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Prezidentas: avarija atskleidė 
rimtą krizę policijos sistemoje 

Atsistatydina policijos generalinis komisaras V Grigaravičius. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 12 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus teigia 
su „skausmu" priėmęs policijos vado
vo ir vidaus reikalų ministro atsista
tydinimus ir pripažįsta, kad policijos 
sistemoje apstu įsisenėjusių proble
mų. 

Prezidentas konstatuoja, kad po
licijos vadovybė nesugebėjo užtikrinti 
tinkamo policijos pareigūnų rengimo, 
o vidaus reikalų ministras nesugebėjo 
tinkamai kontroliuoti jo pavaldumo 
sferoje esančio Policijos departamen
to. 

Tai pirmadienį žurnalistams sa
kė V Adamkus, priėmęs vidaus rei
kalų ministro ir generalinio policijos 
komisaro atsistatydinimą. Pareigū
nai iš pareigų traukiasi po Skuodo ra

jone policininko padarytos avarijos, 
kurioje žuvo trys vaikai. 

Policijos vadovą atsistatydinti 
paragino pats V Adamkus per pirma
dienį vykusį susitikimą su V Griga
ravičiumi, o R. Šukys atsistatydinimo 
pareiškimą premjerui įteikė dar prieš 
pokalbį su prezidentu. 

Policijos generalinį komisarą 
penkerių metų kadencijai skiria ir at
leidžia prezidentas Vyriausybės teiki
mu. Ministrus skiria ir atleidžia irgi 
prezidentas premjero teikimu. 

Savo pasisakyme V Adamkus pa
brėžė, kad abiejų pareigūnų atsista
tydinimą priėmė ,,su skausmu", abu 
vertina kaip aukštos klasės profe
sionalus. 

„Dirbdamas vidaus reikalų mi

nistru, R. Šukys nuveikė tikrai daug, 
kad Lietuva taptų Šengeno erdvės 
nare. Generalinio policijos komisaro 
V Grigaravičiaus nuopelnas — su
tramdytas organizuotas nusikalsta
mumas", — sakė prezidentas. 

Kartu jis pridūrė, kad avarija 
Skuodo rajone „tapo rimtos krizės 
policijoje atspindžiu". 

„Nelaimė Skuodo rajone išryški
no vidaus reikalų sistemoje įsisenė
jusias problemas, dar labiau sumen
kino žmonių pasitikėjimą policija. 
Prarastos vaikų gyvybės, pareigūno 
padarytas nusikaltimas ir jo aplinky
bės reikalauja aiškių atsakymų, ko
dėl tai įvyko, ir ryžtingų sprendimų. 
Netoleruotina, kad pareigūnų pa
daryti nusikaltimai sulaukia pateisi
nimų ar palyginti švelnių bausmių", 
— kalbėjo V Adamkus. 

Jis pabrėžė, kad policininkas la
biau nei eilinis pilietis turi jausti at
sakomybę ir savo elgesiu rodyti pa
vyzdį visuomenei. 

Anot prezidento, didžiausia poli
cijos problema — kvalifikuoto perso
nalo trūkumas. 

„Per pastaruosius metus dėl 
menko darbo užmokesčio pasitraukė 
nemažai pagarbos vertų profesio
nalų. Turiu ilgą sąrašą įvairių vidaus 
reikalų sistemos raštų, įsakymų su 
siūlymais, kaip gerinti policininkų 
rengimą, jų socialinę padėtį. Nema
žai jų gauta ir vidaus reikalų minis
tro R. Šukio vadovavimo laikotarpiu. 
Tačiau iki šiol policija neturi moky
mo įstaigos, kuri jai rengtų parei
gūnus", — pabrėžė V Adamkus. 

Šiame 
numeryje: 

Dalios Budrevičienės gyvybė 
išgelbėta 

•Sveikatos klausimais. 
Skausmo gydymas ir 
tėvynės meilė. Įvairios 
žinutės (p. 2) 
•Lydi šventadienis (p. 3) 
•JAV LB Kultūros tary
bos Poezijos konkurso 
laimėtojai (p. 4-5) 
•Lietuvos savaitė (p. 6) 
•Indija prieš 20 metų 
(30) (pabaiga) (p. 9) 
•150-oji Cicero miesto 
sukaktis (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.35 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Dalia Budrevičienė. 

Beveik po keturių ligoninėse pra
leistų siaubingos kančios mėnesių, 
penkių patirtų operacijų krekenaviš-
kė Dalia Budrevičienė grįžo namo. 
Tačiau neilgam —ji vyks gydytis i sa
natoriją, skelbia „Lietuvos žinios". 

Nuo liepos vidurio nepakelia
mas, kiekvieną akimirką nebūtimi 
grėsusias kančias kentusi D. Budre
vičienė pagaliau namie. Artimųjų ši
luma ji džiaugėsi vos kelias dienas. 
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Ignalinos 
elektrinė 
vėl veikia 

Vilnius, lapkričio 12 d. (BNS) — 
Ignalinos a tominė elektrinė (AE), 
kuri sekmadienį atnaujino darbą po 
netikėto sustojimo praėjusią savaitę, 
pirmadienį pasiekė maksimalią galią. 

Apie 3 vai. po pietų Ignalinos jė
gainės galia siekė 1340 megavatų 
(MW). 

Pasak „Lietuvos energijos" gene
ralinio direktoriaus Rymanto Juo
zaičio, pirmadienį buvo nutrauktas 
elektros importas į šalį iš Rusijos. 
Manoma, kad dėl netikėtai sustoju
sios elektrinės Lietuva patyrė mili
joninius nuostolius. Iš pradžių buvo 
baimintasi, kad dalis Lietuvos gali 
likti be elektros, jeigu Rusija ir Estija 
neužt ikr intų stabilaus elektros 
energijos tiekimo. 

Valstybinė atominės energetikos 
saugos inspekcija (VATESI) šeštadie
nį išdavė leidimą paleisti antrąjį 
Ignalinos atominės elektrinės bloką. 
Ignalinos AE praėjusį ketvirtadienį 
sustojo, suveikus automatikai, tačiau 
jokių gedimų įrenginiuose nebuvo. 

Vienintelis antrasis IAE reakto
rius buvo kapitaliai remontuojamas 
nuo šių metų liepos pabaigos iki spa
lio pradžios. 

Ignalinos atominės jėgainės pir
masis reaktorius buvo sustabdytas 
2004—ųjų pabaigoje, o antrąjį pagal 
įsipareigojimus Europos Sąjungai ga
lutinai sustabdyti numatoma 2009 
metų pabaigoje. 

PERIODICALS 

Nusilpusią, sunkiai valkstančią mo
terį namiškiai veš į sanatoriją. Vi
liamasi, kad pankreatito nualintai 
moteriai tolesnis gydymas padės 
greičiau atsistoti ant kojų. 

„Visi suprantame, kad tokia, ko
kia buvo, Dalia niekada nebebus. 
Tiek iškentusi, sveikatos ji neatgaus, 
iki pat gyvenimo pabaigos teks val
gyti vien nesūdytas košes ir vartoti 
begalę vaistų. Labai džiaugiamės, jog 
žmonos gyvybė išgelbėta, tačiau 
graužiamės, kad jos gyvenimas sug
riautas", — atviravo D. Budrevi
čienės vyras Algirdas Budrevičius. 

Pirmas ūmaus pankreatito prie
puolis D. Budrevičienę ištiko liepos 
18-ąją. Nepakenčiamo skausmo su
kaustyta moteris tądien pateko į Pa
nevėžio ligoninę, o po kelių dienų dėl 
itin sunkios būklės buvo nuvežta į 
Vilniaus Santariškių klinikas. Per vi
są ligos laiką Nukelta į 6 psl. 
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SKAUSMO GYDYMAS IR 
TĖVYNĖS MEILĖ 

Nuo lapkričio 12 d. privačia 
praktika Center for Pain Treatment 
(Palos Heights, IL) pradėjo verstis 
anesteziologe ir skausmo, gydymo spe
cialistė dr. Renata Variakojytė-
Staniškienė. Ji gydo nugaros, kak
lo, galvos skausmus, potrauminį ir 
pooperacinį skausmą, neuropatinį 
skausmą, taip pat skausmą pilvo sri
tyje. Ta proga spausdiname 2002 m. 
,,Medicinoje" (nr. 1-2) pasirodžiusį J. 
Vilniaus universiteto ligoninės San-
tariškių klinikos Anesteziologijos 
skyriaus ir skausmo gydymo sta
cionaro vedėjos Baublienės straipsnį 
apie dr. Variakojytę-Staniškienę ir jos 
pagalbą Lietuvos medicinai. 

Dr. Renata Variakojytė-StaniŠkienė 

Mylėti tėvynę galima įvairiai ide
alizuojant, nuolat deklaruojant savo 
jausmus, bet nieko konkrečiai neda
rant tėvynės labui. Galima jausti jos 
trauką ir kasmet ją aplankyti, o po to 
grįžti ir moralizuoti apie joje gyve
nančius tautiečius. Tėvynė priklauso 
visiems. Visi jaučiamės tur in tys teisę 
vadintis jos vaikais, bet ne visi vieno
dai jaučiame pareigą pasidarbuoti jos 
labui. 

Noriu papasakoti apie vieną labai 
gražų tėvynės meilės pavyzdį. Tuo 
pačiu noriu bent iš dalies išreikšti dė
kingumą ir apmalšinti skolos jausmą, 
kuris nuolat mane persekioja. Skola 
didėja ir matau tik vieną realų būdą 
ją sumažinti — papasakoti, ir taip 
bent šiek tiek atsidėkoti, nes skola 
neturi mato, jos neįmanoma grąžinti. 

Amerikoje gyvenanti, bet vis sa
vo siela esanti Lietuvoje Renata Va-
riakojytė yra žinomo Lietuvos vei
kėjo, generolo Jono Variakojo anūkė. 
Šeimoje buvo puoselėjamos lietu
viškos tradicijos. Svajonės apie ne
priklausomą Lietuvą buvo kasdie
ninė pokalbio tema, didžiausia verty
bė — darbas Lietuvos labui. Ir dabar 
šioje šeimoje liko tradicija baigti visos 
dienos darbus ir susikaupt i , kai 
pradedama savaitinė TV laida iš 
Lietuvos. 

Istorija 

...eilinė darbo diena Vilniaus 
Santariškių ligoninės skausmo kli
nikoje, kasdieniai rūpesčiai ir netikė
tas profesoriaus Gasparaičio iš Čika
gos universiteto vizitas. Profesorius 
Gasparaitis papasakojo apie Renatos 
Variakojytės darbą ir jos norą surasti 
Lietuvoje kolegas, pradėti bendradar
biauti ir tuo būdu padėti savo tau
tiečiams. 

Naujos ryšio priemonės padeda 
bendrauti labai efektyviai. Netrukus 
pradėjo skristi žinutės per Atlantą ir 
jau po kelių mėnesių Renata aplankė 
mus. Tai buvo 1998 m. rugsėjo mėn. 
Pirmoji pažintis, lyg žvalgytuvės, ir 
sprendimas tęsti bendradarbiavimą 
— tai trumpos viešnagės reziume. Po 
to sekė kasmetiniai vizitai, vieni 
trumpesni, kiti ilgesni, bet visada vie
nodai intensyvūs, matuojant nuveik
to darbo matu. 

Vilniaus universiteto Santariš
kių ligoninės skausmo klinika jau eg
zistavo iki Renatos atvykimo. Idėja 
gimė norvego anesteziologo Lorenso 
Grano vizito į Lietuvą 1994 metais. 
Jo labdaringa veikla paliko pėdsakus 
Kauno ir Vilniaus ligoninių operaci
nėse ir reanimacijos palatose. Būda
mas plačios erudicijos specialistu, 
Lorensas Granas greitai suprato, 
kad pas mus nėra šiuolaikiško skaus
mo gydymo ir ėmėsi organizuoti 
mūsų gydytojų stažuotes Norvegijoje. 
Jos buvo finansuojamos Norvegijos 
gydytojų sąjungos. Įgytos žinios bei 
tam tikra įranga tapo stimulu orga
nizuoti panašią įstaigą, t.y skausmo 
kliniką ir Vilniuje. Darbas vyko ne 
taip sparčiai kaip norėjosi. Bet šį 
kartą ne biurokratiniai barjerai stab
dė veiklą: vieta klinikai ir gydytojo 
bei slaugytojos etatai buvo surasti 
greitai. Ačiū tariu buvusiam ligo
ninės direktoriui Jonui Radikui ir 
ministrui Antanui Vinkui. 

Didžiausia kliūtis buvo tai, kad 
nei gydytojai, nei pacientai nesupra
to, kad šiandien skausmas turi būti 
gydomas, nėra jokios prasmės jo ken
tėti. Egzistuoja būdai ir vaistai, pade
dantys įveikti skausmą ir to pačiu 
sumažinantys kentėjimą. Supratome, 
kad tai didžiausia spraga ir reikia 
pradėti nuo visuomenės švietimo ir 
gydytojų mokymo. Mokėmės ir mokė
me patys, pradėjom kviesti pagalbi
ninkus iš Norvegijos, Lenkijos, Angli
jos... Viena po kitos sekė paskaitos, 
konferencijos, bendri projektai. Bet 
tik tada, kai Renata apie skausmo gy
dymą prabilo lietuviškai, angliški 
skausmo medicinos terminai įgavo 
tikrąją prasmę ir tapo prieinami 
mūsų gydytojams ir studentams. 

