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Bronchų uždegimo 
tvarkymas. Keičiasi 
gydymo metodikos. 
Žinovų patarimai 
įvairiais klausimais. 

2psl. 

Jeigu siūlo, reikia 
pirkti . Išeivijos balsas 
dar reikalingas 
Lietuvos ateičiai. 

3psl. 

Kompaktinė plokštelė 
„Jonas Paulius II kalba 
Lietuvai". Klierikų 
rudens poezijos 
popietė. Mūsų daržai ir 
darželiai. 

4 psl. 

Illinois un- tas kviečia 
Lietuvos AIDS centrą 
bendradarbiaut i . J ū r ų 
skautai pardavinės 
kalėdines gėles. 
Paskaitų ciklas 
sveikatos klausimais. 
LB Krašto valdybos 
pirm.V. Vėbraitė kalbės 
knygos sutiktuvėse. 

6 psl. 

Sportas 
* L ie tuvos k r e p š i n i o ly

gos čempionate Kauno „Žal
g i r i s " šeštadieni svečiuose 
97:62 sutr iuškino Mažeikių 
„Naftą", o sekmadienį šventė 
dar vieną pergalę ir Klaipėdoje, 
kur 110:70 nugalėjo vietos 
..Neptūną", iškovodamas 12-ąją 
pergalę iš eilės. Iš Mažeikių 
„Žalgiris" namo į Kauną neva
žiavo — Arvydas Sabonis pa
kvietė komandą apsistoti ir 
pailsėti Palangoje esančiame jo 
viešbutyje „Pušų paunksmė", iš 
kur žalgiriečiai vaka r vyko 
žaisti rungtynių j Klaipėdą. 

* P e n k t ą n e s ė k m ę iš 
ei lės p a t y r ė JAV v i e š i n t y s 
Vilniaus „Sakalų" krepšinin
kai. Draugiškose rungtynėse 
sekmadienį vilniečius 86:80 nu
galėjo JAV studentų krepšinio 
lygos (NCAA) District of Co-
lumbia Amerikos universiteto 
„Eagles" komanda. 

* Tarptautinės krepš in io 
federac i jos (FIBA) taryba 
n u s p r e n d ė , kad nuo 2004 
metų spalio 1 d., oficialiose mo
terų krepšinio varžybose bus 
naudojamas mažesnis kamuo
lys — šeštojo dydžio kamuoliu 
bus rungtyniaujame tiek Olim
pinėse žaidynėse, tiek kituose 
FIBA rengiamuose moterų tur
nyruose. Vieningos krepšinio 
taisyklės galioja visame pa
saulyje, todėl viso 212 krepšinio 
federacijų bus priverstos prisi
taikyti prie naujovės. 

Naujausios 
žinios 

t ^ _ i 
* P r e z i d e n t o rėmėjai 

prisidėjo prie bandymo dis
kredituoti Vilniaus banką. 

* Prokuratūra aiškinsis , 
ar prezidento patarėjas ki
šosi į policijos darbą. 

* Iš tarnybos atleist i dip
lomatai s i s temingai pažei
dinėjo vizų išdavimo tvarką. 

* Didžiojoje Britanijoje 
g y v e n a n t i s l i e t u v i s pensi 
n inkas neigia dalyvavęs karo 
nusikaltimuose. 

* Lietuvoje t o l i a u d a u g ė 
ja n c - i n t u o k i n i u va iku . 

Prokuratūros ir teismo atstovai apklausė prezidentą 
Vi ln ius , lapkričio 17 d. 

(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas tvirtina, kad nepatyrė 
dosniausio savo rinkimų kam
panijos rėmėjo Jur i jaus Boriso
vo šantažo. 

Po trijų su puse valandos 
trukusios apklausos, kurią Pre
zidentūroje vedė teismo ir pro
kuratūros atstovai, prezidentas 
žurnalistams šypsodamasis sa

kė, k ad yra gerai nusiteikęs. 
R. Paksas buvo apklaus tas 

ka ip liudytojas ikiteisminiame 
ty r ime dėl grasinimų preziden
tui . Tokie įtarimai yra pateikt i 
J . Borisovui. 

Pasak prezidento, J . Boriso
vas pe r apklausą jam klausimų 
neuždavė. Paklaus tas , a r bus 
panaik in t i į tarimai J . Borisovui, 
prez identas teigė, kad šis klau

simas nėra jo kompetencijoje. 
„Kviečiu visus nusiraminti 

— ir Lietuvos žmones, ir žurna
listus. Aš seniai ramus", teigė R. 
Paksas. 

Lietuvos prezidentas teisė
saugos apklaustas pirmą kartą. 

R. Paksas davė parodymus 
kaip liudytojas ikiteisminiame 
tyrime, kuriame prezidento rin
kimų kampanijai paaukojęs 1.2 

milijono litų bendrovės „Avia 
Baltika" vadovas J. Borisovas 
yra į tariamas grasinimu prezi
dentu i padaryti jį „politiniu 
lavonu" už tai, kad jis esą ne
vykdo kažkokių įsipareigojimų. 
Manoma, kad J. Borisovas no
rėjo įtakingo posto Prezidentū
roje už savo finansinę paramą, 
bet jo negavo. 

Prezidentūrą krečia skan

dalas dėl įtariamų kai kurių 
prezidento aplinkos atstovų ry
šių su abejotinos reputacijos as
menimis ir organizacijomis. 

Galimas grėsmes valstybi
niam saugumui tirti sudaryta 
parlamentinė komisija savo 
išvadas Seimui tur i pateikt i iki 
gruodžio 1 dienos. Nuo praėju
sio ketvirtadienio jos posėdžiai 
vieši. Rolandas Paksas 

Prezidentas žinojo apie jo 
patarėjo k iš imąs į į alkoholio 

įmonių privatizavimą 
Vi ln ius , lapkričio 17 d. 

(BNS) — Buvęs Seimo Eko
nomikos komiteto p i rmininkas 
Viktoras Uspask ichas te ig ia 
informavęs prezidentą Rolandą 
Paksą apie galimą jo patarėjo 
Remigijaus Ačo kišimąsi į alko
holio įmonių privatizavimo pro
cesus. 

„Tą dieną (rugsėjo 30 d. -
BNS) prezidentui su t e ik i au 
maksimalią informaciją, kur ią 
žinojau. Įvardijau Ačo pavardę. 
Sakiau, kad man žinoma tokia 
jo veikla. Net inkama ir į tako-

Lietuvos šokėjams 
— pasaulio 

čempionato bronza 

j a n t i privatizavimo procesus. 
Nenorėjau to daryti per spau
dą, nes neturėjau raštiškų įro
dymų", V. Uspaskichas pirma
dienį kalbėjo galimas grėsmes 
nac iona l in iam saugumui ti
riančiai laikinajai par lamenti
nei komisijai. 

J i s sakė, kad R. Ačas „siekė 
proteguoti vieną ar kitą įmonę". 

V. Uspaskichas komisijos 
n a r i a m s teigė norėjęs preziden
tą įspėti ir dėl kitų prezidentū
ros darbuotojų, dariusių įtaką 
privatizavimo procesui. 

„Man maišėsi dvi pavardės 
ir t iksliai nežinojau... Nenorė
j a u apsirikti", teigė V. Uspaski
chas. J i s negalėjo atsakyti į ko
misijos klausimą, kaip jo pa
teiktą informaciją priėmė prezi
den tas R. Paksas. 

„Sunku įvertinti, kaip j is 
ta i priėmė iš tikrųjų. Mes ilgai 
t a t ema nekalbėjome", teigė V. 
Uspaskichas. 

J i s neatsakė, ar po pokalbio 
su prezidentu jam susidarė įs
pūdis , kad R. Paksas jau buvo 
informuotas apie R. Ačo neofi
cialią veiklą. „Negaliu to teigti, 
sunku vertinti žmogų, jo emoci

j a s , gestikuliaciją", sakė V. Us
paskichas. Nuke l ta \ 5 psl. 

V. Landsbergis: prezidentas 
tapo Rusijos spectarnybų auka 

Šią savaitę Vilniuje posėdžiauja Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės ko
misija, kuri svarstys Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro, svei
katos apsaugos ir ligoninių tinklo reformos, vaistų kompensavimo ir jų są
rašo skaidrumo klausimus. Komisija taip pat aptars Europos Sąjungos fi
nansinės paramos paskirstymą ir kontrolės mechanizmą, valstybinės tu
rizmo plėtros 2003-2006 metais programą bei valstybės politikos vaiko ge
rovės ir paramos šeimai temą. Posėdžių metu taip pat bus aptarta Lietu
viškos spaudos atgavimo 100-meėio minėjimo programa bei Lietuvos ap
linkosauga ir jos problemos, naftos gavybos planai ekologiškai jautriose 
teritorijose. 

Nuotr.: Seimo ir JAV LB komisijos pirmininkai Juozas Palionis (kairė
je) ir Gediminas Leškys. Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

Vis daugiau lietuvų 
atsiverčia į islamą 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Nors po tragiškosios 
Rugsėjo 11-osios New York'e ir 
kitų radikalių musulmonų tero
ristinių išpuolių Vakarų pasau
lyje islamas imtas vertinti itin 
atsargiai i r net priešiškai, Lie
tuvoje musulmonų ėmė daugėti. 

Ne tik vis daugiau lietuvių 
atsiverčia į islamo tikėjimą, bet 
daugėja Lietuvoje gyvenančių 
atvykėlių iš musulmoniškų 
kraštų. 

Mokslininkų teigimu, Lie
tuvoje jie ieško gana pigaus pra
gyvenimo. Nukelta į 5 psl . 

Varšuva, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas tapo Rusijos specialiųjų 
tarnybų parengto plano auka, 
sako Seimo narys Vytautas 
Landsbergis. 

„Lietuvai gresia ne Rusijos 
nusikaltėliai, o šią šalį valdanti 
partija, kitaip sakant, Liubian-
kos žmonės", Lenkijos dienraš
čiui „Gazeta Wyborcza" sakė 
Tėvynės sąjungos n a r y s V. 
Landsbergis. 

Jo nuomone. Lietuvai at

skleidžiant prezidento aplinkos 
ryšius su Rusijos nusikaltėliais, 
didelę paramą suteikė JAV spe
cialiosios tarnybos, nors, pasak 
V. Landsbergio, ir Lietuvos val
stybės saugumo departamentas 
dirba labai gerai. 

„Amerikiečiai paprašė mū
sų specialiųjų tarnybų įspėti 
prezidentą apie tai, kas vyksta 
jo aplinkoje, tačiau R. Paksas į 
tai nesureagavo", tv i r t ina V. 
Landsbergis. 

Nukelta \ 5 psl . 

Prezidento patarėjas A. Medalinskas 
peržengdavo savo kompetencijos ribas 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Seimo Užsienio reika
lų komiteto (URK) pirmininkas 
Gediminas Kirkilas nacionali
niam saugumui kilusias grės
mes tiriančiai par lament ine i 
komisijai pirmadienį sakė, kad 
prezidento patarėjas užsienio 
politikos k laus imais Alvydas 
Medalinskas dažnai peržengda
vo savo kompetencijos ribas. 

„Kompetencija buvo per
žengta ne vieną kartą. Patarė
jas gali vykdyti politiką tik pa
tardamas, o ne kišdamasis į ži
nybų, šiuo atveju Užsienio rei
kalų ministerijos, veiklą. Tokių 
atvejų buvo nemažai", pažymėjo 

URK pirmininkas. 
G. Kirkilo nuomone, praėju

sią savaitę iš patarėjo pareigų 
pas i t raukus io A. Medalinsko 
veiksmus galėjo lemti „karjeros 
siekis ir noras įsiteikti savo 
viršininkui". 

Seimo komiteto vadovas ne
atmetė prielaidos, jog preziden
to patarėjas siekė užimti už
sienio reikalų ministro postą, 
todė! galėjo kilti kalbų apie da
bartinio ministro Antano Va
lionio keitimą. 

Gandai apie galimą minist
ro keit imą pasklido ne t ik 
Lietuvoje, bet ir Briuselyje. 

Nukelta į 5 psl . 

Lietuvos šokėjai Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūtė iš Kauno „Sūkurio" 
klubo pasaulio klasikinių sportinių 
šokių čempionate Vienoje (Austri
ja) šeštadienį iškovojo bronzos me
dalius, pakartoję praėjusių metų 
pasiekimą — aukščiausią per visą 
Lietuvos sportinių šokių istoriją. 
25 metų Arūnas ir 24 metų Edita 
2001 ir 1999 metų pasaulio pirme
nybėse buvo penkti, o 1998 ir 2000 
metų pasaulio čempionatuose užė
mė šeštąsias vietas. Daugkartiniai 
Lietuvos čempionai A. Bižokas ir 
E. Daniūtė bronzą pelnė ir šių me
tų Europos čempionate, pakartoję 
2002 ir 2000 metų pasiekimus. 

Eltos nuotr. 

Lietuvos kriminalistai surengė sėkmingiausią 
narkotikų sulaikymo operaciją 

V i l n i u s , lapkričio 17 d. 
<BNS) — Narkotikų mafijai su
duotas itin stiprus smūgis — 
šeštadienį Klaipėdoje sulaiky
t a s rekordinis Lietuvoje narko
t ikų krovinys — per 3 mln. litų 
ver tės hašišo pilnas talpintu-
vas , rašo dienraštis ..Respub
lika". 

Olandų laivas su Nyderlan
dų vėliava „Ijsseldijk" su bran
giuoju kroviniu į Klaipėdos uos
to Malkų įlankoje esantį Klai
pėdos terminalą atvyko lapkri

čio 11-osios naktį. Po 8 valandų 
laivas išplaukė, o krovinys buvo 
paliktas muitinėje laikinai 
saugoti. 

Lapkričio 15-osios popietę 
daugiau nei savaitę pasaloje bu
vę Policijos departamento Kri
minalinės policijos biuro parei
gūnai nusprendė šturmuoti uos
to teritoriją. 

Ši t a rp tau t inė operacija 
rengta su Didžiosios Britanijos 
ir kitų valstybių specialiosiomis 
tamvbomis, turėta išankstinės 

informacijos apie keliaujantį į 
Lietuvą krovinį. 

Atidarę talpintuvą, krimi
nalistai nustėro: jame buvo net 
300 kilogramų hašišo ir šiek 
tiek heroino. 

Pirminiais duomenimis, 
kvaišalų vertė juodojoje rinkoje 
siekia maždaug milijoną JAV 
dolerių. 

Policijos pareigūnų teigimu, 
sulaikytas hašišas — itin geros 
kokybės, gabentas iš Afganis
tano. Nukelta \ 5 psl . 

yų DUVO nemažai , pažymėjo i>uKeua j D 

Atsistatydinusi R. Pakso patarėja 
nebeturi jėgų toliau kovoti 

Vilnius , lapkričio 17 d. 
(BNS) — Nuo įtampos pavargu
si prezidento Rolando Pakso ko
mandą paliekanti patarėja vi
daus politikos klausimais Dalia 
Kutrai tė-Giedrai t ienė įsitiki
nusi, kad prezidentas nenusi
kalto įstatymams. 

„Neabejoju, kad preziden
tas nepažeidė nei Konstitucijos, 
nei įstatymų, nei priesaikos. Aš 
linkiu jam stiprybės ir ištver
mės, ir kaip pilietė visada rem
siu prezidentą", pirmadienį 

sakė D. Kutraitė-Giedraitienė. 
„Esu vienintelė, kuri su R. 

Paksu praėjau visą jo politinės 
karjeros kelią su visais pakili
mais ir su visomis įtampomis", 
sakė D. Kutraitė-Giedraitienė, 
su R. Paksu dirbusi nuo 1997 
metų, kai dabartinis preziden
tas pirmą kartą buvo išrinktas 
Vilniaus meru. 

Tačiau ji pažymėjo dabar 
nebematant i .jokių sąlygų ir 
galimybių tęsti darbą". 

Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Semiantis AFP, Reuters, AP. ir*erf3x, ITAR-TASS. BNS 

žtrsu agenSirų pranešimais) 

EUROPA 
Londonas . JAV pasirengu

sios kariauti naują karą, jeigu 
to reikės pasaulio saugumui už
tikrinti tolimoje ateityje, pir
madienį sakė prezidentas Geor
ge W. Bush interviu didžiau
siam Britanijos bu lva r in i am 
laikraščiui „The Sun". „Aš bu
vau prie sugriauto World Trade 
Center New York'e po išpuolių. 
Aš prisimenu tuos d ū m u s , ir 
kvapus, ir mirtį, ir griuvėsius. 
Aš visada tai prisiminsiu", sakė 
jis. „Tada aš priėmiau šį spren
dimą. Mes kariavome karą, ir 
mes nugalėsime šiame kare . Ir 
aš. kaip ir anksčiau, esu nusi
teikęs ryžtingai". G. W. Bush 
sprendimas duoti interviu bul
var iniam la ikrašč iu i , ga rsė 
jančiam apsinuoginusių moterų 
nuotraukomis, suglumino kai 
kuriuos žurnalis tus, kur ie pa
žymėjo, jog šiemet JAV prezi
dentas nė kar to nedavė išskirti

nio interviu amerikiečių leidi
n iams. 

Istambulas , Turkija. Gel
bėtojams pirmadienį radus dar 
vieno per sprogimą prie Istam-
bulo sinagogos žuvusio žmo
gaus kūną, šio kruvino teroro 
išpuolio aukų skaičius išaugo 
iki 24. Per šeštadienio dviejų 
sinagogų sprogdinimus, už ku
riuos atsakomybę prisiėmė su 
Osama bin Laden teroristų tin
klu „ai Qaeda" susijusi grupuo
tė, buvo sužeista maždaug 300 
žmonių. Turkijos vidaus reika
lų ministras Abdulkadir Aksu 
pirmadieni sakė, kad išpuolius 
įvykdė du kovotojai mirtinin
kai, kurie prie sinagogų su
sprogdino sprogmenų prikrau
tus sunkvežimius. 

