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Siame 
numeryje: 
„Vienui v i en i " j a u 
n e b u s v ieni . S v e i k a t o s 
sk i l tys . 

2 psl. 

JAV LB ir P L B a t i d a r ė 
P a n d o r o s s k r y n e l ę . 
Ar L i e tuva i E u r o p o s 
Sąjungą e i n a k r e i v u 
ke l iu . 

3 psl. 

Spal i s s k i r t a s Dievo 
Mot ina i . Žodžio 
k lausy to ja i i r 
vykdyto ja i . D a r ž ų i r 
da r že l i ų sky re l i s . 

4 psl. 

„Lie tuvos Va ikų vi l t ies* 
k o m i t e t o p r a n e š i m a s 
J A V LB XVII t a r y b o s 
sesi jai . 

5 psl. 

Lie tuv ių fondo p o s ė d i s . 
P r a d e d a m a s 4 8 - a s i s 
L ie tuv ių o p e r o s 
s ezonas . B a l z e k o 
muz ie ju s i r „ M e t ų 
žmogus" . 

6 psl. 

Sportas 
* L i e t u v o s č e m p i o n a i 

Kauno „Žalgirio" krepš in in 
kai Breste (Prancūzija) vyku
siame keturių komandų turny
re užėmė II vietą, finale šešta
dienį 80:96 nusileidę Belgijos 
čempionei ..Spirou" komandai . 

* L i e t u v o s s t i p r u o l i s 
Žydrūnas Sav ickas Zambijoje 
vykstančio pasaul io ga l iūnų 
čempionato finale po sekmadie
nį vykusių trečiosios ir ketvir
tosios rungčių išsaugojo II vie
tą. 

* Tarptaut inės spor t in ių 
šok ių f ederac i jos <IDSF) 
,,Grand Slam" varžybų serijos 
ketvirtajame rate klasikinių šo
kių programoje Ispanijoje Lie
tuvos čempionai Andrius Ran
delis ir Eglė Visockaitė iš Vil
niaus ..Ratuto" klubo užėmė III 
vietą. 

* Kanadoje v y k u s i o s e 
daugiadienėse m o t e r ų dvi
račių lenktynėse ..GP Femi-
nin International du Canada" 
lietuvė Jolanta Polikevičiūtė 
užėmė 7-tąją vietą. 

* N o r e i k i š k ė s e ( K a u n o 
rajonas) vykusioje tradic i 
nėje parodoje ..Lietuvos agro-
panorama 2003" šeš tadienį 
konkurų varžybose dėl Lietu
vos prezidento taurės sėkmė ly
dėjo kaunietį Rimantą Bab-
rauską su eržilu Corde-Star. 

* Kauno „Žalgirio" v idu
r io puo lė jas A r v y d a s Sa
bonis iš Ispanijos sugrįžo į Lie
tuvą A. Sabonis, savarankiškai 
sportavęs nuo rugpjūčio mėne
sio, rugsėjį pradėjo b e n d r a s 
treniruotes su ..Žalgirio" ko
manda. 

* B u v ę s K a u n o „Žal
girio" krepš in inkas Serge 
jus Jova i ša tvirtina dar neap
sisprendęs imtis jam siūlomų 
Lietuvos krepšinio A lygoje de
biutuosiančios . .Bura t inos" 
krepšinio komandos vyriausiojo 
trenerio pareigų. 

* Lietuvos žolės r i edu l io 
federacijos p r e z i d e n t a s I^o-
nardas Caikauskas išr inktas į 
Europos žoles riedulio federaci
jos svarbiausią organą — vyk
domąją tarybą. 

M a s k v o j e a t i d e n g t a s 
p a m i n k l a s 

M. K. Č i u r l i o n i u i 
Maskva , rugsėjo 27 d. 

(BNS) — Maskvoje, M. Rudo-
mino užsienio l i teratūros bib
liotekos kiemelyje, penktadienį 
buvo atidengtas lietuvių daili
ninko ir kompozitoriaus Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio 
skulptūrinis portretas , o pačio
je bibliotekoje s u r e n g t a gra
žiausių lietuviškų knygų paro
da. 

Parodoje rodomos 105 kny
gos, 1995-2002 metais Lietu
voje išrinktos gražiausiomis. 
Tai įvairaus žanro leidiniai — 
grožinė l i teratūra, knygos vai
kams, vadovėliai, meno albu
mai, katalogai, žemėlapių rin
kiniai. 

Atidengtas bius tas — pir
masis Rusijoje pas ta ty tas M. K. 
Čiurlionio skulptūrinis portre
tas . Jį sukūrė skulptorius Alek-
sandr Aleksejev. 

..Mes dovanojame tai , kas 
Lietuvai brangiausia — Čiur
lionį", paminklo atidengimo 
ceremonijoje sakė ambasado
r ius Rusijoje R i m a n t a s Šid
lauskas. 

P r e m j e r o ž m o n a i — 
s o c i a l d e m o k r a t ų 

a k i b r o k š t a s 
Vi ln ius , rugsėjo 29 d. 

'BNS) — Valdančiosios Social
demokratų partijos Vilniaus 
skyriaus nariai nepr i tarė pre
mjero ir socialdemokratų vado
vo Algirdo Brazausko žmonos 
Kristinos kandidatavimui į Sei
mą, rašo dienraštis ,,Respubli
ka". 

K. Brazauskienės kandi
da tūra i nepr i t a r t a praėjusią 
savai tę vykus iame Socialde
mokratų partijos Vilniaus 
skyriaus posėdyje svars tan t 
pirminį kandidatų į 2004-2008 
metų kadencijos Seimo sąrašą. 

K. Brazauskiene yra 
Vilniaus skyriaus Naujininkų 
grupės pirmininko pavaduoto
ja. 

Nors premjero žmonos kan
didatūrą parėmė vos keli po
sėdžio dalyviai, part i jos ku
luaruose neatmetama galimy
bė, kad K.Brazauskienės pa
vardė Seimo rinkimų sąraše at
siras, nes kandidatų sąrašas 
dar tik pradedamas sudaryti. 

Vilniaus skyr i aus pir
mininkas Seimo narys Algirdas 
Kunčinas dienraščiui teigė ne
prisimenąs. Nuke l ta \ 5 psl. 

Valdas Adamkus — UNESCO 
geros valios ambasadorius 

Premjeras norėtų paspartinti 
Valdovų rūmų statybą 

Vilnius , rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas norėtų vieneriais 
metais sutrumpinti Valdovų rū
mų atstatymo darbus, kurie da
bar numatyti iki 2009-ųjų, kai 
bus pažymimas Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmetis. 

Prezidentūroje pirmą kartą 
vykusiame Lietuvos vardo tūks
tantmečio valstybinės komisi
jos, kuriai vadovauja preziden
tas Rolandas Paksas, posėdyje 
premjeras sakė kad per likusius 
iki minėjimo metus būtų pa
rengta paroda ir 2009-aisiais 
metais rūmai jau atliktų kokią 

nors funkciją. 
Valdovų rūmų atstatymui iš 

viso iki 2009 metų planuojama 
skirti 94 mln. litų. Šiems me
tams skirta 12.5 mln. litų, ki
tais metais numatoma skirti 15 
mln. litų. 

A. Brazausko teigimu, lėšų 
ketinama skirti dvarų atstaty
mui, o nuo kitų metų į šiuos at
statymo projektus pri traukti ir 
Europos Sąjungos struktūrinius 
fondus. 

Posėdyje taip pat pabrėžta, 
kad reikia kurti kuo daugiau is
torinių filmų, surengti Lietuvos 
pristatymą Nukel ta į 5 psl. 

Šv. Sakramento bažnyčioje Kaune pirmadienį buvo pašventinta akademinio jaunimo koplyčia. Kairėje — Kauno 
arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Aliaus Koroliovo ' ELTA nuotr 

T a u t o s n y k i m u i 
s t a b d y t i 

k o n s e r v a t o r i a i s i ū l o 
„dvie jų v a i k ų " idėją 

Vi ln ius , rugsėjo 29 d. 
(BNS) — Opozicinė Tėvynės są
junga (Lietuvos konservato
riai), s iekdama stabdyti, jų 
teigimu, tau tos nykimą, skelbia 
pradedanti „dviejų vaikų" arba 
„ 2 V iniciatyvą ir apeliuoja į 
lietuvių patriotinius jausmus. 

Pasak Tėvynės sąjungos 
(TS) vadovo parlamentaro And
riaus Kubiliaus, konservatoriai 
sieks, jog valstybės finansinė 
parama būtų orientuota padėti 
šeimoms peržengt i ..antrojo 
vaiko barjerą". 

, .Parama antrajam vaikui 
turi būti žymiai didesne negu 
kitiems", sakė jis, pažymėjęs, 
jog pagal s tat is t iką lietuviai 
yra išmirštanti tauta . 

A. Kubilius pažymėjo, jog 
per pastaruosius dešimt metų 
Lietuvos gyventojų skaičius 
sumažėjo nuo 3.7 iki 3.4 mln. 

..Dar dešimt metų ir mūsų 
liks kaip toje dainoje — tik trys 
milijonai", sakė konservatorių 
vadovas. Nukel ta į 5 psl. 

Paryž ius , rugsėjo 29 d 
(Elta) — Naujuoju UNESCO ge
ros valios ambasadoriumi žinių 
visuomenei inauguruotas buvęs 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus teigia, jog globalizaci
ja ir ją lydinti informacinių 
technologijų plėtra kelia ir kels 
mūsų pasaulyje vis naujas 
įtampas, todėl labai svarbu hu
manizuoti ir harmonizuoti glo
balizacijos procesą, o UNESCO 
vaidmuo šiame darbe yra kerti
nis. 

Pirmadienį Jungtinių Tau
tų Švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) būsti
nėje Paryžiuje inauguruotas V. 
Adamkus su UNESCO genera
liniu direktoriumi Koichiro 
Matsuura aptarė organizacijos 
problemas bei V. Adamkaus, 
kaip geros valios ambasado
riaus, veiklos gaires. 

„Žinių visuomenės neįma
noma sukurt i neužtikrinus 

žmonėms išraiškos ir keitimosi 
informacija laisvės, neužtikri
nus visiems prieinamo švieti
mo. Ir to negali padaryti vien 
laisva rinka. Tam reikalingos 
sutelktos pasaulio šalių vyriau
sybių, verslo, nevyriausybinio 
sektoriaus ir tarptautinių orga
nizacijų pastangos", inauguraci
jos iškilmėse sakė V. Adamkus. 

Jis teigė, jog UNESCO daly
vavimas pasaulinės žinių vi
suomenės kūrime — tai vienas 
iš būdų humanizuoti dabarties 
pasaulį, palaikyti ir stiprinti 
dialogą tarp civilizacijų, tautų 
ir kultūrų. 

Lietuvos atstovybė prie 
UNESCO Paryžiuje į inaugura
cijos proga surengtą priėmimą 
pakvietė žinomus Prancūzijos 
politikos, kultūros ir žinių vi
suomenės srities specialistus 
bei lietuvių bendruomenės na
rius. 

Nukelta į 5 psl. 

Krantotvarkos specialistai ragina 
keisti Kuršių nerijos kraštovaizdį 

Lietuvos gražuolė atsisakė 
dalyvauti konkurse „Mis Europa" 

Vilnius , rugsėjo 27 d. 
(BNS) — Likus keletui valandų 
iki šių metų konkurso „Mis 
Europa", jame atsisakė daly
vauti Lietuvos gražuolė Oksana 
Semenišina. prieš porą metų 
laimėjusi „Mis Lietuva" karū
ną. 

Kaip šeštadienį rašo dien
raštis ..Lietuvos rytas", rugsėjo 
12 dieną Paryžiuje vykusio 
..Mis Europa 2003" konkurso 
rengėjams 21 metų O. Semeni
šina pareiškė nedalyvausianti 
renginyje, nes jis vykstąs ne
sąžiningai. 

..Vienas gerai informuotas 
žmogus man pasakė, jog galiu 
stengtis kiek noriu, tačiau nuo 
manęs niekas nepriklauso. Jis 
sakė. kad konkurso baigtis iš 
anksto aiški. Buvo labai nema

lonu tai girdėti, todėl ir atsisa
kiau", sakė O. Semenišina. 

Dienraščio teigimu, nuo 
1948 metų rengiamo grožio kon
kurso istorijoje tokių įvykių dar 
nebuvo pasitaikę. 

Šitokio pareiškimo pri
blokšti prancūzai bandė įti
kinėti Lietuvos atstovę, skambi
no jos motinai, konkurso „Mis 
Lietuva" rengėjams, tačiau tai 
nepadėjo. 

O. Semenišina tvirtai lai
kėsi nuostatos tą vakarą nelip
ti į grožio konkurso sceną. 

„Iki šiol niekaip negaliu 
paaiškinti jos žingsnio. Nesup
rantu, kas atsitiko. Gal prieš 
konkursą ji labai išsigando, ne
išlaikė įtampos?", sakė „Mis 
Europa" organizacinio komiteto 
pirmininkė Corinne Spak. 

Klaipėda, rugsėjo 29 d. 
(Elta) — Krantų ir kopų tvarky
mo specialistai iš Europos val
stybių ragina keisti Kuršių ne
rijos kraštovaizdį. 

Teigiama, jog apsodinus 
mišku, ši teritorija prarado 
pirminį savo žavesį. 

Beveik 100 kilometrų dabar 
pajūriu besidriekianti apsaugi
nė kopa Kuršių nerijoje buvo 
pradėta formuoti prieš 200 me
tų. Ji turėjo sustabdyti iš jūros 
nešamą smėlį, kuris, slinkda
mas žemyno link. palaidojo ne 
vieną žvejų kaimą. 

Formuojant kopagūbrį, tuo 
pat metu buvo tvirtinamos ir 
jau susiformavusios kopos, ku
rios apželdintos mišku. 

Teigiama, jog tokia žmo
gaus veikla Kuršių nerijos kraš
tovaizdį pakeitė neatpažįsta

mai. 
Todėl praėjusią savaitę į 

konferenciją susirinkę kranto
tvarkos specialistai iš visos 
Europos prabilo apie būtinybę 
eksperimentuoti ir imtis per
mainų — iškirsti dalį Kuršių 
nerijos miško, vėl leisti slinkti 
kopoms, kaip tai buvo prieš 200 
metų, ir taip šiai nuostabiai te
ritorijai grąžinti pirmykštę 
išvaizdą. 

Kuršiu nerijos nacionalinio 
parko direktoriaus Vlado Porta-
po teigimu, kad nerijoje vėl at
gytų keliaujančios kopos, ne
pakaks vien tik iškirsti mišką. 

Natūraliems gamtos reiš
kiniams trukdo ir pamariu nu
tiestas kelias, kuris stabdo smė
lio pustymą. 

Todėl imta svarstyti, jog jį 
reikėtų pakelti ant estakados. 

JAV ambasada neišdavė vizų Lietuvos 
imtynininkams 

Vilnius , rugsėjo 27 d. 
(BNS) — Lietuvos laisvųjų im
tynių sportininkų planus daly
vauti kitais metais Atėnuose 
vyksiančiose olimpinėse žai
dynėse sužlugdė JAV ambasada 
Lietuvoje, šeštadienį rašo dien
raštis „Lietuvos rytas". 

Jo teigimu, į neseniai JAV 

pasibaigusias pasaulio pirme
nybes, kuriose kovota ir dėl ke
lialapių į olimpiadą, išvyko tik 
vienintelis Lietuvos atstovas — 
komandos vadovas Seimo narys 
Kęstutis Skamarakas. 

Visi kiti komandos nariai — 
treneriai ir sportininkai — liko 
namuose. Jie arba negavo vizų. 

arba jas gavo prieš pat čempio
natą, kai jau nebebuvo laiko 
pasirengti varžyboms. 

Pasak „Lietuvos ryto", Lie
tuvos delegacija į JAV ambasa
dą dėl vizų kreipėsi dar gerokai 
prieš čempionatą. Kartu su pra
šymais išduoti vizas buvo pa
teikti ir Nukelta j 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reufers. AP, tr*erfax. ITAR-TASS. 8NS 

žinių agentOrų pranešimais! 

E U R O P A JAV 
Briusel is . Europos Sąjun

ga (ES> pirmadienį paragino 
irakiečius perimti valdžią iš 
JAV vadovaujamos koalicijos 
pagal ..realų planą". Briuselyje 
vykusiame ES užsienio reikalų 
ministrų susitikime buvo „pa
brėžta, jog labai svarbu atkurti 
Irako suverenumą bei demok
ratinių rinkimų keliu įsteigti 
atstovaujamąją Irako vyriausy-
lą". Po susitikimo išplatintame 
pareiškime sakoma, kad Brita
nija ir kitos ES valstybės ..su
vokia būtinybę pasiekti susita
rimą dėl realaus plano, pagal 
kurį irakiečiams butų perduota 
politinė atsakomybė". JAV ant
radienį turėtų pateikti Jung
tinių Tautų (JT! Saugumo Ta
rybai naujos rezoliucijos projek
tą del t a rp t au t i nė s ben
druomenes dalyvavimo Irako 
atstatyme po Saddam Hussein 
režimo žlugimo. 

Vašingtonas . Šeštadienį 
JAV prezidentas George W. 
Bush bandė teisinti karą su 
Iraku ir teigė, kad, nuvertus 
Saddam Hussein, pasaulis tapo 
saugesne vieta. Šeštadienį, kai 
buvo transliuojama jo kas sa
vaitę per radiją sakoma kalba, 
Bagdade apšaudytas viešbutis, 
kuriame gyvena JAV Irako ad
ministracijos pareigūnai, o Ira
ko policija pranešė, kad nuo 
amerikiečių karių kulkų žuvo 
keturi civiliai gyventojai. 

