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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KAI KREMZLĖ GYDO KREMZLĘ 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Retai kas mūsų nesiskun
džia sąnariais. Jų kremzlės 
susinešiojimas — Osteoartri
tas yra dabar vis didėjanti 
„pavietrė". Jos priežastis yra 
daugeriopa, bet nesiriša būti
nai su senatve. Tas gyventojų 
daugėjimas ir dėl pagerėjusio 
gyvenimo, ir gydymo ilgesnis 
gyvenimas, dabar stipriau su-
dilina sąnarius negu pirmiau. 
Čia dar sąnarių neglosto da
bar esanti didesnė oro. van
dens tarša ir maiste gausu
mas įvairių chemikalų. Visa 
tai sukelia susirgimus, žaloja 
kūną. 

Sąnarių susinešiojimo, jų 
sunykimo liga — tas Osteoar
tr i tas yra bjauri liga, nes su
kelia ne tik kūno, bet ir psi
chologinį vargą. Toks artritas 
sukelia skausmą, kuris vargi
na protarpiais lengvai, nuolat 
ir sunkiai. Ir. kas blogiausia, 
kad iš jo nieko gero nelaukti-
na — ilgainiui jis blogėja, tad 
sąnariai, ypač kojų-rankų, 
skausmingai išsikraipo — de
formuojasi. 

Žinoma, tokie ligoniai laukia 
ko nors gero iš vaistų, ypač 
skausmų ir ligos pirmyn eigos 
sutramdymo. Deja, ilgainiui 
liga blogėja, o pacientai nerim
sta, nes dabartinė medicina 
negali jiems sėkmingai padėti. 

Laimė, kad yra tokiems li
goniams pagalba. Nauji tyri
mai tokią gerovę užtikrina. O 
ji yra štai kokia. 

Susinešioj imo artritu 
negaluojant g e r a ž in ia 

Osteoartritas nebūtinai turi 
būti galo pradžia. Per pasku
tinius 30 metų sąnarių svei
katą gerina daugiau senos, 
natūralios priemonės, kurios 
su dabartine medicina eina 
ranka rankon: jos gydymą ne 
tik pagerina, bet veikia daug 
geriau negu dabartiniai oste-
oartritui skiriami vaistai. Ty
rimai patvirtina, kad iš jaučio 
kremzlių gautas chemikalas 
vadinamas „Condroitino sulfa
tas,, (chodroitin sulfuric acid) 
yra veikli priemonė ne tik 
prieš sklerozę, bet ir prieš są
narių kremzlių susidėvėjimą, 
to sulfato sunaudojant po de
vynis gramus per dieną. Mes 
neturime tiek jaučių, dram
blių čia irgi nematyti — tai 
mums ateina pagalbon ALVU-
DO surasta priemonė: tos 
kiaulių ausys (pig ears) —jose 
yra daug kremzlės, o joje daug 
chondroitin sulfato. Jos išvir
tos, sumaltos ir su priesko
niais skanių salotų ar dešrų 
pavidalu valgomos. įgalina 
mus suvalgyti kasdien po 9 
gramus chondroitin sulfato — 
to geriausio vaisto prieš oste
oartritą. Tik visi ir visos at-
gimkime. susitvarkydami su 
taip labai mus varginančiu os
teoartritu. Toks gydymasis 
nėra lengvas, bet jis yra vie
nintelis šalia dabartinės medi
cinos mums teikiamo gydymo
si nuo dviejų baisių ligų: 
sklerozės ir sąnarių kremzlės 
sunvkimo — osteoartrito. 

Apsauga n u o sąnar io 
k remzlės sunyk imo 

Mūsų kūno didelis negeru
mas yra tos, taip svarbios 
sąnariui, kremzlės toks grei
tas susidėvėjimas. Kremzlė 
turi gauti pakankamai maisto, 
kad pajėgtų išsilaikyti ir atsi
gauti. Ją labai apsunkina tas 
pakartotinis sąnario judėji
mas, jos sužalojimas, chemi
kalams išstatymas, nepakan
kama mityba ir kiti negeru
mai. Už tai sąnario kremzlės 
apnykimas taip dažnai pasi
taiko. 

