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numeryje: 
Dar v i enas pavo ju s 
š i rdžia i . L i g o n i n ė — 
namai gi j imui . Ka šį 
ka r t ą p a t a r i a ž inovai . 

2 psl. 

Kas m u s v e r č i a nuo la t 
skubėt i . A m e r i k a i 
šiuo m e t u r e i k i a naujų 
d r a u g u . 

3psl. 

Visi e s a m e p a š a u k t i \ 
šventumą. P a d ė k i m e 
įamžint i a r k i v y s k u p ą 
Mečislovą Rein į . 
Ypat ingos k r i k š t y n o s . 
Mūsų d a r ž a i i r 
darže l ia i r u d e n į . 

4 psl. 

63-asis ALTo 
suvaž iav imas . „Poezijos 
pavasa r i s ruden į " . 
P leč iamas F i r s t 
Pe r sona i b a n k a s . CLM 
re ika l ing i mokyto ja i . 
Pa la imin to jo J u r g i o 
Matula ič io misi jos 
choro k a l ė d i n i ų 
giesmių k o n c e r t a s . 

6 psl. 

Sportas 
* I lgų n u o t o l i ų bėg ika s 

P e t r a s S i l k i n a s pirmadienį 
pasiekė daugiau kaip pusmetį 
trukusio žygio per Europos sos
tines baigmės tašką — Portu
galijos sostinę Lisabona. Čia 
jam buvo surengtas sutikimas 
Lietuvos ambasadoje, Europos 
Komisijos ir Europos Parla
mento atstovybėse. P. Silkino 
atvykimas į Lisaboną sulaukė 
didelio Portugalijos žiniasklai-
dos susidomėjimo. Bėgimą per 
Europą baigęs 62 metų P. Sil
kinas sakė, jog , jaučiasi neblo
gai, nors šiek tiek pavargęs". P. 
Silkinas mano, kad bėgimas 
buvo prasmingas. „Tikiu, kad 
buvo prasminga bėgti. Norėjau 
parodyti Lietuvą, jos žmones 
bei pažiūrėti, kaip kitur žmo
nės gyvena", teigė jis. 

* 2003 m. pasau l io galiū
nų konkurso v i c e č e m p i o n a s 
Žydrūnas S a v i c k a s savaitgalį 
Atlantoje (JAV) atstovavo pen
kių narių pasaulio rinktinei, 
kuri dvi dienas trukusiose var
žybose 272:262 įveikė ameri
kiečius. Asmeninėje įskaitoje 
su 25 taškais lietuvis užėmė 9 
vietą. 

* Š ių metų Europos vyrų 
krepšinio č e m p i o n ė Lietuvos 
rinktinė kitų metų Atėnų olim
pinėse žaidynėse žais B grupėje 
kartu su JAV, Graikijos, Aust
ralijos, Puerto Rico ir Angolos 
komandomis. 

Naujausios 
zimos 

* Prez identas pasirašys 
pataisą , leisiančią viešai tirti 
Prezidentūrą sudrebinusį skan
dalą. 

* JAV a m b a s a d o r i u s 
sveikina ryžtą išsaugoti tin
kamą finansavimą krašto ap
saugai. 

* Rag in imuose preziden
tui a t s i s ta tydint i liberalde-
mokratai įžvelgė „psichologinį 
šantažą". 

* Se imo komite tas nepri
taria s iūlymui privačių asme
nų labdarą skatinti mokesčių 
lengvata. 

Konservatoriai: prezidentas neturi moral inės 
teisės eiti savo pareigai 

V i l n i u s , lapkričio 8 d. 
(BNS-Elta) — Šeštadienį Vil
niuje vykęs neeilinis 7-asis opo
zicinės Tėvynės sąjungos (TS) 
suvažiavimas paragino prezi
dentą Rolandą Paksą atsistaty
dinti, nes j is prarado moralinį 
autoritetą. 

„Prez iden tas Lietuvą at
vedė pavojingai arti prie 'mafi
jos diktatūros ' slenksčio. Rusi
jos nešvarių pinigų ir specialių
jų tarnybų įtaka Lietuvoje pa
siekė pavojingai aukštą lygį.C) 
Mūsų valstybė praranda mus 
remiančių valstybių pasit i
kėjimą. Jos negali būti tikros, 
kad iš aukščiausių mūsų vals
tybės pareigūnų kabinetų infor
macija nenutekės trečiosioms 
šalims", pažymima TS pareiški
me. 

Nukelta į 5 psl. 

Tėvynės sąjungos suvažiavime (iš dešinės) buvęs konservatorių vadovas Vytautas Landsbergis, prie konservato
rių prisijungusios Lietuvos dešiniųjų sąjungos vadovas Vidmantas Žiemelis, konservatoriai — Kazys Starkevi
čius, Arvydas Vidžiūnas, konservatorių vadovas Andrius Kubilius. Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr. 

Prez identas Rolandas Paksas 
neket ina atsistatydinti 

Vilnius, lapkričio 10 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas pareiškė neatsistatydin
siąs iš savo pareigų dėl skanda
lo, spectarnyboms paskelbus 
įtarimus dėl galimų prezidento 
aplinkos kai kurių atstovų ryšių 
su tarptautiniais nusikaltėliais. 

„Ne, aš neatsistatydinsiu. 
Neatsistatydinsiu, nes nepažei-
džiau nei Konstitucijos, nei 
priesaikos, nei įstatymų", pir
madienio vakarą spaudos kon
ferencijoje Vilniuje pareiškė R. 
Paksas. 

Prezidentas teigė griežtai 

pertvarkysiąs savo patarėjų ko
mandą. Jo teigimu, vietoje nu
šalinto patarėjo nacionalinio 
saugumo klausimais Remigi
jaus Ačo bus kitas pareigūnas. 

„Prezidentūra turi dirbti, 
patarėjai turi dirbti. Reorgani
zacija bus tas veiksmas, kuris 
parodys, kas dirbs, kas ne
dirbs", sakė R. Paksas. 

Prezidentas teigė sust ip
rinąs savo patarėjų gretas, ir 
..todėl kviečia į f) autoritetus". 
J is pranešė, kad vienas iš nau
jų patarėjų „gali būti" lietuvių 
išeivijos Nukelta \ 5 psl. 

Paaiškėjo mįslingos Rusijos 
bendrovės įtaka Lietuvos politikai 

V i l n i u s , lapkričio 10 d. 
(BNS) — Galimas grėsmes 
valstybiniam saugumui tirianti 
par lamentinė komisija gavo in
formacijos apie Rusijos bend
rovės „Almax" įtaką politi
n iams reiškiniams Lietuvoje. 

„Mus painformavo, jog 'Al-
max' dirba du žmonės, kurie 
nepaprasta i gerai daro anali
zes. Ten sėdi maždaug Nobelio 
premijos vert i genijai, kurie 
puikiai žino, kas dedasi Lietu
voje", sakė komisijos pirminin
kas Aloyzas Sakalas. „Tie žmo
nės geriau žino apie padėtį Lie
tuvoje, negu jūs čia visi kores
pondentai kar tu sudėjus", pri
dūrė jis, atsisakydamas dau
giau komentuoti, kadangi Vals
tybės saugumo departamento 
pateikta medžiaga kol kas yra 
slapta. 

„Kiekviena gera analizė, 

Dyžas oaKčiias 

kurią paskaito atitinkami žmo
nės, daro jų smegenims įtaką", 
sakė A. Sakalas, paklaustas, ar 
„Almax" darė įtaką Lietuvos 
politiniams įvykiams. 

Komisijos pirmininkas ža
dėjo, jog jau antradienį žurna
listai sužinos, „ar yra ryšys 
t a rp prezidento aplinkos ir 
'Almax'". Nukelta i 5 psl. 

Saugumo vadovas vėl bendrauja 
su prezidentu 

Pabaltijo Dainų šventės — pasaulio paveldo 
šedevras 

V i l n i u s , lapkričio 10 d. 
(BNS) — Įtar imų dėl prezidento 
Rolando Pakso aplinkos galimų 
ryšių su tarptaut iniais nusikal
tė l i a i s pate ikusio Vals tybės 
s augumo departamento (VSD) 
genera l in is direktorius Mečys 
Lau r inkus pirmadienį po susi
t ik imo su prezidentu patikino, 
kad barjerų bendradarbiauti su 
Prez iden tūra nebėra. 

Pamatęs P rez iden tūros 
spaudos konferencijų salėje 
susir inkusį didelį būrį žurnalis
tų, t a r p kurių buvo ir keliolika 
prezidento patarėjų, referentų 
ir ki tų Prezidentūros darbuoto

jų, M. Laur inkus garsiai de
monstratyviai atsiduso. 

M. Laurinkus prieš savaitę 
Seime pareiškė, kad dalis pre
zidentui skirtos slaptos saugu
mo informacijos pasiekdavo ir 
nus ika l s tamo pasaulio atsto
vus. J is teigė, kad su prezidentu 
jie sutarę, kaip keisis informaci
ja , tačiau smulkiau bendradar
biavimo mechanizmų nepaaiš
kino. 

VSD vadovas patvirtino, 
kad tam tikrą laiką bendradar
biavimo su Prezidentūra nebu
vo, tačiau jį norima atnaujinti. 

Nukel ta į 5 psl. 

V i ln ius -Paryž ius , lapkri
čio 10 d. (Elta) — Dainų šventes 
rengiančio Lietuvos l iaudies 
kultūros centro direktorius Juo
zas Mikutavičius džiaugiasi ži
nia, kad UNESCO trijų Baltijos 
valstybių dainų švenčių tradici
ją pripažino vienu iš pasaulio 
žodinio ir nematerialaus pavel
do šedevrų, ir laiko šį pripažini
mą naudingu Lietuvai daugiau 
moraliniu požiūriu. 

„ U N E S C O pripažinimas 
nusako Dainų šventės esmę — 
kad tai yra nacionalinis, valsty
bės masto reiškinys. Šia prasme 
Pasaulio lietuvių dainų šventė 
išeina iš Lietuvos ribų ir tampa 

pasauline kul tūros vertybe", 
sakė J. Mikutavičius. 

Tarptautinė vertinimo ko
misija Paryžiuje iš viso svarstė 
70 pasiūlytų bylų, iš jų į UNES
CO Žodinio ir nematerialaus pa
saulio paveldo šedevrų sąrašą 
buvo įtrauktos 28. 

Dainų ir šokių šventės tra
dicija Lietuvoje gyvuoja 79 me
tus — 1924 metais buvo sureng
ta pirmoji Dainų diena. Nuo 
šios datos iki šių metų buvo su
rengta 15 Dainų švenčių. Paly
ginti su Latvija ir Estija, Lie
tuvoje dainų ir šokių šventės 
tradicija atsirado vėliau dėl ca
rinės Rusijos valdžios represijų. 

Pasaulio lietuvių dainų 
šventė Vilniuje kas 4 metus su
buria į didžiulius šventinius 
renginius įvairių sričių mėgėjų 
meno kolektyvus bei profesiona
liosios kul tūros atstovus iš 
Lietuvos bei įvairių pasaulio 
valstybių. Dainų šventėse daly
vauja vidutiniškai po 30,000 
dalyvių. 

UNESCO pateiktoje „nomi-
nacinėje byloje" teigiama, kad 
„kultūriniu-istoriniu požiūriu 
tautinė dainų ir šokių šventės 
tradicija yra daug prisidėjusi 
prie tautinės Lietuvos kultūros 
formavimosi XIX a. pabaigoje — 

Nukelta \ 5 psl. 

JAV operuotas 
parlamentaras 

K. Bobelis sveiksta 
V i l n i u s , lapkričio 10 d. 

(Elta) — Šiemet kovo mėnesį 
80-ąjį gimtadienį atšventęs Sei
mo narys Lietuvos krikščionių 
demokra tų pirmininkas Kazys 
Bobelis po JAV atliktos kaklo 
slankstel io operacijos sveiksta. 

„T ik imas i , kad po poros 
dienų j is išeis iš ligoninės", sa
kė Seimo nario padėjėja-sekre
torė Audronė Dėjienė. 

Pa sak jos, K. Bobelis buvo 
išvykęs į JAV visai kitais rei
kala is , tačiau sunegalavęs krei
pėsi į gydytojus, kurie, atlikę 
ty r imus , lapkričio 7 dieną reko
mendavo operuotis. 

R u s i j o s v e r s l i n i n k o 
g r a s i n i m a i 

n e b a u g i n a s a u g u m o 
v a d o v o 

Vi ln ius , lapkričio 10 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
departamento (VSD) vadovas 
Mečys Laurinkus pareiškė, kad 
sprendimas uždrausti priešta
ringai vertinamam Rusijos ver
slininkui Anzor Aksentjev-Ki-
kališvili atvykti į Lietuvą buvo 
pagrįstas ir leido suprasti nebi
jąs jo grasinimų susidoroti. 

„Niekas čia, Lietuvoje, nie
kam nepagrasins", pasakė M. 
Laurinkus, komentuodamas A. 
Aksentjev-Kikališvili pasisaky
mus. Nukelta j 5 psl . 

Prezidentūra planuoja 
R. Pakso vizitą į Iraką 

V i l n i u s , lapkričio 10 d. 
(BNS) — Skandalo drebinamoje 
Prezidentūroje svarstoma, kad 
pagerinti sušlubavusį preziden
to Rolando Pakso įvaizdį galėtų 
jo kelionė į Iraką, rašo dienraš
tis „Lietuvos rytas". 

Praėjusią savaitę preziden
tui viešint Briuselyje, jo patarė
j a s užsienio politikos klausi
mais Alvydas Medalinskas pa
tvirtino, kad iki metų pabaigos 
Lietuvos delegacija išties turėtų 
vykti į Iraką, jei JAV šiam vizi
tui galutinai „įjungs žalią švie
są". 

„Man atrodo, jog šiuo metu 
tos žalios šviesos ieškoma ir ga

lutinai viskas turėtų paaiškėti 
artimiausiomis dienomis", teigė 
A. Medalinskas. Jis nepatvirti
no, tačiau ir nepaneigė, kad į 
Iraką vyks ir R. Paksas. „Va
žiuoja Lietuvos delegacija. Apie 
save galiu pasakyti, jog ten va
žiuosiu", sakė A. Medalinskas. 

Galimybė, kad į Iraką vyktų 
ir R. Paksas , buvo svarstyta dar 
iki Prezidentūrą ištikusio skan
dalo. Gerai informuotų šaltinių 
teigimu, tai buvo Prezidentūros 
noras. Manoma, jog šis pagei
davimas atsirado diplomatams 
suabejojus A. Medalinsko vizito 
į Iraką svarba. 

Nukelta i 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
ifiemšanfis AfP. Reuters, AP. tm«ffa*. ITAR-TASS. BNS 

2Wų agernorų pranešimais) 

E U R O P A 
Vat ikanas . Popiežius Jo

nas Paul ius II pirmadienį per 
susitikimą su palestiniečių pa
reigūnais pasmerkė bet kokias 
terorizmo apraiškas. „Privalo
me pasmerkt i visas terorizmo 
formas", sakė popiežius, susiti
kęs su Palestinos išsivadavimo 
organizacijos (PIO) nar ia is 
krikščionimis. Jonas Paulius II 
pabrėžė, jog terorizmas „yra ne 
tik mūsų bendražmogiškųjų 
principų išsižadėjimas. J is ne
gali padėt i sukurt i politinio, 
moralinio ir dvasinio pamato, 
būtino t au tų laisvei ir tikrajam 
apsisprendimui". Popiežius pa
ragino visas Artimųjų Rytų val
stybes „gerbti Jungtinių Tautų 
rezoliucijas ir įsipareigojimus, 
kuriuos jos prisiėmė, nuspren
dusios vykdyti taikos procesą". 
„Nepaisydami kliūčių, su ku
riomis neseniai buvo susidurta 
taikos kelyje, ir naujų smurto 

bei neteisybės protrūkių, mes 
privalome ir toliau aiškinti, kad 
taika yra įmanoma, o nesuta
r imus galima išspręsti tik 
kantriu dialogu ir tik tuo atve
ju, jei abi šalys bus geranoriš
kai nusiteikusios", sakė popie
žius. Jonas Paulius II taip pat 
perdavė nuoširdžiausius lin
kėjimus palestiniečių vadovui 
Yasser Arafat ir visiems pales
tiniečiams. 

Viena. Tarptautinė atomi
nės energetikos agentūra 
(TATENA) savo ataskaitoje 
apie Iraną ketina pranešti, kad 
šioje valstybėje nerasta slaptos 
branduolinio ginklo kūrimo 
programos pėdsakų, pranešė 
pirmadienį Vakarų diplomatai. 
Irano aukščiausiosios valsty
binio saugumo tarybos sekreto
rius Hassan Rohani pirmadienį 
Maskvoje per susitikimą su Ru
sijos prezidentu Vladimir Putin 
pranešė, kad Teheranas laiki
nai nutraukia urano sodrinimo 

programą. Pirmadienį I ranas 
perdavė TATENA laišką, jog 
oficialiai sut inka pasirašyt i 
Branduolinio ginklo neplatini
mo sutarties Papildomą proto
kolą, leisiantį Jungtinių Tautų 
tikrintojams be jokių suvaržy
mų tikrinti Irano branduolinius 
objektus. 

J A V 
Vašingtonas. JAV amba

sada Sudano sostinėje pirma
dienį pranešė, jog dėl iškilusios 
..konkrečios" grėsmės ameri
kiečių objektams Sudano sosti
nėje Khartoum nuo lapkričio 12 
d. savaitei nutraukianti savo 
veiklą. JAV diplomatinė atsto
vybė taip pat paragino Sudane 
esančius amerikiečius „nepra
rasti budrumo ir vengti užsie
niečių susibūrimo vietų". 

New York. JAV laikinoji 
administracija Irake galbūt iš
sirinks tris atstatymo darbų 
šioje okupuotoje valstybėje ran
govus, pirmadienį rašo laik
raštis „The Wall Street Jour
nal". Vašingtonas vertina nau
jas sutartis pokario Irakui at
kurti 15 mlrd dolerių. Šie dar

bai bus finansuojami iš lėšų, 
skir tų pagal neseniai priimtą 
įs ta tymą, kur is numato JAV 
operacijoms Irake papildomai 
remti 87.5 mlrd. dol. 

