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Grigaravičius: policininkams 
linkiu mylėti savo profesiją 

Spalio 2-oji — Angelų sargu, arba Policijos diena. Viliaus Mačiulaičio (ELTA) nuotr 

Andrius Vaitkevičius 

Spalio 2 d. Lietuvos policija mi
nės savo profesinę šventę - Angelų 
sargų dieną. Ta proga kalbėjomės su 
policijos generaliniu komisaru Vy
tautu Grigaravičiumi. Pokalbis su
kosi apie šventines nuotaikas policijo
je ir problemas. 

— Kokiomis nuotaikomis šie
met policija pasit inka savo pro
fesinę šventę - Angelų sargu die
ną? 

— Kaip ir visuomet. Šventinės 
nuotaikos. Tačiau rūpesčių netrūks
ta. Jie niekada nesibaigia. Vienus iš-
sprendi, prasideda kiti. Džiaugiamės 
tuo, kad gerėja biudžetas. Matome, 
kad tai jaučia ir mūsų pareigūnai. Ge

rėja materialinė bazė, pareigūnai va
žinėja naujais automobiliais, turi 
naujus kompiuterius, gerėja darbo 
sąlygos. Jau dalis komisariatų persi
kėlė į naujas arba suremontuotas, re
konstruotas patalpas. 

Su dideliu nerimu laukėme Šen
geno ekspertų įvertinimo. Atvažiavo 
12 ekspertų iš Europos Sąjungos ir 
tikrino, kaip mes pasirengę dirbti 
Šengeno erdvėje. Labai skrupulingas 
patikrinimas buvo, priekabus. Bet 
kiek žinome, atsiliepimai bus geri. Iš
bandymą sėkmingai atlikome. Eks
pertai netikėtus patikrinimus darė. 
Pavyzdžiui, duria pirštu į Lietuvos 
žemėlapį ir sako: „Vežkite Čia pa
tikrinti." Žiūrime, kur tas pirštas ro
do Stakliškės. Sakom, kad 

Stakliškėse nėra policijos komisaria
to. Arčiausiai yra Birštone. Sako, 
kad vežtume į Birštoną. Nuvežėm. 
Tikrina. Duoda numerius, duoda pa
vardę, kažkokią olandišką, ir sako, 
kad netikėtai užklupti pareigūnai 
susisiektų su Šengeno informacine 
baze ir patikrintų, ar tas žmogus yra 
ieškomas. Šie neplanuoti patikrini
mai parodė, kad mūsų žmonės moka 
naudotis sistema. 

Aišku, prieš šventes šiek tiek ga
dina nuotaiką tai, kad šiais metais 
mums nepavyko sustabdyti perso
nalo kaitos. Šiemet kol kas daugiau 
išeina darbuotojų nei ateina. Dau
guma žmonių eina i pensiją. O naujų 
darbuotojų nesulaukiame tiek, kiek 
norėtume. Pernai trūko 9 proc. dar
buotojų, šiemet - j au per 10 proc. Tai 
daugiausia nerimo keliantis daly
kas. Tikiuosi, kad tai laikina. Polici
jos plėtros programa ir priemonių 
planas yra patvirtintas Vyriausybėje, 
jis pradėjo veikti. Policijos biudžetas 
kasmet padidėja po 110-115 mln. 
litų. 

— O Lietuvos žmonės irgi 
jaučia, kad policijoje daugėja pi
nigų? 

— Be abejo. Viena yra tai, kad 
policijos pareigūnai jau galės grei
čiau reaguoti į žmonių pranešimus, į 
Įvairius signalus apie užpuolimus, 
apie nelaimes. Pareigūnai aprūpinti 
nauja technika, nauja kriminalistine 
technika, įvairiomis kitomis prie
monėmis. Daugėja kompiuterių, o tai 
yra ryšis su duomenų bankais, su re
gistrais. Visa sistema turėtų pradėti 
greičiau dirbti, Nukelta į 6 psl. 

Diplomatai 
galėjo 
nuslėpti 
tarnybą KGB 

Šiame 

* Sveikatos klausimais. 
Padėkime sau ir kitiems. 
Įvairios žinios (p. 2, 9) 
•Lydi šventadienis (p. 3) 
•NY lietuviu atviras laiškas 
Lietuvos vyskupų konferen
cijai (p. 4-5) 
•Grojimas smuiku buvo 
mano gyvenimo būdas (p. 5) 
•Lietuvos savaitė (p. 6) 
•A.a. C. Masaičio šviesaus 
gyvenimo pabaiga (p. 8) 
•Indija pr ieš 20 metų (1) 
(p. 9) 
•Išsaugokime paveldą 
(p. 10) 

V a l i u t ų santyk is 
1 USD — 2.44 LT 
1 E U R - - 3.45 LT 

Paskutinė viltis išgelbėti dukrą 

Inga Rinau. 

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) — Ge
neralinis prokuroras Algimantas Va-
lantinas pirmadienį Aukščiausiajam 
Teismui jteikė kasacinį skundą, ku
riuo prašo patikrinti žemesnės ins
tancijos teismo nutartį grąžinti klai
pėdietės Ingos Rinau mažametę duk
rą jos tėvui į Vokietiją. 

Aukščiausiojo Teismo taip pat 
prašoma patikrinti žemesnės instan
cijos teismų priimtas nutartis, kurio

mis buvo atsisakyta priimti na
grinėti prokurorų prašymą atnaujin
ti procesą byloje. 

„Lietuvoje tai pirma tokio po
būdžio byla, todėl reikšminga teismi
nės praktikos formavimuisi," — ge
neralinės prokuratūros pranešime 
cituojamas generalinis prokuroras 
Algimantas Valantinas. 

Pasak generalinio prokuroro, 
įvertinant migracijos procesus pa
našaus pobūdžio civilinių bylų gali 
daugėti, todėl itin svarbus teisinis 
šios bylos aspektas — nuo to, kokia 
Lietuvoje susiformuos teismų prakti
ka, gali priklausyti daugelio mišrių 
santuokų atžalų teisėtų interesų už
tikrinimas. 

Generalinis prokuroras dar va
sarą kreipėsi i Klaipėdos apygardos 
teismą, prašydamas atnaujinti pro
cesą šioje civilinėje byloje, motyvuo
damas tuo, kad priimant apeliacinio 
teismo nutartį galėjo būti padarytos 
esminės klaidos. 
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Vilnius, spalio 1 d. (BNS) — 
Opozicinis liberalas Algis Kašėta siū
lo Seimo komitetams aiškintis, ar da
lis Užsienio reikalų ministerijos dar
buotojų, šiuo metu užimančių amba
sadorių postus Europos Sąjungos ir 
NATO šalyse, nėra nuslėpę, jog anks
čiau tarnavo sovietų KGB. 

Pasak liberalo, tokį tyrimą yra 
pagrindo pradėti remiantis buvusio 
Valstybės saugumo departamento 
pareigūno ir buvusio Liustracijos ko
misijos vadovo Vytauto Damulio pa
reiškimu, esą dalis URM pareigūnų 
,,liustraciją perėjo" tuometinių VSD 
vadovų kabinetuose. 

Politikas siūlo, jog artimiausiu 
metu būtų sušauktas bendras Na
cionalinio saugumo ir gynybos bei 
Užsienio reikalų komitetų posėdis, 
kuriame dalyvautų ir VSD vadovas 
Povilas Malakauskas. 

„Jei V Damulio žodžiuose yra 
tiesos, ir Liustracijos komisijai nepri-
sipažinę buvę KGB slaptieji bendra
darbiai iš tiesų atstovauja Lietuvai 
ES, NATO šalyse, tai tokia skanda
linga situacija turi būti keičiama", — 
pranešime spaudai cituojamas NSGK 
pirmininko pavaduotojas A. Kašėta. 

UR ministras Petras Vaitiekūnas 
teigė, jog neturi informacijos, kas iš 
jo pavaldinių galėjo nuslėpti tarnybą 
KGB ir tokius įtarimus artimiausiu 
metu aiškinsis. 
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Padėkime sau ir kitiems 
IUST1NAS P1KUNAS 

Padėk sau pačiam būti tokiu, ko
kiu tu nori būti. Iškilaus vokiečių 
filosofo Hans Vaihinger (1852-1933) 
teigimu, pradėkime elgtis taip, kad 
būtume drąsūs, jei norime būti drą
siais. Taip patariama tiems, kurie 
jaučiasi esą bailūs ir vengia iniciaty
vos. Teigiamas intelektinis apsis
prendimas ir emocinis troškimas būti 
kitokiu keičia elgesį norima kryptimi. 
Jeigu mažai kalbi su draugais arba 
svečiais, kreipk dėmesį į atskirus 
asmenis ir kalbėk dažniau ir daugiau 
įvesdamas naujas temas, kurios ki
tiems galėtų būti įdomios. Dažniau 
pagalvok apie drąsos ir sėkmės kupi
nus asmenis, bandyk įžvelgti jų veik
los motyvus ir strategijas, todėl ir sa
vo siekimuose elkis taip, lyg būtum 
vienas jų. Modeliuodami kitus įvai
riose situacijose, mes kuriame sėk
mingo elgesio įgūdžius. Kai kurių 
problemų sprendimams savų atsaky
mų neatrasdami, atkreipkime dėmesį 
į asmenis — modelius, kurie galėtų 
atskleisti mums taktinius ėjimus. Tai 
nereiškia, kad atrastą modelį būtina 
aklai' sekti — juk turime savą protą 
savą patirtį bei vaizduotę — gali daug 
ką kiek kitaip padaryti, geresnius ėji
mus sugalvoti ir pritaikyti juos esa
mai situacijai.' 

Ieškant dažnai galima surasti la
biau patyrusių žmonių, kurie galėtų 
tau ar man padėti, jeigu tikslingai 
kreiptumėmės į juos. Prisimenu dvie
jų ponių iš Vilniaus kelionę siekiant 
įkopti į Aukštaitijos kalną, nuo kurio 
viršūnės matomi septyni ežerai. Že
mėlapyje nurodytu keliu jos priva
žiuoja aukštą kalną, sustoja, atsisėda 
ant suolelio ir mato porą jaunų asme
nų, nulipančių nuo kalno, tad ir klau
sia jų: „Kaip manot, ar mudvi galė
tume užlipti į šio kalno viršūnę? „Nė 
nebandykite", — atsako jie. Už mi
nutės mato nulipant kitą porą žymiai 
vyresnių žmonių ir pakartoja tą patį 
klausimą. Jie atsakė: „O žinot, galė
tumėt užlipti. Ten aukščiau yra suo
leliai — pailsėtumėt ir pasiektumėt 
viršūnę." Jos eina, eina, lipa, lipa, 
tikrai yra suolelis — atsisėda. Ir vėl 
aukštyn, galop sušilę pasiekia kalno 
viršūnę ir dairosi. „Gražu, bet kur gi 
tie ežerai?" Vos vienas matosi tolu
moje. Nusiminę leidžiasi žemyn. 
Klausia besirengiančiųjų kopti: „Kur 
gi tas kalnas, nuo kurio matomi sep
tyni ežerai?" „Važiuokite šiuo keliu 
toliau gal 10 km, ten jau matysite di
delį užrašą ir rodyklę". Važiuoja ir at
randa, vėl lipa į kalną. Ne toks jis ir 
aukštas, kaip anas. Ir tikrai, pasiekus 
viršūnę atsivėrė Septynių ežerų gro

žis — panoraminis reginys. Verta 
juos pamatyti ir džiūgauti šiuo gam
tos stebuklu. Jei pirmąjį kalną pasie
kę jos būtų paklausę: „Ar nuo šito 
kalno viršūnės matosi septyni eže
rai?", joms nebūtų reikėję tiek daug 
save varginti. Daug žmonių nukenčia 
neieškodami reikiamos informacijos. 

Gyvenimas yra reikalavimų, iš
šūkių, konfliktų, netikėtumų, džiaug
smų ir malonumų, klaidų, pavojų ir 
nelaimių nesibaigianti serija. Dauge
lis asmenų jaučia sunkią rūpesčių 
naštą; patiria šeimos santykių keblu
mus, kelyje — eismo spūstis, darbe — 
viršininkų spaudimą būti produkty
vesniais — visa tai neretai sukelia 
emocinę įtampą, o kartais stresas su
spaudžia ir drasko krūtinę. Neuž
tenka vien giliai atsikvėpti ar pasi-
purtyti. Kaip psichologas noriu pa
teikti keletą nesudėtingų būdų atsi
palaiduoti, patirti džiaugsmą. 

Paversk darbą žaidimu 

Pažvelki į vaikus. Jie sėkmingai 
paverčia namų užduotis ir ki tus dar
belius žaidimais. Jie pajuokauja, pa
kalba, padeda viens kitam ir vis dėlto 
atlieka jiems tėvų ar mokytojų skir
tus namų darbus. Moksleiviai dažnai 
susiburia ir humoro, šypsnių ir po
kalbių padedami sėkmingai mokosi. 
Didelis susikaupimas vargina, todėl 
ir suaugusieji verslo, amato ir ypatin
gai profesiniam darbe turėtų atrast i 
laiko pokalbiui ir minčių žaidimui su 
bendradarbiais. Žaisdami su vaikais 
laimėkime ir pralaimėkime. J iems įs
pūdį (ir įtaką) kursime laimėdami, 
tuo labiau pralaimėdami. Pralinks
minkime juos išmokydami bent vieną 
naują žaidimą. 

Pažaisk su šuniu ar kitu gyvūnu. 
Prisimink, šuo — geriausias žmogaus 
draugas. Šuo greitai išmoksta pa
prastas žaidimo taisykles, pvz., leisk 
pauostyti kokį nors daiktą ir paslėpk 
jį darže ar sode — jis ieškos ir atras. 
Su šuneliu žaidžiant lengvai atsipa
laiduojama, tad ir rūpesčiai pamiršta
mi ir kraujo spaudimas nurimsta. 
Pietiniuose kraštuose galima lauke, 
sode ir kitur surasti chameleoną, pa
imti jį į rankas, užsidėti ant peties ir 
žiūrėti, kaip mums sukantis keičiasi 
jo spalvos. Daug ką pralinksmina pa
pūgų kalba, kai jos imituoja kalban
čiųjų frazes, ištisus pokalbius, atitin
kamai pakeldamos ir nuleisdams to
ną. Ūpui užėjus papūga gali jau Įsi
mintomis frazėmis daug ką linksmo 
ar įdomaus priminti. Pakalbink ir 
kitus gyvūnus — prisimink žodžio, 
šypsenos ir juoko vertę. Daugelis gy
vūnų reaguoja j visa tai ir tuo džiugi-

Žaidžiant su gyvūnais atsipalaiduojame, pasimiršta visi rūpesčiai. 

na mus, suteikia pasitenkinimą. 

Atrask valandėlę pasigėrėti 
savo mėgiama muzika 

Gal Bach, Beethoven ar Vivaldi 
simfonijos vėl žavės tave — padės 
nusiraminti, pasvajoti. O gal „Tra
viata" ar kita opera sukels įdomius ir 
malonius praėjusių švenčių ar iškil
mių prisiminimus. Neslėpk kylančio 
džiaugsmo ir meilės savyje —užsi-
krėsk entuziazmu ir optimizmu, 
draugiškumu ir bendravimo trošku
liu ir būsi žmonių mėgiamas. Sunku 
suprasti asmenį, kuris yra viskuo nu
sivylęs, kalba vien apie savo ligų sim
ptomus, temato vien artėjančius juo
dus debesis ar pražūties ženklus. Ar 
įmanoma artintis prie tokio žmogaus 
ir jį kalbinti — jis bandančius tiesiog 
stumia nuo savęs. 

Būk geru draugu sau pačiam 

Teigiamai vertink ir džiaukis sa
vo intelektu, polinkiais, vaizduote, 
įgytais įgūdžiais, atliktais darbais — 
maži ar dideli jie būtų. Mylėk save 
patį, tuomet ir kitiems bus lengviau 
tave gerbti, o gal ir mylėti. Vesk 
tylius pokalbius su savimi, stenkis 
atrasti ir stiprinti orientyrines min
tis, kad galėtum geriau pažinti save 
ir savyje slypinčius talentus, idealus, 
siekius bei lūkesčius. Sakoma, kad 
profesoriai dažnai pusbalsiu kalbasi 
su savimi koridoriuose bei kitur. Taip 
jie atranda, kaip galima įdomiau 
dėstyti auditorijose. Klausantis savų 
minčių galima jose atrasti Vaižganto 
„deimančiukų", o gal sukurti stiprią 
„aš galiu" nuostatą iškiliai minčiai 
įgyvendinti. Taip, mūsų siekiai daž
nai užgimsta vaizduotėje kaip min
tys, kurios gali įžiebti žalią šviesą 
emocijoms, o šios, didindamos ener-

Vaistai nuo vėžio - po 2 metu 
Mokslininkai teigia, kad per ar

timiausius dvejus metus bus galima 
pagydyti onkologinius ligonius nau
dojant vadinamųjų imunocitų. kurie 
būtų paimti iš kitų žmonių, injekci
jas. 

