe susigrąžinti skolą valstybei 
Atkelta iš 1 psl. 
tačiau tai priklauso nuo to, kaip 
aktyviai ir atsakingai dirbs iš
ieškojimą vykdančios instituci
jos. 

Pasak J. Liaučiaus, Valsty
bės kontrolės Seimui pateiktose 
rekomendacijose teigiama, kad 
išieškant skolas valstybės insti
tucijos turi bendradarbiauti, 
mokesčių administratoriai turi 
užtikrinti efektyvų skolų išieš

kojimo priemonių taikymą bei 
tai, kad skolininkai būtų pa
traukti baudžiamojon atsako
mybėn, o esant pagrindui suda
ryti sandoriai būtų užginčyti ci
viline tvarka. 

Valstybės ataskaitų ir pa
jamų audito departamento di
rektorius Arūnas Juozulynas 
sakė, kad 2002 metais valstybė 
apmokėjo 240 mln. litų už duo
tas paskolas ir garantijas, iš jų 

didžiausios sumos skirtos bend
rovėms „Tauro bankas", „Lie
tuvos tara", „Klaipėdos nafta", 
„Inkaras", Chirurgijos centrui, 
Šiaulių oro uostui. 

Pasak A. Juozulyno, pasko
las administruojantis Turto 
bankas jau dvejus metus iš 
skolininkų kasmet išieško po 
100 mln. litų. 

Prie Prezidentūros dėl žemės pradėjo badauti moteris 
Atkelta iš 1 psl. 
kad nuo 1993 metų bando at
gauti senelių žemę, tačiau jai to 
padaryti niekaip nepavyksta. 

Dar neapsisprendusi, nei 
kiek badaus, nei kur nakvos — 
palapinėje ar nakvynės namuo
se, V. Makarienė teigė, kad Pre
zidentūra yra jos „paskutinė 
viltis" ir dabar ji laukianti at
sakymo į laišką, kurį Preziden
tūros priimamajam perdavusi 
dar rugpjūčio viduryje. 

Prezidentūros priimamojo 
vedėja Jūratė Ūsienė sakė jau 
pažįstanti badautoją ir žinanti 

V. Juozapaičio 
Atkelta iš 1 psl. 
New Jersey ir Pennsylvania 
valstijose. 

V. Juozapaitis įvairiose sce
nose yra sukūręs per 40 vaidme
nų, dainavęs šimtus koncertų. 
Solistas dėsto dainavimą Lietu
vos muzikos akademijoje, veda 
televizijos muzikines laidas. 

Tačiau V. Juozapaičiui 

jos problemas. 
J. Ūsienės teigimu, Prezi

dentūrai paprašius, moters rei
kalais domėjosi įvairios instan
cijos, pradedant apskrities val
džia ir baigiant Generaline pro
kuratūra. 

„Mes kiek įmanoma sten
gėmės, kad jos reikalai pajudėtų 
ir išsispręstų, tačiau dabar tik 
nuo jos priklauso, ar jos reikalai 
susitvarkys ar ne, tačiau mote
ris nieko nedaro", sakė J. Ūsie' 
nė. 

dabar vyksta kelių paveldėtojų į 
60 hektarų žemės tarpusavio 
ginčai, ir V. Makarienė turėtų 
teismine tvarka išsiaiškinti že
mės nuosavybės ir nuomos 
klausimus. 

V. Makarienė prieš keletą 
metų atsisakė teisių į senelių 
turėtą žemę savo brolio naudai. 

Iš viso į moters senelių turė
tus 60 hektarus teises pareiškė 
13 kandidatų, dalis kurių at
siėmė žemę natūra, dalis persi
kėlė žemę, dalis pasiėmė kom
pensacijas. Prezidentūros priimamojo 

darbuotojos paaiškino, kad 
Don Žuanas užkariavo amerikiečių širdis 

brangiausias ir daugiausia įvai
riose pasaulio scenose dainuo
tas — Don Žuano vaidmuo. Pir
masis pastatymas buvo vokalo 
meistriškumo kursuose Gente 
(Belgija), vėliau Čekijos valsty
binėje operoje. 2002 m. „Don 
Žuanas" pastatytas ir Vilniuje. 

JAV įvykusių gastrolių sėk
mę liudija šūsnis recenzijų, ku

riose vienbalsiai tvirtinama, 
kad „didžiausia spektaklio sėk
mės priežastis — balsingasis 
Juozapaitis, atlikęs Don Žuano 
vaidmenį". 

Lapkričio mėnesį V. Juoza
paitis vėl skris į JAV — „Teatro 
Lirico DTEuropa" „Don Žuaną" 
su lietuvių solistu rodys Flori
dos žiūrovams. 

Norvegijoje atvykėliai iš Lietuvos patyrė „antrarūšių'* dalią 
Atkelta iš 1 psl. 

Buvo nurodytas vienintelis 
sulaikymo motyvas: kažkas ne
va pranešė, kad lietuviai nele
galiai dirba Norvegijoje, tačiau 
lietuvių bandymai išsiaiškinti, 
ar to užtenka žmogui sulaikyti, 
policininkų buvo neišgirsti. 

„Mes tuo metu nedirbome. 
Važiavome kalnų keliu kaip pa
prasčiausi turistai ir sustojome 
šalikelėje išmesti šiukšlių. Pri
važiavo policija ir mus sulaikė", 
pasakojo vyrai. 