Vašingtonas. Jemeno val
džios pareigūnai perspėjo JAV 
apie galimus naujus teroro 
išpuolius prieš užsienio valsty
bių objektus Jemene, pirmadie
nį pranešė Valstybės departa
mentas, ragindamas ten esan
čius amerikiečius imtis ..ypa
tingų" saugumo priemonių. Ga
vusi tokią informacija. JAV 

turėtų sušaukti ten šiuo metu 
gyvenančius savo piliečius ir su 
jais aptarti naują saugumo 
padėtį, pranešė departamentas. 
Sekmadienį ambasada dar kar
tą paragino JAV piliečius Je
mene imtis dar griežtesnių nei 
iki šiol saugumo priemonių ir 
būti budrius užsieniečių dažnai 
lankomuose Sanos ir Adeno ra
jonuose. 

L IRAKAS 

tmhasada Sanoje 

Bagdadas. Amerikos ka
riuomenė Irako šiaurėje aptiko 
didelį požeminį ginklų sandelį. 
Kaip sekmadienį pranešė Du-
bajuje veikiantis kanalas ,,A1 
Arabiya", remdamasis koalici
jos pajėgų Irake atstovu, san
delis buvo įrengtas viename iš 
sodų gimtajame Saddam Hus
sein kaime, esančiame netoli 
Tikrito. už 175 km į šiaurę nuo 
Bagdado. Be kita ko, ten rasta 
raketų, panašių į tas, kuriomis 
šeštadienį ryte buvo apšaudy
tas Bagdado viešbutis ,,A1-Ra-
shid" Šiame viešbutyje jsikurę 
Amerikos karinės vadovybes ir 
I rako civilinės administraci jos 

s . . | . 

..žemė oras" tipo raketos SA-7, 
apie 500 kilogramų sprogmenų, 
500 rankinių granatų, šimtai 
detonatorių ir kitų ginklų. Šis 
sandėlis — antroji didelė Ame
rikos kariškių sėkmė pastarąjį 
mėnesį. Rugsėjo pradžioje Tik-
rite buvo ras tas didžiulis pože
minis ginklų sandėlis, užėmęs 
26 kvadratinių metrų plotą. 

Bagdadas. Irake buvo su
rengtas nepavykęs pasikėsini
mas į kuriant naują Irako kons
tituciją dalyvaujantį valstybės 
pareigūną Jalai al-Din al-Sag-
heer. pirmadienį pranešė koali
cijos valdžios pareigūnai. Tai 
jau antras pasikėsinimas Irake 
į vietos politiką per devynias 
dienas. 

Chaldija. Neramiame į va
karus nuo Bagdado esančiame 
rajone Irako part izanams bom
bomis ir granatsvaidžiais pir
madienį apšaudžius koloną, 
/.uvo vienas JAV karys, pranešė 
JAV kariuomenės atstovas. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Nabulus, V a k a r ų Kran

tas. Palestiniečiai sekmadienį 

las — sukurti Palestinos vals
tybę, 3-čiąsias metines priesai
komis tęsti kovą su Izraeliu iki 
pergales. Keli tūkstančiai žmo
nių išėjo į Vakarų Kranto mies
to Nabulus gatves bei į Gazos 
Ruožo miestus. „Mes atėjome 
čia parodyi mūsų ryžto tęsti 
intifadą (sukilimą), kol pasiek
sime laisvę", kreipdamasis į su
sirinkusiuosius, sakė Nabulus 
gubernatorius Mahmoud Aloul. 
Viena mitinguotojų grupė nešė 
plakatą su užrašu: ..Kol nors 
bent vienas kareivis ar žydų 
persikėlėlis spaudžia gaiduką, 
mes atsakysime tuo pačiu. Jei
gu jie spaudžia gaiduką vienu 
pirštu, mes turime spausti vi
sais dešimčia". Per sukilimą žu
vo daugiau kaip 1.000 palesti
niečių ir daugiau kaip 800 iz
raeliečių. Vilčių, jog konfliktas 
bus taikiai sureguliuotas su
mažėjo, kai pasiūlytas ..taikos 
gairių" planas žlugo del izrae
liečių ir palestiniečių ginčų, kas 
turi pirmasis žengti susitaiky
mo žingsnį 

1 PAKISTANAS 
K ! a m ; i l > ; i f l ; i s . \ ; . •'• 

dovinės televizijos sekmadienį 
transliavo vieno iš ,,al Qaeda" 
vadų Ayman al-Zawahiri garso 
įrašą, kuriame pakistaniečiai 
raginami nuversti „islamą iš
davusį" prezidentą Pervez Mu-
sharraf. Musulmonai taip pat 
raginami priešintis krikščionių 
ir sionistų kryžiaus žygiui, ku
riuo ,,siekiama išrauti su šak
nimis islamą ir musulmonus". 
Kol kas neįmanoma patikrinti 
šio garso įrašo autentiškumo, 
tačiau jis greičiausiai buvo pa
darytas visai neseniai, nes ja
me užsimenama apie anksčiau 
šį mėnesį vykusį Izraelio mi
nistro pirmininko Ariel Sharon 
vizitą į Indiją, dėl kurio Indija 
šiame įraše griežtai kritikuoja
ma. A. al-Zawahiri laikomas O. 
bin Laden dešiniąja ranka . 
Garso įraše girdimas balsas 
smerkia Pakistano prezidentą 
P Musharraf už paramą Ame
rikai Afganistano kare prieš 
Talibaną ir „ai Qaeda". Po rug
sėjo 11-osios išpuolių Jungtinių 
Valstijų žmiasklaidai buvo 
perduotas jau ne vienas „ai 
Qaeda"' vadų garso ir vaizdo 
įrašas. 
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TARP MŪSŲ KALBANT 

„VIENUI VIENI" NETRUKUS BUS NEBE 
VIENI 

Man regis, kad Vytautas 
Vilimas yra vienas dažniausiai 
Čikagoje besilankančių, Vil
niaus mieste gyvenančių mū
sų tautiečių. Čia rašančiajam 
buvo lemta pirmą kartą su juo 
susitikti pačiais pirmaisiais 

•Lietuvos atgimimo metais. 
Tačiau artimiau susipažinti ir 
pabendrauti teko tik šių metų 
besibaigiančiomis rugsėjo mė
nesio dienomis. Vieną kartą 
mudviems pavyko plačiau iš
sikalbėti. Tąsyk aš klustelė-
jau, kelintą kartą jis lankosi 
Čikagoje? 

— Pradėjau lankytis 1989 
metais. Tuo kartu buvau pa
kviestas projektui apie lietu
vius išeivijoje. 

— Tikriausiai pirmasis at
silankymas neturėjo nieko 
bendra su Jūsų ir Jūsų ben
draminčių bei bendradarbių 
atliktu didokos apimties dar
bu. Tai yra vaidybinio filmo 
„Vienui vieni" kūryba? 

— Ne visiškai sutikčiau... 
Turėčiau pasakyti, kad iš 
tiesų turėjo daug bendra. Pra
sidėjus atgimimo įvykiams 
Lietuvoje, mes atlikome trans-
poziciją. Tas projektas vadi
nosi „Naktis Lietuvoje". Ten 
buvo epizodas apie Juozo Luk
šos-Daumanto ryšininkę, kuri 
kalėjo Karelijos lageriuose. 
Tame epizode yra panaudotas 
su ja (Morta) pasikalbėjimas, 
kur ji gana plačiai paaiškino, 
kas buvo Juozas Lukša-
Daumantas. Galima sakyti, 
kad nuo to epizodo prasidėjo 
istorija, kuri privedė prie 
filmo „Vienui vieni". 

— Drįsčiau pasakyti, kad 
lietuviams išeivijoje yra gerai 
žinoma visa Daumanto istori
ja. Mes žinome, kas jis buvo ir 
kuo mes jį dabar turėtume 

laikyti. Na, o kaipgi Lietuvoje? 
— Turėčiau pasakyti, kad 

Lietuvoje, kaip ir daugeliu 
kitų atvejų, Daumanto klausi
mas skamba paradoksaliai. 
Sakyčiau, kad Daumanto te
ma yra pati nepatogiausia, ku
ri, deja, nei mokyklose, nei 
teatre, juo labiau kine (filmuo
se) niekuomet neatsispindėjo. 
Todėl Daumanto pavardė Lie
tuvoje tebuvo žinoma nebent 
Garliavoje, kurioje veikia Juo
zo Lukšos-Daumanto vardu 
pavadinta mokykla-gimnazija. 
Šios mokyklos direktorius 
Vidmantas Vitkauskas bene 
vienintelis Lietuvoje labai aki
vaizdžiai propaguoja, kas 
buvo Lietuvos partizanai ir 
kas buvo Daumantas. 

— Girdėjome, kad Vilniuje 
buvo surengta iškilminga fil
mo „Vienui vieni* premjera. 
Tiesa? 

— Premjera buvo surengta 
Vilniuje š.m. liepos 7 d., Po
litinių kalinių-tremtinių 9-tojo 
suvažiavimo išvakarėse. Daly
vavo daug Lietuvos rezistenci
jos dalyvių. Man labai džiugu, 
kad mūsų kūrybinė grupė, 
kartu su filmo rėmimo komite
tu, JAV nariais, įveikėme la
bai sudėtingą projektą. Atvi
rai pasakius, ta diena buvo 
šventė, nevien tik rezisten
tams, bet ir visiems, tą filmą 
mačiusiems. Prof. Vytautas 
Landsbergis, užsidegus elek
tros šviesoms, labai aiškiai 
pasakė: „Ačiū Jonui Vaitkui 
už filmą". Jis padėkojo filmo 
režisieriui, aktoriams ir vi
siems prisidėjusiems. Kreip
damasis asmeniškai, prašė tą 
filmą parodyti Lietuvos mo
kyklose, o taip pat ir užsienio 
valstybėse. 

— Įdomu, kaip reagavo 

Lukšos-Daumanto artimieji0 

— Turėčiau pasakyti, kad 
aš pirmąjį filmo variantą bu
vau asmeniškai pristatęs 
Lukšos-Daumanto artimie
siems. Beje, premjeroje daly
vavo visa Lukšų giminė. Jie 
pripažino, kad viskas buvo 
atlikta autentiškai ir profe
sionaliai. Tokią pat nuomonę 
pareiškė ir Lukšos-Daumanto 
žmona Nijolė. Jie visi pagei
davo, kad šis filmas būtų pa
rodytas Lietuvoje ir už jos 
ribų. 

— Kažin, ar užsienis nesi
domi filmu „Vienui vieni"? 

— Galiu pasakyti, kad 
2003 metų pradžioje buvo iš
leistas lietuviškų filmų kata
logas. Jis buvo paskleistas už
sienyje. Jau gavome pakvie
timą į š.m. lapkričio mėnesį 
Ženevoje (Šveicarijoje) ren
giamą tarptautinį filmų festi
valį. Taipgi nelauktai gavome 
pakvietimą iš Rusijos tarp
tautinio filmų festivalio 
rengėjų. Šis festivalis rengia
mas ateinančių metų liepos 
mėnesį Sočyje. Taip pat šiuo 
filmu domisi Londono „Daily 
News" korespondentai, kurie 
ne per seniai lankėsi Lietu
voje. Be abejo, mus džiugina 
užsienio atsiliepimai. Apla
mai, pasaulyje labai nedaug 
pasirodo filmų sovietinio ge
nocido tema. Todėl mūsų pa
ruoštu filmu domisi tarp
tautinės institucijos. 

— Ar tiesa, kad ateinan
čiais metais planuojate lanky
tis Amerikoje ir tuokart paro
dyti visiškai išbaigtą filmą? 

— Taip, taip... Ateinan
čiais metais vasario 16 d. 
numatoma tikroji premjera 
Washington, DC. Numatyta 
filmo režisieriaus Jono Vait
kaus ir pagrindinių filmo ak
torių, Sauliaus Balandžio, 
Brigitos Bublytės kelionė. Ti
kimės po premjeros Vašing
tone susitikti su lietuviais, 
gyvenančiais JAV ir Kana
doje. 

„ P i l ė n ų " t ėvūn i jos p a r t i z a n a i . 

— Tai, ko gero, galima ti
kėtis susitikimo ir filmo paro
dymo Čikagoje? 

— Pirmoji filmo versija, 
kuri buvo anksčiau parodyta 
Čikagoje, nebuvo techniškai 
išbaigta. Todėl mes tikimės 
Čikagoje parodyti visokeriopai 
paruoštą filmą. 

— Neabejojame, kad fil
mas „Vienui vieni" pareikala
vo didelio darbo ir nemažesnių 
rūpesčių. Tačiau neatrodo, 
kad būtumėt visiškai išsisė
mė. Ką pasakytumėt, pa
klausus apie tolimesnius užsi
mojimus? 

— Turiu pasakyti, kad ne
trūksta naujų užsimojimų. 
Žinote, buvo pareikštas pagei
davimas, kad Daumanto stu
dija, kuri buvo atitinkamai 
užregistruota, tęstų darbą 
laisvės tema. Mano anksčiau 
minėtas kalinių-tremtinių su
važiavimas priėmė rezoliuciją, 
kuria mūsų prašoma tęsti pra
dėtą darbą. Man šiuo kartu 
atvykus į JAV ir pasikalbėjus 
su Nijole Bražėnaitė, dr. Petru 
Kisieliumi, dr. Antanu Raz
ma, dr. Kaziu Ambrozaičiu ir 
kitais, buvo gautas pritarimas 
sukurti filmą apie Lietuvos 
tremtinius Sibire. Dar neturi

me galutinio pavadinimo, ta
čiau manytume, kad jis galėtų 
būti „Sibiro Madona". 

— Gal turėtumėt dar ką 
nors pridurti? 

— Manyčiau, yra labai 
svarbu, kad Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius pareiškė, jog ši 
istorijos atmintis turėtų dar 
kartą sugrįžti. J is sako, kad ta 
Lietuvos atkarpa, kuri iš tiesų 
Lietuvoje mažai žinoma jau
nimui, todėl jeigu kalbame 
apie Lietuvos sąmonės ugdy
mą, tie, kurie dar prisimena, 
privalėtų tai atlikti. Aš many
čiau, kad tai būtų kiekvieno 
mūsų pareiga. 

Taipgi aš jaučiu malonią 
pareigą padėkoti už parodytą 
palankumą ir suteiktą para
mą dr. Nijolei Bražėnaitei, dr. 
Petrui Kisieliui, dr. Juozui 
Kazickui, dr. Kaziui Ambra
zaičiui, dr. Antanui Razmai, 
Pilypui Naručiui ir kitiems. 
Be to, reiškiu padėką dr. Jonui 
Račkauskui ir visiems Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ro darbuotojams už globą. 

— Ačiū už pasikalbėjimą. 
Linkime Jums geriausios sėk
mės. 

Petras Petrutis 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PASILPĘS INTYMUMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Svarbiausias intymumo 
pasilpimo — impotencijos žen
klas yra nepajėgumas turėti 
ar išlaikyti erekcijos. Tas ne
pajėgumas gali trejopai pa
sireikšti. 

1. Praeinantis ar tik ret
karčiais pasireiškiantis inty
mumo nepajėgumas nėra di
delis vargas, nes visiems vy
rams tai kartais atsitinka. 

2. Laipsniškai ir užsilai
kančiai pasireiškiąs toks ne
pajėgumas dažniausiai atsi
randa dėl fiziškos priežasties 
— tai chroniškas nepajėgu
mas. 

3. Staiga atsirandąs pa-
silpimas, bet vis dar ankstyvą 
rytą esąs pajėgumas, dažniau
siai esti psichologinės prie
žasties. 

Kreipkis pas gydytoją 
dėl dvejopų priežasčių 
1. Kai nepajėgumas rišasi 

su baimingumu (anxiety) ar 
graso intymiems santykiams. 
Gydytojas gali bent kiek 
išryškinti nesusipratimus, 
kurie sunkina intymius san
tykius. 

2. Kai užsilaiko nepajėgu
mas, fizinės priežastys gali 
būti gana rimtos — kaip 
sklerozės sukelta varpos 
arterijos sklerozė, nurodanti 
širdies arterijos ligą. Dėl pa
ties intymumui nepajėgumo 
gydytojas gali nurodyti prie
mones jo prašalinimui ar, 
nepagydomumo atveju, patar
ti mechanines priemones. 

Pagalbos sulaukia jos 
ieškantieji 

Impotencija yra nepajėgu

mas turėti ar užlaikyti erekci
ją pakankamam abiejų lyčių 
pasitenkinimui — tas gali 
žaloti abiejų savimonę. Ji nuo
lat apima 20 milijonų šio kraš
to vyrų, o kartkartėmis pasi
taiko beveik visiems suaugu
siems vyrams. Žinotina, kad 
beveik visi vyrai turi šiokį tokį 
palengvinimą šiame reikale, 
jei ieško pagalbos. 

Nepajėgumo priežastys 

Dar neseniai — prieš 20 
metų — dėl atsiradusios impo
tencijos gydytojai kaltino psi
chologines priežastis, o pas se
nesnius jos atsiradimo prie
žastį suversdavo ant norma
laus senėjimo. 

Šiandieninė medicina atsi
gręžia nuo minėtų priežasčių. 
Nors, vyrui senstant, susijau
dinimas užtrunka ilgiau, vis 
tiek chroniškas nepajėgumas 
reikalauja gydytojo dėmesio, 
nes tokia negerovė dažnai yra 
organinė. Dabartiniai urologai 
mano, kad per 50 metų vyrų 
nuolatinis nepajėgumas inty
mumui esti 90 proc. fizinės 
kilmės. 

Erekcija yra kraujagyslių 
reikalas. Todėl to amžiaus vy
rams sumažintas kraujo var-
pon pritekėjimas dėl sklerozės 
ar cukraligės esti dažniausias. 

Antra nepajėgumui fizinė 
priežastis yra nenormali var
poje vena — ji įgalina per grei
tą kraujo ištekėjimą iš varpos. 

Dar intymumui nepajėgu
mą gali sukelti kitos nege
rovės, kaip hormonų nesuba-
lansavimas ar kai kurios ope
racijos. 

Erekciją tvarko nervų sis
tema per kraujagysles. Kai 
kurie su receptu gaunami 
vaistai veikia pašaliniai į 
nervinius signalus. Tokie vais
tai yra jaudinantieji, nurami
nantieji, šlapimą varantieji, 
antihistaminai, prieš nusimi
nimą vaistai, vėžio ar padidin
to kraujospūdžio gydymui 
naudojamieji. 