JAV 
Vaš ingtonas . JAV prezi

dentas George W. Bush sekma
dienį , ,propaganda" pavadino 

garsajuostę. kurią tariamai įra
šė nušalintas Irako vadovas 
Saddam Hussein ir sakė, kad 
jam nepavyks išvaryti ameri
kiečių iš Irako. „Esu įsitikinęs, 
kad jam patiktų pamatyti mus 
išeinančius. Neišeisime, kol 
darbas nebus padarytas — aiš
ku ir paprasta", sakė G. W. 
Bush. Minėtoje garsajuostėje 
girdimas balsas yra panašus į 
Saddam Hussein. Kalbantis vy
ras ragina irakiečius kovoti 
šventąjį karą su okupacinėmis 
pajėgomis ir perspėja, kad JAV 
vadovaujamų pajėgų karių mir
čių bus daugiau. 

New York. Tebesitęsianti 
kova prieš okupacines pajėgas 
Irake gali turėti rimtos įtakos 
pasaulio ekonomikai, rašo JAV 
verslo dienrašt is „The Wall 
Street Journal". Jei situacija 
Irake nebus normalizuota ir jei 
bus surengtas didelio masto te
roro išpuolis, toks, kaip. pvz., 
rugsėjo 11-osios tragedija, pa
saulio ūkio augimas gali sulėtė
ti. Situacija Irake gali daryti 
psichologinį spaudimą JAV 
vartotojams ir neigiamai pa
veikti vartojimo JAV lygį, o tai 

paskatins įmones mažinti pelno 
2004 metais planus ir turės nei
giamos įtakos vertybinių po
pierių rinkai, ir tai taip pat pa
veiks vartojimo lygį. 

New York. Verslo etikos 
skandalų virtinę papildys nau
ja auka — naujausias skanda
las verčia atsistatydinti tarp
tautinės kontroliuojančios ži-
niasklaidos korporacijos „Hol-
linger International" vykdomąjį 
direktorių lordą Conrad Black. 
Pati bendrove, valdanti žinomą 
Didžiosios Britanijos dienraštį 
„Daily Telegraph", taip pa t 
JAV dienraštį „Chicago Sun-
Times" ir Izraelio ..Jerusalem 
Post", gali būti parduota. Atsi
statydinti įmonės vadovą pa
skatino tyrimas, per kurį paaiš
kėjo, jog jis ir jo padėjėjai ne
teisėtai gavo daugiau kaip 19 
mln. svarų (32 mln. JAV dol.) 
įvairių premijų ir išmokų for
ma. | skandalą įsivėlę žinia-
sklaidos magnato padėjėjai taip 
pat atsisakys pareigų. 

IRAKAS 
Bagdadas. JAV paskir ta 

Laikinoji koalicinė valdžia 

(CPA) savo veiklą nu t r auks 
2004 metų birželio 30 dieną, 
skelbiama JAV paskirto admi
nistratoriaus Irake Paul Bre-
mer ir Irako valdančiosios tary
bos vadovo Jalalo Talabani pa
sirašytoje sutartyje, kuri buvo 
išplatinta šeštadienį. Naująją 
vyriausybę išrinks „Irako pe
reinamojo laikotarpio Naciona
linė asamblėja ne vėliau kaip 
iki 2004 metų gegužės 31 die
nos", rašoma paskelbtoje sutar
tyje. Laikinoji koalicinė valdžia 
(CPA) turės patariamąjį balsą. 
Pasirašyta su ta r t i s numato, 
kad iki 2004 metų kovo pabai
gos turi būti pasirašyta dvišalė 
sutartis, kuri apibrėš koalicinių 
pajėgų statusą Irake. 

Mosulas . I rako šiaurės 
Mosulo mieste šeštadienį su
dužus dviem JAV sraigtaspar
niams „UH-60 Black Hawk". 
17 kariškių žuvo, da r 5 buvo su
žeisti, o vienas laikomas dingu
siu be žinios, pranešė JAV ka
rinė vadovybė. 

Tikri tas . Sekmadienį 
Šiaurės Irake JAV pajėgos iš-

. šovė palydoviniu ryšiu valdomą 
raketą, nutaikytą į vietovę, ku

rioje, kaip įtariama, buvo su 
Vakarų sąjungininkėmis kovo
jančios pajėgos. Palydovų pa
galba valdomos raketos panau
dotos pirmą kartą nuo pagrin
dinių karo veiksmų pradžios. 
Apie pagrindinių karo veiksmų 
Irake pabaigą Jungtinės Vals
tijos paskelbė 2003-ųjų gegužės 
1 dieną. 

JAPONIJA 
T o k y o . Japonija, pasiro

džius pranešimams, kad „ai 
Qaeda" prisiėmė atsakomybę 
už sprogdinimus Turkijoje ir 
grasino naujais išpuoliais prieš 
JAV bei jų sąjungininkus, 
į ska i tan t Tokiją, pirmadienį 
pažadėjo ir toliau būti budri. 
Grasinimas pasirodė Japonijai 
nepalankiu metu. kai valstybė 
stengiasi nuspręsti, kada pa
siųsti į Iraką savo karius Be to, 
Japonijos vyriausybei tenka la
viruoti t a rp JAV duotų pažadų 
ir daugumos gyventojų nuomo
nės, nepalankios Jung t in ių 
Valstijų vadovaujamam karui 
Irake ir kariškių siuntimui į šią 
Persijos įlankos regiono valsty-
bę. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

BRONCHŲ UŽDEGIMO TVARKYMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Greidausiai negalavai bron
chitu, kai visą kūną sukre
čiančiai kosėjai ar kai negalė
jai liautis kosėjęs. Bronchų 
uždegimas gali būti staigus ar 
chroniškas, priklausomai, 
kaip ilgai jis tęsiasi ir kaip 
stipriai sužalojami bronchai. 

Aštrus bronchitas 
Aštrų bronchų uždegimą 

sukelia virusai ir bakterijos 
bei aplinkos teršalai, kaip ta
bako dūmai. Tie niekadėjai 
užpuola kvėpavimo takų glei
vinę, sukeldami joje uždegimą 
su paraudimu. Toks bronchų 
suerzinimas gali būti pasekmė 
sinusų, slogavimo ar kitokių 
alsavimo dalių uždegimo, ku
ris gali užsitęsti nuo trijų iki 
trijų savaičių. 

Dažniausiai yra keturi 
staigaus bronchito ženklai: 

1. sausas ar su mažai 
skreplių kosulys; 

2. šiurpulys ir nedidelis, 
mažesnis negu 101 F, karštis; 

3. gerklės ir raumenų 
skausmas; 

4. Jaučiamas spaudimas 
po krūtinkauliu ir deginimas 
krūtinėje. 

Aštrus bronchitas gydo
mas naminėmis priemonėmis, 
gydytojų prirašytais bronchus 
išplečiančiais vaistais ir 
antibiotikais. 

Chroniško bronchito 
tvarkymas 

Tokiu atveju kvėpavimo 
takai gamina per daug glei
vių. Jie sukelia kasdieninį ko
sulį, kuris išmeta skreplius 
tris mėnesius ar ilgiau, o kar
tais net dvejus metus. Chro
niškas bronchitas daugeliui 

žmonių (dauguma jų rūkoriai), 
sukelia plaučių išsiplėtimą 
— emfizemą. Chroniškas bron
chitas yra labiau pavojingas 
negu aštrusis, nes bronchų 
uždegimo chroniškumas truk
do oro kaitai plaučiuose ir su
kelia nepataisomą žalą kvė
pavimo takams. 

Bronchitas teikia šiuos 
negerumus: 

1. kosulį su gleivių ir 
karkalų atsikosėjimu; 

2. ankstyvą kvapo trūku
mo atsiradimą kiek padirbėjus; 

3. vėlyvesnėje pakopoje 
ima trūkti kvapo, esant ramu
moje. 

Greičiausiai bronchai chro
niškai sugenda rūkoriams, 
užteršto oro miestų gyvento
jams ir metalo dulkių pri
sikvėpavusiems darbinin
kams. Iš visų tų priežasčių 
labiausiai chroniškai žaloja 
bronchus rūkymas. Paliovi-
mas rūkyti gali visiškai nor-
mon atstatyti bronchus. 

Bronchito ketveriopas 
gydymas 

1. Nerūkymas ir nekvė-
pavimas prirūkytu oru. 

2. Vengimas su sumažini

mas įkvėpti oro teršalų, ar 
chemiškų erzintojų. 

3. Vengimas įkvėpti šaltą 
drėgną orą. 

4. Gėrimas daug skysčių, 
buvimas pirties garų kamba
ryje, ir kvėpavimui — atsi
kosėjimui vaistų vartojimas. 

Eik pas gydytoją 
1. Kai pamėlo lūpos ir 

kosėjant negali ištart i 4-5 
žodžių tarp įkvėpimų; 

2. kai kosintis vaikas dėl 
alsavimo sunkumo nevalgo ar 
negeria iš buteliuko; 

3. kai kosti vaikelis jau
nesnis negu trijų mėnesių; 

4. kai kosintis kūdikis ar 
jaunuolis alsuoja greit ir lo
jančiai kosti; 

5. kai pakyla karštis iki 
101 F ar aukščiau, skrepliuose 
atsiranda kraujas; didėja skaus
mas krūtinėje; kvapo trūksta 
ramumoje ir ne kosulio metu, 
vemiama; 

6. kai darbe ar namuose 
įkvėpei chemikalus; pasitiesei 
naują kilimą bei neišvengei 
tabako dūmų. 

Pats švelnink 
bronchitą namuose 

Jei minėti šešeriopi nege
rumai nevargina tada imk 
pats tvarkytis šitaip septyne
riopai: 

1. drėkink šaltu drėkintu
vu gyvenvietę; 

2. nuo skausmo ir karščio 
imk aspiriną, tik jo neduok 
jaunesniems negu 19 metų 
šeimos nariams; 

3. ilsėkis, kaip mūsų mo
tinėlės patardavo: 

4. labai daug gerk naudin
gų skysčių: vištienos sriubą, 
vandens, žolelių arbatą su 
medumi; 

5. nerūkyk ir prirūkytu 
oru nekvėpuok; 

6. kiek gali venk dulkių. 
Dėvėk kaukę, jei reikia. Nau
dok oro filtrus. Būk namuose, 
jei lauke oras stipriai užterštas; 

7. nevartok kosulį sustab
dančių vaistų. Užuot jų, gau
siai gerk kosulį — atsiko
sėjimą lengvinančius naudin
gus skysčius — tik ne kavas, 
netikras arbatas, ne birzgalus, 
ne alkoholinius gėrimus. Ne
valgyk šokolado. 

Imk gydytojo prirašytus 
antibiotikus ar bronchus iš
plečiančius vaistus. 

Sėkmės. 
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KEIČIASI GYDYMO METODIKOS 
JUSTINAS PIKUNAS, PhD 

JAV, Kanadoje ir ES vis 
didėjantis sergančiųjų žmonių 
skaičius atmeta farmakolo
ginių vaistų vartojimą dėl jų 
toksiškumo. Jie ieško ir atran
da kitokius gydymo būdus 
sveikatai atgauti, jai stiprinti. 
Plačios apimties apklausos 
rodo, kad apie 50 proc. pacien
tų, šalia tradicinės medicinos 
pagalbos, naudoja kitokias gy
dymo priemones. Vis daugiau 
atrandama kokybiškų natūra
lių mitybinių elementų svei
katai atgauti, arba jai tiek su
stiprinti, kad iš vis nebūtų ser
gama. Tvirtinama, jeigu orga
nizmas gautų visą reikiamą 
mitybinę žaliavą, jis sugebėtų 
pagaminti visa, kas reikalinga 
sveikatai atgauti ir atsparumą 
prieš įvairias ligas didinti. 
Nenuostabu, kad vis plačiau 
įsigali Rytų (kinų, indų) medi
cina, plačiai vartojanti auga
linius ekstraktus; taip pat ple
čiasi mitybiškai vertingų kon
centruotų priedų vartojimas 
imunitetui stiprinti, nuotaikai 
kelti, sveikatai apsaugoti (žr. 
Sveikatos kl., „Draugas", 
2002.12.17). 

Galime pripažinti, kad .yra 
daug sintetinių vaistų, kuriuos, 
pagal gydytojo nurodymus, 
vartojant, žymiai daugiau sau 

padedama negu pakenkiama. 
Vis tik už daugumo medika
mentų pagalbą tenka brangiai 
sumokėti. Pastebėtina, kad 
konsultacijos metu gydytojų 
geranoriškas nusiteikimas, jų 
kūno kalba bei žodžiais iš
reiškiamos mintys, paciento 
padėties suvokimas, simpatija 
ir sveikatos patarimai padeda 
žymiai daugiau negu jų pri
rašomi receptai. Daugelis žmo
nių ieško gydytojų supratimo, 
nori atrasti jų padrąsinimus, 
kad pasireiškia simptomai 
nėra grėsmingi, kad nuo turi
mo sutrikimo ar ligos yra tin
kami vaistai, arba natūralūs 
būdai gydytis ir pasveikti. Vis 
daugiau abejonių kyla dėl far
macinių vaistų vartojimo tera
pinės naudos ne vien pačių 
pacientų tarpe, bet taip pat ji 
yra ir daugelio gydytojų ne
dviprasmiškai išreiškiama. 

Šios minties aiškumo dė
lei, leiskite pacituoti prity
rusių medicinos gydytojų (visi 
turi M.D. laipsnius) kritiškus 
vaistų reikšmės įvertinimus. 
Juos surinko ir 2003 m. inter
nete paskelbė Ken Anderson, 
kuris pats praktikuoja na
tūralią sveikatą: 

mannawizards@direcpc. 
Štai keletas jų. 
Kalbėdamas JAV Kongre

so nariams ir medikams 

Smithsonian institute, Wa-
shington, DC, R. T. Trall taip 
išsireiškė: „Gydymas vaistais 
ligoms slopinti, tai naudojimas 
tų medžiagų, kurios sukelia 
ligas sveikiems asmenims. 
Medicininiai dalykai tėra che
mikalų junginiai arba dažai, 
vienu žodžiu — nuodai. Jie ne
siderina su vitaliniais kūno 
audiniais: visi kontakte su bet 
kuo, kas yra gyva, sukelia 
ligas; visi yra nuodai". „Medi
kamentai yra subordinuotos 
svarbos, kadangi pagal savo 
paskirtį jie veikia vien simpto
mus (o ne pačios ligos prie
žastį)", tvirtina Hans Kusche. 
Henry Lindlahr teigia, kad 
„Nuspaudžiant atvirą ligą 
vaistų nuodais, sukuriama di
džiausia dalis lėtinių (chro
niškų) ligų". Galbūt, nes šio 
meto lėtinių ligų gausėjimas 
yra sunkiai išaiškinamas. 

Richard C. Cabot tvirtina: 
„Kiekvienas apsiskaitęs gydy
tojas žino, kad medikamentai 
daugumai ligų reikšmingai 
nepadeda". Galima pridurti, 
kad beveik visi daktarai juos 
prirašo, dažnai dėl pačių pa
cientų spaudimo. Pacientai iš 
kitų šaltinių „žino", kokių 
vaistų jiems reikia. Buvęs JAV 
Medicinos akademijos vice-
prez. Elmer Lee rašo: „Vaistus 
rekomenduodama, medicinos 

praktika neturi nei filosofijos, 
nei sveiko proto. Ligoje kūnas 
jau yra pilnas (nuodingų) neš
varumų, vaistais dar labiau 
toks atvejis yra užteršiamas ir 
todėl sunkiau išgydomas". 
William Osler priduria: „As
muo, kuris ima vaistus, turi 
išgyti du kartus, vieną kartą 
nuo ligos, antrą — nuo vaistų". 
Kalifornijos universiteto far
makologijos prof. Milton Sil-
verman žiniomis: „Mūsų turi
mi- skaičiai rodo, kad (JAV) 
kasmet maždaug keturi su 
puse milijono priimami į ligo
nines dėl priešingos reakcijos 
vaistams. Be to, vidutinis ligo
ninės pacientas turi bent 30 
proc. galimybę, priklausomai 
nuo kiek laiko jis ten išbus, 
padvigubinti savo buvimą dėl 
priešingų reakcijų vaistams". 
Charles Armbruster kalba 
apie „Būtinumą mokyti žmoni
ją neimti vaistų ir medika
mentų; tai yra visų pareiga, 
kurie tik žino apie jų netik
rumą ir pažeidžiančias pasė
kas. Laikas nėra tolimas kada 
vaistų sistema bus pašalinta". 

Neigiami balsai apie nū
dienos sintetinius vaistus, jų 
veikimą ir per dažną vartoji
mą sparčiai gausėja ir ne vien 
iš mokslininkų ar mokslo ins
titucijų, bet, kaip matome, ir iš 
pačių medikų. Vis tik pasku

tiniųjų 5 metų laikotarpyje yra 
surasta, tirta ir pagaminta de
šimtys naujų sintetinių vaistų, 
kurie veikia specifiškai ir ku
rių toksiškumas yra žymiai 
mažesnis negu ankstyvesnių 
vaistų toms pačioms ligoms 
gydyti. Nors vaistai neišnyks, 
ateityje turėtų žymiai suma
žėti daugelio laisvai perkamų 
ir prirašomų vaistų vartojimas 
dėl jų daromos žalos sveikatai. 