Rugsėjo viduryje nuvykę į 
Norvegiją jie laukė darbo vizų. 
Jas statybininkams buvo paža
dėjęs gauti Drameno mieste 
esančios bendrosios Rusijos ir 
Norvegijos įmonės, statančios 
gyvenamuosius namus, vado
vas. 

Vytauto V. reikalavimas 
leisti paskambinti į Lietuvos 
ambasadą irgi nebuvo išgirstas: 
pareigūnas atšovė nežinąs nu
merio. 

Policininkai paėmė visus 
lietuvių kišenėse rastus daik
tus: dokumentus ir pinigus. 
Pareigūnams užkliuvo, kad 
vyrai turi mažai pinigų. Paro
džius bankų korteles, daugiau 
dėl to nepriekaištavo. 

Kalnuose sulaikyti vyrai 
buvo atvežti į Niesbeno mieste
lio policijos nuovadą. 

Pakviesta vertėjauti Norve
gijoje gyvenanti lietuvė apklau
sos protokolus jiems išvertė tik 
žodžiu. 

Sergejus B. buvo apgyven
dintas vienoje kameroje kartu 

su klaipėdiečiu, o Vytautas V. 
buvo apgyvendintas atskirai. 

Nuovados pareigūnas pa
reiškė, kad sulaikytieji kiek
vienas turi sumokėti 1,000 Nor
vegijos kronų (maždaug 400 
litų) baudą, tačiau vėliau baudų 
mokėti jiems neteko. 

Po trijų nelaisvėje praleistų 
parų jie buvo įsodinti į lėktuvą 
ir parskraidinti namo. 

„Per tris paras mūsų nė 
karto neišvedė į lauką pasi
vaikščioti. Kamerose tvyrojo 
baisus dvokas. Pasinaudojus 
tualetu, reikėdavo daužyti į du
ris ir prašyti priėjusio pareigū
no, kad jis nuleistų vandenį, nes 
jo pusėje yra mygtukas", pasa
kojo Sergejus B. 

Tačiau daug labiau nei 
prastos sąlygos vyrus žeidė po
licininkų elgesys. Vyrai baisė
josi, kad policininkai su jais el
gėsi kaip su didžiausiais nusi
kaltėliais: fotografavo, ėmė pirš
tų atspaudus. Paso su savimi 
neturėjusį klaipėdietį jo pasiim
ti vežė surakinę antrankiais. 
Atvežę į oro uostą iš karto per
spėjo, kad uždės antrankius, jei
gu tik kuris bandys pasitraukti 
į šalį. 

Sužinoję, kad lietuviai lau
kia darbo vizų, Norvegijos po
licininkai pareiškė, jog jų laukti 
reikėtų Lietuvoje. 

„Negalima teigti, kad su 
mumis elgėsi šiurkščiai. Elgėsi 
atsainiai, paprasčiausiai ne
kreipė į mus jokio dėmesio. Jei 
ko nors paklausi, nieko nežino, 
pažada pasiaiškinti, nueina ir 

dingsta. Kitą dieną jau kitas bu
dėtojas dirba — ir vėl ta pati 
melodija", pasakojo J. Šlušnys. 

Per visą dieną į belangę ka
merą žmogui buvo atnešamas 
tiktai vienas sumuštinis — 
forminės duonos riekelė su 
sviestu ir sūriu arba paštetu. 
Sumuštinis būdavo sušalęs, ką 
tik ištrauktas iš šaldiklio. 
Klaipėdietis tvirtino areštinėse 
praradęs keletą kilogramų svo
rio. Atsigerti duodavo tik ar
tipilnę vienkartinę stiklinę van
dens. 

„Keturias dienas buvome 
nesiprausę ir nesiskutę, tokius 
nugabeno ir į lėktuvą", su nuo
skauda pasakojo J. Šlušnys. 

Klaipėdietis mano, kad ši
taip elgiamasi su lietuviais dėl 
ne itin geros jų reputacijos šioje 
valstybėje. 

Laikraščiai nuolat spausdi
na nemažai rašinių apie lietu
vių nusikaltimus Norvegijoje, 
daug laiko tam skiria televizija. 

Lietuvos ambasadorius 
Norvegijoje Česlovas Stanke
vičius pripažįsta, kad pastaruo
ju metu pasitaiko Lietuvos pi
liečių nusiskundimų ne visai 
teisėtais Norvegijos teisėsaugos 
ir teisėtvarkos pareigūnų veiks
mais. 

.Ambasadai tai kelia susi
rūpinimą, mes ketiname imtis 
tam tikrų žingsnių. Palaikome 
kontaktus su Norvegijos val
džia, artimiausiu metu planuo
jame susitikti su jos atstovais ir 
aptarti susiklosčiusią padėtį", 
kalbėjo diplomatas. 

ŠVIESIOS ATMINTIES ELEONORA 
KONČIUTĖ-RASTENIENĖ 

Eleonora Končiūtė gimė 
1908 metais, rugpjūčio 25 
dieną, Kalniškiuose, ramiame 
šiaurės Žemaitijos kaime, dar
niame tėvelių ūkyje. Tėvelis, 
šalia ūkininkavimo, vertėsi ir 
staliaus sugebėjimais, buvo 
didelis bičių mėgėjas ir visada 
sodely turėjo didelį pulką avi
lių. Mamytė buvo gerai žino
ma dainininkė ir ne viena 
kaimo šventė a r pakravai 
nepraeidavo bejos prisidėjimo 
savo gražiu balsu. 

