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Posėdžiauja Seimo ir PLB komisija 

Posėdžiauja Seimo ir PLB komisija. Kairėje — PLB valdybos pirmininkė Regina 
N a r u Š i e n ė . Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) — 
Parlamento vadovas Viktoras Mun-
tianas pasveikino pirmadienį į posėdį 
Vilniuje susirinkusią Seimo ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės ko
misiją. 

„Ryšiai su tėvyne dabar yra kitų 
formų, tačiau reikia skatinti viso pa
saulio lietuvių glaudimąsi prie lietu
viško medžio kamieno", — pabrėžė 
Seimo vadovas. 

Savo kalboje V Muntianas apta
rė emigracijos ir pilietybės proble
mas, kurioms tenka didžiausias dė
mesys visą savaitę vyksiančiame 
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės komisijos posėdyje. 

„Aš noriu pasakyti, kad visos tos 

problemos, kurios šiandieną yra įvar
dijamos, vienaip ar kitaip yra iš
girstamos ir į jas atitinkamai bando
ma reaguoti bei priimti reikiamus 
sprendimus", — kalbėjo parlamento 
vadovas senojoje Seimo posėdžių sa
lėje susirinkusiems komisijos na
riams. 

Penkias dienas truksiančiuose 
komisijos renginiuose dalyvauja už
sienio lietuvių bendruomenių atsto
vai, Lietuvos parlamentarai, ministe
rijų atstovai ir visuomenės veikėjai. 

Antradienį pasaulio lietuviams 
pateikta informacija apie Lietuvos te
levizijos programų transliavimą į 
JAV bei diskutuojama apie Lietuvos 
žiniasklaidos vaidmenį valstybės 

įvaizdžio formavime. 
Trečiadienį komisijos dalyviai 

aptars dvigubos pilietybės problemas 
bei jų sprendimo būdus. Dvigubos pi
lietybės klausimas yra itin aktualus 
užsienio lietuviams — tapę valsty
bės, kurioje gyvena, piliečiais jie iš
kar t p r a randa Lietuvos pilietybę. 
Dvigubos pilietybės problematika 
bus diskutuojama bendrame Seimo 
ir Pasaulio Lietuvių komisijos bei 
parlamento Užsienio reikalų, Žmo
gaus teisių komitetų ir Konstitucijos 
komisijos susitikime. 

Priešpaskutiniąją sambūrio die
ną dėmesys teks migracijos klausi
mams — delegatai mąstys, kaip su
valdyti migracijos iš Lietuvos srau
tus, taip pat diskutuos apie Lietuvos 
diplomatinių atstovybių ryšius su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėmis, 
aptars užsienio valstybėse dirbančių 
lietuvių vaikų, paliktų tėvynėje, 
problemas. 

Penktadienį bus rengiama spau
dos konferencija ir priimamos galuti
nės rezoliucijos. 

Seimo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės komisija buvo sufor
muota šių metų birželį, ją sudaro 9 
par lamentara i , taip pat Lenkijos, 
Belgijos, JAV, Kanados, Austrijos ir 
Rusijos Lietuvių Bendruomenių ats
tovai. 

Seimo ir PLB komisijos atsiradi
mas rodo, kad oficialiai pripažinta 
užsienio Lietuvių Bendruomenė turi 
įtakos kai kuriems procesams, susi
jusiems su švietimo ir kultūros siste
mų organizavimu ir finansavimu, tu
ri galimybę vertinti Lietuvos įstaigų 
darbą savo bendruomenės atžvilgiu. 
Todėl ši Lietuvos politika turi būti 
labai atsakingai vykdoma. 

Šiame 
numeryje: 

j 

Konservatoriai buria 
„Dešiniųjų alternatyvą / / 

• Sveikatos klausimais. 
Natūraliosios medicinos 
gydytojo žvilgsniu (p. 2) 
•Lydi šventadienis (p. 3) 
•Našus derlius Lietuvos 
vaikams (p. 4-5) 
•Lietuvos Vyčių vidurio 
centro rajono rudens 
suvažiavimas (p. 5, 8) 
•Lietuvos savaitė (p. 6) 
•Lietuvių telkiniuose. 
Detroit naujienos (p. 8) 
•Indija prieš 20 metų (11) 
(p. 9) 
•Išeivijos žurnalistai ieško 
būdų pagyvinti savo veiklą 
(p. 10) 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.43 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Andrius Kubilius. 
Eltos nuotr. 

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) — 
Konservatoriai, nepatenkinti kairių
jų vykdoma politika, ragina dešinią
sias partijas vienytis prieš kitų metų 

rudenį vyksiančius Seimo rinkimus. 
„Vienintelis kelias — dešinie

siems, centro dešiniesiems vienytis 
kitų metų Seimo rinkimams į tikrą 
alternatyvą, į tikrą dešiniąją alterna
tyvą ir siekti esminio persilaužimo", 
— pirmadienį spaudos konferencijoje 
kalbėjo opozicinės Tėvynės sąjungos 
vadovas Andrius Kubilius. 

Jo teigimu, šiuo metu nebeverta 
turėti jokių iliuzijų dėl socialdemok
ratų vadovaujamos mažumos Vy
riausybės vykdomos politikos — esą 
ekonomika žlugdoma, korupcija ne
mažėja, o Vyriausybė yra tik šių pro
cesų „stebėtoja". 

„iliuzijų dėl šiandieninės val
džios nebėra. (...) Mes imamės ini
ciatyvos burt i platesnį panašiai mąs
tančių ir neabejingųjų frontą. (...) 
Turime bendromis pastangomis už
baigti šį nesėkmingą Lietuvai laik
metį", — kalbėjo konservatorius. 

DRAUGAS 
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Latvijos 
prezidentas 
jau išdirbo 
100 dienų 

Ryga, spalio 15 d. (BNS) — Pir
madienį sukanka lygiai 100 dienų, 
kai darbą pradėjo Latvijos preziden
tas Valdis Zatlers. 

Agentūra BNS paprašė tris eks
pertus įvertinti, ar populiariąją šalies 
vadovę Vairą Vike-Freibergajpakeitęs 
garsus chirurgas V Zatlers yra pa
kankamai politiškai nepriklausomas. 

Vienas apklaustųjų, socialinių 
tyrimų centro SKDS direktorius Ar-
nis Kaktins teigė, kad V Zatlers jį 
maloniai nustebino, o kiti du eksper
tai — „Latvijas Fakti" direktorius 
Aigars Freimans ir politikos eksper
tas Janis Ikstens išreiškė abejonių jo 
nepriklausomumu. 

A. Kaktins į klausimą, ar abejoja 
jis V Zatlers politine nepriklauso
mybe, atsakė: „Buvo keli atvejai ir si
tuacijų, kai jis gana aiškiai pareiškė 
viešą nuomonę, skirtingą nuo nuo
monės žmonių, kurie visuomenėje 
buvo pavadinti jo globėjais ir ku
riems jis neva turėtų būti skolingas. 
Pirmiausia tai — premjeras". 

Kaip pavyzdį A. Kaktins nurodė 
V Zatlers nuomonę apie Kovos su 
korupcija biurą (KKB). 

„Prezidento požiūris į KKB buvo 
priešingas tai linijai, kurios laikosi 
premjeras. Tai faktai, kurie leidžia 
manyti, kad jis nėra visiška mario
netė", — sakė jis. Nukel ta į 7 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
PR. LAIMA LUKAUSKIENE 
Certifted Traditional Naturopath 

Natūraliosios medicinos 
gydytojo žvilgsniu 

Mieli skaitytojai, mūsų visų gy
venimo lange šiemet nepaprastas 
ruduo — pati Gamta nori kažką 
mums pratęsti, dovanoja susimąs
tymą. Aš noriu priminti Jums, kad 
šiuo metu ant Jūsų stalo būtų kiek 
galima daugiau šviežių vaisių ir 
daržovių, daržo rudeninių žolelių, ką 
tik- nuskintų, nekonservuotų, neuž-
šaldytų, nesupakuotų ilgam gulėji
mui lentynose. Nes tik šviežios „atsi
mena" ir neša saulės, mėnulio, 
žvaigždžių, lietaus energiją, kuri yra 
mūsų žemiško gyvenimo esmė, kurią 
kiekvienas suprantame kitaip, kurią 
mes taip pat papildome ir miego metu 
(žinoma, jei jo užtenka). Bet tai ir yra 
ta energija, kuri palaiko mūsų imu
nitetą. Jokie geriausių kompanijų 
sukurti vitaminai, maisto priedai ir 
visa kita aukščiausia technologija 
nepakeis to, kas yra Planetos gyvybės 
esmė. 

Mielieji, šiais metais aš švenčiu 
10 metų Amerikoje jubiliejų, 7 iš jų 
dirbu kaip natūraliosios medicinos 
gydytoja, pratęsdama 28 metų vidaus 
ligų gydytojos patirtį Lietuvoje ir 
Mažojoje Lietuvoje. Lemtis man do
vanojo įdomų, turiningą, aktyvų, gra
žų gyvenimo kelią, profesiją padėti 
žmonėms, kur aš buvau visiems rei
kalinga ir gerbiama. 

Si nauja šalis, antras gyvenimo 
penkiasdešimtmečio etapas, natūra
lioji medicina, naujas mąstymas, 
nauji kolegos labai sustiprino ir iš
skleidė mano profesijos ir gyvenimo 
sparnus. Mažutė, jauki ligoninė, 
kurioje aš dirbu kitose pareigose, šie
met atšventė 20 darbo metų jubilie
jų-

Aš dėkinga savo keliui, kad jame 
visada buvo žmonės, su kuriais ben-

Bėgiojant t reniruojamas raumenų, 
iš tvermingumas, gerinama širdies 
i r plaučiu sistemos veikla. 

draujant aš praturtėdavau — bren
dau kaip asmenybė ir gydytoja. Dė
kinga gydytojams, kuriuos sutikau 
šioje šalyje, ir kurių pagalbos dėka 
galiu pritaikyti savo žinias. Dėkinga 
gyd. chiropractor, kurio įstaigoje 
dirbame kartu. Džiaugiuosi, kad ir 
lietuvių gydytojų bendruomenėje 
atsirado daktarų, kurie išgirdę mano 
vardą nepasako: „Nieko nepadės, be 
reikalo išmesti pinigai". 

Aš labai nuoširdžiai didžiuojuosi 
savo pacientais, su kuriais aš jau ne 
vieneri metai, matau pasikeitimus ne 
tik nuo mano homeopatinių žirnelių 
ir emulsinių lašelių, bet kad kartu 
keičiamės. 

Tūkstantmečiais žmonija per
duoda naujoms kartoms žodžius — 
neteisk, nelinkėk blogo kitam, netark 
nereikalingų žodžių, bet niekur 
neparašyta — nesikeisk, netobulėk, 
neišmok. 

Mano 35 metų profesinė patirtis 
leidžia kartais pasakyti ne tai, kas 
knygose parašyta, bet tai, kas yra 
mano pastebėjimai, patirtis, mano 
tikėjimas. Ir aš niekada nesakau, kad 
tai tiesa, o sakau — pabandyk, nors ir 
netiki, išgirsk — nes neretai gyveni
mas duoda problemą, bet šalia jos ir 
sprendimą. Analizuokit savo gyveni
mo kelią! 

Aš niekada nė vienam ligoniui 
nesu pasakiusi, kad jo liga neišgydo
ma. Nėra neišgydomų ligų, yra tik 
neišgydomi žmonės — pacientai — 
asmenybės. 

O kas gi mano gydytojo kasdieny
bės lange? Žmonės per daug rūpinasi 
cholesteroliu ir supranta tai taip 
primityviai, kaip kad knygą, kurią 
išėmei iš lentynos, nušluostei dulkes, 
t. y. panaudojai anticholesterolinių 
vaistų, ir vėl padėjai atgal. Mane la
biau neramina trigliceridai, kurie 
laboratorijos tyrimų metu vyres
niems, o neretai ir jauniems yra ties 
žemutine normos riba ar net suma
žėję. (Natūralioji medicina naudojasi 
fiziologinėmis normomis optimaliai 
sveikatai vertinti ir normos ribos čia 
siauresnės, negu laboratorijos lei
džiamos.) Nuo jų trūkumo pirmiau
sia kenčia smegenų ląstelės, o nuo to 
sumažėja susikaupimas, dėmesys, 
atmintis, silpnesnis raumenų to
nusas Tai ir pirmas požymis, kuris 
rodo. kad organizmui trūksta ak
tyvios veiklos — fizinio krūvio, judėji
mo O jei trigliceridai padidėjo ženk
liai, jokie cheminiai vaistai nepadės, 
nepagerinsime virškinimo, kepenų-
kasos funkcijos. neparcguiiuosime 
medžiagų apykaitos, nes i tokia prob
lema pacientas ..ėjo" jau ne vienerius 
metus 

Pastebėjau, kad jaunoms mote
rims, kurioms slenka plaukai, neau
ga nagai, paniežti odą, iškyla spuogai, 
&aH«drna cjalū r.es. viduriai linkę už-

Eiimiai medicinos tyrimai. 
šakok; 
kietoti 
įskaitant ir skydliaukes, yra nor
malūs, bet priežastis išryškėja tik 

atlikus skydliaukės antikūnių ty
rimą, kuris būna su pakitimais. Tai 
dažniausiai rodo ne pačios skyd
liaukės susirgimą, bet kitus organų 
sutrikimus, kurie veikia skydliaukės 
funkciją. Gydytojui reikia išnagrinėti 
priežastis. O tai gali būti ir vitamino 
„D" trūkumas, nereguliarios mėne
sinės, virškinimo funkcijos sutriki
mai, stresas, saldumynai. Kiekvie
nam kita priežastis. Preparatai su 
jodu šioje situacijoje — nerekomen
duojami. O pačios skydliaukės susir
gimus neretai turi moterys, kurios 
negali sustoti — vis bėga, skuba, vis
ko reikia, nėra laiko sau. Tai ir ateina 
chroninė liga — kad sustotum, su-
simąstytum. Mūsų plaukai, tai ante
na su Kosmosu (anuo keliu) ir jei jie 
slenka, to žmogaus dvasinis langas 
labai sutrikdytas ar net užmirštas. 