Amerikiečių mokslininkams pa
vyko pasistūmėti į prieki sprendžiant 
šią problemą pasitelkus iš donorų 
paimtas „supergalingas" auglį naiki
nančias ląsteles, rašo britų dienraštis 
„The Telegraph". 

Wake Forest Universitety Medi
cinos mokyklos profesoriaus Zheng 

Cui atlikti laboratoriniai eksperimen
tai patvirtino, kad vienų žmonių 
imunocitai - už imuninę organizmo 

suteikia galimybę naudoti vėžiui 
atsparios imuninės sistemos ląsteles 
- iš donorų paimtus vadinamuosius 

reakciją atsakingos ląstelės - gali būti granulocitus, kurie padėtų daug 
beveik 50 kartų stipresnės kovojant kartų sustiprinti paciento organizmą 

ir galiausiai jį pagydytų. 
Profesorius Cui įsitikinęs, kad 

jau netrukus pacientai galės naudotis 
naujojo metodo pasiekimais, nes gra-
nulocitų gavimo technologija identiš
ka tai, kuri jau naudojama klinikose 
kitiems kraujo komponentams, pa
vyzdžiui, plazmai ar trombocitams, 
gauti. Nuke l ta j 9 psl. 

su vėžiu, nei kitų. 
Profesorius Cui, kurio eksperi

mentų rezultatai neseniai buvo pa
skelbti žurnale „New Scientist", 
anksčiau buvo įrodęs, kad vėžio ne
pažeidžiamos pelių ląstelės gali būti 
naudojamos gydant kitų pelių aug
lius. 

Pasak dienraščio, šis tyrimas 

gijos krūvį, įgalina galvoje turimas 
schemas realizuoti. Padedant sau pa
čiam, lengviau padėti ir kitiems. Ki
tiems galima būti žmogiškųjų ir idea
lių siekių skatintojais, gal ir sėkmin
gais modeliais. Padėdami kitiems pa-
jaučiame gyvą džiaugsmą ir pasiten
kinimo gūsiai užlieja mūsų sąmo
nę. 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XXVI Eilinė savaitė — Lemtinga akimirka 

Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir 
kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs 
elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alki bent trupiniais nuo turtuo
lio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo 
angelų nuneštas į Abraomo prieglobsti. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. 

Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abrao
mą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: „Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! 
Atsiųsk čionai Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man 
liežuvi. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje". Abraomas atsakė: „Atsimink, sū
nau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius — tik nelai
mes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji 
neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus nei iš 
ten persikelti pas mus". Tas vėl tarė: „Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk ji bent 
į mano tėvo namus: aš gi turiu penkis brolius —juos teįspėja, kad ir jie nepa
tektų Į šią kančių vietą". Abraomas atsiliepė: „Jie turi Mozę bei pranašus, 
tegul jų ir klauso!" O anas atsakė: „Ne, tėve Abraomai! Bet jei kas iš mirusiųjų 
nueitų pas juos, jie atsiverstų". Tačiau Abraomas tarė: „Jeigu jie neklauso 
Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų", f C -
Evangelija pagal Luką 16, 19-31) 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Kiekvieno žmogaus gyvenime 

ateina diena, kai jau nieko negalima 
pakeisti. Tai diena, kuri jau nesu
teikia jokių kitų galimybių, diena, kai 
neįmanoma susipažinti su daugiau 
žmonių, negu jų buvome sutikę iki 
tol. Tą dieną viskas bus užfiksuota ir 
neišdildomai iškalta praeities gra
nite. Jau nieko nebus Įmanoma patai
syti ir patobulinti. Tai diena, kuomet 
vienintelė ateitis bus tai, kuo būsime 
tą akimirką. Tada nebebus kitokios 
ateities, kaip tai, ką atsinešėme su 
savimi, ir mes amžiams liksime tuo, 
kuo buvome tą dieną*. Tokiais žo
džiais galėtume nusakyti mirties va
landą. 

Kita vertus, galėtume tvirtinti, 
kad daugelis gyvųjų jau yra gyvi mi
rusieji, nes savo gyvenimą praleidžia 
taip, tarsi jame niekas negalėtų ir 
neturėtų keistis. Kaip tik apie tai šio 
sekmadienio palyginime ir prabyla 
Išganytojas. Jis sako, kad turtuolis, 
neparodęs gailestingumo elgetai Lo
zoriui, buvo palaidotas, tuo tarpu 
apie vargšą nežinome nieko. Jo tik
riausiai laukė Įprastinis bendras ka
pas. Kalbant apie turtuolio laido
tuves, tikriausiai reiktų galvoti apie 
gausybę draugų, atėjusių apraudoti 
velionio, oficialias kalbas, jaudinan
čius dvasininko žodžius, iškilmingą 
laidotuvių procesiją, užuojautą, reiš
kiamą likusiems penkiems turtuolio 
broliams, gausybę gėlių ir vainikų. 
Ko gero, laidotuvės tikrai buvo gra
žios, didingos, tokios, apie kurias sva
joja, jei ne visi, tai bent jau dauguma 
žmonių, nors. girdint apie tai, savai
me Į galvą braunasi mintis, kad kai 
kas gyvena vien tam, kad būtų palai
dotas. Tačiau Jėzaus pasakojimas 
skirtas ne tam, kad jo klausydamiesi 

žvelgtume Į ateitį, bet kad paragintų 
mus būti ypač atidžiais savo dabar
čiai. Dabar ir tik dabar yra valanda, 
kai galima tikėtis nuodėmių atleidi
mo, kai Įmanoma atsiversti, o tai 
reiškia, pakeisti savo gyvenimą. Tik 
čia, šiame pasaulyje, mes galime išsi
vaduoti nuo vakarykščio savęs, nuo 
praeities klaidų, nuo mūsų praeities 
vienatvės, kai gyvenome nesirūpin
dami Dievo globa. Tik čia, žemėje. 
mūsų laukia Kristaus kryžius, i kuri 
atsišlieję, galime tapti kitokiais savo 
širdyje. 

Kaip turėtume priimti ši nepa
prastą palyginimą? Ar tai paguodos 
žinia visiems šio pasaulio lozoriams. 
kad jie žinotų, jog Dievas yra jų pusė
je ir kad gyvenimo pabaigoje jie bus 
paguosti? Reiktų pripažinti, jog gali
ma kalbėti ir apie tai, tačiau veikiau 
jau reiktų galvoti apie mūsų laik
mečio vertinimą. Mums reikia keisti 
savo gyvenimo būdą. Niekas nesako, 
jog turime galvoti tik apie kraštutini 
vargą, atsisakyti visų pasaulio teikia
mų galimybių. Tai būtų neteisinga ir 
paties Dievo atžvilgiu, kuris žmogui 
liepė „užvaldyti žemę". Vis dėlto 
mums būtina galvoti apie tai, kad tai, 
ką turime, mums leistų užmegzti 
glaudesni ryši su žmonėmis, kad mo
kėtume pastebėti vargstančius, o 
svarbiausia - nesigailėtume parodyti 
savo širdies jautrumo. Vieną kartą 
visi turėtume suprasti, kad lemiamą 
akimirką mums nebus jokios galimy
bės pasiųsti Lozorių Įspėti savo 
artimųjų. Kur kas paprasčiau būti su 
juo tą akimirką, kai tenka žengti 
žingsni Į amžinybę. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

Nursultan 
rekomendacija 

PETRAS KATINAS 

Maskvos politologas ir publicistas Viačeslav Kostikov, anksčiau 
skelbęs nemažai protingų analitinių publikacijų apie padėtį 
Rusijoje ir pasaulyje, staiga apipylė liaupsėmis Kazachstano 

prezidentą Nursultan Nazarbajev. Ir ne vien tik už tai, kad jis tiesiog su 
triumfu laimėjo Kazachstano parlamento rinkimus, kai jo asmeninė par
tija gavo beveik 100 proc. balsų. Taigi buvęs Kazachstano kompartijos 
sekretorius pralenkė net sovietinių laikų „rinkimus". Aišku, buvusioje 
sovietinėje Vidurinėje Azijoje tokie rinkimų rezultatai ne naujiena. Tačiau 
kitose Azijos respublikose vietiniai prezidentai, tapę vos ne viduramžių 
chanais, nors dėl akių Į savo parlamentus įsileidžia ir kelis ar net kelioli
ka opozicijos atstovų. 

Ir štai dabar, pasak jau minėto politologo ir publicisto V Kostikov, 
protingiausias ir nepaprastai įžvalgus N. A. Nazarbajev, tik ką pasiekęs 
puikią pamokančią pergalę, labai nuoširdžiai besisielojantis tėviškai pa
taria mums, rusams: atėjo metas baigti kvailioti, palikite visas abejones, 
spjaukite į visokius užsienius ir prašykite, Įkalbėkite Vladimir Vladi-
mirovič tapti prezidentu trečiąją kadenciją." Iš tiesų tėviškas pamokymas 
ir patarimas. Juk V Putin tik 54 metai — pats jėgų žydėjimas. 

Net solidusis ir Įtakingas britų „Times" rašo, kad „Putin yra stebi
nančiai puikios formos." Tiesa, „Times" turėjo galvoje neseniai pasaulio 
laikraščiuose ir žurnaluose išplatintą Tuvoje žvejojančio iki pusės apsi
nuoginusio V Putin nuotrauką. Kam gi to prireikė? Juk Putin ne tik žve
jojo, bet ir medžiojo, jodinėjo ant eiklaus žirgo. 0 ir anksčiau daugelis 
regėjo V Putin tai naikintuvo kabinoje, tai su dziudoisto kimono ar vil
kinti aptemptais džinsais. Bet tokio sportiško, atletiškai sudėto raume
ningo prezidento nuotraukos dar niekas nebuvo regėjęs. Todėl Rusijai ir 
pasauliui parodoma: žiūrėkite, mes turime ne tik geriausią pasaulyje ba
letą, daugiausia naftos ir dujų, braunamės i Siaurės ašigalį. Pagaliau gė
rėkitės ir raumeningo prezidento figūra. Ką ten Bush ar Brown su Sar-
kozy, jau nekalbant apie brolius Kaczynski iš Lenkijos! 

Iš tiesų, daugumai politiškai beraščių rusų V Putin tapo vieninteliu 
autoritetu. Visų apklausų duomenys rodo, kad ji palaiko net 75 proc. Ru
sijos gyventojų. Vadinasi, nors šalyje ir klesti korupcija, didėja infliacija, 
rusai Įsitikinę, kad tik V Putin veda juos teisingu keliu. Kita vertus, visi 
galimi, bet neįvardijami V Putin įpėdiniai, pavyzdžiui, buvęs gynybos 
ministras, dabar vicepremjeras Sergej Ivanov, artimas V Putin bičiulis 
Dmitrij Medvedev ir kiti minimi įpėdiniai į Rusijos prezidentus, išskyrus 
vieną — komunistų vadą Genadij Ziuganov, prisiekinėja visais šventai
siais, kad tvirtai ir nuosekliai laikysis ir tęs V Putin politiką. Nuolat Į ji 
atsisukdami, kaip dabar daro Kinijos vadovai, vadovaudamiesi savo refor
matoriaus Den Siaopino idėjomis. 

Todėl paprastam rusui ir nesuprantama: kokio velnio dabar rinkti 
kitą ir neišbandytą! Žmonėms jau įskiepyta, kad šiuo metu kito politiko ar 
asmens pakeisti V Putin paprasčiausiai nėra. Nesvarbu, kad siūlomi pre
tendentai prisiekinėja vykdysiantys dabartinio prezidento politiką. O žiū
rėk, atsiras koks nors panašus į velionį prezidentą Boris Jelcin, ir vėl pa
kels galvas kiek pritilę oligarchai, o Vakarai, nematydami tokio raumenin
go ir ryžtingo prezidento, nebijančio net strateginėmis raketomis užmė
tyti „priešų", ims ir vėl pradės komanduoti Kremliui, ką jis privalo daryti. 

Paskutiniu metu, be S. Ivanov, D. Medvedev, kaip apie realiausią kan
didatą imta kalbėti dar apie vieną — dabartinį Rusijos geležinkelių virši
ninką, buvusį KGB generolą Vladimir Jakunin. Ši pavardė Lietuvoje tapo 
gerai žinoma po to, kai mūsų Prezidentas, absoliučiai nežinia, už kokius 
nuopelnus, apdovanojo šį čekistą aukštu Lietuvos ordinu. Bet tai. atrodo, 
tik spėlionės. Ko gero, bus pasinaudota patyrusio kompartijos sekreto
riaus, Kazachstano prezidento N. Nazarbajev rekomendacijomis. 

APTARTAS BENDRAS PROJEKTAS VILNIUJE 
Rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos užsienio 

reikalų ministras Petras Vaitiekūnas, dalyvaujan
tis JT Generalinės asamblėjos sesijoje, lydimas LR 
ambasadoriaus JAV Audriaus Brūzgos ir generali
nio konsulo New York ambasadoriaus Jono Pas-
lausko, susitiko su Solomon Guggenheim Founda
tion direktoriumi Thomas Krens Guggenheim 
muziejuje New York. 

Ministras pareiškė visapusišką paramą vys
tomam bendram Guggenheim Foundation, Sankt 
Peterburg Ermitažo ir Jono Meko vizualinių menų 
centro projektui Vilniuje. 2009-aisias Vilnius taps 
Europos kultūros sostine. Vilnius nuo seno garsėja 
tolerancija ir darniu daugelio kultūrų sugyve
nimu, todėl yra ypač tinkama vieta tokiam projek
tui. P Vaitiekūnas neabejoja, kad šis svarbus mūsų 
šaliai projektas bus sėkmingai įgyvendintas. 

Guggenheim Foundation direktorius informa

vo, kad fondo delegacija atvyksta į Vilnių spalio 
mėnesio pradžioje, kur su miesto savivaldybe ap
tars tolesnę šio besivystančio projekto eigą. 

Guggnheim muziejus atvėrė duris New York 
publikai 1959 metais. Guggenheim Museum Bilbao 
Ispanijos baskų provincijoje buvo atidarytas 1997 
metais. Tais pačiais 1997 metais Berlyne, Unter 
den Linden rajone Guggenheim muziejus ir Deuts
che Bank atidarė Deutsche Guggenheim Berlin ga
leriją. 2001 metais buvo pastatytas naujas Guggen
heim Hermitage muziejus Las Vegas, Nevados vals
tijoje, kuriame eksponuojami New York Guggen
heim ir Sankt Peterburgo Ermitažo muziejų kolek
cijų šedevrai. Šiuo metu Guggnheim Foundation vys
to bendradarbiavimo projektus Abu Dabyje, Jung
tinių Arabų Emiratų sostinėje, taip pat ir Kinijoje. 

LR general inio k o n s u l a t o Nevv York 
informaci ja 

LR užsienio reikalų ministras P. Vaitiekūnas susi
t ik imo metu. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

New York lietuvių atviras 
laiškas Lietuvos Vyskupų 

Konferencijai 
Didžiai Gerbiamas Jūsų 

Ekscelencija, 

Į Jus kreipiuosi New York Auš
ros Vartų bažnyčios parapijiečių ir 
New York Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Leiskite dar kartą išreikšti 
mūsų didį susirūpinimą dėl Aušros 
Vartų bažnyčios susidariusios padė
ties. 

