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Už pražudytą gyvybę - grašiai 

Seimo nariai įkainavo žmogaus gyvybę. 

Seimo nariai spjovė į visiems ži
nomą tiesą, jog žmogaus gyvybė ne
įkainojama. Parlamentarai suskaičia
vo, kad avarijoje artimojo netekusių 
tėvų ar vaikų skausmas vertas tūks
tančio eurų, rašo „Klaipėda". 

Visą Lietuvą sukrėtusi tragedija, 
kai Aleksandrijoje policininkas Sau
lius Paulikas avarijoje pražudė tris 
dešimtmečius berniukus, netrukus 
gali persikelti į teismą. 

Teigiama, kad užmuštų dešimt
mečių berniukų tėvai avarijos kalti
ninkui jau rengia ir civilinį ieškinį. 

Neoficialiomis žiniomis, sūnų ne
tekusios šeimos iš avarijos kaltininko 
reikalaus po milijoną litų atlyginti 
neturtinę žalą - kompensuoti patirtą 
netekties skausmą. 

Tačiau realybė kitokia. Jei teis
mas ir priteistų prašomą sumą, gali 
būti, kad žuvusių berniukų tėvai 

gaus po šiek tiek daugiau nei tūks
tantį litų neturtinės žalos. 

Už tai vienintelių sūnų neteku
sios šeimos galės būti dėkingos Sei
mui. 

Parlamentarai šiais metais pa
keitė įstatymą, reglamentuojantį, ko
kias išmokas draudimo kompanijos, 
kuriose buvo apsidraudę avarijų kal
tininkai, turi atlyginti nukentėju
siems. 

Seimo nariai nusprendė, kad 
draudimo kompanijos privalo atlygin
ti iki 100,000 eurų turtinės žalos ir 
iki 500,000 eurų žalos asmeniui. 

Toje pusės milijono eurų sumoje 
yra numatytas ir tūkstantis eurų at
lyginti neturtinę žalą. 

Kitaip tariant, jei teismas iš. ava
rijos kaltininko nukentėjusiems žmo
nėms ar žuvusiųjų artimiesiems pri
teistų mokėti kelis šimtus tūkstančių 

litų, draudimo kompanija kompen
suotų tik tūkstantį eurų. Maža to, ta 
suma skirta vienam eismo įvykiui. 

Todėl jei avarijoje žuvo trys ber
niukai, tūkstantis eurų bus padalin
ta trims šeimoms. 

Žinoma, neturtinę žalą, kuri vir
šytų tūkstantį eurų, atlyginti priva
lėtų avarijos kaltininkas. 

Tačiau jei jis neturi turto, yra be
darbis, tuomet kaltininkas gali jaus
tis skolingu visą gyvenimą. 

„Lietuvos vežėjai ne kartą ste
bėjosi, kad Lenkijoje suvažinėję vištą 
jie paukščio šeimininkui tur i sumo
kėti daugiau, nei užsieniečiai avarijo
je Lietuvoje atėmę gyvybę žmogui. 
Ar tai normalu? Lenkijos pareigūnai 
avariją sukėlusio užsieniečio nepalei
džia tol, kol negauna įrodymų, kad 
jis turės užtektinai pinigų ar tu r to 
atlyginti nukentėjusiems padarytą 
žalą. Lietuvoje sukurta visa sistema, 
kad tik avarijos kaltininkas galėtų iš
sisukti nuo žalos atlyginimo", - pik
tinosi Nacionalinės pagalbos nuken
tėjusiems autoįvykiuose asociacijos 
valdybos pirmininkas Algirdas Poš
kus. 

Prieš kelerius metus Kaune vos 
ant kojų pastovintis policininkas 
automobiliu perėjoje sužalojo du 
vienuoliktokus. Mergina žuvo vieto
je, o vaikinas tapo invalidu. 

Jaunuolių tėvai iš avarijos kalti
ninko prisiteisė po 100,000 litų ne
turtinės žalos. Tačiau tų pinigų jie 
negavo iki šiol. 

Susikompromitavęs pareigūnas 
buvo atleistas iš darbo. Kol vyko iki
teisminis tyrimas, kurio te rminai 
nėra apibrėžti, policininkas sugebėjo 
turėtą turtą perrašyti artimiesiems. 
Įstatymai to daryti nedraudžia. 
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•Mokslininkai dar turi gal
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Sv. Kazimiero bažnyčią papuose 
naujas paveikslas 
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Paveikslą Šv. Kazimiero bažnyčiai pa
dovanojo išeivijos verslininko Vytauto 
Gruodžio šeima. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 19 d. (ELTA) 
— Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje 
pašventinta garsaus XVI a. italų ta
pytojo Ticiano (Tiziano) paveikslo 
„Marija ir Kūdikis su šventaisiais 
Kotryna ir Jonu Krikštytoju" kopija. 

Paveikslą Sv. Kazimiero bažny
čiai padovanojo išeivijos verslininko 

Vytauto Gruodžio šeima, aptikusi j j 
savo namuose Naujojoje Zelandijoje, 
kur gyveno po Antrojo pasaulinio ka
ro. 

Dailės ekspertų teigimu, šio pa
veikslo kopija galėjo būti nutapyta 
kaip ir originalas XVI a., gal net pa
ties Ticiano (1490—1576). Spėjama, 
kad šios drobės kopija yra verta ke
liasdešimties tūkstančių JAV dole
rių. Paveikslo originalas eksponuoja
mas Londone, skelbia Lietuvos tele
vizija. 

Dailininkas Tiziano Vecelli — 
garsiausias XVI amžiaus italų rene
sanso dailės atstovas. Jo tapybos 
darbų mitologinėmis ir religinėmis 
temomis, portretų ir peizažų saugo
ma Luvro muziejuje Paryžiuje, Pra
do muziejuje Madride, UfTizi galeri
joje Florencijoje, Londono naciona
linėje galerijoje, Neapolio, Venecijos, 
Vienos, Washington galerijose. 
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Lietuvos 
energetika — 
Rusijos 
rankose? 

Vilnius, lapkričio 19 d. (BNS) — 
Tarpininkų veikla tvirtu mazgu su
rišo „Lietuvos energijos" direkto
riaus Rymanto Juozaičio giminių ir 
bičiulių klaną su Rusijos elektros 
energijos magnatais, teigia šios die
nos „Lietuvos rytas". Šiam giminai
čių bei bičiulių ratui straipsnyje pri
skiriamas ir Seimo narys konservato
rius Ramūnas Garbaravičius. 

Į teiginius, kad „Lietuvos energi
ja" yra smarkiai susijusi su Rusijos 
kompanijomis, o pagrindiniai tarpi
ninkai ta rp „Lietuvos energijos" bei 
Rusijos kompanijos yra konservato
riaus sūnus Jonas Garbaravičius bei 
giminaitis Giedrius Balčiūnas, R. 
Garbaravičius atsakė, kad visus „Lie
tuvos energijos" sprendimus lemia 
vyriausybė. 

„Lietuvos energija" paskelbė ak
cininkų susirinkimą, kuriame for
muoja naują valdybą. Į ją, dar prieš 
tapdami akcininkais, turėjo įeiti ir 
„NDX energijos" atstovai. Konserva
torius klausė, ar bandymas mesti še
šėlį jo aplinkai nėra bandymas ati
traukti dėmesį nuo tikrųjų proble
mų. 

R. Garbaravičius patvirtino, kad 
jo sūnaus vadovaujama įmonė už 80 
mln. Lt įsigijo „Energijos realizacijos 
centrą", perėmė visas jo sutartis. Ta
čiau šis faktas Seimo nario yra viešai 
deklaruotas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
•y-yyyyyyyyyyy. 

| AUSŲ LIGAS NEGALIMA 
NUMOTI RANKA 

Klausa - viena iš svarbiausių 
funkcijų, padedančių mums pažinti 
pasaulį. 

Bet, net ir suvokdami jos svarbą, 
dažnai neskiriame tiek dėmesio klau
sos sutrikimams, kiek vertėtų. 

Apie ausų ligas, jų gydymą ir tin
kamos priežiūros svarbą žurnalo 
„Sveikas žmogus" žurnalistė Rūta 
Mykolaitytė kalbamsi su VUL San-
tariškių klinikos ausų-nosies-gerklės 
gydytoju doc. Eugenijumi Lesins-
ku. 

- Kas sukelia ausų l igas? 
- Ausų ligų yra be galo daug, 

todėl aptarsime tik dažniausiai pa
sitaikančias. 

Pagrindinės ausų skausmą.suke
liančios ligos yra įvairūs uždegimai. 

Klausos pažeidimą dažniausiai 
sukelia sieros kamštis, kuris atsiran
da, kai į ausj patenka vandens, nuo 
kurio kamštis išburksta ir užkemša 
landą. Siera atlieka tam tikrą apsau
ginę funkciją, tačiau, užsikimšus 
landai, ji nepraleidžia oro ir garso. 
Todėl klausa pablogėja. Tačiau, pa
šalinus kamštį, viskas normalizuo
jasi. 

Ausies skausmą gali sukelti ne 
tik ausies, bet ir kitos ligos (pavyz
džiui, dantų patologija). 

Kiauro ausies būgnelio priežas
tys gali būti vaikystėje persirgti ir 
negydyti ar komplikuoti ausų uždegi
mai. Taip pat traumos, iš kurių daž
niausia yra antausis, kai, pataikius į 
ausį, dėl oro slėgio plyšta ausies 
būgnelis. Neatsargiai ausies krapš

tuku valant ausį irgi galima jai pa
kenkti . 

- Kada reikia kreiptis i me
dikus? 

- Viena iš dažniausių ausų ligų 
yra ūminis ausies uždegimas. Si liga 
pirmiausia pasireiškia ausies skaus
mu. Tai iš karto žmogui sukelia didelį 
nerimą, todėl jis dažniausiai kreipiasi 
į gydytoją. 

Bet ne mažiau pavojingos yra ir 
kitos ausų ligos, pavyzdžiui, prikur-
timas, į kurį žmonės taip smarkiai 
nereaguoja, manydami, kad tai gali 
praeiti. 

Tačiau nesvarbu, kokie simp
tomai, patariama kreiptis į gydytoją 
ir išsiaiškinti ligos priežastį. Žmonės 
dažnai per mažai dėmesio skiria ausų 
ligoms ir sunerimsta tik tada, kai tai 
sukelia didelių nepatogumų. 

- Kokie pagr indin ia i ausų 
l igų gydymo principai? 

- Ausų ligos gydomos ir vaistais, 
ir atliekant operacijas. ° 

Uždegimai visada gydomi anti
biotikais, jie geriami, lašinami arba 
leidžiami, tai priklauso nuo uždegimo 
tipo. Taip pat vartojama nuskausmi
namųjų, kurie ir mažina tempe
ratūrą, ir šiek tiek gydo patį už
degimą. Dėl glaudaus ryšio tarp ausų 
ir nosies organų svarbi ausų ligų 
gydymo dalis yra ir nosies lašai nuo 
slogos. 

Pr ikur t imo atveju plaunamas 
sieros kamštis. 

Esant klausos nervo pažeidi

mams, taikomas intensyvus neu
rologinis gydymas - skiriama krau
jagysles plečiančių vaistų, specialių 
vitaminų ir kt. 

Esant kai kurioms ausų ligoms 
(tokioms, kaip ausies būgnelio per-
foracijos, klausos sutrikimas) galima 
ir operuoti. Didelė dalis operacijų 
vadinamos klausą gerinančiomis, 
nes, jas atliekant, įmanoma pašalinti 
sutrikimą, užkirsti kelią komplikaci
joms ir pagerinti klausą. 

- Kaip gali komplikuotis ne
gydoma ausų liga? 

- Ne visos ligos gali sukelti kom
plikacijas, tačiau kai kurios ausų ligų 
komplikacijos yra labai grėsmingos, 
nes ausies kaimynystėje yra daug 
svarbių organų. Visai šalia yra galvos 
smegenys, todėl būtent dėl ausų ligos 
pačiose smegenyse gali susiformuoti 
pūlinys arba atsirasti komplikacija -
meningitas. 

Ausies pažeidimo komplikacija 
gali būti ir veido nervo pažeidimas. 
Taigi, negydant ausies pažeidimo, 
gali sutrikti ir veido raumens, kuris 
reguliuoja žmogaus mimiką, veik
la. 

- Ka reikėtų daryti, pajutus 
ausies skausmą? 

- Jei pradėjo skaudėti ausį, 
patartina naudoti visiems žinomas 
priemones. Žalos tikrai nepadarys 
šiltas kompresas - pusiau skiestu 
spiritu suvilgytas vatos tamponėlis ir 
kompresas dedamas už ausies, ap
gaubiant ausies kriauklelę ir palie
kant atvirą landą. Galima dėti kelis 
tokius sluoksnius ir, apvyniojus po
lietileno plėvele, palaikyti valandą 
vakare prieš miegą. Kartais žmonės 
bando gydytis i ausis dėdami Įvairių 
augalų, žolių mišinių, tačiau, jei jie 
ne visai tinkami, gali ir pakenkti 
ausiai. 

Skausmui nepraėjus, reikia 
kreiptis į gydytoją. 

Tyrimas: Lietuvoje maža tolerancijos 
psichinę negalią turintiems asmenims 
68 procentai lietuvių mano, kad 

žmonės, turintys psichikos sveikatos 
problemų, yra pavojingi. Tą parodė 
2006 metų „Eurobarometro" tyri
mas. Jame Lietuva pasižymėjo kaip 
labiausiai bijanti psichikos sveikatos 
problemų turinčių asmenų. Tuo me
tu statistika rodo, kad tokie žmonės 
Lietuvoje įvykdė tik 4 proc. visų nu
sikaltimų. 

Kaip atsakas į visuomenėje įsi
tvirtinusias klaidingas nuostatas 
praėjusią savaitę prasidėjo Pasaulinei 
psichikos sveikatos dienai, minimai 
spalio 10 d., skirta tolerancijos akcija 
„Griauname sienas, ugdome toleran
ciją", kurią organizavo viešoji įstaiga 
„Globali iniciatyva psichiatrijoje". 