Garsusis farmakologijos 
kūrėjas Paracelsus yra pasa
kęs: „Viskas, kas yra reikalin
ga sveikatai išlaikyti, yra at
randama gamtoje. Mokslo už
davinys yra atrasti tas subs
tancijas". Taip, jos ieškomos ir 
atrandamos. Augmenija savy
je turi amino rūgštis, lipidus, 
enzimus, monosacharidus, vita
minus, mineralus, beta-gluk-
ną ir visas kitas biologiškai 
aktyvias medžiagas, kurios 
reikalingos žmogaus fizinei ir 
— reikšminga dalimi — psi
chinei gerovei palaikyti. Gal 
reikšmingiausias šio meto 
mokslo pasiekimas sveikatos 
srityje yra užgimusi gliko-
nomikos mokslo šaka ir mity
binių poreikių tyrimai. Stip
rėjantis tyrinėtojų dėmesys 
vaisiams, daržovėms, grū
dams, sojos produktams, rie
šutams, uogoms, pupelėms ir 
įvairioms sėkloms, sudaro ne-
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išsemiamas galimybes atrasti 
visa, kas sveikatai išlaikyti 
arba jai atgauti yra būtina. 

Žemės tarša ir mityba 

Vis tik yra didelė proble
ma — tai dirvožemio užterši
mas cheminėmis ir bioakty-
viomis trąšomis. Maisto pro
duktų išvalymas nuo pesticidų 
liekanų ir kitų žalingų che
mikalų yra milžiniškas užda
vinys visų pirma ekonomiškai 
pajėgioms šalims. Neišvalytas 
javų derlius a r daržovės 
paprastai turi užsilikusių pes
ticidų ir kitų kenksmingų 

chemikalų — tai nėra pati tin
kamiausia medžiaga mitybi
niams produktams paruošti. 
Dėl finansinio ribotumo, dau
gelis šeimų negali pirkti orga
niškai išaugintų grūdų, daržo
vių, vaisių ir kitų produktų. 

JAV Aplinkos išlaikymo 
agentūra tvirtina, kad nūdie
nos aplinkoje yra daugiau 
kaip 75,000 sintetinių che
mikalų, kurių nebuvo iki 1940 
m. Todėl ar galima stebėtis, 
kad 2002 m. 75 proc. „Preven-
tion" žurnalo apklaustųjų 
jaučia didelę įtampą, nema
žiau, kaip vieną savaitės dieną. 

Bus daugiau 

ŽINOVAI PATARIA 
ŠALTIS Į LAUKUS — 

DAUGIAKOJAI / NAMUS 

Kai oras atvėsta, ne tik 
žmonės mėgsta užsidaryti 

šiltuose namuose. Ir kiti gyvū
nai, praleidę vasarą lauke, ieš
ko šiltos vietelės, kur galėtų 
pasislėpti nuo žiemos šalčių, 
sniego, rasti maisto ir malo
niai palaukti pavasario. 

Vėlyva rudenį žmonės staiga 
apsižiūri, kad į namus prisi
rinko neprašytų svečių: vorų, 
pelių, šimtakojų, net svirplių 
it kitų sutvėrimų, kurie nepa
geidaujami. Kyla dvi pagrin
dinės problemos: 

1. kaip tais ,,įnamiais" at
sikratyti; 

2. ką daryti, kad jie į na
mus nepatektų. 

Žinovai pataria imtis šių 
apsaugos būdų: 

— aplink namo pamatą 
nuvalyti šalnos pakąstus, su
vytusius, sudžiūvusius auga
lus; nelaikyti arti namo su
krautų malkų židiniui, nes 
tarp tų malkų mėgsta žiemoti 
įvairus „daugiakojai"; 

— užtaisyti visokius įtrū
kimus, plyšelius, ypač aplink 
vandens ar kanalizacijos vamz
džius — tai geriausios durys 
nekviestiems svečiams; 

— atkreipti dėmesį į rūsio 
langus ir duris — ar nėra 
plyšelių, pro kuriuos ne tik va
balai, bet ir šaltis skverbiasi; 

— maistą laikyti šaldy
tuve, gerai uždaromuose stik
lainiuose arba kituose induose 
(tam tikslui labai tinka, dabar 
visose parduotuvėse gaunami 
plastmasiniai indeliai, dėžu
tės, pvz. „ziplock", ,.glad" įmo
nių gaminiai. Jie sandariai už
dengiami, nebrangūs, perma
tomi, tad lengva matyti, kas 
supilta); 

— nepalikti spintelėse, ant 
stalo, ant grindų duonos ar 
kito maisto trupinių; 

—jeigu turite naminių gy
vulėlių, jų maistą ir vandenį 
nelaikykite lauke visą laiką, 
nes tuo pasinaudoja ir ,,ne 
naminiai" gyvūnai; 

— dažnai valyti namus, 
kreipiant dėmesį į kampus, 
paloves: 

— prieš padedant vasari
nius drabužius, juos išplauti 
ar išvalyti, sudėti į sandarias 
dėžes, sandariai uždaromus 
plastmasinius maišus, ar stalčius; 

— išvalyti rūsį nuo nerei
kalingų dėžių, pintinių, puo
dų, vazonų ar kitokių daiktų, 
kurie tik užima vietą ir su

teikia įviriems vabalams pa
togius namus. 

jei nenorite vabalo 
sunaikinti 

Jautriems asmenims arba 
ypač besirūpinantiems gy

vąja gamta, sunaikinti vabalą, 
net ir rastą namuose, yra ne
priimtina. Tad štai lengvas, 
„saugus" būdas tokį neprašytą 
svečią sugauti ir jam parodyti 
duris. 

Reikia plastmasinio ar po
pierinio puodelio ir popierinės 
lėkštutės. Pamačius vabalą 
ant sienos, jį apvožti puodeliu, 
truputį vieną puodelio šoną 
kilstelėti, kad būtų galima pa
kišti popierinę lėkštelę. Puoduką 
su po juo tūnančiu vabalu pa
traukti ant lėkštės (žinoma, 
neprarandant vabalo), po to, pri
spaudus puoduką prie lėkštės, 
išnešti laukan ir išmesti. 

jeigu namuose atsirado 
vonĄ 

Vorai žiemą nejudrūs, iš
skyrus, žinoma, jeigu apsi

gyvena kambariuose. Šeimi
ninkės tiesiog negali suprasti, 
iš kur kampuose vis atsiranda 
voratinklių, jeigu vorų nema
tyti. Šie kambariniai vorai yra 
kone permatomi, angį. vadina
mi „dust spiders". Jie minta 
vabzdžiais, randamais na

muose, mezga savo tinklus ir 
retai kam kenkia. Visgi ir jie 
gali įkąsti, palikdami raudoną, 
apvalų, labai niežintį ženklą, 
kuris po dienos kitos pranyks
ta be jokių komplikacijų. Bet 
galbūt pati didžiausia šių vorų 
blogybė yra tinklai, kuriuos 
nuolat reikia pašalinti. 

Šiame krašte yra pavo
jingų vorų, nuo kurio įkandi
mo žmogus gali labai kentėti, o 
kartais net mirti. Jie randami 
šiltesniame klimate, bet kai 
kurie jau įsipilietino ir šiau
rinėse valstijose. 

Du tokie vorai (pateiksime 
jų tik angliškus pavadinimus) 
yra „black widow" ir „brovvn 
recluse". Pirmasis ,juodąja 
našle" vadinamas dėl to, kad 
gerokai už patiną didesnė, 
patelė po apvaisinimo sunaiki
na (ir suėda) savo „vyrą". 

Amerikos Vidurio vaka
ruose pavojingiausias voras 
yra „brovvn recluse" (lietuviš
kas vertimas būtų — „rudasis 
atsiskyrėlis"). Jį galima pažin
ti iš smuiko formos juodo žen
klo ant nugaros. Šie vorai 
mėgsta pasislėpti palėpėse, 
garažuose, tarp senų sukrautų 
plytų ar akmenų kieme. Die
nos metu ramiai tūno, naktį 
medžioja. Prie žmonių jie ne-
kimba, nebent netyčia kas už
kliudo Pamačius šį ar kurį 

kitą vorą, geriausia papurkšti 
vabzdžiams naikinti chemika
lais (pvz., „Ant and roach kil-
ler" arba bet kuriais, turinčiais 
savo sudėtyje „pyrethrin"). 

Svinjliai 

Pasakose svirplys muzikan
tas yra malonus, įdomus 

sutvėrimas, bet kai tie „mu
zikantai" pasipila po virtuvę 
ar rūsį, malonumas prastas. 
Svirpliai yra nemaži (iki 1 co
lio ilgio), storoki, juodi, ilgais 
ūsais, šešiomis kojomis, dvi
gubais sparnais vabalai. Jie 
visiškai nekenksmingi, nekan
da, bet visgi mėgaujasi žmonių 
maistu ir, be to, yra didžiausi 
triukšmadariai. Lengviau pa
sirūpinti, kad jų į namus ne-
prilįstų, užtaisant visus plyše
lius, negu jau „apsigyvenu
siais" atsikratyti. Yra chemi
kalų, skirtų kaip tik svirp
liams naikinti, bet gerai veikia 
ir jau minėti „Ant & roach kil-
ler" arba bet kurie su „pyreth
rin". Reikia išpurkšti ne tik vi
duje, bet ir iš lauko, apie rūsio 
duris, langus, prie pamato. Po 
lietaus purškimą pakartoti. 

Pelės 

Lauko pelės yra tamsiai pil
kos, kiek mažesnės, kaip 

naminės ir paprastai vasarą 
gyvena gamtoje. Prieš šalčius 

ir jos pasirūpina šiltesniais 
nameliais, kur neretai pasida
ro apvalius lizdus ir atsiveda 
vaikų. Pelės gali įlįsti pro ply
šelį, mažesnį negu pusės colio 
diametro. Jos ėda viską, bet 
nekenčia mėtų (mint) kvapo. 
Tad mėtos vazonėliuose net ir 
džiovintų mėtų lapeliai, iš
barstyti apie vandentiekio vamz
džius virtuvėje, galbūt sulaikys 
peles nuo „įsikraustymo". 

Kad namuose atsirado pe
lių, nesunku pastebėti, nes jos 
visur palieka savo „vizitinę kor
telę". Kaip pelėmis atsikraty
ti? Kai kas mėgsta vartoti 
spąstelius, įdedant gabalėlį 
rūkytos mėsos arba riešutinio 
sviesto. Yra įvairių chemikalų 
(užnuodytų grūdelių ar pan.), 
pvz., „decon", kuriuos galima 
išdėstyti, kur pelės bėgioja. 
Šiam tikslui vartojamos ir spe
cialios limpančios juostelės — 
pelės kojytės prilimpa ir taip 
galima ją išmesti laukan. 

Svarbu paslėpti visą mais
tą, kad pelės neprieitų, neap-
graužtų ir neapterštų. Yra ir 
spąstų, kurie pagauna gyvas 
peles, paskui jas galima lauke 
paleisti. Dabar išrasti eletroni-
niai spąsteliai (kainuoja apie 
24 dol.). Apie juos daugiau 
sužinoti galima šiuo interneto 
adresu: 

www.victorpest .com 

BATAI... BATAI... BATAI 
— Kai pasninga ar slidu, 

miestuose ant gatvių (ir šali
gatvių) barstoma druska su 
chemikalais. Įsibridus į drus-
kuotą vandenį, ant odinių 
batų paprastai palieka balti 
ratilai, kuriuos labai sunku 
nuvalyti. Druskos „ratilus" 
galima panaikinti, sumaišius 
lygią dalį acto su tiek pat van
dens ir patrynus druskos 
pažeistas bato odos vietas. 

— Jeigu odiniai batai nu
trinti, surėžyti, o kaip tik ne
turite tos spalvos batų tepalo, 
juos „atgaivinti" galima, pa
trynus minkšta medžiagos skiau
te, suvilgyta alyvuogių alieju
mi. Palaikius aliejų ant bato 
pora minučių, batą nublizginti 
šepečiu. 

— Je igu suprakaitavę 
sportiniai (ar kiti) batai turi 
nemalonų kvapą, reikia juos 
prikimšti suglamžytų laikraš
čių. Pastovėję per naktį, kva
pai pranyksta. 

— Kad aukštaauliai od 
niai batai tiesiai stovėtų rūb 
nėję, nesulinktų ir nesus 
raukšlėtų, į juos galima 
įstatyti tuščius 2 litrų talpos 
plastmasinius butelius, ku
riuose parduodami įvairūs 
„gazuoti" gėrimai. Batai išliks 
lygūs ir tiesiai stovės. 

mailto:administracija@draugas.org
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IŠEIVIJOS BALSAS DAR 
REIKALINGAS LIETUVOS 

ATEIČIAI 
Lapkričio 8 d. Balzeko lie

tuvių kultūros muziejaus 
patalpose vyko išeivijos lietu
vių centrinės organizacijos — 
Amerikos lietuvių tarybos 
(ALT) 63-asis metinis suvažia
vimas. Apie valdybos nuveik
tus darbus per praėjusius me
tus kalbėjo valdybos pirmi
ninkas Saulius Kuprys, ALTe 
atstovaujantis Amerikos lietu
vių Romos katalikų federaci
jai. Siūlome „Draugo" skaity
tojams jo pasisakymo sant
rauką. 

Praėjusieji metai buvo 
istoriniai. Kai ALTas buvo 
atnaujintas 1940 m. (jo pra
džia siejama su 1915 m.), vie
nas pagrindinių ilgalaikių tikslų 
buvo, kad atgavusi nepriklau
somybę Lietuva taptų At
lanto chartos nare. Taip įvyko. 
Šiais metais JAV Senatas 
vienbalsiai patvirtino Lietu
vos bei Latvijos ir Estijos sto
jimą į šią sąjungą. Ne taip 
seniai tai buvo svajonė, nes 
daug kas manė, kad tam ne
buvo realios galimybės. Vašing
tone ypač buvo priešinamasi 
akademiniuose sluoksniuose. 
Akademikai buvo nusistatę, 
kad tai nepraktiška ne tik 
politiškai, bet ir militariškai. 
Tačiau atkakli veikla pakreipė 
visą tą eigą mums naudinga 
kryptimi. Prisimenu prieš 
maždaug pusantrų metų su
rengtą simpoziumą Vašingto
ne. Jame dalyvavo buvęs Ame
rikos CIA direktorius James 
Woolsey. Jis sakė: „Stebėtina, 
kad šiandien Pabaltijo kraštų 
stojimas į NATO nebesiskaito 
radikali mintis. Vašingtonas 
susigyveno su tuo ir mano, 
kad Pabaltijys gali dalyvauti 
šioje sąjungoje. Kiek toli per 
tokį trumpą laiką nueita". Čia 
buvo įdėta iš tikrųjų daug pas
tangų. Tai buvo pagrindinė ir 
ALTo bei jo įstaigos Vašing
tone - JBANC užduotis. At
kakliai į darbą kibo mūsų at
stovas Algis Rimas, kuris savo 
diplomatiniais sugebėjimais 
pristatė Vašingtonui, kad šis 
klausimas yra realus ir įvyk
domas. Tai jam paminklas. Jo 
darbas mums yra pavyzdys. 

Dabar, kai Lietuva tapo 
NATO nare, kyla klausimas: 
ar ne laikas uždaryti ALTą ir 
leisti į ankstyvą pensiją? Ta
čiau kai mes pažiūrime į da
bartinę Lietuvos padėtį, yra 
aišku, kad Lietuvoje išeivijos 
balsas yra svarbus ir net rei
kalingas jos ateičiai. Šiais me
tais keli dalykai ypač tai pa
brėžia. Kaip žinome, dabar 
JAV pagrindinis dėmesys yra 
nukreiptas į Iraką, į Vidurio 
Rytus. Tai reiškiasi mums 
nenaudinga prasme. Jį galima 

apibūdinti kaip pasitraukimą 
iš laimėjimo. Vakarai laimėjo 
Šaltąjį karą - nėra klausimo. 
Tačiau kyla klausimas, ar jie 
ištesės. Keli pavyzdžiai rodo 
tam tikro pasimetimo. 

Daug metų veikė „Laisvo
sios Europos" ir „Amerikos 
balso" radijai. Lietuvos padė
tis dar nėra pakankamai iš
sivysčiusi demokratine pras
me. Yra nemažai likučių bu
vusios valdžios, kuri dar vis 
turi didelės įtakos tiek val
džioje, tiek žiniasklaidoje. Pa
baltijui vis dar reikia girdėti 
Vakarų balsą. Mes, kaip Ame
rikos piliečiai ir mokesčių mo
kėtojai, turim teisę reikalauti, 
kad valdžia teiktų informaciją 
mūsų tautiečiams demokra
tiniais principais ne tik apie 
tai, kas dedasi pasaulyje, bet 
ir apie išeiviją šiame krašte. 
Tačiau Vašingtone yra įsivy
ravusi mintis, kad tos progra
mos nebereikalingos. Ir ma
tom šiuo metu, kad tų radijo 
programų transliavimas yra 
su klaustuko ženklu. Kaip tik 
šiomis dienomis vyksta pasi
tarimai tarp Senato ir Kong
reso narių dėl šio įstatymo 
ateities. Ir šiandien dar neži
nia, ar bus toliau finansuo
jamos tos programos. Mes tu
rim rėmėjų, pvz., sen. Lugar ir 
sen. Biden, kurie įsitikinę, 
kad šios programos yra svar
bios ne tik Pabaltijo kraštams, 
bet ir pačiai Amerikai. Tačiau 
yra kitokių nuomonių. Baltieji 
rūmai yra nutarę, kad kiek 
galima daugiau finansų reikia 
siųsti Irakui. Kita vertus, de
mokratai nerodo didelio at
kaklumo pasipriešinti, nes jie 
mato, kad jiems tai gali būti 
naudinga politiškai per atei
nančius rinkimus. Mes šiuo 
klausimu vis dar dirbame. Yra 
iš dalies laimėta, nes Senato 
komisijoje šiai programai yra 
numatyta grąžinti 6 mln. dol. 
Bet tai dar ne galutinis spren
dimas, nes nepatvirtintas Se
nato pilnaties ir Kongreso 
bendrame komitete. Labai 
didele dalimi priklausys nuo 
to, ar šias programas parems 
Kongreso narys nuo Illinois. 
Atstovų rūmų pirmininkas 
(speaker) Dennis Hastert. 

