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Ministerija: medikai turi teisę 
vadovautis savo sąžine 

Vyskupai kritikavo Sveikatos apsaugos ministerijos poziciją abortų atžvilgiu. 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) — 
Sveikatos apsaugos ministerija tei
gia, kad jos rengiama privaloma gy
dytojams norma, numatanti, jog spe

cialistas privalo mokėti atlikti nėštu
mo nutraukimą, nesikerta su medikų 
sąžinės laisvės principais. 

Atsakydama į Lietuvos vyskupų 

konferencijos kritiką, SAM sekreto
rė Rima Vaitkienė aiškino, kad 
akušeris ginekologas gali atsisakyti 
teikti nėštumo nutraukimo paslau
gą, jei tai prieštarauja jo morali
niams ar religiniams įsitikinimams, 
išskyrus būtinosios pagalbos teiki
mo atvejus, tačiau privalo mokėti tai 
padaryti. 

„Normoje 'Gydytojas akušeris 
ginekologas" kalbama apie tai, kad 
būtina mokėti atlikti būtinąją pagal
bą, kai nėštumas nutrūksta iki 22 
nėštumo savaičių. Tokie atvejai pasi
taiko, kai sustoja vaisiaus vystyma
sis, prasideda gausus moters gyvybei 
pavojingas kraujavimas, pastebima 
su vaisiaus gyvybe nesuderinama 
raidos anomalija", — teigia R. Vait
kienė. 

Ji pabrėžia, kad Jungtinių Tau
tų, Pasaulio sveikatos organizacijos 
ir kitų tarptautinių organizacijų, 
tarp jų ir katalikų, deklaracijose nu
matyta, kad akušeris ginekologas 
turi mokėti atlikti visas procedūras 
ir intervencijas. 

Nukel ta i 6 psl. 

Parskraidinti nušautų lietuvių pelenai 
Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) — 

Vilniaus oro uoste trečiadienį nusilei
dęs lėktuvas į gimtinę sugrąžino dvie
jų JAV nužudytų lietuvių pelenus. 
Urnas su 25 metų Ingos Bandzevičiū-
tės-Contreras ir 28 metų Martyno Si-
mokaičio palaikais pargabeno Mar
tyno draugės mama, nes ji vienintelė 
turėjo galiojančią JAV vizą, rašo „Lie

tuvos žinios". 
„Moteris mums labai labai pagel

bėjo, net neįsivaizduoju, ką būtų tekę 
daryti", — kalbėjo šalia Kauno, Ra
mučiuose gyvenanti nužudytosios In
gos Bandzevičiūtės motina Regina 
Bandzevičienė. 

Apie tragediją, įvykusią JAV ly
giai prieš savaitę, informacija Lietuvą 

pasiekė pavėlavusi. Oficialiai praneš
ta, kad 38 metų lietuvis verslininkas 
Georgia valstijoje nušovė du savo tau
tiečius ir pasislėpė. 

Tiesa, po dviejų dienų, praėjusį 
šeštadienį, R. Milinavičius pats pasi
davė policijai ir prisipažino nužudęs 
savo bendrovės „R.M. Auto Interna
tional" darbuotojus. 

numeryje: 
Sugriuvo tiltas per Mississippi 

•Sporto apžvalga. 
2007 m. ŠALFASS 
kalendorius (II dalis). 
Futbolas. Beisbolas. 
Įvairios sporto žinios. 
•Vaiku smauglys. 
•LR garbės konsulai 
Amerikoje garsina 
Lietuvos vardą. 
•Turime mokėti viską. 
•Palanga, 1940 m. — 
Dresden, 1945 m. (3) 
•Kaip kalbame. 
•Kaimo tematika V 
Pastarnoko kūryboje. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Minneapolis , rugpjūčio 2 d. 
(„Reuters7BNS/„Draugo" info.) — 
Minneapolis miesto centre trečiadie
nį, vakarinės transporto spūsties me
tu, sugriuvus tiltui, automobiliai kri
to į Mississippi upę ir žuvo mažiau
siai 4 žmonės, pranešė pareigūnai. Iš 
pradžių manyta, kad žuvusiųjų yra 9, 
tačiau vėliau gelbėtojai patikslino in
formaciją. 

Ant tilto, statyto prieš 40 metų, 
buvo susidariusios automobilių eilės. 
Jam su didžiuliu trenksmu sugriu
vus, kai kuriuos automobilius už
vertė betono luitai, o dešimtys kitų 
nukrito į upę. 

150 m ilgio perdanga, ant kurios 
buvo aštuonių juostų kelias ir kuri 
buvo remontuojama, maždaug 6 vai. 
5 min. vakaro įlinko ir įgriuvo. 

Tiltas buvo maždaug 20 m iški
lęs virš upės. 

„Tiltas pradėjo griūti, visur skri
do automobiliai, mačiau artėjantį 
vandenį", — pasakojo Catherine 
Yankelevich, kuri tuo metu, kai tiltas 

Sugriuvęs 1-35 W tiltas. 

griuvo, važiavo per jį. 
Jos automobilis atsidūrė vande

nyje, bet ji sugebėjo atidaryti langą ir 
plaukte pasiekti krantą. 

Pareigūnai patvirtino, kad 30 
žmonių laikomi dingusiais, pranešė 
Minneapolis laikraštis „Star-Tribu-
ne". Nukel ta į 7 psl. 

Premjerą Gediminą Kirkilą papiktino 
norvegų politologo nuomonė. 

Premjerui 
norvego 
pozicija atrodo 
nedraugiška 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) — 
Premjeras Gediminas Kirkilas „ne
draugiška" ir nepagrįsta vadina nor
vego politologo Svenn Arne Lie kri
tišką diagnozę Lietuvos demokratijos 
būklei. 

„Nesutinku su tokia diagnoze. 
Tai labai nedraugiška visų pirma. Aš 
labai sunkiai įsivaizduoju, kad Lietu
vos politologai galėtų panašiai kal
bėti apie Norvegiją. Juo labiau, kad 
nieko konkretaus jis nepateikė. Ne
perskaičiau nė vieno konkretaus fak
to", — G. Kirkilas komentavo Lietu
voje kurį laiką gyvenusio ir vietos ži-
niasklaidoje cituoto norvego mintis. 

Politologas, be kita ko, teigė, jog 
Lietuvos Nukel ta į 6 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

ŠALFASS praneša 

2007 m. SALFASS varžybų 
kalendorius 

Pateikiame 2007 metų ŠALFASS 
varžybų kalendoriaus II dalį, api
mančią renginius nuo 2007 m. liepos 
1 d. iki gruodžio 31 d. Kalendorius 
ap ima tik metines SALFASS pir
menybes bei kitokias didesnės apim
ties varžybas. Apie kiekvienas varžy
bas bus paskelbta plačiau atskirai. 
Pakeitimai bei papildymai taip pat 
bus nuolat skelbiami. 

22 SIS S. Amerikos Lietuvių 
k v i e s t i n i s So f tbo lo turnyras 
įvyks 2007 m. rugpjūčio 25—26 d. 
Wasaga Beach, Ont., Kanadoje. Tai 
yra „Co-Ed" (mišrių komandų) tipo 
turnyras . Informuoja: Sonia Houle , 
498 Glenlake Ave., Toronto, On M6P 
1H1, Canada. Tel. 416-762-0636. EI. 
paštas: sonia@baseballweekend.ca 

2007 m. S. A. Lietuvių indivi
dua l ias ir komandines golfo pir
m e n y b e s rengia Cleveland Lie
tuvių golfo klubas, 2007 m. rugsėjo 1 
ir 2 dienomis, Renaissance Quail 
Hollow, Resort, 11080 Concord-
Hambden Rd., Painesville, Ohio (1-90 
& State Rt. 44). Tel. 800-792-0258. 
Informuoja: Algis Nagevičius, 1150 
Chapman Lane, Unit 31, Medina, OH 
44256. Tel. 330-721-2424. EI. paštas: 
stonemed5@hotmail.com 

2007 m. S. A. Lietuvių lauko 
t e n i s o p irmenybes rengia Čikagos 

lietuvių teniso klubas, 2007 m. 
rugsėjo 1, 2 ir 3 dienomis, Oak Lawn, 
IL (Čikagos priemiestis). Informuoja: 
Vytas Balčiūnas, 128 South Stone 
Ave., LaGrange, IL 62525, USA. Tel. 
708-288-4531. EI. paštas: 
vytas404@yahoo.com 

2007 m. Š. Amerikos Baltie-
čių stendinio (skrendančių taikinių 

v 

— „Trap") Šaudymo pirmenybės 
numatomos 2007 m. rugsėjo 8 d., šeš
tadieni, Hamilton LMŽK „Gied
raitis" šaudykloje, netoli Hamilton, 
Ont., Kanadoje. Rengia lietuviai. In
formuoja Kazimieras Deksnys, 
SALFASS šaudymo sporto vadovas, 
1257 Royal Drive, Burlington, ON 
L7P 2G2, Canada. Tel. ir Fax: 905-
332-6006. EI. paštas: kdeksnys@ 
cogeco.ca 

Lietuvių 2007 metų lengvo
sios atletikos varžybos vyks 2007 
m. rugsėjo 16 d., sekmadienį, Cleve
land, Ohio. Rengia Cleveland LSK 
„Žaibas". Varžybas numatoma vyk
dyti vyrų, moterų ir visose jaunimo 
bei veteranų klasėse. Informuoja: 
Algirdas Bie lskus , 34251 Ridge 
Rd., Apt. 408, Willoughby, 0H 44094-
2969. Tel. 440-833-0545; Fax: 216-
481-6064; EI. paštas: Vyts@VPAcct. 
com 

Hamilton LMŽK „Giedrai

tis" metinės 2007 m. Šaudymo 
varžybos ir kartu 2007 m. ŠALFASS 
pirmenybės numatomos 2007 m. rug
sėjo 22 ir 29 dienomis Hamilton 
LMŽK „Giedraitis" šaudykloje. Rug
sėjo 22 d., šeštadienį, vyks smulkaus 
kalibro kulkinių šautuvų .22 cal. 
varžybos. Rugsėjo 29 d., šeštadienį, 
vyks stendinio šaudymo („Trap") 
varžybos. Informuoja Kazimieras 
Deksnys (žiūrėkit anksčiau). Papil
doma inf: Jonas Stankus, tel. 905-
545-5432. 

2007 m. Š. Amerikos Baltie-
čių plaukimo pirmenybės įvyks 
2007 m. spalio 27 d., šeštadienį, 
3 vai. p.p., McMurchy Pool (25 m), 
Brampton, Ont., Kanadoje. Varžybos 
vyks visose klasėse. Lietuvius infor
muoja: Mrs. Catherine Jotautas, 
35 Cumberland Dr., Brampton, ON 
L6V 1W5, Canada. Tel. 905-457-
7664. EI. paštas: caromire@sympati-
co.ca Papildomas ryšys: Algirdas 
Bielskus (žiūrėkit anksčiau). Lie
tuvių metrinės pirmenybės išveda
mos iš baltiečių. 

2007 m. S. A. Lietuvių šach
matų pirmenybės numatomos šį 
rudenį Čikagoje. Tiksli data bus pa
skelbta artimoje ateityje. Informuo
ja: Paulius Majauskas, 5445 Lee 
Ave., Downers Grove, IL 60515. Tel. 
630-769-1010. EI. paštas: PMajaus-
kas@gmail.com 

2007 metų Metinis visuotinis 
SALFASS suvažiavimas šaukia
mas 2007 m. lapkričio 16 d., šeštadie
nį, 11 vai. ryto, Cleveland Lietuvių 
namuose, 877 East 185th Street, 
Cleveland, Ohio, USA. Vienas iš svar
biausių darbotvarkės punktų bus 
naujos ŠALFASS vadovybės rinki
mai. 

Visų varžybų reikalais galima 
kreiptis ir į Algirdą Bielskų, 
ŠALFASS gen. sekr. 

ŠALFASS centro 
valdyba 

TURIME 
MOKĖTI 
VISKĄ 

Pokalbis su Mackinac 
regatos nugalėtojais 

Neseniai mūsų dienraštyje buvo 
išspausdinta žinutė apie Gyčio ir 
Tomo Petkų bei kitų komandos narių 
iškovotą Mackinac Cup Division per
galę 2007 metų Chicago Yacht Club 
Rače to Mackinac regatoje. Skaityto
jų dėmesiui siūlome pokalbį su bu
riuotojais Gyčiu ir Tomu Petkais. 

- Ar seniai žavitės buriavimo 
s p o r t u ? Kaip pas ir inkote šią 
spor to šaką? 

Gytis: Buriuoti pradėjau būda
mas maždaug 15 metų. Mano dėdė 
turėjo burlaivį ir kartą pakvietė daly
vauti regatoje. Nuo tos dienos ir su
sižavėjau. Buriavome su juo daug 
metų. Bet atėjo laikas laivą parduot. 
Daugelį metu neburiavau. Bet štai 
prieš 30 metų Tomui ir man pasi
taikė proga įsigyti mažą burlaivį. 
Nuo to laiko mes pradėjome buriuoti 
savo laivais. Nukelta į 5 psl. 

2007 m. Čikagos lietuvių 
teniso varžybų nuostatos 

Varžybos rengiamos 2007 m. 
rugsėjo 1 -3 d. Atidarymas 8 v. ryto 
OAK-LAVVN RACQUET&FITNESS 

CLUB, 10444 S.Cemral 
OAK LAWN, IL 60453 
Tel.: 708-857-2215 

GRUPĖS: Motery - vieneto ( 1 7 + ) , 
dvejeto ( 17+ ). Vyru - vieneto ( 
17+, 4 0 + , 50+, 60+ ), dvejeto (17+, 
50+ ). Mišraus dvejeto ( 17+ ). 
Jei dalyviu skaičius grupėje mažes
nis arba didesnis negu 8, varžybų 
organizatoriai pasilieka teisę keisti 
šias nuostatas. 
TAISYKLĖS: Grupėje žaidėjai su
skirstomi pagal reitingų, jam ar jai 
nesant — traukiami burtai. 
Susitikimai grupėje žaidžiami olim
pine sistema, išaiškinant visas vietas. 
Tarpusavio susitikimas žaidžiamas 
iki 8 laimėtu geimu, o dėl 1 -2 ir 3-
4 vietų — iki 2 laimėtų setų. 
REGISTRACIJA: Varžybų dalyviai 
privalo užsiregistruoti iki rugpjūčio 
mėn. 25 d. ei. paštu: vytas404@ 
yahoo.com; tel.: 7082884531 . 
Pageidautina nurodyti gimimo me
tus (tik vyrams) ir grupę, kurioje ruo
šiamasi dalyvauti. Startinis moke
stis — 40 dol. Vakaronės dalyviams 
— papildomas mokestis. 
APDOVANOJIMAI: Varžybų nuga
lėtojai ir prizininkai apdovanojami 
medaliais. 