Jos metu vyko filmų apie psichi
kos sveikatos sutrikimų turinčius 
asmenis vakaras, žurnalistų moky
mai, meno renginiai. 

„Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, vienas iš keturių pa
saulio gyventojų bent kartą gyvenime 
patiria psichikos sveikatos problemų, 
todėl nesunku įsivaizduoti kokiam 
dideliam skaičiui žmonių neigiamos 
aplinkinių nuostatos neleidžia visa
verčiai gyventi. 

Darbdavių, pažįstamų, kolegų, 
kaimynų, šeimos narių - visų, su
pančių psichikos negalią turintį as
menį, požiūris turi įtakos jo gyveni
mo kokybei. Lietuvoje, kuri pagal 
jvairius tyrimus neretai pirmauja 
netolerancijos ir ksenofobijos srityje, 

psichikos problemų turinčių asmenų 
bijoma, vengiama, šaipomasi", - teigė 
„Globalios iniciatyvos psichiatrijoje" 
direktorė Karilė Levickaitė. 

Anot Lietuvos žurnalistų sąjun
gos pirmininko Dainiaus Radzevi
čiaus, „Eurobarometre" užfiksuotos 
nuostatos iš dalies yra ir žiniasklai-
dos darbo rezultatas. „Tiesiogiai vi
suomenė neturi tiek daug galimybių 
prisiliesti prie psichikos negalės 
problematikos. Todėl didelę reikšmę 
jos nuostatoms turi tai, kaip žinias-
klaidos atstovai savo darbuose vaiz
duoja psichikos negalią turinčius 
asmenis", - teigė D. Radzevičius. 

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininko žodžius patvirtina ir 
„Globalios iniciatyvos psichiatrijoje" 
užsakyta žiniasklaidos stebėsena. J i 
parodė, kad didžioji dalis joje pasi
rodžiusių naujienų psichikos svei
katos sutrikimų turinčius asmenis 
vaizduoja kriminaliniame kontekste. 

„Žurnalistai tikriausiai nesu
vokia, kad neretai daro didelę žalą, 
diskriminuoja, verčia jaustis nevisa
verčiu. Pasigendu informacijos apie 
tai, kokių gerų rezultatų savo veiklo
je esame pasiekę ar kaip kai kurie iš 
mūsų dėl negalios buvo išnaudojami, 
buvo pažeidžiamos mūsų teisės. 

Pastarųjų atvejų ypač dažnai 
pasitaiko", - teigė socialinių mokslų 
daktaras, psichikos sveikatos paslau
gų vartotojas Saulius Pečiulis. 

Bernardinai.lt 

Pirmą kartą Lietuvoje 
atlikta tinklainės gydymo 

procedūra 
Vilniaus universiteto ligoninės 

Santariškių klinikose (VUL SK) lap
kričio 9 d. pirmą kartą Lietuvoje at
likta tinklainės fotodinaminės tera
pijos procedūra. Šią procedūrą at
liko VUL SK Akių ligų centro gydy-
tojas-oftalmologas dr. Andrius Cim-
balas. 

Fotodinaminė terapija skirta 
gydyti ligonius, sergančius potinklai-
nine gyslainės neovaskuliarizacija 
(naujų kraujagyslių susidarymas). 
Sergant šia liga paspartėja krauja
gyslių augimas po vidurine tinklai
nes dalimi, vadinama geltonąja dė
me. Kai šios kraujagyslės ima krau
juoti arba per jas prasisunkia skystis, 
apankama. Si liga išsivysto dėl amži
nės geltonosios dėmės degeneracijos 
ir dėl reto tipo trumparegystės, kuo
met nenormaliai išauga akies obuo
lys (patologinė miopija). 

Amžinė tinklainės geltonosios 
dėmės degeneracija yra pagrindinė 
aklumo ir silpnaregystės priežastis 
išsivysčiusiose šalyse. Ilgą laiką ne
buvo specifinio gydymo šiai ligai. 
Fotodinaminė terapija patvirtinta 
2000 m. balandį JAV ir 2002 m. rug
pjūtį ES. Lietuvos pacientai iki šiol 
buvo gydomi Rygoje. 

Fotodinaminė terapija - tai gydy
mo būdas, kai fotosensibilizuojanti 
(padidinanti jautrumą šviesai) me
džiaga suaktyvinama naudojant švie
są (dažniausiai lazerio). 

Alfa.lt 

- Kaip turėtume prižiūrėti 
ausis? 

- Valyti ar plauti ausis reikia, bet 
jokiu būdu negalima gremžti, stipriai 
spausti valant ausų krapštukais, ne
galima traumuoti ausies landos. Dėl 
stipraus valymo ausies odelė pažei
džiama, ir atsiranda palankesnės 
sąlygos ten patekti infekcijai ir pra
sidėti uždegimui. 

Yra specialių ausų priežiūros 
priemonių, kuriomis patys žmonės 
gali prasiplauti ausis. Tai įvairūs 
purškalai, apsaugantys nuo sieros 
kamščių. Tačiau ši procedūra netu
rėtų būti toks įprotis, kaip, tarkim, 
dantų valymas, nes ji nėra būtina. 

Ausis reikia saugoti - stengtis 
neperšalti, vengti tiesioginio vėjo, 
skersvėjų, šaltu metų laiku dėvėti 
kepurę, gydyti slogą, nes ji taip pat 
gali komplikuotis ausies uždegimu. 
Esant padidėjusiam ausies jautru
mui, lankantieji kasdien baseiną 
galėtų įsigyti ausų kištukus, kurie 
sumažina ausies dirginimą šaltu van
deniu ir neleidžia jam patekti į 
ausį. 

Žmonės, sergantys lėtiniais ausų 
uždegimais, kurių kiauri ausų būg
neliai, privalo labai saugoti ausis nuo 
vandens. Toks žmogus, plaudamas 
galvą ar maudydamasis vandens tel
kiniuose, tur i užsikimšti ausis vata, 
suvilgyta riebaluose, arba naudoti 
specialius kamštukus, išliejamus 
pagal ausies formą iš silikono. 
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Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

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

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

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

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -
Aldona Žemaitytė 

atdaze@gmail.com 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

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

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 

http://Bernardinai.lt
http://Alfa.lt
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:atdaze@gmail.com
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XXXIII Eilinė savaitė 

Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis 
bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks 
akmens ant akmens, viskas bus išgriauta." Jie paklausė: „Mokytojau, kada 
šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?" Jis pasakė: „Žiūrėkite, 
kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir 
sakys: 'Tai aš!' ir: 'Atėjo metas! ' Jū s neikite paskui juos! O kai išgirsite apie 
karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai tur i pirmiau įvykti, bet dar negreit 
galas." Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen 
ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių 
ženklų iš dangaus. Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus 
persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas 
karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis 
iš anksto negalvoti, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, 
kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti nė vienas jūsų priešininkas. Jus 
išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos net žudys. Visi jūsų 
nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo 
ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę." 

(C - Sekmadienio Evangelija pagal Luką 21, 5-19). 

Viešpaties diena 
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas) 

Kasmet, besibaigiant liturginiam 
ciklui, Bažnyčia tikintiesiems siūlo 
pasiklausyti Šventojo Rašto žodžių 
apie paskutiniuosius dalykus. Nega
lėčiau pasakyti, jog t a i papras ta 
tema. Visuomet sunku kalbėti apie 
tai, kas laukia žmogaus, tuo labiau, 
kad ir to besiteiraujantieji nori viską 
žinoti lygiai taip pat, kaip ir tie, kurie 
klausė Jėzų: Mokytojau, kada šitai 
įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai 
prasidės? 

Jėzaus atsakymas t ikrai nebuvo 
skirtas patenkint i klausiančiųjų 
smalsumui. Išganytojo žodžiai apima 
ir savotiškai supina dvi istorines 
epochas: Jeruzalės sugriovimą ir 
laikų pabaigą. Tuo Jėzus savotiškai 
parodo, kad bet kokie klausimai apie 
„kada" ir „kaip" y r a dirbtiniai . 
Žmonės kažkodėl pastoviai puoselėja 
iliuziją, jog, žinodami atsakymą apie 
tai, kaip toliau klostysis jų gyveni
mas, jie sugebės rast i ir priemonę, 
kaip „Viešpaties dieną" sumažint i 
savo atsakomybę, stojus Dievo teis
man. 

Viešpats nevengia atsakymo, bet 
kalba ne apie pabaigą, o apie tai, kas 
įvyks pirmiau. Tas „pirmiau" gali 
būti apibūdintas gamtos nelaimėmis, 
kaip žemės drebėjimai, ligos, bad
mečiai ir ženklai iš dangaus. Drauge 
Išganytojas nevengia paminėt i ir 
pasaulio pabaigos ženklų, kuriuos 
sukels patys žmonės: karų, maištų ir 
sukilimų. Vis dėlto Viešpats net 
neužsimena apie tai, „kada" visa tai 
turėtų įvykti. Vienintelis ženklas yra 
tai, ką turės patirti Jėzaus mokiniai: 

Visų pirma žmonės pakels prieš jus 
rankas, ir ims jus persekioti. Jėzus 
kalba apie kalėjimus, teismus, neapy
kantą ir prievartą, tačiau vėl nieko 
nepasako konkrečiai. Ir šiuo atveju 
netenka kalbėti apie terminus, bet 
vertėtų aiškiai suvokti Jėzaus tvirti
nimą, jog, prieš ateinant į pabaigą, 
reikia būti ištvermingam dabartyje. 
Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar 
negreit galas, - sako savo klausyto
jams Išganytojas ir priduria: Visų 
pirma... Visų pirma yra Viešpaties 
diena, žmonių dienos, Bažnyčios die
nos. Visas teismas ir žmogaus likimas 
apsprendžiamas tomis dienomis, o ne 
tada, kai jau nieko nebebus įmanoma 
pakeisti. Todėl sakyčiau, jog pats 
svarbiausias įspėjimas skamba tada, 
kai Jėzus kalba apie apsimetėlius 
pranašus ir netikrus mesijus, skel
biančius katastrofas ir pražūtį: Žiū
rėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, 
nes daugelis ateis, prisidengę mano 
vardu ir sakys: „Tai aš" ir „Atėjo me
tas!" Jūs neikite paskui juos! 

Vienintelis t ikras laikas yra 
atsivertimui skirtas laikas, tačiau 
tam visiškai nereikalingos karštli
giškos žudančios ateities nuojautos. 
Tikras krikščionis randa pusiausvyrą 
savo kasdienybėje, rūpindamasis ją 
išgyventi rimtai ir giedra nuotaika, 
visuomet žinodamas, jog yra lydimas 
Dievo globos. Jam nereikia žinoti, 
kada ateis Viešpaties diena, nes jis 
jau gyvena tos dienos šviesoje. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Smerauskas 

Ūkanos virs Gruzijos 
PETRAS KATINAS 

Pasaulio spauda, jau nekalbant apie Rusijos žiniasklaidą, tiesiog 
perpildyta pranešimais ir komentarais dėl įvykių Gruzijoje. Tai, 
kad opozicijos (tiksliau - Rusijos agentų) sukurstytos minios išėjo 

į Gruzijos sostinės Tbilisio gatves, reikalaudamos prezidento Michail 
Saakašvili atsistatydinimo bei pirmalaikių parlamento rinkimų, nebuvo 
joks netikėtumas. Jau beveik prieš ketverius metus, kai Gruzijoje įvyko 
„rožių revoliucija", Kremlius neslėpė savo susierzinimo ir bemat pradėjo 
ekonominę blokadą, smarkiai pakėlė kainas dujoms, nutraukė vienos iš 
pagrindinių eksporto prekių - vyno - importą. Netrukus, kai naujasis 
prezidentas ėmė vykdyti vakarietišką politiką, paskelbęs, jog Gruzijos tik
slas - integracija į ES ir NATO, Gruzija bemat buvo priskirta prie di
džiausių Rusijos priešų. Žinoma, kartu su Baltijos valstybėmis ir Lenkija. 
Tuo labiau, kad dviejų revoliucijų - oranžinės Ukrainoje ir rožių Gruzijoje 
- Maskvai jau buvo per daug. Tai, beje, ir neslepiama. 

Todėl neapsiribota ekonominiu ir energetiniu spaudimu. Ju$> labiau, 
kad Abchaziją ir Pietų Osetiją (šalis, atplėštas nuo Gruzijos) valdančių 
marionetinių prezidentų bei ten esančių Rusijos „taikdarių" pagalba ga
lima be jokio vargo rengti įvairias ginkluotas provokacijas. Neatsitiktinai 
neseniai įvykusiame Pietų Osetijoje „pasaulio osetinų liaudies susirin
kime" marionetinis prezidentas Eduard Kokaity pasigyrė, kad jis su
laužysiąs stuburą oranžinių ir rožinių revoliucijų slibinams. Dar daugiau, 
E. Kokaity pareiškė, kad netrukus Pietų Osetija prašysis priimama į 
Rusijos Federacijos sudėtį. To paties prašyti rengiasi ir Abchazijos ma
rionetės. 

Tad neramumų Tbilisyje galima buvo laukti iš karto, nes Rusijos ir 
opozicinėje Gruzijos žiniasklaidoje kone kasdien pasipila straipsniai apie 
tariamus prezidento M. Saakašvili ryšius su nusikalstamu pasauliu. 
Tiems ryšiams atskleisti panaudojami ne tik vietiniai politiniai avan
tiūristai bei įvairaus plauko gelbėtojai, kurių privisę ne tik Gruzijoje, bet 
ir visose buvusiose sovietinėse „respublikose". Štai jau senokai Maskvoje 
prieglobstį gavęs Kutaisio verslininkas Bondo Salikiani, dar buvusio 
prezidento E. Ševardnadzės laikais įtartas kūręs savo verslą kartu su 
Gruzijos mafijos tūzais, Maskvos dienraščiui „Izvestija" pareiškė, kad jis, 
spaudžiamas vieno iš mafijos vadeivų Tarielo Oniani, dar 2003 metais 
pervedė į M. Saakašvili sąskaitą pusę milijono dolerių. Tokių ir panašių 
M. Saaakašvili „piktadarybių" tiesiog perpildyta Maskvos spauda, o jas 
nuolat kartoja opozicija. 