Lietuviška skausmo gydymo 
mokykla 

Skausmo gydymas yra jauna me
dicinos specialybė net ir gerai išvysty

tose šalyse. Lietuvoje reikėjo pradėti 
nuo skausmo terminų kūrimo, ieško
jome atitikmenis, kūrėme naujada
rus, diskutavome Lietuvoje ir anapus 
Atlanto. Palaipsniui gimė lietuviškos 
skausmo medicinos vizija. 

Sutarėme, kad Renata taps 
mūsų rezidentų mokytoja. Po pirmo
jo vizito ji ruošėsi kitam — atsiun
tė vadovėlių, iš kurių mūsų reziden
tai pradėjo mokytis skausmo medici
nos. Kitais metais atsivežė lie
tuviškų paskaitų rinkinį ir davė 
kiekvienam rezidentui. Nuo pirmos 
dienos su neišsenkančia energija 
pradėjo darbą. Žavėjomės jos susi
kaupimu ir ryžtu. Ji nepaisė, kad są
lygos buvo toli nuo jai įprastų Ame
rikoje — trūko demonstravimo prie
monių, rezidentų žinių lygis labai 
skyrėsi, pacientai ir skausmo kli
nikos darbuotojai mažai galėjo pa
dėti, nes darbo stilius ir tempas buvo 
labai skirtingas. Ji atkakliai dirbo, 
aiškino, kartojo ir kartojo ...8 valan
dą ryto ji jau skaitė paskaitą, po to 
kartu su rezidentais konsultavo ir 
gydė ligonius. Darbo diena baig
davosi 5 ar 6 valandą, tik tada prisi-
mindavom, kad mūsų profesorė dar 
be pietų, tik keli sumuštiniai palaiko 
jos energiją. 

Skausmo gydytojo darbas yra 
ypač tikslus, reikalaujantis nepa
prasto atidumo ir tikslumo. Inva
zinės procedūros atliekamos kon
troliuojant rentgeno aparatu, adatos 
ir kita įranga turi atitikti tam tikrus 
reikalavimus. Lietuvoje ne visada 
galėjome aprūpinti reikiamomis prie
monėmis, bet Renata savo patirtim ir 
sumanumo dėka sugebėjo prisitai
kyti ir viską atlikti tiksliai, tuo paro
dydama studentams, kad skausmo 
gydymas — dieviškas darbas. La
biausiai žavėjo jos optimizmas ir nuo
lat kartojama frazė — ,.mums pa
siseks". Sakydama tai, ji turėjo galvo
je, kad mūsų gydytojai pradės gydyti 
skausmą naujais metodais ir tuo 
būdu padės kenčiantiems visuose 
Lietuvos miestuose turės atsirasti 
skausmo klinikos. Tame ji mato savo 
pastangų prasmę. 0 galėjo praleisti 
atostogas kur nors prie jūros ar sli
dinėdama kalnuose. Išauklėta aplin
koje, kur darbas tėvynei vertinamas 
labiausiai, ji neabejoja, kad taip 
praleistos atostogos yra pačios pras
mingiausios. 

Mokiniai 

Renata turi daug mokinių Lietu
voje. Tikimės, kad kasmet jų daugės, 
nes planai ateičiai vis dar kuriami. 
Bet vienas mokinys yra ypatingas — 
jis praleido 7 mėnesius Čikagos 
skausmo klinikoje ir tapo skausmo 
gydytoju, įsisavindamas Čikagos mo
kyklos patirtį. Tai Roko Tamošausko 
mintys: 

„Mokydamasis iš dr. Renatos Va
riakojytės, supratau, kaip svarbu 
turėti ateities viziją. Kai daktarė 
bendrauja — sulėtina skausmą ken
čiantiems ligoniams, kuriems jau ne 
vienas gydytojas bandė pagelbėti, ji 
visuomet stengiasi žvelgti tolyn, ten, 
kur skausmas jau nugalėtas. Bū
dama aukščiausios klasės specialistė, 
ji greitai nustato skausmo prigimtį, 
jo šaltinius ir parenka geriausią 
gydymą. Daktarė skausmą gydo vais
tais, o taip pat ir sudėtingomis inva

zinėmis procedūromis, atliekamomis 
kontroliuojant rentgeno aparatu. 
Juk dažnai tenka adatos galiuką pri
artinti prie pačių jautriausių ir la
biausiai pažeidžiamų struktūrų — 
nervų rezginių, stuburo šaknelių, 
plonyčių nevų." 

Dr. Renatos Variakojytės opti
mizmu ir tikėjimu, jog skausmą gali
ma pagydyti, visuomet „užsikrečia" 
ir ligoniai. Jie myli savo „Dr. V" (daž
nas amerikietis teigia, jog taip vadin
ti savo gydytoją yra lengviau). Beje, 
visi jie tampa ir Lietuvos patriotais 
bei rėmėjais. Mat, daktarė suranda 
laiko papasakoti ligoniams apie 
Lietuvą — nedidelę Europos valstybę 
prie Baltijos jūros, apie didingą jos 
istoriją, skaudžią praeitį, ir gražią 
ateitį. 

Dar daug galima būtų pasakoti 
apie Renatą ir jos darbus Lietuvoje, 
bet tegu tai lieka ateičiai, nes nieka
da negali žinoti kokių idėjų dar atsi
ras jos galvoje. Tikiu, kad mes dar 
tikrai susitiksime ir mums kartu 
pasiseks, jos pastangos duos vaisių ir 
turėsime skausmo mediciną tėvy
nėje. 

Daug laimės ir sėkmės Tau, 
Renata! 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XXXII Eilinė savaitė 

Pas jį atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: 
„Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, 
tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Taigi yra 
buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ją vedė antrasis, 
paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai 
mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra 
buvusi visų septynių žmona!" Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir 
teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų 
prisikėlime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisi
kėlimo vaikai, bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai. O kad mirusieji pri
sikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo 
Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. J u k Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet 
gyvųjų, nes visi jam gyvena". 

(C - Sekmadienio Evangelija pagal Luką 20, 27-38) 

Nežinoma amžinybė 
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas) 

Sadukiejai anaiptol nebuvo vie
ninteliai, sugebantys uždavinėti kvai
lus klausimus. Panašių į jų prama
nytą istoriją klausimų sugebame už
duoti ir mes. Vienas jų skambėtų 
taip: kaip turėtume įsivaizduoti am
žinąjį gyvenimą? Iš tiesų, svarbiausia 
yra tai, jog mes privalome tikėti 
amžinąjį gyvenimą, bet ne stengtis jį 
įsivaizduoti ar kaip nors nupasakoti. 
Tikiu, kad manęs laukia amžinybė, 
bet kategoriškai atsisakau galvoti 
apie tai, kokia ji bus. Pasakyti, „kaip" 
ji atrodys, visiškai ne mano reikalas. 
Kiekvienai paslapčiai, jei j i nėra 
apgaubta pagarbos ir tylos, kyla 
pavojus būti išniekintai ir nupigintai 
tuščio smalsumo, o nuo nupiginimo 
iki pajuokos - j a u tik vienas žingsnis, 
kaip tai atsitiko su sadukiejų pasako
jimu. 

Bet koks žmonių mėginimas įsi
vaizduoti būsimąjį gyvenimą visuo
met virsta asmenine žemiškosios 
patirties tąsa, pačių slapčiausių troš
kimų įgyvendinimu. Kaip tik todėl ir 
bet koks žmogiškos vaizduotės su
kur tas rojus yra dirbtinis. Mums 
visai nereikia žinoti, koks bus rojus ir 
ką mes jame veiksime. Turime labiau 
pasitikėti Dievo fantazija, negu savo 
pačių vaizduote. Tikėjimas prisikė
limu remiasi Dievu, kur is „myli 
gyvenimą", Dievu, kuris yra „ne 
mirusiųjų, o gyvųjų Dievas". Neno
rėčiau papiktinti nė vieno teologo, 
tačiau tikrai galiu pasakyti, jog kuo 
daugiau girdžiu aiškinant apie dan
gų, tuo mažiau į tokį dangų norisi 
patekti. 

Antrajame šio sekmadienio Mišių 
skaitinyje šventasis Paulius aiškiai 

sako, kad Dievas yra ištikimas. Va
dinasi, Jo ištikimybė negali būti apri
bota laike. Jis ištikimas mums visa
da, viską skaičiuodamas savo laiku, 
kuris vadinasi amžinybė. Jei Viešpats 
mano širdyje įžiebė meilę Jam, jei 
palaiko su manimi nuolatinį ryšį, jei 
pašaukė mane gyvenimui, visuomet 
imdamasis iniciatyvos pirmiau už 
mane, galiu būti tikras, kad jis nieka
da neužgesins tos meilės ugnies, 
nenutrauks gyvybės siūlo, nebaigs 
mano istorijos. Pagaliau, esu tikras, 
kad Dievas, nuolat stebinantis savo 
meile, visuomet naujai apreiškiantis 
save, negali būti nuobodus Dievas, ir 
amžinybė, į kurią esu kviečiamas, 
ta ip pat negali būti nuobodi. To 
visiškai pakanka. Todėl kiekvienam, 
besisiūlančiam atskleisti amžinybės 
paslaptis, galiu ramiai atsakyti: taip, 
kaip pasakoji, atrodo tik žvelgiant iš 
žmogiško taško. Norint viską matyti 
aiškiai, reiktų į tai pažvelgti iš kito 
kranto. O kol to neatsitiko, jaučiuosi 
ramesnis ir labiau paguostas, kai 
užsimerkęs savo širdyje žvelgiu į 
Viešpatį. 

Šventasis Paulius dar primena 
mums, kad reikia laikytis tvirtai, drą
siai eiti tikėjimo keliu, nuolat pasi
tikint Tuo, „kuris pamilo mus ir ma
loningai suteikė mums amžinos pa
guodos ir geros vilties". Pats Dievas, 
jei tik mes to prašome, pasirūpins su
stiprinti mūsų meilę ir tikėjimą. To
dėl ir nebūtina skubėti pamatyti am
žinybės paslaptis. Reikia ištverti ti
kėjime, bent iki mirties. O toliau vis
kuo pasirūpins Jis. 

Pagal „Vatikano radiįg" parengė 
N. Šmerauskas 

Auksučių ūkio ir Šiaulių universiteto 
bendradarbiavimas 

Kaukazo katilas 
PETRAS KATINAS 

Net daliai dar neparsidavusių rusų politologų akivaizdu, kad 
dirbtinai užšaldyti konfliktai Užkaukazėje tampa vis labiau pa
vojingu atveju visai vadinamajai Nepriklausomų valstybių san

draugai (NVS). Susidariusi situacija gali bet kada tapti nekontroliuojama. 

Pirmiausia, dvi vis dar NVS priklausančios šalys — Azerbaidžanas ir 
Gruzija — sprendžia, kokią laikyseną užimti NVS viduje. Vis daugiau 
faktų rodo, kad Baku ir Tbilisis tikisi susilaukti Euroatlantinės bendrijos 
paramos savo vykdomai politikai. Nors, tiesą sakant, Azerbaidžano ir 
Gruzijos požiūriai į užsienio politiką gana skirtingi. Tačiau susidariusioje 
situacijoje tų politikos variantų nėra pernelyg daug. 

Vienas iš tų variantų, kuris vis iškyla, tai Rusijos „taikdarių" atsi
sakymas ir išstojimas iš NVS. Tokiu atveju, liktų vienas kelias — belstis į 
NATO duris. Tačiau tai labai nelengvas uždavinys. Vien todėl, kad Azer
baidžane ir Gruzijoje Rusija kursto vidinius konfliktus. Nežinia, kas atsi
tiktų, jeigu, pavyzdžiui, Gruzija bandytų atsiimti Abchaziją ir Pietų 
Osetiją, o Azerbaidžanas — Kalnų Karabachą. Visos šios buvusios sovie
tinės „autonominės" teritorijos jau pasiskelbė nepriklausomomis. Ne
svarbu, kad kol kas net ir Maskva oficialiai nepripažino tos nepriklauso
mybės. Tačiau Kremlius aiškiai leidžia suprasti, kad tos teritorijos, ku
riose ir dabar šeimininkauja Rusijos „taikdariai" bei jų paskirti marione
tiniai „prezidentai", bus bemat pripažintos, jeigu Liktai buvusi Serbijos 
Kosovo provincija paskelbs savo nepriklausomybę. Be ir to dar maža. 

Jau beveik atvirai kalbama, kad Abchazija ir Pietų Osetija, jų „liau
džiai prašant", bus priimtos į Rusijos Federaciją. Kitaip tariant — pri
jungtos prie Rusijos. Tam prisijungimui Pietų Osetijos sostinėje Cchin-
valyje buvo surengtos „visų osetinų liaudies susirinkimas". Jame dalyva
vo ne tik marionetinis Pietų Osetijos prezidentas Eduard Kokoity, bet ir 
gausi delegacija iš Rusijai priklausančios Siaurės Osetijos. „Prezidentas" 
Kokoity savo kalboje, be grūmojimų Gruzijai, pažadėjo „sulaužyti stubu
rus oranžiniam — rožiniam marui". Tai yra, panašioms revoliucijoms, ku
rios vyko Ukrainoje ir Gruzijoje. 