Aušros Vartų bažnyčia yra vie
nintelė lietuviška bažnyčia visoje 
New York arkivyskupijoje. Tai prieš 
100 metų į JAV atvykusių ieškoti tikė
jimo laisvės lietuvių pastatyta bažny
čia. Šioje bažnyčioje lankėsi rašytoja 
Julija Žemaitė, Sv. Mišias aukojo 
palaimintasis ir apaštališkasis vizita
torius Lietuvai arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis, istorijai liko Vytauto 
Landsbergio apsilankymas. Nepai
sant milžiniškų Lietuvos dvasininki
jos, vyriausybės ir viso pasaulio lietu
vių bendruomenės pastangų, bažny
čiai gresia greitas sunaikinimas. O 
praradus paskutinį senosios lietuviš
kos dvasinės kultūros židinį, prara
sime ir pačią bendruomenę. Popie
žius Jonas Paulius II New York pava
dino pasaulio sostine. Todėl išlaikyti 
lietuvišką bažnyčią viename didžiau
sių pasaulio miestų yra mūsų tautos 
garbės reikalas. 

Šiuo metu į Ameriką naujai at
važiuojančių lietuvių skaičius spar
čiai auga. New York, neoficialiais 
duomenimis, lietuvių šiandien pri

skaičiuojama mažiausiai 30 tūkstan
čių. Žinoma, su per sovietmetį sufor
muotos pasaulėžiūra naujabangiams 
kelią į Dievą surasti nėra lengva. 
Tačiau, neskubėkime tarti, jog jiems 
to visai nereikia. Dievo pažinimui 
reikia laiko. Tikrosios gyvenimo ver
tybės ateina palaipsniui. Ne paslap
tis, kad apsilankymas bažnyčioje kei
čia žmogaus sąmonę. Pasikalbėkime 
su jaunomis šeimomis. Apie vaikų 
katekizaciją galime girdėti beveik iš 
kiekvienų tėvų - jie vaikams nori 
duoti tai, ko negavo patys. Tačiau 
kur jiems eiti? Ar važiuoti į New Jer-
sey valstiją arba keltis per Rytų upę į 
sunkiai pasiekiamą Brooklyn arki
vyskupijai priklausiančią Maspeth 
parapiją? 

Kaip žinia, dėl Aušros Vartų baž
nyčios su Šventuoju Tėvu kalbėjosi 
JE Lietuvos Prezidentas. Aušros Var
tų bažnyčia yra įrašyta į dvišalę 
Lietuvos ir JAV nacionalinio paveldo 
išsaugojimo sutartį. 

Leiskite paprieštarauti keletui 
faktų. 

Aušros Vartų bažnyčios užda
rymą kardinolas E. Egan motyvuoja 
mažu lankomumu, sakramentų ne
buvimu, kunigo E. Savicki nesuge
bėjimu kalbėti lietuviškai bei Mišių 
laikymu ne lietuvių kalba. Taip pat 
jis akcentuoja blogą fizinę bažnyčios 
būklę, kurios remontas kainuoja mi
lijonus dolerių. 

Dėl lankomumo kardinolas įvai
riuose oficialiuose pasisakymuose 
mini skirtingus skaičius — nuo 6 iki 
30, 40 ir iki 100 parapijiečių. Tačiau 
kardinolas E. Egan nemini šio lanko
mumo sumažėjimo priežasties. Kar
dinolas sulaikė ir neišmokėjo bažny
čios lubų remontui skirtų draudimo 
agentūros išskirtų lėšų, o mes dėl šios 
priežasties daugiau nei treji metai 
Mišiose dalyvavome bažnyčios rūsyje, 
kuriame vargiai telpa daugiau negu 
50 žmonių. Arkivyskupija atvirai 
paskelbė, jog draudimo pinigus pa
naudos bažnyčiai nugriauti. Ar šio
mis sąlygomis galima tikėtis, jog 
lankomumas didės? 

Pagrindinės bažnyčios salės lubų 
remonto delsimas toliau blogino jų 
būklę, o dabar mes girdime, jog jų 
remontuoti jau nebeverta. Tikriausia 
jums yra žinomas faktas, jog už re
montą sumokėti pasisiūlė viena iš 
parapijiečių. Sį siūlymą arkivyskupija 
atmetė. Pasamdytų dviejų nepriklau
somų kompanijų sąmata bažnyčios 
lubų remontui siekė apie 75 ir 100 
tūkst. dolerių. New York arkivys
kupijos spaudos skyriaus išplatin
tame pranešime sakoma, jog Aušros 
Vartų remontas kainuos apie 5 mili
jonus dol. 

Parapijos gyvenimo perkėlimas į 
rūsį atsiliepė ir laidotuvių, ir krikš
tynų, ir vestuvių skaičiui. Kas gali 
norėti švęsti svarbiausius gyvenimo 
įvykius rūsyje? Liūdna pažymėti, jog 
mirus ilgametei parapijos sielai ir 
vargonininkei L. Kepalaitei, jos laido
tuvės turėjo vykti kitoje bažnyčioje. 
O jei ir būtų galimybė karstą įnešti į 
bažnyčios rūsį, kažin ar kardinolas E. 
Egan tai pateisintų, kaip nepateisino 
neseniai vykusių East Harlem An
gelų karalienės bažnyčios (Our Lady 
Queen of Angels) parapijietės laido
tuvių priešais bažnyčią. Papildomai, 
galime jus patikinti, jog dėl tos pačios 
priežasties pereitais metais kun. Sa
vicki negalėjo sutuokti naujų parapi
jiečių poros ir suteikti krikšto sakra
mentą. 

Dėl kun. E. Savicki nekalbėjimo 
lietuviškai. Mūsų parapijoje gražiai 
sugyveno kelios etninės grupės. Tai ir 

200 ' m. pr, j r i / io)0 sužinojusios apie Aušros Vartų bažnyčios uždarymą, ne viena Lietuviu bendruomene 
Amer iko je surengė protesto akcija savo vietinėse bažnyčiose T parapijose Suot-aukc,jC p-o^ av uz
darvma protestuoja Los Angeles bendruomenė. 

buvo visas Aušros Vartų parapijos 
unikalumas. Savaitės dienomis čia 
rinkosi aplinkinių biurų anglakal-
biai darbuotojai, savaitgaliais - lietu
viai, portugalai, italai ir kt. Visi gra
žiai sugyveno. Mišios vyko anglų kal
ba, skaitiniai ir giedojimas - lietu
viškai. Atskiromis progomis lietuviš
kai buvo aukojama didesnė dalis 
Mišių. Amerikos vyskupų konferenci
ja yra paskelbusi, kad mažos na
cionalinės grupės privalo asimiliuotis 
su šalies kultūra, o kunigai privalo 
kalbėti anglų kalba, kad galėtų patar
nauti aplinkinėse parapijose. O pas
kutiniu metu popiežiui Benediktui 
XVI rekomendavus Mišias aukoti ir 
lotyniškai, kalbos klausimas prak
tiškai atkrenta. 

Neprarasdami vilties, jog mūsų 
tikėjimo namai bus išlaikyti, New 
York arkivyskupijai įteikėme 396 pa
rapijiečių pasirašytus prašymus. Kar
tu įteikėme per 3 tūkst. internete pa
sirašytų pareiškimų dėl Aušros Vartų 
išlaikymo. 

Naudodamiesi bažnytinės teisės 
suteikiama galimybe kardinolui E. 
Egan įteikėme apeliaciją. Atsakymo 
nesulaukėme. Nesulaukę atsakymo 
š.m. balandžio mėn. 4 d., su apeliaci
ja kreipėmės į Vatikane įsikūrusią 
„Congregation of the Clergy". Isto
rijai pasikartojus ir vėl nesulaukus 
jokio atsakymo, šiuo metu ruošiamės 
kreiptis į „Signatūra". 

Kardinolas per savo metinį Ka
lėdinį interviu 2006 m. gruodžio 24 d. 
teigė, kad kiekvienu atveju, planuo
jant uždaryti bažnyčią, vyksta po
kalbiai su parapijiečiais, paskiriamos 
paskutinių Mišių datos ir t.t. Toli 
gražu, Aušros Vartų bažnyčios aktyvo 
ir parapijiečių rašyti laiškai ir tele
foniniai skambučiai kardinolui ir jo 
atstovams nesulaukė nė vieno atsa
kymo, o bažnyčia buvo uždaryta ap
gaulės būdu. 

Mes visiškai suprantame, jog 
Lietuvos vyskupai negali tvarkyti 
kitos šalies Vyskupų Konferencijos 
teritorijoje esančių parapijų reikalų. 
Tačiau prelatą E. Putrimą pakalbėti 
apie Aušros Vartų bažnyčios ir para
pijos likimą pasikvietė pats kardino
las ir, atrodo, geresnės galimybės 
pakreipti kitoje vyskupijoje esančios 
lietuvių parapijos likimą nebūna. 
Tačiau prelatas E. Putrimas vienin
telės lietuviškos nacionalinės bažny
čios New York arkivyskupijoje svar
bos ir būtinybės išlaikyti nesuprato. 
Mes tokiu Lietuvos dvasininkijos 
atstovo elgesiu esame labai nusivylę 
ir pasipiktinę. Faktai rodo, kad tiek 
Lietuvoje, tiek pačiame New York 
Aušros Vartų parapija yra užmiršta. 
Vyskupas Baltakis Aušros Vartų baž
nyčioje lankėsi prieš 15 metų, o prel. 
E. Putrimas prieš 8 metus. Jokio ben
dravimo tarp minėtų asmenų ir Auš
ros Vartų administratoriaus E. Savic
ki nėra. Tai apie ką galima kalbėtis, 
susitikus su kardinolu? Į prieš metus 
Aušros Vartų bažnyčios aktyvo rašy
tus nedelstinos pagalbos ir įsikišimo 
laiškus Vyskupų konferencijos atsto
vai atsiliepti nesiteikė. 

Gerbiamas Jūsų Ekscelencija, 
tikėdami Jūsų rūpesčiu perduoti 
lietuvių dvasinės kultūros tradicijas 
ateities kartoms, kreipiamės į Jus, 
prašydami dėti visas Lietuvos Kata
likų Bažnyčios pastangas išgelbėti 
vienintelį ir paskutinį lietuvių seno
sios kultūros paminklą New York -
Aušros Vartų bažnyčią. Kaip Jus pa
stebėjote „...parapijos gali išsilaikyti 
tik ten, kur yra žmonių..." Mūsų 



DRAUGAS, 2007 m. spalio 2 d., antradienis 

daugėja. Auga mūsų vaikai. Prašau 
vesti juos į doros ir tikėjimo kelią. 

New York LB apygardos ir Auš
ros Vartų bažnyčios parapijiečių 
vardu kreipiamės į Lietuvos Vyskupų 
Konferenciją ir prašome aptarti šiuos 
klausimus: 

1. Mes kreipiamės į Lietuvos 
Vyskupų Konferenciją ir prašome pa
remti aukščiausiam Vatikano teismui 
Aušros Vartų parapijiečių pateiktą 
apeliaciją ir sekti proceso eigą. (The 
Supreme Tribūnai of the Apostolic 
Signatūra) 

2. Mes kreipiamės į Lietuvos 
Vyskupų Konferenciją ir prašome 
ieškoti būdų, jog pažadas, duotas 
popiežiaus Benedikto XVI susitikimo 
su JE Lietuvos Prezidentu V Adam
kum metu, būtų įvykdytas. (Aušros 
Vartų bažnyčios klausimą apsvarsty
ti su Amerikos vyskupais). 

3. Mes kreipiamės į Lietuvos 
Vyskupų Konferenciją ir prašome 
ieškoti būdų perimti Aušros Vartų 
Bažnyčios nuosavybę. 

4. Mes kreipiamės į Lietuvos 
Vyskupų Konferenciją ir prašome, 
jog Amerikos išeivijos tikinčiųjų 
reikalus tvarkytų ir svarbius spren
dimus priimtų ir vykdytų aukščiau
siosios hierarchijos Lietuvos bažny
čios atstovai. 

5. Mes kreipiamės į Lietuvos 
Vyskupų Konferenciją ir prašome, 
kad Lietuvos vyskupų konferencija 
parašytų atvirą laišką kardinolui 
Egan ir paneigtų šį tvirtinimą: 

„Joseph Zwilling, New York 
Arkivyskupijos spaudos atstovas, 
gegužės mėn. 22 d. parašė: 'Cardinal 
Egan met with Monsignor Edmond J. 
Putr imas, who is the Lithuanian 
Bishops' Conference Delegate for the 
Apostolate of Lithuanian Catholics 
living outside Lithuania. Monsignor 
Put r imas acknowledged that the 
Parish was not an active Lithuanian 
parish, and that there were not many 
Lithuanians in the neighborhood of 
the Parish, and that it would be alto-
gether fitting that it be closed. He 
mentioned to Cardinal Egan that 
there were two parishes in the Dio-
cese of Brooklyn and one parish in 
the Archdiocese of Newark that were 
serving the Lithuanian Catholic com-
munity very well, indeed. Since then 
Monsinor Putrimas has taken a very 
different perspective. Nonetheless, 
there is no reason to doubt the vera-
city of what he originally told Car
dinal Egan and what the Cardinal 
confirmed in a letter to him.'" 

6. Mes kreipiamės į Lietuvos vys
kupų konferenciją ir New York para
pijoms aptarnauti prašome skirti 
gerai lietuviškai kalbantį kunigą. 

Mes tikime Svč. Mergelės Ma
rijos valia, jog mūsų maldos namai 
bus išlaikyti. 

Priimkite mūsų nuoširdžią pa
garbą, 

Ramutė Žukaitė 
NY LB apygardos pirmininkė 

Kiekvieną sekmadieni 10:30 
vai . r. Aušros Vartų parapijiečiai 
ir juos palaikantieji susirenka į 
vigilija protestuoti dėl AV baž
nyčios uždarymo. Norintys prisi
jungti atvykite prie St. Patrick's Cat-
hedral (5th Avenue between 50th 
and 51 st Streets, NY), o po šv. Mišių 
— prie uždarytu AV (570 Broome 
Street, Manhattan, NY). 

Daugiau informacijos: 
www.ourladyofvilnius.org 

Grojimas smuiku buvo 
mano gyvenimo būdas 

Spalio 7 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. „Margučio II" radijas pa
kvies į rašytojo, humoristo Antano 
Gustaičio minėjimą Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont. Renginyje be 
Virginijos Paplauskienės iš Kauno 
Maironio lietuvių literatūros muzie
jaus, eiles skaitys aktorius ir reži
sierius iš Los Angeles Algimantas 
Žemaitaitis, o muzikinius intarpus 
atliks čikagiškiams jau neblogai pa
žįstama smuikininkė Dainora Pet
kevičiūtė. Šįkart ją ir kalbiname. 

— Paskutiniu metu, atrodo, 
b e Jūsų neapsie ina nė vienas 
didesnis lietuviškas renginys Či
kagoje. Kaip įsitraukėte j visa 
tai , kas Jus „pastebėjo"? 

— Tik atvykus į Čikagą prieš 
daugiau kaip penkerius metus, susi
pažinau su Pal. J. Matulaičio Misijos 
Lemont vargonininke Jūrate Lukmi-
niene ir maždaug po gerų metų pra
dėjau groti per šv. Mišias. Jūratė 
mane pamažu įtraukė į bažnyčios 
choro koncertus. Po to pradėjo plėstis 
įvairių pažinčių ratas ir taip ėmiau 
groti vis daugiau ir dažniau. 

— Turbūt smuiką retai palei
džiate iš ranku? Nuo kada šis 
instrumentas tapo daugiau nei 
laisvalaikis ar malonumas? 

— Paskutiniu metu, ypač šį pa
vasarį tikrai dažnai tenka groti įvai
riomis progomis. Aš, aišku, tuo labai 
džiaugiuosi, nes man muzika yra 
atgaiva nuo gana įtempto amerikie
tiško gyvenimo ritmo, tai yra tai, kas 
tikrai labai artima mano sielai. 
Smuikas man tapo gyvenimo būdu 
labai anksti, pradėjus lankyti mu
zikos mokyklą. Tada buvau devyne
rių. Su seserim dvynuke, kuri tuo 
metu mokėsi groti pianinu, tekdavo 
dažnai koncertuoti savo ir kitose 
mokyklose. Įstojus į tuometinę Pa
nevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos 
mokyklą (dabar Panevėžio konserva
torija), dar besimokydama antrame 
kurse pradėjau groti įvairiuose an
sambliuose, kapeloje, Operetės liau
dies teatre (šiuo metu Panevėžio mu
zikinis teatras), Panevėžio miesto 
kameriniame orkestre. Ir vėliau, 
studijuojant Klaipėdoje ir grojant 
Klaipėdos miesto kameriniame or
kestre, smuikas man buvo tapęs ne 
tik instrumentu, kuriuo mokiausi 
groti, bet ir pragyvenimo šaltiniu. 
Grojant keliuose kolektyvuose ir 
dainuojant chore koncertai vykdavo 
labai dažnai, o šalia to dar ir gastro
liuodavome po Europą. Tikrai būdavo 
labai labai smagu. Taip, grojimas 
smuiku ne tik suteikdavo man ma
lonumą ir užimdavo visą mano lais
valaikį, bet ir buvo žymiai daugiau, 
tai buvo mano gyvenimo būdas. 