Noriu patarti onkologiniams 
ligoniams — pakeiskite miegojimo 
vietą, išeikite iš tos, kurioje susir
gote, toje vietoje viskas neigiama. 
Vėžio ląstelės bijo meilės, pagarbos, 
atsiprašymo, pasitikėjimo, minčių 
pasikeitimo, naujo mąstymo. Pa
saulinėse konferencijose medicinos 
korifėjai svarsto savaiminius vėžio 
išgijimo atvejus. Tokie pasveikimai 
tebėra mįslė tik mokslui. 

Kas neramina? Vaikai. Šešerių 
metų berniukas M. man padovanojo 
piešinuką, kur vyrauja tamsios 
spalvos, vienos bokšto durys, o vietoj 
langų — kančios, nerimo, siaubo 
kaukė. Mama aiškino, kad kartais 
vaikas yra nepaklusnus. Paprašiau 
pavyzdžio, ką jis negerai daro. Tą 
dieną jis nupiešė mažai sesytei ant 
skruosto prie akytės. Neišdrįsau 
mamai pasakyti, kad tuo vaikas pa
rodė, kad ji kažkuo neteisi! Vaikas 
dvasingas, mama valdinga. 

Penkerių metų berniuko D. su 
alergine bronchine astma piešinuke 
yra visko — automobilių, vėliavų, 
kriauklių, tik nėra namų. Jis jau da
bar silpnutė asmenybė, kuri neati
duotų net ir savo astmos. Kiek šilu
mos jis galės duoti kitiems, parodys 
gyvenimas. 

Po metų nesilankymo jo mama 
man paaiškino, kad jai nusibodo 
žaisti su žirneliais, lašeliais ir arba
tėlėmis, lengviau paduoti tabletę nuo 
astmos priepuolių, nuvežti į darželį, 
vakare įjungti televizorių. 

Jeigu paauglys parodo agresyvu
mo, žiaurumo išraiškų — tai jau yra 
pirmas jo pagalbos šauksmas. Būtina 
pagalba, supratimas. Tai rodo, kad 
nėra harmonijos. Žmogaus sveikata 
— tai Visumos harmonija ne tik 
kūno, bet ir idėjų, minčių, poelgių, 
žodžių, darbų, aplinkos, tėvų ir gi
minės kelio. 

Norėčiau patarti tėvams, augi
nantiems vaikus, išjungti televizo
rius. Jeigu tai pasisektų padaryti 2-3 
metus, laimėtų visi šeimos nariai, 
pasikeistų bendravimas, atsirastų 
knyga, nes dabartiniai vaikai skaito 
tik „Harry Potter" ir dėl to jau reikia 
džiaugtis. 

Dėl ko liūdna? 

Problema, kad ant natūralios 
medicinos produktų buteliukų yra 
FDA (maisto ir vaistų kontrolės) 
įspėjimas. Negerai, kad ji nereguliuo
ja šios srities, todėl ant lentynų gali 
patekti kokybės standartų neatitin
kantys produktai. Tačiau šis konser
vatyvumas natūralios medicinos 
atžvilgiu tik parodo, kad būtent vy
riausybes atstovai ir FDA žino. 
supranta ir negali sustabdyti proce

so, kad šiuolaikinis žmogus atsisako 
kai kurių tradicinių XXI a. dogmų ir 
renkasi, remiasi intuicija, savo patir
timi sveikatai pagerinti. 

Aš jokiu būdu nenuvainikuoju 
cheminių vaistų ir nestatau pjedesta
lo natūraliajai medicinai. Mūsų gyve
nimo kasdienybėje, šeimoje, politiko
je, tautoje, daug sumaišties, pagiežos, 
pykčio. Tą jaučia ir gamta ir atsako 
tuo pačiu — potvyniu, uraganais, 
kataklizmais, kad nušluotų ir kad 
pradėtume iš naujo su meile. 

Taip, mūsų gyvenime svarbus 
materialinis langas, bet taip pat svar
bus ir dvasinis langas, kuriam, 
suprantama, turi reikšmės pirmasis. 
Bet būtinai turi būti abu, kitaip — 
bus lėtinė liga. Kaip mes ją įveiksime, 
priklauso, mielieji, tik nuo Jūsų! Yra 
tik du pasirinkimai: arba prisispausti 
prie žemės, arba ieškoti, tikėti, pa
kilti. Bet norint pakilti, pirmiausia 
reikia norėti. 

O tai turbūt ir sunkiausia. Daug 
mano gyvenime buvo stiprių žmonių, 
didelių asmenybių, galinčių padėti 
kitiems, bet jie buvo bejėgiai savo 
ligoje... Jeigu mums duotas šis gyve
nimas, išnaudokime šią galimybę, 
eidami į priekį su meile pirmiausia 
sau. Nes tik tada galėsime mylėti 
kitus, nepamiršdami, kas mes esame, 
kas ta visata ir dėl ko ji begalinė. 
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Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
adminlstracija@dfaugai.org U 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:aldaze@gmail.com
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:adminlstracija@dfaugai.org
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XXVIII Eilinė savaitė — Širdies atmintis 
Keliaujant į Jeruzalę., teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinanti 

i vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai 
šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!" Pažvelgęs Įjuos, Jėzus pasakė: 
„Eikite, pasirodykite kunigams!" Ir beeidami jie pasveiko. Vienas iš jų, 
pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas 
parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: „Argi ne 
dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti 
Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!" Ir tarė jam: „Kelkis, eiki Tavo 
tikėjimas išgelbėjo tave". (C - Evangelija pagal Luką 17, 11-19; 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Kažkas dėkingumą yra pavadi

nęs „širdies atmintimi". Akivaizdu, 
kad devynių pagydytųjų, neatėjusių 
padėkoti Jėzui, širdies atmintis buvo 
trumpa. Jos neužteko net keletui va
landų, praėjusių nuo patirtos malo
nės. Girdėdami apie tai, mes mėgi
name apgauti save, ieškodami pasi
teisinimo, kodėl taip dažnai praran
dame tą širdies atmintį. Juk, gerai 
pamąsčius, viskas yra taip toli: atėji
mas į pasaulį, tikėjimo dovana, žmo
gus, kurį sutikome savo gyvenimo 
kelyje. Vis dėlto toks pasiteisinimas 
yra pernelyg paprastas ir tikinčiam 
žmogui negali būti priimtinas. Pa
kanka tik vieno pastebėjimo: Dievo 
dovanos neturi „galiojimo laiko", jų 
neįmanoma apriboti praeitimi, kuo
met, mūsų nuomone, jas gavome. 
Visa tai, ką gauname iš Dievo rankų, 
pažymėta dabartimi, dar daugiau: 
šios akimirkos trapumu. Gyvenimas 
mums nebuvo suteiktas prieš kelias
dešimt metų, kaip tai pažymėta gimi
mo liudijime: jis mums yra dovanoja
mas šią akimirką. 

Tikėjimo dovana mums nėra 
duota kažkada labai seniai, per mūsų 
tėvus, mokiusius mus tikėjimo. Šian
dien, konkrečiu momentu, konkre
čiomis aplinkybėmis mums duodama 
malonė tikėti. Tai, kad esame su 
žmogumi, be kurio savo gyvenimo 
neįsivaizduojame, nėra prigimtinė 
mūsų teisė. Tai kasdien suteikiama 
malonė. Ją geriausiai suprantame 
tada, kai vieną dieną tų žmonių mūsų 
gyvenime, atrodo, nelieka, tačiau vėl 
patiriame malonę, juos atrasdami per 
tikėjimą. Mūsų žodžiai, kuriuos pa
rašome ar ištariame, nėra vieną kar
tą gautas paveldas, amžiams įspaus
tas mūsų asmenyje, bet mums kas
dien dovanojamas sugebėjimas pasi

naudoti Viešpaties mums duodamu 
įkvėpimu. Mes nesame vieną kartą 
visiems amžiams Dievo pripažinti, 
kaip Jo vaikai, kai priėmėme krikštą. 
Dievas kasdien mus pripažįsta, pri
ima ir elgiasi su mumis, kaip su savo 
vaikais. 

Kartais žmonės savotiškai giriasi 
savo sveikata, sakydami, jog neprisi
mena, kada buvo pas gydytoją, ir 
nesuvokia, kad sveikata jiems do
vanojama kiekvieną akimirką. Drįs
čiau sakyti, kad jie yra kasdien 
„pagydomi", kaip Evangelijoje mini
mi dešimt raupsuotųjų. Prisiminę 
prieš kurį laiką patirtą nelaimingą 
atsitikimą, mėgstame sakyti: „Tą 
kartą man pasisekė", tačiau nė nepa
galvojame, kad mums nuolat sekasi, 
nes Dievas saugo mus ir yra su mu
mis. Mes gyvename, nes gauname 
malonę, nors ir neskubame už tai 
kabinti votų prie stebuklingų paveik
slų. Tiesa, tai neatleidžia mūsų nuo 
pareigos jausti dėkingumą savo širdy
je. „Tai buvo labai seniai... Niekas to 
neprisimena... Praėjo tiek daug lai
ko", — šiomis frazėmis mes dangs
tome savo užmaršumą ar bent jau 
stengiamės save pateisinti. 

Iš tiesų, galime sakyti, kad viskas 
prasideda dabar. Viskas sukuriama 
mums, ir kiekvieną rytą gyvename 
pirmą kartą. Viskas mūsų gyvenime 
yra malonė ir stebuklas, kurie karto
jasi nuolat. Tikras religinis jausmas 
kuriamas ne kalbant apie pripratimą 
ar pasyviai priimant savo gyvenimą, 
bet su dėkingumu atsiveriant nuosta
biems Dievo darbams, kurie įvyksta 
dabar, šią akimirką. Taip dėkojant, 
mūsų širdies atmintis tikrai niekada 
nebus per trumpa. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

Išeivijos lietuviai kol kas neskuba 
kurti vizijų Lietuvai 

UGNE 1AKONYTE 

Išeivijos lietuviai kol kas nesku
ba kurti vizijų Lietuvai. Konkursas 
tokiu pačiu pavadinimu baigiasi po 
kelių savaičių, tačiau kol kas gautas 
tik vienas pasaulio lietuvių darbas — 
jį parašė Japonijos lietuviai. Vis dėlto 
organizatoriai tikisi, kad dauguma 
darbų juos pasieks prieš pat konkur
so pabaigą, lietuviams.com sako Da
lia Jankaitytė. VšĮ Pilietinės min
ties instituto, leidžiančio politikos sa
vaitraštį „Atgimimas", direktorė. 

— Ar aktyvūs lietuviai, siųs
dami savo vizijas apie Lietuvą po 
20 metų? 

— „Atgimimo" redakcijoje šiuo 
metu yra apie 40 Lietuvos vizijų. Ar 
lietuviai yra aktyvūs siųsdami savo 
vizijas, galėsime pasakyti tik lapkri
čio mėnesio pabaigoje. Nes, remiantis 
praeitų metų patirtimi, beveik visos, 
t.y. 180 vizįjų, „Atgimimo" redakciją 
pasiekė paskutinėmis konkurso die

nomis. 
— Ar aktyvūs yra išeiviai? Iš 

kokių šalių daugiausiai gaunate 
laiškų? 

— Kol kas galime pasidžiaugti 
tik viena vizija, kuri atkeliavo net iš 
Japonijos. Visi kiti darbai parašyti 
Lietuvoje. 

Norisi tikėti, vis dėlto užsienyje 
gyvenančių tautiečių savo ateitį sieja 
su tėvyne, todėl jie, kaip niekas kitas, 
turi savo viziją, į kokią Lietuvą no
rėtųsi grįžti. Dėl to šiemet rengiant 
antrąjį „Padovanok Lietuvai viziją" 
konkursą buvo nuspręsta leisti vizi
jas siųsti ir elektroniniu paštu (vizi-
ja@atgimimas.lt), kad užsienyje gy
venantiems lietuviams nereikėtų 
papildomai mokėti už pašto išlaidas. 
Galimybė palyginti skirtingų šalių 
ekonominius, kultūrinius resursus 
leidžia kur kas aiškiau įvardinti ko 
mums reikėtų siekti arba išvengti. 
Todėl nekantriai laukiame ir išeivijos 
darbų. 

Nukelta f 10 pat 

Egzaminas? Geriau 
vėliau, negu niekad 

EDMUNDAS SIMANAITIS 
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Seimo nariai A. Kubilius ir P Jakučionis parengė įstatymo dėl 
„SSRS valstybės komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo 
ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos" pa

keitimo Įstatymo projektą. 
Projekte pateikiamos trys pagrindinės šiame įstatyme vartojamos 

sąvokos: SSRS valstybės saugumo komitetas (NKVD, NKGB, MGB, KGB 
— toliau VSK) — nusikalstama organizacija, vykdžiusi karo nusikalti
mus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuoto
je Lietuvos Respublikoje. 

VSK kadrinis darbuotojas — asmuo, kuris VSK užėmė etatinio ka
riškio pareigas ar kitoks darbuotojas, kurio pareigybė arba padalinys (struk
tūra), kuriame jis dirbo, yra nurodyti Vyriausybės patvirtintame sąraše. 

VSK rezervo karininkas - asmuo, įtrauktas į VSK rezervą, kunis bu
vo VSK mobilizacinė dalis, skirta veikti ypatingojo periodo (karo grėsmės, 
karo pradžios, stichinių nelaimių ir masinių riaušių metu) ir karo atve
jais. 

Pirmoji pastraipa taisytina. Okupanto represinės struktūros vykdė 
nusikaltimus, represijas, terorą ir politinį LR piliečių (gyventojų) perse
kiojimą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Sovietų Sąjungos teritorijoje bei už
sienyje. 

Pasitikėjimo prezumpcija, kuri dvelkė iš kiekvienos Kovo 11-osios 
Akto eilutės ir buvo adresuota visiems atsikūrusios Respublikos pilie
čiams, nepasiteisino. Tiesą pasakius, ji negalėjo pasiteisinti. Tą suvokė ir 
Atkuriamojo Seimo nariai ir daugelis tautinę savimonę puoselėjusių gy
ventojų. Svetimos kariuomenės divizijomis užtvindytame krašte suaktyvintos 
parengties sąlygomis veikė visos okupanto represinės struktūros ir šako
tas bildukų bei slaptųjų informatorių tinklas. Tuo metu svarbiausias val
džios uždavinys buvo išsaugoti rimtį ir stabilumą krašte. Sąjūdžio pagim
dyti politikos lyderiai gebėjo neutralizuoti dirbtinių autonomijų ir tiesio
ginio karinio smurto grėsmes. Kai žlugo rugpjūčio pučas Maskvoje, buvo 
atsikvėpta. Tačiau ta išskirtinai palankia proga priimti radikalius nacio
nalinį saugumą stiprinančius teisės aktus nebuvo deramai pasinaudota. 
Okupanto represinių struktūrų keliamos grėsmės ir pavojai nebuvo tin
kamai įvertinti, o struktūrų darbuotojų veikla nebuvo teisės aktais pa
kankamai apribota. 