Dar intymumui nepajėgu
mą didina alkoholis, tabakas 
ir nelegalūs vaistai, kaip ka
napės (marihuana). 

Tokio nepajėgumo pas 
jaunesnius vyrus dažniausia 
priežastis yra psichologinė. 
Įtampa ir baimingumas gali 

atsirasti dėl nevykusio ben
dradarbiavimo su antra puse 
ar dėl skirtingo polinkio inty
mumui. 

Sunkumą intymumui gali 
sukelti nusiminimas, nepajė
gumo jausmas, asmeninė inty
mumui baimė, tėvų ar draugų 
atmestinumas bei intymumo 
piktnaudojimas vaikystėje. 

Gydymas 

Kai tik kartkartėmis var
gina impotencija, atsimink, 
kad susijaudinimas užtrunka 
senstant ir pasitenkinimas 
nelyginamas su atlikimu. Jei 
intymumui nepajėgumas yra 
stiprus ir nuolatinis — kreip
kis į urologą. Paskutiniu metu 
pagausėjo gydymo būdai. 

Dabartinės medicinos 
priemonės 

Ypač senesniems vyrams 
chroniško nepajėgumo saugus 
ir veiklus geriausiu būdu uro
logų laikomas yra „vacuum 
inflation device". Tas prietai
sas didina kraujo varpon prite-
kėjimą, sukeldamas neigiamą 

spaudimą apie varpą. O gu
minis žiedas, užmautas ant 
varpos pradžios, užlaiko erek
ciją. Jis prašalinamas po pus
valandžio, kad atsistatytų 
kraujotaka. 

Erekciją galima sukelti 
pačiam prieš susinėsimą su-
sileidžiant vaistus ("papave
rine ar prostaglandin). Tie 
vaistai gali pagerinti ilgalaikį 
pajėgumą ir kraujotaką varpo
je. 

Vyriško hormono testos
terono adatos padeda kai 
kuriems, bet joks jo kiekis 
neužtikrina pajėgumą. Dar ne
užmirština, kad tas vyriškas 
hormonas gali „iš miego 
prikelti" snaudžiantį prostato
je vėžį, kuris be jokio jaudiklio 
ten tūno visą vyro ilgą amžių. 

Kai nepajėgumas esti dėl 
kraujo nepritekėjimo, vaistai 
kaip Pentoxifylline ar Yohim-
bine valandą ar dvi prieš 
susinėsimą padeda. Dar ir kiti 
intymumo sužadintojai gali 
kai kuriems padėti psi
chologiškai. 

Kraujagyslių pagerinimui 
jų operacija padidina kraujo 
pritekėjimą į varpą pusei tų 

vyrų, kurie pasiduoda tokiai 
operacijai (vascular sųrgery). 
Ta operacija pradėta 1970 m. 
ir dabar pagerinta. 

O kai niekas iš minėtų 
būdų nepadeda, kai kurie 
vyrai sutinka įvesti į varpą 
nuolatinio jos stangrumo 
palaikytoją. Pigiausias yra 
pusiau stangrus ir visam 
laikui erekciją palaikąs įtai
sas. Sudėtingesnis ir branges
nis yra po oda mašnelėje 
įtaisas pompos pavidalo. 

O kai tokio nepajėgumo 
priežastis esti psichologinė, 
yra svarbiausias dalykas vyro 
santykiai su partnere; reikia 
išsiaiškinti įtampą suke
liančias kitas priežastis. 
Patyręs terapistas gali tame 
reikale padėti, išnarpliodamas 
tokias negeroves, kaip nepa
grįstas kaltės jausmas, atliki
mo baimingumas ar susilaiky
mas nuo intymumo, kas buvo 
įdiegta ankstyvuose metuose. 

Pasiskaityti „The Medical 
Advisor"; By the Editors of 
Time-Life Books: Alexandria. 
Virginia; 1996. 

Sėkmės. 

NERIMAUJA DĖL SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOS PERTVARKYMO 

Lietuvos medicinos dar
buotojų profesine sąjunga 
atkreipia dėmesį į sveikatos 
apsaugos sistemos padėtį. Me
dikai susirūpinę ligonių teisė
mis, o ypač didelį nerimą 
jiems kelia sveikatos prie
žiūros įstaigų restruktūrizavi-
mas. 

Medikai kol kas negauna 
tinkamo užmokesčio už savo 
darbą, o medicinos paslaugos 
tampa daug sunkiau prieina
mos gyventojams. Sparčiai 
keičiantis Lietuvos veidui, ko 
gero, tik gydymo įstaigose ir 
kalėjimuose gali aptikti dau
giausia tarybinių liekanų: 

apgriuvę pastatai, suirzusių 
žmonių apgultos registratūros, 
logiškai nepaaiškinamos biu
rokratinės taisyklės, vaistų ir 
paslaugų kvotos, neaiški, ko
rupciją skatinanti tvarka ligo
ninėse ir poliklinikose kol kas 
neatsiejama nuo Lietuvos 
sveikatos sistemos. Į šią maši
ną patekęs pacientas dažnai 
jaučiasi bejėgis, tačiau savo 
padėtimi anaiptol nepatenkin
ti ir medikai. 

Lietuvos medicinos dar
buotojų profesinės sąjungos 
prezidentas Algirdas Radvila 
sako, kad bene didžiausią nė
rimą kelia sveikatos priežiū

ros įstaigų pertvarkymas, o 
paprasčiau kalbant, ligoninių 
ar jų skyrių uždarinėjimas. 
Kai kur jis pasiteisina, tačiau 
Radvila laiko nenormalia 
padėtį, kai gimdyves tenka 
vežioti net pusantro šimto 
kilometrų. 

A. Radvila: 
— Pusantro šimto išeina, 

tarkim, iš Šilalės vežti į 
Kauną. Komplikuotos gimdy
vės, komplikuoti gydymai iš 
Šilalės yra vežami į Kauną. 
Tai va, situacija tokia. Greito
sios pagalbos automašinoje 
yra vienas bendruomenės 
slaugytojas. Vadinasi, jisai 

apie pusantro šimto kilometrų 
sėdi su viena gimdyve, kur 
gali laukti ir komplikacijų, ir 
įvairiausių dalykų. Ir tai yra 
normalu? 

Uždarius skyrių sutaupo
mos lėšos, tačiau vietiniams 
medikams jos nepatenka. 
Jiems, taip pat greitosios pa
galbos tarnybai tiesiog už
kraunamas didesnis krūvis. 
Kritika rimta ir konkreti. O ką 
apie tai mano sveikatos ap
saugos ministras Juozas 
Olekas? 

— Tokių atstumų tikrai 
nėra. daugiausia kiek gali 
būti, tai 40—50, man atrodo, 

pagal viską. O mes tiems ra
jonams, toms savivaldybėms, 
kurios uždaro akušerinius 
skyrius, šiuo metu kaip tik 
ruošiame konkursą greitųjų 
pagalbų automobiliams ir cen
tralizuotai iš privalomų svei
katos draudimo lėšų ir nupirk
sim, suteiksim pagalbą. 

Profesinės sąjungos vado
vas kalba apie kryžiaus kelius, 
kuriuos neretai tenka nueiti 
pacientui, kad patektų pas gy
dytoją. Specialisto konsulta
cijos tenka laukti mažiausiai 
kelias dienas, o tretinio lygio 
konsultacinių paslaugų net 
kelis mėnesius. 

A. Radvila: 
— Aišku, jeigu tai yra su

sirgimas, kur galima palaukti, 
jokių problemų nesudaro. Bet 
yra įvairių dalykų, kur nei 
greitosios išsikviesi, lyg tai 
greitajai dar yra per anksti 
kviesti — nėra taip baisu, bet 
žmogus su kažkokiu skausmu 
ar tuo pačiu radikulitiniu 
skausmu, kaip jam prieiti? 

Ministras Juozas Olekas 
pripažįsta , kad tai yra problema: 

— Gal ir pasitaiko tokių 
atvejų. Mes esam nepaten
kinti dabartine konsultavi
mo tvarka ir kaip tik dabar 
daug dirbame, kad kon

sultacijos ne pacientui ieškoti, 
eilėj stovėti, o tiesiog jo šei
mos gydytojas ar bendrosios 
praktikos gydytojas susitartų 
su konsultantu, išsiaiškintų, 
kada ir kur žmogus gali at
vykti ir nelaukdamas eilėj su
laukti konsultacijos. 

Beje, Lietuvos medicinos 
darbuotojų profesinės sąjun
gos prezidentas Algirdas Rad
vila pagyrė ministrą, kad šis 
labai domisi padėtimi sveika
tos apsaugos sistemoje, daug 
važinėja, ir tikisi iš jo svarbių 
sprendimų. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijas 
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LIETUVA KREIVAIS 
KELIAIS Į ES 

JONAS DAUGĖLA 

Nors jau keliolika metų 
praėjo, kai V. Landsbergis Vil
niuje paskaitė Nepriklauso
mybės Aktą, bet mes ir šiandien 
dar labai gerai prisimename, 
kaip Vingio parke tūkstanti
nės lietuvių minios giedojo 
himną ir visa tauta, tiek tėvų 
žemėje, tiek ir tolimose šalyse, 
išgyveno džiaugsmo valandas. 
Visi tada piešėme puikiausią 
nepriklausomos Lietuvos vaiz
dą. Tikėjome, kad iš vergijos 
griuvėsių vėl kelsis didinga 
istorinė valstybė. 

Atgimimo Sąjūdžio kovoto
jai stengėsi visoje šalyje pa
skleisti tautines valstybės il
gesį ir ryžtąją sukurti. Tik la
bai gaila, kad tą valstybę su
kurti buvo patikėta komunis
tų partijos veikėjai K. Pruns
kienei. Ji į vyriausybę susikvietę 
bolševikinio auklėjimo savo 
draugus, kurie buvo išmokyti, 
kad valstybės turtai priklauso 
jiems. Jie pradėjo savo įgytas 
teises naudotis ir beatodai
riškai tą valdžios turtą grobti. 
Tuo būdu ir prasidėjo valdi
ninkų sauvalė, kuri tarptauti
niam žodyne pavadinta 
„korupcijos" vardu. 

O, be to, dar prisidėjo be
saikis kyšininkavimas, kuris 
tęsiasi ir šiandien. Jeigu pilie
tis nori sutvarkyti kokį reika
lą valdžios įstaigoje, jis visų 
pirma turi valdininkui duoti 
kyšį. O valdininkas, paėmęs 
kyšį, išaiškina, kad to reikalo 
jis netvarko, ir nukreipia pilie
tį pas kitą valdininką, bet pa
imto kyšio negrąžina. Pilietis 
ir kitam valdininkui turi duoti 
vėl kyšį... 

O kur dar milijoniniai ky
šiai muitinių tarnautojams, 
kad jie be muitų praleistų 
vagonus ir net traukinius, pri

krautus įvairiausių prekių, ir 
net milijoninės vertės narko
tikus. 

Paskelbus nepriklausomy
bę, jau turėjome tris preziden
tus ir daugiau nei tuziną minis
trų pirmininkų. Jie visi, pra
dedami eiti tas aukštas pa
reigas, savo įžanginėse kalbo
se skelbė, kad kovos su korup
cija, šalins tuos valdininkus, 
kurie ima kyšius. Tik gaila, 
kad, atsisėdę į valdžios kėdes, 
tuos pažadus užmiršdavo. Ir 
korupcija šiandien klesti dar 
stipriau. Vienoje savo paskuti
niųjų kalbų Vytautas Lands
bergis sako, kad šiandien 
korupcija daro valstybei ne tik 
milijoninius, bet milijardinius 
nuostolius. Galbūt dėl tokių 
pareiškimų jis dabartinės val
džios sluoksniuose yra labai 
nemėgstama asmenybė. 

Labai nudžiugome, kai 
mūsų žmonės nubalsavo, kad 
Lietuva būtų priimta į Euro
pos Sąjungą. Ir šiandien Lie
tuvos vyriausybė svarsto pla
nus, kaip tinkamai prisistaty
ti šiai Vakarų Europos tarp
tautinei organizacijai. Tik, de
ja, pirmiausia svarstoma, ku
rie asmenys šioje organizacijo
je atstovaus Lietuvai. Teko gir
dėti, kad du numatyti stato-
vai, besivaržydami, kuris jų 
užims svarbesnį postą šioje 
tarptautinėje organizacijoje, 
posėdžių salėje apsiplėšė net 
savo brangių kostiumų atlapus. 

Dar net neišsprendus nau
jų narių priėmimo, ES vadovy
bė rūpinasi, kad tos naujosios 
valstybės būtų tinkamai pasi
ruošusios užimti naujų narių 
vietas. Sąjungos atstovai lan
kosi Lietuvoje ir mato, kad 
mūsų šalyje yra labai atsilikęs 
žemės ūkis. Tad jie jau dabar 
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Danutė Bindokienė 

Va, ir atidarė Pandoros 
skrynelę... 

Rugsėjo 25 d. Vilniuje ..Reval Hotel Lietuva" patalpose surengta Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čem
pionato nugalėtojų apdovanojimo ceremonija bei š.m. „Horn Grand Prix" 1003 km lenktynių prisiminimo 
vakaras. Ta proga Almos Adamkienės labdaros bei pa ramos fondui buvo į te ik ta 3.500 litų, už kur iuos bus 
perkamos knygos mokyklų bibliotekoms. Eltos nuotr. 

skiria pinigų mūsų žemės 
ūkiui patobulinti. 

„Lietuvos rytas" rašo, kad 
žemdirbiams ir žemės ūkio 
įmonėms paremti ES pervedė į 
Lietuvą 65 milijonus litų. 
Šioms pašalpoms tvarkyti prie 
Žemės ūkio ministerijos įsteig
ta „Valstybinė mokėjimo agen
tūra <NMA)", kuriai vadovauti 
yra paskirtas Evaldas Cijaus
kas. Agentūra yra gavusi apie 
900 paraiškų gauti piniginę 
paramą. 

Šioms pašalpoms išdalinti 
Cijauskas pradėjo sudarinėti 
įvairias sutartis. Paaiškėjo, 
kad Cijauskas įvairias sutar
tis sudarė su aferistais. Jis 
sudarė sutartį ir paskyrė 
200.000 Lt „Šilų paukštynui", 
bet tokio paukštyno visai nėra 
?r niekas jo nežino. O pinigai 

kažkur dingo. Skaičiuojama, 
kad taip į aferistų rankas per 
Cijausko malonę pateko apie 
900.000 Lt. 

Žemės ūkio ministras Krau-
jalis pareikalavo, kad Cijaus
kas tuojau atsistatydintų, šį jo 
reikalavimą parėmė ir Seimo 
pirmininkas A. Paulauskas. Ir 
prezidentas Paksas leido su
prasti, kad, jo nuomone, Ci
jauskas turi pasitraukti iš sa
vo pareigų. Bet Cijauskas atsi
sakė atsistatydinti. Jis tvirti
na, kad. jam pasitraukus iš sa
vo pareigų. ES gali sustabdyti 
bet kokią piniginę paramą 
Lietuvos žemės ūkiui. Tad 
Cijauskas ir toliau vadovauja 
NMA įstaigai, ir niekas neži
no, kur dingo tie 65 mln. litų. 

• Skaitai žmogus tokius 
straipsnius lietuviškoje spau

doje ir netiki savo akimis, kad 
mūsų demokratinėje laisvoje 
Lietuvoje galėtų vykti tokie 
kriminalai. O dar labiau sun
ku patikėti, kad mūsų valsty
bės įstaigos yra taip bejėgės 
arba nenori kovoti ne tik su 
korupcija, bet ir su aiškiais 
kriminaliniais nusikaltimais, 
kuriuos vykdo aukštieji val
džios pareigūnai. Juk Cijaus
kas turėjo būti ne tik nušalin
tas iš pareigų, bet suimtas ir 
uždarytas į kalėjimą. Taip pat 
turėjo būti išaiškinta, kur 
dingo jo pagrobti pinigai ir 
surast i būdai šiuos pinigus 
sugrąžinti į valstybės iždą. 

Tad šitaip Lietuva prisi
stato Europos Sąjungai ir to
kiais kreivais keliais keliauja į 
šią tarptautinę Vakarų Euro
pos organizaciją. 

KĄ LIETUVIAI ŽINO APIE ES? 
Briuselio ekspertai ir kai 

kurie Lietuvos politikai itin 
optimistiškai nuteikiančiais 
vadina naujausių visuomenės 
nuomonių apklausų būsimo
siose ES narėse rezultatus. 
Apklausiami Vidurio ir Rytų 
Europos šalių gyventojai pa
lankiai vertina ir būsimas jų 
šalių laukiančias permainas, 
be to. pripažįsta ir kur kas 
daugiau žiną apie ES. Tačiau 
sociologai minėtas apklausas 
vertina daug atsargiau. 

Europos komisijos (EK) 
užsakymu atlikti eurobaro-
metro viešosios nuomonės ty
rimai būsimosiose ES narėse, 
anot parlamentaro ir politolo
go Egidijaus Vareikio. byloja 
apie savotišką sindromą, atsi
radusį po referendumų. J są
jungą ateinančių šalių piliečiai 
išgyvena euforiją, optimizmo 

šuolį, kurį kiekvienoje šalyje 
bando gesinti specialistai. 
Anot politologo, pagal minėtus 
apklausų rezultatus, šalių 
kandidačių žmonės, absoliuti 
jų dauguma, tiki. kad gyveni
mas gerės, skiriasi tik gerovės 
atėjimo laikas. Paklaustas, ar 
šis būsimųjų sąjungos šalių 
gyventojų optimizmas, turint 
omenyje iš tiesų kaskart daž-
nėjančius ekonomikos eksper
tų perspėjimus apie. pvz.. gali
mus kainų šuolius, politologas 
E. Vareikis sakė. jog ekspertų 
pranašystės gali ir neišsipil
dyti. Vareikio manymu, žmo
nių optimizmo nevertėtų slo
pinti, nes. esant tokiam visuo
menės entuziazmui, susidaro 
ir geresnė terpė svarbioms 
pertvarkoms ar sprendimas 
vykdyti. Pasak E. Vareikio, į 
akis krinta tai. jog kur kas 

daugiau žmonių pripažįsta 
esą geriau informuoti apie ES: 

— Prieš maždaug metus 
laiko, kol dar nebuvo referen
dumų vajų, labai mažai žmo
nių manė esą informuoti, bet. 
matyt, priešreferendinės kam
panijos padarė savo ir dabar 
apie pusę žmonių, apie 40 
proc.. sako, kad jie gerai infor
muoti. Tuo tarpu šalyse na
rėse tokių yra žymiai mažiau 
— apie 20 proc. tiktai mano. 
kad jie yra gerai informuoti. 
Taigi tendencija domėtis ES 
iš tikrųjų yra didelė, ženkli. 