To „osetinų liaudies susirinkimo" pirmininkas Michail Giojev atvirai 
išdėstė šio renginio tikslą": „Pagrindinis šio suvažiavimo uždavinys — 
konsoliduoti ir suvienyti visus osetinus. Be to susivienijimo — nieko ne
bus, nebus ateities. Susijungs Pietų ir Rusijos regionas — Siaurės Osetija. 
Ir po to abi respublikos pasiprašys tapti Rusijos Federacijos dalimi." 
Pasakyta pakankamai aiškiai. 

Dar vienas rusenantis įtampos Kaukaze židinys paskutiniojo Rusijos 
satelito rajone — Armėnijos konfliktas su Azerbaidžanu dėl Kalnų Ka-
rabacho. Dabar Rusijos „Gazprom" tvarko visą Armėnijos ekonomiką — 
dujas, elektros energiją. Rusijai priklauso vienintelė atominė elektrinė 
Armėnijoje. O Maskvos „Vnešekonombank" valdo kontrolinį Armėnijos 
taupomojo banko akcijų paketą. Bet svarbiausia, kad Maskva faktiškai 
palaiko Kalnų Karabacho, pagal tarptautinę teisę esančio Azerbaidžano 
teritorijoje, nepriklausomybę. Faktiškai Rusijos vidaus kariuomenė, pri
klausanti Federalinei saugumo tarnybai (FSB) Armėnijoje tvarkosi kaip 
namie. O tai, kad Azerbaidžanas pasirengęs atsiimti Kalnų Karabachą, ne 
kartą paskutiniuoju metu pareiškė prezidentas Ilcham Alijev. 

Tuo tarpu Armėnijos prezidentas Robert Kočerian nuolat pabrėžia, 
kad Armėnijos karinė sąjunga su Rusija yra vienintelis Armėnijos nacio
nalinio saugumo garantas, nes Jerevanas negali pasitikėti savo kaimy
nais. Ne tik Azerbaidžanu, kuris vis labiau linksta Vakarų pusėn, bet ir 
besistengiančia tapti NATO nare — Gruzija. 

Na, o apskritai, visame Kaukazo regione, anot vieno Rusijos politolo
go, visi ten gyvenantys žmonės nesidomi niekuo daugiau, o vien tik 
kalašnikovo automatais. Todėl galima visiškai sutikti su tais politikos spe
cialistais, kurie teigia, kad Didžiajame Kaukaze nebūna mažų problemų. 
Ir galima neabejoti, kad tų problemų sprendimas vargu ar bus taikaus 
pobūdžio. 

Šiaulių universiteto (ŠU) prorek
toriaus V Tricio iniciatyva Auksučių 
ūkyje pavasarį buvo pasodinti eks
perimentiniai topinambai (Jeruzalės 
artišokai), kurie puikiai užderėjo. 
Kitais metais bus apsodinami didesni 
plotai. Auksučių ūkis yra pelno ne
siekianti organizacija, sukurta pagel

bėti smulkiesiems ūkininkams iš
mokti, kaip sėkmingiau varžytis 
Europos ekonominėje rinkoje. Užau
gintieji eksperimentiniai augalai 
dykai dalinami apylinkės ūkinin
kams, norinties juos pasisodinti. 

Daugiau informacijos 
www.aukfoundation.org 

Šiaulių universiteto fakultetų nariai rugsėjo 20 d. lanko Auksučių ūki, esan
tį netoli Kuršėnų, Šiaulių rajone. Iš kairės: Vaida Šileikaitė, Auksučių ūkinių 
tyrimų viršininkė; Rita Mikaliūnaitė, dėsto Šiaulių universitete su agro
nomija susijusius dalykus, ŠU prorektorius prof. Vaclovas Tricys; ŠU Bota
nikos sodo direktorė, doc. dr. Asta Klimienė; ŠU socialinių mokslų fakulte
to EU direktorius dr. Kęstutis Navickas ir Vytautas Šliūpas, P.E., Auksučių 
ūkio ir miškų centro prezidentas. 

http://www.aukfoundation.org


4 DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 13 d., antradienis _ _ _ _ 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
POEZIJOS KONKURSO LAIMĖTOJAI 
DALĖ LUKIENĖ, 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė 

Poezijos konkurso komisija, kurią sudarė: Eglė Juodvalkė, Violeta Keler
tienė, Gražina Slavėnienė, Giedrius Subačius ir Kazimieras Čampė, pranešė 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei Dalei Lukienei, kad skiria dvi premijas: 
Dianai Šarakauskaitei-Grintalienei ir Mindaugui Nasvyčiui. 

Sveikiname abu laureatus, kurie buvo parinkti iš 46 kandidatų įteikusių 
po penkis savo eilėraščius. Dėkoju komisijos nariams rūpestingai perskai
čiusiems 230 eilėraščius savo vasaros atostogų metu ir kruopščiai ieškoju
siems poetų tarp jų. Dėkoju ir visiems eiles rašantiems, kurie atsiuntė savo 

- eiles ir pasiryžo konkurse dalyvauti. Linkiu visiems toliau rašyti ir gilintis 
lietuviškoje poezijoje. Laureatams bus įteiktos premijos spalio 27 d., Jono 
Aisčio poezijos vakare, kuris įvyks Rockville, MD, Latvių salėje. Pristatome 
laureatus. 

• • • 

Diana Sarakauskaitė-Grintalienė laimėjusi JAV LB Kultūros tarybos 
Poezijos konkursą, gyvena Columbia, MD. Ji savo trumpoje biografijoje pri
sistato šiais žodžiais. 

Aš gyvenu, keliuosi, atlieku pareigas, esu save išrovęs augalas - ir net 
skųstis negaliu. Dabar jau manau, kad man visur būtų emigracija, aš nega
liu susitaikyti ir su daugybe svetimų Lietuvos veidų, kokia ji yra dabar. Esu 
likimų surinkėja, niekam nereikalingų pasakojimų klausytoja, man norisi, 
kad šioje žemėje po žmogaus išgyvento laiko liktų šviesos ruožas, aš užmirštu 
daugybę svarbių dalykų, bet renku ir tausoju atokvėpius, atrinkinėju ir susiu-
vinėju išmestus žodžius. Kiekvienas turime savo poezijos protėvius, įdėmus 
skaitytojas ir kritikas gali atkapstyti. Mano kartos žmonėms buvo labai svar
būs išeivijos rašytojai, Nyka. Jis išardė mūs žodynus, pervedė mus į kitus kul
tūrinius ir semantinius plotus, keitė mūsų mąstymą, mokė talpumo, taupu
mo. Oskaras Milašius, Vytautas Bložė, Sigitas Geda, Nyka Niliūnas buvo 
autoriai, kuriuos skaičiau. Dzūkų kalba yra mano drobė, ant kurios aš noriu 
piešti vaizdą. Kaip Nyka sakė: ir aš neturiu tėvynės, motinos, idėjos... Kalba 
yra vienintelė vieta, kur aš susikviečiu savo nesančius mylimus žmones, atši
pina istorijos klausimai, grįžta rimtis ir ramybė, kurioje aš reiškiu savo teisę 
į žodžio gyvenimą. 

Tragiška neturėti tėvynės. Tragiška yra pasirinkti tėvynės neturėjimą. 
Tragiška yra auginti vaikus su perskelta savimone. Rašymas yra mano paliki
mas, liudijimas, kad taip aš rinkausi stovėti žmogiškumo pusėje. 

Gimiau Veisiejuose. Druskininkuose baigiau vidurinę ir dailės mokyklas. 
Mokiausi Vilniaus universitete, Filologijos fakultete. Dirbau Vilniaus Rašy
tojų muziejuje, „Atgimimo" laikraštyje, Parlamente. Amerikoje baigiau 
Montessori studijas, dirbu su skurdžiai gyvenančiais vaikais. 

• • • 

JAV LB Kultūros tarybos Poezijos konkurso antrasis laureatas 
Mindaugas Nasvytis — dailininkas, meno istorikas, gimęs 1929 m. Kaune. 

Meną pradėjo studijuoti Vokietijoje Freiburgo taikomosios dailės mokyk
loje. Tęsė studijas Cleveland Institute of Art, studijavo skulptūrą ir tapybą. 
Toliau studijavo Ohio State University, kur 1955 metais įgijo bakalauro, 1960 
metais magistro laipsnį meno istorijos moksluose. Western Reserve Univer
sity 1963 metais apgynė daktaro laipsnį. Dėstė meno istoriją Cleveland State 
University, vėliau University of South Carolina. Taip pat kelerius metus dėstė 
aukštesniuosiuose lituanistikos kursuose. 

Dalyvavo grupinėse parodose Cleveland (OH), Chicago (IL), Toronto (Ka
nada), Plainsville (OH), Columbia ir Lancaster (VA). Individualias parodas 
surengė 1980 metais. Jo abstraktūs tapybos kūriniai pasižymi lyriškumu. Yra 
laimėjęs Lietuvių Kultūros Kongreso parodoje 1962 metais premiją už tapybą. 
Yra paskelbęs straipsnių meno klausimais, „Drauge" ir „Aiduose". 1973 
metais meno parodai „12 Lithuanian artists in Amerika" Washington, DC 
Corcoran Gallery, parodos katalogui parašė išsamų įvadą apie Lietuvos meno 
raidą. 

Eiles jau rašo labai seniai, jas įkalbėdamas į magnetofoną. Dabar randa 
laiko tas kasetes perrašyti, yra sukaupęs daug ilgus metus rašytos poezijos, 
kurios nėra dar publikavęs. 

Šiuo metu yra pensininkas, gyvena Cleveland, OH. Premiją laimėjo už 
„Imago Mortis". 

Su Poezijos konkurso laureate Diana Šarakauskaite (k.) stovi Dalė Lukienė, 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė ir dr. Kazimieras Čampė, vienas iš 
Poezijos konkurso žiuri komisijos nariu. Mindaugas Nasvytis dėl ligos 
pagerbime negalėjo dalyvauti. Rimo Žilinsko nuotr. 

DIANA SARAKAUSKAITĖ-GRINTALIENĖ 

vėjais mano Veisiejai vėjais 

2. 

... Sakau: mano Motina. O galvoju apie jus, o Namai... 
kas numirė išsiraustė išėjo ir negrjžo 
kaip man skaudėjo tas ritualas 
čia esi 
čia nukeliamos durys pervaikščiojami namai 
kirviai pokši perstatomos gegnės 
kitos užuolaidos vėliavos kiti kvapai 
iškeičiami išverčiami su šaknimis tėvai ir motinos 
gatvės nutraukiamos pervardijamos pavardės 
sudraskomi giminystės lopšiai tinklai 
o dabar ir tai jau neskauda 
kaip nebūta esu 

mano tik ežeras mano 
dangaus atspindys ežero atspindyje ežeras danguje 
debesys ant bangu ir mano veidas saulėj subėgantis 
mėnulio takais pranykstantis 
motinoje ir tėve JŲ danguje ir dugne-
nebandyk ištraukti šaknys taip giliai įsikirte 
kur gėlas vanduo šaltiniai su paslėptu nuo akiu 
nusėdusiu švelniavilniu dumblu ant kriauklių akmenų 
su gelmenų žuvimis susikibę neatskiriamai 

aukso duknos sidabro plunksnos raibai raibuliuoja 
mėnulio saulėje sugrįžtu į pirmykštį pavidalą 
nėra vardo kuriuo pašaukus atsiliepčiau 
plaukiu iš tokio tolio kaip laumžirgis atsargiai 
minčių krašteliais kad nepažadinčiau savy miegančio vaiko 
mažos mergaitės iš Veisiejų prie alyvų alėjos 
ji taip užsiverktų užsikūkčiotu ji mirtų žinodama 
kad to miestelio nėra 
taip kaip nebuvo 
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MINDAUGAS NASVYTIS 

IMAGO MORTIS 

Ant kapinių pasvirusio kryžiaus, kabo skylėtas šalmas. 
Ant kapinių pasvirusių kryžių, kabo sušaudyti šalmai.. . 
Kapinių mėnesienos veidu, klajoja tamsi mirtis ... 

Nepermatomas rūkas la iko apgaubęs juodų kryžių miškq. 
Neapsakoma tyla dengia senų antkapių duobėtus akmenis... 

Vingiuotais kapų takais, ateina mirties šešėlis ---
Ateina baltas, kaip nebūtis, šešėlis. 
Ateina tyliais, neskaičiuojamais žingsniais ... 

Viens . . . du . . . trys . . . 

Viens . . . du . . . trys . . . 

Kaip laikrodžio mušamas taktas, skamba žingsniai : 

Viens . . . du . . . trys . . . 

Ilgais jo plaukais, ir tuščiom akim, žaidžia mėnul io spinduliai: 

Viens . . . du trys 

atl iepia tolimas girios ošimas 

Viens . . . du . . . trys . . . , 

plaka širdis 

imago mortis? 
(1969 metai) 

Jono Kupr io nuotr. 

Jono Kuprio nuotr. 

MINDAUGAS NASVYTIS 

MIEGO RANKOS ... 

Jaučiu kaip miego rankos apkabina mane neša, 
kažkur, aukštyn, tolyn 

skrieju, kaip pūkas, pr i la ikomas tik miego pirštų 
g lamonėjamas, t ik, jo nagų; 
bučiuojamas miego karalaitės lūpų ... 

Skrendu per mar ias, ežerus ir kalnus, slėnius ir girias, 
juokiuosi į visq pasaul i , palikusi ten, to l i , apačioje ... 
pridengtq debesų klodų, ir juodų dūmų, skraiste ... 

