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Siame 
numeryje: 
Kiek pavoj ingas y r a 
užs i tęsęs kosu lys . 

2 psl. 

Lie tuviškas is 
„Wate rga te" — p ik t a , 
baisu ir g r a u d u . 
Vakaru d e m o k r a t i j a 
s tebi L ie tuvos 
aps iva lymo p a s t a n g a s . 
Borisovas ir j o 
bendrovė . 

3 psl. 

Li tu rg inė E u c h a r i s t i j o s 
švent imo k a t e k e z ė . 
Vilniečiai me ldės i už 
mi rus ius . Chorų 
k o n k u r s a s . Žiemą 
„ d a r ž i n i n k a u j a m e " 
namie . 

4 psl. 

Kaip i švengt i k r ū t i e s 
vėžio — p a s k a i t a 
Balzeko muziejuje . 
Šiltų š i rdž ių p u o t a 
Lemonte . „Vytu rys" 
giedos k a l ė d i n i a m e 
koncer te . P r i s i m i n t a s 
Romas B u r n e i k i s . 

6 psl. 

Sportas 
* L ie tuvos o l i m p i n ė s 

rinktinės 2004 m e t ų nar ių 
sąraše — 59 individualių rung
čių sportininkai ir vyrų krepši
nio rinktinė. Dar 40 sportinin
kų įtraukta į olimpinės rinkti
nės kandidatų sąrašą. Olimpie
čių sąrašai sudaryti pagal rink
tinės narių ir kandidatų a t ran
kos kriterijus, kuriuos nus ta t ė 
programos ,Atėnai-2004" dar
bo grupė, vadovaujama progra
mos vadovo Algirdo Raslano. 59 
rinktinės nariai pagal 2001-
2003 metais pasiektus rezulta
tus skirstomi į tris grupes — 
nuo to priklausys jų pasirengi
mo olimpinėms žaidynėms fi
nansavimas. 

* L i e tuvos č e m p i o n a i 
Kauno „Žalgirio" krepš in in
kai ketvirtadienį svečiuose po 
dramatiškos kovos laimėjo 
Eurolygos varžybų B grupės 
ketvirtojo rato rungtynes prieš 
Malagos „Unicaja" 74:72 ir iš
kovojo trečiąją pergale. Perga
lingus du taškus kauniečiams 
pelnė Ed Cota, kuris pataikė li
kus 2.3 sek. iki ketvirtojo kė
linio pabaigos. 

* Vienas geriausių Lietuvos 
graikų-romėnų imtynininkų. 
Sydney olimpinių žaidynių 
aštuntosios vietos laimėtojas 
Mindaugas Ežerskis a tgauna 
sportinę formą — savaitgalį 
Saranske (Rusija) jis laimėjo 
tarptautinį turnyrą, kur iame 
dalyvavo dauguma pajėgiausių 
Rusijos sportininkų bei Serbijos 
ir Juodkalnijos rinktinė. 

Naujausios 
žinios 

* Premjeras s iūlo prezi
dentui atsistatydinti . 

* P r e z i d e n t o e l g e s y s 
d a r o žalą d e m o k r a t i j a i , 
teigia Lietuvos mokytojai. 

* Lietuvos vers l in inkai 
pageidauja p r e z i d e n t o a t s i 
s t a tyd in imo . 

* Su n u s i k a l s t a m o p a 
sau l io a t s t o v a i s š v e n t e s 
Daujėnų klebonas p a ž i n t a s į 

Lietuvos prezidentas pažeidžiamas, ir tai kelia 
p&vojvĮ valstybės saugumui 

V i l n i u s , gruodžio 1 d. 
(BNS) — Prezidentūros skanda
lą tyrusi par lament inė komisija 
kons ta tavo, kad prezidentas Ro
landas Paksas dėl savo ryšių 
„buvo ir tebėra pažeidžiamas", 
ir t a i „sudaro grėsmes nacio
na l in iam saugumui". 

Tai te igiama Seimo laiki
nosios tyrimo komisijos dėl gali
m ų grėsmių nac iona l in iam 
saugumui išvadose, kurios pir
madienį patvir t intos uždarame 
komisijos posėdyje. 

„Komisija konstatuoja, jog 
prezidentas buvo ir yra pažei
džiamas. Įver t inant ypatingą 
prezidento statusą ir atsakomy
be, jo vaidmenį vidaus ir tarp
tautinėje politikoje, tai sudaro 
grėsmes nacionaliniam saugu
mui", teigiama jos baigiamojoje 
išvadoje. 

Išvados patvirtintos 7 na
riams balsavus už, 1 — prieš ir 
1 susilaikius. Prieš balsavo libe-
raldemokratas Dailis Barakaus-
kas, susilaikė socialdemokratas 

Zenonas Mačernius. 
Komisijos narys D. Bara-

kauskas pateikė atskirą nuomo
nę, kurioje apkaltino komisiją 
tendencingumu ir kompetenci
jos viršijimu. Prezidento R. 
Pakso įkurtos Liberalų de
mokratų partijos narys teigia, 
jog „nėra pagrindo teigti", kad 
kilo grėsmė valstybiniam sau
gumui. 

Komisijos išvados ir atskiro
ji D. Barakausko nuomonė pir-
madienio popietę ' uvo užregist-

ruotos Seimo posėdžių sekreto
riate, antradienį paskelbtos Sei
mo visuotiniame posėdyje. 

Seimui bus teikiamas nuta
rimo projektas, kuriame siūlo
ma pritarti komisijos išvadoms. 

Kaip teigiama išvadose, pre
zidentas yra pažeidžiamas dėl 
nederamų jo aplinkos ryšių, 
slaptos informacijos nutekėjimo 
iš Prezidentūros, santykių su 
rinkimų kampanijos finansiniu 
rėmėju Jurijumi Borisovu. 

Nukelta į 5 psl. 

JAV politologas: Lietuvos 
prezidentui vykti į Ameriką 

nenaudinga 

Tūkstančiai žmonių Vilniuje reikalavo prezidento atsistatydinimo 
V i l n i u s , lapkr ič io 30 d. 

^Elta) — Naujausios Lietuvoje 
sekamos pasakos yra , deja, ne 
brol ių Grimų, o „brolių Al-
max'ų". 

Tokią frazę per Lietuvos 
Sąjūdžio mitingą į Nepriklau
somybės aikštę Vilniuje susi
r inkus iems žmonėms t a rė pir
mas i s šio renginio kalbėtojas — 
Seimo narys , vienas Tėvynės 
sąjungos vadovų V y t a u t a s 
Landsbergis . 

Per mitingą „Už garbingą 
Lietuvą" prez identą Rolandą 
P a k s ą a t s i s t a tyd in t i rag inę 
tūks tančia i jo dalyvių sekma
dienį išreiškė savo pi l ie t inę 
nuos ta tą dėl valstybę krečian
čio prezidento skandalo. 

„'Brolių Almaxų' pasakų 
skai tovas dabar keliauja po ra
jonus ir skaito vis t as pačias ei
lu tes N u k e l t a \ 5 psl . 

Vi lnius , gruodžio 1 d. 
(BNS) — NATO plėtros „krikš
tatėviu" vadinamas JAV polito
logas Ronald Asmus dienraščiui 
„Lietuvos rytas" teigė, jog prezi
dentui Rolandui Paksui nede
rėtų vykti į JAV. kol nebus išsi
aiškintos grėsmės valstybiniam 
saugumui. 

„JAV laikosi principo — kol 
neįrodyta asmens kaltė, jis yra 
nekal tas . Mes visi l auk iame 
Seimo komisijos išvadų, kurios 
turėtų būti pateiktos prieš nu
matytą prezidento R. Pakso vi
zitą į JAV", teigė buvęs 
Jungt inių Valstijų valstybės 
sekretorės Madeleine Albright 
patarėjas R. Asmus. 

JAV politologas mano, kad 
Lietuvos prezidentui yra ne
naudinga vykti į J u n g t i n e s 
Valstijas, kol neišsklaidyti įta
rimai. „Būtų klaidinga Ame
rikos prezidentą įstumti į keblią 
padėtį, jeigu šie įtarimai dar ne
bus išklausyti. Tačiau svarbiau

sia yra ne tai, atvyks ar neat
vyks R. Paksas į Vašingtoną. 
Svarbiausia — tai, ką George 
W. Bush jam pasakys šiuo es
miniu klausimu", sakė R. As
mus. 

Politologas taip pat teigė, 
kad faktas, jog Lietuvoje egzis
tuoja korupcija, neturėtų ste
binti. 

„Korumpuotų žmonių yra 
visose valstybėse ir visuomenė
se. Svarbiausia tai, ar Lietuvos 
demokratija ir politinė sistema 
yra pakankamai tvirta kovoti 
su šia rykšte ir pritaikyti reikia
mus mechanizmus, kad tai atei
tyje nepasikartotų. Tai — tikras 
jaunos Lietuvos demokratijos ir 
politinės sistemos išbandymas. 
Tai — egzaminas, kurį jūs pri
valote išlaikyti", sakė R. Asmus. 

Pasak jo, jei šis skandalas 
būtų kilęs likus pusei metų iki 
Prahos aukščiausiojo lygio susi
tikimo, jis būtų sukėlęs pavojų 
Lietuvos narystei NATO. 

Lietuvos šviesuomenė ragina 
prezidentą nevykti į JAV 

Sauliaus Venckaus 'Elta) 

Viln ius , gruodžio 1 d. 
(BNS) — Lietuvos mokslininkai 

, ir visuomenės veikėjai paragino 
i prezidentą Rolandą Paksą „ne-
I manipuliuoti užsienio politikos 
; korta" ir atidėti suplanuotą vi-
i z i tą įJAV. 

„Tai, kas dabar vyksta šaly

je, kelia grėsmę ne tik Lietuvos 
įvaizdžiui, bet ir užsienio poli
tikos tęstinumui", rašoma pir
madienį išplatintame kreipime
si į prezidentą. 

„Užuot vizitų į užsienį metu 
aiškinęs Lietuvos siekius 

Nukelta į 5 psl. 

Krašto apsaugos 
viceministras 

nebus prezidento 
patarėju 

V i l n i u s , gruodžio 1 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos vice
min i s t r a s Jonas Gečas, nors j au 
buvo davęs sutikimą, a ts isakė 
d i rb t i pa tarė ju nacional in io 
saugumo klausimais pas prezi
dentą Rolandą Paksą. 

Prezidento pa tarė jas Sigu-
t is Jačėnas patvir t ino, kad J . 
Gečas pirmadienį prez identą 
informavo nebeateis iant is dirb
ti į Prezidentūrą. S. Jačėno tei
g imu , pr iežas tys p rez iden tu i 
nebuvo nurodytos. „Greičiau
siai asmeninės", spėjo S. Jačė
nas . 

J . Gečas pirmadienį neatsa
k ė į žurnalistų telefono skam
bučius ir nuomonės pakeit imo 
nepaaiškino. N u k e l t a \ 5 psl . 

Seimo pirmininkas ragina 
prezidentą atsistatydinti 

V i l n i u s , gruodžio 1 d. 
(BNS) — Prezidentūros skan
dalą t ir iančiai parlamentinei 
komisijai pateikus išvadą, jog 
prezidentas Rolandas Paksas 
„buvo ir yra pažeidžiamas", ir 
tai kelia pavojų šalies saugu
mui. Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas netiesiogiai pa
ragino Seime surengti apkaltos 
procesą. 

„Aš, gerbdamas prezidento 
instituciją, tikrai neduočiau pa
grindo, kad mano likimą spręs
tų apkaltos procesu. Šiandien 
išvados yra labai aiškios, griež
tos, nepalankios prezidentui ir, 
noriu pasakyt i , objektyvios", 
pirmadienio pavakare sakė Sei
mo pirmininkas A. Paulauskas. 

..Svarbiausia, jog preziden

to asmuo yra pažeidžiamas, o 
per jį yra pažeidžiama ir valsty
bė", pažymėjo Seimo pirminin
kas, pridūręs, jog „nereikia teis
mo sprendimo" valstybinio sau
gumo grėsmei įrodyti. 

A. Paulauskas pareiškė 
esąs pasirengęs paremti apkal
tos idėją. 

Seimo opozicinė Tėvynės 
sąjungos frakcija, išnagrinėjusi 
skandalą tyrusios komisijos iš
vadas, nutarė dėl sulaužytos 
prezidento priesaikos surengti 
prezidentui apkaltą. 

Pasak konservatorių vado
vo Andriaus Kubiliaus, t am. 
kad apkalta prasidėtų, reikia 
įsteigti naują komisiją, kuri t irs 
Seimo narių teikime preziden
tui pareikštus kaltinimus. 

Vytautas Landsbergis neabejoja, kad prezidentas 
sulaužė priesaiką 

Vilnius, gruodžio 1 d. (Elta) 
— Vienas iš Tėvynės sąjungos 
vadovų. Seimo narys Vytautas 
Landsbergis neabejoja, kad Lie
tuvos prezidentas Rolandas 
Paksas sulaužė priesaiką ir jam 
turi būti surengta apkalta. 

,,Be abejo, turėtų būti pa
sakyta, kad priesaika yra su
laužyta dešimtis kartų, tačiau 
matysime, ką pasakys galimas 
grėsmes nacionaliniam saugu
mui t ir ianti Seimo laikinoji 
komisija", sakė V. Landsbergis 
pirmadienį spaudos konferenci
joje. 

Jo nuomone, prezidentas, 
belaukdamas baigiamojo ko
misijos posėdžio, sušaukė Vals
tybės gynimo tarybos posėdį, 
kad „per ją irgi ką nors pasa

kytų ir padarytų psichologinį 
spaudimą komisijai". 

„Seimo nurodymas nesi
kišti, nedaryti spaudimo ir neį
takoti Prezidentūros skandalą 
tiriančios komisijos darbo — ig
noruojamas ligi pat paskutinės 
valandos, prieš pat s u r a š a n t 
išvadas, kad spaudimo aplinką 
dar stiprintų prezidento vado
vaujama Valstybės gynimo ta
ryba", sakė V. Landsbergis, ci
tuodamas savo pareiškimą „Dėl 
grėsmės Lietuvos laisvei". 

J is pažymėjo, kad pagal 
Konstituciją aukščiausiąją par
lamentinės respublikos valdžią 
— Seimą — kasdien viešai že
mina ir šmeižia antroji grandis 
— prezidentas. 

„Kasdien Seimas niekina

mas, vadinant jo įs ta tyminę 
konstitucinę instituciją — spe
cialią komisiją menkesne už bet 
kokį žmonių būrelį", sakė V. 
Landsbergis. 

Jo nuomone, tai negali būti 
vertinama vien tik kaip savo 
kailio gynimas, tai daug gilesnė 
ir žalingesnė destrukcija. 

„Prezidentas nepadeda nu
statyti tiesos, jis kliudo nusta
tyti tiesą, ko gero, net pikty
biškai", teigė profesorius V. 
Landsbergis. 

Jo manymu, tas valdžios 
institucijų skaldymas, suprie
šinimas ir išardymas yra nesu
derinamas su prezidento prie
saika visomis išgalėmis stip
rinti Lietuvos Respublikos ne
priklausomybę. 

Pasaulio naujienos 
ĮTUflIilĖi iJffiTP Reuters, AF>. tateifa*. iTAPTASS BNS 

žsnių agerrtOrų pranešimais) 

EUROPA 
Briuse l i s . NATO generali

nis sekretorius George Robert-
son, ka lbėdamas apie nega
lutinį susitarimą dėl glaudes
nio Europos Sąjungos (ES) val
stybių bendradarbiavimo gyny
bos srityje, pirmadienį pareiš
kė , jog ES nederėtų varžyt is su 
JAV vadovaujama kar ine są
junga . Pasak jo, kol k a s NATO 
būstinėje susitikę gynybos mi
nis t ra i tik bendrai ap ta rė sa
vaitgalį Britanijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos pate ikta susi tari
mo projektą. J a m e numa toma 
įkurt i Europos Sąjungos kar inę 
vadavietę , kuri veiktų nepri
klausomai nuo NATO. Vašing
tonas perspėjo ES nekur t i at
skirų veikimo pajėgumų krizių 
valdymo misijoms, nes tai , jo 
teigimu, būtų bergždžias funk
cijų, kurias ES užt ikr ina NA
TO, atkartojimas. Be to JAV 
būgštauja, jog nauja institucija 

taps konkurente transatlanti
nei sąjungai, o tai sumažins 
Vašingtono įtaką. Pagal trijų 
didžiųjų Europos valstybių pa
siektą kompromisinį susitari
mą. ES karinėje vadavietėje 
dirbtų maždaug 30 pareigūnų, 
kurie būtų priskirti prie dabar
tinio Briuselyje veikiančio 
karinio štabo. 