Politologas Vareikis at
kreipė dėmesį ir į apklausų duo
menis, rodančius, jog 2/3 ap
klaustųjų jau pažįsta ES vėlia
vą, puse žino Briuselį. Stasbū-
rą ir Liuksemburgą kaip ES 
institucijų sostines. 

Pasak sociologo Vlado Gai

džio, ypatingai ir kiek neįpras
tai ir entuziastingai minėtojo 
eurobarometro apklausų re
zultatus vertino ir patys 
Briuselio ekspertai. Anot so
ciologo, tam tikro pagrindo 
tokiam palankiam vertinimui 
iš tiesų yra. tačiau į kai ku
riuos apklausų skaičius V. 
Gaidys sakė žvelgiąs kur kas 
atsargiau. Antai didesnioji da
lis visų apklausos dalyvių nei
giamai vertina ekonominę ar 
socialinę padėtį šalyse kandi
datėse per pastaruosius 5 
metus ir teigiamų poslinkių 
per ateinantį penkmetį tikis 
mažiau nei pusė. Apklaustųjų 
žinios apie ES vėlgi, anot soci
ologo, gali būti vertinamos 
dvejopai, nes: 

— Žinios apie ES taškų 
skalėje, tai tuos vertinimus 1, 
2, 3, kaip žemiausius taškus. 

40 proc. žmonių pasirinko, o 8, 
9, 10, kad gerai žino — tiktai : 

8 proc. 
Apibendrinant eurobaro- j 

metro apklausų 10 šalių, būsi-
mųjų ES narių rezultatus, ; 
pasak sociologo V. Gaidžio, j 
ryškėja kelios išvados: pirma, ; 
jog šių šalių gyventojai šiuo i 
metu jaučiasi vargstantys ir 
blogai gyvenantys, tačiau iš 
tiesų daug tikisi iš naujosios 
ateities ES. Beveik visose šaly
se dominuoja proeuropietiš-
kos, o kai kur net ir antiame-
rikietiškos nuotaikos. Žmonių 
žinios apie sąjungą yra ne ka
žin kokios, bet itin gera nau
jiena, sociologo vertinimu, yra 
ta, jog visose šalyse žmonės 
nori daugiau informacijos apie 
ES. 

Jūratė Damulytė 
Laisvosios Europos radijas 

Ne kartą priekaištauta 
Lietuvos politikams ir 
partijoms, kad tarp jų 

nesibaigia kivirčai, kurie 
atlieka tik ardomąjį darbą 
tautai bei valstybei. Mūsų 
Atlanto pusėje kritikai ieško 
tam priežasčių „homo sovieti-
cus" palikimo lentynose, bet 
kur jų ieškoti, kai panašūs 
taršalai išplaukia į užsienio 
lietuvių gyvenimo srovės pa
viršių? O taip atsitiko pra
ėjusią vasarą, kai JAV LB 
XVII tarybos suvažiavime 
Omahoje paskelbta, kad JAV 
LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys padavė į 
Garbės teismą buvusį Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Vytautą Kamantą. dėl 
(kaip skundo įžangoje rašoma) 
„JAV LB XVI tarybos nario 
Vytauto Kamanto veiklos, 
nukreiptos prieš JAV Lietuvių 
Bendruomenės interesus"... 

Skundas įteiktas garbės 
teismo pirmininkui, kuriuo 
tuo metu buvo Antanas Poli-
kaitis. Su XVII tarybos sesija 
jis ir visas garbės teismas 
baigė savo kadenciją: išrink
tas naujas, kuriam teks 
spręsti šią bylą. 

Tiek A. Gečys, tiek V. 
Kamantas yra ilgamečiai ben
druomenės veikėjai, pasižy
mėję darbštumu, tolerantišku
mu ir daugybe atliktų darbų 
Lietuvos bei užsienio lietuvių 
labui. Tad kodėl kilo šis aštrus 
nesutarimas, priėjęs net prie 
oficialaus skundo? Ar galime 
tikėti,. kad Kamantas tikrai 
norėtų pakenkti LB, kuriai 
praeityje yra atidavęs tiek 
jėgų? Ar ga l ina tikėti, kad Ge
čys, savo pastarosios kadenci
jos Krašto valdybos pareigose 
metu išsprendęs ne vieną ne
sutarimą, sudrumstusį JAV 
LB ir kai kurių kitų mūsų 
organizacijų darnų sugyveni
mą, apkaltintų Kamantą-
griaunamuoju darbu? 

Nemažiau keista, kad tas 
skundas, su visais prisegtais 
laiškais ir dokumentais, pla
čiai pasklido po lietuvių visuo
menę. Šiuo atveju — V. Ka
manto dėka. Esame linkę ma
nyti, kad skundai garbės (ar 
kitokiam) teismui nėra viešas 
reikalas. Vargiai teismai sėk
mingai savo darbą atliktų, jei
gu teisėjai ar advokatai kal
tinimus, pasiteisinimus bei ki
tokią medžiagą internetu pa
skleistų po visą pasaulį. Kaip 
būtų galima laukti nešališko 
sprendimo? 

V. Kamantas mėgsta rašy
ti laiškus, pastabas, komen
tarus įvairiomis temomis. 

Beveik kiekvienas žinomesnis 
asmuo, turintis elektroninio 
pašto adresą, yra su tais raš
tais susipažinęs. Iš dalies tai 
gražus paprotys, bet ne viskas 
ir ne visur tinka. Internetas 
yra didžiausias mūsų laikų 
gandoskleidis: jokios medžia
gos, į jį patekusios, paslaptyje 
neišlaikysi. Neliko paslaptyje 
ir PLB pirmininko laiškai. 
Tad galima susidaryti įspūdį, 
kad pagrindinė šio nesutarimo 
tarp PLB ir LB priežastis yra 
pinigai! 

Kamantas skundžiasi, kad 
JAV LB per mažai remia PLB 
ir išskaičiuoja „dvylikos JAV 
iždų sumas". Tačiau čia j is 
prašovė pro šalį, nes tai sa
varankiškos organizacijos, ku
rių pinigai nepriklauso Krašto 
valdybai, tad iš tų iždų lėšas 
semti ir PLB dalinti yra ne
įmanoma. Pvz., tarp išvardin
tųjų yra „Lietuvos Vaikų vil
tis", „Našlaičių globos" komi
tetas, ..Partizanų fondas", 
Švietimo taryba. Lietuvių tau
tinių šokių festivaliai, žur
nalas „Lituanus" ir kt. Kadan
gi Kamantas artimai dirba ir 
su Lietuvių fondu, turėtų ži
noti, kad įvairūs fondai bei 
fondeliai. kuriuos LF globoja, 
iš esmės jam nepriklauso, nes 
pinigus (ar jų procentus) ne
gali skirstyti savo nuožiūra, o 
tik pagal įsteigėjo nurodymus. 
A. Gečys savo rašte tuos punk
tus gerai paaiškina. Bet ir jo 
raštuose yra nenuoseklumų. 
Keistai atrodo, kai kalbama 
apie praeitį tarytum tai 
dabartis. Jeigu prieš dešimt ar 
dar daugiau metų įvyko koks 
nesusipratimas su PLB pir
mininku, dėl ko nebuvo re
aguota tuo metu, o dabar pra
dedami „archeologiniai ka
sinėjimai"? 

Norisi abiem pusėm pasa
kyti: vyrai, nekrėskite juokų ir 
nežeminkite šių svarbių mūsų 
organizacijų vardo. Abu jau 
esate pasitraukę iš vadovau
jančių pareigų; abu išsakėte 
savo priekaištus, dabar metas 
patylėti. V. Kamantui siūlome 
mažiau naudotis internetu ir 
prisiminti, kad žodis lengvai 
įrašomas, bet sunkiai ištrina
mas. A. Gečui, tiek kartų bu
vusiam taikdariu mūsų visuo
menėje, pabūti juo dar kartą 
— šį sykį sau, LB ir visų mūsų 
darnaus sugyvenimo labui. 
Kadangi Pandoros dėžė jau 
atidaryta, palikime garbės 
teismui spręsti, kiek tie kal
tinimai ir pasiteisinimai tei
singi ir tikėkime, kad „mūsų 
veiksnių" susipriešinimas ne
nueis dar toliau. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ. 
Sibiro tremties atminimui 
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Atrodė, kad. mūsų įveik
tas kalėjime, pradėjo lietuvius 
labiau gerbti ir kiekviena 
proga reiškė savo palankumą. 
Tiktai atvykęs į lagerį, o ypač 
antrąją žiemą, kad persikė
lėme į barakus ir atsirado 
daugiau vagiu, pakėlė galvą. 

Kaip ir kiekvienas ata
manas, Fedia turėjo nuolatinę 
savo tarnų svitą. Kiek jų buvo 
iš viso — sunku pasakyti, ta
čiau nuolatinių buvo tradici
nis šešetas — šestiorkos. 

Kiekvieną rytą kol Fedia 
dar miegodavo, vienas jų bėg
davo į valgyklą arba tiesiai į 
virtuvę, paimdavo jam skirtą 
produktų duoklę, atnešdavo į 
baraką ir padėdavo į jo spin
telę. Atsikėlęs Fedia rasdavo 
cukraus, bandučių, mėsos, 
baltos duonos — žiūrint ką 
būdavo galima tą dieną 
išplėšti. Kartais virėjai ruoš

davo jam maistą net pagal 
specialų užsakymą, žinoma, iš 
kaliniams skirtų produktų. 

Fedia dar miegojo, o pora 
jo šestiorkų. atlikę rytmetines 
užduotis, sėdėjo netoliese 
laukdami, kada jis pabus. 

Apie devintą valandą 
viena Fedios ranka išsitiesė ir 
įsirėmė kumščiu į sieną. Pilka 
antklode užklotas kūnas iš
sitempė, o antrosios rankos 
kumštis ėmė trinti akis. Tuos 
judesius pastebėjo Ivanas. Jis 
pašoko, atsargiai priėjo prie 
pakirdusio Fedios ir linksmai 
tarė: 

— Jau metas, metas. 
Fiodorai Petrovičiau! 

— O kelinta? — užmiegotu 
balsu paklausė tasai, raivy-
damasis savo migyje. 

— Devinta baigiasi. 
— Mm... Paduok papirosą. 
Tai anaiptol nereiškė, kad 

papirosai guli kur nors neto
liese, Ivanui žinomoje vietoje. 
Ne! Fedia pats puikiai žinojo, 
kad subaigė juos vakar vaka
re, lošdamas kortomis. Bet tai 
nesvarbu, Ivanas — vienas iš 
jo šestiorkų, ir nebuvo atsitiki
mo, kad jis neįvykdytų kokio 
nors reikalavimo. Jis iš anksto 
paruošdavo visko, ko galėtų 
įsigeisti Fiodoras. 

Ivanas išsitraukė iš kiše
nės neatplėštą pakelį ir pa
davė jį gulinčiajam. Kai šis iš
siėmė papirosą, šestiorka pas
laugiai jį uždegė, o paskui ir 
pats užsirūkė. Fedia apsivertė 
ant šono, po galva pasikišo 
alkūnę ir. išpūtęs keletą dū
mų, paklausė: 

— Na, kas0 

— Iš parduotuvės vedėjo 
gavau du šimtus rublių. 

— Tiktai9 

— Aš jam sakiau, Fiodorai 
Petrovičiau. kad tiek labai 
mažai. 

— Tegul jis nesitiki su tiek 
atsipirkti, šunsnukis! Matyt, 
nebijo jis tavęs. 

— Aš jam negrasinau... 
— Be reikalo. Juos reikia 

— o! — laikyti! — Čia jis paro
dė sugniaužtą kumštį. — Kad 
skystimas sunktųsi. supranti? 

— Aišku. 
— Du šimtai rublių! Hm'.. 

Tai ką jis sakė? 
— Girdi, ne tu vienas imi. 

Ir prekių reikalaujat, ir pi
nigų. Iš kur aš gausiu? 

— Ne mūsų reikalas, iš 
kur jis gaus. Tegul sukasi. Ga
las neraus! O pinigai mums 
reikalingi. 

— Bus. Fiodorai Petrovi
čiau! Jei reikalingi, tai ir bus. 

— O kiek jis anam davė? 
Kokiam anam? pa

klausė tarsi nesupratęs Iva
nas, nors gerai žinojo, kad kal
bama apie faktiškąjį gaujos 
vadą, kurį Fedia visais būdais 
stengėsi pašalinti iš kelio. 

Nepatenkintas atsakymu. 
Fedia tik dėbtelėjo. Ivanas 
sumetė, kad ne taip pakalbėjo, 
ir tuojau pasitaisė: 

— Aa! Matai... — Jis 
nenorėjo pasakyti nemalonaus 

dalyko. 
— Nežinai? 
— Sužinojau. Penkis... — 

nedrąsiai pranešė. 
— Velniai rautų! Na, 

gerai! Aišku... — susinervinęs 
murmėjo Fedia. — Nieko... 
Neilgai. 

— Aišku, neilgai. Jeigu 
būtumėt jūs vienas, Fiodorai 
Petrovičiau... 

— Tšš! Apie tai nė žodžio! 
Gal tu jau kam nors. a?.. 

— Niekam, va, kaip Dievą 
myliu! 

— Žiūrėk tu man! 
Fedia atsikėlė, dar kartą 

pasiraivė, apsimovė viršutines 
kelnes, basomis kojomis įsisto
jo į lagerio darbo šlepetes, 
pasiėmė iš spintelės muilą ir 
nuėjo į prausyklą. Kai grįžo, 
patalynė jau buvo paklota. 

Fiodoras Petrovičius buvo 
trisdešimt penkerių metų. pla
čiapetis, raumeningas. Dabar, 
kai jis buvo vien berankoviais 
trikotiniais marškiniais, matė
si stambūs, išpampę rankų 
raumenys, kuriuos labai gerbė 

jo šalininkai. Krūtinė — iškili, 
raktikaulius dengė storas 
stambių raumenų sluoksnis. 

Fedia apsivilko baltais 
marškiniais ir vagių mada 
užleido juos ant kelnių. 

— Na, ką gero turi šian
dien? — paklausė jis. Buvo 
išalkęs, apetito stoka niekada 
nesiskundė. 

Ivanas skubiai ištraukė iš 
spintelės visą ryto grobį. 

— O kur Griša? Valgysi
me. 

— Griša! — šūktelėjo Iva
nas. 

Iš kito barako galo atėjo 
antrasis, pasisveikino ir atsi
sėdo prie spintelės. Trims ne
užteko vietos, todėl Ivanas pa
traukė spintelę toliau nuo 
lango, kad ją pasiektų visi. 

Pasisotinę dubenėlius su 
likučiais vel padėjo į spintelę 
ir užsirūkė. 

— Na, kas gero. Griša? — 
paklausė Fiodoras antrąjį. 

— Kalbėjau su Stiopa. 
— Nagi'.' — Čia atamanas 

apsidairė rr įsitikinęs, kad 

niekas jų neseka, tarė pakuž
domis: — Prisislink arčiau... 
Koks velnias! Tie smirdžiai 
barako nekūrena! Kojoms 
šalta! 

Ivanas iš po narų ištraukė 
aulinius batus, bet jie buvo 
apdulkėję. Nusikeikęs iš spin
telės apačios pačiupo šepetį, 
nuėjo į barako vidurį ir suska
to juos uoliai blizginti. 

— Ką Stiopa sakė? — 
pakartojo klausimą Fiodoras. 

— Sutinka. 
— Aaa... Bet kaip jis tą 

pasakė? 
— Sako. dar geriau bus, 

nes Fiodoras — vyras: turi ne 
tik pečius, bet ir galvą ant jų. 

— Ir tvirtą kumštį, a? Cha, 
cha, cha... Vadinasi, Stiopa 
mūsų pusėje? 

— Taip. tikrai. 
— O Arkaša? 
— Nežinau... 
— Tai ką. nesužinojai? 
— Kalbėjau. Jis tik numy

kė. Neaišku man. Atrodo... 
Kas atrodo? 

Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ZODZIO KLAUSYTOJAI IR 
VYKDYTOJAI 

ARKTVYSK. S I G I T A S T A M K E V I Č I U S 

Iš nelaisvės į Pažadėtą ją 
žemę e inant i , Izraelio t a u t a 
gavo Dekalogą — Dievo žodį. 
kad žinotų, ką reikia d a r y t i ir 
ko vengti , kad lydėtų s ė k m ė ir 
gyvenimas laisvėje b ū t ų pa
la imingas . T a u t o s vadas Mozė 
į s akė b r a n g i n t i Dievo žodį: 
„Jūs nieko n e p r i d ė k i t e p r ie 
žodžių, kur iuos aš j u m s per
duodu , ir n i eko iš j ų ne -
a t imki te , kad iš t ikrųjų laiky-
tu t ė s Viešpat ies , savo Dievo 
į s akymų , k u r i u o s a š j u m s 
duodu. Laikyki tės jų i r vyk
dyki te juos!" Iš šventosios isto
rijos žinome, ka ip ž m o n ė m s 
sekėsi laikytis Dievo nu rody to 
kelio. Š v e n t a j a m e R a š t e iš
rinktoji t a u t a p a v a d i n t a „kie
t a s p r a n d e t au ta" , nes j i vis 
p r ieš inos i D ievu i ir n u o l a t 
ieškojo ki to kelio, n o r s ta i 
v i suomet a t n e š d a v o t i k ne
la imes. 

