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Susitiko keturių valstybių prezidentai 

Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos prezidentai 'iš kairės) L Kaczynskis, V Vikė-Frei-
berga ir V Adamkus. Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 6 d. (ELTA) — kus priėmė su darbo vizitais į Vilnių 
Pirmadienį Lietuvos sostinėje susiti- atvykusius Estijos prezidentą Toomą 
ko visų trijų Baltijos šalių ir Lenkijos Hendriką Ilvesą, Latvijos prezidentę 
vadovai. Prezidentas Valdas Adam- Vairą Vikę-Freibergą ir Lenkijos pre

zidentą Lechą Kaczynskį. 
Keturių valstybių prezidentų su

sitikime aptarti aktualūs regionui 
energetikos ir infrastruktūros pro
jektai, regioninio bendradarbiavimo 
perspektyvos. 

Taip pat aptartas pasirengimas 
Rygoje vyksiančiam NATO viršūnių 
susitikimui, Europos kaimynystės 
politikos aspektai, Schengen erdvės 
plėtros klausimai. Prezidentai taipo
gi kalbėjo apie visoms keturioms ša
lims svarbius pozicijų derinimo klau
simus. 

Po susitikimų Prezidento rū
muose surengta bendra prezidentų 
spaudos konferencija, taip pat pla
nuojama paskelbti bendrą pareiški
mą. 

Pirmadienio rytą Prezidento rū
muose įvyko ir Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prezidentų ir jų vadovaujamų 
delegacijų susitikimas. Tai yra tradi
cinis Baltijos valstybių vadovų susiti
kimas, vykstantis ne rečiau kaip kar
tą per metus. Pastarąjį kartą toks 

Sandoris su „PKN Orlen" — naudingas 
Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS) — 

Lietuvai labai naudinga, kad būtent 
lenkai perka Lietuvos naftos susivie
nijimą „Mažeikių nafta", tačiau rusai 
turi planų, kaip sutrukdyti lenkams 
įgyvendinti šį sandorį, mano Stra
teginių studijų centro vadovas Egi
dijus Motieka. 

„Manau, rusai turi planų, kaip 
sutrukdyti lenkams nusipirkti 'Ma
žeikių naftą', ir dar nepraradę vilčių 
patys ją įsigyti. Lenkų valdoma 'Ma
žeikių nafta' — rusams pats nepato
giausias scenarijus. Jiems jau būtų 
geriau, jei šią įmonę būtų įsigiję ka
zachai. Tuomet Rusija pasistengtų, 
kad Kazachstanas naftą tiektų per 

jos teritoriją. Maskva galėtų siekti 
bendrai su kazachais dalyvauti 'Ma
žeikių naftos" versle'", — interviu 
dienraščiui „Lietuvos rytas" sakė E. 
Motiekai 

Anot jo, užsitęsęs „Mažeikių naf
tos" pardavimas sudaro sąlygas Ru
sijai kištis į šį procesą, o naujausi įvy
kiai gamykloje — gaisras, gamybos 
pertrūkiai — leidžia dar labiau didin
ti spaudimą Lietuvai. 

E. Motieka įsitikinęs, kad Len
kija yra susidomėjusi Baltijos šalių 
energetikos rinka, ir „Mažeikių naf
tos" įsigijimas padės sutelkti kelių 
valstybių jėgas ir joms bus lengviau 
priešintis Rusijos diktatui. 

S. Hussein nuteistas mirti 
Washington, DC/Baghdad, 

lapkričio 6 d. (,,Reuters"/BNS) — 
JAV prezidentas George W. Bush gyrė 
Saddam Hussein paskelbtą nuo
sprendį, kurį vadino svarbiu etapu 
Irake, bet demokratai žadėjo pakreip
ti Irako karą kita linkme, jei antra
dienį jiems pavyktų perimti JAV 
Kongreso kontrolę. 

JAV remiamas Baghdad teismas 
sekmadienį pripažino buvusį Irako 
prezidentą kaltu dėl nusikaltimų 
žmoniškumui ir paskyrė jam mirties 
bausmę pakariant. 

Nuosprendis buvo priimtas likus 
vos dviem dienoms iki JAV Kongreso 
rinkimų, per kuriuos G. W. Bush res
publikonai gali prarasti Atstovų Rū
mų ir Senato kontrolę. Demokratai 
bando paversti šiuos rinkimus refe
rendumu dėl to, kaip G. W. Bush ka
riauja Irako karą. 

„Saddam Hussein teismo proce-

Saddam Hussein 
„Reuters" nuotr. 

sas yra svarbus Irako liaudies pas
tangų pakeisti tirono valdymą įstaty
mo valdymu etapas, — sakė JAV pre
zidentas. — Tai svarbus pasiekimas 
jaunai Irako demokratijai ir jos kon
stitucinei vyriausybei". 

Nukelta į 7 psl. 

Ko G. Kirki las 
neturėtų 

mokyt is iš 
V. Adamkaus? 

Valdas Vasiliauskas 
Atfa.lt 

Štai ir prabėgo premjero G. Kir
kilo pirmasis šimtadienis, per kurį 
geras tonas pataria susilaikyti nuo 
jam skirtų pipirų. Bet ir nūnai apie 
Vyriausybės vadovą negalėtume pa
sakyti nieko bloga. Gera — taip pat. 
Politinis portretas kol kas neišryš-
kėjęs — keturioliktasis premjeras 
dar tik ieško savo kelio. 

Tačiau vieną išankstinę nuo
monę G. Kirkilas jau paneigė — at
seit jam bus sunku ištrūkti iš didžio
jo pirmtako A. M. Brazausko šešėlio. 
Kiek netikėta, bet socialdemokratų 
premjeras labiau palinkęs į kito Lie
tuvos politikos milžino — prezidento 
Valdo Adamkaus pusę. 

Tokio mokytojo galima tik pavy
dėti — tarptautinis autoritetas ir 
Lietuvos žmonių pelnytas pasitikėji
mas, iškėlęs jį į populiarumo nepa
siekiamas aukštybes, nekalbant apie 
Jo Ekscelencijai prigimtas neprie
kaištingas manieras ir Vakarų politi
kams būtiną artistiškumą. Būtų ilga 
kalba apie tai, ko iš V. Adamkaus jau
nesnės kartos politikas G. Kirkilas 
galėtų pasimokyti. Kur kas mažiau 
dalykų, kurių gal ir nevertėtų prem
jerui perimti iš prezidento. 

Valstybės gyvenime kartais su
siklosto situacija, kai būtinas vienin
telis ir greitas sprendimas — ar ne 
taip Nukelta f 6 psl. 

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

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

Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezi
dentų susitikimas vyko Taline 2005-
ųjų lapkritį. 

Prezidentai taip pat apsilankė 
Nacionalinėje M. Mažvydo biblio
tekoje rengiamoje parodoje, skirtoje 
Lietuvos diplomatinių santykių su 
Estija, Latvija ir Lenkija atkūrimo 
15-osioms metinėms paminėti. 

Po darbo pietų įvyko dvišaliai 
prezidentų ir jų vadovaujamų delega
cijų susitikimai. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
•„Sveiks" — „Į 
sveikatą"... 
•Kuo skiriasi tikintis 
žurnalistas nuo 
netikinčio. 
•Mes seneliai jūsų, kurie 
jus mylėjo, už jus galvas 
dėjo... 
•Mūsų daržai ir 
darželiai. 
•Lietuvių žurnalistų 
sąjunga pradeda veiklą. 
•Lietuvių fondo pokylis. 
• Renginių kalendorius. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.70 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

> 
to 
3S 
H 
z 
O to 

to 
K 
M 
> 

O 
55 

O 
M 
< 
M 
to 
H 
O 
5S 

a K v m 
o 

> 

> 
50 
K 

O 

> 
•s 
m 
50 
• 

O 
z 
o 
H 
o 
m r 
> 
< 

O 
&» 
p* n 
S 
£L 
S" 
a 

t 
8 

o 
o 

to o 
Oi 

o 
I 

o 

> 
O 
M 
5S 
o o 

o 
» a 
o ei 
o » 
X M 

to 
to 

fh 

Ii 

D 

> 
'i 

O 

o 
o 
-1 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

o 
M 
o 
M 
3 

X 

S 

m 
30 
Q 
g 
E 

http://Atfa.lt
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2.006 m. lapkričio 7 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SPECIFINIAI SUSIRGIMAI IR JŲ 

GYDYMAS, TAIKANT JOGOS „ASANAS" 
Kirkšninė išvarža (II) 

Tęsinys iš spalio 31 d. numerio 

Susirgimas dažnai reikalaujantis 
operacijos ir daugiau būdingas vy
rams nei moterims. „Asanų" prakti
kavimas gali būti naudingas, kaip 
priedas sėkmingiems rezultatams 
pasiekti ir taip pat apsaugoti ligonį 
nuo išvaržos atsiradimo kitoje pusėje. 
Turbūt pats svarbiausias tikslas, 
gydant kirkšninę išvaržą (angį. her-
nia) ir apsaugant nuo jos atsiradimo, 
yra pilvo raumenų stiprinimas. Ta
čiau tai pasiekti, daugelis aerobinių 
pratimų rekomenduoja sutraukti 
raumenis, kas būtent skatina išvar
žos pasireiškimą. Ajurveda rekomen
duoja tiktai į priekį atliekamas „asa
nas" ir tai tik iš specifinių pozicijų: 
sėdint, stovint ar gulint ant grindų 
(la,lb. pav., 2 pav. 3a,3b. pav.). Vengti 
atsilošimų atgal. Krūvis pilvo rau
menims yra didesnis, kai pratimas 
atliekamas iš stovinčios ir sėdimos 
pozicijos, nei iš gulinčios. Gulinti 
pozicija yra pranašesnė dar ir tuo, 

kad tuo momentu visi kiti raumenys 
yra atsipalaidavę ir galima susikon
centruoti tik ties pilvo raumenų 
stiprinimo laipsniu. 

Atliekant pilvo raumenų pra
timus iš gulinčios padėties, keliai turi 
būti sulenkti. Kojų sulenkimas per 
kelius atpalaiduoja pilvo raumenis, 
palieka vietos giliam jogos kvėpavi
mui, kas yra nepaprastai svarbu at
liekat visas jogos „asanas". Posūki-
niai kūno judesiai yra taip pat nau
dingi, kai atliekami iškvėpimo metu, 
tačiau tik vėlesnėse jogos terapijos 
stadijose. Taikant jogos terapiją, kaip 
jau buvo minėta, didelis dėmesys yra 
skiriamas kvėpavimui, ypač iškvėpi
mui ir jo sulaikymui. Pavyzdžiui, pra
timuose, parodytuose la,lb. paveik
sluose, kiekvieno iškvėpimo metu, 
stengiamasi susilenkti giliau. Tas 
pats kvėpavimo metodas yra taiko
mas ir „asanoje" parodytoje 2 pav. 
Atliekant pratimą iš gulinčios pa-

kirkšninę išvaržą yra - pilvo rau
menų stiprinimas, tačiau tai turi būti 
atliekama palaipsniui ir būtinai su 
kvėpavimu. Geriausiai pradėti pra
timus iš gulinčios padėties, sulenkus 
kelius, po to pereiti prie sėdinčios ir 
galiausiai - stovinčios pozicijos. 
Galinėse terapijos stadijose, jei žmo
gus jaučiasi gana stiprus, galima jį 
supažindinti su „Žemyn žiūrinčio 
šuns poza", (4 pav.), tačiau, tai pa
siekti, kaip ir pozą, pavaizduotą 2 
pav. gali užimti ilgą ir kiekvienam 
asmeniui nevienodą laiko tarpą. 
Drastiški kvėpavimo pratimai, ku-

dėties, iškvėpimas yra atliekamas, 
kai keliai yra pritraukiami prie krū
tinės (3b.). Taigi, prieš atliekant bet 
kurį prieš tai paminėtą judesį, būtina 
žmogų supažindinti su jogos kvėpavi
mo taisyklėmis, kvėpuoti giliai ir 
pilvu. Jokiu būdu nesulaikyti kvėpa
vimo, atliekant pasilenkimo į priekį 
ar kelių pritraukimo prie krūtinės 
judesius, kadangi tai gali dar labiau 
suaktyvinti išvaržos pasireiškimą. 
Visas jogos terapijos tikslas, gydant 
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KAD TURĖTUME SVEIKAS KOJAS 
SVETLANA AVERKIN A 
AB „Ortopedijos technika", 
gydytoja ortopede traumatologe 

Žinduolių pasaulyje tik vienas 
žmogus vaikšto stačiomis. Tiesa, to
kioje padėtyje trumpai stovėti ar 
vaikščioti gali ir kiti gyvūnai, bet tik 
žmogui ši kūno padėtis yra natūrali. 

Kol žmogus „atsistojo" ant kojų, 
praėjo maždaug 30 mln. metų, ir tam 
didžiausią reikšmę turėjo alkio jaus
mas, prisitaikymo prie aplinkos ir 
išlikimo būtinybė. 

Vystantis civilizacijai maisto įsi
gijimą vis mažiau įtakoja fizinė rau
menų jėga. Urbanizacijos laikotarpis 
eliminuoja fizinės jėgos panaudojimą, 
žmogus ją keičia mašinomis, net gam
tos jėgas priverčia dirbti savo labui. 
Judėjimas lygiais grindų ir šaligatvių 
paviršiais reikalauja vis mažesnio 
raumenų darbo, tai sąlygojo bendrą 
raumenų nusilpimą. 

Žmogaus aplinkoje viskas kon
struojama ir išdėstoma taip, kad būtų 
galima kuo daugiai sumažinti fizinį 
raumenų įtempimą. Netgi tokie kas
dieniniai baldai kaip kėdės konstruo
jamos taip, kad atsistojant reikėtų 
panaudoti minimalią raumenų jėgą. 
Nejudrų gyvenimo būdą ypač įtakojo 
transporto atsiradimas. Šie vadina
mieji civilizacijos pažangos rodikliai 
neišvengiamai sąlygoja bendrą rau
menų sistemos nusilpimą, nutukimą 
ir degeneracinius pakitimus sąna
riuose, pėdų ir stuburo deformacijas. 
Taigi, galima teigti, kati įvairūs šių 
dienų kojų ir stuburo negalavimai ir 
yra ta kaina, kurią žmogui teko su
mokėti už civilizuoto gyvenimo tei
kiamus patogumus. 

Kad turėtume sveikas kojas, rei
kia jomis rūpintis jau nuo pirmųjų 

mažylio gyvenimo metų, kadangi net 
nežymūs pakitimai vyresniame am
žiuje gali peraugti į sunkiai išgydo
mas patologijas. 

Jau yra įprasta manyti, kad ava
lynė, visų pirma, apsaugo kojas nuo 
drėgmės, šalčio ir kitų kenksmingų 
aplinkos sąlygų. Kūdikis iš dalies yra 
nuo to apsaugotas, todėl jį galima 
apauti tik megztais vilnoniais bate
liais, kurie būtų pakankamai lengvi ir 
platūs, kad nebūtų ribojami laisvi 
kojų pirštukų ir visos pėdutės jude
siai, reikšmingi taisyklingam pėdos 
kaulų ir raumenų vystymuisi. 

Avalynę reiktų pirkti tik pra
dėjus mažyliui vaikščioti, vadovau
jantis šiomis taisyklėmis: 

1. Pirmoji mažylio avalynė turi 
turėti ploną, elastingą padą. Si ava
lynė turi atitikti taisyklingą pėdos 
formą, užkulnis turi būti siauras, 
pirštų dalis - plati, su vidiniu noselės 
kraštu, atlenktu į nykščio pusę. Visai 
mažiems vaikams avalynė turi būti 
be pakulnės, o vėliau - su 0,5 - 2 cm 
aukščio pakulne. (Suaugusiems reko
menduojamas pakulnės aukštis 2 - 2.5 
cm, maksimaliai leidžiamas iki 4 cm). 

2. Išilginė tiek suaugusiųjų, tiek 
ir vaikų avalynės ašis turi eiti per 
antrąjį pėdos pirštą. Pėda negali būti 
iškrypusi. 