Iki dabar medicina pajėgia 
tik lengvinti artrito simpto
mus. Dabar, priedo prie to, 
galima sąnario kremzles ap
saugoti nuo sunykimo ir ska
tinti jų atsitaisymą, kas atsie
kiama minėtu chondroitin 
sulfatu, kuris saugo sąnarius: 
jų sudėtjr, užlaikymą ir atsis
tatymą, kartu naikina kenks
mingus enzimus, kurie menki
na svarbias sąnario dalis. 

Dabar susekta, kad minėtas 
chodroitin sulfatas yra są
nario kremzlės apsaugotojas. 
Jis gerina sąnario darbą ir ju
desius, mažina skausmą ir 
uždegimą bei šalina sąnario 
nykimą, kas įrodoma rentge-
nogramomis. 

Tyrinėtojai D. Burkhard ir 
P. Shosh ilgais tyrimais įrodė, 
kad artritikai, imdami chon
droitin sulfatą, gali apsieiti be 
skausmų raminančių vaistų ir 
net grįžti į darbą. Dar to nega
na: tas ilgai imamas chondroi
tin sulfatas lengvina sklerozę 
— šalina širdies ataką ir sme
genų insultą. Tada gerėja są
narių mityba ir gerėja kremz
lės stovis. Tas chondroitin sul
fatas gaunamas ir tabletėse 
tik po 400 mg. O jo reikia iki 
devynių gramų kasdien su
naudoti, ką mums įgalina 
minėtos kiaulių ausys. 

Žinoma, reikia artritikui pil
dyti visus dabartinės medici
nos nurodymus, ypač sunor-
muojant svorį, nekilnojant 
sunkumų ir vengiant laiptų. 
Sėkmės. 

M i n i n t pa sau l inę ligonių d ieną va sa r io 11 d., Vilniaus a rk ivyskupo genera lv ikaras vysk. Juozas Tunai t is (vidu
ryje) aukojo Mišias Lietuvos Onkologijos cen t re Vilniuje. Nuotr. E l t o s 

AMERIKIEČIAI PADĖJO 
ĮKURTI DIABETO 

CENTRĄ 

Gruodžio 1 d. Telšių poli
klinikoje pirmuosius ligonius 
priėmė naujai įsikūrę diabeto 
centras ir diabetinės pėdos 
kabinetas. Diabeto centro 
įkūrimą finansavusi ameri
kiečių firma „Lilly" rems jį fi
nansiškai ir ateityje. „Lilly", 
Lietuvoje įsteigusi 12 diabeto 
centrų, iki šiol jo neturėjo tik 
Telšių apskrityje. 

„Lilly" firmos atstovybės va
dovas Arnoldas Doviltis sakė. 
jog pagrindinis centro tikslas 
— sudaryti geras sąlygas pro
filaktiniam darbui, kuris pa
dėtų išvengti diabeto kompli
kacijų — aklumo, inkstų nepa
kankamumo, kojų amputaci
jos. 

Labai brangių vaistu neįstengia 
tų vais tu ne t rūks ta 

sipirkti pensininkai, nors vais t inėse 
N'uotr V. Kapoč iaus 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

JAV LB RELIGINIŲ REIKALŲ TARYBA 
mokytojai ir todėl rengiame 
prat imų sąsiuvinį įvairiais re
liginiais klausimais bei atsa
kymais; tai padės mokytojams 
geriau atlikti savo darbą ir 
bus netiesioginė pagalba tė
vams; 

5. religinio turinio straips
niai (anglų ir lietuvių kalba) 
„Bridges", „Pasaulio lietu
vyje", „Laiškai lietuviams" 
„Drauge"'padės išryškinti reli
ginių vertybių svarbą jaunimo 
auklėjimui ir tuo pačiu padės 
mokytojams bei tėvams susi
orientuoti, auklėjant jaunąją 
kartą; 

