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Prezidentas rag ina nusta ty t i ilgalaikius šalies t ikslus 

Prezident d& Vd.lU.d.» Adamkus (k) su Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos 
a t s tova i s . Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) — tinių deklaracijų ir realių veiksmų 
Prezidento Valdo Adamkaus nuomo- neatit ikimo, j a u šiandien privalo nu-
ne, Lietuva, siekdama išvengti poli- sistatyti i lgalaikius veiklos t ikslus. 

Tai šalies vadovas sakė Prezi
dentūroje surengtoje neformalioje 
diskusijoje „Europos ateities iššū
kiai: darbai kaip įprasta ar metas 
pokyčiams?", kurioje dalyvavo Euro
pos reikalais besidomintys analiti
kai ir apžvalgininkai, ES srityje dir
bantys pareigūnai. 

Savo pasisakyme V. Adamkus 
pabrėžė, kad svarbiausia šiandien 
aptarti Lietuvos tikslus ir būdus, 
kaip kuo greičiau panaudoti narys
tės ES privalumus ir Lietuvai pri
sidėti prie visos ES tolesnės raidos. 

„Mūsų siekis — naudojantis 
ekonominėmis Europos vidaus rin
kos galimybėmis užt ikr int i visų 
žmonių gerovės augimą", — sakė V. 
Adamkus. 

J is pabrėžė, kad viena iš svar
biausių problemų, išryškėjusių per 
pastaruosius penkerius metus Eu
ropos Sąjungos lygmenyje ir atski
rose valstybėse narėse, — tai politi-

Irake apgadintas lietuvių šarvuotis 
Vilnius, spalio 17 d. (BNS) — 

Irake tarnaujantys lietuviai pateko į 
pasalą, tačiau atsipirko kovinės 
technikos apgadinimu. 

Irake, Basra priemiestyje, danų 
kuopos kolona, kurioje su šarvuo
čiais važiavo ir Lietuvos kariai iš 
LITCON-6 būrio, šeštadienį pateko į 
pasalą — pakelėje buvo susprogdin
tas sprogmuo, pranešė Krašto ap
saugos ministerija. 

Išpuolio metu nei Lietuvos, nei 
Danijos kariai nenukentėjo — buvo 
lengvai apgadintas šarvuotis, kuriuo 
važiavo Lietuvos kariai. 

Šeštadienį Irake vykusio refe

rendumo metu LITCON-6 būrio ka
riai ka r tu su ki tais Danijos bataliono 
kariais vykdė saugumą užtikrinan
čias užduotis jų atsakomybes rajone. 
Po užduoties vykdymo vakare kuo
pai judan t greitkeliu, ties Har ta tur
gumi sprogo nuotoliniu būdu valdo
mas sprogstamasis užtaisas. 

Nus ta ty ta , kad tai buvo sprog
muo, skir tas šarvuotajai technikai 
naikinti. 

Prezidento atstovė spaudai, pa
klausta, a r po šio įvykio neket inama 
atšaukt i karių, teigė, kad „šalies va
dovo nuomone, Lietuva turi vykdyti 
t a rp tau t in ius įsipareigojimus". 

Sparčiai ima 
t rūk t i darbo 

• • jėgos 

Mirė vienas žymiausių dirigentų 
Vilnius, spalio 16 d. (ELTA) — 

Eidamas 67-uosius metus, spalio 15 
dieną staiga mirė vienas žymiausių 
lietuvių dirigentų, Lietuvos naciona
linio operos ir baleto tea t ro 
(LNOBT) vyriausiasis dirigentas Jo
nas Dainius Aleksa. 

J. D. Aleksa dirigavimo mokėsi 
Lietuvos muzikos akademijoje, 
Sankt Peterburgo N. Rimskij-Kor-
sakov konservatorijos aspirantūroje 
pas Jevgenij Mravinskij, 1973-1974 
m. stažavosi Vienos muzikos akade
mijoje. Lietuvos operos ir baleto 
teatro dirigentu tapo 1965 metais. 

J. D. Aleksa 1975-1990, 1995-
2000 ir nuo 2003-ių iki mirties buvo 
teatro vyriausiasis dirigentas, 1995-
1998 m. — teatro vadovas. 1990-
1994 m. dirbo Bratislavoje, Slovaki
jos nacionalinės operos vyriausiuoju 
dirigentu. 

1994 metais J. D. Aleksa buvo 
apdovanotas Latvijos Respublikos 
Didžiuoju muzikos prizu, 1995 m. — 

Jonas Aleksa 
Tomo ČerniŠevo (ELTA) nuotr. 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino 3-iojo laipsnio ordinu. 2003 
metais tapo Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatu. 

Dirigento J . D. Aleksos reper
tuare buvo per 30 operų premjerų, 
ta rp jų V. A. Mozart „Figaro vedy
bos", „Don Žuanas" , L. van Betho-
ven „Fidelio", J . Rosini „Sevilijos 
kirpėjas", M. Musorgskij „Borisas 
Godunovas" ir daugelis kitų. 

J. D. Aleksa parengė per 15 ba
leto pastatymų. 

' 

Vilnius , spalio 17 d. (BNS) — 
Išplėtotu transporto sektoriumi gar
sėjanti Lietuva pritrūko vairuotojų. 
Sparčiai besiplečianti Klaipėdos 
pramonė ieško darbo jėgos aplinki
niuose rajonuose, tačiau darbdavių 
siūlomi atlyginimai žmonių netrau
kia. 

Šiaulių įmonė „Busturas" nu
tarė, kad pati įdarbins autobuso vai
ruotojais norinčius dirbti žmones ir 
jiems organizuos kursus. 'Busturo'' 
direktorius Vilius Laužikas sakė. jog 
su konkurso būdu atsirinktais nau
jaisiais darbuotojais bus pasirašo
mos sutartys. 

„Mes mokėsime už mokslą, in
vestuosime- į darbuotoją, todėl siek
sime, kad jis dirbtų pas mus ne ma
žiau kaip dvejus metus. Jeigu dar
buotojas sumanytų pakeisti darbo
vietę, jam tektų sugrąžinti visą arba 
dalį įmonės investuotos sumos", — 
„Lietuvos rytui" sakė V. Laužikas. 

Apskaičiuota, kad parengti vie
ną darbuotoją Šiaulių bendrovei kai
nuos apie 1,000 litų. 

Atsivėrus galimybei oficialiai 
įsidarbinti užsienyje, per 2004 metų 
paskutinį pusmetį iš „Busturo" savo 
noru pasitraukė 35 vairuotojai. Kai 
kurie jų patraukė dirbti į Londoną. 

Bendrovėje „Busturas" dabar 
dirba 280 vairuotojų, kurių vidutinis 
atlyginimas, neatskaičius mokesčių, 
siekia apie 1,100 litų. 

Asociacijos „Linava" preziden
tas Algimantas Kondrusevičius pri
pažino, kad krovinių vežėjai jau se
niai susidūrė su darbuotojų stygiu
mi. Nukelta į 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

nių deklaracijų ir realių veiksmų ne
ati t ikimas. 

Todėl, prezidento nuomone, Lie
tuva, kad išvengtų šios problemos, 
j au šiandien privalo nustatyti pa
grindinius principus, kurie būtų at
rama ilgalaikėje perspektyvoje. 

Renginyje diskutuota apie tai, 
kad Europos Sąjungos parama turi 
tapt i įrankiu ekonomikos konkuren
cingumui didinti, o jos teikimas turi 
būti suderintas su valstybėje vykdo
momis reformomis. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Skaudus priminimas. 
Lietuvos karinėms oro 
pajėgoms ir oro erdvės 
apsaugai trūksta 
dėmesio. 
Kad grįžtų praeitis. 
Mūsų daržai i r darželiai. 
Kinijos „taikonautai". 
Ir blusos gali būti 
naudingos. 
Lietuvių dienos Los 
Angeles, Calif. 
Amerikos lietuvių 
kongresas Čikagoje. 
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Valiutų santykis 
1 USD — 2.856 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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D R A U G A S , 2 0 0 5 m. spal io 18 d., a n t r a d i e n i s 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
Terapeutinė jogos programa (8) 

NEJAUGI ATSISAKYSITE 
PADĖTI? 

Tęsinys iš spalio 1 1 d . 

Kadangi programa eina į pa
baigą, tai ir „asanos" t a m p a labiau 
atpalaiduojančios nei intensyvios. 
Šiame dienraščio numeryje supa
žindinsiu su dar trimis jogos pozo
mis, kurios turi daug terapeutinių 
savybių. 

D e i m a n t o poza (Pav . 17) 
Šią pozą atliekame, atsigulę ant 

grindų. Viršutinė kūno dalis visiškai 
atsipalaidavusi. Kojos sulenktos per 
kelius. Kojų pėdos suglaustos. Sten
kitės kelius padėti ant žemės, tačiau 
jokiu būdu ne per prievartą. Rankos 
guli ramiai prie šonų. Delnai žiūri j 
viršų. Ši poza yra atsipalaidavimo 
poza, del to tinka daryti pabaigoje 
„asanų" komplekso. Ji turi daugybę 
terapeutinių savybių. Visų pirma, ji 
gerina klubų mobilumą, stimuliuoja 
kraujo apytaką klubų ir vidinių 
organų srityje. Subalansuoja bendrą 
nervinę sistemą. Raminamai veikia 
moteris menstruacijų metu. Tinka 
nėščioms moterims, kadangi rami
namai veikia vaisių. Šią „asaną" ga
lima daryti ir vieną, bet kuriuo paros 
metu, jei tik yra tam poreikis. 

pajusite, kad svoris sukoncentruotas 
viršutinėje, o dar tiksliau pečių sri
tyje. Kad išlaikytumėte pusiausvyrą, 
sulenkite rankas per alkūnes ir pa
kelkite jas , lyg tai skai ty tumėte 
knygą. Stenkitės visiškai prispausti 
pečius ir viršutinę rankų dalį prie 
grindų. Neįtempkite kaklo. Kvėpuo
kite tolygiai. Ši „asana" ypač t inka 
žmonėms, linkusiems kūprintis, tu
rintiems viršutinės stuburo dalies 
problemų. Taip pat stiprina kojų ir 
dubens raumenis. Švelniai masažuo
j a vidaus organus, gerina virškinimo 
sistemą. 

Iš nuotraukos savo nekaltomis 
akutėmis žvelgia kūdikis. Tai Ar
minas Dovydėnas. Jis atrodo, kaip 
daugybė kitų vaikelių, kur ia is 
džiaugiasi ir tėvai, ir artimieji, ir net 
kiekvienas praeivis. Tačiau Arminas 
nėra kaip kiti kūdikiai — jo gyvybei 
gresia baisus pavojus. Netrukus po 
gimimo jam diagnozuota labai reta 
ir nepagydoma liga — kepenų ir 
tulžies latakų atrezija. Vaiką gali 
išgelbėti tik kepenų transplantacija 
(persodinimas). 

Kadangi vaiko sveikatos būklė 
sparčiai blogėja, medikai nusprendė 
operaciją atlikti kuo greičiau. Jam 
bus persodinta dalis mamos kepenų. 
Tačiau šiuo metu Lietuvoje atlikti 
kepenų persodinimą vaikų ir kūdi
kių amžiaus pacientams nėra gali
mybių, tad reikalinga išvykti į už
sienį. 

Turbūt nereikia nei aiškinti , 
kad tokia operacija kainuoja labai 
brangiai, taip pat brangūs tyrimai ir 

Tilto poza (Pav. 18) 
Pradinė padėtis, atsigulus ant 

grindų. Keliai sulenkti. Rankos prie 
šonų. Letai kelkite dubenį tol, kol 

Iškeltų kojų poza (Pav. 19a, 19b) 
Šią pozą galite daryti tiek vi

duryje kambario, tiek atrėmus kojas 
į sieną. Viršutinė kūno dalis visiškai 
atsipalaidavusi ir prispausta prie 
grindų. Rankos prie šonų, delnai žiū
r i į viršų. Nepakeikite dubens, kojas 
laikykite klubų plotyje, šiek tiek 
sulenktas per kelius. Ši poza yra 
viena iš atsipalaidavimo „asanų". 
Labai tinka žmonėms, dirbantiems 
stovimą darbą, kenčiantiems nuo 
venų išsiplėtimo ir kojų tinimo. Šią 
ir prieš tai aprašytas dvi „asanas" 
rekomenduojama atlikti moterims 
mėnesinių ir nėštumo metu. Jos ne 
t ik švelniai masažuoja vidaus 
organus, bet kartu ir subalansuoja 
bendrą organizmo sistemą. 

A u š r i n ė K i n k i e n ė 

Suaktyvinus kelis genus galbūt įmanoma 
atauginti galūnes 

Gali būti. kad kada nors sala
mandrų paslaptys padės užgydyti 
žmonių žaizdas be jokių randų, o 
galbūt net ir atauginti galūnes, pra
rastas per nelaimingus atsit ikimus. 
Manchester universitetas (D. Bri
tanija) ir Gydymo fondas paskelbė 
apie 10 mln. svarų vertės 25 metus 
truksiančią partnerystę, kurios tiks
las — suprast i kaip kai kur ie gy
vūnai sugeba atkurti savo pra ras tas 
galūnes bei išsiaiškinti, ar įmano
ma padėti tą patį padaryti ir žmo
nėms. 

Šis t ikslas nėra nerealus , sakė 
naujai paskir tas audinių regeneraci
jos profesorius Enriąue Amaya. 
Žmogaus embrionai gimdoje, jei jie 
būna operuojami iki šeštojo nėštumo 
mėnesio, išgyja be jokių randų 
žymių, bet vėliau šis gebėjimas gyti 
be randų išnyksta. 85 proc. žmonių 
ir amfibijų, genų yra bendri, todėl 
labai tikėtina, kad žmones vis dar 
turi genus, suteikiančius galimybę 
gyti be randų, tik tie genai yra 
nebeaktyvūs. 

Buožgalviai ir varles suteikia 
galimybių atrasti tuos genus. Su
žeidus buožgalvius šie. per kelias 
valandas išgyja taip. kad randų 
nebelieka arba atsiaugma idealią 

naują uodegą per devynias dienas, 
sakė profesorius. Salamandros gali 
kelis kar tus atsiauginti tą pačią 
galūnę, o kai kurie driežai sugeba 
savanoriškai numesti uodegą ir vė
liau ją atsiauginti. 

„Salamandrų organizmuose tik
riausiai svarbios yra blastemos ląs
telės, sugebančios suorganizuoti 
save į naują galūnę. Norime atrasti 
būdų sukurti šias labai specializuo
tas ląsteles", — sakė profesorius E. 
Amaya. 

Buožgalviai yra labai geras tyri
mo objektas, nes jie vystosi ne savo 
motinose, todėl jų nesunku gauti. Be 
to, jie, lygiai kaip ir žmonės, tapdami 
varlėmis, praranda gebėjimą rege-
neruotis. Tai reiškia, kad genus, 
kurie kontroliuoja šį procesą, turėtų 
būti įmanoma identifikuoti. 

„Ar įmanoma padaryti, kad var
lės regeneruotųsi kaip buožgalviai0 

Tai yra pirmas dalykas, kurį mes 
norime išsiaiškinti. Kitas žingsnis: 
ar įmanoma identifikuoti mechaniz
mus, kuriais žinduoliai galėtų re
generuoti savo galūnes kaip sala
mandros0", — vardijo klausimus pro
fesorius. Jis tikisi, kad šis tyrimas 
naujų gydymo būdų pasiūlys dar 
nepasikeitus kartai. 

Profesorius E. Amaya dirba kar
tu su Mark Ferguson, kurio tyrimai 
žaizdų gijimo srityje pasi tarnavo 
kuriant naujus gydymo būdus, dabar 
naudojamus klinikoje. 

„Mokslas yra paklusnus. Būtų 
neatsakinga manyti , kad tai įma
noma padaryti per dvejus ar trejus 
metus, bet esamų vaistų buvimas 
pranašauja galimybę pasiekti gero
kai daugiau", — sakė profesorius M, 
Ferguson. 

Kai tik bus identifikuoti reikia
mi genai, profesoriaus E. Amaya tik
slas bus sukurti vaistus ar genų tera
pijos priemones, kurios šiuos genus 
aktyvuotų ar deaktyvuotų žmogaus 
organizme. Pirmasis e tapas būtų 
žaizdų gijimo be randų skatinimas, o 
galūnių a taugimas įmanomas tik 
kur kas vėlesnėje ateityje. 

Manchester universiteto plas
tikų ir rekonstrukcijos tyrimų va
dovas Gus McGrouther sake, kad 
audinių regeneracijos tyrimas yra 
mokslo žingsnis į priekį, dominantis 
tuos, kuriuos subjaurojo randai. ,,Tai 
— tik pinigų, išteklių ir tyrimų 
klausimas. Kada nors tai atsitiks", 
— sakė G.McGrouther. 

(ELTA) 

pooperacinis gydymas. Tokių pinigų 
šeima neturi, bet tėvai tur i viltį, kad 
atsiras geradarių, kurie padės išgel
bėti jų vaikučio gyvybę. 

Galintys paaukoti Armino ope
racijos išlaidoms padengt i lėšų, 
siųskite čekius per „Saulutę", Lie
tuvos Vaikų globos būrelį, pažy
mint, kad tai sk i r iama A r m i n o 
Dovydėno operacijai . 

Adresas: „Saulutė" (Sunl ight 
Orphan Aid) 414 F r e e h a u f Str., 
Lemont, IL 60439. A u k ą gal ima 
nurašyti n u o mokesč iu : t a x ID 
#36- 3003339. 
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LIETUVOS KARINĖMS ORO PAJĖGOMS 
IR ORO ERDVĖS APSAUGAI REIKIA 
DIDESNIO VALSTYBĖS DĖMESIO 

Rugsėjo 6 d., opozicijos vadas 
Andrius Kubilius ir dar aštuonių 
Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos 
narių grupė, apsilankė Regioni
niame oro erdvės stebėjimo ir koor
dinavimo centre (ROESKC; Kar
mėlavoje, Radviliškio oro gynybos 
batalione ir Zoknių tarptautiniame 
oro uoste, kur susipažino su oro erd
vės saugumo situacija ir proble
momis, išryškėjusioms Rusijos nai
kintuvo katastrofos Lietuvoje fone. 