3. Avalynė negali iškreipti natū
ralios pėdos pirštų padėties, kurioje 
jie būna krūvio metu. Labai svarbu, 
kad batelio vidinis kraštas eitų lygia 
linija, kad batelio kontūras nebūtų 
„inksto" formos. 

4. Bateliai turi turėti uždarą ir 
kietą užkulnį, batų noselės turėtų 
būti kiek aukštesnės, kad iš viršaus 
nespaustų pirštukų, padas pirštų sri
tyje turėtų būti truputėlį elastingas. 

5. Avalynė vaikams turėtų būti 

pagaminta iš pakankamai tvirtos, 
atsparios vandeniui ir elastingos 
medžiagos. 

6. Perkant vaikišką avalynę būti
na ją matuoti mažyliui stovint, ka
dangi krūvio metu pėda padidėja tiek 
į ilgį, tiek į plotį apie 0,5 - 1 cm, dėl 
tos pačios priežasties nerekomenduo
jama pirkti avalynės be vaiko. 

Augdamas mažylis turėtų daug 
judėti ne tik su avalyne, bet ir basomis 
per nelygų paviršių, nes tik judant 
vystosi kojų raiščiai ir raumenys. 

Išilginiai vaikų skliautai pradeda 
vystytis maždaug nuo 3 metų am
žiaus (iki 3 m. būna vadinamoji „fi
ziologinė" plokščiapadystė) ir pilnai 
išsivysto maždaug iki 7 - 8 metų. 

Nors nemažai mamų į gydytojo 
ortopedo konsultacijas ateina su ma
žesniu ar didesniu vaikų plokščiapė-
diškumu, tik nedaugeliui yra būtini 
ortopediniai įdėklai ar spec. avalynė. 
Dažniausiai gydytojas vaikams nus
tato „fiziologinę" plokščiapėdystę ir 
rekomenduoja nešioti profilaktinę 
avalynę bei daryti gydomąją mankštą 
ir masažą. Ortopedinė avalynė reika
linga tik vaikams su įgimtomis pėdų 
deformacijomis, turintiems antsvorį 
ar nusilpusią raiščių - raumenų sis
temą, sveikstantiems po sunkių ligų, 
privertusių ilgą laiką gulėti lovoje. 
Tačiau, jei mažylis skundžiasi pėdų 
ar kojų skausmais einant, nedelsiant 
būtina kreiptis į gydytoją ortopedą. 

Kad būtų teisingai nustatyta 
diagnozė ir skausmo priežastis, pa
rinktas tinkamas gydymas, būtina 
kreiptis į gydytoją specialistą. Tokie 
specialistai dirba AB „Ortopedijos 
technika" poliklinikoje Kaune bei 
įmonės filialuose Vilniuje, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje. 

Nukelta i 5 psl. 

riuos moko jogos mokslas, taip pat 
turėtų būti vengtini. Ajurveda pa
taria vartoti lengvai virškinamą 
maistą, vengiant vidurių užkietėji
mo. Ilgos kelionės turėtų būti atidė
tos. 

Bus daugiau... 

Parengė Aušrinė Kinkienė 
choreografė, vaikų psichologė, 

sertifikuota jogos mokytoja 
nuotr. Rimanto Kinkos 
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KUO SKIRIASI TIKINTIS 
ŽURNALISTAS NUO 

NETIKINČIO? 
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS 

Tikintis — tai nebūtinai tas žur
nalistas, kuris sekmadieniais eina į 
bažnyčią. Tikėjimas yra daug plates
nė sąvoka. Tai ne tik mistinis ryšys 
su Dievu, gamta, sapnais ar su miru
siųjų pasauliu... Pirmiausia — tai 
atsakomybė už savo žodžius, mintis. 
Tai suvokimas, kad Žodis tampa kū
nu. Šiais laikais jau nieko nebenuste
binsi teiginiu, kad žodis ar mintis yra 
materialūs. Jau sukurti net ir elek
tros įtaisai, kuriuos galima įjungti 
minties pagalba. 

Bet juk kalbame ne apie elektros 
prietaisus, o apie žurnalistus... Tad 
kuo mūsų žurnalistai geresni ar blo
gesni už k i tus , tarkim, t ikinčius 
žmones? Jie nei blogesni, nei geresni. 
Skirtumas tik tas, kad žurnalistai 
tiesiogiai, betarpiškai susiję su min
čių gamyba ir jų platinimu. Tikintis 
žmogus žino, kad tiražuojant šviesias 
mintis galima šviesinti, gerinti pa
saulį. Galima palyginti, išanalizuoti, 
parodyti gerą pavyzdį ir šitaip ugdyti 
mąstančią visuomenę.. . Bet lygiai 
taip pat sėkmingai (gal net pelnin
giau ir sėkmingiau) galima ir tamsin
ti visuomenę, tiražuojant juodas min
tis, neapykantą, neviltį, pagiežą. 
Mokant ir savo skaitytojus ko nors 
nekęsti, juodinti. 

Sena sakmė pasakoja apie du 
sodininkus: vienas jų dirba nuo ryto 
iki nakties ir ravi piktžoles. J is kas
dien, pavargęs ir piktas, o derlius jo 
darže vis tiek gerai neuždera. O už 
tvoros gyvena kitas sodininkas, kuris 
švilpauja nuo ryto ligi vakaro, o vai
siai jo sode tiesiog su šakomis lūžta... 
Pavargęs ravėtojas ir klausia dainuo
jančio sodininko: 

— Ko tu dainuoji? Kodėl nedirbi? 
Ir kodėl toks geras derlius tavo sode? 

— Matai, bičiuli, — atsako jam 
kaimynas, — aš ilgai stebėjau gamtą, 
kol suvokiau, kokios gėlių rūšys nu
stelbia piktžoles... Aš prisisodinau jų 
ir man nebereikia ravėti. 

Psichologai teigia, kad, nuolat 
galvodamas apie neigiamus dalykus, 
pats tampi jų vergu, t.y. - pats tampi 
irgi šiek tiek neigiamas. Su kuo kovo
ji, tuo tampi... Jei tau nuo vaikystės 
bus kalama Į galvą - nežudyk, tai visą 
vaikystę tu labai daug mąstysi apie 
žudymą (sąmoningai a rba pasą
moningai). Ir tik laiko klausimas -
kada pradėsi ta informacija naudotis. 

Po mokyklas nūnai važinėja 
įvairūs vadinamosios narkomanų 
prevencinės programos darbuotojai ir 
supažindina moksleivius su įvai
riausių narkotikų rūšimis. J ie teigia, 
kad žmogus turi kuo geriau žinoti, 
nuo ko reikia saugotis. Kitas lazdos 
galas yra tai, kad koks nors moks
leivis, žinodamas apie narkotikus, 
puolęs depresijon, gerai žinos, kur ką 
gauti ir kaip tai vartoti... 

Užsienyje narkomanus jau gydo 
ne kalbomis apie narkotikus, o bando 
sudominti kuo nors gražiu ir kilniu -
pvz. gėlių auginimu. 

Išvada: žiniasklaida, kuri rašo tik 
apie neigiamus reiškinius, juos dau
gina... Todėl žurnalistas, prieš saky
damas ar rašydamas piktą žodi, 
turėtų labai gerai pagalvoti apie šio 
poelgio pasekmes, nes „žodis žvirbliu 
išlekia, o jaučiu sugrįžta". Antai ko

kiais baubiančiais neapykantos jau
čiais bei kiaulėmis grįžta kažkada, 
siekiant kuo didesnių tiražų, paleisti 
pagiežingi „nepriklausomos" žinias-
klaidos žvirbliukai. Tokius jaučius 
šiandien ir ganome - nusivylusios vi
suomenės bandą, pirmaujančią Euro
poj ir pasauly pagal savižudybes bei 
depresijas. Ir tai didele dalim - neti
kinčios žiniasklaidos darbo vaisius. 
Netikinčios, kad Žodis virsta Kūnu... 
Tik klausimas - netikinčios ar apsės
tosios? 

Iš „Evangelijos pagal Matą": 
„Kai Jėzus priplaukė kitą krantą (...), 
jam priešais atbėgo du demonų ap
sėstieji. Juodu buvo tokie pavojingi, 
kad niekas negalėjo praeiti anuo 
keliu. Ir štai jiedu ėmė šaukti: 'Ko 
tau iš mūsų reikia, Dievo Sūnau? 
Atėjai pirm laiko mūsų kankinti?' 
Truputį toliau ganėsi didelė kaimenė 
kiaulių. Demonai ėmė prašytis: 
'Jeigu mus išvarysi, tai siųsk kiaulių 
kaimenėn'. Ir jis jiems tarė: 'Eikite 
sau!' Tuomet demonai išėjo ir apniko 
kiaules. Ir štai visa kaimenė metėsi 
nuo skardžio į ežerą ir gavo galą vil
nyse". (Mt 8 28-32) 

Lietuvoje turime jau kelis ofi
cialios bažnytinės valdžios paskirtus 
velnio išvarytojus — egzorcistus. O 
ką, jeigu pas juos nuvažiuotų mūsų 
žiniasklaidos magnatai? Tik tuo atve
ju reikėtų, kad netoliese kur ganytųsi 
kiaulės ir būtų šioks toks skardis... 

Sako, kad juodžiausia tamsa 
būna prieš aušrą. Jei taip, tai netru
kus galime tikėtis ryškesnio sąmo
ningos, ne tik griaunančios, bet ir 
kuriančios, žiniasklaidos atsiradimo. 
Jos, beje, nemažai esama ir dabar 
egzistuojančių dienraščių redakci
jose, tik jų sąmoninga saviraiška, 
matyt, yra slopinama „iš viršaus", 
reikalaujant bulvarinių intrigų, o ne 
tiesos paliudijimo. 

Kartais galvon šauna nemažai 
retorinių klausimų... Pvz., - ar juodo
ji nacionalinė žiniasklaida nepriside
da prie masinės tautiečių emigraci
jos? Ar prisidėjo ji nors kiek prie 
gyvenimo Lietuvoje pagerėjimo? Ar 
jis pagerėjo?.. Ar nereikės kada nors 
teisti mūsų didžiųjų dienraščių va
dovų už nacionalinės sąmonės geno
cidą, paverčiant mūsų piliečius pik
tais mankurtais, primityvių instink
tų vergais? Ar netarnauja kai kurie 
mūsų žiniasklaidos „šulai" kokios 
nors trečios šalies interesams? 

Kas tai yra žurnalisto sąmonin
gumas? Gal - tai matymas amžinųjų 
principų, atpažinimas jų savo dar
buose, elgesyje. Tarkim, jei kokio 
nors bulvarinio dienraščio savininkas 
turtėja sėdamas nusivylimą, meluo
damas, šantažuodamas ar gąsdin
damas, o jo sūnus vartoja narkotikus 
- tai bet kuris sąmoningesnis žmo
gus, stebėdamas šiuos du reiškinius 
supranta, jog tai nėra atsitiktiniai, 
nesusiję dalykai. 

Teko skaityti išpažintį žmogaus, 
kuris, dirbdamas klestinčioj valsty
binėj įstaigoj vadovo pareigose, pa
matė, jog nepastebimai kiekvieną 
mėnesį galima po truputėlį pinigų vis 
nusukti šonan. Už tuos pinigus jis 
nupirko sūnui brangią mašiną, ta
čiau, kai po poros metų sūnus su ta 
mašina užsimušė, tėvas ūmai suprato 
aukštesnįjį principą, kad pinigai vis 

DANUTE BINDOKIENE 

/ / „Sveiks! 
„į sveikatą! / / 

Lietuviai ir vėl pirmauja. Ne 
krepšinio aikštėje, ne mok
slinių ar kultūrinių pasie

kimų srityje, bet, pasirodo, kaip 
viena labiausiai mėgstančių kil
noti alkoholio stikliukėlį Europos 
šalių. Tik kažin ar šiuo „titulu" 
verta didžiuotis... 

Kad lietuviai yra viena dau
giausia girtuokliaujančių tautų 
Europoje, neseniai pranešė Didžio
sios Britanijos „Institute of Alco-
hol Studies" (Alkoholio tyrimų 
institutas), paskelbęs dokumentą 
„Alkoholis Europoje". Tiesa, lietu
viai turi ir bendro išgėrimo drau
gų: daugiau kaip 18 litrų gryno al
koholio per metus suaugęs žmogus 
taip pat praryja Latvijoje (bent kur 
broliai latviai, su broliais lietu
viais „veikia išvien"), Rumunijoje, 
Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje. 

Su šia nemalonia žinia praėju
sios savaitės penktadienį buvo 
supažindintas ir LR Seimas, bet ar 
įstatymų leidėjai — o taip pat ir 
vykdytojai — atkreips dėmesį į 
Lietuvoje siaučiančią alkoholizmo 
epidemiją, o gal tik — kaip pra
eityje — vėl įkiš galvą į smėlį ir 
stengsis „nieko nežinoti"? 

Alkoholis, narkotikai ir kiti 
kvaišalai yra ne vien Lietuvos, ar 
Europos apskritai, bet viso šiuo
laikinio pasaulio problema. Ne
blaivus ar apsvaigęs asmuo ne tik 
savo sveikatą ir gyvybę stato į 
pavojų, bet taip pat daugelio kitų, 
ypač atsisėdęs už bet kurios su
sisiekimo priemonės vairo. Ame
rikoje daugiau kaip pusė avarijų, 
kuriose sunkiai sužeidžiami ar 
užmušami žmonės, yra neblaivaus 
vairuotojo kaltė. Nepaisant, kad 
įvairiais būdais stengiamasi su
mažinti šių mirtinų nelaimių kely
je skaičių, pastangos nėra labai 
veiksmingos. 

Visgi Amerikoje alkoholio par
davimas nepilnamečiams yra stip
riai varžomas, o gimnazijose (net 
pradžios mokyklose) mokiniai su
pažindinami su alkoholio žala ir 
pasekmėmis, kurios įvyksta dėl 
girtų vairuotojų. O kaip Lietuvoje? 

Mus šį rudenį ypač nustebino 
ir sukrėtė žinios, kad Lietuvoje pir
moji mokslo metų diena pasižy
mėjo mokinių išgertuvėmis. Gydy
tojai, dirbantys greitosios pagal

bos centruose, tvirtino, kad šį kar
tą nusigėrusių, alkoholiu apsi
nuodijusių jaunuolių (net vaikų) 
buvo daug daugiau, kaip kitais me
tais. Tai, atrodo, patvirtina ir mi
nėtasis britų Alkoholio tyrimų ins
tituto dokumentas, kuriame tei
giama, kad Lietuvoje alkoholį var
toja beveik 15 proc. 15-16 m. pa
auglių — ne tik berniukų, bet ir 
mergaičių. 

Kokios priežastys verčia Lietu
vos jaunimą (jau nekalbant apie 
suaugusius) skandinti savo gyve
nimą butelyje? Žemaičių didžiojo 
vysk. Motiejaus Valančiaus laikais 
dėl girtuoklystės išplitimo Lietu
voje buvo ka l t inama rusų caro 
valdžia, dvarininkai ir smuklinin
kai. Vieniems — t.y. caro valdžiai 
— rūpėjo, kad „Lietuva būt tamsi 
ir juoda", o j u k neblaivus žmogus 
yra praradęs galimybę protauti, jį. 
galima lengviau kontroliuoti ir 
valdyti. Kitiems buvo svarbu rub
liai — iš baudžiauninkų ir kai
miečių iščiulpti paskutinius pini
gėlius, laikyti žmones prir iš tus 
prie degtinės butelio ir nepajėgian
čius nuo jo atsipalaiduoti. 

Bet šiandien nėra nei sveti
mųjų okupantų valdžios, nei dva
rininkų, nei baudžiauninkų, tad 
kas skatina eilinį jaunuolį ar suau
gusį skęsti „stikliukėlyje"? Kam 
yra naudinga, kad lietuvis būtų 
neblaivus, nepajėgtų galvoti, dary
ti svarbių sau ir savo tautai spren
dimų, kad jaunoji karta augtų be 
kilnesnių vertybių ir idealų, kad 
jos pagrindinis tikslas būtų „malo
niai praleisti laiką" ir kuo greičiau 
išsprukti iš gimtosios žemės? 

