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Îvyko Draugo fondo suvažiavimas

Vilnius, lapkričio 9 d. (Vilnius) –
Lietuvos Respublikos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė nepasirašys kitų
metų „Sodros” biudžeto, jei įmokos į
šį fondą bus didinamos 2 proc.,
mažinamos pensijos ir bloginama neį-
galiųjų padėtis. Tokį sprendimą vals-
tybės vadovė priėmė po susitikimo su
ministru pirmininku Andriumi Kubi-
liumi, Seimo pirmininke Irena Degu-
tiene ir finansų bei socialinės apsau-
gos ir darbo ministrais Ingrida Šimo-

nyte ir Donatu Jankausku bei val-
dančiosios koalicijos partijų ir Seimo
frakcijų vadovais.

„Senatvės pensija yra uždirbta ir
yra žmogaus privati nuosavybė. Ma-
žindami ją, privalome numatyti ir lai-
ką, kada ji bus atiduota”, – pabrėžė
prezidentė.

D. Grybauskaitė taip pat teigė
prieštaraujanti siūlymams mažinti
motinystės išmokas jau nuo ateinan-
čių metų sausio mėn., kai dar nese-

niai Seime buvo balsuojama už gali-
mybę 10 proc. mažinti šias išmokas
nuo ateinančių metų liepos mėnesio.

„Esu griežčiausiai nusiteikusi
ginti visus labiausiai pažeidžiamus
visuomenės sluoksnius, bet atsi-
žvelgdama į nelengvą šalies ekono-
minę padėtį vis dėlto pasisakau už kai
kurių išmokų mažinimą”, – teigė
prezidentė D. Grybauskaitė.

Valstybės vadovė pareiškė nema-
tanti ,,Sodros” biudžeto ir visos so-

cialinių reikalų sistemos pertvarkos.
Pasak prezidentės, visos Socialinės
apsaugos ministerijos siūlomos prie-
monės yra laikinos, numatomos tik
artimiausiems dvejiems metams ir
neturinčios jokios išliekamosios ver-
tės. Šalies vadovės įsitikinimu, tokios
priemonės nėra patenkinamos, todėl
nedelsiant būtina ieškoti kitų prie-
monių ,,Sodros” biudžetui subalan-
suoti.

•Sveikata. Nugaros
skausmai (p. 2, 9)
•20 metų po komunizmo
žlugimo: komunistai vis
dar su mumis (p. 3, 8)
•Buvo žodis ,,Lietuva” (p.
4)
•Draugo fondo nariai
rinkosi į metinį suva-
žiavimą (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (117) (p. 9)
•Kun. dr. K. Trimakas pa-
sakojo apie kelionę į Lie-
tuvą (p. 10)

Vyd∆no fondui îteikta „Lietuvos tùkstantmeçio ñvaigñdè”

Čikaga, lapkričio 9 d. (,,Drau-
gas”) – Šešiolika metų gyvuojančio
Draugo fondo (DF) nariai (Fondas
įkurtas 1993 m. lapkričio 12 d.) lap-
kričio 7 d., šeštadienį, rinkosi į Jau-
nimo centro Čiurlionio galeriją, į kar-
tą metuose šaukiamą Fondo suvažia-
vimą. Be DF tarybos pirmininkės Ma-

rijos Remienės pranešimo, Fondo na-
riai girdėjo ,,Draugo” vyr. redaktorės
Dalios Cidzikaitės, DF iždininko Leo-
poldo von Braun, kitų DF komisijų pra-
nešimus.

Suvažiavimo metu buvo renkami
trys dvejų metų kadenciją baigę DF
nariai. Susirinkusieji nutarė visus

tris narius perrinkti dar vienai dvejų
metų kadencijai. Tad dabartinės DF
tarybos sudėtis liko nepakitusi: Ona
Daugirdienė, Augustinas Idzelis, Rūta
Jautokienė, Algis Norvilas, Vaclovas
Momkus, M. Remienė ir Vacys Šaulys.

Daugiau apie DF suvažiavimą skai-
tykite 5 psl.

Prezident∂ ketina nepasiraõyti ,,Sodros” biudžeto
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Čikaga, lapkričio 9 d. (URM) –
Baigęs viešnagę Washington, Užsie-
nio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas pakeliui į Madridą trumpam
sustojo Čikagoje, kur lapkričio 8 d.
Pasaulio lietuvių centre Lemonte įtei-

kė „Lietuvos tūkstantmečio žvaigž-
dę” Vydūno fondui, taip pažymėda-
mas reikšmingą fondo indėlį į lietuvy-
bės puoselėjimą ir ilgametę tradiciją
remti akademinio jaunimo studijas.