Panašiai yra ir su gamtos 
apsaugos Čikagos-Pabaltijo 
programa, kuri buvo įkurta 
Valdo Adamkaus. Ji sėkmin
gai veikia ir gavo labai gerus 
įvertinimus. Gynybos minist
ras Linas Linkevičius ir pats 
Valdas Adamkus kreipėsi į 
Amerikos gamtos apsaugos 
vadovybę, bet ši taupumo su
metimais ar dėl pasikeitusių 
prioritetų programos nelabai 
benori tęsti. Iš valstybės de
partamento turime naujų siū-
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Jeigu siūlo, reikia pirkti 

Amerikos lietuvių tarybos delegaciją lapkričio 10 d. prieme JAV Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert . 
. Nuotraukoje (iš kaires): ALTo pirmininkas adv. Saulius Kuprys. Laima Stepaitiene, Kasparas Genzbigelis. ALTo 
viceprezidentas ir Amerikos lietuvių respublikonų nacionalinės federacijos atstovas Pranas J u r k u s bei Lietuvos 
konservatorių atstovas Algis Stepaitis. Sėdi JAV Kongreso pirmininkas Dennis Hastert. J a u seniai s iektas susi
tikimas įvyko Kongreso nario raštinėje Batavia. IL. Susitikimo tikslas - raginti Kongreso pareigūną remti pas
tangas tęsti „Amerikos balso" ir ..Laisvosios Europos" radijo transliacijas į Baltijos kraš tus . 

lymų, kad Pabaltijo programa 
būtų sujungta su skandinavų 
kraštų programa. Tačiau šitai 
programai dar nėra numaty
tos lėšos. 

Vienas iš laimingų pasie
kimų yra (spaudoje jau buvo 
skelbta), kad pirmą sykį Ame
rikos istorijoje į federalimus 
teisėjus buvo nominuotas lie
tuvių kilmės teisininkas 
Viktoras Wolski-Wolskis -
lietuvis ir iš tėvo, ir iš motinos 
pusės, labai geras teisininkas. 
Senate dėl teisėjų paskyrimo, 
kaip žinote, vyksta kova. Ma
žumos partija kietai priešinosi 
ir dėl šio paskyrimo. Taigi 
priešinosi šiuo atveju ir ..ža
lieji". Jis kreipėsi į ALTą pa
galbos. Mes įsijungėm į darbą, 
spaudėm Senato teisės komi
tetą. Procedūra truko ilgai ir 
vis dėlto jo kandidatūra buvo 
patvirtinta Senato pilnaties 
posėdyje (3 balsų persvara). 
Paskyrimas galioja 15 metų. 
Tai konkretus ALTo įnašas, 
kad į Federalinį teismą pirmą 
kartą Amerikos istorijoje įėjo 
lietuvių kilmės teisininkas. 

Pagrindinis ALTo forumas 
Vašingtone yra Jungtinis pa-
baltiečių komitetas (JBANC). 
ALTas jo darbe dalyvauja nuo 
pat įsikūrimo 1961 m., kai jis 
ALTo buvo įkurtas kartu su 
latvių ir estų centrinėmis 
organizacijomis. Kai kada pa
reiškiama kritiška mintis, esą 
ALTas veikia nedaug, bet 
gerai veikia JBANC. Iš tikrųjų 
JBANC yra ALTo organizaci
jos integrali dalis. JBANC 
taryboje yra 9 direktoriai: 3 
nuo kiekvienos tautybės. 
ALTo paskirti lietuvių atsto
vai yra Henry Gaidis. dr. 
Ramūnas Kondratas ir aš 
pats. kaip ALTo pirmininkas. 
Vadovvbė keičiasi kasmet 

rotaciniu būdu. Šiuo metu 
vadovauja latviai. Kitais me
tais kovo mėn. perims lietu
viai. ALTo įstaiga Čikagoje pa
laiko nuolatinius glaudžius 
ryšius su JBANC štabu. Tai 
didelis pasiekimas, kad trys 
tautinės grupės sugeba taip 
efektingai kartu dirbti. 

Kai kas teigia, kadangi Pa
baltijo valstybės jau de facto 
yra NATO sąrangoje, gal 
JBANC nebereikalingas? Aš 
nesutikčiau su tuo. Pirmiausia 
tai geras pavyzdys, kaip lat
vių, estų ii'-lietuvių grupės su
geba kolegiškai dirbti, siekti 
bendrų tikslų. O be to trijų 
grupių balsas yra svaresnis. 
Lietuvių išeivių grupė Ameri
koje yra gausiausia, bet, pvz., 
latviai finansiškai stipriai re-

'mia JBANC, gal net daugiau 
negu mes. JBANC nereikėtų 
uždaryti, o dar labiau plėsti jo 
veiklą. 

Teko daug bendrauti su 
diplomatinėmis tarnybomis, ir 
ryšys buvo* abipusiai naudin
gas. Mes esame ne kartą pa
dėję joms rr tuo pačiu gau
name naudingos informacijos 
iš jų. Tiesa. ALTas, kaip 
Amerikos piliečių organizacija 
sprendimus daro autonomiškai. 
Išklausome patarimo, pasita-
riam, bet sprendžiame patys. 

Dėl mūsų vidinės organi
zacijos. Palaikome glaudžius 
ryšius su savo organizacijo
mis. Mūsų atrama yra Lie
tuvos Vyčiai, didžiausia mūsų 
organizacija. Kai reikia pa
remti kokį įstatymą, jie labai 
greitai ateina į talką. Reikės 
spręsti mūsų organizacijos 
ateitį. Kitais metais turėtų 
vykti Amerikos lietuvių kong
resas - pagal statutą ir tradi
ciją - Amerikos lietuvių didy
sis suvažiavimas. Tai bus pro

ga vėl sujungti visas pajėgas. 
Be abejo, reikės kelti klau
simą, kaip įtraukti į ALTą 
naujai atvykusius, kurie suda
ro jau didelį nuošimtį išeivių. 
Jų ir įtaka išeivijoje jau yra 
gana didelė. Pažiūrėkim į ži-
niasklaidą: jie leidžia du sa
vaitraščius, redaguoja „Drau
go" pirmąjį puslapį, veda 
„Margučio" radiją, turi savo 
radijo ir televizijos programas. 
Labai svarbu yra juo*s pa
kviesti į savo organizacijas. 

Reikia atskirai paminėti, 
kad mūsų atstovavimas Va
šingtone jau apima visas gene
racijas. Pvz., Henry Gaidis yra 
trečios kartos Amerikos lietu
vis, visa širdimi atsidavęs 
lietuviškai veiklai, gerai susi
pažinęs su Lietuvos kariuo
menės istorija, parašęs knygų. 
Kitas - dr. Ramūnas Kondra
tas atstovauja pokarinei kar
tai. Jis į mūsų veiklą įneša 
svarų indėlį savo akademiniu 
analitiniu mąstymu. Ir paga
liau turime Simoną Girdzi
jauską - JBANC programos 
vedėją, kuris atstovauja 
ALTui ir Vidurio ir Rytų 
Europos koalicijoje. Jis yra jau 
naujausios bangos atstovas. 

Vidurio ir Rytų Europos 
koalicijoje, kurioje veikia 19 
centrinių organizacijų. JBANC ir 
ALTo atstovai dažnai duoda 
toną. Kitos grupės yra pasy
vesnės. Tiesą pasakius, ta 
jungtis, kuri buvo iki stojimo į 
NATO, nebėra tokia stipri, bet 
mes stengiamės tuos ryšius 
tarp kaimynų stiprinti. 

Šiuo metu ALTe ypač di
delį dėmesį skiriame stipri
nant komunikacijos sritį. In
ternete turim savo puslapį, 
esame sudarę savo kartoteką, 
kurioje yra per 20.000 adresų. 

Nuke l t a į 5 psl. 

Kiniečiai turi savo kalen
dorių. Žydai taip pat 
naudojasi savuoju ka

lendoriumi. Kitaip šventes ka
lendoriuje žymi Vakarų krikš
čionys, kitaip Rytų, vadina
mieji ortodoksai. Tačiau šiais 
kalendoriais pasinaudojama 
daugiau iš tradicijos ir savųjų 
tarpe — šiaipjau visoje plane
toje gyvenimas vyksta pagal 
tą patį kalendorių, suderinant 
religines-šventes, o kiekviena 
valstybė dar jų sąrašą papildo 
savo tautinėmis ar valsty
binėmis šventėmis. Šis būdas, 
atrodo, visiems yra priimtinas 
ir nesukelia ypatingų prob
lemų. Išskyrus, žinoma, Ame
rikoje. 

Pastaraisiais metais šia
me krašte atsirado dar vienas 
kalendorius — verslininkų. 
Jame metai išdalinti ne į 
mėnesius, bet į „šventes" ir tie 
švenčių laikotarpiai tęsiasi vis 
ilgiau, kol pagaliau pradeda 
lipti vienas kitam ant kulnų. 

Kokia bus artimiausia 
šventė „verslininkų kalendo
riuje", galima lengvai nuspėti, 
pažvelgus į parduotuvių vitri
nas ir lentynas. Apskritai pre
kės parduodamos ne pagal 
metų laikus, o pagal šį „versli
ninkų kalendorių". Pvz., mau
dymosi kostiumėlį galima nu
sipirkti sausio mėnesį, tačiau 
jo nerasime liepos pabaigoje 
arba rugpjūčio viduryje. Pa
našiai yra ir su kitais drabu
žiais: šiltus apsiaustus ar 
striukes geriausia pirkti vi
duryje vasaros, kai lauke tem
peratūra flirtuoja su 95 laips
niais F. Viduržiemyje veltui 
ieškotum šiltesnio apdaro — 
visur šviečia pavasariniai dra
bužiai. 

Tuoj po Kalėdų „versli
ninkų kalendoriuje" įrašyta 
šv. Valentino diena (vasario 
14), nors iš esmės į ją kitu at
veju niekas net dėmesio ne
atkreiptų. Nespėjus jai pra
eiti, parduotuvės prisipildo 
„zuikučių", šokoladinių kiau
šinių ir kitokių velykinių nie
kučių (tik nepagalvokime, kad 
visa tai Kristaus Prisikėlimo 
šventei paminėti — verslinin
kų Velykose Kristui vietos 
nėra). 

Po Velykų — Motinos die
na. „Pirkite dovanas mamai!" 
— šaukia reklamos, tarytum 
tik tokiu būdu galima įrodyti, 
kad motina labai svarbus as
muo kiekvieno žmogaus gyve
nime. Tačiau ji tikrai svarbi 
verslininkams: daugiausia 
saldainių dėžių, gėlių ir įvai
rių dovanėlių kaip tik parduo
dama Motinos dienos proga. 

Peršokus į birželį — viso
mis dūdomis skelbiama Tėvo 

diena, bet po to — prekyba 
tarytum apmiršta. Amerikos 
Nepriklausomybės šventė šiuo 
atveju labai nedėkinga: jokių 
ypatingų dovanų kol kas dar 
nesugalvota, tad nekantriai 
laukiama rudens, kad vėl pra
dėtų čiužėti doleriai į parduo
tuvių kasas. Todėl nenuosta
bu, kad rugpjūtį jau siūlomi 
Halloween kostiumai, saldai
niai ir kiti priedai, iš spalio 
31-osios vakaro padarant vie
ną svarbiųjų metų įvykių. 

Tiesiog nejučiomis „vers
lininkų kalendorius" vairuoja 
mūsų gyvenimą labai aiškiai 
nubrėžtu keliu, nusmaigstytu 
gausių reklamų ir pasiūlų 
gairėmis. Retas tepajėgia tom 
vilionėm atsispirti ir net ne
pastebi, kad iš spalio staiga 
peršokama į gruodį, tarytum 
lapkričio visai nebūtų. 

Kalėdos! Vyresnieji, be 
abejo, dar prisimena, kai kalė
dinio pirkimo azartas prasidė
davo tik po Padėkos dienos. 
Bet pastarojo dešimtmečio 
„verslininkų kalendoriuje" 
Padėkos dienai vietos neliko. 
Kokia nauda iš Padėkos die
nos? Ką galima įpiršti pir
kėjui? Nebent kalakutą... O 
dėkoti verslininkai linkę tik 
tuomet, kai pirkimo sezonas 
yra pelningas. 

Kalėdos — visai kas kita. 
Juk reikia dovanų, papuoši
mų, eglučių, blizgučitj — ga
limybės čia neribotos. Dar me
džių lapams nenukritus, mies
tų gatvėse sužiba kalėdinės 
lemputės, aikštėse „dygsta" 
eglės, parduotuvių vitrinos 
išpuoštos, visur aidi kalėdinė 
muzika. „Jingle bells, jingle 
bells..." — iki begalinio įkyru
mo. Kol iš tikrųjų ateis Kalė
dos, ne vienam toji muzika 
sukels migrenas ir depresiją. 
Tik ne verslininkams: jie jau 
savo parduotuves bus papuošę 
raudonomis širdelėmis ir šv. 
Valentino dienos reklamomis. 

Negalime kaltinti vien 
prekybininkų. Kai krašto eko
nomika svyruoja, kai rytojus 
neaiškus, jie stengiasi griebti, 
ką gali, juo labiau, kad pirkė
jai, kaip avelės, neturi savo 
nusistatymo, leidžiasi vedami 
už nosies, kur tik pardavėjai 
nori... Čia galioja tik viena tai
syklė: jeigu siūlo, reikia pirkti. 

Pagal „verslininkų kalen
dorių" nei viena šventė neturi 
gilesnės prasmės. Dievas iš jų 
išbrauktas — Jam padėkoti, Jį 
pagarbinti nėra reikalo, juk 
tai nepelninga. Vienintelė ver
tybė — doleris. 

Argi ne pats laikas pasi
žiūrėti į kalendorių kitomis 
akimis? 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Nr. 7 

Svajoja apie teisininkės 
studijas. Mokosi anglų ir vo
kiečių kalbas. 

Laimonas po galvos su
trenkimo, gyvenant su tėvais, 
yra labai nervingas, šalinasi 
žmonių. Lankė Vaiko psichi
nės raidos centrą, psicho-
loginę-pedagoginę konsultaci
ją, gydėsi vaikų ligoninėse. 
Serga autizmu. Vienintelė vil
tis — mėgsta meistrauti. 
Mokosi V klasėje, bet mokyk
los paniškai bijo. Šiaip jis 
geros širdies, nors ūmus. Jo 
likimas, matyt, priklausys 
nuo aplinkos, kurioje jis turės 
gyventi savarankiškai. Ne
atsitraukia nuo kompiuterio 
žaidimų arba 'konstruoja' 
kombinuotą diskotekų muzi
kos šviesų žaidimą, mėgsta 
piešti. 

Lina, logiška, nuoširdi, pa
slaugi mergaitė. Jos bruožus 
turbūt pastebėjote (labai 

ryškiai, aut.). Labai gerai 
mokosi. Nuo rudens nori pereiti į 
Jėzuitų gimnaziją, į kurią 
patekti nelengva. Mėgsta kny
gas ir užsienio kalbas. Žaidžia 
mergaičių futbolo komandoje 
ir dalyvauja tarpklubinėse 
varžybose. Dėkinga ir niekuo
met neužmiršta tų, kurie ką 
nors gero yra jai padarę. 

Štai tokiais vingiuotais ir 
dramatiškais keliais į mano ir 
žmonos senatvę sugrįžo vai
kystės klegesys ir rūpesčiai. 
Mums tai gal ir įprasta. Žmo
na buvo Rokiškio gimnazijos 
direktorė, 25 metus dirbo Vil
niaus pedagoginio instituto 
prorektore neakivaizdiniam 
mokymui. Aš irgi pedagogas, 
dalyvauju UNICEF veikloje. 
Norime, kad jų nepalaužtų 
gyvenimo negandos, išaugtų 
tikraisiais žmonėmis. Tik 
rūpestį kelia ar suspėsime 
atlikti savo pareigą šiems 

vaikučiams". — rašo profeso
rius. 

Vieną ankstų rytą mus 
nustebino, į duris pasibeldu-
sios Kristina. Laurinta ir Inga 
— studentės, kurios praėjusią 
vasarą praleido Amerikoje. 
VVisconsin Delis kurorte. Ten 
jos. kaip ir daugelis studentų, 
ypač iš rytinės Europos, buvo 
įsidarbinusios ir užsidirbo stu
dijoms lėšų. Darbo sutarčiai 
pasibaigus, mes jas parsive
žėme į Lemontą, po įtemptos 
vasaros norėjome, kad pas 
mus truputį atsikvėptų ir susi
pažintų su Čikaga. Kristina — 
mano seserėčios duktė, Lau-
rina —jos pusseserė, o Inga jų 
draugė — visos iš Utenos, 
kartu baigusios vidurinę mo
kyklą, visos trys studijuoja 
Vilniaus universitete. Mums 
atvykus į Vilnių, mergaitės 
jautėsi įsipareigojusios ir 
stengėsi parodyti mums savo 
nuoširdumą, vaišingumą — 
būti paslaugiomis ir tuo atsily
ginti už mūsų rūpestį, kai 
keletą dienų viešėjo pas mus, 
o, be to. padėjome joms susi

tvarkyti su rūpestėliais, at
vykus į Ameriką. 