Varžybų organizatoriai 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $150.00. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metu $80.00 • 3 mėn. $57.00 

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

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į 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 į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.0O «1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius -
kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 

kultura@draugas.org 
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, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 
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VAIKŲ SMAUGLYS 
PETRAS PLUMPA 

Šiuo metu Lietuvoje apie 50 proc. 
jaunuolių ne t inka karo tarnybai . 
Priežastį surasti nėra sunku. Lie
tuvoje nuolat daugėja asocialių, gir
tuokliaujančių šeimų, kurių šiuo 
metu yra per 16,000. Jose yra dau
giau kaip 36,000 vaikų. Pasinaudojus 
švedų mokslininko Nylander tyrimų 
duomenimis, girtuokliaujančiose šei
mose 29 proc. vaikų psichiškai ne
sveiki, 5 proc. ryškiai psichiškai atsi
likę, 8 proc. labai blogai mokosi. Šią 
tyrimo metodiką pritaikius Lietuvai, 
išeina gana įspūdingi suluošintų vai
kų skaičiai. 

Lietuvoje per 10 metų girtau
jančių (geriančių kas trečią dieną) 15-
16 metų berniukų skaičius išaugo 
keturis "kartus, o to paties amžiaus 
mergaičių - penkis kartus. Tik 2 
proc. 15-16 metų vaikų nevartoja 
alkoholio. 2005 m. atliktas namų 
ūkio tyrimas parodė, kad pagrindi
niai nepilnamečių mergaičių mėgsta
mi gėrimai yra sidras ir alkoholiniai 
kokteiliai, nepilnamečių berniukų -
alus. Būtent šios prekės yra dažniau
siai reklamuojamos. 

sleiviai. Visada atsiranda „gerada
rių", kurie, vaikų paprašyti, jiems 
nuperka kvaišalų. Nors tėvai ir 
mokytojai stengiasi nuslėpti vaikų 
girtuokliavimo faktus, tačiau vis daž
niau girti vaikai patenka i medicinos 
Įstaigas. 

Apkvaišę mokiniai tampa įžūlūs 
ir agresyvūs kitų moksleivių ir moky
tojų atžvilgiu. Tokių smurtaujančių 
vaikų jau yra apie 20 proc. Specia
listų duomenimis, mokykloje nuo 
moralinio ar fizinio smurto kenčia 
apie 70 proc. moksleivių, net patys 
mokytojai yra mokinių terorizuojami. 
Vis dažniau mokytojai ima bijoti savo 
mokinių, nes, patirdami įžeidinė
jimus ir grasinimus, nedrįsta jų su
drausminti, kad nebūtų apkaltinti 
vaikų teisių pažeidimu. 

Vis dažnesni atvejai, kai girti 
paaugliai užpuola, apiplėšia, suluoši
na ir net nužudo suaugusiuosius. 
Kasmet kapinėse girti paaugliai iš
varto ir sudaužo po kelias dešimtis 
paminklų. Nuolat jaunėja krimina
linių nusikaltėlių amžius. Tyrimai 
parodė, kad daugiau kaip du trečda
liai nepilnamečių nusikaltėlių pra-

Neįgalūs vaikai yra didžiausia nelaimė šeimai, o psichiškai 
ir fiziškai neįgalių piliečių daugėjimas yra didžiausia grėsmė 
tautai ir valstybei. Jeigu valstybės politikoje dabartinės ir 
būsimųjų kartų sveikata bei visavertiškumas nėra prioritetai, 
tuomet tokios valstybės egzistavimas nebetenka prasmės. 

Todėl Lietuvoje jau įsigali vaikų 
alkoholinės psichozės reiškiniai, o 
vaikai, per visokius renginius atsi
dūrę alkoholinės komos būsenoje, 
tapo įprastu reiškiniu. Gydytojai kon
statuoja nuolat didėjantį depresuotų, 
pakrikusios psichikos, nevaisingų ir 
linkusių į savižudybę gyventojų 
skaičių. Turint omenyje, kad alko
holizmas greitai plinta tarp paauglių 
ir vaikų, minėtų susirgimų daugėji
mas ir visuomenės išsigimimas yra 
neišvengiamas. Tai žymiai blogiau, 
negu piliečių bėgimas iš Lietuvos, nes 
emigrantai dar gali sugrįžti, o išsi
gimėliai į normalų gyvenimą nebe
grįžta. 

Neįgalūs vaikai yra didžiausia 
nelaimė šeimai, o psichiškai ir fiziš
kai neįgalių piliečių daugėjimas yra 
didžiausia grėsmė tautai ir valstybei. 
Jeigu valstybės politikoje dabartinės 
ir būsimųjų kar tų sveikata bei 
visavertiškumas nėra prioritetai, 
tuomet tokios valstybės egzistavimas 
nebetenka prasmės. 

• • • 

Atrodo, kad mūsų nepriklauso
mos valstybės politika iš esmės buvo 
ir tebėra nukreipta tik į vakarietiškos 
medžiaginės gerovės kūrimą, pa
miršus patį svarbiausią žmogaus gy
venime dalyką - sveikatą, kurią 
Pasaulio Sveikatos organizacija api
brėžia kaip fizinę, dvasinę ir socialinę 
gerovę. Būtent tokios sveikatos sto
koja Lietuvos gyventojai, todėl bėga 
iš gyvenimo arba iš Lietuvos. Jeigu 
tokių bėglių skaičiumi Lietuva 5 kar
tus lenkia kaimynes Lenkiją, Latviją 
ir Estiją, tai ne todėl, kad Lietuvoje 
medžiaginis pragyvenimo lygis būtų 
penkis kar tus žemesnis, bet kad 
Lietuvos valstybė yra pamotė sa
viems piliečiams. 

Lietuvoje nereti atvejai, kai už 
kelių dešimčių metrų nuo mokyklos 
yra alaus ir rūkalų kioskai, šalia 
kurių per pertraukas būriuojasi mok-

dėjo vartoti alkoholį dar neturėdami 
16 metų. 

• • • 

Aplaidus politikų ir teisėsau
gininkų požiūris į gausėjančią jaunų 
vandalų, girtuoklių ir chuliganų 
kartą, sukuria slogią gyvenimo ap
linką, dėl kurios daugelis jautresnių 
paauglių nori pabėgti iš gyvenimo 
arba į kitas šalis. Kaip pažymima 
Pasaulio Sveikatos Organizacijos 
ataskaitoje, Lietuva jau nuo 2002 
metų tapo pirmaujančia šalimi pagal 
vaikinų nuo 15 iki 19 metų savižudy
bių skaičių - 38,4 mirtys 100 tūkst. 
gyventojų (Estijoje - 24,1; Latvijoje -
12,7). Tarp merginų Lietuvoje 8,8 
savižudybės 100 tūkst. gyventojų 
(Latvijoje - 3,3; Estijoje - 1,9). 

Turint omenyje, kad Estijos ir 
Latvijos ekonominis gyvenimo lygis 
beveik nesiskiria nuo Lietuvos, dėl 
tokios tragiškos padėties turime pri
pažinti tiesiog nusikalstamą mūsų 
šalies politikų nesirūpinimą jauno
sios kartos moraliniu ugdymu, pre
vencine apsauga nuo žalingų įtakų ir 
baudžiamosios atsakomybės už jauni
mo žalojimą ignoravimu. 

Panašiose situacijose atsidūru
sias šalis gelbsti griežtos priemonės: 
alkoholio reklamos draudimas, alko
holinių gėrimų kainų kėlimas, pri
einamumo mažinimas, griežta nele
galios prekybos kontrolė. Lietuva 
nevykdo nė vienos iš šių priemonių, o 
Vyriausybė ir toliau siekia prekybos 
alkoholiniais gėrimais plėtimo. 

Užsienio šalių praktika rodo, kad 
vien šnekos apie alkoholio žalą teigia
mų rezultatų neduoda, nes proalko-
holinė žiniasklaida daro kur kas ga
lingesni neigiamą poveikį. Todėl būti
na pradėti kovą dviem kryptimis: ad
ministracinėmis priemonėmis ir švie
timo išplėtojimu visose mokyklose. 

„Atei t i s" Nr. 4, 2007 m. 
(straipsnis sutrumpintas) 

Kitokių epidemiJŲ 
belaukiant 

DALIA CIDZIKAITE 

Vos prieš kelias dienas kone visi pagrindiniai Amerikos laikraščiai 
pirmuose puslapiuose paskelbė Harvard Medical School atlikto 
tyrimo rezultatus, kurie parodė, jog svorio priaugimas ir nutuki

mas nuo vieno žmogaus lig kito plinta lyg koks virusas ar epidemija. 

Jau ne pirmus metus vis didesnis ir nepaliaujamai didėjantis nutu
kusių žmonių skaičius ne tik Amerikoje, bet ir kituose pasaulio kraštuose 
kelia medikų ir visuomenės rūpesti bei susilaukia vis daugiau jų dėmesio. 
Spėliojimų, kodėl taip masiškai tunkama, yra įvairių, tačiau šis naujausias 
tyrimas, skirtingai nuo kitų šią problemą bandančių išspręsti studijų, 
atkreipė dėmesį į nutukimą kaip socialini reiškinį. Anot tyrimui vado
vavusio Nicholas A. Christakis, socialinė aplinka, t. y, tai su kuo jūs ben
draujate, draugaujate ar gyvenate bendrą gyvenimą, pasirodė nepaprastai 
svarbus veiksnys, žmogui priaugant svorio. Todėl pastarasis tyrimas nus
tatė, jog vienam iš sutuoktinių priaugus svorio, galimybė, kad ir kitas 
sutuoktinis per dvejus-ketverius metus taps sunkesnis ar sunkesnė, pa
didėja 37 procentais; jeigu vyras yra nutukęs, galimybė, kad tas pats atsi
tiks ir su jo broliu, išauga iki 40 proc. 

Atrodytų, kad atradimas, jog svorio priaugama tam tikrose šeimose, 
drauge valgant tą patį nesveiką maistą, turint panašius netinkamus 
pomėgius ir kartu leidžiant fizinės veiklos gausumu nepasižymintį lais
valaikį, jau neturėtų mūsų stebinti, tačiau naujausias tyrimas nurodo dar 
kai ką — anot naujos studijos, galimybė nutukti dar labiau išauga ne tarp 
šeimos narių, bet draugų, čia nutukusių žmonių skaičius šokteli net iki 
171 procento! Sis skaičius priklauso ne nuo to, kaip dažnai drauge leidžia
me laiką greitojo maisto restoranuose, bet kokie geri draugai esame. Dar 
daugiau, pasirodo, jog svorio priaugimas ir nutukimas persimeta ne į tik 
šalia gyvenančius draugus, jis gali nevaržomai nukeliauti šimtus kilo
metrų ir užpulti jus gyvenančius ne tik kitame mieste, bet kitoje valstijo
je ar net kitame žemės pusrutulyje. Harvard medicinos mokyklos atlikti 
tyrimai rodo, jog nutukti lengvai galima ir gyvenant gana toli vienas nuo 
kito. Tad pamirškime genus, netinkamą maitinimąsi, fizinės veiklos 
trūkumą, žalingus įpročius, apsidairykime aplink ir pažiūrėkime, kas 
gyvena šalia mūsų, kas yra geriausi mūsų draugai. Ne veltui sakoma, blo
gas pavyzdys užkrečia arba parodyk, kas tavo draugas ir aš pasakysiu, kas 
tu pats esi. 

Su visiškai kitokia epidemija ar virusu kovojama Lietuvoje. Lietuvoje 
per 10 metų girtaujančių 15-16 metų berniukų skaičius išaugo keturis 
kartus, o to paties amžiaus mergaičių — penkis kartus. Šiuo metu 
Lietuvoje apie 50 proc. jaunuolių netinka karinei tarnybai. Nuolat daugė
ja ir asocialių šeimų, kurių šiuo metu yra daugiau nei 16,000 — vieną po 
kitos Lietuvos bėdas vardija Petras Plumpa savo straipsnyje „Vaikų 
smauglys" (jį sutrumpintą spausdiname šiame puslapyje). Palyginti su 
nutukimu šioji alkoholizmo, ypač tarp nepilnamečių ir jaunimo, rykštė 
suduoda kur kas skaudžiau, o ir jos pasekmės kur kas liūdnesnės. Vis 
dėlto nors ir kokie skirtingi šiedu reiškiniai būtų, nesunku surasti ir jiems 
bendrų vardiklių. O jų, pasirodo, yra nemažai: žalinga aplinka šeimoje, 
draugų įtaka, netinkamas auklėjimas, švietimas. Tačiau egzistuoja ir dar 
vienas veiksnys, kurį Harvard tyrėjai nurodė, analizuodami nutukimo 
išplitimą. Tai — susitaikymas su pačia mintimi, mūsų prisitaikymas, nes
varbu, ar tai būtų svorio priaugimas, nutukimas ar girtuokliavimas. 

Jeigu vis daugiau mūsų visuomenės narių svorio priauga ar girtuok
liauja ne dėl genų, ne dėl netinkamos dietos ar gero sektino pavyzdžio 
nebuvimo, o vien todėl, kad mes, aplinkiniai, paprasčiausiai prisitaikome 
prie pasikeitusių sąlygų, priimame savo šeimos narius ir draugus tokius, 
kokie jie yra, o tuo pačiu ir patys, norėdami to ar ne, nepastebimai kei
čiamės ir pamažu tampame panašūs į juos, kodėl tokie bruožai kaip 
rūpestis ir pagalba artimui, gerumas, pasiaukojimas, atsakomybė neplin
ta taip lengvai kaip nutukimas ir alkoholizmas tarp draugų ir šeimos 
narių? Ar kada nors gerumo, rūpinimosi kitu, pasiaukojimo epidemija 
taps užkrečiama? Ar sulauksime susipratimo viruso? Ir ar kas nors kada 
nors imsis daryti tokius tyrimus? 

m 
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LR GARBĖS KONSULAI AMERIKOJE 
GARSINA LIETUVOS VARDĄ 

Praėjusiame, rugpjūčio 2 dienos, „Drauge" išspausdinome LR Garbės generalinės konsulės Ingridos Bublienės straipsnj apie liepos 
4 dienq Vilniuje įvykusį trečiqjį Lietuvos garbės konsulu suvažiavimą. Šiais metais surengto garbės konsuly suvažiavimo tikslas buvo 
supažindinti garbės konsulus su svarbiausiomis Lietuvos aktualijomis, įvairiŲ šalies sričių raidos kryptimis ir galimybėmis. Suvažiavime 
dalyvavo daugiau nei 100 garbės konsulu iš 56 saliu, tarp JŲ ir keletas garbės konsulų iš Amerikos. 

w 

R. A, Cesonis: „Visada reikia būti 
pasiruošusiam garsinti Lietuvos vardą 

Vienas iš garbės konsulų suvažia
vime Vilniuje dalyvavusių svečių LR 
Garbės konsulas New York Rimas 
Cesonis teigė, jog tapti garbės kon
sulu jį pakvietė ambasadorius Vygau-
das Ušackas, atsižvelgęs į jo daugelio 
metų veiklą Lietuvių Bendruome
nėje, vadybininko patirtį vienoje 
didžiausių JAV Įmonių - General 
Electric Co., dalyvavimą Demokratų 
partijoje ir darbą ambasadoriaus 
Alfonso Eidinto konsultacinėje tary
boje. Konsulo teigimu, tai labai įdo
mus darbas, kurį jis atlieka jau 
ketvirti metai. 