Eleonora išaugo Pirmojo 
pasaulinio karo metu keturių 
vaikų šeimoje, du broliai Kle
mensas ir Vincas ir sesuo Sta
sė. Ji gerai prisimindavo di
džiojo karo veiksmus ir sun
kius pirmuosius nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo me
tus, karui pasibaigus. Tačiau 
gili Lietuvos meilė lydėjo ją 
jau nuo pat mažens. Užbai
gusi pradžios mokyklą Laižu
voje, ji toliau mokėsi Viekš
niuose ir Telšiuose. 1930 Vy
tauto Didžiojo metais Žagarė
je baigė mokytojų seminariją 
ir buvo paskirta mokytojauti 
Stropelių kaime, Kartenos 
valsčiuje, Kretingos apskrity. 
Su dideliu idealizmu važiavo 
šviesti naująją nepriklauso
mos Lietuvos kartą į taip ma
žai žinomą kaimelį Lietuvos 
pajūry, buvo atsakinga už 
mokyklos įsteigimą ir visų 
keturių skyrių mokymą. 

Kaip mokytoja, Lietuvoje 
ji išdirbo penkiolika metų. 
1932 m. apsivedė su Vincu 
Rasteniu iš Aukštaitijos, ku
ris tuo metu dirbo prie kelių 
pravedimo Kretingos apskri
ty. Ypatingai gražiai pasako
davo, kaip jiems draugaujant, 
jis atvažiuodavo pas ją vis 
kitokiais žirgais, vieną dieną 
bėrais, kitą baltais ir dar kitą 
širmais ar juodais, ir išvežda
vo ją pamatyti gražiąsias 
Lietuvos pajūrio vietas. Apsi
vedusi pradžioje persikėlė į 
Aukštaitiją ir dirbo Stripeikių 
kaime, Utenos apskrity, vė
liau Kaune, o, prasidėjus An
trajam pasauliniui karui, su
grįžo į Aukštaitiją ir dirbo 
savo vyro Rastenio gimtajam kai
me Kirdeikiuose. Iš ten 1944 
metais ir pajudėjo į Vakarus. 

Atsidūrusi Vokietijoje, ka
ro metu gyveno Gustrowe, 
vėliau Gottingene, o, karui 
pasibaigus, anglų zonoje pa
bėgėlių stovykloje Grevene. 
Čia ji dirbo Greveno lietuvių 
gimnazijoje ir vėliau buvo pa
skirta gimnazijos inspektore. 
1950 metais emigravo į Ame
riką ir kitus 20 metų praleido 
Detroit, Michigan, dirbdama 
JPeter's Sausage Co", talki-
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Eleonora Končiūtė-Rastenienė. 

ninkaudama Lietuvių šešta
dieninėj mokykloj. Išėjus į pen
siją, persikėlė į Hot Springs, 
Arkansas, kur su savo vyru 
aktyviai reiškėsi lietuviškoj 
veikloj. Buvo vietos ALTo val
dyboje, rengė šventes ir mi
nėjimus, kuriuose dažnai da
lyvavo meninėj programoj su 
lietuviška poezija. 

Ypač mėgo lietuviškas ei
les jau nuo jaunystės laikų, 
atmintinai žinojo daugybę 
eilėraščių, ypač žavėjosi Mai
ronio poezija. Ji perdavė savo 
meilę lietuviškam žodžiui ne 
vienam savo mokiniui Lie
tuvoje, Vokietijoje, ir vėliau 
skleidė ją, plačiau pasireikš
dama mūsų visuomenėje čia 
Amerikoje. Visą savo gyve
nimą sielojosi Lietuvos reika
lais, jos ateitimi ir gyvasčių. 
Apleido šį pasaulį šių metų 
rugpjūčio 3 dieną Putname, 
Matulaičio slaugos namuose, 
kuriuose iki pat savo gyveni
mo galo dalindavosi lietu
viškomis eilėmis ir dainomis 
su savo šeima, savo bendra
amžiais Matulaičio namuose. 
Giliam liūdesy paliko dvi duk
ras — Aldoną Page ir Laimą 
'Lapinskienę, penkis anūkus 
— Liną, Andrių, Indrę, Joną, 
Arą ir vieną proanūką Vilių. 

Didžiai pasigesime jos pa
sakojimų, prisiminimų, jos 
gilių išgyvenimų, jos begali
nės meilės Lietuvai. Jau vis 
mažiau belieka jos ben
draamžių, kurie gyveno tokia 
nepalaužiama viltim, tvirtai 
tikėdami Lietuvos laisvės at
gavimu, dirbo jos labui, išlai
kydami ir puoselėdami lietu
višką žodį ir jos gražiąsias 
eiles. Tai buvo besąlyginės 
meilės išraiška savo tėvų že
mei. Tai buvo nuostabi karta, 
kurią nežinia ar mes suge
bėsime pakartoti. 

Lai ilsisi mylimoji motulė 
gerojo Dievo prieglobsty, su
grįžusi į amžinojo tėvo na
mus. 