J A V v a l s t y b ė s sekreto
r i aus pavaduotojas Richard Ar-
mi tage televizijai ,.al Arabiya" 
sakė , kad Osama bin Laden tin
k las ,,al Qaeda" nori nuversti 
provakariet išką Saudi Arabijos 
karališkąją šeimą. J is kalbėjo 
l ankydamas i s Rijade, po įta
riamų „ai Qaeda" kovotojų mir
t in inkų išpuolio viename Saudi 
Arabijos sost inės gyvenama
j a m e rajone, kurio metu žuvo 
17 ir buvo sužeista dar 120 
žmonių. Saudi Arabia, svarbi 
JAV sąjungininkė regione ir 
didžiausia naftos eksportuotoja 
pasau ly je , su vis didėjančiu 
musulmonų karingumu kovoja 
nuo 2001 metų rugsėjo 11-osios 
a t akų JAV, kurių vykdytojai 
daugiaus ia buvo Saudi Arabijos 
piliečiai — 15 iš 19. 

dienį paskelbė Šiaurės rytų Af
ganistano Nuristano provincijo
je prieš talibus ir „ai Qaeda" 
kovotojus pradedančios naują 
kar inę operaciją. Operacija 
„Kalnų ryž tas" („Mountain 
Resolve") lapkričio 7 d. Nuris-
tane prasidėjo oro antpuoliu. Ši 
operacija buvo pradėta siekiant 
įgyvendinti karo su terorizmu 
tikslus, tai yra nukauti , sučiup
ti arba atimti prieglobstį iš an-
tikoalicinių pajėgų. 

TRAKAS 

AFGANISTANAS 
B a g r a m o oro bazė . Pra

ėjus 2 me tams nuo Talibano 
nuver t imo, JAV pajėgos pirma-

Bagdadas . JAV vyriausia
sis administratorius Irake Paul 
Bremer pirmadienį perspėjo, 
kad part izanai, siekdami su
stabdyti a ts ta tymo darbus, ims 
dažniau rengti išpuolius. „Iš
puolių ir terorizmo gali dar 
padaugėti , nes teroristai mato, 
kad Irako ats ta tymas vyksta 
taip, kaip mes norime", teigė P. 
Bremer, pr idurdamas, kad Ira
ko par t izanų gre tas papildė 
šimtai užsienio kovotojų iš Su
dano, Sirijos, Jemeno bei Saudi 
Arabijos. 

B a g d a d a s . JAV pajėgos, 
vis dažniau kovoje su savo 

priešais pasinaudodamos ira
kiečių pagalba, suėmė 35 asme
nis, į tariamus ruošus kruviną 
išpuolį, kai raketomis buvo ap
šaudy tas viešbutis, kur iame 
gyveno JAV gynybos sekreto
riaus pavaduotojas Paul Wol-
fovvitz. 35 vyrų, kurie gali būti 
susiję su spalį įvykdytu išpuo
liu prieš gerai saugomą vieš
butį „Rashid", sulaikymas liu
dija apie naują kariuomenės 
strategiją, kai Saddam Hussein 
pasekėjams ir užsienio kovoto
jams sučiupti pasiunčiami ira
kiečių agentai . JAV kariuo
menės pareigūnas teigė, jog ka
riuomenė Mansuro rajone, ku
riame gyvena daug pasiturin
čių žmonių, aptiko vienas suvi
rinimo dirbtuves, kuriose rado 
metalo gabalus, nudažytus ta 
pačia ryškia mėlyna spalva, 
kaip ir raketų paleidimo įren
ginys. Irakiečių informatoriai 
pranešė, kad šiose dirbtuvėse 
renkasi vienai įtariamai Man
suro kuopelei priklausantys 
nariai . Nuo klausimo, ar šis 
i rakiet is buvo profesionalus 
agentas, pasamdytas JAV vy
riausybės, pareigūnas išsisuko 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 11 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

LIGONINE - NAMAI GIJIMUI 
Mažai kas iš mūsų nieka

da nėra buvęs ligoninėj dėl 
vienos ar kitos priežasties ar 
nelaimingo atsitikimo. Kiek
vienas turi savo nuomonę apie 
ligonines ir patirtį ligoninėje, 
kelių valandų ar dienos, ar 
ilgesnį laiką joje gydantis. 

Vieni gauna gerą įvaizdį, 
pirmą kartą ligoninėje apsi
lankę, ir jis lieka visam gyve
nimui, kaip geriausi namai 
kūno sužalojimui, skausmui, 
ligai ir baimei panaikinti , 
sumažinti ir atvesti greičiau
siu būdu į sveiką gyvenimą, 
kurio mes visi norime. Kai 
kurie žmonės, ir buvę, ir nebu
vę ligoninėse, turi prastą nuo
monę apie jose praleistą laiką, 
gydymą, priežiūrą, ligoninėse 
dirbantį personalą. 

Nėra klausimo, kad kiek
vienas iš mūsų yra turėjęs 
įvairių atvejų ligoninėse, gerų 
ir blogų, vieną, kelis ar daug 
kartų gyvenime. Iš tų atvejų 
mes susidarome vaizdą ir nuo
monę, kuri lydi mus visą gyve
nimą. Tą nuomonę mes per
duodame savo artimiesiems, 
draugams, pažįstamiems. 

Reikia neužmiršti, kad 
kiekvienas iš mūsų turi savo 
būdą, vieni pozityvūs, kiti 
negatyvūs. Vieniems viskas 
pakenčiama ir pergyvenama, 
kiti nesupranta atvejo svaru
mo ir esamo pavojaus, norėda
mi greito ir gero pagydimo, 
kuris ne visada įmanomas. 

Galima pripažinti, kad į li
gonines mes visi patenkam 
blogiausiais ir skaudžiausiais 
gyvenimo atvejais, ir tuo metu 
esam pikti,- susinervinę, nusi
minę, nepatenkinti. Mes atsi
randam ligoninėj ne visada 
savo noru. Ypač vyrai dažnai 
Duna priverčiami savo žmonų 
eiti pas gydytoją pasitikrinti 

sveikatą, padaryti tyrimus la
boratorijose. Nėra daug išim
čių ligos atžvilgiais, kur neži
nojimas ir laukimas padeda 
ligai pačiai išgyti be daktaro 
pagalbos. Tuo tarpu yra labai 
daug atvejų, kai liga daug 
sunkiau pagydoma, nekal
bant apie labai šiais laikais 
dažnai pasitaikantį vėžį. Cia 
jau labai svarbu kuo anksčiau 
pastebėti, nustatyti ir greičiau 
pašalinti. 

Skausmas yra vienas di
džiausių mūsų gyvenimo pa
baisų, bet tuo pačiu ir pats 
svarbiausias mūsų kūno audi
nių sutrikimo pranašas. Kaip 
gali žinoti, ar kas nors kūne 
negerai, jeigu neskauda? O ne 
visada skauda. Asmeniškai 
esu patyręs didelį skausmą, 
esu patyręs ir nedidelių pa
sikartojančių skausmų, kurie 
kiekvieną kartą privedė prie 
reikalo mediciniškai pašalinti 
sutrikimą. Tai gali būti apen
dicito uždegimas, augantis ir 
nervus spaudžiantis piktybi
nis ar nepiktybinis auglys. 

Ką reiškia skausmas? Tai 
reiškia, kad kas nors žudo 
gyvus kūno audinius. Ar tai 
būtų vėžio nenormalios ląste
lės, ar koks chemikalas, ar 
bakterijos - skausmas siunčia 
žinią į smegenis, kad yra nai
kinamos ląstelės. 

Turėdamas šiek tiek gy
venime patyrimo, kalbu apie 
savo asmeniškus pergyveni
mus, kurie gali būti palyginti 
su daug žmonių, mano ben
drakeleivių. Aš nesu medici
nos gydytojas ir neduodu gy
dytojo patarimų. Savo vėliau
siam sveikatos sutrikimui aš 
kaltinu skausmą, o ne gydyto
jus, kurie nėra ekstrasensai ir 
iš kortų, ar žiūrėdami į kriš
tolinį bumbulą, negali išpra-

DAR VIENAS PAVOJUS ŠIRDŽIAI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Šalia jau žinomų pavojų 
širdžiai, kaip rūkymas ir ta
bako vartojimas, senas am
žius, alkoholizmas, inkstų ne
veikia, regulų netekimas, jau 
pergyventa širdies ataka ar 
smegenų insultas, dar vienas, 
visų tų negalių sužadinamas, 
savitas širdžiai pavojus yra 
homocysteinas. Tai amino 
rūgštis, atsirandanti, virški
nant baltymus. Jos perteklius 
yra pavojingas širdžiai. 

Širdies ir kraujagyslių li
gos sudaro didžiausią sunke
nybę amerikiečiams, nes suke
lia širdies atakas, smegenų 
insultus ir inkstų nusilpimą. 

Čia 25 proc, širdies atakų 
pasitaiko žmonėms, neturin
tiems žinomų pavojų, kaip 
riebaus kraujo, padidinto 
kraujospūdžio ir nerūkan
tiems. Apie 35 proc. širdies 
atakų pasitaiko žmonėms, 
neturintiems riebaus kraujo 
visu cholesteroliu. 

Todėl mediciniški tyrinė
tojai dirba, idant susektų tuos 
širdžiai pavojus, kurių pra-
šalinimas padėtų širdžiai. 

Dabar jau sužinota, kad 
savitą širdžiai pavojų sudaro 
gausus kiekis amino rūgšties, 
vadinamos homocysteinu. Šios 
amino rūgšties gausus kiekis 
kraujyje žudo širdį. Ji jame 
gausėja, vartojant vaistus 
kaip Levodopa, Phenytoin, 
Glucophage, Methotrexate, 
Tricor ir Niaspan. 

Dar homocysteino kiekį 
gausina trūkumas kofakto-
riaus, kuris jį sudaro. Tas 
kofaktorius yra trys vitami
nai: folinė rūgštis, vitaminai 
B12 ir B6. Padidintas kiekis 
tų vitaminų sumažina homo
cysteino perteklių 72 proc. O 

jo padidintas kiekis artina 
širdies ligą 60-80 proc. Dar to 
negana. Pagausėjęs homocys
teinas gausina blogojo choles
terolio kiekį ir didina sklerozę. 

B vi taminu nauda 
Jų gausiai yra mielėse. Jie 

gausina energiją. Jie tirpsta 
vandenyje, todėl gerokai ne
sandėliuojami kūne ir turi bū
ti nuolat gaunami su maistu. 
Kada ganėtinai negaunama 
su maistu, reikia juos imti 
kasdien daugeriopų vitaminų 
pavidalu. 

Folinės rūgšt ies reikšmė 
Toji rūgštis yra vienas B 

vitaminų. J i dalyvauja balty
mų, raudonųjų kraujo rutu
lėlių ir plokštelių gamyboje. 
Jos yra pupelėse, žirniuose, 
lęšiukuose, apelsinuose, špa-
raguose, burokėliuose, brokoli, 
špinatuose ir Briuselio kopūs
tėlių galvutėse. 

Vitamino B12 svarba 
Jis svarbus augimui ląs

telių gamybai ir nervams. Jo 
yra mėsoje, žuvyje, piene. To
dėl griežti vegetarai jo stokoja. 
Jo reikia kasdien bent 1 mg. 

Vitamino B6 nauda 
Jis reikalingas tvarkymui 

baltymų, miltinio-krakmolinio 
maisto ir riebalų. Jo yra avi
žose, kituose visuose grūduo
se, žuvyje, paukštienoje. 

Išvada 
Valgykime tik įvairų mais

tą. Padėkime neįgaliems tokį 
maistą įsigyti ir jį paruošti. 
Vien besimeldžią iki šiol, pri
junkime gerą darbą prie savų 
maldų. Sėkmes 

našauti, kas mano kūne ne
tvarkoj. Aš pats turiu jausti 
skausmą, ar kokį nepatogumą 
savo kūne, kad galėčiau nueiti 
pas atitinkamą gydytoją, kuris 
mane patikrintų ir nuodugniai 
ištirtų. 

Šį kartą neturėjau jokių 
tikrų simptomų, tiktai jau
čiau, kad ne viskas gerai. Pats 
nuėjau pasitikrinti. Deja, ga
lėjau nueiti anksčiau ir būtų 
buvę geriau. Aš nepatariu 
kiekvieną kartą bėgti pas gy
dytoją, kai ką nors skausteli, 
bet jeigu skausmas kartojasi 
toj pačioj vietoj, kurioj buvo 
gerai visą gyvenimą - pasi
tikrink. 

Ar nėra malonu girdėti iš 
daktaro lūpų, kad nėra nieko 
rimto ir turėtų praeiti, jeigu 
ne, ateik po savaitės? Tuo at
veju, jeigu kas nors išsivystys, 
tai nors turėsi ramią sąžinę, 
kad jau ne tavo kaltė, kad per 
ilgai laukei. 

Ligoninės 
Nebijokit ligoninių, tai yra 

gydymo namai. Juose gausit 
medicinišką pagalbą, ne vieno, 
bet daugelio mediciniško per
sonalo priežiūrą ir tinkamus 
vaistus bei slaugymą. Jeigu 
jau labai seniai .nesate buvę 
ligoninėj, tai būsite gerokai 
nustebinti šių laikų ligoninių 
pagerėjimu. Tarp ligoninių 
yra gana didelis lenktyniavi
mas pirmauti ir pritraukti 
daugiau pacientų. „Edward" 
ligoninė, kurioj aš praleidau 
dukart po 5 dienas, yra gana 
nauja ir moderni. Aplink įvai
rių specialybių pastatus yra 
užtektinai vietos pastatyti 
automobilį ir nueiti į paskirtą 
vietą. Priėmimas labai' tvar
kingas, gerai organizuotas, 
laukti nereikia. Visi tarnauto
jai labai paslaugūs ir sim
patiški. Paskirtas vizito laikas 
gerbiamas, ir laiku nuėjęs, esi 
laiku priimtas. 

Teko turėti tris chirur
gines procedūras, kurios buvo 
atliktos labai sklandžiai, grei
tai, visas pagalbinis persona
las buvo labai malonus ir kiek
vieną menkniekį gerai pa
aiškino. Sudarė labai optimis
tišką nuotaiką ir procedūrų 
geri rezultatai. 

Apie šių dienų medicinos 
progresą sunku aiškinti, nes 
jis yra labai didelis. Atrodo, 

kad visos ligoninės dabar turi 
visas tobuliausias, brangiau
sias ir reikalingiausias apara
tūras diagnozei nustatyti. 
Viskas atliekama čia pat vietoj 
ir viskas atliekama greitai. 
Pavyzdžiui, M. R. I. padaro 
per pusę valandos ir, jeigu 
nori, be jokių klausimų, duoda 
visą didelį voką, pilną filmų 
kopijų. Paslapčių šiais laikais 
kaip ir nėra. Viską, ką turi 
teisę išaiškinti ir pacientą 
painformuoti, pasako. 

Spėliojimo šiuo laiku yra 
mažiau, nes diagnostinės 
aparatūros yra daug ir tobu
los, gydytojas mato ne tik iš 
lauko, bet ir iš vidaus, kas 
glūdi kūne ir kokio dydžio, ir 
kokioj vietoj. Pats gydytojas 
paaiškina, kokius vaistus pri
rašo, kaip jie veikia. Gailes
tingos seserys taip pat žino vi
sus vartojamus vaistus ir gali 
paaiškinti jų paskirtį. Visos 
seselės buvo labai malonios, 
visada pasiruošusios pagelbėti 
su šypsena. 

Medicininiai laboratorijos 
tyrimai dabar turbūt daromi 
tik su kompiuterine apara
tūra, nes kai kuriuos rezulta
tus gauna ir pasako per 15 mi
nučių. Kai kada, retais atve
jais prireikia siųsti į speciali
zuotas komercines laboratori
jas ir laukti rezultatų ligi 24 
vai. Komercinėse laboratori
jose dirba specialistai ir rezul
tatai yra patikimi galutinei 
diagnozei. Iš kelių kraujo mė
ginių gauna dešimtis ir dau
giau kraujo sudėties rezulta
tų, net pastebi dar išsivystan-
čias kraujo dalis, kurios nėra 
pribrendusios. Ne tik ligoni
nės turi šią aparatūrą skubiai 
diagnozei, bet ir daugelis di
desnių gydytojų kabinetų, kas 
labai padeda tiksliau ir vietoj 
nustatyti ligą. 

Kraujo paėmimas dar te
bėra tas pats, kaip buvo senais 
laikais, reikia lįsti su adata į 
veną. Tas ne visada iš pirmo 
karto pasiseka ir turbūt reikia 
įrašyti į nemalonią procedūrą. 

Viena naujovė, ypač che
miniam gydymui, sergant vė
žiu, yra būtina įstatyti vadina
mą „port" į venacava krūtinėj, 
per kurį galima saugiau daž
nai leisti lašelines su įvairiau
siais vaistais ir antibiotikais. 
Labai gerai veikia ir nereikia 

kiekvieną kartą durti į veną. 
Operacijos metu ją įdėti trun
ka pusę valandos. Gale gydy
mo reikia išimti, trunka 15 
minučių. Per tą patį „port" ga
lima paimti kraują, kada tik 
reikia, daug, daug kartų. Per 
„port" galima įeiti į veną, tik 
lengvai perduriant odą dau
giau kaip 400 kartų, ir gali 
būti kūne apie pusmetį. 

Daugumas palatų turi tik 
po vieną lovą. Kiekvienam 
kambaryje yra TV aparatas, 
su nuotolio kontrole ir net 
kompiuteriu bei elektroniniu 
paštu. Už tą nereikia speciali
ai mokėti. Per TV galima groti 
klasišką ar populiarią muziką. 

Visos seselių padėjėjos, 
dabar vadinamos profesiona
lios priežiūros technologės, 
arba P.C.T., yra įvairių rasių 
ir tautybių, ir visos gerai, 
suprantamai kalba angliškai. 
Kiekviena turi savo nešiojamą 
telefoną ir jos vardas bei tele
fono numeris yra užrašytas 
ant lentos kambaryje. Jeigu 
reikia, galima paskambinti ir 
seselės ateis, bet ne visada 
tuoj pat. Kartais reikia pa
laukti. Prie kiekvienos lovos 
yra telefonas, per kurį galima 
skambinti seselėms ir iš ligo
ninės bei gauti skambučius. 
Antras susisiekimo būdas, tai 
mygtukas prie lovos ir šviesa 
koridoriuj virš kambario durų. 
Kartais reikia palaukti ilgesnį 
laiką, kol seselė praeina ir 
pamato, kad reikia pagalbos. 

Lankymo laikas yra visą 
dieną ir lankytojų skaičius 
vienu laiku nėra ribotas. 
Lankytojams nereikia užsire
gistruoti ir tam tikrą laiką 
būti, reikia tik sužinoti prie 
registracijos stalo, kokiam 
kambaryje ligonis guli. 

Maistas skanus ir pakan
kamas. Kiekvieną dieną duo
da meniu ir jame yra trys 
skirtingi patiekalai pusry
čiam, pietums, vakarienei. Ga
li valgyti iki soties, jeigu turi 
apetitą. Ant meniu sąrašo pa
rašai ką nori valgyti rytojaus 
dieną ir viskas tiksliai išpildo
ma. 