Tvir t inama, kad LR Seime 
praėjusį savaitgalį vykusioje tarp
tautinėje konferencijoje „Šiaurės 
ir Baltijos šalys prieš narkotikus" 
buvo ne tik klausomasis praneši
mų, dūsaujama dėl statistikos duo
menų, bet ir stengiamasi ieškoti 
priemonių šią žalą tautai bei vals
tybei sustabdyti. Ar kas konkre
taus nutarta , o juo labiau — ar bus 
kas nors daroma? O gal vėl viskas 
nutils iki kito karto, kai dar bai
sesnės žinios, kad lietuviai gir
tuokliavimu pralenkė ne tik Euro
pą, bet ir kitus žemynus, sudrums 
valdžios „ramybę"? 

tik kvepia ir tapo sąmoningu, t.y. 
atsakingu už savo poelgius. 

P.S. Berods, Tibete yra tokia 
graži tradicija — ten tikima, jeigu 
šviesią mintį skleidžia vienas Šviesos 
Žmogus, tai ji ir tėra vieno žmogaus 
mintis. Bet jei tuo pat metu tą pačią 
šviesos mintį skleidžia du Šviesos 
Žmonės, tai jos stipmmas atitinka 
dvidešimties žmonių minčių stipru
mą... Jei trys Žmonės - tai jų mintys 
tolygios trijų šimtų žmonių minčiai, 
jei keturi - keturių tūkstančių, jei 
penki - penkiasdešimties tūkstančių 
ir t.t. 

Klausimas skaitytojui, mėgs
tančiam aritmetiką - kiek Šviesos 
Žmonių reikia Lietuvai išgelbėti? 
Kiek žurnalistų, tikinčių gydomąja 
žodžio galia, užtektų Lietuvos dvasiai 
prikelti? 

„DRAUGAS" 
vienintelis 

lietuviškas dienraštis 
už Lietuvos ribų. 

Vienintelis lietuviškas 
laikraštis, 

kuris kasdien pasiekia 
JA V lie tuvių visuom en e. 

www. draugas, org 
Tel. 773-585-9500 
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Lietuvių žurnalistų sąjunga pradeda 
naują veiklos tarpsnį 

Šių metų spalio 21 d., šeštadieni, 
Čikagoje įvyko antrasis pernai išrink
tos Lietuvių žurnalistų sąjungos 
(LZS) valdybos posėdis. Jame dalyva-
vo pirmininkas Edvardas Sulaitis bei 
valdybos nariai: čikagiškiai Jonas 
Tamulaitis, Vaiva Ragauskaitė, ir 
Laurynas R. Misevičius, specialiai 
atvykęs iš Connecticut valstijos. 
Trūko tik valdybos nario Kęstučio 
Šalavėjaus. 

Be to, posėdyje svečių teisėmis 
dalyvavo ir dar keli asmenys iš Rytų 
pakrantės: taip pat išeivijos spaudos 
darbuotojai Eugenija Misevičius ir 
Eugenijus Misiūnas bei jo sūnus 
Vaidas, studijuojantis viešuosius ry
šius Estijoje, o Amerikon atvykęs 
kurti filmo apie JAV Lietuvių Bend
ruomenę. 

Posėdžio pradžioje E. Sulaitis 
visus supažindino su darbotvarke, 
kuriai niekas neprieštaravo. Buvo 
prisimintas praėjęs posėdis (kuris, 
beje, vyko taip pat Čikagoje lygiai 
prieš pusę metų - balandžio 21 d.), 
apžvelgti jo metu svarstyti klausimai 
bei priimti sprendimai. 

Valdybos narių pasisakymus pra
dėjęs E. Sulaitis apgailestavo, kad dėl 
įvairių priežasčių iki šiol naujoji LZS 
valdyba galėjo mažai ką atlikti. E. 
Šulaičio nuomone, svarbiausi valdy
bos tikslai turėtų būti platinti infor
maciją bei leisti biuletenį. 

Vicepirmininkas narystei L. R. 
Misevičius minėjo, jog labai trūksta 
informacijos dėl žurnalistų pažymė
jimų darymo. Pasak jo, neretai į jį 
asmeniškai tuo klausimu kreipiasi 
išeivijos bei Lietuvos žiniasklaidos 
darbuotojai. 

Taip pat buvo atkreiptas dė
mesys į būtinybę kuo skubiau pakeis
ti senuosius LŽS įstatus, kurie buvo 
priimti dar 1970-aisiais ir nuo to 

laiko nekoreguoti. Paskaičius juos 
nesunku suprasti, jog daugelis senųjų 
įstatų punktų turi būti pakeisti, nes 
neatitinka laikmečiui ir šiandieninei 
situacijai. 

Tad svarbiausias šio posėdžio tik-
slas ir buvo naujų LZS įstatų sufor
mulavimas. Sis darbas užtruko apie 
porą valandų, neretai buvo pertrau
kiamas diskusijų. Vienas svarbesnių 
pakeitimų - dėl narystės. Buvo pasiū
lyta, kad, norintis tapti LŽS nariu, 
žiniasklaidos atstovas ne tik užpil
dytų stojimo anketą bei sumokėtų 
stojimo bei nario mokesčius (15 dol), 
kaip buvo iki šiol, bet ir atsiųstų re
komendacinį laišką iš jo ar jos atsto
vaujamos žiniasklaidos priemonės. 
Sis pasiūlymas buvo priimtas posėdy
je dalyvaujančių valdybos narių balsų 
dauguma (3 už, 1 susilaikė). 

Naujoji LZS įstatų redakcija 
netrukus, bus išsiuntinėta visiems 
LZS nariams balsavimui. Jie bus pri
imti tuo atveju, jei už pakeitimą pa
sisakys daugiau kaip pusė visų sąjun
gos narių, kurių šiuo metu yra apie 
šimtas. Nutarta, kad atsakymo bus 
laukiama 90 dienų. 

Po naujų įstatų suformulavimo 
posėdžio dalyviai sprendė kitą opią 
problemą - pasiskirstymą darbais bei 
pareigomis (kadangi senojoje valdy
boje, kuriai vadovavo Kęstutis Mik-
las, paskutiniu metu dirbo vos du 
žmonės, jiems ši problema neiškilo, 
mat viskuo, išskyrus biuletenio lei
dimą, rūpinosi pats pirmininkas). 

Posėdžio metu buvo sužinota, jog 
iš vicepirmininko informacijai parei
gų bei apskritai iš valdybos dėl as
meninių priežasčių atsistatydina K. 
Šalavėjus. Jo pareigas pasisiūlė per
imti V. Ragauskaitė, o valdybos sekre
torės pareigoms buvo pasiūlyta posė
dyje dalyvavusi Eugenija Misevičius. 

Spalio 21 d. vykusio LŽS valdybos posėdžio metu kuriami naujieji LŽS Įstatai. Iš 
kairės: V. Ragauskaitė, E. Sulaitis, L. R. Misevičius, E. Misevičius, J. Tamulaitis. 

Šiam pasiūlymui visi vienbalsiai pri
tarė. 

Dabar LZS valdybos sudėtis yra 
tokia: E. Sulaitis (pirmininkas), L. R. 
Misevičius (vicepirmininkas narys
tei), V Ragauskaitė (vicepirmininkė 
informacijai), J. Tamulaitis (iždi
ninkas) ir E. Misevičius (sekretorė). 

Be kita ko, ateityje buvo nutarta 
LŽS valdybos posėdžius rengti tele-
konferencijų būdu. Tikimasi, jog tai 
suaktyvins valdybos darbą. 

Taip pat posėdžio pabaigoje buvo 
aptarta žurnalistų pažymėjimų dary
mo procedūra ir sutarta, kad tuo 
rūpinsis iždininkas J. Tamulaitis. 

Norintiems tapti LZS nariais ir 
gauti žurnalisto pažymėjimą arba 
pratęsti jo galiojimą, reikia kreiptis 
adresu: 

Lithuanian Journalists 
Association 
c/o Jonas Tamulaitis 

3137 Kenihvorth Ave. 
Benvyn, IL 60402-3002 
Tel.: 708 788 8087, 
el.paštas: jtamulaitis@gmail.com 

Tuo tarpu visais kitais klausi
mais reikėtų kreiptis oficialiuoju LŽS 
adresu: 

Lithuanian Journalists 
Association 
c/o Edvardas Sulaitis 
1330 So 51st ave. 
Cicero, IL 60804-1342 
Tel: 708 652 6825, 
el.paštas: esulaitis@sbcglobal.net 

Kviečiame visus lietuvių išeivijos 
žiniasklaidos darbuotojus tapti Lie
tuvių žurnalistų sąjungos nariais. O 
jau esamus šios organizacijos narius 
raginame dalintis su valdybos nariais 
idėjomis bei pasiūlymais. 

LZS informacija 

Mes seneliai jūsų, kurie jus mylėjo, už jus galvas dėjo 
(Prisimintas varpininkas Motiejus Čepas) 

AUDRONE V. SK1UPA1TE 

2006 m. spalio 28 d. Bardiškių 
kultūros centre (Pakruojo raj., Lauk
sodžio seniūnija), vyko Motiejaus 
Čepo 140-ųjų gimimo metinių minėji
mas, buvo aplankyta jo gimtoji sody
ba Diržių kaime ir tėvų kapai Diržių 
kapinėse, ant kurių vartų išrėžta Mo
tiejaus Čepo sukurti žodžiai: „Nebi
jokit mūsų, .mes seneliai jūsų, kurie 
jus mylėjo, už jus galvas dėjo". Minė
jime dalyvavo iš visos Lietuvos suva
žiavę Motiejaus Čepo giminės, kurie 
dalijosi prisiminimais. 

Nors į minėjimą nesusirinko 
daug aplinkinių kaimų žmonių, bet 
vis tiek galima sakyti, kad Motiejaus 
Čepo valanda išmušė ir pirmieji ledai 
prikeliant jo vardą iš užmaršties 
pralaužti. Jo 140-ąsias gimimo meti
nes paminėjo ir Lietuvos žiniasklai-
da. Yra vilties, kad šiam XIX a. pab.-
XX a. pr. Lietuvos atgimimo dalyviui, 
lietuvybės žadintojui, knygnešiui ir 
švietėjui pagaliau bus rasta garbinga 
vieta tarp kitų, iki šiol jau minimų to 
meto tautos didvyrių, su kuriais jis 
kartu dirbo ir kentėjo dėl lietuvybės. 
Motiejaus Čepo vardas buvo užmirš
tas nepelnytai. Jo indėlis pirmajame 
Atgimime yra nė kiek ne menkesnis, 
o kartais ir svaresnis už dažniau mi-

Motiejus Čepas. Lietuvos Vyriausiojo 
tnbunolo Cmiimo skr iaus pirmi
ninkas, buvo apdovanotas aukščiau
siais Lietuvos valstybes ordinais. 

nimų istorinių asmenybių. Ir ypač 
svarus M. Čepo indėlis į jo gimtojo 
krašto - Pakuršės, kaip pats Motiejus 
Čepas užrašuose įvardija savo gim
tuosius kraštus, kultūrą ir istoriją. 

„Žiemgalos" almanache Teodora 
Katilienė, jo giminaitė ir gal vienin
telė Motiejaus Čepo biografe, ieško
jusi progos laisvę atgavusios Lietuvos 
spaudoje priminti apie šį atkaklų 

kovotoją už spaudos laisvę caro pries
paudos metais, rašė, kad Diržių žemė 
jam buvo šventa. „Visada jo vidinėje 
kišenėj būdavo gražiai išsiuvinėtas 
mazgelis su gimtosios žemės žiups
neliu. M. Čepas aiškindavęs savo 
vaikams ir visiems, kad tai senolių ir 
prosenelių palikimo dulkės, įsigėru-
sios j jų kūnus per duoną ir vandenį". 

Tai liudija ir jo užrašai, kuriuose 
tiesiog deimantu sužiba Pakuršės 
kraštas. Gal pirmą kartą lietuvių li
teratūroje taip ryškiai atsispindi 
Šiaurės Lietuvos dvarelių, kur būrėsi 
Mintaujoje mokęsi ir dirbę lietuviai 
inteligentai, reikšmė Lietuvos kultū
roje. Tas nuošalus Šiaurės Lietuvos 
kampas aplink Žeimelį, Lauksodį, 
Pašvitinį, Linkuvą, Joniškėlį iki šiol 
atrodė pilkas ir neįdomus, prisimena
mas nebent kartu su garsaus krašto
tyrininko Juozo Šlevo darbais. Motie
jus Čepas liudija kitokią šio krašto 
istoriją. Jo užrašuose pasakojama, 
kad Pakuršės dvareliuose lankėsi ir 
repetitoriais dirbo bei lietuvybės la
bui veikė Mintaujoje, Rygoje, Revely-
je ir kituose šiauriau Lietuvos esan
čiuose carinės Rusijos miestuose mo
kęsi ir dirbę Suvalkijos bei kitų Lie
tuvos vietų šviesuoliai. 

Motiejus Čepas (1866-1962), 
gimęs Diržių kaime, Nociūnų (Žeime

lio) valsčiuje, Šiaulių apskrityje, gim-
naziją baigęs Šiauliuose, teisę -
Maskvos universitete, buvo iš tų XIX 
pab.- XX a. pr. lietuvių humanistų, 
švietėjų, lietuviškosios dvasios žadin
tojų carinėje Rusijoje, kaip ir Jonas 
Jablonskis, Motiejus Lozoraitis, Pra
nas Mašiotas, Gabrielis Landsbergis-
Žemkalnis, Antanas Smetona, Liuda 
Didžiulienė-Žmona, Antanas Kriščiu-
kaitis-Aišbė ir kt. Buvo V Kudirkos 
„Varpo" bendradarbis, pasirašinėjęs 
„Greitakojo" slapyvardžiu. Dėl daly
vavimo lietuviškajame judėjime ir 
bendradarbiavimo „Varpe" buvo su
imtas ir dvejus metus gyveno prižiū
rimas policijos, vėliau byla nutraukta 
neradus įkalčių. Teisininko praktiką 
pradėjo Mintaujoje (Latvijoje), kur 
suartėjo ir kartu lietuvišką darbą 
dirbo su daugeliu to meto šviesuolių. 
Lietuviško darbo nenutraukė ir Sibi
re, kur turėjo išvykti dirbti, nes nei 
Lietuvoje, nei Latvijoje negavo darbo 
pagal savo profesiją. Sibire, Užbaika-
lėje - Barguzine ir Čitoje - labai sun
kiomis sąlygomis praleido 25-erius 
metus. Vadovavo Čitos lietuvių rate
liui, 1917 m. buvo Čitos lietuvių atsto
vas Lietuvių seime Petrapilyje; 1918-
1923 m. - Užbaikalės lietuvių komi
teto tremtiniams tėvynėn grąžinti 
pirmininkas; Nukelta į 9 psl. 

mailto:jtamulaitis@gmail.com
mailto:esulaitis@sbcglobal.net
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KAD TURĖTUME SVEIKAS KOJAS 
Atkelta iš 2 psl. 

Mūsų gydytojai apžiūrės jūsų 
vaikutį, patars, kaip prižiūrėti pė
dukes, esant reikalui skirs ortope
dinius įdėklus ar ortopedinę avalynę. 

Įmonėje gaminami įdėklai iš 
įvairaus elastingumo mūsų ir impor
tinių medžiagų, įvairių modelių orto
pedinė ir profilaktinė avalynė. Vai
kiška profilaktinė avalynė turi spe
cialius profilaktinius įdėklus, kurie 
šalina kulno iškrypimus, paremia 
pėdą išilginio skliauto viršutinėje sri
tyje ir tokiu būdu išlaiko pėdą fizio
loginėje padėtyje. Vaikai noriai nešio
ja tokią avalynę, kadangi ji nesukelia 
jokių nepatogumų ir išvaizda nesi
skiria nuo įprastos avalynės. 