Dukra Aldona 

K A M N A U D I N G A S P R O J E K T A S . 
Atkelta iš 3 psl. 
Šiandien jie, pasak „Va

karų ekspreso", tik „kratosi 
KGB parankinių etiketės", bet 
to nepakanka, norint realiai 
pakreipti „2K" projektą Klai
pėdos uosto ir viso Vakarų re
giono naudai. Rusija, paskuti
nę valandą pakeitusi jau su
derintos sutarties sąlygas, vėl 
vilkina laiką, kroviniai ir to
liau rieda Kaliningrado link, 
paslaugiai aptarnaujami ,Jietu-
vos geležinkelių", o klaipė
diečiai? Laukia, tikisi, „kra
tosi"? O štai Rygos uostas nei 
laukia, nei ieško Rusijos malo
nės. Ir nors rygiečiams taip 
pat nepalanki Rusijos geležin
kelių tarifų politika, jie suge
bėjo taip sutvarkyti savo dar
bą, jog krovų apimtimis jau 

aplenkė Klaipėdą. Ir kontei
nerių sąstatai jau rieda iš Ry
gos nesusiporavus su jokiu 
Rusijos uostu, kol Lietuvoj, 
„kabinėjami makaronai ant 
ausų", jog tik prijungus Klai
pėdos konteinerius prie sąs
tato iš Kaliningrado, jiems 
užsidegs žali Rusijos tolių 
šviesoforai.. Vadinasi, mokant 
dirbti, galima verstis ir nesi-
poruojant su Rusijos uostais? 
Bet tada išskysta ir tas vienin
telis iki šiol atrodęs rimtas 
pagrindas, ant kurio buvo mė
ginama ręsti dviejų uostų su-
poravimo projektą — jog tai 
esanti vienintelė galimybė su
grąžinti į Klaipėdą Rusijos 
tranzito krovinius. 

Tai kam naudingas pro
jektas „2 K"? Lietuvai? Ne! 

NE VISAI TAIP 
„Mūsų daržai ir darželiai" Lietaus 

skyriuje (spalio 7 d. „Drauge") 
„Žalianykštis" pataria kamba
rinius augalus laistyti lietaus 
vandeniu, „nes nėra chemika
lų ir vanduo minkštas". 

Deja, Amerikoje, bent Či
kagoje, tai neatitinka teisybės. 

vanduo (acid rain) 
suterštas gausios miestų indus
trijos ir transportacijos išme
tamais chemikalais, augalams 
yra žalingas. 

Būdama dar pradinės mo
kyklos mokinė, mūsų dukra 
darė eksperimentą, kuris buvo 

A f A 
VYTENIS JONAS STATKUS 

Mirė 2003 m. spalio 18 d., sulaukęs 88 metų. 
Gimė Ukrainoje, o vėliau gyveno Kaune, Australijoj 

ir Čikagoje. 
Baigė Jėzuitų gimnaziją Kaune ir Vytauto Didžiojo 

universiteto teisių fakultetą. Baigė karo mokyklą ir 
turėjo karininko laipsnį. Parašė knygą „Lietuvos gink
luotos pajėgos 1918—1940 m." 

Priklausė Šauliams ir Skautams. Įsteigė skautų 
tuntus Uchtėje, Vokietijoje ir Adelaidėje, AustraUjoje. 

Nuliūdę liko: žmona Sofija, su kuria išgyveno 63 
metus, sūnus Narimantas, duktė Giedrė Mereckienė, 
anūkai Rimas ir Arūnas Statkai, Tomas Mereckis ir 
Kristina Vardaman, taip pat giminės Amerikoje ir Lie
tuvoje. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, spalio 20 d. nuo 4 v. 
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont, IL. 

Laidotuvės antradienį, spalio 21 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 v.r. a.a. Vytenis bus atlydėtas į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią Lemonte, kurioje 10 
v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir gimines dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
PETRAS NAVICKAS 

Anapus saulės mes susitiksim 
Su pamiltaisiais žemės keliuos. 
Visų Tėvynėj mes pasiliksim 
Aukščiausio garbei, šventam danguj. 

Vienerių metų mirties prisiminimui, šv. Mišios už 
a.a. Petrą bus aukojamos 2003 m. spalio 25 d., šeš
tadienį, 7:30 v. ryto ir spalio 26 d., sekmadienį, 10:30 
vai. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje; spalio 
25 d., šeštadienį, 1 vai. ryto ir spalio 26 d. sekmadienį, 
9 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Šiais metais bus laikomos šv. Mišios Užventyje Lie
tuvoje ir Gregorinės Mišios Pranciškonų Misijonierių 
koplyčioje. 

Maloniai prašau visus, kurie pažinojo a.a. Petrą, 
prisiminti jį savo maldose. 

L iūdin t i Elena Aniulia 

/ A t A 
VYTENIS STATKUS 

Mūsų gili užuojauta ir liūdesys SOFIJAI, GIED
REI, NARUI ir jų šeimoms, netekus vyro, tėvo ir 
senelio. 

Užpurvių šeima 

A t A 
dr. TEODORAI ŽADEIKYTEI 

TAMULIENEI 
mirus, reiškiu gilią užuojautą vyrui JONUI, 
dukrai dr. RITAI SHEA su šeima, broliui JUO
ZUI ir visai giminei. 

Elena Aniulis 

Klasės draugei 
A t A 

SOFIJAI SALIENEI 

mirus, gilią užuojautą artimiesiems ir giminėms 
reiškia 

Robertas ir Aldona Tamulioniai 

pažymėtas Čikagos miesto, o taus, bet tik paprastu (iš čiau 
vėliau Illinois valstijos, jau 
niesiems tyrinėtojams skirta 
premija. Savo atliktais ekspe
rimentas ji įrodė, kad naminiai 
augalai auga greičiau ir ge
riau, kai jie laistomi ne lie-

po) vandeniu. Lietaus vande
niu laistyti augalai augo 
prasčiausiai. 