Pirmiausia svečiai iš Seimo lan
kėsi Karmėlavoje, kur Lietuvos oro 
erdvės stebėjimas vykdomas jau nuo 
1992 m. Juos priėmė laikinai einan
tis Karinių oro pajėgų vado pareigas 
pik. ltn. Artūras Leita, Oro erdvės 
kontrolės valdybos pareigūnai supa
žindino su organizacijos s truktūra, 
funkcijomis, artimiausiais uždavi
niais ir problemomis. TS atstovai, 
nuosekliai, nuo pat Lietuvos valsty
bės egzistavimo pradžios reikalavę 
krašto apsaugos stiprinimo ir geres
nio finansavimo, turėjo progos įsiti
kinti, kad Lietuvos oro pajėgų tech
ninė bazė yra apverktina, ROESKC 
esantys rusiški, 30 metų senumo 
radarai atgyvenę, finansavimas aiš
kiai nepakankamas — siekiantis tik 
62 proc, kad trūksta specialistų, 
kurie Lietuvoje nerengiami ir kurių 
rengimas užsienyje labai brangus. 
Ne mažiau Seimo narius domino tai, 
kad šalia ROESKC veikia firma 
„Avia Baltika", kurios savininkas 
yra Lietuvoje pagarsėję Jurij Bori-
sov, įtariamas susijęs su Rusijos cen
trine žvalgybos valdyba. 

Seimo nariai apsilankė oro poli
cijos lėktuvų valdymo centre. 

Po apsilankymo Regioniniame 
oro erdvės stebėjimo ir koordinavimo 
centre opozicijos vadas A. Kubilius 
pateikė komentarą: „Mūsų išvykos 
tikslas, be abejo, susijęs su rusų 
naikintuvo avarija Lietuvoje. Aki
vaizdu, kad mums reikia dar labiau 
rūpintis Lietuvos žmonių saugumu, 
nes avarija išryškino ne t iktai Ru
sijos kariuomenės problemas, chaosą 
ir netvarką, kuri mums kelia didelį 
susirūpinimą, bet ir parodė mūsų 
oro erdvės apsaugos problemas. Tu
rėjome galimybę čia atvirai pasi
kalbėti. Pagrindinės problemos yra 
investicijų trūkumas ir oro apsaugos 
technologijų bei technikos vystymas. 
Esama tokios technikos, kuri dau
giau nebegali būti naudojama, nes 
yra sena ir, akivaizdu, kad ją reikia 
atnaujinti. Šalia to labai svarbu bū
tų išspręsti organizacinius reikalus. 
Mes turime galimybę susitvarkyti, 
jeigu susitartume su kitomis Baltijos 
valstybėmis taip, kad sprendimas 
pakelti oro policijos naikintuvus bū
tų daromas čia, Lietuvoje, o ne Vo
kietijoje, kaip dabar yra. Manau, 
kad tai irgi padėtų sustiprinti mūsų 
oro erdvės saugumą. Tam reikalin
gos mūsų politikų pastangos. Reikia 
kalbėtis su kaimynais, kurie priešta
rauja sprendimui, kad Lietuvoje, 
Zokniuose, norima steigti Baltijos 
regiono oro erdvės kontroles centrą. 
Žinoma Baltijos šalių tarpusavio 
konkurencija šitoje vietoje yra visiš
kai nenaudinga. Manau, kad Bal
tijos asamblėjoje tai galėtume iš
spręsti, bet visų pirma reikia inves
ticijų oro apsaugos technikos atnau
jinimui. O tam reikia, kad biudžetas 
butų ne tik socialiai orientuotas, bet 
kad biudžetas spręstų ir Lietuvos 

įsipareigojimų NATO organizacijai 
problemas", — komentavo A. Kubi
lius ir pažadėjo, kad Tėvynės sąjun
gos frakcijos nariai rems kariuome
nės vadovybės ir Krašto apsaugos 
ministerijos siekį gauti papildomą 
finansavimą. Kitas dalykas, kad mes 
turime kalbėtis su NATO vadovybe 
ir partneriais NATO šalyse, kad jie 
taptų mūsų sąjungininkais, įtiki
nant Rusiją, kad su nepatikimais ir 
dar ginkluotais lėktuvais skraidyti 
virš Baltijos jūros nėra jokio porei
kio, kad grėsmių šiame regione Ru
sijos nacionaliniam saugumui nėra, 
o didžiausią grėsmę regiono saugu
mui kelia netvarka Rusijos kariuo
menėje. Iškyla aktualus klausimas, 
kurį mes ne kartą kėlėme ir kurį 
dabar iškėlė krašto apsaugos minis
tras G. Kirkilas, — tai Karaliaučiaus 
krašto demilitarizavimas. Šaltasis 
karas j au pasibaigė", — sakė opozici
jos vadas. 

Iš Karmėlavos Seimo narių dele
gacija vyko į Radviliškio oro gynybos 
batalioną ir Zokniuose įsikūrusią 
Karinių oro pajėgų aviacijos bazę, 
kur susipažinta su šių padalinių 
veikla. Ir čia, ypač Zokniuose, ka
riškiai pagrindine problema įvardijo 
nepakankamą finansavimą. TS frak
cijos nariai buvo prašomi paremti 
oro kariuomenės prašymus, kai bus 
svarstomas valstybės biudžetas. Sei
mo nariai susipažino su NATO oro 
policijos misiją atliekančia ameri
kiečių eskadrile, apsilankė lėktuvų 
valdymo dispečerinėje, apžiūrėjo pa
čius naikintuvus (jų yra penki), ste
bėjo lėktuvų treniruotes, išbandė 
baigiamą atnaujinti atsarginį paki
limo taką, kuris kitais metais taps 
pagrindiniu tam laikotarpiui, kol 
bus atnaujinamas pagrindinis takas. 
Taip pat aplankytas Karinių oro 
pajėgų ginkluotės ir technikos re
monto depas, turintis NATO serti
fikatą, kur sukaupti geriausi Lietu
vos tos srities specialistai. Depas kaip 
tik rengėsi pirmųjų metų sukaktu
vių šventei. Netoliese stovėjo kuklūs 
trys Lietuvos kariniai lėktuvai. 

Apibendrindamas išvyką, A. Ku
bilius sakė: „Malonu buvo matyti 
narystės NATO teikiamus privalu
mus ir tai, kad oro policijos funkcijas 
mums talkina atlikti NATO ben
dražygiai. Lietuvai pačiai bandant 
realizuoti oro kontrolės funkcijas, tai 
kainuotų prakt iškai visą kariuo
menės metų biudžetą. Kaip ir visur 
kitur, kariuomenėje matome proble
mas, kur ias sukelia nepakankamas 
finansavimas. Lietuva nesugeba vyk
dyti duotų įsipareigojimų — NATO 
organizacijai skirti 2 proc. nuo BVP 
ir realizuoti daugelį infrastruktūros 
projektų. Reikia pasakyti, kad šias 
problemas galime spręsti ne skambi
ais pareiškimais, o skiriant realų 
finansavimą, kuris šiandien tesiekia 
1.27 proc. Lietuva, norėdama užtik
rinti savo žmonių saugumą, turi ir 
pati aktyviai dalyvauti NATO veiks
muose, kar tu rūpintis įsipareigojimų 
realizavimu Lietuvoje". „Paaiškėjo ir 
dar vienas dalykas, kuris turėtų būti 
realizuojamas aukščiausiame polit-
niame lygyje — reikia kalbėtis su 
mūsų kaimynais latviais ir estais, 
kad ir jie realizuotų savo įsipareigo
jimus įgyvendinant oro policijos 
funkcijas ir bendrąjį oro erdvės 
saugumą", — kalbėjo A. Kubilius. 

TS s p a u d o s t a r n v b a 

DANUTE BINDOKIENE 

Skaudus priminimas 

Tai tarytum šiurpus „geogra
fijos žaidimas", kurio taisyk
lės labai paprastos: tereikia 

pasukti Žemės gaublį, pirštu bak
stelėti į bet kurią jo vietą ir 
pasakyti, kokia vėliausioji nelaimė 
tą sritį ištikusi. Pas i r ink imas 
nemažas: nuolatiniai smur to 
veiksmai Irake, ketinimas gaminti 
branduolinius ginklus Irane, ba
das ir AIDS ligos Afrikoje, paukš
čių gripas Azijoje (ir Turkijoje, ir 
Rumunijoje), žemės drebėjimas 
Pakistane (ir Indijoje, ir Afga
nistane), uraganai JAV, potvyniai 
Gvatemaloje (ir Amerikoje), j a u 
nekalbant apie teroristų išpuolius 
arba bent grasinimus... 

Argi reikia stebėtis, kad Vaka
rų pasaulis tarytum pamiršo dar 
vieną opią mūsų planetos žaizdą — 
laisvės kovas Čečėnijoje. Rusijos 
prez. Putin čečėnus, kovojančius 
už savo šalies laisvę, visišką atsi
jungimą nuo Nepriklausomų vals
tybių sandraugos, kurios centras 
yra Maskva, vadina eiliniais tero
ristais. Kai apskritai kitos valsty
bės į tai atkreipia dėmesį, su 
Rusijos prezidento nuomone daž
niausiai sutinka — net ir Vašing
tonas pastaruoju metu jau nekri
tikuoja Rusijos už smurto veiks
mus Čečėnijoje. Su teroristais ko
vojant, nesiskaitoma su priemo
nėmis. Argi Amerika kitaip el
giasi? Juk dėl prieš ketver ius 
metus New York Manhatten saloje 
ir JAV sostinėje atliktus teroris
t inius išpuolius buvo užpul tas 
Afganistanas, kuriame tie teroris
tai turėjo susisukę savo lizdą. Dėl 
galimo teroristų pavojaus — bent 
taip tvirtinama — pradėtas karas 
Irake. Tik įdomu, kad pastaruoju 
metu nuolatiniai išpuoliai prieš 
sąjungininkus Irake, o taip pat 
pačius irakiečius, besistengiančius 
įvesti demokratiją toje šalyje, j au 
nevadinami teroristine, bet suki-
lėliška veikla, nors visiškai ne
aišku, prieš ką ir dėl ko tie vadi
namieji „sukilėliai" veikia, juo 
labiau, kad didžioji dalis jų yra 
užsieniečiai, kuriems Irakas bei jo 
gyventojų gerovė — nė motais. 

Čečėnų tauta — narsi, bet ir 
kantri . Ji savo kovos už laisvę ne
atsisakė net ir tokios nepalankios 
pasaulio nuomonės akivaizdoje. 
Nors Maskvos nuolatinė propagan
da pasistengia tas kovas paversti 
eiliniais „nedaugelio" smur to 
veiksmais, bet tai toli gražu 
netiesa. Ir prieš kelias dienas 

čečėnų laisvės kovotojai priminė 
tiek Rusijai, t iek pasauliui, kad 
nemano savo siekių atsisakyti. 

Apie 300 (kai kurie žinių šalti
niai šį skaičių padidina, kai kurie 
sumažina) ginkluotų čečėnų pra
ėjusios savaitės ketvirtadienį puo
lė pietinės Rusijos miesto (Natčik) 
policijos stotis, oro uostą ir kitus 
s trategnius punktus . Tvirtinama, 
kad susišaudymo metu žuvo netoli 
š imt inė žmonių, pasak Rusijos 
pranešimų — daugiausia čečėnų. 
Prez. Putin įsakė Rusijos kariuo
menei griežtai reaguoti, sugaudyti 
užpuolikus ir juos likviduoti. Be 
abejo, tai bus dar viena gera proga 
„paspaust i" čečėnus — kaltus ar 
nekal tus , vis „kovos su terorizmu" 
vardan. 

Nors galime suprasti čečėnų 
desperatišką norą priminti laisva
j a m pasauliui, kad jų valstybė yra 
Rusijos okupuota, kad gyvenimas 
joje yra tiesiog neįmanomas, kad 
narsioji čečėnų tau ta niekuomet 
nenusi le is okupantu i , bet šiuo 
m e t u į tokius išpuolius, ka ip 
įvykdytus Natčik mieste, daugelis 
užsienyje j au žiūri kitomis akimis. 
Nepaisant simpatijų Čečėnijai ir 
jos laisvės s iekiams, nemažai 
užuojautos sk i r iama ir nuken
tėjusiems. Pasaulis dar nepamiršo 
pernai įvykusios dramos Beslan 
mieste, kai sukilėliai užėmė mo
kyklos pastatą pačią pirmąją mok
slo metų dieną, o puolimo aukomis 
tapo mokiniai, mokytojai ir kai 
kur ie tėvai, palydėję savo vaiku
čius į mokyklą. Besistengiant iš
laisvinti įkaitus, Beslan mokykloje 
žuvo per 330 žmonių. Visgi net ir 
kilniausias t ikslas negali pateisin
ti priemonių, kur ias panaudojo če
čėnai. Mokyklos užpuolimu, įkaitų 
paėmimu ir galop įvykusia tragedi
j a Čečėnija prarado daug draugų. 

Kaukazo kalnyno tautų nera
mumų stebėtojai tvirtina, kad toje 
srityje auga nepasitenkinimas Ru
sijos į taka ir noras i š t rūkt i iš 
Maskvos globos. Rusijai tai būtų 
pat i didžioji tragedija, todėl vi
somis pr iemonėmis s tengiamasi 
užgniaužt i vis didėjantį bruz
dėjimą. Galbūt veiksmingiausia 
priemonė ir yra arši propaganda, 
siekiant padaryti tiek čečėnus, tiek 
kitų valstybių disidentus eiliniais 
teroristais, nesikiriančiais nuo tų, 
ku r i e susprogdino požeminius 
t raukinius ir autobusus Londone, 
a r atliko teror is t inius išpuolius 
Amerikoje. 

Honkongas ruošiasi pasauliniam paukščių gripo proveržiui 
Honkongo pareigūnai ir gelbėji- pertai , gali kirsti smūgį Honkongui, 

mo tarnybos ruošiasi galimam pa
sauliniam paukščių gripo proveržiui, 
pranešė provincijos vadovas. Hon
kongo vadovas Donald Tsang sakė, 
kad epidemijos atvejui yra pareng
tas išsamus specialusis planas. Pa
sak D. Tsang, protrūkis yra beveik 
neišvengiamas, tik laiko klausimas, 
kada jis prasidės. 

Jau surengtos pratybos, kurių 
metu buvo t ikr inamas gelbėjimo 
tarnybų ir vyriausybes padalinių 
pasirengimas, sakė D. Tsang. 

Pandemijos atvejui, kuri. kaip 
baiminasi sveikatos apsaugos eks-

kaupiami vaistai, ruošiamos karan
t ino zonos, rengiami intensyvios 
medicinos slaugos punktai. 

D. Tsang yra įsi t ikinęs, kad 
provincija dabar ..yra pasiruošusi 
paukščių gripo proveržiui ne blogiau 
už bet kokią stiprią pasaulio šalį, jei 
ne geriau", tačiau perspėjo, jog epi
demijos dažnai pasireiškia ne taip, 
kaip tikimasi. 

Būtent Honkonge įvyko pirma
sis paukščių gripo proveržis, jo metu 
1997 metais mirė šeši žmones. 18 
buvo infekuoti. 

fELTA) 
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KAD GRĮŽTŲ PRAEITIS 
EUGEN1IA BARSKETIENE 

Naujas bendradarbis! Nudžiugo
me visi. Tai reiškė, kad viena galva 
ir pora rankų ateis į pagalbą. Bu
vome jau pavargę nuo vis didėjančio 
darbo krūvio. 

Ir vieną rytą jis atėjo. Virši
ninkas pristatė: jo vardas Aliy, o pa
vardės ištarti geriau nebandyti, nes 
tokia ilga, kai sakai pavardės galą, 
būni jau pamiršęs pradžią. Visi 
juokėmės. Neveltui ilga pavardė, nes 
ir mokslo stažas ilgas: doktoratas iš 
biohemijos, doktoratas iš bioritmi-
nės chemijos, jogos žinovas, dviejų 
vaikų tėvas, nors teturi tik vieną 
žmoną. Vėl juokas. Būdamas 10 me
tų, išvežtas į Kiniją, kur tėvas, gavęs 
gerą darbo pasiūlymą, persikėlė. 
Žinoma, jis labai verkė, palikdamas 
gimtą Čikagos miestą, bet jo ašarų 
niekas nepaisė. Gavęs pasiūlymą pro
fesoriauti Amerikoje pasirašė sutartį 
1 metams. Pasibaigus sutarčiai, pa
noro padirbėti, kur jo žinios ir pa
tyrimas tiktų. Pasirinko mūsų dar
bovietę, ir mes buvome jam dėkingi. 

Pirmiausia jam buvo pavesta 
padėti man, nes nespėdavau laiku 
pateikti rezultatų. Kol dirbo du stu
dentai per vasarą, buvo lengviau, 
bet, likus vienai su tuo pačiu darbo 
krūviu, jau ir per pertraukas stačia 
valgydavau, kad tik laiku suspėčiau. 
Labai apsidžiaugiau. Pirma — pa
lengvės man darbas, o antra, prisi
miniau savo močiutės žodžius, kad 
visada stenkis -draugauti su pro
tingesniu už save, nes ir pats tampi 
gudresnis. 

Tuoj pajutau, kad jo žinių ba
gažas daug toliau „pavažiavęs" negu 
mano. Jeigu man tekdavo pakartoti 
darbo rezultatus, kurie neatitikdavo 
standartiniam reikalavimui, jis tuo
jau suprasdavo ar buvo klaida aps

kaičiavime, ar blogai paruoštas che
minis tirpalas, ar aparatas reikalin
gas naujo reguliavimo. Jis žinojo, 
kur Lietuva, na, ir aš buvau nepės
čia, nes žinojau, kur Kinija (o ypač 
kur kinietiški restoranai). Jis ilgą 
laiką praktikavo jogą, bet dabar, 
kaip jis išsireiškė — yra taikoje ir 
ramybėje su savim. 

Vieną rytą bendradarbė skun
dėsi, kad labai blogai miegojo, nes 
naktį mėšlungis traukė koją. Aliy 
paklausė, kurioje vietoje jautė mėš
lungio traukulius. Kai ji parodė, jis 
patarė, kai tik pajus, tuoj gultis ant 
pilvo skersai lovos taip, kad pėda 
siektų čiužinio kraštą. Tada ji priva
lo visa jėga stumti čiužinį pėdos 
viršutine puse į save. Kelias minutes 
pailsėti ir vėl kartoti, o jeigu traukia 
šitoje vietoje, tai reikia kojos pėdą 
sukti saulės tekėjimo kryptimi, po to 
priešingai. Jeigu traukia čia, tai taip 
ir taip. Nei mane kamavo kojos 
mėšlungiai, nei man buvo įdomu, tai 
vienon ausin įėjo, per kitą išėjo ir 
užmiršau, ką jis ten aiškino jai (o 
kad kada nors mane kamuos tokia 
liga, man nė į galvą neatėjo). 