Apmaudu, kad, laiku nesukaupus politinės valios, buvo leista „arti
mojo užsienio" spectarnyboms užvaldyti vieną iš pačių svarbiausių nacio
nalinio saugumo atramų — VSD. Vien tik bulvarinės spaudos su pasiska-
navimais gromuluota A. Petruševičiaus istorija rodo, kad tuometinis VSD 
vadovas, užuot vykdęs grėsmių nacionaliniam saugumui užkirtimą, pla
navo ir rengė provokacijas. Minėta provokacija pasinaudojo kai kurios po
litinės jėgos rinkimų kampanijoje. Neišspręstos mįslės pik. V Pociūno žū
ties byloje meta šešėlį visam departamentui. 

Ziniasklaida pasikartodama išbūgnijo seną taisyklę — buvusių čekis
tų nėra, nebūna ir būti negali. LR VSD tuomet vadovavo okupanto repre
sinės struktūros karininkas. Sveiku protu sunku suvokti tokias realijas, 
kai svetima kariuomenė išvedama, kadangi tai iš principo nesuderinama 
su nepriklausomybės sąvoka, o represinių struktūrų darbuotojai palieka
mi tarpti priedangos firmose. Kas gali paneigti, kad jie dar netapo penk
tosios kolonos stuburu grėsmių ir pavojų akivaizdoje? 

Kita vertus, nepateisinamai ilgai užsitęsę „eksperimentai" su politikuo
jančiu ir antivalstybines provokacijas rengiančiu VSD, be jokios abejonės, 
kėlė susidomėjimą ne tik Briuseliui, ne tik NATO, bet ir Kremliui. Pastarasis 
tradiciškai ypač suinteresuotas Lietuvos valstybės prestižo menkinimu. 

Projekte numatyta VSK kadriniams darbuotojams penkeriems me
tams apriboti teisę eiti pareigas, į kurias skiria Seimas, LR Prezidentas, 
Seimo pirmininkas, Vyriausybė arba ministras pirmininkas, taip pat 
viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekreto
riaus, valstybės institucijų ar įstaigų vadovų, jų pavaduotojų pareigas, 
dirbti valstybinių bei savivaldybių mokyklų vadovais ir mokytojais. Nebus 
leidžiama eiti prokurorų, valstybės kontrolės pareigūnų, statutinių val
stybės tarnautojų pareigų; dirbti Krašto apsaugos sistemoje, Valstybės 
saugumo departamente; eiti pareigų diplomatinėje tarnyboje, atlikti tik
rosios karo tarnybos; būti saugos tarnybos ar saugos padalinio, kuris sau
go strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčią įmonę, vadovais. 

VSK rezervo karininkams iki 2012 m. pabaigos suvaržymų numato
ma mažiau. Jie negalės eiti pareigų, į kurias skiria Seimas, LR Preziden
tas, Seimo pirmininkas, Vyriausybė arba ministras pirmininkas, taip pat 
viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekreto
riaus, valstybės institucijų ar įstaigų vadovų, jų pavaduotojų pareigų. 

Įstatymas praktiškai kuriamas vienai Seimo kadencijai. Galiojimo lai
kas kelia pagrįstų abejonių. Jauni čekistai atgimimo metais darbavęsi rep
resinėse struktūrose po penkerių metų bus dar labai darbingo amžiaus ir 
tada galės „teisėtai" skverbtis į valstybinę tarnybą. Nerealu manyti, kad 
Rusijoje dabar valdanti šalį represinio aparato autokratiška „grietinėlė" 
po penkerių metų geranoriškai užleis vietą demokratinėms jėgoms. Nerei
kėtų svarbaus įstatymo galiojimo laiką dirbtinai iš anksto riboti. Bet ko
kiu atveju šio įstatymo svarstymas ir priėmimas taps, nori nenori, visų 
tautos atstovų pilietiškumo egzaminu. 

http://lietuviams.com
mailto:ja@atgimimas.lt


DRAUGAS, 2007 m. spalio 16 d., antradienis 

NAŠUS DERLIUS LIETUVOS VAIKAMS 
ALDONA KAMANTIENĖ 

Loterijos bil ietus per Šiųmetinius „Derliaus pietus" padėjo išnešioti ir LR 
gen. konsulo A. Daunoravičiaus duktė Emilija (kairėje). Dešinėje — straips
nio autore Aldona Kamantiene. Ramunes Kubiliūtės -~c* ' 

Koks nuostabiai gražus paskuti
nis rugsėjo mėnesio sekmadienis. 
Daugelis iš mūsų turbūt mielai 
džiaugtumėmės paskutinėmis va
saros dienomis gamtoje, tačiau 
renkamės į „Vaiko vartai į mokslą" 
organizacijos rengiamus metinius 
„Derliaus pietus". Sunku net pati
kėti, kad tiek žmonių sueina į vieną 
renginį. Čia renkamės ne išgirsti kaž
kokį nuostabų koncertą ir ne su tiks
lu, kaip viena „žurnalistė" primeta 
išeivijai, „skaniai pavalgyti" (nesi
nori kartoti jos žodžių), o paremti be
globius Lietuvos vaikus, užtikrinti 
jiems geresnį rytojų, padėti siekti 
mokslo, ugdyti juose moralines ver
tybes, parodyti, kad jie mums rūpi. 

Ne, mes dar neatbukome ir ne
same kurti vargšų šauksmui ir skaus
mui. Tą rodo mūsų skaičiai šioje 
didžiulėje salėje. Kai kam atrodytų, 
kad po tiek nepriklausomybės metų 
Lietuva pati savo vaikais turėtų 
rūpintis, deja, taip nėra. Beglobių 
vaikų mūsų remiamuose dienos cen
truose daugėja. To priežastimi galė
tume laikyti tėvų priklausomybę nuo 
alkoholio, narkotikų, bedarbystę, 
vaikų palikimą, jiems vykstant į 
užsienį uždarbiauti. 

biamą ir mylimą Lietuvos Respub
likos generalinį konsulą Arvydą 
Daunoravičių su žmona Loreta bei jų 
gražiai išaugusią dukrelę Emiliją, 
kuri vėliau mums talkino platinant 
loterijos bilietėlius. Garbingosios 
viešnios apdovanojamos rožių puokš
tėmis. Ponia Alma pakviečiama tarti 
žodį. Ji sveikina „Vaiko vartai į moks
lą" organizaciją, pabrėždama mokslo 
svarbą Lietuvos vaikams, kuris yra 
vienas iš šios organizacijos tikslų. 
Konsulas Arvydas Daunoravičius šil
tai atsiliepia apie „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos tikslus, atlik
tus darbus ir užmojus bei linki 
nepavargti, nes Lietuvos vaikams 
mūsų pagalba yra itin reikalinga ir 
svarbi. 

Prieš prasidedant pietums Le-
mont veikianti mažųjų teatro grupelė 
„Pasaka", vadovaujama Rūtos 
Mičiulienės, vaizdžiai ir spalvingai 
atlieka dainelę apie „Boružę" ir šokį 
pagal dainą „Good morning". Salėje 
viešėjęs prelatas Memenąs laimina 
visus susirinkusius bei valgius, ku
riuos skaniai bei sumaniai paruošė 
Aldona Soliūnienė. 

• • • 

Aldona Kamantiene (d.) su mergaitėmis lanksto servetėles. 
Ramunės Kubil iūtės nuotr. 

Po vienuoliktos valandos šv. 
Mišių palengva renkasi žmonės, 
užpildydami gražiai padengtus ir 
rudeninėmis gėlėmis papuoštus 
stalus. Nuo pat ankstaus ryto čia 
darbuojasi prezidento Stulginskio 
kuopos moksleiviai ateitininkai. Ir 
jie prisideda prie mūsų bendrų tikslų 
— padeda nuskriaustiems Lietuvos 
vaikams. Jie čia dirba ne tik dengda
mi stalus ir išnešiodami svečiams 
maistą, bet ir jiems paliktus arbat
pinigius mielai aukoja bendriems 
tikslams. Ačiū mūsų šauniems 
savanoriams! 

Na, reikia sugrįžti į gražią po
pietę. Jos vedėja Nijolė Nauasėdienė 
apibūdina šios organizacijos veiklą 
bei svarbą ir papasakoja apie atliktus 
darbus. Nijolė sveikina visus svečius, 
ir ypač tarp jų: Lietuvos prezidento 
žmoną Almą Adamkienę, visų ger-

Kaip ir kiekvienas toks renginys, 
lėšų sukėlimas tolimesniai organi
zacijos veiklai neapsieina be loterijos. 
Ir čia žmonės žinojo, kad perka bi
lietėlius ne tam, kad laimėtų norimą 
dovaną, o kad įgalintų šios organi
zacijos tolimesnius darbus. Vienas 
svečias paprašė iš manęs bilietėlių už 
50 dol. Aišku, jis nenorėjo visų do
vanų „nušluoti" ar mane pastatyti į 
keblią padėtį, kad tiek bilietėlių jam 
turiu atskaičiuoti, o norėjo savo auka 
paremti „Vaiko vartai į mokslą" orga
nizacijos darbus. Buvo ir daugiau 
tokių, kurie atvėrė savo širdis ir pi
nigines rašydami čekius, kad Lietu
vos vaikams būtų geriau. Visiems 
atėjusiems, parėmusiems bei bet kuo 
prisidėjusiems tariame nuoširdų 
ačiū. 

Kas norėtų daugiau apie šią or
ganizaciją sužinoti, prašome apsi
lankyti tinklalapyje adresu: www. 
childgate.org arba rašyti čekius: 
Child's Gate to Learning, PO.Box 
381, Downers Grove, IL 60515 

Pirmoje etieje sėdi ruo^os komitetas (\i kairės V Aldona Kamantiene. Nijolė Nausėdienė. Birutė Pabedinskienė. Rita 
Venclovienė ir Ritonė Rudaitienė. Stovi savanoriai moksleiviai ir kelios jaunos ateit ininkes, kurie kasmet patar-

Onlnos čvvienes nuotr Venclovienė 
nauja prie stalų. 

..Pasakos" vadovė. R. Mačiulienė su 
sūnumi prie o rg . ..Vaiko var ta i i 
mokslą" stendo. 

Ramunes Kubiliūtės nuotr. 

http://childgate.org
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Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos 
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Lietuvos Vyčių vidurio centro 
rajono rudens suvažiavimas 

ir maldos kelionė 
REGINA IUŠKAITĖ ŠVOBIENĖ 

Lietuvos Vyčių 96 kuopa, vei
kianti Dayton, Ohio, š.m. spalio 5—7 
d. globojo Lietuvos Vyčių Vidurio cen
tro rajono rudenio suvažiavimą ir 

mažėja. Dabartinė parama, kurią 
„Pagalba Lietuvai" suteikia įvairiems 
projektams, gaunama iš kitų lietu
viškų organizacijų: Lietuvių katalikų 
religinės šalpos (LCRA), BALFo, Lie
tuvos Vaikų globos, Lietuvos Vaikų 

Kelios „Pasakos" gėlytės 

tro rajono rudenio suvažiavimą ir — — T 
maldos kelionę. Suvažiavime dalyva- vilties, Lithuanian Mercy Lift. Tad 
vo 20 vyčių, atstovavusių 4 kuopoms per š.m. 94-ąjį metinį visuotinį narių 
iš Michigan, Ohio ir Pennsylvania suvažiavimą/seimą Brockton, Massa-
valstijų. chusetts „Pagalba Lietuvai" valdyba, 

Penktadienį, spalio 5 d., vyko direktorių taryba ir susirinkusieji de-
pabendravimas ir susipažinimo vaka- legatai balsavo ir pritarė uždaryti šį 
ras „Comfort Suites" viešbutyje. Pri 
ėmime dalyvavo būrelis svečių ir 
vietinių vyčių. Visi gražiai pabendra
vo, vaišinosi skaniu maistu ir gėri
mais, linksminosi, atnaujino pažintis. 
Vyko ir laimikių traukimas. 

Šeštadienį, spalio 6 d. ryte, vieš
bučio salėje įvyko sąskrydis, kuriam 

buvusį sėkmingą ir naudingą padali
nį. Padalinys oficialiai užsidarys š.m. 
gruodžio 31 d. Pirmininkė dėkojo 
visiems už nuolatinį nuoširdumą ir 
finansinę paramą šiam svarbiam 
padaliniui, baigdama pabrėžė, kad 
finansinės paramos visuomet reikės 
ir aukotojai galės pasirinkti organi-

• • • I ; j j bučio salėje įvyko sąskrydis, Kuriam - • .. • « c 
vadovavo apygardos pirmininkas zaciją, kurią jie norės remti ir padėti 
Michael Petkus. Maldą prieš posėdį Lietuvos vargstantiems. 
sukalbėjo Jurgis Mikalauskas, rajono Garbės narė Elinor Sluzas, Šilu-
specialaus pripažinimo apdovanojimo vos Mergelės Marijos fondo buvusi 
pirmininkas. 96 kuopos pirmininkė pirmoji pirmininkė, kalbėjo apie Šilu-
Anne Louise Tucker pasveikino vi- vos Mergelės projektą. Ji pranešė, 
sus atvykusius ir palinkėjo geros 
viešnagės. Po to vyko valdybos narių 
ir kuopų pranešimai bei ateities veik
los planų svarstymai. 

Atstovai pranešė apie praėjusį 
š.m. Brockton, MA įvykusį 94-ąjį me
tinį visuotinį narių seimą/suvažia
vimą. 

Buvo nutarta, kad ateinantis pa
vasario seimas/kėgliavimo ir sporto 
turnyras įvyks 2008 m. gegužės mė
nesį, Detroit, MI, jį globos 102 
kuopa. Tiksli data bus pranešta ar
timiausiu laiku. 