6. t iek mokytojai, tiek tėvai 
galės palaikyti ryšį tarp die
giamo tautiškumo ir religijos, 
o tai padės išlaikyti lietuvišką 
tapatybę kiekvienoje priau
gančioje kartoje; 

7. pradėjome ruošti lietu
viškų religinių švenčių kalen
dorių, kuris bus išsiuntinėtas 
visiems lietuvių mokykloms; 

8. pateiksime mokytojoms 
įvairią medžiagą apie lietu
viškas šventoves, pvz., Mari
jos, Kryžių kalną ir t.t.; 

9. skatinsime jaunąją kartą 
jungt is prie lietuviškų para
pijų, organizacijų ir skaityti 
lietuvišką spaudą. 

LB Rel ig in iu reikalu 
taryba 

NUNCIJUS LANKĖSI 
MARIJAMPOLĖJE 

Gruodžio 27 d. Marijam
polės Šv. Ark. Mykolo prokated-
roje lankėsi Šventojo sosto 
nuncijus arkivyskupas Erwin 
Josef Ender, atvykęs pagerbti 
Šv. Šeimos seseris. Drauge su 
vysk. Juozapu Žemaičiu, MIC, 
ir klebonu Kęstučiu Briliumi, 
MIC, svečias aukojo šv. Mi
šias. Prieš pamokslą nuncijus 
pasveikino visus su Jėzaus 
Kristaus Išganytojo gimimo 
švente ir pažymėjo, jog tai pir
moji jo šv. Mišių auka Vilka
viškio vyskupijoje. „Kalėdos — 
ypatinga šeimos šventė, ypač 
ji reikšminga Šv. Šeimos sese
rims. Kas nori suardyti šeimą, 
bando sugriauti Dievo tvar
ką", — kalbėjo arkivyskupas. 
Akcentuodamas, jog Šv. Šei
mos seserys yra paklusnumo 
Dievo valiai pavyzdys, jis dė
kojo kongregacijai už ištiki
mybę ir dvasinę tarnybą. 

Po Mišių vyskupas J. Že
maitis. MIC, sakė, jog dauge
lis Lietuvos žmonių, tarp jų ir 
Šv. Šeimos seserys, net ir per
sekiojami liko ištikimi Šven
tajam Sostui. Pasak ganytojo, 
šiandien vyskupijoje dirba 
daugiau kaip 400 katechetų, 
galima pasidžiaugti katali
kiškų organizacijų veikla, di
delę paramą šeimoms teikia 

Ses. M a r g a r i t a Bare ika i t ė 

Trejus metus sumaniai ir 
energingai JAV LB vadovavu
si, Regina Narušienė 1997 m. 
rugsėjo mėn. vėl buvo per
r inkta pirmininke. J i sudarė 
naują JAV LB Krašto valdybą 
1997-2000 metų kadencijai. 
Daugumas valdybos narių pa
siliko tose pačiose pareigose; 
toms, j a u eitoms, pareigoms, 
Religinių reikalų pirmininkės 
pasilikti buvo pakviesta sesuo 
Margar i ta Bareikaitė. J i nėra 
naujokė LB darbuose, ypač re
ligijos srityje. Šios pereigos 
nėra lengvos. Reikia paaukot i 
daug laiko, ruošiant religinę 
medžiagą šeštadieninėms mo
kykloms. Keičiasi mokytojai, 
keičiasi laikai ir metodai. Se
sers Margaritos Bareikaitės 
ilga patir t is , d i rbant įvairiose 
l i tuanistinėse mokyklose ir 
jos studijos teologijos srityje 
įgalina ją pasiekti konkrečių 
rezultatų. 

