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Teisininkas K. Čilinskas Seimo 
nariu taps po dviejų savaičių 

K. Čilinskas užims laisvą Seimo nario vietą. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) -
Alytaus mieste ir rajone sekmadienį 
vykusius Seimo nario rinkimus lai
mėjęs konservatorių iškeltas teisi
ninkas Kęstutis Čilinskas parlamen
taro priesaiką duos po dviejų savai
čių. 

Seimo nariu oficialiai tampama 
davus parlamentaro priesaiką. Kaip 
sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininkas Zenonas Vaigaus-

kas, Seimo posėdis, kuriame bus pri
saikdintas K. Čilinskas, įvyks lap
kričio 6 dieną. 

Prieš tai, pasak Z. Vaigausko, 
komisija iki šios savaitės pabaigos 
dar turės priimti sprendimą dėl 
rinkimų? rezultatų patvirtinimo, o 
juos patvirtinus, per tris dienas įteik
ti K. Cilinskui Seimo nario pažy
mėjimą. 

Tapęs Seimo nariu K. Čilinskas 

turėtų įsilieti į Tėvynės sąjungos 
(TS) frakcijos gretas, kuri tokiu atve
ju parlamente turės 25 atstovus ir 
taps an t ra pagal dydį Seime po 
socialdemokratų. Konservatorių va
dovas Andrius Kubilius sakė, jog 
tapti TS frakcijos nariu yra asmeni
nis K. Čilinsko apsisprendimas, ta
čiau prieš rinkimus su juo buvo susi
tarta, kad Seime jis dirbs būtent šios 
frakcijos sudėtyje. 

Už nepartinį K. Čilinską balsavo 
55,33 proc. Dzūkijos apygardos rin
kėjų, už jo konkurentą - finan
sinėmis machinacijomis įtariamą 
buvusį Darbo partijos vadovą Vik
torą Uspaskichą 42,73 proc. 

K. Čilinskas surinko 5,377 rin
kėjų balsus, paštu jį parėmė dar 
1,219, už V Uspaskichą atitinkamai 
balsavo 3,991 ir 1,103 rinkėjai. Pir
majame ture K. Čilinskas gavo 30,29 
proc. balsų, V Uspaskichas - 20.26 
proc. 

Sekmadienį vykusiame antra
jame Seimo nario rinkimų ture iki 7 
vai. v. balsavo 23,16 proc. visų 
rinkėjų. Dar 5,99 proc. Alytaus mies
to ir rajono gyventojų balsavo paštu 
ir šeštadienį namuose. 

Prieš dvi savaites vykusiame pir
majame rinkimų ture dalyvavo maž
daug 25 proc. rinkėjų. Dzūkijos rin
kimų apygardoje yra beveik 40 tūkst. 
rinkėjų. 

Naujas parlamentaras buvo ren
kamas vietoj šį pavasarį Seimo nario 
mandatą i Alytaus rajono mero kėdę 
iškeitusio konservatoriaus Algirdo 
Vrubliausko. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Sinusitas. Įvairios žinios 
(p. 2) 
•Lydi šventadienis (p. 3) 
•Jubiliejinė Lietuvių 
fondo sukaktis (p. 4-5) 
* Liepa Vasarė Gust (p. 5) 
•Lietuvos savaitė {p. 6) 
•Lietuviu telkiniuose. 
Kun. S. Railai — 100 
metų (p. 8) 
•Indija prieš 20 metu 
(16) (p. 9) 
•Jurgos parama sušildė 
Goro provinciją (p, 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.42 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

JAV pristatyti Vilniaus energetikos 
konferencijos rezultatai 

Hudson Institute Washington, 
DC spalio 18 d. j vyko „Vilniaus ener
getikos saugumo konferencijos 2007: 
Atsakinga energetika - atsakingiems 

partneriams, išvados ir sekantys 
žingsniai" rezultatų pristaty
mas. 

Nukel ta i 3 psl. 

Hudson Institute Eurazijos politikos centro direktorė ir vyresnioji mokslinė ben
dradarbė Zėyno Baran, LR ambasadorius JAV Audrius Brūzga ir JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo padėjėjas Europos reikalams Matthevv Bryzą. 

www. hudson .or g 
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Kun. Mark Garrow, MIC, (viduryje) 
laiko Švč. Mergelės Marijos paveikslą. 

Mirė 
marijonų 
provincijolas 

Spalio 19 dienos rytą mirė 
Blessed Virgin Mary Mother of 
Mercy Province provincijolas, buvęs 
Marijonų kongregacijos generali
nis vyresnysis kunigas Mark Gar-
row, MIC, kuris ne kartą lankėsi 

I ir Lietuvoje. Mark Garrow, MIC, 
gimė 1955 metais, pirmuosius įža
dus davė 1976 m. rugpjūčio 15 d., 
amžinuosius įžadus - 1983 m. 
rugsėjo 4 d. Įšventintas į kunigus 
1984 m. gruodžio 29 d. 

„Draugo" info. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
— . - • . — • • - — . - , - . . . - -

SINUSITAS 
Jeigu nuo peršalimo praėjus 

dešimčiai dienų jūsų nosis vis dar 
užgulta, gali būti , kad susirgote 
sinusitu. Kiekvienais metais vienas iš 
dvylikos žmonių kenčia nuo sinusito, 
iš jų dviems procentams ši liga karto
jasi nuolat. Lėtinis sinusitas dažnai 
yra netinkamo gydymo, pirmąjį kartą 
susirgus šia liga, rezultatas, todėl, 
norėdami išvengti šios ligos, turite iš 
anksto atidžiai klausytis gydytojų 
patarimų. 

Kodėl susergame sinusitu? 

Sąvoka „sinusitas" reiškia sinu
sų uždegimą. Sinusai - tai tarsi oro 
pripildytos pagalvės, iš vidaus pa
dengtos gleivėta plėvele. Jų yra kau
luose aplink nosį, akis ir ant skruos
tų. Gleivių perteklių sinusai nusausi
na per kanalą, vedantį į nosies galą. 
Sinusai, esantys abiejose nosies pu
sėse ant skruostų, yra paveikiami 
dažniausiai. Peršalus arba kilus 
alergijai, pvz., šienligei, siauras ka
nalėlis, atsakingas už nosies gleivių 
nusausinimą, gali užsikimšti ir tapti 
sinusų infekcijos priežastimi. 

Sinusitas skiriasi nuo peršalimo, 
bet visuomet būna bent vienas iš šių 
simptomų: 

• Bloga savijauta. 
• Nuolat užsikimšusi tekanti no

sis. 
• Nuolatinis galvos skausmas. 
• Veido skausmas, ypač padidė

jantis pasilenkus. 
• Skonio ir kvapo nejautimas. 
• Užgultos ausys. 

Manoma, kad pagrindinė lėtinio 
sinusito priežastis yra imuniteto 
trūkumas. Ankstesnei infekcijai 
pažeidus gleivėtas membranas, den
giančias sinusų vidų, kita infekcija 
tampa labiau tikėtina, o dėl nosies 
alergijos, aplinkos užterštumo ir ci-

Tyrėjai, nustatę grupę kirmėlių 
genų, kurie ne tik užkerta kelią 
vėžiui, bet ir lėtina senėjimo proce
sus, dabar aiškinasi, ar ir žmogaus 
organizme yra tokiomis pačiomis 
savybėmis pasižyminčių genų. 

Jau žinoma, kad daugelis kir
mėlių genų turi „atitikmenis" žmo
gaus genome, ir San Francisco įsi
kūrusio University of California 
mokslininkės tikisi, kad gauti rezul
tatai padės geriau suvokti kai ku
riuos procesus, sukeliančius vėžį ir 
senėjimą. 

Vaistai, veikiantys panašiai kaip 
atrastieji genai, gali padėti žmonėms 
išvengti vėžinių susirgimų ir ilgiau 
gyventi, rašoma straipsnyje, kurį 
sekmadieni paskelbė autoritetingas 
mokslo žurnalas „Nature Gene-
tics". 

Biologė Cynthia Kenyon labiau
siai žinoma dėl savo atradimo, kad 
vos vieno geno, pavadinto daf-2. 
pokytis gali du kartus pailginti apva
liųjų kirmėlių Caenorhabditis ele-
gans gyvenimo trukmę. 

Ji ir absolventė Julie Pinkston-
Gosse aiškinosi genus, kuriems gali 
daryti poveikį genas daf-2. Jos ištyrė 
734 genus ir nustatė, kad 29 iš jų ska-

garečių dūmų kai kurie žmonės yra 
labiau pažeidžiami. 

Lėtinės infekcijos 

Kai kuriuos žmones nuolat ka
muoja sinusų infekcijos - maždaug 
kas trečio iš mūsų nosies kanalas yra 
truputį netaisyklingas. Azoto oksido 
trūkumas taip pat gali būti infekcijos 
priežastis. Nedidelis azoto oksido 
kiekis pagaminamas sinusuose, bet 
jei nosis užsikimšusi, jo pagaminama 
kur kas mažiau. 

Jei žmogus valgo maisto produk
tus, kuriems yra alergiškas (pvz., bal
tyminius), gleivių pasigamina dau
giau, nes tokiu būdu kūnas tarsi 
apsisaugo nuo alergeno. Taigi jeigu 
esate alergiškas, jūsų imuninė sis
tema funkcionuoja prasčiau, jūs ma
žiau atsparus sinusų infekcijoms. 

Medicininis mitybos tinkamumo 
testas gali parodyti šį jautrumą. 
Laikantis dietos be baltymų, slopina
ma gleivių pertekliaus gamyba, 
mažėja cukraus kiekis organizme ir 
infekcija traukiasi. Tačiau reikia būti 
atidiems - jei nusprendėte ilgesnį 
laiką vengti baltyminio maisto, 
nevalgykite tokio maisto 3-4 savaites 
ir stebėkite, ar dieta padės. Neuž
mirškite savo organizmo aprūpinti 
pakankamu proteino ir kalcio kiekiu, 
valgydami kitus maisto produktus. 

Dėl lėtinių sinusitų jūsų savijau
ta gali labai pablogėti, o retesniais 
atvejais šią ligą gali lydėti komp
likacijos. Tai gali sukelti akių ir 
smegenų infekciją, t.y. meningitą. 

Kiti su s inusitu susiję 
negalavimai 

Alergine sloga, serga žmonės, 
alergiški žiedadulkėms (šienligė) 

arba dulkėms. Organizmas apsisaugo 
nuo šių alergenų - histaminas ir kiti 
cheminiai elementai atsilaisvina nuo 
vidinio nosies paviršiaus ir sinusų, 
kad iš organizmo būtų galima išs
tumti alergines medžiagas. Tai suke
lia gleivėtų membranų uždegimą 
nosyje ir sinusuose, todėl atsiranda 
didesnė jų infekcijos galimybė. 

Nosies polipai - tai augliai ant 
nosies vidinio paviršiaus. Dėl jų nosis 
gali būti užgulusi, o įnosės - gaminti 
daugiau gleivių. Daugelis žmonių dėl 
polipų nuolat serga sinusitu. Polipai 
gali būti gydomi purškiant arba laši
nant steroidų, gali būti operuojami. 

Ausų skausmas gali kil t i dėl 
infekcijos, plintančios iš sinusų į 
ausis kanalu, kuris jungia nosiaryklę 
ir ausies centrą. Ausų infekcijos taip 
pat sukelia galvos svaigimą. 

Gydymo gal imybės 

Dezinfekuojamuosiuose purškik-
liuose ir tabletėse yra medžiagos, 
kuri siaurina kraujo indus ir mažina 
gleivių (dengiančių nosies vidinį 
paviršių) kiekį. Kad gydymo veiks
mingumas nesumažėtų ir neprasi
dėtų priešingas poveikis, purškiklio 
negalima naudoti daugiau kaip sa
vaitę, nes gydant ilgiau tie patys vais
tai gali pažeisti gleivinę. 

Esant rimtai sinusų infekcijai, 
didžioji dauguma gydytojų paskiria 
antibiotikų, kurie veikia greitai ir 
efektyviai, ir ligoniai greitai pasveik
sta. Jei vienos rūšies antibiotikas 
neveikia, galima pabandyti kitos. 
Tvirtai pasiryžusiems išsigydyti ligą, 
10-14 dienų antibiotikų kursas infek
cijos profilaktikai nebus labai ilgas. 

Jei ši liga tampa lėtine, pagalbos 
reikia kreiptis į chirurgą. Prieš 
darant operaciją, jums bus nustatyta 
uždegimo išplitimas ir sutrikimo pri
gimtis. Operacija padės sinusams vėl 
normaliai funkcionuoti. 

Nosies masažas . Sinusai yra 
tarsi mažos pagalvės, todėl juos 

spausdami, galite padėti nusausinti 
gleives, kurios ir yra užgulimo prie
žastis. 

D r u s k i n g o vandens dušas. 
Norėdami išvalyti nosį, galite nau
doti druskingą vandenį. Paimkite 
pilną drungno virinto vandens puo
duką ir ištirpinkite jame žiupsnelį 
druskos bei tokį pat kiekį sodos. 
Į traukite tirpalo tuo pat metu į abi 
šnerves - atsargiai, kad neįtrauk
tumėte jo į plaučius - ir išsišnypškite 
nosį. Pakartokite šią procedūrą tris 
kartus. 

Augala i ir priedai. Taip pat 
gerai, kaip minėta dieta, gydo ir 
augalai. Ypač gleives nusausinti 
padeda augalai, turintys antibak-
terinių savybių, pvz., krienai ir čes
nakai. Taip pat rekomenduotini kalio 
chlorido ir geležies fosfato priedai -
jie tur i dezinfekuojamųjų savybių ir 
gydo uždegimus. 