— Ar prisimenate savo pir
muosius bandymus groti smui
ku? 

— Kaip jau minėjau, pradėjau 
mokytis groti smuiku būdama devy
nerių metų amžiaus. Pačių pirmųjų 
bandymų neprisimenu, nes smuiku 
pradėti groti nėra taip lenga. Tai yra 
ilgas procesas, net kaip išmokti išgau
ti pirmąjį garsą. Reikia išmokti, kaip 
teisingai laikyti instrumentą, kaip 
statyti pirštus ant stygų, su kita 
ranka reikia išmokti teisingai laikyti 
stryką. Smuikas yra labai sudėtingas 
instrumentas. Kad jis taptų tavo 
draugu visam gyvenimui, reikia įdėti 
labai labai daug darbo ir meilės. Be 

I šių dviejų dalykų vargu, ar ši drau

gystė galėtų tęstis ilgiau, nei kol baigi 
vaikų muzikos mokyklą. 

— Ar smuikas buvo meilė iš 
p irmo žvilgsnio, o gal teko rink
t i s iš kelių instrumentų? 

— Negaliu sakyti, kad smuikas 
buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Jau 
senokai iki mes su seserimi pra
dėjome lankyti muzikos mokyklą, 
namuose buvo akordeonas bei piani
nas. Ir aš vėlgi neatsimenu to mo
mento, kad pati būčiau išsirinkusi 

Dainora Petkevičiūtė 

smuiką kaip savo pagrindinį instru
mentą. Man mama yra sakiusi, kad 
jie abu su tėčiu pasitarė su vienu gi
minaičiu, tuo metu dirbusiu Vilniaus 
valstybinės konservatorijos Teorijos 
katedroje (prof. Paulius Tamuliūnas), 
ir jis patarė būtinai bandyti smuiko ir 
fortepijono duetą. Manau, kad tėve
liai gana anksti pradėjo apie tai kal
bėti ir mes jau labai anksti žinojome, 
kuo grosime muzikos mokykloje. Bet 
už tai aš esu labai dėkinga savo tė
veliams. Vėliau šalia smuiko grojau 
akordeonu bei pianinu. 

— Ką esate baigusi? O gal vis 
dar mokotės? 

— Po muzikos technikumo (Pa
nevėžio J. Švedo pedagoginės muzi
kos mokyklos) baigiau Klaipėdos uni
versiteto Menų fakulteto Pučiamųjų 
ir styginių instrumentų muzikos stu
dijų programą. Ten turėjau nuostabų, 
tikrai labai puikų smuiko dėstytoją 
Borisą Mešą. Kadangi jis su šeima 
dabar gyvena California valstijoje, tai 
naudodamasi proga noriu jam nuo
širdžiai padėkoti už jo begalinę kant
rybę ir atsidavimą savo darbui, savo 
mokiniams. Jis tikrai yra Mokytojas 
iš didžiosios raidės. 

Tikriausiai ne man vienai at
vykus į JAV teko keisti profesiją. 
Nors muziką labai myliu ir be jos neį
sivaizduoju savęs, teko apsispręsti, ką 
vis dėlto norėčiau čia daryti. Po ne
mažų ieškojimų supratau, kad mu
zikos niekad nepaliksiu, bet šalia to 
reikėtų įsigyti kitą specialybę, kuri 
man padėtų čia tapti savarankiška 
bei nepriklausoma, kad galėčiau iš to 
pragyventi. Taigi, atvykusi į šį kraštą 

dar 2 metus tobulinau savo anglų 
kalbą įvairiose mokyklose. Dabar jau 
dveji metai kaip mokausi College of 
DuPage. Kol kas dar nesu priimta į 
savo išsirinktą programą (dantų 
higienos programa), bet lankau šiai 
programai privalomas paskai tas . 
Mokytis yra labai sunku bei sudėtin
ga, nes dar juk reikia dirbti, kad būtų 
galima pragyventi. Tam, kad patek
tum į šią programą, reikia mokytis 
tik pačiais geriausiais pažymiais (A), 
o norinčių yra maždaug dešimt į 
vieną vietą. Tai bus labai sunkus užd
avinys. O ir pati programa labai 
sunki. Bet tikiuosi, kad įstosiu, nors 
čia gali būti sėkmės arba nesėkmės 
dalykas. 

— Kokius kūrinius labiausiai* 
mėgstate groti? 

— Man labiausiai patinka klasi
kinė muzika, klasikinė plačiąja pras
me. Tai ir barokas, ir klasika, ir ro
mantika. Tai man artimiausia sielai, 
tai man lengviausia išpildyti. J u k 
atliekant kurinį, būtinai turi būti 
įdėta sielos, širdies, išgyvenimo. 
Kitaip kūrinys neatspindės to, ką to 
meto kompozitorius norėjo jame 
atskleisti. Kūrinio atlikimas susideda 
ne vien tik iš paprasto jo pagrojimo. 
Šalia to būtinai turi žinoti, kokia 
buvo muzikinė epocha, kokie kūrinių 
bruožai, kompozitorių braižas. 

— Kada ir vėl bus J u s ga l ima 
pamatyti scenoje? 

— Dažnai tik prieš porą savaičių 
arba net prieš keletą dienų sužinau, 
kad kam nors reikia pagroti kokiam 
nors įvykiui paminėti ar kokiai nors 
progai pažymėti. Šį rudenį Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont tikriausiai 
vėl įvyks Liturginės muzikos koncer
tas, prieš tai, jau šį sekmadienį, gro
siu A. Gustaičiui skirtame minėjime. 

Norėčiau padėkoti Lemont apy
linkės LB pirmininkei Irenai Vili
mienei, LB tarybos atstovei Stasei 
Jagminienei bei kolegoms muzikan
tams Jūratei Lukminienei, Solveigai 
Palionienei, Dariui Polikaičiui ir 
visiems visiems, kurie nuolat kviečia 
dalyvauti įvairiuose muzikiniuose 
projektuose. 

Tuo pačiu, naudodamasi proga 
norėčiau visus pakviesti daugiau 
apsilankyti rimtosios muzikos kon
certuose, būtinai įvertinti muzikan
tų, tiek čia gyvenančių, tiek atvyk
stančių iš Lietuvos, pastangas mums 
suteikiant nuostabią galimybę pasi
klausyti rimtosios muzikos. Štai kad 
ir praėjęs Lietuvių operos spektaklis, 
aš manau, kad tai buvo labai profe
sionalus šio spektaklio atlikimas tiek 
muzikine, tiek režisūrine prasme. 
Visi solistai puikiai atliko savo vaid
menis, choras dainavo visiškai be 
priekaištų, orkestras grojo puikiai! O 
žiūrovų galėjo būti dvigubai daugiau! 
Manau, kad mes visi tur ime būti 
labai dėkingi Lietuvių operos kolek
tyvui už originalią kasmetinę puikią 
muzikinę dovaną lietuvių bendruo
menei. Spektakliai visada būna pui
kiai paruošti, o mums visiems juk žy
miai lengviau atvažiuoti iki Cicero 
negu iki Čikagos centro ir tikrai už 
gana žemą kainą pasiklausyti pui
kaus pasaulinio garso operos spek
taklių atlikimo ir dar lietuvių kalba! 
Būtinai pasinaudokime tokiomis pro

gomis 

Kalbino 
Dalia Cidzikai tė 

http://www.ourladyofvilnius.org
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 
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Prasto skonio politinis vodevilis 

Viktoro Uspaskicho „šou". 

Lietuvos politinis gyvenimas pra
ėjusią savaitę priminė prasto skonio 
vodevilį. Sako, kad didelė dalis lenkų 
skaudžiai išgyvena mūsų kaimynėje 
vykstančius politinius procesus ir gė
dijasi dėl to, kas ten vyksta. Deja, Lie
tuvoje ne kitaip, o gal dar blogiau. Sa
kau tiesiai - man gėda dėl to, kad po
litinis gyvenimas Lietuvoje pavirto 
absurdo teatru. Štai keletas nau
jausių šio spektaklio vaidinimų. 

Premjeras visada teisus 

Turime tokį originalų premjerą, 
kuris buvo grūdinamas Aukštojoje 
komunistų partijos mokykloje. Ten, 
regis, išmoko daugybės naudingų da
lykų. Pavyzdžiui, nerausti net tada, 
kai meluoja. 

Štai daugiau prieš metus Gedi
minas Kirkilas patetiškai pareiškė: 
„Taikstytis su tokiu korupcijos lygiu 
nebegalima. Privalome padaryti vis
ką, kad jis sumažėtų. Pažadu, kad 
mano vadovaujama Vyriausybė su
pranta šios problemos svarbą ir ją 
spręs. Jei po metų korupcijos lygis 
nesumažės, pažadu atsistatydinti.." 
Na, niekas politiko už liežuvio ne
traukė. Kita vertus, smagu, kai poli
tikas nebijo iššūkių. Tiesa, jau po ke
lių mėnesių, stebint Kirkilo Vyriau
sybės veiksmus, daug kam kilo abe
jonių, ar tikrai premjeras kovoja su 
korupcija? 

Dar po kurio laiko paaiškėjo ne
malonių faktų apie begėdišką val
džios elgesj pajūrio regione. Ten ko
rupcijos lygis, regis, didėja kaip mieli
nis pyragas, o Kirkilas į tai tik numo-

Eltos nuotr. 

ja ranka. Pavasarj iškilo daug pa
grįstų nuogąstavimų dėl to, jog Ru
sijos dujų susivienijimo tarpininkė 
Lietuvoje - „Dujotekana" - it čiuptu
vas apraizgė politinį gyvenimą. Kaip 
reagavo Kirkilas? Vieną iš pernelyg 
artimais ryšiais su „Dujotekana" 
įtariamą veikėją paskyrė pagrindiniu 
savo patarėju. 

Pagaliau, dieną prieš „Transpa-
rency International" Lietuvos skyriui 
skelbiant duomenis apie korupcijos 
suvokimo Lietuvoje indekso pokyčius 
per metus, Kirkilas suskubo paskelb
ti, jog korupcija Lietuvoje mažėja. 
Tiesa, nepaaiškino, kas leidžia taip 
teigti. 

Regis, jis paprasčiausiai pritaikė 
dar premjero Šleževičiaus taikytą 
metodą - nesvarbu kaip yra iš tiesų, 
privalai atkakliai kartoti savo pa
reiškimą. Manau, pamenat, kad Šle
ževičius nuolat kartojo, kad gyveni
mas Lietuvoje stabilus. Po keliasde
šimties tokių pareiškimų Lietuvoje 
prasidėjo bankų bankrotų metas . 
Įdomu, kuo pasibaigs Kirkilo tvirtini
mai, kad korupcija Lietuvoje mažėja? 
Vargu ar premjero atsistatydinimu. 

Tiesa, Kirkilas neatmetė galimy
bės atsistatydinti. Tačiau ne dėl ne
sugebėjimo kovoti su korupcija, bet 
dėl to, jog jam nepatinka opozicijos 
iniciatyvos. Pavyzdžiui, opozicijos 
Seime reikalavimas kompensuoti 
pensininkams atlyginimus, kuriuos 
neteisėtai valdžia iš jų buvo atėmusi. 
Tai, pasak Kirkilo, būtų per didelė 
našta biudžetui ir, jei opozicija nenu-
siramims, Kirkilas atsitatydins. Rea
lu? Nemanau. Nepamirškime, jog 

premjerą stipriai remia prezidentas 
Valdas Adamkus. Tiesa, ši pa-rama 
paradoksali. Tiek savo metinia-me 
pranešime, tiek kitose kalbose 
Adamkus griežtai kritikavo Kirkilo 
vyriausybės neveiklumą. Tačiau kiek
vieną kartą paklaustas, ar reikėtų 
keisti vyriausybę, Adamkus griežtai 
atkerta - jokiu būdu. Jis net konser
vatorius moralizavo, jog šie nepalaiko 
Kirkilo. Kiek suprantu, Adamkus lie
ka įsitikinęs, kad Kirkilas yra ma
žiausias blogis dabartinėje politinėje 
situacijoje. Veikiausiai dėl to Jo Eks
celencija net pateisino Kirkilo apsi
melavimą, nevykdant pažado atsis
tatydinti, esą premjeras kalbėjo ne
rimtai, tik norėjo atkreipti dėmesį į 
svarbią problemą. 

Beje, susidaro įspūdis, kad Kir
kilo atsistatydinimo nelabai nori ir 
opozicija. Pastarajai ramiau keiksnoti 
premjerą ir ruoštis rinkimams, ne
kvaršinant sau galvos apie naujos Vy
riausybės formavimą. Ką gi, kol kas, 
regis, esame nusipelnę tik Kirkilo. 

Uspaskicho ir Petriko šou 

Jie sugrįžo. Vienas iš Rytų, kitas 
iš Vakarų. Abu sugrįžo šypsodamiesi 
ir patenkinti. Abu iš karto tapo tele
vizijos ir laikraščių „žvaigždėmis". 
Taip, rašau apie Viktorą Uspaskichą 
ir Gintarą Petriką. Du įtariamuosius, 
kurie slapstėsi nuo teisingumo užsie
nyje. Kai jau daugelis prarado viltį, 
jog jie grįš į Lietuvą, atskriejo žinia -
laukite. 

Tiek Petrikas, tiek Uspaskichas 
iš užsienio ne kartą žadėjo paskelbti 
stulbinančios medžiagos. Petrikas už
siminė, kad jis pasiruošęs papasakoti 
apie itin glaudžius tuometinės Lie
tuvos demokratinės darbo partijos 
(buvusių komunistų) ryšius su 
susivienijimu EBSW. Pasigirdus to
kiems pareiškimams, nervinis drebu
lys perbėgo Lietuvos socialdemokratų 
elito veiduose, tačiau jis tęsėsi neil
gai. Kas galėtų paneigti, kad viena iš 
priežasčių, kodėl Petrikas jaučiasi 
toks patenkintas Lietuvoje, yra tai, 
kad jis yra sudaręs sandėrį su Lie
tuvos politikais. Kokį? Pavyzdžiui, 
nepasakoju, ką žinau, o jūs mane 
„išsukate" iš teisinių rūpesčių. Jei 
tokio sandėrio nėra, tikrai keista, ko
dėl Lietuvos prokurorai Petrikui to
kie švelnūs, kodėl šis drįsta pareikšti 
rengiąs ieškinį valstybei bei yra pa
sirengęs užsiimti verslu Lietuvoje? 

Ne ką mažiau įdomus ir Uspas
kicho sugrįžimas. Vieną dieną Mask
voje surinkęs savo partijos sėbrus ir 
pažadėjęs paskelbti sensacingą žinią, 
jau po poros dienų, be jokių žadėtų 
sensacijų, bet labai savimi patenkin
tas, Uspaskichas jau parvyko į Lie
tuvą. Čia naktį praleido daboklėje ir... 
buvo paleistas į laisvę su minimaliais 
apribojimais. Kodėl nepratęstas suė
mimas? Esą nėra pagrindo bijoti, jog 
Uspaskichas pabėgs. Tikrai? Po jo pa

bėgimo į Rusiją, politinio prieglobsčio 
prašymo, Lietuvos dergimo? 

Uspaskichas grįžo, idant atgai
vintų Darbo partiją. Beveik neabejo
ju, jog jis laimės rinkimus Alytaus ra
jone. Juk jį visos Lietuvos televizijos 
rodo dažniau nei Lietuvos preziden
tą. Beje, jis net neslepia, kad yra pa
sirengęs Alytaus rajono gyventojus 
apiberti įvairioms gėrybėms. Taigi, 
pirmyn į Seimą. 

Jei šis scenarijus būtų įgyvendin
tas, tradicinėms save vadinančioms 
Lietuvos partijoms būtų suduotas 
milžiniškas smūgis. Deja, priešnuo
džių Uspaskichui jos, regis, neturi, 
nes vienintelis tikras priešnuodis -
tiesioginis bendravimas su žmonė
mis, skrupulingas pažadų vykdymas 
ir pastangos spręsti įsisenėjusias vi
suomenės, o ne savo finansinių rė
mėjų, problemas. 