95-asis metinis Vyčių suvažiavi
mas/metinis seimas įvyks 2008 m. 
liepos 31 d. — rugpjūčio 4 d., Dayton, 
Ohio, „Holiday Inn" viešbutyje. Su
važiavimą/seimą globos 96 kuopa. 
Suvažiavimo koordinatoriai yra Anne 
Louise Tucker ir Michael Petkus. 

Lietuvos Vyčių padalinių atstovai 
skaitė pranešimus apie savo veiklą. 
Šv. Kazimiero gildijos atstovė, garbės 
narė Pranciška Petkuvienė pranešė, 
kad dėl sveikatos ilgametė gildijos 
pirmininkė, garbės narė Anna Klizas 
Wargo atsisako pirmininkės pareigų. 
Ją pavaduos Becky Pataki, o po 26 
metų tarnybos popiežinės Sv. Kazi
miero lietuvių kolegijos rektorius 
prelatas Algimantas Bartkus išeina į 
pensiją 

kad vysk. J. Ivanauskas prašė L. V 
organizacijos pagalbos ir paramos 
minint Šiluvos Mergelės Marijos ap
sireiškimo 400 metų sukaktį Lietu
voje — 2008 m. rugsėjo 8—15 d. Šilu
voje. Yra numatyta, kad šioje iškil
mingoje šventėje popiežius Benedik
tas XVI dalyvaus. Vyčių garbės nario 
muz. F. Strolios sukurta „Šiluvos 
Mergelės" giesmė bus nusiųsta kardi
nolui A. Bačkiui ir vysk. S. Tamke-
vičiui, kurią jie giedos šventės metu. 
Sluzas padėkojo visiems už paramą ir 
paskatino visus toliau remti bei 
garsinti Šiluvos Mergelės Marijos 
apsireiškimą mūsų šalyje. 

Po to vyko Vidurio centro rajono 
valdybos rinkimai. Naujos 2007— 
2009 m. valdybos sudėtis: Dvasios 
vadas — kun. Gediminas Kijauskas 
(Cleveland, 25 kuopa); pirmininkas 
— Michael F. Petkus (Dayton, 96 
kuopa); vicepirm. — Regina Juškaitė-
Švobienė (Detroit, 102 kuopa); iždi
ninkė — Lauretta Pant ( Dayton, 96 
kuopa); sekretorius — Pranciška 
Petkuvienė, garbės narė (Dayton, 96 
kuopa); tvarkdarys — Paul Moore 
(Dubois 86 kuopa); Lietuvos reika
lų/kultūros komitetas — John Balt
rus (Pittsburgh 19 kuopa); Ritualų 
komitetas — Lee Moore (Dubois, 86 
kuopa); stipendijų atstovė — Rita 

Pietų šeimininkė Aldona Šoliūnienė (k.) ir valdybos narė Bi rutė Pabedlns-
kienė (d.) . Ramunes K u b i l i ū t ė s nuotraukos 

siją. — -i—'•> — 
„Pagalba Lietuvai" pirmininkė Johnson (Pittsburgh, 19 kuopa); pa-

Regina Juškaitė-Švobienė, pranešė, tikėtiniai — Dolly Oberaitis (Cleve-
kad šis padalinys per 17 sėkmingų land, 25 kuopa) ir Jean Marks (Cle-
veiklos metų rėmė Šv. Juozapo semi- veland, 25 kuopa); ryšininkė su 
nariją, Gailestingosios Motinos Tere- visuomene ir „Vytis" žurnalu — 
sės globos namus, Vilniaus Amatų Regina Juškaitė-Švobienė (Detroit, 
centrą, Betanijos valgyklą, „Vilties 102 kuopa) ir garbės narė Elinor 
Angelo" vaikų centrą, Motinos ir Sluzas (Dayton, 86 kuopa); Šv. Kazi-
Vaikų centrą, įvairias bažnyčias, ligo- miero gildijos atstovė, garbės narė 
nines, klinikas, Šv. Klaros slaugos Pranciška Petkuvienė (Dayton, 96 
ligoninę Utenoje. Nuo padalinio įstei- kuopa); Vyčių fondo atstovė — Lee 
gimo iki š. m. rugpjūčio 31 d. gauta Mooore (DuBois, 86 kuopa); „Pagalba 
1,323,685.85 JAV dol. aukų iš mūsų Lietuvai" atstovė — pirmininkė Re-
dosnių rėmėjų. Nuo 1991 m. iki 2002 gina Juškaitė-Švobienė (Detroit, 102 
m. buvo išsiųsta 92x40 pėdų ilgio kuopa); Vidurio centro rajono specia-
talpintuvų (kurių vertė daugiau nei lių apdovanojimai — George Mika-
76 mln. JAV dol.). Mūsų pagrindinė lauskas (Dayton, 96 kuopa), 
misija — siųsti vaistus ir mediką- Patikėtiniai patikrino knygas ir 

• mentus į Lietuvą jau atlikta — teigė pranešė, kad jos vedamos tvarkingai. 
I Juškaitė-Švobienė. Aukos ir rėmėjai Nukelta į 8 psl. 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Tik apie geras naujienas 

Lietuvoje žvarbu, vėjuota ir nuolat merkia lietus. Eltos nuotr. 

Po šilto rugsėjo spalio orai Lie
tuvoje - nemalonus kontrastas. Žvar
bu, vėjuota ir nuolat merkia lietus. 
Žvelgdamas į sudrėkusius Vilniaus 
mūrus, pagalvojau, jog tokiu oru 
lengva pasiduoti pesimizmui ir nevil
čiai, pamiršti gerus dalykus. Taigi 
nusprendžiau Šioje apžvalgoje pergu
drauti žvarbų orą ir rašyti tik apie 
tai, kas gero Lietuvoje įvyko praėju
sią savaitę. 

Vilniuje įvyko svarbi 
tarptautinė konferencija 

Vilniuje įvyko tarptautinė ener
getikos saugumo konferencija. Svar
bus jau vien faktas, kad tokia konfe
rencija vyksta Lietuvoje. Seimininkai 
paprastai turi didžiausią įtaką, for
muojant darbotvarkę bei kreipiant 
diskusijas norima linkme. Pagrindi
nis šios konferencijos klausimas -
kaip sumažinti Rytų Europos prik
lausomybę nuo Rusijos dujų ir naf
tos? 

Deja, nors tikrai reikia pagirti la
bai daug darbo atlikusią Lietuvos 
prezidento komandą bei Užsienio rei
kalų ministerijos specialistus, tačiau 
tenka pripažinti, kad konferencijos 
sėkmė tik dalinė. 

Neabejotinai svarbiausias konfe
rencijos laimėjimas - penkių valsty

bių (Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, 
Gruzijos ir Azerbaidžano) pasirašyta 
sutartis dėl naftotiekio, sujungsian
čio Juodąją ir Baltijos jūras. Tačiau ir 
čia liko šaukštas deguto - Kazachs
tano atstovas konferencijoje pareiš
kė, kad jo šalies pozicija dėl bendra
darbiavimo su planuojamu naftotie
kiu, didžiąja dalimi priklausys nuo 
Rusijos požiūrio, nes Rusijos ir Ka
zachstano gerų santykių išsaugoji
mas kazachams neginčijamas prio
ritetas. 

Dar didesnis šaukštas deguto, 
kuris teko visas Lietuvai - Lenkijos 
sprendimas nepasirašyti konferenci
jos metu sutarčių dėl elektros tilto 
tiesimo ir atominės elektrinės staty
bos. Oficiali priežastis - nepakanka
mai parengti dokumentai. Tačiau 
reali priežastis veikiausiai slypi Len
kijos politiniame gyvenime, kuriame 
labai karšta. 

Bet kuriuo atveju, tai skaudi 
nesėkmė, kurią galėtų apmalšinti ne
bent tai, jei Lenkija ištesėtų pažadą 
minėtas sutartis pasirašyti pačiu 
artimiausiu metu. 

Visgi bendras konferencijos ver
tinimas - teigiamas. Lietuva vis la
biau integruojasi į Europą, yra su
vokiama kaip solidus ir svarbus part
neris, sugeba sėkmingai dalyvauti 
aukščiausio lygio forumuose. 

Patvirtintas naujasis STT 
vadovas 

Beveik vienbalsiai Seime patvir
tintas naujasis Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) vadovas. Juo tapo Ži-
mantas Pacevičius, po Povilo Mala
kausko pasitraukimo laikinai ėjęs 
viršininko pareigas. 

Vienintelė partija turėjusi tam 
tikrų priekaištų naujajam vadovui -
Tėvynės sąjunga. Ji reikalauja ryžtin
gesnės kovos su korupcija, ypač parti
jų finansavimo srityje. Tačiau daugu
ma konservatorių taip pat parėmė 
naująjį STT vadovą. 

Primenu, kad STT Lietuvoje 
įkurta prieš 10 metų, tikintis veiks
mingos kovos prieš organizuotą nu
sikalstamumą ir korupciją. Iki šiol ši 
institucija nebuvo labai veikli. R Ma
lakausko vadovavimo laikais dau
giausia dėmesio skyrė teoriniams se
minarams, o ne praktinei veiklai. 
Džiugu, kad naujasis vadovas turi po
litikų paramą. Svarbiausia, jog jis ja 
pasinaudotų ir būtų ryžtingesnis už 
savo pirmtaką. 

Atsigręžimas į santuoka 
grįstą šeima 

Jei reikėtų įvardinti geriausią da
bartinio Seimo darbą, atkreipčiau dė
mesį, jog per pastaruosius metus tik
rai nemažai padaryta, kuriant palan
kesnę šeimai teisinę aplinką Lietu
voje, didinant pagalbą vaikus augi
nančioms šeimoms. 

Panašu, jog šiam Seimui pavyks 
padaryti tai, ko nesugebėję padaryti 
bent keli jo pirmtakai - patvirtinti 
Valstybinę šeimos politikos koncepci
ją, kurioje aiškiai teigiama, kad san
tuoka yra šeimos pamatas. 

Pastarasis teiginys kelia nemažas 
aistras. Ypač kritiški socialdemokra
tai bei liberalai, kurie linkę atsisakyti 
įprastos šeimos sampratos, remia 
idėją, jog šeimą galėtų kurti ir tos pa
čios lyties asmenys. Už santuoka pa
grįstos šeimos sampratą aktyviausiai 
kovoja margaspalvis susivienijimas: 
konservatoriai, valstiečiai liaudinin
kai, darbiečiai ir liberaldemokratai. 
Neįsivaizduoju, kokiu kitu klausimu 
šios politinės jėgos gali veikti taip vie
ningai. 

Praėjusią savaitę Seimas aps
varstė ir priėmė svarstyti valstietės 
liaudininkės Baškienės vadovauja
mos komisijos paremtą koncepciją, 
kurią aktyviai remia ir Lietuvos Ka
talikų Bažnyčia. 

Prognozuojama, kad Ši koncepci
ja bus galutinai patvirtinta dar iki 
Naujųjų metų. Tiesa, nesunku nu
matyti, kad ji sulauks didžiulio puo
limo. 

Kitas šią savaitę priimtas svars
tyti svarbus projektas - konservato
rių pasiūlytas Paramos šeimai įstaty
mas, kuris didele dalimis nusižiūrė
tas iš JAV neokonservatorių. Siūlo
mas įstatymas numato didinti para
mą šeimoms, auginančioms du ir 
daugiau vaikų. Šiuo įstatymu siekia
ma ne tik paremti šeimas, bet ir 
spręsti demografinę krizę, skatinant 
gimdyti ir auginti vaikus. 

Pagrindinis kritikų argumentas -
toks įstatymas reikalauja didžiulių lė
šų ir esą jis pažeidžia nesusituokusių 
asmenų teises. Argumentas dėl teisių 
pažeidimo - tikrai keistas. Parama 
šeimai nereiškia, kad skriaudžiami 
tie, kurie nenori šeimos kurti, lygiai 
kaip parama švietimo sistemai ne
reiškia ignoravimo tų, kurie šią siste
mą ignoruoja. Rimtesnis klausimas -
ar dabartinė ekonominė situacija lei
džia tokiu mastu remti šeimą, kaip 
siūlo konservatoriai? Čia reikalinga 
išsami diskusija, nepamirštant, kad 
parama šeima - tai svarbi investicija. 

Priimtas Liustracijos įstatymas 

Po ilgų atidėliojimų Seimas 
pagaliau priėmė Liustracijos įstaty
mą. Nuo šiol nebeliko apribojimo bu
vusiems KGB bendradarbiams dirbti 
privačiame sektoriuje, performuoja
ma Liustracijos komisija, iki šiol dir
busi visuomeniniais pagrindais. Nau
jame įstatyme nenumatyta pratęsti 
buvusių KGB bendradarbių prisipa
žinimo terminą, taip pat pirmą kartą 
įstatyme apibrėžiama KGB rezervo 
karininko sąvoka. 

Tiesa, tai, ar rezervistams bus 
taikomi kokie nors apribojimai, spręs 
kitas, specialus įstatymas. 

Nors įstatymas yra gerokai pavė
luotas ir apipešiotas, tačiau jis svarus 
žingsnis į priekį, statant tvirtesnius 
valstybės pamatus. Tai, regis, patin-
ka ne visiems. Štai socialliberalai rei
kalavo išbraukti šio įstatymo svarsty
mą iš Seimo darbotvarkės, o socialde
mokratų seniūnė Šiaulienė išreiškė 
viltį, kad prezidentas vetuos įstaty
mą. 

Iš tiesų, dabar šis klausimas 
prezidento rankose. Tačiau būtų la
bai keista ir apmaudu, jei preziden
tas, pasidavęs kairiųjų spaudimui, 
trukdytų įstatymo įsigalėjimui. 

Karas keliuose: Lietuva yra įstrigusi mirties taške 
Vilnius, spalio 15 d. (BNS) — 

Nuo seno gerais keliais mėgstantys 
girtis lietuviai dabar Europoje vis la
biau garsėja kaip blogiausi vairuoto
jai, keliantys grėsmę ir sau, ir aplin
kiniams. 

Mirtinų avarijų skaičiumi Lie
tuva pirmauja ir smarkiai lenkia vi
sas kitas Europos Sąjungos šalis. Per 
pastaruosius penkerius metus pa
dėtis joje taip pat labiausiai pablo
gėjo. Tai praėjusią savaitę paskelbė 
Briuselyje įsikūrusi nevyriausybinė 
organizacija Transporto saugumo ta
ryba, pirmadienį rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Remdamasi Europos Komisijos ir 
savų ekspertų statistika, ši organiza
cija ES šalis kasmet suskirsto pagal 
jų padarytą pažangą mažinant mirti
nų avarijų skaičių. 