Paklaustas, kokį įspūdį paliko 
neseniai įvykęs susitikimas Vilniuje, 
Cesonis teigė, jog ,,su važiavimas, ku
riame dalyvavo iš viso pasaulio 
kampų suvažiavę LR Garbės kon
sulai, .buvo įdomus, naudingas ir 
kolegiškas". Jo teigimu, į šį suvažia
vimą buvo pakviestos ir antrosios 
konsulų pusės, kurioms buvo sureng
ta atskira programa. Ypač konsulą su
domino dr. Gitano Nausėdos paskaita 
apie šiuolaikinę Lietuvos ekonominę 
situaciją bei jo žvilgsnis į ateitį. Pasak 
Cesonio, buvo įdomu išgirsti iš įvai
rių pareigūnų apie tai, kokį didelį 
iššūkį Vilniui ir visai Lietuvai atneš 
2009 metai, kai Lietuva taps Europos 
kultūros sostine. 

Pietų metu ir per vakaro priėmi-

/ / 

mus buvo galimybė susipažinti ir už
megzti naujas pažintis su kolegomis 
iš kitų šalių. Rimui Česoniui buvo 
labai įdomu pasikalbėti su konsulais 
iš Pietų Afrikos, Maroko, Turkijos ir 
Singapūro. „Paskutinę konferencijos 
dieną visi konsulai buvo pakviesti į 
įspūdingą vėliavos pakėlimo cere
moniją S. Daukanto aikštėje, kur 
klausėmės Prezidento Valdo Adam
kaus žodžio ir žavėjomės karių pa
sirodymais. Vakare turėjome garbę 
dalyvauti Prezidento priėmime, ku
riame apsilankė pora tūkstančių 
žymių Lietuvos asmenybių. Žavėjausi 
Prezidentu Adamkumi, kuris taip 
nuoširdžiai bendravo su tokia dau
gybe svečių," — pasakojo Cesonis. 

Kalbėdamas apie savo darbą, 
Cesonis pabrėžė, jog atstovauti Lie
tuvai Amerikoje yra didelė garbė ir 
atsakomybė. Anot jo, garbės konsului 
.„visada reikia būti pasiruošusiam 
garsinti Lietuvos vardą, jį ginti, pri
žiūrėti Lietuvos interesus ir vykdyti 
užduotis iš Užsienio reikalų ministe
rijos per savo diplomatines instituci
jas, rūpintis, kad nebūtų pažeistos 
Lietuvos piliečių teisės JAV" 

Pagrindinės konsulo savybės, 
Cesonio manymu, yra meilė Lietuvai, 
pasiaukojimas, darbštumas, padorus 
elgesys ir aistra savo darbui. 

Thorsteinn T. Gislason: 
Stengiuosi būti pasiekamas visiems 

LR Garbės konsulas New Hamp-
shire dr. Thorsteinn T. Gislason, inži
nierius pagal profesiją, verslininkas 
pagal pašaukimą (maistą ir gėrimų 
importas), LR garbės konsulu tapo 
2002 metų pavasarį. Tai, pasak Gis
lason, įvyko dr. Nijolės Žambaitės, 
šiuo metu dirbančios ambasadore 
Belgijoje, dėka. Su ja Gislason susi
pažino LR ambasadoje Washington, 
DC, bendradarbiaujant ekonomikos 

srityje. Prieš tai Gislason dirbo kon
sultantu Pasaulio banke. Visa ši veik
la, jo teigimu, ilgainiui atvedė jį į 
keletą besivystančių šalių, tarp jų ir 
Lietuvą. 

Liepos mėnesį įvykusį LR garbės 
konsulų suvažiavimą Vilniuje Gisla
son įvertino kaip naudingą, suteikusį 
daug geros ir praktiškos informacijos 
dalyviams. Kaip ir LR Garbės kon
sulas Cesonis, jis taip pat džiaugėsi, 

Liepos 6 d. Prezidento Vaido Adamkaus priėmime. IŠ kairės: Astra Michels, 
užjos - konsulas iš Rochester Rimas Cesonis, šalia R. Cesonio žmona Rima 
ir LR Prezidentas Valdas Adamkus. 

jog suvažiavimas suteikė progą susi
tikti su kitais konsulais, užmegzti 
tvirtesnius bendradarbiavimo ryšius, 
taip pat artimiau susipažinti su. LR 
Užsienio reikalų ministerijos darbuo
tojais. 

Gislason didžiuojasi galįs atsto
vauti Lietuvos Respublikai New 
Hampshire valstijoje. Daktaro laipsnį 
gavęs Dartmouth College šiuo metu 
Gislason gyvena apie 35 mylias nuo 

Boston centro, jo biurai yra įsikūrę 
netoli nuo namų Burlington, Massa-
chusetts. Savo kaip LR Garbės kon
sulo darbą jis nusakė trumpai: „Sten
giuosi būti pasiekiamas visiems, 
kurie domisi Lietuva — tiek lietu
viams, tiek ir kitų tautybių žmonėms, 
taip pat padėti visuose reikaluose, 
vienaip ar kitaip susijusiuose su 
Lietuva. 

Astra J. Michels: Meilę ir patriotiškumą 
Lietuvai įskiepijo tėvas 

Iš kairės: dr. Thorsteinn Gislason, jo žmona Ransy Gislason, Algis Kličius ir LR 
Garbės konsule Atlanta Roma Kličius. 

Vienai iš naujausiai paskirtų gar
bės konsulių (ja tapusiai 2006 m. 
gruodžio mėnesį) - Astrai Julianna 
Michels - konsulų suvažiavimas buvo 
puiki proga susitikti ir susipažinti su 
kitais lietuvių konsulais, dirbančiais 
tiek JAV, tiek kitose valstybėse. Jos 
teigimu, šio susitikimo metu Lietu
vos politikai suteikė nemažai infor
macijos apie dabartinę šalies padėtį, 
politikos gaires, Lietuvos poziciją 
įvairiais klausimais. Astra Michels 
paskutinį kartą Lietuvoje lankėsi 
prieš vienuolika metų, tad, jos teigi
mu, buvo malonu šio apsilankymo 
metu pamatyti tiek daug šalyje įvy
kusių pokyčių. 

Michels, daug metų dirbusi tarp
tautinių finansų srityje tarptautinių 
investicijų bankininke, šiuo metu jau 
pensijoje. Paklausta, kodėl, jos many
mu, jai buvo pasiūlyta tapti LR Gar
bės konsule Nevada valstijoje, Mi
chels teigė, jog didelę įtaką, matyt, 
turėjo gana ilga jos pažintis su Lie
tuvos Respublikos ambasada Wa-
shington, DC. Konsulės tėvas buvo 

partizanas, visą savo gyvenimą pa
skyręs kovai prieš sovietus. Jos tei
gimu, jis Įskiepijo jai meilę ir patri
otiškumą Lietuvai. Michels lietuviška 
veikla plati: ji buvo Jungtinio Pabal-
tiečių komiteto sekretorė, 4 metus 
dirbo ties finansavimo ir investavimo 
projektais Baltijos šalyse, šiuo metu -
Baltijos fondo valdybos narė. George-
town School of Foreign Service, vie
noje geriausių JAV diplomatinių 
mokyklų, ji įgijo BSFS laipsnį, moka 
5-6 kalbas. 

Neseniai garbės konsule tapusi 
Michels padeda lietuviams gauti gi
mimo liudijimus, ištikus nelaimėms, 
rengia garbingų asmenų ir versli
ninkų apsilankymus, padeda lietu
viams Las Vegas vykstančiuose suva
žiavimuose. 

Michels teigimu: „Man didelė 
garbė tarnauti Lietuvai, garsinti ją 
bei atstovauti jos interesams Nevada 
valstijoje". 

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė 
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TURIME MOKĖTI VISKĄ - IR BURES 
IŠKELTI, IR MAISTĄ PARUOŠTI... 

Pokalbis su Mackinac regatos nugalėtojais 
Atkelta iš 2 psl. 
Dabartinis mūsų laivas - jau 

penktas. 
Tomas: Aš buriuoju nuo vaikys

tės. Pradėjau stovykloje su skautais 
gal 1960 m. Ant laivelio denio užlip
davau tik kartą per metus. Nelabai 
rimtai Rako skautai tuo metu buria
vo. Atsimenu, tik du ar tris laivelius 
turėjo. 

Pradėjau rimčiau buriuoti 1965 
m. Mano dėdė dr. Pranas Mažeika bu
riuodavo su partneriu a. a. dr. Kęs
tučiu Aglinsku. Tas laivas buvo se
nas „medinis kubilas", pavadintas 
„Laumė". Dėdei patiko dalyvauti var
žybose. Jo sūnus, mano pusbrolis dr. 
Jonas Mažeika taip pat susidomėjo 
šia sporto šaka. Greitai jie nusipirko 
didesnį - 37 pėdų ilgumo - laivą „Is-
lander 37". Pavadino jį „Audra". Či
kagos jūrų skautai - dabartiniai 
,Audros" savininkai. Su ,Audra" 
pradėjau rimtai buriuoti ir dalyvauti 
varžybose. Pirmose Mackinac varžy
bose taip pat dalyvavome su , Aud
ra". Plaukiau kartu su dėde, dr. Ag
linsku, Jonu ir kitais vyrukais. 
„Audros" įguloje buvau penketą ar 
šešetą metų. 

- Ar laimėta pergalė šiose 
varžybose yra pirmoji Jūsų spor
to istorijoje? 

Gytis: Mums sekasi gerai. Ke
letą kartų varžybose esame buvę ant
ri ir treti, tačiau pirmą vietą laimėjo
me pirmą kartą. 

- Kas sudaro Jūsų komandą? 
Ar gali komandoje būti buriuoto-
j ai-profesionalai? 

Gytis: Komanda susideda iš šei
mos narių ir draugų. Be Tomo ir ma
nęs dalyvauja mūsų pusbrolis Jonas 
Mažeika, mano dvynės sesers Mildos 
sūnus Keith ir geri draugai: Andrew 
Soltys, Michael Collins ir Steve Druz-
bicki. Mes visi kartu buriuojame jau 
daug metų. 

Profesionalų i komandą priimti 
negalima. Mūsų klasės laivo taisyklės 
tai draudžia. 

Tomas: Mes esame Michigan 
ežero čempionai. Nugalėjome visus 
savo klasės laivus, užregistruotus 
Michigan ežere. Laimėjome Čikagos 
varžybas ,,Boat of the Year", kurios 
užsitęsė visą vasarą. Taip pat laimė
jome „Admiral's Cup", „Great Lakęs 
Cutlass", „Tri-State Regatta", „Co-
lors Regatta", mūsų klubo čempio
natą (11 metų iš eilės) ir 1.1. 

Šiemet dalyvaudami varžybose 
2 7-tąjį kartą, pirmą syk j nugalėjom 
Čikagos Mackinac varžybose. Mūsų 
pergalė - kaip sapnas. Yra jūreivių, 
kurie visą gyvenimą plaukioja ir nė 
karto nelaimi. Mes laimingi, kad 
mums šiemet taip gerai pasisekė. 
Mes daug kartų buvome arti perga
lės, tačiau visada pritrūkdavo trupu
čio laimės. Tie, kurie nugali visus lai
vus - ne tik geri jūreiviai, tam reikia 
ir trupučio sėkmės. 

Šios varžybos buvo labai sunkios, 
todėl pergalė tokia „sultinga". Oras 
buvo labai permainingas - vėjas tai 
labai silpnas, tai per stiprus. Buvo 
baisus rūkas - aplinkui mus rūke 
plaukė dideli laivai (330 m), kurių 
per rūką nesimatė. Tai bangavo, tai 
nebuvo bangų. Vienintelis dalykas, 
kuris mūsų šiemet nekankino - ne

buvo audrų. 
- Kiek laiko skir iate š iai 

sporto šakai? Ar buriuojant svar
bu t ik gerai „valdyti" laivą, ar 
svarbu ir fizinis pasiruošimas? 

Gytis: Mes plaukiojame daž-
niau-siai 3 kartus per savaitę. Dėl fi
zinės jėgos - tai priklauso nuo parei
gų laive. Yra pora pozicijų, kur reikia 
fizinės jėgos ir ištvermės. Komandoje 
yra septyni buriuotojai, tad turime 
porą jaunesnių, kurie tuos darbus at
lieka. Vis dėlto svarbiausia yra laivo 
valdymas - kur plaukti, kurias bures 
iškelti, suprasti orus, bangas ir taip 
toliau. 

Paulius: Laimėti - tai ne tik 
gerai „valdyti" laivą. Kiekvienas įgu
los narys turi žinoti savo darbą, turi 
mokėti jį atlikti net naktį, kada nieko 
nesimato. Ant denio po kojomis pilna 
virvių, svyro nuo stiebo burės, o nie
ko nesimato. Visi turi meistriškai, grei
tai ir gerai atlikti darbus, nepaisant 
ar jie pavargę, nemiegoję, alkani, 
sušalę, šlapi ar be nuotaikos! 

- Ar esate baigę kokius spe
cialius mokslus apie buriavimą? 

Gytis: Klausėmės paskaitų „Coast 
Guard", kur dėstoma navigacija, sau
gumas ant vandens ir t.t. Esame buvę 
kursuose „NorthSails", kur dėstoma 
regatų strategija ir mokoma valdyti 
laivą. Vienais metais keliavome į ry
tų pakraštį į „Jboats School", kur 
atlikome praktiką plaukiojančiuose 
laivuose. Be to, perskaitėme daugybę 
knygų, na ir, aišku, ne paskutinėje 
vietoje - patyrimas! 