Ramybė - brandos ar 
stagnacijos ženklas? 

Kai Vengrijos premjeras prisi
pažino melavęs visuomenei, šioje 
valstybėje kilo didžiulis sujudimas, 
piketai. Beje, jie nenurimsta iki da
bar. Lietuvoje į politikų melą reaguo
jama kur kas santūriau. Regis, žmo
nės priprato, jog politikai meluoja. Ži-
niasklaidoje paskelbiamos serijos 
publikacijų, kurios demaskuoja melą, 
žmonės pakraipo galvą, baisėdamiesi 
ir ramiai gyvena toliau. Gal tokia ra
mybė - tai brandos ženklas? Gal 
Lietuvos žmonės puikiai supranta, 
kad politinis šurmulys tėra tuštybių 
mugė, kuri prasideda ir baigiasi, o 
svarbiau pamatiniai dalykai - vaikų 
auginimas, rūpestis aplinka, savo 
verslo ar profesijos puoselėjimas? Ti
kiu, jog Lietuvoje daugėja brandžių 
žmonių, kurie nesidairo į kitus, bet 
patys tyliai ir ramiai darbuojasi savo 
ir savo vaikų ateities labui. 

Kita vertus, dabartinėje ramybė
je veikiau įžvelgiu stagnacijos požy
mius. 

Dauguma žmonių, regis, susi
taikė su tuo, kad cinizmas yra viešojo 
gyvenimo norma. Nebėra ambicijos 
kurti teisingesnę visuomenę. Net ne
gėda taikstytis su visomis aplinkos 
blogybėmis ir absurdais. 

Teko bendrauti su dabartinės 
Baltarusijos opozicijos atstovais. 
Jiems sekasi sunkiai. Pirmiausia, fi
nansiškai. Taip pat kasdien sulaukia 
daugybės grasinimų. Tačiau jie turi 
didžiulių ambicijų sukurti teisingą ir 
klestinčią Baltarusiją. Jiems pakanka 
idealizmo aukotis, svajoti ir dirbti, 
jog svajonė taptų kūnu. O mes dar 
apie baltarusius kalbame iš aukšto, 
kaip mokytojai su mokiniais. Tačiau 
faktas tai, kad šiandien jie gali mus 
pamokyti daug labiau nei mes juos. O 
mums mokytis tikrai reikia, jog 
nepaskęstume susikurtos vergystės 
pelkėje. 

Grigaravičius: policininkams linkiu mylėti savo profesiją 
Atkelta iš 1 psl. 
lanksčiau dirbti, operatyviau rea
guoti į pranešimus. 

— Šioje situacijoje labai 
svarbu, kad pareigūnai mokėtų 
užsienio kalbų. Iki šiol Lietuvoje 
tai buvo labai didelė problema. 

— Ir dabar yra. Bet mes mo
kome. Ir šiais metais yra daug pinigų 
tam numatyta. Ir kitiems metams. 
Pareigūnai yra mokomi. Yra tam ski
riama dėmesio. Tik, žinoma, turi ir 
patys žmonės norėti. 

— Dar viena aktuali Lietuvai 
problema - karas keliuose. Ke

liuose situacija bevilt iška, ji ne
gerėja, o kasmet tik prastėja. Ar 
galima ka nors pakeisti? 

— Esame numatę pareigūnų mo
kymus, pareigūnų perginklavimą 
įvairiomis techninėmis priemonėmis. 
Labai laukiame naujų 150-ies radarų, 
elektroninių greičio matuoklių, kurie 
bus išdėstyti pačiuose avaringiau
siuose, pačiuose pavojingiausiuose 
ruožuose. Ir tai tik pradžia. 

Toliau bus kitas etapas. Bus per
kami naujos kartos greičio matuok
liai ir statomi ne taip, kaip dabar esa
me įpratę matyti, kad visi žino, kur 

jie yra. Dabar žmogus važiuoja, pa
mato arba žino, kad toks yra, pristab
do, pravažiuoja, padidina greitį ir vėl 
toliau lekia. Bus perkami tokie, kurie 
stovės dideliame kelio ruože, maž
daug 100 km vienas nuo kito. Bet jie 
veiks kaip vienas mechanizmas. Vai
ruotojas pirmą pravažiuos, radaras jį 
užfiksuos. Jeigu jis iki kito radaro 
viršys greitį, jeigu programa paskai
čiuos, kad pažeidė taisykles, jis bus 
fiksuojamas kaip pažeidėjas ir bus 
baudžiamas. Manome, kad tai draus
mins greičio mėgėjus, kelių chuli
ganus. 

— Ir baigiant mūsų pokalbį -
ką galėtumėte palinkėti šventės 
proga policijos pareigūnams ir 
ką galite pasakyti žmonėms, ku
rie kažko tikisi iš policijos? 

— Policijos pareigūnams - mylėti 
savo profesiją ir atiduoti jėgas, ryžtą, 
energiją tai profesijai, kuriai jie save 
paskyrė. Tai yra saugoti žmones, pa
dėti jiems, apginti juos. Noriu palin
kėti stiprybės ir kantrybės, nes si
tuacija tikrai gerėja, policijos biudže
tas didėja. Na, o žmonėms linkiu pa
sitikėti policija, padėti, patarti, laiku 
pasakyti apie negeroves. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Tymošenko žada sugrįžti į valdžią 

Anksčiau J. Tymošenko buvo ištikima V Juščenko bendražygė. 

Kijevas, spalio 1 d. (,,Reu-
ters"/BNS) — Ukrainos „oranžinės 
revoliucijos" vadovė Julija Tymošen
ko artima su triumfu sugrįžti į politi
nio olimpo viršūnę, rodo pirmalaikių 
parlamento rinkimų rezultatai. 

Remiantis pirminiais duome
nimis, J. Tymošenko susivienijimas 
per pusantrų metų sugebėjo išplėsti 
savo elektoratą pusantro karto ir 
gauti beveik trečdalį rinkėjų balsų, 
nusileisdama tik rinkimų kovos lai
mėtojai — premjero Viktor Janukovič 
Regionų partijai. 

Drauge su sąjungininkais iš 
„oranžinės revoliucijos" J. Tymošen
ko turi visas galimybes suformuoti 
valdančiąją koaliciją, kur ji vaidins 
pagrindinį vaidmenį, o gavusi jai pa
žadėtą premjero portfelį ji taps įta
kingiausiu žmogumi šalyje, kurioje 
prieš pusantrų metų dalis prezidento 
įgaliojimų buvo perduota parlamen
tui ir vyriausybei. 

Pasirodžiusi rinkimų naktį savo 
susivienijimo spaudos centre, įsi
kūrusiame ištaigingame penkių 
žvaigždučių viešbutyje Kijevo centre, 
Ukrainos opozicijos vadovė patikino, 

kad nemato priežasčių nesutarimams 
su prezidentą remiančiu susivieniji
mu „Mūsų Ukraina", dėl kurių prieš 
metus ši sąjunga subyrėjo ir tai at
vėrė galimybes Regionų partijos va
dovui Viktor Janukovič tapti Mi
nistrų kabineto vadovu. 

„Aš visiškai neabejoju dėl to, ko
kia koalicija bus Ukrainos parla
mente", — pridūrė ji. 

J. Tymošenko, įsitikinusi savo 
pergale, pažadėjo pralaimėjusiesiems 
įstatymą, garantuojantį opozicijos 
teises ir leidžiantį kontroliuoti val
dančiosios koalicijos veiksmus. 

„Aš manau, kad demokratinių jė
gų pergalė yra galutinė ir niekas jos 
negalės pakirsti", — sakė J. Tymo
šenko. 

„Mūsų Ukraina" ir „Liaudies sa
vigyna" susivienijimo sąraše įrašytas 
pirmasis Jurij Lucenko, parodyda
mas, kad sąjunga su buvusiais part
neriais „oranžinėje revoliucijoje" at
kurta, pats atvyko į džiūgaujantį J. 
Tymošenko štabą, ir apdovanojo ją 
bučiniais bei raudonomis rožėmis be 
spyglių. 

Prie JAV kariuomenės vairo 
pragmatiškas admirolas 

Washington, DC, spalio 1 d. 
(AFP/BNS) — Pirmadienį JAV ka
riuomenėje pasibaigė aukščiausios 
vadovybės kaita — į ją atėjo pragma
tiškas karinio jūrų laivyno admirolas, 
turintis padėti įveikti daugiau kaip 
ketverius metus trunkančio karo Ira
ke sukeltus iššūkius. 

Admirolas Michael Mullen, bu
vęs JAV karinio jūrų laivyno operaci
jų vadas, per ceremoniją viename pi
lietinio karo laikų forte, esančiame 
prie Potomako upės, iš jūrų pėsti
ninkų generolo Peter Pace perėmė 
Jungtinio štabų vadų komiteto pir
mininko pareigas. 

Tikimasi, kad 60-metis M. Mul
len JAV kariuomenei, privestai iki 
kritinio taško dėl kartotinų disloka
vimų ir susiduriančiai su iššūkiais už 
karo Irake ribų, įskaitant potencialią 
Irano branduolinę grėsmę, nurodys 
naujų perspektyvų. 

„Kiek galima greičiau turime 
persvarstyti strategines grėsmes", — 
liepos mėnesį per posėdį Senate, kai 
buvo patvirtinta jo kandidatūra, sakė 
M. Mullen. 

JAV gynybos sekretorius Robert 

Gatės, kuris teigė norįs Irako klau
simą spręsti jo regioniniame konteks
te, sakė, kad M. Mullen buvo pasi
rinktas šioms pareigoms, nes yra „la
bai sumanus strateginis mąstytojas", 
aiškiai suprantantis kariuomenės po
reikius ir reikalavimus. 

M. Mullen turi daug patirties ka
riniame jūrų laivyne. Iki 2005 metų 
liepos, kai stojo prie karinio jūrų lai
vyno vairo, jis vadovavo JAV jūrų lai
vyno pajėgoms Europoje ir Jungtinių 
NATO pajėgų Pietų Europoje vada
vietei Neapolyje. 

Stebėtojai sako, kad M. Mullen 
dar prieš tai, kai buvo nominuotas 
štabų vadų komiteto pirmininko pa
reigoms, Pentagono civilinei vadovy
bei pranešė abejojąs sprendimu pa
didinti JAV karių skaičių Irake. 

M. Mullen atėjimas yra naujau
sias pokytis JAV kariuomenės hierar
chijoje nuo tada, kai gruodžio mėnesį 
gynybos sekretoriaus poste R. Gatės 
pakeitė Donald Rumsfeld. 

Armijos generolas David Pet-
raeus pradėjo vadovauti JAV pajė
goms Irake ir ėmėsi naujos kovos su 
smurtu strategijos. 

EUROPA 

RYGA 
Latvijos prezidentas Valdis Zat-

lers, atsižvelgdamas pastaruosius 
įvykius, mano, kad ir valstybėje, ir 
specialiosiose tarnybose ne viskas ge
rai. Pirmadienį interviu televizijos 
kompanijos LNT laidai „900 sekun
džių" V Zatlers pranešė, kad per pas
taruosius tris Nacionalinio saugumo 
tarybos posėdžius, kuriuose visada 
svarstoma padėtis šalyje, jokių grės
mių nebuvo pažymėta. „Tačiau per 
pastarąją savaitę kai kas vis dėlto pa
sikeitė", — pažymėjo prezidentas. — 
Jeigu pažvelgtume į pastarųjų savai
čių ar mėnesių įvykius, o konkrečiai 
— jeigu sprogdinamas aukštas muiti
nės pareigūnas, jeigu saugumo 
tarnybos karininkas šoka į upę, jeigu 
vienoje tarnyboje iš viso nevedama 
lėšų apskaita, tai, žinoma, čia kažkas 
negerai šiose tarnybose, o taip pat ir 
visoje valstybėje." 

LONDONAS 
Afrikos Sąjungos taikdarių kari

nė bazė Sudano Darfūro provincijoje, 
kurią savaitgalį užpuolė sukilėliai, vi
siškai sunaikinta, pirmadienį rašo 
Didžiosios Britanijos laikraštis „The 
Guardian". Kovotojams šeštadienį 
vakare užpuolus karinę bazę Darfū-
re, žuvo dešimt taikdarių. Septyni 
kareiviai iš Afrikos Sąjungos taikos 
palaikymo pajėgų buvo sunkiai su
žeisti, o dar 50 karių dingo be žinios. 
Pirmieji mėginimai surasti dingu-
siuosius buvo nesėkmingi. 

Opozicijoje esantys ir galimiems 
pirmalaikiams rinkimams besiren-

i giantys Didžiosios Britanijos konser-
I vatoriai sekmadienį svarbiausiais 

prioritetais įvardijo šeimą ir aplinkos 
apsaugą. Ministrui pirmininkui Gor-
don Brown svarstant, ar reikėtų 
skelbti išankstinius rinkimus, kon
servatoriai dėl kritikos žiniasklaidoje 
ir mažėjančio populiarumo visuome
nėje yra priversti pasitempti. Kon
servatorių vadovas David Cameron, 
teigė esąs tikras, jog jo partija galėtų 
laimėti. 

VARŠUVA 
Varšuvoje uždarytas didžiausias 

Europoje turgus. Beveik 18 metų 
veikęs Liaudies Lenkijos 10-čio sta
diono tribūnose, jis sutraukdavo mi
nias pirkėjų ir pardavėjų iš visos Eu
ropos. Dažni svečiai jame būdavo ir 
lietuviai. Neoficialiais duomenimis, 
stadiono turguje dirbo apie 200,000 
žmonių. Jame veikė šimtai firmų, 
kurios savo produkciją žemesnėmis 
kainomis nei parduotuvėse realizuo
davo turguje. Šalies ūkio klubo di
rektoriaus pavaduotojas Cezary Bu-
nikiewicz Lenkijos sakė, kad prekei
viai laikinai įsikurs stadiono priei
gose. Šiuo metu Varšuvos savivaldy
bė ieško laisvų plotų, kuriuose galėtų 
įsikurti iš stadiono išprašytos įmo
nės. 

FRANKFURTAS 
Praėjusį mėnesį žlugus dery

boms su valstybine geležinkelių ope
ratore „Deutsche Bahn" dėl darbo 
užmokesčio, Vokietijos traukinių 
mašinistų sąjunga GDL pirmadieni* 
paragino pradėti nacionalinį streiką. 
„Nacionalinis priemiestinių ir kro
vininių traukinių mašinistų streikas 
bus pradėtas penktadienį, spalio 5 
dieną", — pareiškė GDL prezidentas 
Manfred Schell. Jo teigimu, „Deut
sche Bahn" vadovybė atsisako rimtai 
derėtis dėl mašinistų reikalavimų. 
„Deutsche Bahn" pasiūlė padidinti 
darbininkų darbo užmokestį 10 
proc, tačiau GDL reikalauja, kad už
mokestis būtų padidintas ne mažiau 
kaip 30 procentų. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Rugsėjo mėnesį Irake žuvusių ci

vilių gyventojų skaičius nuo ankstes
nio mėnesio sumažėjo 50 proc. ir pa
siekė žemiausią šiais metais užfik
suotą lygį, pirmadienį parodė vy
riausybės duomenys. Sveikatos, Vi
daus reikalų ir Gynybos ministerijų 
duomenys rodo, kad rugsėjį Irake žu
vo 884 civiliai gyventojai. Tuo tarpu 
rugpjūtį gyvybės neteko 1,773 civi
liai asmenys. Dar 850 civilių gyven
tojų rugsėjį buvo sužeisti. Tai taip 
pat mažiau negu rugpjūtį, kai buvo 
sužeisti 1,559 žmonės. Rugsėjį žu
vusių JAV karių skaičius taip pat yra 
žemiausias šiais metais. Praėjusį mė
nesį Irake gyvybės neteko 62 ameri
kiečių kariai. 

8801 78th Ave 8ridgeview, IL 604S5 Ttt. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. I 800-775-7363 
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A. A. Česlovo Masaičio šviesaus gyvenimo pabaiga 
SES. ONA MIKA1LAITE 

• j -

Kai kurie asmenys negali sutilpti 
siauruose rėmuose —: tai išskirtinai 
turtingos ir spalvingos asmenybės, 
kurių sugebėjimai bei pasiekimai su
spindi tai vienu, tai vėl kitu atspal
viu. Toks asmuo buvo a.a. Česlovas 
Masaitis. 