Sesuo Margari ta sudarė 
naują Religinių reikalų ta
rybą: p i rmininkė ses. Marga
ri ta Bareikai tė , nariai — prof. 
kun. An tanas Jurgelai t is , OP, 
STL, dr . Mirga Girniuvienė, 
Aldona Lingertait ienė, sesuo 
Ona Mikailai tė ir Daiva No-
vickienė. 1998 m. darbo pla
nas ir užsimojimai: 

1. tęsti pereitų metų pra
dėtą darbą, palaikant glau
džius ryšius su Švietimo tary
ba bei šeštadieninėmis mo
kyklomis, kad visuose lietu
viškuose mokyklose būtų 
dėstoma tikyba; 

2. padėti mokytojoms geriau 
įvykdyti tikybos dėstymą bei 
religingumo ugdymą lietu
viškose mokyklose; 

3. ruošiame kelias brošiū
ras, kurios bus pritaikytos 
mūsų šešt. lietuvių mokyklos 
jaunimui ; 

4. šiuo metu daugelis tikybą 
dėstančių mokytojų nepasto
viai dirba mokyklose. Keičiasi 

Šeimos centras. Baigiama at
statyti iš griuvėsių po Antrojo 
pasaulinio karo sugriauta Vil
kaviškio katedra. Parapijos 
klebonas kun. Kęstutis Bri-
lius, dėkodamas visiems už 
apsilankymą, sakė: „Steng
simės būti ištikimi Romos po
piežiui ir vyskupui J. 
Žemaičiui". Prokatedroje susi
rinkusį gausų žmonių būrį 
giesmele pasveikino šešta
dieninės katalikiškos mokyk
lėlės moksleivės. 

„Bažnyčios žinios" 1998 m. 
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VILNIAUS 
ARKIVYSKUPAS 

LANKĖSI GRIEŽTOJO 
REŽIMO PATAISOS 

DARBŲ KOLONIJOJE 
Kalėdų išvakarėse Vilniaus 

arkivyskupas A. J. Bačkis 
drauge su Kristaus Karaliaus 
seserų kongregacijos šešiomis 
vienuolėmis aplankė Vilniaus 
griežtojo režimo pataisos dar
bų koloniją, kurioje bausmę 
atlieka apie tūkstantis nu
teistųjų. 1995 metais, paš
ventinus koplyčią, kolonijos 
kaliniams atsivėrė galimybė 
dalyvauti šv. Mišiose. Pasak 
kolonijos kapelionio kun. A. 
Belicko, kiekvieną ketvirta-
nį šv. Mišių aukoje dalyvauja 
apie 50 kalinių. Gruodžio 18 
d. kolonijos koplyčioje šv. 
Mišias aukojo arkivyskupas A 
J . Bačkis. Ganytojas ragino 
„nežiūrėti į šalia esantįjį kaip 
į priešą, bet matyti kitame 
brolį". „Nėra tokios kaltės, ku
rios negalima atleisti, nėra 
padėties be išeities", — sakė 
arkivyskupas J. A. Bačkis. Tą 
pačią dieną arkivyskupas taip 
pat aplankė Vilniaus merginų 
koloniją, kur irgi aukojo šv. 
Mišias. 
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LIETUVOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS 

POSĖDIS 

Sausio 7 d. Kauno arkivys
kupijos kurijoje įvyko Lietu
vos Vyskupų konferencijos 
posėdis, kuriame dalyvavo ar
kivyskupai A. J . Bačkis ir S. 
Tamkevičius, vyskupai E. 
Bartulis, J. Matulaitis, J. 
Preikšas, A. Vaičius, J . Že
maitis, V. Michelevičius, R. 
Norvilą, J. Tunaitis, generali
nis sekretorius vysk. J. Boru
ta, SJ, ir generalinio sekreto
riaus padėjėjas kun. R. Mak-
rickas. 

Posėdyje svarstytas paren
giamųjų kursų stojantiesiems 
į- kunigų seminariją klausi
mas. Vyskupai nutarė, kad to
kie kursai bus rengiami me
tropolijų centruose — Vilniu
je ir Kaune. Pagrindinis kur
sų tikslas — jaunuolių, kurie 
rengiasi stoti į seminariją, 
dvasinio gyvenimo formavi
mas ir pašaukimo tyrimas. 
Vyskupų nuomone, parengia
masis kursas reikalingas, nes 
į seminariją stoja labai jauni 
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žmonės. Vilniuje parengiamie
ji kursai bus organizuojami 
tik po kelerių metų. Dabarti
niu metu visi būsimieji klieri
kai gali lankyti parengiamąjį 
kursą Kaune. Telšių vyskupi
jos Mažosios seminarijos au
klėtiniams parengiamojo kur
so lankyti nereikės. 