Apdovanojimą priėmė Vydūno

fondo tarybos pirmininkas Leonas
Maskaliūnas ir Vydūno fondo valdy-
bos pirmininkas dr. Vytautas Čer-
nius. Kreipdamasis į Lietuvių dailės
muziejaus patalpose susirinkusius
lietuvių bendruomenės atstovus ir
Vydūno fondo rėmėjus, ministras V.
Ušackas išreiškė viltį, kad pažangioji
Lietuvos visuomenė perims gražias
tradicijas ir Lietuvoje netruks atsi-
rasti panašūs fondai, skiriantys sti-
pendijas ir paskolas įvairių sričių stu-
dentams.

Viešėdamas Čikagoje, Lietuvos
diplomatijos vadovas dalyvavo šv. Mi-
šiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, susitiko su Čikagos Lietuvių
Bendruomenės atstovais, papasakojo
apie Lietuvos įvykius, ekonominę
padėtį, atsakė į klausimus apie Lie-
tuvos ir Rusijos, Lietuvos ir JAV san-
tykius. Ministras taip pat apsilankė
Čikagos lietuvių krepšinio lygos var-
žybose, kuriose dalyvauja daugiau
kaip 10 krepšinio komandų, pasveiki-
no varžybų dalyvius.

Iš kairės: A. Norvilas, D. Cidzikaitė, N. Nausėdienė, M. Remienė, V. Šaulys, O. Daugirdienė, V. Momkus ir R. Jautokie-
nė. Jono Kuprio nuotr.

Vydūno fondo tarybos pirmininkas Leonas Maskaliūnas (k.) ir Vydūno fondo
valdybos pirmininkas dr. Vytautas Černius priėmė apdovanojimą iš Lietuvos
užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko. Laimos Apanavičienės nuotr.
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Žmonėms nugarą skauda dėl
įvairių priežasčių. Tad šįkart noriu
pakalbėti apie tai, kodėl žmonės pati-
ria nugaros skausmus ir kaip galima
tą skausmą gydyti.

Trumpa istorija

Jonui yra 41-eri, jis dirba staty-
bose. Jis yra sveikas, negeria vaistų ir
dažnai žaidžia krepšinį. Vieną dieną
jis darbo dienai pasibaigus lipa į au-
tomobilį ir jaučia plyštantį, aštrų
skausmą dešinėje pusėje, nugaros
juosmenyje. Jam skauda, kai jis paju-
dina nugarą arba keičia poziciją, jam
sunku vaikščioti. Skausmas neina į
kojas, kojos netirpsta, nekarščiuoja,
nepykina. Kai grįžta namo, Jonas šal-
do nugarą su ledu ir visą vakarą ilsisi
lovoje. Kitą dieną nugara vis dar ge-
rokai skauda, todėl Jonas nutaria
neiti į darbą, apsilanko pas gydytoją
pasitikrinti. Jis baiminasi, kad smar-
kiai susižeidė nugarą.

Gydytojas apžiūri Joną, paspau-
džia stuburą – jokio skausmo, bet de-
šinės nugaros juosmenį skauda, jis
spazmuoja. Dar patikrina kojos re-
fleksus, jutimus ir stiprumą. Viskas
normalu, bet Jonui skauda pasisukti
į dešinę pusę. Gydytojas nustato, kad
Jonas turi nugaros juosmens rau-
mens patempimą ir prirašo priešuž-
degiminių vaistų (,,Ibuprofen”), ledo
kompresus dviem dienoms ir nugaros
pratimus/patempimus. Liepia nekil-
noti daugiau negu 10 svarų, pataria
negulėti lovoje, bet nevengti kasdie-
ninių darbų – nusiprausti, valgyti,
apeiti aplink namą keletą kartų į die-
ną, kad nesustingtų nugara.

Statistika

Daugiau nei 80 proc. žmonių sa-
vo gyvenime turės bent vieną nu-
garos skausmo epizodą. Dauguma tų
epizodų praeis per keletą savaičių.
Kartais skausmai gali užsilaikyti il-
giau, bet 90 proc. nugaros skausmų
pagerės per keletą mėnesių. Gydy-
tojai dažnai patikrina pacientus, be-
siskundžiančius nugaros skausmais,
kadangi svarbu žinoti, ar tai nėra
rimtesnė nugaros skausmo arba kitos
ligos forma.