O, virš manęs, t ik saulė saulė degant i raudona, 
žeria tūkstančius spindul ių, tiesiai j mane 
ir, jaučiu kaip mano sparnai dega, kaip vaškas; 
ir varva kūnu sunkiais, karštais lašais ... 
Tempia mane žemyn ten , kur saulės nėra; 
kur, viskas pr idengta tamsių debesų, juodų dūmų 

(1970 metai) 

D I A N A SARAKAUSKAITE-GRINTALIENE 

o 

tas laivelis 
žievelė nudžiūvus šakelė 
lapas pasmeigtas pergal ingos burės 
ir mano vaiko susikaupimas ji padirbant 
muselės įsi tempimas auksu nul ietame sake 
didybė grožis amžinybės prieangis 

o 

iš vienos saujos j kitq smėlis šiltėja ir tirpsta 
švelnus veržlus nesulaikomas gyvas judėj ime 
lengviau ir lengviau mažiau nei mažai norų 
vėjas baltagalvės pienės siela ima j dangų 
ištiesiu delna-
sidabrėjantis dykumų smėlis maišosi su mėlyne 
pėdsakai dingsta vaizdai sunyksta 
visko pilnos akys pilnos akys užneštos 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Lapkričio dėlionės 

Vaikų žudiku tapęs policijos pareigūnas jau seniai vairavo automobilį išgėręs. 

Kraupi avarija Skuodo rajone 

Garsiausiai nuskambėjęs praėju
sios savaitės įvykis - kraupi avarija 
Skuodo rajone, kai, į tar iama, ne
blaivus .policijos pareigūnas įsirėžė į 
vaikų grupę. Avarijos metu žuvo 3 
vaikai. Sis kraupus įvykis, deja, ne
gali būti vadinamas atsitiktinumu. 
Jis apnuogino didžiulę betvarkę Lie
tuvos policijoje. Neatsitiktinai, iš kar
to po įvykio buvo garsiai prabilta, jog 
turėtų atsistatydinti policijos virši
ninkas Vytautas Grigaravičius. 

Aišku, absurdiška jį tiesiogiai 
kaltinti už tai, kas įvyko Skuodo ra
jone. Tačiau jau ne pirmus metus re
gime keistą situaciją, kai policijos vir
šininkas daugiau dėmesio skiria tam, 
jog gražiai atrodytų žmonių akyse, o 
ne situacijos policijoje gerinimui. 
Kaip aiškėja, vaikų žudiku tapęs poli
cijos pareigūnas jau seniai vairuoja 
automobilį išgėręs. Tai, kaip teigia
ma, buvo žinoma ir jo vadovybei. Ta
čiau priemonių nesiimta tol, kol iš
tiko kraupi avarija. Viena iš neveiklu
mo priežasčių - policijoje labai trūks
ta kadrų, policininkai skundžiasi 
menkais atlyginimais ir prastomis 
darbo sąlygomis. To pasekmė - tole
ruojami nusižengiantys policininkai, 
problemų kamuolys tik didėja. 

Taip pat turėjome progos dar 
kartą atkreipti dėmesį į įstatymų 
nenuoseklumą. Trijų vaikų žudikui, 
pasirodo, gresia tik 8 metai kalėjimo. 
Tiek pat, kiek už nelegalią prekybą 

Atkelta iš 1 psl. 
moteris daug kartų buvo be sąmonės, 
jos gyvybę palaikė medicininiai apa
ratai. Ji buvo net penkis kar tus ope
ruota. 

Ligai nepas idavė 

D. Budrevičienės būklė visą laiką 
buvo itin sunki, kartais ir kritinė. Ta
čiau 49 metų moteris, pastarąjį savo 
gimtadienį sutikusi ligoninėje, nepa
sidavė ligai. 

Krekenavos agrofirmos buvusios 
mėsos sūdytojos gyvenimas iš esmės 
pasikeitė baigiantis 2006-ųjų žiemai. 
Tuomet į Krekenavą pelnytis rinkėjų 
dėmesio atvykusiam tuometiniam 
Darbo partijos vadovui Viktorui Us-

ginklais kaltinamo Petruševičiaus. 
Tai neatrodo normalu. Tik norisi, 
kad politikai ne tik kalbėtų apie prob
lemas, bet ir savo kompetencijos rė
muose imtųsi jas spręsti. Nes susida
ro įspūdis, kad neretai politikas mie
liau žiniasklaidoje dalinasi savo nuo
mone nei vykdo tiesioginę pareigą -
konkrečiai tobulina politinę sistemą. 

Valdas Adamkus remia 
liustracijos poreikį 

Dar paskutinę spalio dieną Lie
tuvos prezidentas Valdas Adamkus 
vetavo Seimo priimtą Liustracijos 
įstatymą. Formali priežastis - jis pri
imtas, kaip įtariama, griežtai nesilai
kant visų procedūrų. Esą jo ne
aprobavo Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija, kuri tuo metu praktiškai 
neveikė dėl vidinės krizės. 

Prezidento sprendimas sukėlė 
dviprasmišką reakciją. Socialdemok
ratai ir jiems palankios žiniasklaidos 
priemonės suskubo sveikinti esą ryž
tingą ir drąsų prezidento sprendimą. 
Ne mažiau garsiai skambėjo ir kriti
kų balsai, kurie tvirtino, kad prezi
dentas esą bando numarinti ir taip 
pavėluotą liustracijos procesą ir tokiu 
būdu dangsto kėgėbistus. Štai Tėvy
nės sąjungos pirmininkas Andrius 
Kubilius griežtai pareiškė, kad Lius
tracijos įstatymas - tarsi lakmuso po
pierėlis, atskleidžiantis politikų sąsa
jas su KGB. 

Prezidentas pakankamai greitai 

paskicbui moteris viešai išrėžė, jog su 
jo vardu siejamoje bendrovėje uždirb
tus pinigus žmonės gauna vokeliuose. 
D. Budrevičienė kaipmat neteko dar
bo, buvę darbdaviai ėmė ją tampyti 
po teismus esą už šmeižtą. 

Ilgiau nei metus t rukę teismai D. 
Budrevičienei buvo pergalingi, nes 
visus be išimties ji laimėjo. Negana 
to, kovingąją moterį Lietuvos žmo
gaus teisių stebėjimo institutas pa
gerbė ir suteikė 2006 metų žmogaus 
teisių šauklės vardą, o prezidentas 
Valdas Adamkus apdovanojo ordinu 
„Už nuopelnus Lietuvai". 

Po visų šių įvykių nemažai 
žmonių buvusiai mėsos sūdytojai 
tapšnojo per petį, tvirtino, kad būtent 
ji nuplėšė V Uspaskichui kaukę, nes 

įvertino situaciją ir jau kelintą kartą 
per pastarąsias savaites priėmė ryž
tingą sprendimą. Jis pasikvietė po
kalbiui Andrių Kubilių. Abu politikai 
gana ilgai aptarinėjo dabartinę situa
ciją, išsakė savo nuomonę dėl liustra
cijos proceso. 

Pokalbis buvo tikrai svarbus, nes 
po jo tiek Adamkus, tiek Kubilius pa
tvirtino, jog jų pozicijos iš esmės su
tampa, skiriasi tik detalių vertini
mas. Kubilius savo ruožtu pasidžiau
gė, kad įsitikino, jog prezidentas ne
ketina „numarinti" Liustracijos įsta
tymo, bet nori, kad jis būtų priimtas 
kuo geresnis. Beje, jei neklystu, po il
go laiko tai buvo pirmas toks drau
giškas Kubiliaus ir Adamkaus susiti
kimas. 

Komisija tik imituoja V Pociūno 
žūties aplinkybių tyrimą? 

Praėjusią savaitę vėl svarstyta, 
ar premjero Gedimino Kirkilo ini
ciatyva sukurta komisija, kuriai 
pavesta tirti Vytauto Pociūno žūties 
aplinkybes, nėra tik priedanga da
bartinės valdžios nenorui išsiaiškinti 
tiesą? Pretekstas svarstymams - iš 
komisijos pasitraukė generolas Jonas 
Kronkaitis. 

Ketvirtadienį jis nusiuntė laišką 
premjerui, kuriame teigiama: „Jau 
praėjo nemažai laiko nuo grupės su
darymo, tačiau tikro darbo ji taip ir 
neatliko. (..) Gali atrodyti, kad šios 
grupės neveiklumas tik tempia į už
marštį Lietuvos pareigūno žūties 
aplinkybių tyrimą, nors valstybė savo 
pareigūno žūtį privalėjo operatyviai 
ir sąžiningai atlikti. Negaliu prisidėti 
prie dabar vykstančio tyrimo, kuris, 
mano manymu, neduos rezultatų. 
Apmaudu, kad požiūris į žmogų, į žu
vusį Lietuvos pilietį šiuo atveju nėra 
adekvatus." 

Komentuodamas savo sprendi
mą, generolas priminė, kad yra patei
kęs komisijos pirmininkui aštuonis 
klausimus, į kuriuos turėtų ieškoti 
atsakymų komisijos nariai, tačiau tai 
liko balsas tyruose. J. Kronkaitis pri
pažino, kad susidaro įspūdis, jog ko
misijos pirmininkas Vytautas Ali
šauskas labiausiai rūpinasi premjero 
įvaizdžiu, o tiesos paieškomis. 

Primenu, kad G. Kirkilas nus
prendė Įkurti visuomeninę komisiją 
kaip tik tada, kai pasigirdo siūlymai 
pilietinėms organizacijoms inicijuoti 
tokią komisiją. Panašu, jog premjeras 
baiminosi, kad gali būti vykdomas 
realus tyrimas ir pasiūlė jo simuliaci
ją. Kiek apmaudo, jog europarlamen-
taras Vytautas Landsbergis šiuo atve
ju pervertino savo galimybes pergu
drauti premjerą. Landsbergis tvirti
no, kad, net jei premjeras ir nori si
muliuoti tyrimą, tačiau komisijos na-

įrodė, kad jo šlovė — tik tariama. 
Nors sulaukė daug pagyrų ir dė

mesio, D. Budrevičienė pusantrų me
tų negavo darbo. Artimieji neabejoja, 
kad ilgalaikis nedarbas, lydimas be
galės teismų, ir buvo moters sunkios 
ligos priežastis. 

Gins garsaus advokato dukra 

Advokatas Kęstutis Čilinskas, vi
suose teismuose gynęs D. Budrevi-
čienę, o neseniai išrinktas Seimo na
riu, priminė, kad dar prieš tapdamas 
parlamentaru Panevėžio apygardos 
teismui įteikė ieškinį. 

Minėtu ieškiniu buvo reikalauja
ma, kad Krekenavos agrofirma D. 
Budrevičienei sumokėtų pusę milijo

n a i su tuo nesitaikstys. Praėjo nema
žai laiko, komisija nieko nenuveikė, o 
Gediminas Kirkilas ir toliau įrodinė
ja, kad komisija veikia neblogai, jog ją 
palieka tik Kronkaitis, o Landsbergis 
esą lieka. 

Šioje situacijoje aiškus Lands
bergio apsisprendimas galėtų nu
skaidrinti situaciją. Apmaudu ir tai, 
jog, regis, pasitvirtino ir abejonės dėl 
komisijos pirmininko kandidatūros. 
Tai, kad Vytautas Ališauskas, vado
vaudamas komisijai, kuriai neišven
giamai teks tirti ir nešlovingą „Lie
tuvos ryto" vaidmenį Vytauto Pociū
no juodinimo istorijoje, tapo vienu iš 
internetinės laikraščio versijos ko
mentatorių, nežada aktyvaus ir sąži
ningo tyrimo. 

Keičiasi Pi l ieč ių Santalkos 
pirmininkas 

Neformalus, bet pakankamai įta
kingas Lietuvoje, judėjimas Piliečių 
Santalka toliau buria pilietinių orga
nizacijų tinklą. Praėjusią savaitę Są
jūdžio būstinėje vykusiame susiti
kime septynios pilietinės organizaci
jos sutarė aktyviai keistis informaciją 
apie vykdomas iniciatyvas, glaudžiau 
bendradarbiauti bei siekti, kad kitais 
metais vykstančiuose Seimo rinki
muose Lietuvos žmonės balsuotų ak
tyviai ir rimtai apsvarstę alternaty
vas. Piliečių Santalka informavo, kad 
ketina organizuoti žmonių susitiki
mus su kandidatais į Seimą, pateikti 
žmonėms kuo daugiau analitinės me
džiagos apie tai, kaip politinės parti
jos vykdo įsipareigojimus, analizuoti 
partijų programas, demaskuoti po
pulistinius pažadus. 

Beje, susitikime dar kartą buvo 
patvirtinta, kad Piliečių Santalka tik
rai neketina virsti politine partija ir 
skeptiškai vertina naujų partijų kū
rimą prieš Seimo rinkimus. Santal
kos pozicija: ugdykime žmonių sąmo
ningumą, būkime reiklesni politi
kams, įtraukime juos į dialogą su vi
suomene, reikalaukime, kad visos 
partijos keistųsi, o ne guoskimės, jog 
nieko neįmanoma padaryti ar tvirtin
kime, jog tik ant dabartinės sistemos 
griuvėsių galima kurti naują politinį 
statinį. 

Beje, nuo gruodžio 1 dienos kei
sis Piliečių Santalkos tarybos pirmi
ninkas. Joną Kronkaitį, kuris išvyks
ta planuotos kelionės į JAV pakeis 
Darius Kuolys. Jo kadencija tęsis 
keturis mėnesius ir paskui pirmi
ninkavimą perims Vaiva Žukienė. 