Vienam milijonui gyventojų ten
kančių mirtinų eismo įvykių Lie
tuvoje yra daugiausiai ES — šalies 
keliuose pernai žuvo 760 žmonių, ar

ba 233 asmenys milijonui gyventojų. 
Tuo tarpu pažangiausioje Malto

je vienam milijonui teko tik 27 mirti
ni atvejai, 2006 metais jos keliuose 
žuvo 11 žmonių. 

Sėkmingiausiai mirtinų avarijų 
skaičių 2001-2006 metais sumažino 
Liuksemburgas, Prancūzija ir Portu
galija. 

Pasak Transporto saugumo tar
nybos atstovės, šios šalys pasitelkė 
represines priemones: sumažino vai
ruotojams leistinas alkoholio ribas, 
ėmė dažniau kontroliuoti ir griežčiau 
bausti nedrausmingus vairuotojus. 
Kartu imtasi saugaus eismo pedago
ginių bei reklamos kampanijų. 

Nuo 2001 iki 2010 metų ES yra 
užsibrėžusi mirčių keliuose skaičių 
sumažinti perpus, tačiau iki šio tikslo 
labai toli. 

Kol kas visose naujosiose ES ša-
lyse, išskyrus Čekiją, mirtinų avarijų 
įvyksta daug daugiau nei Bendrijos 
senbuvėse. 

Avarija Vilniaus centre. 

Susisiekimo ministerijos Sau
gaus eismo departamento direkto
riaus pavaduotojas Vidmantas Pum
putis aiškino, kad sąrašo apačioje 
mūsų šalis vėl atsidūrė dėl kelių prie
žasčių. Lietuva nesugebėjo įdiegti 

Eltos nuotr. 

efektyvių saugaus eismo priemonių: 
nesugriežtinta atsakomybė už greičio 
viršijimą, vairavimą neblaiviems, 
taip pat neįrengta greičio matavimo 
prietaisų, nes įsigijimas įstrigo dėl 
sudėtingų pirkimo procedūrų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentOrų pranešimais) 

Latvijos prezidentas jau i 
100 dienų 

Valdis Zatlers. 

Atkelta iš 1 psl. 
Bet J. Ikstens pareiškė abejonių 

V Zatlers nepriklausomybe politikos 
srityje. 

„Matyti, kad santykiuose su mi
nistru pirmininku Y Zatlers mėgina 
pasirodyti kaip nepriklausomai mąs
tantis ir veikiantis žmogus, bet ne vi
siškai aišku, kas tai yra — kokie nors 
vidaus santykiai Liaudies partijoje, į 
kuriuos įtrauktas premjeras, ar jis iš 
tikrųjų nepriklausomas. Gerai prisi
menu, kaip jis buvo išrinktas. Tai 
reiškia, kad aš abejoju jo nepriklauso
mybe", — sakė jis, pridurdamas, kad 
V Zatlers neturi patyrimo politikoje. 

A. Freimans taip pat pabrėžė, 
kad prezidentas priklauso ir nuo poli
tikų, ir nuo savo patarėjų, nes turi 
mažai patyrimo politikoje. 

„Jeigu žmogus pradeda eiti ko
kias nors pareigas, pradeda kokią 
nors sau naują temą ar sritį, žinoma, 
negalima sakyti, kad jis visiškai ne
priklausomas, bet ši nepriklausomy
bė gali būti labai skirtinga. Tačiau 
jam trūksta žinių ir patyrimo profe
sionaliems sprendimams priimti, to
dėl jis kreipiasi į politikus, kurie gali 

Postimees nuotr. 

jam patarti", — sakė jis, nenurodyda
mas konkrečių politikų. 

Visi trys ekspertai pareiškė, kad 
dar nesusidarė nuomonės apie V Zat
lers, kaip šalies prezidentą. 

J. Ikstens mano, jog , jam, ačiū 
Dievui, nuo tada, kai pradėjo eiti pa
reigas, neteko spręsti sunkių ir sudė
tingų klausimų, todėl mes dar nesusi
darėme tikros nuomonės, kas iš tik
rųjų yra Valdis Zatlers". 

A. Freimanis taip pat mano, jog 
dar nesusidarė nuomonės apie V Zat
lers, kaip apie prezidentą, bet pa
brėžė, kad tam reikia laiko. 

„Žmogui reikia perprasti parei
gas, apsiprasti aplinkoje. Tai tikriau
siai svarbiausia, kas įvyko per šį 
laiką. Aš abejoju, kad jis visiškai ap
siprato savo poste, nes tam reikia 
tam tikro laiko", — sakė A. Frei
mans, pažymėdamas, kad „apskritai 
Zatlers yra geras mokinys". 

A. Kaktins taip pat mano, kad 
100 dienų per mažas laiko tarpas, 
kad būtų galima susidaryti nuomonę. 
„Pasakyti, koks jis prezidentas, bus 
galima ne anksčiau kaip po metų", — 
pridūrė jis. 

Lenkijos opozicija įgyja pagreitį 
Varšuva, spalio 15 d. („Reu-

ters"/BNS) — Lenkijos pagrindinė 
opozicinė partija, iki parlamento rin
kimų likus mažiau nei savaitei, regis, 
įgyja pagreitį — pirmadienį paskelbti 
apklausos rezultatai rodo, kad ji po 
sėkmingų televizijos debatų gali užsi
tikrinti Seime daugumą vietų. 

Opozicijos vadovas Donald Tusk 
per penktadienio debatus su premje
ru Jaroslaw Kaczynski kritikavo jį 
dėl netesėtų pažadų ir kovingos už
sienio politikos. Analitikai sako, kad 
šie debatai gali būti kandžios rin
kimų kampanijos persilaužimas. 

Dienraščiui „Dziennik" atlikta 
apklausa parodė, kad D. Tusk libera
lią Pilietinę platformą remia 46 proc. 
rinkėjų. Tai užtikrintų 236 iš 460 vie
tų žemuosiuose parlamento rūmuose. 

J. Kaczynski konservatyvi partija 
„Įstatymas ir teisingumas" atsilieka 
14 proc. — tai didžiausias atotrūkis 
per visą rinkimų kampanija. 

Šioje didžiausioje pokomunis
tinėje Europos Sąjungos valstybėje 

pirmalaikiai parlamento rinkimai 
įvyks sekmadienį, spalio 21-ąją. 

„Aišku, kad 'Įstatymo ir teisin
gumo' kampanija įstrigo", — politi
kos analitiką Marek Migalski cituoja 
dienraštis. 

Apklausų rezultatai pastarosio
mis savaitėmis buvo permainingi, bet 
dauguma jų rodė, kad abiejų pagrin
dinių partijų populiarumas yra apyly
gis. Kita apklausa, kurios rezultatai 
paskelbti pirmadienį, rodo, kad opo
zicija pirmauja 1-u procentu. 

Tačiau kai kurie analitikai per
spėja, kad apklausos nepakankamai 
atspindėjo paramą „Įstatymui ir tei
singumui" per praėjusius rinkimus, 
kurie įvyko prieš dvejus metus. 

Jei Pilietinė platforma sugebės 
įtvirtinti savo pasiekimus, ji galės už
sitikrinti galimybę formuoti pirmąją 
vienos partijos, turinčios daugumą 
parlamente, vyriausybę nuo pat to 
laiko, kai prieš beveik du dešimtme
čius žlugo komunizmas. 

EUROPA 

STOKHOLMAS 
2007-ųjų Nobelio ekonomikos 

premija pirmadienį buvo paskirta 
„optimalių mechanizmų teorijos pa
grindus" sukūrusiems trims JAV 
mokslininkams — Leonid Hurvvicz, 
Eric Maskin ir Roger Myerson. Teo
rija, kurios pradininku vadinamas L. 
Hunvicz ir kurią toliau plėtojo E. 
Maskin bei R. Myerson, padėjo eko
nomistams „nustatyti veiksmingus 
prekybos mechanizmus, reguliavimo 
sistemas ir balsavimo procedūras", 
sakoma komiteto pranešime. Mask
voje gimęs 90 metų L. Hunvicz yra 
Minnesota universiteto ekonomikos 
profesorius. 

VYSBADENAS 
Rusijos prezidentas Vladimir Pu-

tin pirmadienį patvirtino, kad jis 
vyks į Iraną nepaisydamas praneši
mų apie galimą mirtininkų sąmokslą 
surengti prieš jį išpuolį. „Ar aš va
žiuoju į Iraną, ar ne? Aš, žinoma, va
žiuoju į Iraną", — pareiškė V Putin 
spaudos konferencijoje Vysbadene, 
atsakydamas į žurnalistų klausimus. 
„Jeigu aš visą laiką klausyčiau įvai
rių grasinimų ar spaudos tarnybos 
rekomendacijų, tai iš namų negalė
čiau išeiti. Jie turi padaryti savo dar
bą, ir mes su federalinė kanclere ir 
kitais mano kolegomis turime vyk
dyti savo funkcijas", — pažymėjo 
prezidentas bendroje spaudos konfe
rencijoje su Vokietijos kanclere An
gelą Merkei. 

ROMA 
Italijos sostinės Romos meras 

Walter Veltroni sekmadienį triuški
nama persvara iškovojo pergalę per 
naujos Italijos centro kairės Demok
ratų partijos vadovo rinkimus. Pir
miniais duomenimis, 52 metų meras 
gavo 74,6 proc. rinkėjų balsų. Jo pa
grindiniai varžovai — šeimos reikalų 
ministrė Rosy Bindi ir vienas šalies 
vyriausybės kanceliarijos vadovų En-
rico Letta surinko atitinkamai 14,1 
proc. ir 11,2 proc. balsų. W. Veltroni, 
kuris iš pradžių buvo komunistas, o 
vėliau tapo socialdemokratu, seniai 

puoselėja svajonę apie didelę JAV ti
po partiją, galinčią suteikti Italijos 
centro kairei stabilią daugumą. 

RYGA 
Latvijos parlamento Nacionali

nio saugumo komisijos pirmininkas 
Dzintars Jaundžeikars yra įsitikinęs, 
kad Ryga gali pati priimti svarbius 
sprendimus, ir jai nereikia nurody
mų „nei iš Vakarų, nei iš Rytų". 
„Man sunku spręsti, kodėl JAV am
basadorė pasirinko būtent šią temą 
savo kalbai", — sakė Dz. Jaundžei
kars pirmadienį interviu Latvijos ra
dijui, turėdamas omenyje kalbą, ku
rią JAV ambasadorė Latvijoje Cathe-
rine Todd Bailey antradienį turi pa
sakyti Latvijos universitete. Si kalba 
lies skaudžius Latvijos vidaus politi
kos klausimus. „Aš manau, kad Lat
vija yra suvereni ir demokratinė ša
lis. Ir apie procesus, kurie vyksta 
Latvijoje, ji turi spręsti pati, — pa
brėžė jis. — Įstatymai vieni visiems. 
Taip negali būti, kad vienam įstaty
mus reikia vykdyti, o kai kuriems — 
nereikia". 

JAV 

NEW YORK 
Naftos kainos New York pirma

dienį pirmą kartą istorijoje perkopė 
85 JAV dolerių už barelį kartelę. 
WTI rūšies naftos kainos lapkričio 
mėnesio sandoriams New York pre
kių biržoje (NYMEX) pakilo iki re
kordinių 85,19 JAV dolerio už barelį. 
Pasak analitikų, augimą skatina 
būgštavimai dėl Turkijos ir Irako pa
sienyje bręstančio konflikto, kuris 
gali sutrikdyti naftos tiekimą iš Ira
ko. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice sekmadienį pradėjo vizitą 
Artimuosiuose Rytuose, neturėdama 
daug vilčių, kad per keturių dienų 
derybas su Izraelio ir palestiniečių 
pareigūnais pavyks padaryti didelę 
pažangą dėl taikaus konflikto sure
guliavimo. C. Rice į šį regioną atvyko 
pasiruošti tarptautinei konferencijai, 
kurią lapkričio pabaigoje rengia 
Jungtinės Valstijos ir kuri, kaip jos 
tikisi, paskatins oficialias taikos de
rybas. 

8801 78th Ave 8ridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. I 800-775-7363 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, M l 

Kur ir kas yra „Langas" 
Turintis nemažai vėliausių imigrantų iš Lietuvos, gana veiklus Detroit tel

kinys vaidybos mėgėjų būrelį „Langas" įsteigė prieš dvejus metus. Jo įsteigė
ja ir režisierė Elena Žebertavičienė, pusmetį gyvena Florida, pusmetį Detroit. 

Pamėgę sceną, savo vaidybą, norime teikti žmonėms gėrį ir grožį, tuo 
prisidėdami prie lietuvių kultūros puoselėjimo. 

Šiais metais, gerokai įpusėjus rudenėliui, spalio mėn. 21 d. Detroit 
Apvaizdos parapijos salėje dramos mėgėjai „Langas" kviečia visus iš arti ir toli 
į naujai paruoštą programą. 

Programoje matysite ir girdėsite:-
1. Vodevilį „Taip vedė Kasparas"; 
2. H. Lukaševičiaus „Vestuvių prakalbą"; 
3. A. Bučio komediją „Nelaukta viešnia". 

Visais dominančiais klausimais prašome kreiptis tel.: 734-586-2700 (E. 
Žebertavičienė) arba tel.: 248-763-3099 (kun. R. Repšys). 

Apsilankę turėsite malonią popietę ir paremsite parapiją. 
Rengėja i 

mmsm: 

Kename taures už bičiuii. inž. Vyta Petruli, švenčianti aštuoniasdešimt
meti. ;. m. rugsėjo 22 d. Nuotraukoje (iš k.): Jonas Urbonas. Vytas 
PetruMs ir Kazvs Kizlauskas. 

i m. rugsėjo 22 d. Detroit visuomenės veikėjas, inž. Vytautas Petrulis 
atšventė savo garbingo amžiaus — 80-aji gimtadieni, kurį j am suruošė 
trys sūnūs — ąžuolai. Apie ji daug ką galima parašyti. JAV LB buvęs 
Michigan apygardos pirmininkas, buvęs Parapijos tarybos pirmininkas, 
Dainavoje ilgus metus stovyklos ^Dainava" iždininkas. Respublikonas. 
Lietuviu Respublikonu federacijos iždininkas. Jau kel inta kadenciją 
Lietuvių Fronto bičiulių tarybos pirmininkas. Nors daug pareigų, bet dar 
randa laiko golfut — golfo entuziastas ir 1.1. Jo tėvelis buvo LR finansų 
ministras, kuris pirmos sovietu okupacijos metu buvo suimtas i r su
šaudytas. Jo dėdė kun. Petrulis 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signataras. Nuotraukoje Ji matome tarp šeimos artimųjų — t rys sūnūs, 
marčios ir anūkės. Jono Urbono nuotr. 