Įdomu tai, kad ambicingasis buvęs Gruzijos gynybos ministras Iraklij 
Okruašvili, trumpam areštuotas dėl įtarimų pelnantis perkant ginklus 
Gruzijos kariuomenei, o vėliau išvykęs į Vokietiją, per Vakarų kompanijų 
televizijas kreipiasi į savo tautiečius, ragindamas nuversti M. Saakašvili. 
Be tradicinių kaltinimų korupcija ir demokratijos slopinimu, jis pavadino 
prezidentą bailiu, nes, esą, atsisakė vykdyti su I. Okruašvili sutartą 
operaciją, išlaisvinant nuo Gruzijos atplėštos Pietų Osetijos sostinę Cchin-
valį 2006 metų pavasarį. 

Dėl šio opozicionieriaus elgesio labai įdomi Maskvos pozicija. Dar 
visai neseniai aukščiausieji Kremliaus pareigūnai koliojo I. Okruašvili net 
labiau nei Gruzijos prezidentą, kuris esą mirtinai įžeidė ne tik Rusijos 
valdžią, bet ir visą rusų tautą, kai uždraudus gruziniško vyno importą 
pareiškė, kad nuo šiol rusai galės gerti „fekalines atliekas", kaip jau nuo 
seno įpratę. Dabar, anot Maskvos dienraščio „Izvestija", Kremlius tapo I. 
Okruašvili gynėju ir net vadina jį kovotoju už demokratiją. 

Dar daugiau, į pagalbą pasikviestas Londone ir Izraelyje gyvenantis 
milijonierius Badri Patarkacišvili, kuris irgi neseniai buvo skelbtas vos ne 
mafijos tėvu. Specialiu lėktuvu atvykęs į Tbilisį jis pasiskelbė esąs „ištiki
mas savo tautos karys" ir pareiškė kelsiąs savo kandidatūrą į Gruzijos 
prezidentus. Mat negalįs ramiai žiūrėti, kaip dabartinis prezidentas nai
kina demokratiją ir įveda diktatūrą. 

Siek tiek stebina Vakarų, konkrečiau, ES Briuselyje, biurokratų 
požiūris į įvykius Gruzijoje. Ypač kai prezidentas M. Saakašvili trumpam 
paskelbė nepaprastos padėties įvedimą. Jau įpratę pataikauti Maskvai, ES 
politikai irgi įžvelgė demokratijos pažeidimus Gruzijoje. Net neužsimin
dami, kad per Gruzijos nacionalinę televiziją buvo parodyti dokumenti
niai kadrai, kaip rusų diplomatai verbuoja ir paperka Gruzijos opozicijos 
veikėjus. 

Kaip klostysis įvykiai Gruzijoje, sunku numatyti. Bet aišku viena: 
jeigu Kremliui pavyks pažaboti ir nuversti provakarietišką prezidentą M. 
Saakašvili, toks pat likimas gali laukti ir kitų neįtinkančių Maskvai 

į nuvusių „broliškų respublikų" politikų. 

Šventyklos, kur io je mokė Jėzus, gr iuvėsiai . Capernaum, Izraelis. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R l D - W I O E D A I L Y 

www.draugas .o rg 

http://www.draugas.org
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14-ASIS DRAUGO FONDO SUVAŽIAVIMAS 
Lapkričio 17 d. Jaunimo centre Čikagoje įvyko 14-asis Draugo fondo narių suvažiavimas 

Suvažiavime dalvvavę DF direktoriai (iš kaires): kitai dviejų metu kadenci
jai perrinkti Vaclovas Mcmkus r Marga Remienė, naujai išrinktas dr. 
Augustinas Idzelis ir šiam suvažiavimui pirmininkavęs dr. Algis Norvilas. 

Nauja DF Kontrolės komisija: Vida Sakevičiūtė. Antanas Paužuolis (pirmi
ninkas) ir nauja komisijos narė Danguolė Kviklytė. 

Šiųmetinio suvažiavimo sekretorė 
Nijolė Nausėdienė. 

D. Cidzikaitės nuotr. 

Neįkainojami DF pagalbininkai sa
vanoriai Antanas ir Viktorija Vala
vičiai. 

Ma»9 laikraštis 
Ustf««i8fS 
Haohrtiais 

I> KAUCIJAS 

REMKITE 

RŪPINKITĖS 
„ D R A U G U " ! 

m 

DAUA CIDZIKAITE 

Jau 15 metų gyvuojantis Drau
go fondas (DF) šiais metais 
susirinko j 14-ąjį metinį narių 

suvažiavimą. Suvažiavimą atidariusi 
DF tarybos pirmininkė Marija Re
mienė pasveikino susirinkusius, 
trumpai apibūdino Fondą kaip orga
nizaciją, pristatė prezidiumo (jam 
pirmininkavo dr. Algis Norvilas), sek
retoriato (Nijolė Nausėdienė), nomi
nacijų ir balsavimo komisijų narius 
bei pakvietė juos visus užimti vietas. 
Suvažiavime nedalyvaujant kun. 
Viktorui Rimšeliui, invokaciją per
skaitė Fondo tarybos pirmininkė. Ji 
taip pat perdavė ir „Draugo" leidėjų 
— „Draugo" tarybos pirmininko 
Sauliaus Kuprio — žodį susirinku
siesiems. Jame pirmininkas pažy
mėjo, jog su keliais nesenais poky
čiais „Drauge" dienraštis pradėjo eiti 
geru keliu, pabrėžė, jog pasitaisė ir 
„Draugo" finansiniai reikalai — štai 
jau keli mėnesiai, kaip „Draugas" ne
sikreipia finansinės pagalbos į DF. 

Nausėdienei perskaičius praėju
sių metų suvažiavimo protokolą bei jį 
patvirtinus, DF tarybos pirmininkė 
Remienė trumpai supažindino susi
rinkusius su praėjusių metų padėti
mi. Ji priminė, kad praėjusiais metais 
teko pajudinti pagrindinį DF kapitalą 
ir tais pinigais paremti dienraščio 
veiklą. Vis dėlto, jos teigimu, tai nėra 
labai blogas dalykas, mat lygiai taip 
pat buvo priversti pasielgti ir kiti 
lietuviški fondai, vienas tokių — Lie
tuvių fondas. Čia pat tarybos pir
mininkė užtikrino DF narius, jog 
Fondas visaip kaip bando taupyti, visi 
dirba be atlyginimų ir vienintelės 
išlaidos, kurios šiuo metu sudaro apie 
10 proc. nuo visų vajaus pajamų, yra 
pašto — vokų ir pašto ženklų — išlai
dos. 

Toliau tarybos pirmininkė per
skaitė dabartinių septynių DF tary
bos direktorių pavardes, ypatingą 
padėką tarė šiuo metu DF iždininko 
pareigas einančiam Leopoldui von 
Braun, kuris ne tik gerai ir atsa
kingai veda DF sąskaitas, bet štai jau 
pora metų kaip nemokamai užpildo 
DF mokesčius. 

Remienė pasidžiaugė praėjusio 
pavasario lėšų telkimo vajaus sėkme 
ir priminė, jog vis dar vykstantis 
šiųmetinis rudens vajus į jau esan
čius ir būsimus DF narius kreipėsi su 
šūkiu: „Su šimtine į 'Draugo' šimt
metį". „Atrodo, kad ir jis bus sėkmin
gas. Jau šiuo metu galima pasi
džiaugti keliais naujais DF nariais", 
— sakė Remienė. Ji taip pat paminėjo 
neįkanojamą savanorių darbą ir 
pagalbą, išsiuntinėjant laiškus. Ypač 
daug gražių žodžių nusipelnė Anta
nas ir Viktorija Valavičiai, kurie 
praėjusį penktadienį, lapkričio 16 d., 
sukvietė didelį būrį pagalbininkų 
išsiųsti Šv. Kalėdų atvirukus. 

Su šių metų DF iždu supažindino 
iždininkas Leopoldas von Braun. Ka
dangi prieš Šį suvažiavimą visi Fondo 
nariai gavo detalią ataskaitą apie DF 
finansus, iždininkas kalbėjo trumpai. 
Banke Šiuo metu su vajais yra 21,237 
dol., iš jų beveik 20,000 surinkta per 
rudens vajų. Iš viso šįmet iki šios die
nos per rudens ir pavasario vajus su
rinkta 42,171 dol. (su 301 aukotoju). 
Pernai per visus metus turėta 463 

DF iždininkas Leopoldas von Braun. 

aukotojai, iki šios dienos yra pri
skaičiuojama jau apie 350 aukotojų. 
Tad šiais metais pradedam eiti pir
myn, — džiaugėsi iždininkas. Šiais 
metais „Draugui" įvairioms išlai
doms duota 105,000 dol., papildomai 
už beveik 16,300 dol. buvo nupirkta 
adresavimo mašina. Von Braun pra
nešė ir apie pasikeitusią honorarų iš
mokėjimo tvarką. Jeigu pernai ir 
užpernai „Draugo" honorarams buvo 
skiriama fiksuota pinigų suma, šiais 
metais, — sakė jis, — paskyrėme apie 
10,000 dol. sumą ir autoriams hono
rarai mokami tiesiogiai: iš „Draugo" 
administracijos gaunama honoraro 
suma autoriui apmokama Fondo. 
Toks pasikeitimas, DF iždininko 
nuomone, atrodo, pasitvirtino, nes 
„Draugas" pastebimai pagerėjo. Iki 
šios dienos šiais metais honorarams 
išleista 7,345 dol. 

DF investicijomis 
Gytis Kavaliauskas. 

besirūpinantis 

Toliau kalbėjęs- investavimo 
kompanijai „Smith Barney Inc." 
dirbantis Gytis Kavaliauskas, jau 
septinti metai padedantis DF su 
investicijomis, pažymėjo, jog jo srity
je yra kiek kitaip, mat metų gale 
rezultatai būna šiek tiek kitokie nei 
tikėtasi ar prognozuota. Jis trumpai 
supažindino su jo atstovaujamos 
kompanijos dabartine investavimo 
strategija. Nukelta f 9 psl. 
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JAUNIMO CENTRUI Č 50 METŲ 
Septyni Jaunimo centro vaizdai 

KUN. ANTANAS SAULA1TIS 

Jaunimo centro (JC) 50 m. biog
rafijai priklauso visi duomenys apie 
statybas, veiklą, reikšmę, kurie bus 
aptarti JC sukaktuviniame leidinyje 
ir kituose straipsniuose. Ištikimai JC 
lankantiems ir naujai prie šio židinio 
besiburiantiems norėtųsi nupiešti ke
lis įsimintus vaizdelius, galima saky
ti, JC prasmės įvaizdžius. 

Gausiausias metinis renginys vi
sada būdavo skautų Kaziuko mugė, 
dabar perkelta į Lemont. Centrą pri
pildydavo 2,000 rengėjų ir bičiulių. 
Tuntai bei draugovės pagal sutartą 
tvarką užimdavo vietas didžiojoje sa
lėje, o visi kiti kambariai (klasės ir sa
lės) tapdavo kavinėmis, užsiėmimų 
rateliais, loterijomis - kaip koks 
skruzdėlynas. Žmonės taikydavosi į 
dailius rankdarbius, o kai kuriems 
darbeliai buvo brangūs, nes mažos 
rankytės lipdė, dažė, pynė. Visada at
siverdavo visų savanoriškų darbų 
grožis - tie patys žmonės savo ištek
liais kepė ar drožė, jie patys ar jų arti
mieji pirko skautiškai veiklai pa
remti - juk Rako stovykla atsirado 
maždaug Jaunimo centro metais. 
Smagiausia būdavo kavinėse, kuriose 
lankytojas galėjo paragauti vos ne 
septynių rūšių tortų. 

* * * 

Visai kitokio pobūdžio - tradici
niai teatro festivaliai. Atsimenu 
vieno jėzuito pastabą, kad salės sce
nos grindys per klaidą per geros - ne 
taip tinka teatrui, kurio dekoracijoms 
reikia kalti vinis į minkštesnes len
tas. Kas keletą metų vieni po kitų 
pasirodė ansambliai iš įvairių lietu
vių „kolonijų". Mėgėjai aktoriai iš 
meilės teatrui ar profesionalai akto
riai savo po darbų skirtu laiku vaidi
no senesnius ir naujesnius kūrinius 
visą savaitgalį. Didžiausias man 
Įspūdis buvo užkulisių - tikrąja 
prasme - savanoriai: scenos ir apšvie
timo tvarkytojai, labiau negu reikia 
rūpestingai pritaikydami kiekvienam 
veikalui reikalingas sąlygas. Žmogus 
vis prisimeni teatro tradiciją nuo 
„Amerikos pirtyje" laikų. 

* * * 
Jau seniai neteko narstyti po Pa

saulio lietuvių archyvą. Įspūdinga 
matyti, kiek kokių rankraščių, žemė
lapių, dypukų stovyklų dokumentų, 
daiktelių, knygų, leidinių... O įspū
dingiausias kambarys visada būdavo 
senosios maldaknygės. Ir šiandieną 
žmonės į lietuviškas bažnyčias ar ar
chyvą atneša savų tėvų, senelių ar 
dar senesnės kartos brangintas kny
geles. Nujauti, kad jokios istorinės 
knygos nepajėgs pilnai ir tinkamai 
aprašyti, kiek „pirmosios bangos" 
lietuviai Pennsylvania ir kitose 
vietovėse prispausdino, platino iš 
Tilžės ar kitur gautas kantičkas, mal
daknyges, šventus paveikslėlius. 
Lapų pakraščiai pamaldžių rankų 
nuaižyti, viršeliai vos laikosi - kiek 
vilčių, skausmo, tikėjimo ir meilės 
šios knygelės peržengė! 

* * * 
Labai sunku suprasti, kaip žmo

nės gali būti ištikimi dieną iš dienos, 
metų metus. Tokiu gyvu pavyzdžiu 
buvo K. Rožanskas, „Draugo" tar
nautojas ir savanoris knygų platinto
jas. Kas sekmadienį JC pirmame 
aukšte išdėdavo iš klasių atsineštus 
suolelius, tvarkingai visas knygas bei 
leidinius ištiesdamas ant jų, ir tas ke
lias valandas sekmadienio rytais ren
ginių metų pardavinėdavo be jokios 
naudos sau. Senesnės ir naujos, per
kamos ir užsilikusios - visos ištikimai 
žvelgė į praeivį ar galimą pirkėją, pa
lydimos pasišventusio žmogaus malo
niu žodžiu. 