- Kaip ruošiatės regatai? 
Gytis: Maršrutas yra apytikriai 

žinomas iš anksto. Dvi savaites prieš 
regatą pradedame sekti orus ir mato
mumą. Tomas net nueina pasitarti su 

Thom Skilling, 9-to televizijos kana
lo oro žinių pranešėju. Tačiau net 
tur in t visą informaciją, vis tiek reikia 
nuolat keisti strategiją. Nors ir oro 
prognozės kasmet gerėja, ne visuo
met galima teisingai atspėti, kaip 
bus. Tad maršrutas kinta visos re
gatos metu. Plaukiant visą laiką se
kame orų prognozę. Kasdien naujau
sias žinias gauname per satelitą. 

- Ar k i e k v i e n a s norint i s ga l i 
užs i imt i š ia sporto šaka? 

Gyt i s : Nor in t iems tik reikia 
kreiptis į bet kurį klubą. 

Tomas: Čikagoje bet kuris, jei 
tik nori, gali išmokti buriuoti. Čika
gos parkų biuras tur i daug laivų, pri
ima visus norinčius išmokti buriuoti. 
Be to, daugumas jachtų klubų Čika
goje turi vaikų apmokymo progra
mas, o ir suaugusius moko buriuoti, 
dalyvauti varžybose. 

- E s a t e d u bro l ia i v i e n o j e 
komandoje . Kokį darbą kiekvie
n a s a t l i ekate la ive? 

Gytis: Darbus skirstomės ne t ik 
tarpusvyje. Su mumis buriuoja 5 kit i 
asmenys, kurie yra labai talentingi ir 
patyrę buriuotojai. Turime visi viską 
mokėti. Ir vairuoti, ir bures išskleisti, 
ir elektroniką valdyti. 

Paulius: Aš esu komandos ka
pitonas. Visa įgula varžybų metu, ne
išskiriant manęs, atlieka visus rei
kalingus darbus. Naktį trys įgulos 
nariai miega, o keturi valdo laivą. Vi
siems privalu mokėti ir bures iškelti, 
nustatyti laivo buvimo koordinates 
ežere ne tik savo laivo, bet ir šalia 
esančių laivų. Neapsieiname ir be bu
dėjimo, ir be maisto paruošimo ir t.t. 

- Kaip suprantu , bur iav imas 
- J ū s ų la i svala ik io užs iėmimas , o 
ką J ū s ve ik iate darbo d ienomis? 

Gytis: Aš esu akcininkas. 
Paulius: Kai neburiuoju, advo

katauju. Turiu savo firmą „Tobin 
Petkus & Munoz, LLC". Esu firmos 
direktorius. 

- Kokie ate i t ies planai? 
Gytis: Ateityje, jei Dievas duos 

sveikatos, galėsime abu toliau bu
riuoti, galėsime kviesti šeimas ir 
draugus. Žinoma, vėl laimėti regato
se. 

Paul ius: Kol turėsim jėgų ir 
sveikatos, toliau buriuosime ir ateity
je stengsimės nugalėti. Buriavimu 
pradeda domėtis mūsų šeimų jauni
mas. Kad šeimos tradicijas galėtų 
tęsti jaunoji karta, juos reikės išmo
kyti buriuot. 

- Abu labai gerai kalbate ir 
rašote l ietuviškai . 

Gytis: Cia įtakos turėjo tėvai, li
tuanistinė mokykla ir žmona. Grasil
da ir aš namuose kalbame tik lietu
viškai, stengiamės kiek galima išlai
kyti kalbą. Tuo pačiu palaikau ryšius 
su šeima Lietuvoje, dažnai susira
šinėju. 

- O kur „ilsisi" laivas žiemą? 
Kas j | prižiūri** 

Gytis: Turime sutarti su drau
gais - visi gauname pasidžiaugti lai
vu, tai ir prižiūrėti turime visi. Ru
denį visi kartu nuvažiuojame prie lai
vo ir visą jį ištuštiname. Pavasarį rei
kia poros savaitgalių laivui išvalyti, 
pataisyti gedimus ir paruošti artė
jančiam sezonui. Laivas žiemoja 
„Crowley's Yacht Yard" prie 95-os 
gatvės ir ežero. 

- Ačiū už pokalbi ir palan
kaus vėjo. 

Kalbino 
Laima Apanavičienė 

Varžybų nugalėtojai iš kairės: Steve Druzbicki, Michael Collins, Tomas Petkus, Gytis Petkus, Čikagos jachtų klubo 
viršaitis, Jonas Mažeika ir Andrzey Soltys. Nuotraukoje nėra įgulos nario Keith Krause. 
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Vakaro dalyvius linksmino atlikėja Ieva Narkutė. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Jaunų rašytojų šalyje netrūksta 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. (ELTA) 

— Trečiadienį Vilniaus mokytojų na
mų kiemelyje visai dienai įsikūrė sos
tinės leidyklos „Versus aureus" skai
tytojų klubas, veikė „Knygų išpar-
duotuvė", pavakare laukė pažintis su 
leidyklos serijos „Debiutai" autoriais, 
skambėjo bardų muzika. 

„Debiutų" serijos redaktorius 
Justinas Kubilius kalbino jaunuosius 
autorius Eglę Sakalauskaitę, Tomą 
Kavaliauską, Aistę Vilkaitę ir Aušrą 
Arošiūtę. Debiutuojantys rašytojai 
pasakojo, kaip gimė mintis išleisti 

pirmąją knygą, kokia ji yra ar bus, 
svarstė, ar debiutinė knyga taps pa
grindu tolesniam literatūriniam žy
giui. 

Vėliau Mokytojų namų kiemelyje 
vyko aktuali diskusija „Debiutuo
siu?", kurioje dalyvavo literatūros 
apžvalgininkai Gintarė Adomaitytė, 
Alfredas Gusčius, Antanas Šimkus, 
Darius Pocius, Marius Burokas. Jie 
aiškino, kokios yra debiutuojančių 
autorių galimybės šiandienėje Lietu
voje, kas padeda ir kas kliudo išleisti 
pirmąją knygą. 

Romai reikalauja beveik 6 mln. lt 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. (ELTA) 

— Vilniaus apygardos administraci
nis teismas (VAAT) rugpjūčio 2 d. nu
tartimi priėmė nagrinėti 20-ties as
menų prašymą dėl 2004 m. gruodžio 
2-3 dienomis Vilniaus m. savivaldy
bės administracijos tarnautojų netei
sėtais veiksmais jiems padarytos tur
tinės ir neturtinės žalos atlyginimo. 

Prašyme teismui pareiškėjai tvir
tina, jog 2004 m. gruodžio 2-3 die
nomis romų taboro teritorijoje Kirti
muose, Vilniuje, griaunant jiems pri
klausiusius pastatus, Vilniaus m. sa
vivaldybės administracijos tarnauto
jų veiksmai buvo neteisėti. Nugrio

vus 5 gyvenamuosius ir 1 negyvena
mąjį namą, buvo pažeista pareiškėjų 
teisė į būstą, į būsto neliečiamumą, 
neatsižvelgta j tai, kad dėl tokių sa
vavališkų, neteisėtų ir brutalių veiks
mų romų šeimos liks be gyvenamo
sios vietos. 

Pažeidus šią teisę, kartu buvo pa
žeista ir pareiškėjų teisė į privataus 
gyvenimo neliečiamumą. 

Pareiškėjų teigimu, Vilniaus m. 
savivaldybės administracija neteismi
niu būdu išspręsti ginčą ir atlyginti 
žalą atsisako, jie prašo teismo priteis
ti jiems turtinės (190,000 Lt) ir ne
turtinės (5,5 mln. Lt) žalos. 

Premjeras: norvego pozicija nedraugiška 
Atkelta iš 1 psl. 
politikai silpnai suvokia, kas yra de
mokratija, ir toks „politinis luošu
mas" esą lemia jų sprendimus. 

Premjeras nesiginčija, esą Lietu
vos demokratija yra be trūkumų, bet 
mano, jog pažanga yra aiškiai mato
ma. 

S. A. Lie, studijuojantis Rytų Eu
ropos šalių demokratijos raidą ir vie
nerius metus gyvenęs Lietuvoje teigė, 
jog Lietuva neabejotinai yra demok
ratinė valstybė, tačiau jos demokrati
jos kokybė esanti itin prasta, politinė 
sistema — korumpuota, nėra kontro
lės partijų viduje. 

G. Kirkilas pabrėžė, jog Lietuvoje 
būtina keisti gyventojų požiūrį į po
litines partijas, nes, anot premjero, 
šiuo metu jos yra nuožmiai kritikuo
jamos, iš jų šaipomasi, menkinamas 
partijų prestižas. 

„Aš manau, kad mes ir patys tu
rime šiek tiek kitaip žvelgti į politi
nes partijas. 

Mes kaip tik turime visi pagalvo
ti, kaip jas atkurti, kaip panaudoti 
intelekto potencialą, kaip panaudoti 
piliečių aktyvumą. Partijos yra būti
na institucija demokratijoje", — teigė 
G. Kirkilas. 

* Kauno „Žalgirio" krepšinio 
komanda kartu su Atėnų „Pa-
nathinaikos" (Graikija) bei Tel 
Avivo „Maccabi" (Izraelis) koman
domis žais draugiškas rungtynes su 
NBA ekipomis. Apie tai pranešama 
žalgiriečių oficialioje svetainėje inter
nete. „Sulaukėme kvietimo rungty
niauti su NBA komandomis. Jau pra
ėjusiais metais Eurolygos vadovai už
siminė, kad mes galime būti 
pakviesti. NBA šiaip sau nekviečia -
NBA kviečia tik žinomas komandas. 

Pasaulyje žmonių daugės, 
o Lietuvoje mažės 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) — 
Lietuvoje gyventojų iki 2050 metų 
sumažės 25 procentais — mūsų šaly
je liks tiktai 2,565 milijono žmonių, 
tuo tarpu bendras planetos gyventojų 
skaičius turėtų išaugti 1,5 karto — 
iki 9,1 milijardo, rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas". 

Tokią prognozę paskelbė Jungti
nių Tautų Organizacija. 

Latvijoje gyventojų tuo metu tu
rėtų būti 27 proc. mažiau (1,678 
mln.), Estijoje — 16 proc. mažiau 
(1,119 mln.). 

Per 45 metus Rusijos Federacijos 
piliečių bus 31 mln. mažiau ir liks 
111,752 mln. 20 mln. gyventojų su
mažės Ukrainoje. Rusijos bei Ukrai
nos atvejai—prognozuojami rekordai 
pasaulio mastu. 

Labiausiai apgyvendintų šalių 
sąrašo viršuje aplenkusi Kiniją at
sidurs Indija — šios šalies gyventojų 
skaičius išaugs 486 milijonais — iki 

Tai yra garbė ir atsakomybė", — sa
kė „Žalgirio" viceprezidentas Gedi
minas Navikauskas. 

* Trečiadienį grįžęs iš treni
ruočių stovyklos su pirmąja pa
saulio rakete Roger Federer 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose te
nisininkas Ričardas Berankis džiu
gins ir lietuvius. R. Berankis daly
vaus Vilniuje vyksiančiame tarptauti
niame teniso turnyre Lietuvos Pre
zidento taurei laimėti ir turnyre Vito 
Gerulaičio taurei laimėti. 

1,6 milijardo. 
Kadangi Kinijoje mažėja gimsta

mumas, 2050 metais šioje valstybėje 
gyvens 1,4 mlrd. žmonių. JAV gyven
tojai stabiliai išsilaiko trečiojoje vie
toje — 2050 metais amerikiečių tu
rėtų būti 395 milijonai. 

Demografinę situaciją formuos 
trys pagrindiniai veiksniai: bendras 
gyventojų senėjimas, gimstamumo 
mažėjimas, ŽrV epidemija. 

21 amžiaus viduryje gyventojų 
skaičius augs gyvenimo ilgėjimo sąs
kaita. Šiuo metu planetoje gyvena 84 
mln. žmonių, vyresnių nei 80 metų, o 
amžiaus viduryje tokių bus apie 390 
mln. 

Seniausiomis šalimis taps Japo
nija, Italija ir Martinika: kas septin
tas šių šalių žmogus bus vyresnis nei 
80 metų. 

Tuo tarpu su ŽrV susiję demog
rafiniai nuostoliai iki 2050 m. su
darys 480 mln. žmonių. 

„Ekspress group" perka „Delfi / / 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) — 
Estijos kapitalo bendrovė „Ekspress 
group" ketvirtadieni pasirašė susita
rimą dėl Estijos įmonės „Interinfo 
Baltic", Baltijos šalyse valdančios 
naujienų portalus „Delfi", 100 proc. 
akcijų įsigijimo. 

Sandorio, kuriam dar turi pritar
ti konkurencijos institucijos, vertė — 
54,05 mln. eurų (186,62 mln. litų), 
pranešė „Ekspress group". 

Įmonės atstovų teigimu, šiuo 
sandoriu bendrovė užsitikrino pir
maujančias pozicijas internetinės 
reklamos rinkoje Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje. Sandorį finansuoja pati 
„Ekspress group" ir bankai „SEB 
Uhisbank", „Sampo" bei „Nordea". 

„Sis sandoris leidžia 'Ekspress 
group' iškilti į pirmą vietą vienoje iš 
sparčiausiai besivystančių rinkų Eu
ropoje — internetinės reklamos rin
koje. Be to, įgauname atramos tašką 
ir Ukrainos rinkoje", — teigė pagrin
dinis „Ekspress group" akcininkas 
Hans H. Luik. 

„Ekspress group" valdybos pir
mininko Priit Leit teigimu, „Ejelfi" 
apyvarta šiemet turėtų pasiekti 7,5 

mln. eurų (25,9 mln. litų), o veiklos 
pelnas, pirminiais skaičiavimais, tu
rėtų būti 2,68 mln. eurų (9,25 mln. li
tų). 

„Įsigijus 'Delfi', 'Ekspress group1 

transformuojasi iš tradicinės žiniask-
laidos kompanijos į bendrovę, kurios 
maždaug 13 proc. grupės apyvartos ir 
30 proc. visos grupės pelno ateis iš in-
terneto", — sakė P Leit. 

„Delfi Lietuva" direktorė Jurga 
Eivaitė sakė, kad „Delfi" tapus „Eks
press group" dalimi tolesnius portalo 
planus rems nauja žiniasklaidos gru-
Pė. 