&k 
MARGUTIS II 

7iR 
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 

Lietuvos Vyčių vidurio centro 
rajono rudens suvažiavimas 

ir maldos kelionė 

Nauja Vidurio centro apygardos valdyba. Sėdi (iš kairės): Jean Marks, gar
bės narė Pranciška Petkuvienė, Lauretta Pant ir garbės narė Elinor Sluzas; 
stovi (iš kairės): R. Juškaitė-Švobienė. Lee ir Paul Moore, Richard Marks, 
Dolly Oberaitis, Jurgis Mikalauskas ir pirmininkas Michael Petkus. 

Atkel ta iš 5 psl. 
Posėdis baigtas malda ir Vyčių 

himnu. 

* * * 
Po pietų įvyko maldos kelionė 

University of Dayton, kur kun. Joh-
nann Roten, Marijonų bibliotekos di
rektorius, papasakojo apie univer
sitetą, kuris buvo įsteigtas 1850 m. 
Si aukštesnio mokslo institucija yra 
viena iš kelių katalikų universitetų 
Amerikoje. 1975 m. University of 
Dayton kartu su popiežinės kolegijos 
fakultetu Marianum Romoje įsteigė 
Marijonų akademinę programą ir 
Marijonų biblioteką tarptautinį ma
rijonų tyrinėjimo institutą. Sis tarp
tautinis centras tyrinėja Mergelę 
Mariją, Dievo motiną. Jų tikslas — 
surinkti ir pristatyti informaciją apie 
Dievo Motiną Mariją. Marijonų bib
liotekoje sukaupta daugiausia at
spausdintos medžiagos apie Mergelę 
Mariją: apie 90,000 knygų, lanksti
nukų, žurnalų ir religinių dokumen
tų. Sukauptas žinynas datuojamas 
nuo keturiolikto šimtmečio iki šios 

v 

dienos. Si mokslo institucija pri
traukia mokslininkus iš viso pa
saulio, nes daug reikalingos ir nau
dingos informacijos negalima rasti 
kitose bibliotekose. Kartas nuo karto 
yra surengiamos įvairios parodos. 
Nuo 1998 m. yra sutelkta apie 100 
prakartėlių iš visų pasaulio kraštų. 
Kiekviena prakartėlė turi savo krašto 
kultūrinę, simbolinę ir estetinę 

PASLAUGOS 

reikšmę. Bibliotekoje yra ir daug 
Mergelės Marijos medinių ir molinių 
statulėlių ir rožinių. Šiuo metu (nuo 
rugsėjo 17 d. iki lapkričio 17 d.) eks
ponuojama tapytojo Sidney Matias, 
iš Campinas, Brazilija, 15 nutapytų 
paveikslų. Jo spalvingi paveikslai 
rodo Mariją kaip mokytoją, gynėją ir 
motiną. Prieš porą metų buvo 
surengta Lietuvos Vyčių Dayton 96 
kuopos nario Jurgio Mikalausko 
medžio drožinių kryžių, koplyt
stulpių ir Madonos paroda. Apygar
dos vardu garbės narė Elinor Sluzas 
ir Jurgis Mikalauskas padėkos žen-
klan įteikė Marijonų bibliotekos 
direktoriui kun. Johann Roten spe
cialiai Jurgio Mikalausko padarytą 
Marijonų kryžių. Esame dėkingi kun. 
Johnann Roten už tokią turiningą 
pažintį su Marijonų biblioteka. 

Varieniavome Sv. Kryžiaus para
pijos salėje. Po gardžios vakarienės 
delegatai, draugai ir svečiai sugrįžo į 
viešbutį toliau pabendrauti. 

Sekmadienį, spalio 7 d. išklausė
me Mišias Sv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Prieš Mišias, nauja vidurio centro 
rajono valdyba davė priesaiką. Po 
Mišių buvo mirusiųjų vyčių prisimi
nimas, kurį vedė rajono pirmininkas 
Michael Petkus. Išvardinus mirusius 
narius, uždegtos žvakutės, sukalbė
tos maldos. Pabendravome parapijos 
salėje, visi atsisveikino, palinkėjo 
vieni kitiems saugios kelionės sugrįž
tant į .namus. Iki kito suvažiavimo, 
2008 m. gegužės mėn. Detroit, ML 

ROOFERS 
CONTRACTOR HIRING ROOFERS 
AND GUTTER INSTALLERS. Nust 
read English and be insured 

708-771-3010 

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 

Manilaikraltts 

nuolatinis 
D R A U G A S 
Tel. 773-565-5500 • m* draugas org 

http://www.wcev14S0.com
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INDIJA PRIEŠ 20 METŲ 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.11 

Sala nėra didelė, maždaug kriau
šės formos, gal tik apie 140 x 270 my
lių ploto, plotu tik trupučiuką dides
nė už Lietuvą. Už tai gyventojų ji turi 
net apie 20 mln. Krašto sostinė yra 
Colombo, kur po dviejų valandų 1,000 
mylių skrydžio ir nusileido mūsų lėk
tuvas. Mūsų dėmesį tuojau patraukė 
mums keistai atrodančios, visur 
plevėsuojančios valstybinės vėliavos, 
kurių fone matėsi išsižiojęs tigras su 
aukštai užriesta uodega, vienoje savo 
letenoje laikantis kažką panašaus į 
kardą ar durklą. Gal „kinžalas"? 

Keistas yra ir šios salos pavadi
nimas. Senovės graikai ją vadindavo 
Tabrobane, arabai — Serendib, olan
dai dar kitaip — Zeilan, kol pagaliau 
prigijo jos angliškas pavadinimas — 
Ceylon. Ir tik 1972 m. Ceylon valsty
bė nutarė pakeisti savo vardą į Sri 
Lanka (Puikioji sala). Kaip jos neva
dinsi, tai tikrai sala, kuri labai pri
minė tropinį rojų, jei toks yra. 

Ankstyvieji arabų pirkliai, apsi
lankę Ceylon saloje, šį miestą vadino 
Calenbou, portugalai jį perkrikštijo į 
Colombo. Pavadinimas prigijo ir šian
dien Colombo yra krašto centras su 
1,5 mln. gyventojų, nors tikra krašto 
administracinė sostinė yra prie pat 
Colombo prisiglaudęs Kotte miestas 
(tiksliau — Jayavvardenepure), pa
našiai kaip JAV vos nesibučiuoja 
Dalias ir Fort Worth miestai. Nors ir 
labai anksti turėjome atsikelti, norint 
suspėti į 4 vai. ryto išskrendantį lėk
tuvą, skubėjome susipažinti su šia 
sala, kurią kai kas vadina tikru roju
mi. Sala tik yra nutolusi apie 55 
mylias nuo pusiaujo, su puikiu kli
matu, vešlia gamta su daugybe įvai
riausių medžių, žvėrių, gyvulių ir 
paukščių. Net ir varlių čia esama apie 
400 rūšių, o ką jau kalbėti apie dram
blius, čitas, leopardus, beždžiones, 
meškas, šakalus, kobras ir t.t. Va
žiuojant į viešbutį matėsi nuostabios 
smėlingos jūros pakrantės, labai įvai
ri gamta, su įvairiausiais pakelėje 
augančiais gomurį kutenančiais pietų 
kraštų vaisiais. Privažiavę prie baza-
rų rajono, sustojome jų ragauti. Prie 
viešbučio atradome ginkluotus karei
vius. Nenustebome, nes buvom gir
dėję, kad čia dar neseniai buvo vykęs 
pilietinis karas tarp dviejų šios salos 
genčių. Retkarčiais kovos ir vėl atsi
naujina, bet apie tai vėliau. 

Istorikai tvirtina, kad saloje jau 
nuo maždaug V amžiaus prieš Kr. 
vyko gerai tvarkomas gyvenimas. 
Budizmą čia įvedė 247 m. Arahat 
Mahinada, didžiojo Indijos imperato
riaus Ashoka sūnus. Šri Lanką daž
nai bandydavo užkariauti visokie 
Indijos karaliai, bet vietiniai gyvento
jai užpuolikus vis įstengdavo ats
tumti. Taip kaip ir Indijoje, čia bandė 
atsikelti portugalai, olandai, pagaliau 
anglai — visi su tikslu prekiauti su 
šiuo taip gamtos turtingai apdova
notu kraštu. Anglai užvaldė tik visą 
salos pajūrį, nes per visą tą laikotarpį 
salos viduryje išsilaikė nepriklauso
ma, Sinhala valdovų tvarkoma Kan
dy valstybė, kuri pagaliau irgi turėjo 
pasiduoti anglų valdžiai, bet tik 1815 
m. Dabar ten vyrauja Sinhala kalba, 
nors, siekiant sušvelninti singaliečių 
ir tamilų konfliktą, oficialia kalba 
1957 m. buvo pripažinta ir tamilų 
kalba, kuri yra labai skirtinga nuo 

sinhala kalbos. Tas, matyt, nelabai 
padėjo, nes po to vis dar vyko dažni 
susirėmimai tarp abiejų pagrindinių 
genčių, kurie nesustojo net iki dabar. 
Keliuose visi ženklai trimis kalbomis: 
sinhala ir tamil, taip pat ir angliškai. 
Pirmųjų dviejų kalbų su keistais ries
tais ženklais visiškai negalėjau įkąsti. 

Kiti istorikai, labiau linkę į mi
tologiją, aiškina, kad Šri Lanka is
torija prasidėjo, kai iš Indijos į salą 
atvyko imperatorius Singhabahu sū
nus Vijaya, ištremtas iš savo gimtinės 
už pernelyg laisvą ir nuodėmingą 
gyvenimą. Jis su savo 700 karių nu
galėjo vietinę Yaksa gentį, po to vedė 
Yaksa princesę. Vijaya tėvas buvo 
garsios Sinhalų (Liūto žmonės) gi
minės palikuonis, pats Vijaya tapo 
pirmuoju Šri Lanka karaliumi, taip 
pradėjęs dinastiją, kur i tęsėsi iki 
1815 metų. Per tuos 2,300 metų kraš
tą valdė 185 karaliai, beveik tiek pat 
ilgai, kaip ir Japonijos imperatoriai. 

Nepriklausomybę Šri Lanka at
gavo beveik tuo pačiu laiku, kaip ir 
Indija, 1948 m. vasario 4 d., bet pra
ėjo daugiau nei 20 metų, kol iki tol sa
ve vadinusi senu Ceylon vardu, vals
tybė pakeitė savo vardą į Šri Lanka ir 
iš anglų dominijos tapo respublika su 
prezidentu J. R. Jayawardene. 

Apsistoję e legant iškame 500 
kambarių Lanka Oberoi viešbutyje, 
neilgai juo džiaugėmės. Tuoj po pietų 
aplankėme ir budistų šventovę Raja 
Maha Vihare. Netoli ir Devtamaha 
mečetė, o prie jos prisišlieję Cinamo
no sodai. Tai lyg ir botanikos sodas, 
kuriame grožėjomės žydinčiais me
džiais, krūmais ir gėlynais. Akį tuoj 
patraukė įvairių atmainų orchidėjos, 
lotoso žiedai, vandens lelijos, tulpės 
ir daug kitų augalų. 

Pravažiuojame ta ip vadinamą 
Fortą, kuriame prieš 400 metų buvo 
įkurdinta portugalų kolonistų karei
vių įgula, dabar čia veikia valstybinės 
įstaigos. Tas fortas buvo vėliau olan
dų gerokai padidintas, kiek vėliau 
perimtas anglų. Iš tolo pamatėme ir 
aukštą Bandaranaike nepriklauso
mybės paminklą. 

Sala turi apie 1,000 mylių gražių 
saulėtų, smėlėtų, palmėmis apaugu
sių pakrančių, kurių banguojančiuose 
vandenyse burlentėmis plaukiojo čia 
ilgesniam laikui apsistoję nerūpestin
gi, jauni, bet turtingi turistai. Mes 
jiems galėjome tik pavydėti, nes vis 
reikėjo skubėti ir dar ką nors įdo
maus šioje žemėje įsikūrusio rojaus 
saloje pamatyti. Žiemą ar vasarą tem
peratūra čia išlieka apie 80—90"F. 

Kaip ir Indijoje, problema ir čia 
egzistuoja — ką pasirinkti valgyti: 
vakariečių virtuvę ar vietinę. Pasi
rinkome vieną kartą ir vietinę, „Crab 
curry", nors padavėją ir perspėjom, 
kad „curry" būtų ne raudonas, o bal
tas arba juodas, švelnesnis gomuriui. 
Jei jau Indijoje spėjome nusideginti 
jų aštriu „curry" paai tr intu maistu, 
tai čia dar daugiau nukentėjome. J u k 
Ceylon buvo žinomas kaip pasaulio 
prieskonių sostinė, ypač pagarsėjusi 
savo cinamono žieve. Mums čia vis 
dėlto pavyko, nes kai gaudėme orą 
norėdami „atvėsinti" savo degančius 
gomurius, jau žinojome, kad reikia 
tuojau pat užgerti karš to (tik ne 
šalto!) vandens ir pakramtyti kokoso 
riešutų. B u s d a u g i a u . 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMKKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UCOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArdierAve.Sts.5lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamą Kainą. 
Susitarimui Kalbėti angliškai arba Betuviata. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 L VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
imi DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUCAMvID 
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 
EttcGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 
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PAŽINTIS SU VIEŠNIA IŠ LIETUVOS -
RAŠYTOJA BIRUTE JONUŠKAITE 

LŽS valdybos nariai rugsėjo 21 d. posėdžio metu: (iš kairės) Edvardas 
Šulaitis, Laurynas ir Eugenija Misevičiai, Vaiva Ragauskaitė ir Jonas 
Tamulaitis. Dalios Cidzikaitės nuotr. 