Apie gydymosi kainą čia 
nekalbėsiu. Kaina yra didelė, 
kiekvienas dalykėlis įrašomas 
į sąskaitą. Medicare pensinin
kams sumoka pagal savo įsta
tymus, už kai kurias proce-
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duras gana gerai, už kai ku
rias nedaug, o už kai kurias 
tiesiog juokingai. Kas neturi 
antrinio draudimo, labai grei
tai gali išleisti visas savo 
gyvenimo santaupas. Draudi
mas yra būtinas dalykas. 

Amerikoj gydymas yra pir

mos klasės, bet išlaidos labai 
didelės ir kiekvienais metais 
kyla. Privatus draudimas yra 
taip pat brangus, todėl drau
dimą gauti per darbovietę yra 
labai svarbu, kartais svarbiau 
negu uždarbis. 
Romualdas Povilaitis, D. D. S. 

ŽINOVAI PATARIA 
KAIP NUIMTI UPDUKUS 
Jeigu ant lango stiklo, por

celiano, emaliuoto metalo pa
viršiaus yra užklijuotas lipi-
nukas (kaina, simbolis, net or
namentas), jį lengviausia pa
šalinti, truputį pašildžius plaukų 
džiovintuvu. Tik reikia saugo
tis su plastmasiniais daiktais, 
kai per daug neįkaistų. Lipi-
nuką nuimti galima ir, prie jo 
prispaudus bei truputį palai
kius, gerokai karštame vande
nyje suvilgytą popierinį rankš
luostėlį. 

Jeigu norima pasalinti nuo 
konservų stiklainio ar butelio 
etiketę, reikia pamirkyti karš
tame vandenyje — klijai atšoks ir 
popierius lengvai nusilups. 

METALO DROŽLĖS ANT 
GRINDŲ 

Metaliniu pjūkleliu pjau
nant metalą, pribyra smul
kučių droži ių-„pjūvenų". Ka
dangi jos tokios smulkios, su
šluoti beveik neįmanoma, bet 
visai lengva drožles surinkti 
magnetu. Kad magnetas liktų 
švarus ir nereikėtų metalo 
drožles nuo jo krapštyti (jos 
tvirtai prisikabina), prieš tai 
reikia magnetą apvynioti polie
tileno plėvele. Kai darbas baig
tas, plėvelę su visomis drožlė
mis galima išmesti į šiukšlių 
dėžę, magnetas bus švarutėlis. 

ANT KILIMO PRIDŽIŪVE 
DAŽAI 

Kartais, nors ir labai 
saugojamės, dažydami kam
bario sienas ar lubas, ant kili

mo patenka nedidelių dažų dė
melių. Jeigu jos nepastebėtos 
sudžiūsta, nelengva nuvalyti. 
Nealiejinius dažus galima nu
valyti produktu, vadinamu 
„Goop-ofF. Paprastai šis pro
duktas vartojamas nuvalyti 
rankom, kai išsitepama alyva, 
įvairias tepalais (pvz., dirbant 
prie variklių) ir jokie muilai 
nepadeda. „Goop-ofF gaunamas 
įvairių reikmenų (hadware), 
maisto parduotuvėse, o kartais 
net vaistinėse. Prieš valant 
dažų dėmes kilime, visgi rei
kėtų produktą išmėginti kur 
nors nelabai matomoje vietoje. 

ŽVAKĖS IRIŲ VAŠKAS 
Švenčių (Padėkos dienos, 

Kalėdų, Naujų metų) laiko
tarpiu malonu namus „su
šildyti" linksma, mirgančia 
žvakių liepsna. Šiuo metu par
duotuvės tiesiog verste užver
stos žvakėmis, skirtomis ne 
vien apšviesti, bet skaniais kva
pais pagerinti kambario orą. 

Jeigu yra įvairių spalvų, 
formų ir dydžių žvakių, tai ne
mažiau įvairių yra ir žva
kidžių, nors jos iš esmės dve
jopos: į vienas žvakės įstato
mos, ant kitų smaigaliuko 
žvakės užmaunamos. 

Jeigu žvakidėje žvakė ne
stovi tiesiai arba yra kiek per 
plona žvakidės šulinėliui, gali
ma žvakės apačią apvynioti 
gumute (rubber band), ją ap
sukant apie žvakę tiek kartų, 
kiek reikia problemai patai
syti. Kad žvakė tvirtai lai
kytųsi žvakidėje, žvakės apa

čią reikia pašildyti degtuku — 
kai vaškas truputį suminkš
tės, greitai įspausti į žvakidę. 

Jei žvakė žvakidėje sudega 
iki galo ir žvakidės šulinėlis 
prisipildo vaško, kurį, kai sukie
tėja, sunku iškrapštyti, tam 
gali pasitarnauti kamščia
traukis. Šis būdas yra paran
kus ir kai žvakidėje lieka trumpas 
žvakigalis, kurį sunku išimti. 

Norint ant smaigelio žva
kidėje užsmeigti storą žvakę, 
nesunku. Jei žvakė plona ir 
nenorima jos sulaužyti smei
giant, reikia pirmiausia pa
šildyta vinimi žvakės apačioje 
pradurti skylutę. Vinis neturi 
būti storesnė kaip žvakidės 
smaigalys. Dar vienas būdas: 
pakaitinti žvakidės smaigalį 
degtuku ir žvakė bus lengvai 
užmaunama. 

Vašku aplašėjusią žvakidę 
galima įdėti į šaldiklį: kai 
žvakidė atšals, vašką bus ne
sunku nuimti. Palaikius žva
kidę šiltame vandenyje, vaš
kas suminkštės ir jį lengvai 
nuvalysime popieriniu rankš
luostėliu. 

RIEŠUTAI NE TIK 
MAISTUI 

Nedidelius baldų įbrėži
mus galima panaikinti, patri-
nant graikiško riešuto (wal-
nut) puse, o paskui nublizgi
nant minkštu medžiagos ga
balu. Jeigu pirmą kartą įbrėži
mas neišnyksta, reikia riešutu 
patrinti kelis kartus. Šis meto
das tinka ir šviesiems, ir tam
siems baldams. 

ATSARGIAU 
Prieš didžiąsias metu 

pabaigos šventes verslininkai, 
ypač įvairių parduotuvių sa
vininkai, džiaugiasi, kad atėjo 
„darbymetė" — parduodami 
dovanas, avalynę, drabužius 
— tikisi padaryti daugiau 
pelno per kelias savaites, negu 
gavo visus metus. Bet tuo pa
čiu metu džiaugiasi ir vagys 
bei sukčiai: beskubėdami, be
ieškodami dovanų ir kitų pre
kių, žmonės pamiršta papras
čiausius atsargumo dėsnius. 
Nors kasmet policija perspėja 
ir pataria saugotis, bet vi
suomet atsiranda nepaisančių 
tų perspėjimų. 

Visų pirma, nuvažiavę j 
apsipirkimo centrą, statykite 
automobilį kiek galima arčiau 
pagrindinių (ar bet kurių kitų) 
durų. gerai apšviestoje vietoje. 
Nedėkite pirkinių mašinos vi
duje, kur jie matomi pro lan
gus ir tiesiog kviečia vagis pa
sinaudoti — užrakinkite baga
žinėje. Padėjus į ją pirkinius, 
geriausia pavažiuoti tolyn ir 
pastatyti mašiną kitoje vieto
je: nežinia, kas jus stebėjo, pa
dedant pirkinius. Jums grįžus 
į parduotuvę, bagažinę gali 
nesunkiai atidaryti ir viską 
iškraustyti. 

Jeigu lauke tamsu ir nesi
jaučiate jaukiai, paprašykite 
parduotuvės saugo, kad paly
dėtų iki mašinos. Raktą vi
suomet būkite pasiruošę. Ap
sidairykite prieš sėdant, kas 
aplinkui yra (net gretimuose 
automobiliuose). Jeigu kyla 
įtarimas, verčiau grįžkite į 
parduotuvę ir paprašykite ap
saugos. Visuomet nedelsiant 
užsirakinkite automobilio du
ris ir nelaikykite žemai 

nuleistų langų. 
Saugokite rankinukus ar 

pinigines. Užpakalinėje kelnių 
kišenėje laikoma vyrų pinigi
nė yra labai greitai ištraukia
ma. Geriausiąją įsikišti į vidi
nę švarko arba striukės ki
šenę. Moterims patarimą įsi
gyti specialias pinigines, 
prisegamas prie diržo. Ap
skritai nereikia nešiotis visų 
dokumentų (ir visų raktų) ta
me pačiame rankinuke ar ki
šenėje. Tuomet mažiau pavo
jaus, kad viską prarasite tuo 
pačiu metu. 

Jeigu, namo grįžę, paste
bėsite, kad kažkas juose jau 
buvo (atidarytos durys, iš
daužtas langas ir pan.), nei
kite į vidų, nes gal nusikaltėlis 
dar neišėjo: užkluptas vagis 
būna dvigubai pavojingesnis. 
Užeikite pas kaimynus arba 
bevieliu telefonu paskambin
kite policijai. 

Neatidarinėkite durų ne
pažįstamiems žmonėms. Mo
kykite ir vaikus, kad niekuo
met durų neatidarytų nepažįs
tamiems, o, atsiliepdami tele
fonu, niekad nepasakytų skam
binančiam, kad namie yra 
vieni. 

Jei išvažiuojate iš namų 
ilgesniam laikui (net keliom 
valandom), paprašykite kai
mynų, kad ..užmestų akį". 
Vakare būtina palikti automa
tinius jungtuvus, kad tam 
tikru laiku užžibintų šviesas 
kai kuriuose kambariuose 
Taip pat niekad nepasakokite 
atsitiktinai sutiktiems žmo
nėms, kur išeinate (ar išva
žiuojate) ir kada grįšite. 
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AMERIKAI REIKIA NAUJŲ DRAUGŲ 
ALEKSAS VITKUS 

Maždaug prieš dešimt me
tų, kai Japonijos klestinčiai 
ekonomikai pavydėjo visas 
pasaulis, ne vienas japonų ver
slininkų aimanavo, kad jų 
kraštas, pergyvenęs II pasau
linio karo pralaimėjimo nu
žeminimą, nepaisant augan
čios gerovės neturi tikrai gerų 
draugų. Žinoma, japonų savo
tiška kul tūra, jų geografinė 
padėtis ir agresyvūs veiksmai 
savo kaimynų atžvilgiu nesu
darė sąlygų draugų įsigyti. 

Jei Amerika dar nėra taip 
stipriai pajutusi draugų sty
giaus, tai, jos dabartinės poli
tikos dėka savo turėtus drau
gus po truputi praranda, ar 
bent buvę šilti ryšiai gerokai 
atšąla. Įvairūs dažnai daromi 
apklausinėjimai vis ryškiau 
rodo, kad buvę draugai mūsų 
nesupranta ar nenori suprasti, 
nuo mūsų šalinasi, linki blogo, 
o kiti virsta net priešais. 

Prasidėjus Irako karui, ta 
tendencija yra ypač jaučiama 
Europoje, gal tik su keliomis 
išimtimis. Anglai, kaip ir seniau, 
liko JAV draugais. Prie jų gali
ma priskaičiuoti ir Lenkiją, 
kurią gynybos sekretorius 
Rumsfeld laiko beveik visos 
„naujosios" Europos vadove ir 
naująja sąjungininke. Likusi 
Europa tačiau nejučiomis slys
ta iš Amerikos draugų rato, o 
kai kurios įtakingos valstybės 
pradeda rodyti ir nebeslepia
mą priešamerikietišką nusi
statymą. 

Prancūzija, su kuria Ame
rika visuomet turėjo tam tikrų 
problemų, vis dėlto 50 proc. ame
rikiečių buvo laikoma patiki
ma sąjungininke, ir net 40 
proc. ją vadino drauge. Ir nebe 
reikalo: po rugsėjo 11 dienos 
įvykių prancūzų jausmus 
Amerikai įtikinančiai išreiškė 
jų laikraščiai, kai jų vedamųjų 
antraštės šaukė: „Mes visi da
bar esame amerikiečiai". Pa
našiai atsiliepė ir vokiečiai, 
vieni iš geriausių JAV draugų 
per paskutiniuosius 50 metų. 

Kad pasaulio požiūris į Ame
riką pasikeitė, kai kas bando 
kalt inti prez. BilI Clinton. 
Buvo tik ką pasibaigęs šaltasis 
karas, ir naujoji Clinton vado
vybė neparodė tinkamo lanks
tumo bei ryžtingumo prisitai
kyti prie esamos politinės pa
dėties. Vyko viena po kitos 
įvairios krizes, net pakartotini 
terorizmo veiksmai, kurių nei 
vienas nebuvo ryžtingai iš
spręstas . Ilgainiui susidarė 
kritiška padėtis Jugoslavijoje. 
Kosovo provincijoje. Europie
čiams, ar kitaip sakant NATO. 
nesiimant ryžtingų veiksmų, 
pagaliau įsikišo Amerika, ir 
laimėjo Kosovo karą. 78 dienas 
trukęs bombardavimas tada 
parodė, koks yra didelis plyšys 
tarp Amerikos ir jos sąjun
gininkų Europoje karinės ga

lybės. 
Kai Amerikos politiką 

perėmė dabartinė prez. George 
W. Bush vadovybė, į ją įėjo ir 
buvę George Bush strategai, 
viceprezidentas Diek Chaney 
ir gynybos pasekretorius Paul 
Wolfowitz. J ie ir kiti politiniai 
patarėjai, netrukus sugebėjo 
naująjį prezidentą perkalbėti 
Amerikos politikos vairą stip
riai pasukti į unilateralizmą. 
Amerika, gerai jausdama savo 
karinę ir ekonominę galybę, 
pradėjo elgtis vienašališkai, 
nepaisyti pasaulio nuomonės, 
bandydama jį tvarkyti pagal 
savo įsitikinimus ir reikalavi
mus. Naująja Amerikos dokt
rina tapo vadinamoji „pre-em-
tive action", kitaip sakant -
pulk priešą, kol jis tavęs dar 
neužpuolė. Panašiai, kaip ir 1940 
m., kai Hitleris užpuolė Nor
vegiją, pirm negu ją pasi
glemžė Anglija, planavusi, bet 
nesuspėjusi neprileisti vokie
čių prie Švedijos geležies rūdos. 

Čikagos universiteto prof. 
Luigi Zingales tokią Ameriką 
palygina su 19 amžiaus Euro
pos didžiosiomis valstybėmis, 
kurios tuo laiku stengėsi įsigy
ti kuo daugiau kolonijų, taria
mai norint civilizuoti pasaulį, 
bet iš tikrųjų tik ieškodamos 
savo augančiai pramonei nau
jų rinkų. Kažką panašaus 
bando daryti ir prez. Bush. Jis 
asmeniškai, atrodo, tiki, kad 
Amerika, savo jėga, kaip ji da
ro Irake, gali nuversti despo
tus ir įvesti ten demokratiją, 
kuria paseks ir kaimyninės 
šalys. Prez. Bush strategai 
mėgsta priminti, kad Ispanijos 
diktatoriaus Francisco Franco 
valdžia be karo išsilaikė net 40 
metų, tuo tarpu, kai, pvz., 
Hitlerio režimas Vokietijoje 
sužlugo per 12 metų. „Jei mes 
galime Hussein sutvarkyti per 
kelis mėnesius, tai kodėl taip 
ir nepadaryti", - aiškina jie. 

„Težino visas pasaulis, kad 
mes imsimės bet kokių prie
monių, kad apgintume savo 
laisvę ir mūsų saugumą", - tuo
met tvirtino Amerikos vicepre
zidentas, nors ir žinodamas, 
kad net ir artimiausi jos są
jungininkai tokiai karingai 
Amerikos pozicijai nepritarė. 
Bet Vokietijos kancleris Ger-
hard Schroeder jau tuomet 
perspėjo: „Jei kas užpuls mūsų 
draugus, mes, žinoma, eisime 
jiems į pagalbą. Bet dabar 
pulti Iraką būtų netikslu". 

Neminėdamas pavardžių, 
Cheney prisipažino, žinąs 
argumentus prieš bet kokią 
neatidėliojamą realią akciją 
prieš Iraką, ir tvirtino, kad su 
jais jis nesutinka. O su jais -
valstybinio saugumo patarėju 
Brent Scovvcroft ir valstybės 
sekretorium James Baker III -
jis buvo kartu dirbęs prieš 10 
m. George Bush (tėvo) vyriau
sybėje. Cheney aiškino: jei 
lauktume toliau, kol Irakas tu

rės atominę bombą, gali būti 
vėlu rinktis draugų kokiam 
žygiui prieš jį. 

Ar kantriai laukti (o taip 
patarė Saudi Arabijos princas 
Abdullah) bent, kol nežinome, 
ar Saddam įsileis JT inspek
torių? Nesutiko Cheney ir su 
tuo, tvirtindamas, kad tokie 
inspektoriai būtų neefektyvūs. 
„Juk turėjome Irake ir praeity
je inspektorius, - tvirtino 
Cheney, - ir jie nesutrukdė 
Irakui ten turėti cheminių ir 
biologinių ginklų." „Šaltojo 
karo doktrinos ir senoji su
laikymo (containment) politi
ka, - pridūrė jis, - šių dienų 
terorizmo ir .savižudžių 'bom
bonešių' eroje nebegalioja". 

Ar tik čia jau tuomet ne
pradėjo lįsti yla iš maišo? Man 
atrodo, kad taip, nes Cheney 
pagaliau pareiškė, kad tuojau 
pradėtas karas prieš Iraką pa
dėtų Amerikai užgesinti seniai 
vykstantį kruviną Izraelio-pa-
lestiniečių konfliktą. Amerikos 
arabų valstybių sąjungininkai 
su tuo griežtai nesutiko. Jie 
norėjo, kad pirmiau būtų 
susitvarkyta su tuo konfliktu. 
Mano nuomone, Irako gal dau
giau turėjo bijoti Ariel Sharon, 
o ne Diek Cheney. Ameriką 
nuo Irako skiria tūkstančiai 
mylių, o Izraelis - vos ne Irako 
artima kaimynė. 

Jei tai teisinga Bush ir 
Cheney logika, tai kodėl sus
toti su Iraku? Tvarkykime vi
sas diktatūrines valstybes, 
pradedant gal su Alžyru ir bai
giant Zaire? Nuversti dikta
torių yra tik pirmas, turbūt leng
viausias žingsnis į demokrati
ją. Jei dabar Amerika, nuver-
tusi Saddam, ir pravedusi 
demokratinius rinkimus, tuo
jau iš Irako pasitrauktų, esu 
tikras, kad po kiek laiko ten 
vėl atsirastų kitas diktatorius. 
Demokratijai turi priaugti 
visuomenė, o ne vien tik val
dantieji politikai. Kitaip vieną 
tironą pakeis kitas. 