„Esame patenkinti, nes pagaliau 
esame žiniasklaidos grupės dalis, su 
kuria mus sieja bendri interesai ir 
verslo samprata. Taip pat bendradar
biavimas su kitomis „Ekspress 
group" kompanijomis sustiprins mus 
vietinėje rinkoje", — teigė J. Eivaitė. 

„Delfi" valdo septynis interneto 
portalus — estų, latvių ir rusų kal
bomis Estijoje bei Latvijoje (delfi.ee, 
rus.delfi.ee, delfi.lv ir rus.delfi.ua), 
du portalus Lietuvoje (delfi.lt ir cen
tras.lt) ir naujienų portalą Ukrainoje 
(www.delfi.ua). 

Medikai turi teisę vadovautis sąžine 
Atkelta iš 1 psl. 

„Tačiau pabrėžiama, kad jei to
kių veiksmų atlikti neleidžia gydyto
jo įsitikinimai, pacientas turi būti nu
kreipiamas pas kitą specialistą, kuris 
galės suteikti pagalbą. Kitu atveju 
būtų pažeidžiamos paciento teisės 
gauti saugią ir profesionalią medici
ninę pagalbą", — aiškina SAM atsto
vė. 

Ji taip pat pažymi, kad ikidiplo-
minių studijų metu medicinos stu
dentai tokių dalykų nemokomi, ruo
šiami tik gydytojai specialistai rezi-
dentūros metu. 

„Studentai privalo turėti apie tai 
teorines, o ne praktines žinias. Ren-

j giami gydytojai specialistai (reziden
tai) taip pat gali atsisakyti atlikti 
nėštumo nutraukimą, jei tai priešta
rauja jų įsitikinimams", — teigė R. 
Vaitkienė, atmetanti ir vyskupų kriti
ką dėl dirbtinio apvaisinimo ir sterili
zacijos — esą rengiamoje normoje 
kalbama apie tai, kad akušeris gi
nekologas turi žinoti dirbtinio apvai
sinimo principus, bet ne mokėti atlik

ti dirbtinį apvaisinimą, o apie sterili
zaciją normoje iš vis nekalbama. 

Vyskupų konferencijos trečiadie
nį išplatintame atvirame laiške kriti
kuojamas minėtas dokumentas, tei
giant, kad tokios normos pavers aku
šerio ginekologo specialybę nepriei
nama „daugeliui jaunuolių, kurie 
mielai rinktųsi kelią tarnauti gyvybei 
(...) arba vers būsimuosius medikus 
elgtis prieš sąžinę". 

Pasak dvasininkų, įpareigojimas 
gydytojams išmokti atlikti nėštumo 
nutraukimo operacijas iki 22 savai
tės, sterilizaciją bei dirbtinį apvaisi
nimą taip pat kels ir sudėtingų tei
sinių klausimų, susijusių su medici
nos normos atitikimu Konstitucijai ir 
įstatymams, kurie įtvirtina sąžinės 
laisvę. 

„Akušeriai ginekologai, dar tik 
pasirinkę specializaciją, jau yra ver
čiami prieš savo sąžinę atlikti abor
tus. Nepaklusę rafinuotai vadovų ir 
kolegų prievartai, rizikuoja negauti 
gydytojo diplomo arba prarasti 
darbą", — apgailestaujama laiške. 

http://delfi.ee
http://rus.delfi.ee
http://delfi.lv
http://rus.delfi.ua
http://delfi.lt
http://www.delfi.ua
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Pasaulio nauji&nos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Sugriuvo tiltas per Mississippi 
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Ant tilto sustojo dešimtys mašinų, o virš jo kybojo tirštas dulkių sluoksnis. 

Atkelta iš 1 psl. 
Ketvirtadienį toliau buvo vykdo

ma jau ne gelbėjimo, paieškos ope
racija. 

Daugiau kaip 60 žmonių buvo 
nuvežti į ligonines. 

JAV teritorinio saugumo depar
tamentas pranešė, jog nėra jokių po
žymių, kad tai buvo teroro aktas. 

,,Akivaizdu, kad tai — istorinio 
masto katastrofa", — sakė Minneso-

-ta gubernatorius Tim Pawlenty 
Pasak jo, tiltą, kuris buvo pasta

tytas 1967 metais, 2005-aisiais ir 
2006-aisiais tikrino Minnesota trans
porto departamentas , kuris jokių 
struktūros defektų nenustatė. Darbai 
buvo vykdomi ant betono paviršiaus, 
be to, buvo remontuojami ženklai ir 
turėklai. 

Amerikos civilinių inžinierių 
draugija buvo perspėjusi dėl rūdijan
čių tiltų, o kita JAV institucija 2003 
metais savo ataskaitoje nurodė, kad 
27 proc. JAV tiltų konstrukcijos yra 
netobulos arba atgyvenusios. 

Tilto griuvimo scena atrodė šiur
piai — sužeisti žmonės tarp betono 
nuolaužų ir dulkių, į rudą upės van
deni sukritusios plieninės sijos. 

Geltona virve susirišę gelbėtojai 
brido per vandenį ar valtimis plaukė 
paimti upės viduryje įstrigusių žmo

nių. 
Tragedijos per stebuklą išvengė 

geltonas mokyklinis autobusas, ku
riame buvo maždaug 60 vaikų iš 
vienos bažnyčios grupės. Autobusas į 
vandenį nenukrito. Visi jame buvę 
vaikai išgelbėti, bet 10 jų nuvežti į li
goninę gydyti, pranešė Raudonasis 
Kryžius. 

Sarah Fahnhorst, kuri gyvena už 
vieno kvartalo, išgirdo didelį triukš
mą, o tada „sudrebėjo visas pasta
tas". 

Tarp dingusiųjų yra tiltą remon
tavęs darbininkas, pranešė JAV ži-
niasklaidos priemonės. 

Griūvantis tiltas pertraukė po 
apačia važiavusį prekinį traukinį, 
pranešė televizija WCCO. 

Dėl sugriuvusio tilto Mississippi 
8 km atkarpoje buvo uždrausta laivy
ba, sakė pakrantės apsaugos tarny
bos atstovas. Si ilgiausia JAV upė yra 
svarbus transporto kelias. 

Kita liudininkė pasakojo, jog ma
tė pusiau apsemtus automobilius ir į 
krantą plaukiančius žmones. Sužeis
tieji buvo vedami ar nešami ant kran
tinės. 

Valstijos transporto administra
cija nurodė, kad šiuo plieno ir betono 
tiltu per dieną pervažiuodavo 
200,000 automobilių. 

Rusijos opozicijos aktyvistės byla — 
baudžiamosios psichiatrijos" atvejis # / 

Maskva, rugpjūčio 1 d. („Inter-
fax"/BNS) — Rusijos opozicinio vi
suomeninio judėjimo „Jungtinis pi
lietinis frontas" aktyvistės Larisa 
Arap priverstinį gydymą psichiatrijos 
ligoninėje žmogaus teisių gynėjai pa
vadino „baudžiamąja psichiatrija". 

Pasak judėjimo vadovo Lev Pono-
mariov, šiuolaikinėje Rusijoje tokių 
pavyzdžių — dešimtys. L. Arap pa
vyko — apie ją sužinojo visuomenė, 
žmogaus teisių gynėjai žada kreiptis į 
tarptautines organizacijas. 

Murmansk srities laikraščio spe
cialiame priede „Nepritariančiųjų žy
gis" buvo išspausdintas L. Arap 
straipsnis „Beprotnamis", kuriame 
kalbama apie neleistinus Murmansk 
psichiatrijos ligoninėje vaikams ir pa
augliams taikomus gydymo metodus. 

Liepos 5 dieną L. Arap buvo pri
verstinai paguldyta į minėtą ligoninę, 
kai užėjo į Severomorsk polikliniką 
atsiimti medicinos komisijos išvados 

vairuotojo pažymėjimui gauti kopijos. 
L. Arap kolegos tvirtina, kad ji 

klinikoje atsidūrė priverstinai. 
Žmogaus teisių įgaliotinis Vladi-

mir Lukin anksčiau kalbėjosi su Ru
sijos nepriklausomos psichiatrų aso
ciacijos vadovu Jurij Savenko, kuris 
pažadėjo sudaryti specialią grupę L. 
Arap būklei įvertinti. 

Prie Rusijos prezidento veikianti 
Taryba pilietinės visuomenės institu
tų plėtrai ir žmogaus teisėms remti 
L. Arap bylos nekomentuoja. 

Neseniai vienos apklausos duo
menimis 36 proc. rusų mano, jog ar
timiausiu metu prisidengiant kova su 
ekstremizmu šalyje gali būti uždraus
ta bet kokia valdžios kritika. 

Tyrimo rezultatai taip pat liudi
ja, kad kas trečias Rusijos gyventojas 
laikosi nuomonės, jog viešas daugu
mai nepriimtinų pažiūrų reiškimas 
gali būti prilygintas ekstremizmui, 
net jei neraginama imtis smurto. 

EUROPA 

LONDONAS 
Ilgai lauktoje policijos priežiūros 

komisijos ataskaitoje, kuri paskelbta 
ketvirtadienį, britų policija kritikuo
jama dėl to, kad po 2005 metų teroro 
aktų Londone buvo nušautas niekuo 
dėtas vyras, ir nurodoma, kad buvo 
„rimtų trūkumų" dėl to, kokiu būdu 
ta klaida buvo pripažinta. Ataskai
toje sakoma, kad vienas policijos 
aukšto rango pareigūnas netrukus po 
to, kai 2005-ųjų liepos 22 dieną Lon
done buvo nušautas brazilas Jean 
Charles de Menezes, suklaidino savo 
viršininką dėl aukos tapatybės. Ne
priklausoma skundų dėl policijos na
grinėjimo komisija kritikavo kovos 
su terorizmu skyriaus vadovą Andy 
Hayman, kuris „nusprendė suklai
dinti visuomenę". 

ROMA 
Italijai gresia „didėjantis atakų 

pavojus" ir musulmonų radikalų ant
plūdis, rašoma trečiadienį paskelbto
je žvalgybos tarnybų ataskaitoje, ku
rioje užsimenama apie 60 grėsmių, 
su kuriomis šalis susidūrė pirmąjį šių 
metų pusmetį. Per spaudos konferen
ciją pristatytoje pusmečio ataskaitoje 
teigiama, kad pavojai, kylantys šalies 
viduje ar iš užsienio, yra „skirtingo 
masto ir nevienodai tikėtini". Žvalgy
bos tarnybos taip pat nurodo pavo
jus, kurie tyko Italijos karių, daly
vaujančių užjūrio misijose. 

RYGA 
Latvijoje, vietinių statybininkų 

| darbo užmokesčiui išaugus iki logiš
kai sunkiai paaiškinamo lygio, juos 
keičia atvykėliai iš tokių gerokai 
aukštesnio pragyvenimo lygio Euro
pos valstybių kaip Vokietija. Pasak 
Latvijos spaudos, vietinėms statybų 
bendrovėms tenka nieko nepešus 
trauktis iš konkursų savo šalyje, pri
pažinus konkurentų iš Europos 
pranašumą. Vienas tokių atvejų — 
Vokietijos bendrovė „MBM Bau", 
samdanti savo ir Lenkijos specialis
tus, laimėjo konkursą Latvijoje sta
tyti 20 mln. eurų vertės biurų kom
pleksą „Upmalas biroji", pasiūlyda-

ISh 

ma geresnes sąlygas ir 8 proc. mažes
nes išlaidas. 

TBILISIS 
Gruzijos opozicinė Respublikonų 

partija kaltina prezidentą Michail 
Saakašvili teisėjų papirkinėjimu. 
Trečiadienį spaudos konferencijoje 
viena iš partijos vadovių — Tina Hi-
dašeli pareiškė, kad prezidentas pasi
rašė įsaką, leidžiantį parduoti 
Aukščiausiojo ir Tbilisio teismų tei
sėjams prestižinius žemės sklypus 
prie netoli sostinės esančio Lisio eže
ro su teise statytis ten gyvenamuo
sius namus. Pasak jos, „tokia prakti
ka egzistavo sovietmečiu, kai už pak
lusnumą valdžiai teisėjai gaudavo 
įvairių nuolaidų ir privilegijų". 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusai jūros dugne po Siaurės aši

galiu ketvirtadienį įsmeigė nerūdi
jančią, iš titano pagamintą savo ša
lies vėliavą, sakė misijos pareigūnas 
Vladimir Strugackij. Arkties vande
nyno dugną po Siaurės ašigaliu pa
siekė povandeninis aparatas, kuris 
turėjo nusileisti į 4,261 m gylį. Rusija 
nori išplėsti savo kontroliuojamą 
Arkties teritoriją iki pat Siaurės aši
galio. Tame regione, kaip manoma, 
yra dideli naftos ir gamtinių dujų tel
kiniai. 

* * * 
Tirdami vadinamojo Bitcev ma

niako Aleksandr Pičiuškin, šešerius 
metus siautėjusio Maskvoje, bylą, 
tardytojai įrodė 62 moterų nužudy
mo faktą. Tai trečiadienį pranešė Ru
sijos vidaus reikalų ministerijos Kri
minalinės paieškos departamento 
viršininkas, milicijos generolas leite
nantas Iskandar Galimov. Liepą, kai 
žudiko byla buvo perduota į teismą, 
33-ejų A. Pičiuškin buvo kaltinamas 
įvykdęs 52 tyčines žmogžudystes. 

AZIJA 

KABULAS 
Talibų kovotojų Afganistane 

įkaitais laikomi Pietų Korėjos pilie
čiai tebėra gyvi, nors ultimatumo ter
minas ir baigėsi, trečiadienį pranešė 
kovotojų atstovas. „Taip, jie gyvi", — 
telefonu iš nežinomos vietos sakė 
Talibano atstovas spaudai. 

1-800-775-SEND 
www.3tldnticexpresscorp.com 

; • • • 

Ocea. 
Krovimu aabenmas 
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Air Freight J) 
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Krovin u pervežimas 
visoje Amerkole. 
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Smulkiu siuntimu santimas bei 
pristatymas i na-rus Lietuvoje Latvijoje 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukra noje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Ui. 1 708-599-9680 
Fox. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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FUTBOLAS 
BEISBOLAS 

Lenkijos futbolininkai laimėjo „Chicago Trophy" 
Praėjusį savaitgalį Čikagos di

džiajame Soldier Field stadione 
įvykęs keturių komandų tarptautinis 
futbolo turnyras „Chicago Trophy" 
baigėsi Krokuvos „Vislos" ekipos per
gale. 