Išeivijos žurnalistai ieško 
būdų pagyvinti 

savo organizacijos veiklą 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 

(LŽS) valdyba savo vėliausią posėdį 
surengė rugsėjo 21 d., prieš praside
dant JAV LB XVIII Tarybos antrajai 
sesijai „Hilton" viešbutyje, Oak Lawn, 
IL. 

Kadangi valdybos nariai gyvena 
skirtingose JAV vietovėse, tai daž
niausiai rengiami posėdžiai telekon-
ferencijos būdu bei bendraujama 
elektroniniu paštu, o susitinkama tik 
porą kartų per metus. Šįsyk buvo 
pasinaudota proga, jog į Čikagą, ku
rios apylinkėse gyvena dauguma 
valdybos narių (LŽS pirmininkas 
Edvardas Šulaitis, iždininkas Jonas 
Tamulaitis ir vicepirmininkė infor
macijai Vaiva Ragauskaitė), dalyvauti 
minėtoje LB Tarybos sesijoje iš Rytų 
pakrantės atvyko LŽS vicepir
mininkas narystei Laurynas Misevi
čius ir sekretorė Eugenija Misevičie
nė. 

Posėdis buvo pradėtas tylos mi
nute - pagerbta amžinybėn iškelia
vusi organizacijos narė, ilgametė 
„Draugo" darbuotoja Irena Regienė. 

Vėliau buvo prisimintas praėjęs 
LŽS valdybos susirinkimas, įvykęs 
balandžio 21d. , bei jo metu padaryti 
sprendimai. 

Valdybos narių pranešimus pra
dėjo pirmininkas E. Šulaitis, papasa
kojęs apie savo atliktus darbus. LŽS 
vadovas priminė, kad jo rūpesčiu bu
vo atgaivinta tradicija teikti šios or
ganizacijos stipendijas Vilniaus uni
versiteto Žurnalistikos instituto stu
dentams - dvi stipendijos buvo įteik
tos š. m. birželio mėnesį instituto va
dovų atrinktoms pažangiausioms 
studentėms. Taip pat E. Šulaitis davė 
interviu, kurie buvo išspausdinti JAV 
lietuvių laikraščiuose „Draugas" bei 
„Amerikos lietuvis" ir Lietuvos „Žur
nalistų žiniose". Buvo pritarta LŽS 
pirmininko siūlymui su 75-uoju ju
biliejumi pasveikinti buvusj Lietuvos 
žurnalistų sąjungos vadovą Domą 
Šniuką, su kuriuo E. Šulaitis palaiko 
draugiškus ryšius. 

Iždininkas J. Tamulaitis pranešė 
apie organizacijos iždą, naujus LŽS 
narius bei atnaujinusius narystę Są
jungoje Tuo pačiu buvo priminta, jog 
asmenys, iki metų pabaigos nesumo
kėję nario mokesčio, kuris yra tik 5 
dol metams, nebus laikomi LŽS na
riais Buvo kalbėta ir apie galimybę 
atnaujinti Tarptautinių žurnalisto 

pažymėjimų darymą. 
L. R. Misevičius įsipareigojo to

liau tęsti pradėtas derybas su Lietu
vos žurnalistų sąjunga (pirm. Dai
nius Radzevičius) dėl glaudesnio šių 
abiejų organizacijų bendradarbiavi
mo, kuris išeivijos LZS nariams pri
tarus, galėtų atvesti prie jų susijungi
mo. Jis pažadėjo lapkričio mėnesį ke
lionės į Lietuvą metu tuo klausimu 
vėl kalbėtis su kolegomis Lietuvoje. 

V Ragauskaitė informavo apie 
naujojo LZS valdybos informacinio 
biuletenio „Mūsų pasaulyje" numerio 
rengimą, kuris turėtų pasirodyti 
gruodžio mėnesį. Pasidžiaugta, kad 
šią vasarą po ilgesnės pauzės pavyko 
atgaivinti šio biuletenio leidimą, ta
čiau apgailestauta, kad pirmasis nau
josios valdybos informacinis leidinys 
nesulaukė didesnio organizacijos na
rių dėmesio. Nutarta, kad optimalus 
variantas - leisti du „Mūsų pasauly
je" numerius per metus. 

Buvo svarstyta, kokiais būdais 
būtų galima atgaivinti LŽS veiklą. 
Apie šimtą narių, turinti daugiausia 
išeivijos žiniasklaidos darbuotojus 
jungianti organizacija šiuo metu išgy
vena ne pačius geriausius laikus - ne
maža jos narių dalis yra garbaus am
žiaus, vis daugiau jų iškeliauja amži
nybėn. Tuo tarpu naujų narių nors ir 
yra, tačiau ne itin daug. Vienas iš pa
siūlymų buvo pamėginti surengti 
LZS narių pabendravimo vakarą Či
kagoje, į jį pakviečiant ir šiai Sąjun
gai nepriklausančius JAV lietuvių ži
niasklaidos atstovus. Sutarta, kad 
preliminariai toks susitikimas galėtų 
vykti kitų metų pradžioje. 

Posėdžio pabaigoje buvo vienbal
siai pritarta E. Šulaičio siūlymui LŽS 
Garbės nario vardą suteikti buvu
siam šios organizacijos ilgamečiam 
vadovui Kęstučiui Miklui jo 85-mečio 
proga. Sveikiname! 

Kitas LŽS valdybos posėdis nu
matytas telekonferencijos būdu lapk
ričio 28 d. 

Norintys įstoti į Lietuvių žurna
listų sąjungą, prasitęsti savo narystę 
arba turintys kitų klausimų gali 
kreiptis į LŽS valdybos pirmininką 
Edvardą Šulaitį: 1130 So. 51st. Ave., 
Cicero, IL 60804, tel./faks. 708-652-
6825, ei. paštu: esulaitis@sbcglo-
bal.net. 

LŽSinf. 

Spalio pabaigoje - lapkričio pra
džioje JAV lankysis punskietė rašyto
ja Birutė Jonuškaite. Viešnagės metu 
rašytoja susitiks su JAV lietuviais, 
bus surengtos literatūrinės popietės. 
„Draugo" skaitytojams - trumpa pa
žintis su viešnia. 

Birutė Jonuškaite gimė 1959 
metais spalio 5 d. Lenkijoje, Seinų ap
skrityje. 1978 metais baigė Punsko li
cėjų su lietuvių lenkų dėstomąja 
kalba ir Įstojo į Vilniaus universitetą 
studijuoti žurnalistikos. 1983 metais, 
gavusi diplomą, grįžo į Lenkiją, dirbo 
Suvalkų vaivadijos savaitraštyje 
„Krajobrazy" bei lietuvių tautinės 
mažumos leidinyje „Aušra". Vėliau 
ėjo atstovės spaudai padėjėjos parei
gas Suvalkų savivaldybėje. 

1985 metais atvyko gyventi pas 
vyrą į Lietuvą. Gyveno Ukmergėje, 
dirbo Ukmergės Kraštotyros muzie
juje jaunesniąja moksline ben
dradarbe, vėliau - Kultūros rūmų 
metodininke spaudai. Tais laikais net 
ir su Vilniaus universiteto diplomu 
žurnalistės darbo B. Jonuškaite, bū
dama Lenkijos piliete, negavo. 

1990 metais išvyko su šeima į 
Kanadą, keliavo po šią šalį, lankėsi 
JAV Kanadoje gimė jos antroji dukra. 
Grįžusi į Lietuvą įsikūrė Vilniuje. 
1994 metais pradėjo dirbti „Šeimos" 
redakcijoje skyriaus redaktore. 
1995-2002 metais buvo „Šeimos" 
žurnalo vyriausioji redaktorė. 2002 
liepos mėnesį parengė spaudai naują 
žurnalą - „Šeima ir pasaulis". Iki 
2003 kovo buvo vyriausioji šio žurna
lo redaktorė. 

Nuo 2003 sausio dirbo Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos sekretore, 
o nuo 2003 m. gruodžio iki šiol eina 
Sąjungos pirmininko pavaduotojos 
pareigas. Pirmieji B. Jonuškaitės ap
sakymai pasirodė 1986 m. tuometi
niame „Pergalės" žurnale. Nuo to lai
ko jos proza, publicistika bei eseistika 
yra spausdinama įvairiuose kultūros 
leidiniuose. Ji rašo ir eilėraščius. 

B. Jonuškaite išleido šias knygas: 
„Pateisinti save" (apysaka ir apsaky
mai), Vaga, Vilnius, 1989; „Ievos neiš
varė iš rojaus" (romanas), Periodika, 
Vilnius, 1991; „Rugių laukas" (apsa
kymai), Aušra, Punskas, 1996; „Di
džioji sala" (romanas, pirma knyga), 
Vaga, Vilnius, 1997; „Didžioji sala" 

(romanas, antra knyga), Vaga, Vil
nius, 1999; „Žalčių tiltas" (apysaka ir 
apsakymai), Lietuvos rašytojų sąjun
gos leidykla, Vilnius, 2002; „Vaikas 
pražilusiom akim" (eilėraščiai), Pun
sko Aušros leidykla, 2004; „Ekspe
rimentas" (esė ir interviu), Gimtasis 
žodis, Vilnius, 2005; „Kregž-
dėlaiškis" (apsakymai), Versus au-
reus, Vilnius, 2007. 

B. Jonuškaite verčia iš lenkų kal
bos įvairius straipsnius literatūros 
tema, juos publikuoja „Literatūroje ir 
mene", „Nemune", „Metuose". 

Birutė Jonuškaite 

B. Jonuškaite gavo Antano Jo
nyno premiją už geriausią 1989 metų 
jaunųjų prozos knygą „Pateisinti 
save"; 1996 metų Žemaitės premiją 
už apsakymų rinkinį „Rugių laukas"; 
2002 metų Petro Cvirkos premiją už 
geriausią trejų metų novelių knygą 
„Žalčių tiltas"; Kultūros ministerijos 
premiją už publicistiką kultūros tema 
(2004); 2006 metų Gabrielės Petke
vičaitės-Bitės premiją už knygą „Eks
perimentas"; 2006 metų „Imbiero 
vakarų" J. Kunčino vardo premiją; 
2007 metų „Varpų" laureatės premi
ją už apsakymų ciklą. 

B. Jonuškaitės apsakymų yra 
išversta į lenkų, gruzinų, kroatų, ru
sų, ispanų kalbas. Apsakymų ciklą 
„Metų laikai" iš knygos „Rugių lau
kas" į vokiečių kalbą išvertė Irene 
Brewing. Juos „Bodoni" leidykla Ber
lyne išleido 1998 metais atskira kny
gele „Jahreszeiten". 

Nuo 1994 metų B. Jonuškaite 
yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 

LR ambasados Washington, 
' D C i n f o . 

Išeivijos lietuviai kol 
kurti vizijų Lietuvai 

Atkelta iš 3 psl. 
— Kaip bus v ieš inamos ge

r iausios vizijos? 
— Geriausi darbai bus spausdi

nami tiek savaitraštyje ^Atgimimas", 
tiek „Atgimimo" internetiniame pus
lapyje (www.atgimimas.lt). Kaip ir 
pernai, taip ir šiemet pirmiausiai dar
bus įvertins komisija. Beje, apie 
kiekvieną komisijos narį būtų galima 
pasakoti labai daug ir ilgai. Tačiau 
pasakysim tik tiek, kad kiekvienas iš 
jų turėjo savo viziją, kurią sėkmingai 
įgyvendino. Komisiją sudaro kompe
tentingi ekonomistai, humanitarai, 
visuomenės veikėjai. Geriausių darbų 
autorių pagerbimas ir jų apdovanoji
mas įvyks kitų metų sausio 8 d. 
Vilniaus rotušėje. Organizatoriai ne
žada, kad geriausios vizijos bus kada 
nors įgyvendintos, tačiau jeigu 
žmonių vizijomis pavyks sudominti ir 
tuos, kurie priima sprendimus, arba 
patys žmonės nuoširdžiai tikės savo 

kas neskuba 

vizija - ką gali žinoti.... 
— Ar k e t i n a t e t ę s t i t o k i o 

konkurso idėją? 
— Tik realiai veikdami galime 

keisti valstybę, kurioje gyvename. Jei 
kažkas nepatinka, - niurzgėjimas ir 
dejavimas nepadės. Projekto sumany
tojų tikslas - paskat int i žmones 
patiems kurti valstybę siūlant ge
riausią Lietuvos plėtros receptą. Kon
kursu siekiama išjudinti visuomenę 
ir paskatinti viešą diskusiją įvai
riomis Lietuvai svarbiomis temomis, 
paraginti kurti ateitį patiems, užuot 
numetus atsakomybę tik valdžiai. Tai 
smagi ir kartu azartiška proga pasva
joti, pagalvoti ne tik apie šiandieną, 
bet ir apie tai, kaip mes gyvensime po 
dvidešimties ir daugiau metų. Tad 
kol bus svajojančių ir palaikančių šią 
idėją, konkursas bus tęsiamas. 

Straipsnis sutrumpintas. 

l ietuviams.com 

http://bal.net
http://www.atgimimas.lt
http://lietuviams.com
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A t A 
ALGIMENT PIECZULIS 

Mirė 2007 m. spalio 12 d., sulaukęs 64 metų. 
Gimė 1943 m. rugpjūčio 13 d., Lenkijoje. 
Gyveno Manhattan, Illinois. 
Nuliūdę liko: žmona Barbara Garstka Pieczulienė; duktė 

Dorothy Enriąuez su vyru Frank; duktė Eva Balderamma su 
vyru David, anūkai Andrew ir David Balderamma; sūnėnas 
Antanas Pečiulis; brolis ir seserys su šeimomis Lenkijoje. 

Šv. Mišios už a.a. Algiment bus aukojamos 10 vai. ryto, šeš
tadienį spalio 20 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 
14911 W. 127th St., Lemont, IL. Po šv. Mišių velionis bus palaido-
tas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

v — 

A t A 
ZUZANA 

ALEKSANDRAVIČIŪTE 
PUPIENĖ 

Amžinybėn iškeliavo 2007 m. spalio 13 d., sulaukusi 102 metų. 
Amerikoje išgyveno 58 metus. Buvo žmona a.a. Petro. 
Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Bend

ruomenei, Lietuvių fondui, Ateitininkų Šalpos fondui, buvo aktyvi 
Putnamo Seselių vienuolijos rėmėja, Draugo fondo garbės narė, 
veikli ir kitose šalpos organizacijose. 