Vaikystėje nesilaikant pėdos prie
žiūros taisyklių, vėliau dažnai tenka 
vargti dėl pėdų, blauzdų, kelių ar net 
klubų ir stuburo skausmų, kadangi 
daugumą šių skausmų lemia pėdų pa
tologijos. Daugelis dėl to kaltina sto
vimą ar sėdimą darbą, netinkamą mi
tybą, prastos kokybės avalynę ar virš
svorį. Iš tikrųjų visos šios priežastys 
turi įtakos plokščiapėdiškumo išsi
vystymui, tačiau dažniausiai pėdų su
trikimų šaknys glūdi vaikystėje. Pas
tebėta, kad įgimta plokščiapėdystė 
yra itin retas reiškinys, daugeliu atve
jų ji įgyjama, ignoruojant pėdų prie
žiūrą. 

Visais atvejais, kai vargina ne
aiškios kilmės skausmai apatinėse 
galūnėse, patartina kreiptis į gydyto
ją ortopedą, kuris įvairių diagnos
tinių priemonių (rentgenas, rašali
niai pėdos atspaudai, padoskopija, 
kompiuterinė padabarografija) pagal
ba nustatys tikslią skausmo priežastį 
ir paskirs adekvatų gydymą. 

Dauguma žmonių retai kreipiasi 
į gydytojus ortopedus, dažniausiai 
nusiperka įdėklus į batus savo nuo
žiūra arba „pasiskolina" iš draugų ar 
giminaičių ir mano, kad iš karto nasi-
jus geriau. Norėtume išsklaidyti iliu
zijas ir tų žmonių, kurie mano, kad 
įdėklai ar ortopedinė avalynė yra pa
nacėja nuo visų ligų. Ortopedinės 
priemonės, kaip ir vaistai, veiksmin
gos tik tada, kai pritaikomos indivi
dualiai kiekvienam pacientui, {dėklai 
tik mechaniškai, pasyviai saugo nuo 
deformacijos susidarymo ar stabdo 
esamos deformacijos vystymąsi, ta
čiau tai nėra pagrindinė gydymo 
priemonė. Tikslų gydymą gali paskir
ti tik gydytojas ortopedas, žinodamas 
susirgimo priežastį. Salia pagrindinio 
gydymo bus skiriama gydomoji mankš
ta, stiprinanti raiščių - raumenų sis
temą ir masažas. Taip pat svarbu nu
statyti, iš kokių medžiagų turi būti 
pagaminti įdėklai ir ortopedinė ava
lynė, o gal tereikia atlikti nedidelius 
pakeitimus nešiojamoje paciento ava
lynėje, ir jis iš karto pasijus geriau. 

AB „Ortopedijos technika" gydy
tojai ortopedai ir avalynės specialistai 
glaudžiai bendradarbiauja su Vokie
tijos ir Šveicarijos specialistais, kurie 
seminarų ir praktinių mokymų metu 
supažindina su naujausiomis įdėklų 
ir ortopedinės avalynės gamybos 
technologijomis, pristato moderniau
sias medžiagas minėtų priemonių ga
mybai. 

Šiuo metu įmonėje gaminami 13 
rūšių įdėklai iš įvairaus elastingumo 
vokiškų medžiagų. Ortopedinė ava
lynė užsakoma šiais atvejais: 

1. Kojos sutrumpėjimas daugiau 
kaip 2 cm.; 

2. 111° išilginė, skersinė plokščia-
padystė, labai plati, didelė pėda, pir
mo pėdos piršto nukrypimas daugiau 
nei 30°; 

3. „Plaktukiniai" pirštai aukštes
ni nei 2.5 cm, esant nuospaudoms, 
nutrynimams, gumbams; 

4. Labai siaura ir ilga pėda; 
5. Sudėtingos pėdos deformaci

jos: „arklio pėda", II - III laipsnio 
šleivapėdystė, „krentanti pėda", 
dramblialigė; 

6. Reumatoidinis artritas, poliar-

tritas, II - III laipsnio0 FN (funkcinio 
nepakankamumo) poliartrozė, podagra; 

7. Pėdos pirštų ir pėdos defektai 
po Lisfranko, Šarpo, Šoparo, Pirogo-
vo tipo amputacijų; 

8. Sergant cukriniu diabetu, jei 
pėdose yra deformacijų (kaulinių 
išaugų, gumbų), opų, nuospaudų. 

Taigi, jei norite turėti sveikas 
kojas, rūpinkitės jomis patys arba 
kreipkitės į Kauno AB „Ortopedijos 
technika" poliklinikas, kur su malo
numu jums padės mūsų specialistai. 

Herp< >es virusas pavojingas 
Daugiau nei pusė planetos gy- gali ilgą laiką nerodyti jokių simpto-

ventojų serga arba yra herpes viruso mų. Žmogus galbūt net neįtaria, kad 
nešiotojai. Kartą patekęs į organizmą yra jo nešiotojas, todėl gali perduoti 
ir įsikūręs ląstelių, tarp kurių - ner- savo partneriui. Pirmojo tipo viruso, 
vų bei kraujo - viduje, jis dešimtme- arba lūpų herpes, nešiotojai net neį-
čius ramiai gyvena. O pasirodo tik ta- tardami paūmėjimo metu gali patys 
da, kai smarkiai sumažėja imunite- save arba kitus apkrėsti genitalijų 
tas. Dažniausiai virusas ima veikti, herpes, jeigu prie lokalizacijos židinio 
praėjus kelioms dienoms, kai patenka prisiliestų, tarkime, genitalijomis, 
į organizmą. Pablogėja savijauta, pa
kyla temperatūra, ima „laužyti" kū
ną. Baigiamuoju tarpsniu ant lūpų 
atsiranda pūslelių. Po kelių dienų jos 
išdžiūsta. Taip atsiranda dar vienas 
viruso nešiotojas. Virusas iki gyveni
mo pabaigos išlieka nerviniame audi
nyje, stuburo srityje. Jis arba niekaip 
nepasireiškia, arba sukelia greitą 

Gydytojas 
r ekomenduoj a 

Viruso nešiotojų yra labai daug, 
todėl pravartu išsitirti, ar kraujyje 
nėra herpes. Jeigu virusas aptiktas, 
nustatykite jo tipą ir koncentraciją. 
Būtina pasikonsultuoti su specialistu 

nuovargį, niežulį, odos ir gleivinės bė- dėl individualaus gydymo. Virusas 
rimą, temperatūrą. Herpes dažniau- linkęs maskuotis, todėl gali užkrėsti 
šiai perduodamas nekaltais lengvais bet kokį organą, pradedant galvos 
bučiniais ir per lašelinę oro infekciją. 
Bendras visai šeimai rankšluostis ir 
kiti daiktai gali tapti užkrato šaltiniu. 

Du herpes tipai 

Antrojo tipo virusas, arba vadi
namasis genitalijų herpes, taip pat 

smegenimis ir jų apvalkalu. Kraujyje 
aptikus virusą, negalima to pamiršti, 
būtina laiku įspėti partnerį. Virusas 
lengvai prasiskverbia į organizmą per 
odos ir gleivinės mikroįtrūkimus, 
todėl herpes paūmėjus reikia vengti 
kontaktų ir sekso. 

„Klaipėda" 

Skirtingai nei lietuvių ekspresionistinės 
mokyklos „tėvas", jaunesnės kartos atstovai — 
Kostas Dereškevičius bei Mindaugas Skudutis, — 
renkasi jau visai kitokią, itin seksualią moterį. Jų 
darbuose moteris erotizuojama, į ją žvelgiama 
grynai „vyriškai". Šių dailininkų kūryboje be 
panašumų yra ir skirtumų: visgi skiriasi kartos, o 
visuomeninis požiūris į moterį įtakoja ir vaizduo
jamąją dailę. 

Kostas Dereškevičius erotizuoja moterį ne 
tik per jos pačios kūną, bet ir per kai kuriuos 
įvaizdžius: ji rankose gali laikyti erotinius sim
bolius — nukąstą obuolį ar dešrelę („Moteris su 
dešrele", 1974 m.). Moters/objekto vaizdinį atitin
ka ir aukštas horizontas: dažniausiai moters 
galva komponuojama drobės apačioje, ji lyg stebi
ma iš viršaus, (pvz., „Moteris su skėčiu", 1977 m.). 
Pats stebėjimo veiksmas siejasi su vojarizmu, sek
sualiniu stebėjimu, išskirtinas 1978 m. paveikslas 
„Sutikta moteris". Čia tikrovė tarsi kadruojama: 
stop kadras išskiria einančią moterį iš aplinkos, ji 
lyg nufotografuota (dailininko sąmonės). Moteris 
rankose laiko pusiau suvalgytą obuolį (Vakarų 
Europos dailės tradicijoje dažniausiai trokštamas 
kūnas lyginamas su prinokusiais vaisiais). Ste
bint K. Dereškevičiaus nutapytas moteris, atrodo, 
jog jų portretais siekta atkreipti dėmesį į vieną iš 
daugelio, kokių yra daugybė. Skambus koloritas 
sukuria žaismingą moterų portretų atmosferą, su
teikia kiek hedonistinį atspalvį. Tapytojas turi ir 
pamėgtą savo grožio tipą: tamsiaplaukę, pailgo 
veido moterį, lygiais plaukais, krentančiais ant 
pečių. Ji dažniausiai viliojamai šypsosi („Mergi
na", 1975—1976 m., „Gamtininke O.B.", 1980 m., 
„Moteris su dešrele", 1974 m.). Kostas Dereš
kevičius ne tik nevengia parodyti savo tiesioginio 
požiūrio į moterį į malonumų objektą, bet ir at
sisako moters individualumo, daugeliu atveju ją 
priartindamas prie savo grožio idealo. 

Mindaugo Skudučio portretinėje tapyboje 
dar kitaip varijuojama moters erotiškumu. Aš
tuntojo dešimtmečio pabaigoje sukurtuose paveik
sluose, tokiuose kaip „Jūratė klausosi muzikos", 
1977 m., ar „Mergaitės", 1979 m., merginos vaiz
duojamos emociškai patrauklios. Jos arba elgesiu, 
pavyzdžiui, kvatojimusi („Mergaitės"), arba pa
syvia stebimo objekto poza „Jūrate vilioja pati 

MOTERS PORTRETAS 
XX A. ANTROSIOS PUSĖS 

LIETUVIŲ TAPYBOJE 
(Vynj ir moterų žvilgsnis) 

IEVA SAPZEVtČIENĖ 

Nr.6 

dailininką, o tuo pačiu ir kitą stebėtoją (žiūrovą). 
Dar iki XX a. vid. — jei ne ilgiau — pats žodis 
„erotiškas" buvo tapatu „erotiška — vyrui". Vyras, 
kontroliuodamas meną, tuo pačiu kontroliavo ir 
savo erotinius poreikius, suteikdamas jiems 
norimą vizualinę išraišką. 

„Jūratė, klausydamasi muzikos" yra visiškai 
atsipalaidavusi, įsijautusi į savo vidinį pasaulį, M. 
Skudutis stengiasi pateikti kuo daugiau erotizuo-
jančių detalių: kojų gylį atidengiantį sijoną, dide
les krūtis, dar paryškintas atviros iškirptės ir tam 
tikrose vietose uždėtų juodų taškų. Nors santyky
je su moterimis dailininkas jaučia kažkiek drama
tizmo („Rita miega", 1979 m.), netgi nepilnaver
tiškumo, bet visgi išlaiko pagrindines dailinin
ko/vyro/kūrėjo ir modelio/moters/objekto pozicijas. 

Vyrų dailininkų nutapyti moters portretai 
atspindi patriarchalinėje visuomenėje įsigalėju
sias vaizduojamosios dailės tradicijas — sujungti 
vyrišką kūrybinę galią ir moterį/modelį. Tebegy
vuoja Pigmaliono mitas: gražus akmeninis statu
los kūnas atgyja nuo šildančio vyro troškimo. 

Tapybinis moters portretas lietuvių XX am
žiaus antrosios pusės dailėje užima išskirtinę vie
tą: glaudžiai susietas su čia vaizduojamu objektu 
— moterimi, jis kelia savitas problemas. Feminis
tinis požiūris leidžia pažvelgti į moters portretą 
dar nenagrinėta puse: tapydami moteris dailinin
kai atskleidžia pagrindines socialines dominantes 
ir visuomeninį santykį su modeliu. Nors patriar
chalinėje visuomenėje moteris apibūdinama kaip 
..kita", tačiau, analizuojant moterų portretu?, at-

;vbe juos palyginti su vyrų portretais 

ir tik taip, per „kitą" (t.y. vyrą), konkrečiau api
brėžti šių kūrinių ypatumą. Moterų portretuose 
dominuoja motinų, dukterų, meilužių atvaizdai; 
jos priskiriamos namų sferai(=privatumas), kai 
tuo tarpu vyrų portretuose aiškiai išryškėja per
sonažų socialinė padėtis, jie apibūdinami pagal 
veiklą — savo profesiją(=viešumas). 

Moterų portretuose ne tik atsiskleidžia kūrėjų 
psichologija (seksualinė orientacija), bet ir po
žiūrio į moterį, kaip pasyvų modelį, idėja. Vyrų 
dailininkų tapyti moterų portretai (jų yra didžiu
ma) generuoja tradicines moters/modelio/objekto 
ir vyro/kūrėjo/subjekto priešpriešas. Moteris, kaip 
modelis, lyginama su nesukultūrinta gamta, ku
rią drobėje vyras/kūrėjas savo kūrybine galia pa
verčia kultūra — čia pabrėžiamas moters seksu
alumas ir objektiškumas. Vyrų dailininkų tapytus 
moters portretus galima priskirti dviem tipams 
(kurie išreiškia ir pačių vyrų santykį su moteri
mis): motinos ar meilužės. Vyriškoji kūrybinė pri
gimtis santykyje su moters portretu išsaugo ste
bėjimu ir vaizdavimu pagrįstą atstumą, labai daž
nai sietiną su vyro vojeristiniais polinkiais. 

Moterų dailininkių tapyti portretai (sudaran
tys mažumą) visiškai skirtingi: moteriai/modeliui 
suteikiamos naujos galios — portretuojamosios 
čia nelieka pasyviai stebimos, jos žvilgsniu „valdo" 
savo erdvę. Netgi pradedama naujai žvelgti į vyrą, 
jis taip pat tampa modeliu/objektu. Moterys dai
lininkės sugeba pažvelgti į kitą moterį kaip į ori
ginalų subjektą, ir surasti įvairialypes vaizdavimo 
plotmes. Moterys Lietuvos XX amžiaus antrosios 
pusės dailėje sudaro tapytojų mažumą, tačiau 
„moteriška" tapyba egzistuoja, įrodanti, jog „kita" 
tapyba yra paprasčiausiai kitokia, bet niekuo 
neblogesnė už „vyriškąją". 

Sujungus vyriškas ir moteriškas moters port
retų reikšmes, atrandamas tų reikšmių ambiva-
lentiškumas ir dešifruojama psichologinė bei 
socialinė meno kūrinių pusė. Moters portretas XX 
amžiaus antrosios pusės lietuvių tapyboje, suda
rydamas pakankamai nemažą visos portretinės 
kūrybos dalį, išreiškia pagrindinius tapybinės rai
dos bruožus, savo ruožtu, per tematiką ir jos 
įkūnijimą atspindinčius patį požiūrį į moterį lietu
vių kultūroje. 

Pabaiga 
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H. Daktaro namas gali būti parduotas Už siekio sustabdyt i t y r i m ą 
KGB šešėl is 

H. Daktaro namas Užliedžiuose. 
Kaunas, lapkričio 6 d. (ELTA) — 

Kauno apskrities nekilnojamojo tur
to rinkoje atsirado netikėtas objek
tas. Kaune vis garsiau kalbama, jog 
miesto pakraštyje esančios Užliedžių 
seniūnijos Užliedžių kaime parduo
damas per 600 kvadratinių metrų 
ploto namas su 43 arų sklypu, kuria
me ilgus metus gyveno dabar kalė
jime esantis nusikalstamo pasaulio 
autoritetas Henrikas Daktaras. 