Kitą kartą sugrįžo bendradarbis 
po pietų ir pradėjo skųstis pilvo 
skausmais. Matome, kad jau rimtai 
su juo blogai — išbalęs, krato šaltis, 
akių blizgėjimas įtartinas. Ir, kaip 
tyčia, viršininkas su visais „bosais" 
ir „boseliais" konferencijoje. Kas 
galėtų šaukti greitąją? Aliy paklau
sė, ką jis valgė. Pasirodo, jis gyvena 
netoli, tai per pietų pertrauką pa
reina namo, pavalgo ir vėl sugrįžta. 
Jis valgė rūkytą žuvį su salotom. 
Aliy paprašė manęs atnešti ketvirtį 
šaukštelio maltų pipirų iš kavinės. 
Man atnešus, jis paklausė, ar nori 
nuryti pipirus, tada užgerti degtine, 
ar sumaišyti. Jis paprašė sumaišyti 
ir vienu gurkšniu nurijo. Tada pa

tarė pagulėti sėdomis (sėdinčioje 
gulsčioje pozicijoje). Jeigu nepraeis, 
kviesime greitąją. 

Po pusvalandžio ligonis atėjo 
nušvitusiu veidu. Jam žymiai ge
riau, nekrečia šaltis, tik kai pas
paudžia skilvio vietą, jaučia skaus
mą. Tuo metu sugrįžo visi iš konfe
rencijos. Viršininkas, sužinojęs, kas 
įvyko, ėmė barti Aliy, kad jis gali 
turėti nemalonumų, jeigu kas blogai 
atsitiktų jo pagelbėtam bendradar
biui. O ligonis paprašė viršininko, 
kad jis lieptų Aliy duoti jam antrą 
„porciją vaistų". Visi nusijuokė ir 
ginčas pasibaigė. 

Artėjo gripo epidemija, patarė 
visiems pasiskiepyti. Atvyko medici
nos personalas ir „visus šventino 
adatomis". Deja, aš po paskiepijimo 
sunkiai apsirgau (ir dar gripu!), kad 
net visą savaitę išgulėjau lovoje. 
Sunkiai sirgo ir dar vienas ben
dradarbis, nors visi kiti beveik nieko 
nejautė. Nuo to laiko aš atsisaky
davau kasmet skiepytis. Bandydavo 
viršininkas mane įkalbėti, kad tai 
būtina ir dėl manęs, ir dėl mano 
vaikų. Bet aš, kaip pro vartus varo
mas ožys, vis spirdavausi jo įsaky
mams. Pagaliau paliko mane ramy
bėje, sakydamas, kad aš pasigailėsiu 
savo užsispyrimo. Bet ir be skiepų 
buvau sveika! 

Tikrai vieną kartą nedaug trū
ko, kad būčiau pasigailėjusi savo 
užsispyrimo. Skubant į darbą smar
kiai lijo ir pūtė žvarbus vėjas. Dar
bovietę pasiekiau sušalusi. Po pietų 
pajutau, kad rankos darosi sunkios, 
lyg šaltis krato, norisi miego. Darbą 
baigiant pasakiau Aliy, kad čia ma
no rezultatai, o kai j is rytoj pabaigs, 
tegul ir mano pabaigia apskaičiuoti, 
nes nemanau, kad rytoj ateisiu į 
darbą (viršininko džiaugsmui — ar 
nesakiau, kad gailėsiesi!) 

Jis patarė man, sugrįžus namo, į 
karštą vandenį vonioje įberti saują 
„Epson" druskos ir, kai vanduo bus 
pakenčiamo karštumo, pagulėti iki 
atvės. Tada į stiklinę arbatos (nes
varbu — vaisių, ar žolelių) įspausti 
1/2 citrinos, įdėti 2 šaukštelius me
daus ir įpilti stikliuką konjako. 
Išgėrus šiltai apsikloti ir giliai 
kvėpuoti. „Apseisiu be konjako, pirk
siu butelį dėl vieno stikliuko". Jis 
atnešė man nedidelį stiklinį bute
liuką konjako (ir kokių jis savo spin
telėje laiko?) ir sako, kad man tai 
padės. 

Ir ką jūs į tai? Ryte buvau svei
ka! Važiuodama į darbą, dainuoju — 
ėjo mergučė į darbužėlį, o čia čia, o 
pa pa į darbužėlį, išvijo gripą, jį 
nudaigojo išgėrus stiklą konjakėlio... 
Op! Pravažiavau STOP ženklą, jo 
nepastebėjus. Išgaravo visas links
mumas. Vis tikrinu mašinos vei
drodėlyje, ar neatsiveja mašinėlė su 
šviesuliukais. Nuvažiavau mylią, 
antrą, trečią. Niekas nesiveja. Dabar 
jau dėkoju dangaus galybių Dievui, 
kad nukreipė „faraono" akį nuo 
manęs. Aliy paklausė, kaip jaučiuo
si, ir patarė dar du kartus pakartoti 
procedūrą. Grįždama namo, nusi
pirkau butelį konjako... 

Kitoje mūsų stalo pusėje dirbo 
jauna mergina. Kartą Aliy man 
sako, kad ta bendradarbė turi didelę 
mažakraujystę. „Ji žino, — atsakiau, 
— ir geria žuvų taukus". Jis ėmė 
juoktis. Nustebau. „Ar žinai, kas yra 
žuvų taukai? — paklausė. Žinau: 
kiaulės taukai, žąsies taukai, žuvų 
taukai. Jeigu tai yra žuvies taukai, 
tai jau nė vienos žuvies nebūtų At
lanto vandenyje, kiek jo sunaudoja 
žmonės. „O ar teko gerti žuvies tau
kus vaikystėje?" „Ne, mano šeima 
buvo laiminga, jeigu turėjo taukų 
užsitepti ant duonos, o gerti šaukš
tais nė nesvajojome. Girdėjau kitus 
vaikus kalbant, kad bjaurus skonis". 
„Taigi, — sako, — tada buvo bjaurus 
skonis, o dabar, ypač importuotų iš 
Norvegijos, skonis neblogas. Ar ma
nai, kad žuvys pakeitė savo taukų 
skonį?" Gerai supratau, ką jis turėjo 
galvoje ir kas yra „žuvies taukai". 
Geriau suvalgyti žuvies porciją, 
užuot išgėrus šaukštą taukų. 

Kai mintyse grįžti į tą laikotar
pį, kai dirbau drauge su Aliy, man 
darosi gaila, kad neužsirašinėjau jo 
patarimų. Jeigu nagai skyla išilgai, 
tai netvarkoje su kepenimis, o jeigu 
lūžinėja, tai vėl kažkas. Jeigu mė
nulis „ant nagų", didelis, tai at
kreipk dėmesį į tą ir tą, o jeigu daug 
baltų taškelių, tai vėl kažin koks 
ženklas. Jeigu akių baltymai tokie 
ar kitokie, vėl sveikatos ženklas. Ir 
aš jo visus patarimus ir aptarimus 
praleisdavau pro ausis. O jeigu visa 
tai būčiau užsirašiusi? Kiek pa
tarimų, kiek ženklų atpažinti ligos 
simptomus? Jeigu grįžtų praeitis ir 
būtų dabartinis protas, viską užra
šyčiau! Patarimas nieko nekainuoja, 
o daktaro vizitas ir vaistai? 

Nesutariama, kaip vadinti 
kosmose skridusius kinus 

Vysk Motiejaus Valančiaus apysakos žemaičiu siuvėjas — Palangos Juzė prie 
mu/ i f ^,s Varniuose Kiek daug , patar imų ir l iaudiškos išminties" buvo 
surinkęs sis šmaikštus siuvėjas, keliaudamas per žmones, siūdamas jiems 
drabužius ir dalyvaudamas jų kasdienybėje.. Onos Ruiėnienės nuotr. 

— — . i J 

Kinija, kuri jau dvejus metus 
vykdo pilotuojamų erdvėlaivių pro-
gra mą, iki šiol nesutaria, kaip vadin
ti į orbitą išskridusius jos piliečius. 
Tai nėra tuščias laiko švaistymas, 
nes :arbas kosmose yra turbūt vie
nintele profesija pasaulyje, kuri skir-
tingose šalyse vadinama skirtingais 

Kai kurie keistai skambantys 
pasiūlymai, pavyzdžiui, „China-
naut", nesulaukė palaikymo ir 
užleido vietą dviem pagrindiniams 
kandidatams — ,,taikonaut" ir 
„yuhangyuan". 

„Taikonaut" yra neįprastas 
dviejų kalbų junginys, sudarytas iš 
kinų kalbos žodžio „taikong", reiš
kiančio „kosmosą", ir „naus", graikų 
kalboje reiškiančio jūreivį. 

Kinijos pareigūnai ne itin mėgs
ta vartoti šį naujai nukaltą žodį, o 
valstybiniai laikraščiai yra labiau 

pripratę prie techniško termino 
„yuhangyuan", reiškiančio „kos
moso jūrininką (keliautoją)". 

Tačiau, regis, turėtų įsitvirtinti 
„taikonaut", nes jį pakankamai 
lengva ištarti užsieniečiams, be to, 
jis siejasi su tais šios profesijos pava
dinimais, kuriuos vartoja likusios 
kosmoso programas turinčios valsty
bės. 

Jungtinių Valstijų terminas 
„astronaut" reiškia „žvaigždžių jū
reivį", o Rusijoje vartojamas „kos-
monavt" — „visatos jūreivį". 

Greičiausiai dėl patriotizmo bu
vusios varžovės niekada nesistengė 
suvienodinti šių kosminės eros nau
jadarų. 

Maža to, šie terminai savose 
šalyse išaugo į atskiras žodžių 
klases. Pavyzdžiui „astronautika" 
Rusijoje vadinama „kosmonautika". 

ELTA 
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Blusos padės gaminti geresnę gumą 
Laboratorijoje pavyko susinte

tinti tamprią molekulę, ku r i blusoms 
suteikia neį t ikėt ino šok lumo. Si 
medžiaga ateityje gali bū t i naudoja
ma daugelio daiktų gamyboje — nuo 
gerai šokinėjančių kamuo l ių iki 
nugaros implantų, t ik i s i moksli
ninkai. 

Resilinas — gumos pavidalo bal
tymas, kurį s in t e t ina k a i kur ių 
vabzdžių organizmai. Si medžiaga 
ne tik saugo blusų e las t inę energiją, 
bet ir padeda skrajojantiems vabz
džiams mojuoti s p a r n a i s nepažei
džiant audinio, jungiančio sparnus 
prie kūno. 

„Resilinas - gerokai elastinges
nė medžiaga, nei bet ku r i dabar 
egzistuojanti guma", — sakė organi
zacijos „CSIRO Livestock Indust
ries" (Australija) biochemikas Chris 
Elvin, vadovavęs grupei , kur i sukūrė 
sintetini resiliną. Sis e las t ingumas 
reiškia, kad resiliną ga l ima tampyti 
ir tampyti nesibaiminant , kad pa
mažu bus netenkama elast inių savy
bių. 

„Norėdami pagamin t i resiliną, 
mokslininkai išskyrė šį ba l tymą sin
tetinantį geną iš vais inės muselės 
Drosofila melanogaster organizmo ir 
perkėlė į bakteriją Escherichia coli. 
Mikrobai sugebėjo sus in te t in t i kelis 
gramus baltymo proresil ino, kuris 
yra resilino p i rmtakas . 

Tada moksl ininkai proresil iną 
esant specialiam apšv ie t imu i pa
veikė rutenio kata l iza tor iumi , todėl 
baltymo molekulėse susi jungė amino 
rūgšties tirozino l iekanos. Vos po 20 

sekundžių skystas mišinys tapo tvir
ta gumine medžiaga, kurios savybės 
yra lygiai tokios, kaip ir natūralaus 
resilino", rašoma žurnale „Nature". 

Nors geną, pagal kurį vaisinių 
muselių organizmuose sintetinamas 
resil inas, jau anksčiau atrado kiti 
moksl in inkai , t ikslus kodas, rei
kal ingas resilino gamybai, nebuvo 
žinomas. Todėl mokslininkai atskyrė 
nedidelį DNR fragmentą nuo geno 
pabaigos, kur buvo daug pasikarto
jančių kodo sekų, ir tikėjosi, kad to 
pakaks resilino gamybai. 

„Yra žinoma, kad elast iniai 
na tū ra lūs baltymai paprastai būna 
sudaryt i iš pasikartojančių amino 
rūgščių sekų, todėl juos koduojantys 
genai taip pat tur i būti besikartojan
tys DNR fragmentai. Tai buvo spėji
mas", — pripažino C. Elvin. 

C. Elvin sakė, kad jo grupė jau 
sugalvojo įvairiausių naujosios me
džiagos panaudojimo sričių. Šiuo 
m e t u grupė daugiausia dėmesio 
skiria medžiagos panaudojimui ku
r i an t implantuojamus spinalinius 
diskus — elastingą medžiagą, esan
čią ta rp stuburo slankstelių. 

Resilino molekulės vaisinių mu
selių sparnuose per visą vabzdžio gy
venimą gali būti sulenktos ir iš
tiestos apie 500 milijonų kartų, sakė 
C. Elvin. Žmogus savo nugarą gali 
sulenkti ir ištiesti maždaug tiek pat 
ka r tų . Naudojant medžiagą, kur i 
gali atsilaikyti prieš susidėvėjimą 
dėl amžiaus, galima būtų pagaminti 
k u r kas geresnius spinalinius dis
kus , nei dabar egzistuojantys, kurie 

yra gaminami iš metalo ir politeno. 
„Dar jokiame organizme tie 

implantai neišbuvo pakankamai 
ilgai, kad būtų galima pasakyti ko
kia yra tikra jų tarnavimo trukmė. 
Jei būtų įmanoma atrasti medžiagą, 
kuri ilgą laiką būna elastinga, tai 
būtų nuostabu", — sakė biomedici-
nos inžinierė Barbara Boyan iš 
Georgia technologijų instituto (JAV). 

Mokslininkai, norėdami išsi
aiškinti, ar įmanomas resilino nau
dojimas tokiems implantams, dabar 
tiria kaip jų sukurta medžiaga 
elgiasi gyvų laboratorinių gyvūnų 
organizmuose. 

(ELTA) 

Kalėjimas geriau nei namų 
areštas su žmona 

Italijoje nuteistas devyniems 
mėnesiams namų arešto vyriškis 
maldavo teisėjo pasodinti jį į kalė
jimą, nes jis nebegalįs ištverti savo 
žmonos „zyzimo". Siaurinėje Itali
joje gyvenantis 21-erių metų alžy
rietis Ahmed Salhi buvo nuteistas 
devynis mėnesius nekišti nosies iš 
savo namų, kuriuose gyvena ir jo 
žmona italė. 

Tačiau jau po savaitės jis atėjo 
pas teisėją ir ėmė maldauti, kad šis 
įgrūstų jį už grotų, nes jam labai 
įkyrėjo nuolatiniai žmonos prie
kaištai. 

A. Salhi namų areštu buvo nu
teistas už imigracijos taisyklių pa
žeidimus, bet nebegalėdamas būti 
kartu su įkyria žmona, sakė mieliau 
būsiąs už grotų, rašė laikraštis 
„Corriere della Serą". (ELTA) 

Makaronų radinys pakoreguos 
istorijos vadovėlius 

Ginčai dėl to, kas yra tikrasis 
makaronų išradėjas — kinai, italai 
ar arabai — yra karšti, o jų pabaigos 
iki šiol nebuvo matyti. 

Tačiau Kinijoje, Geltonosios 
upės dumble a t radus puodelį su 
plonučiais geltonais makaronais , 
kurie ten išgulėjo 4,000 metų, ma
karonų išradėjų vardas tikriausiai 
bus priskirtas kinams. Sis radinys 
reiškia, kad Kinijoje žmonės maka
ronus valgė bent tūkstantmečiu 
anksčiau nei manyta iki šiol, o tokie 
patiekalai Europoje buvo aprašyti 
tik po kelių šimtmečių. 

„Tai - neabejotinai patys se
niausi rast i makaronai", — sakė 
Houyuan Lu iš Kinijos Geologijos ir 
geofizikos instituto. Jis su kolegomis 
apverstą makaronų indelį rado 3 
metrų gylyje potvynio nuosėdų 
sluoksnyje Kinijos šiaurės rytinėje 
dalyje. Į spageti panašūs makaro
nai, kurių ilgis siekė 50 centimetrų, 
gulėjo ant dumblo kauburio, kuris 
po didžiulio žemės drebėjimo ir pot
vynio užspaudė indelį. 

H. Lu žurnale „Nature" rašė, 
kad makaronai pagaminti iš dviejų 
rūšių soros žolės, tais laikais augin
tos Kinijos šiaurės rytuose. Jie 
augalų rūšis identifikavo ištyrę 
krakmolo grūdelius makaronuose ir 
fitolitus — kvarco daleles, susifor
mavusias sėklų lukštuose kol šios 
buvo gyvos, o vėliau fosilizavosi. 

Mokslininkai įsitikinę, kad ma
karonai buvo gaminami, prieš ver
dant tempiant tešlą, kol susidarė 
plonos ilgos juostos. (ELTA) 

APSILANKYMO 
LIETUVOJE VINJETĖS 

ALGIMANTAS S. GEČYS 
Nr. 2 
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Kūgio forma a r geltono kaspino perspėjimo 
ženklai retai pastebimi. Laiptai nuo šaligatvio, 
vedantys aukštyn ar žemyn, didžiąja dalimi taip 
pat neapsaugoti tu rėk la i s . Užsižiopsojus lengvai 
gali įkristi į neapsaugotas rūsių laiptines. Peršasi 
išvada, kad Lietuvos advokata i dar nė ra spėję iš 
Amerikos pasimokyti, kad nukentėjusių praeivių 
užvestos bylos jums gali tapt i neblogu pragyveni
mo šaltiniu. 