Išgyvenęs ilgą ir turiningą gyve
nimą, Česlovas Masaitis š.m. rugsėjo 
7 d., sulaukęs 95-erių metų, iškeliavo 
Amžinybėn. Į Anapus jis jau buvo 
išlydėjęs mylimą dukrą Nijolę (1970 
m.) ir brangią gyvenimo draugę 
Eleną Balčiūnaitę-Masaitienę (1980 
m.) Laidotuvių Mišios rugsėjo 13 d. 
buvo aukojamos Matulaičio slaugos 
namų koplyčioje Putnam, koncele-
bruojant kun. Izidoriui Sadauskui, 
slaugos namų kapelionui, bei kun. 
Arvydui Žygui, dabartiniam Putnam 
seserų centrinio vienuolyno kape
lionui, ir kun. Zenonui Smilgai. Da
lyvavo Č. Masaičio mirusio brolio šei
ma, jo žmonos artimi giminės, keli jo 
bičiuliai, Putnam apylinkės lietuviai 
bei vienuolyno seserys, kurios giedojo 
Mišių metu ir laidojant kūną Dan
gaus Vartų kapinaitėse. 

Pastaruosius dvejus metus, svei
katai stipriau sunegalavus, Č. Masai
tis gyveno Matulaičio slaugos namuo
se, ten jis ir atsisveikino su šiuo pa
sauliu. Prieš tai savo skaudžią 27-
erių metų vienatvę įprasmino moks
liniu bei visuomeniniu darbu, stipri
no savo tikėjimą dalyvaudamas Ne
kaltai Pr. Svč. M. Marijos seserų kop
lyčioje vykstančiose pamaldose. Jo 
duktė Elena Nijolė — sesuo Marija 
Rožė — buvo šios vienuolijos narė iki 
pat savo mirties. Taip pat ir žmona 
Elena buvo giliai tikinti, šeimai visa 
širdimi pasišventusi moteris. 

* * * 
Česlovas Masaitis gimė 1912 m. 

kovo 3 d. Kaune, čia praleido savo 
vaikystės metus. Seimai persikėlus į 
Biržus, jis mokėsi Biržų gimnazijoje, 
kur anksti išsiskyrė neeiliniais gabu
mais matematikos srityje, taip pat ir 
kalbiniais sugebėjimais. Iš tėvų ga
vęs suvalkietišką tarmę, susidomėjo 
ir greit išmoko biržietiškai kalbėti, 
net pamokų metu atsakinėdavo bir

žiečių tarme. Matematikos užduotis 
spręsdavo žaibišku miklumu, o jo ra
šiniai ir eilėraščiai atsidūrė mokyklos 
laikraštėlyje. 

1937 m. įstojęs j Vytauto Didžiojo 
universiteto matematikos—gamtos 
fakultetą, Česlovas stipriu tempu 
yrėsi per mokslų jūrą, ypač domėjosi 
matematika. Po poros metų galėjo 
dėstyti matematiką Kauno jėzuitų 
gimnazijoje, dirbo astronomijos ka
tedros laborantu. Studijų metu išryš
kėjo ir žurnalistiniai Česlovo polin
kiai: jo straipsniai buvo spausdinami 
žurnaluose „Židinys", „Naujoji Ro
muva", „Gamta" ir kt. Įsijungęs į stu
dentų ateitininkų gretas, priklausė 
„Kęstučio" ir „Vyčio" korporacijoms. 
Ateitininkų namuose dažnai susitik
davo aktyvią ir linksmą giedrininkę 
Elenutę Balčiūnaitę. Ji taip pat buvo 
baigusi Biržų gimnaziją, o VDU stu
dijavo lituanistiką. Susidraugavę ir 
vienas kitą pamilę, jiedu 1939 m. su
kūrė šeimą. 1942 m. jiems gimė duk
relė Nijolė. Tuo metu Česlovas dirbo 
VDU matematikos—gamtos fakulte
to asistentu, o žmona pasitraukė iš 
mokytojos ir jaunimo auklėtojos pa
reigų auginti dukrelę. 1944 m. rudenį 
Masaičių šeima, kaip ir daugelis kitų, 
bėgdama nuo Sovietų okupacijos pa
sitraukė į Vokietiją. 

Išrinktas Regensburg Lietuvių 
Bendruomenės komiteto pirmininku, 
Č. Masaitis ir toliau vadovavo tos sto
vyklos komitetui, ją perkėlus į 
Scheinfeld, kur dukra Nijolė pradėjo 
lankyti Vargdienių seserų, atvykusių 
iš Lietuvos, vedamą vaikų darželį. 
JAV kariuomenės kapitono Maxley 
pavedimu Č. Masaitis suorganizavo 
pirmąsias tris lietuvių darbo kuopas, 
į kurias pateko nemažas lietuvių 
skaičius. Nuo 1948 m. buvo BALFo 
atstovas Vokietijoje švietimo reika
lams, o vėliau šios įstaigos direkto
riaus pavaduotojas Miunchene. Įsi
jungė ir į VLIKo veiklą, tapdamas 
vykdomosios tarybos nariu. 

1949 m. spalio mėn. Masaičių šei
ma atvyko į JAV apsigyveno Ken-
tucky valstijoje, kur Česlovas gavo 
darbą dėstyti matematiką ir astro
nomiją. 1963 m. persikėlus į Knox-
ville, Tennessee, Č. Masaitis ne vien 

Prie Putnam vienuolyno Naujosios Anglijos seserų rėmėjų pirmininkas 
Česlovas Masaitis (viduryje) su ses. M. Paule ir ses. Augusta bei Albina Lip-
čiene 1986 m. 

Masaičių Seimą Putnam v ienuo lyne 1958 m.: sesuo M. Rožė būdama t ik 1 6 
metu . pnimta i novic i jata. Elena ir Česlovas Masaičiai. 

dėstė, bet ir pats įgijo filosofijos dak
taro laipsnį. Dukrą Nijolę, augančią 
toli nuo lietuvių telkinių, tėvai siuntė 
į Putnam seserų sodybą stovyklauti 
„Immaculata" mergaičių stovykloje. 

Artimiau susipažinusi su Put
nam seserimis, o kai kurias prisimi
nusi net nuo darželio laikų, Elena 
Nijolė Masaitytė ryžosi įstoti į šią 
lietuvišką vienuoliją, atsikūrusią JAV 
ir įtikino tėvelius, jog toks yra jos 
pašaukimas. 1958 m. rugpjūčio 14 d. 
ji, būdama tik 16-os metų, priimta į 
noviciatą. Religingi tėvai susitaikė su 
dukters pasirinkimu savo gyvenimą 
pašvęsti Dievo tarnybai. Vos įpusėjus 
noviciato metams Elenai Nijolei pa
sireiškė sunki liga; diagnozė — „scle-
rosa multiplex". 1959 m. padariusi 
tris paprastuosius vienuolinius įža
dus, sesuo Marija Rožė turėjo apleisti 
Putnam vienuolyną ir atsiduoti tėvų 
globai. Šeima vėl keitė gyvenamąją 
vietą, persikėlė į Maryland valstiją, 
nes gydytojai patarė rinktis šiltesnį 
klimatą. Širdgėlos apimtas, Č. Ma
saitis tęsė profesinį darbą kaip mate
matikas balistikos tyrimo laboratori
joje JAV valdžios Aberdeen Proving 
Ground. Dirbdamas šį nepaprastai 
atsakingą valdišką darbą Č. Masaitis 
aktyviai dalyvavo Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos veikloje. 1961 m. 
rugsėjo mėn. Čikagoje LKMA suva
žiavime skaitė įdomų ir reikšmingą 
pranešimą: „Determinizmas ir atsi
tiktinumas", svarstydamas mįslingą 
žmogaus būties problemą iš fizikos 
bei filosofijos požiūrio. Savo kalbą 
baigė taip: „Gal permanentinė ir toly
dinė kūrinių būtis tėra tik mūsų sap
nas, tik prarastojo rojaus svajonė, o 
tikroji realybė yra atmiešta nebūtim 
tarp byrančių chrononų ir gal ji iš
lieka būtim tik nesiliaujančia trans
cendentinės Apvaizdos kūrybos jė
ga?" Jo paties gyvenimas tapo palies
tas tragiškų išgyvenimų: 1970 m. mi
rė vienturtė dukra, išgyvenusi tik 28-
erius metus, o po dešimties metų te
ko atsiskirti ir su žmona Elena, kuri 
buvo pakirsta žiaurios vėžio ligos. 

Po šių skaudžių netekčių jis žmo
giškai susvyravo, bet vėl atsitiesė 
gilaus religingumo ir nepalaužiamos 
vilties dėka, sukaupė likusias jėgas 
prasmingam darbui ir pagalbai ki
tiems. 1991 m. birželio mėn. dr. Č. 
Masaitis, Lietuvon nuvykęs jau nebe 
pirmą sykį, Vilniuje atsikūrusiame 
LKMA 15-ame suvažiavime skaitė 
pranešimą aproksimacijos tema, su
domindamas matematikos specialis
tus. 

JAV gyvendamas jis ir toliau dir
bo matematikos konsul tantu ir daly
vavo sendraugių ateitininkų veikloje, 
vadovavo vasaros stovyklai lietuvių 
tėvų pranciškonų svetingoje sodyboje 
Kennebunkport. Pasis ta tęs namus 
netoli Putnam seserų vienuolyno, jis 
čia rado šilumą ir prieglobstį, o už tai 
atsidėkodamas pirmininkavo seserų 
rėmėjų Naujosios Anglijos sambūriui. 
Palaikė artimus ryšius su Lietuva ir 
finansiškai šelpė daugelį asmenų. 

Širdis tačiau slapta liejosi poeti
niu žodžiu, kuriuo jis išreiškė giliai 
saugomus jausmus: 

Atsimeni, 
tu dovanojai man kristalo pasaką 
ir aukso spindulį 
jo prizmėje suskaidytą 

vaivorykštėm... 

Kai nuėjai 
ir ištiesiau aš ranka 
sulaikyt tave, 
išslydo pasaka iš delno 
į kietą grindinį... 

Ir liko neišgertas laimės vynas 
ir aštri skeveldra 
širdyje... 

(„Kristalinė pasaka", 1986) 

Šalia mokslinės ir visuomeninės 
veiklos kone visą gyvenimą rašęs 
eiles, Česlovas Masaitis 1992 m. Vil
niuje išleido eilėraščių rinkinį, pa
vadintą „Nuotaikų pėdsakai", o 1994 
m. ir antrą lyrikos rinkinį „Sugrįžki 
niekad neišėjęs". Sio žmogaus kūry
bos platus diapazonas liudija turtingą 
dvasią, galop po daugelio darbų ra
miai išskridusią į amžinąsias padan
ges, kurių realumu jis niekuomet ne
nustojo tikėti. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
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Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
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Indijos respublika — pagal gy
ventojų skaičių didžiausia demokrati
ja pasaulyje — šįmet (rugpjūčio 15 d.) 
šventė savo nepriklausomybės 60-ąją 
sukaktį. Ta proga prisiminiau žmo
nos ir savo įspūdingą turistinę kelio
nę į šį egzotišką ir paslaptingą kraš
tą, kurį aplankėme prieš 20 metų. 
Manau, kad per tą laiką Indijoje daug 
kas pasikeitė, bet kai kas liko taip, 
kaip buvo per jos istorijos šimtme
čius. Tikiu, kad ne vienam „Draugo" 
skaitytojui bus įdomu susipažinti su 
tuo nuostabiu, rytietiškos mistikos 
pilnu kraštu. 

Kodėl viliojo Ind i ja? 

Kai dabar bandau prisiminti, kas 
mane tuomet pastūmė susidomėti 
Indija, prieinu prie išvados, kad tai 
turėjo būti įspūdingas, 1982 m. maty
tas, Oscar premiją laimėjęs biografi
nis filmas „Gandhi", kuriame buvo 
meistriškai pavaizduotas Indijos ke
lias į nepriklausomybę, Ghandi ve
dant nepaprastą, bet veiksmingą pa
syvų pasipriešinimą anglams (non-
violent), kuris Antrojo pasaulinio ka
ro metu pavirto energingu reikalavi
mu Anglijai „Quit India" (išeik iš 
Indijos). Ghandi vaidmenį puikiai 
atliko aktorius Ben Kingsley. 

Atsimenu, kad dar sėdėdamas 
mokyklos suole žiūrėdavau į gaublį ir 
stebėdavau tą slėpiningą plačią pie
tinės Azijos teritoriją, kuri driekėsi 
nuo Persijos (dabar — Iranas) ir 
Afganistano vakaruose iki Siamo 
(dabar — Tailandas) rytuose — ir 
kuri priklausė išdidžiai Didžiosios 
Britanijos imcerijai bei vadinosi „Bri-
tish India". Šiandien ji jau gerokai 
apkarpyta, nėra tokia plati, bet vis 
dar tyvuliuoja nuo pat Himalajų kal
nų papėdžių iki kol susilieja su In
dijos vandenynu. 

Susidomėjome Indija daugiau ir 
po mūsų kiek ankstyvesnės kelionės 
po Burma valstybę, kuri dabar vadi
nasi Myanmar. Jau tuomet žinojau, 
kad XIX šimtmečio viduryje susidarė 
taip vadinama Britų Indija, kuriai 
priklausė ne tik dabartinė Indija, bet 
ir Pakistanas, Bangladešas, Myan
mar ir Šri Lanka (anksčiau — Cey-
lon), dabar visos nepriklausomos val
stybės, nors gal ir nebūtinai labai 
demokratiškos. 

O Indija? Kai pagalvoji, tai turi 
pripažinti, kad Indija atstovauja įvai
rovei visomis savo formomis. Kuria
me krašte, nebent vis daugiau įvairė-
jančioje Amerikoje, gali pamatyti tiek 
įvairių genčių žmonių, religijų, pap
ročių, tradicijų, rūbų, dialektų, įpro
čių, formų? Kraštas, kuris prasideda 
nuo aukščiausių pasaulio kalnų ir 
tęsiasi per plačias lygumas iki kol jos 
susilieja ne su viena jūra, bet su tri
mis. Smėlingos pakrantės supa jos 
didžiulį plotą, kuriame yra ir derlin
gų žemių, ir dykumų, ir net tankių 
džiunglių. 

Ar kel iaut i? 

Kelionei pasirinkome vasario 
mėnesį, kai dar nėra vasaros karščių, 
ir kol dar neprasideda lietingas (mon-
soon) vasaros laikotarpis. Susisiekė-

Akių ligos 

me su „Olson World Jet Trek" ben
drove ir užsirašėme į jų „Mogul Asian 
Caravan" 25 dienų kelionę, kuri 
mums turėjo parodyti dalį Indijos, 
Nepalą ir netoli Indijos saloje esančią 
Šri Lanka valstybę. Vasario 12 d., tre
čiadienį, atšventę prezidento Lincoln 
gimtadienį ir kartu Pelenų dieną, 
ketvirtadienį palikome storu sniego 
sluoksniu apklotą Čikagą, tikėda
miesi nematyti sniego iki kol grįšime. 
Taip neatsitiko, bet apie tai vėliau. 

Kai draugams pasisakėme skri-
sią į Indiją, daug kas stebėjosi: „Ko
dėl į Indiją, ar ne smagiau būtų atos
togauti kokioje Karibų jūros saloje 
arba bent Florida? Juk Indijoje dabar 
vyksta neramumai, ypač Kašmyro 
provincijoje, ar nebijote? Indiją galite 
saugiai pamatyti savo kambaryje, 
žiūrėdami Čikagos 11 kanalo televi
zijos programas. Anksčiau ar vėliau 
parodys ir Indiją", — atkalbinėjo 
draugai. 

Net ir mano bendradarbis, Indi
joje gimęs ir užaugęs Arif Malhotra 
sakydavo: „Nenustebk, kai ten atrasi 
didžiulę korupciją, paperkamumą, 
kyšius ir t.t. Tave visur sekios elge
tos. Nešvarus vanduo, nežmoniški 
tualetai. Stovėdamas po dušu nepra
verk burnos. Kur sėsi, perbrauk su 
nosine, pasiskiepyk nuo visko, ką tau 
patars gydytojas." Susirūpinęs Arif 
dar perspėjo: „Saugokis ir teroristų", 
— ir atsisveikindamas dar pasiūlė 
lažybų, kad aš tikrai susirgsiu bent 
kažkuo panašiu į meksikietišką Mon-
tezumos kerštą. 