Kalbinti nekilnojamojo turto 
ekspertai teigė, jog už šią labiau į 
tvirtovę panašią pilį jos savininkai 
galėtų prašyti kelių milijonų litų. Ta
čiau konkrečios sumos jie nebuvo lin
kę įvardinti. 

Dabar šiame grandioziniame 
pastate, kurį H. Daktaras galutinai 
suremontavo 1999 metais, gyvena jo 
žmona Ramutė Daktarienė, dvi ma
žametės jos dukros ir šiuo metu taip 
pat kalėjime bausmę atliekančio sū
naus Enriko Daktaro žmona Indrė 
Daktarienė. 

Prie skandalingai išgarsėjusios 

Eltos nuotr. 

kauniečių šeimos rezidencijos paradi
nio įėjimo — didelis lauko baseinas, 
kitoje namo pusėje — tvenkinys ir 
žaidimų aikštelė vaikams. Prie tvorų 
įrengti bokštai, kuriuose įmontuotos 
vaizdo stebėjimo kameros. Kone visa
me name — marmuro grindys. 

Prieštaringai vertinamo H. Dak
taro užmojai Užliedžiuose buvo pla
tūs. Prabangą mėgęs H. Daktaras ga
lėjo mėgautis keliose ypač prabangiai 
ir šiuolaikiškai įrengtose svetainėse, 
vaikų, svečių kambariuose, pirtyje su 
pokylių sale. 

Nekilnojamojo turto agentūros 
atstovai pripažino, kad šį namą įsigy
ti norinčiųjų kol kas nėra. 

Žinia, kad H. Daktaro artimieji 
parduoda legendomis apipintą dvarą, 
Kaune dar labiau sustiprino kalbas, 
jog prabangiu gyvenimu garsėjusią 
kauniečių šeimą šiuo metu yra išti
kusi finansinė krizė. 

H. Daktaras nuo praėjusių metų 
lapkričio 7 dienos yra laikomas suim
tas ir teisiamas Vilniuje. 

Išmokas už Lietuvoje likusius vaikus 
gali gaut i i r emigravę gyventojai 
Vilnius, lapkričio 6 d. J(BNS) — 

Lietuvos piliečiai turi teisę gauti so
cialines išmokas vaikams tose ES ša
lyse, kuriose jie gyvena ir dirba. 

Apie tai savivaldybes informavo 
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Ri
mantė Šalaševičiūtė, atsižvelgdama į 
didėjantį Lietuvos piliečių, vykstan
čių dirbti į užsienio valstybes, skai
čių. 

Tėvams išvykus dirbti į užsienį, 
vaikai, net ir tais atvejais, kai lieka 
gyventi Lietuvoje, išmokų iš Lietuvos 
socialinės apsaugos sistemos neten
ka, tačiau turi teisę gauti išmokas to
se ES šalyse, kuriose gyvena ir dirba 
jų tėvai, teigiama pirmadienį išpla
tintame kontrolierės pranešime. 

Svarstant socialinių išmokų vai

kui skyrimą, yra patikrinama, ar vai
kas gyvena toje valstybėje, į kurios 
institucijas kreipiamasi dėl pašalpos 
skyrimo, ir ar tėvai negauna sociali
nių išmokų už vaikus kitose ES vals
tybėse. Jei išmokos yra mokamos ir 
kitose valstybėse, paprastai išmoka
mas tik skirtumas tarp pašalpą tei
kiančioje valstybėje nustatyto dydžio 
pinigų sumos ir mokamos sumos už
sienyje. 

Lietuvoje išmokos skiriamos tik 
nuolat mūsų šalyje gyvenantiems as
menims: Lietuvos piliečiams, kurių 
duomenys apie gyvenamąją vietą Lie
tuvoje įrašyti į gyventojų registrą, 
taip pat nuolat Lietuvoje gyvenan
tiems užsieniečiams ir asmenims be 
pilietybės. 

* 28 metų Dainius Zubrus ta
po pirmuoju ledo r i tul ininku, iš
r inktu žurnalo SPO:) ir interneto 
svetainės „Delfi" organizuojamų ge
riausio Lietuvos mėnesio sportininko 
apklausos nugalėtoju. Spalio mėnesio 
laureato titulo NHL Washington 
„Capitals" komandos puolėjas nu
sipelnė už labai sėkmingą žaidimą sa
vo komandoje — per 11 reguliariojo 
sezono rungtynių lietuvis pelnė sep
tynis įvarčius ir atliko tris rezulta
tyvius perdavimus. 

* P i rmuoju Lietuvos regbio 
taurės turnyro finalininku tapo 

Kauno „Ąžuolas", savaitgalį pus
finalyje namuose 23:18 nugalėjęs 
Klaipėdos „Kuršių" penkiolikę. An
trasis finalininkas turėtų paaiškėti 
Lietuvos regbio federacijos kabine
tuose, nes susitikimas tarp šalies 
čempiono Šiaulių „Baltrex" ir Šiau
lių „Vairo" komandų neįvyko. 

* Savaitgalį Kaune pasibai
gusiame atvirame Lietuvos suau
gusiųjų dziudo imtynių čempio
nate paaiškėjo stipriausi šalies 
sportininkai, sudarysiantys Lietuvos 
nacionalinę rinktinę. Net septynis 
aukso medalius iškovojo kauniečiai. 

Lina Balsytė 
Alfa.lt 

Aktyviai siekiantis nutraukti 
Valstybės saugumo departamento 
(VSD) veiklos tyrimą žmogus prieš 
15 metų buvo Seimo laikinosios ko
misijos KGB veiklai tirti akiratyje, 
sako filosofas Bronius Genzelis, bu
vęs Seimo laikinosios komisijos KGB 
veiklai tirti, dirbusios 1991-1992 m., 
narys. 

„Komisijoje man į rankas buvo 
pakliuvę kai kurie dokumentai. Iš tų 
dokumentų tvirtai negaliu pasakyti, 
kaip ten viskas būtų buvę, jeigu ko
misija nebūtų panaikinta, tačiau ma
nau, kad asmuo, kuris tuo metu buvo 
patekęs į laikinosios komisijos KGB 
veiklai tirti akiratį, dabar aktyviai 
veikia bandydamas sustabdyti NSGK 
atliekamą VSD veiklos tyrimą", - sa
kė B. Genzelis. 

Taip jis komentavo praėjusią sa
vaitę žiniasklaidoje pasirodžiusius 
pranešimus, esą parlamento opozi
cinių ir kelių valdančiųjų partijų ats
tovams siūloma pasirašyti pareiški
mą, kuriuo būtų išreikštas nepasiti
kėjimas NSGK atliekamu VSD veik
los tyrimu. Teigta, kad minėto pa
reiškimo projekte siūloma atšaukti 

NSGK suteiktą laikinosios tyrimo 
komisijos statusą ir įgaliojimus atlik
ti šį tyrimą. 

B. Genzelio manymu, tokia ini
ciatyva - aiškus siekis užkirsti kelią 
informacijos, susijusios su tam tik
rais asmenimis, paviešinimui. Be to, 
kaip sakė filosofas, jeigu iš tiesų at
sirastų panašaus pobūdžio pareiški
mas, apie kurį kalbėta praėjusią sa
vaitę, tai būtų kišimasis į komiteto 
darbą, kurį galima traktuoti ir kaip 
spaudimą. 

„Jūs arba aš galime pareikšti sa
vo nuomonę apie tai, kaip dirba 
NSGK, nes mes neturime tiesioginio 
sąlyčio su Seimu. Tuo tarpu komite
tas juk yra pavaldus Seimui ir kai jo 
veiklos vertinimai pasigirsta iš pačių 
parlamentarų, jų jau nebegalima 
traktuoti kaip nuomonės išdėstymo. 
Tai kišimasis į komiteto darbą", -
kalbėjo B. Genzelis. 

NSGK atlieka VSD veiklos tyri
mą, kurio išvadas turėtų pateikti iki 
gruodžio 1-osios. Komiteto nariams 
pavesta nustatyti, kaip vyksta Sau
gumo departamento reorganizavi
mas, kokia yra departamente perso
nalo politika, moralinis klimatas, 
santykiai su kitomis valstybės insti
tucijomis. 

Konf iskavo 2 . 6 t o n o s opi jaus 
Kabulas/Vilnius, lapkričio 6 d. 

(BNS) — Goro provincijos valdžia ir 
teisėsauga vis labiau pasitiki savo jė
gomis — jausdami užnugaryje Lie
tuvos karius, Goro saugumo pareigū
nai spalio pabaigoje sulaikė ir likvida
vo rekordiškai didelę — 2,6 tonos — 
siuntą opijaus, iš kurio pagamintų 
narkotikų vertė Vakarų gatvėse būtų 
galėjusi siekti 40 milijonų JAV dole
rių. 

Už pagalbą Goro provincijos val
džiai ir policijai stiprinti savo įtaką, 
Lietuvos vadovaujamą Goro provinci
jos atkūrimo grupę (PAG) giria NA
TO vadovaujamų Tarptautinių para
mos saugumui pajėgų (ISAF) Afga
nistane vadovybė. 

„Tai, kad Goro provincijos teisė
sauga surengė tokią efektyvią pre
vencinę priemonę, kai buvo konfis
kuota ir sunaikinta 2.6 tonos opijaus, 
įrodo, kad Lietuvos vadovaujamos 
pastangos atkuriant šią provinciją 
yra reikšmingos, o vietos valdžia, tu
rėdama lietuvius užnugaryje, vis la
biau pasitiki savp jėgomis", — Kabu
le sakė aukštas ISAF karininkas. 

Goro provincijos sostinėje Čag-
čarane įsikūrusios Lietuvos PAG va
das pulkininkas Vilmas Šatas patvir
tino, kad spalio pabaigoje provincijos 
saugumo pajėgos sulaikė 2.6 tonos 

opijaus. 
Policija taip pat konfiskavo 8 

transporto priemones — visureigius 
ir mikroautobusus, kuriais buvo ga
benami narkotikai, bei suėmė ir per
davė teismui jų vairuotojus. 

Anot Lietuvos karininko, daugu
ma vairuotojų yra vietos gyventojai. 
Pagal Afganistano įstatymus, už nar
kotikų gabenimą jiems gresia iki 20-
ies metų įkalinimo bausmės. 

„Policija neturėjo tinkamų pa
talpų saugoti konfiskuotą opijų, todėl 
nuogąstavome, kad 'suinteresuotų' 
žmonių pastangomis narkotikai ne
dingtų. Todėl, kartu su Goro provin
cijos taryba ir teismų atstovais sura
šėme skubų prašymą Afganistano 
centrinei valdžiai, prašydami kuo 
skubiau juos sunaikinti", — pasakojo 
V Šatas. 

Pasak jo, sprendimo dėl konfis
kuotų narkotikų sunaikinimo priėmi
mas paprastai gali užtrukti iki sa
vaitės, tačiau šį kartą siunta buvo su
naikinta jau kitą dieną. 

„Narkotikai buvo naikinami vie
šai, stebint gausiai susirinkusiems 
Cagčarano gyventojams. Iš pradžių 
jie buvo deginami, o likučiai — vikš
rine technika sutrinami, sumaišomi 
su purvu", — pasakojo pulkininkas V 
Šatas. 

Aptarė lituanistinio švietimo problemas 
Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS) — 

Ispanijos sostinėje Madride susitikę 
išeivijoje gyvenantys lietuviai, Lie
tuvos vyriausybinių įstaigų bei Seimo 
atstovai aptarė lituanistinio švietimo 
užsienyje problemas. 

Susitikime kalbėta apie naujau
sias lituanistinio švietimo kryptis, 
švietimo pagalbą užsienyje besimo
kantiems tautiečiams, sąlygas jiems 
grįžti mokytis ar studijuoti į Lietuvą, 
supažindinta su naujausiais švietimo 
ir ugdymo projektais, pranešė Švieti
mo ir mokslo ministerija. 

Susitikimo Madride metu taip 
pat aptartos užsienyje gyvenančių 

lietuvių galimybės įgyti Lietuvoje pri
pažįstamą vidurinį išsilavinimą, taip 
pat kalbėta, kokios pagalbos gali ti
kėtis į tėvynę grįžę ir čia toliau mo
kytis ar studijuoti norintys Lietuvos 
piliečiai. 

Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento duomenimis, šiuo metu 
užsienyje veikia daugiau kaip pusan
tro šimto įvairių lietuviškų ugdymo 
įstaigų. Paskaičiuota, jog Europoje 
lietuviškas mokyklas lanko daugiau 
kaip 3,200 vaikų. Šiais metais iš už
sienio šalių į Lietuvą grįžo daugiau 
kaip 60 vaikų. Pusė iš jų toliau mo
kosi Vilniaus mokyklose. 

http://Alfa.lt
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Pastorius pripažįsta kaltę 

New Life Church 'Naujojo Gyvenime Bažnyčia, Coicradc Springs. 
Colorado Springs, iapkri CIO C 

d. (,,Reuters"/BNS) — Nešlovę užsi
traukęs JAV evangelikų pastorius 
Ted Haggard, kuris garsiai reiškė ne
pritarimą gėjų santuokoms, sekma
dienį sakė, kad yra kaltas dėl „sek
sualinio amoralumo" ir kad ilgą laiką 
kovojo su „atstumiančia" savo gyve
nimo dalimi. 

„Esu kaltas dėl seksualinio amo
ralumo, esu, apgavikas ir melagis. Eg
zistuoja atstumianti ir tamsi mano 
gyvenimo dalis, su kuria kovojau visą 
savo suaugusiojo gyvenimą", — rašė 
T. Haggard laiške, kurį Naujojo Gyve
nimo Bažnyčiai per sekmadienio pa
maldas perskaitė vienas Bažnyčios 
atstovų. 

Prostitucija besivertusiam Mike 
Jonės pareiškus, kad turėjo lytinių 
santykių su T. Haggard, šis ketvirta
dienį atsistatydino iš įtakingos Na
cionalinės evangelikų asociacijos pir
mininko posto. 

T. Haggard taip pat sutiko pasi
traukti iš Naujojo Gyvenimo Bažny
čios Colorado Springs vyresniojo pas
toriaus pareigų. Šią Bažnyčią, kuri 
vienija 14,000 narių ir kurią libera

lios pozicijos žurnalas „Harper's" 
pernai pavadino „įtakingiausia Ame
rikos megabažnyčia", T. Haggard 
įsteigė 1985 metais. Joje jis buvo mei
liai vadinamas „Pastoriumi Ted". 

50 metų T. Haggard iš pradžių 
neigė šiuos kaltinimus, bet penkta
dienį pripažino, kad viešbutyje „Den-
ver" kvietė M. Jonės „masažui" ir 
kreipėsi į jį prašydamas nupirkti me-
tamfetamino, bet teigė, kad tą me-
tamfetaminą išmetė. 

Plačiai besišypsantis penkių vai
kų tėvas T. Haggard buvo evangelikų 
judėjimo ir konservatyvios socialinės 
pozicijos, kurią užėmė ir Respubliko
nų partija, simbolis. 

Konservatyvių pažiūrų krikščio
nys yra svarbi G. W. Bush ir jo Res
publikonų partijos rėmėjų grupė. 

Apklausoms rodant, kad respub
likonai per antradienio rinkimus gali 
prarasti JAV Kongreso kontrolę, 
evangelikų vadovai ragina tikinčiuo
sius eiti balsuoti ir aštuoniose valsti
jose, įskaitant Colorado, skatina kon
servatyvių pažiūrų rinkėjus paremti 
siūlomą draudimą tuoktis tos pačios 
lyties asmenims. 

S. Hussein nuteistas mirti 
Atkelta iš 1 psl. 

„Šiandien matėme svarbią Irako 
istorijos gairę", — per rinkimų kam
panijos mitingą Nebraskoje sakė G. 
W. Bush. 

S. Hussein tikėjosi būti nuteistas 
myriop, bet „plieninė" jo dvasia ne
palūžo. Tai teigė nuverstojo diktato
riaus advokatai ir pridūrė nuosprendį 
apskųsiantys. 