Šią dieną, jos buvo sutaru
sios mums aprodyti Trakus 
(prieš tai, kaip anksčiau minė
jau, su jomis bendravome Ute
noje, jos mum aprodė šio 
miesto žavias apylinkes). 

Trakų pilyje mums yra te
kę lankytis su ekskursija dar 
sovietmečiu ir tuomet ši istori
nė vietovė paliko gražų įspūdį. 
Plačiau keliauti po Lietuvą 
tais laikais nebuvo leidžiama. 
Tai kodėl neaplankyti šį žavų 
kampelį dabar dar kartą, jei 
tik atsiranda proga. Gaila, kad 
diena iš pat ryto nieko gero 
nežadėjo: apsiniaukusi, paže
me slinko sunkūs debesys ir 
matėme, kad nuo lietaus neiš
sisuksime. Su šia mintimi teko 
sutikti, tad išvykdami apsirū
pinome skėčiais ir lietpalčiais. 
Kol kas lietus tik grasino: at
vykus į Senuosius Trakus, dar 
vaikštinėjome be lietsargių ir 
spėjome vieną kitą nuotrauką 
padaryti. Vaizdas apie baž
nyčią būtų labai patrauklus, 
tik gaila, kad trūksta čia 

tvarkos ir priežiūros: žolė per
augusi, vargu ar šią vasarą iš 
viso kas ją pjovė; apie šven
torių vėjo prisklaidyta ir 
primėtyta smulkių nudžiūvu
sių šakų. Mūrinėje švento
riaus sienoje kai kur žioruoja 
skylės — išlupinėti akmenys. 
Bažnyčios durys užrakintos, 
atrodo, retai varstomos. Baž
nyčia statyta 1889 m., gražus 
gotikos architektūros stati
nys, iš vidaus ją pamatyti taip 
ir neteko. Žmonių aplink irgi 
nebuvo, tad išsamiau apie šią 
šventovę patirti neteko. Se
nuosiuose Trakuose sakoma 
esanti Vytauto Didžiojo gimti
nė, bet jos vieta nenurodyta. 
Be mūsų. turistų daugiau čia 
nematome. Tad ilgai negaišę. 
keliavome toliau. Kai atvyko
me prie Trakų pilies, turistų 
atradome gana daug. Stovėjo 
net keletas turistinių auto
busų. Prie bilietų kasos buvo 
susidariusi žmonių eilutė, nes 
prie langelio tebuvo tik vienas 
patarnautojas ir nespėjo suk
tis. 

Bus daug iau Trakų pilies mene 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KOMPAKTINE PLOKŠTELE „JONAS PAULIUS II 
KALBA LIETUVAI" 

TĄ M 

LIETUVOS KLIERIKŲ RUDENS 
POEZIJOS POPIETĖ 

Spalio 18 d. Vilkaviškio vys
kupijos pal. Jurgio Matulaičio 
kunigų seminarijos klierikai 
surengė Lietuvos klierikų — 
popietę „Žodžiui laisvė". Šį 
kartą ji vyko netoli seminari
jos esančios Marijonų vidu
rinės mokyklos salėje. 

Pasak rektoriaus kan. Kęs
tučio Žemaičio, kiekvienai 
bendruomenei svarbu puose
lėti geras tradicijas. Jų ir ieš
kota atkūrus seminariją Mari
jampolėje. Vienas pirmųjų 
prieš penkerius metus atgi
musios seminarijos renginių 
buvo būtent poezijos vakaras, 
kasmet sugrįžtantis ir dabar 
jau penktą kartą subūręs 
jaunuosius poetus klierikus iš 
visų Lietuvos seminarijų. 

Renginio dalyvius muziki
niais kūriniais pradžiugino 
geriausia 2001—2002 metų se
zono operos dainininkė Sabina 
Martinaitytė kartu su pianiste 
Audrone Eitmanavičiūte ir 
Lietuvos muzikos akademijos 
studentu Mindaugu Jankaus
ku. Gyvai, žaismingai popietę 
vedė aktorius Egidijus Stanci
kas, į jaunųjų poetų kūrybos 
pristatymą įpindamas Bernar
do Brazdžionio. Simono Stane
vičiaus, Algimanto Mackaus 
eiles. Renginyje buvo prisi
mintas popiežius Jonas Pau
lius II. ką tik atšventęs pontif
ikato 25 metų jubiliejų. Vys
kupas Rimantas Norvilą savo 
žodyje trumpai atkreipė dė
mesį į šio garbingo popiežiaus 
uolią, pasiaukojamą ganyto
jišką veiklą ginant žmogaus 

teises, laisvę, taiką, vienijant 
Rytų ir Vakarų Europą, didelį 
dėmesį skiriant ekumeniniam ir 
tarpreliginiam dialogui, šei
moms, jaunimui, bei jo apaštal
iškąsias keliones. 

Prisimintas ir popiežiaus 
kaip poeto talentas, kuris, pa
sak Egidijaus Stanciko, turėtų 
padrąsinti ir jaunuosius klie
rikus bei dvasininkus taip pat 
skleisti savo gebėjimus kūry
bos plotmėje. Keletą ištraukų 
iš popiežiaus eilėraščių ciklo 
„Giesmė apie pasislėpusį Die
vą" perskaitė Marijampolės 
seminarijos klierikas Min
daugas Martinaitis. 

Savo eiles skaitė klierikas 
Tomas Kaulius iš Telšių, klie
rikas Tadueš Moroz iš Vil
niaus, Kastytis Šulčius, Vin
cas Kudirka ir Vidmantas Ka-
pučinskas iš Kauno bei Vita
lijus Golinas iš Marijampolės 
seminarijų. Iš Vilniaus buvo 
atvykę dar keturi klierikai: Si
gitas Grigas, Nerijus Papirtis 
ir Marius Talutis skaitė savo 
bendramokslio Justo Jasėno, o 
Deimantas Braziulis — poeto 
Vytauto Mačernio kūrybą. 

Poezijos popietė pasibaigė 
agape Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio kunigų seminarijoje, 
kur tą pačią dieną atidaryta 
Vilniaus universiteto studen
tės Laurynos Brusokaitės fo-
tosesija „Gyvenimo žingsniai 
laisvės akcente", laimėjusi pir
mąją vietą konkurse „Mano 
vasara — 2002". 

Spalio 21 d. Lietuvos radi
jo ir televizijos posėdžių salėje 
Vilniuje žurnalistams ir 
visuomenei pristatyta nauja 
kompaktinė plokštelė „Jonas 
Paulius II kalba Lietuvai". 

„Tik ką per rekordiškai 
trumpą laiką išleista kompak
tinė plokštelė yra svarbi ir 
reikšminga, nes ji įkūnija ir 
išreiškia ne tik popiežiaus Jo
no Pauliau? II meilę Lietuvai. 
bet ir daugelio lietuvių meilę 
Šventajam Tėvui". — LRT 
vykusioje spaudos konferenci
joje sakė Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos generalinis sek
retorius mons. Gintaras Gru
šas. Jis apgailestavo, kad dėl 
įvairių priežasčių kompakti
nėje plokštelėje pateikiamos 
ne visos popiežiaus Jono Pau
liaus II vizito Lietuvoje metu 
pasakytos kalbos, bet atkreipė 
dėmesį, jog šis įrašas yra svar
bus, nes dabar popiežius vi
suomet liks su mumis. 

Morts. Gintaras Grušas 
padėkojo LRT generaliniam 
direktoriui Kęstučiui Petraus
kiui už išleistą kompaktinę 
plokštelę ir priminė, kad dar 
rugsėjo mėnesį, minint popie
žiaus Jono Pauliaus II apsi
lankymo mūsų šalyje dešimt
metį, Lietuvos vyskupai pa
skatino visus tikinčiuosius dar 
kartą prisiminti tuomet Šven
tojo Tėvo lietuviams tartus 
žodžius, kurie yra labai aktua
lūs ir šiandien. „Tuomet daug 
ką išgirdome, bet neįsisavi
nome, nepriėmėme į 'širdį. 

Džiaugiuosi, kad šiandien at
sirado galimybė ne tik skai
tyti, bet ir išgirsti popiežiaus 
balsu lietuyiškai sakomas kal
bas". — sakė jis. 

LRT generalinis direkto
rius Kęstutis Petrauskis pri
minė šiemet minėtą popie
žiaus apsilankymo Lietuvoje 
dešimtmetį ir šiomis dienomis 
švęstą Jono Pauliaus II ponti
fikato 25-metį. Pasak K. Pet-
rauskio, „švenčiant šias meti
lus tokios kompaktinės plokš
telės išleidimas yra reikšmin
gas. LRT tiesiogiai transliavo 
Šventojo Tėvo apsilankymą 
įvairiose Lietuvos vietovėse 
prieš 10 metų, ir šiemet nu
sprendėme tuomet Jono Pau
linus II tartus žodžius įamžin
ti kompaktinėje plokštei' 

..Knygutės dydžio ir formos 
kompaktines plokštelės dėklas 
buvo pasirinktas neatsitikti
nai. Klausytojams norėjome 
leisti ne tik išgirsti popiežiaus 
lietuviškai tartus žodžius, ly
dimus lietuvių autorių muzi
kinių kūrinių, bet ir juos per
skaityti bei išvysti keletą vizi
to nuotraukų. Knyga, — nes 
tai ne muzika. Knyga, — nes 
tai šviesa. Knyga, — nes Šven
tojo Tėvo žodžiai yra verti 
būti išspausdinti", — žurnalis
tams sakė projekto autorius ir 
vykdytojas LRT garso įrašų ir 
leidybos studijos vadovas 
Jonas Korys. 

Dalis kompaktinės plokš
telės „Jonas Paulius II kalba 
Lietuvai" tiražo bus platinama 

knygynuose, dalis — per para
pijas ir mokyklas. Kol kas 500 
egzempliorių tiražu išleistos 
kompaktines plokšteles kaina 
apie 30 litų. 

Kompaktinėje plokštelėje 
įrašytos penkios popiežiaus 
kalbos: Šventojo Tėvo kalba 
Vilniaus oro uoste, Mišių pa
mokslai Kauno Santakoje ir 
Kryžių kalne, pamokslas Šilu
voje ir popiežiaus malda prie 
Šiluvos Marijos. Šie įrašai au
tentiškai atkurti panaudojus 
LRT archyvus. Juose kiek 
pagerinta garso kokybė, ta
čiau paliktos pauzės ir paša
liniai garsai. Visas kalbas po
piežius sako lietuviškai. Šalia 
kompaktinės plokštelės patei
kiamos ir spausdintos popie
žiaus kalbos, kurias redagavo 
kun. Lionginas Virbalas, SJ. 

Kompaktinė plokštelė iš
leista tokiu mažu tiražu dėl to, 
kad popiežiaus balso autorystė 
priklauso Vatikano radijui, 
kuris nenori popiežiaus balso 
naudoti komercijai, tačiau ti
kintiesiems pageidaujant įra
šo tiražas galėtų būti pakarto
tas. Anksčiau LRT jau yra iš
leidusi vaizdajuostę apie po
piežiaus Jono Pauliaus II ke
lionę Lietuvoje. Pristatant po
piežiaus kalbų kompaktinę 
plokštelę leidėjai užsiminė, jog 
neatmetama galimybė, kad 
ateityje bus išleista ir DVD 
formato vaizdo plokštelė su 
šventojo Tėvo kelionės frag
mentais Lietuvoje. 

Bažnyčios žinios. 2003 m. Nr. 20 

Popiežius Jonas Paul ius II kalba į minią Vilniuje. Aušros Vartuose. Šalia 
jo (iš kairės) — arkivysk. Audrys J. Backis ir kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. E l t o s nuotr. 

JAUNŲJŲ VALANČIUKŲ AKCIJA MARIJAMPOLĖJE 
Spalio 16 d. akciją už blai- kaklaraiščiais ryšinčių vaikų 

vų ir sveiką gyvenimą surengė 
Marijampolės 6-osios ir 7-osios 
vidurinių mokyklų jaunieji 

pasklido J. Basanavičiaus aikš
tėje, drąsiai kalbino įvairaus 
amžiaus praeivius ir dalijo 

nepakliūti į alkoholizmo ir 
narkomanijos liūną. „Dieve, 
pažadink tautoje daugiau Va
lančiaus dvasios, skatinančios 

Bažnyčios žinios,2003 m. Nr. 20 valančiukai. Būrys geltonais lapelius, kuriuose raginama mus organizuotis, kilti ir kitus 

kelti iš svaigalų klampynės, 
sveikai gyventi, su meile dar
buotis Tavo garbei ir žmonių 
gerovei. Palaimink, kad vėl tap
tume geru pavyzdžiu Europai, 
galėtume dalytis dvasinėmis 
vertybėmis", — rašoma Mari
jampolės valančiukų kreipi
mesi. Pasak vaikus atlydėju
sių vadovių, šia akcija siekia

ma atkreipti visuomenės — o ypač 
paauglių ir jaunuolių — dėme
sį į esamą padėtį, alkoholio, 
narkotikų, nikotino daromą 
žalą ir priminti, kad kiekvienas 
yra atsakingas už blaivaus ir svei
ko gyvenimo propagavimą sa
voje aplinkoje. 

BŽ, 2003 m . N r . 20 

Musų daržai ir darželia 
Paruošia Ža l ianykšt is 

KAKTUSUS NESUNKU AUGINTI 

Kai paminimi kaktusai, kaip 
kambariniai augalai, reak

cija dažniausiai būna dvejopa: 
arba asmuo labai juos myli, 
arba jų tiesiog nepakenčia. 
Kaktusus iš esmės nesunku 
auginti net pačiose šiauri
nėse valstijose (Lietuvoje taip 
pat yra daug kaktusų entuzi
astų), o šiltesniame klimate 
jie auga lauke ištisus metus. 

Tai ypatingas augalas, ga
lintis prisitaikyti prie pačių 
aštriausių klimato sąlygų. 
Juk kaktusai iškenčia dyku
mų karštį, ilgai besitęsiančias 
sausras ir net oro tempe
ratūrą, nukrintančią žemiau 
nulio (F). Auginami kambary
je, jie daug reikalavimų taip 
pat neturi: reikia tik kiek ga
lima daugiau šviesos, retkar
čiais palaistyti (ne per dažnai) 
ir kartas nuo karto patręšti. 
Tai kambariniai augalai, ku
rie ..nesiskundžia", jeigu jų 
šeimininkas neturi laiko, 
išvyksta atostogų ar pamiršta 
palaistyti. Tačiau, kai sąlygos 
palankios, kaktusai auginto
jus apdovanoja nuostabiais, 
spalvingais žiedais. 

Kaktusai auga pamažu, 
tad su jais reikia turėti kant
rybes. Geriausia kaktusus au
ginti moliniuose vazonuose, 
kurie lengvai praleidžia orą, 
nelaiko drėgmės, todėl auga
lui negresia pavojus supūti. 
Galima parduotuvėse pirkti 
žemę, specialiai pritaikytą 
kaktusams 'cactus potting mix). 

bet galima jos patiems pasiga
minti, sumaišant per pusę 
kambariniams augalams skir
tos žemės su rupiu, švariu smėliu. 

Kadangi beveik visi kak
tusai yra ginkluoti spygliais, 
persodinant reikia atsargu
mo. 

Prieš ruošiantis persodin
ti, kaktuso kurį laiką nelais-
tyti, tuomet žemės nuo šaknų 
greičiau nubyra. Lengviausia 
persodinti taip: ant grindų ar 
stalo pakloti keletą lapų (ne 
mažiau, kaip 3) laikraščio, 
vazonėlį su kaktusu paguldyti 
taip, kad tik kaktusas būtų 
ant popieriaus, po to laikraš
čiu kelis kartus apsupti auga
lą, bet ne vazoną. 

Prilaikant kaktusą, ap
siaustą laikraščių sluoksniu, 
vazoną apversti, pastuksenti į 
jo apačią, kol augalas iškris 
su visomis šaknimis. Tuomet 
jį bus galima įstatyti į kitą 
vazoną, pripilti žemės ir — 
darbas baigtas. Beje, jeigu 
vazonas anksčiau buvo varto
tas (nesvarbu, kad ir kitokiam 
augalui), pirma reikia jį su 
muilu ir karštu vandeniu 
išplauti, kad nebūtų kokių 
bakterijų ar kenkėjų kiauši
nėlių. Naujai pasodintą kak
tusą tuojau palaistyti ne
reikia — tegul bent dieną kitą 
pastovi ant saulėtos palangės, 
o po to bus galima sudrėkinti. 