Londonas. Europos biržos 
pirmadienio sesijos metu JAV 
dolerio kursas euro atžvilgiu 
krito iki naujo žemiausio lygio 
euro istorijoje ir siekė 1.2042 
JAV dolerio už vieną eurą. Eu
ro paklausa didėja, paskelbus 
ataskaitą apie tai , jog praėjusį 
mėnesį aktyvumas euro zonos 
pramonės ūkyje augo sparčiau
siai nuo 2001 metų vasario 
Anot žinovų, tai rodo, jog eko
nominė situacija regione gerė
ja. Šį ketvirtį JAV dolerio kur
sas euro atžvilgiu krito 3 pro
centais. Iš dalies kritimą nu
lėmė tai, jog JAV negali pri

t raukt i pakankamai užsienio 
investicijų savo milžiniškam 
einamosios sąskaitos deficitui 
padengti. Be to, ekonomistai 
pranašauja, jog JAV bendrojo 
vidaus produkto augimas sulė
tės. 

JAV 
New York. Nuversto dik

tatoriaus Saddam Hussein sū
nūs, generolai ir tam tikro ben
drovės prieš JAV įsiveržimą į 
Iraką dvejus metus vedė ilgas 
derybas su Šiaurės Korėja dėl 
raketų sistemos gamybos, pir
madienį rašo „The New York 
Times". Minimos derybos daž
niausiai buvo vedamos Sirijoje 
ir greičiausiai su šios valstybės 
vyriausybės žinia. Derybomis 
buvo siekiama įsigyti visą būti
ną įrangą pagaminti Šiaurės 
Korėjos raketų sistemą, kuri 
leistų smogti JAV sąjunginin
kėms ir bazėms šiame regione, 
rašo laikraštis, r emdamas i s 
JAV pareigūnais. Tačiau iški
lus karo su JAV grėsmei, Sad
dam Hussein mainais į 10 mln. 
JAV dolerių, kurie buvo sumo
kėti Šiaurės Korėjai, negavo 

nieko. Tyrėjai, gavę informaci
jos iš Bagdade rastų kompiute
rių standžiųjų diskų ir apklau
sę sulaikytus buvusio Irako 
diktatoriaus artimiausios ap
linkos narius, išsiaiškino, kad 
likus mėnesiui iki JAV įsiverži
mo, Irako pareigūnai vyko į Si
riją reikalauti Šiaurės Korėjos 
sugrąžinti 1.9 mln. dolerių, nes 
iki nustatyto galutinio termino 
ji nepristatė pirmosios „prekių 
siuntos", rašo laikraštis. 

GRUZIJA 

IRAKAS 
Tik r i t a s . JAV kariai nuko

vė 46 irakiečius ir sulaikė dar 
aštuonis kovotojus, kurie sek
madienį centrinėje valstybės 
dalyje esančioje Samaroje mė
gino surengti virtinę pasalų 
amerikiečių automobilių kolo
noms Kai kurie užpuolikai vil
kėjo buvusiam prezidentui Sad
dam Hussein itin ištikimų „fi-
dajų" kovotojų aprangą. Va
šingtonas teigia, kad fidajai 
drauge su kitais buvusio Sad
dam Hussein režimo lojalistais 
vadovauja stiprėjančiam pasi
priešinimui okupacinėms pajė
goms Irake. 

Tbil is is . Gruzijos valstybės 
saugumo ministerija (VSM) 
tvirt ina turint i informacijos 
apie planus destabilizuoti pa
dėtį Gruzijoje. „Destruktyvių 
jėgų scenarijuje numatyta fiziš
kai sunaikinti buvusius ar esa
mus politikus, verslininkus, ži-
niasklaidos holdingų vadovus", 
sakė oficialus VSM atstovas. 
Pasak jo, prasidėjus politiniam 
terorui, valstybėje gali kilti 
chaosas. „Jei Gruzijoje nuaidės 
bent vienas šūvis, tai galutinai 
sugriaus valstybingumą ir su
kels grėsmę pačiam Gruzijos 
egzistavimui", pareiškė saugu
mietis. Gruzijos Valstybės sau
gumo ministerija nuo šiol dirba 
ypatinguoju režimu. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Ramala, Vakarų Kran

tas. Vyriausiasis palestiniečių 
derybininkas Saeb Erakat pir
madienį sakė, jog reikalavimas, 
kad Izraelis sustabdytų sienos 
Vakarų Krante statybą nėra iš
ankstine sąlyga premjerų Ah-
med Qurie ir Ariel Sharon de

ryboms surengti. Izraelis tvirti
na, kad „saugumo siena" yra 
būtina siekiant užkirsti kelią 
išpuoliams jo teritorijoje, tačiau 
palestiniečiai sako. kad tai yra 
mėginimas iš anksto nustatyti 
jų būsimos valstybės ribas ir 
užgrobti dalį žemių, nes nema
žai šios „apartheido sienos" 
atkarpų yra toli įsiterpusios į jų 
teritoriją A. Qurie praėjusį šeš
tadienį sakė, kad jo susitikimas 
su Izraelio premjeru A. Sharon 
„nebus būtinas", jei Izraelis 
nesustabdys sienos statybos. S. 
Erakat ir A. Qurie administ
racijos vadovas Hassan Abu 
Libdeh sekmadienį susitiko su 
A. Sharon sekretoriato vadovu 
Dov Weisglass. Jie aptarė pa
sirengimą abiejų premjerų su
sitikimui, kuris būtų pirmasis 
nuo to laiko, kai A. Qurie pra
ėjusį mėnesį pradėjo eiti savo 
pareigas. „Per kelias artimiau
sias dienas turėtų būti sureng
tas dar vienas susitikimas su 
ponu D. Weisglass, nes viršū
nių susitikimui tu rė tų būti 
gerai pasirengta, — sakė S. 
Erakat. — Jokia data dar ne
paskirta".. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KIEK PAVOJINGAS UŽSITĘSĘS 
KOSULYS? 

DR. JONAS ADOMAVIČIUS 

Daugelį viršutinių kvėpa
vimo takų uždegimų sužadina 
įvairiopi virusai. Kai kuriuos 
negerumus virusai sukelia tie-
siogiu pakenkimu; daugelis 
kitų negerumų atsiranda, 
veikiant kūno atsparumui — 
kaip atsakas į virusus. 

Juk mes visi ir visos kada 
nors susloguojame — suau
gusieji du a r keturis kartus 
metuose „šaltį pagauname". 
Daugeliu atvejų mus pavar
gina tekanti nosis ar priskre
tusi gerklė. Bet kitais kartais 
vargina kvėpavimo takai — 
imame kosėti. Atrodo, kad 
uždegimas iš galvos nuslinko 
krūtinėn. Kosulys gali būti 
aštrus ar t ik varginantis. Ne
gerai, kad kosulys pasilieka 
kelioms savaitėms tada, kai 
liaujasi karštis, tekėjimas iš 
nosies, gerklės skausmas ar 
gėla. Tais atvejais žmonės 
kreipiasi pas gydytoją. Jie gal
būt yra skaitę ar girdėję, kad 
slogavimas gali virsti plaučių 
uždegimu, o užsitęsęs kosulys 
gali būti ženklas sunkios ligos, 
kaip bronchitas ar plaučių 
vėžys. Laimė, kad tai yra daug 
mažesnis negerumas — tai tik 
po viršutinių kvėpavimo takų 
uždegimo užsilikęs stovis. 

Virusai dažnai uždega 
kvėpavimo takus 

Viršutinius kvėpavimo ta
kus dažniausiai uždega įvai
rūs virusai. Tie mikroskopi
niai gyvūnai patenka į drėgną 
paviršių — burnos ir gerklės 
gleivinę ir į kvėpavimo taškus 
— bronchus, ir įlenda į ląste
les, išklojančias minėtus pa
viršius, ir ten ima veistis, su
ardydami tas ląsteles. Kai pa
kankamai ląstelėje atsiranda 
virusinių „vaikų", ji plyšta, ir 
milijonai tų virusinių „vaikų" 
veržiasi į kitas ląsteles. 

Tada iš prigimties turimas 
kūno atsparumas — imunite

tas (immune system) — puola 
gainioti tuos virusus. Kai ku
riuos viršutinių kvėpavimo ta
kų negerumas sukelia virusai 
tiesiogiai, kitus sužadina kūno 
reagavimas į viruso antpuolį. 
Kai kurios ląstelės pagamina 
medžiagas — virusus J a u n a 
mus ginklus" — interferonus, 
kurie mus labai išvargina. 

Dar to negana. Yra tik vie
nas būdas sunaikinti kai ku
riuos virusus — tai ląstelių, 
kuriose virusai veisiasi, nužu
dymas. Tada sunaikina tokias 
ląsteles ne tik virusai, bet ir 
kūno atsparumas — imunite
tas. Jei nosies gleivinės ląste
lės esti virusų paliestos — no
sis ima tekėti. Taip esti ir su 
virusų užpultomis ląstelėmis 
gerklėje — ima ją skaudėti. 

Kartais kvėpavimo takų 
ląstelės esti virusų vargina
mos. Jos turi nuolat ritmiškai 
aukštyn judančius plaukelius 
(cilia), kurie stumia lauk už-
krėtalus iš kvėpavimo takų 
(tai tokia Tvėrėjo inžinerija!). 
Ten kai kurios gleivinės ląs
telės esti nužudomos tabako 
dūmų. Išeina, kad ten esan
čios ląstelės žūsta nuo dūmų 
ar virusų. Tada pasekmės esti 
vienodai blogos: kvėpavimo 
takai netenka svarbios apsau
gos — tų su plaukeliais ląs
telių — ir kelias lieka laisvas 
atsirasti plaučiuose uždegimui. 

Kūno kareiviai ryja 
j o pr iešus — v i rusus 
Kūrėjo tvarka yra nuos

tabi. Ji matoma ir virusų atsi
radime. Kai į kvėpavimo ta
kus patekę virusai ima ardyti 
jų gleivinę, kūnas ima veikti 
— atsiranda uždegimas. Tada 
kraujyje esamos specialios ląs
telės susiburia prie žalą viru
sų darančios vietos ir, ryda-
mos virusus — uždegtas dale
les, padeda išvalyti sužalotą 

vietą. Tai vyksta tikras „Žal
girio mūšis". Dar ir to negana. 
Tokia kūno kova su įsibrovė
liais virusais reiškia, kad ir 
daugiau negu paprastai atlai
kų gali nuslinkti kvėpavimo 
takais žemyn ir sužaloti ar 
uždegti plaučius. 

Tada būtų dažnai pasitai
kanti didelė nelaimė — visi 
žūtų. Bet čia ateina kita Tvė
rėjo, saugančio žmogų nuo tik
ros mirties, tvarka — tai ko
sulys. 

Kol žuvę ląstelės minėti 
plaukeliai atsigaus ir gleives 
viršun išstums, atsiranda ste
buklingas veiksmas, vadina
mas kosuliu. 

Tada balso stygos užsi
daro, plaučiuose oro spaudi
mas padidėja ir su jėga oras iš 
plaučių, bronchų ir burnos iš
spaudžiamas lauk. Ta jėga iš 
plaučių lauk išmeta kvėpavi
mo takuose žuvusias ląsteles, 
įkvėptas dulkes ir uždegimi
nes liekanas. Ta gausiai paša
linta medžiaga vadinama 
skrepliais. 

Skrepliavimas — žmogaus 
nuo mirties gelbėtojas 
Žmonės turi atsikosėti ir 

skrepliavimo ne tik nekeikti, 
bet jį laikyti savo gelbėtoju 
nuo mirties. Mat, iš tikrųjų jis 
yra kūno pagrindinis apsigy
nimas nuo kenksmingų virusų 
— kosulys, juos vydamas lauk, 
saugo plaučius nuo uždegimo, 
kuris, ypač senesniuosius, 
guldyte guldo karstan. 

Kai kosulys tampa 
žmogaus priešu 

Nors kosulys gali būti 
plaučių uždegimo ženklu, jis 
gali ir be jo valyti bakterijų — 
virusų apimtus kvėpavimo 
takus. Vis tik kosulys gali būti 
ne dėl plaučių ligos, ne iš ten . 
išspaudžiamo oro, bet dau
giausia dėl ne uždegiminio ar 
po uždegiminio kvėpavimo 
takų pakenkimo. Toks kosulys 
vadinamas paprastu kvėpavi
mo takų uždegimu — bronchi
tu — bronchų uždegimu. 

Iš tikrųjų po tokio kvėpavi
mo takų uždegimo dar pusė 
žmonių kosti 2-3 savaites. 
Ketvirtis tokių žmonių dar 
kosės ilgiau kaip tris savaites. 

Tuo metu daugelis žmonių 
daro klaidas. Jie kreipiasi į 

gydytoją, manydami, kad toks, 
juos varginąs, kosulys yra 
pagydomas. Visai ką kitą 
kalba sukontroliuoti tyrimai. 
Jie nurodo, kad tais atvejais 
antibiotikai mažiausiai nau
dingi ir galimas jų neigiamu
mas viršija jų teikiamą gėrį. 
Gal tik vaistais leistinas nak
tinio kosulio raminimas, bet 
dienos metu užmirškime to
kius vaistus ir dieną praleis-
kime skrepliuodami ir labai 
daug vandens — sulčių gerda
mi, ir gryno vandens garais 
kvėpuodami. 

Kada raminti kosulį 
antibiotikais? 

Yra laikas, kada varginan
tis kosulys reiškia antibioti
kais gydytiną ligą. Tas esti, 
kai tabako rūkymas sužeidžia 
bronchų gleivinę ir sumažina 
plaučių tūrį. 

Dar to negana. Rūkoriaus 
sužalota bronchų gleivinė gali 
būti gera vieta bakterijų vei-
simuisi. Tada suyra pusiaus
vyra tarp sveikatos ir ligos. 

Kai taip bakterijų paveik
tus rūkoriaus kvėpavimo ta
kus dar ir virusai užpuola, ta
da tokio ar tokios kūno atspa
rumas nepajėgia su bakterijo
mis tvarkytis, virusų sukeltų 
sužalojimų kratytis. 

Tas pats atsitinka ir chro
niškai sujaudinant kvėpavimo 
takus, kas esti astmos atveju-
je. Tada antibiotikai gali pa
lengvinti. 

Kada kosulys rimtą 
ligą nurodo? 

Yra kai kurie ženklai, nu
rodą ligos rimtumą ir reikalą 
eiti pas gydytoją. Štai keletas 
tokių ženklų. 

Karštis yra pats svarbiau
sias ženklas uždegimo — in
fekcijos atveju. O kai po užde
gimo dar ilgai kosėjama, tada 
nekarščiuojama. Taigi, kai li
gonis kosti ir karščiuoja, jis tu
ri galvoti apie plaučių užde
gimą — pneumoniją. 

Nepamirština, kad senes
nieji ir chroniškai negaluoją 
žmonės gali sirgti pneumonija 
nekarščiuodami. 

Rūkoriai turi kreiptis pas 
gydytoją, kai juos vargina (lin-
gering) nuolatinis kosulys. 
Taip pat kosinčiojo suliesėji
mas, didelis nuovargis gali 

būti ženklas tariamos ligos 
kaip džiova ar vėžys. 

Kai kosulys vargina 
nerūkant 

Kai kosulys nestoja vargi
nęs nerūkantį ar tokią per sa
vaites ar mėnesius, tas gali 
atsitikti dėl trijų priežasčių: 

1. dažniausioji tuo atveju 
priežastis yra varvėjimas 
gerklėn iš nosies (postnasel 
drip). Tada tirštos gleivės erzi
na viršutinius oro takus, esan
čius arti balso stygų. Tokią, 
net savaitėmis užsitęsusią, ne
gerovę šalina antichistaminai, 
dekongestantai ir skysčiai; 

2. antra tokį, be karščio ei
nantį, kosulį sukelianti prie
žastis yra astma. J i chroniškai 
erzina jautrius oro takus ir 
juos susiaurina. Tas sukelia 
švilpiantį, iš tolo girdimą alsa
vimą ar tik gydytojo su prie
taisu išklausius susekamą 
kvėpavimą. Kartais astma tik 
kosulį sukelia. Tais atvejais 
gydytojas ją suseka atlikęs 
tam tikrus tyrimus; 

3. pagaliau ir trečioji nege
rovė sukelia kosulį nekarš
čiuojant — tai skrandžio 
rūgšties atsiliejimas šarminėn 
stemplėn, kai susilpnėja jos 
vartai į skrandį. 

Tas daugiausia atsitinka 
naktimis ar pasilenkus, tos 
skrandžio sultys pa tenka į 
viršutinius kvėpavimo takus 
ir juos sujaudina. 

Tokią negerovę esant nu
rodo rėmens ėdimas, ypač atsi
gulus, kai lovos galugalvis nė
ra pakeltas bent šešiais co
liais. 