* * * 
Gal tik šio straipsno autoriui vie

nam teko išgyventi tokį patį įvykį, 
bet jis kartojasi Jaunimo centre, Le
mont, Naperville ir visose lituanis
tinėse mokyklose. Prie pagrindinių 
vartelių, atsirėmęs į tvoros stulpelį 
giliai giliai atsidūsta senelis Čepaitis. 
Kas atstitiko? „Šiandien paskutinis 
šeštadienis. Devyniolika metų į JC 
l i tuanist inę mokyklą (tais laikais 
Dariaus ir Girėno, Čikagos aukštes
niąją) vežiojau anūkus. Šiandien pas
kutinis anūkas mokyklą baigia". 

Jaunimo centras, Čikaga, 2007 m sa 

K. Rožanskas kas sekmadieni Jaunimo centre, pirmame aukšte siūlydavo 
nusipirkti lietuviškų knygų. 

* * * 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę pa

minklas atsirado kiek vėliau negu 
pats JC. Seniau paviršiuje buvo relje
finis žemėlapis su žymių mūšių pava
dinimais, ilgainiui gamta ir pastan
gos paviršių išsaugoti sunaikino kūri
nį. Per Vėlines, Vasario 16-ąją ir kito
mis progomis - tai labai iškilmingos, 
tai kuklesnės apeigos. Būdavo įspū

dinga iš pamaldų jėzuitų koplyčioje 
išeiti į tamsų kiemelį, rasti, kaip Lie
tuvoje, jau degančias žvakutes prie 
aukuro, herbų, senovės ir netolimos 
praeities kovų atvaizdų. Čia ir mėgs
ta fotografuotis mokinių klasės, suva
žiavimų dalyviai, šokių grupės. Už jų 
po aukuro akimi ir kareivėlio šalmu 
posakis, išreiškiąs viltį, kad dalyvau
dami ir kurdami lietuvišką veiklą, 
bendruomenę, jauni ir vyresni ati
duoda tai, ką paveldėjo (Rede quod 
debes - atiduok, kas priklauso). 

* * # 

Jaunimo centro vakarienė, 2005 m. gruodis. 

Šiaip smagiausia kavinėje po 
sekmadienio pamaldų jėzuitų kop
lyčioje. Bent savaitę nesimatę pasiil
gstame visų naujienų ir apkalbų, 
kurios kaime sukelia dėmesį, rūpes
tį, pasitenkinimą. Tik sugebėk per 
ilgai eilėje nelaukęs apeiti staliu
kus, pasirinkti skanėstų iš įvairių 
pastabų, užuominų, įspūdžių, skun
dų bei pagyrų, pasakojimų. Pra
platinta kavinė su įvairiopų apšvie
timu - jaukiausia JC vieta. Kiek lite
ratūros, meno, muzikos, politikos, 
religijos, kūrybos, net šokio ir juokų 
pripildo tradicines vakarones, ypatin
gus renginius, visą bendravimą po ta 
pačia JC pastoge. 

Vieni paseno Jaunimo centre, 
kiti užaugo, treti prisijungė, kai gy
venimo bei Šeimos sąlygos leido ar 
širdis traukė. Daugybė rankų sudėjo, 
puoselėjo ir palaiko židinį, kurį 1972 
m. sukaktuvinis leidinys pavadino 
„Lietuvybės švyturiu". 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Andrius Kubilius: būtinas 
aljansas už kitokią Lietuvą 

Andrius Kubilius. 

Pastarosiomis savaitėmis labai 
suintensyvėjo pranešimai apie pla
taus pilietinio fronto telkimą dešinia
jame politiniame sparne. Tai tapo 
pretekstu ilgesniam pokalbiui sni Tė
vynės sąjungos pirmininku Andriu
mi Kubi l iumi . Politiką kalbino 
Andrius Navickas . 

— T ė v y n ė s sąjunga dažna i 
paskelbia s k a m b i ų p a r e i š k i m ų 
apie „Naują vėją", „Suk į deš inę" 
ar „Dešiniąją alternatyvą". Štai 
ir vė l gars ia i prabi l ta apie tai , 
kad te lk ia te pol i t inį frontą de
šinėje. 

— Daugeliui neabejingų politikų 
ir visuomenės žmonių akivaizdu, kad 
taip, kaip šiandien mūsų valstybėje 
klostosi reikalai, yra tikrai negerai ir 
taip toliau tęstis negali. Akivaizdu 
taip pat, kad permainų reikia dauge
lyje sričių — ir stiprinant visuomenės 
pilietiškumą, ir rūpinantis visuome
nės moraline būkle, bet visų pirma 
jos reikalingos valstybės politiniame 
gyvenime. 

Taip, didelė kaltė tenka partijų 
atstovams, kad nesugebėjome išveng
ti to, kas vyksta. Tačiau kartu galiu 
pasakyti, jog Lietuvos ateities kūri
mas nėra vien partijų reikalas, ir nie
ko gero nebus, jei aktyvūs piliečiai, 
visuomeninės organizacijos tik stebės 
iš šalies politinius procesus ir reikš 
savo nuomonę, kaip profesionalūs 
teatro kritikai, stebėdami spektaklį. 

Jei nesiteiksime, nediskutuosi-

Europos Parlamento nuotr. 

me, nedarysime valingų judesių, per
mainų galime ir nepasiekti. Mes vi
suomenininkams sakome paprastą 
dalyką: „Lietuvai reikia daugiau či-
linskų". Kitaip sakant, visuomenės 
veikėjai turi eiti į politiką, keisti Sei
mo darbą, darbuotis Vyriausybėje. 
Šiandien, be kita ko, reikalinga alter
natyva ir partijų bei aktyvių piliečių 
atskirumui. 

Tikiu, kad dešinėje jau artimiau
siu metu pavyks sutelkti ne tik tuos, 
kurie aktyviai veikia partijose, bet ir 
stipriausius ekonomistus, kultūrinin
kus, visuomenės veikėjus. Būtinas al
jansas už kitokią Lietuvą. 

— Šiandien n e v ien dešinia
jame polit iniame sparne kalba
m a apie būtinybę kurti kitokią 
Lietuvą. Tačiau dažniausiai lie
ka neaišku, ką reiškia „kitoniš
kumas" ir kas trukdo kurti jau 
dabar, o ne atidėti ateičiai? 

— Galima kalbėti labai plačiai. 
Tačiau pirmiausia svarbu įvardyti tas 
sritis, kur būtinos radikalios permai
nos, bet, deja, dabartinė valdžia ne
turi supratimo ar valios kažką jose 
keisti. Pavyzdžiui, valstybės valdy
mas. Daug kartų kartojau, jog mums 
reikalinga stipri valstybė. Tačiau 
stipri valstybė visai nereiškia smulk
meniško žmonių gyvenimo reguliavi
mo ar išsikerojusio valdžios aparato. 
Dabartinis neskaidrus biurokratinis 
valdymas turi būti pertvarkytas, 
idant valstybės institucijos tarnautų 

žmonėms, valstybės tarnyboje dirbtų 
tikri savo srities profesionalai, o ne 
„savi" žmonės. Deja, šiandien itin 
trūksta strateginio mąstymo, tikslin
gumo, elementaraus supratimo, ką 
norima pasiekti. To padarinys - vals
tybės institucijos tampa tarsi pelkės, 
kuriose dirbantieji jaučiasi niekam 
nereikalingi, o žmonės, kuriems rei
kia, kad būtų sprendžiamos jų prob
lemos, įklimpsta valdiškų institucijų 
labirinte. 

Apsunkusi, bet menkai veiks
minga valdžia yra supančiota korup
cijos. Apie kovą su korupcija prikal
bėta be galo daug. Neretai - teisingai. 
Tačiau akivaizdu, jog dabartinė val
džia paprasčiausiai nepajėgi pereiti 
nuo žodžių prie darbų. Be kita ko, rei
kėtų radikaliai keisti įpročius. 

Kita sritis, kurią būtina ryžtingai 
reformuoti, - teisiniai dalykai. Abso
liuti dauguma žmonių jaučia, kad 
dabartinė teisinė sistema nesugeba 
ar nenori siekti teisingumo. 

Pagaliau, nepakanka vien gesinti 
gaisrus visose srityse. Privalome 
suprasti, kad gyvename globaliame 
pasaulyje, kur kasdien tenka atremti 
sudėtingus iššūkius. Paklauskime sa
vęs: ar esame šiems iššūkiams pasi
ruošę? Ar apskritai bandome progno
zuoti, kas bus artimiausioje ateityje, 
kokias problemas turėsime spręsti? 
Deja, tematau gūdžią stagnaciją viso
se srityse. Ar tai būtų aukštojo moks
lo sistema, ar ekonomikos moderni
zacija. Rezultatas - valdžia kalba, jog 
reikia daryti tą ar tą, bet tik imituoja 
darymą. Nesugebama net viešųjų 
finansų deramai tvarkyti, turint aiš
kią viziją, o ne dalijant mūsų visų 
pinigus ten, kur garsiau rėkiama. 

Galiu atsakingai pasakyti, kad 
valstybės finansai kitais metais bus 
itin skausminga tema. Dabartinė 
stagnacinė politika veda prie to, kad 
kitų metų pabaigoje infliacija bus di
desnė nei 10 procentų, ir šios valdžios 
palikimas bus tikrai nekoks. 

Jūs labai kritiškai vertinate šios 
valdžios veiksmus, kaltinate ją stag
nacija, bet tie, kurie kritikuoja kon
servatorius, sako, kad vis tiek po rin
kimų konservatoriai sudarys aljansą 
su socialdemokratais. Esą dabar vieni 
kritikuojate, o paskui pasakysite — 
alternatyvos nėra. Ar tokie nuogąsta
vimai pagrįsti? 

Kažkodėl apie būsimus Seimo 
rinkimus dažnai kalbama fatalistiš
kai. Tarsi kažkas įvyks, nepriklauso
mai nuo mūsų, o ne mes patys apsis-
pręsime, ko norime. Esu visiškai įsiti
kinęs, kad būtų geriausia, jei daugu
ma Lietuvos žmonių, kurių netenki
na dabartinė situacija, kurie mato 
prastas tendencijas, per rinkimus 
savo balsus atiduotų dešiniųjų aljan
sui už kitokią Lietuvą. Tada būtų 
laisvos rankos vykdyti būtinas refor

mas. Šiandien dažnai prognozuoja
ma, kad per Seimo rinkimus nė vie
nai politinei jėgai nepavyks gauti aiš
kios daugumos. Tikiu, kad žmonių 
ryžtas gali paneigti bet kokias prog
nozes, bet, net jei taip nutiktų, labai 
svarbu, kuri politinė jėga galėtų įgyti 
didžiausią svorį ir galėtų rinktis, ką ir 
kokiomis sąlygomis priimti į koalici
ją-

— Je i ka lbame apie tai, kas 
trukdo Lietuvoje tarpti europie-
t iškesnei pol it ikai , tai v iena iš 
priežasčių, kuri atsiskleidė per 
VSD skandalą, yra tai, kad turi
me keistą valdžios , verslo, ne t 
operatyvinių struktūrų sampy
ną. Tarsi pradėjome taisyti si
tuaciją, bet v i sų taškų nesudėlio
jome. Taip pat ir konservatorių 
aktyvumas tars i sumažėjo, gar
siai skambėję klausimai pasimir-
šo. Gal čia koks nors susitarimas 
su socialdemokratais? Tokia Tė
vynės sąjungos pozicija, regis , 
kel ia aistras dešiniajame sparne 
ir raginimus - kurkime nuosek
lesnę naują pol i t inę partiją. Ką 
apie visa tai manote? 

— Tikrai nemanau, jog užmir
šome svarbius klausimus, ir tikrai ži
nau, kad jokių užkulisinių susita
rimų, kuriuose dalyvautų konserva
toriai, nėra ir nebus. 

Vienas dalykas, šitame Seime yra 
25 Seimo nariai konservatoriai, jie 
turi labai nedidelę galimybę rasti są
jungininkų ir siekti tikrų permainų, 
kas kita būtų - Seimas, kuriame de-. 
šiniosios alternatyvos rėmėjai turėtų 
daugumą. Mes iš tikrųjų ne kartą įsi
tikinome, kad tokios sudėties Seime, 
ypač kai turime tokią Vyriausybę bei, 
deja, nelabai nuoseklią ir pernelyg 
pasyvią Prezidentūrą, padaryti daug 
svarbių, būtinai reikalingų darbų -
labai sunku. Lietuvoje netrūksta poli
tikų, kurie pakalba apie oligarchinio 
valdymo pavojų ir atkirtį nerimą 
keliančioms tendencijoms, tačiau 
keisti nieko neketinama. 

Net ir šioje situacijoje mes bando
me nurodyti problemas, apie jas kal
bėti, tačiau puikiai suprantame, kad 
neteisinga būtų visas jėgas skirti vien 
tik problemų įvardijimui. 

Kitas dalykas - tiek premjerui, 
tiek prezidentui esame ne kartą pa
sakę, kad tikrai nenurimsime ir ne
pamiršime neatsakytų klausimų. Jei 
kas tikisi, kad ilgainiui pasimirs per 
VSD skandalą atskleisti faktai, Sei
mui nepateiktos pažymos - tikrai 
klysta. Lygiai taip pat klysta ir tie, 
kurie nori numarinti liustracijos pro
cesą. Vis vien turėsime atsakyti į 
klausimus, kurie dabar nukėlinėjami. 
Ispanija po 60 metų vis dar nagrinėja 
pilietinio karo laikotarpi ir bando su
dėlioti visus taškus. 

Bernardinai.lt 

V. Uspaskichas sugrįžta prie Darbo parti jos vairo 
Vilnius, lapkričio 17 d. (ELTA) 

— Darbo partijos, kurios vertinimai 
gerokai nusmuko per pastaruosius 
metus, nariai ir toliau aklai pasitiki 
savo vadu. 