Ligos priežastys

Dažniausia nugaros skausmo
priežastis yra nugaros raumens pa-
tempimas arba uždegimas. Prisimin-
kite, kad pacientas gali patempti nu-
garą net ir mažai judėdamas arba
kilnodamas. Prieš keletą metų garsus
Amerikos beisbolo žaidėjas savaitę
negalėjo žaisti, nes patempė nugarą
po vieno nusičiaudėjimo. Nugaros
skausmai dažnai kyla dėl stuburo
problemų: osteofitų arba stuburo
slankstelių degeneracijos, stuburo
kanalo siaurėjimo. Jeigu skausmas
apima staiga ir eina iki kojų, gali būti
disko išvarža. Vyresniesiems pacien-
tams arba tiems, kurie turi osteopo-
rozę arba trauminį nugaros sužeidi-
mą, gali būti slankstelių lūžimas. Pa-
cientai su įvairiomis vėžio formomis
arba tie, kurie numetė daug svorio ir
dabar patiria labai stiprius nugaros
skausmus, yra rizika susirgti stubu-

ro kaulų vėžiu. Taip pat labai retai,
bet gali būti stuburo arba disko
infekcija.

Įvairios kitos ligos gali sukelti
nugaros skausmus, pvz., inkstų ligos:
akmenligė arba inkstų infekcija. Ke-
penų uždegimas arba tulžies puslės
uždegimas nuo akmenų gali sukel-
ti dešinės pilvo pusės skausmus.
Skrandžio infekcija, gastritas arba
kasos uždegimas irgi gali pasiųsti
skausmą į nugarą. Tam tikros mo-
terų organų problemos, kaip endo-
metriozė, kiaušidžių cistos ir mėne-
sinių skausmai, gali taip pat sukelti
skausmą nugaroje.

Svarbu prisiminti, kad net ir at-
likus daug tyrimų, kartais pacientai
nesužino tikslios nugaros skausmo
priežasties. Vis tiek yra svarbu pasi-
tikrinti pas gydytoją, nes įvairūs nu-
garos skausmai yra gydomi skirtin-
gais būdais.

Kokie pacientai dažniau patiria
nugaros skausmus?

Nutukę pacientai ir tie, kurie ne-
sportuoja, dažniau nejuda, dažnai
skundžiasi nugaros skausmais. Taip
pat ir žmonės su netaisyklinga laiky-
sena ir vyresni pacientai.

Nugaros skausmo
požymiai

Pagrindinis požymis yra nugaros
juosmens skausmas ir maudimas, ku-
ris stiprėja, pacientui judant arba
keičiant kūno padėtį. Pacientai su
inkstų infekcija arba akmenlige pa-
tiria aštrius nugaros skausmus, kuris
eina į kirkšnį ir lytinius organus,
kartais ir į kraują šlapume. Skaus-
mas, einantis iki kojų, arba sukelia
kojų tirpimą, gali būti dėl radikuli-
to.

Pavojingi požymiai

Pacientai būtinai turi aplankyti
gydytoją, jeigu turi rimtesnių požy-
mių kaip kojų silpnumą, kuris gali
būti nuo staigios disko išvaržos, ner-
vo užspaudimo. Jeigu žmogus staiga
negali suvaldyti tuštinimosi ir šlapi-
nimosi greičiausiai bus užspaustas
nervas. Tokiu atveju reikia važiuoti
tiesiai į greitąją pagalbą (emergency
room). Pacientai po trauminio nuga-
ros sužeidimo arba avarijos turėtų
tuoj pat apsilankyti pas gydytoją. Tie,
kurie patiria skausmą šlapindamiesi
arba turi aukštą temperatūrą, gali
turėti inkstų akmenligę arba infekci-
ją. Tokiems reikia gydytoją pamatyti
tą pačią dieną. Pacientai, numetę svo-
rio, arba vėžiu sergantys pacientai su
stipriu skausmu nugaroje gali turėti
kaulo vėžį. Jie taip pat turi kuo grei-
čiau apsilankyti pas gydytoją.

Redakcijos žodis

Nugaros skausmai
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Istorija tęsiasi

Jonas geria priešuždegiminius
vaistus sumažinti skausmą nugaroje,
dieną daro nugaros pratimus, ir šiek
tiek skausmas sumažėja. Bet po
dviejų savaičių nugarą jam vis dar
skauda, jam sunku dirbti, todėl jis
vėl aplanko gydytoją. Gydytojas
užsako stuburo rentgeną, visi kaulai
atrodo normalūs. Gydytojas pataria
Jonui lankyti fizinę terapiją, kur
daro gydomąjį masažą, stimuliuoja
raumenis elektra, deda šaltus ir karš-
tus kompresus, išmoksta pratimų
pastiprinti nugaros raumenis.

Po truputį Jono savijauta pa-
gerėja, ir kai vėl po keleto savaičių jis
aplanko gydytoją, tas pataria jam vėl
sugrįžti į darbą. Jis toliau dukart į
dieną atlieka nugaros pratimus,
jaučiasi stipresnis ir gali dirbti staty-
bose be skausmo.