Eter in ia i aliejai. Veiksmingas 
būdas užgulusiai nosiai gydyti yra 
kvėpuoti karšto vandens, sumaišyto 
su dezinfekuojamaisiais eteriniais 
aliejais, garais, užsidengus rankš
luosčiu. Geriausi eukalipto, mento-
lio, arbatmedžio ir pipirmėtės alie
jai. 

Parengė Aistė Jackutė 
Konsultavo gyd. R. Lubinas 

www.sveikaszmogus.lt 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaites $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant į Lietuva, ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $60000 • 1/2 metų $300.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$120.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija0draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -
Aldona Žemaitytė 

aldaze@gmail.com 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsniu nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 

Nustatyti genai, kurie lėtina 
senėjimą ir užkerta kelią vėžiui 

Kovai su rūkymu per 
trejus metus prireiks 

0,5 mln. litų 

i, kurie lėtina 
rta kelią vėžiui 
tina naviko augimą arba jį slopina. 

Kai kurie genai sukelia greitą 
ląstelių augimą, dėl to auga ir plečia
si navikas, o kituose (genuose yra) 
užprogramuoti jų susinaikinimo pro
cesai, kuriuos organizmas panaudoja 
defektų turinčioms ląstelėms, tarp jų 
- vėžio navikų ląstelėms, sunaikinti. 

„Maždaug pusė šių genų taip pat 
daro įtaką normaliam senėjimui, 
mechaniškai susiedami šiuos du pro
cesus", - rašo tyrėjos. 

„Paplitusi nuomonė, kad bet 
kuris mechanizmas, kuris lėtina 
senėjimą, tikriausiai skatina navikų 
augimą", - rašo C. Kenyon. 

„Tačiau mes suradome daug 
genų, kurie pailgina gyvenimo truk
mę, bet sulėtina navikų augimą. 
Žmonės turi daug panašių genų, taigi 
šis darbas gali padėti atrasti gydymo 
būdą, kuris leis mums būti jauniems 
kur kas ilgiau nei dabar ir nesirgti 
vėžiu", - teigia mokslininkė. 

Gauti rezultatai patvirtina teori
ją, kad procesai, kurie leidžia kon
troliuoti gyvenimo trukmę ir vėžį, 
yra glaudžiai tarpusavyje susiję. 

BNS 

Kovai su rūkymu per 
trejus metus prireiks 

0,5 mln. litų 
LR Valstybės tabako kontrolė 

ketina per ateinančius trejus metus 
imtis priemonių mažinant rūkymo 
paplitimą ir žalą sveikatai. Išanks-

į tiniais skaičiavimais, t am reikėtų 
550 tūkst. litų. 

Ministrų kabinetas trečiadienį 
patvirtino Valstybės tabako kon-

j trolės programos 2007-2010 metų 
priemonių plano projektą, kurio pag
rindinis tikslas - mažinti rūkymą bei 
jo socialinę ir ekonominę žalą sveika-

; tai, pranešė Vyriausybės spaudos tar
nyba. Įgyvendinant planą numatoma 
didinti akcizo tarifus tabakui, už
drausti tabako reklamą ir rėmimą, 
mažinti rūkalų kontrabandą. 

„Kalbame apie tai, kad nuo 2008 
metų reikia pradėti įgyvendinti ak
cizų didinimo politiką tabako gami
niams, taip pat visiškai uždrausti ta
bako reklamą. Šiuo metu tabako rek
lama ne visur uždrausta", - po Vy
riausybės posėdžio trečiadienį žur
nalistams sakė sveikatos apsaugos 
ministras Rimvydas Turčinskas. 

Vyriausybė, atsižvelgdama į 
Lietuvos įsipareigojimus Europos Są-

į jungai (ES) didinti akcizų tarifas, nuo 
kitų metų kovo 1-osios cigarečių ak
cizus siūlo didinti 17 procentų. BNS 

http://www.sveikaszmogus.lt
http://redakcija0draugas.org
mailto:aldaze@gmail.com
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XXIX Eilinė savaitė 

Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliau
ti. Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir 
nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas 
ji ir prašydavo: 'Apgink mane nuo skriaudiko!' Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau 
tarė sau: 'Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita 
našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neap
kultų'". Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. 
Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per 
dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?! Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų 
teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?" 

(C - Sekmadienio Evangelija pagal Luką 18. l-8j 

Dvasios beturčiai 
Našlės kreipimasis į neteisingą 

teisėją - tai vargo maldos išraiška. Sis 
palyginimas tinka, tikriausiai, kiek
vienam iš mūsų, bent jau kai ku
riomis mūsų gyvenimo akimirkomis. 
Būti vargšu maldoje reiškia: mokėti 
melstis ir tada, kai jaučiame abe
jingumą viskam ir, rodos, nieko nesi
tikime, kai prabylame tarsi į tuštumą 
ir jaučiamės apleisti. Meldžiamės 
apgaubti juodžiausių sutemų, jausda
mi, kaip širdį stingdo baimės šaltis. 
Taip būna tada, kai nejaučiame nie
ko, nepatiriame paguodos, o j galvą 
įkyriai braunasi mintis, jog visa, ką 
darome, yra nenaudinga. Melstis 
tada, kai malda atrodo neįmanoma, 
tada, kai jaučiame savyje ir aplink 
save tuštumą. Ne vienas taip ir 
nesugeba pakelti tokio išmėginimo. 

Dvasios beturtis ieško Dievo ir 
tada, kai Dievas jį nuvilia, slepiasi, 
dingsta naktyje, nepalikdamas nė 
mažiausio šviesos spindulėlio. Jis vis 
tiek lieka savo vietoje, nesitraukia, 
nepasiduoda nuovargiui, daugiau 
remdamasis savo troškimu išlikti, 
negu jausmais, kurie, tokiu momen
tu, atrodo, miega. Viską viršija meilės 
ištikimybė, pasirengusi pakelti bet 
kokius išmėginimus. Jis žino, kad 
susitikimas su Viešpačiu retkarčiais 
Įvyksta ir šventės triukšme, tačiau 
dažniausiai tokio susitikimo galima 
tikėtis nepaliaujamame budėjime, 
nepakeliamoje jausmų agonijoje. 
Dvasios naktis, šaltis, ilgesys, patirti 
neatsiliepimai, atitolimas, apleidi
mas, jausmas, kad nieko nesupranti, 
nepasitenkinimas - visa tai yra bran
giausias Dievui ištartas „taip", kuri 
vargšas gali išsakyti savo maldoje. Jis 
visąlaik Dievui, iš kurio nesulaukia 

atsakymo, laiko atvėręs savo širdies 
duris. 

Klausydamiesi žodžių apie, atro
dytų, beviltiškai teisingumo maldau
jančią vargšę našlę, turėtume pamė
ginti suvokti, jog iš tikrųjų šiuo paly
ginimu Viešpats mums grąžina mal
dos laisvę. Mes esame kviečiami išsi
vaduoti nuo rūpesčio savo maldoje at
nešti Dievui ką nors, ką būtų įma
noma išreikšti žodžiais ar jausmais. 
Besimeldžiantis žmogus, panašiai 
kaip vargše našlė, neturėtų jaustis 
galįs ką nors pasiūlyti Dievui: savo 
nuopelnus, padarytus darbus ar gir
tis kam nors suteikta parama. Mal
doje mes galime atiduoti tik save. 
Nenorėčiau, kad kas nors iš šių žo
džių susidarytų įspūdį, jog Dievas yra 
abejingas ir kurčias savo tikinčiųjų 
prašymams. Priešingai: Išganytojas, 
papasakojęs šį palyginimą, tuojau 
priduria: nejaugi Dievas neapgintų 
teisių savo išrinktųjų, kurie jo šau
kiasi per dienas ir naktis, ir delstų 
jiems padėti?! Aš sakau jums, ne
trukus jis apgins jų teises. 

Tiesą sakant, paskutiniai žo
džiai, atrodo, šiek tiek prieštarauja 
bendrai palyginimo minčiai, nes čia 
kaip tik kalbama apie vėlavimą ir 
išmėginimą, tenkantį žmogui. Galbūt 
tas „netrukus" galėtų būti aiškina
mas žodžiais „netikėtai", „nelauk
tai". Kartais mums gali atrodyti, kad 
Dievas vėluoja, tačiau iš tikrųjų Jis 
visuomet ateina, ir Jo malonė visuo
met būna nelaukta, nenumatyta ir 
nenuspėjama. Tik ar tą akimirką mes 
tikrai galėsime parodyti savo tikė
jimą? 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

JAV pristatyti Vilniaus energetikos 
konferencijos rezultatai 

Atke l t a i š 1 psl . 
Lietuvos Respublikos ambasados 

VVashington, DC kartu su Hudson 
Institute surengtame renginyje JAV 
politinei, ekonominei, akademinei ir 
diplomatinei bendruomenei buvo 
pristatyti Vilniuje spalio 10-11 d. vy
kusios energetikos konferencijos 
diskusijos, aptarti klausimai, pasiekti 
susitarimai ir ateities planai. 

Susirinkusiems pranešimus skai
tė LR ambasadorius JAV Audrius 
Brūzga, JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo padėjėjas Europos rei
kalams Matthew Bryzą, konferencijai 
moderavo Hudson Institute Eura
zijos politikos centro direktorė ir 
vyresnioji mokslinė bendradarbė Zey
no Baran. 

Ambasadorius Brūzga pabrėžė, 
kad šalių vadovai sveikino ir susitarė 
dėl būtinybės stiprinti transatlantinį 
energetinį bendradarbiavimą tarp 
Europos, JAV ir Kaspijos bei Juodo

sios jūros regionų ir sukurti Viduri
nės Azijos-Pietų Kaukazo-ES energi
jos tiekimo koridorius, kurie yra itin 
svarbūs patikimiems ir įvairiems 
energijos tiekimo srautams į ES 
užtikrinti. 

Šių iniciatyvų praktine išraiška 
tapo Lietuvos, Azerbaidžano, Lenki
jos, Ukrainos ir Gruzijos vadovų pa
sirašytas politinis susitarimas staty
ti naftotekį Odesa-Brodai-Plockas-
Gdanskas, kuris atvertų kelią Kas
pijos regiono naftai į Rytų Europą, -
sakė Lietuvos diplomatas. Taip pat 
svarbu tai, jog Vilniaus energetikos 
konferencija padėjo pagrindus kas
metinei konferencijai aptarti ener
getikos klausimus. Kitais metais 
energetikos konferencija vyks Kijeve, 
Ukrainoje. 

Atsakydamas į klausimus Brūzga 
sakė, kad konferencija tapo reikšmin
gu žingsniu į priekį diversifikuojant 
energetikos išteklius ir buvo atvira 

Balkanų ir Europos 
rakštis 

PETRAS KATINAS 

N iekaip nesusitariant dėl buvusios Serbijos provincijos Kosovo 
ateities ir albanų daugumos visiškos Kosovo nepriklausomybės 
siekio, Serbija vis labiau griežtina savo poziciją. Serbijos valsty

bės sekretorius Kosovo klausimais Dušan Prokopovič pareiškė, kad Belg
radas visiškai pasirengęs imtis karinių priemonių prieš „maištaujantį" 
Kosovo kraštą. Pasak Prokopovič, karinių priemonių bus nedelsiant im
tasi, jeigu Vakarų valstybės, konkrečiai JAV ir Europos Sąjunga, pripažins 
Kosovo nepriklausomybę. Taigi, faktiškai pirmą kartą po buvusio Serbijos 
prezidento Slobodan Miloševič režimo žlugimo aukšto rango Serbijos pa
reigūnas pareiškė apie galimybę ir planus jėga išspręsti Kosovo problemą, 
kuri tapo tikru galvos skausmu ne t ik Balkanams, bet ir Europai. 

Kaip teigia paprastai labai gerai informuoti Vakarų laikraščiai, šios 
Jėgos priemonės" bus Serbijos kariuomenės įvedimas į Kosovą arba kraš
to sienų blokada ir ekonominis embargas. Pradžiai gali būti panaudotos 
tik dvi paskutiniosios priemonės, t. y. sienų blokavimas ir ekonominis em
bargas. Tiesioginis karinis įsiveržimas planuojamas tik po to, jeigu Kosovo 
albanai „nesusiprotės" ir toliau reikalaus nepriklausomybės. Galima pri
minti, jog dar visai neseniai Belgradas tiktai grasino ir perspėdinėjo, kad 
blokuos sienas ir nut rauks diplomatinius santykius su visomis šalimis, 
kurios pripažins Kosovo nepriklausomybę. 

Prieš Serbijos valstybės sekretoriaus Prokopovič pareiškimą apie ga
limą karinį įsiveržimą į Kosovą, Serbijos premjeras Voislav Koštunica su
sitikime su ES atstovu Wolfgang Ischinger leido suprasti, kad Serbija ka
tegoriškai atmeta tai kaip neteisėtą aktą, prieštaraujantį tarptautinei tei
sei ir Serbijos vientisumui, jeigu bus pripažinta Kosovo nepriklausomybė. 
Kaip teigia Belgradas, tik Jungtinių Tautų Saugumo Taryba turi teisę pri
imti rezoliuciją dėl Kosovo krašto ateities. O iki tol Kosovas, remiantis 
Serbijos konstitucija, yra neatskir iama Serbijos teritorijos dalis. 