Prez. Bush atėjus į val
džią. Amerika atsisakė Kyoto 
sutarties dėl globalinio įšilimo, 
pradėjo bandyti pagal save 
perredaguoti priešbalistinių 
raketų sutartį , pasipriešino 
Tarptautinio nusikaltimų teis
mo steigimui, kuris būtų galėjęs 
traukti ir amerikiečius atsa
komybėn dėl galimų jų krimi
nalinių nusikaltimų. Nors 
Amerika atsisakė, jos visi 
tuometiniai geri sąjungininkai 
Britanija. Prancūzija. Vokie
tija ir Kanada tą sutartį ne tik 
pasirašė, bet jau ir patvirtino, 
ragindami Ameriką jais sekti, 
aiškindami, jog dabar kovoje 
prieš terorizmą kaip tik yra 
pats laikas prisidėti prie ban
dymų patraukti į atsakomybę 
tuos, kurių nusikaltimai buvo 
tiek pat baisūs, kaip ir šių 
dienų teroristų. Toks prez. 
Bush vyriausybės poelgis 
Europoje sukėlė nemažą pasi

piktinimą. Tuo tarpu daugu
ma amerikiečių, kaip ir euro
piečiai, buvo toliau linkę prie 
buvusio tampraus bendradar
biavimo, prisilaikant NATO ir 
JT organizacijų. Viešosios nuo
monės apklausos pastoviai ro
dė, jog pavieniai europiečiai ir 
toliau mėgo amerikiečius, tik 
nesutiko su Amerikos politika. 

Europos politikai jautėsi 
prez. Bush tarytum pažeminti. 
Jiems nepatiko ir prezidento 
vadovavimas, ir jo stilius, nuo
lat pabrėžiantis Amerikos pra
našumą. Nenorėjo europiečiai 
sutikti ir su kai kuriais Bush 
pasisakymais dėl religijos ir 
mirties bausmės klausimų. 
Nesutarimai tarp JAV valsty
bės ir didžiųjų Europos valsty
bių politikų, nors kunkuliavo, 
į viešumą aiškiai ir aštriai 
neiškilo. Kaip europiečiai yra 
nusivylę prezidentu Bush ir jo 
nesiskaitymu su kitų nuomo
ne, rodo kad ir toks prancūzų 
žurnale „Marianne" matyta 
karikatūra, kur dėdė Šamas rodo 
savo vidurinį pirštą skaityto
jui, klausiančiam: „Ar Jungti
nės Valstijos dar demokrati
ja?" Kita karikatūra, garsaus 
Brazilijos karikatūristo Chico 
Caruso, puikiai iliustruoja, 
kaip Bush nenori klausyti 
kitų. Ten JT susirinkime į 
didelį ruporą kalba Brazilijos 
prezidentas Luis Inacio Lula 
da Silva, tuo tarpu kai Bush 
žiūri visai į kitą pusę. 

Atėjo ir praėjo rugsėjo 11 
diena. Visa Europa užjautė 
Ameriką ir, galima sakyti, net 
siūlėsi prisidėti prie kovos 
prieš terorizmą. Deja, į Briu
selį pasiųstas gynybos pasek
retorius Paul Wolfowitz 
europiečiams išdidžiai ir įsak
miai pareiškė, kad jų pagalba 
Amerikai nereikalinga. Ameri
ka norėjo turėti laisvas ran
kas. Ir pasirinko teroristus 
(Ossama bin Laden) sutvar
kyti pati. Greita ir gana sėk
minga Amerikos karinė reak
cija prieš Talibaną pasisekė. 
Talibano valdžia buvo pašalin
ta ir sudaryta Amerikai palan
ki, bent laikinai, nauja vy
riausybė. 

Net ir po to santykiai tarp 
Amerikos ir jos sąjungininkų 
galėjo būti pagerinti. Kai tik
ras karas Afganistane baigėsi, 
prez. Bush pagaliau paprašė 
europiečius jam padėti krašte 
prižiūrėti tvarką ir atstatyti 
sugriuvusią ekonomiką. Euro
piečiai, nors ir ne visur sutikę 
su Amerikos politika, padėjo. 
Kai pradėjo aiškėti, kad karas, 
nors Afganistane lyg laimėtas, 
nereiškė terorizmo problemos 
išsprendimo. Bush strategai 
nutarė, kad sėkmingai pabaig
ti karą prieš terorizmą, reikėjo 
pašalinti Irako, vieno iš trijų 
Bush paskelbtos „blogybės 
ašies kraštų, valdovą Saddam 
Hussein. 

Įvairiausi Vašingtono pa

reiškimai apie Irako diktato
riaus pavojingumą pasauliui, 
apie jo laikomus masinio 
naikinimo ginklus, apie būtiną 
reikalą Iraką kariniai sutvar
kyti, nerado tinkamo, ar prez. 
Bush laukiamo, atgarsio. Ne
įtikino pasaulio nei JT paties 
prezidento ir Diek Cheney, ir 
Colin Povvell bei kitų kartoja
mi gąsdinantys pareiškimai. 
Vienintelis, kuris sutiko su 
Vašingtono tvirtinimais buvo 
Anglijos ministras pirminin
kas Tony Blair. nors ir dalis 
anglų visuomenės, kaip ir 
Europa, apklausose aiškiai 
pasisakė prieš karą. 

Dėl to europiečiai jau ne
pasitiki Amerikos vadovavimu 
pasaulinei politikai. Dar prieš 
metus 64 proc. europiečių no
rėjo, kad pasaulio reikalus 
tvarkytų Amerika; šiandien 
tik 45 proc. to nori. Dar įdo
miau, kad tik 10 proc. euro
piečių norėtų, jog Amerika 
liktų vienintelė pasaulinė 
galybė. Priešingai, net 71 proc. 
nori. kad nauja pasauline su-
pergalybe taptų Europos Są
junga. Dauguma norėtų, kad 
tokia ES nesivaržytų su JAV, 
o su ja taikiai kooperuotų. 

Didžiausia permaina įvyko 
Vokietijoje, kuri yra stipriau
sia ES narė, ir kartu su 
Anglija, šaltojo karo metu bu
vo pati lojaliausia Amerikos 
sąjungininkė. Bet vokiečiai vi
siškai nesutiko su Bush politi
ka Irake. 81 proc. vokiečių pa
sisakė, kad jie Vokietijos atei
ties atžvilgiu ES laiko svar
besne negu Ameriką. Pernai 
tas procentas buvo tik 55. Tik 
kas dešimtas vokietis šiandien 
laiko Ameriką geriausiu drau
gu. Net Lenkija, kurią gynybos 
sekretorius Rumsfeld laiko 
naujosios Europos pavyzdžiu, 
yra linkusi ES pusėn 69 proc. 
prieš 9 proc. 

Amerikos įtaigojama. JT 
Saugumo taryba pravedė re
zoliuciją, kurioje vienbalsiai 
buvo pareikšta, kad atstatyti 
Iraką reikia daugiau tarptau
tinės pagalbos. Visai neseniai 
Madride susirinko net 70 vals
tybių atstovai. Parodyti pavyz
dį, JAV atstovas pažadėjo 20 
milijardų dol., Japonija davė 
1.5 milijardo, ir dar pažadėjo 5 
milijardus per sekančius kelis 
metus. Anglija sutiko Irako 
atstatymui paskirti 825 mln. 
dol., Ispanija - 300 mln., P. 
Korėja - 200 mln., Italija -
232 mln., Kanada - 150 mln., 
Švedija - 33 mln.. Danija - 50 
mln.. lygiai tiek pat kiek ir 
didžiausia Europos ekonominė 
galybė. Vokietija. Italija dar 
prižadėjo atsiųsti 3,000 karių, 
o Danija - 500. Lietuva pa
žadėjo 100.000 dol., bet kol 
kas. neskaitant Irake jau 
esančių apie 100 Lietuvos ka
rių, atrodo, daugiau nesiūlė. 

Nukel ta \ 5 psl. 
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L Danutė Bindokienė 

Kur mes skubame? 
XXI amžius siūlo jame gy

venantiems (bent labiau iš
sivysčiusiose šalyse) daug pa
togumų, skirtų sutaupyti lai
ko, kad žmonės galėtų dau
giau pailsėti, pasidžiaugti 
gyvenimu, ilgesnę valandėlę 
praleisti su savo šeima, arti
maisiais... 

Gyvename tarytum „be
matant arba dar greičiau" 
amžiuje, kai galime pasinau
doti įvairiais produktais tik 
vieną kartą ir po to juos iš
mesti: kai bematant pasigami
name valgį (tereikia jau pa
ruoštą arba sušaldytą kyšte
lėti į mikrobangę); kai tik 
vieną kartą galime panaudoti 
fotoaparatą ir po to pirkti kitą: 
bematant per mternetą užsi
sakyti drabužius, baldus, įvai
rią aparatūrą, net nepakilda
mi nuo kėdės; bematant suži
noti, kas pasaulyje vyksta, tik 
paspaudę pirštu keletą kom
piuterio klavišiukų arba paju
dinę jo „pelę". Neišėję iš savo 
buto, galime sumokėti sąskai
tas, užsisakyti kelionei bilie
tus, bendrauti su pažįstamais 
ir nepažįstamais net kitame 
pasaulio kampe. Galime rasti 
informacijos iš visur ir apie 
viską, net skaityti laikraščius, 
knygas (pastaroji „naujovė", 
atrodo, nelabai prigijo, tad 
knygų skaitymas kompiuterio 
ekrane jau nebepopuliarus). 

Ir visa tai, kad sutaupytų 
mums laiko, kad nereikėtų 
važinėti, bėginėti, skubėti... 
Bet ar dabar turime to laiko 
daugiau? Tik paklauskime 
vieno kito sutikto žmogaus 
arba pagaliau ir savo pažįs
tamų. Kone visur nuskambės 
tas pats atsakymas — neturiu 
laiko! Skubu,, skubu nuo ryto 
iki vakaro: vos spėju pirma
dienio ryte atsikelti, žiūrėk, 
štai jau ir penktadienio va
karas, o kur dingo visa savai
tė, taip ir neaišku. Ir tokį nu
siskundimą (ar pasiaiškinimą) 
išgirsime net tada, kai nepra
šome to asmens kažką atlikti, 
padėti, įsijungti į veiklą. 

Kai po nepriklausomybės 
atkūrimo didesni mūsų tau
tiečių būriai pradėjo atvykti į 
šį kraštą, visų pirma buvo to 
neapsakomo, beatodairiško 
skubėjimo nustebinti, net su
krėsti. Lietuvoje taip nebuvo 
— laiko upė tekėjo normalia 
slinktimi, todėl Amerikos gy
venimo tempas atrodė lyg 
kažkoks nemalonus sapnas, iš 
kurio būtina kuo greičiau 
pabusti. Tačiau po metų kitų 
ir jie pradėjo kartoti tą patį 
priedainį: nėra laiko! 

Ką reikėtų daryti, kad 
galėtume sustabdyti bepro
tiškai skriejančią laiko karu
selę ir patys tapti laiko val
dovais, užuot tik jam tarnavę? 

Galbūt visų pirma peržiū
rėkime, kas mūsų gyvenime iš 
esmės svarbu, ką galime pa
dėti į šalį. Aišku, darbas svar
bu, nes tai mūsų pragyvenimo 
šaltinis. Bet po darbo valandų 
laiką jau galime patys kon
troliuoti. Atkreipkime dėmesį 
į tai, ką veikiame (ar ko ne
veikiame). Kartais nepadaryti 
darbai labiau slegia, negu 
didžiausias jų krūvis. Bet argi 
viską jau taip reikia daryti? 

Laikas yra slidesnis už į 
tinklą patekusį ungurį — tie
siog nepastebėtas išslysta iš 
akiračio. Rodos, tik valandėlę 
prisėdi prie televizoriaus, tik 
minutę įsijungi kompiuterį, 
tik pusvalandžiui nuvažiuoji į 
parduotuvę, tik trupučiuką 
šnekteli su pažįstamais, tik... 
O iš tų „tik" susiraizgo toks 
neperlendamas tankumynas, 
kad užgožia visą kasdienybę, 
nepalikdamas nei mažiausios 
laisvalaikio properšos. Ir žmo
gus nuoširdžiai gailisi: negaliu 
ateiti, neįmanoma padėti, 
neturiu laiko... 

Laiką reikėtų skaičiuoti, 
kaip kalorijas, besilaikant 
griežtos dietos: atkreipti dė
mesį, ką veikiame kiekvieną 
dienos valandą, galbūt net 
minutę. Jeigu per savaitę taip 
skaičiuosime, pastebėsime, 
kad nemaža dalis laiko pra
švilpė pro šalį lyg greitasis 
traukinys, nepalikdamas jokio 
pėdsako — nei atlikto darbo 
naudos, nei patirto malonumo 
prisiminimo. 

Antra vertus, gerai, kad 
esame kažkuo užsiėmę. Nuo
bodulys yra didžiausia pasau
lio blogybė, nes jis intymiai 
bendrauja su depresija. Ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms, 
pensininkams, tai žalinga. 
Tačiau lietuviai, atrodo, tos 
problemos neturi. Net ir grei
tais laiko žirgais jodami į 
amžinybę, dar spėja papoli
tikuoti, pakritikuoti kitų veik
lą, priekabiauti prie vieni kitų 
ir mokyti dirbančiuosius, kaip 
reikia dirbti. Jie laiko tik 
tuomet neturi, kai kas papra
šo įsijungti į veiklą, pasidalin
ti savo patirtimi, kad .jaunes
nieji galėtų iš jų pasimokyti". 

Nors amžinai stokojan
tiems laiko galbūt atrodys 
keista: nuo pat pasaulio sukū
rimo (bent šioje planetoje) 
laikas visuomet slinko tuo 
pačiu greičiu. Ir kiekvienam 
Žemės gyventojui per parą jo 
buvo paskirta po 24 valandas. 
Kaip laiką sunaudojame, ar 
kaip juo pasinaudojame, tai 
jau nuo mūsų priklauso. Ta
čiau svarbu prisiminti: praėju
sio laiko niekam dar nepavyko 
susigrąžinti. Tad neskubėki
me gyventi, pasinaudokime 
mums suteikta laiko dovana. 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Nr. 2 

Iš Giedrės choro šį sykį 
važiuojančių daugiau neatsi
rado, tad ir šventės repeticijos 
jame nebevyko. jai teko prisi
jungti prie Dariaus Polikaičio 
vadovaujamo ..Dainavos" ans
amblio ir prisitaikyti prie jų 
darbotvarkės. Paminėtina, kad 
be Dainų šventės. Darius buvo 
apsikrovęs ir kitais įsipareigo
jimais, tačiau visą darbų 
krūvą ištempė sėkmingai iki 
galo. Laiminga Čikaga, turė
dama Darių, yra kas atstovau
ja Čikagos lietuvių sostinei 
Dainų šventėje. Paminėtina, 
kad jis šventei taip pat pa
ruošė ir puikų vaikų chorą. Ne 
vienas jaunųjų dainininkų, 
grįždamas iš šventės, parsi
vežė daug nepamirštamų 
įspūdžių ir su nekantrumu 
lauks dabar kitos, o savo entu
ziazmu bei atsiliepimais apie 

kelionę tikriausiai pritrauks 
kitą kartą dar ne vieną savo 
balsingų draugų, kurie šiais 
metais šventėje dalyvauti 
neturėjo progos. 

Tik vis tie nepastovūs orai 
Lietuvoje. Kiekvieną kartą, 
kai kalbame apie mūsų ke
lionę, kyla klausimas, o kažin 
ar šį kartą ir vėl lis, kaip per 
praėjusią šventę, 1998 metais, 
kai Dainų dieną, lietus žliau
gė, kaip pamišęs. Permirko 
klausytojai, o taip pat ir ne
maža dalis dainininkų, kurie 
virš galvos neturėjo stogo. Kad 
tik neatsitiktų taip ir šį sykį. 

Vieną dieną, prieš pat 
mūsų kelionę, užklydau į 
..Draugą" su reikaliukais ir 
kai raštinėje prasitariau ten 
dirbančioms tarnautojoms 
apie vasaros planus, tai šios. 
artimai palaikančios ryšius, su 

giminėmis Lietuvoje, kaip 
tyčia dar pagąsdino: „Nusivež-
kite šilumos iš Amerikos, čia 
mum jos per daug (dieną prieš 
tai, Čikagos temperatūra 
siekė 90°F.), o ten jiems jos 
trūksta. Giminės sako, kad šą
la, net galvos iš namų iškišti 
nesinori". Kita, matydama 
mano susirūpinimą, dar pri
dėjo: „Giminės sako, kad be
veik kasdien lyja, bet tuoj nu
ramino, nebijok, kai jūs 
nuvažiuosite sušils ir nebelis". 

Tokiomis viltimis gyvenau 
pats ir Giedrę raminau. Nors 
ji mano žodžiais gal ir nelabai 
tikėjo, bet oro prognozės inter
nete ją lyg ir nuramino — apie 
Vilnių apsiniaukę, bet su pra
giedruliais, pasirodo ir saulė, 
o Žemaitijoje saulutė šviečia 
kas dieną. 

Atėjo išvykimo diena. Bi
lietus kelionei skandinavų oro 
linija mums parūpino GT In
ternational kelionių biuras. 
Nepagailėjo jie ir patarimų: 
kaip paruošti lagaminus, kad 

viskas sklandžiau vyktų oro 
uoste. Patarė nuvykti į O'Hare 
gerokai anksčiau — greičiau 
susitvarkysime ir eilės bus 
trumpesnės. Jų patarimus 
mes pažodžiui ir vykdėme. 
Atsargos dėlei, į O'Hare prisi
statėme geroką pusvalandį 
anksčiau, negu reikėjo, bet 
būtume apsiėję ir be to. 
Susikimšimo prie registracijos 
kaip ir nematyti, viskas vyks
ta sklandžiai. Tik viena mintis 
neramina: lagaminus, kaip 
parašyta, reikia pristatyti ne
rakintus, tad rūpi, kaip čia 
dabar viskas liks atvira, vi
siem prieinama. Bet, jei taip 
jau parašyta, negi ginčysies. 
taip ir vykdome, neramiai 
žvilgčiodami į dovanomis pa
krautus lagaminus. „Viskas 
gerai, kai gerai baigiasi", sako 
vokiečiai. Tarnautojai, patik
rinę, ar lagaminai iš tikrųjų 
neužrakinti, brūkšteli vienas 
pakraščiais lagamino šonu> 
kažkokiu prietaisu, atidaręs 
*iiui uždaro ir s:iko. dabar jau 

galime užrakinti. Lengviau 
„ant krūtinės" pasidarė. 