Riebaliai nuo to dažniau 
vargsta, o taip pat ir tie — tos, 
kurie prieš atsigulant gausiai 
prisikerta. Priemonės prieš 
rėmens ėdimą ir vaistai prieš 
rūgštis padeda. 

Dar ir kai kurie vaistai 
pakenkdami sukelia kosulį. 
Apie vartojamus vaistus 
pasakytina gydytojui. 

Tokios žinios mediciniš
kame žurnale „Healthline", 
February 1998, vol. 17, No. 2. 
Infekcinių ligų specialistas — 
vidaus ligų gydytojas Roger 
Baxter, Md. 
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ŽINOVAI PATARIA 
ŠUNS AR KATĖS 

PLAUKAI ANT BALDŲ 

Kai kambarinis šuo ar katė 
šeriasi, jų plaukų pilna 

a n t kilimų, minkštų baldų ir 
labai sunku išvalyti. Net dul
kių siurblys ne visuomet 
plaukus sutraukia. 

Visų pirma, deja, lengvo 
būdo plaukus pašalinti nuo 
kilimo nėra. Galima panaudo
ti specialiai pūkams nuvalyti 
skirtą šepetj (lint brush) arba 
limpančią juostelę (masking 
tapė, duck tapė), kuria apvy
nioti šepetį ar ranką lim
pančia puse į viršų ir taip 
braukyti plaukuotą kilimą, 
kol plaukai prikibs prie juos
telės. 

Plaukais apkibusius minkš
tus baldus reikia patrinti 
gumine pirštine — plaukai 
nuo medžiagos pakyla ir tuo
met jau nesunku sutraukti 
dulkių siurbliu. Kai kas dul
kių siurblį panaudoja ir 
kitaip: juo perbraukia per 

šuns ar katės kailį, bet šiuo 
atveju geriau pasinaudoti 
specialiu šepetėliu ar net 
šukomis. Jeigu katė ar šuo 
bus taip šukuojamas bent 
kartą per dieną, mažiau plau
kų atsiras ant baldų ar kilimo. 

DĖMĖS ANT KIUMO 

Kilimai suteikia butui jau
kumo, taupo šilumą, už

dengia nelabai geros kokybės 
grindis. Tačiau juos nelengva 
išlaikyti švarius, ypač kai 
šeimoje yra vaikų, naminių 
gyvuliukų (kačių, šunų), kai 
dažnai atsilanko svečiai, o iš 
lauko ant batų padų į namus 
„atkeliauja" purvas. Net ir 
labai stropi šeimininkė daž
nai pastebi, kad ant kilimo 
atsirado naujos dėmės. 

Kaip jas panaikinti? Tie
sa, galima pasamdyti specia
listus, kad kilimą išvalytų, 
bet dėl kiekvienos dėmės ne
verta tiek pinigų išleisti. 
Daugumą dėmių iš kilimų ga
lima nesunkiai patiems paša
linti su muilu ir vandeniu. 
Svarbiausia neuždelsti: juo 
dėmė ilgiau užsiguli, tuo 
sunkiau ją išvalyti. 

Kai ant kilimo kas nu
krinta, išsilieja, visų pirma 
nepatartina suteptos vietos 
trinti, nes tuo būdu skystis 
įtrinamas į kilimo vidų. Tirš
čius reikia pasistengti surink
ti (galima čia pavartoti ir 
šaukštą), o skysčius uždengti 
minkštu rankšluosčiu arba 

popierinių rankšluostėlių 
sluoksniu, juos prispaudžiant, 
keičiant, kol visas skystis su
sigers. 

Jeigu liko dėmė, galima ją 
išvalyti, pavartojant bespalvį, 
skystą rankoms plauti muilą, 
įpylus apie 1/4 šaukštelio į 
kvortą vandens. Nepatariama 
vartoti skalbimo arba indams 
plauti muilo, nes tai paliks lim
pantį sluoksnelį ant kilimo. 

Ne visoms dėmėms šio va
lymo pakanka — atskirais at
vejais (priklausomai, kokia 
dėmė) patariama pasinaudoti 
ir kitokiais skiediniais. Pvz.: 

— Organinės kilmės dė
mes (kraujas, uogos, saldai
niai, šokoladas, kava ir t.t.) 
geriausia valyti 3 proc. stipru
mo „hydrogen peroxide", už
lašintu ant minkšto rankšluos
čio arba geros kokybės (kuris 
greitai nesuplyšta) popierinio 
rankšluostėlio. 

— Nerūgštingas dėmes 
(šlapumą, alų) gerai valyti, 
sumaišius 1 puod. balto acto 
su 1 puod. vandens butelyje 
su purškimo užsuktuvu. Dė
mę apipurkšti, nuspausti, kol 
bus apysausė ir tuomet -nu
plauti švariu vandeniu. 

— Rūgščių dėmės („ket-
čupas", įvairūs maišyti gėri
mai, sojos padažas ir pan.) 
valomos, sumaišius 1 šaukštą 
amonijos su 1/2 puod. van
dens. Papurkšti dėmę, nu
sausinti ir perplauti švariu 
vandeniu. Svarbu: niekad ne
vartoti neatskiestos amonijos 
ant vilnonio kilimo ar ki
limėlio. 

— Aliejines ar vaško 

kilmės dėmes (derva, vaški
niai pieštukai — „crayon", 
žvakių vaškas, lūpų pieštu
kas, kremas rankoms ar vei
dui, rašalas) valyti taip: pavil
gyti popierinį rankšluostėlį ar 
vatos gabaliuką medicini
niame spirite — „rubbing al-
cohol", netrinant suvilgyti dė
mę ir stengtis ją taip pašalin
ti. 

— Jei ant kilimo atnešta 
iš lauko purvo, palaukti, kol 
jis išdžius, tuomet atsargiai 
nugramdyti ir likučius su
rinkti dulkių siurbliu. Jei liko 
tamsi dėmė, pavalyti muiluo
tu vandeniu arba net „hydro
gen peroxide". 

— Kramtoma guma valo
ma, visų pirma ją sušaldant, 
uždėjus iš šaldiklio ledo ga
baliuką. Kai guma sukietės, 
pradės trupėti ir lengvai nu
silups nuo kilimo pluošto. 

TRUMPAI 

Tai kasdieniniai maži er-
zekliai, kurie gaišina lai

ką ir kai kam pakelia krau
jospūdį. Kartais su tais ma
žais „vėjo malūnėliais" yra 
sunkiau kovoti, kaip su tikrai 
didelėmis problemomis. Štai 
keletas „ginklų", kad toji kas
dieninė kova būtų sėkmingesnė. 

— Kad jaunas šunytis, 
kuriuo taip džiaugiasi visa 
šeima, ypač vaikai, nepradėtų 
savo „dantukus galąsti" ant 
medinių kėdžių kojų ar kitų 
baldų, reikia visas, lengvai 
prieinamas vietas patrinti 
gvazdikėlių aliejumi (oil of 
cloves — gaunamas vaisti

nėse). Šuniukai tikrai jų nelies. 
— Kad šaldiklyje „neapsi

gyventų" stiprūs a r nema
lonūs kvapai, reikia į jį įdėti 
kelias riekutes paprastos bal
tos duonos ir palaikyti apie 3-
4 dienas. Duona kvapus su
gers, o po to ją galima sulesin
ti laukiniams paukšteliams, 
kurie žiemą sunkiai randa 
maisto. 

— Jeigu sunku atidaryti 
stiklainio dangtelį, užsimau
kite guminę pirštinę (pvz., ku
ria mūvite, plaudami indus), 
stiklainį nesunkiai atidarysite. 

— Dažytą sieną plauti 
pradėkite nuo apačios ir 
pamažu „irkitės" aukštyn. 
Taip išvengsite išilginių 
dryžių. 

— Ar nusibodo nuolat 
keisti siūlus, kai siuvamąja 
mašina reikia siūti įvairių 
spalvų medžiagą? O jeigu 
kaip tik neturite reikiamos 
spalvos siūlų? Jeigu vartosite 
nailoninius bespalvius-per-
matomus siūlus („transpar-
ent nylon thread — gaunami 
siuvimo reikmenų parduotu
vėse), jie tiks prie bet kurios 
spalvos, nebus matomi, siu
vant įvairiausių spalvų me
džiagas. 

— Mineralais nuo „kie
to" vandens užsikimšusias 
laidyklės skylutes lengva iš
valyti, įpylus 1/2 puod. balto 
acto į 1/2 puod. virto vandens. 
Šį skiedinį per skylutes lai
dyklės viršuje įpilti į šulinėlį, 
Ųungti, kad laidyklė pūstų 
garus, ir palaikyti, kol visas 
skystis išgaruos. Tuomet šu
linėlį perplauti švariu vande

niu, tą vandenį išpilti ir 
turėsite švarutėlę laidyklę. 

— Kai norime ką surišti ir 
staiga prireikia nestoros 
virvutės (twine, string), o jos 
kamuoliukas „vartaliojasi" 
kažkur virtuvės spintelės 
stalčiuje tarp daugybės kitų 
daiktų (ir dar į juos įsipainio
jęs)? Bet visuomet virvutė bus 
„po ranka", jeigu prikabin
sime pintinukę nuo braškių ar 
kitų uogų prie spintelės durų 
virtuvėje, į ją įdėsime kamuo
liuką ir virvutės galą iškišime 
per pintinukės „akutę". 

— J e i g u netikėtai atsilu-
po viena virtuvės grindų 
plytelė ir neturite klijų jai pri
klijuoti, panaudokite gabaliu
ką kramtomos gumos, prili
pindami prie kiekvieno kam
po. Laikinai plytelė tvirtai 
gulės savo vietoje, kol pasi
taikys proga ją sutaisyti. 

— Daug kas dabar virtu
vėje turi metalinę (stainless 
steel) kriauklę, kurią valyti 
reikia atsargiai, kad nesusi
braižytų. Metalas gražiai bliz
gės, jeigu kriauklę valysite 
gazuotu vandeniu (club soda), 
tik užpilkite ant kempinės, 
patrinkite kriauklę ir nu
sausinkite popieriniu rankš
luostėliu. 

— J e i g u dažant sienas 
aliejiniais dažais (oil based 

paint), išsitepėte rankas, jas 
lengva nuvalyti paprastu 
augaliniu aliejumi, vartojamu 
maisto gaminimui. Nereikės 
terpentino ar kurių kitų 
aštrių chemikalų, o rankos 
dar bus ir minkštos. 

— Kai prie savo durų ran
date rytmetinę dienraščio lai
dą, neišmeskite plastmasinės 
„rankovės", į kurią laikraštis 
įkištas. Šį siaurą plastmasinį 
maišelį galima įvairiai panau
doti, bet vieną „rankovę" įsi-
meskite į rankinuką: kai lie
tuje sušlampa skėtis, jį gali
ma patogiai įsikišti į šį siaurą 
maišelį — nevarės nei ant grin
dų, nei ant drabužių, kol grįžę 
namo, galėsite išdžiovinti. 

— Netrukus puošime Ka
lėdų eglutę. Kai kas jau dabar 
rūpinasi, kad švieselių viele
lės bus visaip susiraizgiusios, 
vienos su kitomis sukibusios 
ir reikės daug kantrybės jas 
atpainioti. Kad ši problema ir 
kitoms Kalėdoms nepasikar
totų, kai švieseles nuimsite 
nuo eglutės, kiekvieną virvutę 
atskirai įdėkite į plastmasinį 
uždaromą indelį (pvz., „glad" 
ar „ziplock" containers). Jos 
ne tik nesusipainios, bet ma
tysite, kur kas yra — sutau
pysite laiko ir kantrybės. 
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VAKARŲ DEMOKRATIJA 
SEKA LIETUVOS APSIVALYMO 

PASTANGAS 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Nieko panašaus aukščiau
sioje valstybės valdymo insti
tucijoje - Prezidentūroje per 
visus 13 atsikūrusios valsty
bės gyvavimo metų nėra buvę. 
Politologai kuria įvairias šio 
unikalaus reiškinio versijas. 
Patikimiausia, atrodo, bus ši -
Lietuvos valstybingumo nei
gėjams nepavykus sustabdyti 
ir pakeisti orientacijos į Va
karus, intensyviai siekiama 
mūsų valstybę paversti „ba
nanų respublika" su iš svetur 
įtakojamu prezidentu. Pro
vokatorių pasiekimai šioje sri
tyje bauginančiai ženklūs. Kol 
prokuratūra ir Seimo sukurto
ji komisija narplioja „pakso-
geito" tinklą ir jo atsiradimo 
aplinkybes, verta paminėti 
kelias būdingas detales. 

Prezidento rinkimų kam
panijoje svarbiausią vaidmenį 
suvaidino ne euras, ne doleris, 
ne frankas, o paprastas ir ge
rai pažįstamas - rusiškas rub
lis. Jis buvo juokingai men
kas, imperijos masteliu ma
tuojant, vos dalelytė vidutinės 
gubernijos biudžeto, bet Lie
tuvai - išskirtinai ir pakanka
mai lemtingas. Nereikia būti 
naiviems - „firmų" iškabos 
negali paslėpti esmės - rublis 
buvo ne tik rusiškas, bet ir 
imperinis. 

Neverta spėlioti, kokį vaid
menį, parenkant prezidento 
komandą suvaidino L. Loli-
švili, nes vienaip ar kitaip tuo 
turėtų domėtis tiek VSD, tiek 
ir Seimo sukurtoji komisija. 
Tikriausiai nė vienas iš atsi
kūrusios Lietuvos valstybės 
vadovų, išskyrus dabartinį, 
nesinaudojo aiškiaregių pas
laugomis. Gal todėl tokių spal
vingų skandalų iki šiol 
Prezidentūroje nebuvo. 

Stebėtinai įdomi sampyna 

nacistinės simbolikos bei ka
gėbistinio žargono rinkimų 
kampanijoje ir politinėje veik
loje po to. Peršasi mintis, kad 
Stalino ir Hitlerio suplanuoto 
II pasaulinio karo pradžios ir 
Rytų Europos pasidalijimo 
dvasia liko nepamiršta, nors 
modifikuojama jau tik vieno 
buvusių suokalbininkų. Vaka
rai labai jautrūs nacių paliki
mui, bolševizmo nusikaltimai 
dar vis patogiai nutylimi. Lie
tuvos istorijoje tiek nacių, tiek 
sovietų režimas paliko dar vis 
skaudžiai tebesopančius randus. 

Prezidentūros aplinkoje 
vartojama Gulago kalba su 
sodriais rusiškais keiksmais, 
ką labai vaizdingai patvirtina 
gausūs pareigūnų pokalbių 
įrašai, suteikia ne tik specifinį 
Prezidentūros patarėjų ben
dravimo emocinį foną, ne tik 
liudija esant sovietmečio nos
talgijos dvokėlį, bet kur kas 
daugiau. Tas „daugiau" iš tik
rųjų rūpi ne tik VSD pareigū
nams, ne tik Seimo sudarytai 
komisijai, o ir kiekvienam 
Respublikos piliečiui. 

Slapta informacija, pate
kusi į Prezidentūrą, tuojau 
pat tampa žinoma ir verslinin
kams, ir kontrabandininkams, 
ir kitokio plauko nusikal
tėliams. Nori nenori peršasi 
klausimas, kodėl Prezidentū
ros darbuotojų, pavyzdžiui 
patarėjų, lojalumas Lietuvos 
Respublikai nėra tikrinamas 
privaloma tvarka, kaip ir vi
siems kitiems valstybės tar
nautojams dirbantiems su 
slapta informacija? O jei tikri
namas, tai kodėl neaiškios 
reputacijos darbuotojai globo
jami? Tikriausiai Seimas susi
voks, kad esama teisinė spra
ga turi būti nedelsiant už
taisyta, kad prezidentui nėra 
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Pikta, baisu ir graudu 

Cleveland miestas ir Kaunas vystys bendradarbiavimą tarp verslininkų. Pasitarime iš kairės: Cleveland miesto 
prekybos vystymo dir. Stevens Sims, „Point One Internationar Linas Klimavičius, Cleveland mere Jane 
Campbell, LR garbės konsule Cleveland, OH, Ingrida Bublienė. John Ritter nuotr. 

ir negali būti jokios išimties, 
kai jis renkasi komandą iš 
pakištų ar atsitiktinių asme
nų, o turėtų rinktis tik iš loja
lių Respublikai ir nesusijusių 
su nusikaltėlių pasauliu piliečių. 