Serbijos premjeras Koštunica žino, ką sako, teigdamas, kad tik JT 
Saugumo Taryba turi teisę spręsti apie Kosovo likimą. Mat Maskva ir Pe
kinas niekada nebalsuos dėl Kosovo nepriklausomybės. Todėl Saugumo 
Taryboje apie jokios daugumą tenkinančios rezoliucijos priėmimą negali 
būti ir kalbos. Kaip vieningai pripažįsta politikos ekspertai, Belgrado po
zicijos sugriežtinimą pirmiausia sukėlė ES užimta pozicija. Mat ES atme
tė kompromisinį Olandijos pasiūlymą padalyti Kosovą pagal etninį princi
pą, t. y. į serbų ir albanų valdomas dalis. Briuselyje buvo nuspręsta, kad 
toks padalijimas etniniu principu, gali sukelti labai pavojingų padarinių. 
Po to, kai Rusija J T Saugumo Taryboje užblokavo Suomijos diplomato 
Marti Achtisaari planą dėl Kosovo atskyrimo nuo Serbijos, buvo susitar
ta, kad Serbijos ir Kosovo delegacijos vėl sėstų prie derybų stalo, o gruo
džio mėnesį tų derybų rezultatus vėl svarstytų JT Saugumo Taryba. Toks 
sprendimas, aišku, tėra tik „gumos tempimas", nes jokių prošvaisčių, kad 
Kosovo albanai sutiktų net su plačia autonomija Serbijos sudėtyje, nėra ir 
nesimato. 

Beje, Belgrado rodoma „tvirtybė" irgi nereiškia, kad Serbija galutinai 
atsisako ieškoti kokių nors kompromisų. Greičiausiai Serbija, pagrasinu
si karo veiksmais, siekia sulaukti jai palankesnių sprendimų. Aišku, kad 
galutinai sugadinti santykius su Vakarais, ir konkrečiai su ES, neįeina į 
Belgrado planus. Juk Serbijos vadovai daugelį kartų skelbė ir skelbia, kad 
Serbijos tikslas yra tapti visateise ES nare. Todėl neatsitiktinai Serbijos 
ministras Kosovo reikalams Slobodan Samardžič sutiko derėtis su Kosovo 
albanais New York. 

Iš viso jau aišku, kad pačioje Serbijos vadovybėje nėra vieningos nuo
monės Kosovo ateities klausimu. Pirmiausia, kokia nauda būtų sugadinus 
santykius su Vakarais. Vertas dėmesio Serbijos užsienio reikalų ministro 
Vuko Jeremič pareiškimas, jog Serbija nesiims karinės jėgos Kosovo at
žvilgiu net ir tuo atveju, jeigu Kosovo nepriklausomybės paskelbimas su
keltų problemų Balkanų regiono saugumui. 

Pakankamai aišku, kad Kosovo problema siekia pasinaudoti ir Rusija. 
Maskva tuo atveju, jeigu būtų paskelbta Kosovo nepriklausomybė, pripa
žintų jos atplėštų nuo Gruzijos, Abchazijos ir Pietų Osetijos bei nuo Mol
dovos Padniestrės „nepriklausomybę". 

J 
visoms šalims, taip pat ir Rusijai. 

JAV valstybės sekretoriaus pava
duotojo padėjėjas Europos reikalams 
Matthew Bryzą pažymėjo JAV para
mą Vilniaus energetikos konferenci
jos siekiui sutelkti dėmesį į geopoli
tinius aspektus ir jų sąsają su ener
getikos šaltinių ir tiekimo kelių di-
versifikacija. Jis pabrėžė JAV siekį 
prisidėti prie to, jog Europa užsitik
rintų galimybę rinktis iš kelių ener
getinių išteklių tiekėjų ir tuo pa t 

metu sukur tų abipusiai naudingą 
bendradarbiavimą su Rusija. 

Hudson Insti tute Eurazijos poli
tikos centro direktorė ir vyresnioji 
mokslinė bendradarbė Zeyno Baran 
pabrėžė konferencijos svarbą dabar
tinių pasaulio politinių įvykių kon
tekste, bei išreiškė viltį, jog Vilniaus 
energetikos konferencija prisidės prie 
energetinio saugumo užtikrinimo 
Europoje. 
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Jubiliejinė Lietuvių fondo sukaktis 

Kasmet i LF pokvn suvažiuoja ir Fondo remiami st ipendininkai. 

Šiais metais LF pokv'vje matvsi te bendra ..Žaitvvkslės" (v iršuje) ir 
..Dainavos" Apačioje) dramos ir muzikos der in i .Jubi l iejus". 

DALIA CIDZIKAtTĖ 

S
iais metais Lietuvių fondas 
švenčia savo 45-erių metų su
kaktį. Kokiais renginiais ir 

kur Amerikoje ši sukaktis bus pa
žymėta, klausiame LF valdybos pir
mininką Ramūną Astrauską. 

Anot Astrausko, Lietuvių fondo 
45-erių metų veiklos sukaktį norima 
atžymėti ypatingai — juk LF yra vie
na iš reikšmingiausių lietuviškosios 
visuomenės organizacijų, turinti di
džiulę įtaką lietuviškosios išeivijos 
visuomeniniam gyvenimui. To įrody
mas gali būti paskutinė Fondo atas
kaita, pagal kurią, šios organizacijos 
kapitalas jau peržengė 17 mln. dol. ri
bą. Tai, Astrausko įsitikinimu, rodo 
Fondo narių pasitikėjimą ir pasišven
timą toliau tęsti Fondo steigėjų 1962 
m. įskeltas idėjas. Todėl iš tiesų yra 
kuo džiaugtis, — sakė jis, — o 45-e-
čiui skirtais renginiais norime ne tik 
švęsti, bet ir atkreipti visuomenės dė
mesį į Lietuvių fondą, Fondo reikš
mę, pritraukti naujų narių ir įnašų. 

LF plėtra su Kazlausku dueto 
koncertu 

LF plėtros renginiai jau prasidėjo 
populiaraus estrados dueto iš Lietu
vos — Livetos ir Petro Kazlauskų — 
koncertiniu turu, o pasibaigs LF me
tiniu pokyliu. Fondo renginiai, kaip 
yra įprasta, rengiami Čikagoje, daž
niausiai Lemont apylinkėje. Tačiau, 
teigė LF valdybos pirmininkas, Fon
do nariai gyvena ir kitose valstijose. 
Štai Rytinėje JAV dalyje jau nuo seno 
gyvena daug mūsų tautiečių, ten ku
riasi ir naujai atvykusieji. Būtent to
dėl, įvertinant realias galimybes, nus
pręsta Kazlauskų dueto koncertus 
surengti Philadelphia, Cleveland, 
West Palm Beach, Atlanta, New York 
ir Rochester. Pirmieji Lietuvoje popu
liarųjį estrados duetą išgirdo Phila
delphia apylinkių lietuviai. Spalio 6 
d. juos pasitiko Cleveland, OH lietu
vių telkinys, spalio 13 d. dainininkai 
keliavo į Florida, o spalio 21 d. jų pa
sirodymo laukia Atlanta lietuviai. 
Paskutinius Kazlauskai linksmins 
New York bei Rochester lietuvių tel
kinius. 

„ON. Inc. 

Astrauskas pasidžiaugė, jog LF 
taryboje ir valdyboje darbuojasi 
energingi ir entuziazmo kupini kole
gos. „Visos geros idėjos gimsta Fondo 
vadovybės posėdžių metu" — sakė jis. 
Koncertinis turas rengiamas kartu su 
Lietuvių fondo įgaliotiniais, Lietuvių 
bendruomenės apygardomis, taip pat 
ir su naujosios kartos lietuviškomis 
organizacijomis, pvz., Lietuvių švieti
mo ir kultūros centru Florida valsti
joje. Astrauskas sakė, jog tikrai yra 
smagu, jog lietuviška visuomenė su 
entuziazmu įsijungė į šį Fondo plėt
ros projektą. 

Pokylis žada būti 
įsimintinas 

Kitas LF 45-ečiui skirtas rengi
nys — LF metinis pokylis — įvyks 
lapkričio 3 d. Astrauskas sakė, jog 
nors metinis pokylis yra tradicinis 
Fondo gyvenimo įvykis, šiais metais 
norėjosi surengti kažką ypatingai įsi
mintino. Praeitais metais visuomenei 
buvo surengtas LF fondo stipendi
ninkų klasikinės muzikos koncertas 
„Dovana nariams", susilaukęs garsių 
publikos ovacijų. Siais metais nus
prendėme pateikti kitokio žanro kul
tūrinį projektą t.y. spektaklį - kon
certą „Jubiliejus" — šiųmetinio po
kylio planais dalijosi pirmininkas. 
„Tai, kas yra netikėta, neįprasta, yra 
įdomu, patrauklu, smalsu. Būtent dėl 
to pasirinkome netradicinį dramos ir 
muzikos derinį pagal A. Čechovo pje
sę 'Jubiliejus'", kurį atliks teatro 
sambūris 'Žaltvykslė' ir lietuvių me-
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no ansamblis 'Dainava'. Astrausko 
nuomone, ši originali inscenizacija 
patrauks įvairių kartų žiūrovų dėme
sį. 

O tą dėmesį tikimasi pa t raukt i 
kūrybingų bei profesionalių žmonių 
dėka. Štai teatro sambūris „Žaltvyk
slė" yra subūręs smagią, „su polė
kiu", jauną dramos entuziastų grupę. 
„Dainava" yra ypatingai populiarus 
ir visų mėgstamas ansamblis, kuria
me dainuoja įvairių kartų lietuviai. 
Pirmininkas įsitikinęs, jog menas 
mums visiems yra reikalingas, jis 
mus visus savotiškai suartina, o tai 
šiandieninei išeivijos visuomenei yra 
ypatingai aktualu. „Tikrai galime pa
žadėti vakaro svečiams įdomią ir sa
votiškai intriguojančią meninę pro
gramą. Esu nuoširdžiai dėkingas me
no kolektyvų vadovams: Ilonai Cia-
paitei ir Dariui Polikaičiui, už šios 
idėjos entuziastingą palaikymą ir bū
simą nepakartojamą programą. Ma
loniai kviečiu visus atvykti!" — sakė 
Astrauskas. 

Praėjusiais metais buvo surengtas 
klasikinės muzikos koncertas „Do
vana nariams". 

Liepa Vasarė Gust 
SIGITA ŠIMKUVIENĖ 
JAV LB Krašto Valdybos 
vicepirmininkė plėtotei 

Savo pasakojimų ciklą pradėsiu 
nūo jaunos bendruomenininkės, ku
rios širdyje dega meilė Lietuvai, jos 
kalbai, kultūrai ir visam kam, kas su 
ja susiję. Mano rašinio herojė — 
Liepa Vasarė Gust — gimė ir augo 
gražiame Durcham miestelyje Vaivos 
Vėbraitės ir Jim Gust šeimoje. Tuo 
turbūt daug ką galima paaiškinti: 
tokį Liepos norą būti naudingai 
Lietuvai, suspėti dalyvauti lietu
viškos bendruomenės veikloje. Ji turi 
puikų pavyzdį — savo mamą. 

Liepa augo viena tarp trijų bro
lių: Aro, Lokio ir Sirvydo. Jų visų 
vasaros prabėgdavo „Neringos" sto
vykloje. Seimą aktyviai dalyvavo ir 
dalyvauja Lietuvių Bendruomenės 
veikloje, vaikai ir tėvai šoko tautinius 
šokius „Vėtroje", „Berželyje", vaikai 
lankė lietuvišką šeštadieninę mokyk
lą. Ypatingą vietą Liepos gyvenime 
užima „Neringos" stovykla. Tai tikra 
jaunų žmonių bendruomenė, ugdanti 
lietuvišką dvasią ir supažindinanti su 
lietuvių kultūra ir istorija. Iš pradžių, 
dar būdama paauglė, ji su savo bro
liais „Neringoje" tik stovyklaudavo, o 
vėliau pradėjo dirbti ir vadovais. 

Liepa viena iš tų, kuri priklauso 
Lietuvių jaunimo sąjungai (LJS), yra 
jos valdybos narė. Prieš pusantrų 
metų ji, kaip JAV LJS atstovė, daly
vavo Pasaulio jaunimo kongrese 
Toronto, Kanadoje ir buvo viena iš 
aktyviausių studijų-pokalbių dalyvių. 
Liepa šį pavasarį baigė psichologijos 
studijas Northwestern University 
Čikagoje su summa cum laude — tai 
pats aukščiausias mokslo įvertinimas 
Amerikos universitetuose. Visada 
rasdavo laiko lietuvių studentų veik
lai. Per žiemos ir pavasario atostogas 
kartu su buvusiais „Neringos" sto
vyklautojais susibūrė į Studentų 
tarybą prie Lietuvių jaunimo są
jungos. Aktyviai dalyvauja jos veiklo

je, ruošiant programą stovyklai, pri
statant LJS veiklą platesnei visuo
menei. Su bendraminčių ir draugų 
grupe iš Lietuvių jaunimo sąjungos 
Liepa dalyvavo Putnam konferenci
joje „Nauji veidai - nauji sumany
mai", 2006 metais suruoštoje JAV LB 
Krašto valdybos. Jaunimas pristatė 
LJS veiklą, diskutavo apie naujus 
įstatus, paragindami visose apylin
kėse turėti po LJS atsdvą. 

Lankydamasi Lietuvoje rugpjū
čio mėnesį sutikau Liepą pilną įspū
džių, neseniai grįžusią iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės suvažiavimo 
Kernavėje. Ji labai džiaugėsi, kad šia
me lietuvių susibūrime dalyvavo dau
giau kaip trečdalis jaunimo. Liepa 
džiaugėsi sutikusi savo pažįstamus ir 
suradusi naujų draugų iš viso pasau
lio, kuriems labai svarbi lietuvybė. 