Kelionė per Atlantą ne
vargina, gerą skrydį mum pa
rinko GT International va
dovai. Įsitaisome patogiai skir
tose vietose — Giedrė kaip 
paprastai prie lango, galės dar 

pasigrožėti apšviestais Čika
gos dangoraižių langais, o aš 
sėdžiu patogiai prie tako. jei 
niekas nevaikšto galiu ištiesti 
ir kojas. Bandau susipažinti 
su aplinka. Ant priešais 
esančios kėdės atramos yra 
nedidukas ekranėlis, kuriame 

programą gali reguliuoti, kaip 
nori. Jei noriu, galiu žiūrėti 
vieną iš keleto filmų, klausyti 
įvairaus garso muzikinius 
įrašus, arba žemėlapyje sekti 
lėktuvo skrydį. Giedrė renkasi 
viską pagal savo skonį. 

Bus daugiau 

Amerikos lietuviai žygiuoja į Vingio parką. Viduryje •- Giedre Kondene. 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

PASAUKTI Į ŠVENTUMĄ 
ARKTVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Šventasis Augustinas vei
kale „De civitate Dei" teigia, 
kad žemėje egzistuoja Dievo ir 
šėtono karalystės, kurios ne
turi sienų, nes jos gali augti 
kiekvieno žmogaus širdyje. 
Dievo karalystė remiasi meile, 
pajėgia nuvesti iki visiško sa
vęs atsižadėjimo, kaip tai ma
tome šventųjų gyvenimuose, o 
šėtono karalystė remiasi savi
meile, kuri neretai subujoja 
iki neapykantos Dievui. Šios 
abi karalystės auga ir plėto
jasi viena kitos sąskaita: 
augant vienai, nyksta kita. 

Kiekvieno žmogaus gyve
nime yra labai svarbus as
meninis apsisprendimas, ką 
jis užsiaugins savo širdyje, nes 
nuo to priklausys jo gyvenimo 
prasmė, laimė ir visa amžiny
bė. 

Mąstyti apie Dievo kara
lystės kūrimą mūsų dienomis 
yra ypač aktualu. Pasak 
Evangelijos palyginimo, mums 
miegant nelabasis sėja blogio 
sėklą, kuri gali atnešti labai 
skaudžių vaisių. Pavojus 
miegoti gresia visiems, net ir 
patiems geriausiems žmo
nėms, nes blogis į mūsų tarpą 
dažnai ateina prisidengęs 
mada, sveikata, pažanga, 
nauda ir kitais gražiausiais 
vardais. Laiku nesusigriebę 
netrunkame pamatyti, kad 
mūsų širdyje vyksta nelemtos 
permainos: sunyksta evan-
gelinių vertybių suvokimas, 
nelieka laiko Dievo reikalams, 
o dėmesį vis labiau pasi
glemžia pasaulis. 

Jėzus Kristus pakvietė 

būti mus Dievo karalystės kū
rėjais. Jo Geroji Naujiena turi 
nušviesti mūsų sprendimus ir 
nurodyti kelią, kuriuo turime 
eiti. Mums paliktos prie
monės, kurias turime naudoti, 
kad pasiektume užsibrėžtąjį 
tikslą. Visą šį lobį randame 
Bažnyčioje, į kurią Kristus 
subūrė savo sekėjus. 

Kartais stebimės, matyda
mi sunkiai suvokiamus ban
dymus suniekinti Bažnyčią ir 
sumažinti jos įtaką žmonių 
gyvenimui. Nesistebėkime, 
nes šėtonas žino, ką reiškia 
palikti žmogų vieną, be atra
mos ir gairių. Tvirtinimas, esą 
galima su Dievu bendrauti ir 
be Bažnyčios yra labai klaidi
nantis. Taip, su Dievu galima 
bendrauti ir be Bažnyčios, nes 
jis leidžiasi surandamas vi
siems jo ieškantiems, tačiau 
Jėzus Kristus įsteigė Baž
nyčią, kurioje žmonės leng
viau galėtų surasti visa, ko 
reikia Dievo karalystės augi
mui žmogaus širdyje. Kristaus 
Bažnyčioje yra jo kraujo 
kaina laimėtos dovanos — 
Susitaikinimo sakramentas. 
Eucharis t i ja ir Šventosios 
Dvasios nuolat inis veiki
mas. 

Bažnyčią sudaro ne šven
tieji, bet dažnai silpni ir 
klystantys žmonės, tačiau 
siekiantys pagal Jėzaus 
Kristaus pavyzdį siekti tobu
lumo. Jėzus Kristus Bažnyčią 
patikėjo labai silpniems savo 
mokiniams ir kol jie pasitikėjo 
savo jėgomis ir išmintimi, 
buvo labai apgailėtini, tačiau 

pasikeitė veikiami Šventosios 
Dvasios. Todėl Bažnyčioje vi
sada rasime šias dvi veid
rodžio puses: žmogiškąją — 
su klaidomis ir nuopuoliais ir 
dieviškąją — su nuolat mato
mu Velykų prisikėlimu ir 
Sekminių ugnimi. 

Dievo karalystės konstitu
cija yra išdėstyta Kalno 
pamoksle. Jėzus labai aiškiai 
kalba apie vertybes, kurių 
nesupranta pasaulis be Dievo. 
Jis laimina tiesos ir dvasios 
nešėjus, laffnina tyraširdžius 
ir atleidžiančius nuoskaudas, 
laimina kuriančius taiką ir 
nebijančius jokių smūgių. 
Jėzus kalba: „Palaiminti jūs, 
kai dėl manęs jus niekina ir 
persekioja bei meluodami 
visaip šmeižia. Būkite links
mi ir džiūgaukite..." 

Pastarosiomis dienomis 
Bažnyčia susilaukė nemažų 
išbandymų. Ta proga iš ge
rųjų žmonių susilaukiau labai 
daug moralinės paramos; 
brangiausi buvo žodžiai, jog 
reikia džiaugtis, jei šėtonas 
puola ir niekina, nes tai žen
klas, jog elgiamasi teisingai. 
Piktasis nerimsta, kai atsi
randa daugiau sąmoningų 
katalikų, prisiimančių atsa
komybę už Tėvynės ir 
Bažnyčios ateitį. 

Bulvarinė žiniaskiaida 
bando mus įtikinti, kad di
džiausia vertybė yra turtai ir 
malonumai, o Bažnyčia nesi
liauja skelbusi, jog didžiau
sias turtas yra žmogaus šven
tumas. Protingiausias ne tas, 
kuris suka gerą biznį, bet tas, 
kuris turi drąsos be kompro
misų sekti Kristų. Dėl šios 
priežasties Bažnyčia prieš 
mūsų akis rikiuoja šventuo
sius, gyvenusius skirtingais 
laikais ir skirtingose sąlygose, 
tačiau susietus vienu krikštu, 
vienu tikėjimu ir vienu 
pasiryžimu visada Dievui 
sakyti „taip". 

PADEKIME 
ĮAMŽINTI 

ARKIVYSK. M. 
REINĮ 

Utenos rajono savivaldy
bės tarybos sprendimu, 2003 
m. rugsėjo 25 d. buvo įkurta 
Arkivyskupo Mečislovo Reinio 
atminties įamžinimo ir pager
bimo komisija. Ji organizuoja 
renginių ciklą, skirtą pradėti 
beatifikacijos procesą, kurio 
dėka visai tautai ir Katalikų 
Bažnyčiai didžiai nusipelnęs 
arkivyskupas galėtų būti pa
skelbtas palaimintuoju. Spa
lio 21-d. specialiai išplėstame 
komisijos posėdyje Naciona
linę premiją laimėjęs skulpto
rius A. Sakalauskas pristatė 
projektą arkivyskupo M. 
Reinio skulptūrai, dr. A. Va
siliauskienė apibūdino jos 
ruošiamą knygą jo gyvenimui 
ir plačiai veiklai apžvelgti; 
kalbėta ir apie ruoštinas moks
lines konferencijas. 

Planuojami darbai parei
kalaus daug entuziazmo ir ne
mažai lėšų. Dabar yra laikas 
atminti ir padėti įamžinti kil
nųjį dvasininką, didį valsty
bės ir tautos veikėją, moks
lininką ir nepalaužiamą ide
alistą, kuris, sovietinio režimo 
nukankintas, mirė 1953 m. 
lapkričio 8 d. Vladimiro ka
lėjime (prie Maskvos). 

Su pasiūlymais ir parama 
kontaktuokime Utenos rajono 
savivaldybės direktorių, kuris 
yra Arkivyskupo M. Reinio 
fondo lėšų kaupimo komisijos 
pirmininkas: Vidmantas Va-
linčius, kodas 8871044 / 
Utenio a. 4 / Utena, LT 4910. 
Tel. 8-389-61620. faks. 8-389-
60615. 

J u s t i n a s P i k ū n a s 

YPATINGOS KRIKŠTYNOS 
Mano tėtis, Jonas Blažys, 

iš savo tėvo paveldėjo 24 ha 
durpingos žemės Radviliškio 
raj. Pušiniškių kaimo tolima
jame pakraštyje. Vieta žema, 
pelkėta, senuolio neįdirbta. 
Mano tėtis pelkės nepabūgo, 
nes 1921 m. pats pirko panašų 
pelkyną netoli Šiaulių. Čia ka
sė griovius, nusausino žemę, 
rovė kelmus. Jo darbštumo ir 
sumanumo dėka, per eilę metų 
vietoje pelkės augo javai, lin
gavo kultūrinė pieva. Mes -
vaikai — džiaugėmės savo sodyba, 
gražiausia visame kaime. 

Tėtis dėl senyvo amžiaus 
nebesiryžo Pušiniškiuose pra
dėti nusausinimo darbų. Žemę 
per rašė j aun iaus iam sūnui 
Boleslovui. Prasidėję neramu
mai, karai nutraukė svajones. 
Tarybiniais laikais visa žemė 
j au priklausė valstybei. J i 
Pušinavos-Pušiniškių durpin
gą žemę pavertė masine dur
pių gamyba. Tarp Polėkos ir 
Pušinavos kaimų kilo dviaukš
čiai mūriniai namai durpyno 
darbininkams. Jų čia privažia
vo net iš tolimų tarybinių kraštų. 
J iems namai augo kaip ant 
mielių. Mat, statyboms smėlį 
ir žvyrą kasė iš čia pat stovin
čio kalno, „Šioškalniu" vadina
mo. Jis buvo apylinkės puoš
mena. Jo aukštos žalios pušys 
iš tolo žavėjo kiekvieną. Mau-
rodama tarybinė technika jį 
greitai sulygino su žeme. Po to 
ėmė kasti Pušinavos kalną. 
Virto galingi ąžuolai, čia augę 
dar nuo baudžiavos laikų. 
Užuot gražaus kalno, kur vyk
davo kaimo gegužinės, netru
kus liko niūri žvyrduobė. Vie
t in iams gyventojams labai 
širdį skaudėjo, bet jie — nebe 
šeimininkai... 

Kalnai dingo. Atsirado mies
telis, vadinamas Tyruoliais, 
nes aplink tyruliavo iškastų 
durpių vandeningi karjerai. 

Link jų nutiestas siaurasis ge
ležinkeliukas vežiojo ir dur
pes, ir darbininkus. Arčiau gy
venantys žmonės vos neduso 
nuo juodų dulkių. Sunyko span-
guolynai ir mėlynoj ai, kurių 
čia buvo didžiuliai plotai. 

Atgavus Lietuvos nepri
klausomybę, tokią nualintą 
žemelę valdininkai negailėjo 
grąžinti savininkams. Pagal 
patiektus dokumentus, brolis 
Boleslovas tapo pelkių šei
mininku, tik nežinojo, ką su 
jomis daryti. 2000.07.29 jis 
susikvietę pačius artimiausius 
giminaičius ir aprodė savo val
das. Manė, galbūt susigundys 
kuris, veltui atiduotų. Deja, 
šios dovanos nė vienas nepa
noro. Maurais apaugę karjerai 
su giliais grioviais, dar iš jų 
kyšantys juodi kelmai, lyg 
vaiduokliai kėlė šiurpą. Nebe
sinorėjo net eiti iki žemės ri
bos galo. Grįžtant atgal, mūsų 
brolienytė Nijolė Blažienė pa
stebėjo mažytę pušelę. Tarp 
pelkės šiurkščių žolių vos vir
šūnėlė tesimatė. Pagailo jos. 
Nijolė rūpestingai rankomis ją 
išsikasė ir parsivežusi pasodi
no savo kolektyviniame sode. 
Uoliai prižiūrima ir laistoma, 
pušelė gražiai augo. Džiaugėsi 
šeimininkai vienintele liu
dininke, atkeliavusia iš neder
lingos senuolių žemės. 

Šią vasarą Nijolė ir jos vy
ras Edmundas mus giminai
čius, kurie prieš trejus metus 
klampojome po Boleslovo že
mę, pakvietė į pušelės krikš
tynas. Labai nustebome: kur 
girdėta, kad medžiai krikštija
mi? Svarstėme, ar čia ne apga
vystė? Gal vaišės ruošiamos 
kita proga? Ne! Tik pušelės 
krikštynos, garantavo abu 
Blažiai. Smalsumo vedami, 
sugūžėjome į jų kolektyvinį 
Šventupio sodą Kairiuose. 

Prie vartelių džiaugsmin

gai mus sutiko šeimininkai. 
Čia pat parodė ir augančią pu
šaitę, gražią, dailią ir žalią, nė 
kiek nepanašią į pelkių skur
džias pušeles. Tikrai ji laimin
ga, patekusi į rūpestingas 
rankas. Kai papuošėme atsi
neštais blizgučiais, mūsų pu
šelė atrodė nuostabiai. Vaiši
nomės Nijolės ir Edmundo 
jėgomis pastatytame namely
je. Visur buvo jaučiamas jų 
darbštumas, sumanumas ir 
geras skonis. Bendromis min
timis rinkome pušelei vardą. 
Kadangi atgabenta iš pelkių, 
gali vadintis Pelkute, Išpel-
kyte, Pelkiete. Ji dabar lai
minga, tad gali būti Laimutė, 
Laimūnė, Laimuolė, Laimėlė. 
Dar ji puikiai globojama. Tik
tų vardas Globūnė, Globutė, 
Globietė. Taip pat kilusi iš 
Tyrulių. Pavadinkime Tyruo-
le, Tyrūne, Tyruliete, Tyrliute, 
TyrialŠakė. 

Iš daugybės vardų paga
liau išrinktas Tyruolės vardas. 
Kūmais paskyrėmė vyriau
siuosius iš susirinkusiųjų Bla-
žiukų - Elytę ir Boleslovą. 
Prie pušelės iššautas šampano 
butelis apšlakstė ir svečius, ir 
Tyruolę. Nutarėme ją dažniau 
lankyti. Čia tikrai labai smagu 
ir gražu. Puikūs gėlynai, deko
ratyviniai krūmai, tvenkinyje 
įvairiaspalvės vandens lelijos, 
šalia jų taškosi žuvytės. Jau
tėmės lyg pasakoje. Tai buvo 
ypatingos krikštynos. Tyruo
lės vardas dar nė viename 
kalendoriuje neįrašytas. 

Už šią nuostabią šventę 
šeimininkams esame labai dė
kingi. Būtų dar smagiau, kad 
darbščios rankos atgaivintų 
apleistą Lietuvos žemelę, kad 
gelbėtų skurstančius medžius. 
Turiu vilties, jog taip ir bus! 

Marija Rimkienė-
Blažytė 

Mūsų baržai ir darželiai 
v i y' ~ M V 

Paruošia Žalianykštis 

KAIP PARUOSTI ROŽES 
ŽIEMAI 

Vieni sako — nukarpyti; 
kiti siūlo rožes uždengti; 

dar kiti tvirtina, kad nieko 
daryti nereikia, jos vis tiek 
išliks ir pavasarį vėl žydės. 

Iš dalies visi šie patarimai 
daugiau ar mažiau veiksmin
gi, tačiau geras daržininkas, 
kuris rūpinasi savo augalais, 
stengiasi sužinoti, kas jiems 
geriausia, kaip sumažinti 
žiemos — šalčio ir sausros — 
traumą, kad, pavasariui išau
šus, nereikėtų gailėtis suny
kusių rožių, dekoratyvinių 
augalų ar daugiamečių gėlių. 

Nors rožės pakenčia tem
peratūrą ir žemiau nulio, bet 
iš esmės tai lepus augalas, 
ypač naujesnės veislės. Kai 
pradeda šalti ir nukrinta 
rožių lapai, nereikia jų stiebų 
nukarpyti labai žemai, arba iš 
viso nereikia kirpti, nebent 
krūmai taip išsikeroję, kad 
neįmanoma nei praeiti, nei jų 
uždengti. Geriausia rožes ap
karpyti pavasarį- prieš pra
dedant sprogti pumpurams. 
Tuomet jau matyti, kuri stie
bo dalis sausa. Nukirptos ša
kelės viršų galima patepti 
specialiu tepalu (gaunama 
pas daržininką) arba tiesiog 
vazelinu, kad neišdžiūtų ir 
kenkėjai, ypač kurie rausiasi į 
medieną, neprieitų. 

Rožes šiek tiek apdengti 
taip pat patariama, kad joms 
nepakenktų staigūs atšalimai 

ir atšilimai, pasitaikantys net 
žiemą. Vienas būdas: apipilti 
6-8 colius žemės arba kom
posto apie rožių šaknis, kad 
uždengtų virš žemės kyšančią 
dalį, kur rožė buvo įskiepyta 
(yra toks tarsi „gumbelis" 
aplink visą kamieną) Antras: 
aplink rožę įkalti tris kuo
liukus, apjuosti juos maišine 
medžiaga (burlap; gaunama 
medžiagų parduotuvėse) ir į 
vidų pripilti sausų lapų. 
Trečias būdas: specialūs plast
masiniai gaubtuvai (smailė
jantys į viršų), parduodami 
daržininkų ar kitose parduo
tuvėse. 

Nepaisant, kokiu būdu 
rožės apsaugojamos nuo šal
čio, labai svarbu, kad toji 
danga būtų nuimta anksti 
pavasarį, kai pasirodo pir
mieji pumpurai, bet dar jos 
nepradėjusios žaliuoti. 

Daugelis rožių rūšių žydi 
ant naujų, pavasarį išaugusių 
atžalų, bet lipančiosios rūšys 
išleidžia žiedus iš senos me
dienos, todėl jų nukarpyti 
nereikia, nebent šakos ap
džiūvusios. 