Buvo graudžiai linksma 
sužinoti, kaip prezidento ap
linkos darbuotojai „stiprina" 
prezidento autoritetą, gauda
mi užduotį televizijos laidos 
metu suspaudyti po du tris 
šimtus „taip" šalies vadovo 
naudai. Šis pirmokėliškai pi
gus, tačiau unikalus faktas 
turėtų patekti į demagogijos 
rekordų sąvadą, nors kur kas 
svarbesnis kitas dalykas. 
Piliečiai gavo progos įsitikinti, 
kokia moralinė atmosfera 
tvyro šioje aukščiausios val
stybinės valdžios institucijo
je. Ir nereikėtų naiviai manyti, 
kad trobos šeimininkas nežino 
kas ir kuo aslą teršia. 

Seimo narys A. Kubilius 
įvertino visą šią skandalingą 
istoriją, kaip prezidento krizę, 
tapusią valstybės krize. „Poli
tiką pakeitė cinizmas. Tikroji 
paksizmo prasmė - cinizmas. 
Cinizmas yra sąmokslas prieš 

Lietuvą. (...) Cinizmo autorite
tas - nulis," - teigia politikas. 

Lietuvos Respublikos Kons
titucija atskyrė aukščiausias 
valstybės valdžias. Nei Sei
mas, nei prezidentas, nei Vy
riausybė neturi viršenybės. 
Jos priverstos bendradarbiau
ti. Tai leidžia tikėtis, kad val
stybės interesai nebus igno
ruojami, nebus išduoti. Never
ta spėlioti, kokių tragiškų 
pasekmių būtų galima laukti, 
jei turėtume Lukašenko tipo 
valstybės vadovą. 

Turėjome progą įsitikinti 
Valstybės saugumo departa
mento darbo veiksmingumu. 
VSD vadovas pasielgė taip, 
kaip ir privalu atsakingam 
valstybės pareigūnui ir šalies 
piliečiui. Kažin ar prezidento 
aplinkos negerovės, keliančios 
pavojų valstybės saugumui 
būtų išryškintos, jei VSD 
vadovas būtų kišeninis? 

Seimo pasiryžimas išna
grinėti „paksegeito" istoriją 
viešai, nieko nuo visuomenės 
neslepiant, yra visapusiškai 
remtinas. Kitaip ir būti ne
turėtų. Sulauksime pom

pastiškų piktos ir ašaringos 
demagogijos, parašų rinkimo 
bei demonstratyvių pseudopi-
lietiškumo pliūpsnių. Jau iš
girdome ir pamatėme seką ne
nuginčijamų faktų, nedaran
čių garbės nei aukštiems vals
tybės pareigūnams, nei valsty
bei. Atvirkščiai, prezidento 
aplinkos ryšiai su nusikalsta
mu pasauliu, su „artimojo 
užsienio" spectarnybomis jau 
yra didelė grėsmė valstybės 
saugumui. Uždavinys aiškus 
kaip diena - neleisti grės
mėms pavirsti pavojumi Lie
tuvai, jos Nepriklausomybei. 

Viešumas yra veiksmingas 
ginklas prieš cinizmą ir dema
gogiją. Tačiau ypač svarbu 
suteikti demokratijos pasau
liui galimybę sekti Lietuvos 
apsivalymo pastangas. 

Lietuvos dar gležna demo
kratija laiko egzaminą. Ne 
pirmą ir ne paskutinį. Ir ne tik 
demokratija! Egzaminuo
jamas Seimas, Vyriausybė, Lie
tuvos Temidė ir mes - neprik
lausomos, pusę amžiaus 
vargintos, bet neparklupdytos 
šalies piliečiai. 

J U R I J U S BORISOVAS IR J O BENDROVE 
Priešingai nei skelbta iš 

pradžių, prezidentą ištikusio 
skandalo centre atsidūrė svar
biausias jo rinkimų vajaus 
rėmėjas Jurijus Borisovas bei 
jo bendrovė „Avia Baltika". 
Dar prieš metus pranešta, kad 
ji užsiima karine prekyba su 
Sudanu. Saugumo departa
mento vadovas sako, kad ši 
prekyba nenutrūko iki šių 
dienų. Iš Vilnius praneša 
Sigitas Babilius. 

Prezidento aplinkoje esan
tys žmonės įtariami ryšiais su 
nusikaltėliais, tačiau vieno šių 
žmonių, J. Borisovo, ryšiai 
kelia dar daugiau nerimo. 
Pasiklausę Borisovo pokalbio 
su Maskvoje esančios agen
tūros „Almax" vadove įrašo, 
kai ku"ie Seimo nariai teigė, 
kad jiems susidarė įspūdis, jog 

šis pokalbis vyksta tarp paval
dinio ir viršininko, pavaldinys 
šiuo atveju buvo Borisovas. 

Patys Borisovo įmonės 
„Avia Baltika" darbuotojai ne 
kartą teigė, kad ,Almax" jų 
įmonę tik konsultuoja kaip 
geriau kurti bendrovės įvaizdį. 
Tačiau Seimo nariams atrodė 
gan nelogiška, kad viešaisiais 
ryšiais užsiimanti agentūra rū
pinasi Borisovo santykiais su 
prezidentu, po rinkimų pra
ėjus daugiau nei 3 mėnesiams. 

Dar prieš metus spaudoje 
buvo pasirodę įtarimų, kad 
„Avia Baltikos" ir „Almax" 
įmonių duetas gali būti susijęs 
su Rusijos specialiosiomis 
tarnybomis. Įtarimus stiprino 
ir tai, kad apie „Almax" įmonę 
nėra jokios viešos informaci
jos, o Rusijos viešųjų ryšių 

specialistai apie ją bent jau 
prieš metus nieko nežinojo. 
Aliejaus į ugnį įpila ir tas fak
tas, kad „Avia Baltika" užsi
ima karinių prekių eksportu į 
nepastovias valstybes ir tai 
daro, greičiausiai pažeisdama 
Lietuvos įstatymus, bent jau taip 
mano Saugumo departamento 
vadovas Mečys Laurinkus. 

- Labai senas mūsų tyri
mų objektas yra „Avia Balti
ka". Šia tema, deja, aš manau, 
kad tuo turėtų užsiimti karinė 
kontržvalgyba. Bet procesas 
yra. tęsiasi toliau. Jis yra kom
plikuotai organizuotas, labai 
sunku tuos aspektus pagauti. 
Mano požiūriu, ten nieko nėra 
tvarkoj. Ten yra karine preky
ba, ji vyksta paliesdama Lie
tuvą. 

Prieš metus „Avia Balti-

kai" buvo pateikti panašūs 
kaltinimai, tada Lietuvos spe
cialiosios tarnybos informaciją 
gavo iš savo kolegų Vakaruo
se. Tačiau, „Avia Baltika" 
išsisuko, kadangi naudojosi 
spraga įstatymuose. Būsima
jam prezidentui šie kaltinimai 
įspūdžio tada nepadarė, tiks
liau, jie buvo suvokti, kaip 
rinkiminės kampanijos dalis. 

Konservatorių iniciatyva 
buvo sudaryta Seimo komisija, 
kurios išvados taip pat buvo 
švelnios, nors Rasa Juknevi
čienė, Romanas Sedlickas ir 
Saulius Lapenas jau tada ste
bėjosi, kad tokios karinės pre
kybos pelnas kartais būna mil
žiniškas ir įspėjo, jog šią įmonę 
gali kontroliuoti Rusijos spe
cialiosios tarnybos. 

- Mes bandėme išsiaiškin

ti, kodėl gi toks ganėtinai 
uždaras karinis kompleksas, 
kaip Rusijos, vos ne už 
savikainą surenka skraidan
čius aparatus ir teisę reali
zuoti tuos aparatus atiduoda 
Lietuvos ūkio subjektui. Kil
davo tokių minčių, kad galbūt 
tai bandoma tiekti į tas šalis, 
su kuriomis tiesiogiai Rusija 
nenori turėti ryšių. Arba kitas 
interesas - per tą likutinę 
pelno dalį, liekančią Lietuvoje, 
po to finansuoti, na, tarkim, 
kažkokius visai kitus tikslus, 
- sako S. Lapenas. 

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas jau paskelbė, kad 
dėl karinių prekių eksporto į 
Sudaną bus pradėtas prieš-
teisminis tyrimas. Tad skan
dalą pagaliau ėmėsi nagrinėti 
ir teisininkai. 

Pikta dėl to, kad Lietuva 
pasaulio žiniasklaidoje 
parodoma labai nepa

lankiai. 
Baisu, kad dabartinis skan

dalas Lietuvos prezidentūroje 
yra tik ledkalnio viršūnė, o jo 
apačioje rankas iš džiaugsmo 
tr ina Kremlius, atradęs 
veiksmingą būdą sustabdyti 
galutinį lietuvių tautos atsiri
bojimą nuo „motulės Rusijos". 

Graudu, kad Lietuvos sū
nus, kuriam tauta parodė pa
sitikėjimą, atverdama Prezi
dentūros duris, buvo skau
džiai apgauta. 

Rolandas Paksas prezi
dentu tapo kažkaip „keistai". 
Lietuvos piliečiai, kone iki 
paskutinės valandos tvirtinę, 
kad remia prez. Valdo Adam
kaus kandidatūrą antrai ka
dencijai, rinkimų dieną savo 
balsus atidavė už jo oponentą, 
kurio priešrinkiminė kam
panija priminė gerai režisuotą 
cirko spektaklį. Bet ne tuo 
reikia stebėtis: juk esame 
pripratę, kad politikai prieš 
rinkimus žada aukso kalnus, o 
po rinkimų — net kurmiarau
siu savo rinkėjams neatsilygi
na. R. Paksas mokėjo žarstyti 
pažadus ypač tiems, kurie jau 
buvo viskuo nusivylę. Mokėjo 
patraukti savo pramuštgalviš
ka energija, jaunatviškumu, 
nuolat pabrėžiant, kad prez. 
Adamkus jau sulaukęs bran
daus amžiaus. Prisimenant, 
kad Lietuvoje 60 m. asmuo 
laikomas jau pasenusiu, tokia 
kampanija buvo iš dalies 
veiksminga, ypač jaunimui. 
Tįk kodėl retas tepaklausė, iš 
kur tos neribotos lėšos, išlei
džiamos reklamai? 

Tad šiandien ir susiduria
me su klausimais: ar R. Pak
sas tikrai buvo toks naivuolis, 
tikėjęs, kad Borisovas (ar kas 
kitas) jam pinigus davė tik už 
ačiū? Ar jis buvo suktas kaip 
virvė, įsitikinęs, kad tautą 
apmauti visai nesunku, kad 
galės ją penkerius metus už 
nosies vedžioti? Dieve, duok, 
kad atsakymas į pirmąjį 
klausimą būtų taip, o į antrąjį 
— griežtas ne! 

Ir šiandien mums gėda. 
kad Lietuva, taip tvirtai žen
gusi pirmyn demokratijos ke
liu, pateko į rusiškojo voro 
pinkles. Šiuo atveju nelabai 
svarbu ar Borisovas, Lenočka 
bei kiti „artimieji prezidento 
patarėjai" dirbo savarankiškai, ar 
pagal nurodymus iš Maskvos, 
daug svarbiau, kad visgi ru
siškoji meška dar nenusista-
čiusi paleisti iš nagų buvusio 
grobio, o pačioje Lietuvoje at
siranda silpnavalių, kurie pa
deda jai tuos kėslus vykdyti. 

Kas bus, jeigu Maskvai 
šiuo būdu nepavyks sustabdy

ti Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje ar NATO? Kokių 
priemonių tada imsis? Gal eis 
„gelbėti savo piliečių" (Bori
sovo ir kitų), kuriuos „per
sekioja" Lietuvos saugumas? 
Juk ne kartą Rusijos prez. 
Putin tvirtino, kad „neleis 
skriausti savo piliečių". O gal 
netikėtai įvyks „incidentas" 
su transportais, dardančiais 
per Lietuvos teritoriją į Ka
raliaučiaus sritį? Tai būtų ge
ra priežastis įsikišti į Lietuvos 
vidaus reikalus, gal net įvesti 
karinius dalinius. Ar Lietuva 
drįstų pasipriešinti ginklu, 
jeigu diplomatinėmis priemo- . 
nėmis ginčas nebūtų išspręs
tas? Kaip į tai pažiūrėtų tarp
tautinė vakariečių bendruo
menė? Ar viltys, pastangos, 
pasiruošimo darbai tų dviejų 
organizacijų narystei būtų vel
tui? 

Tačiau žiūrėkime ne vien 
pesimistiškai. Visas šis ne
malonus reikalas gali tapti pa
čia geriausia demokratijos 
pamoka net eiliniam Lietuvos 
gyventojui. Lietuvis nekvai
las: kartą apgautas, kitą kartą 
taip lengvai nepasiduos. Ka
dangi tyrimai Prezidentūroje 
yra išviešinti, be abejo, jie ati
džiai stebimi, svarstomi ir 
komentuojami net pačiose 
nuošaliausiose valstybės vie
tose. Ir susidaromos išvados. 
Nepaisant, kad yra nepaten
kintų dabartinės kasdienybės 
raida, retas norėtų grįžti į 
senąją santvarką. Bent tikrai 
ne jaunesnieji, jau subrendę 
po nepriklausomybės atkūri
mo. Laisvė keliauti, domėtis 
užsienio mokslu, literatūra, 
menais; laisvė kurti: laisvė 
prieštarauti savo valdžiai, de
monstruoti, streikuoti, nesu
tikti... Net ir tai, kad viešai 
kaltinamas prezidentas bei jo 
artimiausi patarėjai, yra val
stybės demokratinės santvar
kos įrodymas. Argi kas būtų 
viešai drįsęs kaltinti komunis
tinio režimo vadus bei 
vadukus, bent kol dar jie ne
buvo praradę savo „žibėjimo". 

„Lithuanian Vvatergate 
ensnares new leader", di
džiausia antrašte skelbė pra
ėjusio ketvirtadienio „Chicago 
Tribūne", nuosekliai nupasa
kodamas visą istoriją — nuo 
Lenočkos, Borisovo, iki rusiš
kosios mafijos. Viena prez. 
Paksas turėtų nedelsiant pa
daryti — iš Lietuvos išvyti sa
vo aiškiaregę. Jeigu ji, „nu
mačiusi", kad Paksas taps 
prezidentu, neregėjo, kas atsi
tiks po mažiau kaip metų 
Prezidentūroje, tai tokia ji ten 
ir aiškiarege. Žinoma, galbūt 
ji kaip tik tą matė ir todėl taip 
primygtinai tvirtino, kad 
Rolandas Paksas laimės... 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 
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Vasarą daugybę gydomųjų 
procedūrų gali pasiūlyti Svei
katos parkas, užimantis 14 
hektarų plotą. Šioje teritorijo
je, po atviru dangum, tarp 
pušų ir įvairiausių lapuočių, 
įrengtos gydomosios gimnas
tikos aikštelės, teniso aikštės, 
kaskadinės maudyklės ir kt. 
Šaltuoju metų laiku maudyk
lės derinamos su suomiška 
pirtimi. 

Kurortinės terapijos kom
plekse svarbi vieta tenka mi
tybai. Kiekvienam poilsiauto
jui, atsižvelgiant į jo sveikatą, 
sudaroma subalansuota mity
ba, kuria rūpinasi sanatorijų 
gydytojai ir gastronomijos spe
cialistai. Visus metus patie
kalams naudojami švieži, eko
logiškai švarūs produktai. 

Druskininkų kurortinės 
terapijos esmę sudaro na

tūralūs gamtiniai gydomieji 
mineraliniai vandenys, gydo
masis purvas ir kitos teigiamo 
poveikio energetinės formos. 
Savo sudėtimi Druskininkų 
kurorto mineraliniai Van
denys panašūs į garsiausių 
Europos kurortų, tokių kaip 
Baden-Badeno. Gręžinių gylis 
siekia iki 300 m, nors vandens 
temperatūra tik +11°C. 

Kiekvienais metais kuror
te įrengiamos naujos gydymo 
technologijos ir metodikos. 
2001 m. sanatorijose „Saulė", 
„Lietuva" ir „Eglė" pradėjo 
veikti terapijos kabinetai, ku
riuose kvėpuojama oru, priso
drintu valgomosios druskos 
skiediniu. Tai labai efektyvi 
priemonė sergantiems bron
chine astma ir kitomis kvė
pavimo organų ligomis. 

Mineralinis vanduo bei 

gydomasis purvas yra Druski
ninkų esminės priemonės, ko
vojant prieš ligas. Svarbų 
vaidmenį čia atlieka ir gamti
nė aplinka, kraštovaizdis, 
augmenija. Visa tai sudaro pa
lankias sąlygas gydytis ir il
sėtis. Taip šią vietovę apibūdi
na iliustruotas leidinys „Drus
kininkai". 