Šeštadienį Darbo partijos suva
žiavime pirmininku beveik vienbal
siai vėl išr inktas partijos įkūrėjas 
Viktoras Uspaskichas. 

Kandidatu į pirmininko postą fi
nansiniais nusikaltimais įtariamą, 
namų arešte esantį V Uspaskichą 
lapkričio 1 1 d . pasiūlė partijos tary
ba. 

Darbo partijos Ukmergės sky
riaus pasiūlyta Seimo narė, partijos 
vicepirmininkė Loreta Graužinienė 
kandidatuoti į pirmininko postą atsi

sakė. 
Darbo partijos pirmininko postas 

šių metų spalio pabaigoje atsilaisvino 
iš jo pasitraukus Kęstučiui Daukšiui, 
vadovavusiam partijai nuo 2006 me
tų rugpjūčio. 

Darbo partijos pirmininko pa
vaduotojais suvažiavime išrinkti L. 
Graužinienė, Antanas Bosas, Vydas 
Gedvilas, Jonas Pinskus, Ona Jukne
vičienė, Raimondas Mockeliūnas, 
Mečislovas Zasčiurinskas, pranešė 
Darbo partijos informacijos centras. 

Suvažiavime priimta rezoliucija, 
kurioje „naujai išrinkta Darbo parti
jos vadovybė pareiškia, kad pagrindi
nis jos darbo tikslas — ateities 
Lietuva". V Uspaskichas su žmona Jolanta. Eltos nuotr 

http://Bernardinai.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, fnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Britų karalienė švenčia vestuvių 
60-ąsias metines 

Britanijos karalienė Elizabeth II. 

Londonas, lapkričio 19 d. (AFP/ 
BNS) — Britų karališkoji šeima ir jos 
draugai pirmadienį susirinko West-
minster abatijoje paminėti „deiman
tinių" karalienės Elizabeth II ir prin
co Philip vestuvių metinių. 

Šioje bažnyčioje pora prieš 60 
metų, lapkričio 20-ąją, susituokė. 

Po padėkos pamaldų, pora, ku
rios santuoka yra ilgiausia per visą 
Anglijos monarchų istoriją, turi iš
skristi į Maltą, kur gyveno netrukus 
po vestuvių ir kur antradienį pami
nės tikrąją jų sukaktį. 

Į pamaldas buvo pakviesta 2,000 
svečių, tarp jų — ministras pirmi
ninkas Gordon Brown ir buvę minis
trai pirmininkai Margaret Thatcher 
ir John Major, taip pat — religiniai 
vadovai, karinių pajėgų vadai ir 30 
karališkosios šeimos narių. 

„Puikios iškilmės karalienei", — 
pirmajame puslapyje skelbia „The 
Daily Telegraph". Pamaldas tiesiogiai 
transliavo britų televizija. 

81 metų karal ienės vaikaitis 
princas William, kuris yra antrasis ei
lėje j britų sostą, paskaitė iš Šventojo 
Rašto. Priešingai nei 1947 m., kai 
tvyrojo antivokiškos nuotaikos, šį 
kartą į iškilmes buvo pakviesti ir kai 
kurie princo Philip giminaičiai vo
kiečiai. 

Po ceremonijos pora atidengė 
naują panoramini stendą Parlamento 
aikštėje, kuriame pavaizduoti svar

biausi vietos orientyrai. 
Tačiau asmeniškiausią šių meti

nių paminėjimo dalis bus jų kelionė į 
Maltą, kuri yra princo Philip suma
nymas. Buvusi Maltos karalienė ir jos 
vyras bus šios respublika tapusios sa
los vyriausybės svečiai. 

Ne paslaptis, kad karalienė Eli
zabeth brangina atsiminimus apie 
Maltoje po vestuvių praleistą laiką — 
toli nuo Britanijos ir nuo visuomenės 
dėmesio, prieš tai, kai ji 1952-aisiais, 
būdama 25 metų amžiaus, paveldėjo 
sostą. 

„Malta karalienei ir Edinburgh 
hercogui yra ypatinga vieta", — sakė 
Buckingham rūmų atstovė. 

Princesė Elizabeth už penkeriais 
metais vyresnio karališkojo jūrų lai
vyno leitenanto Philip Mountbatten, 
Graikijos ir Danijos princo bei tolimo 
savo giminaičio, ištekėjo 1947 metų 
lapkričio 20-ąją. 

Londono Westminster abatijoje 
įvykusi jungtuvių ceremonija kiek 
praskaidrino pokario nuotaiką Di
džiojoje Britanijoje, kur maistas ir ki
tos prekės vis dar buvo normuojami. 

Maltoje jie gyveno kelis kartus 
nuo 1949-ųjų iki 1951-ųjų — tuo me
tu, prieš paveldėdama sostą, princesė 
Elizabeth atliko karinio jūrų laivyno 
karininko žmonos pareigas. Ji yra 
kalbėjusi apie savo „didelį prisiriši
mą" prie šios šalies. 

Audros Bangladeše aukų skaičius 
artėja prie 3; I I I 

Daka, lapkričio 19 d. („Reu-
ters"/BNS) — Bangladeše ketvirtą 
dieną siaučiantis ciklonas jau nusi
nešė daugiau kaip 2,400 žmonių gy
vybes, rodo patvirtinti oficialūs duo
menys, ir aukų skaičius tebeauga. 

„Tragedijos mastas atsiskleidžia 
einant iš vieno nuniokoto kaimo į ki
tą, — Bagerhate, viename iš ypač nu
siaubtų rajonų, sakė gelbėjimo dar
bus koordinuojantis Mohammad Se-
lim. — Dažnai tai atrodo it mirties 
slėniai". 

Kaip pranešė žiniasklaida ir Rau
donojo Pusmėnulio Bangladeše vado
vas Mohammad Abdur Rob, aukų 
skaičius jau peržengė 3,000 ribą ir 
dar tikriausiai didės. Vyriausybės ofi
cialiais duomenimis, patvirt inta 

2,471 žmogaus žūtis. 
Valdžia sako, kad apie 3 mln. 

žmonių buvo evakuoti iš gaivalinės 
nelaimės zonos šalies pietinėje pa
krantėje, o suskaičiuoti, kiek yra žu
vusiųjų, reikės kelių dienų. 

„Mes mėginame pasiekti visas 
nukentėjusias sritis ilgoje pakrantėje 
kuo greičiau, ir tada tiksliai žinosime, 
kiek žmonių žuvo per gaivalinę ne
laimę", — sakė vyriausybės atstovas. 

Humanitarinių tarnybų darbuo
tojai nuogąstauja, kad nereguliariai 
aprūpinant evakuotus žmones mais
tu, geriamuoju vandeniu ir vaistais, 
gali kilti ligų protrūkis. Bangladešo 
sričių valdžios atstovai sako, kad ofi
cialūs duomenys apie žuvusiųjų skai
čių smarkiai sumažinti. 

EUROPA 

ROMA 
Italijos opozicijos vadovas Silvio 

Berlusconi atsisakė dešiniojo sparno 
sąjungininkų ir bando formuoti nau
ją centro jėgą, kuri, kaip jis tikisi, ki
tais metais gali laimėti pirmalaikius 
rinkimus ir grąžinti jį į valdžią. In
terviu „La Stampa", kuris spausdi
namas pirmadienį, S. Berlusconi aiš
kina savo netikėtą sprendimą paleisti 
savo „Laisvės namų" (La Casa delle 
Liberta) susivienijimą su katalikais, 
Italijos šiaurės separatistais bei post-
fašistais ir įsteigti naują partiją, kuri 
galėtų dominuoti Italijos politikoje. 
„Jie varė mane iš proto", — sakė S. 
Berlusconi apie sąjungininkus, su 
kuriais valdė Italiją penkerius metus 
iki praėjusių metų rinkimų, kai ne
didele persvara laimėjo centro kairių
jų vadovas Romano Prodi. 

DONECKAS 
Sprogimo sekmadienį Donecke 

O. Zasiadka šachtoje aukų skaičius 
padidėjo iki 72 žmonių, pranešė Uk
rainos vicepremjeras Andrėj Kliujev, 
įeinantis į valstybinę avarijos prie
žasčių tyrimo komisiją ir esantis tra
gedijos vietoje. „Iki šiol suradome 72 
žuvusiuosius, iš jų 63 iškėlėme į pa
viršių, 38 žuvusiųjų kūnai atpažinti. 
28 žmonių likimas nežinomas", — 
sakė A. Kliujev. Pasak jo, šachtoje, 
kur naktį į sekmadienį 1,250 metrų 
gylyje įvyko metano sprogimas, tebe
vyksta gelbėjimo darbai, bet juos 
trukdo dirbti gaisras. „Į ligoninę pa
guldyti 28 žmonės, vieno jų būklė 
sunki", — pranešė vicepremjeras. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos šalių užsienio 

reikalų ministrai pirmadienį oficia
liai pri tarė naujoms sankcijoms 
Mianmaro karinei vadovybei. Sank
cijos numato uždrausti importuoti iš 
Mianmaro medieną, brangakmenius 
ir metalus. Be to, išplėstas Mianmaro 
vadovų ir jų giminaičių, kuriems už
drausta lankytis ES šalyse, sąrašas ir 
įšaldyti jų aktyvai Europos ban
kuose. Dabar į šį sąrašą įtraukti 375 
žmonės. ES URM vadovai vėl pabrė

žė, kad šalies karinei valdžiai būtina 
nutraukti opozicijos atstovų areštus, 
paleisti į laisvę tuos opozicionierius, 
kurie buvo suimti Mianmare pasta
raisiais mėnesiais, taip pat pradėti 
dialogą su opozicija. 

OSLAS 
Norvegijoje suimtas asmuo, ku

ris, kaip įtariama, interneto svetainė
je „YouTube" paskelbė grasinimą vie
nai mokyklai, pirmadienį pranešė po
licija. Grasinimas buvo paskelbtas 
mažiau nei dvi savaitės po žudynių 
vienoje Suomijos mokykloje, kur žu
vo devyni žmonės. „Vienas asmuo 
areštuotas ir yra apklausiamas", — 
sakė Bergeno Vakarų Norvegijoje po
licijos atstovė. Policija veiksmų ėmėsi 
gavusi informacijos apie vaizdo įrašą, 
kuriame grasinama netoli Bergeno 
esančiai Erdalio mokyklai. Pareigū
nai sugebėjo atsekti kompiuterį, iš 
kurio buvo išsiųstas tas įrašas. 

KELNAS 
Vokietijos policija pcanešė, kad 

užkirto kelią žudynėms mokykloje, 
kurias planavo du vienos Kelno mo
kyklos moksleiviai. Pasak vietos poli
cijos, du 17 ir 18 metų jaunuoliai 
norėjo antradienį „žudyti ir sužeisti" 
žmones savo mokykloje, o paskui nu
sižudyti. Išpuolis būtų buvęs įvykdy
tas lygiai metai po panašaus išpuolio 
į šiaurę nuo Kelno esančio miestelio 
mokykloje. Planuoto išpuolio moty
vai kol kas neaiškūs; policija pranešė, 
kad per pirmąsias kratas tų jau
nuolių namuose buvo aptikti tik du 
arbaletai ir pneumatiniai šautuvai, 
kurie nėra mirtinai pavojingi. Jau
nesnis įtariamasis penktadienį nusi
žudė, o antrasis buvo sulaikytas. 

1AV 

WASHINGTON, DC 
Oficialūs asmenys Washington 

mano, jog greita Irano ir Kinijos tar
pusavio santykių plėtra pradeda da
ryti kliūtis tarptautinėms pastan
goms, kad Iranas negalėtų panaudoti 
taikios energetikos programos bran
duolinio arsenalo kūrimui, pirma
dienį praneša „The Washington 
Post". Pasak laikraščio, „Bush admi
nistracija ir jos sąjungininkai Euro
poje, nuogąstauja dėl Kinijos veto". 
Kinija dabar gauna 14 proc. savo naf
tos importo iš Irano, kuris yra jai di
džiausias naftos tiekėjas. 

1-800-77S-SEND 
www.atianticexpresscorp-corn 
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Kroviniu gabenimas 
| laivu i visas pašauto šalis. 

Krovinių gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

AlrFrelght " / * 
1 Automobiliu pirkimas bei 
'siuntimas i visas pasaulio salts 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. \ > 

TruckitKĮjJ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 TeL 1 708-S99-9680 
Fax. 1 703-599-9682 TeL ? $00-775-7363 

http://www.atianticexpresscorp-corn
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

L 
UNION PIER. Ml 

„Oktoberfest" šokėjai. 

Lietuvių draugija Union Pier 
švenčia „Oktoberfest" 

DALIA VITKIENE 

Neseniai medžiai, žolės ir krūmai 
žaliavo; spalvingos gėlės kaip spalvo
ti sprogiukai puošė mūsų daržus ir 
namus. O dabar medžiai sprogsta su 
raudonais, geltonais, oranžiniais ir 
ryškiai rusvais atspalviais. Tad jau ži
nome - gamta ruošiasi vėl miegoti; 
jau artėja žiema ir laikas dar kartą 
pasidžiaugtis gamtos ir gyvenimo do
vanomis! 

Metinis Union Pier Lietuvių 
draugijos narių susirinkimas Įvyko 
spalio 27 d., gražioje Gintaro vasar
vietėje, Union Pier, Michigan. Šiai 
draugijai priklauso apie 65 nariai. 
Metinį susirinkimą vedė Rūta Van-
derMolen. Išrinkta nauja valdyba: 
Viktoria Juodgudienė, pirmininkė; 
Vida Giniotienė, vicepirmininkė ir iž
dininkė; Sabina Kotovaitė, sekretorė; 
Kristina Karaitienė, reikalų vedėja; 
Judita Ražiūnas ir Diana Zemgulis, 
vaišių rengėjos. Kontrolės komisijos 
sudėtis: Raimundas Giniotis, Jūratė 
Gintautienė ir Henrikas Laucius. 
Susirinkime buvo prisimintas a.a. 
Edmundas Vengianskas, kurio 
netekome šiais metais. 