„Aš buvau vienas iš 12 gynybos 
teisininkų, kurie šeštadienį popiet 
keturioms valandoms susitiko su S. 
Hussein. Jo dvasinė būsena buvo la
bai pakili, plieninė", — duodamas 
naujienų agentūrai AFP interviu te
lefonu iš Baghdad teigė tunisietis tei
sininkas Ahmad Siddią. 

„Jis mums sakė esąs tikras, kad 
gaus mirties bausmę ir teigė: 'Jūs pa
darėte viską, ką galėjote, bet teismu 
buvo manipuliuojama'", — sakė A. 
Siddią. 

Kitame interviu iš Baghdad S. 
Hussein pagrindinis advokatas ira
kietis Khalil al-Dulaimi išvadino Ira
ko Aukščiausiąjį Tribunolą neveiks
niu ir tvirtino, jog mirties nuosprendį 
šis paskelbė „nesąžiningai". 

„Mes laikome nuosprendį nesąži
ningu, nes jeigu teismas būtų buvęs 
sąžiningas, jis būtų išteisinęs Sad-

dam Hussein ir jo bendražygius, nes 
jie nepadarė jokio nusikaltimo", — 
pridūrė Kh. Dulaimi. 

Kartu su kitais advokatais S, 
Hussein aplankęs Kh. Dulaimi teigė, 
kad kaltinamasis buvęs Irako vado
vas susitikimo metu kvietė irakiečius 
vienytis, išvaduoti Iraką nuo užsienio 
okupantų ir „vengti bet kokių keršto 
aktų". 

A. Siddią savo ruožtu kritikavo 
teismą už tai, kad šis neleido gynybai 
raštu pateikti baigiamųjų advokatų 
atsikirtimų. „Tai teisminis skanda
las", — teigė jis. 

Jis taip pat pavadino nuosprendį 
„dovana", padėsiančia sustiprinti 
JAV prezidento G. W. Bush Respubli
konų partijos galimybes laimėti 
Kongreso rinkimus. 

S. Hussein nuosprendis šalyse, 
kurias jis kadaise puolė, buvo sutik
tas su pasitenkinimu, tarp gerbėjų 
palestiniečių — su sielvartu, o tarp 
kai kurių arabų, laikančių buvusį 
diktatorių amerikiečių parodomojo 
teismo auka, — su nuoskauda. 

1990-1991 metais septynis mėne
sius Irako buvę okupuoti kuveitiečiai 
sveikino Baghdad teismo sprendimą, 
tuo tarpu palestiniečiai jį vadino 
„arabų pažeminimu". 

EUROPA 

VARŠUVA 
Baltarusijos valdžia tęsia Minsko 

nepripažįstamos Baltarusijos lenkų 
•sąjungos (BLS) vadovų persekiojimo 
kampaniją. Šios sąjungos pirminin
kės Andželikos Borys, kuriai pra
ėjusią savaitę buvo pareikšti įtarimai 
dėl mėginimų savo automobilyje vež
ti narkotikus, kolega — BLS Gardino 
skyriaus vadovas Mieczyslawas Jas-
kiewiczius šeštadienį buvo suimtas 
už dalyvavimą muštynėse. Pareigū
nai tvirtino, kad lenkų mažumos vei
kėjas neva buvo neblaivus ir sukėlė 
muštynes. Už tokį nusikaltimą gresia 
iki 15 dienų arešto. 

BERLYNAS 
Irakas, kuriame nuo 2003-iųjų 

JAV vadovaujamos invazijos nesiliau
ja smurtas, ir skurdžios šalys, tokios 
kaip Haitis, Mianmaras ir Gvinėja, 
yra tarp labiausiai konimpuotų vals
tybių pasaulyje, rodo pirmadienį 
skelbiami tyrimo duomenys. Berlyne 
įsikūrusios organizacijos „Transpa-
rency International" (TI) 2006-ųjų 
Korupcijos suvokimo indekse (KSI) 
paskutinis yra Haitis — skurdžiausia 
Lotynų Amerikos valstybė. Pasak TI, 
tai atspindi tvirtą ryšį tarp smurto, 
skurdo ir korupcijos. 

ANKARA 
Buvęs Turkijos premjeras Bulent 

Ecevit, kuris 1974-aisiais nusiuntė 
pajėgas į Kiprą, o 1999-aisiais užtik
rino savo šaliai kandidatės į Europos 
Sąjungą (ES) statusą, sekmadienį 
mirė. Jam buvo 81 metai. B. Ecevit, 
kairiosios pakraipos nacionalistas ir 
poezijos mylėtojas, kurio politinė 
karjera truko pusę šimtmečio, ge
gužės 18 dieną, po aukšto teisėjo, ku
rį, kaip įtariama, nužudė islamistas, 
laidotuvių, patyrė insultą. Nuo to lai
ko B. Ecevit buvo komos būklės, iš 
kurios buvusiam premjerui nepavyko 
išsivaduoti iki pat mirties. B. Ecevit 
Turkijoje buvo labai gerbiamas už 
mandagias manieras ir asmeninį są
žiningumą bei kuklumą politinėje 
kultūroje, kuriai sunku atsikratyti 
korupcijos. 

ATLANTIC 
VT-™ 

Ocea 

JAV 

CRAWFORD 
JAV prezidentas George W. Bush 

savo dalyvavimą JAV Kongreso rinki
mų kampanijoje, kurios metu domi
nuoja nepopuliaraus konflikto Irake 
tema, užbaigė pirmadienio mitingais 
Floridoje, Arkansas ir Texas. Balsavi
mas visose Jungtinėse Valstijose turi 
prasidėti anksti antradienį. Dieną 
prieš lapkričio 7-osios rinkimus dar 
sunku prognozuoti, ar respubliko
nams pavyks išsaugoti Kongreso 
kontrolę. Dvi gyventojų apklausos 
rodė, kad demokratų populiarumas 
yra didesnis, bet G. W. Bush respubli
konai rado jėgų vėlyvam energijos 
proveržiui. 

CENTRINE AMERIKA 

MANAGVA 
JAV šaltojo karo laikų priešas 

Daniel Ortega, prieš kurį Washing-
ton vis dar griežtai nusistatęs, pir
mauja Nikaragvos prezidento rinki
muose, rodo anksti pirmadienį pa
skelbti rezultatai, gauti suskaičiavus 
7 proc. rinkimų apylinkių balsus. Bu
vusio revoliucingo vadovo šalininkai, 
paskelbus preliminarius sekmadie
nio rinkimų rezultatus, švęsti išėjo į 
gatves. Daliniai rezultatai rodo, kad 
D. Ortega surinko 40.8 proc. balsų ir 
daugiau kaip 8-iais proc. lenkia savo 
pagrindinį varžovą. 

AZIJA 

DUŠANBĖ 
Tadžikistano centrinė rinkimų 

komisija pripažino, kad pirmadienį 
įvyko prezidento rinkimai, kuriuos, 
kaip tikimasi, triuškinamai laimės 
dabartinis valstybės vadovas Emo-
malis Rachmonovas, žadėjęs nesku
bėti plėtoti demokratijos. Formaliai 
E. Rachmonovo konkurentai rinki
muose yra dar keturi iki šiol mažai 
žinomi viešojoje politikoje kandida
tai, bet jie vengia kritikuoti savo pa
grindinį varžovą, todėl opozicija juos 
pavadino „dekoratyviniais" kandi
datais. Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos (ESBO) 
misijos stebėtojai taip pat pažymėjo, 
kad nebuvo realios kandidatų tarpu
savio konkurencijos. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

I Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto WKSĘĘ 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šaiis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Truckto^y, 
Smulkiu siuntimu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. ? 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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BYRA SPYGLIAI 

KlaiiBiTnafl. Šiemet anksti pa
vasarį persikraustėme į nuosavą 
namą priemiestyje. Kiemas didelis ir 
jame auga keli lapuočiai bei spyg
liuočiai medžiai. Yra labai gražių 
jaunų pušų ir eglaičių, tačiau nese
niai pastebėjome, kad nemažai pušų 
(kiek mažiau eglių) spyglių pagelto 
ir pradeda birti. Nejaugi prarasime 
savo spygliuočius medelius, kuriais 
taip džiaugėmės? Ką galime daryti, 
kad pušys visai nenupliktų? 

Atsakymas. Turiu tik vieną 
patarimą: nesirūpinkite! Tai natū
ralus gamtos procesas, pasikartojan
tis kiekvieną rudenį. Visi žinome, 
kad lapuočiai rudenį numeta savo 
žaliąjį apdarą (pirma jo spalvą pa
keitę), bet retas yra akreipęs dėme
sį, kad tas „apdaro metimas" įjungia 
ir spygliuočius medžius, net kada
gius (junipers) ir tujas (cedars), ku
rie numeta apie trečdalį, o kartais ir 
daugiau savo spyglių (vargiai tujų 
šakeles dengiančią žaliąją dangą ga
lime vadinti spygliais, bet tujos taip 
pat yra žiemą-vasarą žaliuojantys 
medžiai, tad jiems ši taisyklė tai
kytina). . 

Užtikrinu, kad spyglių kritimas 
pušims nepakenks — kitą pavasarį 
jie vėl ataugs. Beje, kai jau visi pa
geltę spygliai ir spygliukai nubirs, 
pamatysite, kad pušų ir eglių ša
kelės tarytum visai „nenukentėjo" 
— jos atrodo taip pat gražiai, svei
kai, yra pakankamai vešlios, kaip ir 
prieš spyglių nukritimą. 

AR JAU GALIMA 
KARPYTI MEDŽIUS? 

Klausimas. Ar geriau apkarpyti 
vaisinių medžių šakas rudenį, ar 
pavasarį? , 

Atsakymas. Čia didelio skirtumo 
nėra: galima ir taip, ir taip, kada 
patogiau. Vienintelė taisyklė: kai 
medžiai „užmiega", t.y., kai nukrin
ta lapai. Žinoma, patogiau dirbti 
sode ar kieme, kai oras nelabai šal
tas, tad vėlyvas ruduo tam tikrai 
patogus. 

Prieš karpant ar pjaustant vais
medžio šakeles, pažiūrėkite į medį iš 
tolo ir atkreipkite dėmesį į jo formą, 
šakų išsidėstymą. 

Ar medis per tankus? Tuomet 
nei saulės šviesa, nei oro dvelkimas 
negali prasiskverbti pro šakas ir 
lapus — vaisiai ant vidinių šakų bus 
maži, neišnoks arba net neužmegs. 
Būtina medžio šakas išretinti ne tik 
dėl estetinių priežasčių, bet ir dėl 
geresnių vaisių. 

Taip pat iškarpykite šiemetes 
šakeles — ūglius, kuriais paprastai 
„apželia" medžio, ypač obels, ka
mienas. Juos lengva atpažinti — tai 
ilgos, neišsišakojusios, plonos „laz
delės", kurias reikia nukirpti kiek 
galima arčiau prie medžio kamieno. 
Taip pat reikia nugenėti aplūžusias 
šakeles, patrumpinti šakų galus, 
jeigu jie per daug išsikišę į visus 
šonus. Nugenėtas šakas surinkite ir 
išmeskite, kad nesimaišytų po ko
jomis. 

Vaisinius medžius taip pat gali
ma tręšti rudenj — tuomet trąšos 

per žiemą ištirpsta ir įsigeria į žemę. 
Trąšos paprastai barstomos sulig 
kraštutinėmis medžio šakomis — jo 
vainiko pakraščiais, nes būtent toje 
vietoje yra smulkiosios šaknys, 
kurios iš žemės paima drėgmę ar 
maistą ir maitina medį. 

AR GALIMA APGENĖTI 
JAZMINĄ? 

KlanBfmas. Mano jazminų krū
mas labai išsikerojęs. Ar galiu jį 
dabar, kai jau lapai pageltę ir 
krenta, apgenėti? Ar tai nepakenks 
kito pavasario žiedams? 

Atsakymas. Jazminas, angį. 
„mock organge", lot. Philadelphus 
sp., paprastai žydi ant šakelių, 
kurios išaugo šią vasarą. Jeigu jas 
dabar nukarpysite (nugenėsite), 
jazminas kitą pavasarį nedaug žy
dės. Geriausias metas apgenėti jaz
minų krūmą (taip pat alyvas) yra, 
kai tik jis pabaigia žydėti vasaros 
pradžioje (čia jazminai paprastai 
žydi gegužės-birželio mėn.). Jeigu 
krūmas yra per aukštas ir labai iš
siskėtęs, galima jį stipriai sumažin
ti: nupjauti kone iki žemės, palie
kant apie 1 pėdą aukščio. Per vasarą 
jazminų krūmas gražiai paaugs (tik 
nepamirškite palaistyti, jei vasara 
labai sausa ir karšta), o kitą pava
sarį apsipils baltais kvepiančiais 
žiedais. 

KAIP APSAUGOTI 
MEDELIUS 

NUO ZUIKIŲ 

Klausimas. Mes gyvename ne
toli miškelių, tai žiemą kieme apsi
lanko daug zuikių (kiemas neaptver
tas) ir nugraužia jaunų vaismedžių 
apatines šakas, net žievę. Pernai tu
rėjome vieną obelaitę nupjauti, nes ji 
visai nudžiūvo. Kaip apsisaugoti nuo 
tų graužikų? Deja, visą kiemą 
aptverti yra neįmanoma. 

Atsakymas. Jei negalite kiemo 
aptverti, tai „aptverkite" tik savo 
vaismedžius! Čia labai naudinga yra 
minkštos vielos tinklinė tvora, angį. 
„chicken vvire fence". Tų tvorelių ga
lite gauti bet kurioje įrankių bei 
įvairių reikmenų parduotuvėje ar 
pas daržininkus. 

Vielą nesunku nukirpti tam 
skirtomis žirklėmis (vvire cutters) ir 
išjos pagaminti tvoreles kiekvienam 
medeliui, padarant jam vielinį 
„narvelį". 

Tai padaryti galima taip: nu-
kirpkite tokio ilgio vielinės tvorelės 
gabalą, kad apsiaustų visą medelio 
kamieną (tik nepriglauskite tvorelės 
prie kamieno: būtina palikti apie 
3-4 colius tuščią vietą). Apsiauskite 
tvorele medį, sujunkite vielas ir 
apatinį tvorelės galą įsmeikite į 
minkštą žemę, kad zuikiai nepra
lįstų pro apačią. Naudinga, jeigu 
vielinė tvorelė yra apsiautusi visą 
medžio kamieną iki pat apatinių 
šakų vainikų, nes tuomet zuikiai 
negalės pasistiepę pasiekti tų šake
lių, ypač jeigu žiemą bus daug 
sniego. Beje, tvorelės nereikia nu
imti ir pavasarį — tegul sau būna 
iki kito karto, nereikės rūpintis, tik 
atkreipkite dėmesį, kad, medžiui 
augant ir storėjant, vielos nepradėtų 
liesti kamieno. 

DAR KARTĄ APIE 
MEILENI 

Klangmiaa. Žinau, kad jau esa
te rašęs apie meilenį ir kaip „pri
versti" jo svogūnėlį žydėti. Bet, kol 
man nereikėjo, tos informacijos — 
nepasilaikiau. Dabar sumaniau žie
mos dienas praskaidrinti nuosta
biais meilenio žiedais, tik nežinau, 
ką daryti su nusipirktais svogūnė
liais. 

kitę vazoną ar kitą indą, kuris yra 
maždaug 1 ir 1/2 iki 2 colių platesnis 
kaip svogūnėlis. Pripildykite va
zoną švaria žeme, skirta kambari
niams augalams (ji paprastai be 
jokių kenkėjų ir piktžolių sėklų). 
Padarykite duobutę ir į žemę įsta
tykite meilenio svogūnėlį taip, kad 
maždaug ketvirtadalis jo viršaus ky
šotų iš žemės. Vazoną gerai palais
tykite, pastatykite ant saulėtos (pie
tų pusėje) palangės ir neleiskite 
žemei visiškai išdžiūti. 