Ri tone Rudaitien* 
Lemont, IL 
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ČIKAGOJE 

Filatelijos ir numizmatikos parodos programos viršelio piešinys: Viktoro 
Paulauko „Lietuvos karalius Mindaugas". 

Spalio 24, 25, 26 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje veiks l ietuvių 
filatelistų draugijos „Lietuva" LITHPEX XXIX paroda, skirta Mindaugo 
karūnavimo pirmuoju Lietuvos karaliumi 750-ųjų metų sukakčiai . Visi, 
besidomintieji lietuviškais pašto ženklais, jų istorija, kviečiami į parodą. 
Ypač maloniai kviečiame lietuviškąjį jaunimą, mokinius, s tudentus , kurie 
galbūt pasidairė į įspūdingus ir kruopščiai surinktus lietuviškų paš to žen
klų, monetų, pinigų, medalių rinkinius, vėliau ir patys pradės domėtis 
lietuviškų vertybių kolekcionavimu. Įėjimas nemokamas. 

Spalio 25 d., 6 v.v., Brigh-
ton Parke, Švč. M. Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo parapi
jos salėje, „Kaukių balius", 
pasitinkant Visų šventųjų 
šventę. Kviečiame visus - vy
resnius ir jaunus - pabūti 
kartu. Ateikite su vaikais ir 
kitais šeimos nariais, pasi
kvieskite draugus. Įėjimas tik 
su kaukėmis. Bus žaidimų, 
kaukių paradas, skanaus 
maisto, veiks baras, gros A. 
Barniškio grupė. Kitaip sa
kant, bus linksma. 

Lietuvos veteranų sąjungos 
„Ramovės" Čikagos skyriaus 
narių susirinkimas vyks spa
lio 26 d., sekmadienį, 12 v., 
Jaunimo centre. Visi skyriaus 
nariai kviečiami dalyvauti. 

Kazys Skaisgirys, Žilevi-
čiaus-Kreivėno muzikologijos 
archyvo vedėjas, pertvarkė 
dalį archyvo, t.y., periodikos 
rinkinius. Kadangi periodika 
buvo sujungta su pagrindi
niais Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro periodikos fon
dais, atsirado papildomos 
vietos Muzikologijos archyve, 
taigi įvairių lietuvių Dainų 
švenčių (Lietuvos, JAV, Ka
nados, Vokietijos, Australi
jos) medžiaga, buvusi skirtin
gose vietose, buvo sudėta į 
vieną. Dabar Dainų švenčių 
gaidos, programos, nuotrau
kos, straipsnių iškarpos už
ima apie 10 pėdų ir yra sudė
tos į beveik 50 dėžių. Medžia
ga visiems besidomintiems 
yra prieinama. LTSC inf. 

Pasaulio lietuvių centras 
kviečia į madų parodą „Ru
dens simfonija", kuri įvyks 
PLC, Lemonte, didžiojoje sa
lėje, lapkričio 16 d„ 12 v. p.p. 
Bus pietūs, paroda, loterija. 
Dėl vietų užsakymo skambin
ti Žibutei Pranskevičienei tel. 
630-257-0153; Dainai Siliū-
nienei tel. 630-852-3204. 

ZarasiŽkių klubas rengia 
krintančių lapų Rudens gegu
žinę, kuri vyks spalio mėn. 26 
d.. 12 v.p.p., Saulių namuose, 
2417 W 43 st. Gros A. Barniš
kio ansamblis. Bus skanaus 
maisto, veiks baras, loterija. 
Visi kviečiami. 

„Seklyčioje" spalio 22 d., 2 
v.p.p., trečiadienio popietės 
programoje, vyks jau 16-oji 
Madų paroda. Gamta puošiasi 
ir viliote vilioja pasidžiaugti 
rudens spalvomis. Žmonės 
neatsilieka - j ie irgi puošiasi. 
Madų parodoje dalyvaus įvai
raus amžiaus moterys ir vy
rai, tai mūsų „Seklyčios" mo
deliuotojai. Kviečiame visus 

atvykti, pasidžiaugti jų rū
bais, nuotaika ir energija. Iki 
malonaus pasimatymo Madų 
parodoje „Seklyčioje". 

„Vargdienių puota" spalio 
26 d„ 12:30 vai. p.p., (po 11 v. 
šv. Mišių), Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, IL, didžiojo
je salėje. Muzikos ir dailiojo 
žodžio programą atliks pianis
tas Manigirdas Motekaitis, 
smuiku gros Nerijus Aleksa ir 
Kazys Motekaitis, o Ramunė 
Motekaitienė skaitys a.a. Izabe
lės Motekaitienės eilėraščius. 
Labdaros pietuose tikisi daly
vauti LR gen. konsulas Čika
gai Arvydas Daunoravičius. 
Vietas užsisakyti kreipiantis į 
Aušrą Šaulienę, 271 Coe Rd., 
Clarendon Hills, IL, 60514, 
tel. 630-323-6974. Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietu
vos vaikų globos būrelis. 

Lietuvių fondo tradicinis 
pokylis vyks lapkričio 8 d., 
šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Gros 
brolių Švabų ansamblis. Po
kylio metu bus įteikta Lie
tuvių fondo dr. Antano Raz
mos vardo Mokslinės medici
nos premija. Stalus kviečiame 
užsisakyti skambinant į LF 
raštinę tel. 630-257-1616. 

margutis2@sbcglobal.net 
- šiuo elektroninio pašto ad
resu galite rašyti „Margučio 
2" radijo laidų darbuotojams 
arba skambinti tel. 773-476-
2242. „Margučio 2", pačios se
niausios lietuviškos radijo lai
dos JAV, galite klausytis per 
WCEV radijo stotį 1450 AM 
banga kasdien, išskyrus šeš
tadienį ir sekmadienį, 8 vai. v. 
..Margučio" studija įsikūrusi 
2711 W. 71st. Street, Chicago. 
IL 60629 

Amerikos Lietuvių tary
bos 63-asis suvažiavimas vyks 
lapkričio 8 d., šeštadienį, Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL. Pradžia 9 v. r. Dau
giau informacijos - ALTo raš
tinėje tel. 773-735-6677. 