Po susirinkimo visi buvo pakvies
ti į „Oktoberfest" šventę! 

„Oktoberfest" linksmą ir šiltą 
nuotaiką sukūrė draugijos narė Bi

rutė Campagna. Šventės metu Ginta
ro vasarvietės „baltuosiuose rūmuo
se" prie Michigan ežero skambėjo 
nuotaikinga ,,Will Smaka's Musi-
Connection" orkestro muzika. Šo
kančiųjų salėje netrūko! Prie šven
tiškai papuoštų stalų susirinko ir 
nariai, ir draugai bei svečiai atvykę iš 
Čikagos, Indiana, Michigan apy
linkių. 

„Oktoberfest" tradicija - šventės 
metu valgyti „bratvviirst" su kopūs
tais, skanauti įvairius saldumynus, 
ragauti įvairius gėrimus. Visa tai su
teikė šventinę nuotaiką. Ypatingai 
juoką sukėlė žmogus, kuris vaikštinė
jo ant galvos užsidėjęs į alaus bokalo 
formą panašią kepurę. 

Taip Union Pier draugijos na
riai, svečiai ir draugai, džiaugsmingai 
įvertindami gamtos dovanas, drau
gystės ryšius ir lietuvišką dvasią, su
tiko rudenį. Nors gamta ruošiasi il
gam miegui; šaltesnis oras žada greit 
grįžti ir vyti žmones į savo šiltus na
mus. Draugijos valdyba jau pradėjo 
ruoštis Kūčioms, kurios įvyks gruo
džio 8 d. 4 v. v. (Michigan laiku) Ame
rican Legion Post, Three Oaks, Mi
chigan. Smagu bus vėl susitikti su 
draugais, pabendrauti pasidžiaugti 
gyvenimu ir pasisemti lietuviškos 
dvasios, kurią susitikdami įkvepiame 
ir patvirtiname vienas kitam! 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkoju gydytojui 

Rimgaudui Nemickui už nuo
širdumą, gerumą, malonų pri
ėmimą ir suteiktą pagalbą. Lin
kiu Jums sėkmės! 

Liucija Krasnouchova 

l^»XAtMexMKa^> 
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PADĖKA 
Norėčiau padėkoti seselei 

Jolantai Smolinskas už jos meilią 
šypseną, gerą žodį ir rūpestingą 
aptarnavimą. Linkiu Jums sėkmės 
iš visos širdies/ 

Liucija Krasnouchova 

Iš visos širdies noriu padėkoti Vytui 
Stanevičiui už jo malonų patarnavimą, 
už jo gerumą, nuoširdumą, tikslumą, už 
teisingumą. Jis labai geras žmogus, jis 
padeda visiems, suteikia daug malonumo 
atvykusiems į Ameriką. Juo galima pasi
tikėti. Laimėje ir nelaimėje jis visada pa
dės, dėl kalbos ir kas liečia darbą. 

Linkiu jums sėkmės. 
Liucija Krasnouchova 

\ i ^ 

Daivaras Stauskis. Augius Lkeiis. Vida Stauskiene. Eie likeiienc. 

Arūnas Balčiauskas ir Milda Johansonienė. 
Gint Juodgudis z" 

Heylna Aibrechtienė, Marytė Nenienė, Viktorija Karaitienė, Uršulė ir Vincas 
/ inkai 
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LIETUVIU SV. KAZIMIERO 
MONTREfiL 100 

Pirmoji lietuviu paropij 
PETRAS ADAMONIS 

I Nr.5 

Žvelgiant į parapijos kūrimosi 
laikus, labai dažnai iškildavo pinigų 
ir mokesčių tvarkymo reikalai. Per 
svarstymus bendruose parapijos su
sirinkimuose būdavo įvairiausių nuo
monių, net iš mažai išmanančių para
pijiečių apie patį reikalą, neprieidavo 
prie sutarimo ir net nutarę keisdavo 
nuomonę. Nuolat kartojantis nesuta
rimams, o ypač sugriuvus bažnyčios 
pirkimui, atrodo, kad kun. Kučo 
kantrybė išseko ir jis nutarė palikti 
Sv. Kazimiero lietuvių misiją ir 
Montreal, laikinai išvyko į Toronto 
1912 m. gegužės 3 d., parašydamas 
Montreal arkivyskupui atsistatydini
mo laišką. Planavo vykti į Philadel-
phia ir būti kun. Kaulakio pagalbi
ninku ar net grįžti į Lietuvą. Taip 
antrą kartą Sv. Kazimiero lietuvių 
misija liko be kunigo. 

Kunigui Stanislovui Kučui dar 
būnant parapijos klebonu, 1910 me
tais rugsėjo mėn. 6-11 dienomis 
Montreal vyko tarptautinis eucharis
tinis kongresas, kuriame dalyvavo ir 
Montreal lietuviai - Sv. Kazimiero 
parapijiečiai. Kun. J. Jakaitis, tas 
pats kunigas, įšventintas Montreal, 
bet dirbąs JAV 1910 metų rugsėjo 29 
d. „Drauge" rašo: „Na tai dabar ir 
sakyk ką sakęs, ana Montrealio lietu
viai neseniai sutvėrė parapiją, o jiems 
teko dalyvauti tokioje milžiniškoje 
procesijoje, apie kokią nei sapnuoti 
nei sapnavo. Eucharistinis kongresas 
baigė milžiniškas iškilmes su dar 
milžiniškesne procesija: toje precesi
joje dalyvavo trys kardinolai, šimtas 
vyskupų, tūkstančiai kunigų ir šim
tai tūkstančių žmonių. Žmonių 
pulkuose buvo įvairių tautų-grupių: 
prancūzų, anglų, lenkų, kiniečių, sa
viškiais drabužiais su plunksnomis 
apsikaišusių indijonų ir t.t. Mums 
svarbiausia tas, kad štai vienas įrašas 
nurodo, kad lietuviai traukia. Širdis 
ima plakti, kai aplinkui visi šnabžda. 
Štai lietuviai eina, o minių lūpose tik 
LITHUANIANS arba LITHUANIA ir 
visi tik rankomis ploja.... Štai eina 
patsai klebonas St. Kučas su juomi 
žmonės." 

Išvažiavus kun. Kučui, Montreal 
lietuviai liko be savo kunigo, tačiau 
svarbiais atvejais juos aptarnaudavo 
St. Eusebe prancūzų parapijos kuni
gai. 1912 metais birželio mėn. pa
mokslininkas vienuolis kapucinas 
Jonas Kudirka, atvykęs vesti rekolek
cijų lietuviams Amerikoje, atvažiavo į 
Montreal ir net aštuonias dienas vedė 
misijas, esant visada pilnai bažnyčiai 
žmonių. J is žadėjo padėti surasti 
lietuvį kunigą. Montreal senieji lietu
viai gyventojai ilgai dar prisiminė tą 
barzdotą vienuolį. 

Apie 1912 metus į Montreal 
pradėjo atvažiuoti daugiau lietuvių 
imigrantų, pasidarė būtinas reikalas 
turėti pastovų lietuvį kunigą. Buvo 
pasisiūlęs kun. Vladislovas Taškūnas 
iš Brooklyn, NY, bet neatvyko. 

Vysk. Antanas Karosas, arkivys
kupui Paul Bruchesi pasiūlė kun. 
Juozą Vyšniauską, kuris atvyko 1912 
metais spalio mėn 7 d. ir perėmė pa
rapiją. Kun. Juozas Vyšniauskas bu
vo kilęs iš Meškučių kaimo, Mari

jampolės apskrities. Baigė Seinų 
kunigų seminariją, dirbo vikaru 
Plutiškėse, Gelgaudišky, Liubave ir 
Punske. Be tiesioginių kunigo pa
reigų, visur organizavo Žiburio drau
gijų skyrius ir įvairias bažnytines 
brolijas. Buvo dalininkas kone visų 
lietuviškų laikraščių ir draugijų: 
„Vilties", „Šaltinio", Šv. Kazimiero d-
jos, Lietuvos dailės, Mokslo, Žagrės, 
Vilijos, Dzūko. Išvykęs užsienin 1906 
m. lankė Miuncheno ir Freiburgo 
universitetus (Lietuvių enciklopedija 
34 t. 355 psl.) 

Pagr indinis parapi jos 
sustiprėjimas 

Kun. Vyšniauskas buvo dinamiš
kas ir veiklus. Su jo atvykimu yra 
susijęs stiprus Šv. Kazimiero parapi
jos organizavimas. Tik ką atvykęs ir 
šiek tiek įsikūręs, už kelių dienų 
1912 m. spalio mėn. 13 d. sušaukė pa
rapijiečių susirinkimą St. Eusebe 
bažnyčios salėje. Žmonių buvo labai 
daug. Šiame pirmame susirinkime 
kun. Vyšniauskas susirinkusiems 
iškėlė svarbų klausimą: „Ar norite 
turėti nuosavą bažnyčią?" Visi vien
balsiai pritarė, ir kun. Vyšniauskas ir 
parapijiečiai pasiryžo ieškoti tinkamo 
pastato ar sklypo bažnyčiai statyti 
turėdami tik 804.00 dol. 

Kun. J. Vyšniauskas sutiko dar
buotis parapijoje už tiek, kiek parapi
jiečiai jam duos, bet susirinkime 
nutarė mokėti 80.00 dol. per mėnesį, 
be to, kunigui turėjo priklausyti 
pajamos už bažnytinius aptarna
vimus: krikštus, jungtuves, laido
tuves, nenustatant kainų - kiek kas 
išgalės. Susirinkimui pirmininkavo 
V Apanavičius. Netrukus 1912 metų 
spalio mėn. 20 d. buvo sušauktas 
specialus parapijiečių susirinkimas, 
kur klebonas pranešė, kad yra 
surastas sklypas 15,500 kv. pėdų 
Parthenais gatvėje netoli Sherb-
rooke gatvės. Kaina 15,500 dol., 
įmokėti 5,000 dol., išmokėjimas per 
šešerius metus. 

Lapkričio 24 d. vėl įvyko parapi
jos susirinkimas, jo metu klebonas 
pristatė naujus parapijos įstatus, 
kurie buvo vienbalsiai priimti, iš
rinko naują parapijos komitetą: pir
mininku kun. Vyšniauską, pirminin
ko patarėju — J. Girdauską, rašti
ninku — V. Kajacką, raštininko 
padėjėju — Pr. Maksvytį, nariais: J. 
Smilingį ir A. Kriukaitį. Kitas parapi
jos susirinkimas įvyko 1913 metais 
vasario mėn. 16 d. po pamaldų, St. 
Eusebe bažnyčios salėje. Pirmą kartą 
parapijos istorijoje klebonas pristatė 
susirinkimui finansinę apyskaitą. 
Buvo pabrėžta, kad naujos bažnyčios 
statybai reikia surinkti daug aukų. 
Pinigų tuo metu turėta 804.00 dol. 
Buvo patvirtintas 50 centų per mė
nesį mokėjimas tiems aukų rinkė
jams, kurie eina vakarais pas žmones 
į namus. Klebonas ragino, kad visi 
montrealiečiai lietuviai priklausytų 
parapijai, ir net tie, kurie neišgali 
susimokėti parapijos mokesčio dėl 
ligos ar neturto. 

Bus daug iau . 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.DV S.C 
VIDAUS L1G GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DOS P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už pnenama. kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Eetuviškai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-3260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 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 Crove: 847-718-1212 
www. i l l ino ispa in .com 

Remklte ir platinkite katalikiška spaudą 

T H E L I T H U A N I A N V V O R L D W I D E D A I L Y 
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DRAUGO FONDO SUVAŽIAVIMAS 
A t k e l t a i š 4 ps l . Į klausimą, kokie 
bus ateinantys metai, Kavaliauskas 
atsakė, jog svarbiausi rodikliai, jei 
kalbame apie investicijas: GDI* palū
kanos ir infliacija, — visi yra teigia
mi. Jo nuomone, pasibaigus neseniai 
ki lusiam finansiniam triukšmui, 
viskas turėtų būti švelniau. Tiesa jis 
perspėjo, jog kitais metais dėl rin
kimų į prezidentus rinka gali kiek 
sustoti. Kavaliauskas taip pat infor
mavo, jog šio mėnesio gale šiųmeti
niai DF rezultatai yra pakilę 5,4 proc. 

Iždo kontrolės komisijos prane
šimą perskaitęs komisijos pirminin
kas Antanas Paužuolis pranešė, jog 
DF iždininko vedamos knygos nuo 
2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruo
džio 31 d. ir nuo 2007 m. sausio 1 d. 
ir 2007 m. rugsėjo 30 d. yra tikslios ir 
labai lengvai patikrinamos. Pajamų ir 
išlaidų knygos vedamos tvarkingai. 
Knygoje įrašytos sumos at i t inka 
banko pranešimus ir kitus dokumen
tus, — teigė Iždo kontrolės pirmi
ninkas. 

Šio suvažiavimo metu vyko trijų 
DF direktorių į tarybą rinkimai. 
Kandidatais buvo pateikti šiais me-

IŠNUOMOJA 

tais kadenciją baigiantys Marija 
Remienė ir Vaclovas Momkus bei 
vienas naujas asmuo — dr. Augus
tinas Idzelis. Danguolė Kviklytė pa
siūlyta j DF Kontrolės komisiją. Visi 
kandidatai plojimais buvo patvir
tinti. 

Toliau sekusiose diskusijose dėl 
DF veiklos buvo daugiau teirauja
masi dėl Fondo finansinės padėties, 
dėl galimos 200 dol. narystės suma
žinimo iki 100 dol., taip pat buvo 
iškeltas klausimas dėl dabartinių 
„Draugo" patalpų. Klausimą patei
kęs Paužuolis informavo susirinku
sius, jog neseniai mirė marijonų pro
vincijolas kun. Mark Garrow ir jo vie
tą užėmė naujas kun. Daniel Cambra, 
todėl nerimas dėl galimo dienraščio 
patalpų, kurios priklauso marijo
nams, netekimo yra pagrįstas. Į šį 
klausimą atsakiusi DF tarybos pir
mininkė ir viena iš „Draugo" leidėjų 
direktorių Remienė teigė, jog kol kas 
„Draugas" lieka ten, kur ir yra, jos 
teigimu, nei „Draugo" leidėjai, nei 
DF nėra nieko iš naujo provincijolo 
girdėję. Ji prašė neskubinti įvykių ir 
paragino spręsti šiuo metu egzistuo
jančias problemas. 