Nustatymas

Svarbiausias ,,testas” yra gydy-
tojo patikrinimas. Gydytojas gali
patikrinti dėl rimtesnių ligų kaip in-
fekcija arba nervų užspaudimo, kuris
pareikalaus daugiau tyrimų. Jeigu
skausmas rimtesnis arba jis ilgai
nepraeina, gydytojas gali užsakyti
stuburo rentgeną, kur galima matyti
slankstelių osteoartritą, degeneraci-
ją, slankstelių lūžimus ir įgimtas
stuburo ligas. Taip pat dažnai užsa-
komas kraujo (nustatant leukocito,
kraujo nusėdimo skaičių), kepenų ir
šlapimo tyrimas, kuris gali patikrin-
ti, ar pacientas turi infekciją, inkstų
ligą. Jeigu rūpestį kelia vidaus liga,
gali patikrinti pilvo organų echos-
kopija dėl inkstų, aortos, kasos, ke-
penų ligų.

Jeigu galvojama, jog užspaustas
nervas arba įtariama radikulopatija,
o skausmas ilgokai nepraeina, net
vartojant vaistus ir darant pratimus,
gali padaryti MRI, kuris patikrins
stuburą dėl slankstelių degeneraci-
jos, diskų išvaržos, nervų užspaudi-
mo. Jei pacientas jaučia silpnumą ar
tirpimą kojose, EMG (elektromio-
grafija) patikrina nervų funkciją,
suranda vietą, kur gali būti užspaus-
tas nervas.

Gydymas

Svarbu visiems prisiminti, kad
dauguma pacientų, besiskundžiančių
nugaros skausmu (jei nėra rimtesnės
ligos kaip infekcija ar kaulo lūžis),
pasijaus geriau per keletą savaičių ir
dažnai pasveiks per keletą mėnesių
be operacijų ar stipresnių vaistų.

Iš pat pradžių žmogui, patirian-
čiam nugaros skausmą, patariu var-
toti priešuždegiminius vaistus ,,Ibu-
profen”, ,,Naproxen” arba ,,Celeb-
rex”. Tiems, kurie turi skrandžio ar-
ba inkstų problemų, turėtų pasitik-
rinti su gydytoju prieš pradedant
gerti priešuždegiminius vaistus, nes
gali kilti daugiau problemų. Pirmas
tris dienas jaučiant nugaros skaus-
mą tinka šaldyti nugarą su ledu, o po
to pradėti šildyti nugaros raumenis,
taip mažinant nugaros raumens
spazmavimą.

Pacientai turėtų daryti nugaros
pratimus, norint patemti raumenis
(stretches), padėti raumenims atsi-
palaiduoti. Kai raumenys mažiau
spazmuoja, pacientai gali pradėti
daryti pratimus, stiprinančius rau-
menis. Turint rimtesnį skausmą,
kartais tiktų aplankyti fizinį tera-
peutą dėl gydomųjų masažų, stimu-
liavimo elektra ir echoskopijos, ir net
akupunktūros.

Nukelta į 9 psl.

Tam tikri įvykiai tarnauja
mums kaip savotiški lakmuso
popierėliai, pasakantys, kur, lai-
kui bėgant, esame atsidūrę ir ko
turėtume siekti. Tokiu popierė-
liu laikyčiau ir štai jau 20 metų
kaip nugriautą Berlyno sieną.
Kaip primena žurnalas „Foreign
Policy”, net ir praėjus 20 metų,
šių dienų pasaulyje netrūksta
sienų, užkardų ir kitokių atitvė-
rimų. Žurnalas išskiria 5 tokias
sienas: Izraelio-Palestinos 60
metrų pločio saugumo sieną;
JAV ir Meksikos pasienio sieną,
šiuo metu nusidriekusią 990
kilometrų; Korėjos 4 kilometrų
pločio nukarintą zoną, skiriančią
Šiaurės ir Pietų Korėjas; Vagaho
sienos perėjimo punktą tarp
Indijos ir Pakistano ir Didžią-
ją Kinijos ugniasienę, kuri nuo
aukščiau suminėtų skiriasi tuo,
jog ji yra virtuali – interneto
cenzūros ir filtravimo sistema.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

ANDRIUS KUDIRKA, M.D.

www.seimosgydytojas.com

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
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Pasirašiau peticiją už
Hawaii nepriklausomybę!
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Edvardo Šulaičio straipsnis apie Hawaii valstijos sukaktuvinę šven-
tę (,,Draugas”, 2009 spalio 28 d.) nutraukė mano galvoje susiraiz-
giusių atsiminimų laiko voratinklius. Autorius trumpai paminėjo

seniau ,,Sandwich Island” vardu vadintos Hawaii salos istoriją. Jis taip
pat taikliai pastebėjo, kad ne visi gyventojai sutinka su Hawaii valstijos
dabartiniu statusu, tebevyksta akcijos dėl atsiskyrimo nuo JAV. Visai ne-
tikėtai prie tos akcijos teko prisidėti ir man asmeniškai. Tai įvyko 1995
metų žiemą, lankantis Oahu saloje.