Nekilnojamo tu r to kainos šiuo metu Lietuvoje 
gerokai iškilusios. Vi lniaus senamiestyje namų ir 
butų kainos procentiniai iškilusios panašiai , kaip 
ir JAV. Iš JAV į Vilnių persikel iantys pažįstami 
prieš keletą mėnesių už geroje vietoje įsigytą butą 
sumokėję 1,4 milijonų litų (apie 500,000 dol.) ir tai 
be vidaus interjero į rangos . Pr iemiesčiuose 
esančiuose daugiabučiuose nuosavybė tačiau įsi
gyjama kur kas pigiau. Lietuvoje kalbama, kad. 
įvedus eurą, nekilnojamo tur to kainos ryškiai iš
kils. Tad žmonių s k u b a m a užbėgti už akių. Vieni 
statosi naujus n a m u s , kiti perka ir remontuoja 
senus, dar kiti t enkinas i sudėjimu naujų langų į 
savuosius būstus, namo sienų apt inkavimu ar 
padengimu modern iomis medžiagomis . Viena 
aišku, Lietuvos miestai ir miesteliai a ts ikur ia ir 
gražėja! 

Au tobusa i , m a g i s t r a l ė s , t a k s i 
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Sį kartą lankydami Lietuvą, griežtai atsisa
kėme giminių pas laugų mus vežioti savaisiais 

automobiliais į to l imesnius marš ru tus : t a rp Vil
niaus ir Kauno, Vilniaus ir Palangos, ir 1.1. Pas
kutiniaisiais mėnesiais degalų kainoms Lietuvoje 

išaugus, giminių nereikėjo per daug įsitikinėti dėl 
mūsų sprendimo naudotis tarpmiestiniu autobusų 
tranzitu. Keliavimas autobusu pasirodė esąs ne 
tik patogus, bet ir pigus. Imkime, kad ir kelionę iš 
Vilniaus į Kauną. Bilietą perkant ten ir atgal, 
kelionė dviem asmenim atsiėjo apie 29 litus, maž
daug dešimt JAV dolerių. Proporcingai kainavo 
kelionė iš Vilniaus į Palangą ir atgal. 

Tarpmiestiniai autobusai dienos metu tarp 
Vilniaus ir Kauno kursuoja apytikriai kas dvi

dešimt minučių. Keleivių gausa nusprendžia į ke
lionę siunčiamo autobuso dydį. Esama autobu
siukų, turinčių vos 15 vietų, esama taip pat talpi
nančių per 40 asmenų, na, ir modernių dviaukščių 
autobusų. Autobusai švarūs, patogūs, važiuojant į 
tolimesnes distancijas, vyksta du vairuotojai, ku
rių vienas atlieka konduktoriaus pareigas. Kelei
viai įvairaus plauko: moterys su vaikais, senukai, 
studentai, turistai... Savotiška elgsena ir apranga 
išsiskiria lietuviškai nekalbančios gudės ir lenkės 
iš Vilnijos. Vykstant autobusais, retai teko būti 
kitų prakalbintam ar pavyko su kitais ilgesnį 
pokalbį užvesti. Keliaujant būdinga stebėti iš 
sovietinių laikų užsilikusį lietuvių uždarumą. 

Vykstant autobusu iš Vilniaus į Palangą, pa-
siaukelėje keleivių patogumui sustojama 20-čiai 
minučių. Mūsų autobuso vairuotojas ryžosi su
stoti Raseinių autobusų stotyje. Čia patalpos buvo 
ypač apleistos, o patogumų kambariuose neveikė 
elektra. Graibydami sienas, privalėjome tenkintis 
pro nedidoką langelį įsibrovusia dienos šviesa. 
Grįždami iš Palangos, drebėjome, kad vėl teks Ra
seinių autobusų stotin užsukti. Klydome! Pakelyje 
autobusas sustojo naujai įkurtoje sustojimo vieto
je. Čia visi įrengimai naujutėliai, veikia jaukus 
res toranas , pas ta to antrame aukšte įrengtas 
viešbutukas. Lauko aplinka — lyg žvelgtum j at
viruką. Dirbtinis tvenkinys, vandens augalai, ak
menimis išmūryta tvora bei užtvankele, pereina

masis tiltukas. Visa aplinka skęsta gėlėse. Tad 
Lietuvoje iš vienos turėtos nesėkmės nereikia da
ryti galutinės išvados. Nors ir pamažėliai, nepri
klausomo gyvenimo metai Lietuvoje kuria gražią 
aplinką, kartu keičiant ir gyventojų pažiūras į 
bendros aplinkos tvarkymą! 

Vilniuje teko gausiai naudotis taksi patarnavi
mais. Vairuotojai čia daugiausia nelietuviai, 

tačiau gerai pramokę lietuvių kalbą. Stebino, kad 
šio lankymosi Lietuvoje metu mums pavyko ne-
prasikišti esant užsieniečiais. Kai Vilniuje paga
liau pasitaikė lietuvis taksi vairuotojas, net ir šis 
mūsų užsienio atvykėliais nepalaikė. Kai paga
liau įgriso mums klausyti jo kaltinimų dėl į Lietu
vą atplūdusios žemo lygio amerikietiškos „kultū
ros", paaiškinom jam, kad esame iš Amerikos. Pa
sijuto nekaip ir pokalbio temą skubiai pakeitė. Pa
gyrė, kad jo ne per seniai Kalifornijoje mirusio dė
dės būtų iškilaus lietuvio profesoriaus. Prisipaži
nome dėdės asmeniškai nepažinę, tačiau apie jį 
daug teigiamų atsiliepimų buvome girdėję. Pami
nėjome, kad dėdės našlė Los Angeles mieste pasi
šventusiai dirba su daug gero Lietuvos vaikams 
teikiančiu „Lietuvos vaikų vilties" organizacijos 
padaliniu. Nustebino, kai pasiekus kelionės tiks
lą, lietuvis vairuotojas mums paprašė sumokėti 
dvigubai daugiau negu anksčiau (o taip pat ir vė
liau!) — už tą patį nuvažiuotą nuotolį teko mokėti 
nelietuvių kilmės taksi vairuotojams. 

Bus daugiau. 

Autobusais keliaujančiu patogumui skoningai įreng
ta pakelės poilsio aikštelė pusiaukelėje tarp Paiangos 
ir Kauno. Teresės Gečienės nuotraukos. 
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Sparčiai ima t rukt i darbo jėgos 

Atkelta iš 1 psl. 
Ypač stinga tarptautiniais maršru
tais galinčių važinėti vairuotojų. 

„Uostamiestyje darbo jėga sen
ka ir brangsta, o jeigu darbdaviai 
kels atlyginimus, dings visas mūsų 
šalies investicinis patrauklumas", — 
susirūpinęs sakė Klaipėdos krašto 
pramonininkų asociacijos vadovas 
Kęstutis Linkus, rašo „Lietuvos ži
nios". 

Baltijos laivų statyklos generali
nis direktorius Viktoras Stulpinas 
sakė klausęs Seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko, kad atsakytų, kada 
laisvai įsileisime darbo jėgą iš-kitų 
šalių: „Airija, įstojusi į ES, apsis
prendė iš karto, kitos valstybės nus
tatė terminą, o Lietuva iki šiol netu
ri strategijos". 

Klaipėdos laisvosios ekonominės 

zonos valdymo bendrovės vadovas 
Povilas Vasiliauskas tvirtina, kad 
jam teko atsisakyti kelių investici
nių pasiūlymų, nes neįmanoma ga
rantuoti, jog pastatytai įmonei pa
vyks surinkti darbuotojų. 

„Net jeigu dabartinių darbuoto
jų nesumažės iki kitų metų pava
sario, kovo mėnesį mums stigs 500-
600 žmonių. Šiuo metu t rūks ta 250 
darbuotojų. Jų, nors ir labai stengia
mės, neįmanoma rasti. Jei taip bus 
ir toliau, dalį gamybos būsime pri
versti perkelti į kitas šalis", — pažy
mėjo jau dešimt metų veikiančios už
sienio bendrovės „Yazaki" generali
nis direktorius Max Fuchschvvanz. 

Si įmonė, Baltijos laivų statykla 
bei Vakarų laivų gamykla, labiausiai 
nukentėjo dėl emigracijos ir mažes
nių nei kitose ES šalyse atlyginimų. 

Nevaldinga Vyriausybė 

Nuskendo aistra žvejybai 
garsėjęs prokuroras 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) — 
Molėtų rajone savaitgalį, žvejojant 
apvirtus valčiai, nuskendo šio rajono 
vyriausiasis prokuroras Vytautas Pi
kelis ir jo draugas. Kartu buvusiam 
trylikamečiam pareigūno sūnui pa
vyko išsigelbėti. 

Pranešimą apie tragediją Baltų
jų Lakajų ežere Molėtų medikai gavo 
šeštadienį apie 1 valandą popiet. 

„Lietuvos žinios" rašo, kad iš 
vienos sodybos Matelių kaime pa
skambinę žmonės tvirtino, kad ežere 
nuskendo du vyrai, o kartu buvęs 
vaikas išsigelbėjo. Net rukus prie 
Baltųjų Lakajų atskubėjo greitosios 
pagalbos bei ugniagesių gelbėtojų 
automobiliai. 

Po keliolikos minučių ant kranto 
buvo ištrauktas Molėtų rajono 45 
metų vyriausiojo prokuroro Vytauto 
Pikelio kūnas. Kito drauge žvejoju
sio vyro — 52 metų Algirdo Arlausko 
— palaikų paieška užtruko net ke
lias valandas. 

I pagalbą moiėtiškiai buvo pri
versti kviestis narus. Tik jiems pavy
ko aptikti nuskendusio vyriškio la
voną. Pasak Molėtų prokurorų, žvejų 
valtis apsivertė maždaug už 250 
metrų nuo kranto, pačioje giliausioje 
ežero vietoje. Narai tikino, kad jiems 
teko panirti net į 20 metrų gylį. 

Vienintelis išsigelbėjęs 13 metų 
Gediminas Pikelis pareigūnams pa

sakojo, jog apsivertus valčiai pirma
sis po vandeniu paniro ir jau nebeiš
kilo A. Arlauskas. Vyriausiasis pro
kuroras liepė berniukui įsikibti į jį ir 
dar keliolika metrų plaukė kranto 
link. 

Kai neteko jėgų, paleido vientur
tį sūnų ir liepė gelbėtis. „Tėvas pani
ro po vandeniu — daugiau jo nebe-
pamačiau", — sakė pare igūnams 
skaudžią netektį išgyvenantis tryli
kametis. J i s po medikų apžiūros li
goninėje buvo paleistas namo. 

Manoma, valtis apvirto būtent 
tada, kai vyrai joje stovėjo ir vienas 
jų bandė mesti meškerę. Šiuo laiko
tarpiu populiaru žvejoti lydekas. V. 
Pikelis buvo aistringas žvejys — tuo 
pomėgiu užkrėtė ne tik sūnų, bet ir 
daugelį draugų. Kartu nuskendęs A. 
Arlauskas buvo vienas ištikimiausių 
žvejybos partnerių. 

„Vyrai vilkėjo storus drabužius, 
greičiausiai todėl nepavyko išsigel
bėti", — svarstė prokuroro kolegos. 

Iš Telšių kilęs Pikelis bus pa
laidotas gimtinėje rytoj. Pasak Vil
niaus apygardos vyriausiojo proku
roro Ramučio Jancevičiaus, apie 20 
metų prokuratūros sistemoje dirbęs 
Pikelis buvo „nuostabus ne tik kaip 
žmogus, bet ir gerai atliko pareigas". 

„Mes visi labai išgyvename dėl 
šio prokuroro netekties", — kalbėjo 
R. Jancevičius. 

* Moldovos sostinėje vyku
siose planetos jaunimo (iki 19 
metų) klasikinių sportinių šokių 
pirmenybėse antrąją vietą užėmė 
kauniečiai Olegas Martyniukas ir 
Aiste Stragytė, finale pralaimėję tik 
varžybų šeimininkams Dumitr Dogą 
bei Aleksandra Mala. Penkti finale 
buvo kauniečiai Edgaras Saldukas ir 
Giedre Kukučionytė, o trečioji vieta 
tarp 57 porų atiteko Vokietijos atsto
vams — Vladimir Kontradiuk bei 
Marija Bakuta. 

* Salonikuose (Graikija) pa
sibaigusiame 22-ajame Europos 
suaugusiųjų sportinės akrobati
kos čempionate penktąją vietą 
mišrių porų varžybose užėmė Ana 
Koklejeva ir Dmitrijus Sumila . 
Visagino akrobatikos sporto mokyk
los gimnastus treniruoja Viktoras 
Kalininas. 

* Šeš tad ien į Ba l t imore (JAV) 
m a r a t o n o b ė g i m e t r e č i a s t a r p 
p u s a n t r o t ū k s t a n č i o vyru finiša

vo Mindaugas Pūkštąs, 42 km 195 
m distanciją įveikė per 2 valandas 18 
minučių ir 25 sekundes. Tai geriau
sias šio sezono Lietuvos maratoni-
ninkų rezul ta tas . Ankstesnis 
(2:18:53) ta ip pat priklausė M. Pukš-
tui ir buvo užfiksuotas Edinburgh 
(Škotija). Lietuvos bėgiką Baltimore 
pralenkė tik ukrainietis Mykolą An-
tonenka (2:15:40) bei rusas Michail 
Chobotov (2:17:00). 

* Trečią pergale šeš tose NHL 
čempionato reguliariojo sezono 
rungtynėse iškovojo Rytų konfe
rencijos Atlanto pogrupyje pirmau
janti New York „Rangers" komanda 
su Dariumi Kasparaičiu. Sekma
dienį namuose ,,Rangers" ledo ritu
lininkai 5:1 nugalėjo ketvirtąją vietą 
Rytų konferencijos Pietryčių pogru
pyje užimančią Atlanta „Thrashers" 
(4 t š k j komandą. Lietuvis per 20 
žaidimo minučių ne karto nesmū
giavo į svečių vartus bei išvengė bau
dos minučių. 

VITALIS N'AKROŠIS 

Vilnius, spalio 17 d. (ELTA) — 
Dažną opozicijos dabartinės Lietu
vos Vyriausybės kritiką, kad ji vykdo 
vienadienę politiką ir neturi aiškių 
tikslų, būtų galima pavadinti gero
kai trumpiau ir paprasčiau — Lietu
va neturi valdingos Vyriausybės. Tai 
būtų tikra tiesa, jeigu valdingumą 
(angį. governance) apibrėžtume kaip 
vyriausybės pajėgumą strategiškai 
valdyti globalioje aplinkoje. 

Anksčiau tradicinė vyriausybė 
turėjo reikalingų žinių monopolį ir 
beveik neribotą galią valdyti, šiuo
laikiniame pasaulyje jos žinios ir ga
lios mažėja dėl didelio ir įvairiapusio 
spaudimo. Iš viršaus vyriausybę sle
gia bendra globalizacijos, kuri rei
kalauja sudaryti palankesnes darbo 
ar gyvenimo sąlygas verslui ir gy
ventojams, įtaka bei narystė Euro
pos Sąjungoje (ES), dėl kurios reikia 
pripažinti išimtinę ES institucijų 
kompetenciją keliose srityse, ypač 
žemės ūkyje, bei dalytis bendra kom
petencija su ES institucijomis dau
gelyje kitų sričių. 

Be to, vyriausybę iš abiejų pusių 
stumia vis auganti privataus sekto
riaus ir rinkos įtaka valstybės val
dyme bei didėjantis nevyriausybinių 
organizacijų (NVO) dalyvavimo vals
tybės valdyme poreikis. Pagaliau iš 
apačios vyriausybės pagrindą drebi
na vietos savivaldos institucijos, re
gionai, bendruomenės. 

Todėl iškyla ribotos valdžios pa
naudojimo pasikeitusioje ar besikei
čiančioje aplinkoje problema. 

Tačiau abejotina, ar Lietuvos 
Vyriausybė sugeba sėkmingai val
dyti tokioje aplinkoje. Nors Lietuva 
turi gana palankią verslo aplinką, 
Vyriausybė nesugeba pritraukti už
sienio investicijų, ypač ,.plyno lauko" 
investicijų, dėl tinkamų sklypų sto
kos, vėluojančio teritorijų planavi
mo, nepasibaigusios žemės reformos, 
nepakankamai aktyvaus investicijų 
skatinimo ir kitų veiksnių. 

Be to, Lietuva praranda išsilavi

nusią darbo jėgą bei nesugeba jos su
sigrąžinti dėl įvairių problemų, ne 
tik dėl žemesnio pajamų lygio Lietu
voje, bet ir dėl pajamų apmokestini
mo, nepakankamos informacijos 
apie darbo galimybes bei riboto priė
j imo prie viešųjų paslaugų ar nepa
k a n k a m a i atvirų konkursų vieša
j a m e sektoriuje. Nors Lietuva pasie
kė narystės ES tikslą, jos privalumai 
irgi nėra iki galo išnaudojami, o da
lyvavimas ES sprendimų priėmimo 
procese yra nepakankamas . 

Ypač prastai valdomas santykis 
su privačiu verslu ir laisva rinka. 
Dauguma viešojo ir privataus sekto
rių partnerystės projektų plėtojant 
viešąją inf ras t ruktūrą ir te ikiant 
viešąsias paslaugas Lietuvoje buvo 
nesėkmingi. 

Lietuvai būdinga didelė valdžios 
koncentracija centriniu lygiu bei ne
pakankama vietos savivaldos auto
nomija. Planuojamos funkcijų perda
vimo reformos — decentralizavimas, 
dekoncentravimas ir vietos savival
dos plėtra — išlieka „popierinės". 

Atsižvelgiant į tai, kad ateityje 
valdingumo poreikis dar labiau di
dės, Lietuvoje reikalingos ryžtingos 
pas tangos reformuotis. Kaip rodo 
Vakarų Europos šalių patirtis, pa
grindinė valdymo reformos varomoji 
jėga yra valstybės, vyriausybių ar 
net svarbiausiųjų politinių partijų 
vadovų lyderystė ir sutar imas, kuris 
leidžia įveikti įvairių interesų pasi
priešinimą. 

Be to, reformos sėkmė priklauso 
nuo viešojo sektoriaus institucijų, 
ypač atliekančių koordinavimo funk
cijas, veiklos efektyvumo. Pavyz
džiui , valdymo reformos sėkmė 
Jungtinėje Karalystėje yra susijusi 
su ministrų pirmininkų Margaret 
Thatcher ir Tony Blair vadovavimu. 
Gaila, bet Lietuvoje iki šiol nėra pa
tenkin ta nė viena iš minėtų sąlygų. 