PASLAUGOS 

Išnuomojamas butas Oak Lavvn 
(106 Ir Kilpatrick g vės). 

4 dideli kambariai. 1 mieg, 1 darbo 
kamb., oro vėsintuvas, naujai išdažy

tas, švariame, ramiame name. 
$695 per mėnesi + užstatas. 

T e l . 7 7 3 - 2 5 4 - 7 8 0 0 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-SS5-9500 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMUI, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse 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 

http://www.illinoispain.com
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Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravi
čius dalyvavo Chicago State University surengtoje apskritojo stalo dis
kusijoje. Tado Kubiliaus nuotr. 

Diskusijos globalinės aplinkos apsaugos 
klausimais 

Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius š. m. lapkričio 15 d. dalyvavo 
Čikagos valstybiniame universitete 
(Chicago State University) surengto
je apskritojo stalo diskusijoje tema 
„Globalinis aplinkos blogėjimas ir 
priemonės, leisiančios išlaikyti eko
loginę pusiausvyrą XXI amžiuje". 

Renginyje, kurį organizavo Čika
gos valstybinio universiteto Tarptau
tinių programų departamentas, daly
vavo užsienio šalių diplomatai, uni
versiteto dėstytojai ir studentai. 

A. Daunoravičius susirinkusiems 
pristatė Lietuvos poziciją dėl klimato 
kaitos ir priemonių, supažindino juos 
su mūsų šalies įsipareigojimais šioje 
srityje. Kaip pavyzdžius generalinis 
konsulas paminėjo tikslą iki 2025 
metų transporto sektoriuje padidinti 
naudojamo biokuro kiekį iki 20 pro
centų ir platesnį atsinaujinančių 
energijos šaltinių vartojimą. 

A. Daunoravičius pabrėžė, kad 
norint pasiekti teigiamų rezultatų ir 
išsaugoti aplinką ateities kartoms, 

reikia visų valstybių, tarptautinių 
organizacijų ir pasaulio lyderių poli
tinio ryžto nedelsiant imtis konkre
čių veiksmų. Lietuvos generalinis 
konsulas taip pat pridūrė, kad kiek
vienas iš mūsų ne tik gali, bet ir pri
valo prisidėti prie veiksmų, leisiančių 
gerinti mūsų aplinką. Energijos tau
pymas, atliekų perdirbimas ir eko
logiškų priemonių naudojimas buity
je - puikūs būdai saugoti aplinką. 

Diskusijoje globalinės aplinkos 
apsaugos klausimais taip pa t dalyva
vo diplomatai iš Austrijos, Liberijos, 
Rumunijos, Salvadoro ir Tailando. 

Čikagos valstybinis universitetas 
kiekvienais metais rengia jau tra
dicinėmis tapusias Tarptautinių stu
dijų savaites, kurių metu organizuo
jami įvairūs renginiai ir kviečiami už
sienio šalių diplomatai. Renginių me
tu studentai turi puikią progą susipa
žinti su užsienio šalių patirtimi ir po
zicija aktualiais klausimais. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje inf. 

• • • • • • • m — — 
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Kalėdiniai atvirukai 
„Draugo" knygynėlyje 

Linksmų 
v 

Sv. Kalėdų 
& & 

II 

«;:.,,*\V 

™ ** 'Mr. ™ ^ ( ^ . ^ ' 

Nebe už kalnų Kūčios, Šv. Ka'edos. Naujieji metai. Jau prasideda 
rūpesčiai rūpestėl iai - ka nupirkt i dovanu draugams, pažystamiems, 
giminėms. Bėgiojame, lakstome po parduotuves, galerijas. Kartais net 
nepagalvojame, kad bėgiot i daug ir nereikia. Graži knyga, nusiustas 
atvirukas, gražus posmas sušildys širdis. 

..Draugo'" knygynėlis jau pradėjo prekiauti kalėdiniais atvirukais. 
Be to . čia gal i te įsigyti geru knygų. Užsisakius iki gruodžio 1 d., knygas 
galime atvežti iš Lietuvos, juk jau seniai žinoma, ka jau ka. bet knygas 
l ietuviai moka leist i ! Tad skambinkite mums arba užsukite į mūsų kny
gynėlį ir mes padėsime Jums išsirinkti dovana 
„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street Chicago, IL 60629 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Mokslininkai dar turi 
galimybę pasinaudoti 
viliojančiu pasiūlymu 

GINTARE ZALYTE 

Lietuvoje vystomas projektas, 
skatinantis sugrįžti į gimtinę svetur 
emigravusius mokslininkus, sulaukia 
vis didesnio atgarsio. Pagal protų su
sigrąžinimo projektą iš įvairių užsie
nio mokslo centrų į Lietuvą atvykę 
tyrėjai su vietos mokslininkais dali
jasi neįkainojama patirtimi. 

Vasaros pabaigoje pagal protų 
susigrąžinimo projektą į Chemijos 
institutą atvyko habilituotas dak
taras Zenonas Jusys. Mokslininkas 
turi ilgametę patirtį elektrokatali-
zinių sistemų tyrimuose. 

Buvęs šio instituto darbuotojas 
(šiuo metu - asocijuotas mokslinin
kas) ir Vilniaus pedagoginio universi-
tento docentas, 1990-aisiais apgynė 
daktaro, ir 1998 m. - habilituoto dak
taro disertacijas. 1991, 1993 ir 1995 
metais dr. Z. Jusys buvo išvykęs į Vo
kietiją trumpalaikėms (nuo vieno iki 
šešių mėnesių) mokslinėms stažuo
tėms, 1998-1999 m. stažavosi JAV o 
nuo 2000 m. mokslinį darbą dirba 
Vokietijoje, Ulmo universitete, kur 
vadovauja Elektrokatalizės padali
niui Paviršiaus chemijos, ir katalizės 
skyriuje. Dr. Z. Jusys aktyviai daly
vauja mokslinėje veikloje. Bendra
darbiaudamas su kolegomis iš įvairių 
užsienio šalių, pastaruosius 10 metų 
jis nagrinėja elektrokatalizines reak
cijas kuro elementuose, šioje srityje 
paskelbė per 50 publikacijų ir antra 
tiek pranešimų mokslinėse konferen
cijose. 1997 m. mokslininko (kartu su 
prof. E. Norkumi ir akad. A. Vaš
keliu) darbai įvertinti akademiko J. 
Matulio premija, o 2000 m. - Lietu
vos valstybine mokslo premija. 

Dr. Z. Jusys yra Tarptautinės 
elektrochemikų draugijos (ISE) na
rys, tarptautinių mokslo žurnalų re
cenzentas. Chemijos insti tute pla
nuojamų ir vykdomų valstybės biu
džeto finansuojamų temų konsultan
tas, Lietuvos valstybinio mokslo ir 
studijų fondo finansuotų projektų bei 
teikiamų paraiškų vadovas. 

Dr. Z. Jusys tikino, jog tik suži
nojęs apie galimybę atvykti į ilgametę 
darbovietę (Chemijos insitutą) moks
linės patirties perdavimo tikslais, su
skubo teikti paraišką dėl vizito fi
nansavimo. Tyrėjas akcentavo, jog 
projektas suteikė galimybę savo ži
nias perduoti kolegoms Lietuvoje, at
naujinti ir modernizuoti specialią ty
rimų įrangą bei išmokyti ja naudotis, 
supažindinti su nauja ir iki šiol Lie
tuvoje plačiau nevystyta tyrimų kryp
timi. Tyrėjo numatytų vizito veikų 
ratas buvo gana platus, kas paraiškos 
vertintojams sukėlė tam tikrų abe

jonių, manant, kad „vargiai galima 
atlikti atostogų metu planuojamus 
darbus" (citata iš paraiškos vertini
mo komentarų). Tačiau intensyviu 
darbu tyrėjui pavyko sėkmingai pa
siekti ar net viršyti užsibrėžtus tiks
lus, nors kartais tekdavo užduočių 
vykdymo grafiką pritaikyti prie „vie
tinių ypatumų", pasigendant dides
nės aplinkinių atsakomybės ar moty
vacijos, ne visada laiku atliekant su
tar tus ir pažadėtus darbus. Tačiau, 
dr. Z. Jusys pažymi, jog priimančioji 
institucija sudarė visas reikiamas są
lygas projekte numatytų veikų sėk
mingam įgyvendinimui. Pats vizitas 
tyrėjui leido „iš arti" stebėti kasdieni
nį institucijos gyvenimą tiesiogiai ja
me dalyvaujant, organizuojant ir at
liekant numatytus darbus realiomis 
sąlygomis. Tokia patirtis, dr. Z. Jusio 
nuomone, yra neabejotinai vertinga 
ir reikalinga visiems išvykusiems 
mokslininkams, numatantiems grįži
mą į Lietuvą ir darbą mokslinėse ins
titucijose. Be to, pokalbiai su kolego
mis iš kitų mokslo ir mokymo institu
cijų leido sudaryti pilnesnį vaizdą 
apie šiuolaikinę situaciją mokslo ir 
studijų srityje, reformų joje stoką ir 
reikalingumą. 

Vizito koordinatoriaus - Chemi
jos instituto direktoriaus prof. Eimu
čio Juzeliūno teigimu, dr. Z. Jusys per 
trumpą vieno mėnesio vizitą atliko 
itin svarbų ir reikšmingą darbą. 

„Iš šio vizito institutas turėjo vi
sapusiškos naudos - atlikti svarbūs 
eksperimentiniai tyrimai, kolegos bu
vo supažindinti su naujovėmis, o ir 
šiaip buvo įdomu išgirsti apie mokslo 
organizavimą užsienyje ir paties dak
taro Z. Jusio pastarųjų metų pasie
kimus", - pasakojo direktorius. 

Pasak prof. E. Juzeliūno, infor
macija apie šią programą išplatinta ir 
kit iems jo vadovaujamo instituto 
„emigrantams". Šiuo metu pagal pro
tų susigrąžinimo projektą Chemijos 
institute dirba ir mokslininkas iš JAV 
dr. S vajus Asadauskas. 

Interneto svetainėje www.sug-
rizimai.lt skelbiama naujausia in
formacija apie projektą, jo eigą bei 
tarpinius rezultatus. Joje taip pat 
įdiegta duomenų bazė, skirta tiems, 
kurie siekia surasti partnerius būsi
miems vizitams. • 

Projektas „Protų susigrąžinimo 
programos parengimas ir įgyvendini
mas" finansuojamas pagal Lietuvos 
2004-2006 metų bendrojo progra
mavimo dokumento 2 prioriteto 
„Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.5 
priemonę „Žmogiškųjų išteklių koky
bės gerinimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje". 

J o n a s ir J a n i n a Šalnos is Lemont, IL paaukojo „Draugui" 50 dol. au
ką. Dėkojame Jums už paramą, kuri vieninteliam dienraščiui išeivijoje tikrai 
yra svarbi. 

WWWTO»agg9OW0WCPg9WttP9O9g9gPWPBOOOP0WW»W»WWgPP«W0WWiWW 910 V WWyWWWW9CW0WWWI m)IWUtfPgOW9C 
OOPOOBt 

Walter Barkauskas, gyvenantis Whitestone, NY užsiprenumeravo 
„Draugą" metams ir paaukojo dosnią 100 dol. auką laikraščio leidybai paremti. 
Dėkojame už Jūsų dosnumą. 

«~~J 

Eugeni ja Drazdys iš Marr io t t sv i l le , MD kartu su pratęsiamos 
„Draugo" prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. Ačiū Jums. 

" 

M* 

Algirdas Basiulis, gyvenantis Redondo Beach, CA, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybai 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 
J » A A > > A M ^ V / « •W*W^*lW<,-^*.WVtf*»VVvV^A*A*'**WW*0<MM*' 

http://www.sug-
http://rizimai.lt
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LELB JAUNIMO CENTRUI - 1 5 METŲ 
Šiemet Lietuvos ev. liuteronų 

bažnyčios Jaunimo centrui sukako 
penkiolika metų. Steigiamasis orga
nizacijos susirinkimas buvo sušauk
tas Klaipėdoje 1992 m. rugpjūtį, ten 
patvirtinti pirmieji organizacijos 
įstatai, išrinkta pirmoji JC valdyba 
bei revizijos komisija. Tais pačiais 
metais LELB JC oficialiai įregistruo
tas valdžios institucijų, užmegzti pir
mieji ryšiai užsienyje. 

Pirmuoju JC valdybos pirmi
ninku išrinktas kun. Ridas Tamulis, 
šias pareigas ėjęs iki 2001 m. gruo
džio. 2001 m. LELB JC valdybos pir
mininku buvo išrinktas kun. Min
daugas Sabutis, dabartinis LELB 
vyskupas. Pastaruosius trejus metus 
LELB JC valdybos pirmininko parei
gas eina Rūta Sulskienė. 

LELB JC siekia vienyti Lietuvos 
evangelikų liuteronų jaunimą bei jį 
ugdyti evangeliškoje dvasioje. Ren
giamos jaunimo stovyklos, kursai, se
minarai, skirtingų parapijų jaunimo 
susitikimai, skatinama jaunimo mu
zikos veikla, Biblijos studijos ir kt. 
Bendraujama su kitomis jaunimo 
organizacijomis Lietuvoje bei užsie
nyje. Itin svarbu, kad JC struktūra 
įgalina savarankišką jaunimo veiklą 

parapijose, padeda jaunimui susitelk
ti, tiesiogiai dalyvauti priimant 
sprendimus. 