Šie metai Liepai bus* r imtas iš
bandymas jos gyvenime. Ji metams 
pasiliko dirbti Lietuvoje. Jauna lietu
vaitė darbuosis Specialiosios peda
gogikos ir psichologijos centre Vilniu
je. Jos darbo sritis — projektų ruoši
mas mokyklose. Jauną psichologę 
jaudina tai, kad net 70 proc. mokslei
vių Lietuvos mokyklose patiria paty
čias. Lietuvoje bus diegiama norvegų 
Ohveus patyčių prevencijos progra
ma, pasaulyje plačiai žinoma ir verti
nama. Tad Liepos darbas ir yra pa
ruošti bei pritaikyti norvegų projekto 
medžiagą Lietuvos mokykloms. Jau
na psichologė mano, jog labai svarbu, 
kad Lietuvos moksleiviai mokyklose 
jaustųsi saugūs, gerėtų santykiai su 
mokytojais, vyktų aktyvus mokyklos 
ir Šeimos bendradarbiavimas. 

Tolimesnį savo gyvenimo kelią 
Liepa sieja su gilesnėmis psichologi
jos studijomis JAV universitete, ko
kiame, ji dar nenusprendusi. Jau 
man berašant šias eilutes, Liepa 
praneš, kad ji pradėjo šokti lietuvių 
liaudies šokius „Pynimėlis". Visi 
džiaugiamės jauna bendruomeni-
ninke Liepa ir jos noru būti nau
dinga Lietuvai! 

2003 m. stipendininkai su LF tarybos pirmininku dr. A. Razma ir Stipendijų 
pakomisijos pirmininke S. Balzekiene (stovi dešinėje). 

SEKLYČIA 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

Atidaryta 7 dienas per savaitę nuo 10 vai. r. iki 6 vai. v. 
UŽSAKYMAI R r ~ ! r f x l PROGINIAI 

Į NAMUS l y l l r f l UŽSAKYMAI 
ŠERMENŲ 

PIETOS 
TREČIADIENIŲ 

POPIETĖS 
2 7 1 1 W- 7 1 S t r e e t , Ch icago, IL 

TEL. 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 , 7 7 3 - 4 7 6 - 1 6 8 0 

Liepa Vasarė Gust 

MARGUTIS II 

Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8 :45 vai . v. 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev14S0.com 

http://www.wcev14S0.com
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Ar bus daugiau aiškumo 
šeimos politikoje? 
bernardinai.lt 

Tik pradėjus rengti Valstybinę 
šeimos politikos koncepciją, sukilo 
kritikų spiečius. Vieni tvirtino, kad 
tokią koncepciją turi rengti tik mok
slininkai, kiti - jog kalbėti apie vals
tybės paramą šeimai apskritai ydin
ga; nes tai esą pažeidžia žmogaus 
teises bei ignoruoja realią situaciją, 
kai šeima, kaip visuomenės institu
tas, praranda turėtą autoritetą. Būta 
ir kritikų, kurie perspėjo, jog Lietuva 
bando persukti laikrodžio rodyklę 
atgal, nes esą dabar esame Europos 
Sąjungos dalimi ir turime žaisti pagal 
šios institucijos diktuojamas žaidimo 
taisykles. Paminėjau tik dalį kritikų 
argumentų, tačiau jie, mano įsitiki
nimu, bendriausiais bruožais atsklei
džia kritikos esmę. 

Kadangi nemaža dalis kritikos 
formuluojama teisės kalba, tai pra
dėkime nuo pamatinio teisinio doku
mento - mūsų Konstitucijos. 38-ame 
jos straipsnyje teigiama: „Seimą yra 
visuomenės ir valstybės pagrindas. 
Valstybė saugo ir globoja šeimą, mo
tinystę, tėvystę ir vaikystę". Parašyta 
aiškiau nei kai kas, regis, norėtų. 

Deja, prireikė keliolikos metų po 
Konstitucijos priėmimo, kad įstaty
mų leidėjai pabandytų pateikti aiškų 
ir išsamų atsakymą, kaip Lietuvoje 
turi būti įgyvendinama minėta Kons
titucijos nuostata. 

Beje, jei yra mokslininkų, poli
tikų, visuomenininkų, kurie įsitikinę, 
kad šeima nėra visuomenės ar valsty
bės pamatas, bet veikiau tradicinis 
reliktas, kurio turėtume atsikratyti, 
jų valia bandyti įtikinti tautą ir 
pakeisti dabar galiojančią Konsti
tuciją. Kol tai neįvyko, nė vienas 
Lietuvos įstatymas negali neigti 
šeimos kaip visuomenės ir valstybės 
pagrindo, o įstatymų leidėjai privalo 
atsižvelgti į Konstitucijos nuostatas. 

Taip pat reikėtų baigti speku
liacijas, jog Europa išsižada šeimos, ir 
būsime nesuprasti, jei kalbėsime apie 
šeimos reikšmę. Pirma, mes esame 
Europos dalis ir kartu su kitomis val
stybėmis tariamės dėl bendrų taisyk
lių. Tad baikime apie Europos Są
jungos institucijas kalbėti kaip apie 
mistiškus Jie", kurie smaginasi, kel
dami mums reikalavimus. Kitas da
lykas, nėra nė vieno Europos Sąjun
gos dokumento, kuriame būtų neigia-

Prezidentas kreipėsi į 
Konstitucinį Teismą 

Vilnius, spalio 22 d. (ELTA) -
Prezidentas Valdas Adamkus prašo, 
kad Konstitucinis Teismas (KT) 
ištirtų, ar mokslo ir studijų finansa
vimo metodika neprieštarauja pag
rindiniam šalies įstatymui. Pirma
dienį šalies vadovas paprašė KT ištir
ti, ar kai kurie Vyriausybės 2004 m. 
spalio 11 d. nutarimu „Dėl Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšų 
poreikio nustatymo ir jų skyrimo 
mokslo ir studijų institucijoms 
metodikos patvirtinimo" patvirtintos 
valstybės biudžeto lėšų poreikio nus
tatymo ir jų skyrimo mokslo ir studi
jų institucijoms metodikos punktai 
(2006 m. spalio 5 d. redakcija) ne
prieštarauja Konstitucijai. 

Po praėjusią savaitę vykusio susi
tikimo su premjeru Gediminu 
Kirkilu bei švietimo ir mokslo mi
nistre Roma Zakaitiene prezidentas 
V Adamkus pažadėjo savo paramą 
ryžtingiems reformos žingsniams, 
skatinantiems studijų kokybę ir 
konkurencingumą. Konstitucinio 
Teismo išaiškinimas dėl mokslo ir 
studijų finansavimo metodikos galėtų 
padėti politikams priimti tikslingus 
sprendimus švietimo reformų srityje. 

Prezidentas V Adamkus pavedė 
savo patarėjoms Aušrai Rauličkytei, 
Nerijai Putinaitei ir Mildai Vainiutei 
atstovauti jam Konstituciniame Teis
me. 

Ar šeima vis dar vertybė? 

ma šeimos reikšmė. Pastaraisiais 
metais apie šeimos svarbą prabilo ir 
tos Europos valstybės, kurios seniau 
šią temą ignoruodavo. 

Taip, įvairių Europos valstybių 
teisės aktuose pateikiamas skirtingas 
šeimos apibrėžimas. Yra valstybių, 
kurios mano, jog šeimos sąvoką gali
ma tiek išplėsti, kad ji apimtų bet 
kokias intymių santykių formas. 
Tačiau jei atsiranda baltų varnų, tai 
dar nereiškia, kad ir visos likusios 
privalo nusidažyti baltai. 

Populiariausias kritinis argu
mentas - nors Konstitucijoje pagar
biai rašoma apie šeimą, tačiau čia esą 
nerasime teiginio, jog vieninteliu 
šeimos šaltiniu yra skirtingos lyties 
asmenų santuoka. Nors asmeniškai 
manau, kad Konstitucija suteikia 
pakankamai pagrindo būtent tokiam 
šeimos apibrėžimui, tačiau, jei kyla 
abejonių, dar svarbiau patvi r t in t i 
Valstybinę šeimos politiką, ku r i 
nuskaidrintų situaciją, kai, regis, 
kalbame apie tą patį, bet vartojamas 
sąvokas kiekvienas suvokiame 
savaip. 

Ar būtina šeimą susieti su skir
tingų lyčių asmenų santuoka? Iki pat 
mūsų laikų toks klausimas, regis, net 
nekilo. Tai nereiškia, kad santuo
kinių įsipareigojimų visada buvo 
laikomasi, tačiau nekilo abejonių, 
kuo šeima skiriasi nuo kitų santykių 
pavidalų. Pastaraisiais dešimtmečiais 

E-foto nuotr. 

gerokai padaugėjo žmonių, kurie 
nekuria šeimos, bet gyvena laikinose 
neformaliose sąjungose, vis daugiau 
vaikų gimsta ne santuokoje. Kad ir 
kaip ver t intume naująsias tendenci
jas, vien tik jų egzistavimo faktas nė
ra argumentas, kodėl turime atsi
sakyti santuoka grįstos šeimos sam
pratos. Santuoka ir gyvenimas kartu 
be formalių įsipareigojimų yra skir
tingi santykių tipai ir paprasčiausiai 
neteisinga bū tų jiems suteikti tą patį 
teisinį statusą. Viena iš priežasčių, 
kodėl valstybė tur i globoti šeimą ir ja 
rūpintis yra tai, kad pastaroji su
vokiama kaip palankiausia terpė visų 
jos narių santykiams plėtotis. Su
tuoktinių įsipareigojimas vienas ki
tam bei vaikams ne tik nepažeidžia 
kiekvieno šeimos nario teisių, bet yra 
palankiausia terpė šias teises puo
selėti. Tai nereiškia, kad šeimose nė
ra problemų, agresijos, nepasitikėji
mo. Tačiau šių blogybių priežastis 
t ikrai nėra pats šeimos institutas. 
Galima tvir t int i , kad santykiuose 
anapus šeimos erdvės visos šios blo
gybės t ikrai neišnyksta. 

Taip, šeimos institucija Lietuvoje 
silpnėja, tačiau absurdiška gydyti 
migreną giljotina. Kovokime su li
gomis, silpninančiomis šeimą, o ne su 
šeima. Viliuosi, jog Seimas atras stip
rybės pri tar t i Valstybinei šeimos poli
tikai. Tai būtų ryškiausias potėpis 
niūriame šio Seimo portrete. 

„XX amžiaus slaptieji archyvai 
pristatyti VVashington, DC 

/ # 

www.lietuviams.com 

Lietuvos ambasada Washington, 
DC kartu su George Washington uni
versitetu pradėjo LNK žurnalistės 
Gražinos Sviderskytės ir is toriko 
Arvydo Anusausko istorinės doku
mentikos serialo - „XX amžiaus slap
tieji archyvai" pristatymą. 

Į George Washington univer
sitetą susirinkusiesiems s tudentams 
ir dėstytojams, JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovams ir kitiems sve
čiams parodytas pirmas serialo fil
mas - „Šimtas paskutinių valandų". 

Filmo pristatyme dalyvavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto val
dybos atstovas mokslo re ika lams 
Stasys Bačkaitis. Jis padarė t rumpą 
Lietuvos istorijos apžvalgą, atkreip
damas dėmesį į lemtingus Lietuvai 

1940 metų birželio "mėnesio įvykius 
ir paskut ines Lietuvos nepriklau
somybės valandas. 70 vietų salė buvo 
pilna, filmą žiūrėjo gausus publikos 
būrys - studentai , dėstytojai, lietuvių 
bendruomenės Washington, DC ats
tovai. 

„Parodyti pirmą lietuvišką isto
rinės dokumentikos serialą George 
Washington universitete, kuris turi 
garsiąją Elliott tarptautinių santykių 
mokyklą, yra svarbus edukacinis ir 
kar tu viešosios diplomatijos rengi
nys", - sakė Lietuvos ambasados JAV 
atstovas spaudai Liutauras Bauža. 

Šeštadienį, spalio 27 dieną bus 
rodomas kitas filmas - „Dingę Ber
lyne". Filmą pristatys JAV Holo-
kausto memorialinio muziejaus žo
dinės istorijos projektų koordinatorė 
Ina Navazelskis. 

Spalio 17 d. surengtame susitikime prezidentas Valdas Adamkus aptarė mokslo ir 
studijų reformos perspektyvą. Iš kairės: prezidentas V Adamkus, švietimo ir mok
slo ministrė R. Žakaitienė, premjeras G. Kirkilas, švietimo ir mokslo ministerijos 
sekretor ius G. Viliūnas. Gedimino BartuSko* (ELTA) nuotr. 

. D R A U G A S " i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 
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http://bernardinai.lt
http://www.lietuviams.com
http://www.draugas.org


DRAUGAS, 2007 m. spalio 23 d., antradienis 

• • Pasaulio 
mmmvtis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Donald Tusk sulaukė 
triumfo valandos 

Lenkijos Pilietinės platformos vadovas Donald Tusk triumfo akimirką. 
Reuters nuotr. 

Varšuva, spalio 22 d. (AFP/ 
BNS) - Lenkijos opozicijos vadovas 
Donald Tusk sekmadienį atsikratė 
„Pono Beveik" įvaizdžio - rinkėjų 
valia jis per rinkimus didele persvara 
įveikė šalį valdančius konservatyvių 
pažiūrų brolius Kaczynski. Verslą 
remianti D. Tusk Pilietinė platforma 
nesunkiai įveikė prezidento Lech Ka
czynski ir premjero Jaroslaw Ka
czynski partiją „Įstatymas ir teisin
gumas", rodė balsavusiųjų apklau
sa. 

„Tai buvo mūšis. Mes jį laimė
jome. Bet rytoj mums reikia kibti į 
darbą", - sakė D. Tusk savo rinkimų 
štabe, kur šalininkai plojo ir skanda
vo jo vardą. 