DAR NE VĖLU 

T^"ai kuriems „darželių sir-
xVga l i ams" pereinamasis 
laikotarpis tarp rudens ir 
žiemos yra labai sunkus, nes 
jie pripratę savo kiemo ar 
didesniuose darželiuose dar
buotis, o tokį vėlyvą rudenį, 
atrodo, jau visi darbai pasi

baigę. Vis dėlto yra dar daug 
darbų, kuriuos galima net 
lapkričio mėnesį atlikti, žino
ma, jeigu žemė dar neįšalo ir 
oras nelabai šaltas. 

Kai lysvės ištuštėja, nuo 
jų nuvalius vasarinių gėlių 
(annuals) stagarus, galime 
matyti, kad daugiamečiai 
(perennials) augalai kai kur 
peraugę, per daug išsiplėtę, 
kai kur gal norėtume sodinti 
kitus ar turimus perkelti į 
kitą darželio vietą. Šis metų 
laikas kaip tik suteikia tokią 
proga- D ; i r galima persodinti 
ežiuones (angį. purple cone-
flower. lot. echmąeea), dau
giamečius šalavijus (ir lot., ir 
angį. — salvia), įvairias mes-
Ives (angi. ir lot. hostas), 
ramunes, net bijūnus. Tuo pa
čiu galima per daug didelius 
augalų kerus perskirti ir 
pasodinti atskirai. Nors pap
rastai siūloma lelijas (ang. 
davlilies) bei vilkdalgius 
(angį. iris) persodinti ir per
skirti pavasarį, bet dar gali
ma ir dabar. Viena reikia 
prisiminti, kad naujai paso
dinti augalai turi įsitvirtinti, 
įleisti šaknis prieš žiemą, 
todėl per ilgai nereikia laukti. 

Nebūtina nukirpti dau
giamečių augalų lapus (pvz., 
daylilies. irises) ar stiebus su 
sėklomis. Sėklas per žiemą 
gražiai išaižys ir sules 
paukšteliai, o lapai, net ir 
nušalę, suteiks augalui tru
putį apsaugos. Kai žemė pra
deda įšalti, daugiamečius au
galus galima taip pat ap
dengti sausų lapų sluoksniu. 
Dar geriau, jeigu prieš tai per 
tuos lapus kelis kartus per
važiuosime žolei pjauti maši
nėle (peilius paleidžiant že
mai) ir lapai bus susmulkinti. 
Jeigu per vasarą augalų at
liekas kompostavote, šią 
..naują žemę" galima iš
barstyti ant lysvių, net nesu
maišant su jau esamu dir
vožemiu. Per žiemą viskas 
natūraliai susimaišys. 

MEDŽIAI IR KRŪMAI 
DAR VIS AUCA 

Nors lapai nukrito, kol 
žemė neįšalusi, krūmų ir 

medžių šaknys tebeauga, 
tebesiplečia, tad dabar labai 
geras laikas sodinti naujus 
medelius ir krūmus, ypač 
eglutes, pušeles. Kadangi me
džiui nereikia maistinių 
medžiagų ir vandens skirti 
lapams bei naujoms atžaloms, 
visą energiją gali panaudoti, 
sutvirtinant augalą ir 
išplečiant šaknų tinklą. Todėl 
labai svarbu prieš šalčius 
medelius ir krūmus „pagir
dyti". Nepamirškime, kad 
medžių ar krūmų šaknys gali 
būti išsiplėtusios kelis kartus 
plačiau, negu augalo aukštis, 
todėl reikia tokiu plotu ir 
laistyti. Jeigu įmanoma, po 
palaistymo krūmų ar medelių 
šaknis taip pat apsaugoti 
sausų lapų arba žemės sluok
sniu. Vartojant šiam tikslui 
lapus, kreipti dėmesį, kad jie 
būtų sveiki, nepamarginti 
juodais taškais (grybelio žen
klai) ar kitokiomis augalų ligų 
žymėmis. 

Medžių ar krūmų šakas 
apgenėti galima tuojau, kai 
tik nukrinta lapai, tačiau ge
nėti galima ir žiemos metu, ir 
anksti pavasarį, kol dar 
augalai nepradėję sprogti. 

ŠIEMS AUGALAMS DAUG 
ŠVIESOS NEREIKIA 

Kambariniai augalai švari
na orą, puošia aplinką ir 

sudaro jaukią nuotaiką. Jeigu 
butas ir nėra labai šviesus, 
nereikia kambarinių augalų 
atsisakyti, o surasti tokius, 
kurie neblogai auga ir apy
tamsiame kambaryje. 

Sakoma, jeigu galite skai
tyti laikraštį kambario kampe 
ar toliau nuo lango, galite ten 
laikyti ir augalą, tik reikia 
pasirinkti prieblandą toleruo
jantį augalą. Čia pateikiame 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBA IŠNUOMOJA 

da r du, nereikalaujančius 
daug šviesos. 

Vienas jų yra vijoklinis fih-
dendras (Philodendron sca-
dens). Jis tinka apytamsei 
vietai . Geriausia šį augalą 
pakabint i arba padėti ant 
mažo stalelio, kad šakelės su 
lapais svirtų žemyn. Jo 
nereikia daug laistyti , bet 
ver ta retkarčiais lapus 
nuplauti drungnu vandeniu, 
kad dulkės nesusirinktų. 
Filodendrą retai puola kenkė
jai . J i s lengvai padaugina
mas: nukirpus galą šakutės ir 
pamerkus į vandenį, po 
savaitės ar kiek daugiau išau
ga šaknelės ir galima pasodin
ti į vazoną. 

Aglaonema — Peace lily, 
Siver Queen. 

Tai gražus, puošnus 
augalas , žaliais, balzganai 
ruožuotais lapais, nemėgstan
tis ryškios šviesos, auga net ir 
toli nuo lango. Jeigu sąlygos 
pakenčiamos, pražysta bal
tais, panašiais į pusiau 

Live-in Nanny in Glencoe. 6 days 
$540. Mušt speak English. U.S. 
references and experience with 

newborns. 
847-331-3304. Five Diamond 

Agency for Nannies. 

Reikalingi mūrininkai ir 

pagalbiniai darbininkai. 

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

Savo namuose priimu gyventi 
žmogų. 

Gera priežiūra, šviežias, skanus 
maistas, malonus bendravimas, netoli 

bažnyčia. Kur reikia nuvešiu. 
Ir išnuomojami atskiri kambariai. 

Tel. 773-934-3092. 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 

OaVCSKH DeWESI09feseniai 
atvykote, ieškote darbo ar boto, 

tačiau skefetblaftraštyie brangiai 
kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų 
skdbimą išspausdtas nemokamai. 
TerdkJa paskambinti M . 773-585-
9500 ar užsukti i DRAUGO admkv 

istradią adresu 4545 W. 63 St, 
Chkago, 1.60629. 

Oak Lawn išnuomojamas 
4 mieg. namas. 
Arti mokvklos. 

Tel. 708-289-8577; 
708-423-4761. 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-58S-950© 

INDEKNDEHf 
RSALTOKS 

Peter Paulius ir Casmera 
Staszak 

(buvęs savininkas Paulius 
Hardvvare) 

praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto 
agentūrą 

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

Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų naujose patalpose. 

% 

Marguett Parko namų savininkams patarnaujame jau 50 metų. 

PASLAUGOS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOM0B«aNAMlįSVEKATOS 

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

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

perskeltą taurę, žiedais. Žydi sta vandens, lapų galai prade-
ir žiemą, ir vasarą. Kenkėjai j) da gelsti (reikia juos nu
rotai puola, bet augalas mėgs- karpyti). Augalas daugina-
ta vandeni ir būtina bent mas. perskiriant kerą į dalis ir 
kartą per savaitę gera: jas pasodinant. Greit prigyja 
palaistyti. Jeigu augalui truk- ir yra nereiklus. 



Konservatoriai: prezidentas neturi moralinės teisės eiti savo 
pareigų 

t ikrų minčių ir tikrų idėjų tig
rai , o ne įvaizdžio ereliai", ironi
zavo A. Kubilius. 

Erelį savo partijos simboliu 
yra pasirinkusi R. Pakso įsteig
t a Liberalų demokratų partija. 

TS suvažiavimas pareiškė 
įsitikinimą, jog „principinga tie
sa" valstybė yra pajėgi išspręsti 
ją ištikusią „prezidento krizę". 

Atkelta iš 1 psl . 
Prezidentas kalt inamas ne 

tik dėl savo veiksmų, bet ir ne
veiklumo. 

„Prezidentui buvo pranešta 
apie jo aplinkos ryšius su mafi
ja, bandymus paveikti valstybės 
įstaigų sprendimus nusikaltė
liams naudinga linkme, tačiau 
nieko nebuvo daroma", teigia 
konservatoriai. 

„Prezidentas yra pasakęs, 
jog nė vienu savo veiksmu nėra 
pažeidęs nei Konstitucijos, nei 
šalies įstatymų", komentuoda
mas TS suvažiavimo pareiški
mą, sakė prezidento atstovas 
spaudai Rosvaldas Gorbačiovas. 
„Mes nieko naujo neišgirdome. 
Tie kaltinimai buvo nuolat gir
dimi iš konservatorių", pažy
mėjo jis. 

Atsistatydinti prezidentą 
suvažiavime ragino ir TS pirmi
ninkas Seimo narys Andrius 
Kubilius, pavadinęs prezidentą 
„didžiausia šalies problema". 

„Prezidente, —išspręsk pre
zidento problemą pats. Neversk 
ir visos Lietuvos braidyti po tą 
purvą", ragino R. Paksą iš su
važiavimo tribūnos A. Kubilius. 

„Gimęs žvirbliu, ereliu ilgai 
nepaskraidysi, nepaisant to, 
kiek tavo sparnais mojuos vie
šieji ryšiai. Lietuvai reikalingi 

Konservatoriai taip pat 
pareiškė, jog „bet kokia vyriau
sybės a r socialdemokratų para
ma prezidentinei netiesai būtų 
tolygi valstybės interesų išda
vystei". 

Už TS suvažiavimo pareiš
kimą dėl prezidento krizės bal
savo ir šeštadienį prie konserva
torių prisijungę Lietuvos deši
niųjų sąjungos (LDS) nariai. 

TS pirmininko pavaduotoju 
šeštadienį išrinktas buvęs LDS 
pirmininkas Vidmantas Žieme
lis atsisakė komentuoti, ar as
meniškai pritaria partijos pa
reiškimui dėl prezidento, bet ža
dėjo jį vykdyti. 

A. Kubil iui siūloma 
ats is tatydint i iš Seimo 

tyr imo komisijos 
Seimo vicepirmininko so

cialdemokrato Vytenio Andriu
kaičio teigimu, Tėvynės sąjun
gos vadovas Andrius Kubilius 

pats turėtų atsistatydinti iš Sei
mo laikinosios komisijos, ti
riančios galimą grėsmę valsty
bės saugumui, narių. 

V. Andriukaičio nuomone, 
toks A. Kubiliaus žingsnis yra 
būtinas, kad „nemestų šešėlio 
ant komisijos darbo, kad nesusi
darytų įspūdis, jog ji yra ten
dencingai susibūrusių politikų 
būrys, norintis suvesti sąskai
tas". 

„Iš tikro susidaro įspūdis, 
kad A. Kubilius yra ir kaltinto
jas, ir prokuroras, ir teisėjas, ir 
jau nuosprendį turi — apkalta 
ir atsistatydinimas. Tada iškyla 
klausimas, ką jis veiks Seimo 
tyrimo komisijoje, nes tuomet 
visiškai akivaizdu, kad susidur
sime su nešališkumo ir objek
tyvumo problema komisijoje", 
sakė V. Andriukaitis. 

Jo nuomone, tai būtų pati 
didžiausia „meškos paslauga" 
komisijai ir Seimui. V. And
riukaičiui susidarė įspūdis, kad 
konservatoriai, ko gero, są
moningai sukelia ir kursto šią 
įtampą. 

„Kita vertus, būtent kon
servatoriai turi prisiimti visą 
atsakomybę už R. Paksą, nes 
būtent ši partija išaugino jį", pa
žymėjo V. Andriukaitis. 

Paaiškėjo mįslingos Rusijos bendrovės įtaka Lietuvos politikai 
Atkelta iš 1 psl. 

Lietuvos spaudoje skelbta, 
jog „Almax" konsultavo prezi
dento Rolando Pakso rinkimų 
kampaniją, gal būt prisidėjo ir 
parenkant Prezidentūros pata
rėjus. Įtariama, jog ši bendrovė 

gali būti susijusi su Rusijos spe
cialiosiomis tarnybomis. 

Prezidentas R. Paksas yra 
paneigęs ryšius su ,,Almax". 

Seimas devynių narių par
lamentinę tyrimo komisiją su
darė gavus slaptą Valstybės 

saugumo departamento medžia
gą apie įtartinus Prezidentūros 
atstovų ryšius. 

Komisija pirmąsias išvadas 
Seimui turės pateikti iki 
gruodžio 1 dienos. 

Saugumo vadovas vėl bendrauja su prezidentu 
Atkel ta iš 1 psl . 

M. Laurinkus pažymėjo, 
kad saugumui „sukėlė įtarimų, 
kokiu būdu tam tikra dalis in
formacijos atsidurdavo tų žmo
nių ratuose, kurie yra tyrimo 
objektai ir kuriems nėra skirta 
ta informacija". „Tai irgi yra ty
rimo dalykas", sakė jis. 

Paklaustas, ar sustabdžius 
prezidento patarėjo nacionali
nio saugumo klausimais Remi
gijaus Ačo įgaliojimus, nebeliko 
kliūčių bendradarbiauti su Pre

zidentūra, M. Laurinkus teigė, 
kad „tam tikras barjeras susi
daręs buvo". 

Paklaustas , ar pasitiki pre
zidentu teikdamas slaptą infor
maciją, M. Laurinkus lakoniš
kai a tsakė „pasitikiu". 

M. Laur inkus pakartojo 
prieš savaitę Seime išdėstytą 
nuostatą , kad nei Valstybės 
saugumo departamentas, nei jis 
asmeniškai prezidentui neturi 
„ne tik kaltinimų, bet nei jokių 
įtarimų, ar kokių nors spėlio

j i m ų . 
M. Laurinkus teigė kol kas 

nežinąs, kas žurnalistams per
davė slaptą VSD pažymą, kuri 
buvo išspausdinta specialiame 
dienraščio „Respublika" priede, 
tačiau atliekamas tyrimas. 

Prezidento atstovas spaudai 
Rosvaldas Gorbačiovas teigė, 
kad prezidento ir VSD vadovo 
susitikimai bus rengiami pas
toviai. 

Jų metu prezidentui ir bus 
pateikta slapta medžiaga. 

Rusijos verslininko grasinimai nebaugina saugumo vadovo 
Maskvoje nuolat gyvenantis 

A. Aksentjev-Kikališvili nese
niai neteko teisės atvykti į Lie
tuvą, kur turi draugę ir dukterį 

Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos žiniasklaida pasta

rosiomis dienomis rodė ir citavo 
Rusijoje veikiančios asociacijos 
„XXI vek" vadovo A. Aksentjev-
Kikališvili pareiškimus, esą jis 
paduos į teismą M. Laurinkų, 
pateikusį visuomenei informaci
ją apie įtartinus minėtojo Ru
sijos piliečio ryšius Vilniuje. A. 
Aksentjev-Kikališvili vadino M. 
Laurinkų „sąmokslininku" ir 

Be to. VSD slapta įrašytuo
se pokalbiuose girdima, kaip, 
kalbėdamas su Vilniuje gyve
nančia stomatologe Renata 
Smailyte. A. Aksentjev-Kika
lišvili daro keistas užuominas 
apie M. Laurinkaus sutikimą 
Ispanijoje, kurios palieka grasi
nimų susidoroti įspūdį. 

Po šių duomenų paviešini
mo M. Laurinkui buvo pasiūlyta 
skirti apsaugą, tačiau saugumo 
vadovas jos atsisakė. 

su ja. 
Su nusikalstamu pasauliu 

siejamas A. Aksentjev -Kikališ-
vili, anot VSD pažymos, turi 
tikslų Lietuvoje vykstančiuose 
privatizavimo procesuose bei 
palaiko ryšius su Lietuvos nu
sikalstamomis grupuotėmis. 

sakė, esą jam vieta kalėjime. 

Prezidentūra planuoja R. Pakso vizitą į Iraką 
Atkelta iš 1 psl. sius j au yra praleistos. 

Toks vizitas kėlė daug rū- Be to, tokiam prezidento 
vizitui yra visiškai netinkamas 
laikas. 

R. Paksas Irake greičiausiai 
galėtų apsilankyti tik prieš Ka
lėdas. 

Tokią galimybę valstybės 
vadovui gali pasiūlyti kariškiai. 

pėsčių, tuo tarpu naudos iš šios 
kelionės tikėtasi mažai. 

Kai kurie Lietuvos politikai 
smarkiai abejoja dėl R. Pakso 
planų nuvykti į Iraką. 

Teigiama, kad galimybės 
užmegzti kokius nors verslo ry-

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius dienraščiui 
pareiškė negalįs to nei patvir
tinti, nei paneigti. Jis teigė, kad 
net jei tiksliai žinotų tokios 
išvykos datą, abejojo, ar galėtų 
ją paskelbti. „Saugumo sumeti
mais tai nėra daroma", sakė 
ministras. 

Pabaltijo Dainų šventės — pasaulio 
paveldo šedevras 

Atkelta iš 1 psl. 
XX a. pirmojoje pusėje ir tapo 
svarbiausia tautinio kultūrinės 
tapatybės išraiška bei jos iš
saugojimo forma, nuolat svar-
binant reikšmingiausią tradici
nės kultūros palikimą bei reikš
mingiausius praeities ir dabar
ties profesinės kūrybos klodus". 

Pasak J. Mikutavičiaus, 
bendrą trijų valstybių dainų 
švenčių bylą „Dainų švenčių 
tradicija ir simbolizmas Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje" paren
gė Lietuvos liaudies kultūros 
centras kartu su atitinkamomis 
Latvijos bei Estijos institucijo
mis. 

Nors 4-osios Pasaulio lietu
vių dainų šventės, vyksiančios 

Vilniuje 2007 metais, planas 
dar nėra galutinai sudarytas, 
tačiau jos idėja, pasak J. Miku
tavičiaus, sietina su valstybės 
istorija — Lietuvos vardo tūks
tantmečio paminėjimu. 

Netrukus Lietuvos liaudies 
kultūros centras skelbs konkur
sus atskirų šventės dienų sce
narijams sukurti ir pradės pa
sirengimo šventei darbus. 