Žmonės, n e p a i s a n t y s Die
vo valios, apleisdavo e s m i n i u s 
Į s ta tymo re ika lav imus , o savo 
sąžinei n u r a m i n t i la ikydavosi 
n e r e i k š m i n g ų t rad ic i jų , pa
vyzdžiu i , žyda i g a n a uol ia i 
laikėsi apsiplovimų tradici jų. 
Be abejo, aps ip lau t i r a n k a s a r 
kojas y ra k u r kas lengviau , 
nei rūpint is gyvent i paga l są
žinę, puoselėti š irdies t y r u m ą 
a r te is ingumą. 

Fariziejai piktinosi , kodėl 
J ė z a u s mokiniai nepaiso žmo
nių sukur tų tradicijų, už ką 
dieviškasis Mokytojas j u o s pa
vad ino v e i d m a i n i a i s i r pa
a iškino, kad žmogų s u t e p t i 
gal i t ik jo v id inė n u o s t a t a 
elgtis prieš Dievo valią. J ė z u s 
kalbėjo: „Iš v idaus , iš žmonių 
širdies, išeina pikti s u m a n y 
mai , paleis tuvystės , vagys tė s , 
žmogžudystės , sve t imav ima i . 

g o d u m a s , s u k t y b ė s , klasta, 
begėdystės , pavydas , šmeižtai, 
puikybė, ne i šmanymas . Visos 
tos blogybės išeina iš vidaus ir 
su te r š ia žmogų". 

Daugel is žmonių Lietuvoje 
š iandien t a ip p a t laikosi krikš
čioniškųjų tradicijų: krikštija 
va ikus , leidžia juos prie Pir
mosios Komunijos , per Vely
kas a r sva rb ius renginius ap
lanko bažnyčią, priima San
tuokos s a k r a m e n t ą , nori būti 
pa la idot i paga l katalikiškas 
ape igas , t a č i au jų tikėjimas 
s tokoja s ą m o n i n g u m o ir jų 
gyvenime n e n e š a vaisių. 

Kiekvienas kunigas galėtų 
papasakot i a ibes nusivylimų 
savo ganomais ia i s , kurie suvo
kia t ik išor inę tradiciją, bet 
vengia t ikros tikėjimo prak
tikos. Didžiuosiuose miestuo
se Lietuvoje, papras ta i pra
d inėse k l a s ė s e , moksleiviai 
gausia i lanko tikybos pamo
kas , t ač iau po Pirmosios Ko
munijos, tėvų raginami, ne
maža jų dal is pas i renka etiką. 
Religinio sąmoningumo netu
r intys , tėvai po Pirmosios Ko
muni jos n u t a r i a , kad jų 
va ikams t ikybos pamokų jau 
nereikia — k a s būt ina, jie jau 
žino. Tokiu b ū d u padaroma 
lemtinga k la ida , nes kiekvieno 
žmogaus gyvenime paauglys
tės ir j a u n y s t ė s metai yra 
patys svarb iaus i , nes kaip tik 
tuomet v i sam gyvenimui for
muojasi mora l inės nuostatos. 
Tikėjimo p r a k t i k a yra reika
linga ne t ik vaikystėje, nes 
t ikėj imas tu r i augt i ; priešingu 
atveju j i s l iktų t ik išaugtas ir 
n iekam nere ika l ingas drabu
žis. 

J a u n i m u i , besirengian
čiam pradė t i šeimyninį gyve-
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nimą, dažnai sunkiai supran
tamas Bažnyčios re ikalavimas 
lankyti prieš s a n t u o k i n i u s 
parengiamuosius k u r s u s . 
Siekdami išvengti labai re i
kalingo pasirengimo, sužadė
tiniai bando teisintis: reikia 
skubiai važiuoti į užsienį, j a u 
suruoštos vestuvės, negalima 
iš t rūkt i iš darbo ir 1.1. 
J a u n i e m s žmonėms a t rodo, 
kad visus gyvenimo išbandy
mus nugalės jų ka r š t a meilė, 
ir net nesusimąsto, jog san
tuokinis gyvenimas iš kiek
vieno vyro ir moters pare i 
kalauja didelės išminties ir 
tvirtumo, pakantumo ir a t la i 
dumo vienas kitam. Tik už
baigę reikalingą pasirengimą 
jaunavedžia i suvokia, k a d 
visa tai , ką jie girdėjo, j i ems 
buvo labai reikalinga. 

Kunigai daugiausia prie
kaištų susilaukia dėl bažny
tinių laidotuvių. Žmonėms , 
įpratusiems laikytis tik t radi 
cijų, atrodo, kad je igu jų a r t i 
mas žmogus bus palaidotas su 
religinėmis apeigomis, tai gal 
ir Viešpats jam būsiąs labiau 
gailestingas. Tačiau net ap ie 
tai mažiausiai mąstoma, n e s 
viską nulemia nuosta ta , jog 
reikia pasielgti t a i p . k a i p 
elgiasi dauguma. O iš tikrųjų 
reikėtų pagerbti mirusiojo 

valią ir palaidoti t a ip , kaip jie 
gyveno: t ikė j imą prak
tikavusįjį žmogų — su bažny
t inėmis ape igomis , o gyve
nusįjį be Dievo, ne tempt i po 
mirties į bažnyčią. Priešingu 
atveju mirus ia jam stokojama 
deramos žmogiškos pagarbos. 

Je igu atidžiai įsižiūrėsime 
į savo gyvenimą, t ikriausiai 
daug k u r ras ime, kad ir mes, 
kaip a n ų laikų fariziejai, uo
liai laikęsi apsiplovimo nuos
tatų ir užmiršdavę esminius 
Į s t a tymo r e i k a l a v i m u s , ne 
kartą a t l i ekame t ik išorines 
religines apeigas ir tuo pačiu 
metu n e s i r ū p i n a m e gera 
malda ir savo iš t ik imybe 
tikėjimo kelionėje pas Dievą. 

J a u p i r m a i s i a i s amžiais 
krikščionys buvo gundomi tik 
klausytis Dievo žodžio, bet jo 
nepaisyti savo kasdienybėje, 
todėl apaš t a l a s Jokūbas j au 
prieš du t ū k s t a n č i u s mėtų 
savo la iške krikščionims rašė: 
„Su romumu pr i imki te įdieg
tąjį žodį, kur is gali išgelbėti 
jūsų s ie las . B ū k i t e žodžio 
vykdytojai, o ne vien klausyto
ja i , a p g a u d i n ė j a n t y s pa tys 
save". Maldoje pamąs tykime, 
ar mūsų ryšys su Dievu yra 
t ikras, o gal j a m gresia pavo
jus likti tik formalia tradicija. 

KRISTAUS 
ŠVIESOS 

SLĖPINIAI 
RUDENS 

MALDOJE 
A u k s i n i o spal io gamtos 

k a r ū n a ir mūsų malda skiria
ma Švenč iaus ia ja i Mergelei 
Mari ja i ir J o s Dieviškojo 
S ū n a u s žmogiškųjų žingsnių 
ir dieviškųjų išganymo įvykių 
gelmės apmąs tymui . Su spa
liu ba ig i a s i ir popiež iaus 
paske lb t i „Rožinio metai" , 
D ž i a u g s m o . S k a u s m o ir 
Garbės dal is papildę Šviesos 
slėpiniais . 

Rožinio (rožančiaus) mal
da sus ideda iš Kr is taus gyve
nimo ir veiklos apmąstymo. 
T a r d a m i „Sveika, Mari ja" 
maldą, į s imąs tome į Dievo 
S ū n a u s veidą, pagrindines J o 
misijos žemėje a k i m i r k a s . 
Kr is tus y r a pasaul io šviesa, 
taip J į vad ina Velykų nakt ies 
liturgija, t a i p J į dažnai išpa
ž įs tame Bažnyčios tradicijoje. 
Rožinio ma ldos Džiaugsmo 
dal is kon templ iuo ja J ė z a u s 
gimimą ir vaikystę , Skausmo 
— kančią ir mirtį, Garbės — 
prisikėl imą ir vėlesnius Išga
nymo istorijos įvykius. Išga
nymo istoriją apmąs tanč iam 
Rožiniui labai re ikšmingi 
K r i s t a u s viešosios veiklos 
ž ingsn ia i . Ka ip t ik naujoji 
Šviesos dal is ir ragina drauge 
su Viešpač iu žengti penkis 
ž ingsnius: į Jo rdano upę, į Ka
nos ves tuves , į Galilėją, į Atsi
mainymo kalną, į Euchar is 
tijos Vaka r i enės menę. 

Kiekvienas Šviesos slėpi
nys y r a K r i s t a u s asmenyje 
slypinčios Dievo Kara lys tės 
a t s ivė r imas ir sušvi t imas. J ė 
zui b r e n d a n t į Jordano van
deni k r ikš ty t i s kaip nekal ta
j am, „dėl mūsų pavi r tus iam 
nuodėme", prasiveria dangus.-
ir Tėvo ba lsas paskelbia J į 
Myl imuoju S ū n u m i . Ant jo 
nus i l e idž i a Dvasia , įgalio
dama būsimajai misijai. Švie
sos s lėpiniu Kanoje pras ideda 
J ė z a u s s tebukl ing i ženkla i , 
kai pirmosios tikinčiosios — 
Marijos rūpesčiu vandenį per-
ke i sdamas vynu J i s tikėjimui 
atver ia mokiniu širdis. Švie

sos slėpinys yra ir skelbimas, 
ku r iuo J ė z u s p raneša apie 
pris iar t inusią Dievo Karalys
tę , ir ragina į ją atsigręžti, įti
kėjusiems a t le isdamas nuodė
mes . P radė tą gailest ingumo 
ta rnys tę j is tęs iki pat laikų 
pabaigos per savo Bažnyčiai 
dovanotų bendrys tės ženklų 
— sakramen tų šventimą. Tik
r iausias Šviesos slėpinys yra 
Ats imainymas , tradicijos vaiz
duojamas a n t Taboro kalno. 
Dieviškoji garbė suspindi Jė
zaus veide, ir Tėvas leidžia 
nuostabos apimtiems apašta
lams tuo įtikėti, kad šie jo 
klausytų ir pasirengtų kartu 
su J u o išgyventi kančią, kad 
pasiektų prisikėlimo džiaugs
mą ir Šventosios Dvasios at
naujintą gyvenimą. Paskuti

nis ir ypat ingas sušvinta įstei
gimas padėkos ir aukos Eu
charistijos, kurioje Kristus sa
vo Kūnu ir Krauju, gamtos gy
vybės ir žmogaus darbo vai
siais duonos ir vyno pavida
luose ma i t ina kiekvieną iš 
mūsų, a tverdamas savo meilę 
„iki galo", a t iduodamas save 
mūsų išgelbėjimui iš amžinybės 
alkio. 

„Sveikamarijų" pynė, išta
r iama lūpomis ir širdimi, te
padaro mus Dievo susižavėji
mo dalyviais mūsų džiaugs
mui ir nuostabai , didžiausio 
istorijos stebuklo priėmimui, 
kad mumyse išsipildytų Ma
rijos pranašystė: „Štai nuo šiol 
palaiminta mane vadins visos 
kartos" (Lk 1, 48). 

Neri jus Šmerauskas 

Mūsų daržai ir darželiai 
Paruošia Žafjanykštis 

LAIKAS PASIRŪPINTI „VASAROTOJAIS' 

Daugelis mėgs tame vasa rą 
ir savo k a m b a r i n i a m s au

ga lams parūpinti vasaros malo
n u m ų — k a r š t o s s a u l u t ė s 
spindulių, šviežio oro. I šneš t i į 
lauką, augala i a t s i g a u n a , su
tvir tė ja , kad per ž i emą vėl 
mus džiugintų ir puoštų mūsų 
kambar ius . Tačiau labai svar
bu neuždelst i . kad tų mūsų 
..žaliųjų vasa ro to jų" neuž 
kluptų pirmosios šalnos. 

D a u g 
k a m b a r i 
nių auga
lų nepa
kenčia oro 
t e m p e r a 
t ū r o s že
miau 50 
laipsnių F. 
Kai oras 
pradeda at
vės t i , lai
k a s juos 
sunešt i at
gal j kam
bar ius . Bet 
visų pir-

rūp ink ime , kad k a r t u su 
a u g a l a i s n e p a r s i n e š t u m e ir 
įvairių kenkėju. 

Je igu vazonai stovi tiesiai 
a n t žemės (arba yra įkasti į 
lysves) , į j u o s gali prilįsti 
sk ruzdė l ių , s l iekų, įvairių 
vabalų, pvz., šimtakojų (angį. 
pillbugs). aus l indų (angį. ear-
wigsi ir pan . O ką bekalbėti 
ap ie pač ius auga lu s — jų 
lapus , s t iebus , šakeles. Taigi, 
p r ieš į n e š d a m i vazonus į 
n a m u s , a t s ik ra tyk ime viso to 
..gyvojo bagažo". 

Jeigu neno
r ime naudoti 
chemikalų (nors 
šis metodas leng
viausias), ypač 
n amie tur in t 
mažų vaikų 
a rba gyvuliu
kų, geriausia 
p a s i n a u d o t i 
vandeniu. 

Stipria sro
ve iš švirkšto 
nul ieki te visą 
augalą, ypač 
lapų apačią ir 
s t iebus . Vazo
n u s su auga-

p a n a r d y k i t e vandenyje, 
a p s e m t ų visą vazoną 

'pvz . , d i d e l i ame kibire) ir 

ais 
kad 

palaikykite bent valandą, be t 
ne ilgiau, kaip tr is va landas . 
Jeigu vazono žemėje yra kokių 
„gyvūnų", jie išplauks j v a n 
dens paviršių ir galėsite su
naikinti. Jeigu dar nelabai pa
si t ikite, išpurškite a u g a l u s 
..insecticide safesoap" skiedi
niu (jis gaunamas visose gėlių 
parduotuvėse ir pas daržinin
kus: vartokite pagal nurody
mus a n t butelio). Je igu ne visi 
kambariniai augalai vasarojo 
lauke, verta sugrąžintuosius 
iš lauko bent savaitę palaikyti 
kiek atskirai nuo buvus ių 
kambaryje. 

Taip pat galite tikėtis, kad, 
klimato (šviesos, drėgmės, oro 
srovėms) sąlygoms pas ikei tus , 
atneštiej i iš l auko auga la i 
numes dalį lapų. Nes i rū 
pinkite — kai tik jie pris i
taikys prie gyvenimo kamba
ryje, atsigaus ir gražiai klestės 
iki kito pavasario... 

AR NAFTAUNAS APSAUGO 
NUO VOVERIŲ IR ZUIKIŲ 

— Mano ka imynė v i s u r 
kieme bei darže p r imėč ius i 
naftaiinos „bumbuliukų'' („moth-
balls) i r tvirtina, k a d tai a t b a i 
do voveres, zuikius bei k i to
kius kenkėjus. Kai ji m u m s 
davė pomidorų iš savo daržo , 
negalėjome valgyti , nes j i e 
dvokė naftalinu. Ar pomidorai 
galėjo per šaknis jos įsitraukti0 

—Visų pirma reikia pa
brėžti, kad naftalinas yra nuo
dai, tad ją barstyti prie dar 
žovių nepatartina. Taip. pomi
dorai galėjo iš šiuo chemikalu 
persisunkusio dirvožemio, gauti 
„naftalino skonį". Naf ta l ina 
yra skir ta no daržui ir k iemui . 

o vartot i viduj, na ik inan t kan
dis. Kaip rašoma a n t naftalino 
dėžučių, l auke ją var tot i 
draudžiama. Be to, nėra įrody
ta, kad naf ta l inas a tbaido zui
kius, voveres a r kaimyno ka
tes, kurios mėgs ta „kapstyt is" 
darželyje. 

AR VERTA RUDENI 
RAVĖT! DARŽĄ 

— Mano a n y t a tvi r t ina , 
kad bū t ina ravė t i daržą, nors 
jame j a u jokių daržovių beveik 
nėra, t ik va rpu t i s i r kitokios 
piktžolės. Norėčiau aš ja i man
dagiai a tk i rs t i , k a d ravėjimo 
metas praėjęs, b e t dė l visa ko, 
sakau, pasiklausiu Žalianykščio... 

— Mes šį ka r t ą su Jūsų 
anyta: pa t a r imas t ikrai geras, 
juo pas inaudoki te . Kodėl? 

Ogi dėl to. kad ateinantį 
pavasarį ir vasarą tu rė tumėte 
nepalyginamai mažiau darbo. 
Jeigu leisite varpučiui ar kitoms 
piktžolėms pr inokint i sėklas ir 
jas pabert i į žemę, pavasarį 
sėklos suža l iuos greičiau, 
negu daržovės a r gėlės (tą visi, 
be abejo, žinome iš patirt ies) ir 
mūsų kul tūr inia i augalai tu
rės su jomis varžyt is dėl van
dens, trąšos, sau lu tės , o mes 
tu rės ime — a n t kelių atsi
klaupę — ta s piktžoles ravė
ti. Taigi verčiau j a u iš rudens 
pasidarbuoti ir daržą kiek gal
ima švariau išravėt i . 

GAILA PALIKTI, BET 
KAIP PASILIKTI? 

— Šiemet savo darže pri
s iauginau d a u g baziliko (basil) 
— n e tik paprastojo itališko, 
bet i r tamsia i raudonais la

pais , ir vadinamojo citrininio, 
ir c inamonais kvepiančio. Ži
nau , k a d v i skas n e t r u k u s nu 
šals, be t labai gaila pal ikt i . 
K a i p ga l ėč i au šį p r i eskon į 
pasi l ikt i žiemai? 