Mūsų laimei Montezuma mums 
nekeršijo (už ką?), bet dėl maliarijos 
buvome susirūpinę. Pasitikrinę su 
USPHS (US Public Health Service) 
sužinojome, kad nors Indija nėra ma
liarijos pavojaus valstybių sąrašo 
priešakyje, galimybė susirgti egzis
tuoja, todėl ir pasiskiepijome. 

Skaitydamas apie Indiją sužino
jau, kad trys didieji Indijos miestai: 
Bombay, Calcutta ir Delhi, savo oru 
yra vienos nešvariausių vietovių pa
saulyje. Kam teko būti Mexico City ir 
stebėtis jo nepaprastai nešvariu oru, 
nustebs, kad Indijos miestuose tas 
oras gali būti dar nešvaresnis. 
Trūksta jiems ir kanalizacijos, pvz., 
Bombay tik 41 proc. visų gyvenamų 
namų turėjo kanalizaciją. Garsėja 
Indija ir savo didžiųjų miestų lindy
nėmis (slums), pralenkiančiomis net 
ir Brazilijos Rio de Janeiro ar Pietų 
Afrikos Sovveto. Sako, kad Calcutta 
mieste yra tokių baisių srutomis 
patvinusių vietų, kad net sunku ir įsi
vaizduoti. Vis dėlto tie trys didieji 
Indijos miestai tarp 20 turtingiausių 
(pagal pagamintą produktą) pasaulio 
miestų užėmė 12, 17 ir 18 vietas. 

Visa tai mūsų neatbaidė, bet kas 
man tikrai sumažino entuziazmą, 
nors ir laikinai, skristi į Indiją, tai 
vargas gauti Indijos vizą. Užsakęs jas 
paštu dar prieš kelias savaites, nega
vau jokio atsakymo. Turėjau vykti į 
Indijos konsulatą Čikagoje, kur mane 
pasitiko nepaprastai išdidus biuro
kratas, bandąs visaip sukritikuoti 
mano pasiųstą prašymą vizoms gauti. 
Viduje virdamas pykčiu, sukandau 
liežuvį ir vizas vis dėlto gavau. 

Bus daug iau . 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies i r kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelČOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS |. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAveSts.5lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 L VVashlngton, Sutte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUGAR,MD 
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. i l l ino ispa in .com 

Remkite ir platinkite 
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T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Vaistai nuo vėžio - po 2 metŲ 
Atkel ta iš 2 ps l . 
Pirminiai eksperimentai taip pat 

patvirtino, kad didelį priešvėžinį 
potencialą turinčius granulocitus ga
lima persodinti į onkologinėmis ligo
mis susirgusių pacientų organizmą. 
1999 m. profesorius Cui ir jo kolegos 
laboratorinių bandymų metu aptiko 
pelę, kuri pasirodė esanti absoliučiai 
atspari mirtinai pavojingoms įvairių 
rūšių vėžinėms ląstelėms. Vėliau 
buvo nustatyta, kad 2,000 šios pelės 
palikuonių, gimusių per 15 kartų, 
paveldėjo šį imunitetą. Iš viso toks 
imunitetas buvo nustatytas 40 proc. 
visų pelės palikuonių. 

Pasak dienraščio, kai kurių tipų 
imuninės sistemos ląstelės, užtikri
nančios „įgimtą imunitetą", saugo 
organizmą nuo „svetimų" ląstelių 
antpuolių, tuo tarpu kitokių tipų 
ląstelės mokosi identifikuoti organiz
mui pavojų keliančias ląsteles dar 
prieš joms pradedant „ataką". 

Pasak „The Telegraph", pernai 
profesorius Cui sukėlė sensaciją on
kologijos specialistų bendrijoje, nus
tatęs, kad granulocitai - už prieš
vėžinį pelių imunitetą atsakingos 
ląstelės, nes jie priskiriami prie auto
matiškai veikiančių ląstelių. 

Ba lsas . l t 

Kaune atidarytas moderniausias šalyje 
Kardiochirurgijos korpusas 

c Apsilankykite www.drat19as.or9 

Kauno medicinos universiteto 
klinikose (KMUK) rugsėjo 21 d. ati
darytas naujas Kardiochirurgijos kor
pusas, pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija. 

Naujasis Kardiochirurgijos kor
pusas įrengtas pagal aukščiausius 
Europos standartus. Čia įdiegtos 
šiuolaikinės technologijos, telekomu
nikacijų pagalba operacijos vaizdas 
galės būti tiesiogiai transliuojamas į 
konferencijų salę, kur jį stebės gydy
tojų konsiliumas, mokysis ir tobulin-
sis gydytojai ir slaugytojai. 

KMUK Kardiochirurgijos korpu
so statyba buvo pradėta 1989 m, ta
čiau, nesant pakankamo objekto fi
nansavimo, statybos buvo sustabdy
tos. 2003 m. šių darbų finansavimas 
buvo atnaujintas, trejus metus iš 
eilės skiriant po 7 mln. Lt. 2006 m. 
projektas buvo patikslintas ir pradė
tas intensyvus jo užbaigimo procesas, 
prie kurio yra reikšmingai prisidėjusi 

LR Vyriausybė. Praėjusiais metais 
Kardiochirurgijos korpuso moder
nizavimui skirta 22 mln. Lt, o šiemet 
- dar 26 mln.Lt. 

Naujai įrengtuose širdies, krū
tinės ir kraujagyslių chirurgijos 
skyriuose Įdiegta šiuolaikinė elek-
trofiziologų rentgeno sistema, dirb
tinės kraujo apytakos ir narkozės 
aparatai, sumontuota moderni ven-
tiliavimo sistema. 

Širdies, krūtinės ir kraujagyslių 
chirurgijos klinika ir Kardiologijos 
klinika anksčiau buvo geografiškai 
skirtingose vietose, kas buvo nepa
togu ir gydytojams, ir pacientams. 
Dabar jos yra gretimuose pastatuose. 
Jose naudojamos šiuolaikinės tech
nologijos, kompiuterizuotos pacientų 
duomenų sistemos, kvalifikuotų spe
cialistų darbas leis gerinti teikiamų 
kardiochirurgijos paslaugų kokybę ir 
prieinamumą, sakoma pranešime. 

B e r n a r d i n a i . l t 

http://6918W.ArcherAveSts.5lr6
http://www.illinoispain.com
http://Balsas.lt
http://www.drat19as.or9
http://Bernardinai.lt


10 DRAUGAS, 2007 m. spalio 2 d., antradienis 

Kalba Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovas Pietų Amerikoje Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis. 

Konferencija - „Lietuva 
Argentinos mokykloje" 

Rugpjūčio 27 d. Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga organizavo 
konferenciją - „Lietuva Argentinos 
mokykloje" (Escuela N 2 „Juan 
Bautista Alberdi"). 

Konferencija vyko visą dieną, 
kad visi mokiniai galėtų daugiau 
sužinoti apie Lietuvą, jos istoriją, 
geografiją, kultūrą, papročius. 

tuvą. 
Tarp svečių buvo knygos „EI 

Cofre de los recuerdos" („Prisimi
nimų skrynia" I autoriai. Iš viso daly
vavo daugiau nei 200 žmonių -
mokiniai bei Lietuvių Bendruomenės 
nariai. 

Juan Ignacio Fourment Kalvelis, 
PLJS atstovas Pietų Amerikoje. 

Prie konferencijos organizavimo teigia, kad šis renginys yra labai svar-
prisidėjo Argentinos mokyklos ir bus. „Manau, kad rengsime daugiau 
lietuviškosios šeštadieninės mokyk- šitokių projektų, kur mokiniai, mūsų 
los „Jonas Basanavičius" vadovybė, ateitis, išmoks daugiau apie Lietuvą. 
Konferencija vainikavo lietuviškų Jie irgi galės prisidėti prie lietuviškos 
organizacijų ir Argentinos institucijų veiklos tęstinumo. Esu labai paten-
aktyvų bendradarbiavimą. 

Ryte „Nemuno" lietuvių draugi
jos vaikų šokių grupė „Skaidra" paro
dė puikų spektakli visiems žiūro
vams. 

kintas, kad lietuviškos organizacijos, 
ypač Lietuvos ambasada Argenti
noje, Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LRV bei Argen
tinos institucijos rodo dėmėsi mūsų 

Konferenciją rėmė bei prisidėjo veiklai, remia ir pripažįsta, kad jauni-
prie šio renginio organizavimo Lietu- mas tikrai yra mūsų bendruomenių 
vos Respublikos Ambasada Argenti- ir Lietuvos ateitis." 
noje. Jos dėka konferencijos dalyviai 
galėjo žiūrėti Įvairius filmus apie Lie- TMID i n fo rmac i j a 

šoka „Skaidros" vaikų šokių grupė. 

Dalia ir Liudas Šleiniai iš Lemont, IL paaukojo „Draugui" 90 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, kuri mums labai svarbi. 

l«^rtWWVVW^<»V^^^^VĮ^rftfVV.WVVVIfVtfVWVVWWV<W^<yW^<>ftrtrtį' 

Gražina Kenter, gyvenanti Danbury, CT, paaukojo mūsų dienraščiui 90 I 
dol. auką. Esame labai dėkingi, kad mūsų nepamirštate. 

Giedrė Milerytė - dešimtoji 
dr. Vandos Daugirdaitės-Sruogienės 

vardo stipendininkė 
Istorikės Vandos Daugirdaitės-

Sruogienės vardo stipendija kasmet 
paskiriama lietuviams studentams, 
studijuojantiems ir tyrinėjantiems 
Lietuvos istoriją. Stipendininkus pa
renka ir rekomenduoja jų profesoriai, 
siųsdami siūlymus Lietuvių fondui. 
Stipendijas anksčiau jau yra gavę šie 
istorikai: Jolita Saracevičienė, Ra
munė Smigelskytė-Stukienė, Agnius 
Urbonavičius, Marius Sirutavičius, 
Kristina Sliavaitė, Linas Venclaus-
kas, Rasa Varsackytė, Darius Barasa 
ir Jolanta Skurdauskienė (apie šiuos 
stipendininkus jau buvo rašyta 
„Drauge"). 

2007 metais stipendija paskirta 
jau dešimtajai stipendininkei - Gied
rei Milerytei. Vytauto Didžiojo uni
versiteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto istorijos magistrante sti
pendijai buvo rekomenduota prof. 
Egidijaus Aleksandravičiaus. Giedrės 
Milerytės domėjimosi sritis - Pir
mosios Lietuvos Respublikos laiko

tarpio parlamentinės Lietuvos poli
tinio gyvenimo problemos, didesnį 
dėmesį atkreipiant j Steigiamojo 
Seimo veiklą, bei 1918-1940 metų 
laikotarpio Lietuvos valstybės gyve
nimo vertinimai išeivijos darbuose. 
Magistrante taip pat domisi Kauno 
miesto kultūros, ekonomikos bei vi
suomenės istorija 1918-1940 metais. 
Giedrė Milerytė yra paskelbusi pub
likacijų Kauno istorijos metraštyje, 
taip pat skaičiusi pranešimus ne 
vienoje istorikų konferencijoje. 
2005-2006 mokslo metų rudens se
mestrą studijavo Mikalojaus Koper
niko universitete Torūnėje, Lenkijoje 
pagal Socrates/Erasmus mainų pro
gramą. Tikimės, kad dr. Vandos Dau
girdaitės-Sruogienės vardo stipendija 
bus paskata šiai stipendininkei jos 
tolimesniuose tyrimuose bei padės at
skleisti dar daug nežinomų Lietuvos 
istorijos slėpinių. 

Aureli ja Tamošiūna i tė 

Istorikė dr. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. 

Belgijoje — išsamus 
Lietuvos kultūros pristatymas 

Belgijoje šį rudeni numatoma 
surengti net kelis Lietuvos kultūrą 
bei kūrėjus pristatančius renginius. 

Drauge su kitomis Europos Są
jungos valstybėmis narėmis, Lietuva 
prisistatys trečiadieni, spalio 3 d., 
Briuselyje prasidedančiame tarptau
tiniame meno festivalyje „Europalia. 
Europa". 50-ųjų Romos sutarties pa
sirašymo metinių progai skirto festi
valio renginiai supažindins su Euro
pos menu ir kultūra. 

Festivalis ,,Europalia. Europa" 
susidės iš trijų dalių. Pirmoji jų - pa
roda ..Europos genijus", kurioje eks
ponuojami kūriniai pateiks pagrin
dines meno tendencijas, jų sąveiką ir 
kitimą nuo V iki XVIII amžiaus. Šią 
parodą pristatys specialus filmas 
„27x27x27". i kurį sudėti 27 ES ša
lims atstovaujančių menininkų inter
viu. Siame filme savo mintimis apie 
įspūdingiausius meno kūrinius Euro
pos istorijoje dalinasi ir lietuvių 
režisierius Eimuntas Nekrošius. 

Savita meno istorijos apžvalga 
bus tęsiama antrajame festivalio pro
jekte „Agorafolly", kurio metu jauni 
menininkai 27-iose Briuselio aikštėse 
pristatys po specialiai Europai su
kurtą meno kūrinį. Nuo spalio 13 iki 

gruodžio 12 dienos vienoje iš miesto 
aikščių bus galima pamatyti ir lietu
vių menininko Rimanto Milkinto 
skulptūrą „Balansas". 

Trečiojoje daugiadisciplininėje 
festivalio programoje „Įvairovė vieny
bėje" vyks įvairūs kultūriniai šalių ren
giniai - koncertai, teatrų pasirody
mai, šokio spektakliai, kino peržiū
ros. Lietuvai šioje programoje atsto
vaus džiazo muzikantas Domas Alek
sa su grupe „D'Orange", lapkričio 29 die
ną surengsiantys koncertą Antverpene. 

Pažintį su Lietuvos kultūra Bel
gijoje pratęs spalio 17 dieną Briu
selyje „European Movement" na
muose rengiama lietuviškų komiksų 
paroda. Joje numatoma eksponuoti 
ant didelių lakštų atspausdintus 
Lietuvos instituto išleistus komiksų 
fragmentus, kuriuose bus pristatomi 
reikšmingiausi istoriniai įvykiai, 
kultūros ir sporto pasiekimai, patei
kiama informacija apie šalies ekono
miką ir Vilnių, būsimą Europos kul
tūros sostinę. 

Renginių ciklą lapkričio mėnesį 
pabaigs lietuvių teatralai, Liego mies
te belgų publikai parodysiantys E. 
Nekrošiaus spektaklį „Faustas". 

Pagal BNS info. 
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IŠSAUGOKIME PAVELDĄ 
Vakarietiškajai civilizacijai bū

dingo miesto, o tuo pačiu ir miesto 
savivaldos istorija Lietuvoje kuriama 
jau 755 metų - nuo 1252-ųjų, kai 
pradėta statyti Klaipėda. Augantys 
miestai, ilgainiui aprėpdami greta 
buvusias gyvenvietes, dvarvietes ir 
želdynus, tapo įvairiapusio paveldo 
priegloba. Juose skleidėsi daugialypė 
kultūra - greta sugyveno lietuvių, 
vokiečių, lenkų, žydų ir kitos etninės 
grupės. Tai kūrė unikalų, nepakarto
jamą Lietuvos miestų veidą ir pavel
do įvairovę. Bet mūsų dienomis šiai 
savitai tradicijai iškilo sunaikinimo 
grėsmė. 

Dėl jaunos demokratijos nebran
dumo, stambaus verslo įtakos savi
valdos ir valstybės institucijoms ur
banistinė plėtra Lietuvoje įgijo itin 
agresyvią formą, nesuderinamą su 
darnios raidos principais ir pražū
tingą kultūriniam šalies savitumui. 
Investicijas suvokiant vien kaip grei
to pelno šaltinį, o viešąjį interesą 
aukojant dėl grupinių ir asmeninių, 
yra žalojamas ir naikinamas kultūri
nis kraštovaizdis, archeologijos ir 
architektūros vertybės. 