Nuliūdę liko velionės dukters Aldonos ir Juozo Brizgių šeima, 
jų sūnaus Raimundo ir Audros šeima, sūnaus Mariaus ir Lucy šei
ma; dukters Marytės ir Kazio Ambrozaičių šeima, jų dukters Ramu
nės ir Jono Fry šeima ir Audronė Ambrozaitytė; sūnaus Antano ir 
Nijolės šeima, jų dukters Nerytės ir Andriaus Palūnų šeima; sūnaus 
Juozo ir Nijolės šeima su sūnum Andrium. Močiutės liūdi ir šeši 
provaikaičiai. Amerikoje liko velionės jauniausia sesuo Pranutė 
Skruodienė su dukters Dainos ir Aloyzo Pakalniškio šeima ir sūnus 
Aidas. Liko ir keletas giminių Lietuvoje ir a.a. sesers Marcelės sūnus 
Kęstutis Vaičius Kalifornijoje. 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, spalio 17 d., nuo 3 v. p.p. iki 8 v v. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks spalio 18 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kur 10 
v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po to a.a. Zuzana bus paly-

v 

dėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
CHARLES KĘSTUTIS 

STRAUKAS 
Mirė 2007 m. spalio 15 d., sulaukęs 73 metų. 
Gyveno Woodridge, IL. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 58 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Nijolė, duktė Sandra su vyru Mathew, 

anūkas Jude; sūnus Anthony, anūkas Erik; dukterys Ernesta ir 
Monika, taip pat liūdi seserys ir giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. a. Kęstutis bus pašarvotas trečiadienį, spalio 17 d. nuo 3 v. p. 
p. iki 8 v.v. Petkus Lemonto laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Religinės apeigos ir atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, spalio 
18 d. 11 v.r. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 
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A t A 
Inž. BRONIUS GAIŽUTIS 

Mirė 2007 m. spalio 12 d., sulaukęs 70 metų. 
Gimė 1936 m. rugsėjo 19 d. Lietuvoje. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Park apylinkėje, anksčiau Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: duktė dr. Vida Gaižutytė su vyru Edward Simo-

kaitis; brolis Algis su šeima; sesuo Dana su šeima bei kiti giminės. 
A. a. Bronius buvo tėvas a.a. Tauro ir a. a. Rimo. 
Vietoj gėlių prašom aukoti Holy Family Village Development 

Fund. 
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio 18 d. nuo 2 vai. p.p. 

iki 8 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, spalio 19 d. nuo 9 vai. 
ryto iki 10 vai. ryto Holy Family Village, 12220 S. Will Cook Rd., 
Lemont. Šv. Mišios bus aukojamos 10 vai. ryto. Po šv. Mišių a.a. 
Bronius bus palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi š e ima 

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

Pranešame, kad 2007 m. rugsėjo 24 d., sulaukusi 70 metų 
mirė mūsų mylima duktė, sesuo ir teta 

A t A 
DANUTĖ 

MIKULSKYTĖ 
HATZITHEODOROU 

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio rajone, viena iš trijų seserų ir 
brolio. 

Karo metu pasitraukė į ^Vakarus ir vėliau emigravo į Ame-
riką. Cia studijavo ir gavo slaugės mokslo laipsnį. Gyveno Wood-
havene, New York beveik 40 metų. Danutė dirbo Sv. Vincento 
ligoninėj New York ir 1973 m. gavo anestezuotojos mokslo laipsnį 
iš Roosevelt ligoninės New York. Ji taip pat ilgus metus dirbo 
Brookdale ligoninėje, Brooklyne. 

Velionė priklausė Apreiškimo parapijai ir daugeliui lietu
viškų organizacijų New York. Rėmė įvairias organizacijas. Tie, 
kurie ją pažino, pajautė jos gerumą. Prieš 20 metų, tik praėjus 
porai mėnesių po jos vedybų su Jurgiu Hatzitheodorou, Danutei 
įvyko sunkus smegenų insultas. Ligos metai, senatvė ir kitos 
sunkios ligos atėmė mūsų mylimą Danutę rugsėjo 24 d. 

Ypatingai gražią rudens dieną po Mišių Matulaičio slaugos 
namų koplyčioje, velionė buvo pervežta į New York ir palaidota 
Cypress Hills kapinėse Brooklyn, šalia savo mylimo vyro Jurgio, 
Mikulskių šeimos plote. 

Giliame liūdesyje liko jos mylima mama Stefanija Mikuls
kienė, brolis Algis Mikulskis su žmona; šeši sūnėnai ir dukterė-
čios: Šarūnas Zikaras, Rasa Starkey, Marius Mikulskis, Linas 
Eitmanas, Rasa Šerpe ir Eglė Zikaraitė-Calabrese su šeimomis, 
kiti giminaičiai Amerikoje ir Lietuvoje. 

Tegul Viešpats priima jos sielą į savo globą. 

Liūdintys artimieji 

Mielai, mylimai 
At A 

VLADZEI PARGAUSKIENEI 
staiga užgesus, skaudžioj netektyje likusius vyrą 
ALFONSĄ, dukras DAINĄ ir VIDĄ, seseris DANUTĘ, 
ONUTĘ ir brolį LIUDĄ su šeimomis, nuoširdžiai už
jaučiame ir tariame: „Neverkite, nes saviškiams myli
mi žmonės niekuomet nemiršta, tik būdami pas Vieš
patį laimina likusiųjų kelius". 

Su malda ir užuojauta 
Izabelė Stončienė ir vaikai Pijus, 

Danguolė, Loreta su šeimomis 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


12 DRAUGAS, 2007 m. spalio 16 d., antradienis 

•Vajui „Su š imtine j 'Draugo' 
šimtmetį!" dailininkė Janina Mon-
kutė-Marks, gyvenanti Chicago, IL, 
nudžiugino Draugo fondą, atsiuntusi 
1,000 dol. auką. Dailininkė Kėdainiuo
se yra įsteigusi dailės muziejų, kuris 
yra turistų ir vietos gyventojų gau
siai lankomas. Nuoširdžiai dėkojame. 

• S p a l i o 15 - lapkričio 16 dieno
mis, Manhattan, New York bus eks
ponuojama pirmoji autorinė dai
lininkės Lucijos Tijūnėlienės darbų 
paroda. Parodos atidarymas - spalio 
17 d., 5-7 v. v., The Klatch Coffee-
house/Gallery, 9 Maiden Lane, Lower 
Manhattan. Tel. pasiteirauti: 212-
227-7276. Visus mielai kviečiame ap
silankyti. Daugiau informacijos apie 
dailininkę galima rasti: www.immor-
talfTowers.com. 

• S p a l i o 17 d., trečiadienį, nuo 
10:30 vai. r. iki 11:30 vai. r. Bočių 
menėje, PLC, Lemont organizuojami 
skiepai - Flue Shot. 2 vai. p. p. bus ro
domas filmas ,,Mielagėnai". Kviečia 
Socialinių reikalų skyrius Lemont. 

• S p a l i o 17 d., trečiadienį, 8 vai. 
ryte Dantų gydytojų sąjungos narės 
ir artimieji melsis šv. Mišiose už mi
rusias ir gyvas nares. Šv. Mišios bus 
aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijoje, Lemont. Valdyba prašo daly
vauti šv. Mišių aukoje ir prisiminti 
mirusias amžinybėje. Po pamaldų 
įvyks pabendravimas ir pasitarimas 
dėl ateities veiklos. 

• L i e t u v i ų dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemont, IL, spa
lio 20 d., šeštadienį, 6 vai. v. p.p.vyks 
dailininkės Liucijos Kryževičienės 
parodos „Nuotaikų vyksmas" atidary
mas. Maloniai kviečiame visus apsi
lankyti. 

• S p a l i o 21 d., sekmadienį, po 9 
vai. ryto šv. Mišių Cicero S v. Antano 
parapijos kavinėje įvyks susitikimas 
su Cicero lietuviais. Susitikimą ren
gia ir kviečia Cicero LB apylinkės pir
mininkas Mindaugas Baukus. Visi 
bus vaišinami kugeliu bei kava. Su
sitikime dalyvaus „Draugo" vyr. re
daktorė Dalia Cidzikaitė. Tai puiki 
proga paremti dienraštį ir artimiau 
susipažinti su vyr. redaktore. Malo
niai kviečiami ne tik Cicero parapijos 
lankytojai, bet ir svečiai iš toliau. 

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

•Spa l io 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-

Dainininkės 
Jurgos Šeduikytes 

koncertas jvyks 
spalio 26 d. 7 va i . v. 

Jaun imo centro 
didžiojoje salėje. 

Rengia JAV Lietuviu Bendruomenės 
Krašto valdyba ir Amerikos 

lietuviu jaunimo sąjunga 

dos atidarymą. 

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

• L a p k r i č i o 4 d., s ekmadien į , 2 
vai. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, įvyks l i teratūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". Malo
niai kviečiame visus atvykti į litera
tūrinę popietę. 

• L a p k r i č i o 18 d., 3 vai . p . p. Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Park, Čikagoje, rengiamas 
vargonų muzikos koncertas. Vargo
nuos - Jū ra tė Landsbergytė. Gir
dėsime lietuvių kompozitorių M. K. 
Čiurlionio, V Bartulio bei užsienio 
kompozitorių J. S. Bach, D. Bux-
tehude, C. Franck kūrinius. Koncertą 
rengia - Siaurės Amerikos lietuvių 
muzikos sąjunga. 
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Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, !L 60629 

Tel, 773-S82-6500 

Susitikimas su režisieriumi Arvydu Barysu 
ir jo naujausio filmo peržiūra 

iŠ ARTi iR TOU 

• S p a l i o 27 d., šeš tad ien i , 7 vai. v. 
maloniai kviečiame į susitikimą-paš-
nekesį su rašytoja Birute Jonuškaite. 
Susitikimo metu au to rė pristatys 
savo kūrybą, bus rodomas jos apsaky
mo inscenizacijos įrašas, kalbėsimės 
apie šiuolaikinės lietuvių literatūros 
būklę. Susitikimas jvyks New York 
University Catholic Center, 238 
Thompson St., tarp W3 ir W4 Street, 
NYC. Pageidautina įėjimo auka - 10 
dol. Maloniai kviečiame. 

,,Iš naminio audimo dainos", 
t rukmė - 30 min. 

Romantiško, poezija trykštančio 
filmo kūrėjai šioje juostoje pasinėrė į 
lietuviško kaimo tradicijas. Dzūkija, 
Aukštaitija, Suvalkija, Žemaitija - vi
suose keturiuose Lietuvos kraštuose 
juostos autoriai rado gražiausių, iš 
kartos į kartą perduodamų papročių 
ir tradicijų, jas supynė į vieną tarsi 
lietuviško audimo juostą. 

Filme keičiasi paros ir metų lai
kai. Dieną keičia vakaras, pavasarį -
vasara. Sukasi amžinas gyvybės ra
tas, genamas suvokimo, jog žmogui 
didžiausia vertybė - jo tėvynė - Lie
tuva iš naminio audimo dainos. 

Arvydas Barysas - režisierius, 
operatorius, scenaristas, prodiuseris, 
filmų kūrimo kompanijos vadovas -
gimė 1959 m. Kaune. Nuo 1989-ųjų 
filmavo Kauno televizijai. 1992-ai-
siais įsteigė filmų kūrimo kompaniją. 
Jo sukurti filmai pelnė prestižinius 
tarptautinius įvertinimus. Per pen
kiolika metų Arvydo Baryso filmų 
kūrimo kompanija pristatė 50 filmų -
dokumentinių, edukacinių, reklami
nių, pažintinių. Žiūrovui nelieka abe
jonių, kad autorių domina pačios įvai
riausios temos: nuo medicinos ir eko
loginio švietimo iki gamtos, meno, 
archeologijos, paveldo. 

2007 m. už Kauno ir Lietuvos 
vardo garsinimą paskelbtas „Kauno 
Riteriu 2006". Arvydas Barysas ne 
kartą apdovanotas už Lietuvos vardo 
garsinimą ir už ypatingą žvilgsnį į sa

vo šalį. Žvilgsnį, sklidiną meilės, rū
pesčio ir subtilaus grožio, lietuviško 
peizažo lyrikos pojūčio. Akivaizdu, 
kad filmų autorius kuria ne tik kiną, 
bet ir Lietuvos įvaizdį. 

„Esu gamtos vaikas. Mane žavi 
Lietuvos kraštovaizdis, istorija, etno
grafija. Savo filmuose noriu išsakyti 
meilę tėvynei, garsinti ją užsienyje", 
- prisipažįsta Arvydas Barysas - žmo
gus, aistringai mylintis gyvenimą, sa
vo šalį ir jos žmones. 

Jo filmai, kurių daugelis įgarsin
ti net keliomis kalbomis, žiūrimi Lie
tuvoje bei keliauja po užsienį, pris
tatomi tarptautiniuose festivaliuose. 
Jie tapo itin populiarūs suvenyrai. Jų 
įsigyja į Lietuvą atvykę turistai, jie 
vežami ar siunčiami į užsienį lauktu
vių. 

„Mano idealas - kurti tarsi lietu
višką 'Discovery', patrauklius švietė
jiškus mokslo populiarinimo filmus 
apie istoriją, etnografiją, gamtą", -
viename interviu Lietuvos spaudoje 
yra pasakęs A. Barysas. 

Susitikimas su režisieriumi ir 
filmo „Iš naminio audimo dainos" 
peržiūra penktadienį, spalio 19 d. 7 
vai. vak. Bus vaišės. Įėjimas 5 dol. 

Muziejaus adresas: 6500 S. Pu
laski Rd., Čikaga. 

Muziejus atidarytas kasdien nuo 
10 iki 4 vai. vak. Telefonas pasitei
ravimui: 773-582-6500 Rita Janz 

This program is made possible in part 
by Grants from the Illinois Arts Council, Chi
cago Department of Cultural Affairs, the ECPC. 

Čepėnu sodyba. Velaikiu kaime, Zarasu rajone. Nuotraukoje iš kairės: monsinjoras Petras Baltuška, 
vvskupas Jonas Kauneckas. sodybos svečias, kun. Juozas Čepėnas. Danguolė Kviklytė-Karkalienė, Povilas 
Čepas ir keturi gandriukai gandralizdyje. 

http://www.immor-
http://talfTowers.com