Nutarta sudaryti ir išleisti, 
visos Lietuvos vyskupijoms 
galiančios, vyskupų, kunigų ir 
diakonų šventimų apeigas, pa
rengtas pagal naują tipinį lo
tynišką apeigyno leidimą. 

Vyskupai pritarė choro va
dovų iniciatyvinės grupės 
pasiūlymui surengti giesmių 
šventę 2000 metais Vilniuje. 

Vyskupai aprobavo sąrašą 
bažnytinių ir valstybinių 
švenčių, kurių metu numato- | 
ma transliuoti šv. Mišias per | 
Lietuvos radiją ir televiziją. 

Arkivyskupas S. Tamkevi
čius informavo, kad iki liepos 
31 d. bus galutinai parengtos 
„Katalikų Bažnyčios katekiz
mo" pataisos. Naujas „Kata
likų Bažnyčios katekizmo" lei
dimas bus išspausdintas su 
pataisomis. 

Vyskupams buvo pranešta, 
kad 1997 m. gruodžio 30 d. LR 
vyriausybė priėmė nutarimą 
Nr. 1494 „Dėl valstybės pri
pažįstamų tradicinių religinių 
bendrijų dvasininkų, dvasi
ninkų rengimo mokyklų stu
dentų ir vienuolijų novicia
tuose atliekančių vienuolinę 
formaciją naujokų sveikatos ! 

draudimo". Nutarta artimiau
siu metu sudaryti kiekvienos 
vyskupijos kunigų, semina
ristų bei vienuolijų novicia
tuose atliekančių vienuolinę 
formaciją naujokų sąrašus ir 
pateikti valstybinei ligonių 
kasai, kad nuo vasario 1 d. jie 
galėtų naudotis ligonių kasų 
paslaugomis. 
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NAUJAMETINĖ ŠEIMŲ 
STOVYKLA PALANGOJE 
Gruodžio 31 — sausio 4 d. 

Palangoje Vanagupės poilsio 
namuose vyko naujametinė 
šeimų stovykla „Šventoji Dva
sia — Šeimos globėja". Joje 
dalyvavo apie 250 suaugusių 
ir vaikų iš įvairių Lietuvos 
vietovių. Stovyklą organizavo 
Kretingos pranciškoniškoji 
jaunimo tarnyba, lėšomis pa
rėmė Lietuvių katalikų religi
nė šalpa. Pasak pranciško
niškojo jaunimo tarnybos 
prezidentės Rūtos Domarkai
tės, Palangos stovykla norėta 
tęsti šeimų ugdymą ir bendra
vimą, jau dvejus metus iš eilės 
puoselėjamą panašios vasaros 
stovyklose Pakutuvėnuose, 
įkvėpti šeimoms pasitikėjimo 
pradedant šventosios Dvasios 
metus. 

Stovyklos narių sielovada 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79B1 Ave., Htekory Hito, IL 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Šute 310 

Naporv'.lle. IL 60663 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave . 
Tower 1,3uite 3C 

Downers Grove.1t 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E Supertor, Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1286 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. S t 

Tel 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W95 St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Plrmad 3v.p.p.-7v.v., antr.l2:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeStad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

rūpinosi broliai pranciškonai, 
ypač kun. Gediminas Num-
gaudis, OFM, pamokslus sakė 
kun. Astijus Kungys, OFM ir 
provincijolas kun. Sigitas Be
nediktas Jurčys, OFM., konfe
rencijoms vadovavo kun. Vi
das Karvelis, SJ. Savo patirti
mi apie šeimos gyvenimą 
dalijosi svečiai iš JAV Patricia 
ir Donald Turbitt. Paskaitų 
metu stovyklautojų vaikais 
rūpinosi pranciškonų jauni
mas. Stovyklos metu vyko 
nuolatinė Švč. Sakramento 
adoracija. 
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