Užsirašėme vienai išvykai autobusu po salos parkus ir paplūdimius.
Vienoje sustojimo vietoje pastebėjome palapinę, po kuria buvo stalelis su
informacine literatūra. Už stalelio sėdėjo pora jaunuolių. Iškaba prieš
stalelį sakė, kad čia esama Hawaii nepriklausomybės sąjūdžio atstovų.
Turėdami laiko, prie jų prisiartinome ir užkalbinome. Su Hawaii pašneko-
vais kalbėjome angliškai, bet pasisakėme esą lietuviai. Jie tuoj pat atkuto,
pagyvėjo, nes, jų įsitikinimu, Lietuva ir kitos Pabaltijo šalys labai gerai su-
pranta jų laisvės troškimus. Jų teigimu, šios šalys tuo metu buvo vienos
iš stipriausių Hawaii nepriklausomybės siekimo rėmėjų, nes pačios buvo
patyrusios svetimųjų okupaciją. Po ilgesnio pokalbio jie pakvietė pasira-
šyti peticiją, reikalaujančią, kad JAV peržiūrėtų Hawaii valstijos teisinį
statusą ir jiems grąžintų turėtą nepriklausomybę. Be dvejonių abu su
žmona tas peticijas pasirašėme. Matyt, jos pasirašymas istorijos tėkmės
nepakeitė, nes štai po keturiolikos metų Hawaii atšventė savo, kaip vienos
iš JAV valstijų, auksinį jubiliejų. Tačiau, kaip E. Šulaitis teisingai paste-
bėjo, numatytas iškilmingas paminėjimas buvo supaprastintas, nes neno-
rėta išpuolių iš gyventojų, kurie siekia nepriklausomybės.

Būdamas Hawaii, nusipirkau muzikinę plokštelę, kur dauguma dai-
nų yra atliekamos havajiečių kalba. Dėžutėje buvo išspausdintas jų verti-
mas ir į anglų kalbą. Į akį krito viena protesto daina prieš Hawaii aneksi-
ją. Noriu vienu jos posmeliu pasidalinti: ,,Mes neturime jokių apgai-
lestavimų / Dėl krūvų valdiškų fondų./ Mes esame patenkinti akmeni-
mis,/ Stebėtinu krašto maistu.” Jis man reiškia, kad čiabuviai geriau val-
gytų akmenėlius, negu pasiduotų kitai valstybei ir prarastų savo neprik-
lausomybę.

Prieš Hawaii salų karinę okupaciją ir aneksiją 1898 metais, Hawaii
buvo nepriklausoma valstybė, turėjusi tarptautinį pripažinimą. Hawaii
gyventojų laisvės troškimas teberusena. Pernai metais du mėnesius pasi-
vadinusi Hawaii karalystės valdžia buvo taikingai užėmusi Iolani kara-
liaus rūmų sodelį, ten pastatė palapinę, simbolizuojančią karalystės tęsti-
numą. Jos prakilnybė Mahealani Kahau, savo giminystę siejanti su pasku-
tiniuoju Hawaii karaliumi, buvo išrinkta krašto karalaite. Savo tinkla-
lapyje šio sąjūdžio grupė skelbia, kad ji norinti panaikinti įstatymus bei
taisykles, primestas okupacinės jėgos ir atstatyti Hawaii nepriklausomy-
bę. Šiai grupei priklauso apie tūkstantis rėmėjų. Ji yra viena iš daugelio
grupių, siekiančių krašto nepriklausomybės. Hawaii salose yra apie
200,000 čiabuvių gyventojų. Viso Hawaii gyvena 1,3 mln. gyventojų.

Skriaudos havajiečiams prasidėjo 1893 metais, kai maža cukraus
plantacijų savininkų ir kitų prekybininkų grupė nuvertė esamą monar-
chiją. Jiems talkino JAV laivynas ir iš jo išlaipinta kariuomenė. Tuo metu
buvusi karalienė Liliuokalani buvo priversta atsižadėti turėtos karūnos, ji
buvo įkalinta Iolani rūmuose, Honolulu mieste. 1898 metais Hawaii JAV
buvo aneksuota, o 1959 metais tapo 50-tąja JAV valstija. Tais metais 90
proc. Hawaii gyventojų balsavo už naują valstijos statusą.