Tai buvo saldus kerštas D. Tusk, 
kuris 2005 metų pabaigoje patyrė ir 
asmeninį pažeminimą, kai kelios 
savaitės po parlamento rinkimų, per 
kuriuos „Įstatymas ir teisingumas" 
maža persvara įveikė Pilietinę plat
formą, jis pralaimėjo L. Kaczynski 
prezidento rinkimus. 

Dabar prezidentui turbūt teks 
dirbti su D. Tusk kaip su šalies prem
jeru. 

Po nesėkmingų 2005-ųjų D. Tusk 
sunkiai sekėsi įtikinti savo partiją, 
kad jis vertas likti jos vadovu, iš 
dalies dėl to, kad nesugebėjo atsi
kirsti broliams Kaczynski, kurie gar
sėja kompromisų nepripažįstančiu 
stiliumi. 

Pastarosiomis savaitėmis D. 
Tusk vėl teko susidurti su nepa
sitenkinimu, nes Pilietinei platfor
mai nesisekė populiarumu aplenkti 
„Įstatymo ir teisingumo". 

Tačiau spalio 12-ąją jis nutildė 
kritikus - savo netikėtai puikiu 
pasirodymu per televizijos debatus 
su J. Kaczynski. D. Tusk atrodė 
gerokai pranašesnis už prastai 
pasirengusį premjerą ir patraukė 
savo pusėn daugiau Kaczynski prie
šininkų. Pilietinės platformos popu
liarumas iš karto šoktelėjo. 

50 metų D. Tusk, pademonstruo
damas jaunatvišką energiją ir laiko 
dvasią, apkaltino aštuoneriais metais 
vyresnius dvynius tuo, kad jie dvejus 

savo valdymo metus kenkė šalies 
įvaizdžiui užsienyje ir nesupranta 
paprastų lenkų rūpesčių. 

Jis žadėjo sumažinti mokesčius, 
kad paspartėtų ir taip greitas šalies 
ekonomikos augimas ir sugrįžtų dau
giau kaip milijonas jaunų lenkų, per 
pastaruosius trejus metus išvykusių 
dirbti į Didžiąją Britaniją ir Airiją. 

D. Tusk komunistų valdymo lai
kais, universitete studijuodamas 
istoriją, aktyviai kovojo prieš režimą 
ir pogrindyje dirbo žurnalistu, be to, 
savarankiškai mokėsi ekonomikos -
įsteigė mažą dažymo įmonę ir tapo 
vienu iš nedaugelio nepriklausomų 
šalies verslininkų. 

Po 1989-ųjų D. Tusk ir grupė 
draugų Gdanske įsteigė politinę par
tiją - Liberalų demokratų kongresą, 
kuris propagavo valstybinės ekono
mikos privatizaciją. 

Per 1991 metų rinkimus Libe
ralų demokratų kongresas gavo 37 
vietas 460 vietų Seime, bet po dvejų 
metų visas jas prarado. Tada D. Tusk 
nusprendė prijungti savo partiją prie 
didesnės Laisvės sąjungos. 

2001-aisiais jis nuo jos atsiskyrė 
ir įsteigė Pilietinę platformą. 

D. Tusk žavisi tokiais politikais 
kaip velionis JAV prezidentas Ronald 
Reagan ir buvusi britų ministrė pir
mininkė Margaret Thatcher. 

Jis taip pat ištikimai rėmė Lech 
Walęsa, buvusį Gdansko laivų statyk
los elektriką, kuris komunistų laikais 
vadovavo opozicinei profesinei sąjun
gai „Solidarumas", o 1990-aisiais 
buvo išrinktas prezidentu ir kuris 
per šiuos rinkimus rėmė Pilietinę 
platformą. 

Be to, D. Tusk didžiuojasi tuo, 
jog yra kašubas - Gdansko regione 
gyvenančios slavų tautinės mažumos 
atstovas - ir aktyviai prisidėjo prie 
jos kultūrinio atgimimo. 

Apie savo šaknis jis sužinojo jau 
suaugęs, bet išmoko kašubų kalbą ir 
parašė pirmąjį vadovėlį tiems, kas 
nori ją išmokti D. Tusk, kuris taip 
pat yra futbolininkas, yra vedęs ir 
turi du jau suaugusius vaikus. 

E U R O P A 
ANKARA 
Turkijos armija pirmadienį pa

tvirtino, kad per kruvinus sekma
dienio susirėmimus su kurdų suki
lėliais netoli Irako sienos dingo aš
tuoni kariai. „Nepaisant visų paieš
kų, su aštuoniais kariškiais, su ku
riais kontaktai buvo nutrūkę, jie ne
buvo užmegzti", - sakoma Genera
linio štabo pranešime. Kurdistano 
darbininkų partija paskelbė, kad sek
madienį, iš pasalų užpuolę karinį 
junginį, paėmė į nelaisvę aštuonis 
kareivius. 12 kareivių per tą už
puolimą žuvo. Pirmadienį kurdų se
paratistai pagrobtų karių pavardes 
paskelbė separatistų ruporu laiko
mos naujienų agentūros interneto 
svetainėje. 

BRIUSELIS 
Realiais kandidatais į Europos 

Sąjungos (ES) prezidento pareigas 
laikomi buvęs Didžiosios Britanijos 
ministras pirmininkas Tony Blair ir 
buvęs Lenkijos prezidentas Alek-
sandr Kwasniewski. 

„Nudžiūvus rašalui ant Lisa
bonoje pasirašyto susitarimo, kaip 
galimi kandidatai į pirmojo ES istori
joje prezidento postą jau nurodyti 
keli asmenys, tarp kurių - buvusio 
Didžiosios Britanijos ministro pir
mininko Tony Blair pavardė", - sako
ma straipsnyje, kuris skelbiamas 
įtakingame Europos elektroniniame 
leidinyje „EUobserver". 

ES prezidentas dirbs pustrečių 
į metų, tačiau šias pareigas eiti galima 

dvi kadencijas iš eilės. Dabar ES pir
mininkaujančios valstybės keičiasi 
kas pusmetį. 

Tarp kitų kandidatų į šias pa
reigas minimi ir Liuksemburgo mi
nistras pirmininkas Jean-Claude 
Juncker, Danijos ministras pirmi
ninkas Anders Fogh Rasmussen ir 
buvęs Lenkijos prezidentas A. Kwas-
nievvski. 

NEAPOLIS 
Pagrindinių pasaulio religijų 

vadovai sekmadienį Italijos Neapolio 
mieste pradėjo kasmetinį tarpkon-
fesinį taikos susitikimą, ragindami 

įsteigti pasaulinę organizaciją, kuri 
vienytų jų tikėjimus. Kasmetiniame 
Šv. Egidijaus bendruomenės rengia
mame taikos suvažiavime dalyvauja 
apie 200 įvairių religijų atstovų. Šv. 
Egidijaus bendruomenės rengiamais 
viršūnių susitikimais siekiama per
teikti ,',Asyžiaus dvasią". Prieš 21 
metus šv. Pranciškaus gimtinėje juos 
pradėjo rengti popiežius Jonas 
Paulius II. 

J A V 

LOS ANGELES 
California greitai plintantys 

gaisrai sekmadienį pasiekė prašmat
nų Malibu miestą vandenyno pa
krantėje, priversdami valdžią pa
skelbti virtinės milijoninių namų, 
priklausančių kai kurioms Hollyvvood 
žvaigždėms, evakuaciją. California 
gubernatorius Arnold Schwarzeneg-
ger sekmadienį paskelbė nepapras
tąją padėtį septyniose valstijos apy
gardose, kur gaisrai nusinešė ma
žiausiai vieno žmogaus gyvybę ir pri
vertė masiškai evakuotis gyventojus. 
Vėjo gūsiai, kurių greitis siekia iki 
100 km per valandą, dar labiau pade
da plisti gaisrams, kurie jau prarijo 
vieną bažnyčią ir kelis namus, pri
versdami evakuotis ištisus kvartalus. 
Daugiau kaip 500 ugniagesių mėgina 
sustabdyti liepsnas, nuniokojusias 
šimtus hektarų medžiais apaugusių 
kalvų ir atnešusias į Malibu stiprų 
dūmų kvapą. 

BISKEKAS 
Kirgizijos prezidentas pirma

dienio naktį paleido jam nelojalų par
lamentą, vadovaudamasis sekma
dienį įvykusio referendumo, kuriame 
gyventojai pritarė naujos redakcijos 
konstitucijai, rezultatais. „Parla
mento paleidimo priežastis buvo 
valdžios atšakų nesutarimai, parla
mento ginčai su Konstituciniu 
Teismu", - sakė žurnalistams prezi
dento atstovas, pridurdamas, kad 
naujų rinkimų data dar nepaskirta. 
Parlamentas, buvęs opozicijoje nau
jai Kirgizijos valdžiai, buvo išrinktas 
dar esant prezidentui Askarui Aka-
jevui, kuris pabėgo po „tulpių revo
liucijos" į Rusiją. K. Bakijev kriti
kavo parlamentą už reformų stab
dymą ir nuolaidžiavimą politinei 
krizei. 

i Kroviniu gabenimas 
! laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas Wį% 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

355 A/r FmigM 
ffigjffĮftĮflĮffi 

/ISmfcffP 

Automobifiu pirkimas bei 
fsiuntimas j visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 

Smulkių siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Brldgevltw, IL 60455 Tcl. I 708-599*9680 
Fax. J 704-599*6*2 TeL t 800-775-7363 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PUTNAM, MA 

KUN. STASIUI RAILAI 
100-TAS METŲ 

Kun. Stasys Raila tarp rudenio žiedų Matulaičio slaugos namų sode džiau
giasi sulaukęs 100 metų. 

ALDONA PRAPUOLENYTE 

Matulaičio slaugos namuose 
(MSN), Putnam, CT, kunigas Stasys 
Raila, STL sulaukė 100 metų ir 
drauge su lietuviais gyventojais at
šventė savo gimtadieni. 

2007 m. rugsėjo 14 d. ryte, slau
gos namų koplyčioje, linksmai pro 
langus šviečiant saulei, su koncele-
brantais: namų kapelionu kun. Iz. 
Sadausku ir kun. Z. Smilga šv Mišių 
metu, žemiau altoriaus, papuoštas 
Lietuvos artimųjų atsiųsta juosta, 
meldėsi kun. St. Raila. Po šv. Mišių, 
Norvvitch diecezijos atstovas jį pa
sveikino J. E.-vyskupo Michal Conte 
vardu 

* * * 

MSN lietuviai gyventojai susirin
ko kun. Railą pasveikinti popietės 
metu. Garbingas sukaktuvin inkas 
sėdėjo prie gėlėmis papuošto stalelio, 
tarp jam gerai pažįstamo parapijiečio 
iš Philadelphia Antano Juraičio ir 
kun. dr. Juozo Grabio. Kaip dera, 
sugiedojome laimingų ir sveikų metų. 
Labai patenkintas, geros nuotaikos, 
kun. S. Raila bandė paaiškinti gra
žios juostos atsiradimą ir 100 metų 
reikšmę. 

Popietės vadovė — Aldona Pra-
puolenytė, 19 metų atsakinga ne tik 
už muzikines programas amerikie
čiams ir lietuviams, bet, svarbiausia, 
žiūrint iš terapeutinio taško, už lietu
vių kalba (2 ka r tu s per savaitę) 
vedamas programas apie dabartinę 
Lietuvą ir pasaulį, ypač JAV Net ir 
sunkiau girdintys tų pranešimų ne

apleidžia. Talkininkė Aldona, lanky
dama draugus Philadelphia, gerai pa
žino kun. S. Railą ir popietės daly
viams papasakojo apie jo gyvenimą ir 
nuveiktus darbus. 

* * * 
Kun. St. Raila — žemaitis iš Luo

kės, Telšių apskrities. Mokėsi Telšių 
seminarijoje. Kunigu įšventintas 
1933 m. Vytauto Didžiojo univer
sitete. 1936 m. gavo teologijos licen
ciatą. Buvo gerai pasiruošęs dėstyti 
tikybą. Nenuostabu, kad ėjo Vilkijos, 
Aušros berniukų, Kauno ketvirtosios 
gimnazijos kapeliono pareigas, kol 
1939 m. atvyko į JAV Čia vikaravo 
keturiose parapijose. 1961 metais 
buvo pakviestas Lietuvių Katalikų 
religinės šalpos pirmuoju vedėju. Jo 
pagrindiniai padėjėjai buvo Janina ir 
Antanas Pumpučiai. L. K. R. šalpos 
pagrindinis tikslas — kaupti aukas. 
Slapčiausiais būdais jos pasiekdavo 
okupuotą tėvynę ir ten persekioja
miems kankiniams sąžinės kali
niams, dvasiškiams ir pasauliečiams 
buvo fizinė ir moralinė jėga, nešanti 
viltį ir gyvenimą. Savo kukliais 
įnašais prie to tikslo prisidėjo ir trem
tiniai. Žinoma, nepalyginti daugiau 
aukojo Amerikos lietuvių dvasiškija 
ir prieš, ir po Pirmojo pasaulinio karo 
atvykę tėvynainiai. Kun. St. Raila tas 
pareigas ėjo ligi 1976 m., kai jas 
perėmė kun. K. Pugevičius. 

Si organizacija atliko ir atlieka 
neįkainojamą darbą Lietuvoje ir ki
tuose kraštuose esančioms, finansi
nės paramos reikalingoms sielava-

doms. Šiuo metu parama pasiekia 
Airijos i r Ispanijos besikuriančias 
sielovadas ir Vilniuje leidžiamą, ne
mokamai dalinamą „Lietuvių godos" 
Gudijos lietuviams. 