Pirmame susitikime penktadie
nio vakarą lenkai sužaidė lygiomis su 
Italijos pirmosios divizijos „Reggina 
Calcio". Pradžioje įvartis krito į „Vis
los" vartus, kai šios komandos gynė
jas brazilas Cleber De Lima pagelbėjo 
italams išsiveržti į priekį 1:0 (nuo jo 
kojos atsimušęs kamuolys pasiekė 
lenkų vartų tinklą). Tačiau 40-ą 
žaidimo minutę lenkas Tomasz 
Jirsak išlygino rezultatą 1:1. 

Antrose rungtynėse penktadienį 
stipri Ispanijos komanda „Sevilla", 
kuri yra laimėjusi Europos taurę 
2006 ir 2007 metais, nugalėjo Mek
sikos atstovus „Toluca" ekipą 1:0. 

Sekmadienio kovoje dėl taurės 
lenkai nustebino savo gerbėjus (jų 
stadione buvo dauguma) ir 1:0 įveikė 
sunkiai nugalimą Ispanijos vienuo-

likę. Nors ir „Visla" nuo 2000 m. 
buvo keturis kartus tapusi Lenkijos 
čempione, praėjusį sezoną ji turėjo 
pasitenkinti tik 8 vieta. 

„Vislos" naujasis treneris Maciej 
Skozza prisipažino, kad jo komandos 
laimėjimas buvo netikėtas ir kad per
gale labai džiaugėsi. 

Turnyre buvo žaidžiama taškų 
sistema. Krokuvos komanda, turė
dama lygiąsias ir pergalę, surinko 4 
taškus. Antroje vietoje liko Meksikos 
atstovai, kurie sekmadienį nugalėjo 
italus 2:0 ir pelnė 3 taškus. 3 taškus 
surinko ir „Sevilla", tačiau su bloges
niu įvarčių santykiu liko trečioje 
vietoje. Paskutinėje vietoje liko italai 
su vienu tašku. 

Pirmąją varžybų dieną rung 
tynes stebėjo apie 16,000, o antrąją — 
beveik 19,000 žiūrovų — truputį ma
žiau negu turnyro organizatoriai 
tikėjosi. Kadangi tai buvo pirmasis 
tokio pobūdžio turnyras Čikagoje, jie 
galvoja, kad ateinančiais me ta i s 
žiūrovų ateis daugiau. 

Pagaliau laimėjo Čikagos „Fire" 
Kurį laiką be pergalių žaidusi 

Čikagos profesionalų futbolo („soc-
cer") „Fire" komanda praėjusį sek
madienį iš Toronto parsivežė gana 
stambią pergalę. Čikagiečiai išvykoje 
net 3:0 įveikė Toronto FC vienuolikę. 
Čikagiečius pergalėn tempė naujasis 

„Fire" žaidėjas, Meksikos r inktinės 
atstovas Cuauhtemoe Blanko, apie 
kurį sukosi čikagiečių atakos. 

Po šios pergalės „Fire" susilygino 
taškais su Toronto FC (turi po 19), 
nors abi komandos dar stovi MLS 
Rytų divizione paskutinėse vietose. 

Ekvadorui — aukso medaliai 
Sekmadienį, liepos 29 d. Brazili- nugalėdami savo varžovus 2:1. 

joje pasibaigusiose „Pan American" Bronzą iškovojo Meksika, rung-
žaidynėse futbolo turnyro baigiama- tynėse dėl 3 vietos įveikusi Boliviją 
jame finale žaidė Ekvadoras ir Ja- 1:0. 
maika. Čia pirmieji iškovojo auksą, 

Lietuvos pirmenybėse pirmauja „Kaunas" 
Praėjusį sekmadienį Lietuvos A 

lygos 21-ojo turo rungtynėse „Kau
no" klubo komanda „Vėtros" sta
dione sostinėje įveikė „Vilnių" 2:0 ir 
tapo vienvaldžiu pirmenybių vadovu. 
Kauniečiai turi 43 taškus, o antroje 
vietoje likęs Vilniaus „Žalgiris" — 
41. 

Nugalėtojams abu įvarčius (37 ir 

74 min.) pelnė puolėjas Mindaugas 
Grigalevičius. Pačioje rungtynių pa
baigoje šis žaidėjas kumščiu į galvą 
partrenkė varžovų futbolininką bra
zilą. Kaip rašo spauda, už šiuos chuli
ganiškus veiksmus jis net negavo 
baudos. Įvykį dabar svars tys 
Lietuvos Futbolo federacijos draus
mės komitetas. 

Madrido „Real" pralaimėjo Vokietijoje 
Antradienį naujasis Ispanijos 

čempionas Madrido „Real", kurį 
treniruoja vokietis Berhard Schuster, 
Hanoveryje, Vokietijoje net 0:3 pra
laimėjo „Hannover 96" komandai. 
Šiai Vokietijos komandai įvarčius 
pelnė vengras, Islandijos rinktinės 
žaidėjas, o vieną — vokietis. „Han
nover 96" komanda praėjusiame 

sezone buvo vidutinioke ir Vokietijos 
aukščiausioje lygoje užėmė tik vie
nuoliktą vietą. 

Taip pat antradienį Londono 
„Chelsea" 2:0 nugalėjo danų „Brond-
by" ekipą. Abu įvarčius Anglijos vi
cečempionams pelnė afrikietis Didier 
Drogba (62 ir 84 m). 

LIETUVOS JAUNIMO 
BEISBOLO KOMANDA 

ŽAIS PASAULIO 
PIRMENYBĖSE 
AMERIKOJE 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Vilniaus „Sporto vilkų" klubo 
beisbolininkai, iškovoję pirmą vietą 
„Little League Baseball" EMEA 
zonos (Europos, Vidurio Rytų ir 
Afrikos) vyresnio amžiaus jaunuolių 
(„senior") lygos čempionate Italijoje, 
dabar vyksta į Pasaulio pirmenybes 
— „World Series" turnyrą Ameri
koje. Kaip jau rašėme, šie Lietuvos 
jaunieji beisbolininkai, aplenkę Olan
dijos, Italijos, Prancūzijos, Australi
jos ir Vokietijos jaunimo čempionus 
ir liepos 21 d. finale nugalėję vokie
čius (8:7), iškovojo vienintelį ke
lialapį iš savo zonos į pasaulio pir
menybes. 

Pi rmenybės , kuriose dalyvaus 
geriausios pasaulio jaunimo (14—16 
m. amžiaus) komandos, vyks rug
pjūčio 12—18 dienomis Bangor mies
te, Maine valstijoje. Ši vietovė yra 
netoli Boston, kur gyvena nemažai 
lietuvių. Todėl mūsų tautiečiai galės 
stebėti Lietuvos atstovų sportinius 
pasirodymus. 

Kadangi beisbolas iki šiol Lietu
voje nėra populiarus ir tarptautinėje 
arenoje lietuviai pergalių beveik nėra 
iškovoję, laimėjimai Italijoje (ten 
buvo užimtos dvi prizinės vietos — 
antroji ir pirmoji) maloniai nustebino 
Lietuvos draugus visame pasaulyje. 

Buvęs JAV konsulas Vilniuje T. 
Kelley „Sporto vilkų" klubo vadovy
bei rašo: „Nuostabu. Mes labai džiau
giamės. Apgailestaujame, kad kai 
komanda bus Amerikoje, mes su 
žmona būsime Argentinoje. Sėkmės 
visiems. Tikime, kad Lietuva gali 
laimėti pasaulio čempionatą." 

„Mes labai džiaugiamės kartu su 
Jumis ir visa Lietuva dėl Jūsų iš
kovotos pergalės. Jūs galite didžiuo
tis savimi, turite tam puikią prie
žastį. Jūsų sunkus darbas atsipirko. 
Sis laimėjimas yra milžiniškas pa
siekimas Jūsų komandai ir valsty
bei", — rašo JAV beisbolo pareigūnai 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
- r a - ^ ^ - First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskai tos 

LENOER 

MUTUAL F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

Sam GrifRth ir Jelf Chapman. 
Reikia pridurti, kad Vilniaus 

„Sporto vilkų" jaunieji beisbolininkai 
pernai ir šiemet buvo atvykę į Ame
riką, čia sužaidė nemažai draugiškų 
rungtynių ir įgavo daug patirties 
beisbolo tėvynėje. Su jais praėjusį pa
vasarį galėjo susipažinti ir Čikagos 
lietuviai. 

Lietuvos beisbolo komandos vyr. 
treneris Virmidas Neverauskas ir jo 
padėjėjai Algirdas Kerpauskas ir 
Martynas Vilbikas tikisi pergalių ir 
Dėdės Šamo žemėje. 

Linkime jauniesiems Lietuvos 
atstovams sėkmės pasaulio pirmeny
bėse Amerikoje! 

Būtų gerai, kad atvykusius jau
nuosius beisbolininkus iš Lietuvos 
morališkai paremtų kuo didesnis 
žiūrovų būrys iš Boston bei kitų 
vietovių, esančių arčiau Bangor 
miesto. 

Virmidas Neverauskas — Lietuvos 
jaunųjų beisbolininkų treneris savo 
ankstesnio apsilankymo JAV metu ši 
pavasari. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

„DRAUGAS 
informuoja, 
.DRAUGAS 
formuoja; 

„DRAUGAS": 
išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" 
lietuvybės švyturys ir sargas1 
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Mama ir teta verkdamos prašė 
paimti ir mus kartu. Tam lietuviui 
mūsų pagailo ir sako: lipkite į sunk
vežimį ir važiuojam... 

Per tą visą sumišimą palikome 
viską, ką Mama buvo paruošusi ke
lionei. Man tik davė kuprinę su 40 
svarų rūkytų lašinių, brolis turėjo 
maišiuką duonos, o Mama paėmė 
didžiulį molinį puodą su jos išvirto
mis spanguolėmis... 

Nežinau, ką pasiėmė dėdė ir teta, 
bet mes, penki žmonės, šokome į tą 
uždengtą sunkvežimį ir už poros se
kundžių palikome savo kiemą. Sunk
vežimyje buvo kažkokios dėžės, bet 
mes nematėme, kas tose dėžėse buvo. 

Išvažiuojant iš Kretingos, girdė
jome šaudymus ir sprogimus, bet to
liau nuo mūsų. Ant kelio — didžiau
sia kamšatis. Visą naktį važiavome 
iki Klaipėdos, nors buvo tik 26 kilo
metrai. Klaipėdoje tas lietuvis karys 
pasakė, kad toliau jie mūsų negali 
vežti ir turime kaip nors susirasti 
kitas susisiekimo priemones. Dienos 
metu pamatėme, kad mes sėdėjome 
ant dėžių, kurios buvo pilnos parako. 
Jeigu kas nors būtų pataikęs į sunk
vežimį, tai mūsų kelionė būtų pasi
baigusi labai greitai... 

Stovime visi penki prie gatvės 
Klaipėdoje ir kalbamės, ką daryti 
toliau? 

Mama labai gerai kalbėjo vokiš
kai. (Tarp kitko, mano brolis gimė 
Klaipėdoje.) 

Kažkas Mamai pasakė, kad uoste 
yra du laivai, kurie ima vokiečių pa
bėgėlius ir juos perveš į Hamburg ar 
kur kitur. Turime eiti į uostą. Viena 
problema: tas didelis puodas su 
uogomis. Sprendimas aiškus: palikti 
ant šaligatvio. Kažkas, radęs span
guoles, turėjo skanios uogienės... 

Priėjome uostą. Pamatėme du 
laivus, į kuriuos lipo žmonės. Mes 
irgi bandėme. Vokiečiai, pamatę, kad 
mes lietuviai, neleido įlipti ir net 
visai nenorėjo su mumis kalbėtis. 
Beje, daug vėliau sužinojau, kad abu
du laivai buvo Baltijos jūroje nu
skandinti ir visi keleiviai žuvo. 

Kažkas patarė eiti į geležinkelio 
stotį ir bandyti surasti traukinį. Taip 
ir padarėme. 

Stotyje buvo vienas traukinys 
vokiečių pabėgėliams. Jis jau buvo 
pilnas. Stovime nusiminę, turbūt 

labai liūdnai atrodėme, nes vienas 
vokiečių kariškis priėjo prie mūsų ir 
pradėjo kalbėtis. Kitas stebuklas! 
Pasirodo, kad jis lietuvis! Sako jis 
mums padės. Pirmiausia turime ne
kalbėti lietuviškai, nes svetimtaučiai 
negali tuo traukiniu pasinaudoti. Ge
rai, kad Mama mokėjo vokiškai. Mes 
visi tylėjome. Tame traukinyje buvo 
daugiausia „Volksdeutsche" iš Lat
vijos. Tai buvo vokiečių kilmės lat
viai, save laikę vokiečiais. Nežinau 
kaip, bet tas lietuvis kariškis mus 
įgrūdo į traukinį, kuris buvo kupinas 
žmonių. Palinkėjęs mums laimingos 
kelionės, jis dingo. Tikras angelas 
sargas. 

Po kiek laiko traukinys pajudėjo 
ir mes lengviau atsikvėpėme. Neži
nojome į kurį miestą važiuojame, bu
vo svarbu, kad važiuojame toliau nuo 
rusų. 

Neprisimenu, kiek ilgai važia
vome, bet žinau, kad porą sykių lėk
tuvai bombardavo mūsų traukinį. 
Visa laimė — bombos krito tolokai. 
Tame traukinyje turėjome visokių 
nuotykių, bet laimingai dardėjome 
tolyn nuo fronto. 

Blogiausiai buvo, kai atsidūrėme 
Berlyno geležinkelio stotyje ir miestą 
bombardavo rusų lėktuvai. Mūsų 
traukinys stovėjo stotyje ir nejudėjo. 
Tik ir šį kartą mus lydėjo laimė — 
traukinys nenukentėjo. 

Pravažiavome Dresden ir susto
jome mieste — Pirna, esančiame 
maždaug 20 km nuo paties Dresden. 
Tenai visi turėjome išlipti iš trauki
nio, o vokiečiai tikrino dokumentus. 
Pamatę, kad mes lietuviai, tuojau 
nusiuntė į vieną vietą, kur jau buvo 
nemaža mūsų tautiečių grupė. Po 
keletos valandų ėjome į kitą traukinį, 
kuris mus vežė atgal į Dresden. 