2005 metais Lietuvoje vyks 
dvi didelės šventės — trijose 
Baltijos valstybėse pamečiui 
rengiamas tarptautinis folkloro 
festivalis „Baltica" ir Mokslei
vių dainų šventė, skirta Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
15 metų sukakčiai. 

A f A 
PRANAS KASPARAS 

Mirė 2003 m. lapkričio 8 d., s u l a u k ę s 91 metų. 
Gimė 1912 m. balandžio 2 d. Gargždų parapijoje, 

Lietuvoje. 
Gyveno Vokietijoj, Anglijoj, Pa t t e r son , N.J. , ir Cice

ro, IL. Pa sku t in iu s me tus gyveno Gulfport, Florida. 
Nuliūdę liko: broliai Fe l iksas ir J o n a s , brolio s ū n u s 

dr. Algirdas su šeima bei kit i g iminės Kanadoje ir Lie
tuvoje. 

Velionis bus paša rvo tas an t rad ien į , lapkričio 11 d. 
R. Lee Will iams F u n e r a l Home, 5730 15th Avenue 
South Gulfport, FL 33707. 

Trečiadienį, lapkričio 12 d. a.a. P r a n a s bus pa
lydėtas į Sain t J u d e Katedrą , ir po šv. Mišių velionis 
bus palaidotas Kalvarijos R.C. mauzoliejuje. 

N u l i ū d u s i š e i m a 
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AMERIKAI REIKIA DRAUGŲ. 
A t k e l t a i š 3 p s l . 

O ką pas iū lė t a r i amie j i 
sąjungininkai? Nors j ie visi ir 
tu r i savo k raš tuose nemažą 
nuošimtį m u s u l m o n ų , ne i 
Prancūzija, nei Rusija nieko 
nepažadėjo. ES , t u r i n t i pe r 
100 mln. žmonių d a u g i a u 
negu JAV, ir ekonomiškai už 
jas net s t ipresnė, pas iū lė t ik 
231 mln. dol., t.y. t ik 1/86 
dal is , ką duoda , t i ek gerų 
draugų praradus i . Amer ika . 

To a i škaus europiečių ne
noro prisidėti prie Amerikos 

* Nedarbas L i e t u v o j e 
spa l i , palyginti su rugsė ju , 
smuko 0.1 procentinio punkto 
ir lapkričio 1 dieną siekė 9.2 
procento. Tai žemiausias ne
darbo lygis per pastaruosius 4 
metus. „Nedarbo lygis per mė
nesį beveik nepakito. Laisvų 
darbo vietų užregistruota kiek 
mažiau nei rugsėjį, bet nebuvo 
didelių grupinių atleidimų, be
darbių sumažėjo tik maždaug 
500. Matyti, kad ekonominė pa
dėtis šalyje gerėja", sakė Lie
tuvos darbo birž"- di'-rVi"»-iaus 
pavaduotoja Janina Gaižutytė. 
Pernai lapkričio 1 dieną nedar
bas Lietuvoje buvo 10.4 proc 
Lapkričio pradžioje Šalyje buvr 
užregistruota 150,200 bedarbių 
— 17.6 proc. mažiau nei pernai 
lapkričio pradžioje. (BNS 

v e d a m o I rako a t s t a tymo pr ie
žas t i s y r a ta , kad Amer ika pe r 
d a u g a rogan t i ška i ir v ienaša
l i ška i pas i ryžo A f g a n i s t a n ą 
bei I r a k ą su tvarky t i be k i tų 
p a g a l b o s . I šd idūs V a k a r ų 
E u r o p o s poli t ikai d a b a r n e 
nori ve iksminga i pr is idėt i pr ie 
Amer ikos pas t angų I rake . N u 
sivylę Amer ikos poli t ika, no
r ė t ų p a t y s per imt i pasau l io 
d i r igavimą. Buvę šilti s an ty 
kiai j a u praeityje, ir gali i lgai 
u ž t r u k t i , kol j ie vėl atš i ls . J e i 
A m e r i k a i re ikia tuojau d r a u 
gų, j ų re ikės ieškoti k i tur . 

Prezidentas Rolandas Paksas neketina 
atsistatydinti 

Atkelta iš 1 psl. 
JAV atstovas Linas Kojelis, pra
eityje dirbęs vieno iš JAV prezi
dento administracijoje. 

Prezidentas sakė taip pa t 
numatęs įsteigti prezidento ad
ministracijos vadovo pareigas ir 
sudaryti vidaus kontrolės sky
rių, „kad būtų galima atskirt i 
viešuosius ir privačius intere-
SUS . 

R. Paksas pareiškė bendra
darbiausiąs su skandalą t irian
čiomis parlamentine komisija ir 
Generaline prokuratūra bei vy
lėsi, kad jų sėkmingas darbas 
išsklaidys „politinį rūką" virš 
Lietuvos. 

„Aš neturiu ko slėpti, noriu 
viešumo. Aš bendradarbiausiu 
ir su Generaline prokuratūra , ir 
su tyrimo komisija", užtikrino 
jis. 

Aiškindamas savo santykius 
su dosniausiu rinkimų kampa
nijos finansuotoju Jurijumi Bo
risovu, R. Paksas užtikrino, kad 
nesudarinėjo jokių sutarčių su 
šiuo asmeniu ir jis nedaro jokios 
įtakos prezidento sprendimams. 

Prie Kauno įsikūrusios ben
drovės „Avia Baltika" vadovas 
J. Borisovas, paaukojęs R. Pak
so prezidentinei rinkimų kam
panijai 1.2 mln. litų, dabar yra 
įtariamasis ikiteisminiame ty
rime dėl grasinimų prezidentui. 
Šis tyrimas pradėtas po to, kad 
VSD išslaptino pokalbių telefo
nu įrašus, kuriuose J . Borisovas 
per pokalbį su verslininku Al
girdu Drakšu, vadina preziden
tą „politiniu lavonu", nes šis esą 
nevykdo kažkokios sutart ies įsi
pareigojimų. 

Prezidentas pareiškė grasi
nimų iš J. Borisovo negirdėjęs, o 
pokalbio įraše girdimus pasisa
kymus tėra „emocijos ir nieko 
daugiau". 

Prezidentas nea t sakė į 
klausimą, ar nesigaili iš J. Bori
sovo priėmęs 1.2 mln. litų auką, 
tik pakartojo, kad ,jokių su
tarčių su J. Borisovu nėra". „J is 
neįtakoja mano ir mano koman
dos sprendimų, jis nedirba Pre
zidentūroje", sakė R. Paksas. 

Prezidentas ta ip pat neigė 
per rinkimų kampaniją pasira
šęs kokias nors sutart is su 
Rusijos informacijos vadybos 
bendrove ,,Almax", kurios gali
mą įtaką rinkimų kampanijai ir 
formuojant Prezidentūra dabar 
t ir ia pa r l ament inė tyr imo 
komisija. 

R. Paksas užtikrino, kad 

„grėsmės nacionaliniam saugu
mui nėra , visos problemos yra 
išsprendžiamos". 

Prezidentas šiame skandalo 
komentare , kuris buvo j a u t re
čias po jo įsiplieskimo prieš dau
giau kaip savaitę, nebevartojo 
ankstesnių įvertinimų, jog ta i 
esą „sąmokslas". Vis dėlto j is 
pakartojo manąs, jog skandalą 
apie Prezidentūrą sukėlė „gal 
per aktyvus noras pakeisti gy
venimą į gera". 

Seimo pirmininkas Ar tū ra s 
Pau lauskas teigė sveikinąs kai 
ku r iuos prezidento R. P a k s o 
kalbos bruožus. „Mano supra
t imu, jo pranešime buvo t rys 
naujos žinios: tai, kad preziden
t a s radikaliai keičia savo ko
mandą, jog jis sut inka bend
r a d a r b i a u t i su p a r l a m e n t i n e 
komisija ir sveikina jos suda
rymą, pripažindamas, jog Sei
m a s pada rė teis ingus spren
dimus. Norėčiau su tuo ir pa
sveikinti prezidentą", sakė A. 
P a u l a u s k a s . J i s pr idūrė , jog 
prezidentas turėtų iki galo at
sakyti , kaip jis vert ina savo dos
niausią rėmėją J. Borisovą. 

A. Paulausko vadovaujamos 
Naujosios sąjungos (NS, social
liberalų) frakcijos Seime seniū
nas Alvydas Ramanauskas pa
žymėjo, jog R. Paksas nea t sakė 
į visus žurnalis tams rūpimus 
k laus imus , tarp jų ir dėl santy
kių su pagrindiniu rėmėju. 

„Man pasirodė, jog atsaky
mai buvo ne visai atviri a rba jų 
buvo išvengta", sakė A. Ra
manauskas . 

Seimo laikinosios ty r imo 
komisijos dėl galimų grėsmių 
nacional in iam saugumui pir
m i n i n k a s socia ldemokratas 
Aloyzas Sakalas sakė, jog prezi
den tas savo kalboje „kol kas 
nesistengė išsklaidyti neaišku
mų". „Manau, jis turėjo aiškiai 
atsiriboti nuo pono Borisovo ir 
atleisti kai kuriuos patarėjus . 
Remigijus Ačas turėjo būti ne 
nuša l in tas , o atleistas", sakė A. 
Sakalas . 

Vienas Lietuvos socialde
mokra tų partijos vadovų, Seimo 
pirmininko pavaduotojas Vyte
nis Andriukaitis teigė, jog prezi
dento kalboje buvo „akibrokš
tų". „Aš manau, jog prezidentas 
nepateikė įtikinamų argumentų 
ir nepadarė išvadų", sakė V. 
Andriukaitis. J is nustebo, jog 
p rez iden tas tik „emocijomis" 
pavadino savo dosniausio rė
mėjo grasinimus 

Po sunkios operacijos, mir t ies angelo pašaukta , pa
s i t raukė Amžinybėn 

A t A 
Pedagogė 

JADVYGA JOKUBAITIENĖ 
Mirė 2003 m. spalio 19 d. 6 vai. vak. Floridos West 

Pa lm Beach Good Samari tan ligoninėje, sulaukusi 94 
metų ir išgyvenusi Amerikoje 54 metus . 

Velionė Jadvyga su šeima, 1949 m. atvykusi į JAV, 
apsigyveno Detroite ir čia su savo vyru Martynu dirbo 
General Motors bendrovėje. 1972 m. išėjusi į pensiją, 
nuolat iniam gyvenimui persikėlė į Floridą ir ten Pa lm 
Beach Shores miestelyje, Singer Island saloje įsikūrė. 

Tiek Detroite, tiek Floridoje ji buvo aktyvi Lietuvių 
Bendruomenėje, ypač jos veikloje dėl laisvės Lietuvai, 
veikė ir Lietuvos Dukterų P a l m Beach skyriuje, rėmė 
Tautos fondą ir išeivijos lietuviškąją spaudą. 

Velionė buvo pašarvota spalio 22 d. West Pa lm 
Beach Royal Palm kapinių koplyčioje, ku r vakare LB 
nar ia i su j a atsisveikino ir sekančią dieną po gedulingų 
pamaldų buvo palaidota tų kapinių lietuvių sekcijoje 
šalia savo vyro, mirusio 1979 m. gegužės 4 d. 

N u l i ū d ę l iko jos du s ū n ū s — K ę s t u t i s su š e i m a 
i r A lg imantas , taip pat g i m i n ė s Amer ikoje be i Lie
tuvo je ir P a l m Beach a p y l i n k ė s l i e tuv ia i . 

A t A 
ANDRIUS NAU JOKS 

Mirė 2003 m. lapkričio 8 d., su laukęs 84 metų. 
7 metus gyveno Dovvners Grove. Anksčiau Brighton 

Park , Čikagoje. 
Gimė Butkeliuose, Tauragės apskrityje. 
Nul iūdę liko: žmona Mar ta , vaikai Ervyn su žmona 

Rū ta Naujokas; Edita Kubiak; George su žmona Linda 
Naujokas; anūkai Erik, J e a n a , Nicole, Derėk ir Vikto-
ria; brolis Mikas Naujoks, gyvenant is Vokietijoje bei 
kiti giminės gyvenantys, Lietuvoje, Kanadoje, Vokieti
joje ir Amerikoje. 

Velionis pašarvotas antradienį , lapkričio 11 d. Lack 
& Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 
W.), Hickory Hills, IL. 

Viešam lankymui velionis bus pašarvotas trečia
dienį, lapkričio 12 d. nuo 10 v.r. iki 11 v.r. Lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčioje, 6641 S. Troy, Chicago, 
IL. 11 v. įvyks laidojimo apeigos. Po apeigų velionis bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t a m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700. 

A f A 
JULIUI BALSIUI 

mirus, žmoną ADELĘ, dukrą adv. ŽIBUTĘ 
BRINKIENĘ ir vaikus, bičiuliškai užjaučia ir 
šeimos skausmu dalijasi 

Los Angeles Lietuvių Fronto bičiuliai 

A f A 
V.s. fil. VYTENIUI STATKUI 

mirus, reiškiame užuojautą žmonai SOFIJAI, 
dukrai GIEDREI, sūnui NARIMANTUI ir jų 
šeimoms. 

Irena ir Eugenijus Vilkai 

Mylimai žmonai ir mamytei 

A t A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

negrįžtamai iškeliavus į amžino poilsio vietą, su 
giliu liūdesiu širdyse nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame liūdinčiam vyrui GEDIMINUI, dukrai 
RAMUNEI, sūnui KĘSTUČIUI su žmona IRE
NA, kitiems giminėms ir artimiesiems Lietuvoje 
ir Amerikoje. 

Aušra ir Edmundas Silkaičiai 
Rasa ir Raimundas Silkaičiai 

Irena ir Mečys Silkaičiai 

< » 



6 DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 11 d., antradienis 

APYLINKĖSE i 

Zarasiškių klubo narių 
metinis susir inkimas vyks 
lapkričio 13 d. 1 v. p.p. Šaulių 
namuose 2417 W. 43 g. Kvie
čiame visus na r ius gausiai 
dalyvauti. 

Vacys ir Danutė Jakovic-
kai, gyv. Palos Hills, IL, 
Draugo fondo jubiliejiniam 
vajui atsiuntė 200 dol. ir, pa
siekę tūkstantinę, tapo garbės 
nariais. Sveikiname naujus 
DF garbės narius, dėkojame 
už gausią paramą jubilieji
niam vajui ir už nuolatinę tal
ką siunčiant DF vajų laiškus. 

Kun. Antanas Gražulis, 
SJ, lapkričio 16 d., 1 v.p.p., šv. 
Mišias aukos Šv. Onos baž
nyčioje Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuviams. 

Čikagos ramovėnai, talki
nami birutiečių ir šaulių, ren
gia 85 m. Lietuvos kariuo
menės a tkūr imo sukakties 
paminėjimą lapkričio 23 d., 
sekmadienį, Šaulių namuose. 
Minėjimas prasidės 9:45 v.r., 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos vyks 10 vai. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Jas aukos ir 
pamokslą sakys kun. Antanas 
Gražulis, SJ, giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Mom-
kai, vargonuojant muz. Mani-
girdui Motekaičiui. Po pamal
dų — apeigos prie Laisvės kovų 
paminklo, pagerbiant kovoto
jus ir žuvusius ginant Lietu
vos laisvę. Minėjimas Šaulių 
salėje prasidės 12 v. Pagrin
dinis kalbėtojas — garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza, meninę 
dalį atliks Algimantas Bar-
niškis, Lietuvių operos vyrų 
choras. Kviečiame organizaci
jas atsinešti vėliavas, o visuo
menę skaitlingai dalyvauti. Po 
oficialios minėjimo dalies — 
užkandžiai ir kavutė. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos choras ruošia 
tradicinį kalėdinių giesmių 
koncertą gruodžio 16 d., sek
madienį, 1:30 v. p.p. Tuojau po 
pamaldų - 12 vai. - bus choro 
rengiami pietūs. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

Čikagos lituanistinei mo
kyklai reikalingi ikimokykli
nių klasių mokytojai. Skam
binti ČLM direktorei Jūratei 
Dovilienei tel. 630-832-6331. 

Šių metu iškilminga Pre
mijų šventė vyks lapkričio 15 
d., šeštadienį, 6 v.v., PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės 
muziejuje. Pagerbsime muzi
kę, kompozitorę Giedrą Gu
dauskienę, žurnalistą Edvar
dą Šulaitį, aktorę Juliją Dan-
tienę, dailininką Rimą VisGir-
dą, radijo darbuotoją Alfonsą 
Dziką ir tautinių šokių moky
toją Jadvygą Reginienę. Pre
mijų čekius laureatams įteiks 
Lietuvių fondas. Meninę pro
gramą atliks muzikai iš Bos
tono: smuikininkas Dainius 
Puodžiukas ir pianistas Aidas 
Puodžiukas. 

Maraue t te Parko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje lapkričio 15 
d., šeštadienį, 5 vai. Mišiose 
giedos Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos choras. Kvie
čiami ir Švč. M. Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo, Šv. 
Antano parapijų ir Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijos chorai. Jau antri me
tai, p rašan t šv. Cecilijos, 
giesmininkų ir muzikų globė
jos, užtarimo, šv. Mišiose mel
simės už gyvus ir mirusius 
choristus, chorų vadovus ir jų 
šeimas. Tikimės visų akty
vaus dalyvavimo. 

„Seklyčioje'' lapkričio 12 
d., 2 v. p.p., trečiadienio popie
tėje bus rodoma vaizdajuostė 
„Kur bėga Šešupė, kur Ne
munas teka", sudaryta Alek
sandro Plėnio (jau II laida). 
Tai viena iš gražiausių juostų, 
kurioje užfiksuoti gamtos 
vaizdai, bažnyčios, pilys, įvai
r iausi paminklai , rodantys 
tautos praeitį, mintimis su
grąžinantys į numylėtą šalį. Tai 
mūsų tėvynė, graži Lietuva. 

Lietuvių operos metinis 
pokylis jau visai arti . J i s vyks 
Jaun imo centro didžiojoje 
salėje lapkričio 22 d., šeštadie
nį. Jei dar nespėjote apsi
rūpinti pokylio bilietais, va
karo vadovas Jurgis Vidžiū
nas dėl stalų bei atskirų vietų 
kviečia kreiptis į jį tel. 773-
767-5609. Jūsų lauks gerai 
paruošta Lietuvių operos cho
ro meninė programa, puiki 
Li thuanian Plaza Bakery 
&Deli vakarienė, šokiams gros 
smagi Arvydo Pilibaičio ir jo 
grupės šokių muzika, o vėliau 
bus traukiami ir laimingieji 
Lietuvių operos vajaus bilie
tai . Jei dar nesugrąžinote lo
terijos bilietų šaknelių, malo
nėkite nebedelsiant jas grąžinti ir 
įsijungti į laimėtojų ratą. 