Tokia pirmininkų rotacija buvo 
patvirtinta dar Piliečių Santalkos 
sueigos metu. Jonas Kronkaitis iš 
JAV ketina sugrįžti 2008 metų kovo 
mėnesį. 

no litų už padarytą moralinę žalą. 
K. Cilinsko teigimu, atsakydama 

į jo pateiktą ieškinį Krekenavos ag
rofirma pareiškė D. Budrevičienei ne
mokėsianti nė cento, nes nesijaučia 
ką nors blogo padariusi buvusiai sū
dytojai. 

„Gavęs šį atsakymą parašiau į jį 
atsiliepimą ir įteikiau teismui. Tačiau 
teisme ginti D. Budrevičienės nebega
lėsiu. Tai daryti man neleidžia Seimo 
nario statusas", — pabrėžė K. Čilins
kas. 

Jis sakė, jog dar su ligoninėje gu
linčia D. Budrevičienė buvo susitarta, 
kad teisme ją gins advokatų K. Cilins
ko ir R. Brazauskienės kontoros ad
vokatė bei K. Cilinsko dukra Rūta Či-
linskaitė. 

Dalios Budrevičienės gyvybė išgelbėta 
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naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Danai rengiasi rinkimams 

Netrukus pasitrauksiantis dešiniųjų premjeras Anders Fogh Rasmussen. 

K o p e n h a g a , lapkričio 12 d. 
(AFP/BNS) — Danai antradienį bal
suoja visuotiniuose rinkimuose, per 
kuriuos pagrindinis dėmesys skiria
mas imigracijos ir gerovės valstybės 
klausimams, o naujausios apklausos 
rodo mažėjantį atotrūkį tarp kairio
sios pakraipos koalicijos ir valdančio
sios centro dešinės. 

Net rukus pasitrauksiantis cen
tro dešiniųjų premjeras, 54 metų An
ders Fogh Rasmussen sušaukė rin
kimus metai ir trys mėnesiai pirma 
laiko, kad pasinaudotų gera padėti
mi, susidariusia dėl klestinčios eko
nomikos naujos centro dešiniųjų par
tijos — Naujojo aljanso, kuris galėtų 
padidinti jo daugumą parlamente. 

A. F. Rasmussen nuo 2001 metų 
vadovauja liberalų ir konservatorių 
mažumos koalicijai, kuriai parla
mente buvo reikalinga kraštutinių 
dešiniųjų Danijos liaudies partijos pa
rama. 

Apklausos nuolat rodė, kad tos 
trys partijos drauge nedidele persva
ra pirmauja, bet penktadienį 
paskelbti vienos apklausos rezultatai 
rodo, kad centro kairiųjų koalicija, 
kuriai vadovauja socialdemokratai, 
galėtų įveikti dešiniuosius. 

Jei bus perrinktas, A. F. Rasmus
sen gali patekti į keblią padėtį —jam 
gali tekti burti daugumą, kurioje bū
tų ir kraštutiniai dešinieji, ir Nau
jasis aljansas. Šių pastarųjų politinių 

jėgų pozicijos yra visiškai priešingos. 
Neseniai atlikta ,,Gallup" ap

klausa parodė, kad liberalų ir konser
vatorių koalicija ir kraštutiniai deši
nieji drauge laimėtų 84 vietas parla
mente, o socialdemokratų vadovauja
ma centro kairiųjų koalicija — 82 
vietas. 

Daugumai reikia 90 iš 179 vietų 
parlamente. 

Tačiau ,,Megafon" apklausa, ku
rios rezultatai buvo paskelbti penkta
dienį vakare, rodo, kad centro kai
riųjų koalicija turėtų laimėti 87 vie
tas, o valdantieji centro dešinieji — 
83 vietas. 

Kitos keturios apklausos, kurių 
rezultatai buvo paskelbti šeštadienį, 
parodė, kad centro dešiniųjų koalici
jos ir centro kairiųjų opozicijos popu
liarumas yra apylygis. 

Jei laimėtų centro dešinieji, Nau
jasis aljansas tikriausiai būtų lemia
mas veiksnys. 

Si partija, kurią įkūrė ir kuriai 
vadovauja charizmatiškasis 44 metų 
Naser Khader, sirų ir palestiniečių 
kilmės parlamentaras, gyvenantis 
Danijoje nuo 12 metų amžiaus, save 
vadina „centro dešiniųjų humanis
tine partija". 

Jos tikslas yra „pakirsti blokų 
politiką ir sumažinti kraštutinių de
šiniųjų įtaką", kuri pastaruosius še
šerius metus buvo gana didelė, nes 
nuo jų priklausė jėgų pasiskirstymas. 

Sulaikytas dar vienas Pol Pot 
pakalikas 

P n o m p e n i s , lapkričio 12 d. 
(,,Reuters'7AFP/BNS) — Kambodžos 
policija ir „Mirties laukų" tribunolo 
sargybiniai pirmadienį areštavo bu
vusį raudonųjų khmerų užsienio rei
kalų ministrą Ieng Sary, kuris yra jau 
trečias šio Jungt in ių Tautų (JT) 
remiamo teismo areštuotas Pol Pot 
pakalikas. 

Kartu su juo suimta jo žmona 
Ieng Thirith, kuri taip pat užėmė 
aukštą raudonųjų khmerų postą, sa
kė tribunolo atstovas. Pora policijos 
automobiliais buvo išvežta iš savo 
prabangios vilos Pnompenyje. 

„Šiandien Ieng Sary ir Ieng 
Thiri th už nusikaltimus žmonišku
mui ir karo nusikaltimus Ieng Sary 
atveju ir už nusikaltimus žmonišku
mui Ieng Thirith atveju buvo areš-

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos prezidentas Lech Ka-

czynski mano, kad skubotas lenkų 
karių išvedimas iš Irako būtų bloga 
išeitis ir kad sprendimą šiuo klausi
mu turi drauge priimti šalies vadovas 
ir vyriausybė. „Turime prisiminti, 
kad situacija Irake yra pavojinga. 
Esame koalicijos nariai, kurie vykdo 
savo įsipareigojimus", — priminė 
prezidentas. Jis pabrėžė, kad Lenkija 
privalo įvykdyti savo įsipareigojimus 
sąjungininkams, ypač tuos. kurie 
svarbūs viso pasaulio saugumui. Tuo 
tarpu į valdžią atėjusios liberalios Pi
lietinės platformos kandidatas į gy
nybos ministrus Bogdan Klich sek
madienį sakė, jog lenkų kariai iš 
Irako turi būti išvesti kitais metais. 

RYGA 
Latvijos prezidentas Valdis Zat

lers pats nesirinks kandidato į mi
nistro pirmininko postą. Pirmadienį 
interviu Latvijos radijui prezidentas 
sakė, kad tai politinių partijų uždavi
nys, ir jis palauks, kol jos pačios pa
skelbs savo kandidatus. V Zatlers ra
gina neskubinti įvykių ir leisti parti
joms apsvarstyti naujos vyriausybės 
sudarymą ir kandidatus į premjerus. 
Jis pats tai pat ketina konsultuotis 

: su politinėmis partijomis — ir su 
kiekviena atskirai, ir su keliomis iš 
karto. -

tuoti pagal arešto orderį, kurį išdavė 
tyrimą atliekantys teisėjai", — sakė 
tribunolo pareigūnas Peter Foster. 

Jiedu bus apkaltinti, sakė atsto
vas, bet nenurodė, kada ir kokie kal
tinimai jiems bus pateikti. Vėliau pir
madienį juos turi apklausti teisėjai. 

Dėl Vietnamo invazijos 1979 me
tais žlugus ultramaoistų revoliucijai, 
Ieng Sary tapo tos revoliucijos ats
tovu tarptautinėje arenoje ir ne vie
nus metus Jungtinėse Tautose gynė 
Pol Pot teisėtumą. 

Valdant raudonųjų khmerų reži
mui, 1975—1979 metais, Kambodžo
je buvo nužudyta ar dėl kankinimų, 
ligų ir bado mirė mažiausiai 1,7 mln. 
žmonių. Ieng Sary neigė, kad yra 
kaip nors susijęs su tuo skurdu ir 
žiaurumu režimo valdymo metais. 

RUSIJA 

MASKVA 
Buvęs JAV valstybės sekretorius 

Henry Kissinger, lankęsis šią savaitę 
Rusijoje, mano, kad esant naujai 
Amerikos administracijai Maskvos ir 
Washington santykiai nesikeis. „Kai 
pareigas eiti pradeda nauja adminis
tracija, ji pirmiausia ištiria visas poli
tikos sritis, — sakė H. Kissinger. — 
Jie išrauna kiekvieną medį, tikrinda
mi, ar jis turi šaknis, ir maždaug po 
metų jie suvokia, kad ankstesnės ad
ministracijos politika buvo sufor
muota remiantis realijomis, todėl 95 
proc. užsienio politikos kurso ne-

ATLANTIC 

sikeis". „Minimalūs pokyčiai gali pri
klausyti tik nuo naujo prezidento as
menybės", — pridūrė jis. 

Britų kariui, kuris įtariamas šni-
pinėjęs Rusijai, pateiktas kaltinimas 
sprogiosios medžiagos laikymu, sek
madienį pranešė televizijos kanalas 
NTV 23-ejų metų Peter Hill, tarna
vęs šarvuotųjų tankų kariuomenėje, 
turi stoti prieš teismą. P Hill buvo 
areštuotas lapkričio 7 dieną, o pra
ėjusį šeštadienį paleistas į laisvę už 
užstatą. Kaip teigia Didžiosios Bri
tanijos spauda, P Hill įtariamas ke
tinęs perduoti Rusijos žvalgybai kai 
kurias karines paslaptis. Scotland 
Yard šios informacijos kol kas neko
mentuoja. 

AZIJA 

ISLAMABADAS 
Pakistano opozicijos vadovė Be-

nazir Bhutto pirmadienį atmetė gali
mybę toliau derėtis su prezidentu 
Pervez Musharraf dėl valdžios pasi
dalijimo ir žadėjo neatsisakyti planų 
surengti protesto demonstraciją. 

„Sakome 'ne' bet kokioms toles
nėms deryboms. Tai mano buvusios 
politikos pakeitimas", — sakė B. 
Bhutto, kuri suintensyvino kampani
ją prieš P Musharraf įvestą nepa
prastąją padėtį. „Negalime dirbti su 
niekuo, kas sustabdė konstitucijos 
galiojimą, įvedė nepaprastąjį val
dymą ir suvaržė teismų sistemą. Štai 
kodėl rengiame tą 'ilgą žygį'", — žur
nalistams sakė ji. B. Bhutto planuoja 
antradienį vadovauti savo šalininkų 
eitynėms iš Lahoro į sostinę Islama-
badą, nors pareigūnai perspėjo, kad 
t ikriausiai uždraus šią demons
traciją. 

AUSTRALIJA 

SYDNEY 
Australijoje pirmadienį balsavo 

pirmieji rinkėjai, o nauja visuomenės 
apklausa rodo, kad konservatorių 
premjeras John Howard pralaimės 
rinkimus didele persvara. Balsai pir
madienį registruojami vienoje mažy
tėje aborigenų bendruomenėje ato
kiame šalies šiaurės rajone į pietus 
nuo Darvvin. Prieš lapkričio 24-osios 
rinkimus rinkimų pareigūnų grupės 
išvyko į atokiausius šalies kampelius. 

1-800-775-SEND 
www*3tidntįcexpresscorpxom 

Ocea wmm 
Kroviniu gabenimas 
į laivu i visas pasaulio šalis. 

Krovinių gabenimas 
i t lėktuvu į visas pasaulio šalis. 

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

TruckitKĮ / / 

Srrylkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estnoie Baltarusijoje oe* Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680 
Fax. ? 708599-9632 UI. I 800-77S-7361 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
••••—• i • • — • mm~*miim*iMm 

DETROIT, Ml 

Žmonijos gausėjimo 
problemos 

Jurga Šeduikytė spalio 28 d. koncerte Detroit. Kęstučio Sontos nuotr. 

Jurgos ir grupės 
koncertas 

RAMINTA VILKIENĖ 

Spalio 28 dieną, saulėtą sekma
dienį, Detroit Dievo Apvaizdos para
pijos kultūros centre koncerta
vo jauna atlikėja, iš Lietuvos Jurga 
Šeduikytė su grupe. Jurgos muzi
kinį turą po Jungtines Amerikos 
Valstijas suruošė JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros taryba. Detroit 
visi koncerto paruošimo darbai ir 
rūpesčiai gulė ant Detroit Lietu
vių Bendruomenės valdybos narių 
pečių. Ir su visais pasiruošimo dar
bais organizatoriai susidorojo pui
kiai. 

Jurga Šeduikytė, savo muzikinę 
karjerą pradėjusi prieš gerus pusant
rų metų, daugeliui toli nuo Lietuvos 
gyvenančių lietuvių, buvo nežinoma 
ir negirdėta. Tačiau galime pasi
džiaugti, kad sulaukėme nemažo 
būrio žiūrovų, apie 130, kas nedide
lei Detroit lietuviškai bendruome
nei išties yra nemažai. Ne kiekvie
nas renginys gali pasidžiaugti tokia 
žiūrovų gausa. 