Dresden iš geležinkelio stoties 
visa lietuvių grupė ėjome pėsčiomis į 
„Durchgangs Lager" — t. y. perei
namąją stovyklą.Tenai visus suregis
travo ir nuvedė į baraką nakčiai. Iš 
pirmo žvilgsnio viskas atrodė gerai — 
lovos buvo trijų aukštų. Po kiek laiko 
buvome pašaukti į valgyklą vaka
rienės. Kai grįžome atgal į baraką, 
jau buvo naktis, tad susiruošėme 
miegoti. Vos atsigulę, pamatėme, ko 
anksčiau nepastebėjome: barakas 
buvo pilnas blakių. Juodų ir rau
donų... Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligos11 Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TOTO DAUAS PRUNSK1S, MD 
VKDUCARMD 
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 Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArtherAve.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DD5 P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 S t., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Ką seka sekantis? 

Iš veiksmažodžio sekt i padary
tas dalyvis sekantis , sekanti bei 
prieveiksmis sekančia i ne vienam 
mūsų rašančiųjų bei kalbančiųjų 
pakiša koją. Dažnai dalyvi sekantis 
vartojame neteiktinai, kai kalbame 
apie laiką: sekanti kartą, sekan
č ia i s metais , sekant i s renginys. 
Tačiau sekantis , sekant i nevar
tot inas reikšme 'kitas, ateinantis, 
artimiausias, tolesnis', todėl visus 
šiuos pavyzdžius derėtų keisti: kitą 
kartą , ate inančia is metais, ki
tas , art imiausias renginys ir 1.1. 
Kiek rečiau pasitaiko, jog dalyvis 
s e k a n t i s , s ekant i vartojamas 
reikšmėmis 'šis, ši' bei 'štai kas, štai 
kodėl', pvz., Veikia sekančios paro
dos (turėtų būti: tokios parodos), 
pranešu sekant f (t. b . pranešu štai 
k ą ) . Nevartojamas šiomis reikš
mėmis ir pasidarytas prieveiksmis: 
pranešu sekančiai (t. b. pranešu 
t a i p , š i taip) , sudarėme sutarti 
sekančia i f t. b. sudarėme sutarti 
taip). Tad dalyvis sekantis , sekan
t i vartotinas, pavyzdžiui, tokiuose 
sakiniuose reikšmėmis 'pasakoti 
pasaką' ir 'eiti iš paskos, įkandin': 
Pasaką sekanti senelė nusišypsojo; 
Vilko pėdomis sekant is medžioto
jas įžengė į mišką. 

Veiksmažodis s ekt i nevartoti
nas reikšme 'būti, eiti po ko' (kuri 
atėjo iš slavų kalbų): Po to sekė pri
ėmimas (t. b. Po to vyko, buvo pri
ėmimas); Po kalbų s ekė užkandžiai 
(t. b . Po kalbų buvo užkandžiau
jama buvo pa t i ek t i užkandžiai 

IŠNUOMOJA 

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI: 
2 mieg ir 1 mieg. butas 

„basernent" - Marąuette Park. 
Tel. 7 0 8 26 J 1207, Rimas 

Dėl valstybių pavadinimų 

Neseniai redakciją pasiekė 
skaitytojos laiškas, kuriame klausia
ma, kodėl „Drauge* Jordano kara
lystė nuolat vadinama Jordanija, o 
Saudi Arabia karalystė - Saudo 
Arabia. Ar taip klaidingai rašoma 
Lietuvoje? Kaip jau minėjome liepos 
11 d. straipsnyje „Kaip mes rašy
sime", valstybių ir sostinių pavadi
nimus „Drauge* rašysime lietu
viškai, t. y. remdamiesi Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos patvirtintu 
oficialiu valstybių ir jų sostinių 
pavadinimų sąrašu, kurį galima 
rasti internete: http://www.vlkk. 
l t n u t a r i m a i s v e t i m v a r d z i a i 
valstybiu-ir-sostiniu.html 

Siame sąraše yra pateikti visų 
valstybių ir jų sostinių lietuviški 
trumpieji (tradiciniai) ir ilgieji (ofi
cialieji) pavadinimai. Tradiciniai ar
ba trumpieji pavadinimai paprastai 
yra vartojami spaudoje, oficialieji 
arba ilgieji - oficialiuose raštuose, 
pranešimuose, tad ir ,,Drauge" pa
prastai rašysime (ir rašome) tradi
cinius (trumpuosius) valstybių pa
vadinimus: Jordanija vietoje ofi
cialaus Jordanijos Hašimitų Ka
ralystė , Saudo Arabija vietoje 
Saudo Arabijos Karalystė, Al
žyras vietoje Alžyro L i a u d i e s 
Demokrat inė Respublika, Liuk
semburgas vietoje Liuksemburgo 
Didžioj i Hercogystė , L i e t u v a 
vietoje L i e t u v o s Respubl ika . 
Trumpesnius pavadinimus rašyti ir 
patogiau, ir trumpiau. 

ĮVAIRUS 
Ieškau kambariokės gyventi 2 miega
mųjų bute Lemonte. Tel.: 708-228-8003 

S k e l b i m u c k y r j - i u s 
t e l 7 7 . ^ 5 8 5 9 5 0 0 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArtherAve.Sts.5ir6
http://www.vlkk


10 DRAUGAS, 2007 m. rugpjūčio 3 d., penktadienis 

KAIMO TEMATIKA V PASTARNOKO KŪRYBOJE 
Jaunas menin inkas Vytautas 

Pastarnokas (g. 1965 m.) kūrybine 
veikla užsiima nuo 1990 m. Jis nė
ra baigęs jokių* dailės akademijų, 
bet jo darbai traukia akį, jie dvelkia 
šiluma. Darbu tematika susijusi su 
Lietuvos etnokultūra - lietuviškas 
kaimas, jo žmonės, JŲ darbai . Gra
žus ir jo darbų koloritas. Gal kad 
pats yra kaimo vaikas - jo darbu 
spalvinis kolor i tas - pr is lopintas, 
nerėkiantis, vyrauja žemiškos spal
vos. 

2002 m. priimtas j Lietuvos 
tautodai l in inkų sąjungą. Kasmet 
dalyvauja rajoninėse, zoninėse ir 
respublikinėse parodose. 

Eksponavo savo darbus Len
ki joje, Švedijoje. 

2004 m. Vytautas tapo laurea
tu Aukštaitijos tautodail ininkų ta
pybos ir grafikos meistrui K. Šimo
niui atmint i . 

2005 m. Lietuvos Respublikos 
kultūros ministeri ja jam suteikė 
meno kūrėjo statusą. 

2007 m. pripažintas respubli
kinės tautodai l ininku tapybos dar
bų parodos laureatu, laimėjo Ado
mo Varno premiją. 

j Ameriką Vytautas savo darbus 
atveža "pirmą kartą. 

Pakalbinome Vytautą Pastar
noką. 

- Jūsų piešiniuose - kaimas 
ir jo žmonės. Kas nulemia Jūsų 
darbo tematiką? 

- Esu kilęs iš kaimo, mano tapo
mi siužetai man nesvetimi - myliu sa
vo tautos etnokultūrą. Paveikslas 
man gražesnis, kai jame pavaizduoti 
žmonės, tinkamai perteikti jų cha
rakterio bruožai. 

- Kada supratote, kad turite 
tapyti? 

- Seniai brandinau šią mintį, 
tačiau buvau įsitikinęs, kad aš ne
mokėsiu nupiešti. Aistra tapybai ma
ne nugalėjo, ryžausi ir man pavyko. 

- Kas paskatino pasirinkti 
būtent tapybos žanrą? 

- Aliejumi tapau jau gerus 10 
metų, prieš tai bandydavau akvarele, 
pieštuku. Tačiau susižavėjimas tapy
ba išliko iki šiolei. 

- Jūsų darbų spalvos nerė
kiančios, prislopintos. Kaip „at-

Vytautas Pastarnokas prie savo darbų Kupiškio etnografi jos muziejuje po Kazio Šimonio premijos (teikimo. 

randate savo spalvą"? 
- Dėl spalvų - stengiuosi paveiks

le perteikti viską kuo tikroviškiau, 
sukurti bei atskleisti siužeto nuotai
ką, charakterį. Tos spalvos kažkaip 
savaime taip išeina. 

- Kas Jūsų mokytojai? 
- Mano mokytojai - darbas, kny

gų apie tapybą vartymas. Praktiškai 
pats ieškau reikiamų atspalvių, eks
perimentuoju tapydamas. 

- Jei aš neklystu, Jūsų krašte 
daug menininkų. Ar bendraujate 
tarpusavyje? Ar didelė tarpu
savio konkurencija? 

- Taip, bendrauju su kitais meni
ninkais, susitinkame per parodas, 
konkursus ir įvairius renginius. Kon
kurencija yra, kartais jaučiasi ir pa
vydas. 

- Jūs esate tautodailininkas. 
Tad išeitų, kad dirbate laisva
laikiu. Prisistatykit - kas Jūs, ką 

veikiate be tapybos? 
- Aš laisvalaikio turiu. Tarnau

damas sovietinėje armijoje patyriau 
stuburo traumą. Kaip supratote tu
riu pastovias pajamas pragyvenimui, 
dėl patirtos traumos negaliu dirbti. 
Visas mano darbas - tapyba, bei sava 
sodyba. Neišsigąskite - esu visiškai 
savarankiškas. Jeigu nepasakyčiau 
apie savo negalią, nepastebėtumėte. 

Esu vedęs, su žmona auginame 
du vaikus. 

- Esate dar labai jaunas ir 
jau kelių rimtų (Šimonio, Varno) 
premijų laureatas. Ar premijos 
„neužliūliuos Jūsų ant lauru"? 

- Ant laurų aš tikrai neužmigsiu. 
Atvirkščiai - dar labiau stengiuosi -
ieškau naujų formų, bandau naujus 

atspalvius. 
Be Jūsų minėtų apdovanojimų 

Lietuvos kultūros ministerija man 
suteikė meno kūrėjo statusą. 

- Jūsų darbus matė Europos 
žiūrovai. Ir štai dabar pirmą 
kartą atvežate juos Amerikos 
meno mylėtojams. Su kokia nuo
taika atvažiuojate ir ko tikitės? 

- Truputį jaudinuosi dėl kelio
nės, dėl paveikslų nugabenimo, bet 
nuotaika - puiki. Džiaugiuosi turė
damas galimybę parodyti savo darbus 
JAV žmonėms bei pamatyti Ameriką. 
Tikiuosi, kad mano tapyti paveikslai 
patiks į parodą atėjusiems lankyto
jams. 

Kalbino Laima Apanavičienė 

Vytauto Pastarnoko tapybos darbų parodos atidarymas 
rugsėjo 7 d. 7:30 vai. v. 

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. 
Atidaryme dalyvaus autorius. 

„Draugo" knygynėlyje 

„Draugo" knygynėlyje - Lietu
vos Biblijos draugijos išleista „Biblija 
vaikams". 

Tai jaunajam skaitytojui skirti 
„Šventojo Rašto" pasakojimai. Kny
goje panaudoti Senojo ir Naujojo Tes
tamentų siužetai bei citatos. 

„Biblija vaikams" rengta jaunam 
skaitytojui, bet ją gali skaityti ir su
augusieji. Ilgesni pasakojimai su
trumpinti ir supaprastinti. Kiekvie
nas pasakojimas iliustruotas. 

„Biblija - tai Dievo žodis, ir ne vi
si net ir geriausi aiškintojų ir žodžio 
meistrų bandymai ją atpasakoti tėra 
tik blankus šios knygos atšvaistąs. 

Skaitykite šią knygą su meile, 
atminkite joje aprašytus įvykius, sau
gokite Evangelijos mokslą savo šir
dyse", - rašoma knygos „Biblija 
vaikams" pratarmėje. 

Sis gražus leidinys gali būti graži 
dovana vaikams krikšto ar pirmosios 
komunijos proga. 

Kaina — 20 dol. Knygą galima įsi
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį, 
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 5 dol. Persiunčiant daugiau 
knygų, už kiekvieną papildomą knygą 
- 2.5 dol. mokestis. Prieš perkant pra
šome paskambinti administracijai 
tel. 773-585-9500. Paruošė L. A. 

, Jh*augo" knygynėlio adresas: 4545 VV. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 
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LATVE NATALIE GULBIS — GOLFO ŽVAIGŽDE 
EDVARDAS SULAITIS 

Teko girdėti atsiliepimų, jog da
bar Amerikoje viena žymiausių golfo 
žaidėjų Gulbis, kurios pavardė skam
ba labai lietuviškai, gali būti lietuvių 
kilmės. Iš tikrųjų ji yra Lietuvos 
kaimynų latvių atstovė, nors jau 
gimusi Amerikoje — Sacramento 
mieste, California valstijoje. 

Natalie Anna Gulbis — jauna 
golfo žaidėja (gimusi 1983 m. sausio 7 
d.), tačiau jos uždarbiai jau viršija 
milijoną dolerių. Ji pasižymi ne vien 
tik golfo aikštynuose, bet nemažai 

Latvių kilmės golfo žvaigždė Natalie 
Gulbis. 

pinigų gauna iš jos leidžiamų kalen
dorių, kuriuose Gulbis vaizduojama 
pusnuogė. Jos grožis taip pat priside
da prie šios sportininkės populiaru
mo visame pasaulyje. Si latvių kilmės 
mergina veda ir televizijos programą 
per golfo kanalą, kurį stebi milijonai 
žmonių. 

Jos golfo sugebėjimai ir popu
liarumas neišaugo per vieną dieną. 
Sulaukusi penkerių metų amžiaus, 
jos tėvas John įdavė mažai mergytei 
golfo lazdą ir išvedė į golfo laukus 
praktikuoti. Taip prasidėjo jos kelias į 
viršūnes. Būdama 14 metų amžiaus 
Natalie jau pradėjo žaisti pagrindinė
je golfo lygoje — LPGA, buvo pati 
jauniausia žaidėja, patekusi j 
prestižinius turnyrus. 

Turnyruose ji pasirodydavo ge
rai, tačiau pirmąjį laimėjimą tokiame 
LPGA turnyre Gulbis pasiekė pra
ėjusį sekmadienį (liepos 29 d.). Evian 
Masters pirmenybėse Prancūzijoje 
persižaidimo varžybose ji įveikė 
Jeong Jang ir laimėjo pirmą vietą. 

Kadangi ši „brolių" tautos spor
tininkė dar labai jauna, apie jos pa
sirodymus bei pasiekimus, be abejo, 
dar ilgai girdėsime. Taip pat turbūt 
ilgokai matysime jos nuotraukas 
spaudoje ir kalendoriuose. 