Autorius yra Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (TSPMI) dėstytojas. 
Sis komentaras yra Eltos ir TSPMI 
bendro projekto dalis. 

Konservatorė siūlo vadovautis 
moralės kriterijais 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) — 
Tėvynės sąjungos (TS) pirmininko 
pavaduotoja par lamentarė Rasa 
Juknevičienė politikams siūlo vado
vautis ne „kairės-dešinės", o mora
lės kriterijais. 

„Šiandien kaip niekada svarbu 
toliau stiprinti, o gal net ir iš pa
grindų remontuoti Lietuvos politinę 
sistemą. Ir ne tiek brėžti skirtumus 
tarp ekonominės kairės ir dešinės, 
kiek tarp to, kas politikoje padoru ir 
nepadoru, kas tikra ir skaidru, o kas 
melas ir intrigos", — sakė R. Jukne
vičienė. 

Pasak konservatorės, tik po to
kio politinės sistemos „remonto" bū
tų galima išvengti „visiško žmonių 
nepasitikėjimo valdžia ir politika 
apskritai". 

Konservatorės teigimu, art i
miausiu metu Seimas, apsispręsda
mas, ar imsis premjero šeimos vers
lo interesų skaidrumo tyrimo, turės 
galimybę visuomenei parodyti, ar 
yra pasirengęs pasukti moralios po
litikos link. 

„Komisijos 'Draugystės' viešbu
čio perėmimo istorijai išaiškinti su
darymas arba nesudarymas Seime 
bus daugiau nei lakmuso popierėlis. 
Sprendimas parodys, ar Seimas yra 

Rasa Juknevičienė 
Olgos Posaškovos 'ELTA) nuotr 

pasiruošęs stabdyti politinės korup
cijos apraiškas krašte", — sake R. 
Juknevičiene. 

Seimo opozicijai priklausantys 
konservatoriai siūlo parlamentinę 
komisiją, kuri turė tų tirti premjero 
Algirdo Brazausko šeimos verslo rei
kalus , susijusius su buvusio „Drau
gystes" dabar — „Crowne Plaza" 
viešbučio privatizavimu. 

Konservatoriai parengė atitin
kamo Seimo nutar imo projektą bei 
pasiūlė Seimo frakcijoms aptarti ga
limybę jį priimti. 
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EUROPA 

ROMA 
Buvęs Europos Komisijos (EK) 

pirmininkas Romano Prodi tapo opo
zicijos vadovu, per kitus visuotinius 
rinkimus mesiančiu iššūkį premje
rui Silvio Berlusconi, — per centro 
kairiųjų pirminius rinkimus jis su
rinko beveik 75 proc. balsų. 15 proc. 
balsų atiteko rimčiausiam iš šešių jo 
varžovų — komunistų vadovui Faus
to Bertinotti. Balsavime, kuris vyko 
visoje šalyje, dalyvavo maždaug 4 
mln. žmonių — daug daugiau nei 
prognozuota. „Atsakas buvo neįtiki
mas. Tai — svajonės išsipildymas", 
— sakė R. Prodi. Tačiau sekmadie
nio balsavimą užtemdė mafijos dar
bą primenantis 54 metų Francesco 
Fortugno — pietinio Kalabria regio
no viceprezidento — nužudymas. Po
litikas buvo nušautas netrukus po 
to, kai atidavė savo balsą pirminiuo
se rinkimuose. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos bazėje pie

tiniame Basra mieste buvo rastas 
negyvas aukšto rango britų kariuo
menės tyrėjas. Jo kūnas rastas pa
talpoje kariuomenės bazėje. Jis buvo 
karininkas, vadovavęs 61 būriui — 
Karališkosios karo policijos specia
liųjų tyrimų padaliniui. Karininkas 
buvo atsakingas už visų karo lauke 
įvykusių rimtų incidentų tyrimą, 
taip pat tyrimus, kuriuos atlieka 
bendrosios policijos karo lauko tyri
mų grupė. Gynybos ministerija mi
rusį vyrą įvardijo kaip 40 metų Ken 
Masters. Jis buvo vedęs ir augino du 
vaikus. Su šia byla susipažinę šal
tiniai nurodė, kad jokių įtartinų jo 
mirties aplinkybių nėra. 

PRAHA 
Čekijos vicepremjeras Mart in 

Jahn pirmadienį sakė, kad metų pa
baigoje atsistatydins ir pasitrauks iš 
politikos, nors tai ir nenaudinga so
cialdemokratų strategijai prieš kitų 
metų birželį įvyksiančius parlamen
to rinkimus. M. Jahn, kuris ministrų 
kabinete yra atsakingas už ekono

mikos politiką, pavardė turėjo būti 
socialdemokratų kandidatų Prahoje 
sąrašo pradžioje. 35 metų ekonomis
tas, buvęs šalies užsienio investicijų 
agentūros vadovas, yra liberaliau
sias ekonomikos srityje socialdemo
kratų paskir tas vyriausybės narys, 
nors pats šiai partijai nepriklauso. 
Socialdemokratai manė, kad M. 
J ahn yra geriausias jų kandidatas 
siekiant Prahos regione, kur rinkėjai 
t radiciškai remia dešiniuosius, 
įveikti opozicijoje esančią dešiniųjų 
Pilietinę demokratų partiją, kurios 
populiarumas šiuo metu yra didžiau
sias. 

VARŠUVA 
Popiežius Benediktas XVI pa

skelbė, kad tikisi kitų metų birželį 
apsilankyti savo pirmtako Jono Pau
liaus II gimtojoje Lenkijoje. Bene
diktas XVI tai sakė Jono Pauliaus II 
išrinkimo popiežiumi 1978-ųjų spa
lio 16-ąją 27-ųjų metinių proga, duo
damas ilgą interviu Lenkijos televi
zijai. Benediktas XVI, kuris popie
žiumi buvo išrinktas balandį, iki šiol 
buvo išvykęs tik į vieną užsienio ke
lionę — į savo gimtąją Vokietiją rug
pjūčio mėnesį. 

eJAV 

WASHINGTON, DC 
JAV viceprezidentas Diek Che-

nev 2008 metais nesieks orezidento 
•J i 

posto, sekmadienį pasirodžiusiame 
interviu pareiškė jo žmona Lynne 
Cheney. Žurnalui „Time" L. Cheney 
pabrėžė, jog ji kartoja tą patį, ką jos 
vyras jau yra aiškiai pasakęs — jis 
neketina siekti prezidento posto. 64-
erių metų D. Cheney yra sakęs, kad 
nedalyvaus 2008-ųjų metų kovoje del 
Baltųjų rūmų šeimininko posto net 
tuo atveju, jeigu to jo paprašys pats 
prezidentas George W. Bush. 

R U S I J A 

MASKVA 
Čečėnų sukilėlių vadas Samil 

Basajev. paskelbdamas pranešimą 

internete, prisiėmė atsakomybę už 
išpuolius Nalčik mieste, per kuriuos 
žuvo daugiau kaip 100 žmonių. Rusi
jos pareigūnai pranešė, kad per dvi 
dienas t rukusius mūšius Rusijos 
Kaukazo regiono Kabardos-Balkari-
jos sostinėje Nalčik rusų pajėgos nu
kovė 92 kovotojus, tačiau S. Basajev 
priskiriamame pareiškime teigiama, 
kad sukilėliai neteko tik 41 kovotojo. 
Pasak S. Basajev, kovotojai nukovė 
maždaug 140 rusų saugumo pajėgų 
narių, tuo tarpu Rusijos pareigūnai 
nurodė, kad žuvo 33 saugumo pajėgų 
nariai ir 12 taikių vietos gyventojų. 
S. Basajev nurodė, kad a takas Nal
čik vykdė 217 savanorių iš sukilėlių 
Kaukazo fronto ir kad jų taikinys bu
vo 15 karinių objektų. 

AZIJA 

ISLAMABAD 
Pietų Aziją sukrėtusio žemės 

drebėjimo aukų skaičius Pakistane 
perkopė 53,000 ir gali dar padidėti, 
kol gelbėtojai mėgina pasiekti išgy
venusius žmones. Vis dar yra nuo 
griuvėsių neišvalytų miestų, ir aukų 
skaičius gali pakilti iki 70,000 ar 
80,000. Naujausias aukų skaičius 
žymi drastišką šuolį nuo paskutinį 
kartą skelbtų vyriausybės duomenų, 
kurie rodė, kad per smarkų spalio 8 
dienos žemės drebėjimą Pakistanui 
priklausančioje Kašmyro pusėje žu
vo daugiau kaip 25,000 žmonių. 

BEIJING 
Kinijos antrasis pilotuojamas er

dvėlaivis, kuris penkias dienas 
skriejo orbita, pirmadienį sėkmingai 
grįžo į Žemę, o visą šalį apėmė nacio
nalinio pasididžiavimo jausmas dėl 
šios misijos, kurią žiniasklaida vadi
na Kinijos pajėgumų technologijų 
srityje simboliu. „Shenzhou VI" nu
sileido atokiose, Kinijos šiaurėje 
esančios Vidinės Mongolijos stepėse. 
Du astronautai, 40 metų Fei Junlong 
ir 41 metų Nie Haisheng, buvo nu
skraidinti į Beijing, kur buvo sutikti 
kaip didvyriai. Astronautai , kurie 
aplink Žemę apskriejo 76 kar tus 
(3.25 mln. km), jaučiasi gerai. 

Irako rinkėjai 
tikriausiai 

pritarė 
konstitucijos 

projektui 
B a g h d a d , spalio 17 d. 

(„Reuters"/BNS) — Per balsavimą, 
kuris , kaip tikisi JAV, turėjo paremti 
jų politiką Irake, irakiečiai tikriau
siai pr i ta rė naujajai šalies konstitu
cijai, kur ia i griežtai nepri tarė arabai 
sunitai , rodo išankstiniai rezultatai. 

Pirminiais duomenimis, per šeš
tadienį vykusį referendumą pasi
reiškė ta rp bendruomenių egzistuo
jan tys skir tumai, kurie atspindi di
delę e tninę ir religinę įtampą, kuri 
nuo JAV vadovaujamos invazijos 
2003 metų kovą pareikalavo tūks
tančių irakiečių gyvybių. 

„Tai labai gera diena Irako liau
džiai ir ta ip pat — pasaulinei taikai, 
— sakė JAV prezidentas George W. 
Bush. — Demokratinės šalys yra 
taikios šalys". 

Dėl sustiprintų saugumo prie
monių balsavimas vyko beveik be in
cidentų, nors šalies vakaruose, kur 
gyventojų daugumą sudaro arabai 
sunitai , žuvus penkiems JAV karei
viams ir vienam jūrų pėstininkui, 
Irake žuvusių amerikiečių skaičius 
padidėjo iki 1,971. 

Nors kai kuriuose arabų sunitų 
rajonuose rinkėjų aktyvumas buvo 
didelis, daliniai rezultatai rodo, kad 
konstitucijos priešininkams tikriau
siai nepavyko užsitikrinti pakanka
mai balsų, kad ji būtų atmesta. Pa
gal referendumo taisykles, konstitu
cija būtų blokuota, jei trijose iš 18 
Irako provincijų jai nepritartų du 
trečdaliai balsavusiųjų, net jei jai 
pr i ta r tų dauguma visų irakiečių. 

Viešėdama Londone JAV valsty
bes sekretorė Condoleezza Ricė sa
kė, kad konstitucijai tikriausiai bu
vo pr i tar ta . Tai papiktino kai ku
riuos arabų sunitų vadovus, kurie 
kaitino ją spaudžiant pareigūnus iš 
anksto nustatyt i rezultatus. 

Rinkimų komisijos pirmininkas 
Hussein ai Hendawi sakė, kad rin
kėjų aktyvumas buvo 63-64 proc. — 
daugiau nei sausio mėnesį, kai pir
muosiuose laisvuose rinkimuose bal
savo 58 proc. visų rinkėjų. 

Turkų rašytojas p ikt inasi dėl bylos 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 Tel. 1800-775-7363 

Istambul, spalio 16 d. 
(AFP/BNS) — Garsus Turkijos ro
manistas Orhan Pamuk tikisi, kad 
bus išteisintas dėl prieštaringai ver
tinamų jo atsiliepimų apie armėnų 
žudynes, tačiau įspėjo, kad bylos 
prieš intelektualus kelia grėsmę 
Turkijos siekiui įstoti į Europos Są
jungą. 

„Nemanau, jog būsiu pripažin
tas kaltu šioje byloje, tačiau šalis, 
kuri verčia savo rašytojus kentėti 
teismuose, negali tapti ES nare", — 
duodamas interviu televizijos kana
lui „CNN Turk" sakė 53 metų O. Pa
muk. 

Tarptautinio pripažinimo sulau
kusius ir į daugelį pasaulio kalbų iš
verstus romanus „Mano vardas rau
donas" ir „Sniegas" parašiusio auto
riaus teismas turėtų prasidėti gruo
džio 16-ąją. Jis kaltinamas ..Turkijos 
identiteto žeminimu", nes duodamas 
interviu vienam Šveicarijos laikraš
čiui sakė: „Šioje šalyje buvo nužu
dyti vienas milijonas armėnų ir 

30,000 kurdų, tačiau niekas, išsky
rus mane , nedrįsta apie tai kalbėti". 

Jeigu O. Pamuk bus pripažintas 
kaltu, j am gresia kalėjimas nuo še
šių mėnesių iki trejų metų. 

Osmanų imperijos metais ar
mėnų pat i r tas genocidas ir pietryčių 
Turkijos kurdų konfliktas, apie ku
riuos kalbėjo O. Pamuk, sukėlė vi
suomenės pasipiktinimą, esą rašyto
jas išduoda nacionalinius interesus. 

O. Pamuk sake sulaukęs net ke
leto gras in imų nužudyti . Vakarų 
Turkijos provincijos pareigūnas įsa
kė konfiskuoti ir sunaikinti jo kny
gas, tačiau įsakymas buvo atšauktas 
įsikišus vyriausybei, kuri rūpinasi 
geru įvaizdžiu Europos Sąjungoje. 

„Neats isakau savo žodžių", — 
televizijai sakė O. Pamuk. 

,,Mano tikslas buvo pradėti šiek 
tiek diskutuoti apie šį tabu. nes šis 
tabu t rukdo mums įstoti į ES'', — sa
kė jis, kalbėdamas apie armėnų žu
dynes, kurias daugelis šalių pripaži
no genocidu. 
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VIS TIEK PAVOJINGA 

K l a u s i m a s . Bevaikšč iodami 
miškelyje ir besigėrėdami rudenė
jančia gamta , pas tebė jome labai 
gražios, raudonai oranžinės spalvos 
vijoklinius augalus, apsivijusius ant 
krūmų ir kai kurių medžių. Ar tai 
gali būti nuodingosios vijoklės (poi-
son ivy)? Norėjome jų prisiraškyti , 
bet pabijojome. Kai kur ie augalai jau 
turėjo palyginti storus s t iebus ir bal
tas uogas. 

A t s a k y m a s . Ko gero, ta i t ikrai 
buvo ta nelemtoji nuodingoji vijoklė. 
Ypač jeigu turėjo tr is l apus ir baltas 
(arba balzganas), smulk ias uogutes, 
augančias kekėmis. Gerai , kad ne-
susigundėte paliesti, nes šiandien 
jau kentėtumėte nuo ba i saus nie
žėjimo ir net žaizdų. 

Retas žmogus yra a t s p a r u s ,,poi-
son ivy" nuodams — „urushiol" . 
Nors augalas neat rodo „riebaluo
tas", bet šiuo „urushiol" aliejumi yra 
persotintos visos jo da lys : lapai, 
šaknys, stiebai, vaisiai. Net sudžiū
vę lapai ar stiebai gali pridaryti 
bėdos. Amerikoje yra t rys augalai, 
turintys tą patį nuodingą aliejų — be 
„poison ivy" dar yra ,,poison oak" ir 
„poison sumac". 

„Poison oak" — nedaug panašus 
\ ąžuolą, daugiausia ta i išsišakojęs 
krūmas, auga Kalifornijoje ir kitose 
vakarinėse ar pietinėse valstijose; 
„poison sumac" (šiek t iek lapai pri
mena šermukšnį, tik s tambesni ir 
„plaukuoti"), r a n d a m a s Illinois ir 
aplinkinių valstijų ( Ind iana , Wis-
consin, Michigan) pelkėtuose miš
kuose, raistuose, nors y ra palyginti 
retas. 

Su „poison ivy" v isa i k i tas 
reikalas — jis auga visur . Kartais 
kaip krūmelis , je igu n e t u r i kur 
„lipti", kartais kaip vijoklė, o kartais 
kaip žolė. Pagrindinė apsauga : su ja 
susipažinti ir jos vengti . Lapai trys: 
du priešpriešiniai, t rečiasis išaugęs 
iš jų tarpo. Pavasarį švelniai žali, 
net truputį rausvi, vasa rą vešlūs, 
tamsiai žali, rudenį gražiai paraus
ta. Dauginasi sėklomis , šaknia
stiebiais. Labai sunku išnaikint i . 

Palietus šią vijoklę, reikia nedel
siant užkrėstą vietą nuplau t i , kol 
aliejus neįsisiurbė į odą. Galima 
užsikrėsti ir nuo drabužių, ir nuo 
naminių gyvuliukų (pvz., šuns) , 
jeigu jie prisilietė vijoklių. Užmetus 
vijoklėmis apsivijusį pagal į an t 
laužo, galima užsikrėsti nuo dūmų. 
Žodžiu, jų reikia visokeriopai saugo
tis. Amerikiečiai t u r i priežodį: 
„leaves of three, let it be!" — jeigu 
augalas trilapis, palikite jį ramybėje 
(žinoma, čia neina kalba apie do
bilą). 

NUODINGI GYVIAI 

K l a u s i m a s . Savo garaže, kur 
laikau sukrautus įvairius įrankius, 
radau nematytą rudą vorą. Gaila, 
negalėjau jo sugauti — įlindo gilyn į 
plyšį sienoje. Dabar pradedu galvoti, 
a r tai nebuvo tas vadinamasis 
„recluse spider", apie kurį pastaruo
ju metu nemažai rašoma. Ar galėtu
mėte truputį apie tuos vorus para
šyti? Ar yra daugiau pavojingų vorų 
Illinois ir Michigan valstijoje (ten 
mes turime vasarvietę)? 