.JSekJyčios* restoranas jums 
mielai padės, jeigu patys ne
galite pasigaminti maisto. 
Maistas į namus pristatomas 
2,3,4,5 kartus per savaitę pagal 
jūsų pageidavimą. Aptarnau
jame Marquette Parko, Brigh-
ton Parko, Gage Parko ir ki
tus, netoli gyvenančius, Čika
gos miesto gyventojus. Lietu
viškas maistas pristatomas 
šiltas, skanus ir už prieina
mą kainą. Teirautis atvykus į 
restoraną adresu 2711-15 W. 
71 Str. arba tel 77S476-2655. 

Visų Šventųjų 
vakaras-prisiminimas 

Lapkričio 1-ąją, šeštadie
nį, 5 vai. vakaro, visi, negalin
tys aplankyti savo artimųjų 
kapų, laukiami šv. Mišiose 
Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje Marquette Par
ke. Uždegsime žvakelę, mal
dose prisiminsime savo bran
giuosius, besiilsinčius Amži
nybėje, mintimis ir širdimi 
pabūsime ten, kur dega tūks
tančiai Viešpaties altoriaus 
žiburėlių, kur prie mažyčio že
mės kauburėlio susirenka vi
sa šeima. 

Po šv. Mišių eilėmis ir 
giesmėmis Anapilin iškelia
vusius minės: kunigas Rim
vydas Adomavičius, kuni
gas Remigijus Montsvilas 
(iš Lietuvos), Jūratė ir Ri
mantas Grabliauskai, Dai
va, Virginijus ir Eimontas 
Švabai, Gražvydas Januš
kevičius ir Nerijus Gležec-
kas. 

Lietuvių operos valdybos 
vicepirmininkas Jurgis Vi
džiūnas ir šiais metais vado
vauja metiniam pokyliui. Jur
gis užtikrina, kad pokylis, 
kaip visuomet, svečių nenu
vils - girdėsime specialiai 
šiam renginiui paruoštą kon
certinę programą, o šokiams 
gros smagi Arvydo Pilibaičio 
šokių kapela. Rengėjai kviečia 
operos bičiulius neatidėliojant 
užsisakyti stalus, o taip pat 
registruotis ir atskirus asme
nis. Visais pokylio reikalais 
prašome skambinti J. Vidžiū
nui tel. 773-767-5609. Rengė
jai prašo kuo skubiau grąžinti 
loterijos bilietėlių šakneles, 
jei to dar nepadarėte. Gal 
kaip tik jūs būsite vienas iš 
šių metų laimingųjų. Lietuvių 
operos pokylis-koncertas jau 
visai arti - lapkričio 22 d., 
šeštadienį, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

Jaunimo centro Moterų 
klubas spalio 26 d., sekma
dienį, tuojau po 10 v. r. šv. Mi
šių, kviečia į Jaunimo centro 
kavinę. Būsite pavaišinti ska
niausiais mieliniais blynais 
su obuoliene ir turėsite gali
mybę pabendrauti su draugais 
ir tėvu Antanu Gražuliu. SJ. 

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

Lietuvos Dukterų rudens 
puota - spalio 25 d., šeštadie
nį, 6 p.p., Jaunimo centro sa
lėje. Bus nauja programa, 
loterija, vaišės, šokiai. Lai
mės šuliniui lauktume dova
nų, kurias prašome atnešti į 
„Namelius": 2735 W. 71 Str., 
Chicago, IL, 60629. Tel. 773-
925-3211. Tuo pačiu adresu 
gaunami bilietai ir užsakomi 
stalai. Nameliuose bus budi
ma nuo antradienio iki šešta
dienio. 

Šiemet Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus „Metų 
žmogaus" žymeniu pagerbs 
puikų vadovą. Vilniaus merą 
Artūrą Zuoką už nuopelnus 
Vilniaus miestui ir vilnie
čiams. Muziejaus pokylis, ku
rio metu Artūrui Zuokui bus 
įteiktas „Metų žmogaus" ap
dovanojimas, įvyks spalio 26 
d. vieno prestižiškiausių Či
kagos viešbučių - Peninsula 
Hotel pokylių salėje. Maloniai 
kviečiame dalyvauti pokylyje 
ir kviečiame Jus įdėti savo 
asmeninį ar organizacijos 
sveikinimo laišką, verslo rek
lamą į mūsų pokylio sveiki-
nimų-reklamų knygą, kurią 
gaus visi pokylio svečiai. Dėl 
informacijos ir vietų skambin
ti tel. 773-582-6500 Stanley 
Balzekui, Jr. , arba Ritai Janz. 