O būtų gera, kad ir kokia lietuvė 
mergina ar vyras pasektų Natalie 
pėdomis ir pabandytų užsidirbti mili
jonus žaidžiant golfą. Šioje žemėje 
viskas yra įmanoma, reikia tik labai 
daug pastangų ir šiek tiek laimės! 

AALBORG ŽAIDYNĖSE — IR VILNIAUS 
JAUNIEJI SPORTININKAI 

Liepos 31 - rugpjūčio 5 dienomis 
Danijos Aalborg mieste vyks susigi
miniavusių miestų jaunimo sporto 
žaidynės, kuriose jau trečią kartą 
dalyvaus Vilniaus miesto sportininkų 
delegacija. Žaidynes organizuoja 
Aalborg miesto savivaldybė. 

Devintosiose Aalborg jaunimo 
sporto žaidynėse iš viso laukiama 
apie 1,200 dalyvių iš 25 su Aalborg 
susigiminiavusių miestų. Žaidynėse 
taip pat dalyvaus apie 400 vietos 
jaunųjų sportininkų. Žaidynių daly

vių amžius - nuo 13 iki 15 metų. Jie 
varžysis 18-os skirtingų sporto šakų 
rungtyse ir varžybose. 

Vilniaus miesto delegacijoje - 35 
jaunieji sportininkai ir jų komandų 
vadovai. Į Aalborg išvyko 8 plaukikai 
(Vilniaus vandens sporto mokykla), 6 
lengvosios atletikos atstovai (Vil
niaus lengvosios atletikos mokykla), 
6 dziudo sportininkai (Vilniaus dvi
kovės sporto šakų mokykla) ir 15 fut
bolininkų (Vilniaus futbolo mokykla). 

www.l ie tuviams.com 

D. Dokšaitės nuotr. 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ"! 

www.draugas.org 

E. ŽUKAUSKAS GRĮŽTA Į „ŽALGIRĮ / / 

Lietuvos krepšinio čempionas 
Kauno ,,Žalgirio" klubas pasirašė 
vienerių metų sutartį su Eurelijumi 
Žukausku. 34-erių metų 216 cm ūgio 
vidurio puolėjas j Kauno klubą grįžta 
po septynerių metų pertraukos. 

Praėjusį sezoną Žukauskas žaidė 
Vilniaus „Lietuvos ryto" komandoje. 

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
čempionate praėjusį sezoną Žukaus
kas per rungtynes žaisdavo vidu

tiniškai po 11 minučių, surinkdavo 
po 3,8 taško ir atkovodavo po 2,9 
kamuolio. Per 11 ULEB taurės tur
nyro rungtynių jis pelnydavo po 3 
taškus ir atkovodavo po 3 kamuolius. 

Žukauskas „Žalgiryje" yra žaidęs 
1997-2000 metais. J is y r a tapęs 
Eurolygos čempionu (1999 m) bei du 
kartus LKL čempionu (1998 ir 1999 
m). 

ELTA 

AIRIJOJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ AISTRA 
KREPŠINIS 

Airijos lietuvių krepšinio komanda. 

Nesvarbu, kurioje šalyje gyveni, 
svarbiausia - noras žaisti krepšinį. 
Airijoje gyvenantys lietuviai krepšinį 
žaidžia jau ne vienerius metus, o 
svarbiausia - jie susirenka ne tik 
palaikyti sportinę formą, bet gina 
Lietuvos - krepšinio šalies - garbę 
įvairiose varžybose. Pagrindiniai 
lietuvių varžovai krepšinio aikštelėje 
- Airijoje gyvenantys estai. Liepos 21-
22 d. vykusiose finalinėse „Iššūkio 
taurės" varžybose paaiškėjo, kas iš 
tiesų geriau žaidžia krepšinį: lietu
viai ar estai. 

Airijoje gyvenantys lietuviai 
krepšinį žaidžia jau ne vienerius 
metus. Kaip pasakojo lietuvių 
komandos žaidžiantis treneris 29 
metų Audrius Pauliukėnas, kai prieš 
beveik dvejus metus jis atvyko į 
Airiją, tautiečiai jau žaidė krepšinį ir 
tr is kar tus buvo iškovoję Airijos 
„Midland" lygos nugalėtojų laurus. 
Tuometinės lietuvių komandos žaidė
jai treniruodavosi sekmadieniais 
Portlaoise mieste, šios komandos ini
ciatorius buvo šešerius metus Airijoje 
gyvenantis Giedrius Trečiokas iš 
Biržų. 

Kas yra „Iššūkio taurės" turnyro 
iniciatoriai? „Idėja rengti šį krepšinio 
turnyrą kilo man ir estų komandą 
treniruojančiam Tom Ilves. Pernai 
Carlowe suorganizavome tarptautinį 
krepšinio turnyrą, kuriame dalyvavo 
Airijoje gyvenantys imigrantai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Slova
kijos. Šiemet išplėtėme turnyrą, pa
koregavome nuostatus: dabar žai
džiama iki dviejų pergalių, varžybos 
vyksta Dubline, Carlowe ir Long-
forde, dalyvauja lietuvių, estų, lenkų, 
airių, slovakų ir atvykėlių iš Malai
zijos komandos", - kalbėjo A. Pau-

A. Griškonytės nuotr. 

liukėnas. 
Paklausus, kaip apskritai susi

dūrė lietuvių ir estų keliai Airijos 
krepšinio aikštelėje, j is pasakojo: 
„Kai lietuviai ne pirmą kar tą tapo 
'Midland' lygos nugalėtojais, kilo 
noras išbandyti savo jėgas aukštesnė
je lygoje. Deja, daugelis tuometinėje 
'Rock' komandoje žaidusių vaikinų 
pasuko i Lietuvą. Tada pradėjome 
ieškoti bendraminčių, taip susipaži
nau su estus treniruojančiu T. Ilves, 
kurio komandai niekaip nepavykda
vo išsikapstyti iš paskutinių vietų 
'Midland' lygoje. Sujungėme tr is 
komandas ir subūrėme BC 'BAL-
LON' ekipą, kuri šiemet debiutavo 
Airijos Nacionalinėje lygoje. Deja, 
s tar tas nebuvo itin sėkmingas -
likome 5-oje vietoje ir nepatekome į 
atkrintamąsias varžybas", - sakė A. 
Pauliukėnas ir prasitarė, kad jau 
dabar lietuviai turi planų ki tam 
sezonui - ketinama suburti atskirą 
komandą ir debiutuoti Airijos Na
cionalinėje lygoje. 

Pasak A. Pauliukėno, lietuvių 
komandoje niekada nebūna pykčių, 
nes visi žino savo galimybes ir dvi 
pagrindines taisykles: pirma, treneris 
visada teisus; antra, jeigu treneris 
neteisus - žiūrėti 1 punktą. Lietuvių 
komanda treniruojasi du ka r tus per 
savaitę: sekmadieniais - Carlowo 
mieste, o trečiadieniais - Dubline. 

Vasarą daugelis lietuvių grįžta į 
Lietuvą, ar nebaisu dėl komandos 
ateities? Pasak A. Pauliukėno, bai
mės tikrai nėra, nes norinčiųjų žaisti 
tikrai netrūksta. Be to, vieni išva
žiuoja į Lietuvą, kiti - atvyksta į 
Airiją, tad lietuvių komanda buvo ir 
bus. 

www.l ietuviams.com 
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ČIKAGOJ! I * APYLINKĖSE 

• J A V LB Waukegan-Lake County 
apylinkė rugpjūčio 11 d. 3 vai. p. p. Vo
kiečių centre, 259 W Grand Ave., Lake 
Villa, IL, rengia 2007 vasaros šventę -
festivalį. Svečius linksmins muzikos an
samblis iš Lietuvos „Aitvaras", Algirdas 
ir Genė Razumai. Pasirodys tarptau
tinių akrobatinio skraidymo čempio
natų daugkartinis nugalėtojas Jurgis 
Kairys. Maistu lepins „Kunigaikščių 
užeiga", veiks baras. Mielai priimsime 
verslininkus, kurie užsiregistruoti gali 
tel. 847-494-9046. Kviečiame visus 
dalyvauti. 

• S p a l i o 7 d., 12:30 vai . po šv. Mišių 
Lemont, Lietuvių dailės muziejuje įvyks 
rašytojo, humoristo Antano Gustaičio 
minėjimas. Paskaitą apie A. Gustaitį 
skaitys Kauno Maironio muziejaus dar
buotoja Virginija Paplauskienė, o eiles 
skaitys aktorius ir režisierius iš Los An
geles Algimantas Žemaitaitis. Rengia 
„Margutis II". 

• L a p k r i č i o 4 d., s e k m a d i e n į , 
12:30 vai. p. p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, įvyks literatūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". 

• L i e t u v o s Respub l ikos ambasa
dorius'JAV Audrius Brūzga dalyvaus 
„Draugo" pokylyje, kuris vyks š. m. 
spalio mėn. 6 d., šeštadienį, Willow-
brook pokylių salėje. Bus įdomi me
ninė programa. Čikagos visuomenė 
kviečiama paremti dienraštį savo 
dalyvavimu. Pokylio kaina - 75 dol. 
asmeniui. 

• L e m o n t Mai ron io l i tuan is t ine i 
mokyklai reikalinga tautinių šokių 

mokytoja/as 2007-2008 mokslo me
tams. Kandidatas turi turėti doku
mentus legaliai gyventi Amerikoje. 
Mokslo metų pradžia - rugsėjo 8 d. 
Smulkesnė informacija tel. 708-422-
3556 (Violeta Fabianovich). 

IŠ AUTI f* TOLI... 

•L ie tuv ių tau t in ių šokių ins t i tu to 
(LTSI) visuotinis narių suvažiavimas, 
vyks šių metų rugpjūčio 15 d., trečiadie
nį, Dainavoje, MI. Pradžia - 7:30 vai. v. 
Suvažiavime gali dalyvauti tik pilna
teisiai nariai. Turint klausimų, prašom 
kreiptis į pirmininkę Danguolę Razu-
tytę-Varnienę tel. 818-249-7574, ei. paš
tas: spindulys@aol.com arba į sekretorę 
VidaBrazaitytę tel. 708-280-8678, 
ei. paštas: 

vidabrazaitis@hotmail.com 

• A k t o r ė s Virginijos Kochansky-
tės kūrybinis vakaras „Gyvenimas 
kaip graži kelionė" vyks rugsėjo 15 d. 
Latvian Hali, Rockville, MD 400 
Hurley Avenue. Vakare skambės 
poezijos posmai ir ištraukos iš prozos 
kūrinių. 

•Rugsė jo 16 d. nuo 12 vai. iki 5 vai. 
p. p. visus kviečiame į Nuthatch Pa-
vilion Seneca Creek State Park, MD, 
kur vyks Rudens gegužinė (Lithua-
nian Picnic). 

• R u g s ė j o 29 d. bus a u k o j a m o s 
pirmosios šv. Mišios lietuvių kalba 
Church of the Epiphany Georgtown 
DC, 2712 Dumbarton St. NW. Mišių 
pradžia - 2 vai. p. p. vietos laiku. Nuo 
šiol šioje bažnyčioje lietuviškos Mi
šios bus aukojamos kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTE bus s e k m a d i e n i , rugsė jo 9 d . 
Nekaltai Pradėtosios Marijos šventovėje, Putnam, Connecticut. 
Praves tėvas pranciškonas Aurelijus Girdus, OFM. Dienos programa: 10 
vai. r. — registracija, klausomos išpažintys. 11 vai. r. — šventosios 
Mišios ir homilija. 12 vai. p. p. — pietūs. 1:15 vai. p. p. — konferencija, 
procesija su rožančiaus malda vienuolyno sodyboje, Svč. sakramento 
adoracija ir palaiminimas. Pranešti iki rugsėjo 1 d. telefonu 860-
928-7955. Visi kviečiami! 
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Rugpjūčio 11 d. 7 vai. v. 
Church of Epiphany 

Metro Center, 
1317 G Street, 

NWWashington.DC 
. koncertuos smuikininkas 

MARTYNAS ŠVĖGŽDA 
V0N BEKKER 

Koncerte skambės J. S. 
Bach, E. Ysaye, W. H. Ernst, 
M. Švėgždos von Bekker ir 
kt. kompozitorių kūriniai. 
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Vainutis K. Vaitkevičius, gyvenantis Pleasant Ridge, MI, užsisakė 
„Draugą" dar vieniems metams. Tuo pačiu jis mūsų dienraščiui paaukojo ir 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Algirdas A. Lizdas iš Omaha, NE užsiprenumeravo „Draugą" ir kartu 
atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū. kad mus remiate. 

Rugsėjo 7 d. 
7:30 vai, v, 

Čiurlionio galerijoje 
Jaun imo cen t re 

parodos 
„Gimtinės 
spalvos " 

atidarymas. 
Dalyvauja autoriai: 

Dalia Kerpauskienė 
(tekstilė) 

Iii lI»'r*Uf*'Il»*fU 
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Dalios Kerpauskienės 
sukurtas kilimas 

Vytautas Pastarnokas 
(tapyba) 

Rugpjūčio t d. kun. Arvydas Žygas, prieš išvykdamas iš Čikagos, 
atsisveikino su „Seklyčios" trečiadieninių popiečių lankytojais. 
Nuotraukoje „Seklyčios"' vadovė Rita šakenienė su kun. Arvydu 
Žygu. 

Laimos Apanavičienes nuotr. 

Kaip jau pranešėme savo skaitytojams, Čikagoje vieši dokumentinių 
filmų režisierius Arvydas Barysas su filmavimo grupe. Grupė atvyko iš 
Los Angeles, kur pradėjo kurti septynių temų dokumentinių filmų ciklą 
apie pasaulyje gyvenančius lietuvius. Jų darbą parėmė Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

Trečiadieni filmavimo grupė kino juostoje įamžino kun. Antaną 
Saulaitj. Tai bus tik dalis pasakojimo apie kun. A. Sauiaitj. Kita dalis bus 
filmuojama Pietų Amerikoje, kur kunigas dirba misionieriumi. Ketvir
tadieni filmuojamas kitas žinomas čikagletis - Algimantas Kezys. 

Nuotraukoje iŠ kairės: tuoj po filmavimo Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje Arvydas Barysas, Aušra Glbežlenė, kun. Antanas Sau-
laitls, Edmundas Atkočiūnas ir Mantas Satkus. 

Lolm*t AponovKl«n*s rtuotr. 

Algimantą Kelertą iš Brookfleld, IL ,,Draugas" lankys dar vienus me
tus. Su prenumeratos mokesčiu jis atsiuntė ir 50 dol auka. Labai ačiū. 
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