A t s a k y m a s . Nežinau, ar Jūsų 
klausimas įsirikiuoja į šių skilčių 
apimtį, bet mėginsiu atsakyti, nes iš 
esmės mūsų apinkoje gyvena ir nuo
dingi, ir nenuodingi gyviai, su ku
riais anksčiau ar vėliau tenka susi
durt i kiekvienam, dirbančiam darže 
bei aplink namus . 

Žalianykštis iš anksto atsiprašo, 
kad nežino lietuviškų tų nuodingų 
vorų pavadinimų. Kadangi J u m s 
svarbu vorus atpažinti ir jų pasi
saugoti, pavartosiu angliškus pava
dinimus. Gal kas iš mūsų skaitytojų 
žino, kaip jie vadinasi lietuviškai? 
Parašykite, būsime tikrai dėkingi. 

Vorai (nuodingi ir nenuodingi), 
vapsvos, bitės, skruzdės ir daug kitų 
priklauso „antropod" šeimai, lot. Hy-
menoptera. Visi šie gyviai turi nuo
dų, kurie iššaukia reakciją — vieniems 
t ik nepatogumą, kitiems, kurie 
t iems nuodams alergiški, net mirtį. 

Amerikoje nuo šių gyvių nuodų 
kasmet miršta daugiau žmonių (apie 
25,000), kaip nuo bet kokių kitų, 
įskaitant nuodingas gyvates. Todėl 
svarbu juos atpažinti, žinoti, kur jie 
dažniausiai gyvena, jeigu įmanoma 
— sunaikinti , arba vengti tiesiog iš 
tolo. Vorui įkandus, jeigu pasirodo 
reakcija, kreiptis į gydytoją. 

Reikia atsiminti, kad vorai sten
giasi šalintis žmonių ir pavojaus 
(kaip Jūs pastebėjote, kai voras 
pasislėpė). Savo nuodus pavartoja 
t ik tuomet, kai kitos išeities nelieka, 
pvz., kai žmogus netyčia prispau
džia ar paliečia vorą bei tinklą, ku
riame voras tyko grobio. 

Pačios pavojingiausios vorų rū
šys, randamos Jūsų minėtose valsti
jose, yra dvi: „Black widow spider" 
(galėtume jį pavadinti „juodąja 
našle"), lot. Latrodectus mactans, ir 
,,Brown Recluse Spider", lot. 
Loxosceles reclusa (pažodžiui išver
tus — voras atsiskyrėlis, slapukas). 

,,Brown recluse" Illinois valstijo
je a ts i rado palyginti neseniai — 
anksčiau j is būdavo dažniausiai 
sut inkamas pietinėse valstijose. Da
bar jau pasitaiko Illinois, Indiana, 
Iowa, Ohio, Michigan, Pennsyl-
vania, New Jersey ir kitose valsti
jose. Kol kas labai retai (jeigu išvis) 
randamas šiaurinėse ar šiaurės rytų 
valstijose. 

„Brown recluse" vorai mėgsta 
nuošalumą — sausus rūsius, tuš
čius pastatus, garažus, sandėliukus, 
kuriuose sudėti ilgą laiką nejudina-
rm^iaiktai. Taip pat gali būti randa
mi ir lauke — po dideliais akme
nimis, rąstais, kuriais apdėtos lys
ves. Kartais susikrausto į rūbines, 
jeigu jose daug daiktų, dėžių, retai 
valomos. Šie vorai medžioja naktį ir 
paprastai nėra agresyvūs, išskyrus, 
kuomet neturi progos pabėgti. 

Kaip atpažinti? „Brown recluse 
spiders" yra pailgi, vidutinio dydžio 
2-4 cm (0.8-1.6 colio) dydžio — įskai
tant kojas (visi vorai turi 8 kojas); jų 
spalva — nuo tamsiai rudos iki tam
siai geltonos. Jie taip pat turi 6 akis 
— kiti vorai turi 8, išdėstytas pus
lankiu poromis ant voro viršugalvio. 
Pagrindinis žymuo: tamsesnis, 
smuiko pavidalo ženklas, prasi
dedantis nuo akių (viršugalvio) ir 
nusidriekiantis per visą voro kūną. 

,,Brown recluse" vorui įkandus 
pradžioje nedaug skauda. Praėjus 
2-8 valandoms, įkąsta vieta paraus
ta, prasideda skausmas, po 3-4 
dienų vieta ištinsta ir įgauna tam
siai raudoną, kone violetinę, spalvą. 
Praėjus dar kelioms dienoms, at
siveria žaizda, kuri vis gilėja ir negy
ja. Taip pat gali pakilti tempe
ratūra, a ts i randa silpnumas, sąna
rių skausmas, gaivos svaigimas. 

Vorui įkandus, jokios pirmosios 
pagalbos nereikia (tuo metu ji nėra 
veiksminga), bet, atsiradus kitiems 
simptomams, būtina kreiptis pas 
gydytoją. Tiesa, mirtis nuo įkandimo 
dažniausiai ištinka vaikus, vyresnio 
amžiaus a r silpnos sveikatos asme
nis, bet apskritai, įkandimo poveikis 
savaime, be gydytojo pagalbos, ne
praeina. 

„Black widow" voro — pavojin
giausia yra patelė. Ją atpažinti 
nesunku: kūnas juodas, žvilgantis, 
maždaug 1.5 cm (0.6 colio) ilgio, 
apačioje turi dažniausiai raudonos 
spalvos „smėlio laikrodžio" (hour-
glass) ženklą, nors kartais tas žen
klas panašesnis į kelis trikampius 
arba neaiškios formos figūrą. Pa
tinėliai žymiai mažesni, paprastai 
rudos (kiek pamargintos; spalvos ir 
žmogui nepavojingi. 

„Black widow" vorai randami 
visose valstijose, išskyrus Aliaską, 
nors dažniausiai įkandimų pasitaiko 
pietrytinėse valstijose. 

Šių vorų tinklai mezgami pa
žeme, yra nesimetriškos (ne tokios, 
kaip kitų vorų) formos. Jie mėgsta 
slėptis po atšokusia medžių žieve, 
akmenimis, lauke sukrautomis mal
komis, prie vandens čiaupų, rūsiuo
se, garažuose, palėpėse, sandėliu
kuose, daržinėse, kartais pelių ar 
kitų graužikų olose. 

Geriausias būdas šiais vorais 
atsikratyti — dažnai valyti minėtas 
patalpas, sunaikinant voratinklius. 
Po laiptais, apie langus ir duris ga
lima laikas nuo laiko nuplauti 
stipria vandens srove iš švirkšto. 
Vorais užkrėstose vietose dirbant, 

dėvėti pirštines, ilgomis rankovėmis 
palaidinukes arba marškinius. 

„Black widow" vorui įkandus, 
pajuntamas tarytum dūris adatėle 
(jokia pirmoji pagalba nėra efektyvi, 
nes nuodai j au pateko į organizmą). 
Netrukus ats i randa skausmas ir dvi 
raudonos įdūrimo žymės. Skausmas 
paprastai tęsiasi 12-48 vai. Jeigu 
nesikreipiama į gydytoją, pradeda 
skaudėti raumenis, a ts i randa trau
kuliai, jaučiamas sunkumas krūti
nėje, sąnarių ir raumenų sustingi
mas, nepaprastas skausmas vidu
riuose, paralyžius... Mirtis ištinka 
4-5 proc. įkąstų asmenų. 

Būtina iššaukti greitąją ir pa
tekti į ligoninę, kur įleidžiami prieš
nuodžiai ir suteikiama kitokia me
dicininė pagalba. 

Nors klausėte tik apie vorus, bet 
paminėsiu dar vieną nuodingą gyvį, 
kurį nesunku sutikti savo aplinkoje, 
ypač žmonėms gyvenantiems pieti
nėse JAV valstijose. 

Tai „Centipede", lot. Chilopoda, 
lietuviškai galėtume pavadinti šim
takoju, nes šis gyvis iš tikrųjų turi 
nuo 15 iki 100 porų kojų (gali būti ir 
dar daugiau), išdėstytų abipus ilgo 
2.5-25 (!) cm (1-10 colių) tamsiai 
rudo arba juosvo kūno. Atrodo, kad 
ir šimtakojo galva, ir užpakalinė 
kūno dalis užsibaigia labai panašiai 
— dviem kietomis žnyplelėmis. Šim
takojo nuodai sukaup t i dviejose 
kojose, tuoj pat prie galvos (kitos 
kojos nenuodingos ir nepavojingos). 
Nuodus įleidžia, pradurdamas au
kos odą šių kojų „nageliais". 

Gyvena po akmenimis , lento
mis, medžių žieve, plyšiuose, rūsiuo
se, rūbinėse ir kitose drėgnose, sau
giose patalpose. Taip pat vietovėse, 
kur gausu šimtakojų, įsitaiso į.mieg
maišius, batus, kuprines, tad sto
vyklautojai ar poilsiautojai turėtų 
tuos daiktus iškratyti prieš varto
jant. Medžioja naktimis — minta 
vabalais, vorais, vabzdžiais. Nors 
šimtakojų nuodai skausmingi, bet 
retai pasitaiko mirčių. 

„Centipede" įkandus, skausmas 
būna labai aštrus. Netrukus įkąsta 
vieta parausta (labai ryškūs yra du 
dūriai, pro kuriuos įleisti nuodai), su
tinsta ir labai skauda. Skausmas pra
eina per 4-5 vai. Retais atvejais pa
rausta ir sutinsta visa įkąstoji galūnė. 

Po įkandimo pažeistą vietą nu
plauti su muilu ir vandeniu, užpilti 
„ammonia" (10 proc. stiprumo), dėti 
šaltus, š lapius konpresus (labai 
padeda juos suvilgant „magnesium 
sulfate" skiediniu), galima imti nu
skausminimo vais tus . Tik retais 
atvejais būtina kreiptis pas gydyto
j a 
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LIETUVIU TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

LIETUVIU DIENOS 
Rudeniška vasara s tambiausia

me Vakarų pakrantės didmiestyje 
Los Angeles. Lietuvių bendruomenė
je ir aplinka, ir širdis ka is ta nuo 
įvykių... Ilgametė mokytoja, „Spin
dulio" tautinių šokių grupės vadovė 
Danguolė Razutytė—Varnienė, praė
jusį savaitgalį vykusių kasmet inių 
tradicinių šiose apyl inkėse ren
giamų Lietuvių dienų par ink ta Gar
bės viešnia (Grand Marshal) , svei
kindama visus atvykusiuosius šešta
dienio popietę Šv. Kazimiero lietu
viškos parapijos kieme, priminė, kad 
šiemet — tai jau 19-oji mūsų tau
tiečių šventė didžiausiame Califor-
nia valstijos mieste. Netekę tėvynės 
— tiek prasidėjus raudonojo maro 
agresijai, tiek Sibire, tiek laisvajame 
Vakarų pasaulyje — mūsų tautiečiai 
visgi neužmiršo kultūros, tradicijų. 
J u k ir t remt in ių a t s imin imuose 
skaitome: pasislėpę, tylomis niūniuo
davę dainas, giesmes, kiek išgalėda
mi paminėdavę taut ines bei reli
gines šventes. Žinojome, kad Vaka
ruose lietuviai laisvai neša trispalvę, 
buriasi į dainų, šokių šventes. Tad 
viltis buvo gyva... O ir okupuotoje 
Lietuvoje kultūra, tradicijos buvo, 
t ik gal šiek t iek a t s idūrus ios 
pogrindyje. Dabar visa tai atmintyje 
— lyg nesuvokiamas, baisus sapnas . 
Tačiau niūrios mintys iškart išsi
sklaidė apsi lankius Los Angeles 
Lietuvių dienose. Šokiai, da inos , 
rankdarbiai , nosį kuteno gardžių 
patiekalų kvapai... 

Sugiedojus JAV ir Lietuvos him
nus, į sceną buvo pakviestas vietinis 
folklorinis ansamblis „Spindulys" bei 
tautiškos muzikos kapela „Sodžius", 
atvykusi iš Čikagos. Pas i rodė ir 
pramoginių šokių grupė „Retro", 
vietos mergaičių ansamblis bei tau
tinių šokių grupė iš Čikagos — 
„Grandis"'. LR Garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas oficialiai pa
sveikino ir pristatė Los Angeles me
rą Antonio Vallaraigosa, kuris pirmą 
kartą apsi lankė tokioje l ietuvių 
šventėje. O pasirodo Reivydų sūnus 
Vytas Los Angeles gimnazijoje mo
kosi vienoje klasėje su „Angelų" 
miesto vadovo sūnumi Antonio 
Villaraigosa, Jr . J is ir perdavė per 
savo klasioką kvietimą merui atvyk
ti į Lietuvių dienas. Lietuvos Vyčių 
organizacijos Los Angeles kuopos 
pirmininkė Marytė Šepikaitė įdėjo 
daug darbo su Los Angeles miesto 
vadovo įstaiga, dėl to Antonio Val
laraigosa — lietuvių šventėje! Į Los 
Angeles taip pat atvyko ir LR am
basadorius Vygautas Ušackas, kuris 
kartu su V. Čekanausku ir jo žmona 
Janina . ) taip pa* Los Angolos 

Lietuvių bendruomenės apylinkės 
pirm. Dariumi Udriu sutiko merą ir 
t rumpai papasakojo apie šią šventę, 
jos kilmę. Los Angeles apylinkių 
l ietuviškas jaunimas savo miesto 
merą pasitiko tautinių juostų „kori
doriumi". Svečias pasveikino susi
r inkusius, pagyrė už įdomią pro
gramą. Paminėjo, kad viena jo misi
jų — lankyti visas tautines ben
druomenes . Iš Čikagos specialiai 
pakviestos skudučių ir kanklių 
grupės „Gabija" muzikantės Giedrė 
Elekšytė ir Milda Razumaitė merą 
Vallaraigosa pavaišino tradicine lie
tuviška duona, druska ir midumi. 
Tuo tarpu Elėja, Noatė, Dorėja At
kočiūnaitės pagrojo „Suk suk ratelį". 
Pr ieš savai tę Los Angeles mero 
dukra ištekėjo. Tad Lietuvių dienose 
po A. Villaraigosa kalbos jai buvo 
perduota nuo mūsų tautiečių ypatin
ga dovana — tradicinis šakotis! Po to 
svečias su visais mielai fotogra
favosi. Domėjosi paroda, kurioje 
buvo mūsų tautos juvelyrų darbų, 
knygų, rūbų, lietuviško maisto. 

Kitų Lietuvių dienų svečių tarpe 
išskirtinio dėmesio susilaukė, pir
mąkart Lietuvių dienų proga ren
gėjų organizuotas „lietuviškas krui
zas". Nuo Marina Del Ray uosto 
pr ieplaukos šeštadienio vakare 
išplaukė apie 350 labiausiai norė
jusių pratęsti linksmybes ir ant van
dens lietuvaičių. Dauguma jų pasi
rinko organizatorių pasiūlytą paketą 
„su vakariene", o dar kelios dešimtys 
prisijungė prie savo tautiečių vėliau 
vakare tik šokiams. Visgi jau ge
rokai po vidurnakčio į vieną praban
giausių Los Angeles vietovių atgal 
parpludyti „Lithuanian Cruise" da
lyviai liko be galo patenkinti ligi 
valiai prisišokę pagal specialiai iš 
Lietuvos atkviesto DJ „Mamania" 
sumaniai kaitaliotos lietuviškos ir 
vakarietiškos popmuzikos derinį bei 
čikagiečių „Sodžiaus" (kuris Los 
Angeles Lietuvių dienose pasipildė 
vietinėse apylinkėse gyvenančiais 
Margar i t a ir Gintaru) at l iekamą 
gyvą muziką. 

Ir sekmadienį — antrąją Lie
tuvių festivalio dieną dalyvių lietu
viškosios Los Angeles parapijos 
kieme netrūko (per abi dienas žmo
nių Lietuvių dienose apsilankė 
beveik 4,000). Renginį vainikavo net 
dviejų loterijų pagrindinių prizų 
t raukimas. Pačių organizatorių su
ruoštoje loterijoje laimingiausias 
pasirodė kaliforniečio Richard Vasel, 
Jr . , bil ietas, kuris laimėjo 1,000 
dolerių piniginį prizą. 500 laimėjo iš 
Michigan valstijos Lietuvių dienose 
apsilankiusi Vita Rimvydaitė, dar 

~ERft DAUA3 PRJNSKSS. MD 
V.A«\AK »'. PANA SrZ 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Eigir: 847-289-8322 
McHenry: 815-363-9595 
SkGrove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

Vidaus figos 
EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C, 

V ILJMUw LlvjiŲ \ji Y L/ Y i UJAv) 
Kalbame lietuviškai 

6918W.ArcherAve.Ste. 5 r 5 
Cnicago. IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

keli mūsų tautiečiai džiaugėsi pra
turtėję keliais š imtais dolerių. 
Atskirą loteriją pravedė gerai AL 
skaitytojams pažįstamos „Doleris" 
kelionių bendrovės savininkas Do
natas Galentas, kuris nepagailėjo 
Įsteigti itin rimtos dovanos — vie
nam laimingajam(-ai) šios firmos 
rengtos loterijos bilieto pirkėjui(-ai) 
numatytos nemokamos kelionės į 
Lietuvą. Laimė nusišypsojo Elenai 
Eidintienei, kuri dabar galės įgy
vendinti savo svajonę — kelionę į 
tėvynę per ateinančias Kalėdas. 
Apskritai, šis įvykis — didelis impul
sas ir viltis, jog Lietuva jau atsistojo 
ant savų laisvų kojų ateities gyve
nimui. Tai įrodymas, kad Justino 
Marcinkevičiaus pranašinga poezija 
virsta tikrove („Kiek rovė, neiš
rovė"). Žmonės nenusivylė, dirbo, 
tikėjo ateitimi ir savo jėgomis, lais
valaikiu organizavo šventes. Viena 
jų — Los Angeles Lietuvių dienos. O 
štai kokią nuomonę išsakė Los 
Angeles LB apylinkės pirmininkas 
Darius Udrys: „Man asmeniškai la
bai džiugu buvo stebėti, kaip drau
giškai ir linksmai bendravo įvairių 
kartų ir bangų lietuviai — manau 
tai mūsų — Los Angeles lietuvių 
bendruomenės stiprybė. Taip pat 
labai didžiuojamės, kad šiame ren
ginyje apsilankė miesto meras 
Antonio Villaraigosa, praleido Lie
tuvių dienų šventėje net pusantros 
valandos, apžiūrėdamas visus eks
ponatus ir iš įvairių Amerikos vietų 
sugužėjusių lietuviškus daiktus 
siūlančių prekeivių nukrautus sta-

'SKAS M.Z. 
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Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

-e-cnt, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard Ir EIrnhurst ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDCUOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tei. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui katėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

lus. Lietuvių dienos yra didžiausias 
šio didmiesčio apylinkėse gyvenan
čių lietuvių kasmetinis renginys. 
Kiekvienąkart tokį suruošti kainuo
j a dešimtys tūkstančių dolerių ir 
dešimčių, jei nei šimto ar daugiau 
žmonių pastangos bei pagalba. Del 
to mums svarbu ne tik, kad toks 
renginys materialiai atsipirktų (kas 
šiemet, jau šiandien galime pasakyti 
ir įvyko), bet kad liktų ir vadinamas 
'buferis', kuris leistų kiekvienais 
metais šio festivalio programą gerin
ti. Žinau, kad mūsų Lietuvių dienų 
dabar t inis komiteto pirmininkas 
Aidas Mattis ir jo puiki komanda 
nori dar labiau sustiprinti Los An
geles Lietuvių dienų finansinę padė
tį, kad ateinančių metų renginius 
galėtume planuoti drąsiai ir išradin
gai, nesibaiminant, jog pritrūks lėšų 
prieš pat tokią šventę". Na, o jau į 
Čikagą sugrįžęs, Los Angeles Lietu
vių dienų 2005 metų komiteto pir
mininkas Aidas Matt is taip pat 
pareiškė, kad yra labai patenkintas 
pagrindinešių metų Los Angeles 
lietuvių švente ir tikisi kitiems 
metams — 20-osioms jubiliejinėms 
LA Lietuvių dienų metinėms — 
stambiausio, geriausio lietuviško 
festivalio Los Angeles miesto istori
joje. Linkime šios tikrai neeilines 
Vakarų pakrantės lietuvių šventės 
rengėjams neprarasti tokio entuziaz
mo dar daugelį metų ir prisidedame 
prie visų išreiškiant didelę padėką ir 
pagarbą šio renginio sumanytojams, 
rėmėjams ir organizatoriams. 