Nuomonių ir įspūdžių girdėjosi 
įvairių, bet nusivylusių ar anksčiau 
iš savo vietų pakilusių tikrai nebu

vo. Užbūrė atlikėjos nuoširdus ben
dravimas su klausytojais, skambus, 
žaismingas jos balsas. Žiūrovų prašy
mu Jurga ir grupė savo pasiro
dymą Detroit užbaigė su daina 
„Laisvė". Ši daina Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio metais buvo tarsi jau
nimo laisvės himnas. Linas Orentas 
suskubo atnešti lietuvišką trispalvę. 
Plevenant trispalvei, mojuojant jūrai 
iškeltų rankų ir skambant lietuviš
kai dainai užsibaigė saulėta sekma
dienio popietė Detroit lietuviškoje 
padangėje. 

Apsidžiaugė lapkričio pirmosio
mis dienomis atsklidusia žinia iš 

v 

Miuncheno, jog Jurga Šeduikytė 
šiame mieste vykusiame MTV Euro
pos muzikos apdovanojimų vakare 
buvo pripažinta geriausia Baltijos 
šalių atlikėja. Tai pirmasis MTV 
apdovanojimas skirtas Lietuvos mu
zikos atlikėjui. Tad ir mes, Detroit 
lietuviai, galime didžiuotis, sakyda
mi - matėm, girdėjom! Kūrybinės 
sėkmės tau, Jurga! Valio! 

Paruošta 
„Lietuviško balso" 

radijo valandėlei 

ZENONAS PRŪSAS 

Mūsų planetoje žmonių skaičius 
vis dar didėja. Kristaus gimimo laiku, 
pagal enciklopedijas, šioje žemėje gy
veno 138 mln. žmonių. Iki 1000 metų 
po Kristaus gimimo jų padaugėjo tik 
iki 175 mln., bet po to jų skaičius 
augo labai sparčiai. 2000 metais jų 
buvojau 6,5 milijardo. Apie 1970 me
tus per metus padidėjo apie 2 proc. 
Tik galime spėlioti, kas darysis per 
ateinantį tūkstantį metų. Dabar ma
žėja baltosios rasės žmonių skaičius, 
ypač Europoje, bet sparčiai auga 
„spalvotieji", ypač geltonosios rasės 
(kinai) ir mišriųjų rasių meksikie
čiai. 

Todėl nesunku įsivaizduoti 30 
milijardų žmonių už kelių šimtų me
tų. Žinoma, tai yra ne specialisto spė
liojimas. Tuo metu jau bus išnaudo
tos gamtos sukauptos nafta ir de
gamosios dujos, bet bus dar likę ne
mažai akmens anglies. Žmonija turės 
du pasirinkimus: arba naudoti ak
mens anglį vietoj naftos ir gamtos 
dujų, arba bandyti apsieiti be jos, 
naudojant atominę ir saulės energiją 
ar išradimus dar kitose energijos iš
gavimo srityse, apie kurias dabar dar 
net nėra kalbama. 

Jei bus pasilikta prie akmens 
anglies, politikai turės apsispręsti su 
mintimi, kad anglies dvideginis nėra 
jau toks blogas chemikalas, ne blo
gesnis už daugelį kitų iš gamtos gau
namų chemikalų. Reikia tik iš jo pa
šalinti daugumą priemaišų, teršalų, 
kuriuos gal bū tų galima pašalinti 
sėkmingesnių iš automobilio variklio 
išmetamų dujų filtravimu. Jei būtų 
pasirinktas ne akmens anglies kelias, 
o atominė energija ar saulės energija 
dėl deginimo proceso nebuvimo, ku
ris visai nebūtų naudojamas, suma
žėtų anglies dvideginio procentas ore, 
naudojamame fotosintezės reakcijoje. 
Gal ir tada anglies dvideginis būtų 

pakankamai koncentruotas, kad ne
sumažėtų angliavandenių gamy
ba. 

Jei žmonija būtų priversta pa
naudoti akmens anglį kaip pagrindinį 
energijos šaltinį, sakyčiau, kad yra di
desnė galimybė mūsų vaikams mo
kėti ne 25 centus už galoną benzino, 
o 25 dolerius. Automobilis pasida
rytų ne visų, o tik nedaugelio išrink
tųjų žmonių prabanga. Taip pat 
ateičiai gal reikėtų daugiau rūpintis 
ne tiek dėl anglies dvideginio pertek
liaus atmosferoje, kiek dėl jo trūku
mo. Juk jam pagaminti yra tik vienas 
kelias: ką nors sudeginti. Juk anks
čiau ar vėliau žmonija sudegins viską, 
ką gamta buvo sukaupusi dabartinei 
žmonijai. Liks tik vienas šaltinis, 
kurį dar bus galima atnaujinti — 
mediena, ką būtų galima dar deginti 
ir atgauti anglies dvideginį, reika
lingą angliavandenių gamybai. Bet 
mediena bus labai brangi, nes miškų 
žemes pasisavins žemdirbystė, kuri 
turės plėstis, norint išmaitinti vis 
didėjančius žmonių skaičius. Gerai 
tik, kad turime nemažai laiko, iki 
pasibaigs akmens anglies ištekliai. 
Gal pakaks laiko geresnių, tinkames
nių technologijų išvystymui, norint 
išspręsti žmonijos energijos poreikius 
ir problemas. 

Mes esame žemės dalis ir privalo
me nepamiršti pasirūpinti ja. 

Kas ir kada išrado dvirati? 
Dviračio pradininkas buvo vo

kietis K. von Drais (1816). Jo dviratis 
buvo labai primityvus: neturėjo pe
dalų, važiuodavo kojomis pasistu-
miant į žemę. 

K. von Drais dviratis. 

Škotas K. McMillan 1834 metais 
išrado pedalus, kurie suko priekinio 
rato ašį! 

1855 metais prancūzas Pierre 
Lallement pagamino metalinį dviratį. 
Jo dviračio pirmasis ratas buvo dides
nis. 

Anglo H. T. Lawson 1880 metų 
dviračio abu ratai buvo vienodo didu
mo. Jis išrado pneumatines padan
gas. Šiose padangose yra pripūstas 
oras. 

Šia proga prisimename prancūzų 
priežodį: „Mandagumas — kaip pa
dangose oras. Jis mums nieko nekai
nuoja, bet mūsų gyvenimo kelionę 
padaro malonesnę!" 

Eugenius Gerulis 

Paskutinis iuryos ir jos g rup r s nusilenkimas gausiai ir šiltai Detroit l ietuviu 
publikai. , 

m 
Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1 4 5 0 A M b a n g a iš WCEV stoties 

KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 v a i . v. iki 8 : 4 5 v a i . v. AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com 

http://www.wcev1450.com
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INDIJA PRIEŠ 2 0 METQ 
AUKSAS VOKUS 

Hr.M 

Ką daryti: eiti į parduotuves ar 
bazarus, ar daugiau miesto pamatyti? 
Taip beplanuojant ką daryti, atėjo 
laikas pradėti rengtis paskutinei 
bendrai grupės vakarienei ir atsisvei
kinimui. Ponios, atėjusios į salę ilgo
mis vakarinėmis sukniomis, pasipuo
šusios jau Indijoje pirktomis bran
genybėmis, atrodė labai iškilmingai, 
ypač kad kai kurios dėvėjo „sąri". 
Grupės vadovas nenorėjo, kad ir 
džentelmenai atsiliktų. Jis iš kažkur 
išnuomavo mums Nehru tipo švarkus 
su sikh būdingais galvos apdangalais. 
Mūsų 24 žmonių grupei buvo užsaky
ta nedidelė salė Tąj Mahal Inter
national viešbutyje, kur visi vyrai 
galėjo paraduoti su savo indiškomis 
uniformomis. Ir sikh turbanais. Buvo 
puiki vakarienė ir Šokiai. Kažkaip 
mums netrūko ūpo ir nejautėme nuo
vargio. Pagauti tos iškilios nuotaikos 
šokome iki vidurnakčio, kol toje ne
didelėje apvalioje šokių aikštelėje 
likome tik mes du. Nors žinojome, 
kad lėktuvas turėjo išskristi 4:35 vai. 
ryto, kritome į lovą 1 vai. ryto, neuž-
miršę paprašyti, kad mus po valandos 
pažadintų. 

Vos tik užmerkus akis, mus pa
žadino skambutis. Tokį ankstų rytą 
didmiesčio gatvės buvo tamsios, be
veik tuščios, oro uostą pasiekėme 
laiku ir be vargo. Per pirmąsias skry
džio valandas iki Karachi stengiausi 
susumuoti, kokį man įspūdį paliko 

Indija, tokia visai skirtinga nuo 
mums įprastos. Kraštas su sena isto
rija, pilys, imperatoriški rūmai, pa
minklai, brangakmenys, aukštos ko
kybės audiniai. Jos skulptūros — tai 
daugybė dievų su dieviškomis, bet ir 
žmogiškomis ypatybėmis. Jos šokiai 
— kartais gal tik vos matomi akių ar 
pirštų banguojantys judesiai, nežy
mus kaklo pakilimas ar nuleidimas. 
Jos muzika — kartais skambanti 
kaip tylus dejavimas, kartais kaip jų 
tautinio „sitar" instrumento, pana
šaus į mandoliną, tik su gerokai ilges
niu kaklu, garsai. 

Prisiminiau ir Indijoje mėgia
mas, visur randamas gyvas, ryškiai 
aštrias žalsvai—mėlynas ar raudo
nai—melsvas spalvas. O Indijos vir
tuvė! Beveik kiekviename valgyje 
sutinkamas pikantiškas ir aitrus 
„curry", kurį aš pavadinčiau visų 
Indijos prieskonių šiupiniu, prie 
kurio gali priprasti, taip kaip ne vie
nas pripranta prie alyvuogių, alaus ar 
cigarų. Pripratau prie indų išradingų 
valgių, bet ne prie cigarų. 

Nusileidome Karachi, Pakistane, 
po to pakeitėme lėktuvus Frankfurte 
ir New York, kol tos pačios dienos 
8:30 vai. vakaro nusileidome Čikagos 
O'Hare oro uoste. Mūsų iki tol patir
ta gražiausia odisėja pasibaigė davusi 
mums neblogai pažinti tą tokį labai 
skirtingą gyvenimą ir istoriją. 

Pabaiga 

Indiško „ s i t a r " i n s t r u m e n t o muz ikantu g rupė . 

PASLAUGOS 

Mant laikraštis 
Kasdieninis 
Nuolatinis 

DRAUGAS 

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 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Akių l igos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydyto ja i 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArxherAve.Sts.5lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 S t., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, S ui te 2401 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Ele G rovė: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
Kas dešimta Lietuvos mokykla neatitinka 

elementarių higienos reikalavimų 
Kaip paskelbė Valstybinė maisto 

ir veterinarijos tarnyba, atlikusi mo
kyklų maisto tvarkymo skyrių patik
rinimą, 13 proc. patikrintų mokyklų 
neatitinka elementarių higienos rei
kalavimų — nedelsiant reikalinga 
atlikti patalpų remontus. 

Daugiausia tokių mokyklų nus
tatyta Vilniaus apskrityje — 32, 
Šiaulių — 28, Panevėžio — 25, 
Klaipėdos ir Telšių — po 15. 

Pasak pranešimo, tarnyba kas
met atlieka patikrinimus visose 
Lietuvos mokyklų maisto ruošimo 
skyriuose. Šiuo metu šalyje veikia 
1,478 mokyklos. Per devynis šių metų 
mėnesius teritorinių valstybinį mais
to ir veterinarijos tarnybų maisto 
inspektoriai patikrino 1,186 arba 80 
proc. visų mokyklų. 

Kaip teigia Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos Maisto sky
riaus vedėja Aušra Išarienė, nesant 
tinkamų sąlygų ruošti maistą kyla 
pavojus atsirasti užkrečiamosioms 
žarnyno ligoms ir šioms ligoms plisti. 

„Kadangi kasmet šalyje dėl 
netinkamų technologinių įrengimų 
naudojimo maisto gamybai užregis
truojami ūmių infekcinių ligų pro
trūkiai, šiais metais Valstybinė mais
to ir veterinarijos tarnyba patikrino, 
kokią įrangą ir įrenginius naudoja 
maisto tvarkymo skyriuose", — 
pranešime spaudai cituojama A. Iša
rienė. 

Anot jos, patikrinimų rezultatai 
rodo, kad tik 9 proc. (135) mokyklų 
turi šiuolaikiškai įrengtus maisto 
ruošimo skyrius. Pusė patikrintų 
mokyklų maistą gamina iš dalies mo
dernizuotuose maisto ruošimo sky
riuose. Anot specialistės, maitinimą 
dažniausiai organizuoja ne pačios 
mokyklos, o sudaromos trumpalaikės 
sutartys su paslaugos tiekėjais, kurie 
visiškai nesuinteresuoti investuoti į 
patalpų remontą ar naujos, šiuolai
kinės įrangos įsigijimą. 

Dėl lėšų trūkumo didžioji dalis 
mokyklų maisto tvarkymo skyrių 
nevykdo patiekalų gamybos savikon
trolei įvertinti reikalingų labora

torinių tyrimų, nors mokyklose mai
tinimą organizuojančios įmonės yra 
pačios atsakingos už tiekiamų 
patiekalų saugą ir kokybę. 

„Pagal Lietuvos teisės aktus, 
mokiniams turi būti organizuojamas 
šiltas maistas. 2007 metais šiltas 
maistas tiekiamas 85 proc. mokyklų, 
tuo tarpu 2006 metais — 74 proc. 
Klaipėdos apskrityje į 36 pradines 
mokyklas karštas maistas prista
tomas termosais. Tikrinimo metu 76 
mokyklose buvo tikrinama moki
niams tiekiamo maisto temperatūra, 
2 mokyklose patiekalų temperatūra 
neatitiko teisės aktų reikalavimų. 
2007 metais tik 7 mokyklų, esančių 
atokiausiuose Lietuvos kaimuose, 
mokiniai negauna šilto maisto, todėl 
jie valgo iš namų atsineštą maistą", 
— sakoma pranešime. 