Penkioliktąsias metines LELB 
Jaunimo centras paminėjo Vilniuje 
rugsėjo 22 d. tarptautiniu krikščio
niško roko festivaliu „Atbudimas". Į 
šią ne tik Vilniaus parapijos šventę 
liuteroniškas jaunimas atvyko iš 
Kretingos, Klaipėdos, Priekulės, 
Tauragės, Batakių, Kėdainių, Kauno 
ir kitų parapijų. Po koncerto bei pasi
vaikščiojimo Vilniaus senamiestyje, 
jaunimas rinkosi į JC gimtadienio 
vakaronę „Vilniaus Sandoros" salėje, 
vaišinosi picomis bei gaiviaisiais gėri
mais, bendravo su roko festivalyje 
koncertavusiais muzikantais. Kitą 
dieną Vilniaus ev. liuteronų bažnyčio
je dalyvavo sekmadienio pamaldose, 
kurias laikė pastarosios Būtingės 
stovyklos dvasinis vadovas kun. Jo
nas Liorančas. 

Tikimės, kad LELB Jaunimo 
centro veikla ir toliau bus pastebima 
ne tik mūsų bažnyčios kontekste, 
apims daugiau sričių bei taps dar 
dinamiškesnė. 

Kęstutis Pulokas 
„Lietuvos evangelikų kelias" 

2007 Nr.10 

Rinkoje - teigiamų naujienų leidinys 
„Credo" 

Šalies spaudos rinkoje pasirodė 
naujas periodinis leidinys - naujienų 
biuletenis „Credo". „Credo" tikslas -
skelbti visuomenei apie Lietuvos 
žmonių, įmonių ir institucijų lai
mėjimus, jų pripažinimą šalyje ir 
užsienyje. 

Biuletenyje bus pristatomi svar
biausi Lietuvos žmonių pasiekimai ir 
laimėjimai -- apdovanojimai, premi
jos, konkursų laureatai, suteikti laip
sniai, iškilių asmenybių gyvenimo ir 
veiklos jubiliejai, verslo sėkmės 
istorijos, įmonių ir įstaigų pasieki
mai, išskirtiniai verslo įvykiai. 

Leidinys bus leidžiamas šešis 
kartus per metus ir nemokamai plati
namas didžiausioms Lietuvos įmo
nėms, svarbiausioms šalies valsty
binėms įstaigoms, mokslo, studijų, 
kultūros, visuomenės institucijoms ir 
organizacijoms. Taip „Credo" pasieks 

žmonių dalykinių susibūrimų ir susi
tikimų vietas. 

„Credo" biuletenį leidžia projek
to „Kas yra kas Lietuvoje" redakcija. 

„Manome, kad geros žinios, pozi
tyvios naujienos, žmonių sėkmės 
istorijos taip pat turi savo skaityto
ją". Biuletenis leis betarpiškiau ben
drauti ir su projekto dalyviais", — tei
gia „Kas yra kas Lietuvoje" vyr. 
redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė. 

„Credo" leidiniui vadovaus pro
jekto „Kas yra kas Lietuvoje" verslo 
redaktorė Audronė Jankuvienė, 
anksčiau dirbusi dienraščio „Kauno 
diena" vyriausiosios redaktorės pa
vaduotoja. 

Leidinį galima nemokamai už
sisakyti elektroniniu paštu 

prenumerat a@ neolitas.lt. 

Bernardinai.lt 

A t A 
NIJOLĖ MARIJA BANIENĖ 

ADOMĖNAITĖ 

Mirė 2007 m. lapkričio 18 d. 4 vai. ryto, sulaukusi 73 metų. 
Gyveno Burr Ridge, Illinois. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Nuliūdę liko: vyras Rimas; dukterys Felicija ir Ingrida Braze su 

vyru Michael; pusbroliai Gediminas Dubauskas su žmona Genovaite 
Lietuvoje, Antanas Adomėnas Lietuvoje, kun. Kęstutis Trimakas 
gyv. Westchester, IL, Dennis Trimakas gyv. West Lake, Ohio bei kiti 
giminės. 

A.a. Nijolė buvo aktyvi bendradarbė Lietuvių Moterų Meninin
kių klube, taip pat priklausė LaGrange Art League. 

Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 20 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 
vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(Derby Rd. kampas), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 21 d. 9:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojarnos 10 
vai. ryto. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. 
Nijolė bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti „Saulutei". -
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau

ti šiose laidotuvėse. 

Liūdinti še ima 
.- . 

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

•• • 

A t A 
KAZIMIERAS GRICIUS 

1915—2007 
Mirė 2007 m. spalio 17 d. Santa Monica, California. 
Nepriklausomos Lietuvos metais dirbo pasienio policijoje 

Klaipėdos krašte. Baigiantis karui pasitraukė į Vakarus. Gyveno 
ir dirbo Kanadoje, vėliau — Kalifornijoje. Palaidotas S v. Kryžiaus 
kapinėse, Culver City. 

Nuliūdę liko žmona Stasė, dukra Babušienė ir sūnus 
Rimvydas su šeimomis. 

Liūdintys artimieji 

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 

MARGUTIS II 

SR 
Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 A M banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai . v. AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
I N T E R N E T U www.wcev1450.com 

http://neolitas.lt
http://Bernardinai.lt
http://petkusfuneralhomes.com
http://www.wcev1450.com
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• Lapkričio 25 d., sekmadieni , 
Čikagos ramovėnai, talkinant biru-
tietėms ir šauliams Saulių namuose 
rengia 89-ųjų kariuomenės atkūrimo 
metinių sukakties paminėjimą. Iškil
mingos pamaldos - 10:30 vai. r. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Minėjimas prasi
dės 12:30 vai. p.p. Pagrindinis prane
šėjas - LR generalinis konsulas Čika
goje Arvydas Daunoravičius. Kviečia
me organizacijas atvykti su vėliavo
mis, o visuomenę gausiai dalyvauti. 

•Čiur l ion io galerijoje, Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, lapkričio 30 d. 7:30 vai. v. įvyks 
Romano Borisovo parodos „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kultūros 
paminklai" atidarymas. Parodos ati
daryme dalyvaus ir autorius. Malo
niai kviečiame visus atvykti. 

•Gruodž io 2 d., s ekmad ien i , 2 
vai. p.p. Saulių namuose, 2417 W. 
43rd. Street, Chicago, Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugija rengia Tilžės 
Akto 89-ių metų minėjimą. 

• B a l z e k o l ietuvių kultūros mu
ziejus Metų moterimi išrinko Eileen 
Mackevich. Kviečiame visus į pokylį, 
skirtą E. Mackevich pagerbimui, ku
ris įvyks gruodžio 2 d., sekmadienį, 
5 vai. p. p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago. Bilieto kaina - 100 dol. Tele
fonas užsiregistruoti ir pasiteirauti: 
773-582-6500. 

• J A V LB Social inių Reikalų ta
rybos ruošiamas tradicinis Labdaros 
vakaras bus šių metų gruodžio 8 d. 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st St., Chi
cago, IL 60629. Bilietus galima įsi

gyti skambinant tel. 773-476-2655 ar
ba atvykti į „Seklyčios" raštinę. 

•Lie tuv ių rašytojų draugija gruo
džio 9 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
rengia literatūrinę popietę. Progra
mos vedėja Audrė Budrytė. 

• G r u o d ž i o 14 d., penktadienį, 7 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks parodos „Kurso drau
gai" atidarymas ir prieškalėdinė mu-
gė-jomarkėlis. Dailininkai, norintys 
tą penktadienį dalyvauti mugėje, 
prašome užsisakyti stalus tel. 708-
349-4768 arba rašyti: laimaa@hot-
mail. com 

• V a s a r i o 10 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 
127th Street, Lemont, įvyks šių metų 
Tarptautinio Čiurlionio pianistų 
konkurso laimėtojo Edvino Minkšti
mo koncertas. Kviečia Lietuvos vaikų 
globos būrelis „Saulutė". 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

RUDENINIAI ĮNAŠAI DRAUGO FONDE 

• ' • - — — 

iŠ ASTI IR TOU ... 

• G r u o d ž i o 15 d. šeštadieni Šv. 
Trejybės prapijoje, 53 Capitol Ave., 
Hartford vyks vienos dienos Advento 
rekolekcijos-susimąstymas ir išpažin
tis lietuviškai. Pradžia - 9:30 vai. r. 
iki 3 vai p.p. su pertrauka užkan-
džiams parapijos salėje. Susikaupimą 
praves kunigas iš Lietuvos Artūras 
Kazlauskas, kuris atvyksta į Svč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo seserų vienuolyną Putnam, CT. 
pravesti seselėms rekolekcijas. Kvie
čiame visų apylinkių lietuvius daly
vauti susikaupime. Tel. pasiteirauti: 
860-521-5773. 

S u 1,000 doler ių: 
Donatas ir dr. Gina Skučai, gar

bės nariai , iš viso 1,000 dol. San 
Antonio, TX 

S u 200 dolerių: 
Algis ir Roma Vedeckai, garbės 

nariai , iš viso 1,000 dol., Massape-
qua, NY 

S u 100 dolerių: 
Juozas ir Rėdą Ardžiai, garbės 

nariai , iš viso 1,468 dol., Fairvievv, 
PA 

Sofija Jelionienė, garbės narė, 
iš viso 1,150 dol., Darien, IL 

Laima Jarašūnienė, garbės na
rė, iš viso 1,200 dol., Santa Monica, CA 

Paulius ir Birutė Gyliai, garbės 
nariai , iš viso 1,900 dol., Olympia, 
WA 

Leokadija Paškauskienė, garbės 
narė , iš viso 2,700 dol., Leland, NC 

Dalia R. Šaulys, 101 dol., iš viso 
232 dol., Chicago, IL 

Aldona Baltch-Gravroghas, MD, 
iš viso 495 dol., Menands, NY 

Bronius ir Jan ina Cikotai, iš viso 
800 dol., Alexandria, VA 

Julija Gylienė, iš viso 200 dol., 

Artėja Kalėdos, šventinio šurmulio ir dovanų metas. 
Kviečiame užsukti j tradicinę Kalėdinę mugę, 

kuri vyks gruodžio 1-2 dienomis, 
šeštadienj ir sekmadienį nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje, Lemont. 
Norinčius prekiauti, prašome paskambinti Aldonai Palekienei 

tel. 708-448-7436 ir užsisakyti stalus. 

Linksmų Kalėdų linki visiems Pasaulio lietuvių centras! 

• | 

• j 
• ! 

• I 

• — — 

Sekmadieni, lapkričio 1 8 d Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Šv. 
Mišių metu vargonavo Jūratė landsbergvtė . 
Nuotraukoje: K kairės: Loreta Venclauskas ir Jūratė Landsbergvtė. 

Indrės Tijunelienės nuo*r 

Lemont, IL 
Liucija Kašubą, iš viso 210 dol., 

Brooklyn, NY 
Jonas ir Birutė Kasperavičiai, iš 

viso 900 dol., St. Petersburg, FL 
Ramunė Kubiliūtė, iš viso 455 

dol., Evanston, IL 
Antanas Lembergas, iš viso 400 

dol., Chicago, IL 
Faustas ir Teresė Strolios, iš viso 

905 dol., Oak Forest, IL 
Pranas ir Julija Zarankos, iš viso 

300 dol., Livonia, MI 
Julia Vailokaitienė, iš viso 100 

dol., Beverly Shores, IN 
Augustinas ir Vida Tijūnėliai, iš 

viso 100 dol., Chicago, IL 
Marius ir Eglė Laniauskai, iš viso 

100 dol., Mentor, OH 
Irene Kuras-Checchia, iš viso 100 

dol., Palos Heights, IL 
Albina Gavelis, iš viso 100 dol., 

Lemont, IL 
Zigmas ir Joanna Dabrilos, iš vi

so 100 dol., Worcester, MA 

Visiems aukotojams Draugo fon
das nuoširdžiai dėkoja. 

GRUODŽIO 7 D., PENKTADIENI, 7 VAL V. 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO ŽEMUTINĖJE SALĖJE VYKS 
JAV LB KULTŪROS TARYBOS PREMIJŲ TEIKIMO ŠVENTĖ 

šiais metais Kultūros premijos laureatais tapo: Rimas Čiurlionis 
(Dailės premija), Nijolė Pupienė (Tautinių šokių mokytojos premija), 
Stasys Sližys (Muzikospremija) ir Aleksas Vitkus (Spaudos darbuoto
jo premija). Maloniai kviečiame visus dalyvauti slame vakare. 

Sveiki vadovai, mokytojai! 
Būsimai Šokių šventei Los Angeles, CA jau užsiregistravo per 500 šokėjų! 

Valio! 
Ačiū visiems, kurie laiku atsiuntė pinigus. Tikimės, kad greitu laiku 

atsilieps ir tie šokėjai, kurie dar neapsisprendė. 
Laukiam dar trijų skaitlingų ansamblių ir keleto mažesnių grupių. 

Prašau, nedelskite, užbaikime registraciją, kad galėtume tiksliai planuoti 
aikštės brėžinius. 

Nors tariamės su Lietuvos šokėjais, dar neaišku, kas iš taip toli pajėgs 
atvažiuoti. Dar laukiame žinių iš mūsų draugų punskiečių ir iš Pietų 
Amerikos šokėjų. 

Artėja Padėkos dienos savaitgalis. Esame dėkingi, kad turėsime Šven
tę! Laimingi mes, kad turime puikų veikianti komitetą, kuris rūpinasi 
pasiruošimu ir linki visiems viso geriausio! 

Džiaugiamės, kad jau atsidarė tinklalapis - www.sokiusvente.com -
ten rasite daug gerų žinių! 

Esu dėkinga už gražų bendradarbiavimą su Jumis! Jei turite klau
simų, prašome skambinti tel. 818-249-7574 ! 

Aš visuomet esu pasiruošusi Jums padėti! Happy Thanksgiving! 
Danguolė Varnienė 

Čiurlionio galerija 
Jaunimo centre ir 

aktorė AUDRĖ BUDRYTĖ 
lapkričio 24 d. 3 vai. p. p. 
kviečia meno mylėtojus į 

monospektakli 

„UNE BAY" 
(režisierė ir atlikėja -

Audrė Budrytė). 

Spektaklis pastatytas pagal 
Unės Babickaitės-

Graičiūnienės knyga „Laiškai. 
Amžininkų atsiminimai" 

Spektaklis - anglų kalba. 
Trukmė - 1 valanda. 

http://www.sokiusvente.com