L a u r v n a s Misevičius 

Amb. V. Ušackas Lietuvių dienose 

Los Angeles Lietuvių dienose — Los Angeles miesto meras Antonio Vallaraigosa 
(viduryje) su festivalio lankytojais (pirmasis iš dešinės - Tony Mažeika). 

Lietuvos Respublikos (LR) am
basadorius JAV Vygaudas Ušackas 
spalio 1 d. dalyvavo Los Angeles, 
California Lietuvių dienose bei susi
tiko su miesto meru Antonio Vil
laraigosa. 

Ambasadorius V. Ušackas merui 
pristatė Lietuvos verslo perspekty
vas, ragindamas atrasti ir paskubėti 
išnaudoti investicijų, prekybos ir tu
rizmo galimybes vienoje dinamiškiau
sių ir sparčiausiai augančių ekono
mikų visoje 25 narius vienijančioje 
Europos Sąjungoje (ES). Ambasado

rius V. Ušackas sakė, neabejojąs, 
kad naujojo mero kadencijos metu 
ryšiai ir bendradarbiavimas tarp gi
miningų Los Angeles ir Kauno mies
tų dar labiau sustiprės. V. Ušackas 
pažymėjo, kad Atlanto vandenynas 
giminystės ryšiais jungia jau beveik 
12 Lietuvos ir JAV miestų. 

Lietuvos ambasadorius taip pat 
atidarė metinę Los Angeles lietuvių 
šventę — „Lietuvių dienas 2005". 
Šventėje dalyvavo lietuvių kilmes 
Hollywood aktorė Rūta Lee. 

LR ambasados praneš imas 

http://www.iilinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Ste
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AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 
spalio 21-23 d. Čikagoje 
Visuomenė kviečiama dalyvauti ir 

aptarti išeivijos lietuvių ateitį. 

Penktadienis, spalio 21 d . 7:00 vai. vak. 
Prieškongresinis susitikimas 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

6500 S Pulaski Rd, Chicago 

dr. D. Furmonavičius 

r i r P p nr\ (amunas K ftftHr %f ata: 

dr. Michael Szporer 

dr. Lee Edvvards 

Šeštadienis, spalio 22 d. 
9:00 vai. r. — 4:00 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero Seserų vienuolyne 
2601 W Marquette Rd, Chicago 

Svarstybos: 
Rytinė programa 
• ALTui 90 metų — taškas ar šauktukas? 

moderatorius Pranas Jurkus 

• Naujas imigraci jos įstatymas — ką jis 
. žada? Saulius Kuprys 

• Karaliaučius — Europos dilema. Kaip ją 
spręsti? dr. Darius Furmonavičius 

• Kur nutekės Naujoji banga, smegenys ir 
pinigai? Simpoziumas 

Popietinė programa 
• ALTo Bataliono likimas Henry Caidis 

• Komunizmo aukų įamžinimas dr. Lee 
Edvvards ir dr. Ramūnas Kondratas 

• Lietuva ir jos kaimynai antidemokratinių 
jėgų akivaizdoje dr. Michael Szporer 

• Pabaiti jo kraštai — dabartis ir ateities 
viziia Thomas Navratil, JAV Valstybės 
departamento Šiaurės Europos ir Pabaitijos 
skyrius 

Šeštadienis, spalio 22 d. 
7:00 vai. v. 
IŠKILMINGAS KONGRESO POKYLIS 
Chicago Athletic Association 
12 South Michigan Avenue, Chicago 

Sekmadienis, spalio 23 d. 
9:00 vai. r. 
Akademija, Kongreso uždarymas 
Šv. Kazimiero Seserų vienuolyne 
2601 W Marquette Rd, Chicago 

10:30 vai. r. 
Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo Bažnyčioje 
6812 S VVashtenavv Avenue, Chicago 

11:30 vai. r. 
Atsisveikinimo pabendravimas ir užkanda 
parapijos salėje. 

Išankstinė Kongreso ir banketo registracija 

Amerikos Lietuvių Taryba 
6500 S Pulaski Rd. Chicago, IL 60629 
tel: 773-735-6677 fax: 773-735-3946 

el-paštas: ALTCenter@aol.com 

Visi kv ieč a m i į 
A m e r i k o s l i e t u v i ų k o n g r e s o p o k y l į 

šeštadieni spalio 22 d. 

Chicago AthŠetic Association 
12 South Michigan Avenue,. Cnicago 

Garbės svečiai 
dr. Thomas Navratil iš JAV Valstybės departamento 

dr. Lee Edvvards, Komunizmo aukų paminklo fondo pirmininkas, 
Diplomatinių tarnybų atstovai 

Programą atliks solistė Dalia Lietuvninkienė 
• 

kokteiliai 6:30 v.v. • vakarienė 7:00 v.v. • 60 dol asmeniui 

jūsų patogumui, bus galima nuvykti į banketą autobusais. 

Autobusas A išvažiuoja iš St. Mary parapijos (Riverside) 5:30 vai., 
sustodamas prie Cicero Šv. Antano bažnyčios 5:45 vai. 

Autobusas B išvažiuoja iš Seselių kazimieriečių vienuolyno Marquette 
Parke 5:30 vai sustodamas prie Brighton Park Nekalto Prasidėjimo 

bažnyčios 5:45 vai. Abudu autobusai grįš iš miesto 10:00 vai. 

Registracija pokyliui: 
Amerikos Lietuvių Taryba 

6500 S Pulaski Rd. Chicago, IL 60629 
tel: 773-735-6677 fax: 773-735-3946 

ALTCenter@aol.com 

* • 
• • 
• Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skirtas Lietuvos • 
* Nepriklausomybės atkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti. * 

Konkurso organizatoriai: JAV LB Kultūros taryba ir Čiurlionio # 

galerija Čikagoje. 

Konkurso tema - „Atgimusi Lietuva". 

Atlikimo technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, tem
pera ir kt. 

Darbų dydis ne mažesnis, kaip 16x20 coliai (inčai), arba 40x50 cm. 

Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 m. iki 18 
m. ir nuo 18 m. iki 25 m. 

Konkurso darbų atsiuntimo terminas 2005 m. lapkričio 1 d. 

Darbai bus premijuojami: pirmoji premija 300 dol., dvi premijos 
po 200 dol. ir tris premijos po 100 dol . 

Konkursui darbus siųsti Čiurlionio galerijos adresu: 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636 JAV. 

Kartu su darbu atsiųsti trumpą biografiją. Darbo kitoje pusėje 
užrašyti vardą, pavardę, amžių ir nuorodą „Dailės konkursui". Kilus 
klausimams, kreiptis į Laimą Apanavičienę Čiurlionio galerijos 

į adresu, arba e-paštu: laimaa@hotmail.com. 

# « « « # # # « «? • • 0 « « # • • & * « « * * * * » » » $ # « « « # « •+ • • • •# • •#+ • • •4 9 « 

Dr, Jono Adomavičiaus stipendijų fondo pranešimas 

• 

* Dr. fonas Adomavičius 1996 metais įsteigė ypatingai talentingiems ir neturtingiems studentams Lietuvoje remti Stipendijų fondą, paaukodamas 
100,000 doleriu ir leisdamas naudoti tik metinį kapitalo pelną. Stipendijomis gali pasinaudoti visų sričių ypatingai talentingi ir neturtingi besimokan- * 
tys jaunuoliai. * 

Stipendijų fondo komisija apsvarsčiusi gautus prašymus 200S—2006 mokslo metams, stipendijas paskyrė keturiolikai (14) studentu studijuo- v 

jantiems įvairiuose universitetuose Vilniuje ir Kaune, iš jų penkiems (5) moksleiviams iš Švenčionių, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus rajonų. Išdalinta 
S, 200 dolerių. 

Visų stipendijas gavusiu vardu Fondo komisija nuoširdžiai dėkoja kilniajam dr. jonui Adomavičiui už jiems suteikta galimybe tęsti studijas. 

* # # * » » # * * » # * * « # # * « » * * » » * * * * # » * » * • • • • • # • • • • • • • # • • • • # • • • • # • • # • • • # # 4 * * » # * • * £ < ¥ « * S # # * a # 

mailto:ALTCenter@aol.com
mailto:ALTCenter@aol.com
mailto:laimaa@hotmail.com
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LOS ANGELES, CA 

LOS ANGELES 
PER ŽILVINO IR IRENOS 

KONCERTĄ NENUSĖDĖJO! 
Rugsėjo 24 d. Lietuvos popmu

zikos superžvaigždes Ireną Starošai-
tę ir Žilviną Žvagulį Los Angeles lie
tuviai sutiko su neįprastu entuziaz
mu. Savo galingu balsu pirmą kon
certo dalį publiką išjudino Irena Sta-
rošaitė. Vos prasidėjus pirmajai dai
nai, žiūrovai pašoko ant kojų ir nesi
liovė šokę iki pat koncerto pabaigos. 

Po pertraukėlės scenoje pasirodė 
ir susirinkusiuosius tuoj pat pake
rėjo šių metų Lietuvos šlagerių kara
lius Žilvinas Žvagulis. Savo energija 
ir nuotaikingomis dainomis Žvagulis 
publiką įvarė į gryniausią šėlsmą! 
Kažin ar Los Angeles lietuvių para
pijos salė kada regėjo labiau įsi
linksminusią publiką — kartu su 
žiūrovais, rodos, siūbavo net salės 
sienos! 

Svečius „Švyturio" ir „Utenos" 
alum, lietuvišku šampanu, šeimi
ninkių Zitos Kavaliauskienės ir 
Mildos Merkevičienės pagaminta 
lietuviška česnakine duona ir pyra
gėliais su mėsa vaišino Los Angeles 
Lietuvių bendruomenės valdybos 
svetainė ir baras. 

Koncertą organizavo Los An
geles Lietuvių bendruomenės valdy
ba. Tai — pelno nesiekianti organi
zacija, remianti išeivijos lietuvių 
visuomeninę veiklą bei propaguojan
ti Lietuvos kultūrą (svetainė 
w w w . L A L i t h u a n i a n s . c o m ) . 
Atlikėjų gastroles JAV organizavo 

-Čikagos „Showcentras". 
Koncertą rėmė įmonės Bidz.com, 

AandASatellite, Amex Movers, De-

Žilvinas Žvagulis 

šert Plastic Surgery Centers ir Red 
Lion Tavern — širdingas jiems ačiū! 
Be jų paramos nebūtų tokių šaunių 
koncertų! 

Spalio 22 d. LA LB valdyba vėl 
kviečia visus susiburti toje pačioje 
Šv. Kazimiero parapijos salėje (3855 
Evans St.) į kito populiaraus Lie
tuvos dainininko Alano Chošnau 
koncertą. Šiuo metu dainininkas 
ruošia naują albumą, kurio įrašuose 
dalyvaus apie 20 kviestinių muzi
kantų. Pats Alanas prognozuoja, kad 
tai bus Įdomus projektas. Bilietai: 
www.LALithuanians.com arba 
info@losangeleslb.com 

LA LB valdyba 

DAYTONA BEACH, FL 

VISUOMENINE VEIKLA 
AUDRŲ ŠEŠĖLIUOSE 

Visi dar labai gerai prisime
name, kaip pereitais metais, maž
daug šiuo metu, net keturios, įvai
riais vardais pavadintos, audros 
nusiautė išilgai Floridos pusiasalį ir 
žiauriai užkabino Daytona Beach 
Veik visų mūsų tautiečių namai 
mažiau ar daugiau apgadinti. Tad 
džiaugiamės, kad šiais metais tos 
audros pralenkia mus ir siaučia 
kažkur Louisiana valstijoje ir New 
Orleans mieste. Žinoma, labai už
jaučiame šių vietovių gyventojus, 
nes iš patyrimo žinome, kokias 
baisias kančias jie turi išgyventi. Bet 
audrų laikotarpis dar toli gražu nėra 
baigtas, tad dar ir mūsų padangėje 
gali būti visokių staigmenų. Šiuo 
metu mūsų visuomeninis ir kultūri
nis gyvenimas eina įprastinėmis 
vėžėmis. 

Tradicinės vietos lietuvių šv. 
Mišios įvyko rugsėjo 18 d. Mums 
buvo ypač džiugu, kad šias šv. 
Mišias vėl atnašavo kun. R. Grasso. 
Jis jau dvylika metų kiekvieno 
mėnesio antrąjį sekmadienį atna
šauja lietuviškas Mišias ir tuo pačiu 
bendrauja su vietos lietuviais. Bet 
maždaug prieš du mėnesius jis 
mums pranešė, kad turi išvykti į 
kitą parapiją ir nebegalės patarnau
ti lietuviams. Visi šį jo išvykimą 
skaudžiai išgyveno. Tačiau kažkaip 
kun. Grasso kitoje parapijoje nepri

tapo ir vėl sugrįžo į Daytona Beach. 
Šį kun. Grasso sugrįžimą lietuviai 
pasitiko su dideliu džiaugsmu. Be to, 
dar prie altoriaus pasirodė ir mūsų 
mielas prelatas Jurgis Šarauskas, 
kuris šiuo metu vieši pas savo mo
tinėlę. Jis pasakė ir labai turiningą 
pamoksią. Giedojo „Sietyno" choras. 
Prie vargonų — choro vadovas A. 
Skridulis. 

Pasibaigus Mišioms, visi susi
būrė į parapijos salę. Susirinkimą 
gražiu žodžiu pradėjo klubo pirmi
ninkas Juozas Baltrušaitis. Jis pa
sidžiaugė, kad po vasaros atostogų 
susirinko toks gausus mūsiškių 
būrelis. Kalbai pakvietė Nerimantą 
Karašą. 

Nerimantas paskutiniais metais 
yra labai susidomėjęs Lietuvos 
istorija ir įvairiais istorijos įvykiais. 
Ypač jį domina kunigaikščių gadynė 
ir įvairūs mūsų valstybės ir tautos 
įvykiai tų kunigaikščių valdymo 
metais. Bet šį kartą Nerimantas 
kalbėjo apie Lietuvos valstybinius 
simbolius, kurie buvo sukurti ir nau
dojami kunigaikščių metais. 

Daugiausia jis apsistojo ties 
mūsų Vyčiu, Gedimino stulpais ir 
mūsų tautine-valstybine vėliava. 
Visi šie simboliai yra surišti su mūsų 
kunigaikščiais ir jų valdymo metais. 
Tačiau mūsų valstybiniame gyve
nime teisiškai jie buvo įtvirtinti tik 

A f A 
L E O KAD i JA JUŠKĖNAS 

Mirė 2005 m. spalio 14 d. 
Čikagoje išgyveno 45 metus ir ilgai dirbo „Standard Federal 

bank". Paskut inius 10 metų gyveno Fremont, Wisconsin, kur la
bai mėgo žvejoti ir dirbti darželyje. 

Gimė 1914 m. spalio 23 d. Pagėgiuose, Klaipėdos krašte. 
Nuliūdę liko: sūnus Kastyt is su žmona Zelna, sūnus Algis 

bei kiti giminės ir draugai . 
A.a. Leokadija buvo žmona žurnalisto a.a. Stasio Juškėno. 
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, spalio 17 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 8 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės antradienį, spalio 18 d. Iš laidojimo namų 10 v. 
ryto velionė palydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

N u l i ū d ę a r t imie j i 

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

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

PETRAS NAVICKAS 
Trys metai prabėgo, 
Pasigendu dažnai. 
Tik praeities pėdsakai 
Liks gyvi širdyje, amžinai... 

Trejų metų mirties prisiminimui, šv. Mišios už a.a. Petrą 
bus aukojamos 2005 m. spalio 23 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto 
ir spalio 25 d. 7:30 vai. ryto antradienį Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, spalio 25 d. ir 31 d. 7 vai. ryto Tėvų Mari
jonų koplyčioje. 

Šiais metais spalio 25 d. bus aukojamos šv. Mišios 
Užventėje, Lietuvoje ir spalio mėn. Grigorinės Mišios Pran
ciškonų misionierių koplyčioje. 