Kitos nepriklausomybės siekiančios grupės atstovas Leon Siu teigia,
kad Hawaii karalystė buvo nelegaliai nuversta. Sukilėliai sudarė neteisėtą
vyriausybę ir kraštą perleido JAV kontrolėn. ,,Niekada nebuvo teisėto per-
vedimo ar reikiamų dokumentų sudarymo. Mes toliau pripažįstame Ha-
waii karalystę”, – kalbėjo Siu. Jo turimomis žiniomis, yra užmegzti ry-
šiai su kitomis valstybėmis, siekiant tarptautinio Hawaii nepriklausomy-
bės pripažinimo. Peržiūrimos seniau sudarytos sutartys su kitomis šali-
mis, įskaitant ir Didžiąją Britaniją.

Nepriklausomybės puoselėtojų grupės primena taip vadinamą Atsi-
prašymo rezoliuciją, kurią prez. Bill Clinton pasirašė 1993 metais. JAV gy-
ventojų vardu prezidentas atsiprašė havajiečių už buvusį perversmą.
Tarptautinės teisės profesorius Francis Boyle (University of Illinois) tei-
gia, kad teisiškai reikalavimas atstatyti karalystę yra visiškai pagrįstas.
Nuo 1992 m. jis yra nepriklausomybės siekiančių grupių patarėjas. Minė-
tas profesorius 1998 m. JAV Aukščiausiame Teisme iškėlė bylą, reikalau-
jančią nepriklausomybės atstatymo ir reparacijų už padarytą žalą. Keletą
kartų šį reikalą peržiūrėjęs Aukščiausias Teismas priėjo išvados, kad bu-
vusi karalystė negali būti pripažinta esančia karalyste ir todėl neturi pri-
ėjimo prie JAV Aukščiausiojo Teismo.

Dabar yra galvojama, kad su laiku Hawaii susilauks daugiau tarptau-
tinio diplomatinio pripažinimo, kuris įgalintų kelti teisinę bylą tarptau-
tiniame teisme. Sektinu pavyzdžiu Hawaii nepriklausomybės siekėjai
laiko Indijos Mahatma Gandhi, kuris sugebėjo atsikratyti Britų imperijos
jungo. O ar Lietuva paremtų havajiečių pastangas vėl tapti nepriklauso-
ma valstybe?

Laikas prabėgo taip greitai. Dvi-
dešimt metų. Ar mes patenkinti? Ką
mes įsivaizdavome pirmosiomis re-
voliucijos dienomis 1989 metų lap-
kritį? Ko mes laukėme po komuniz-
mo žlugimo. Ar tikrai tai buvome
mes, kurie nuvertė komunizmą? To-
kius klausimus, prabėgus 20 metų
nuo Berlyno sienos griūties, kelia
1989 metų studentų rengtų demon-
stracijų Prahoje vadovas ir buvęs
Čekijos Senato narys Martin Mejs-
trik. Pateikiame sutrumpintą jo
straipsnį Laisvosios Europos radijo
internetinei svetainei.

Komunistinės diktatūros metais
suklastotose politinėse bylose buvo
nuteisti 264 tūkst. Čekoslovakijos
piliečių. 284 iš jų buvo nuteisti mir-
ties bausme ir nužudyti. Manoma,
kad komunistų įsteigtuose kalėji-
muose ir darbo stovyklose mirė 8
tūkst. žmonių. Mažiausiai 240 tūkst.
čekoslovakų pabėgo iš šalies. Tai bu-
vo šalies elitas, kurio mums vis dar
trūksta.

320 piliečių, bandžiusių pabėgti į
laisvą pasaulį, buvo nužudyti pasie-
nyje. 100 iš jų tiesiog iškepė ant elek-
tros laidų, juosusių Geležinę uždan-
gą. Per 1968 metų okupaciją ir kitą-
met vykusias demonstracijas buvo
nušauti 113 žmonių. Komunisti-
niuose kalėjimuose mirė šimtai gi-
musių ar negimusių kūdikių, nes taip
vadinamame proletariato režime į
kalėjimus buvo grūdamos ir nėščios
moterys, o jų vaikai buvo „nelaukia-
mi”.

Buvo sugriauti mažiausiai 2
tūkst. šeimos ūkių – ūkiai buvo už-
grobti, apiplėšti, o šeimoms liepta
keltis kitur. Komunistai žudė dvasi-
ninkus ir vogė bažnyčios bei religinių
ordinų turtą. Komunistai buvo atsa-
kingi už savo politinių oponentų gro-
bimus ir žudymus tiek šalies viduje,
tiek užsienyje. Aštuntajame ir devin-
tajame dešimtmečiuose jie rėmė tarp-
tautinį terorizmą, kuriuo buvo sie-
kiama išvesti iš pusiausvyros de-
mokratiškas Vakarų valstybes.