Keletą valandų praleidę 
Druskininkuose, susipažino
me su kurortu, apžiūrėjome 
miesto aplinką bei architek
tūrą. Aplankėme Druskininkų 
miesto muziejų. M. K. Čiurlio
nio memorialinį muziejų — 
namukus, kuriuose gyveno 
Čiurlioniu šeima. Vasaromis 
muziejaus sode vyksta fortepi
joninės muzikos koncertai. 
Druskininkuose taip pat vyks
ta daugybė kultūrinių rengi
nių: miesto šventė, muzikos 
festivaliai, dailininkų ir skulp
torių simpoziumai, konferenci
jos ir kt. 

Patenkinti dienos kelione, 
pilni įspūdžių, dar su šviesa 

grįžome į Sargėnus. Kitą die
ną, pamaitinti Bronės sočiais 
pusryčiais, su Jonu vėl leido
mės į kelionei šį kartą link 
Klaipėdos. Pakely stabtelsime 
dienai kitai pasisvečiuoti pas 
dukterėčią Adelę ir jos vyrą 
Joną. Vyrų Jono vardais apie 
Kaltinėnus yra labai daug, 
mat čia yra švenčiami didieji 
Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. 
Šio šventojo vardu vadinasi ir 
Kaltinėnų bažnyčia. Na, tai 
berniukams, daug galvos nek
varšindami, kaltinėniškiai ir 
duoda Jonuko vardą. 

Pas Joną ir Adelę dabar 
tikra darbymetė: pasitaikė 
kelios saulėtos dienos, tai ir 
skuba žmonės, naudodamiesi 
geru oru, suvežti į daržines 
šieną, nes negali būti tikri, 
kokia bus rytojaus diena — 
orai ir Žemaitijoje dar vis 
nepastovūs. Suvežti, sukimšti 
šieną į daržinę — darbas 
nelengvas, prireikia daugiau 
rankų. Talkina jiems keletas 
pasamdytų darbininkų iš 

miestelio — kai darbų kai
muose trūksta, tai norinčių 
užsidirbti nestinga. Pasikvietė 
jie keletą ir vyresnio amžiaus 
mokyklinių vaikų, kurie vasa
ros metu mokyklos nelanko, 
jei kas kviečia, darbo jie nesi
baido, talkina, užsidirba kele
tą litų, o, šieną į palėpes kem-
šant, paišdykauti smagu: 
skamba juokas, klyksmai — 
išdžiūvęs šienas dusinančiai 
kvepia. 

Darbą užbaigus, Adelė 
vaišina darbininkus, kaip 
įmanydama, bet alkoholinių 
gėrimų ant stalo nepadeda, 
duoda tik duoninės giros. „Nei 
alaus nepasiūlei", užsimenu 
vėliau Adelei. „Nu — ne, kad 
neišeina. Nepilnamečiai — pa
matę, užsimanys ir jie, negali 
rizikuoti. O, kai nemato, tai ir 
neprašo". 

Kaltinėnai sukelia daug 
malonių prisiminimų. Daug 
kas pasikeitę, pastatyta ne
mažai naujų namų. 

Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

VILNIEČIAI MELDĖSI UZ MIRUSIUOSIUS 
Lapkričio 1 dieną, šešta

dienį, vilniečiai meldėsi už mi
rusiuosius Vilniaus Antakal
nio kapinėse. Šv. Mišias auko
jo kardinolas A. J. Bačkis, 
koncelebravo kunigai R. Do
veika ir Ž. Vabuolas. Kardi
nolas per pamokslą akcentavo 
Dievo gailestingumą. „Mirties 
valandą niekas mūsų neklaus, 
kiek turime diplomų, kokius 
užėmėme postus, iškils du 
klausimai: ar tikėjai, mylėjai 
Dievą ir priėmei Jėzaus Kris
taus atperkančią meilę ir my
lėjai žmones?" Kardinolas ra
gino tikinčiuosius neapleisti 
nemirtingos sielos ir rinktis 
meilės kelią, kuriuo ėjo dauge
lis šventųjų; tai ypač liudija 
mūsų dienų palaimintosios 
Motinos Teresės gyvenimas. 
„Tik mylėdami ir darydami 
gera mes išgirsime žodžius: 
'Ateikite ir pasilikite, mano 
Tėvo mylimieji, ir paveldėkite 
nuo pasaulio sukūrimo jums 
parengtą karalystę", - sakė 
arkiv. A. J. Bačkis. Po šv. 

Mišių kardinolas aplankė ir 
pašventino kritusių už Lie
tuvos laisvę kapus. 

Sekmadienį, lapkričio 2 
dieną, Vilniaus bernardinai 
surengė procesiją iš Šv. Pran
ciškaus ir Bernardino bažny
čios į Užupyje esančias Ber
nardinų kapines. Kapinėse 
buvo aukojamos iškilmingos 
šv. Mišios su specialiai šiai 
progai parengtais giedotiniais 
maldavimais už mirusiuosius, 
šv. Mišių liturgijai vadovavo 
kun. Astijus Kungys. Pamoks
lo metu brolis Astijus sakė, 
kad šiose Bernardinų kapi
nėse iš tiesų yra palaidoti tik 
keli broliai, tačiau nuo XDC 
amžiaus pradžios čia ilsisi šios 
bendruomenės nariai , arti
mieji ir draugai. Šiais metais 
Bernardinų kapinės buvo ke
letą kartų išniekintos, todėl 
šia Mišių auka broliai pran
ciškonai siekė priminti, kad 
jose lankosi ne tik vandalai, 
kad čia meldžiamasi ir prašo
ma atleidimo. BŽ, 2003 m. Nr. 21 

CHORŲ KONKURSAS KLAIPĖDOJE 
Spalio 18-19 d. Klaipėdoje 

vyko XrV tarptautinis Stasio 
Šimkaus chorų konkursas , 
kuriame dalyvavo 15 vaikų, 
jaunimo, moterų ir mišrių 
chorų iš Bulgarijos, Čekijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Slovakijos, Slovėnijos, Suomi
jos ir Lietuvos. Šis į presti
žinių Europos chorų konkursų 
standartus besilygiuojantis 
renginys siekia skleisti lietu
vių chorinę kultūrą bei savo 
ruožtu supažindinti Lietuvos 
visuomenę su įvairių šalių 
muzika. Tarp kitų kolektyvų, 
jame dalyvavo ir Vilkaviškio 
vyskupijos Krikščioniškosios 
kultūros centro Česlovo Sas- rui iš Čekijos. 

nausko choras, vadovaujamas 
Mindaugo Radzevičiaus. Šis 
kolektyvas užėmė pirmą vietą 
mišrių chorų kategorijoje, taip 
pat buvo apdovanotas specia
liuoju prizu už geriausią pri
valomojo kūrinio — Stasio 
Šimkaus dainos „Nakties tylu
moj" — atlikimą. Antrąją vie
tą vaikų chorų kategorijoje 
pelnė kitas kolektyvas iš Vil
kaviškio vyskupijos — Aly
taus chorinės muzikos studi
jos vaikų choras „Lakštingė-
lė". O konkurso Didysis gin
taro prizas šiais metais ati
teko Josefo Bohuslavo Foers-
terio kameriniam moterų cho-

BŽ 

• Spal io 22 d. Vilkaviškio 
vyskupijos Palaimintojo Jur
gio Matulaičio kunigų semi
narijos klierikai ir vadovybė 
lankėsi Karaliaučiuje. Pake
liui jie užsuko į Tolminkiemio 
bažnyčią, menančią joje dir
busį ir palaidotą grožinės lie
tuvių literatūros pradininką, 
evangelikų liuteronų kunigą 
Kristijoną Donelaitį. Kara
liaučiuje svečiai iš Marijam
polės aplankė abi katalikiš
kas Šv. Adalbarto ir Šv. Šei
mos parapijas, taip pat kla
sikinės vokiečių filosofijos 
pradininko Imanuelio Kanto 
kapą: 2004-aisiais sukaks 200 
metų nuo šio filosofo mirties. 

• Kret inga . Spalio 24-25 
d. čia surengtame seminare 
apie vaikų ugdymą per žai
dimus dalyvavo 36 tikybos 
mokytojai iš Žemaitijos. Semi
narą organizavo ir vedė Gy
venimo ir tikėjimo instituto 
komanda. Įvairaus amžiaus ir 
turintys skirtingą darbo pa
tirtį mokytojai netruko įsiti
kinti žaidimo svarba ugdant 
jaunąją kartą. Neretai tokiu 
būdu lengviau moksleivį pra
kalbinti, jį suprasti bei jam 
padėti. 

• Vilnius. Spalio 26 d. 
Pal. Jurgio Matulaičio parapi
jos šeimų klubas „Darna" 
paragino visus tikinčiuosius 
aktyviai dalyvauti visuotinėje 
laiškų akcijoje. Šia akcija sie
kiama ginti šeimos ir vaiko 
teises, kurios yra tiesiogiai 
pažeidžiamos rengiamuose 
Dirbtinio apvaisinimo ir Rep
rodukcinės sveikatos įstaty
mų projektuose. Parapijos ti
kintiesiems buvo išplatintas 
Leidybos ir informacijos „Už 
gyvybę" ir Lietuvos šeimos 
centrų kreipimasis į Lietuvos 
prezidentą, LR ministrą pir
mininką, LRS pirmininką ir 
LRS Bioetikos grupę. Kreipimesi 
prašoma sustabdyti mirties 
kultūros skverbimąsi į Lietu
vos šeimas bei mokvklas. 

LITURGINE EUCHARISTIJOS ŠVENTIMO KATEKEZĖ 
III. Laikysenos ir veiksmai pe r Mišias 

© JAV Katalikų vyskupų konferencijos Liturgijos komitetas 
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Š
vęsdami Mišias, mes šir
dimi, protu ir balsu pri
artėjame prie Dievo. 

Sukurti kaip kūnas ir siela, 
mes taip pat meldžiamės savo 
kūnu. Per Mišias mūsų laiky
sena būna įvairi: stovėjimo, 
klūpėjimo ir sėdėjimo. Taip 
pat darome daugybę veiksmų: 
nusilenkiame, save ženklina
me kryžiumi, ramybės pasvei
kinimui vienas kitam paduo
dame ranką, žengiame prie 
altoriaus. Ši mūsų laikysena 
ir veiksmai nėra tik paprasta 
ceremonija. Jie turi gilią pras
mę, kai atliekami sąmonin
gai, su įsigilinimu ir tikėjimu. 
Ši laikysena ir veiksmai 
mums leidžia dėmesingiau 
dalyvauti liturgijoje. 

Laikysena 
Stovėjimas reiškia pripa

žinimą ir pagarbą. Nuo se
niausių Bažnyčios laikų sto
vėjimas yra suprantamas, 
kaip prisikėlusių su Kristumi 
ir siekiančių to, kas aukšty
bėse, laikysena (žr. Kol 5). Kai 
atsistojame melstis, visu ūgiu 
pasirodome priešais Dievą, 
kaip Kristaus krauju atpirkti 
žmonės. Stovime, kai liturgi
jos vadovas ir patarnautojai 
ateina į bažnyčią. Atsistojame 
klausytis Evangelijos, pagerb
dami kalbantį patį Kristų, kai 
ji skelbiama. JAV vyskupai 
stovėjimą patvirtino, kaip 
įprastą laikyseną, priimant 
Komuniją šioje šalyje. 

Klūpėjimas ankstyvojoje 
Bažnyčioje reiškė atgailą. 
"Savo nuodėmės suvokimas 
mus nubloškia ant žemės! Vi
duramžiais klūpėjimas reiškė 
vergo pagarbą ir paklusnumą 
šeimininkui. Vėliau klūpėji
mas reiškė nuolankų garbini
mą/adoravimą. Todėl JAV 
vyskupai nustatė tikinčiųjų 

klūpėjimo laikyseną per Eu
charistinę maldą — nuo gies
mės „Šventas šventas" pabai
gos iki „Didžiojo Amen" giedo
jimo pabaigos. 

Sėdėjimas yra dėmesingo 
klausymosi ir mąstymo susi
telkus laikysena. Bendruome
nė prieš Evangeliją ir homiliją 
sėda klausytis Dievo žodžio 
skaitinių, taip pat sėdėdama 
susitelkusi meldžiasi po šven
tosios Komunijos priėmimo. 

Veiksmai 
Kryžiaus ženklas yra la

biausiai žinomas veiksmas. 
Juo ženkliname savo kūną, 
pradėdami Mišias ir priimda
mi palaiminimą Mišių pabai
goje. Šis veiksmas primena iš
ganingą Kristaus mirtį ant 
kryžiaus; jis pirmą kartą 
mūsų kūną paženklino per 
krikštą, kai buvome Kristaus 
priimti. Taip pat žegnojamės 
per apšlakstymą Mišių pradžioje. 

Priklaupimu pagarbiname 
Kristų Švenčiausiame Sakra
mente. Įėję į bažnyčią, prieš 
užimdami savo vietą, priklau
piame prieš Švč. Sakramentą 
tabernakulyje. Kunigas su 
patarnautojais, prieš ateidami 
į presbiteriją, taip pat priklau
pia prieš Švč. Sakramentą 
tabernakulyje, jei jis yra pres
biterijoje. Priklaupdami sulen
kiame dešinį kelį, juo palies
dami žemę. Per Eucharistijos 
liturgiją kunigas tris kartus 
priklaupia, pagarbindamas 
Švč. Sakramentą: po ostijos ir 
taurės bendruomenei parody
mo ir prieš pakviesdamas pri
imti Komuniją, ir pats ją pri
imdamas. 

Nusilenkimas.yra pagar
bos veiksmas. Altorių laikome 
Kristaus simboliu, todėl praei 
dami prieš jį nusilenkiame. 
Kunigas ir visi patarnautojai 

an 

nusilenkia altoriui, prie jo 
atėję Mišių pradžioje. Išpa
žindami savo tikėjimą, nusi
lenkiame, tardami Įsikūnijimo 
žodžius: „Šventosios Dvasios 
veikimu priėmė kūną iš Mer
gelės Marijos ir tapo žmogu
mi". Šis veiksmas reiškia mūsų 
gilią pagarbą ir dėkingumą 
Kristui, kuris savo nusižemi
nimu priėmė žmogišką mūsų 
prigimtį, kad mus išgelbėtų. 

Taip pat yra ir daugiau 
veiksmų, kurie sustiprina mū
sų maldą per Mišias. Pavyz
džiui, per Atgailos maldą 
„Confiteor" (prisipažįstu) mu-
šimosi į krūtinę veiksmu, tar
dami „esu kaltas", sustipri
name ir į save nukreipiame 
savo nuodėmės kaltę. Ramy
bės linkime rankos paspaudi
mu ir apsikabinimu, kuris iš
reiškia mūsų pareigą dalintis 
Kristaus ramybe. Tai išraiška 
mūsų troškimo gyventi vienas 
kito bendrystėje. Todėl taip 
simboliškai artimiausiai esan
čius pasveikiname, kaip įpras
ta, prieš priimdami Komuniją, 
vienybės sakramentą. 

Naujas ve iksmas 
Bendriej i Mišiolo nuos

ta ta i mus ragina kokiam nors 
pagarbos ženklui prieš pri
imant Komuniją. Mūsų šalies 
vyskupai nustatė, kad mūsų 
pagarbos ženklas, prieš pri
imant Eucharistiją, bus galvos 
palenkimas prieš Kristaus 
Kūną ir Kraują dalintojo/s 
rankose. Šiuo pagarbos veiks
mu mes pagerbiame gyvąjį 
Kristų, ateinantį pas mus, 
kaip dvasinį mūsų maistą. 

Šis nusilenkimas nėra 
gilus iš liemens nusilenkimas, 
bet lengvas galvos palenki
mas, prisiartinus prie Ko
munijos dalintojo/s. Šis pap
rastas visų atliekamas veiks

mas mus suvienija regimai 
pagarbai Gyvenimo Duonai ir 
Išganymo Taurei, kurią atei
name priimti. 

Laikysena ir veiksmais Baž
nyčia liudija ir ugdo mūsų vie
nybę Kristuje. Jei kas atskirai 
nuspręstų juos pakeisti dėl 
asmeninio savo pamaldumo, 
tai išsiskirtų iš vieno mūsų 
Kūno vienybės. Kai stovime, 
sėdime, klūpome, nusilenkia
me ir save ženkliname priimtu 
liturginio veiksmo būdu, mes 
liudijame kas esame — vienas 
Kristaus Kūnas. 