Ne visi kaktusai yra dy
kumų augalai, kai kurie auga 
net džiuglėse. Perkant kaktu

są, verta pasiskaityti nurody
mus, kaip jį auginti, arba pa
klausti parduotuvės persona
lo. Paprastai patariama, kad 
kaktusų per daug nereikia 
laistyti. Perlaistymas yra daž
niausia jų sunykimo priežas
tis. Tačiau, kaip ir kiekvie
nam augalai, kaktusams taip 
pat reikia vandens. Laistant 
nepilti vandenį ant augalo, o 
tik į vazonėlį. Pilti tol, kol 
vanduo pradeda tekėti pro 
skylutę, esančią vazonėlio dug
ne. Kaktusai laistomi tuomet, 
kai žemės sluoksnis sausas 
bent 1 colį gylio nuo pavir
šiaus; žiemą — 2 coliai. Jeigu 
kaktusai auga ant palangės 
virš radiatoriaus ar kitos 
apšildymo vietos, juos reikia 
laistyti ir žiemą. Kitu atveju 
žiemą laistome kas 2-3 savai
tes. Nereikia rūpimis. jeigu 
augalas tarytum ..susiraukš-
lėja", atrodo apvytęs — pava
sarį atsigaus. Naktį kambario 
temperatūra taip pat turi būti 
vėsesnė — apie 50-60 laips
nių, tuomet kaktusai ..miega" 
ir pavasarį greičiau auga. 
pradeda žydėti, Aukštesne 
temperatūra jiems taip pat 
nieko nekenkia. 

Vasarą kambarinius kak
tusus galima išnešti i lauką, 
tik ir čia reikia atsargumo, 
kad augalas, iškart gavęs per 
daug saulės, neapdegtu. Pir
mas tris dienas kaktusą palai
kyti šešėlyje, kitas tris. kad 
gautų truputį ryto ar vėlyvos 
popietės saulės, o po to jau 
galima padėti ir saulėtoje 
vietoje. 

Pradedantiems patariama 
susidomėti šiais kaktusais: 

Old Man Cactus (Cepha-
locereus senilis). Jis „senuku" 
pavadintas, nes turi ilgus, 
baltus spyglius, panašius į 
žilus plaukus. Augalas gan 
laibas, išauga iki 50 pėdų 
aukščio (žinoma, namie išaugs 
gal tik iki 12 colių). Žydi gel
tonai rausvais, piltuvėlio for
mos žiedais, kurių diametras 
siekia iki 3 colių. „Senukui" 

kaip auksinės spalvos statinė, 
todėl ir pavadintas tokiu 
vardu. Žinoma, ant lango jis 
bus visai maža „statinaitė", 
bet žydi ir ta. 

Prickly pear (Opuntia 
microdasys). Lietuviškai vadi
namas opuncija. Gentyje yra 
apie 200 rūšių. Kilęs iš 
Meksikos. Lengvai prisitaiko 
kambaryje, bet yra rūšių, 
kurios Illinois. Michigan, Wis-
consin. Indiana valstijose au
ga lauke ir pakenčia šaltas 
žiemas. Šiam kaktusui nerei-

net vasarą nereikia daug van
dens, o žiemą galima visai 
laistymą sustabdyti. 

Lodyfmger cactus (Mam-
milaria ehngata). Tai žemas 
augalas, išsikerojantis, lai-
bastiebis. kaip elegantiški 
..ponui piršteliai", padengtas 
gelt:' •: ha!*;-!]- aštriais 
spygliukais. Žydi šviesiai gel
tonais ar rausvais nedideliais 
žiedeliais. Po žrj Jejimo ant ša
kelių išauga raudoni vaisiai. 
Lietuviškai šį kaktusai vadi
nami mamiliarija (T). Jų yra 
įvairių, net 350 rūšių. Daž
niausiai jie rutuliški („lady-
fingor" yra išimtis). Smulkūs 
žiedeliai sudaro tarytum 
vainikėli kaktuso viršūnėje. 

Colden Barrel cactus 
(Echinocactus grasomi). Auga 
labai lotai, ovalios formos, gel
tonais spygliais ir dideliais 
geltonais žiedais. Augantis 
dykumoje, šis kaktusas pūpso 

kia labai daug saulės, tad yra 
populiarus kambarinis auga
las. Jo išvaizda primena kul
tuvę arba suglaustą rankos 
plaštaką. Opuncija šakojasi į 
daugybę ..plaštakėlių". Iš visų 
pusių padengtas dvigubais 
spygliais — didesniais ir taip 
pat labai trumpų, plonų 
spygliukų kuokšteliais. Verta 
paminėti, kad tie maži spyg
liukai labai greitai sulenda į 
pirštus ir sunku iškrapštyti. 
Tuo atveju geriausia pasinau
doti limpama juostele (mas-
king tapė. scotch tapė): pri
spaudus lipniąją pusę prie 
įdurtos vietos, staigiu judesiu 
patraukti aukštyn. Spygliu
kai prilips ir išsitrauks. Dir
bant su šiais kaktusais, nuo 
smulkiųjų spygliukų apsaugo 
guminės pirštinės. Pavasarj 
P r i k l y pear" žydi geltonais 

pilnaviduriais žiedais, o po to 
išaugina raudonus pailgus 
vaisius. Indėnai iš jų virdavo 
uogienes ir gamindavo sal
dumynus. 

Jeigu norite kaktuso be 
spyglių, atkreipkite dėmesį į 
grupę, vadinamą Rhipsalis. 
Ją sudaro apie 60 rūšių, pap
rastai su ilgais, kabančiais 
stiebeliais (labai tinka į paka
binamus vazonus). Žydi įvairiai. 

PUOKŠTĖS ŠVENTĖMS 

Kitą savaitę jau Padėkos 
diena, netrukus bus Ka

lėdos, Naujieji metai. Tai pa
sisvečiavimo, apsilankymo 
vienų pas kitus laikotarpis. 
Šeimininkės stengiasi namus 
papuošti, sutvarkyti, kad ir jų 
gyventojams, ir svečiams su
darytų malonią, jaukią nuo
taiką. Visgi pati gražiausia 
namų puošmena — puokštės 
žydinčiu gėlių, tiek ant valgo
mojo kambario stalo pietų 
metu. tiek kitose, labiau ma
tomose vietose. 

Anksčiau, šalnoms nuska
bius žiedus mūsų darželiuose, 
norint nusipirkti gėlių, reikė
davo paieškoti specialių par-

SIŪLO DARBĄ 

duotuvių ir už puokštę pakloti 
ne vieną dolerį- Pagaliau ir 
Amerikoje šis nepatogumas 
baigia išnykti — kone kiekvie
noje didesnėje maisto parduo
tuvėje galima rasti neblogą 
žydinčių gėlių pasirinkimą, o 
ir jų kainos palyginti priei
namesnės. 

Tačiau kartais tenka nusi
vilti: parduotuvėje gėlės ne
blogai atrodo, bet, parsinešus 
namo ir pamerkus į vazą, te
išsilaiko pora dienų. Ką dary
ti, kad nuskintos (ar pirktos) 
gėlės ilgiau laikytųsi ir mus 
džiugintų? 

Visų pirma reikia pasi
rinkti gėles, kurios apskritai 
ilgiau nuskintos gyvena, pvz., 
chrizantemas (kartais jos pa
merktos išsilaiko apie porą 
savaičių), gvazdikus (carna-
tions). įvairias lelijas (kai ku
rios net labai maloniai 
kvepia) ir pan. 

Prieš perkant, būtina ati
džiai puokštę apžiūrėti: ar 
lapai nepageltonavę, neap-
džiūvę0 Ar žiedlapiai, gėlę 
kiek papurčius, nebyra, ar nė
ra parudusių, aplūžusių stie
bų? Bus daugiau 

IŠNUOMOJA 

Reikia darbuotojo TIK 
SAVAITGALIAIS, kuris moka 

dažyti, cemento, stogų. „ d r y u a l l " bei 
visus statybos darbus. 

Kreiptis: First Rate Real Fstate. 
773-767-2400. Aušra Padalino. 

YVoodr idge i š n u o m o j a m i 

1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. I mieg.— S607; 

2 mieg . S6R2. 
T e l . 630-910-0644 . Janą. 

Reikalingas asmuo darbui raštinėje. 
Kalbėt! angliškai, tureli kompiuterio 
pagrindus ir legalius dokumentus. 

Reziume siųsti faksu: 773-585-8284 
arba paštu: Draugas (raštinė). 4545 

VV. 63 Str.. Chicago. II. 60629. 

PASLAUGOS 

Caregiver needed in VVisconsin. 
Mušt have Nursing Degree: mušt 
have experience in US. mušt have 

a valid US DL and car. 
Cal l 262-65--S044. 
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Tel . 708-424-8654:773-581-8654 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-58S-9500 
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V. Landsbergis: prez identas tapo Rusijos spectarnybų auka 
Atkelta iš 1 psl. 

,,'Paksogeitas' galėjo būti 
pavojingas tuo atveju, jeigu visi 
atskleisti faktai paaiškėtų atei
nančių metų kovo ar balandžio 
mėnesiais — Lietuvos stojimo į 
ES ir NATO išvakarėse, nes ta
da kokia nors šalis galėtų įšal

dyti Lietuvos narystės sutarties 
ratifikavimą", mano Seimo na
rys. 

Dienraščiui V. Landsbergis 
teigė, kad „Rusijos specialiųjų 
tarnybų tikslas — dominuoti 
buvusiose posovietinėse teri
torijose, kokia nors forma pri

rišti kaimynus prie Rusijos, tai 
bandoma padaryti Ukrainoje ir 
Gruzijoje". 

V. Landsbergio nuomone, 
Lietuvos prezidentas dėl Prezi
dentūrą krečiančio skandalo tu
rėtų atsistatydinti. 

Prezidento patarėjas A. Medalinskas peržengdavo 
savo kompetencijos ribas 

Atkelta iš 1 psl. 
„Aš esu matęs Lietuvos am

basados prie Europos Bendrijų 
informaciją, jog Briuselyje 
sklinda gandai, jog bus keičia
mas užsienio reikalų ministras 
ir juo taps A. Medalinskas", sa
kė G. Kirkilas. 

Klausimų apie užsienio rei
kalų ministro keitimą gauta ne 
tik iš Vakarų, bet ir Rusijos dip
lomatų. 

„Rusijos delegacija taip pat 
uždavinėjo klausimus, ar bus 
keičiama vyriausybė, kitaip ta
riant, ar bus keičiama užsienio 

Atsistatydinusi R. 
Atkelta iš 1 psl. 

D. Kutraitė-Giedraitienė 
teigė, kad, nepaisant didelių 
žmogaus galimybių, jos žmo
giškieji, fiziniai ir dvasiniai iš
tekliai pasibaigė. „Išseko žmo
giška baterija ir nebesijaučiu to
kia stipri, kad galėčiau tęsti 
darbą ir tęsti kovą, nes visgi dar 
tektų daug nuveikti ir daug pa
kovoti", sakė patarėja. 

Ji sakė, kad jos šeimos na
riai taip pat jaučia įtampą ir yra 
pavargę, todėl jos sprendimą 

politika", teigė G. Kirkilas. To
kie klausimai buvo užduodami 
vykstant deryboms su Maskva 
dėl keleivių tranzito geležinke
liu per Lietuvos teritoriją į Ka
raliaučiaus sritį ir atgal. 

,,Aš pasakiau, jog nepri
klausomai nuo to, kas galėtų 
būti ministru, Lietuvos pozicija 
šiose derybose nesikeistų", sakė 
G. Kirkilas. Pasak jo, Rusijos 
delegacijos atstovai derybų me
tu piktinosi, jog A. Valionis yra 
„nesukalbamas". 

Seimo komiteto vadovas ko
misijai taip pat patvirtino iš 

Pakso patarėja nebeturi 
palikti Prezidentūrą lėmė ir no
ras apsaugoti šeimą. „Ir šeimos 
nariai yra nebesaugūs, jie yra ir 
sekami, ir stebimi", teigė D. 
Kutraitė-Giedraitienė. 

Ji pripažino bijanti susi
dorojimo, tačiau plačiau savo 
baimės nekomentavo ir nepa
aiškino, iš kur jaučia kylant 
grėsmę jos saugumui. 

Ji teigė norinti tikėti, kad 
pats prezidentas liks savo poste. 

„Reikia naujų jėgų ir ko
mandoje, neišsekintų ir psicho-

diplomatų girdėjęs, jog apie 
ministro keitimą tuomet kalbėjo 
A. Medalinskas. 

Dėl A. Medalinsko veiksmų 
į komisiją kreipėsi Seimo vice
pirmininkas Europos reikalų 
komiteto vadovas Vytenis And
riukaitis. Jis pasiūlė komisijai 
išklausyti ne tik G. Kirkilo, bet 
ir užsienio reikalų ministro A. 
Valionio apie prezidento pata
rėjo veiklą. 

Pats ministras anksčiau tei
gė esąs pasirengęs atsakyti į ko
misijos klausimus, bet šiuo me
tu jis yra išvykęs į užsienį. 

jėgų toliau kovoti 
logiškai nesutryptų, kurie padė
tų prezidentui, perėjus per šitą 
ugnį, išlikti", sakė D. Kutraitė-
Giedraitienė. 

D. Kutraitė-Giedraitienė 
teigė kol kas negavusi kvietimo 
duoti parodymus Prezidentūros 
skandalą tiriančioje Seimo ko
misijoje, tačiau pažymėjo, kad 
Generalinėje prokuratūroje, 
duodama parodymus, ji pasira
šė pasižadėjimą nekomentuoti 
jokių su byla susijusių aplinky
bių. 

Prez identas žinojo apie jo patarėjo kišimąsi 
\ a lkohol io įmonių privatizavimą 

Atkelta iš 1 psl. 
Seimo nario teigimu, pas 

prezidentą jis ėjo kaip tuometi
nis Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas. 

Spalio 10 d. V. Uspaskichas 
pranešė atsistatydinąs iš šio ko
miteto pirmininko pareigų. 

V. Uspaskichas rugpjūčio 
pradžioje surengęs spaudos 
konferenciją Seime teigė, kad 
Valstybės turto fondo spren
dimui išbraukti Latvijos bend
rovę „Latvijas Balzams" iš gali
mų alkoholio gamybos įmonės 
„Stumbras" pirkėjų sąrašo įta

kos turėjo Prezidentūros atsto
vai. Konkrečiai įvardyti jų pa
vardes tada V. Uspaskichas at
sisakė, teigdamas, kad padarys 
tai tik tada, kai bus priimtas ga
lutinis sprendimas dėl „Stumb
ro" privatizavimo, tačiau to ne
padarė. 

Vis daugiau l ietuvų atsiverčia į islamą 

Atkelta iš 1 psl. 
gerų studijų ir gražių merginų, 
rašo dienraštis „Respublika". 

Šiuo metu Lietuvoje yra 
apie 5,000 totorių. 

Tačiau, pasak Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto 
asistento doktoranto Egdūno 
Račiaus, tai — toli gražu ne visi 
Lietuvoje gyvenantys musulmo
nai. Jo teigimu. Lietuvoje dar 
gyvena apie 500 iš svetur atvy
kusių musulmonų, be to, yra 
apie 50 lietuvių, atsivertusių į 
islamą. 

„Moterys į islamą dažniau
siai atsiverčia todėl, kad išteka 
už musulmonų, dar yra nedidelė 
grupė vyrų, vedusių musulmo

nes. Taip pat nemaža grupė Lie
tuvoje gyvenančių jaunų žmo
nių atsiverčia į islamą ieškoda
mi savęs", sakė E. Račius. 

Tiesa, pasak islamo tyrinė
tojo, daugelis už musulmonų 
ištekėjusių Lietuvos moterų — 
ne lietuvės, dažniausiai rasės ir 
lenkės. „Spėju, kad jos islamą 
pasirinko nusivylusios gyveni
mu mūsų šalyje, krikščionybe", 
teigė doktorantas. 

Per pastaruosius kelerius 
metus buvo sukurti net trys lie
tuviški interneto tinklalapiai, 
skirti islamui. 

Viename jų gerokai darkyta 
lietuvių kalba prisistato kelios 
afganistaniečių šeimos, dar vie
nas sukurtas Didžiojoje Brfta-

Lietuvos kriminalistai surengė sėkmingiausią 
narkot ikų sulaikymo operaciją 

Atkelta iš 1 psl. 
Manoma, kad kvaišalai ga

benti ne į Lietuvą, spėjama, jog 
greičiausiai iš Klaipėdos uosto 
jie būtų keliavę į Rusiją. 

Lietuvoje būtų likusi nebent 
nedidelė krovinio dalis, nes. pa

sak teisėsaugininkų, 300 kilo
gramų — pernelyg didelis kie
kis Lietuvos narkotikų mafijai. 

Brangiojo krovinio doku
mentuose buvo nurodyta, kad 
talpintuve vežamos razinos. Jos 
adresuotos vienai Vilniuje re-

Valdžios ir nusikaltė l ių „ryšininkė" į Seimą nebejžengs 
Vilnius, lapkričio 17 d. 

(BNS> — Stomatologei iš Kauno 
Renatai Smailytei užsivėrė ke
liai į parlamentą, rašo „Lietu
vos rytas". 

Seimo kanceliarija patvirti
no, kad priimtas sprendimas 
panaikinti R. Smailytės turimą 
Seimo nario liberaldemokrato 
Egidijaus Skarbaliaus visuome
ninės padėjėjos pažymėjimą. 

Visiems parlamento apsau
gos postams praėjusios savaitės 
pabaigoje nurodyta neįleisti į 
Seimo rūmus skandalo centre 
atsidūrusios moters. 

Tokį prašymą Seimo kan
celiarijai pateikė E Skarbalius. 
Parlamentaras tvirtino, jog tokį 
sprendimą jis padarė įpareigo
tas Seimo Liberalų demokratų 

frakcijos. Seimo narys pripaži
no, kad sankcijos R. Smailytei 
galios, kol laikinoji parlamen
tinė komisija tirs galimas grės
mes nacionaliniam saugumui. 