— Bazi l iko yra įvairių, 
įvair iausių rūšių, bet visos jos 
labai j au t r io s šalčiui: pirmoji 
šalna pal ieka darže tik s taga
rus ir p r i s imin imus . Tačiau 
nus imin t i nereikia — su t ru 
pučiu p a s t a n g ų galime gar
džiuotis šiuo populiariu pries
koniu visą žiemą ir da r savo 
d raugus apdovanoti . 

M a ž e s n i u s (tik nežydin
čius) baziliko augalėlius gali
ma persodint i į vazonėlius ir 
laikyti virtuvėje an t saulėtos 
pa langės . Retkarčiais palais-
t an t ir ne per daug nuskaban t , 
jie išsilaiko bent pusę žiemos 
(o ka r t a i s iki pavasario). 

Je igu darže bazilikai pra
deda žydėti , jų žiedelius gali
ma panaudot i salotų papuo
š imui , įva i r i ems m a k a r o n ų 
pa t i eka l ams ir sr iuboms (pvz.. 
pomidorų). J i e tur i švelnesnį 
skonį negu lapai, bet kai ku
riems pa t i eka lams jo pakan
ka. Žydintys bazilikai privilio
j a į daržą drugelius. Gal ima 
palikti žiedus iki peržydės ir 
prinoks sėklos, o kitą pavasarį 
j a s pasė t i . Jeigu nupjaus ime 
žiedstiebius ir paliksime bazi
liko krūmelį tik apie 6 -8 colių 
aukščio, j i s vėl gražiai atžels ir 
tu rės ime šviežių prieskonių. 

Baz i l iko lape l ius sk in t i 
reikia švelniai , nes jie greitai 
pajuoduoja. Paprasčiausias bū
das bazi l iką pasi l ikt i i lges
niam laikui: sudėti į plastmasinį 
a r stiklinį indą. užpilant aly
vuogių aliejumi. Laikyti šaldy

tuve arba šaldiklyje. Taip pat 
galima lapu* užpilti baltu actu. 

Norint baziliką sudžiovin
ti, reikia skinti , kai jie visai 
sausi , nuskabyti nuo stiebų ir 
išdėlioti an t popierinių šluos-
t iklių. Kad spalva nepasi
keistų, nedelsiant užkloti kitu 
popieriniu rankšluostėliu. Nors 
džiovinto baziliko aromatas 
ne toks s t iprus , bet žiemą, kai 
sunkiau gaut i šviežių lapelių, 
jo pakanka . 

Ar žinojote, kad baziliko 
augalėlių lengva prisiauginti: 
tereikia nuskint i šakutę ir pa
merkti vandenyje — išaugs 
šaknelės ir bus galima paso
dinti į žemę. 

KĄ KAMBARINIAI 
AUGALAI MUMS SAKO 

Kambariniai augalai pap
rastai „pasako", jeigu atsiran
da kokia problema, tik reikia į jų 
nus iskundimus atkreipti dė
mesį. Kadangi iš esmės au
galai nemoka kalbėti, apie sa
vo ligas ir negalias praneša 
ženklais. Pavyzdžiui: 

— jei augalo lapai pradeda 
gelsti nuo vidurio, vazono dugne 
susirinkę per daug vandens, pūva 
seniausios augalo šaknys; 

— jei lapai ima riestis, 
suminkš tė ja , nebesisuka į 
šviesą, vazono žemės pavir
šiuje susidarė plutelė, truk
danti augalui normaliai kvė-

IŠNUOMOJA 

puoti; 
— jei lapai riečiasi į viršų, 

t rūks ta drėgmės; 
— jei džiūsta ir lūžinėja 

lapų kraštai , kambaryje per 
sausas oras; 

— jeigu a n t lapų a ts i ran
da bespalvių taškel ių, j ie 
p ra rado normal ią spalvą, 
j aun i lapai kren ta , o ypač 
jeigu ant apat inės lapo pusės 
pastebime ta ry tum voratink
lius, augalą užpuolė kenkėjai 
— šiuo atveju tam tikri ma
žutėliai „voriukai", angliškai 
vadinami „mites". 

Šie kenkėjai dažniausiai 
a ts i randa, kai kambario oras 
per sausas . Puola įvairias pal
mes, kitus minkštais lapais 
augalus. Geriausias naikini
mo būdas: augalą. įsistačius į 
vonią ar išnešus į lauką, gerai 
nuplauti d rungnu vandeniu 
(ypač kreipiant dėmesį į apa
t inę lapo pusę), o po to dažnai 
apipurkšti vandeniu, kol „mi
tes" pranyks. Jeigu augalas 
labai užkrėstas , galima į van
denį, kuriuo purškiame, įpilti 
truputį indams plauti muilo arba 
pirkto ..insecticide safesoap". 

PASLAUGOS 
TAISOME 

SKALBIMO MAŠINAS. 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 
VĖSINTUVUS. 

H. DE( KYS 
TEL. 773-585-6624. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

STATE FARM INSURANCE 
flJKMHi JO NAMg.SVEJKA'nK 

R (AVYW5 l)RVl IIV1AS 
Acentas r-'rank Zapolis ir Ofl Mp 
Aukse S Karte kalba lietuviškai. 

KRANK ZAPOI.IS 
3208 1/2 VVest 95th Streel 

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



V a l d a s A d a m k u s — U N E S C O g e r o s val ios 
dainininkė Montseratt Caballe, 
aktorė Catterine Deneuve, fut
bolininkas Edson Pele, Luxem-
burg'o didžioji kunigaikštienė 
Marija Teresa, violončelininkas 
Mstislav Rostropovič, gruzinų 
kilmės Rusijos skulptorius Zu-
rab Cereteli, buvusi Islandijos 

Atkelta iš 1 psl. 
UNESCO geros valios am

basadoriaus garb(-s vardą pa
saulyje turi 36 žmones. Jais pa
prastai tampa įžymus kultūros 
ir meno, mokslo veikėjai, kaden
cijas baigę valstybių, vadovai, 
karaliai. Tarp jų yra operos 

a m b a s a d o r i u s 
prezidentė Vigdis Finnbogadot-
tir ir kt. 

Geros valios ambasadoriai 
dalyvauja įvairiuose UNESCO 
renginiuose, globoja jiems pa
tikėtą organizacijos veiklos sri
tį, skleidžia UNESCO idėjas, 
gali rengti įvairius renginius. 

P r e m j e r o ž m o n a i — s o c i a l d e m o k r a t ų a k i b r o k š t a s 
Atkelta iš 1 psl. 
ar taryba balsavo dėl K. Bra
zauskienės kandidatūros, nes 
kandidatų buvo labai daug.. 
rodo, visus palaiminome, 
bent kas nors pats atsisakė" 
kė A. Kunčinas. 

,At-
ne-

, sa-

I aktyvų politinį gyvenimą 
K. Brazauskienė įsitraukė iš
tekėjusi už Socialdemokratų 
partijos vadovo premjero A. 
Brazausko 2002-ųjų pavasarį. 

Vilniaus skyriuje nemažą 
kai kurių narių nepasitenkini

mą sukėlė partijos vadovo žmo
nai suteikta aukšta — trečia — 
vieta rinkimų sąraše į Vilniaus 
tarybą. 

54 metų A. Brazauskienė 
prieš pusmetį tapo sostinės ta
rybos nare. 

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES" (LW) 
KOMITETO PRANEŠIMAS JAV LB 
XVII TARYBOS PIRMAJAI SESIJAI 

2003 m. rugsėjo 13-14 d. 

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 30 d., antradienis 

T a u t o s n y k i m u i s t a b d y t i k o n s e r v a t o r i a i s iūlo „dvie jų v a i k ų " idėją 

Atkelta iš 1 psl. 
Praėjusį savaitgalį įkūrė 

partijos viduje Krikščioniško
sios demokratijos frakciją, kon
servatoriai ketina pabrėžti šei

mos reikšme valstybės politiko
Anksčiau opozicijoje esan

tys konservatoriai pasisakė 
prieš Seimui pateiktą Repro

dukcinės sveikatos įstatymą, 
kuris, jų nuomone, išplečia ga
limybes atlikti abortą. 

Šis įstatymas nėra iki šiol 
priimtas. 

J A V a m b a s a d a n e i š d a v ė v i z ų L i e t u v o s i m t y n i n i n k a m s 
Atkelta iš 1 psl. 
kvietimai dalyvauti varžybose 
ir Lietuvos olimpinio komiteto 
bei Sporto departamento reko
mendaciniai raštai. 

Tačiau sumokėję po 50 JAV 
dolerių ir atstovėję didžiulėse 
eilėse, sportininkai ir treneriai 
buvo priblokšti — visiems jiems 
buvo pasakyta, kad vizų ne
gaus. Jokių konkrečių motyvų, 
kodėl atsisakoma išduoti vizas, 
ambasados darbuotojai nenuro
dė. 

Gavusi neigiamą ambasa
dos atsakymą Lietuvos laisvųjų 
imtynių delegacija nusiuntė ofi

cialų raštą Tarptautinei imty
nių federacijai. Buvo teigiama, 
jog dėl negautų vizų negalės da
lyvauti pasaulio čempionate, 
kur kovojama ne tik dėl meda
lių, bet ir dėl kelialapių į olim
piadą. 

Tarpininkaujant Tarptau
tinei imtynių federacijai, JAV 
ambasada Lietuvoje nusprendė 
kai kuriems laisvųjų imtynių 
vyrų komandos nariams išduoti 
vizas, tačiau moterų rinktinės 
narės vizų taip ir negavo. 

Tarp Amerikos vizos nega
vusių sportininkų — Lietuvos 
čempionė Tatjana Ranceva. 

P r e m j e r a s n o r ė t ų p a s p a r t i n t i V a l d o v ų 
Kultūros ministrė Roma Ža-

kaitienė posėdyje sakė, kad bus 
siekiama 2009-aisiais metais 
Vilnių paskelbti Europos kultū
ros sostine. 

Paraišką reikia pateikti 
likus ketveriems metams iki 
numatomos datos, tai yra 2005-
aisiais. Jau kitais metais, R. Ža-
kaitienės teigimu. Kultūros mi
nisterija kartu su Vilniaus savi
valdybe ketina aktyviai ruoštis, 
kad Lietuvos sostinei būtų 
suteikta teisė 2009-aisiais me
tais vadintis Europos kultūros 
sostine. 

Lietuvos tūkstantmečio mi
nėjimo direkcijos vadovas Gedi
minas Ilgūnas pažymėjo, kad 
šiuo metu programa jau yra pa-

Atkelta iš 1 psl. 
Europoje, o Seimo pirmininkas 
Arturas Paulauskas, kuris kar
tu su premjeru yra komisijos 
pirmininko pavaduotojai, prog
ramoje pasigedo dėmesio jauni
mui. 

A. Paulausko teigimu, prog
rama labiau skirta inteligenti
jai, kuri ir taip daug žino apie 
Lietuvos istoriją ir kultūrą, o 
trūksta priemonių jaunimui 
šviesti, taip pat pristatyti Lietu
vą užsienyje. 

Prezidentas pridūrė, kad į 
programa reikėtų įtraukti kom
piuterinių žaidimų vaikams su
kūrimą, kad jie žaistų „ne ko
kius nors sadistinius žaidimus, o 
apie Žalgirio laikus". 

Nors vyrų komanda ir gavo 
vizas, laiko pasiruošti kelionei 
jau buvo likę labai mažai, ir de
legacija nutarė visai atsisakyti 
dalyvauti pasaulio čempionate. 

Pasak dienraščio, tai ne pir
mas atvejis, kai dėl JAV am
basados Lietuvoje veiksmų į 
svarbias varžybas negali išvykti 
Lietuvos sportininkai. 

Praėjusiais metais plačiai 
nuskambėjo skandalas, kai į 
Jungtinėse Valstijose vykusį 
planetos rankų lenkimo čem
pionatą negalėjo išvykti Lietu
vos rinktinės nariai. 

rūmų statybą 
tvirtinta ir naujus projektus ga
lima būtų įtraukti tik tuo atve
ju, jei tam pritartų vyriausybė. 

Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstančio metų jubiliejui skir
ta programa bus įgyvendinama 
per mokslinių tyrimų, leidybos, 
kultūros paveldo, architektūros, 
nacionalinius ir tarptautinius 
kultūros, meno bei visuomeni
nius projektus. 

Greta šios programos savas 
Lietuvos tūkstantmečiui skirtas 
programas bei projektus kvie
čiami rengti apskričių viršinin
kai, valstybės ir savivaldybių 
institucijos ir įstaigos, seniūni
jos ir visuomeninės organizaci
jos. 

* Šeštadienį Tėvynės są
junga, partijos viduje įsteig
dama Krikščioniškųjų de
mokratų frakciją, sukėlė bu
vusių koalicijos bendrininkų 
krikščionių demokratų nepasi
tenkinimą. Tėvynės sąjungos 
Krikščioniškųjų demokratų 
frakcijai vadovaus Irena Degu
tienė. Nei krikščionių demok
ratų vadovas Kazys Bobelis, nei 
partijos valdybos pirmininkas 
Petras Gražulis šeštadienį ne
pasirodė „Šarūno" viešbutyje 
Vilniuje, kur posėdžiavo konser
vatoriai. Abu politikai tokio pa
vadinimo frakcijos steigimą 
įvertino kaip politinį chuliga
nizmą, jie kaltina konservato
rius politinės kultūros, etikos 
stoka. Tuo tarpu frakcijos va
dovė kalbėjo, kad Tėvynės są
junga krikščioniškomis verty
bėmis remsis vykdydama poli
tiką keturiose gyvenimo srityse 
— šeimos, švietimo, kultūros ir 
darbo. (LR-Elta > 

* Pamaldumu garsėjan
tis prezidentas Rolandas 
Paksas Katalikų Bažnyčios va
dovui popiežiui Jonui Pauliui II 
pristatys savo šeimą. Kitą sa
vaitę j Vatikaną išvykstanti 
prezidento R Pakso vadovauja
ma delegacija bus neįprastos 
sudėties Kartu su valstybės va
dovu skris ne tik jo žmona Lai
ma Paksienė, bet ir dukra Inga 
bei sūnus Mindaugas. Pasak 
Lietuvos ambasadoriaus prie 
Šventojo sosto Kazio I,ozoraičio, 
oficialus susitikimai su popie
žiumi vyksta pagal seniai nusi
stovėjusias protokolo taisyklos. 
Anot K. Lozoraičio, dėl prastos 
popiežiaus sveikatos Vatikanas 

iš anksto paprašė, kad prezi
dentą ir jo šeimą lydinti delega
cija nebūtų didesnė negu 10 
žmonių. (R-Elta) 

* Seimo narys Vytautas 
Šustauskas taikosi į politi
nio kankinio aureolę. „Greit 
surengsiu mitingą nauju pava
dinimu —'Nusikalstamas politi
nis susivienijimas* Mes dar 
pažiūrėsi, kas ką", — pagrasino 
V. Šustauskas. (LR-Elta) 

* Nuo spalio 1 dienos pa
brangs darbuotojų, vykstan
čių į komandiruotes, išlaiky
mas Darbdavys, norintis, kad 
jo darbuotojas negyventų už
sienyje pusbadžiu, turės už tai 
sumokėti 33 procentų mokestį 
nuo išmokėtos sumos. Pagal 
vyriausybės nutarimą, koman
diruočių dienpinigiai neturi vir
šyti pusės atlyginimo. (LR-Elta) 

* Kairysis Nemuno kran
tas Kaune netoli Aleksoto 
tilto, neatpažįstamai pasikeitė. 
Buvusių kemsynų plotuose ne
trukus pradės veikti svarbus 
transporto žiedas. Jis sujungs 
H. ir O. Minkovskių ir Veiverių 
gatves „Dabar vyksta baigia
mieji darbai. Naująją sankryžą 
planuota atidaryti lapkričio 
mėnesį, tačiau tikimės, kad 
atidarymas įvyks anksčiau: 
spalio pabaigoje čia jau turėtų 
važinėti mašinos"', teigė Savi
valdybės statybos skyriaus ve
dėjo pavaduotojas Algirdas Vyš
niauskas. (KD-Elta) 

* Daugybė merginų iš 
Lietuvos šiemet užplūdo eg
zotiškos Rytų valstybės barus. 
Šimtai, o gal net tūkstančiai 
Lietuvos merginų, suviliotos 
pažadų užsidirbti baruose, šiais 

metais ėmė traukti į Japoniją, 
kur nuo seno gyvuoja geišų tra
dicija. Merginų tranzitą į Japo
niją tiriančių pareigūnų duome
nimis, pirmą kartą Lietuvoje 
prekyba moterimis užsiėmė 
pramogų verslo atstovai. 

(LR-Elta) 
* Lietuvoje — maistinių 

grūdų perteklius. Lietuviški 
kviečiai šiemet eksportuojami į 
Europos valstybes. Baltarusiją 
ir net į Ukrainą. Tuo tarpu pa
šarinių grūdų trūkumas kelia 
nerimą kiaulių ir paukščių au
gintojams, jie prašo leidimo im
portuoti 200,000 tonų pašarinių 
grūdų. Tačiau Rimantas Kra-
suckis, Žemės ūkio ministerijos 
Žemės ūkio ir maisto departa
mento direktorius, tvirtina, kad 
kol nebus nuimtas visas grūdų 
derlius ir nepaaiškės tikslesnis 
grūdų balansas, bus ribojamas 
bet kokių grūdų importas. Tuo 
tarpu šiemet maistiniams grū
dams yra susiklosčiusi ypač ge
ra padėtis. (VŽ-Elta) 

* Lietuvos įmonėms da
bar palanku pradėti dirbti 
Ukrainoje — ypač toms, kurios 
ateityje ketina perkelti čia 
gamybą dėl pigesnės darbo jė
gos. Pasak ,,VB Vilfima" gene
ralinio direktoriaus Žyginto Ma-
čėno, kol didžiosios užsienio 
bendrovės pernelyg nesidomi 
Ukrainos rinka, investuotojams 
šioje valstybėje nėra didelės 
konkurencijos. Nors dar išlieka 
rizika dėl didelės biurokratijos 
ir korupcijos, Ž. Mačėnas mano, 
kad Ukrainoje lietuviams pers
pektyvios tekstilės, maisto, me
dienos pramonės ir prekybos 
sritys. (VŽ-Elta) 

„Lietuvos vaikų vilties" 
komitetas, JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos padalinys, 
įsteigtas 1991 m. sausio mėn., 
tęsia savo veiklą vadovau
damasis vienu pagrindiniu 
tikslu: suteikti specifinę pa
galbą Lietuvos vaikams su 
ortopedine negalia ir nu
degimų traumomis. 