Laikysenos p e r a t sk i ra s 
Mišių da l i s 

Mišių pradžioje iki pirmojo 
skaitinio stovime; 

Nuo pirmojo skaitinio iki 
Evangelijos priegiesmio sėdime; 

Nuo Evangelijos priegies
mio iki Evangelijos pabaigos 
stovime; 

Per homiliją (pamokslą) 
sėdime; 

Išpažindami Tikėjimą, iki 
bendruomenės maldos pabai
gos stovime; 

Per aukų paruošimą, iki 
„Melskitės broliai seserys..." 
pabaigos sėdime; 

Atsakydami „Tepriima 
Viešpats iš tavo rankų šią 
auką", iki „Šventas, šventas" 
pabaigos stovime: 

Per Eucharistinę maldą 
klūpome; 

Per „Tėve mūsų", iki „Die
vo Avinėli" pradžios stovime; 

Po „Dievo Avinėli", iki 
Komunijos priėmimo klūpo
me arba stovime: 

Komuniją priimame sto
vėdami; 

„f. Šventosios tylos metu po 
Komunijos sėdime arba klū
pome; 

Per Komunijos maldą, iki 
Mišių pabaigos stovime. 

Musų 
Paruošia Žajfanykštis 

BENT JAU NEDURIA 
— Įdomu buvo pasi

skaityti apie kaktusus. J i e 
man patinka, bet, žinot, na
mai pilni mažų vaiku, tai bai
su tokius dyguolius auginti. 
Parduotuvėje mačiau įdomu 
augalą, pavadintą „jade 
plant". Pardavėja sakė, kad 
nereiklus. Labai susidomėjau, 
bet pirma noriu kiek daugiau 
apie tuos augalus sužinoti- Ar 
jie nenuodingi, kaip laistyti, 
padauginti, kur laikyti, a r 
daug saulės reikia ir t-t. 

—,.Jade plant" — lot. 
Crassula portulacea, liet. 
storlapis — priklauso Cras-
sulaceae šeimai, kurioje yra 
bent 300 rūšių. Kai kurių 
.jade" augalų lapai tamsiai 
žali, kai kurie turi geltonus 
dryželius; yra ir mažaūgių, 
smulkiais lapeliais, ir net krū
mais išaugančių storlapių. 
Senesnio amžiaus augalai 

žydi smulkių, kiek rausvų 
žiedelių kekutėmis. Daugi
nami labai lengvai — nusky-
nus suaugusį, gerai susifor
mavusį sveiką lapą, tereikia 
įsmeigti į žemę ir netrukus jo 
papėdėje pamatysime besika
lantį smulkutį ,jade" auga
lėlį. Kartais net to nereikia: 
netyčia nulaužti ar nukritę 
. jade" lapai tame pačiame 
vazone išleidžia šakneles, 
pradeda auginti naujus au
galėlius, kuriuos vėliau gali
ma persodinti. Augalą taip 
pat galima karpyti, ypač kai 
jis auga kambaryje ir šakos 
per daug nusvyra, išsiplečia. 
Nukirptą ar nulaužtą šakutę 
įsmeigus į žemę, netrukus 
išauga šaknys ir jau turime 
naują augalą. 

Storlapiai nėra nuodingi. 
Nėra ir per daug reiklūs, bet 
jie mėgsta šviesą (ypač švie
sos reikia dryžuotosioms rū
šims), tad būtina laikyti ant 
palangės (vasarą galima iš
nešti į lauką, bet saugotis, 
kad šalnos neužkluptų). Lais
tyti, kai žemės paviršius atro
do sausas. Žemė turi būti prie 
smėlio — maždaug, kaip kak
tusams, tad į nupirktą kam
bariniams augalams žemę 
būtina pripilti rupaus smėlio. 

HAUD'FS PASTEBĖJIMAI APIE 
ORĄ 

3~į Lietuvis žemdirbys savo 
™ gyvenimą buvo stipriai suri

šęs su gamta. Jam buvo svar
bu atspėti gamtos paslaptis, 
nes nuo oro atmainų, nuo šal
nų, lietaus, sniego, sausros 
priklausė derlius, jo paties ir 
šeimos gerovė. Tad pagal įvai
rius gamtos reiškinius buvo 
stengiamasi atspėti oro 
atmainas. 

• P a s a k senolių, yra tie-
siogis ryšys tarp vasaros ir 
žiemos oro: jei žiema šilta, tai 
vasara bus šalta; jei žiema 
šalta, vasara bus karšta. 

• J e i vakare danguje virš 
tamsaus debesies matyti 
plunksniniai debesiukai, bus 
oro permainų. 

• J e i tekėdama saulė 
atrodys didesnė nei įprasta, 
netrukus stipriai atšals. 

• J e i iš abiejų saulės 
pusių pasirodo sauliabroliai 
(nedideli tarytum vaivorykš
tės spalvų atšvaitai), bus 
šalta. 

• J e i debesys dangumi 
plaukia prieš vėją, netrukus 
gausiai pasnigs. 

• J e i dūmai iš kamino 
krenta žemyn, netrukus snigs. 

• J e i jauno Mėnulio ragų 
galai ypač aštrūs (ryškiai 
matyti), laukite šalčių. 

KĄ DOVANOTI 
DARŽININKUI? 

—Mano vyro tėvai yra 
tikri „daržų sirgaliai". Arti
nasi Kalėdos, norėčiau jiems 
kažką padovanoti, kas pri
mintų, kaip dėkinga jiems 
esu. kad užaugino tokį puiku 
sūnų — mano vyrą. Aš dar ne
seniai šiame krašte, o jie jau 
čia gyvena pusšimtį metu. 
Patarkite, kad neapsijuok
č iau 

— Galimybės čia tiesiog 
neribotos. Mėgėjai daržinin
kai yra paprastai dėkingi jau 
vien už tai, kad kažkas domisi 
jų pomėgiu, tad ir Jūsų uoš
viai, be abejo, džiaugsis bet 

kokia dovana. Štai keli patari
mai: 

— įrankiai darbui darže 
ar darželyje — pradedant ma
žais kastuvėliais, grėbliais, 
žirklėmis medžių šakoms 
karpyti, mažesnėmis žirklelė-
mis plonesniems augalų stie
beliams apkarpyti; platų dir
žą su kišenėmis, į kurias gali
ma susikišti daržo įrankius; 

— bet kokį medelį, deko
ratyvinį krūmelį — kadangi 
žiemą šie augalai neparda
vinėjami, galima padovanoti 
„dovaninį pažadą" (gift cer-
tificate), už kurį pas dar
žininką pavasarį galės 
nusipirkti patinkamą medelį; 

— kambarinį augalą — 
orchidėją, storalapį, palmę, 
sansveriją ar kitą, taip pat 
mažą laistytuvą, kambari
niam augalui trąšų dėžutę; 

— įvairių meno objektų 
daržui — statulėlių, varpelių, 
meniškų parašų, įsmeigiamų į 
lysves, kai pasėjamos sėklos; 

— inkilėlių paukščiams — 
juk tai geriausfa sodo ar daržo 
apsauga nuo įvairių kenkėjų. 

KAIP PRIŽIŪRĖTI FIKUSĄ? 
— Gavau keistą „pali

kimą" — didelį 

stambialapį fikusą. Niekad 
tokio augalo neauginau, tad 
nežinau, nei nuo ko pradėtL 
Būtų gerai jį kiek apkarpyti, 
nes labai išsišakojęs, daug 
vietos užima. Ar galima? 

— Fikusas (angį. kartais 
vadinamas „rubber tree", lot. 
ficus) priklauso genčiai su 
bent 900 rūšių. Tai tropinių ir 
subtropinių kraštų augalas. 
Amerikos Ramiojo vandenyno 
pakraščiuose (pvz., Kalifor
nijoje) auga natūraliai, fiku
sai sodinami prie gatvių. Tai 
dažniausiai visžalis medis, 
krūmas, yra ir vijoklinių at
mainų. Kai kurie fikusai, taip 
pat labai dažnai auginami 
kambariuose, yra nedideliais 
lapais, kiek panašiais į beržo. 
Jie labai kantrūs, nereikalau
ja daug šviesos, tik drėgmės ir 
kartkartėmis trąšų. 

Apie Jūsų „palikimą" ga
lime pasakyti, kad jis auga 
gerai įvairiose patalpose, nėra 
labai reiklus, bet visgi mėgsta 
šviesą. Jeigu kambariuose 
labai sausa, reikia lapus daž
nai apipurkšti vandeniu, kad 
jie nepradėtų kristi. Fikusai 
mėgsta derlingą žemę, bet 
gerai praleidžiančią vandenį. 
Tręšti reikia bent kartą per 
mėnesį vasarą, rečiau žiemą 
(tinka bet kurios kambari
niams augalams skirtos trą
šos). Kai augalas atrodo per
augęs savo vazoną, reikia per
sodinti. 

Fikusus galima apkar
pyti, kad per daug nesišakotų, 
gautų norimą formą. Beje, 
nukirpus ar nulaužus šaką, iš 
pažeistos vietos bėga pieno 
spalvos sakai arba sultys, 
mat, fikusas „rubber tree" 
vadinamas dėl to, kad savo 
sakuose turi kaučiuko. Kai 
kurie žmonės yra tiems 
sakams alergiški, tad geriau
sia augalą karpyti, apsimovus 
guminėmis pirštinėmis. 

nereikia jo nukirpti, nes lapai 
ilgainiui išaugs. Apskritai 
vaškuolės nemėgsta genėjimo. 
Nereikia skabyti ir peržy
dėjusių šakelių, nes augalai 
kasmet žiedus krauna ant tų 
pačių žiedynkočių. Jeigu tuos 
kotelius pašaliname, gėlė kitą 
metą mažiau žydės. Vaškuo
lės taip pat nemėgsta skers
vėjų. Dauginama stiebo at
karpa, pasodinta į žemę. 

IŠNUOMOJA 

AR PAŽISTATE 
VAŠKUOLĖS? 

Vaškuolės (angį. hoya) yra 
įdomus kambarinis augalas. 
Jeigu jam sudaromos palan
kios sąlygos ir pradeda žydėti, 
visas butas pakvimpa. Vaš
kuolės yra vijokliniai augalai, 
tad būtina jas atremti, kad 
galėtų vyniotis. Lapai kieti, 
širdiški, kai kurių rūšių — 
raityti, kai kurių — margi. 
Visos rūšys turi baltus, 
žvaigždutės pavidalo žiedus, 
kurie atrodo tarsi vaškiniai. 
Kiekvieno žiedelio viduryje 
yra „akutė". Žydi kekėmis po 
penkis, šešis, net dešimt 
žiedų. Žydi ilgai ir gausiai, 
jeigu sąlygos augalui patinka. 
O patinka tuomet, jei augina
ma gerai apšviestoje vietoje, 
bet negauna tiesiogių saulės 
spindulių. Auginant vaškuolę, 
labai svarbu, kad šviesa 
visuomet kristų iš tos pačios 
pusės, ypač kai krauna žiedus 
ir žydi. Tuo metu negalima 
perstatinėti ar sukioti vazo
nėlių. Beje, vaškuolės galima 
ir pakabinti, tuomet jos gra
žiai krinta ir puošniai atrodo. 
Jeigu pasitaiko, kad augalas 
išleidžia ilgą belapi stiebą. 

Mieli, dori vyresnio amžiaus 
žmonės priims gyventi j nuosavą 
namą. 1 ar 2 senelius, su geru mai

tinimu ir visapusiška priežiūra. 
TeL 630-670-8336; 708430-3983. 

Išnuomojamas namas su garažu. 3 
blokai nuo Midway oro uosto. 
Išnuomojami 2 ir 3 mieg. butai. Visi 
butai yra prie Midway oro uosto. 
Išnuomojama „studio" studentui, 
šalia Illinois universiteto. 
Oak Lawn išnuomojamas 2 mieg. butas 
Brighton Park išnuomojamas 2 
kamb. butas 
Kreiptis: First Rate Real Estate, 
773-767-2400, Auira Padalino. 

Woodr idge i šnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
AUTOMCMJC* NAMŲ, SVEKATOS 

R GYVYBĖS M M 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Aukse S Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 



Lietuvos prezidentas pažeidžiamas, ir tai kelia pavojų valstybės 
saugumui 

Atkelta iš 1 psl. 
Anot išvadų, J. Borisovas 

turėjo R. Paksui didelės įtakos. 
ir tai liudija skubotas Lietuvos 
pilietybės jam suteikimas šių 
metų pavasarį. 

„Prezidento santykiai su J. 
Borisovu yra išskirtiniai. Siek
damas politinių, ekonominių ir 
savo asmeninių tikslų, palaiko
mas Rusijos kompanijos 'Al
mai', J. Borisovas įtakojo Prezi
dentūros veiklą, darė poveikį 
paties prezidento sprendi
mams", rašoma išvadose, pažy
mint, jog, žinodamas apie J. Bo
risovo grasinimus, prezidentas 
jam išimties tvarka suteikė pi
lietybe. 

Komisijos nuomone, Prezi
dentūrai taip pat „darė ir tebe
daro įtaką" Rusijoje registruota 
ir įtariama susijusi su šios vals
tybės specialiosiomis tarny
bomis informacijos vadybos ben
drovė „Almax". 

Anot komisijos, ši bendrovė 
siekė „įtakoti ir valdyti Lietu
voje politinius procesus, for
muodama Prezidentūros struk
tūrą ir kadrus, savo ir J. Bori
sovo interesais siekdama stip
rinti įtaką prezidentui". 

Komisija pažymėjo, jog Pre
zidentūrą įtakojo ir teisėsaugos 
institucijų vadovų pakeitimo 
siekė „abejotinos reputacijos as
menys, susiję su nusikalstamo 
pasaulio ir šešėlinio verslo 
struktūromis". 

Ne tik prezidento patarėjai, 
bet ir pats prezidentas, komisi
jos nuomone, „darė neleistiną 
įtaką įmonių privatizavimui ir 
atskiriems privataus verslo sub
jektams". 

Išvadose teigiama, jog „pre
zidentui toleruojant, jo patarė
jai viršijo savo kompetenciją, 
kišosi į kitų valstybės instituci
jų veiklą, piktnaudžiavo savo 
statusu, taip įnešdami sumaištį 
į valstybės valdymą". 

Komisija taip pat pabrėžė, 
jog slapta informacija „nutekė
davo" ne tik iš prezidento pata
rėjų, bet ir paties prezidento. Ji 
patekdavo asmenims, kurių at
žvilgiu teisėsaugininkai atliko 
operatyvinį tyrimą. 

„Vieną kartą fiksavome, 
kad slapta informacija nutekėjo 
iš paties prezidento", sakė par
lamentinės komisijos pirmi
ninkas socialdemokratas Aloy
zas Sakalas. 

Komisija gavo duomenų, jog 
kovo 17 dieną Valstybės saugu
mo departamento vadovas Me
čys Laurinkus įspėjo prezidentą 
apie J. Borisovo keliamą grėsmę 
Prezidentūros autoritetui ir val
stybiniam saugumui bei pateikė 
valstybės vadovui slapta įrašy
tų penkių telefoninių pokalbių 
išklotines. 

Išvadose rašoma, jog tą pa
čią dieną J. Borisovas susitiko 
su prezidentu ir iš pokalbio 
suprato, jog jo telefono yra klau-
spmasi. 

Komisijos pirmininkas A. 
Sakalas atsisakė komentuoti, ar 
po šių išvadų turėtų būti ren
giama apkalta prezidentui, ta
čiau leido suprasti, jog valstybės 
vadovui reikėtų atsistatydinti. 

Komisija taip pat parengė 
Seimo nutarimo projektą, ku
riame siūloma Generalinei pro
kuratūrai, kitoms teisėsaugos 
institucijoms imtis neatidėlioti

nų ir papildomų priemonių ga
limiems įstatymo pažeidimams, 
susijusiems su komisijos nagri
nėtais klausimais, ištirti. 

Valstybės saugumo depar
tamentas (VSD) jau atlieka iki
teisminį tyrimą dėl slaptos in
formacijos nutekėjimo iš Prezi
dentūros. 

Nutarimo projekte taip pat 
siūloma Seimui kreiptis į Seimo 
Etikos ir procedūrų komisiją dėl 
parlamentaro Egidijaus Skar
baliaus, į Pagėgių ir Kauno sa
vivaldybių tarybas dėl Pagėgių 
mero Kęsto Komskio ir Kauno 
miesto tarybos nario Tautvydo 
Barščio veiklos, paprašyti tei
sėsaugos institucijų įvertinti 
VSD pažymoje ir komisijos išva
dose minimų valstybės pareigū
nų veiksmus. 

Nutarimo projekte siūloma 
Seimo valdybai inicijuoti rinki
mų ir politinių kampanijų fi
nansavimo, Seimo laikinųjų ty
rimo komisijų įstatymo patai
sas, įvertinti teisėsaugos insti
tucijų vadovų skyrimo tvarką. 

BNS žiniomis, dar šią sa
vaite Seime ketinama surinkti 
parašus, reikalingus prezidento 
apkaltai paskelbti. 

Tam reikia surinkti ne 
mažiau kaip 36 parlamentarų 
parašus, tačiau Seimo nariai ke
tina siekti surinkti kiek įmano
ma daugiau parašų, tokiu būdu 
pademonstruojant prezidentui 
Seimo nusiteikimą. 