mailto:margutis2@sbcglobal.net


LINKĖJIMAI ŠIMTAMEČIAM 
SENELIUI 

JAUNUOLIO DVASIOS 
- Mūsų istorijoje lietu

viškasis žodis turėjo ir dabar 
turi žmogišką galybę, panašią 
į dieviškojo žodžio. Šiame pa
saulyje visos tautos atsiranda 
ir auga per žodį, per savo kal
bą. Ir mūsų vargana tėvynė 
atgijo tik per lietuvišką žodį, 
per gražiausią mūsų - lietu
vių - kalbą. Mes vertiname 
„Draugą", kuris 94 metus 
stengėsi išlaikyti lietuvišką 
žodį svetimoje žemėje. Ir šian
dieną tam esame sušaukti. 
Todėl ir prašome Viešpaties 
Dievo, kad laimintų tuos, ku
rie čia mus sukvietė, kad lai
mintų visus mus, - tai kun. 
dr. Viktoro Rimšelio, „Drau
go" moderatoriaus, invokaci-
jos žodžiai spalio 19 d., prieš 
„Draugo" metinį pokylį Mar-
tinique pokylių salėje Čikago
je, kur buvo susirinkę dau
giau kaip pusketvirto šimto 
svečių-rėmėjų. 

Atrodytų, ko daugiau rei
kia - po senovei didžiulis bū
rys gražių žmonių - rėmėjų, 
bet „Draugo" valdybos pirmi
ninkės Marijos Remienės pa
baigos žodyje buvo justi mi
norinė gaida: „Tie patys vei
dai visuose renginiuose, tie 
patys vardai... Dėkoju, kad 
nepavargstate aukoti ir remti. 
Gyvendami išeivijoje gerai su
prantame, kad mes savo lietu
višką spaudą turime išlaikyti 
patys. Mes neturime valsty
bės užnugario, tačiau turime 
Draugo fondo, kuris šiemet 
švenčia 10 metų sukaktį, už
nugarį", - sakė ji. Beje, iš
vakarėse vyko ir kitas „Drau
gui" skirtas renginys - meti
nis Draugo fondo suvažiavi
mas. Ir viename, ir kitame 
renginyje buvo linkima 
„Draugo" dienraščiui ir Drau
go fondui gyvuoti. Anie tai 
buvo ir pokylio garbės svečio, 
LR generalinio konsulo Čika
goje Arvydo Daunoravičiaus 
kalba: 

- Apie leidinio metus 
kalbėti lengviau negu kalbėti 
apie žmogaus metus, todėl 
mes galime džiaugtis - kuo tų 
metų daugiau, tuo geriau... 
Prisiminkime tuos dešimt-

Gedimino lituanistinė mo
kykla, veikianti Čikagos šiau
riniuose priemiesčiuose, ati
daro naują ikimokyklinio am
žiaus (4-5 m.) vaikučių klasę. 
Taip pat ieško mokytojų. Su
domino? Prašome skambinti 
tel. 847-740-0817. 

Nuo spalio 18 d. iki 28 d. 
Švč. Mergelės Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke vieši 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. 

JAV LB Lemonto apylin
kės valdyba nutarė paskelbti 
aukų rinkimo Valdovų rūmų 
atstatymui vajų. Kviečiame 
mūsų apylinkėje gyvenančius 
lietuvius jungtis į šį vajų su 
bet kokia auka. Aukas galima 
nurašyti nuo JAV federalinių 
mokesčių. Lemonte kiekvieną 
sekmadienį, prieš ir po šv. 
Mišių aukas priiminės mūsų 
iždininkas Eugenijus Stasiu-
lis. Galima aukas siųsti paš
tu: Lithuanian American Co-
mmunity, 14911 127th Str. 
Lemont, IL 60439. 

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

mečius, kai mūsų protėviai 
negalėjo rašyti lotyniška abė
cėle. Tai buvo daroma sąmo
ningai. Buvo bandoma užg
niaužti pradžioj žodį, paskui 
žmogaus mintį, o po to ir dva
sią. „Draugas", kuriam 94-eri, 
atspindi Amerikoje gyve
nančių lietuvių istoriją. Ir ne 
tik jų, bet ir mūsų valstybės 
istoriją... „Draugas" nebuvo 
užsidaręs savyje, siaurame 
rate, jisai keitėsi, atsižvel
giant į besikeičiančią situaci
ją, į naujus istorijos posūkius. 
Todėl norėčiau palinkėti dien
raščio leidėjams, čia visiems 
susirinkusiems, ir sau pa
čiam, kad po šešerių metų 
galėtume pasveikinti šimto 
metų sulaukusį senelį su aš
tuoniolikmečio dvasia, - sakė 
Arvydas Daunoravičius. 

Tas užburiantis skaičius -
100 pastaruoju metu vis daž
niau girdimas, kai kalba 
pakrypsta apie „Draugą". Iš 
tiesų, ši išeivijos karta užsi
trauktų nešlovę, jeigu visą 
amžių leistas senelis turėtų 

Garbingų svečių stalas: (iš kairės) gen. konsulas Arvydas Daunora ' 
..Draugo" vyr. redaktorė Danute 
Vitalijos Pulokienės nuotraukos 

tovė. Skaitoma poezija ją 
pastūmėjo imtis plunksnos. 
„Gyvenime ateina momentas, 
kai pradedi ieškoti atsakymo į 
filosofinius klausimus", - taip 
ji apibūdina savo postūmį 
rašyti. Pastaruosius dvejus 
metus ji rašo intensyviai. 
Netrukus, gal po mėnesio, iš
eis pirmoji poezijos knygelė, 
kurią ji leidžia su kitu jaunu 
poetu, „Žaltvykslės" teatro 
aktoriumi Linu Umbrasu 
(dail. Sigita Šulaitytė). „O ka
da nors, - mįslingai sako Vi
talija, - bus užbaigtas ir pro
zos veikalas - romanas"... 