Lapkričio 14 cL, penktadie
nį, 7:30 v.v., Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre (5620 
South Claremont Avenue, 
Chicago, IL, 60636), bus ati
daryta Kanados lietuvių dai
lininkų meno paroda, kurioje 
dalyvaus vienuolika dailinin
kų: Kristina Baliunas, Elytė 
Balkytė-Zubis, Rita G. Bulo-
va-Forrest, Andrew Butke
vičius, Luci Dilkus, Paulius 
Grajauskas, Kris Jurėnas , 
Rima Macikunas, Irma Maka-
r iūnai tė , Arvydas Slabose-
vičius ir Otis Tamašauskas. 
Modernaus meno parodą ren
gia Kanados lietuvių dai
lininkų draugija. Paroda tęsis 
iki gruodžio 7 d. Kanados lie
tuvių dailininkų draugija 
įkurta 2002 m., įkūrėja ir paro
dos organizatorė - dail. Ingct 
Makariūnaitė. 

Pasaulio lietuvių centras 
kviečia į madų parodą „Ru
dens simfonija", kuri įvyks 
PLC, Lemonte, didžiojoje salė
je, lapkričio 16 d., 12 v. p.p. 
Bus pietūs, paroda, loterija. 
Dėl vietų skambinti Žibutei 
Pranskevičienei tel. 630-257-
0153; Dainai Siliūnienei tel. 
630-852-3204. 

Lapkričio 23 d., 1:30 v. 
p.p. , Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje ruošiami 
šventiniai pietūs. Vyks loteri
ja, galėsite laimėti 500. 200 ir 
tris po 100 dol. Bilietai šven
tiniams pietums parduodami 
klebonijoje. Siūlome pasikviesti 
savo gimines, draugus ir 
užsisakyti stalus (po 10 žmonių). 

Jeigu norite gerai praleisti 
vakarą, lapkričio 16 d., sek
madienį, nuo 1 iki 4 v.v., atei
kite į Marijos gimnazijos 
atvirų durų dieną. Lankytojai 
turės galimybę įsitikinti, kaip 
dinamiškoje aplinkoje, pare
miant tikėjimu, mokykla ruo
šia jaunas merginas ateičiai, 
taip pat galės patys pademonst
ruoti meninius sugebėjimus, 
pasikalbėti su mokytojais, ko
lektyvu ir moksleiviais, apžiū
rėti teritoriją. Atvirų durų die
noje pažadėjo dalyvauti Holy 
Cross Hospital, Marquette 
Park saugios kaimynystės or
ganizacijos, Čikagos viešosios 
bibliotekos ir Šv. Kazimiero 
vienuolyno atstovai. Jeigu tu
rite klausimų, prašome skam
binti Bridget Whitehouse, 
Recruitment Assistant at 773-
925-8686 ext. 114. 

ALTo 63-iojo suvažiavimo dalyviai sustojo bendrai fotografijai. Jono Kuprio nuotr. 

63-ASIS AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

Lapkričio 8 d. Balzeko 
lietuvių kultūros muzie
jaus salėje vyko 63-asis 

Amerikos lietuvių tarybos su
važiavimas. Pagerbus buvu
sius aktyvius ALTo veikėjus, 
mirusius po praėjusio suvažia
vimo - Grožvydą Lazauską, 
Antaniną Repšienę ir prel. 
Juozą Prunskį, prasidėjo sve
čių sveikinimai. 

„Ką reiškia " tas žodis 
'ALTas', atsklidęs iš vaikys
tės? Ar tai vardas, ar pavardė, 
- retorišku klausimu pradėjo 
savo sveikinimą LR generali
nis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, kurio senelis 
jaunystėje keletą metų yra gy
venęs Čikagoje. - Daug metų 
turėjo praeiti, kol išsiaiškinau, 
kad ALTas yra Amerikos lie
tuvių taryba, vienijanti 15 or
ganizacijų. 63-asis ALTo su
važiavimas! Sunku įsivaiz
duoti, kad tiek dešimtmečių, 
kartais beviltiškiausiomis są
lygomis, kar tu su kitomis 
lietuvių organizacijomis ALTas 
kovojo Lietuvos laisvės kovą", 
- sakė gen. konsulas. Padė
kojęs už veiklą Lietuvos var
dui garsinti ir ginant jos 
interesus praeityje, jis užtikri
no, kad ši politinė organizacija 
dar bus reikalinga ir ateityje: 
„Nepasiduokime euforijai, kad 
m' " T - padaryta", - sakė jis. 

Suvažiavimą JAV LB var
du sveikino Marija Remienė ir 
Aušrelė Sakalaitė; Mažosios 
Lietuvos rezistencijos sąjūdžio 
vardu - Algis Regis, Lietuvių 

respublikonų nacionalinės fe
deracijos vardu — Pranas Jur
kus. Buvo perskaityti amba
sadoriaus JAV Vygaudo Ušac-
ko, garbės konsulo Vaclovo 
Kleizos, Tautos fondo vadovy
bės, Lietuvos vyčių ir kt. svei
kinimai. Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjungos vardu 
pasveikinęs Stasys Dubauskas 
įteikė 1,000 dol. čekį. 

Valdybos nuveiktą darbą 
pristatė pirmininkas Saulius 
Kuprys, pažymėjęs, kad pra
ėjusieji metai ir Lietuvai, ir 
ALTui buvo istoriniai -
Lietuva tapo NATO nare. „Ne 
taip seniai tai buvo svajonė, 
nes nebuvo realios galimybės. 
Vašingtone ypač buvo prieši
namasi akademiniuose sluoks
niuose", - sakė S. Kuprys. Jis 
nušvietė pabaltiečių organi
zacijos JBANC, kurią sukūrė 
ir jos darbui vadovauja kartu 
su latvių ir estų organizaci
jomis ir ALTas, veiklą. S. 
Kuprys papasakojo apie tebe
sitęsiančias ALTo pastangas 
pratęsti „Laisvosios Europos" 
ir „Amerikos balso" radijų 
transliavimą Pabaltijui. Šio
mis dienomis šis klausimas 
JAV Senate yra sprendžiamas. 
„Lietuvos padėtis dar nėra pil
nai išsivysčiusi demokratine 
prasme. Pabaltijui vis dar 
reikia girdėti Vakarų balsą. 
Vašingtone yra įsivyravusi 
mintis, kad tie radijai nebe
reikalingi. Šiandien dar nėra 
žinoma, ar tos programos bus 
finansuojamos", - sakė S. 

Kuprys, apibendrinęs, kad 
JAV Senate yra ir kitokių 
nuomonių: šios programos 
svarbios ne tik Pabaltijo kraš
tams, bet ir pačiai Amerikai. 

ALTas dalyvauja ir su 
gamtosauga susijusios pro
gramos, skirtos Pabaltijui, 
„gelbėjime". Jos likimas taip 
pat dar nežinomas. O kaip vie
ną iš laimėjimų Saulius Kup
rys pristatė pastangas. įdėtas 
nominuojant federaliniu tei
sėju lietuvių kilmės teisininką 
Paulauską. Senate vyko at
kakli kova dėl šios vietos. 
ALTas, Petrausko prašymu, 
buvo aktyviai įsijungęs 
„spausti" Senato teisės komi
tetą, ir darbas buvo apvai
nikuotas pergale: trijų balsų 
persvara į Federalinį teismą 
pirmą kartą šio krašto istorijo
je atėjo lietuvis. (Visą Sauliaus 
Kuprio pranešimą spausdin
sime kitose „Draugo" laidose.) 

Apie finansinius reikalus 
kalbėjo ALTo iždininkas Jero
nimas Gaižutis, kurį pirmi
ninkas pristatė kaip daugiau
siai ir pareigingiausiai jau 12 
metų dirbantį pareigūną. Iždo 
globėjų vardu kalbėjęs Pranas 
Povilaitis patvirtino, kad ir 
šiemet iždininko darbas buvo 
atliktas be priekaištų. Pajamų 
per metus gauta 89,693 dol., 
išlaidų - 77,884 dol., kurių be
veik pusė tenka JBANC orga
nizacijos Vašingtone išlaiky
mui. 

Pasisakė skyrių atstovai: 
Čikagos skyriaus pirm. Eve

lina Oželienė (kuri įteikė 
šiemet jau antrą čekį - 2,500 
dol.; pirmasis buvo 5,000 dol.), 
Cicero sk. pirm. S. Dubauskas. 
Saulius Kuprys pristatė vieno 
pajėgiausių - Kalifornijos 
skyriaus veiklą ir pažymėjo, 
kad neseniai šis skyrius į cen
trinį iždą įnešė 22,000 dol. 
auką. Kryptingą veiklą vysto 
ir New Jersey skyrius, kuriam 
vadovauja Loretta Stukas. 

Pranešimą padarė labai 
palankiai suvažiavimo dalyvių 
sut iktas ALTo atstovas 
JBANC organizacijoje, jaunas 
politikas Simonas Girdzi
jauskas. Be kita ko, pareigū
nas, pradėdamas pranešimą, 
apibendrino šiandieninę Lie
tuvos politinę padėtį: „Naivu 
tikėtis, kad šiandieniniai įvy
kiai Lietuvoje neatsilieps Lie
tuvos įvaizdžiui, bet tikė
kimės, kad brandos egzaminas 
bus išlaikytas ir išsivalyta nuo 
praeities apnašų". Jis pristatė 
pastangas dėl Lietuvos stojimo 
į NATO; problemą, iškilusią 
dėl Lietuvos dalyvavimo Tarp
taut iniame kriminaliniame 
teisme; pačio JBANC darbą. 
..JBANC indėlis yra pripažin
tas daugelio Lietuvos ir Ame
rikos diplomatų, vyriausybės 
atstovų, politologijos moks
lininkų ir specialistų, - sakė S. 
Girdzijauskas. - Reikia pripa
žinti, kad aktyvi išeivijos veik
la yra vis dar tokia pat bū
tina, kaip ir anksčiau. Ame
rikos politologas Francis Fu-
kyama yra aprašęs 'istorijos 

pabaigą' - sampratą, kad po 
komunizmo žlugimo Rytų ir 
Centrinėje Europoje demo
kratija laimėjo ir simbolizavo 
politinės raidos pabaigą. Visi 
žinom, kad taip neįvyko. 
Lietuvos istorija ir bėdos irgi 
nesibaigė su kvietimais prisi
jungti prie NATO ir ES šeimų, 
ir mes negalime sau leisti atsi
palaiduoti, tikėdami, kad 
išeivijos politinėms organizaci
joms nebeliko vietos", - sakė 
pranešėjas. 

Buvo pristatyti dr. Ramū
no Kondroto projektai: prisi
dėti prie komunizmo tyrimo 
institucijos steigimo ir aukų 
įamžinimo, kelti ekologijos ir 
energetikos krizės, Karaliau
čiaus ir Baltarusijos proble
mas. Visi šie klausimai buvo 
įtraukti į suvažiavimo rezoliu
cijas, kurias pristatė Pranas 
Jurkus. 16-oje rezoliucijų svei
kinamas bendradarbiavimas 
su JAV LB, geri ryšiai su 
Lietuvos diplomatinėmis tar
nybomis; deklaruotas poreikis 
plėsti ALTo veiklą ir kurti 
naujus skyrius, įtraukti jau
nimą: dėkojama Tautos fondui 
už paramą ir kt. 

Suvažiavimui paeiliui pir
mininkavo prezidiumo nariai: 
Saulius Kuprys (Amerikos lie
tuvių Romos katalikų fede
racija), Jonas Valaitis (So
cialdemokratų sąjunga), Pet
ras Buchas (Amerikos lietuvių 
tautinė sąjunga) ir Vytautas 
Bildušas (Sandara). 

Audronė V. Škiudai tė 

FIRST PERSONAL BANKAS STEIGIAMAS LEMONTE 

Lietuvių mėgiamas First 
Personai Bankas stato 

naują įstaigą Lemonte, Ar
cher ir 123-čios gatvių sank
ryžoje. Bankas įsikūrė 1999 
m. Orland Parke (15014 S. 
LaGrange Rd., tel. 708-226-2727) 
ir 20000 m. atidarė antrą įs
taigą Čikagos Garfield Ridge 
rajone (6162 S. Archer Ave., 

tel. 773-767-5188). 
Bankas susilaukė didelio 

susidomėjimo bei pasisekimo 
lietuvių tarpe. Kadangi Le-
monto apylinkėje ir kituose 
pietvakarių rajonuose gyvena 
daug lietuvių, kuriems yra to
lokai važiuoti į Orland Parką 
ar Čikagą, bankas nutarė sta
tyti filialą Lemonte. Statyba 

jau ema sparčiai pirmyn, ir 
bankas numato filialą atidaryti 
2004 m. pirmajame ketvirtyje. 

Naujoje įstaigoje klientai 
susilauks tokių pačių finan
sinių paslaugų, kaip ir dabar
tinėse įstaigose — galės at
sidaryti įvairias sąskaitas, 
pvz., taupomąsias („pass-
book"), čekines ir sertifikatus. 

Taip pat galės įsigyti čekines 
korteles ir paskolas namams, 
automobiliams ir verslui. Be 
to, Fi rs t Personai Banko 
klientai galės persiųsti pini
gus savo artimiesiems Lietuvoje. 

Svarbiausia — First Perso
nai Banke galima susikalbėti 
lietuviškai. Taip, kaip Orland 
Parke ir Čikagoje, Lemonto 

įstaigoje dirbs lietuviškai kal
bantys tarnautojai. Banko va
dovybei yra svarbu, kad lie
tuviai klientai galėtų savo fi
nansinius reikalus tvarkyti gim
tąja kalba bei jausti pasiti
kėjimą, kad banko tarnautojai 
juos supranta. Banko tikslas bu
vo, ir yra, suteikti geriausią ap
tarnavimą savo klientams. Inf. 

Lapkričio 16 cL, 12 v. p.p., 
Šaulių namuose, 2417 W 43 St, 
vyks paskutinė rudens gegužinė. 

Pasaulio lietuvių centro 
Kalėdinė mugė 2003 m. gruo
džio 6-7 d. Lemonte 9 v.r. - 3 
v.p.p. Stalus prekiavimui už
sisakyti kreipiantis į Aldoną 
Palekienę tel. 708-448-7436. 
Maloniai kviečia PLC Ren
ginių komitetas. 

Visi, mėgstantys liaudies dai
nas, šokius ir žaidimus, kvie
čiami į folkloro vakaronę Bal
zeko lietuvių kultūros mu-zie-
juje lapkričio 15 d., šešta-die-
nį, nuo 6 iki 9 v.v. Vakarą ves 
folkloro klubas „Kūmužėliai", 
jiems talkins kaimo kapela 
„Sodžius", ansamblis „Gabija" 
ir kt. muzikantai. Visi daly
vaujantys galės ne tik klausy
tis, bet ir patys šokti ir dainuo
ti, o vaikai išmoks tradicinių 
liaudiškų žaidimų. Bus vaišės, 
{ėjimo mokestis tik 5 dol., vai
kams iki 10 m. - nemokamai. 
Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga. Telefonas 
pasiteiravimui: 773-582-6500. 

„Puota j ū r o s dugne" , 
tradicinis jūrų skautininkų,-ių 
vakaras, šeštadienį, lapkričio 
15 d., vyks PLC, Lietuvių 
fondo salėje, Lemonte. 6:30 
v.v. - pasisvečiavimas, 7:30 
v.v. - vakarienė: 9 v.v. - šo
kiai. Visi kviečiami maloniai 
praleisti vakarą ir paremti 
lietuvišką jaunimo veiklą. 
Apie dalyvavimą būtina 
pranešti iš anksto Teresei 
Meiluvienei tel. 630-655-0468. 

Gedimino l i tuanis t inė 
mokykla, veikianti Čikagos 
šiauriniuose priemiesčiuose, 
atidaro naują ikimokyklinio 
amžiaus (4-5 m.) vaikučių 
klasę. Taip pat ieško mokyto
jų. Sudomino? Prašome skam
binti tel. 847-740-0817. 

Jurgis Riškus yra vienas iš 
trijų Draugo fondo įkūrėjų, o 
ne Jurgis Ričkus, netiksliai 
pavadintas Draugo fondo 
skiltyje „Dešimtasis Draugo 
fondo gimtadienis" 2003.11.08. Jis 
yra Draugo fondo aukščiausio 
laipsnio garbės narys su 

25.000 dol. įnašu, užbaigęs DF 
pirmąjį milijoną. 

yJAV LB penki dešimtme
čiai" - knygos sutiktuvės lap
kričio 30 d., sekmadienį, 3 v.p.p.. 
Jaunimo centro kavinėje. 

IŠ ARTI IR TOLI 
Los Angeles lietuvių Šv. 

Kazimiero parapijos patalpose 
organizuojama kalėdinė mu
gė. Čia jūs galėsite nusipirkti 
liaudiškų meno dirbinių, su
venyrų, muzikos įrašų, para
gauti lietuviškų patiekalų. 
Maloniai kviečiame visus, no
rinčius įsigyti kalėdinių dova
nų, kuriomis nustebinsite ir 
pradžiuginsite savo artimuo
sius bei draugus! Mugė vyks 
gruodžio 6 d., šeštadienį, 2-6 
vai. p.p. parapijos kiemelyje. 
Ieškome žmonių, norinčių pre
kiauti savo rankdarbiais, lie
tuviškomis prekėmis. Kreiptis 
į organizatorių Robert Me-
donis tel. 310-951-9057 arba 
RMedonis@maryrnountpv.edu. 
Rengėjai JAV LB LA valdyba 
ir entuziastai. 

POEZIJOS 
PAVASARIS RUDENĮ 

...kalba - pusiausvyros 
pažeidimas visatoj 

tyla - amžinųjų vasarų 
pauzė 

kalba - žybsnis, žaibo 
zigzagas - tarp dviejų tylėjimo 
pauzių... 

S. Geda 

„Poezijos pavasaris ru
denį" - kasmetinis renginys, 
skirtas poezijos mylėtojams, 
organizuojamas Rašytojų 
sąjungos. Lapkričio 29 d., 5 
v.v. Jaunimo centro kavinėje 
vėl atsivers poetinio žodžio 
grožis. Savo eiles skaitys 
gerai pažįstami ir nežinomi, 
debiutuojantys poetai. Poe
zijos vakare bus pristatyta 
nauja knyga, pirmas, trijų 
jaunų autorių bendras kū
rinys. Matysite muzikines, 
šokio ir teatrines kompozici
jas . Visi mielai kviečiami 
praleisti vakarą žvakių ir 
poezijos artumoje! 

SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

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

mailto:RMedonis@maryrnountpv.edu