Prezidentui atstatydinti 
reikia ne mažiau kaip 85 balsų. 

Šiuo metu Seime yra 137 
nariai. 

Keturios parlamentarų vie
tos yra laisvos. 

Tūkstančiai žmonių Vilniuje reikalavo 
prezidento atsistatydinimo 

Atkelta iš 1 psl. 
ta pačia veido išraiška. 'Broliai 
Almax'ai' — tai 'didieji broliai', 
atvykę iš pačios Maskvos. 
Mums sakoma, kad tik keturi 
žmonės Lietuvoje mato Rusijos 
grėsmę. Tai kaip: yra Rusijos 
grėsmė Lietuvai, ar nėra?", 
klausė susirinkusiųjų V. Lands
bergis. 

Nepriklausomybės aikštę 
užtvindžiusi minia vieningai 
atsakė: „Yra". 

„Jūsų čia daugiau negu 
keturi, — pastebėjo kalbėtojas. 
Tai ponas premjeras blogai 
skaičiuoja arba gyvena nerea
liame pasaulyje". 

V. Landsbergio teigimu, visi 
valdžiusieji Lietuvą turi prisi
imti kaltę dėl valstybės gyven
tojų vargo ir nusivylimo. 

Pasak jo, bėdina daugelio 
žmonių būklė, jų teisių pažeidi
nėjimas biurokratinėse įstaigo
se, įmonėse, teismuose ir savi
valdybėse pernelyg užsitęsė. 
„Dėl viso to ir dėl netesėtų 
pažadų jų širdyse susikaupė 
neteisybės jausmas", pažymėjo 

buvęs konservatorių pirminin
kas. 

_ „Kodėl sąžiningas darbas 
Lietuvoje — ne vertybė?", reto
riškai klausė V. Landsbergis. 

Jo žodžiais, susikaupusią 
žmonių nuoskaudą išnaudoja 
valdžios panorę „sukčiai-tur-
čiai". 

Politiko teigimu, liko ne
įvertinti tarptautiniai perspėji
mai apie tai, kad negalima pa
sitikėti vien tik laisvąja rinka, 
kuri esą savaime išsprendžian-
ti visas problemas. 

Po V. Landsbergio mitinge 
kalbėjęs Vilniaus meras, Libe
ralų ir centro sąjungos pirmi
ninkas Artūras Zuokas pa
reiškė, kad R. Paksas nusipelno 
tik gailesčio ir užuojautos, nes 
jis „nėra laisvas". Sostinės mero 
žodžiais, ,jį įkalino neteisybė, 
skolos neaiškiems rėmėjams ir 
klaidos, kurios suniekino mūsų 
valstybę". 

Pasak A. Zuoko, laisvę ir 
savigarbą galėtų prarasti R. 
Paksas, bet ne Lietuvos Res
publikos prezidentas, nes „pre

zidentas — tai valstybės vėlia
va, kuri negali būti apskurusi". 

Liberalcentristų vadovas 
pažymėjo, kad teisingumas pre
zidento skandalo atžvilgiu galės 
būti įgyvendintas tik tuomet, 
kai Seimas pradės prezidento 
apkaltos procedūrą. 

„Save gerbianti lietuvių 
tauta niekada neatleisdavo už 
akivaizdų melą. Tikiu, jog taip 
bus ir dabar", sakė A. Zuokas. 

Mitinge taip pat kalbėjęs 
istorijos profesorius Antanas 
Tyla pripažino, kad Lietuvą 
sukrėtė „nesapnuota grėsmė". 

Pasak istoriko, jei ši grėsmė 
nebūtų buvusi atskleista, sunku 
net įsivaizduoti, į kokią padėtį 
būtų buvę nusirista visos val
stybės mastu. 

„Prezidento priesaika lau
žoma kaip degtukas. Gal jis da
vė ir kitą priesaiką, apie kurią 
niekas nežinome?", piktinosi 
istorikas. 

Jo žodžiais, „prezidentui 
yra tik vienas kelias, jei jis bent 
viena savo ląstele myli Lietuvą, 
— atsistatydinti". 

Lietuvos šviesuomenė ragina prezidentą nevykti \ JAV 
Atkelta iš 1 psl. 
ir principines nuostatas, jūs 
esate priverstas aiškintis dėl 
savo aplinkos įtartinų ryšių ir 
savo rėmėjų įtartinos veiklos", 
rašoma kreipimesi į prezidentą. 

Pasak kreipimosi autorių, 
užsienio politikos korta vis ak
tyviau naudojama vidaus politi
nėje kovoje. 

„Matome, kaip jūsų užsie
nio vizitai aktyviai naudojami 
Jūsų įvaizdžio formavimo kam
panijose. Manome, kad nederė
tų painioti Jūsų, kaip politiko, 

asmeninių reikalų su Jūsų, kaip 
valstybės vadovo, pareigomis". 

Todėl prezidentas ragina
mas susilaikyti nuo vizitų į už
sienį, o ypač nuo gruodžio 8 die
ną planuojamo vizito į JAV. 

„Dabartinėmis aplinkybė
mis Lietuvos prezidento vizitas 
gali pavirsti ne vien padėkos 
mūsų valstybei ženklu, bet ir 
prezidento asmeninių problemų 
aiškinimusi galingiausios pa
saulio valstybės vadovui. Todėl 
yra pavojus, kad šis labai svar
bus vizitas nepasieks savo tiks-

Krašto apsaugos viceministras nebus prezidento patarėju 
Atkelto iš 1 psl. 

Ant darbo kabineto Prezi
dentūroje pirmadienį jau buv6 
užkabinta lentelė su jo pavarde, 
kuri apie 11 valandą ryto dingo 
nuo kabineto durų. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius žurnalistams 
teigė negavęs J. Gečo prašymo 

atleisti jį iš viceministro parei
g a 

„Gerbkim žmogaus nuomo
nę, jis turėjo teisę apsispręsti", 
sakė L. Linkevičius. 

Darbą Prezidentūroje pir
madienį pradėjo naujoji prezi
dento Rolando Pakso atstovė 
spaudai Jūratė Overlingienė, 

lo ir nepakankamai sustiprins 
Lietuvos ir JAV partnerystę", 
rašoma kreipimesi. 

Dokumentą pasirašė Vil
niaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
instituto direktorius Raimun
das Lopata, rašytojas Jurgis 
Gimberis, aktorė Virginija Ko-
chanskytė, architektė Audra 
Kaušpėdienė ir dar kelios de
šimtys visuomenėje žinomų 
mokslo ir kultūros profesionalų. 

pakeitusi lapkričio viduryje at
sistatydinusį Rosvaldą Gorba
čiovą. 

J. Gečui atsisakius dirbti 
prezidento komandoje, tebėra 
laisvos lieka patarėjų naciona
linio saugumui, vidaus politikos 
ir ekonomikos klausimais vie
tos. 

A f A 
STEFANIJA BARDAUSKAITĖ 

STASIENĖ 
Mirė 2003 m. lapkričio 29 d. 
Gimė 1913 m. rugsėjo 26 d., Šiauliuose, Lietuvoje. 
1950 m. atvykusi į JAV su šeima, apsigyveno Pits-

burge, PA, vėliau Clevelande, Ohio. 
Išeivijoje žinoma kaip visuomenininke, mokytoja, il

galaikė „Draugo" bendradarbė, rašiusi taip pat ir į 
„Dirvą". Dviejų knygų autorė (antroji knyga dar rank
raštyje ) ir žinoma keliautoja, su vyru aplankiusi 28 pa
saulio kraštus. 

Nuliūdę liko: vyras Henrikas, dukros Ingrida Bub
lienė, Teresė Parello, Matilda Davis, Ugnelė Šilėnienė 
su šeimom bei vaikaičiai ir provaikaičiai. 

Velionė gruodžio 6 d. 10:30 vai. r. bus atlydėta į Die
vo Motinos parapijos šventovę, kur bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus da
lyvauti šv. Mišiose ir po jų į parapijos svetainę pus
ryčiams. 

Vietoje gėlių norintieji savo auką gali skirti: Lietu
vos vaikų globos organizacijai „Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 

Nuliūdę artimieji 
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PADĖKA 
A t A 

VALERIJA PALČIAUSKIENĖ 
BUIŠAITĖ 

Po sunkios ligos 2003 m. spalio 9 d. mirė mūsų my
lima mamytė. Po gedulingų pamaldų Šv. Vardo baž
nyčioje, palaidota prie vyro Kazimiero, Memorial Park 
kapinių mauzoliejuje, St. Petersburg, FL. 

Su pagarba ir nuoširdumu dėkojame kun. kan. Ber
nardui Talaišiui ir kun. dr. Matui Čyvui už šventas 
Mišias, gražų pamokslą ir už maldas bažnyčioje, ka
puose bei koplyčioje. Dėkojame Leonui Sodeikai ir jo 
vadovaujamam vyrų vienetui už giedojimą bažnyčioje. 
Gili padėka Albinui Karniui, vadovavusiam atsisveiki
nimui koplyčioje ir už biografinį žodį apie mamytės 
gyvenimą. Mūsų atmintyje visuomet pasiliks jautrūs 
atsisveikinimo žodžiai, kuriuos tarė: Vilius Juška — St. 
Petersburg Lietuvių klubo vardu, Genovaitė Treinienė 
— Bendruomenės vardu, Aldona Andruiienė — Skautų 
vardu, Aldona Baukienė — Romos Katalikų draugijos 
vardu, Bronius Ginčauskas — šeimos vardu. Širdingai 
dėkojame Angelei Karnienei už suteiktą pagalbą mūsų 
skausmo valandoje. 

Ačiū tiems, kurie Mišiomis, maldomis ir gėlėmis 
prisiminė mamytę. Vertiname visų sakytus ir rašytus 
užuojautos žodžius. Giii padėka St. Petersburgo koloni
jos lietuviams, dalyvavusiems koplyčioje, bažnyčioje ir 
palydėjusiems mamytę į Amžinybę. 

Nuliūdęs sūnus i r artimieji 

KETURIASDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
VINCENTAS KAMARAUSKAS 

Jau suėjo keturiasdešimt penkeri metai, kai negai
lestinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvelį, 
kurio netekome 1958 m. gruodžio 3 d. Nors laikas bėga, 
bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestin
gas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybę. 

Jo brangiam atminimui, keturiasdešimt penkerių 
metų mirties sukaktyje, už jo vėlę bus atnašaujamos šv. 
Mišios gruodžio 3 d., trečiadienį, 8 vai. ryto Šv. Kry
žiaus bažnyčioj ir Michigano bei Floridos valstijose. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a.a. Vincento vėlę. 

Nuliūdusios dukterys 

A f A 
ALDONA GRINCEVIČIENĖ 

Mirė 2003 m. lapkričio 16 d., sulaukusi 84 metų. 
Gyveno Marąuette Park, Čikagoje. 
Gimė Lietuvoje, mokėsi Užpalių mokykloje, vėliau 

Kauno Vytauto Didžiojo universitete. į Ameriką atvyko 
1970 m. 

Velionė buvo a.a. rašytojo Česlovo Grincevičiaus 
žmona. 

Šv. Mišios ir atsisveikinimas vyks Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuette Parke ketvirta
dienį, gruodžio 4 d. 10 vai. ryto. 

Laidotuvės privačios. 
A.a. Aldona bus palaidota Vilniuje, Antakalnio ka

pinėse, šalia savo vyro a.a. Česlovo. 

Liūdi sesuo, brolienė ir kiti giminės Lietuvoje, 
d rauga i ir globėja J an ina Amerikoje. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
STASYS S. 

JOKUBAUSKAS 
1914 - 2002 

Prisimindami liūdnos netekties pirmąsias metines, 
maloniai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. 
Mišiose sekmadienį, gruodžio 7 d., 9 vai. ryto Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje Lemonte ir 
prisiminti velionį savo maldose. 

Duktė J ū r a t ė Slivinskienė su šeima 
Sūnus Vytas Jokubauskas su šeima 

Brolis Edvardas Jokubauskas su šeima 

A t A 
AGNEI KATILIŠKYTEI 

BERNER 
ne t ikė ta i mirus , motinai, mūsų mielai kolegei 
ZINAI, broliui SAULIUI, sūnums ERIKUI ir 
MARIUI bei visiems giminėms, reiškiame gilią 
užuojautą ir ka r tu liūdime. 

Metmenų kolektyvas 
Santara-Šviesa 

I lgametei Maironio lituanistinės mokyklos mo
kytojai 

AfA 
AGNEI KATILIŠKYTEI 

BERNER 
mirus , nuoširdžiai užjaučiame sūnus ERIKĄ ir 
MARIŲ bei visus artimuosius. 

Maironio lituanistinės mokyklos 
administracija, tėveliai ir mokiniai 

Atsisveikindamos su savo sese skaut ininke 

A f A 
ALBINA BAKUNIENE, 

nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu su jos 
vyru VYTAUTU, dukra, sese, IRENA, sūnum 
JURGIU, anūku ALEKSANDRU ir jų šeimomis. 

Kartu su jais dar ilgai pasigesime jos šviesios 
šypsenos ir širdies šilumos. 

Clevelando skautininkės 
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ČIKAGOJE 

Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos Karo akademijos vy
rų choras „Kariūnas" atvyks
ta į Čikagą ir koncertuos 
„Draugo" dienraščio 95-erių 
metų jubiliejaus proga. Kon
certas įvyks 2004 m. kovo 28 
d., sekmadienį, Maria aukš
tesniosios mokyklos auditori
joje. Choro vadovas muzikas 
Vytautas Verseckas, koncert
meisteris muzikas Vytautas 
Abaris. Prašome organizacijas 
tą dieną skirti „Draugo" 
ypatingam koncertui ir susi
laikyti nuo kitų renginių. 

Čikagos Lietuvių fronto 
bičiulių sambūrio prieškalėdi
nis susirinkimas bus „Sek
lyčioje", gruodžio 5 d., penkta
dienį. Bendri pietūs prasidės 1 
v.p.p. Susirinkimo programoje 
prof. J. Brazaičio ir V. Vai
tiekūno 100 metų gimtadienių 
prisiminimas, dabartinių įvy
kių apžvalga, veiklos klausi
mai ir kiti pranešimai. Kvie
čiami visi LF bičiuliai ir jų 
draugai. 

Papuoškite Kalėdų eglute 
savo rankų darbo šiaudinu
kais! Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia į užsiė
mimus visus norinčius išmok
ti pasidaryti šiaudinukų Ka
lėdų eglutei. Užsiėmimus ves 
didelę patirtį turinčios meist
rės Albina Savickas ir Irena 
Karaliūnas. Užsiėmimo daly
viai turi atsinešti žirkles, li
niuotę ir pieštuką, o šiaude
lius, siūlus, instrukcijas ga
lėsite įsigyti muziejaus par
duotuvėje. Mokami užsiėmi
mai vyks gruodžio 6 d., 10-
11:30 v. r. ir 12-1:30 p.p. 
Užsiregistruoti galima tel. 
773-582-6500. Rėmėjai: Illinois 
Art Council, City Arts, ECPC. 

Pasaulio lietuvių centro 
Kalėdinė mugė 2003 m. gruo
džio 6-7 d. Lemonte 9 v.r.-
3v.p.p. Stalus prekiavimui 
užsisakyti kreipiantis į Al
doną Palekienę tel. 708-448-
7436. Maloniai kviečia PLC 
Renginių komitetas. 

r3eklyčioje" gruodžio 3 d 
2 v.p.p. trečiadienio popietės 
programoje dalyvaus daini
ninkas iš Lietuvos. Šį koncer
tą dainininkas skiria Vyresniųjų 
lietuvių centro nariams. Visi 
maloniai kviečiami apsilankyti 
ir linksmai praleisti popietę. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
3 v.p.p. bus atnašaujamos iš
kilmingos šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius JC narius ir va
dovus. Mišiose giedos solistai 

Margarita ir Vaclovas Mom-
kai. 4 v.p.p. bus trumpa aka
demija ir meninė programa, 
kurioje dalyvaus solistė Nijolė 
Penikaitė, pianistas bei kom
pozitorius Darius Lapinskas. 
Po to bus vakarienė ir laimin
gųjų bilietėlių traukimas. Pra
šome užsisakyti stalus bei at
skiras vietas skambinant Mil
dai Šatienei tel. 708-409-0216 
arba Anelei Pocienei tel. 708-
636-6837. Savo dalyvavimu 
paremsime šį lietuvišką veik
los centrą. 