Kita vertus, parlamentaras 
teigė, kad jo santykiai su šia 
moterimi išliko draugiški. 

R. Smailytė vien šiais me
tais parlamento rūmuose pas E. 
Skarbalių apsilankė mažiausiai 
dvidešimt kartų. 

Kaip nustatė grėsmes na
cionaliniam saugumui tirianti 
parlamentinė komisija, R. 
Smailytė buvo tarpininkė tarp 
nusikalstamo pasaulio ir prezi
dento aplinkos. 

Ji siekė daryti įtaką kai ku
riems valdžios pareigūnų spren
dimams. Kauniete už tam 
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nijoje gyvenančių lietuvių mu
sulmonų, o trečiajame — lietu
viškas Kauno libaniečių prisi
statymas. 

Internete taip pat pasirodė 
keli laikraščio „Islamo spindu
lys" numeriai, veikia Lietuvos 
musulmonų jaunimo bendrija. 

Lietuvoje aktyvėjantis mu
sulmonų gyvenimas kelia ir vi
dinių nesutarimų. Kadangi dau
gelis Lietuvos totorių nelabai 
moka arabų kalbą ir Koraną, 
juos to moko jauni atvykėliai iš 
svetur. 

Paklaustas, ar Lietuvoje gy
venantys musulmonai kelia pa
vojų Lietuvai, E. Račius sakė, 
tarp jų gali būti ir labai radika
lių žmonių. 

gistruotai bendrovei. 
Dar 1996-aisiais uostamies

tyje lankęsi Nyderlandų teisė
saugininkai pabrėžė, kad Klai
pėda — viena svarbiausių vietų, 
per kurias iš Azijos į Europą 
patenka narkotikai. 

Atkelta iš 3 psl. 
ALTas yra išvertęs į anglų 

kalbą ir išleidęs Adelės Dir
sytės trumpą biografiją. Yra 
didelis pareikalavimas tokios 
medžiagos. Jos gyvenimu do
misi dvasininkai, religinės 
bendruomenės. Šiuo metu ži-
niasklaidoje yra ypač pabrė
žiamas holocaust, tačiau ir 
krikščionys buvo persekioja
mi. Herojiška Dirsytės istorija 
iki šiol amerikiečių visuome
nei nebuvo pristatyta. Mes tu
rime pareigą priminti ne tik 
sau, bet kuo plačiau savo tau
tos holocaustą pristatyti pa
sauliui. 

Šiais metais lietuviams 
buvo džiugi šventė - karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750-
osios metinės. ALTas ta proga 
išleido ženkliukus. Jų paga
minta 100,000. Didžioji dalis 
jau išplatinta. Ženkliukų auto
rius - grafikas Viktoras Pau
lauskas. Juose vystomos trys 
temos - Lietuvos valstybingu
mas, Lietuvos savivalda. Lie
tuva prie Baltijos jūros - inte
grali Vakarų Europos dalis. 

Ateityje ALTas turės per
žiūrėti savo struktūrą. Ne 
visos 15 organizacijų, suda
rančių ALTą, tebėra vienodai 

veiklios, o yra organizacijų, ku
rios galėtų įsijungti. Tam de
damos pastangos. Dėl santy
kių su kita centrine organiza
cija - JAV Lietuvių Bendruo
mene. Santykiai buvo korek
tiški, buvo keičiamasi infor
macija, buvo surengti du for
malūs susitikimai, aptar ta 
veikla ir galimybės glaudžiau 
bendradarbiauti. Buvo užsi
minta apie galimą susijungi
mą. Kaip aš minėjau viename 
pasitarime, ALTą sudaro 15 
organizacijų, todėl valdyba ne
gali daryti tokių sprendimų 
vienašališkai, juos gali daryti 
tik tos organizacijos, kurios 
sudaro ALTą. Reikia siekti ne 
tik žodinių įsipareigojimų, bet 
ir konkrečių darbų vykdymo 
ateityje. 

Ginti Lietuvos interesus 
yra vienas pagrindinių išeivi
jos ir specifiniai - ALTo už
davinių. Lietuvos ateitis įpa
reigoja mus tęsti šį darbą. Jei
gu suprasime, kad mes, kaip 
Amerikos piliečiai, turime ne 
tik teisę, bet ir pareigą daly
vauti šito krašto visuomeni-
niame-politiniame gyvenime, 
mes būsime ne tik geri šio 
krašto piliečiai, bet ir naudin
gi savo tėvų kraštui. 

tikras paslaugas pareigūnams 
ir kariškiams žadėjo ne tik at
lygį, bet ir aukštesnius laips
nius. 

* Prezidento Rolando 
Pakso inauguracijos iškil
mių režisierius Sigutis Jačė-
nas, kurį laiką buvęs preziden
to referentu ir patarėju, laikinai 
paskirtas būti atstovu spaudai. 
Vienas iš Keistuolių teatro įkū
rėjų, aktorius S. Jačėnas teigė, 
kad laikinai eiti atsistatydinu
sio prezidento atstovo spaudai 
Rosvaldo Gorbačiovo pareigas 
jam pavesta pirmadienį. J Pre
zidentūrą S. Jačėnas atėjo dirb
ti netrukus po R Pakso inaugu
racijos prezidentu vasario pa
baigoje. (BNS) 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaustuvėje. 
Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaustuvės visoje Amerikoje. 
„Draugo" spaustuve spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, 

programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su 
adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, 

pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darnų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuve negaietų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 

I parama dienraščiui. „Draugas" turi attikti daug papildomų spaudos darbų, kad 
galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų 
draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuvės patarnavimu. Atvykite 

bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį 

gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. Juk 
„Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas, todėl nėra kilo 

tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip ..Draugas". 
Visais spaudos danių reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

Af A 
STASYS ALIŠIUS 

Mirė 2003 m. lapkričio 15 d. 
Gyveno Westchester. 
Nuliūdę iiko: žmona Birutė Ona Milas; duktė Ona 

Birutė su vyru Ben Bolton; anūkė Olivia Bolton; sesuo 
Anelė Jasmantas; sesuo Ona Šulaitis; brolis Albinas 
Ališius; sesuo Danutė su vyru Frank Kasparas bei kiti 
artimieji. 

Velionis buvo brolis a.a. Kazio Laisiaus. 
A.a. Stasys pašarvotas antradienį, lapkričio 18 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Hursen laidojimo namuose, S. W. 
kampas Roosevelt ir Mannheim Rd., Hillside/West-
chester, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 19 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Divine 
Providence bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv.Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios. 

Vietoje gėlių prašome aukoti šeimai. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti atsisveikinime. 
Velionis bus laidojamas vėliau Washington, D.C. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Hursen F. H. Tel. 800-562-0082, 
www.hursen.com; arba svečių knygoje 

chicagotribune.com/obituaries 

Mielai draugijos narei 

A t A 
ELENUTEI BURLIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame seseriai 
DANAI su vyru VIKTORU, dukterėčioms DA
NUTEI ir VIRGAI su vyru RIMANTU, LAIMU
TEI ir ARUI AUGUSTAICIAMS bei visiems ar
timiesiems. 

Union Pier lietuvių draugija 

A t A 
SESUO M. MELANIE 

REKAŠIUS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2003 m. lapkričio 16 d., 

sulaukusi 92 m. Šv. Kazimiero Seselių Motiniškame 
name, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, IL 60629. 

Į Vienuolyną įstojo iš Nekalčiausios Marijos Pra
sidėjimo parapijos, Chicago, IL. 

Vienuolyno įžaduose išgyveno 73 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys ir artimieji gi

minės: pusseserė Ann Norkus ir šeima iš Palos Heights, 
IL, pusbrolis Vincent Norkus ir šeima, gyvenantys 
Cape Coral, FL bei kiti giminės ir pažįstami. 

Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 18 d. nuo 3 
v. p.p. 'Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette 
Road, Chicago. 

Laidotuvių šv. Mišios vyks antradienį 7 v.v. Šv. Ka
zimiero seserų vienuolyno koplyčioje. 

Velionė bus palaidota trečiadienį, lapkričio 19 d. 10 
vai. ryto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys i r artimieji 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410. 

A t A 
VACLOVAS MITKUS 

Gyveno Tinley Parke, anksčiau Brighton Parke ir 
Marąuette Parke. 

Mirė 2003 m. lapkričio 17 d., sulaukęs 79 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje, Zapyškio v., Mit-

kūnų kaime. Amerikoje išgyveno 54 m. 
Nuliūdę liko: žmona Cecilija Biliūnaitė, sūnus Be

nas su žmona Vera, duktė Virginija su vyru Philip 
McGuire, sūnus Linas su žmona Debora, anūkai: Justi
nas, Lindsey, Stepukas ir Brian. Augintiniai: Danna, 
Sheri, Tabitha ir Alan, svainė Zita ir Povilas R. Sodei
kai, svainis Romas ir Nijolė Biliūnai bei jų šeimos. Lie
tuvoje liko brolis Kęstutis, seserys Aldona, Teofilė, Ona, 
Albina ir Laima ir daug kitų artimųjų. 

Velionis buvo a.a. Irenos tėvas. 
Priklausė Brighton Parko Lietuvių Bendruomenei 

ir BALFui. Daug metų buvo Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios patarnautojas. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, lapkričio 19 d. nuo 
3 v. p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 
11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 20 d. Iš lai
dojimo namų a.a. Vaclovas bus atlydėtas į Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 
v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Vietoj gėlių aukoti šv. Mišioms ar Partizanų fon
dui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, duktė ir anūkai . 

Laidot. direkt. Daivid Gaidas. Tel 708-974-4410. 

A t A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

i škel iavus amžinybėn , jos vyrą GEDIMINĄ, 
dukrą R A M U N Ę , sūnų KĘSTUTĮ ir brolį 
LIUDĄ KIRKŲ bei jų šeimas, giliai užjaučia ir 
k a r t u l iūdi A m b e r Drive gyventojai. 

Česlovą Bačinskienė 
Dalia Barzdukaitė 
Irena Barzdukienė 

Sofija Beigienė 
Irena Boreišienė 

Juozas ir Aldona Brizgiai 
Justinas Dėdinas 

Vaclava Garliauskienė 
Regina Gaigalienė 

Genė Juodikienė 
Kazys ir Regina Kreivėnai 
Petras ir Stasė Miliauskai 

Klemas Polikaitis 
Susana Pupienė 

Algirdas ir Irena Putriai 
Vladas ir Marytė Ruzgai 

Regina Sabaliūnienė 
Franciška Scerbienė 

Vladas ir Raminta Sinkai 
Pranutė Skruodienė 

http://www.hursen.com
http://chicagotribune.com/obituaries


DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 18 d., antradienis 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus ir Lithuanian Mercy 
Lift organizacija, vadovauja
ma Pranės Šlutienės, pradeda 
švietėjiškų paskaitų-diskusijų 
ciklą sveikatos klausimais. 
Pirmoji paskaita-diskusija 
vyks lapkričio 19 d., trečiadie
nį, 7 v.v., Balzeko kultūros 
muziejuje. Lietuvos AIDS cen
tro Švietimo skyriaus vedėja 
Loreta Stonienė kalbės apie 
AIDS centro veiklą ir vado
vaus diskusijai. Loreta Stonie
nė dirba švietėjos darbą su pa
augliais, moksleiviais ir kali
niais. Šiuo metu ji stažuojasi 
Illinois universitete. Slaugos 
fakultete. Maloniai kviečiame 
dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas. Dėl informacijos skam
binti tel. 773-582-6500. 

Union Pier, MI, vyksta 
Jūrų skautų ,.Palangos laivo" 
metinis kalėdinis ..poinsettia" 
gėlių išpardavimas. Kiekviena 
„poinsettia" gėlė kainuoja 8 
dol. (pelnas skiriamas „Palan
gos laivo" jūrų skautams). 
Gėlės turi 5 žiedus, yra trijų 
spalvų: raudonos, rausvos ir 
baltos. Užsakymai priimami 
kasdien „Milda's Corner Mar-
ket" 9901 Tovvnline Rd.. Union 
Pier, MI (tel. 269-9880) arba 
skambinant sesei Mildai tel. 
269-469-0231. Užsakymai pri
imami iki gruodžio 1 d. Bus 
galima pasiimti gėles per 
„Union Pier lietuvių draugi
jos" Kūčias gruodžio 6 d. arba 
„Milda's Corner Market" po 
gruodžio 8 d. 

„Seklyčioje" lapkričio 19 
d, 2 v.p.p., trečiadienio popie
tėje baigsime žiūrėti vaizda
juostę „Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka" 'sudarytą Alek
sandro Plėnio), kur įamžinti 
gražiausi Lietuvos vaizdai, 
bažnyčios, pilys ir kt. istori
niai paminklai. Praėjusį tre
čiadienį, žiūrėdami į numylė
tos tėviškės vaizdus, lyg ir 
buvome grįžę į Lietuvą, di-
džiavomės ja . Visi kviečiami ir 
laukiame. Atvykite! 

„JAV LB penki dešimt
mečiai" - JAV Lietuvių Bend
ruomenės istorijos knygos su
tiktuvėse kalbės JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė. Tai knyga 
apie LB kūrimąsi nuo 1951 
m., istorinį 50 metų kelią, 
atvedusį iki šių dienų ir 
padėjusį jai išlikti gyvybingai, 
darbščiai, atsidavusiai Lietu
vai ir lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Maloniai kviečiami 
visi tautiečiai -vyresni ir nau
jai atvykusieji į šį kraštą daly
vauti ir susipažinti su išeivijos 
istorija. Knygos sutiktuvės 
vyks lapkričio 30 d., sekma
dienį, 3 v.p.p.. Jaunimo centro 
k a v i n ė j e . B u s m e n i n ė p r o g r a 
m a ir v a i š e s . 

Papuoškite Kalėdų eglutę 
savo rankų darbo šiaudinu
kais! Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus kviečia į užsiėmi
mus visus norinčius išmokti 
pasidaryti šiaudinukų Kalėdų 
eglutei. Užsiėmimus ves dide
lę patirtį turinčios meistrės 
Albina Savickas ir Irena Kara
liūnas. Užsiėmimo dalyviai 
turi atsinešti žirkles, liniuotę 
ir pieštuką, o šiaudelius, siū
lus, instrukcijas galėsite įsi
gyti muziejaus parduotuvėje. 
Mokami užsiėmimai vyks 
gruodžio 6 d., šeštadienį, 10-
11:30 v. r. ir 12-1:30 p.p. 
(Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., 
Čikaga.) Užsiregistruoti ir gauti 
informaciją galima tel. 773-
582-6500. Rėmėjai: Illinois 
Art Council, City Arts, ECPC. 

Čikagos lietuvių pensinin
kų sąjungos metinis susirinki
mas vyks lapkričio 20 d„ 
ketvirtadienį, 1 v.p.p., Šaulių 
namuose: 2417 W. 43 str. 
Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
3 v.v. bus atnašaujamos iš
kilmingos šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius JC narius ir vado
vus. Mišiose giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Moni
kai. 4 v.v. bus trumpa akade
mija ir meninė programa, ku
rią atliks solistė Nijolė Peni-
kaitė, fortepijonu gros Mani-
girdas Motekaitis. Po to bus 
vakarienė ir laimingųjų bilie
tėlių traukimas. Prašome už
sisakyti stalus bei atskiras 
vietas skambinant Mildai Ša
tienei tel. 708-409-0216 arba 
Anelei Pocienei tel. 708-636-
6837. Savo dalyvavimu parem-
sime šį lietuvišką veiklos centrą. 

Čikagos ramovėnai, talki
nami birutiečių ir šaulių, ren
gia 85 m. Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 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 
Momkai. vargonuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
pamaldų - apeigos prie Lais
vės kovų paminklo, pager
biant kovotojus ir žuvusius 
ginant Lietuvos laisvę. Minė
jimas Šaulių salėje prasidės 
12 v. Pagrindinis kalbėtojas -
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, meninę dalį atliks j 
Algimantas Barniškis. Kvie- i 
čiame organizacijas atsinešti j 
vėliavas, o visuomenę skait
lingai dalyvauti. Po oficialios 
minėjimo dalies - užkandžiai 
ir kavutė. 

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

ILLINOIS UNIVERSITETAS 
KVIEČIA LIETUVOS AIDS CENTRĄ 

DALYVAUTI BENDROJE 
PROGRAMOJE 

Amerikos lietuvių gydyto
jų sąjungos valdyba maloniai 
kviečia gydytojus stomatolo
gus, farmacininkus ir kitus 
medicinos darbuotojus atvykti 
į susirinkimą, kuris vyks lap
kričio 22 d., šeštadienį, Čika
goje. Jaunimo centro kavinėje. 
Prelegentas - dr. Arimantas 
Dumčius, kardiologas. Lietu
vių fondo dr. A. Razmos vardo 
medicinos mokslo premijos 
laureatas. Kauno medicinos 
universiteto profesorius. Su
sirinkimo pradžia 5 v.v. Tei
rautis tel. 773-434-4545 nuo 
11 v.r. iki 5 v.v. 

Lietuvių rašytojų draugi
jos literatūros vakaras „Pava
saris rudenį" vyks lapkričio 29 
d., šeštadienį, 5 v.v.. Jaunimo 
centro kavinėje. Čikagiškiai 
prašomi tą šeštadienį paskirti 
literatūrai. Bus pristatyta 
nauja trijų autorių poezijos 
knvga „3čia akis". 