Minint kun. St. Railos veiklą 
reikia pastebėti, kad Lietuvoje jis 
organizavo angelaičius, pavasarinin
kus, ateitininkus. JAV dirbo su vy
čiais. Įvairias pareigas ėjo ALTo, 
BALFo, Lietuvių Katalikų federacijo
je, Kunigų vienybėje ir Lietuvių 
Bendruomenėje. Susirinkusiems bu
vo sunku patikėti dabar jau gerokai 
ligos paliesto šimtamečio kun. S. 
Railos visokeriopa veikla. Jie klau
sėsi, džiaugėsi ir klausinėjo. Ypatin
gai juos nustebino kun. S. Railos 
nuveikti darbai lietuviams tremti
niams Europoje. 

Lietuvių Enciklopedijoje rašoma, 
kad kun. S. Raila „apie 138 asmenis 
pasikvietė iš Europos" į JAV Tai 
reiškia, kad jam reikėjo surasti (ir jis 
surado) lietuvius amerikiečius rėmė
jus, kurie sutiktų tremtinių šeimą 
parsikviesti, apgyvendinti ir išsiųsti 
rašytinį oficialų paliudijimą — garan
tiją, kad atvykusi šeima netaps našta 
JAV valdžiai. Mums, buvusiems trem
tiniams, kurie neturėjome giminių 
Amerikoje, toks žmogus kaip kun. 

Raila, buvo neįperkamas deimantas. 
Tokiu jis buvo mano draugams. 

Kun. S. Railos sveikatai gerokai 
pašlijus, ypatingai jo kojoms atsakius 
jam tarnauti, jis apsigyveno vyskupi
jos, tokiems kunigams skirtuose na
muose. Buvo ten labai patenkintas. 
Kai jam pasidarė reikalinga 24 
valandų priežiūra, turėjo tuos namus 
palikti ir atvykti į Putnam. MNS 
namuose kun. S. Raila gyvena ketve
rius metus. Daug kartų jam buvo 
labai blogai, bet Slaugos namų prie
žiūra, dvasinė ir medicininė pagalba 
jam suteikė ir toliau teikia jėgų gy
venti. Paklaustas, ar norėtų mirti 
(kartais juokais, o kalbant rimtai ir 
nejuokais), išgirdęs klausimą atsa
kys, žinoma, kad noriu gyventi. Tad 
ir linkime jam dar ne vienerių metų 
sulaukti. 

* # * 
Matulaičio namų gyventojams 

skaniausios vaišės — pyragėliai ir 
kava. Jei prie to dar yra ir ledų — tai 
tikras pokylis. Visi ir visos tais pa
tiekalais gardžiavosi. Su dainomis bei 
kun. Railos palaiminimu ir padėka 
Matulaičio slaugos namų lietuviai 
gyventojai baigė kuklų, bet širdingą 
sukaktuvininko pagerbimą. 

Giminaičių iš Lietuvos dovanota juosta pasipuošęs šimtametis kun. Raila, 
padedamas ses. M. Bernadetos Matukaitės, skaito atsiųstą sveikinimą. 
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gaunate nuolaidą - tik 120 dol. metams pirmą kartą... prenumeruojant „Draugą" (JAV) 

(Reg. 150 dol.). Atsiųskite vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su mokesčiu („Draugas", 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629). Vajus tęsis visą spalio mėnesf. 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 
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Vakare atsirado viena Nepalo 
tautinių šokių grupė „Everest Cultu-
ral Society". Jie mums surengė iš 
pradžių lėtesnių, o paskui vis ugnin
gesnių šokių pasirodymą, i kuriuos 
įsitraukėme ir mes, nors ir neturėda
mi prie kojų prikabintų varpelių, bet 
jau nusimetę savo batus. Atėjo iš kai
melio ir daugiau žmonių, kurie labiau 
žiūrėjo į mus, jiems keistai atrodan
čius žiūrovus, o ne į sceną. Mes jiems 
aiškiai atrodėme įdomesni negu šokė
jai scenoje. Keisti tie žmonės, ir savo 
apdarais, ir laikysena, primenantys 
Naujosios Gvinėjos čiabuvius. Ten 
niekada nebuvome, bet teko apie juos 
skaityti. 

I r vėl K a t h m a n d u 

Kai grįžome į Kathmandu, į civi
lizaciją, mums liko tik viena diena 
susipažinti su sostine. Iš vakaro dar 
spėjome patekti į vienos valandos 
skrydį apie rytinius Himalajų kalnus. 
Skridome lėktuvu, panašiu į senąjį 
DC3. Nors kapitonas ir pranešė, kad 
20,000 pėdų aukštyje „visos vietos 
yra geros", kadangi lėktuvo maršru
tas bus toks pats, tiek skrendant į 
priekį, tiek ir parskrendant, retas ku
ris sėdėjo savo vietose, lėktuvui vi
saip apie kalnus besisukiojant, mes 
nutrepsėdavom vis prie kito lango pa
matyti dar vieną gražų kalną. Iš 14 
mylių atstumo matėme ir didingąjį 
Everesto kalną, kuriam nedaug savo 
didybe nusileido ir kitos viršūnės. 
Norint geriau apžvelgti visą kalnyną, 
kapitonas leido pabūti ir prie jo lan
gelio. Nereikėjo nei žiūronų. Gavome 
net pažymėjimą, kad esame skridę 
aplink Himalajų kalnus ir iš aukš
čiausių dešimties viršūnių esame ma
tę net aštuonias. Žinoma, grįžę namo 
tokį pažymėjimą įrėminome ir paka
binome prie daugybės kitų panašių 
„laimėjimų". Negaila buvo nei 655 
Nepalo rupijų žmogui, tuo laiku buvo 
apie 40 JAV dolerių. 

Nors žmona ir buvo šiuo Everest 
skrydžiu labai sužavėta, neiškenčiau 
jos nepaerzinęs: „O gal pamatei, nors 
iš tolo, tą garsųjį 'Yeti', arba bjaurųjį 
sniego senį (abominable snowman)?" 
Nors to mitologino Himalajų perso
nažo buvimą skeptikai neigia, vis dar 
yra jo buvimu ne tik įsitikinusių, bet 
ir tvirtinančių jį matę. Sakoma, jei 
egzistuoja paslaptingas Bermuda tri-

f : " ' ::''. .:. Į. '•/>:$'• 1 •- —.^ 

Tharu kaimelio vaikai. 

kampis, jei Škotijoje gyvena Loch 
Ness ežero baisybė, tai ir Himalajuo
se yra Yeti. Sunku yra surasti sherpa 
genties žmogų, kuris tuo netiki, bet 
dar sunkiau yra surasti tą, kas Yeti 
yra matęs. 

Kathmandu yra Nepalo sostinė, 
bet, nors ji ir turi pusę milijono gy
ventojų, didmiesčio įspūdžio mums 
nesudarė. Tačiau su įdomumu apžiū
rėjome karališkąją „Red Palace" pilį 
ir savotišką Tibeto budistų šventyklą 
(Stupa) su neįprastu baltu kupolu. 
Stupa — pagal sanskritą — yra laido
jimo vieta. Jei San Francisco turi 
„Golden gate" tiltą, Paryžius — Eife
lio bokštą, Tibeto Lhasa — „Potala", 
tai Kathmandu turi gausybę „Stupa" 
šventyklų. Tiesa, netrūksta jų nei In
dijoje, nei Thailande, nei Burmoje. 
Kathmandu „stupas" skiriasi tuo, 
kad jos iš lauko yra papuoštos eroti
niais raižiniais, kurie esą jas apsaugo 
nuo žaibų. Mums aiškino, kad žaibo 
deivė Jagnath, būdama nekalta mer
gelė, niekada nepasižiūri į tokias 
šventyklas, prie kurių yra tokie skan
dalingi raižiniai ir taip pasilaiko savo 
žaibus kitiems pastatams. 

Bus daugiau . 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. 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 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.AixherAve.Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kafoėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TOTO DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGARtyD 
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 
Ele Grovei 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Kenčiantieji skausmą turi kęsti ir ilgas eiles 
Nors kas trečias Lietuvos gyven

tojas kenčia ilgalaikius skausmus, 
žmonėms eilėse į vos kelis skausmo 
centrus tenka laukti net 2-3 mėne
sius. Eilės nusidriekia dėl specia
lizuotų skausmo gydytojų trūkumo, 
kurių Lietuvoje nerengiama. Tuo 
metu Sveikatos apsaugos ministerija 
teigia, esą kol kas salyje tokio po
reikio nėra, praneša LTV naujienų 
tarnyba. 

Prieš 14 metų pirmasis Vilniuje 
atidarytas skausmo centras - vienas 
iš 5, esančių Lietuvoje. Daugiausia 
čia kreipiasi žmonės, kamuojami 
nugaros, sąnarių, galvos ir onkolo
ginių ligų sukeltų skausmų. Kas 
antras vizitas pas gydytoją - būtent 
dėl skausmo. Į skausmo centrus 
siunčiami pacientai, kuriems įprastas 
chirurginis gydymas ar gydymas 
vaistai nebepadeda. 

Tačiau į juos norintiems patekti 
pacientams eilėse tenka laukti ne 
mažiau kaip 2-3 mėnesius. Gydytojai 
sako, kad skausmo centrų didmies
čiuose pakanka, bet beveik nėra, kas 

juose dirbtų. Lietuvoje skausmo 
gydymo specialistų - vos 13. 

„Užsienyje skausmo problemo
mis užsiima įvairių specialybių gydy
tojai, bet jų papildomas ruošimas 
užima maždaug metus dvejus laiko, 
kad jie įvaldytų šiuolaikinius gydymo 
metodus. 

Lietuvoje tokios sistemos nėra: 
tie gydytojai, kurie dirba, jie patys 
važiuoja stažuotis į užsienį, dažnai ir 
už savo pinigus, ten laiko ir egzami
nus", - pasakoja Alis Baublys, Skaus
mo gydymo centro direktorius. 

Nors statistika rodo, kad skaus
mai kamuoja kas trečią Lietuvos 
gyventoją, o kas penktas dėl to tampa 
nedarbingas, vaistai besigydantiems 
skausmo centruose nekompensuoja
mi. Ligonių kasos kol kas kompen
suoja tik skausmo centrų pacientų 
procedūras ir tyrimus. 

Specializuoti skausmo gydytojai 
pripažįsta, kad kol kas Lietuvoje, 
priešingai nei daugelyje Europos ša
lių, į skausmą nežiūrima kaip į rimtą 
sveikatos sutrikimą. Lr t . l t 

Nemigai gydyti - Miego medicinos centras 

Tharu gyvenvietė 

Nemigą ir knarkimą nuo šiol bus 
galima gydytis ir ligoninės palatoje. 
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 
atidarytas Miego medicinos centras. 

Investavusi pusę milijono litų li
goninė Įsigijo modernios aparatūros, 
kuri padės nustatyti negalavimų prie
žastis ir pritaikyti tinkamą gydymą. 
Dėl miego sutrikimų kenčia vienas iš 
dešimties Lietuvos gyventojų. 

Žmonės jaučiasi pavargę, suirzę, 
mažiau darbingi, nes naktį ilgai ne
gali užmigti, ne kartą prabunda. 

Knarkimas, varginantis daugybę 
žmonių, taip pat yra miego ligos 
požymis. 

Dirbdami išvien su psichiatrais, 
pulmonologais. neurochirugais, Mie
go medicinos centro specialistai pa
dės nustatyti, ar miego sutrikimai 
„tikri", ar juos lemia psichologinės" 
priežastys. 

Norintys patekti į naująjį centrą, 
pirmiausia turi kreiptis į savo šeimos 

gydytoją. 
Be siuntimo viena para, praleista 

centre, atsieitų 400 litų. 
Miego sutrikimai iki šiol buvo 

diagnozuojami ir gydomi specializuo
tuose ligoninių skyriuose Vilniuje ir 
Kaune. Lrt . l t 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVTBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikattiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

http://6918W.AixherAve.Sts
http://www.illinoispain.com
http://Lrt.lt
http://Lrt.lt
file:///Vest


10 DRAUGAS, 2007 m. spalio 23 d., antradienis 

Jurga ir RomasRainys koncerto Afganistane metu. V. Stackevičiaus nuotr. 

Jurgos parama sušildė Goro 
provincijos afganistaniečius 
Vaidas Stackevidus 
M.P.3 

Viena populiariausių Lietuvos 
atlikėjų Jurga ir M.E3 muzikos agen
tūra surengė paramos akciją Afga
nistane esančiai Goro provincijai, ku
rią globoja Lietuva. Jurga lankėsi 
šios provincijos sostinėje Čagčarane, 
kur nuskraidino savo surinktą para
mą ir dainas, taip pat surengė daina
vimo bei piešimo pamokėles mergai
čių mokykloje. Akciją, pavadintą 
„Salam. Nelik abejingas", globojo Al
mos Adamkienės labdaros ir paramos 
fondas, prie akcijos įgyvendinimo 
prisijungė Krašto apsaugos ministeri
ja, dizainerė Jolanta Rimkutė, įvai
rios Įmonės ir pavieniai asmenys. 

Iš viso į Afganistaną buvo nusk
raidinta apie toną paramos ir tai yra 

kol kas didžiausias į Goro provinciją 
nugabentas paramos krovinys. Siun
tą sudarė įvairūs rūbai, kosmetika, 
mokyklinės priemonės, žaislai vai
kams, saldainiai ir kitos dovanos. 
Dainininkė džiaugiasi, kad pavyko 
suteikti realią apčiuopiamą naudą Af
ganistano žmonėms. 