Negausi Cicero LB apy
linkė, bet darbšti ir sumani 
savo darbais. Šv. Kalėdų 
švenčių proga „Margučio II" 
radijo laidos programai at
siuntė sveikinimą ir 200 dol. 
programai paremti. „Margu
čio IF vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja Cicero LB apylinkei ir 
jos pirmininkui Mindaugui 
Baukui. „Margutis II" - vi
suomeninė laida išsilaikanti iš 
geraširdžių tautiečių aukų. Ši 
radijo laida perduoda naujau
sias žinias iš Lietuvos ir mūsų 
apylinkių. Prašome ir kitas or
ganizacijas švenčių proga pa
sveikinti „Margutį H" aukomis. 

Kun. Alfonso Lipniūno -
prez. Stulginskio kuopos su
sirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 13 d. 4:30 v.p.p. Ren
kamės PLC, kur prasidės 
linksmos giesmės, vėliau per-
sikelsime į Ateitininkų na
mus, kur ruošimės Kūčių 
šventei. Kviečiame visus daly
vauti. Dėl informacijos kreip
tis į mūsų globėją Marių 
Polikaitį, tel.: 630-257-2022. 

Dariaus Polikaičio veda
mas vaikų „Vyturio" choras 
dalyvaus Pal. Jurgio Matu
laičio misiios kalėdiniame 
koncerte gruodžio 14 d. 1:30 
v.p.p. Lemonte. Bilietus gali
ma užsisakyti tel.: 815-836-
1845 pas choro pirm. R. 
Stropų, arba nusipirkti baž
nyčios prieangyje nuo 10 v.r. 
sekmadieniais. Svečių patogu
mui tuojau po pamaldų bus 
pietūs, šeimininkė Aldona Šo-
liūnienė, o po pietų koncertas. 
Visuomenė maloniai kviečia
ma dalyvauti. 

Balzeko lietuviu kultūros 
muziejus kviečia į Kalėdų 
renginį vaikams, kuris įvyks 
gruodžio 14 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Teat
ras „Kaukė" parodys vaidini
mą Biblijiniais motyvais. Jūsų 
laukia daugybė malonių 
netikėtumų. Pradžia 2 v.p.p. 

Norintiems mokytis anglų 
kalbos (English as a second 

language) yra puiki galimybė 
— nemokamai. Pamokos vyks
ta Daley Library (3400 S. 
Halsted) pirmadieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5:15 - 8:00 vakarais. Dėl 
smulkesnės informacijos 
skambinkite tel.: Stan Smith 
773-376-7521, arba Gražinai 
Burneikis 773-585-9500. 

Elena Briedienė, Burr 
Ridge, IL, už naująjį, 2004 
metų „Draugo" kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką. Esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja „Drau
gui" už nuolatinę pagalbą ir 
veiklos garsinimą. Per iždi
ninkę Ramunę Račkauskaitę 
atsiuntė „Draugui" 100 dol. 
auką. Ši parama nuoširdžiai 
ir su padėka įvertinama. 

IŠ ARTI IR TOLI 

„Kas ten šviečia virš 
galaktikų visų" - Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių rinki
nys, spaudai paruoštas poeto 
Petro Palilionio, LRS Kauno 
sk. pirmininko. Pomirtiniame 
rinkinyje tilps apie 100 poeto 
eilėraščių, parašytų 1995 -
2002 m. Knygą kitais metais 
išleis Lietuvos Rašytojų są
jungos leidykla, paremiant 
Kauno savivaldybei. Su šiuo 
rinkiniu Los Angeles lietuvius 
supažindins kaunietis poetas 
P. Palilionis gruodžio 7 d., 
trisdešimt aštuntojoje litera
tūros popietėje LA Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Lite
ratūros popietėje dalyvaus 
vietos rašytojai - Alė Rūta, 
Karolis Milkovaitis ir Pranas 
Visvydas. 

KRŪTIES VĖŽIO 
IŠVENGIMAS 

Čikagoje daugybė lietu
vių neturi sveikatos draudi
mo, nedažnai lankosi pas 
gydytojus. Siekdami padėti, 
Balzeko muziejus ir Lithua-
nian Mercy Lift gruodžio 10 
d. skelbia krūties vėžio pre
vencijos diena. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje gruodžio 10 d., 6 
vai. vakaro, habil. dr. Vale
rijus Ostapenko skaitys pa
skaitą apie krūties vėžio pre
venciją. Bus teikiamos pri
vačios konsultacijos. Dėl kon
sultacijų registruotis pas Pranę 
Šlutienę tel. 708-952-0781 

Vilniaus universiteto On
kologijos instituto Chirurgi
nės klinikos vadovas, Lietu
vos senologijos draugijos pre
zidentas, habil. dr. Valerijus 
Ostapenko dalyvaus Krūties 
vėžiui skirtoje konferencijoje 
San Antonio, Texas. Čikagos 
lietuviai labai dėkingi, kad 
habil. dr. Valerijus Ostapenko 
sutiko nemokamai, privačiai 
konsultuoti. 

PRISIMINTAS ROMAS BURNEIKIS 
Brighton Parke šv. Mišiomis 

ir krepšinio rungtynėmis pri
simintas. Čikagoje gerai 
žinomo visuomenininko Romo 
Burneikio atminimas. 

Prieš pusmetį gegužės pa
baigoje netikėtai mirė Romas 
Burneikis, tėvų jėzuitų talki
ninkas, Čikagos lietuvių ope
ros choro narys, mylimas ir 
mėgiamas visų, kas jį pažino
jo. Sulaukęs šešiasdešimties, 
buvo jaunatviškas, aktyvus ir 
kaip visi lietuviai mėgo krep
šinį. Priklausė Brighton Park 
parapijos krepšinio koman
dai. Nors praėjo pusė metų 
nuo Romo mirties, tačiau vai
kinai dažnai prisimindavo. 
Lapkričio 30 d., pirmąjį ad
vento sekmadieni, Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo bažnyčioje, visi krep
šinio draugai ir šeimos nariai 
susirinkę malda prisiminė 
Romą (6 mėn. po mirties pro
ga), po to 12:30v. po pietų 
buvo žaidžiamos draugiškos 

rungtynės Romo atminimui 
tarp Marąuette Park ir 
Brighton Park lietuvių krep
šinio komandų. Rungtynes 
rezultatu 34-28 (taškai buvo 
skaičiuojami po vieną) laimėjo 
Marąuette Park krepšininkai. 
Rezultatyviausias rungtynių 

žaidėjas Deivydas Mockus 
pelnė 11 tšk. Svečių komando
je rezultatyviausias Saulius 
Š ui tinas — 7 tšk. 

Po rungtynių visi bendravo 
prie Romo žmonos, Gražinos 
Burneikienės paruošto vaišių 
stalo. Kun. Jaunius 

Lapkričio -»0 d Svč Mergeles Marijos Nekalto 1 rasiuejinio bažnyčioje 
draugiškos krepšinio varžybos. Nuotraukoje: Marquette Parko ir Bnght 
renginio dalyviai 



ŠILTŲ ŠIRDŽIŲ PUOTA 

Spalio 26 d., po 11 vai. Mi
šių Pal. Jurgio Matulaičio 

misijoje, žmonės rinkosi į Pa
saulio lietuvių centro Lemon-
te didžiąją salę, į vargdienių 
puotą. Prie durų viskas sklan
džiai ėjosi, nes užsakymus 
tvarkė Aušra Šaulienė, o prie 
bilietų jai padėjo Ramunė 
Račkauskienė ir Irena Gali
nienė. 

Bet įžengus tuoj buvo pa
stebima, kad neįprasta ta 
puota — negaravo (prieš visus 
dr. Adomavičiaus perspė
jimus) mūsų numylėti cepeli
nai, dešros ir kopūstai. Auk
sinę rudens dieną maloniai 
nusiteikusius svečius pritren
kė staigmena! Ant stalų 
netikėtas vaizdas — vienkar
tiniai indai, didelis dubuo 
dešra pasotintos daržovių sriu
bos, „Racine" kepyklos paau
kota juoda duona ir lašiniečiai 
bei kava "ir „Bravo" bei „Bal-
tic" kepyklos paaukoti pyra
gėliai. Be to, viskas buvo pa
ruošta savitarnai, tad nesi-
sukinėjo šmaikščios padavė
jos, nesiūlė gardaus vynelio 
juodomis varlytėmis unifor
muoti vyrukai. Tai buvo pie
tūs labdaros valgyklos pavyz
džiu. Tokios puotos būna 
Vilniuje, kai Motinos Teresės 
benamių nakvynės namuose 
baigęs laikyti Mišias kardino
las Bačkis užsideda prijuostę 
ir padeda dalyti maistą 
visuomenės užmirštiesiems... 

Kun. Algirdas Paliokas 
„Saulutės" „Vargdienių puo
tą" pradėjo malda, padėka 
Aukščiausiajam už gausiai 
mums teikiamas gėrybes, už 
suteiktą sielos kilnumą nenu
sigręžti nuo nelaimingųjų. 

„Saulutės" pirmininkė pa
dėkojo gausiai susirinkusiems 
ir priminė, kad kovo mėnesį 
suėjo dešimtmetis nuo „Sau
lutės" įsikūrimo, savanoriškos 
veiklos, šelpiant vargingai 
gyvenančius vaikus bei stu
dentus Lietuvoje. Ji pristatė 
kun. Vytautą Memeną ir Vy
tautą Vizgirdą. Kun. V. Me
menąs pasisiūlo amerikiečių 
parapijose laikyti Mišias, o 
sakydamas pamokslą nušvie
čia Lietuvos sunkią ekonomi
nę padėtį ir rinkliavos metu 
surinktais pinigais šelpia 
Lietuvos vargšus. Vytautas 
Vizgirdas būna kviečiamas 
amerikiečių renginiuose vesti 
užsiėmimus vaikams. Apsivil
kęs klouno kostiumu, iš ba
lionų jis išraito visokias fi
gūrėles. Ne kartą savo hono
rarą Vytautas Vizgirdas yra 
paaukojęs „Saulutei". Tokie 

aamm 

* v 

„Vargdienių puotoje", surengtoje Lietuvos vaikų globos būrelio 
Aleksa, Kazys Motekaitis ir muzikas Manigirdas Motekaitis. 

žmonės yra asmeninės inicia
tyvos pavyzdžiai. Tokiu prin
cipu grindžiama ir „Saulutės" 
veikla — nepraleisti galimy
bės išnaudoti pasitaikiusias 
progas Lietuvos labui. 

Didelę malonę visiems 
padarė LR generalinis kon
sulas Arvydas Daunoravičius 
ir verslininkas, muziejaus di
rektorius bei LR garbės kon
sulas Floridoje Stanley Balze-
kas, Jr., kurie ne tik patys 
atėjo, bet ir į „Saulutės" lab
daros pietus atsivedė Agnę ir 
Artūrą Zuokus bei Rasą Raz-
gaitienę. Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas, kuriam vėliau 
tą popietę ištaigingame poky
lyje buvo įteiktas Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
„Metų žmogaus" žymuo, padė
kojo, kad užsienio lietuviams 
neišblėsta meilė Lietuvai, kad 
jiems artimi Lietuvos vargai 
ir rūpesčiai. Meras taip pat 
kvietė pasinaudoti Lietuvos 
turizmo galimybėmis. 

LR generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius tarė 
sveikinimo žodį ir išryškino 
savanoriškos veiklos svarbą. 
„Saulutės" pirmininkė pri
minė renginyje dalyvavusios 
Aimos Adamkienės reikš
mingą labdaringą veiklą Lie
tuvoje. Seselė Igne Marijo-
šiūtė apibūdino Švč. M. Mari
jos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seselių darbus 
Lietuvoje. Kun. Antanas Gra
žulis, buvęs Vilniaus Jėzuitų 
gimnazijos direktorius, už
baigė renginį, patvirtinda
mas, kad mes visi Dievui lai
minant esame reikalingi 
kuriant Lietuvos ateitį. 

Loterijos bilietus siūlė Da
na Barienė, Kristina Gilvydie-
nė, Dana Rugieniūtė, Dailė 
Grigaitytė ir Nida Verachtert. 
Laimingiesiems teko rudens 

. 
,Saulutė", menine programą atliko Nerijus 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Loterijos bilietus „Saulutės* puotoje pardavinėjo Dailė Grigaitytė ir Nida 
Verachtert. Michael Verachtert nuotr. 

lapų vainikas, porceliano an
gelas, graikiškas vynas ir bel
giškas šokoladas, šviežiai 
skintų obuolių pintinė bei 
autorinis audinys, lovatiesė, 
kurią audė Jadvyga Puzienė iš 
Dargužiu kaimo, Varėnos ra
jono, ir t.t. 

Prie Jūros Gvidienės stalo 
buvo galima įsigyti Aleksand
ros ir dr. Juozo Kazickų bio
grafinę knygą arba išsirinkti 
vaikutį metams paremti. 

Draugišką nuotaiką su
darė trumpa meninė progra
ma, kurią be honoraro atliko 
Ramunė ir Kazys Motekaičiai, 
Nerijus Aleksa ir muz. 
Manigirdas Motekaitis. 

Pianistui Manigirdui Mo-
tekaičiui akompanuojant, fi
zikos mokslus baigęs kompiu
terių specialistas Kazys Mo
tekaitis ir gimnazistas Nerijus 
Aleksa smuiku grojo V. Klovos 
„Maršą", M.T. von Paradis 
„Sicilienne", F. M. Veracini 
„Gigue", C. Pezold „Minuet", 
A. Kačanausko ir Manigirdo 
Motekaičio „Siuntė mane mo
tinėlė", P. Martini „Gavotte" ir 
A. Corelli „Pastorale". 

Muzikinę dalį paįvairino 
visuomeninio maitinimo mok
slus baigusi Ramunė Mote
kaitienė (kuri su Kaziu augina 
sūnelį Mantą) padeklamuo
dama savo uošvės, buvusios 
operos dainininkės Izabelės 
Motekaitienės eilėraščius „Mu
zika", „Laukimas ritmais", 
„Biografija", „Akmuo", „Karu
selė", „Nebučiuok", „Pabučia
vimas". Izabelė Motekaitienė 
rašė: 

Ar šviečia saulė, ar mėnuo 
Miega per dienas, naktis 
Akmuo... 
Ir nejaučia tas akmuo nei 

vabalėlių, nei paukštyčių, nei 
žiedų, nei saulės. Jo kieta 
krūtinė ir akmens širdis... Į 
vargdienių puotą susirinko ne 
akmenys, o šiltos širdys gar
džiuotis Aldonos ir Vytauto 
Šoliūnų, Apolonijos Šapa-
laitės-Faldudo ir Nijolės Mo
tiejūnienės paaukota sriuba ir 
pabūti tarp kitų, kurie ne
gyvena vien sau... 

Indrė Tijūnėlienė 
Lietuvos vaikų globos 

būrelio „Saulutė" 
pirmininkė 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

LĖKTUVU PRIIMAME IKI 

GRUODŽIO 5 DIENOS 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4645 W. 63 Str., Chicago, !L 60629 

TEL: 1-800-772-7624 
Šiaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Vlllage, IL 60007 

TEL. 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 

„DRA UGO" KNYGYNĖLYJE 

SKELBIMAI 

'. Bnghton Parke, po šv. Mišių vyko 
on Parko krepšinio komandos bei kiti 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žmiasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

STASE LOVCIKAITE 
LINKAVA: TRADICIJA DABARTYJE 

Stasė Lovčikaitė įžangos žo
dyje, rašo: „Ši knyga gimė 

iš didelio noro vis greitėjančio 
laiko tėkmėje nors trumpam 
sustabdyti vieno krašto -
Šiaurės Lietuvos, Linkuvos, 
jos apylinkių ir joms artimų 
vietovių - buvusių tradicijų, 
papročių, liaudies kultūros 
lobių likučius, kuriuos į XXI 
amžių dar atsinešė iš savo 
senelių, tėvų ir asmeninės 
patirties šio krašto žmonės..." 

Ši knyga - unikumas. Sun
ku būtų rasti panašią knygą, 
kurioje spindėte spindi vieno 
Lietuvos krašto lobiai, krašto 
žmonių mentalitetas, gyveni
mo būdas ir filosofija. Ir visa 
tai atsispindi per kolektyvo -
etnografinio ansamblio -
gyvavimo istoriją. 

Etnografinis ansamblis , JJn-
kava" įkurtas 1980 m. rudenį 
Linkuvos vidurinės mokyklos 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojos Stasės Lovčikaitės 
pastangomis, kaip kultūrinės 
veiklos išraiška kovai prieš 
nuosekliai vykdomą nutauti
nimą, lietuviškų dainų, papročių 
ir tradicijų užgniaužimą. 

Knygos kaina 20 dol., pri
dedant 8,75% mokestį užsi
sakantiems IL valstijoje. Vie
nos knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol., už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis. 
Įsigyti norimų knygų galima 
„Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street, 
Chicago, IL 60629. Teirautis 
telefonu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija 
Pulokienė 