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

L i ū d i n t i d r a u g ė E lena An iu l i s 

1918 m., paskelbus Lietuvos Ne
priklausomybės aktą. šalia Vyčio 
Kryžiaus mūsų valstybiniame gy
venime teisiškai buvo įtvirtinta ir 
mūsų trispalvė vėliava. Bet šalia jos 
dar buvo įtvirtinta ir raudona vėlia
va. Ji laikoma grynai valstybine vė
liava ir buvo iškabinama tik prie 
Prezidentūros rūmų bei kitų val
diškų pastatų. 

Visi dideliu dėmesiu išklausėme 
šią įdomią Karašos paskaitą. Ypač 
sudomino jo paruošta paroda. Jis čia 
išstatė gana daug įvairių mūsų vals
tybės ir tautos ženklų bei simbolių 
įvairius paveikslus. Mūsų valsty
biniai ženklai buvo labai daug nau
dojami įvairiuose leidiniuose, bet jie 
buvo taip pat naudojami ir kalant 
metalinius, spausdinant popierinius 
pinigus. Kai kurie simboliniai tautos 
ženklai buvo panaudoti ir spausdi
nant mūsų lietuviškus pašto ženk
lus. Karaša rodė tuos paveikslus, 
aiškino jų prasmę ir noriai atsa
kinėjo į įvairius klausimus. 

Pirm. J. Baltrušaitis pranešė, 
kad šiais metais Kultūros tarybos 
sudaryta komisija metinę muziko 
premiją paskyrė muzikui Antanui 
Skriduliui. Jis laureatą pasveikino, o 
susirinkusieji šią malonią žinią paly
dėjo gausiais plojimais. A. Skridulis 
daugiausia yra pasireiškęs kaip 
gabus vargonininkas ir suorganiza
vęs kelis bažnytinius chorus Čika
goje bei kituose miestuose. Pasku
tinius du dešimtmečius jis gyvena 
Daytona Beach mieste. Ir čia jis su
būrė vietos lietuvius dainos mėgėjus 

į „Sietyno"' chorą, kuris ne tik gieda 
mūsų lietuviškų pamaldų metu, bet 
taip pat atlieka muzikinę programą 
įvairių renginių progomis. 

Šį kartą choras, drauge su visais 
svečiais padainavo Naujalio „Lie
tuva brangi*' ir Vasiliausko „Ąžuo
lai". Pabaigai svečiai pasivaišino. 
Visi išsiskirstė gerai nusiteikę ir 
išsinešė malonius šio pobūvio prisi
minimus. 

Rugsėjo 10 d. mirė Gediminas 
Grajauskas. Jis buvo mūsų klubo 
narys. Jis taip pat buvo „Sietyno" 
choro dainininkas. Liko žmona, irgi 
klubo narė, Donata, dukra Danguolė 
ir dar keli šeimos nariai bei 
artimieji. Žentas Birutis suorganiza
vo labai gražias laidotuves. Laido
tuvių namuose tą pačią dieną buvo 
atsisveikinimas. 

Netektys 
Atsisveikinimą tvarkė ir klubo 

vardu kalbėjo klubo pirm. Juozas 
Baltrušaitis. Atsisveikinimo žodį 
tarė „Sietyno" choro pirm. J. Dau
gėlienė. Šeimos vardu kalbėjo vai
kaitė A. Neverauskiene. Trumpai 
kalbėjo Jurgis Birutis. 

Rytojaus dieną Prince of Peace 
bažnyčioje buvo išstatytas karstas ir 
aukotos gedulingos Mišios. Giedojo 
„Sietyno" choras, vargonais prita
riant A. Skriduliui. 

Po pamaldų visi dalyviai buvo 
pakviesti ir pavaišinti vietos res
torane. Mūsų visas telkinys giliai 
liūdi, netekęs tokio garbingo ir soli
daraus savo nario. 

J . Daugėla 

http://www.LALithuanians.com
http://Bidz.com
http://www.LALithuanians.com
mailto:info@losangeleslb.com
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• D r . J o n a s A d o m a v i č i u s , n e p a 
i ls tant is geradar is ir p r a smingų 
darbų rėmėjas a t s iun tė 1,500 dol. 
prof. Vytauto Landsbergio knygai 
išleisti. Leidiniu rūpinas i JAV LB 
Kultūros taryba, kuri dėkoja už dos
nią auką. 

• J A V LB Kultūros t a r y b a dėko
ja už 200 dol. auką Leonui Mas
keliūnui, ruošiant leidinį „Lietuvių 
židinių pėdsakai Amerikoje". Knyga 
baigiama redaguot i Lietuvoje. 
Aukas prašome siųsti: Li thuanian 
American Community, Inc., 2841 
Denton Ct., Westchester, IL 60154. 

• B o s t o n o Lie tuv iu e tnogra f in i s 
„Sodauto" atvyksta į Čikagą lap
kričio 20 d. Savo programoje „Ten 
kur kalnai styri" jie atskleis lietuvių 
imigrantų pergyvenimus Pensi l -
vania. Renginį reng ia JAV LB 
Kultūros taryba. 

• L i e t u v i ų f o n d o m e t i n i s ir 
Dr. Antano Razmos vardo švietimo 
premijos įteikimas įvyks šeštadienį, 
lapkričio 5 d. Maloniai kviečiame LF 
narius, rėmėjus, globėjus, draugus ir 
svečius susiburti PLC salėje, pa
sisvečiuoti, pasivaišinti A. Šoliūnie-
nės gardžiai pagamintu maistu ir 
paremti Lietuvių fondą. J u s links
mins brolių Švabų ansamblis . Dėl 
vietų pokyliui užs i sakymo skam
binkite Živilei tel. 630-257-16167. 
LF adresas: 14911 127th Street , 
Lemont 60439, tel. 630-257-1616. 

• K a s nori pas ida l in t i a t s i m i n i 
mais apie šviesios a tmint ies Alfonsą 
Lipniūną jam skir tame paminėjime 
spalio 30 d., prašome skambint i S. 
Petersonienei tel. 773-847-1693. 

• V y r e s n i ų j ų l i e t u v i u c e n t r e 
„Seklyčioje" spalio 19 d., 2 v.p.p. 
trečiadienio popietės programoje 
vyks madų paroda „Mes ir 2005 
metų mados". Kviečiame modeliuo
tojus registruotis. Nekant r ia i lauk
sime žiūrovų. 

• K o l e k c i o n i e r i a i , a t s i l i e p k i t e ! 
Čiurlionio galerija gruodžio 2 d., 
organizuoja parodą „Mano kolekci
ja". Jei jūs esate kolekcionierius ir 
norite parodyti savo sur inktą kolek
ciją, prašau skambinti Petrui Pet-
ručiui. tel. 773-434-4545. 

_ _ _ _ _ 

Julius Rekašius 

Spalio 15 d. apie 5 val.v. 
Orland Park Įvyko avarija, 
kurios metu buvo sužeistas 
14-metis JULIUS REKAŠIUS. 
Nuvežtas į Advocate Christ 
medicinini centrą, paauglys 
mirė. 

G,Draugo" pranešimas) 

• Sekmadienį, spalio 23 d., iškil
mingas baigiamasis posėdis įvyks 9 
v.r. seselių kazimieriečių motiniš
kame name. 10 v.r. iš seselių moti
niškojo namo vyks procesija į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kur bus aukojamos šv. Mišios. Visi 
kviečiami dalyvauti šioje eisenoje ir 
būti seselių namuose 9 v.r. Mišias 
aukos prelatas Edmundas Putrimas, 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
įgaliotinis. Visi kviečiami dalyvau
ti Kongrese ir įsijungti į jo progra
mą. 

• L a b d a r o s organizacija Lithua
nian Mercy Lift šiais metais švenčia 
15 metų jubiliejų ir organizuoja iš
kilmingą pokylį Morton Arboretum, 
Lisle, IL, lankytojų salėje, lapkričio 
12 d. Visas pelnas bus skirtas Lietu
voje diabetu sergantiems vaikams. 
Pokylio metu veiks tylusis aukcio
nas. Aukcionui savo kūrybinius dar
bus aukojo šie dailininkai: Nijolė 
Banienė, dr. Audrius Plioplys, Mag
dalena Stankūnienė, Giedrė Žumba-
kienė ir dr. Jonas Valaitis a.a. žmo
nos dailininkės Jonės Paltarokaitės-
Valaitienės studijų laikais tapytą 
paveikslą. Bilietus galima užsisaky
ti skambinant Laimai Jurkūnie-
nei, tel. 847-636-7797 arba 708-354-
4835. 

-

• S p a l i o 29 d., šeštadienį, 7 v.v. 
Brighton Park parapijos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) vyks ,,Halloween" 
pokylis. Geriausios kaukės bus ap
dovanojamos, vyks žaidimai vai
kams, loterija, bus karštas maistas, 
skambės naujausia lietuviška muzi
ka. Vaikams įėjimas nemokamas. 
Visi laukiami ir kviečiami. Rengia 
Brighton Park parapijos choras. 

• M u z i k ė Rūta Mičiulienė, kartu 
su choreografe Sandra Krumhosn, 
kuri turi choreografės darbo patirtį 
Lietuvoje, steigia vaikų šokių teatrą. 
Kviečiami vaikai ir jaunuoliai, nuo 4 
iki 15 metų, dalyvauti teatro veiklo
je. Ši trupė jau dirba nuo rugsėjo 
mėnesio pradžios, tačiau dar galima 
užsiregistruoti ir pradėti lankyti. 
Vaikų teatras atliks miuziklo tipo 
teatralizuotus šokius, jungs įvairių 
tipų šokius į vieną visumą. Teatras 
išsiskirs tuo, kad derins judesių 
plastiškumą ir dainavimą. Jau turi
me kalėdinę programą, paruoštą 
kalėdiniam koncertui. Iš patirties 
Lietuvoje žinome, kad tokio pobū
džio teatrą labai mėgsta vaikai. 
Repeticijos vyksta Witkovski centre, 
Lemont. Dėl informacijos prašome 
kreiptis telefonu 312-804-5012, arba 
312-952-0669. 

• Č i k a g o s Anglijos l ietuvių 
klubo susirinkimas įvyks spalio 20 
d., ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių 
namuose: 2417 W. 43 gatvė. Kviečia
me visus narius gausiai dalyvauti. 

• J A V LB Socialinių reikalų ta
rybos Lemont skyrius kiekvieną 
penktadienį, 2 v.p.p., PLC Bočių 
menėje rodo filmus iš Lietuvos. Šiuo 
metu gavome daug naujų filmų. Visi 
kviečiami pasižiūrėti. 

• Skelbiant Mindaugo Vyganto 
paskaitą „Spalvingi nuotykiai tam
sioje Afrikoje" penktadienio pasku
tiniame puslapyje įsivėlė klaida, -
įrašyta neteisinga data - turi būti 
spalio 23 d. ne spalio 22 d., kaip skel
biama. Atsiprašome rengėjų už 
įsivėlusią klaidą. 

Kavinė-parduotuvė 
Smilga" / / 

Lietuviška visuomenė su džiaugs
mu pasitinka kiekvieną naujai atsi
dariusį lietuvišką verslą. J au tu
rime savus lietuviškus banko dar
buotojus, įvairių patarnavimų spe
cialistų įstaigas, draudimo — par
davimo įstaigas ir visokio pobūdžio 
kitas. Viena po kitos atsidaro par
duotuvės, kavinės, restoranai. Tai 
darbščių ir energingų naujai atvy
kusių lietuvių dėka. Ne vien tik mes, 
lietuviai, džiaugiamės puikiomis 
kavinėmis, skan iu maistu, priei
namomis kainomis, bet ir amerikie
tiška visuomenė mėgsta mūsų pa
tiekalus, namų gamybos sveiką 
maistą. 

2004 m. spalio 2 d. pietvakarių 
pusėje, t a rp S ta t e ir 83 gatvės , 
Darien miestelyje atsidarė kavinė-
parduotuvė „Smilga". Per me tus 
lankytojų padaugėjo, ir ji išpopu
liarėjo tiek lietuvių, tiek amerikiečių 
tarpe. Šios kavinės savininkai — 
klaipėdiečiai J ū r a t ė ir Vladas Kriau
čiūnai. Parduotuvėje platus pasirin
kimas maisto prekių, o kavinėje ma
loni aplinka, patraukiantis akį lietu
viškas interjeras, o prie stalų telpa 
apie 60 žmonių. Šioje kavinėje gali 
patogiai atsisėsti, su draugais pa
bendraut i ir malonioje aplinkoje 
praleisti laiką. Greitas ir mandagus 
patarnavimas. Čia gali pavalgyti 
įvairaus ne tik lietuviško, žemai
tiško, bet ir europietiško maisto, pla
tus patiekalų pasirinkimas, įvairių 
sriubų, salotų, tiesiai iš statinės gali 
nusipirkti šviežiai paraugtų kopūstų 
ir, kaip sakė Vladas, jie nepaprastai 
skanūs. Įvairių patiekalų parduo
dama išsinešimui į namus, taip pat 
priimami užsakymai privatiems po
būviams. 

Metinių proga, norėjosi plačiau 
sužinoti apie šios gražios kavinės 
savininkus ir pristatyti juos mūsų 
visuomenei. Štai ką Vladas Kriau
č iūnas t rumpai papasakojo apie šį 
šeimos verslą. 

— Kada atvykote į JAV? 
— Atvykau iš Klaipėdos krašto 

2000 metų išvakarėse. Pradžioje 
vienas a tvažiavau, o šeima, t.y. 
žmona ir trys sūnūs (dabar jau 21 m. 
Mantas, 18 m. Nerijus ir 6 metų 
Kostas) atvyko 2001 metais. 

— Ar Lietuvoje turėjote pa
našų verslą? 

— Lietuvoje nieko bendro netu
rėjau su tokiu verslu. Mėgau tik ska
niai pavalgyti, m a m a buvo gera šei
mininkė. Dirbau statybose, ir tik 
žmona buvo dirbusi kavinėje. Ji taip 
pat gera šeimininkė ir mėgstanti 
virti. 

— Kas j u s č ia , Amerikoje , 
pastūmėjo į tokį verslą? 

— Tiesiog reikėjo kažko griebtis, 
o kad abu mėgstame skaniai paval
gyti, tai ir nutarėme patys atidaryti 
kavinę. Rizikavome ir padarėme. 
Šios kavinės interjerą patys su 
žmona sukūrėme. Kavinės dekoraci

jos tai jau žmonos nuopelnas. Tam ji 
įdėjo visą savo fantaziją ir darbą. 
Pagal metų sezoną ir šventes ji 
keičia gėlių dekoracijas. Kavinės 
pavadinimą taip pat sugalvojo žmo
na, vardas lengvas, lietuviškas ir 
kar tu lengvai ištariamas. Vyresnieji 
sūnūs prie mūsų verslo neprisideda, 
jie turi savo ateities planus. Tik 
mažiausias sūnus , kur iam šešeri 
metukai, sukinėjasi kavinėje, sten
giasi visur padėti. J i s j au plauna 
indus, nurinkinėja lėkštes nuo stalų, 
net bando cepelinus gaminti. Gal jis 
bus mūsų biznio pasekėjas. 

— Kiek darbuotojų dirba 
J ū s ų kavinėje? 

— Iš viso dirba apie 20 darbuo
tojų. Pagrindinės virėjos nėra. Visi 
moka virti. Per šiuos darbo metus, 
nei vienas iš darbuotojų neišėjo, visi 
patenkint i darbu. Mes visi labai 
gražiai sugyvename. Su žmona kar
tu kiekvienai dienai sustatome val
giaraščių sąrašus, įtraukiame vis 
naujus patiekalus. Netrukus mūsų 
lankytojai galės skanauti „Karką" su 
troškintais kopūstais. Mes kiekvieną 
patiekalą pirma patys išbandome, o 
paskui tik įtraukiame į valgiaraštį. 
Mūsų kavinėje dirba daugiausia 
jauni , tokie kaip mes su žmona, 
neseniai atvykę iš Lietuvos. 

— Ar d a u g amerikieč ių apsi
l a n k o J ū s ų kav inė je ir kaip 
vert ina l ie tuvišką virtuvę? 

— Palyginti gana daug pas mus 
lankosi amerikiečių ir jau turime 
pastovių klientų. Pusryčiams jie 
mėgsta mūsų blynelius, bulvinius 
blynus, labai mėgsta sriubas, nes jas 
vedame kas dieną. Tai amerikiečiai, 
kurie pripažįsta šviežų sveiką mais
tą, o ir kainos nėra didelės. 

— Ar ruoš iami kokie pri
vatūs pobūviai šioje kavinėje? 

— Privačių pobūvių neruošiame, 
nes dėl kitų klientų negalime už
daryti kavinės^ Mes tik priimame 
užsakymus privatiems pobūviams. 
Patys atvažiuoja ir pasiima užsaky
mus, o jei kas negali atvažiuoti, tai 
mes pristatome, jei nėra toli. 

— Ar pate i s ino Jūsų viltis šis 
verslas? 

— Dėl gausaus lankytojų skai
čiaus ir nuolatinių klientų, tas pa
teisina mūsų visas pastangas. Darbo 
yra labai daug, bet — nedirbsi, tai 
nieko ir nebus. Mums pasisekė su 
darbuotojais — jie visi jauni, ener
gingi ir nuoširdžiai dirba. 

— Kokie j ū s ų ate i t ies planai? 
— Naujų planų turime labai 

daug. Galvojame atidaryti kitą ka
vinę su didesnėmis patalpomis, su 
sale. Jau dairomės į šiaurinę pusę ir 
gal dar kur kitur. Atvažiavę žmonės 
iš toliau mus kalbina, kad atidary
tume panašią kavinę jų priemiesty
je. Tas ir verčia mus apie tai galvoti. 

— Ačiū už pokalbį ir linkiu 
J u m s s ė k m ė s jūsų planuose. 

Nijolė Nausėdienė 

Viktorija Karaitienė, U n i o n Pier, IL, grąžindama „Draugo" lai
mėjimų bilietėlių šakneles, a ts iuntė ir 100 dol. auką. Jai tariame nuo
širdų ačiū! Visiems, grąžinusiems laimėjimų bilietėlių šakneles labai 
dėkojame. 

V. Viktoras Lapatinskas, Seattle, WA, kartu su „Draugo" prenu
meratos mokesčiu mūsų dienraštį apdovanojo 80 dol. auka. Nuoširdžiai 
ačiū! 
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SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 