Nemažai agresyvių statybų vyko 
akivaizdžiai prasilenkiant su teisės 
normomis. Klaipėdos istoriniame 
centre „dangoraižiai" pastatyti nele
galiai, o vėliau įteisinti. Nors Pa
saulio paveldo komitetas 2005 metais 
įspėjo dėl neigiamos aukštybinių pas
tatų įtakos UNESCO saugomo Vil
niaus senamiesčio vizualinei visumai, 
į šį perspėjimą iš esmės nereaguota. 
Neseniai Vilniaus valdžia patvirtino 
miesto bendrąjį planą, kuriame Sena
miesčio apsaugos zona dar sumažin
ta. Ydinga tendencija tęsiama - vie
nas iš naujųjų dangoraižių (adresu 
Savanorių g. 1) itin subjaurojo isto
rinę panoramą. 

Masiškai rausiant istorinėse 
miestų dalyse požeminius garažus ir 
ruošiant statybų aikšteles, barbariš
kai naikinamos archeologijos verty
bės. Ypatingas akibrokštas - tramva
jaus linija, kurią Vilniaus bendraja
me plane numatyta nutiesti per 
UNESCO saugomą senamiestį. Nei
giamai šį sprendimą įvertino Lie
tuvos ICOMOS komitetas, tuo tarpu 
Pasaulio paveldo komitetas apie jį 
nebuvo net informuotas. 

Tuo tarpu restauracijai Lietuvoje 
dėmesio skiriama itin mažai - nese
niai oficialiai pripažinta, kad didelė 
dalis Kauno senamiesčio pastatų yra 
avarinės būklės. Rekonstruojant ir 
pritaikant komercijai istorinius pas
tatus, masiškai naikinami autentiški 
interjerai ir vidaus erdvės. Sunai
kinus Paminklų restauravimo insti
tutą, restauravimo kokybė tapo itin 
prasta - šiandien įprasta, kad ren

giant projektus net nėra atliekami 
būtini moksliniai paveldo objektų 
tyrimai. Unikalios bizantinės XVI a. 
freskos Trakų parapinėje bažnyčioje 
aptiktos „atsitiktinai": projektas pa
rengtas prieš tai neatlikus tyrimų, 
todėl sluoksnį su freskomis buvo 
numatyta nuimti. 

Visuomenės nuomonės paprastai 
nepaisoma. Vilniaus ir Klaipėdos 
bendruosius planus, kuriuose numa
tyta agresyvi plėtra, šių miestų val
džia patvirtino nekreipdama jokio 
dėmesio į visuomeninių organizacijų 
protestus. Lietuvos teismai nepri
pažįsta piliečiams teisės ginti viešąjį 
interesą teisme - ji nėra deramai 
įtvirtinta teisės sistemoje. Tuo nau
dodamiesi, kai kurie verslininkai 
bando įbauginti piliečius, drįstančius 
ginti nuo sunaikinimo visuomenei 
svarbias vertybes. 

Pasisakome už šiuolaikiškus 
miestus, kurie kur iami remiant is 
darnios plėtros principais - plėtojant, 
bet ne naikinant kultūrinį tapatumą. 
Manome, kad investicijos turi būti 
nukreiptos ne į griovimą, bet į kūry
bą, užt ikr inant 755 metų kur tos 
europietiškos tradicijos tęstinumą ir 
vertybių perdavimą ateities kartoms. 
Todėl reikalaujame: 

• Užtikrinti, kad bus laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos 
Lietuva prisiėmė ratifikuodama Pa
saulio kultūros ir gamtos paveldo glo
bos konvenciją, Europos krašto
vaizdžio konvenciją, Europos archi
tektūros paveldo apsaugos konvenci
ją, Europos archeologijos paveldo 
apsaugos konvenciją 

• Imtis skubių priemonių, kad 
būtų sustabdyta urbanistinė agresija 
ir kultūros paveldo naikinimas. 
Būtinos sisteminės permainos pavel-
dosaugos srityje - griežtesnė atsa
komybė už paveldo žalojimą ir nai
kinimą, nepriklausoma kontrolės ins
titucija, nepriklausoma ir skaidri 
ekspertavimo sistema ir kt. 

• Užtikrinti, kad teisinėje Lie
tuvos sistemoje bus įtvirtinta vi
suomeninių organizacijų ir piliečių 
teisė teisme ginti viešąjį interesą, 
taip pat ir paveldosaugos srityje 

Kviečiame šalies vadovus pa
reikšti savo požiūrį į nacionalinio 
kultūros paveldo padėtį ir visuo
menės galimybes ginti viešąjį inte
resą. 

Taip pat kreipiamės į Pasaulio 
paveldo komitetą, prašydami įvertin
ti planus, kuriuos numatyta įgyven
dinti UNESCO saugomuose Lietuvos 
objektuose, įrašytuose į Pasaulio pa
veldo sąrašą: 

• tramvajaus liniją, kurią numa
tyta nutiesti per Vilniaus senamiestį 

• pertvarkymus, numatomus 

A t A 
AUGUSTĖ ŠILGALIENĖ 

DRAVININKAITĖ 
Mirė 2007 m. rugsėjo 29 d., sulaukusi 98 metų. 
Gimė Lietuvoje, Balčių kaime. Gyveno Čikagos apylinkėje, 

Burbank priemiestyje. Amerikoje išgyveno 57 metus. 
A. a. Augustė buvo žmona a.a. Aleksandro Silgalio, su kur iuo 

išgyveno 59 metus. 
Nuliūdę liko: vyriausio sūnaus, a.a. Jono žmona Madelon ir 

dukros Heidi ir Tiffany, sūnus Emilis su žmona Erika ir vaikais 
— Mark su žmona Jessica ir Andrea su vyru David Stodola, 
sūnus Aleksandras Silgalis su žmona Živile ir sūnūs Aleksandras 
ir Vytenis; duktė Olga su vyru Phillip Connor ir vaikai (Keith su 
žmona Debbie Nelson ir Augustės proanūkiai Tara ir Jake; Kaari 
ir Bill Roberts su proanūkiais Liam ir Meilė); duktė Erika ir Mike 
Gehle su dukrom (Meredith ir Bret Morrison ir proanūkiai Bra-
den ir Gavin, ir Allison Knight). Nuliūdę liko ir brolis Augustas 
Dravininkas su žmona Alina, seserėčia Lydia Dravininkienė bei 
kiti giminės ir draugai čia ir Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, spalio 3 d. nuo 3 v. p.p. iki 
9 v. v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen 
Park. Religinės apeigos 7 vai. vakare. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 4 d., 10 vai. ryto Ziono 
Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard, Oak Lawn. 
A.a. Augustė bus palaidota Bethania kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Ziono parapijai arba Naumies
čio bažnyčiai Augustės vardu. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti 
atsisveikinime. 

Nul iūdus i S i lgal ių š e i m a 

A t A 
j.v.s. IRENAI REGIENEI 

pirmojo Los Angeles skaučių vieneto 1951 metais įstei
gėjai ir vadovei išėjus namo, reiškiame užuojautą jos 
vyrui ALGIUI, sūnums ALGIUI, LINUI ir AUDRIUI, 
sesutei ELENAI BANDŽIULIENEI ir visiems artimie
siems. 

Dėkingos už sesės Irenos rūpestį ir darbą skautiškos 
spaudos baruose, 

Los Angeles „Kunigaikštienės Gražinos" 
vyr. skaučių būrelio sesės 

Kuršių nerijoje. Šiuo metu rengiami 
Neringos savivaldybės bendrasis ir 
strateginis bei naujas Kuršių nerijos 
tvarkymo planai - kadangi unikalus 
kultūrinis Kuršių nerijos krašto
vaizdis jau yra nukentėjęs nuo ag
resyvios urbanizacijos tendencijų, 
daliai visuomenės neramu, kad minė
tuose planuose šias tendencijas keti
nama įtvirtinti. Prašome ypatingą 
dėmesį atkreipti į planus įteisinti ir 

vi lniaus panorama 

užbaigti oro uostą. 
Alternatyvi kul tūros paveldo 

komisija, kurią sudaro 17 visuo
meninių organizacijų ir judėjimų: 
Kuršių nerijos mylėtojų bendruo
menė, LR jūrinės istorijos ir kultūros 
klubas „Budys", Lietuvos pilių ir 
dvarų asociacija, Lietuvos Žaliųjų 
judėjimas, M. K. Čiurlionio kultūros 
ir paveldo fondas, Klaipėdos mies
tiečių iniciatyvinė grupė, Šiaulių 
gamtos ir kultūros paveldo apsaugos 
klubas „Aukuras", Kauno istorijos 
draugija, Kauno centro bendruo
menė, neformalus Panevėžio pavel
dosaugos sąjūdis, Žvėryno bendruo
menė, Pilaitės bendruomenė, Vil
niaus nepriklausomų bendruomenių 
asociacija, Visuomeninė aplinkos ap
saugos komisija prie Vilniaus savi
valdybės, Visuomeninė miesto plėtros 
komisija prie Vilniaus savivaldybės, 
VšĮ „Plėtros konsultacijos", nefor
malus judėjimas „už Lietuvą be 
kabučių". 

Lietuvos pi l iečiu sąjunga 

Jei sutinkate su reikalavimais. 
į| pasirašykite adresu: 

www.culture.lt anti-agresija 

http://www.culture.lt
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ČIKAGOJE IJt APYLINKĖS* 

•Patikslinimas. PLC Bočių menė
je filmas „Lietuvos pajūris" bus rodo
mas trečiadienį, spalio 3 d. (ne 
spalio 6 d. kaip skelbta laikraštyje), 2 
v. p. p. Po filmo peržiūros - diskusija 
apie Lietuvos pajūrio miestus, kurią 
ves iš Lietuvos neseniai sugrįžęs 
Pranas Jurkus. Spalio 10 d. 2 vai. p. p. 
bus rodomas filmas „Lietuvos pilys". 
Rengia Lemont Soc. reikalų skyrius. 

• L e m o n t Socialinių reikalų sky
rius spalio 6 d., šeštadieni, 7 vai. v. or
ganizuoja išvyką autobusu į gruzinų 
tautinių šokių ansamblio koncertą, 
kuris vyks Auditorium Theatre. Iš
važiuojame nuo PL centro, Lemont 
5:45 vai. p. p. Kaina su kelione - 75 
dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 630-
968-0184. 

• S v č . Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų putnamiečių me
tinė vakarienė vyks spalio 14 d., sek
madieni, Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 2 
vai. p.p. šv Mišios tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 3 vai. p.p. - vakarienė. Tel. 
pasiteiravimui: 773-585-3570 (V Če
paitienė). 

• S p a l i o 21 d., sekmadieni, 3 vai. 
p. p. Lietuvos Dukterų draugija kvie
čia i -„Rudens pietus", kurie vyks Ca-
melot pokylio salėje, 8624 W. 95th 
Street, Hickory Hills. Vietas prie sta
lų užsisakyti galite tel. 708-599-5727 
(Irena Gelažienė) arba 708-499-4845 
(Aldona Rukuižienė). Maloniai visus 
kviečiame dalyvauti. 

IŠARTIIRTOLL„ 

• S p a l i o 6-7 dienomis Šv. Kazi
miero parapijoje, 2718 St. George St., 
Los Angeles vyks Lietuvių dienos. 
Renginyje galėsite susipažinti su lie
tuvišku menu, paragauti tradicinio 
lietuviško maisto, atsigaivinti lietu
viškais gėrimais. Lietuvių dienose da
lyvauja žinomi meno kolektyvai: „Su-
taras" ir „Aitvaras" iš Lietuvos, an
samblis „Dainava" iš Čikagos, ,,Gy-
vataras" iš Kanados ir šventės šeimi
ninkai „Spindulys" bei „Retro". Bi
lietų kaina: suaugusiems - 8 dol., vy
resniems - 6 dol., vaikams iki 12 me
tų amžiaus - nemokamai. Lietuvių 
dienos prasidės penktadienį naktiniu 

vakarėliu. Šeštadienį Sheraton Uni-
versal Hotel, 333 Universal Terrace 
Parkvvay, North Hollyvvood bus poky
lis. (Įėjimas - 95 dol.). Tel. pasiteira
vimui: 818-701-7977 arba: 

www.LTDays.com 

•Spa l io 13 d., šeštadieni, 6:30 
vai. v. Stardust Lanes Bouling klube 
Stardust Lanes/Orbit Lounge, 1465 
US Hwy 441 SE, Okeechobee, FL 
3497. pirmą kartą Florida koncer
tuos Liveta ir Petras Kazlauskai! Ki
tą dieną patys ištvermingiausi galės 
dalyvauti „Eagle Bay Airboat Ridės". 
Padovanokite sau šventę - Jūs tikrai 
jos verti! Bilietus užsisakykite tele
fonais: 561-309-6708 arba 863-517-
0796 arba registruotis ei. paštu: 

lithuaniancentre@ gmail. com 

•Bever ly Shores Lietuvių klu
bas kviečia visus tautiečius, artimuo
sius ir draugus į tradicinį Rudens 
pokylį, kuris įvyks spalio 13 d., šešta
dienį, 6 vai. v, Blue Chip Hotel and 
Casino, Great Lakęs Ballroom, 2 
Easy Street, Michigan City, IN. 
(www.bluechipcasino.com). Vaišės, 
muzika, šokiai! „Cigar" grupės na
riai - dainininkas V Gražulis ir A. 
Pilibaitis linksmins ir ves muzikinę 
programą. Renginio pelnas skiriamas 
moksleivių ir studentų paramai. 
Auka - 60 dol. asmeniui. Vietas užsi
sakyti prašome iki rugsėjo 29 d. tele
fonu 219-879-9025 (Vytas) po 6 vai. v. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai 
dalyvauti! 

•Livetos ir Petro Kazlauskų kon
certas vyks Atlanta mieste, GA sek
madienį, spalio 21 d., 3 vai. p. p. Red 
Top Mountain Lakeside Ballroom I 
salėje, Red Top Mountain State Park 
& Lodge, 50 Lodge Rd. SE, Carters-
ville, GA 30121. Koncertą rengia Lie
tuvių fondas ir JAV LB Atlanta, GA 
apylinkės valdyba. Dėl papildomos 
informacijos skambinkite Laurai Vin-
caitytei-Moore tel. 678- 366-1468. 

Pirksiu Jono Rimšos, 
Viktoro Vizgirdos ir 

Vytauto Kasiulio 
tapybos darbų. 

TeL 7 0 8 - 3 4 9 - 0 3 4 8 

Teklė Bogušas. gyvenanti Boston, MA, parėmė „Draugo" leidybą dosnia 
100 dol. auka. Esame labai Jums dėkingi. 

pirmą kartą... 
prenumeruojant „Draugą" (JAV) gaunate 
nuolaidą - tik 120 dol. metams (Reg. 150 dol.). 
Atsiųskite vardą, pavardę, adresą ir telefono 
numeri kartu su mokesčiu („Draugas", 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629) 

Vajus tęsis visą spalio mėnesį. 

vardas, pavardė 

adresas 
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miestas, valstija, zip 

telefoną numeris 
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LITERATŪRINĖ Sekmadienį, 
spalio 7 d., 12-30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, p s\ p i p np p 
PLC, Lemont r U r l E l E 
skirta visuomenininko, rašytojo, humoristo 
Antano Gustaičio 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti 

Solistas Vaclovas Momkus, Jaunimo centro tarybos pirmininkas, sudarė 
11 asmenų stalą į „Draugo" pokylį. 

„Draugo" vadovybė nuoširdžiai dėkoja už pastangas ir paramą dien
raščiui. 

• ^ — — I 

Jonas Talandis, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar metams ir kartu su mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

Po vasaros pertraukos, pasi
baigus atostogoms, vėl prasidėjo 
Draugo fondo 2007 m. rudens 
lėšų teikimo 'vajus. Saulėtą rug
sėjo 28 d. rytą gausus bOrys 
Draugo fondo nuolatinių talki
ninku, sukviesti nenuilstamo 
Antano Valavičiaus dėka, susi
rinko ..Draugo" administracijos 
patalpose laiškų siuntimui. 

Laiškų siuntimo taikoje ši 
karta dalyvavo - iš kairės sėdi: 
Rttta Jautokienė, Liucija Ma ldo
niene. Aidona lekeck ienė, Vik
tori ja Vaiavičienė. Stovi: Vaclo
vas Momkus. Antanas Valavičius, 
Marija Remienė. Viktoras Jau-
tokas. Vitalis Lekeckas. Algirdas 
Čepėnas, Petras Jadviršis, An ta 
nas Paužuoiis. Vaclovas Jakovic-
kas Jurgis Vidžiūnas. 

Jono Kuprio ~ . z" 

http://www.LTDays.com
http://www.bluechipcasino.com