Kai po kurio laiko iš svogūnėlio 
pradės lįsti žali smaigaliukai, pra
dėkite dažniau laistyti (maždaug 
kartą per savaitę). Tuo metu galite 
ir patręšti tirpiomis trąšomis, pvz. 
„Miracle Gro@ Bloom Buster© 
(15-30-15). Ilgainiui pamatysite iš 
svogūnėlio išaugant kelis ilgus ko
tus, kurių viršuje susiformuos pum
purai. Kai meilenis pražydės, nuim
kite nuo palangės, nes saulė per 
greitai sunaikins žiedus. Nukirpkite 
peržydėjusius žiedus, o kai visi žie
dai nuvys, nupjaukite žiedkočius iki 
pat žemės. 

Palikite meilenį ramybėje pora 
mėnesių — lai augina lapus ir 
svogūnėlis sustiprėja. Tuo metu bū
tina laistyti ir retkarčiais patręšti. 
Po poros mėnesių reikia duoti 
svogūnėliui pailsėti, kad vėl galėtų 

Atsakymas. Graži gėlė, gražus ir 
lietuviškas jos pavadinimas — 
meilenis. Angliškai augalas vadinasi 
„amaryllis", lot. — Hippeasmm (su 
pridėtiniais žodžiais, reiškiančiais 
specifinę rūšį). Beje, dabar ir lietu
viškai jau pradeda prigyti vardas 
„amarilis". 

Kaip žinote, meilenis išauga iš 
svogūnėlių (juos galėtume vadinti 
„svogūnais", nes kai kurie tikrai 
dideli). Paprastai šie augalai skirs
tomi į dvi rūšis: vadinamieji „kalė
diniai svogūnėliai", kurie jau par
duodami šiuo metų laiku. Jie pra
žysta per maždaug 6 savaites; 
„olandiški svogūnėliai", kurie iš tik
rųjų labai dideli. Jiems pražysti 
užtrunka apie 12 savaičių. Beje, ir 
vieni, ir kiti išaugina nuostabiai 
gražius žiedus. 

Kai renkatės meilenio svogū
nėlį, pirkite patį didžiausią, kokį tik 
galite rasti. Parsinešę namo, paruoš-

žydėti: nebelaistykite ir padėkite 
augalą su visu vazonu vėsioje, tam
sioje vietoje, pvz., sausame, vėsiame 
rūsyje. Toks ramybės periodas turi 
tęstis 8-10 savaičių. Nebūtina nu
imti nudžiūvusius lapus. 

Kai pasibaigia ramybės laiko
tarpis, meilenį vėl reikia įnešti į 
šviesų ir šiltą kambarį, gerai palais
tyti (dabar jau galima sudžiūvusius 
lapus nukirpti) ir visą procesą pra
dėti iš naujo. 

Šiuo būdu prižiūrėti, amarilio -
meilenio svogūnėlis žydės ir džiu
gins kelerius metus. 

SKELBIMAS 

PASLAUGOS 

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL. 773-585-9500 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
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Mes seneliai jūsų, kurie jus mylėjo, 
už jus galvas dėjo 

Atkelta iš 4 psl. 
1921-1923 m. Lietuvos Respub

likos atstovas. Su šeima grįžęs į Lie
tuvą nuo 1923 m. dirbo Vyriausiojo 
tribunolo teisėju, Civilinio skyriaus 
pirmininku. 1931 m. parengė ir at
spausdino Civilinio proceso įstatymą. 
1932 m. buvo apdovanotas Vytauto 
Didžiojo II laipsnio ordinu su žvaigž
de, 1934 m. - LDK Gedimino I laip
snio ordinu su žvaigžde. 

Tiesos yra labiausiai reikalingi. 
Dar prieškariu M. Čepas Vilniaus 

dr. Jono Basanavičiaus įsteigtos Lie
tuvių mokslo draugijos pirmininko 
Mykolo Biržiškos buvo raginamas 
rašyti prisiminimus. Daug jo prisi
minimų puslapių yra dingę sovietinės 
okupacijos metais gresiant kratoms. 
(Motiejus Čepas per savo ilgą gyven
imą du kartus patyrė tautinę pries
paudą ir tautinės minties slopinimą -

Būrelis bendraminčių, Varpininkų suvažiavimo dalyvių, Jono ir Konstancijos 
Jablonskių namuose Mintau jo je (Jelgavoje). Oficialiai buvo „švenčiamos" 
Onutės Jablonskytės, būsimosios prof. Vytauto Landsbergio mamytės, kr ikš
tynos. Motiejus Čepas - sėdi ant žemės pr iekyje. Antroje eilėje: (iš kairės) 
Motiejus Lozoraitis ir Gabriells Landsbergis-Žemkalnis; trečioje eilėje (iš 
kairės): Jonas Jablonskis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Vincas Kudirka. 1894 m. 
Vienintelis šios nuotraukos originalas saugomas Motiejaus Čepo anūkės 
Danutės Andriušytės-Butrimienės šeimos archyve. 

Motiejus Čepas buvo idealistas, 
kaip ir daugelis to meto šviesuolių. 
Pažinojusieji prisimena jį kaip kriš-
toliškai teisingą ir už tiesą kovojusį 
žmogų. Domas Adomaitis, M. Čepo 
sūnėnas, gyvenantis Čikagoje, yra 
pasakojęs, kad dėdė Motiejus nu
traukė santykius su savo broliu vien 
dėl to, kad šis drįso ateiti pas jį, Vy
riausiojo tribunolo teisėją, su žąsim ir 
prašyti padėti geram savo kaimynui 
ūkininkui byloje. Motiejus Čepas 
paliko užrašų apie savo gyvenimą ir 
lietuvišką veiklą carinės okupacijos 
metais, kuriuos išsaugojo jo anūkė 
Danutė Andriušytė-Butrimienė. Jie 
rengiami spaudai. Gal ne veltui šis 
rankraštis taip ilgai užsigulėjo, gal 
kaip tik šiandien šio Teisėjo iš didžio
sios raidės mintys, jo idealizmas, jo 
tyra sąžinė ir begalinis siekimas 

rusišką carinį ir bolševikinį.) Apri
mus gyvenimui savo užrašus bandy
davo atgaminti. 

Knygos išleidimą finansuoja Či
kagoje gyvenantis Domas Adomaitis 
- Motiejaus Čepo sūnėnas, kuris taip 
nori atsidėkoti savo gerajam dėdei už 
paramą siekiant mokslo Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. Dėdė 
yra padėjęs daugeliui savo giminės 
jaunuolių siekiant mokslo, todėl tesu
gebėjo pasistatyti menką namelį tuo
metinio Kauno užmiestyje. 

v 

Motiejus Čepas savo užrašuose 
įdomiai pasakoja apie savo gimtinę, 
pateikia etnografinės medžiagos, to 
meto kalbos pavyzdžių. Būtent ši me
džiaga bus panaudota „Versmės" lei
dyklos leidžiamoje Žeimelio miestelio 
monografijoje. Lietuvos istorijai 
brangūs Mintaujos laikotarpio prisi-

Motiejaus Čepo minėj ime Bardiškiuose, Pakruojo ra j „ dalyvavo j o giminės: (iš 
dešinės) anūkė Danutė Andr iušytė-Butr imienė (senelio rankraščio saugotoja): 
dukters Birutės sūnus Vytautas Kubilius; bro l io Kosto anūkės Nijolė Verkel ienė, 
Aldona Švereiklenė, Danutė Jakštonlenė, Birutė Čepaitė. 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UCOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. ŽlBUTi ZAPARACKA5 
DR.PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTZ1NAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Sts. 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A K E R E U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys aantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W . 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Te l . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 . 

Mot ie jaus Čepo tėv iškėje Diržiuose, 
Pakruo jo -aj., dg^ y r a išlikęs jo g imta
sis namas ir ši klėtis, kurioje d r a u 
džiamą lietuvių l i teratūra slėpė gar 
susis knygnešys Jurgis Bielinis. 

minimai, nes papildo XIX a. pabaigos 
- XX a. pradžios lietuviškojo judėjimo 
medžiagą. Mintaujoje jį priima skolon 
gyventi žymusis kalbininkas Jonas 
Jablonskis, kurio seserį Motiejus vė
liau veda ir išsiveža į Sibirą. O jo 
pasakojimas apie gyvenimą Sibire -
tikras „vesternas". 

Dėkoju Dievui ir likimui, kad 
„Žeimelio" monografijos sudarytojo 
ir vyr. redaktoriaus Aloyzo Bėčiaus, 
nuodugniai išstudijavusio šių apy
linkių istoriją ir žymiuosius žmones, 
dėka sužinojau apie Motiejų Čepą ir 
jo nespausdintą rankraštį ir galėjau 
prisidėti prie šio rankraščio išvedimo 
j į-torijos šviesą. Prisilietusi prie Mo
tiejaus Čepo rankraščių ir aš iš naujo 
atradau savo gimtųjų apylinkių ža
vesį, užsikrėčiau pasididžiavimu šiuo 
Pakuršės kraštu. Ir vienas iš tų že
miečių, kuriais galiu didžiuotis, kaip 
tik ir yra idealistas teisėjas ir švietė
ja? Motiejus Čepas. 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS Y NEMICKAS, MJD. 
KARDIOLOGAS-ŠROES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UCOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

JONAS V.PRUNSK1S, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9SO0 

Motiejaus Čepo tėvo Prano staty
tame gyvenamajame name Diržiuose 
dar stovi tas pats pečius, kuris šildė ir 
garsųjį lietuvių knygnešį Jurgį 
Bielinį-Bieliaką, bei klėtis, kur jis 
slėpė lietuvišką draudžiamą spaudą. 
Ši gerokai apleista sodyba turėtų at
kreipti kultūrininkų ir rajono val
džios dėmesį ir tapti paminkline. Čia 
gimė Vinco Kudirkos bendražygis 
Motiejus Čepas, čia yra lankęsi žy
miausi lietuvių kultūros veikėjai: 
Jonas Jablonskis, Sketeris, Garbie-
lis Landsbergis-Žemkalnis, Vileišiai, 
čia ateidavo pirmieji lietuviškieji 
laikraščiai „Aušra" ir „Varpas", čia 
vyko Kaunijos lietuvių suvažiavimas. 
Kultūros niekada nebūna per daug. O 
tuo labiau šiame, nuo didžiųjų kul
tūros centrų nutolusiame krašte. 

Diržių (Pakruo jo raj.) kapinaitėse 
palaidot i šviesuolio, Vinco Kudirkos ir 
kitų l ie tuvybės didžiavyriu; bendra
darbio Mot iejaus Čepo tėvai . Ant kapų 
vartų užrašyti Motiejaus Čepo sukurti 
žodžiai: „Nebijokit mūsų, mes seneliai 
jūsų, kurie jus mylėjo, už jus galvas 
dėjo". 

http://www.illinoispain.com
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Lietuviu fondo pokylis 
„Koncertas 'Dovana nariams' — 

tai tarsi simbolinė dovana visiems 
Lietuvių fondo nariams, kurie savo 
idealizmu ir dosnumu padėjo arti 
tūkstančio lietuvių kilmės studentų 
įgyvendinant savo svajones, siekti 
kas jiems artima ir brangu", — buvo 
parašyta kvietime į šių metų Lietu
vių fondo pokylį ir prieš jį vyksiantį 
koncertą. 

Gausiai susirinkę Fondo nariai, 
svečiai liko nenusivylę nei pokyliu, 
nei koncertu. Visas šis vakaras buvo 
skirtas jaunystei. 

Prieš pokylį įvykęs koncertas bu
vo tikra atgaiva meno mylėtojams. 

Trys jauni, talentingi jaunuoliai, at
sidėkodami LF nariams, puikiai atli
ko meninę programą ir tikrai įtei
kė gražią dovaną visiems Fondo na
riams. 

Trapi, nedidelio ūgio smulkutė 
mergina Evelina Puzaitė atvyko iš 
Londono, kur šiuo metu gilina savo 
muzikines žinias. Stebino jos virtuo
ziškas grojimas. 

Jei Evelina jau yra nemažai 
pažengusi muzikinėje srityje, tai kita 
vakaro dalyvė — Vakarė Petroliū-
naitė, dar tik žengia pirmuosius 
žingsnius į meno pasaulį. Buvusi le-
montietė šiuo metu siekia bakalauro 

laipsnio Westminster Choir (Prince-
ton, New Jersey) kolegijoje. Tikimės, 
kad jos malonaus tembro balsas su
stiprės ir ji ateityje džiugins muzi
kos mylėtojus savo pasirodymais. No
risi jai palinkėti kuo geriausios klo
ties. 

Gabrieliaus Aleknos skaityto
jams nereikia pristatinėti. Jo vakaro 
programoje atlikti du kūriniai (ypač 
Franz List „Vengrų rapsodija Nr.12 
nuskambėjo puikiai. 

Pagirtinas Lietuvių fondo darbas 
— remti studentus ne tik meno, bet 
ir kitose srityse. 2006 m. Lietuvių 
fondas stipendijas paskyrė 71 įvairių 

specialybių studentui. Fondo pagalba 
reikalinga daug kam, bet lėšos skir
tos jaunimo lavinimui po keletos 
metų atsipirks su kaupu. 

Lietuvių fondo pokylis sukvietė 
daug fondo narių ir svečių. Sveikini
mai, kalbos, susitikimai netilo visą 
vakarą. Pateikiame savo skaityto
jams keletą šio vakaro momentų, o 
Lietuvių fondui linkime nepailsti at
liekant labai svarbų darbą — remti 
lietuviškąją kultūrą, mokslą, sportą 
išeivijoje. 

• 

Laima Apanavičienė 

Lietuvių f ondo valdybos p i rm in inkė Sigita Balzekienė (centre su ..Rasos" mo
kyklos visų l i tuanist in ių mokyk lų , esančiu JAV, vardu dovanota LF simboline 
dovana) Čikagos ir jos apyl inkių l ituanistinių mokyklų mokytojų apsuptyje. 

ALTo pirr->:n;-v3s adv. 5-3-1 .s Kuprys T LF tarybos pirmininkas Vytautas Ka-
mantas. 

Koncerto „Dovana nar iams" at l ikėjai (iš kairės): Gabrielius Alekna. Evelina 
Puzaitė ir Vakarė Petro l iūnai tė. 

Čikagos lituanistinės mokyklos d i rek to rė Jūratė Dovilienė (pirma iš kairės) 
sveikina savo buvusius mokinius Toma Mač i - j ! i . Ž'vMe Bielskute ir Gediminą 
Bielsku gavusius Lietuvių fondo stipendijas. 

Audronė ir Arvydas Tamuliai šokio sūkuryje. 

Čikagos Illinois univers i teto profesorius Giedrius Subačius su šio universiteto 
studente Aurelija Tamošiūnaite ir dok torante Daiva Litvinskaite (dešinėje) po 
LF stipendijų studentams į teik imo. 

Laimos Apanavičienėt nuotraukos. 
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A t A 
Inž. KOSTUI BURBAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras MARYTĘ ir 
NORĄ su šeima, gimines ir visus artimuosius. 

Liūdime kartu. 

Vandelinas, Rimas ir 
Jonas Domanskiai su šeimomis 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
KAZIMIERAS 

JONYNAS 
1915.01.01—1991.10.24 

J a u praėjo 15—ka metų nuo mūsų mylimo Tėvelio, Senelio ir 
Dėdės skaudaus netekimo. 

Metai bėga, bet vis prisimename jo šypseną ir gerą nuo
taiką, jo darbštumą ir tolerantiškumą, jo meilę Dievui, tėvynei 
ir šeimai. Visiems jis buvo geras, visiems jis padėjo, visus jis su
prato. Mūsų mintyse ir širdyse jis bus gyvas amžinai. Prašome 
draugų ir artimųjų prisiminti a.a. Kazimierą Jonyną savo mal
dose. 

Vis liūdinti šeima 

RENGINIŲ KALENDORIUS 
2006 m. 

Lapkritis 

Lapkričio 11 d., šeštadieni: 
filmo peržiūra Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pradžia 7 vai. vak. 

Lapkričio 11 d., šeštadienį: 
Premijų šventė Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont. Ruošia JAV LB Kul
tūros taryba. 

— Lietuviško kino festivalis Jau
nimo centre. 