Lapkričio 23 d-, 1:30 v. p.p., 
Švč. M. Marijos Gimimo para- j 
pijos salėje ruošiami šventi- I 
niai pietūs. Vyks loterija, ga
lėsite laimėti 500, 200 ir tris 
po 100 dol. Bilietai šventi
niams pietums parduodami 
klebonijoje. Siūlome pasi
kviesti gimines, draugus ir 
užsisakyti stalus (po 10 
žmonių). Sėkmės loterijoje, 
tikimės susitikti šventinių 
pietų metu. 

Lietuvių operos metinis 
pokylis jau visai arti. Jis vyks 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje lapkričio 22 d., šešta
dienį. Jei dar nespėjote apsi
rūpinti pokylio bilietais, vaka
ro vadovas Jurgis Vidžiūnas 
dėl stalų bei atskirų vietų 
kviečia kreiptis į jį tel. 773-
767-5609. Jūsų lauks gerai 
paruošta Lietuvių operos cho
ro meninė programa, puiki 
Lithuanian Plaza Bake-
ry&Deli vakarienė, šokiams 
gros smagi Arvydo Pilibaičio 
ir jo grupės šokių muzika, o 
vėliau bus traukiami ir 
laimingieji Lietuvių operos 
vajaus bilietai. Jei dar nesug
rąžinote loterijos bilietų šak
nelių, malonėkite nebedel-
siant jas grąžinti ir įsijungti į 
laimėtojų ratą. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos choras ruošia 
tradicinį kalėdinių giesmių 
koncertą gruodžio 14 d., sek
madienį. 1:30 v. p.p. Tuojau 
po pamaldų - 12 vai. - bus 
choro rengiami pietūs. '• i- i 
kviečiami dalyvauti. 

1-" d T'I.C. ! yko Premijų švente kurią surengė JAV7 LR Kultūros taryba. Premijas teikė 
IU fondo Valdybos pirmininkas Povilas Kilius ir .JAV LR Kultūros tarybos pirmininke Marija Remiene. J 

švente hnvo atvykę laureatai i/.r Maruos Kemienes nuotraukoje, iš kairės): Alfonsas Dzikas iš Hartfordo, Conn , 
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bendradarbe Dalia Sokiene Menine programą atliko smuikininkas Dainius ir pianistas Aidas 

Č
ikagoje vieši ir „Drau
ge" Lithuanian Mercy 
Lift prezidentės Pranės 

Šlutienės lydima lankėsi Lo
reta Stonienė, AIDS centro 
Vilniuje švietimo skyriaus 
vedėja. J i praėjusį šeštadienį 
skaitė paskaitą Čikagos litua
nistinėje mokykloje, o rytoj, 
trečiadienį, skaitys paskaitą 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. Į labai įtemptą vieš
nios darbotvarkę sunku buvo 
įsiterpti, bet vis dėlto „Drau
go" korespondentei pavyko 
užduoti keletą klausimų. 

— Koks Jūsų kelionės į 
Čikagą tikslas? 

— Aš esu atvykusi Lithua
nian Mercy Lift prezidentės 
Pranės Šlutienės ir Illinois 
universiteto Slaugos fakulteto 
(prodekanės prof. Beverly 
McElmurry, PhD, RN, FAAN) 
kvietimu dviejų savaičių mo
kymams ŽIV/AIDS klausi
mais. Mano tikslas — susipa
žinti su prevencinėmis prog
ramomis, atliktais moksliniais 
tyrimais šioje srityje ir tyrimo 
metodikomis. Lietuvoje pre
vencijos programos yra vykdo
mos jau nuo 1989 m., kai buvo 
įsteigtas AIDS centras, tačiau 
atėjo laikas įvertinti progra
mas. Turime jau ketvirtą — 
2004-2008 metams — kurią 
ką tik patvirtino LR Vyriau
sybė. Bet visą laiką kyla 
klausimas ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje, kaip 
pamatuoti tų programų veiki
mo rezultatus. ŽIV/AIDS yra 
elgesio liga. Sunku pamatuoti 
žmogaus elgesio pasikeitimą. 
Lengviau suskaičiuoti, kiek 
kilogramų išleidom literatūros 
— lankstinukų, knygų, kiek 
išdalinom švirkštų, bet ar 
žmonės keičia elgesį? Kai 
rūkoriai paskaito ant ciga
rečių pokelio užrašą, kad 
rūkymas kenkia sveikatai, jie 
nemeta rūkyti. ŽrV/AIDS liga 
yra mirtina ir neišgydoma, 
nėra efektyvaus gydymo, ku
ris padėtų pasveikti, nėra vak
cinos, kuria galėtum pasiskie
pyti. Kad žmonės tai įsisą
monintų, reikalinga prevenci
ja, kuri padėtų išvengti bėdos. 
Tad kur rasti tuos stebuklin
gus žodžius, kad žmogus 
suvoktų, jog turi saugoti tai. 
ką jam davė Dievas ir tėvai, 
kad jis gimė šiame gražiame 
pasaulyje ir turi save, savo 
žinias investuoti, saugoti savo 
sveikatą, sveikai maitintis, 
sportuoti ir nerizikuoti, neger
ti alkoholio, kuris padaro mus 
tokiais kvailiais, kad mes ne
besugebame priimti teisingų 
sprendimų. Visais laikais bu
vo madingi jaunimo vakarėliai 
su šokiais, dainomis, trupu
tėliu vyno... O dabar yra nar
kotikai. Jaunimas ieško tų 
narkotinių medžiagų. ZFV ir 
AIDS yra paskutinis laiptelis, 
bet užsikrėsti turi didesnę 
riziką tie, kurie vartoja nar
kotikus intraveniniu būdu. O 
pradeda jie nuo „žolės", tai ta 
pati suktinė, kaip ir cigaretė. 
Iš paviršiaus ji niekuo nesi
skiria, bet poveikis yra kitoks. 
Turėdamas teistumą ir varto
damas narkotikus, ar tu bega
li tikėtis padaryti karjerą?! 
Taigi kaip įvertinti, ar mūsų 
tie pasakymai yra efektyvūs? 
Kaip išmatuoti tų savanorių 
darbą, kuris iš viso nėra 
pasveriamas. 

— Kokie konkretūs 
Jūsų užsiėmimai čia? 

— Tai susitikimai su moks
liniu personalu, paskaitų 
klausymas. Mano daktarinės 
disertacijos tema yra „ŽIV/AIDS 
paveiktų žmonių psichologinė 
savijauta". Bandysiu matuoti 
gyvenimo kokybę sergant šia 
liga, bandysiu pamatuoti, kaip 
žmonės priima šią ligą, kaip 
suvokia savo ligą. Lietuvoje 

yra parengta tyrimų ligonių 
(dvi disertacijos), sergančių 
onkologinėmis ligomis ir po 
širdies šuntavimo operacijų. 
Kiekvienas žmogus ver t ina 
skirtingai. Žmogus patiria su
krėtimą, kai jam praneša, kad 
jis serga nepagydoma liga, ar 
tai būtų cukraligė, ar ŽIV/AIDS. 
Literatūroje, kurią aš čia 
gavau, yra kalbama apie stig
mą ir ŽrV. Tai reiškia, kad 
žmogus, susirgęs ŽD7, gauna 
dėmę, žymę — stigmą. Nes tai 
paprastai siejama su lytiniu 
apsikrėtimo keliu, narkotikų 
vartojimu. Tai siejama su 
elgesiu, kuris visuomenėje nė
ra toleruojamas. Žmogus pa
tiria tą žymę dar ir dėl to, kad 
jis negali kitam pasiguosti. 
Susirgusi bet kokia kita liga, 
aš galiu jums pasipasakoti ir 
sulaukti užuojautos. Susirgusi 
ŽIV aš susilauksiu priekaišto 
— pati kalta. Taigi kaip to
kiam žmogui gyventi toliau — 
gyvenimas juk nesibaigia tą 
minutę, kai jis sužino diag
nozę. Dabar Lietuvoje daugiau 
kaip 300 infektuotų žmonių 
diagnozuota kalėjimuose, tai 
nauji ŽIV atvejai. Tai praėju
siais metais užsikrėtę žmonės, 
ir jie gyvens apytikriai 10-15 
metų. 

— O kiek dabar iš viso yra 
tokių žmonių Lietuvoje? 

— Apie 850 ŽD7 infektuotų 
asmenų. 80 proc. iš jų užsikrė
tė vartodami narkotines me
džiagas. Didžioji dalis yra vy
rai, moterų yra apie 70, tačiau 
pastaruoju metu moterų skai
čius irgi didėja. Tai rodo, kad 
ši epidemija eina į kitą visuo
menės grupę. Lietuva nuo pat 
1988 metų pasižymi tuo, kad 
turi mažiausiai ŽIV infek
tuotų asmenų. 

— Jūsų virš ininkas dr. 
Saulius Čeplinskas, AIDS 
centro direktor ius , pr ieš 
keletą metų spaudai yra 
išsireiškęs, kad l i e tuv ia i 
yra morali tauta... 

— Negalima atmesti šio 
faktoriaus. Tai yra katalikiš
kas kraštas. Nors katalikiškų 
kraštų yra daug. Pvz., Len
kijoje epidemija visai kitaip 
vystosi, ji yra kur kas didesnė. 
Galbūt turėjo įtakos Lietuvoje 
anksti pradėta prevencinė 
veikla, vykdoma jau 15 metų. 
AIDS centras buvo įsteigtas 
dar SSRS laikais. Kita vertus, 
kiekvienas centras skirtingai 
suvokia savo darbą. Kiti už 
tuos pinigus pasistatė ligo
nines ir laukė pacientų su ŽIV 
ir AIDS. Lietuva tas lėšas ir 
pajėgas metė į prevenciją, kad 
nustačius rizikos grupes ir 
perėmus jų kontrolę. Aš 
matau, kad čia ir yra sėkmė. 
Yra visokių nuomonių, turime 
ir oponentų, bet tai normalus 
dalykas. Kiekvienas žmogus 
supranta skirt ingai. Mano 
sūnui mesti rūkyti paskutinis 
faktorius buvo: tu neužaugsi, 
jeigu rūkysi. Tai jau buvo gal 
penkiasdešimtoji priežastis, 
kurią aš įvardijau. Po kurio 
laiko jis pakaušė: „Mama, tai 
aš tikrai neaugsiu?" Dieve, 
atrodo, kaip paprasta. O aš 
jam anksčiau aiškindavau, 
kad lašas nikotino užmuša 
arklį ir t.t. Mes vaikams ki
šam daugybę dalykų, o jie nori 
tik mažo meškučio, su kuriuo 
galėtų žaisti. Tad kur tas rak
tas į lietuviuko širdį, nes jis 
skiriasi nuo kitų? 

- Man atrodo, kad gana 
sėkminga buvo ir tai. kad 
AIDS centrui ėmė vadovauti 
būtent šitas žmogus — dr. 
Saulius Čeplinskas. 

— Labai malonu, kad jūs 
tai įvertinote. Aš jam pati 
sakau: jeigu jūs vadovau
tumėte ekstremalių situacijų 
centrui, Lietuva žinotų apie 
ekstremalias situacijas. 

Prane Šlut iene (kairėje) ir Loreta Sto: 

Tikrai, nes tai yra toks žmo
gus, kuris ima viską, kas ge
riausia. Ir konferencijose bū
na malonu, kai tave kviečia 
atvažiuoti pasimokyti. Pagal
voji, kad mes jau darome dau
giau... Mes esame įsisavinę 
geriausias metodikas, tik da
bar svarbu jas palyginti su 
pasaulinėmis. Profesorė Kat-
hleen Norr, PhD. Soc. sutiko 
būti mano konsultante ren
giant doktoratą. Ji turi di
džiulę patirtį šioje srityje. Aš 
esu labai laiminga. Mažiau 
reikės klaidžioti tamsoje. Illi
nois universitetas daug dėme
sio skiria Lietuvai. Mane pri
ėmė labai šiltai ir sudarė la
bai išsamią ir turtingą pro
gramą. Aš pamatysiu ir išgir
siu labai daug įdomių dalykų. 
Su manimi dalinamasi duo
menų baze. norima, kad Lie
tuva dalyvautų jų metodikų 
bandyme. 

— Kaip J ū s susitikote 
su Prane Šlutiene? 

— 1998 metais Pasauli
nėje AIDS dienoje. Pranė Šlu
tiene Lietuvoje vykdė progra
mą mokyklose, kaip kalbėti 
apie sveikatą, tame tarpe apie 
narkotikus, ŽrV/AIDS, apie 
savivertę, savijautą, bendra
vimą. Dabar, kai pradedu gal
voti apie tai, kas yra svar
biausia šitoje prevencinėje 
veikloje: turint galvoje sui-
cidišką elgesį, smurtą, tai 
svarbiausia — bendravimas. 
Kartais smūgiais mes išreiš-
kiam tai, ko nemokam pasa
kyti žodžiais. Mes nemokame 
derybų meno, mes nemokame 
susišnekėti. Ir mūsų, lietuviš
ka mokykla, dabar eina ta 
kryptimi, kad mokyti derėtis, 
mokyti kalbėtis tarpusavyje. 
Mokytojui neužtenka vien 
išdėstyti savo dalyką. Pamoka 
turi eiti diskusijų būdu. Man 
teko dalyvauti ne vienoje Švie
timo ir mokslo ministerijos 
komisijos programoje. Nepla
nuoti paauglių nėštumai, 
lytiškai plintančios ligos — 
tai yra rodiklis, kad prevenci
joje mes kažko nepadarėme. 

— Nors sakote, kad sunku 
savo darbą įvertinti, bet Jūs 
vis dėlto kažkaip jaučiate 
savo darbo rezultatus? 

— ŽD7 atvejų Lietuvoje 
užfiksuota mažiausiai per 4 
metus, lyginant su kaimyni
nėmis valstybėmis. Galima 
diskutuoti dėl ko taip yra, bet 
taip yra. Tai oficialūs skaičiai, 
pripažinti pasaulyje, Lietuva 
turi visa tai, ko reikia įverti
nant situaciją Lietuvoje. Mes 
turime registruotus 850 ŽIV 
atvejų. Bet dar yra menamų, 
galimų atvejų skaičius: kiek 
galėtų tokių žmonių būti. Ne 
visus juk gali patikrinti. 
Daugiklis, iš kiek dauginama, 
yra nuo 1 iki 10. Lietuvai re
komenduojama dauginti iš 3-
4 kartų. Toks mažas daugiklis 
— tai mūsų darbo įvertini
mas. Be to, lyginant su kai
mynais, mes turime žymiai 
mažiau infekuotų paauglių. 
Mes neturime nė vieno infe
kuoto vaiko iki 14 m. Turime 
3 vaikus, kuriuos pagimdė 
infekuotos moterys, bet jos 
gavo vaistus, o vartojant vais
tus, viruso kiekis kraujyje 

įiene. Jono Kuprio nuotr. 

tiek sumažėja, kad sunkiai 
gali užkrėsti kitus. Lietuvoje 
garsiai šaukiama dėl narko
tikų vartojimo,-nuo 1999 m. 
veikia valstybinė narkotikų 
prevencijos programa. Ją vyk
do Švietimo ir mokslo, Teisin
gumo. Sveikatos apsaugos, 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ir kt. Joje daly
vauja ir AIDS centras. Euro
pos Tarybos tyrimas dėl nar
kotinių medžiagų, rūkymo ir 
alkoholio vartojimo parodė, 
kad mes per pastaruosius 4 
metus „neūžaugom". 1995 m. 
tyrimai rodė, kad 3,4 proc. 
15-16 metų žmonių Lietuvoje 
bent kartą bandė nelegalius 
narkotikus. 1999 m. tyrimas 
parodė, kad Lietuvoje tokių 
buvo 15 proc. (tai augimas 3 
kartus). Toks rodiklis fiksuo
tas ir 2003 m. tyrimo metu. 
Vadinasi, situacija nepablogėjo. 

— O kaip atsitiko, kad 
toks protrūkis ZIV infekuo
tųjų užfiksuotas Alytaus 
kalėjime? 

— Bet mes užfiksavome, 
ko neužfiksavo mūsų kaimy
ninės valstybės. Kiti pra
snaudė ir nepamatė. Šitas at
vejis parodė, kad kituose ka
lėjimuose nėra infektuotų 
ŽrV. Visi žmonės, kurie pa
tenka į kalėjimą, yra privalo
mai testuojami. Jeigu žmogus 
pateko į kalėjimą, vadinasi, 
jis yra švarus. Tie, kurie turi 
ŽrV, yra vežami į Pravieniš
kių I koloniją, kur yra speciali 
teritorija žmonėms su šiuo 
virusu. Vienas, matyt, „lango" 
periodu (tai yra 3 savaičių 
periodas, kada negalima nu
statyti įprastais tyrimo meto
dais) pateko į Alytų. Taigi nuo 
to vieno šaltinio — 300 infe
kuotųjų. Pavyko užfiksuoti, 
kol dar tokių 300, o galėjo būti 
ir daugiau. 

— Bet tie 300 išeis i laisvę— 
— Ir dabar 550 yra laisvė

je. Mes nežinome, kurią dieną 
jie išeis iš kurio namo... 
Visuomenei nereikia bijoti šių 
žmonių. Jeigu mes įlipame į 
troleibusą ir ten sėdi žmogus, 
sergantis tuberkulioze, gripu 
ir ŽrV/AIDS, reikia atsisėsti 
toliau nuo tų žmonių, kurie 
serga tuberkulioze arba gripu, 
bet ne nuo to, kuris turi ŽrV. 

Dėkojame už įtikinantį 
pokalbį. Iš tiesų. Jūs esate 
puikiai įvaldžiusi švietimo 
prieš AIDS ir už sveiką 
gyvenseną metodiką. Linki
me tolesnės sėkmės. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

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 DIAL 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! 