L W komitetą sudaro šie 
asmenys: pirmininkė — Gra
žina Liautaud, vicepirmininkė 
— Birutė Jasaitienė, sekre
torė — Aldona Šmulkštienė, 
iždininkas — Antanas Vala
vičius, Chicagos Shriner's ligo
ninė — Marija Kriaučiūnienė, 
Vilniaus operacinė — Dana 
Kaunienė, informacija — Jū
ratė Budrienė, reikalų vedėja 
— Birutė Jasaitienė. 

Skyrių valdybų pirminin
kės: Los Angeles — Danguolė 
Navickienė, St. Peters-
burg-Tampa — Vida Meilu-
vienė, Lietuva — Elena Ger-
vickienė. 

Šalia L W komiteto Čika
goje ir kituose skyriuose yra 
sudarytos grupės savanorių, 
kurie aukoja savo laiką globo
dami į tų vietovių Shriner's 
ligonines atvežtus vaikus ir jų 
globėjus. Savanoriai vežioja 
vaikus ir jų globėjus — tėvus į 
ligonines tyrimams, operaci
joms, gydymui, vertėjauja, su
pažindina su Amerika, jos ap
linka ir gyvenimu. Šių asme
nų, kurių skaičius siekia dau
giau kaip šimtą, indėlis į L W 
komiteto veiklą ir darbus yra 
neapskaičiuojamas. 

L W Lietuvos skyriaus 
valdybą sudaro ir jai savano
riškai talkininkauja, pagal 
išgales, JAV-ėse gydytų vaikų 
tėvai. 

Nuo pat įsisteigimo iki 
šiandien JAV-ių Shriner's 
ligoninėse gydėsi/gydosi dau
giau kaip 200 vaikų. 

Shriner's ligoninės Lietu
vos vaikus gydo veltui. L W 
komitetas iš sutelktų aukų 
apmoka vaikams ir jų globė
jams kelionę ir visą išlaikymą 
Amerikoje. Vieno vaiko ir 
kartu atvykstančio globėjo 
išlaikymo vidurkis siekia apie 
1,000 dolerių mėnesiui (į tą 
kainą įskaitoma ir kelionės 
išlaidos). Gydymosi laikotar
pis būna nuo trijų mėnesių iki 
metų laiko, o kai kada užtrun
ka ir dvejus metus. Kai kurie 
vaikai, ypač gydomi Los Ange
les nuo nudegimų, turi atva
žiuoti du, tris ar daugiau 
kartų. 

L W ortopedinė operacinė 
Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės patalpose įsteigta 
(atidaryta) 1993 m. spalio 2 d. 
Nuo tada iki dabar buvo jau 
dvylika L W JAV-ių medikų 
grupės kelionių savaitės dar
bui — mokymui Lietuvoje. 
Toms kelionėms vadovauja 
Čikagos Shriner's ligoninės 
vyriausiasis chirurgas dr. 
John L. P. Lubicky. Jis suren
ka specialistus chirurgus, 
dirbančius įvairiose JAV-ių 
ligoninėse, kurie sutinka savo 
laiką ir sugebėjimus paaukoti 
Lietuvos vaikų gydymui, ir 
vežasi juos į Lietuvą. 

Gydytojų kelionių tikslas 
yra keleriopas: a. padėti su
teikti Lietuvos vaikui kokybi
nę medicininę pagalbą, b. Va
karų pasaulio modernias me
dicinines žinias perduoti Lie
tuvos gydytojams. 

Viešnagės metu yra skai
tomos paskaitos, rengiamos 
mokymo operacijos, apžiūrima 
šimtai lietuvių vaikų ir sun
kesniems ligoniams, kuriems 
gydymas dar nėra galimas 
Lietuvoje, rekomenduojama 
atvažiuoti gydytis į Ameriką. 

Dr. John Lubicky 2002 
metais vasario mėn.. lankan

tis Lietuvoje, LR prezidento 
buvo apdovanotas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no ordinu. 

2002 m. Lietuvos Vyčių 
suvažiavime Čikagoje dr. 
John Lubicky buvo pagerbtas 
kaip daug Lietuvai nusipelnęs 
žmogus. 

2002 m. gruodžio mėn. 
Lietuvių Shrinerių organizaci
ja Čikagoje savo metinėje 
vakarienėje pagerbė dr. John 
Lubicky už jo darbus Lietuvos 
vaikams. 

L W ortopedinei operaci
nei yra gaunama įvairi įranga 
iš Amerikos įvairių ligoninių 
ir įmonių. Kai kurie reikalingi 
instrumentai ir kai kuri reika
linga įranga, kaip sterilizavi
mo sistema, komitetui gavus 
pinigų, yra perkama. Tos įran
gos vertė yra skaičiuojama jau 
iki kelių milijonų dolerių. 
Įrangos suradimu ir gavimu 
rūpinasi komiteto narė Dana 
Kaunienė ir Shriner's ligo
ninės Čikagoje operacinės vy
riausioji gailestingoji sesuo 
Norene Jamieson. 

Visos L W komiteto išlai
dos yra apmokamos Amerikos 
lietuvių aukomis. L W komi
tetas per metus praveda tris 
pagrindinius lėšoms telkti va
jus: du raštiškus aukų prašy
mus, tai Motinos dienos ir šv. 
Kalėdų vajai, ir vieną renginį 
— Šampano vakarą. L W ko
miteto skyriai savo vietovėse 
organizuoja įvairius lėšų telki
mo vajus. 

L W JAV-ių medikų gru
pės kelionės Lietuvon išlaidos 
yra apmokamos komiteto. Me
dikų išlaikymu Lietuvoje rūpi
nasi Vilniaus universiteto vai
kų ligoninė. 

Įrangos siuntos LVV orto
pedinei operacinei yra per
siunčiamos Lithuanian Mercy 
Lift dėka. LVV komitetas yra 
atvežęs į Ameriką stažuotis, 
susipažinti su vakarietiška 
medicinos technika, tiesiogi
niai patirti vakarietišką medi
cinos metodiką Lietuvos ope
racinės gydytojus. Chirurgai, 
kurie stažavosi Amerikoje, 
yra: dr. Kęstutis Saniukas, 
kuris yra Vilniaus universitet
inės ligoninės LVV ortoped
inės operacinės vyriausias chi
rurgas (Amerikoje buvo du 
kartus), dr. Šarūnas Bernotas 
— buvo du kartus, anestezi
ologe dr. Vida Meškienė, dr. 
Darius Radzevičius, plastinės 
chirurgijos specialistas dr. 
Dainius Geležauskas (staža
vosi Los Angeles), chirurgė dr. 
Dalia Balevičiūtė-Galdikienė 
mokėsi Čikagoje 2 kartus, chi
rurgas dr. Virgilijus Urbana
vičius buvo Amerikoje du kar
tus. Jie visi atvežami į Ame
riką gilinti chirurgines žinias. 

Taip pat buvo atvežtos 
trys operacinės ir bendros 
priežiūros gailestingosios se
serys, dirbančios LVV ortope
diniame skyriuje Vilniuje: tai 
Rasa Ališauskienė, Janina 
Mickevičienė ir Angelija Sau-
lėnienė. Tikslas jų atvežimo 
buvo supažindinti jas su Ame
rikos operacinės ir bendros 
priežiūros tvarka ligoninėje. 

LVV komitetas yra dė
kingas Lietuvių fondui už su
teikiamą finansinę paramą, 
kurios dėka Lietuvos gydyto
jams yra užsakomi medicinos 
žurnalai ir kita reikalinga 
mokymui medžiaga, kad nuo
lat galėtų tobulintis — moky
tis, susipažinti su naujais 
metodais. 

LVV komitetas yra dėkin
gas visiems Amerikos aukoto
jams už aukas ir pagalbą, be 
kurios šio projekto nebūtų ga
lima įgyvendinti. 

Pradėtą darbą LVV komi
tetas yra pasiryžęs tęsti ir 

savo veiklą tobulinti, kad rei
kiama pagalba pasiektų kiek 
galima daugiau Lietuvos 
vaikų su ortopedine negalia ir 
nudegimo traumomis. Taip 
pat komiteto siekis yra, kad 
Lietuvos gydytojai ir jų turima 
technika galėtų kaip galima 
greičiau pasiekti Amerikos 
lygį ir Lietuvos vaikai galėtų 
savo šalyje gauti tokią pat me
dicininę pagalbą, kokia šiuo 
metu yra galima Amerikoje. 

Vilniaus Santariškių ligo
ninėje, be moderniai įrengtų 
dviejų operacinių, vaikų orto
pediniame skyriuje prieš dve
jus metus sudėti nauji langai, 
pernai sudėtos naujos grindys, 
o 2002 metais iš pagrindų su
remontuotas visas vaikų orto
pedinis skyrius, nupirktos 
naujos lovos ir kiti baldai. Dalį 
su tuo projektu susijusių išlai
dų mokėjo Lietuva, dalį „Lie
tuvos vaikų vilties" komitetas. 

„Lietuvos vaikų vilties" 
komiteto Los Angeles skyrius 
įrengė Santariškių ligoninėje 
modernų nudegimų skyrių ir jį 
plečia bei remia. Los Angeles 
komiteto pranešimas, paruoš
tas Danguolės Navickienės, 
jungiamas prie šio pranešimo. 

J. Liautaud iniciatyva yra 
sudaromas specialus komite
tas iš jaunų lietuvių profesio
nalų, kurio tikslas yra supa
žindinti jaunus žmones su ko
miteto darbais, kad jie ateityje 
galėtų perimti mūsų darbą. 

Gražina Liautaud 

Los Angeles LVV 
komiteto 2002-2003 

metų veikla 

Į Los Angeles vis grįžta 
nudegę vaikai naujoms opera
cijoms. Vienam berniukui, 
kuris gydosi Shriner's ligo
ninėje nuo 1993 metų ir kuris 
yra pergyvenęs daugiau kaip 
30 operacijų, teks dar vieną 
kartą grįžti. Kitas berniukas 
grįžo namo, kai jam "suėjo 18 
metų, nors jam dar reikėjo 
užbaigti „padailinimus". Šių 
metų spalio mėnesį grįžta 
mergaitė su veido deformaci
jom ir berniukas su nudegu
siom rankom ir akimi. 

Nuo 2001 metų su LA LVV 
komitetu pradėjo bendradar
biauti dr. Jonas Domanskis, 
kuris ne tik prisideda prie 
veiklos labai reikalingais 
patarimais, bet jau du kartus 
(2002 ir 2003 metais) lankėsi 
komiteto įrengtame nudegimų 
centre Respublikinėje Vil
niaus universitetinėje vaiko 
ligoninėje (RVUVL) konsul
tuoti ligonių ir daryti operaci
jų. Jam asistuoja abu trauma
tologijos skyriaus chirurgai — 
dr. Dainius Geležauskas ir dr. 
Vidas Misevičius, kurie anks
čiau stažavosi pas Los Angeles 
plastikos chirurgus. Per šių 
metų apsilankymą dr. Do
manskis padarė sudėtingą 
operaciją, užbaigiančią burnos 
reformavimą vyresniam ber
niukui, kuris praėjusių metų 
pabaigoje turėjo grįžti į Lie
tuvą. Patarus dr. Domanskiui. 
LA LVV nupirko RVUVL ope
racinei video sistemą, su kuria 
užsienio chirurgai galės ste
bėti Lietuvoje daromas ope

racijas ir duoti patarimus. 
Lina Sipavičiūtė, kuri bu

vo gydoma Detroito Provi-
dence ligoninėje, grįžo namo, 
bet įvyko komplikacijų dėl ne 
visiškai sugijusios žaizdos. Ją 
atvežė gydytis į RVUVL trau
matologijos skyrių, kur laiki
nai ją prisiglaudė neurochi-
rurgas dr. Gintaras Migaus-
kas ir galutinai išgydė. Dr. 
Migauskas paprašė LA LVV 
komiteto parūpinti jam sta
žuotę Amerikoje. Tuo reikalu 
padeda rūpintis dr. Domans
kis. 

Julijos ir Emiliaus Sinkių 
šeimos fondo dėka 2003 me
tais buvo praplėstas RVUVL 
traumatologijos skyriaus nu
degimų centras. Suremon
tuota dar viena keturių ligo
nių palata, įrengtas tvarstymo 
kambarys su operacinės pajė
gumais, chirurgų nusiprausi 
mo kambarys, poilsio/žaidimo 
kambarys, sesučių postas bei 
pora dušų ir tualetų. Oficialus 
atidarymas įvyko balandžio 
15-ą dieną. Dalyvavo daug 
garbės svečių, jų tarpe — 
buvęs Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir Alma 
Adamkienė, sveikatos minist
ras Juozas Olekas ir Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkė Dangutė Miku-
tienė. Įvykis susilaukė daug 
dėmesio spaudoje, per radiją ir 
televiziją. 

2003 metų pradžioje Los 
Angeles LVV komitetas gavo 
prašymą iš amerikiečio pro
tezuotojo Jon Batzdorff padėti 
jam finansuoti priežiūrą jau
nos lietuvaitės, kuri, prara
dusi abi kojas virš kelių ir 
vienos rankos valdymą, susi
rado jį per internetą ir prašėsi 
jo pagalbos. Jis buvo nuvykęs į 
Lietuvą savomis lėšomis pa
mokyti jos protezuotojus pri
taikyti jai dirbtines kojas, nes 
aniems vis nesisekė ir mer
gina negalėjo vaikščioti be di
delių skausmų. Kai jam grįžus 
namo vėl atėjo maldavimas 
pagalbos iš tos pačios mer
gaitės, jis pasiryžo ją atsivežti 
į Santa Rosa Kalifornijoje ir 
kelis mėnesius ją čia gydė 
nemokamai, o paskui su ja 
grįžo į Lietuvą ir skaitė pro-
tezuotojams paskaitas, naudo
damas pacientę kaip pavyzdį. 

Los Angeles LVV komite
tas, radęs nuostabią progą 
pagerinti protezavimą ir 
reabilitaciją Lietuvoje, kartu 
su Čikagos komitetu paaukojo 
gydytojui 6.000 dol. ir surinko 
daugiau kaip 2.000 dol. iš kitų 
asmenų ir organizacijų. Ta 
jauna lietuvaitė dabar vaikš
to, lipa laiptais ir net šoka. 
Dėkingas Jon Batzdorff mielai 
sutiko skaityti paskaitas 
RVUVL dr. Saniuko ortopedi
jos skyriuje ir Utenos reabili
tacijos centre, kuris yra 
RVUVL filialas. Jis taipogi 
žada nuvežti jiems protezavi
mo įrengimų. 

Šiais veiklos metais mece
natais tapo ir Los Angeles 
Lietuvių tautiniai namai, kai 
jų aukos pasiekė 10.000 dol. 
sumą. Rėmėjų dosnumas lei
džia daug pasiekti. 

Danguolė Navickienė 

AUKOS VYDŪNO FONDUI 

Justino ir Audriaus Kirvelaičių gimtadienių proga 
Vydūno fondui aukojo: 
Mantas Kirvelaitis $110. Vilūne Kirvelaitis $85. Jonas ir 
Gitana Variakojai $80. Paulius ir Colleen Jozaitis $60: 
po $50 aukojo: Julius Bružas. Bronė Jozaitis. Kazys ir 
Regina Kreivėnai, Vytautas Mikūnas, Liudas ir Albina 
Ramanauskai. Klaudijus Sipavičius, Jovita Strikas. 
Romanas ir Rasute Stropai: po $40 aukojo: Antanas ir 
Emilija Paužuoliai. dr. Renata Staniškis; po $25 aukojo: 
Gediminas ir Irma Deveikiai. Mykolas ir Zita Deveikiai. 
Sigitas ir Janina Miknaičiai, Albinas ir Birute 
Sasnauskai. Jonas ir Vida Maleiškos; po $20 aukojo: 
Michael and Michelle Culligan, Tom ir Janine McGrath. 
Tom ir Sue Pierasek. 
Viso buvo suaukota $1000. Vydūno fondas visiems 
širdingai dėkoja. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Seklyčioje" spalio 1 d., 
trečiadienio popietės progra
moje, bus rodoma videojuosta 
„Vakaras Kauno operos teat
re". Linksma Mozarto ir 
Strauso muzika, puikios deko
racijos, iškilmingi artistų rū
bai sudarys tikrai šventišką 
nuotaiką. Dalyvaus ir Alek
sandras Plėnys (video eksper
tas), kuris jau ne pirmą kartą 
parūpina įdomių ir linksmų 
videojuostų trečiadienio po
piečių žiūrovams. Visi kvie
čiami ir laukiami linksmai 
praleisti popietę. 

Palangos laivo jūrų skau
tų registravimas vyks spalio 3 
d. St. Mary of the Lake 
mokykloje, New Buffalo, MI, 3 
v.v. Vaikai priimami nuo 6 
metų. Jeigu turite klausimų, 
skambinkite sesei Mildai 269-
469-9880 (dieną), 269-469-
0231 (vakare) arba milda@tri-
ton.net 

Daumanto - Dielininkai-
čio jaunųjų ateitininkų kuopos 
kitas susirinkimas vyks spalio 
5 d. Prašome dalyvauti šv. 
Mišiose Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje pilna uni
forma. Tuojau po šv. Mišių 
vyks susirinkimas Ateitininkų 
namuose vaikams nuo darže
lio amžiaus iki aštuntojo sky
riaus. Registravimas vyks iki 
lapkričio 15 d. Jeigu turite 
klausimų, skambinkite globė
joms Laimai Aleksienei 708-
442-5869 arba Rasai Kas-
niūnienei 708-403-4988. 