— Amerikos lietuvių gydytojų 
sąjungos metinis pobūvis Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. Pradžia 
6 vai. vak. 

Lapkričio 12 d., sekmadieni: 
madų paroda „Rudens simfonija" di
džiojoje Pasaulio lietuvių centro salė
je. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Lapkričio 17 d., penktadienį: 
literatūrinė vakaronė „Pavasaris ru
denį" Jaunimo centre, Čiurlionio ga
lerijoje. Pradžia 7:30 vai. vak. Ruošia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

Lapkričio 18 d., šeštadienį: 
koncertas „Aukso stygos" Lietuvių dai
lės muziejuje (PLC) su pianistu Ri
mantu Vingru.ir violončelistu David 
Low. Pradžia 7 vai. vak. Ruošia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos būrelis. 

— Lietuvių operos metinis po
kylis Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Pradžia 6 vai. vak. 

Lapkričio 19 d., sekmadienį: kon
certas Jaunimo rūmų salėje (PLC), 
dalyvaujant „Dainavos" ansamb
liui", Pal. J. Matulaičio misijos vaikų 
chorui „Vyturys", tautinių šokių gru
pėms „Grandis" ir „Spindulys" bei 
Maironio lit. mokyklos mokiniams. 
Pradžia 12:30 vai. p.p. 

— Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 88 metų sukakties paminėjimas 
Saulių namuose. Rengia Čikagos 
ramovėnai. 

Lapkričio 26 d., sekmadienį: 
Tilžės Akto 88 metų sukakties minė
jimas Šaulių namuose, Čikagoje. Pra
džia 2 vai. p.p. Rengia Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugija. 

Gruodis 

Gruodžio 2-9 d.: meno paroda 
„JūrArte" Lietuvių dailės muziejuje 
Pasaulio liet. centre, Lemonte. Paro
dos atidarymas šeštadienį, gruodžio 2 
d., 6:30 vai. vak. Ruošia jūrų skau
tininkų „Grandis". 

Gruodžio 3 d., sekmadienį, 
šiaudinukų Kalėdų eglutei kūrimo 
užsiėmimas Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p. 

— Jaunimo centro tradicinė va
karienė JC didžiojoje salėje. 

Gruodžio 10 d., sekmadienį: 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos choro kalėdinis koncertas. Pra
džia tuoj po 11 vai. r. pamaldų. 

Gruodžio 17 d., sekmadienį: 
40-asis tradicinis Metų žmogaus 
pagerbimo pokylis Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" salėje 
(šiemet Metų žmogumi išrinktas adv. 
R. Domanskis). Pradžia 5 vai. p.p. 

2007 m. 
Sausis 

Sausio 21 d., sekmadienį: kas
metinis organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" veiklos ir projektų pristaty
mas PLC „Bočių menėje". Pradžia 
12:30 vai. p.p. 

A t A 
ž. KOSTAS BURBA 

Mirė 2006 m. lapkričio 3 d., 3 vai. popiet, sulaukęs 90 m. 
Gimė Rusijoje, Kazan. Gyveno Western Springs, IL. 
Amerikoje išgyveno 58 metus. 
Giliam liūdesyje liko: duktė Marytė Burba; duktė Nora 

Trulsson su vyru Jorgen; anūkės Natalija ir Anjelica; duk
terėčia Julia „Nijole" Adams; švogeris Domas Adomaitis ir kiti 
giminės Lietuvoje. 

A. a. Kostas buvo vyras a.a. Donatos. 
Priklausė: ALTui, ALIAS, soc. demokratams ir dirbo 

„Lietuvių balse", Argonne National Laboratory ir U.S. Depart
ment of Energy. 

A. a. Kostas bus pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 9 d. nuo 
3 vai. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Avenue (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos ir 
atsisveikinimas ketvirtadienį 7 vai. vak. 

Laidotuvės bus šeštadienį, lapkričio 11 d., 11 vai. ryto Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 aarba 
www .petkusfuneralhomes. com 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
JURGIS 

MATUSEVIČIUS 
1916—2005 

Mūsų mylimas tėvelis ir senelis mirė 2005 m. lapkričio 6 d. 
Netekties skausmas ir šviesūs praeities prisiminimai tebėra 

gyvi ir niekad neišblės. 

Liūdintis sūnus Vidas su žmona Beth, anūkai Ericas 
ir Julia bei kiti g iminės ir artimieji 

Lietuvos Dukterų draugijai aukojo: 

$100 Janina Marks, Vanda Stankienė, Irmina ir Aldona Lese-
vičiūtės, A. ir A. Bartkus. 
Patricia N. Paulauskas. 
Birutė Briedienė. 
Dr. Domanskis, Halina Bagdonienė, Juzė Žebrauskienė, J. 
Liubinskas, Nijolė Kairys, A. Iešmantienė. 
Teresė Kazlauskas. 
Valentina Brazis, Aldona Ankus. 
Pranė Skruodys, p. ir p. R. Krištopaitis, Marija Remienė, 
Danguolė Vitkus, Irena Žulys, Danguolė Bartkuvienė, 
Agnė Malela, Marija Noreikienė. 
Raminta Marchertienė, Zuzana Pupienė, Genovaitė Muso-
nis, Sofija Pumputis, Ona Kartanas. 
Emilija Ambrozaitienė, Emilija Vengianskienė, Olimpija 
Baukienė, Diana E. Noreika. 

$15 Aleksandra Buivydienė. 
$10 ar mažiau: Regina Gaigalienė, Genė Kriaučiūnienė, Marta 

Ruikienė, Stafanija Mikaliukas. 
Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja aukotojams savo ir 

šelpiamųjų vardu. 
Lietuvos Dukterų draugijos adresas: 2735 W. 71 St., Chi-

cago, IL 60629, tel. 1-773-925-3211 

$80 
$60 
$50 

$45 
$40 
$30 

$25 

$20 

. 
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APYLINKĖSE 

• Šakiu apskrities klubo metinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 9 d., ket
virtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių namuo
se, 2417 W. 43-ia gatvė. Kviečiame vi
sus narius gausiai dalyvauti. 

• J A V LB Lemonto socialinis 
skyrius informuoja, kad lapkričio 10 
d., nuo 10 v. r. iki 2 vai. p. p., PLC Bo
čių menėje bus skiepijama nuo gripo. 

•Lapkričio 10 d., penktadienį, 7 
vai. v., Chopin Theatre, 1543 W. Di-
vision St., Chicago, IL 60622, „I-
FestM/„Ideas in Motion" festivalio 
metu aktorė Eglė Mikulionytė vai
dins monospektaklį „Ya Ya" (pagal 
Seiichi Yashiro pjesę). Spektaklio 
režisierius Kęstutis Marčiulynas. 
Spektaklis lietuvių kalba. Tel. pasi
teiravimui: 773-278-1500. 

•Lapkričio 10 d. 6 vai. v. PLC 
Bočių menėje įvyks susitikimas su Lie
tuvos sveikuolių sąjungos prezidentu, 
Palangos sveikatos mokyklos direkto
riumi Dainiumi Kepeniu. D. Kepenis 
skaitys paskaitą apie grūdinimąsi. Po 
paskaitos atsakys į klausimus. 

•Lapkričio 11 d. šeštadieni, 6 
vai. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont, įvyks 
JAV LB Kultūros tarybos Premijų 
įteikimo šventė. Bus pagerbti ir ap
dovanoti šių metų laureatai muzikos, 
dailės, žurnalistikos, teatro, radijo 
laidų srityse. Visus maloniai kviečia-' 
me atvykti į šią šventę. Ruošia JAV 
LB Kultūros taryba. 

•Amerikos lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio 
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago. Maloniai kviečia
me gydytojus ir visus kitus sveikatos 
priežiūros specialistus atvykti į šį 
renginį. Registracija tel. 773-434-
4545 (Skirmantė Miglinienė). 

•Lapkričio 12 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje 
(5600 S. Claremont Ave., Chicago) 
rengiama žymios lietuvių teatro ak
torės, daugelio tarptautinių apdova
nojimų laureatės Eglės Mikulionytės 
poezijos vakaronė. Dalyvavimo auka 
— 15 dol. Maloniai visus kviečiame 
dalyvauti. 

• Lapkričio 12 d., sekmadienį, 
visus mylinčius sportą kviečiame at
vykti į Down Town, Chicago, kur 
įvyks pirmoji sveikuolių „Ruonių 
šventė". Šventė vyks Michigan Ave. 
ir Lake Shore Dr. susikirtimo vietoje 
esančiame pliaže. Iš Olive Garden 
parko (kur E. Ohio gatvė baigiasi ties 
viaduku, prie Navy Pier)12 vai. p.p. 
prasidės eisena į pliažą, į maudynių 
vietą. Organizatoriai kviečia apsi
rengti tautiniais drabužiais arba rau-

SKELBIMAS 

• Aukos Lietuvos Dukterų drau
gijai mirusiu atminimui: a.a. 
Marijos Maciežienės atm. — sū
nus Krasauskas ir duktė Stefa Kra-
sauskaitė-Hampton aukojo $500; 
a.a. Mašiotienės atm., Baniutė 
Kronienė aukojo $100. Lietuvos 
Dukterys su užuojauta ir dideliu 
nuoširdumu dėkoja dosniems auko
tojams. Lietuvos Dukterų adre
sas: 2735 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 1-773-925-3211. 

donos, geltonos, žalios spalvos rū
bais, atsinešti trispalves vėliavėles. 
Rūbai turi būti šilti, taip pat reikia 
turėti kepures, pirštines, šalikus. 
Rinktis 11:30 vai. r. Olive Garden 
parke. 

•Lemonto socialinis skyrius 
organizuoja išvykas į teatrą. Lapkri
čio 15 d., trečiadienį, 12 vai. p.p. - į 
miuziklą „Pirate Queen"; gruodžio 
20 d., 12 vai. p.p. - į miuziklą „Mama 
mia". Norintys važiuoti, prašome 
skambinti R. Kronui tel. 630-968-
0184. 

•Lapkričio 17 d., penktadieni, 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre vyks literatūrinė vaka
ronė „Pavasaris rudenį". Rengia Lie
tuvių rašytojų draugija. Tel. pasitei
ravimui: 773-847-1693. 

•Pianistas Rimantas Vingras ir 
violončelistas David Low atliks pro
gramą Lietuvių dailės muziejuje, 
14911 127th Street, Lemont, lap
kričio 18 d., šeštadienį, 7 vai. v. Į lab
daros koncertą „Aukso stygos" visus 
maloniai kviečia Lietuvos vaikų glo
bos būrelis „Saulutė". Bilietus galite 
įsigyti kavinėje „Bravo" (238 Main 
Street, Lemont). 

•Lapkričio 18 d. Jaunimo cent
ro salėje, 5620 S. Claremont Ave., 
įvyks Lietuvių operos metinis poky
lis. Pokylio pradžia 6 vai. v. Meninę 
dalį atliks operos choras ir solistė 
Nida Grigalavičiūtė. Diriguos chor-
meisterė Jūratė Grabliauskienė, 
akompanuos Manigirdas Motekaitis. 
Šokiams gros „Kaukas". Choras kvie
čia visus Jus dalyvauti tradiciniame 
pokylyje ir tuo padėti sumažinti nau
jo pastatymo išlaidas. Stalus užsisa
kyti galite paskambinę Rimai Urbo
navičienei (tel. 708-439-6762 ar 708-
429-9764) arba Virginijai Savrimie-
nei (tel. 630-257-6481). Auka asme
niui — 35 dol. Dalyvaukime. 

•Lapkričio 19 d. Čikagos ramo-
vėnai, talkinant birutietėms ir sau-
liams, Saulių namuose rengia kariuo
menės 88 metų atkūrimo sukakties 
paminėjimą. Iškilmingos pamaldos 
10:30 vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys 
kun. Antanas Gražulis, SJ, giedos 
Vilija Kerelytė, vargonuos Manigir
das Motekaitis. Po pamaldų — apei
gos prie Laisvės kovų paminklo. Pa
gerbsime kovotojus ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Minėjimas prasidės 
12:30 vai. p.p. Pagrindinis pranešėjas 
— LLŠ išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius. Meninę dalį atliks Algimantas 
Barniškis. Kviečiame organizacijas 
atvykti su vėliavomis, o visuomenę 
gausiai dalyvauti Lietuvos kariuo
menės 88 metų sukakties minėjime. 
Po minėjimo — užkandžiai ir kavutė. 

•Lapkričio 19 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Jaunimo rūmų salėje, 
PLC, 14911 127th Street, Lemont, 
rengiama kultūrinė popietė, kuri su
pažindins lietuvius su naująja Jau
nimo rūmų sale. Surinktos už kon
certą lėšos bus skirtos scenos įgarsi
nimui ir apšvietimui. Meninę progra
mą ruošia lietuvių meno ansamblis 
„Dainava", Palaimintojo J. Matulai
čio misijos choras „Vyturys", tauti
nių šokių grupės „Grandis" ir „Spin
dulys", bei Maironio lituanistinės 
mokyklos mokiniai. 

NAUJOS KARTOS LIETUVIŠKAS KINAS 

lapkričio 
1 1 d . / v.v. 
š e š t a d i e n į 

Lietuviško kino festivalis - konkursas 

AXX 
4 PREMJERA ČIKAGOJE 

Jaunimo centre 

10 
naujausių 

Sį trumpametražių filmų 
J Bilietai - prie į ė j ima 

Kaina - $ 13 
S inf. ir vietų rezerva^mas 
J 312 383 0665 
J Po fumv - muzin-a, vynas, bendravimas 

Lapkričio 11 d., 
šeštadieni, 7 va i . v . 

Jaunimo c e n t r e , 
5600 S. Claremont Ave., 

Chicago 

LIETUVIŠKO FILMO 
FESTIVALIO - KONKURSO 

AXX PREMJERA 
ČIKAGOJE 

10geriausių 
trumpametražių filmų tema 

„Gėrte,, 

Flitnų trukmė — 2 vat 

Po filmų peržiūros — muzika, 
vaišės, bendravimas. 

Tel. Informacijai: 312-388-0665 

Lapkričio 3 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre Įvyko gražus poezi
jos ir muzikos vakaras bei parodos „Žmogus, poezija, laikas" atidarymas. Į 
vakarą atėję meno mylėtojai klausėsi dr. Antano Lipskio eilių (skaitovė Zina 
Oaknienė), gėrėjosi jo tapytais paveikslais. Gražia muzikinę programa 
atliko pianistas iš Lietuvos Rimtenis Šimulynas. 

Paroda veiks iki lapkričio 30 d. Ja aplankyti galite trečiadieniais-sek
madieniais nuo 12 vai. p.p. iki 6 vai. v. 

Nuotraukoje (iš kairės): pianistas Rimtenis Šimulynas, Laima Apana-
vičienė, Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, gydyto
jas, poetas ir tapytojas Antanas Lipskis, skaitovė Zina Daknlenė ir Aldona 
Lipskienė pasibaigus vakaro programai. 

V. Jurkaus nuotrauka 

Susitikimai su Lietuvos kino režisieriumi 
GYČIU LUKŠU ir j o filmais 

2006 m. lapkričio 17 d., penktadieni 7 vai. v. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte <14911 127th Street, Lemont IL 60439) Bočių salėje „Žalčio žvilgs
nis" (1990). Vaidina Dainius Kazlauskas, Gediminas Karka, Vidas Petkevičius. 
Pagal Sauliaus Tomo Kondroto romaną. 

2006 m. lapkričio 19 d., sekmadieni, 3 vai. popiet, Jaunimo centro kavi
nėje, Čikagoje (5620 S. Claremont Ave., Chicago IL) pirmasis lietuviškas 
„thriller", lietuviško kino klasika „Virto ąžuolai" (1976). Vaidina Nijolė Le-
peškaitė, Vladas Bagdonas, Jonas Pakulis. 

Maloniai visus kviečiame i kino vakarus. 

Amerikos lietuvių televizijos info. 

Kadras iš kino filmo „Virto ąžuolai". Pirmame plane aktorius Vladas Bagdo
nas (kairėje) Ir anksti iškeliavęs Anapilin talentingas aktorius Juozas 
Kisielius. 