- Kokią poeziją pati mėgs
tate skaityti? - klausiu. 

Bindokiene ir Vytautas Bindokas. 

nuolio dvasia. 
Bet grįžkime į pokylių 

salę, kur dar vyko koncertas. 
Trumpą, bet įdomią programą 
pateikė trijų solisčių ansamb
lis (Loreta Umbrasienė, 
Jūratė Grabliauskienė ir Jo
lanta Banienė), šokiams grojo 
„Kauko" grupe (Jūratė ir Ri
mantas Grabliauskai). Vyko 
loterija, kurią vedė vienas iš 
„Draugo" direktorių. Vaclo
vas Momkus. žinoma, buvo 
laimėtojų. 500 dol. laimėjo 
Audrė Mironas (Blue Bell. 
PA.); 300 dol. - Rita (bilietėlio 
nr. 22522); 250 dol. - S. 
Venckus (Arlington, MA.); 
200 dol. - Zigmas Dailidė (Le-

lyireta Umbrasienė. -Jolanta Banienė ir Jū ra te Grabliauskienė. 
Marijos Remienės nuotrauka. 

•Jaunųjų stalas 'iš kaires ' : Vaidas ir Daiva Miliūnai. Saulius Vaidelis, Daina Majauskienė. Neringa Balčiūnienė. 

nustoti ėjęs dėl skaitytojų sto
kos. O tokių požymių yra ir 
apie tai buvo kalbama Draugo 
fondo suvažiavime. Lėšų kol 
kas (taupant ir Draugo fondui 
remianti, užtenka, nors aukų 
mažėja, bet liūdniausia, kad 
su kiekvienu mirties praneši
mu iš sąrašo išbraukiamas ir 
skaitytojas. Taigi, žvilgsniai -
į trečiąją bangą. O ar jie 
domisi „Draugu?" Norėtųsi, 
kad domėtųsi aktyviau, bet 
kai kurie jų skaito. Nors ne
daug, jų buvo ir pokylyje. Jų 
yra visose organizacijose, o 
„Drauge" - redakcijoje, admi
nistracijoje ir spaustuvėje jų -
dauguma. Taigi jau dabar 
matyti, kad ratas girgždėda
mas sukasi, jaunos jėgos pa
laipsniui įsilieja. Štai viena iš 
tokių, kurios sugebėjimai ak
tyviai pritaikomi, - Vitalija 
Pulokienė, kuri vedė „Drau
go" pokylį. Nors Amerikoje ji 
dar tik dveji metai, jau turėjo 
progos pasireikšti kaip skai
tovė, renginių vedėja, fotogra
fė, poetė, žurnalistė. O „Drau
ge" ji labai kūrybiškai veda 
vaikams skirtą „"Draugo" lie
tuviukų" puslapį, tokį popu
liarų lietuviškose mokyklose. 
Išraiškingo balso ir gražios 
dikcijos vakaro vedėja atkrei
pė dėmesį tų, kurie iki šiol 
matė tik jos pavardę. Ten
kinu susidomėjusių smalsu
mą: „Kas ji" ir prašau kolegę 
papasakoti apie save. Ji sutin
ka, bet tai jai neįprasta, nes ji 
pripratusi klausinėti pati. 

Vitalija nuo mokyklos lai
kų buvo aktyvi poezijos skai-

- Klasiką - Šekspyrą, 
Dantę. Maironį... 

Tikriausiai klasika įtaigo
ja ir jos pačios eiliavimo stilių. 
V. Pulokienė nėra modernis
te. Ji daug dėmesio skiria 
būčiai ir gyvenimo prasmei, 
savo pačios vietai po saule 
apmąstyti. 

Vitalijos Pulokienės poezi
ja buvo spausdinta „Drauge" 
(tik slapyvardžiu), kai ją ne
tikėtai „atrado" vyr. redak
torė Danutė Bindokiene. Ki
tas didelis įvykis jos gyvenime 
- kartu su gitaristu Algiu 
Petraičiu ji skaitė savo poezi
ją „Žaltvykslės" teatro muzi
kiniame projekte šių metų 
žiemą. 

Taigi į išeivijos kultūrą 
įsilieja naujos kūrybinės jė
gos. Jos laukiamos. Todėl ti
kėtina, kad senelis „Drau
gas" sulauks 100-mečio jau-

mont. IL): 150 dol. - Raymond 
E. Paškus (Darien, IL). 100 
dol. - Edvvard Mankus (Chi-
cago. IL). 

Audronė V. Škhidaitė 

SKELBIMAI 

..Draugo" svečiai: kun. Remigijus Montsvilas. Tauragės apskrities karo 
kapelionas, ir kun. Rimvydas Adomavičius 

• 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 į 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! 

• Lietuvių fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 Renius 
Dičius. $200 Domas Misiulis. 
po $100 Brighton Parko Lie
tuvių Namų savininkų drau
gija. Arūnas ir Irena Drauge
liai, dr. Violeta Kelertienė, 
Algis ir Irena Regiai. Tomas 
Tamulis. Nuoširdžiai dėkoja
me ir prašome siųsti aukas ir 
įsigyti bilietus lapkričio 8 d. 
pokyliui LF raštinėje— 14911 
127th St.. Lemont. IL 60439, 
tel. (630) 257-1616. Už 100 
dol. auką galima gauti poky
liui bilietą nemokamai. 