Politiniams oponentams dažnai
nebuvo leidžiama užsiimti sava pro-
fesija. Jų šeimos nariai neturėjo tei-
sės į aukštesnį išsilavinimą. Savi-
raiškos laisvė, susirinkimų laisvė ir
laisvė keliauti buvo paneigtos. Iš
žmonių buvo atimta teisė rinkti savo
atstovus. Politinis aktyvizmas buvo
uždraustas.

Atskirti nuo pasaulio

Kuriam laikui paliekant šias

tiesiogines totalitarizmo aukas, aš
teigčiau, kad veikiausiai pats rim-
čiausias komunistų nusikaltimas bu-
vo tas, kad jie mus visus – 15 mln.
žmonių – atkirto nuo išorinio pasau-
lio. Daugiau nei 40 metų mes kaip da-
lis siaubingo bandymo buvome augi-
nami uždarame šiltnamyje. Mes ne-
galėjome keliauti. Mes neturėjome
informacijos apie tai, kas vyksta nor-
maliame, demokratiniame pasaulyje.

Mūsų smegenys buvo nuolatos
plaunamos kasdiene idiotiškos propa-
gandos kruša. Mokyklos ir univer-
sitetai buvo atskirti nuo globalinės
akademinės bendruomenės. Neat-
vykdavo jokie užsienio dėstytojai.
Nebūdavo Vakaruose įprastų knygų
ar akademinių žurnalų. Literatūra,
filmai, vaizduojamasis menas, muzi-
ka, teatras – viskas buvo cenzūruoja-
ma. Jie užkimšo visas vakarietiškas
radijo stotis, net tas, kurios tik grojo
muziką. Jie atėmė Vakarų laikraščius
ir žurnalus. Tai buvo absoliutus, vi-
siškas atskirtumas. Per 40 metų ko-
munistai nuniokojo šalį. Jie nunioko-
jo ekonomiką, aplinką, visuomenę.
Veikiausiai būtent visuomenę jie
pažeidė labiausiai. Jie nuniokojo čekų
ir slovakų elitą. Ko nesugebėjo naciai,
komunistai užbaigė.

Vos per 40 metų jie sugriovė tei-
sinę sistemą, įstatymų leidžiamąją
valdžią, teise paremtą valstybę. Iš
sąmonės jie ištrynė bet kokią užuo-
miną apie įstatymo raide paremtą
mąstymą. Mes buvo atpratinti nuo
įpročio prisiimti atsakomybę už savo
gyvenimus ir sprendimus, nes jie
žinojo geriausiai ir visi rodantys ini-
ciatyvą buvo baudžiami.

Per šiuos 40 metų mūsų tauta
pamiršo, kas yra laisvė ir demokrati-
ja. Tiesa, mes troškome laisvės dėl
tam tikros laisvės idėjos. Tačiau, kai
buvome paleisti iš savo narvo, nesu-
gebėjome judėti laisvėje. Net ir po 20
metų dalis tautos to negali ir veikiau-
siai niekada negalės.

Komunistinės pagirios

1989 metais mums buvo suteikta
galimybė, ir mums sekasi santykinai
neblogai. Mes esame dalis platesnio
pasaulio. Mūsų vaikai auga tam tik-
roje demokratijoje. Jie gali keliauti,
gali studijuoti užsienyje. Jie kalba
daugeliu kalbų ir laiko raktus, kurie
gali atidaryti duris į kitus pasaulius.
Vis dėlto ne viskas yra gerai.

Galima ilgai pasakoti apie mūsų
nusivylimus ir „elito”, taip vadinamų
68-ųjų metų žmonių, išdavystę, įvyk-
dytą dešimtajame dešimtmetyje. Ga-
lima ilgai kalbėti apie absurdišką ko-
munistinių nusikaltimų tyrimą.

Galima ilgai kalbėti apie kronas,
kurias pavogė ar iššvaistė pramonės
kapitonai, kurie tuo metu buvo giria-
mi. Galima kalbėti apie slaptas poli-
tinių partijų sąskaitas, apie kurias
visi žinojo, tačiau niekados nieko
nedarė, nes, kaip sakoma, „karpis
niekada neišsekins savo paties kūd-
ros”. Galima kalbėti apie mafiją,
kurios metastazės persimetė į polici-
ją, teisinę sistemą, politiką. Tačiau
nėra prasmės kalbėti apie šiuos
dalykus. Po 20 metų mūsų žiniasklai-
da nuolatos apie tai kalba, tačiau
nieko nėra daroma.

Aš eičiau dar giliau ir bandyčiau
pažvelgti, kodėl yra būtent taip. Aš
buvau vienas Nukelta į 8 psl.