Pasak A. Išarienės, žymiai pa
gerėjo mokiniams skirtų valgiaraščių 
derinimo su teritoriniais visuomenės 
sveikatos centrais problemos. Nesu
derinti mokinių maitinimo valgia
raščiai nustatyti tik 4 proc. patikrin
tų mokyklų (56 mokyklos), tuo tarpu 
2006 metais sudarė 17 proc. Dau
giausiai mokyklų, kuriose nesuderin
ti valgiaraščiai, nustatyta Panevėžio 
apskrityje - 20, Utenos apskrityje ir 
Kauno mieste — po 9, Palangos 
mieste — 3. 

Prekybos automatai, suderinus 
su mokyklos bendruomene, įrengti 
tik 7 proc. iš visų mokyklų (107 mo
kyklos). Iš užkandžių ir gėrimų auto
matų prekiaujamų maisto produktų 
asortimentas kasmet derinamas su 
teritoriniais visuomenės sveikatos 
centrais. 

Pasak pranešimo, patikrinimai 
patvirtina nuostatą, kad mokyklų 
vadovai 2006-2007 metais skyrė 
nemažą dėmesį mokyklų maisto tvar
kymo problemoms spręsti. Dažniau
siai nustatomi bendri higienos pažei
dimai, tai sudarė 39 proc. visų pažei
dimų, technologijų pažeidimai sudarė 
16 proc., personalo higienos — 5,6 
proc., produktų — 3,9 proc. 

BNS 

http://6918W.ArxherAve.Sts.5lr6
http://www.illinoispain.com
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1 50-OJI CICERO MIESTO SUKAKTIS 
(Žvelgiant į šios vietovės praeitį) 

EDVARDAS SULA1TIS 

Švenčiant šią sukaktį bent trum
pai norisi pažvelgti į Cicero miesto ir 
jame gyvenančių mūsų tautiečių pra
eitį, kuri yra išmarginta įvairiais įvy
kiais. 

Cicero įkūrimo pradžia laikomi 
1857 metai, kada 14 asmenų grupė 
sugalvojo įkurti naują vietovę ir ją pa
vadinti romėnų žymaus kalbėtojo 
Marcus Tullius Cicero vardu (beje, 
Cicero vardais JAV yra du miestai -
vienas New York valstijoje, kitas Il
linois). Tačiau miesto įkūrimo doku
mentai buvo pasirašyti tik 1867 me
tais. 

1870 m. Cicero gyveno 1,545 gy
ventojai, o 1900 m. jų buvo jau 
16,310. Dabar šioje vietovėje gyvena 
85,616. Anksčiau čia buvo įsikūrę per 
4,000 mūsų tautiečių ir jų veikla 
buvo žinoma ne vien tik Čikagos apy
linkėse, bet visoje Amerikoje. Cicero 
vardą labai išgarsino pokario metais 
atvykusieji, kurie Čia buvo radę prieg
lobstį. Gaila, kad dabar dauguma jų 
yra iškeliavę amžinybėn ar išsikėlę 
gyventi i kitas vietoves. Šiuo metu 
net 77 proc. Cicero gyventojų - ispa
niškai kalbantys žmonės. 

Stasys Bernatavičius, dabar gyve
nantis kaimyniniame Berwyn, liko 
ištikimas Cicero parapijai. 

Kada dabar bandau mesti žvilgs
nį prieš daugiau negu pusšimtį metų 
ir suskaičiuoti tuos mūsų tautiečius, 
kurie Cicero atvyko kaip DP ir čia už
sibuvo ilgėlesnį laiką, užsidirbdami 
sau duoną, o laisvalaikiu buvo įsikin
kę į visuomeninę, kultūrinę ar kokią 
kitą nemokamą veiklą ir išgarsėję vi
soje Amerikoje, tokių sąrašas nėra 
trumpas. 

Bandysiu tą sąrašą pristatyti. 
Pradžioje pažvelgsime į rašytojus (be
je, reikia pasakyti, jog kai kurie mūsų 
tautiečiai reiškėsi bent 2—3 srityse, 
tai čia sunku juos įrikiuoti į vieną iš 

jų): Benys Babrauskas (Lietuvių ra
šytojų draugijos ilgametis pirmi
ninkas), Gražina Tulauskaitė-Bab-
rauskienė, Juoze Augustaitytė-Vai-
čiūnienė, Aloyzas Baronas, Česlovas 
Grincevičius, Adolfas Markelis, Algi
mantas Mackus (Pagėgis), Liudas 
Zeikus. 

Žurnalistai: Gediminas Galva, dr. 
Kazys Sruoga, Zuzana Juškevičienė, 
Jonas Valaitis, Jonas Vaičiūnas, Juo
zas Kreivėnas, Vytautas Zalatorius, 
Snieguolė Zalatoriūtė (jau gimusi 
čia), kuri dabar dirba spaudos darbą 
Europoje. 

Visuomenės veikėjai: prel. Myko
las Krupavičius, Jonas Švedas, Kos
tas Dočkus, Andrius Juškevičius, dr. 
Zenonas Ašoklis, Aleksas Šatas, Sau
lius Kuprys (gimęs JAV). 

Mokytojai: Pijus Dambrauskas, 
Aldona Baukienė, Bronė Jameikienė, 
kun. Petras Patlaba, Eleonora Rad
vilienė, Stasė Balutienė, Petras Mal-
deikis, kun. Antanas Vilkaitis, kun. 
Rutkauskas. 

Iš kitų kultūrininkų pažymėtini 
dailininkai: Juozas Pautienius, Mika
lojus Ivanauskas, aktoriai Kazys 
Giedrimas, Vyto Ruginis (dabar daž
nai matomas amerikiečių filmuose ir 
televizijoje). 

Reikia nepamiršti ir gydytojų: 
Petro Kisieliaus, Ferdinando Kauno, 
Florijono Tallat-Kelpšos, Eduardo 
Tallat-Kelpšos. 

Cicero trumpai gyveno ir buvusi 
„Draugo" vyr. redaktorė Danutė 
Brazytė-Bindokienė. Be to, čia gimė 
(be kelių anksčiau minėtų) ir dak
taras Petras V Kisielius, kun. dr. 
Arvydas Zygas, mažas į Cicero buvo 
atvežtas muz. Alvydas Vasaitis, dr. 
Šiaučiūnas ir daug kitų, kuriuos 
išvardinti užimtų daug vietos. 

Iš ankstesnės kartos lietuvių žy
miausias yra neseniai miręs buvęs 
Vatikano banko valdytojas, dirbęs 
trims popiežiams, arkivyskupas Paul 
Marcinkus. Minėtinas yra ir Cicero 
miesto valdybos narys, respublikonų 
partijos veikėjas John Kimbark, 
sportininkai Bob Lukštą, Lietuvos 
krepšinio rinktinės, 1937 metais lai
mėjusios Europos čempionatą Rygo
je, narys Pranas (Frank) Talžūnas ir 
kiti. 

Cicero Šimtmečio 
minėjimą prisimenant 

Prieš pusšimtį metų - 1957 me
tais, kuomet buvo švenčiamas Cicero 
šimtmetis, vyko nemažai minėjimų. 

^M'fwm 

Amerikiečiu filmuose vaidimntis Vyto Ruginis, savo jaunyste praleidęs Ci
cero ir lietuviu mokvkią baigės aktorius, dar ir dabar kartais grižta i savo 
vaikystės miestą. Nuotraukoje M Ruginis prie Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčios su J. Kisieliūte-Narutiene. Edvardo Šulaičio nuotraukos 

Vieną jų surengė lietuviai: jis įvyko 
Cicero stadione ir jame dalyvavo net 
apie 2,000 žmonių. Programą atliko 
ansamblis „Dainava", tautinių šokių 
šokėjų grupė, solistai ir kt. 

Šios sukakties proga buvo barz
dų auginimo konkursas, į kurį buvo 
įsijungęs ir lietuvis Stasys Berna
tavičius. Reikia pažymėti, kad jis ne 
tik šiame konkurse dalyvavo, bet ir 
laimėjo I premiją, buvusio JAV prezi
dento A. Lincoln stiliaus barzdų kon
kurse. 

Nors jau praėjo 50 metų nuo tų 
dienų, šis mūsų tautietis dar prisime
na tą atmintiną įvykį. Jis dabar gyve

na Benvyn (miestas į vakarus nuo Ci
cero), tačiau dar reiškiasi buvusios 
savo ankstesnės vietovės lietuvių 

v 

veikloje. Sekmadieniais lanko Sv. An
tano parapijos bažnyčios pamaldas ir 
po jų dalyvauja sekmadieniniuose lie
tuvių subuvimuose - kavutėje. Jį, ne
paisant garbingo amžiaus, dar galima 
matyti ir Cicero lietuviškų organi
zacijų veikloje. S. Bernatavičius yra 
vienas iš nedaugelio žmonių, kurie 
dar gali papasakoti apie Cicero lietu
vių veiklą. Gaila, tačiau tautiečių, ku
rie čia dirba daugiau negu 50 metų, 
gretos vis mažėja. 

... • , > : • : . : ; 

» Mažosios Lietuvos enciklopedijos" III tomo sutiktuvės 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC lapkričio 11 d. {vyko „Mažosios 

Lietuvos enciklopedijos" (MLE) III tomo sutiktuvės. Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos leidimo idėja iškėlė buvęs Mažosios Lietuvos fondo pir
mininkas profesorius Vilius Pėteraitis. j Mažosios Lietuvos enciklopediją 
pirmą karta kompaktiškai surinkta beveik visa įmanoma dokumentika, 
etnografinė bei istoriografinė medžiaga apie Mažosios Lietuvos kraštą, 
jo tautiškumą - baltu kultūra, lietuviškumą, apie Mažosios Lietuvos 
gyventojus (senovės prūsus ir lietuvininkus), ju gyvenimą, kas iki šiol 
nebuvo atskleista kituose leidiniuose MLE taip pat aprašomos Lietuvos 
ir Prūsijos a'KtuO /:•- C-r-V'VJ-^ ' ' j ė^ęs io skiriama lietuviu kultūrai, 
raštijai, švietimui. Lietuvos valstybingumui. 

Popiete vedė kun. Valdas Aušra, t rumpai apie šio leidinio sumany
mą papasakojo Mažosios Liet jvos l ietuviu draugijos Čikagoje pirmi
ninkas Vilius Trumpjonas knvga gražiai pristatė buvusi ,.Draugo" vyr. 
redaktorė Danute Bmdokiene. Muzikine programą atliko solistė Nida 
Grigalavičiūte, akompanavo Manigirdas Motekaitis. 

Nuotraukoje popietes dalyviai (iš kairės:) Manigirdas Motekaitis, 
kun. Valdas Aušra. Nida Grigalavičiūtė. Vilius Trumpjonas, Danutė 
Bindokienė. prof. dr. Jurgis Anvsas ir Ramūnas Buntinas. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 
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DEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A 
STASYS VIRPŠA 

Žmogus tik žemės svečias 
Ir turi jis sugrįžt namo. 
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 
Kuriuo negrįžta - niekas niekados. 

Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, 
lapkričio 19 d., 9 v. r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje (Claremont ir 56 
gatvės kampas, Čikagoje). 

Duktė Liucija ir žentas Vilius Hoffmanai 

Paminklas Lietuvos estrados pradininkui 
D. Dolskiui 

Kaune atidengtas paminklas 
Lietuvos estrados pradininkui Da
nieliui Dolskiui. 

Dainininką vaizduojančią skulp
tūrą buvo nuspręsta statyti Laisvės 
alėjoje, priešais ,,Metropolio" resto
raną, kuriame estrados pradininkas 
prieškaryje dažnai koncertuodavo. 

Bronzinį 1,75 metro paminklą 

kūrė skulptorius Romas Kvintas. 
Lėšas — 100 tūkst. litų — D. Dolskio 
atminimo įamžinimo darbams skyrė 
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos 
AGATA nariai — atlikėjai ir fono
gramų gamintojai. 

Paminklo atidengimo iškilmėse 
svečius džiugino Kauno technologijos 
universiteto kolektyvo ,,01d Cellar 
Band" atliekami D. Dolskio reper
tuaro kūriniai, vyko teatralizuotas 
tarpukario laikotarpio ponų pasi
rodymas. Vėliau buvusiame ,,Met
ropolio" restorane koncertuos Kauno 
bigbendas. 

Lietuvos estrados pradininkas D. 
Dolskis savo karjerą pradėjo Įžy
miame to meto Sankt Peterburgo 
restorane „Vila Rodė". Taip pat daug 
koncertavo Maskvoje, Odesoje, Kije
ve. Po 1917 metų persikėlė į Rygą. 
1929 metais atvyko į Kauną ir pra
dėjo dainuoti „Metropolio" ir ,,Ver
salio" restoranuose bei „Konrado" 
kavinėje ir greitai išgarsėjo. 

D. Dolskis taip pat kūrė anekdo
tus, parodijas bei monologus. Popu
liariausios jo dainos „Palangos jūroj", 
„Kariškas vaizdelis", „Gegužinė" 
gerai žinomos ir šiais laikais. 