„Man svarbu, kad Lietuva rū
pinasi tais, kam reikia paramos, - sa
kė Jurga. - Buvo metas, kai pagalbos 
reikėjo mums, o dabar jau galime pa
dėti kitiems". Dainininkė neabejoja, 
kad tai, kas buvo nuskraidinta į Afga
nistaną ten yra tikrai reikalinga. Pa
sak Jurgos, svarbu ne tik materialinė 
akcijos pusė, tačiau ir parodytas dė
mesys, bendravimas, užmegzti nauji 
santykiai ir stiprinami seni. „Gera ži
noti, kad žmonės Afganistane šią žie
mą šals mažiau negu praėjusią", -

sakė Jurga. 
Į šią akciją įsitraukė Almos 

Adamkienės labdaros ir paramos fon
das, mažmeninės prekybos tinklas 
„MAKIMA LT", UAB „MG Baltic 
investment", parfumerijos ir kosme
tikos parduotuvių tinklas „Šarma", 
TV prodiuseriai „Videometra", AB 
„Utenos trikotažas", UAB „Bayer", 
AB „Vilniaus pergalė", parduotuvė 
„Žara Gedimino", UAB „Adidas Bal
tic", Lietuvos kariuomenės krašto ap
saugos savanorių pajėgų štabo kariai, 
pavieniai žmonės. 

Daugiau kaip dviejų valandų 
trukmės vizito Čagčarano mergaičių 
mokykloje metu Jurga surengė dai
navimo ir piešimo užsiėmimus, įt
raukė vaikus į žaidimus, padedama 
Lietuvos specialiosios misijos Afga
nistane atstovų išdalino dovanėles. 
Gavusi leidimą koncertuoti Čagčara
no mergaičių mokykloje Jurga tapo 
pirmąja užsienio atlikėja, kuriai buvo 
leista Afganistane surengti savo kon
certą vietiniams gyventojams. 

Mokyklos kieme vykusio koncer
to metu pritariant gitaristui Romui 
Rainiui Jurga atliko savo dainas 
„Saulė vandeny", anglišką dainos 
„Smėlio žmonės" versiją „Sandman's 
Child", dainą „Llorando" iš kino fil
mo „Malholando kelias" bei vieną kū
rinį vietine dari kalba „Anoj pusėj 
upės". Pabaigoje Jurga buvo paprašy
ta sudainuoti dar vieną dainą ir 
atliko „Mortos ariją" iš miuziklo „Ta
das Blinda". Jurgos dainos buvo su
tiktos ovacijomis, kurios kildavo ne 
tik pasibaigus kūriniui, tačiau ir jo 
metu. 

Jurgos pasirodymą stebėjusios 
mokyklos auklėtinės, sveikindamos 
Lietuvos dainininkę, koncerto pra
džioje vieną kūrinį sudainavo ir pa
čios. Šį koncertą taip pat stebėjo Čag
čarano mokyklos mokytojai ir svečiai, 
tarp kurių buvo Goro provincijos gu
bernatorius buvęs kariškis Bazas 

Mohammadas Ahmadis. Goro provin
cijos gubernatorius gyvai domėjosi 
pasirodymu bei Jurgos nupaišytu pie
šiniu, kuriame buvo pavaizduotas lie
tuviškas miškas ir jame gyvenantys 
gyvūnai. 

Lietuvos specialioji misija Af
ganistane inicijuoja parko steigimą 
Čagčarane, todėl Jurgos apsilankymo 
metu mokyklos auklėtiniai aktyviai 
piešė piešinius parko, gamtos bei 
gyvūnų tematika. Už šiuos piešinius 
vaikai buvo apdovanoti dovanėlėmis. 
Jų piešiniai lapkričio mėnesį bus eks
ponuojami parodoje Lisabonoje. Re
portažą apie šią akciją parodė Afga
nistano radijo ir televizijos Čagčara
no kanalas. 

Viešėdama Čagčarane Jurga lan
kėsi karinėje bazėje, kurią įsteigė Go
ro provincijos atkūrimo grupė iš Lie
tuvos. Šioje bazėje kartu su gitaristu 
Romu Rainiu kalnuose leidžiantis 
Afganistano saulei ji surengė pusant
ros valandos trukmės koncertą ka
riams iš Lietuvos, Kroatijos, Danijos, 
JAY Ukrainos ir kitų valstybių. Jur
gos kelionė į Afganistaną bus įamžin
ta jos naujausios dainos „Smėlio 
žmonės" vaizdo klipe, kuris planuoja
ma, kad pasirodys iki Naujųjų metų. 

Jurgos inicijuota akcija „Salam. 
Nelik abejingas" nėra pirmoji, kurios 
metu Lietuvoje buvo renkama para
ma Afganistanui. Šių metų gegužės 
20 dieną Vilniuje vykusio kariuo
menės ir visuomenės koncerto metu 
įvyko akcija, kurios metu buvo ren
kamos lėšos vaikų skiepijimui Afga
nistane, nes šioje šalyje yra itin di
delis vaikų mirtingumas. Šiame kon
certe taip pat buvo pakviesta daly
vauti Jurga, kuri po kelių mėnesių 
pati inicijavo naują paramos akciją 
Afganistanui. 

Penktadienį vakare iš Afganis
tano grįžusi Jurga jau šį antradienį 
išvyksta koncertuoti į JAY kur su
rengs aštuonis koncertus. 

Radvilų rūmuose - „Lietuvos laikas" 
LAIMA APANAV1C1ENE 

Lietuvos dailės muziejus ir 
Čiurlionio galerijos (The Art Gallery 
of Čiurlionis. Inc., Lemont, JAV) 
suruošta paroda „Lietuvos laikas" 
2007 m. spalio 11 d., ketvirtadienį, 4 
vai. p. p. atidaryta Radvilų rūmuose 
(Vilniaus g. 22). Ji veiks iki gruodžio 
2 d. Tai trečioji Miko J. Šileikio ir 
Teofilio Petraičio premijų dailės kon
kursų ciklo paroda, kurios atidaryme 
teko dalyvauti ir šių eilučių autorei. 

Viskas prasidėjo 2004 m., kai 
Čiurlionio dailės galerijos, Ine valdy
ba, vadovaujama Leono Maskaliūno 
pasiūlė bendradarbiauti Lietuvos ir 
išeivijos dailininkams. Artėjant Lie
tuvos vardo paminėjimo tūkstantme
čiui Lietuvos dailės muziejus (LDM) 
ir Čiurlionio galerija, Inc., pasirašė 
sutartį - kartu rengti Miko J. Šileikio 
ir Teofilio Petraičio premijų dailės 
konkursų ciklą. Pagal ją penkios šio 
ciklo parodos 2005-2009 m. pakaito
mis rengiamos Vilniuje ir Lemonte. 
Spalio 11d. Vilniuje Radvilų rūmuo
se buvo atidaryta trečioji šio projek
to paroda, pavadinta „Lietuvos lai
kas". Pirmoji - „Lietuvos kelias" vy
ko taip pat Vilniuje, o antroji - „Iš
eivijos kelias" - Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemont. Konkursinių parodų 
temos skirtingos, bet tikslai tie patys 
- gaivinti ir stiprinti Lietuvos vi
suomenės istorinę bei pilietinę savi
monę, aktualinti Lietuvos istoriją. 
Konkurso laureatams Čiurlionio ga

lerija, Inc. skiria šešias premijas: tris 
Miko J. Šileikio (500, 300 ir 200 JAV 
dolerių) už tapybą ir skulptūrą ir tris 
tokio pat dydžio Teofilio Petraičio 
premijas už akvarelės ir grafikos kū
rinius. 

Suruošti tokią parodą nelengva. 
Malonu, kad kasmet joje dalyvauja 
vis daugiau dailininkų. Tai didelis 
organizatorių ir šių parodų kuratorės 
Julijos Mušinskienės nuopelnas. 

Prieš parodos atidarymą vyko 
spaudos konferencija, kurią vedė pa
rodos kuratorė J. Mušinskienė. Rei
kia pasakyti, kad Lietuvoje žurnalis-

v 

tai nemažai žino apie Čikagoje vei
kiančius Lietuvos dailės muziejų ir 
Čiurlionio galeriją. Tad L. Maskaliū-
nui trumpai papasakojus apie Čiur
lionio galerijos, Inc. veiklą, buvo 
užduota nemažai klausimų apie Či
kagos ir Lemont galerijose organizuo
jamas parodas, apie lietuvių dailinin
kų garsinimą tarp amerikiečių. 

Parodą atidarė LDM direktorius 
Romualdas Budrys, pakviesdamas 
jaunų muzikantų kolektyvą „Archi 
ąuartett" - Vitalija Benetytė (smui
kas), Kristina Morozovą (smuikas), 
Mantas Makrickas (altas), Gleb Pyš-
niak (violončelė) - muzikinei įžan
gai. Dailininkės Magdalenos Stankū
nienės prašymu man teko garbė 
įteikti gėles nuo Čikagos Čiurlionio 
galerijos, Inc. valdybos parodos ren
gėjams: L. Maskaliūnui, R. Budriui ir 
J. Mušinskienei. 

Trečiojoje „Lietuvos laiko" paro-

Astosi Vasiliauskaitės skulptūros, laimėjusios konkurse Miko J. Šileikio pir
mąją premija- Ievos Šadzevičienės nuotr 

doje dalyvauja apie 50 tapytojų, 30 
akvarelės ir grafikos kūrėjų, 10 
skulptorių. Iš viso pateikta per 200 
kūrinių, sukurtų 2000-2007 m. 

Konkurso vertinimo komisijos 
nariai: dr. Nijolė Tumėnienė, Va
lentinas Antanavičius, Kęstutis Gri
galiūnas, Gediminas Piekuras tikrai 
turėjo nemažai padirbėti, kol nus
prendė, kam skirti premijas. Po ilgų 
svarstymų Miko J. Šileikio premijos 
skirtos: 

Pirmoji - Astai Vasiliauskaitei už 
skulptūras „Tiltas", 2001; „Ratas", 
2003 ir „Atvertis", 2004. 

Antroji - Jūratei Bagdonavičiūtei 
už tapybos kūrinius: „Nakties žve
jai", 2004 ir „Rugpjūčio naktis", 

2000. 
Trečioji - Leonui Striogai už 

skulptūrų triptiką „Būsenos", 2005 
Trys Teofilio Petraičio premijos 

skirtos: 
Pirmoji - Nijolei Valadkevičiūtei 

už ofortus „Romantiška mozaika" I, 
II, III. 2007. 

Antroji - Vitoliui TruSiui už 
pasteles: „Tirpsta ledas". 2001; 
„Rugpjūtis". 2005; „Žaizda". 2006. 

Trečioji - Birutei Zokaitytei už 
ofortus: „Daina apie tėvynę" I, II. 
2000 ir „įrankio padavimas". 2000. Iš 
ciklo „Daina apie tėvynę". 

Lauksime kitos šio ciklo paro
dos, kuri kitais metais vyks Lemont, 
JAV. 
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Baltiją būtina kuopti 
MARI 1A GABRIENE 

Baltijos jūra neturi sienų. Todėl 
Palangoje susirinkę Baltijos šalių 
mokslo, keleivinių ir žvejybos uostų 
bei nevyriausybinių Europos Sąjun
gos organizacijų atstovai teigia, kad 
visos apie ją esančios šalys ir kiek
vienas žmogus turi padėti stabdyti 
vis didėjančią jūros taršą, praneša 
LTV „Panorama". Mūsų jūrą sekina 
išties platus asortimentas šiukšlių ir 
teršalų. -. 

Kartu su gintaru į krantą išmes
dama dvokiančius teršalus ir šiukšles 
Baltija įspėja apie didėjančią eko
loginės katastrofos grėsmę. Švedai 
suskaičiavo, kad kiekviename pusės 
kvadratinio kilometro jūros ruože yra 
net po keletą tonų šiukšlių. 

„Kamštelių, plastikinių butelių -
tai yra ta tarša, kuri matosi. Antras 
dalykas yra tinklai. Jie šiandien guli, 
tiesiog žvejų pamesti tinklai, kurie 
pakankamai didelę grėsmę daro 
todėl, kad ten įplaukusios žuvys pū
na", - teigia Valdas Jankauskas, pro
jekto „Baltijos jūros brizas" koordi
natorius Lietuvoje. 

Baltijos jūros dugnas nusėtas 
laivų nuolaužų, nuo pasaulinių karų 
likusių minų. Ypač didelę grėsmę 
kelia Baltijoje nuskandinto ir jau 
yrančio cheminio ginklo pakuotės su 
nuodingo iprito užtaisu. 

„Danai daugiausia vargsta su 
toksinėmis medžiagomis. Kai jie 
išplaukia į jūrą, netgi leidžiasi vais
tus, kad galėtų žvejoti", - pasakoja V 
Jankauskas. 

Įvairias žemės ūkio buities ir 
pramonines šiukšles bei nuotekas į 
Baltiją plukdo apie 200 įtekančių 
upių. Užterštas jūros vanduo pasi
keičia maždaug tik kas 30 metų, nes 
Baltija yra uždara, su Siaurės jūra ir 
Atlanto vandenynu ją sieja vos keli 
seklūs kanalai. 

Todėl sunkiųjų metalų ir chemi
nių medžiagų junginiai kaupiasi 
jūros augaluose, žuvyse, per juos 
patenka ir į žmonių organizmus. 

„Viena valstybė nieko negali 
padaryti - Baltijos jūroje sienos, kuri 
sustabdytų taršos plitimą, nėra. 
Todėl visos valstybės aplink Baltiją 
turėtų sujungti savo jėgas ir kartu 
stengtis išvalyti Baltijos jūrą", -
mano J. Pedersen, projekto „Baltijos 
jūros brizas" koordinatorius Dani
joje. 

Mokslininkai ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovai sutarė dar 
didesnį dėmesį skirti žmonėms auk
lėti - skatinti kiekvieno asmeninę 
atsakomybę, o gavus Europos Sąjun
gos finansavimą per artimiausius 
porą metų išvalyti iš Baltijos žvejų 
tinklus. 