Spalio 13 d. Tėvų pranciš
konų vienuolyne Kennebunk-
porte, Maine, bus aukojamos 
šv. Mišios už mirusius atei
tininkų korp. „Kęstutis" na
rius. Prieš 77-erius metus, 
1926 m. spalio 13 d., įkurtos 
ateitininkų ..Kęstučio" korpo
racijos nariai tą dieną prašomi 
savo maldomis prisiminti 
mirusius brolius kęstutiečius. 

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

Kviečiame į MaRiTa fondo 
vajų spalio 4 d., šeštadienį, 
Jackson Park Yacht Club, 
6400 S. Promontory Drive. 
nuo 4 iki 11 v.v. Veiks bufetas, 
baras ir loterija. Gros Lub-
riphomc grupė, vadovaujama 
Riek King. MaRiTa fondas 
susikūrė šaltame Michigano 
ežere žuvus Taurui ir Rimui 
Gaižučiams bei Martvnui 

Meškauskui. Fondo tikslas -
platinti informaciją, kad šito
kių tragedijų išvengus ir pa
siruošus saugiai laivininkys
tei. MaRiTa fondas yra pelno 
nesiekianti organizacija. Dau
giau informacijos gausite 
www.mari tafoundat ion.org 
arba kreipiantis į Kovaldą 
Balčiauską 1020 South Wa-
bash Ave. Suite 8C Chicago, 
IL 60605, tel. 312-986-8407. 

Čikagos Lietuvių suval
kiečių draugijos gegužinė 
įvyks spalio 5 d., sekmadienį, 
12 vai. p.p., Šaulių namuose: 
2417 W. 43 Str. Gros A. Bar-
niškio orkestras. Bus skanaus 
maisto, veiks baras. 

BALFo atstovai spalio 5 d., 
sekmadienį, prie Švč. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios, Marąuette Parke, 
prieš ir po šv. Mišių dalins 
metinės rinkliavos vokelius. 
Vokeliai ten pat bus surenka
mi po savaitės, spalio 12 d., 
sekmadienį. 

Baigiantis vasarai ir jos 
linksmybėms gamtoje, brigh-
tonparkiečiai rengia naujo 
sezono šventę „Rudens links
mybės" spalio 4 d. Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo parapijos didžiojoje 
salėje (4420 S. Fairfield ir 44-
tos gatvės kampas). 6 vai. v. 
vakarienė, po to - programa, 
muzika, šokiai, laimikių trau
kimas ir kt. Šokiams gros Al
gimanto Barniškio ansamblis. 
Bilietai platinami sekmadie
niais bažnyčios gale prieš ir po 
10 vai. r. šv. Mišių. Vietas ga
lima užsisakyti skambinant 
Evelinai Oželienei 773-254-
7553 arba Salomėjai Daulie-
nei 773-847-4855. Šventę ren
gia JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba. 

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

Metinis LFK „Lituanicos" 
rudens balius (53-sis) šiemet 
įvyks spalio 25 d. PLC, Le-
monte. didžiojoje salėje. Re
gistruotis skambinant Laimai 
Glavinskienei tel. 630-323-
6302. 

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

Marijos Nekaltojo Prasi
dėjimo seserų rėmėjų sąskry
dis vyks Putname, Connecti-
eut, seselių vienuolyne, Vėli
nių dieną, sekmadienį, lap
kričio 2 d. Šio sąskrydžio šv. 
Mišias aukos ir pamokslą sa
kys (11 v. r.) vienuolyno kape
lionas kun. Vytautas Gedvai-
nis. Po pietų vyks Naujosios 
Anglijos rėmėjų posėdis, iš 
Lietuvos atvykusi vienuolijos 
vyriausioji vadovė ses. M. Ig
ne Marijošiūtė pasidalins 
mintimis apie seselių veiklą 
ir apaštalavimą Lietuvoje. Po 
to bus prisiminti mirusieji: 
bus lankomos kapinės, šventi
nami paminklai, vienuolyno 
koplyčioje vyks Mišparai už 
mirusiuosius. Visi kviečiami! 
Norintys dalyvauti tel. 860-
928-7955 praneša ne vėliau 
kaip iki spalio 27 d. . 

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

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos vaikų šv. Mišios vyks 
beveik kas mėnesį, pirmąjį sek
madienį, 9:00 v. r. (sekite 
„Draugą"). Kviečiame visus 
vaikus, tėvelius, senelius ir 
vaikus mylinčius. Skambinkite 
ses. Laimutei 630-243-1070 
arba Grasildai 708-352-3405. 

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

Arvydas ir Nelė Paltinai, 
atlikę koncertinius įsiparei
gojimus Kanados lietuviams, 
rengiasi kelionėn į Čikagą. Jų 
atliekamas pramoginių dainų 
koncertas vyks spalio 5 d., 
sekmadienį. 3 v.p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Kon
certo bilietai gaunami „Sek
lyčioje", Morkūnų Plaza & 
Deli ir Jaunimo centre vei
kiančioje LTSC raštinėje. 

Šakiečių klubo narių su
sirinkimas vyks šį ketvirta
dienį, spalio 2 d., 1 vai. p.p.. 
Šaulių namuose. Nariai ragi
nami dalyvauti. 

„Draugo" svečiai: LR gen konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, LR ambasados JAV sekretore kultūros ir 
švietimo reikalams Jurgita Dapkute, ..Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė ir detroitiškiai (iš Michigano 
valstijos! Jolanta Zaparaekienė ir Lietuvišku melodijų valandėlės vedėjas Algis Zaparackas J. Kuprio nuotr. 

http://ton.net
http://www.maritafoundation.org
mailto:plietuvis@wp.pl


LIETUVIŲ OPERA RYŽTASI 
NAUJAM SEZONUI 

Lietuvių opera šį rudenį 
pradeda 48-jį savo veiklos 
sezoną. Sunku net patikėti, 
kad jau greitai švęsime jos 
auksinę sukaktį . Vyresnioji 
karta yra dar gyvi Lietuvių 
operos užgimimo 1956 metais 
liudininkai ir gerai prisimena 
jos vargus, sunkią kūrimosi 
pradžią. J ie tuomet nebūtų 
drįsę net pamąstyt i , kad 
pasiryžėlių sukurtas kultūri
nis klasikinės muzikos viene
tas, per kurio gretas pereis 
šimtai choristų, išsiugdys sau 
puikių solistų, sulauks dienos, 
kai ryšis' švęsti net garbingą 
savo auksinę sukaktį. O vis 
dėlto tai, apie ką anuomet nie
kas nesvajojo, nebėra sapnas, 
bet artėjanti tikrovė, ir ši su
kaktuvinė šventė šiandieną 
jau nebe už kalnų. Per visus 
tuos praeities metus Lietuvių 
opera buvo su mumis, palaikė, 
kėlė išeivijoje tautinę sąmonę 
tuo metu, kai tauta nešė ver
govės jungą ir jos laisvei di
delių prošvaisčių dar nesima
tė. Metai po metų Lietuvių 
opera kiekvieną pavasarį kvietė 

mus į didžiulę malonių išgy
venimų šventę, kėlė mūsų 
nuotaiką, stiprino ryžtą atei
čiai, kad vieną dieną į Lietu
vių operą sulauksime atvyks
tant dainininkų iš laisvos Lie
tuvos. Tos dienos, jei ir ne visi, 
bent daugelis sulaukė. 

Prieš' kurį laiką Lietuvių 
operos valdyba savo nuolati
niams rėmėjams išsiuntinėjo 
laiškus, pranešdama savo 
ateinančio sezono planus: sta
tyti ypatingo grožio, skambią, 
žiūrovų mėgiamą G. Verdi 
operą „Trubadūras" ir tuo pa
čiu prašydama bičiulius auko
mis prisidėti prie jos pastaty
mo. 

Kaip kiekvieneriais me
tais, prie laiške išreikšto pra
šymo valdyba pridėjo ir lote
rijos laimėjimų knygutę, tikė
damasi, kad ją gavusieji neat
sisakys, loterijos bilietėlius 
paims, o jie tekainuoja tik po 
dolerį. 10 dol. — už knygutę. 
Visiems, kurie atsilygindami 
už bilietėlius, pridės dar, kaip 
dažnai būdavo, ir asmeninę 
auką, Lietuvių opera bus ypa-

LIETUVIU FONDO POSĖDIS 
Lietuvių fondo valdybos 

posėdis įvyko rugsėjo 16 dieną 
Pasaulio lietuvių centre, pir
mininkaujant pirmininkui P. 
Kiliui. Posėdžio darbotvarkė 
buvo daugiau informacinio 
pobūdžio. Pradžioje A. Tamu
lis pateikė trumpą informaciją 
apie JAV LB Tarybos sesiją 
Omahoje, Nebraskos valstijo
je, rugsėjo 12—14 dienomis. 
Jis dalyvavo kaip svečias. 
Apie Lietuvių fondo ir bend
ruomenės santykius vyko dis
kusijos, bet kokios išvados bu
vo padarytos, j am nežinoma. 

Po to kalbėjo pirmininkau
jantis. Yra gauta dalis J . 
Ručio palikimo, bet dar dides
nė dalis neišmokėta. Eina per 
„probate". Be to, J. Ručys yra 
palikęs ir žemės. Iki ją gausi
me, turės vykti tokia pati pro
cedūra. 

Namo pardavimas Berlyne 
po truputį slenka į priekį. LF 
turi pasirašęs sutartį su dr. 
Kupfer dėl namo pirkimo už 
650.000 EU. 

Vytas Vaitkus padarė pra
nešimą apie LF golfo žaidynes. 
Lietuvių fondo metinis pokylis 

vyks lapkričio 8 d. PLC di
džiojoje salėje. Gros brolių 
Švabų orkestras. Aptartas LF 
vajaus laiškų ruošimas ir jų 
išsiuntinėjimo talka. Taip pat 
aptarti 2004 metų LF kalen
doriaus ir kalėdinių sveikini
mo kortelių spausdinimo rei
kalai. Iškilo klausimas dėl LF 
turimos žemės Wisconsine. 
Dabar yra geras laikas par
duoti, nes nekilnojamos nuo
savybės vertė žymiai paki
lusi. Dr. A. Razmos nuomone, 
dar nėra reikalo ja atsikra
tyti, nes netoliese vyksta gerų 
namų statyba ir jos vertė vis 
kils. Tą reikalą dar svarstys 
taryba. 

P. Kilius posėdžio pabaigo
je pranešė liūdną žinią, kad 
mirė Antanas Juodvalkis, 
buvęs LF valdybos narys. 

Posėdyje dalyvavo: R. 
Astrauskas, St. Džiugas, P. 
Kilius, V. Kleiza. A. Raz-
mienė, A. Tamulis. V. Vaitkus 
ir LTF pirm. dr. A. Razma. 
Dėl rimtų priežasčių nedaly
vavo: Sigita Balzekienė ir Ra
moną Stephens — Žemaitienė. 

St. Džiugas 

IŠLAIKYKIME 
LIETUVYBĖS ŽIDINIUS 

Lietuviškos parapijos yra 
gyvieji išeivijos dvasinio susi
telkimo, tautinio bei kultūri
nio būrimosi. bendravimo ir 
ugdymo židiniai. Spalio mėne
sį Čikagos arkivyskupijoje 
skaičiuojami Mišių lankyto
jai. Čikagos apylinkėje veikia 
trys lietuviškos parapijos ir 
viena misija, kur galime mels
tis ir bendrauti gimtąja kalba 
kaip savo tautos namuose. To
dėl visus lietuvius, ypač nau
jai atvykstančius, raginame 
kuo gausiau dalyvauti šv. Mi
šiose artimiausioje lietuviško
je parapijoje, kur po Mišių 
galėsime susiburti ir paben
drauti parapijų salėse. Mūsų 
visų aktyvus dalyvavimas 
padės išsaugoti šiuos lietuvy
bės židinius dabartinei ir atei
nančioms kartoms. 

Šv. Mišios sekmadieniais 
lietuvių kalba vyksta: 

Šv. Antano parapijoje (Ci
cero) sekmadieniais, 9 v.r., 
1510 South 49th Court, Ci
cero, IL; tel. 708-652-0231. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje (Marquette Park), 
sekmadieniais, 8; 10:30 v. r., 
6858 South Washtenaw Ave-
nue. Chicago, IL: tel. 773-776-
4600. 

Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo parapijoje (Brighton 
Park) sekmadieniais, 10 v.r., 
2745 West 44th Str., Chicago, 

IL: tel. 773-523-1402. 
Palaimintojo Jurgio Matu

laičio misijoje (Lemont, IL) 
sekmadieniais, 9 ir 11 v. r., 6 
v. v., 14915 127th Str., Le
mont, IL; tel. 630-257-5613. 

Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų federacija 

Čikagos Lietuvių operos 1989 m. pastatytos G. Verdi operos ..Trubadu 
ras" programos viršelio piešinys Dail. Ada Sutkuvienė. 

tingai dėkinga, nes kiekvienas 
rėmėjo doleris palengvina val
dybos finansinę naštą. 

Pasitaiko vienas kitas ir 
kitaip manantis, girdi, ar ne 
laikas būtų Lietuvių operai 
uždaryti savo „kromelį" ir ne
bekvaršinti žmonėms galvų su 
prašymais. Gerų patarimų tu
rintieji paaiškina, kaip ir kur 
tuos visuomenės aukojamus 
pinigus būtų galima išleisti. 
Klausantis tokių kalbų, kyla 
klausimas, kažin ar daug taip 
manantys patys suaukoja — 
aukų sąrašuose kritikų pavar
džių retai tesimato. 

Tiesa, kad visuomenė au
kų prašymais yra dažnai var
ginama, tačiau nuosekliau 
galvojantis aukotojas, daug 
galvos nekvaršindamas, apsi
spręs, kam aukoti, kuriuos 
kultūrinius renginius remti, 
nes jam yra aišku, kiek tik au
kų dėka sulaukiame aukšto 
masto lietuvių kultūrą ke
liančių renginių išeivijoje. Ne 
kitaip atsiranda platesnės 
apimties renginiai ir ameri
kiečių kultūriniame gyveni
me. 

Priminsime Lietuvių ope
ros bičiuliams, kad skiriamas 
aukas galima nurašyti nuo 
federalinių mokesčių — Fede-
ral Tax Nr. yra 36-2935678. 
Aukotojų pavardės ir visos 
aukos ateinantį pavasarį bus 

Danguolė Jurgutienė. Iš parodos. 

Danguolės Jurgutdenės, 
dailininkės iš Michigan vals
tijos, paroda bus atidaryta 
spalio 11 d., šeštadienį, Bal-
zeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Paroda dedikuojama 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750-mečiui. Bus rodo
mas specialiai šiai progai su
kur tas ciklas: „Valdovas", 
„Amžių vingiuose", „Kelias į 
karūną". 

įrašytos operos spektakliui 
skirtame programos leidinyje. 

Apie „Trubadūro" spektak
lį smulkiau rašyti šiuo metu 
dar kiek per anksti, apie jį bus 
ne kartą ateityje užsiminta 
spaudoje. Paminėsime tik, 
kad spektaklio muzikinės 
dalies vadovas ir dirigentas 
vėl bus maestro Alvydas Va-
saitis. Operos valdyba pasiža
da ir šiais metais „Trubadū
rui" surasti puikių solistų, o 
choras jau pradėjo repetuoti 
savo partijas ir tvirtai kibo į 
darbą. 

Vienas iš artimesnių ren
ginių, apie kurį valdyba norė
tų Lietuvių operos rėmėjams 
jau dabar priminti ir prašo 
kalendoriuje pasižymėti, kad 
rudens vajaus baigiamasis po
kylis, kurio metu vyks ir lai
mingųjų loterijos bilietėlių 
traukimas su puikia koncerti
ne programa, vyks šeštadienį, 
lapkričio mėn. 22 d., Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Ren
ginio vadovas — valdybos pir
mininko pavaduotojas Jurgis 
Vidžiūnas prašo iš anksto su
daryti stalus, o dėl užsakymų 
skambinti jam šiuo telefonu: 
773-767-5609. Šis Operos ru
dens pokylis publikos yra mė
giamas ir paprastai sutrau
kia daug svečių. 

J. Končius 

, DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 
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KŪRINIAI 
FORTEPIJONUI 
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JUOZO BERTULIO KURINIAI 
FORTEPIJONUI 

Šią knygą, sudarytą ir re- lyje, adresu 4545 West 63rd. 
daguotą Aušros Kučinskie- Street, Chicago, IL 60629. 
nės, sudaro kompozitoriaus, Teirautis telefonu 773-585-
pedagogo. choro dirigento 9500. Parengia 
Juozo Bertulio kūriniai for
tepijonui. 

Kūriniai fortepijonui yra 
ta sritis, kur bene dažniau
siai taikytos kompozicinės 
naujovės. Šie kūriniai istori
niu požiūriu yra vieni pirmų
jų lietuvių muzikoje, kur ne
dvejojant ir ryškiai prabilta 
modernia XX a. muzikine kal
ba. 

I šį rinkinį pirmiausia 
siekta atrinkti dar nepubli
kuotus kūrinius fortepijonui. 
Taip pat įtraukti charakte
ringiausi ir vertingiausi kom
pozitoriaus opusai, sukurti 
šiam instrumentui. Kūriniai 
pateikti prisilaikant chrono
loginio nuoseklumo ir išdės
tyti sunkėjančia tvarka. Pra
džioje publikuojami solo kū
riniai, po to - fortepijoniniai 
ansambliai. 

Ši Bertulio kūrinių rinkt
inė turėtų papildyti ir pra
plėsti pianistų repertuarą. 
Šias pjeses neabejotinai gali
ma taikyti pedagoginiame 
darbe, mokantis skambinti 
fortepijonu. 

Knygos kaina 12 dol., 
pridedant 8,75% mokestį už
sisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol., už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. 
mokestis. Įsigyti norimų kny
gų galima „Draugo" knygyne-
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SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

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