D. Dolskis mirė 1931 metais, 
palaidotas Kauno Žaliakalnio žydų 
kapinėse. 

BNS 

J. Basanavičiaus premiją šiemet siūloma skirti 
filologei D. Krištopaitei 

Šiemet valstybinę Jono Basa
navičiaus premiją siūloma skirti 
filologei Danutei Krištopaitei. 

D. Krištopaitės kandidatūrą J. 
Basanavičiaus premijai gauti pateikė 
kultūros ministras, pritarus Lietuvos 
kultūros ir meno tarybai. Sprendimą 
dėl premijos skyrimo trečiadieni dar 
turi priimti Vyriausybė. 

J. Basanavičiaus premija, kurios 
dydis — 65 tūkst. litų, kasmet skiria
ma už reikšmingiausius pastarųjų 
penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių darbus, susiju
sius su etninės kultūros plėtojimu, 
puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, 
taip pat už kūrybinę ir mokslinę veik
lą etninės kultūros srityje. 

Premijai nominuota Lietuvos 
rašytojų sąjungos narė, humani
tarinių mokslų daktarė D. Krišto-
paitė tautosakinėse ekspedicijose 
dalyvavo nuo 1957 metų, buvo aktyvi 
Paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos narė. Mokslininkė surinko 
apie dešimt tūkstančių lietuvių tau
tosakos pavyzdžių, dabar saugomų 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto bei Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos rankraštynuose. 

D. Krištopaitė 1970 metais išlei
do pirmą ir vienintelį sovietiniais 
metais didelės apimties J. Basanavi
čiaus „Raštų" leidinį, 2006-2007 me
tais paruošė spaudai antrą, pataisytą 
ir gerokai papildytą Petro Zalansko 
tautosakos ir atsiminimų rinktinę 
„Čiulba ulba sakalas". Filologė iki 
šiol iš kitų kalbų verčia su tradicine 
kultūra susijusius kūrinius. 

Mokslininkės nuopelnai 2005-
aisiais buvo įvertinti Lietuvos didžio
jo kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi. 

J. Basanavičiaus premija skiria
ma kasmet iki lapkričio 15 dienos, 
įteikiama lapkričio 23-ąją — J. Basa
navičiaus gimimo dieną. 

Nuo 1992 metų teikiamos premi
jos laureatais yra tapę liaudies dainų 
atlikėja Veronika Povilionienė, mok
slininkai Česlovas Kudaba, Vaclovas 
Milius, Norbertas Vėlius, mokslo 
istorikas Libertas Klimka, folkloris
tas Konstantinas Algirdas Aleksynas 
ir kt. BNS 

•v — 
A t A 

PETRONĖLĖ TAMOŠIŪNIENE 
ŠARAUSKAITĖ 

Mirė 2007 m. lapkričio 10 d., sulaukusi 80 metų amžiaus. 
Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Cicero, IL. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. 
Dideliame liūdesyje liko: vyras Alfonsas, sūnų Ričardo, Viktoro, 

Sauliaus ir dukters Rūtos šeimos. Liūdi seserys Genovaitė Grin-
ciūnienė, gyvenanti Lietuvoje, Regina Di Frozo, gyvenanti Italijoje, 
Ona Linčiauskienė - velionės dvynė, gyvenanti Kanadoje, Alfonsą 
Laniauskienė, gyvenanti Palos Hills, IL, brolis Justas Sarauskas, 
gyvenantis Woodridge, IL. 

A.a. Petronėlė keturis dešimtmečius išgyveno Cicero, IL, prik-
v 

lausė Lietuvių Bendruomenei, BALFui, Sv. Kazimiero seserų rėmė
jams, Tėvų Marijonų bendradarbių draugijai ir ateitininkams. 

Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 13 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 
v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 14 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, 
kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. 
a. Petronėlė bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700 

Brangiai 

A t A 
GINAI KUDZMIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos sūnums 
LINUI ir DARIUI, sesutei MARAI, jų šeimoms ir 
artimiesiems. 

Donatas ir Indrė Tijūnėliai, 
Daina, Rasa, Aras ir Nida su šeimomis 

A t A 
ZUZANAI PUPIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą sūnui ANTANUI ir žmonai 
NIJOLEI bei kitiems šeimos nariams. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 
administracija ir tėvų komitetas 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

KOSTAS BURBA 
Mirė 2006.11.03 

Šv. Mišios už a.a. Kostą bus aukojamos 2007 m. lapkričio 25 d. 
11 v. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL. 

„Mirtis atskyrė mus nuo tėvelio, bet jo meilė lydi mūsų 
žingsnius". 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus kartu su mumis jį 
atsiminti maldose. 

Liūdinčios dukros Marytė ir Nora su šeima 
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Č I K A G O J I IR APYLINKES* 

•Maloniai kviečiame visus Drau
go fondo narius dalyvauti metiniame 
narių suvažiavime, kuris vyks Čiur
lionio galerijoje Jaunimą centre, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago. Negalė
dami asmeniškai suvažiavime daly
vauti, panaudokite ,,Proxi" kortelę ir 
įgaliokite kitą DF narį arba direkto
rių atstovauti Jums suvažiavime. Su
važiavimas prasidės 9 vai. r. narių re
gistracija. Nuo 10 vai. vyks darbo po
sėdis - suvažiavimo atidarymas, invo-
kacija, prezidiumo, sekretoriato, no
minacijų ir balsavimo komisijų su
darymas, „Draugo" leidėjų ir vyr. re
daktorės sveikinimai ir pranešimai 
bei Draugo fondo pranešimai. Po pra
nešimų - Direktorių tarybos (keturių 
narių) rinkimai, diskusijos dėl toli
mesnės Draugo fondo veiklos ir su
važiavimo uždarymas. 

•Ate i t in inku Šalpos fondo met i 
nis suvažiavimas ir vakarienė Atei
tininkų namuose, Lemont, IL, šešta
dienį, lapkričio 17 d. 3 vai. p. p. regis
tracija. 3:30 vai. p. p. šv. Mišios ir su
važiavimas. 6 vai. v. pasižmonėjimas. 
7 vai. v. vakarienė ir skaidrių progra
ma. Vakarienei kvietimus galima 
gauti paskambinus Pranute i Do-
manskienei, tel. 708-246-0049 arba 
ei. paštu: FLD85@aol.com 

• L R Generalinis konsulatas Či
kagoje lapkričio 17 d. 6:30 vai. v..vi
sus maloniai kviečia į jungtinį muzikos 
ir meno renginį „Lietuviškosios eksp
resijos: nuo Vilniaus iki Čikagos", ku
ris vyks International House at the 
University of Chicago, 1414 East 
59th Street, Chicago, IL 60637. Tel.: 
773-753-2274. Parodos atidarymas -
6:45 vai. v., koncertas - 8 vai. v. Bi
lietus, (15 dol.) galima nusipirkti prieš 
pat renginį arba Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago; tel.:773-582-6500). 

•Lapkrič io 17 dieną, šeštadieni 
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje bus rodomas filmas „Lai
vyno paradas". Tai vienas iš istorinės 
dokumentikos serialo „XX amžiaus 
slaptieji archyvai" filmų. 

• O p e r o s choro tradicinis poky
lis šiais metais įvyks lapkričio 17 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago. Meninę programą 
atliks solistės Nida Grigalavičiūtė ir 
Vilma Skučienė, muzikas Ričardas Šo
kas ir Operos choras (diriguos Jūratė 
Grabliauskienė, akompanuos muzikas 
Manigirdas Motekaitis). Stalus ir vie
tas prašome užsisakyti iš anksto tel.: 
708-439-6762 (Rima Urbonavičienė) 
arba 630-257-6481 (Virginija Savri-
mienė). Jus kviečia Operos choras -
savo dalyvavimu padėsite sumažinti 
naujos operos pastatymo išlaidas. 

• Č i u r l i o n i o galerija J a u n i m o 
centre ir aktorė Audrė Budrytė lapk
ričio 24 d. 3 vai. p. p. kviečia meno 
mylėtojus į monospektaklį ,,Une 
Bay" (režisierė ir atlikėja - Audrė 
Budrytė). „Une Baye" - tai tikra gar
sios lietuvių aktorės Uršulės Babic-
kaitės-Graičiūnienės gyvenimo istori
ja. Atradusi savyje artistės talentą, 
Une keliauja į Rusiją, Ameriką ir 
Prancūziją. Kaunan grįžta Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse. Savo 
gyvenimo kelią baigia Lietuvoje. Sio 
spektaklio premjera įvyko š. m. rug
pjūčio 29 d. PROP Theatre. Kvie
čiame visus pažiūrėti nuostabios isto
rijos apie moterį, kurios vaidmenį 
įdomiai sukūrė aktorė Audrė Bud
rytė. Spektaklis - anglų kalba. Truk
mė - 1 valanda. 

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

•Ar tė ja Kalėdos, šventinio šur
mulio ir dovanų metas. Kviečiame 
užsukti į tradicinę Kalėdinę mugę, kuri 
vyks gruodžio 1-2 dienomis, šeštadienį 
ir sekmadienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salė
je, Lemont. Norinčius prekiauti, pra
šome paskambinti Aldonai Palekienei 
tel. 708-448-7436 ir užsisakyti stalus. 
Linksmų Kalėdų linki visiems Pasaulio 
lietuvių centras. 

Vydūno fondo kalėdinių atvirukų, kuriuos spausdino „Draugas" vajus jau 
prasidėjo. Vydūno fondas jau ruošia atvirukų rinkinius išsiuntimui. 
Nuotraukoje K kairės sėdi: prof. Vytautas Černius ir Zita Širkienė, stovi 
(iš k. ): fil. Jūratė Variakoj ienė. VF tarybos pirmininkas fil Leonas 
Maskaliūnas ir ! iip Juzėniene. 

VARGONŲ MENININKĖS 

JŪRATĖS 
LANDSBERGYTĖS 

KONCERTAS 

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje 

6812 South YVashtenavv Ave, 
Chicago, IL 

2007 m. lapkričio 18 d., 
sekmadienį, 3 val.p.p. 

Girdėsime kompozitorių 
M. K. Čiurlionio, V. Bartulio 
J. S. Bach, D. Buxtehude, C. 
Franck kūrinius. 

Koncertą rengia 
Šiaurės Amerikos lietuvių 

muzikos sąjunga. 
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Donatas Januta iš Oakland, CA artėjančio „Draugo" šimtmečio ir 
Draugo fondo penkiolikos metų sukakties progomis papildė savo įnašą Draugo 
fonde antra tūkstantine dolerių. Jis sveikina „Draugo" redakciją sėkmingai 
baigusią pirmąjį metų pusmetį. Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja Fondo gar
bės nariui už dosnią auką. 

Į — 

Donatas ir Gina Skučai iš San Amonio, TX atsiuntė 1,000 dol. auką 
Draugo fondui, sveikindami dienraščio naująją vyr. redaktorę ir linkėdami 
„Draugui" būti atviram visoms mintims. Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja 
jiems už linkėjimus ir dosnią auką. Auka Draugo fondui - parama dienraščiui. 

„Draugo* knygynėlyje 
Vilniaus universiteto profesorius 

istorikas Alfredas Bumblauskas - ge
rai pažįstamas net ir eiliniams Lie
tuvos žmonėms. Jo vedamos laidos 
televizijos laidos ,,Būtovės slėpiniai" 
labai mėgstamos. Profesorius moka 
įtaigiai ir įdomiai papasakoti žmo
nėms Lietuvos istoriją, jo laidos 
pagrįstos faktine medžiaga ir tyri
nėjimais. 

Mūsų knygynėlio lentynoje -
prof. A. Bumblausko knyga „Seno
sios Lietuvos istorija 1009-1795", ku
ri, manau, sudomins ne vieną skaity
toją. Tai unikaliai pateikta Lietuvos 
istorija. 

,, 'Senosios Lietuvos istorijos' 
autoriui pavyko padaryti tai, apie ką 
diskutuoja įvairių šalių istorikai. 
Bumblausko knyga išsiskiria ne vien 
vaizdų gausa ir tuo, kad nemažai jų 
čia skelbiama pirmąkart: lygiai svar
bus jo bruožas - istorinio tyrimo sva
rumas. Knygos vertingumą liudija 
unikali koncepcija integruoti LDK 
politinę, kultūros istoriją ir pateikti 
visa tai bendrame Europos bei regio
no kotekste. Turime ne vien lietuvių, 
bet visos Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės istoriją. 

Istorikai, vengiantys naujų temų 
sintezės paprastai teisinasi, esą nėra 
atskirų problemų detalaus tyrimo. Ši 
knyga liudija ką kita: jos autorius 
vykusiai pasinaudojo publikuotais 
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SENOSIOS 

LIETUVOS 
fft 

ISTORIJA 

10O9 - 1795 

Lietuvos istorijos tyrinėjimais, laiko 
patikrintomis koncepcijomis ir pa
teikė naują istorijos sampratą", - ra
šo šios knygos paskutiniame viršelyje 
Alvydas Nikžentaitis. 

Albumo dydžio knygą išleido R. 
Paknio leidykla Vilniuje. 

Knygos kaina - 65 dol. Ją galima 
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina - 7 dol. Persiunčiant 
daugiau leidinių - už kiekvieną papil
domą albumą - 3.5 dol. mokestis. 

Paruošė L. A. 

. .Draugo" knygynėlio adresas: 4545 
Tel. pasiteiravimu 

VV. 63rd Street Chicago, !L 60629 
i: 773-585-9500 

mailto:FLD85@aol.com