Lrt.lt 

Margumynai 

Baltijos pajūryje sugauta iki šiol čia 
neregėta žuvis 

Baltijos jūroje ties Šventąja 
pagauta Lietuvos vandenyse iki šiol 
nesilankiusi šiltesnių vandenų žuvis 
- paprastasis jūrų liežuvis (Solea 
solea). 

Kaip pranešė Jūrų muziejus, 
neįprastą žuvį jūroje sugavo ir mu-

Paprastasis jūrų liežuvis (Solea 
solea). Iliustracija - Natūrai History 
Museum. 

ziejui perdavė žvejys Antanas Va
liukas. Jūros liežuvis buvo apgyven
dintas akvariume, tačiau tinklų pa
žeista žuvis gyveno tik porą dienų. 

Sugautasis paprastasis jūrų lie
žuvis buvo 29 cm ilgio ir 290 gramų 
svorio, tačiau šios rūšies žuvys gali 
užaugti iki 60-70 cm ilgio ir sverti 3 
kilogramus. 

Si dėl skonio ypač vertinama 
plekšninių būrio žuvis paplitusi 
Juodojoje, Viduržemio, Siaurės jūrose 
ir Vakarų Europos Atlanto van
denyno pakrantėse. Kaip ir dera 
plekšnėms, dieną ji praleidžia užsika-
susi smėlyje, o naktį medžioja smul
kius moliuskus, kirmėles bei kitus 
dugno bestuburius. 

Jūrų muziejaus akvariumo sky
riaus vedėjo Sauliaus Karaliaus nuo
mone, žuvis į Lietuvos vandenis užk
lydo atsitiktinai iš vakarinės Baltijos 
dalies. ; 

A t A 
ALDONA BARČUS -DAUKUS 
Mirė 2007 m. spalio 21 d. 
Nuliūdę liko sūnūs Terry J. Engle ir Michael E. Engle, duktė 

Sofija Apolonija Daukus. 
Velionė buvo dukra a.a. Sophie Barčus, žmona a.a. Willard 

Engle. 
A.a. Aldona buvo redaktorė Sophie Barčus radijo programos 

„Lietuvos aidai", kurioje išdirbo 55 metus; buvo Čikagos lietuvių 
moterų klubo narė; priklausė BALFui bei daugeliui kitų organi
zacijų. 

Velionė pašarvota antradienį, spalio 23 d. nuo 4 v. p.p. iki 8 v.v. 
Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. 

Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, spalio 24 d. 10 vai. ryto Brady 
-Gili laidojimo namuose. Po atsisveikinimo a.a. Aldona bus palaido
ta Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus-ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7606 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
ZUZANAI PUPIENEI 

. 
: 

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai ALDONAI 
BRIZGIENEI su vyru JUOZU, dukrai MARYTEI 
AMBROZAITIENEI su vyru dr. KAZIU, sūnui ANTA
NUI su žmona NIJOLE, sūnui JUOZUI su žmona 
NIJOLE, vaikaičiams: RAIMUNDUI, MARIUI, RA
MUNEI, AUDRONEI, NERYTEI, ANDRIUI, jų šei
moms, pro vaikaičiams, sesutei PRANUTEI SKRUO-
DIENEI su šeima bei kitiems giminėms Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Lai Dievo gailestingoji ranka ją globoja amžinybėje. 

Jadvyga Giedraitienė 
Aldona Grinienė 

Angelė ir Albinas Karniai 
Emilija Kiaunienė 

Roma ir Viktoras Masčiai 
Irena ir Mečys Silkaičiai 

AŠTUONIOLIKOS IR DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS 

A f A 
PETRAS IR ADA AUSIE JAI 

Mirtis atskyrė mus nuo tėvelių, bet jų 
meilė lydi mūsų žingsnius. 

Prašome draugus ir pažįstamus kartu su 
mumis juos atsiminti maldose. 

Pasiilgę liūdi: duktė Rita Heidemann, 
sūnus Linas Ausiejus, anūkės, giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Remklte ir platinkite katalikišką spaudą 

99 
99 

„Draugą"atminkite savo testamente. 

http://Lrt.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
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•Suvalkieč ių klubo valdyba spalio 
25 d. 1 vai. p. p. „Seklyčioje" rengia su
sirinkimą. Kviečiame dalyvauti visus 
narius. 

• S p a l i o 26 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre 7:30 vai. v. vyks Re
ginos Benson (Colorado) tekstilės darbų 
parodos „Vizijos" atidarymas. Dalyvaus 
autorė. Maloniai kviečiame visus į paro
dos atidarymą. 

• V i s i gerai žinome, kad Jauni 
mo centras yra lietuvybės išlaikymo 
švyturys, tad po vasaros atostogų 
Jaunimo centro Moterų klubo narės 
vėl grįžta prie darbų. Spalio 28 d., 
sekmadieni, po šv. Mišių 10:30 vai. r. 
visi kviečiami i Jaunimo centro kavi
nę. Būsite vaišinami mieliniais bly
nais su obuoliene. Turėsite progos 
pabendrauti su draugais, susipažinti 
bei paremti Jaunimo centrą. 

•Zarasiškių klubo valdyba spalio 
30 d. 1 vai. p. p. „Seklyčioje" rengia su
sirinkimą. Kviečiame dalyvauti visus 
narius. 

• V ė l i n i ų s u s i k a u p i m o a p e i g o s 
Įvyks lapkričio 4 d., 1 vai. p. p. Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse (111 St. 
ir Pulaski gatvių sankryža). Apeigas 
rengia Sv. Kazimiero kapų sklypų 
savininkų draugija. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti. Tuo įrodysime ar
kivyskupijai, kad mums labai rūpi iš
laikyti tėvelių ir prosenelių papro
čius su žvakių ir vainikų padėjimu. 
Dalyvaus šauliai. 

• P r o z i n i n k ė Birutė J o n u š k a i t ė 
savo kūriniuose mėgsta tyrinėti de
tales. Ypač jai art imas Punskas , kur 
ji gimė ir užaugo. Punskas ir jo aplin
ka liko jos mintyse ir raštuose. Lapk
ričio 4 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
vyksianti literatūros popietė vyks pa
sikalbėjimo forma. Atvykdami į susi
tikimą su rašytoja Birute Jonuškai
tė, kuri šiuo metu gyvena Lietuvoje, 
paremsite radijo laidas „Margutis II" 
dešimties dolerių auka. 

• K v i e č i a m e i k a s m e t i n ę madų 
parodą ,,Rudens simfonija", kuri 
įvyks lapkričio 11 d., sekmadienį, 
12.30 vai. p. p. PLC Jaunimo rūmuo
se, 14911 127th Street, Lemont. Pa
matysite ir galėsite įsigyti rūbų iš mo
deliuotojų Renatos Liutkienės ir Gied
rės Jurevičienės rūbų kolekcijų. Ren
ginys skirtas PLC paremti. Pietų ir 

bilietų kaina - 30 dol. Bilietus galite 
užsisakyti tel.: 630-257-0153 (Žibutė) 
arba 630-852-3204 (Daina). 

• O p e r o s choro tradicinis poky
lis šiais metais įvyks lapkričio 17 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje, 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago. Meninę programą 
atliks solistė Nida Grigalavičiūtė, 
muzikas Ričardas Šokas ir Operos 
choras (diriguos Jūratė Grabliaus-
kienė, akompanuos muzikas Manigir-
das Motekaitis). Vakaro metu vyks 
laimingų bilietų traukimas. Vaišins 
„Kunigaikščių užeiga", šokiams gros 
„Kaukas". Pelnas skiriamas naujos 
operos pastatymui. Stalus ir vietas 
pra-šome užsisakyti iš anksto tel.: 708-
439-6762 (Rima Urbonavičienė) arba 
630-257-6481 (Virginija Savrimienė). 
Jus kviečia Operos choras - savo daly
vavimu padėsite sumažinti naujos 
operos pastatymo išlaidas. 

• L a p k r i č i o 18 d., 3 v. p. p . Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Park, Čikagoje, rengiamas 
vargonų muzikos koncertas. Vargo
nuos - Jūratė Landsbergytė. Gir
dėsime kompozitorių M. K. Čiurlio
nio, V. Bartulio, J. S. Bach, D. 
Buxtehude, C. Franck kūrinius. 
Koncertą rengia - Siaurės Amerikos 
lietuvių muzikos sąjunga. Maloniai 
kviečiame visus apsilankyti. 

• L a p k r i č i o 25 d. 1 vai . p. p . PLC 
Fondo salėje vyks pianistės Frances 
Kavaliauskaitės (Covalesky) labdaros 
koncertas. Ruošia JAV LB Lemonto 
apylinkė. Surinktos lėšos bus skiria
mos Pasaulio lietuvių centrui. 

• Š i ų metu gruodžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyks Jaunimo centro pokylis. Šie
met Jaunimo centras švenčia sukak
tuvinę 50 metų šventę. 

• G r u o d ž i o 2 d., sekmadienį , 2 
vai. p.p. Saulių namuose, 2417 W. 
43rd. Street, Chicago, Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugija rengia Tilžės 
Akto 89-ių metų minėjimą. Kviečia
me visus atvykti. 

• K l a i d o s atitaisymas. Spa l io l8 
d. „Draugo" numeryje, darant parašą 
po nuotrauka pirmajame puslapyje, 
įsivėlė klaida. Nuotraukoje: antra iš 
kairės stovi Lilė Juzėnienė. Atsipra
šome už apmaudžią klaidą. 

Išeivijos dailininku dėmesiui 
Spalio 20 d. sukako 50 metu, ka i buvo atidaryta 

Čiurlionio galerija Jaunimo centre. 
Ta proga Čiurlionio galerija, 

padedant mecenatei Magdalenai Birutei Stankūnei-Stankūnienei, 
organizuoja jubiliejinę parodq-konkursq. 

Parodos atidarymas įvyks 
2008m. vasario 15 d., penktadienį, 7:30 va i . v. 

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago. 

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuviu kilmės išeivijos dailininkai, 
dirbantys bet kokia technika. Konkursui pri imami darbai padaryti po 2000 
metu. 

Darbus iki 2008 m. sausio 15 d. siusti: Konkursui, Čiurlionis Art 
Gallery, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 

Dailininkai bus premijuojami: Dvi I premijos po 500 dol. , dvi II premi
jos po 300 dol. ir dvi II premijos po 200 dol. Bus išleistas šios parodos kat
alogas. Tel. pasiteiravimui: 708-349-4768 (Laima Apanavtčienė). 

Poezijos vakaras 
„Jonas Aistis: asmuo ir kūryba" 

2007m. spalio 27 d., 
šeštadienį 7:30 vai. v. 

Latvių salėje, 
4 0 0 Hurley Avenue, Rockville, MD 

Poeto Jono Aisčio pagerbimo 
vakaras 

„JONAS AISTIS (1904-1973) -
POETAS, RAŠYTOJAS, 

LITERATŪROS KRITIKAS IR 
VISUOMENININKAS". 

Poezijos vakaro programoje: 
2007 m. JAV LB Kultūros tarybos Poezijos konkurso premijos įteiki

mai. Poezijos konkurso laureatais tapo Diana Šarakauskaitė ir Mindaugas 
Nas vytis 

Ištraukos iš kino filmo „Nemainyčiau šitos žemės į didžius tur tus" (J. 
Aistis" 

Pranešimai: 
„Jonas Aistis: asmuo ir jo kultūrinis palikimas" - Dalė Lukienė 
„Jonas Aistis - poetas" - Sigita Naujokaitienė 
Jono Aisčio poeziją deklamuos: Reda Macenytė, Danguolė Senuta, 
Rasa Kašetienė, Ilona Verbušaitienė. 

Vaišės - susipažinimas. 

Išleisti šie Jono Aisčio (Kuosa-Aleksandriškis, Kossu Aleksandravičius 
(1904.07.07 - 1973.06.13.) leidiniai: „Raštai", eilėraščių rinkiniai: 
„Eilėraščiai" (1932), „Imago mortis" (1934), „Intymios giesmės" (1935), 
„Užgesę chimeros akys" (1937, Valstybinė premija), „Be tėvynės bran
gios" (1942), „Nemuno ilgesys" (1947), „Sesuo buitis" (1951), „Kristali
niam karste" (1957). Taip pat išleisti: Esė ir prisiminimų knyga „Dievai 
ir smūtkeliai" (1935), „Apie laiką ir žmones" (1954), „Milfordo gatvės ele
gijos" (1969). Poetas yra parengęs leidinius „ Jurgio Baltrušaičio poezija" 
(1948), „Kazio Binkio lyrika" (1952), „Laisvės kovų dainos" (1962). Kartu 
su Antanu Vaičiulaičiu sudarė „Lietuvių poezijos antologiją" (1951). 

Poezijos vakarą ruošia 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba 

Jaunimo centro talkininkai išsiuntinėjo metinio vajaus laiškus su 
loterijos bilietais. Jūsų parama Jaunimo centrui, šiais metais šven
čiančiam 50 metų jubiliejinę sukakti, bus su dėkingumu Įvertinta. 

Nuotraukoje sėdi iš kairės: Jurgis Vidžiūnas, Viktorija Valavi-
čienė, Milda Šatienė, Algis Čepėnas ir Vaclovas Momkus. Stovi iš 
kairės: Antanas Valavičius, Rūta Jautokienė ir Viktoras Jautokas. 

Ramunė Račkauskas, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar metams ir paaukojo dienraščiui 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Enata Skrupskelis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu ji atsiuntė 
mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Labai Jums ačiū. 

Dalia Anysienė , gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo 
„Draugą" dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Drau
gui" dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą. 
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