20 METŲ PO KOMUNIZMO
ŽLUGIMO: KOMUNISTAI

VIS DAR SU MUMIS

Dabar, po 20 metų, man
aišku, kad 1989 metais lai-
mėjome ne mes, o komu-
nistai. Jie liko komunistais
ir bus jais amžinai, nesvar-
bu, kaip jie vėl ir vėl persi-
dažytų savo raudoną spal-
vą. Ir mes patys nesuge-
bėjome iš savo galvų iš-
rauti komunistinio stiliaus
mąstymo.
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IX Išeivijos lietuvių dainų šven-
tės Toronto mieste dainų žodžių vai-
kams konkurse antrą vietą laimėjo
Vida Augulytė-Bučmienė iš Cleve-
land, Ohio su poema ,,Buvo žodis Lie-
tuva”.

Kas ateina pirmiau – ar žodis, ar
melodija? Ar melodija įkvepia žodinę
kūrybą? O gal žodis pakužda melodi-
ją kūriniui, kuris tampa nauja daina?
Tai klausimai, kuriems gal nėra vie-
no, bendro atsakymo, nes kūryba pa-
čia savo esme yra dinamiškas reiš-
kinys.

Pasaulį išvys nauja daina vai-
kams ,,Buvo žodis ‘Lietuva’”, kuri
pirmą kartą bus atlikta 2010 m. lie-
pos mėn. 1–4 d. dainų šventėje To-
ronto, Kanadoje. Naujos dainos auto-
rė – Vida Augulytė-Bučmienė, muzi-
ką dainai sukūrė kompozitorius Ri-
mas Biliūnas.

Vida Bučmienė savo eilėraštyje
labai įdomiai gvildena paties žodžio
,,Lietuva” reikšmę jaunimui, jo bran-
dinimą. Ji seka, kaip tas žodis su-
prantamas nuo pat lopšio, ką jis reiš-
kia jaunuoliui bręstant, jam subren-
dus, dar kartą primena, kad žodis
,,Lietuva” turi būti skiepijamas nuo
lopšio.

Buvo žodis LIETUVA

Dar vaikystės aušroje
buvo žodis LIETUVA.

Sakė tėtis ir mama,
kad už marių tolima
žydi žemė mums sava.
Ji vadinas – LIETUVA.

Taip išdygo manyje
mielas žodis LIETUVA.

Buvo šokis ir daina
su trispalve vėliava,
mokykla ir stovykla
ir skambi sena kalba.

Štai kaip augo manyje
aukso žodis LIETUVA.
O kai pajutau aš ją,
žavią savo drauguose,
supratau, kad Lietuva
klesti mūsų širdyse.

Taip pražydo manyje
gyvas žodis LIETUVA.

Mūsų žemė Lietuva
Mano sieloje gyva.
Neužges jau niekada
Meilė mano širdyje,
Man lopšely įžiebta
Švento žodžio LIETUVA.

Susipažinkime su V. Bučmiene

Vida gimė Kaune. 1944 m. tėvai,
abu mokytojai, gelbėdamiesi nuo be-
siartinančių sovietų, pasiėmę tik tiek,
kiek pajėgė panešti – vaikelį Vidą ir
2–3 lagaminus, pasitraukė į Vokietiją.
Čia Vida Schwabisch-Gmund stovyk-
loje baigė keturių skyrių pradžios
mokyklą, o 1950 m. atvyko į JAV.

Cleveland mieste baigė Šv. Jurgio
parapijos mokyklą, Notre Dame Aca-
demy, Vysk. Valančiaus aukstesniąją
lituanistinę mokyklą ir aukštesniuo-
sius pedagoginius lituanistikos kur-
sus. 1961 m. Case Western Reserve
University apgynė matematikos ba-
kalauro ir magistro laipsnius. Taip
pat gavo aukštesniosios mokyklos
mokytojos pažymėjimą. Kaip papildo-
mą dalyką studijavo chemiją ir fiziką.
Kasdieninę duoną užsidirba mokyto-
jaudama gimnazijoje, dėstydama ma-
tematiką, fiziką ir chemiją įvairiose
Cleveland apylinkių gimnazijose.

Nuo 1970 m. Cleveland Šv. Kazi-
miero lituanistinėje mokykloje Vida
dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Mo-
kyklos scenai parašė šešis vaizdelius
ir kelis radijo montažus. 1982 m. JAV
LB Švietimo tarybos paprašyta, suor-
ganizavo neakivaizdinę lituanistinę
mokyklą ,,Židinys” – paruošė papildo-
mos mokomosios medžiagos visoms
klasėms nuo darželio iki 12 klasės,
taip pat ir lietuviškai nekalbantiems.
Nuo 1998 m. vadovauja ir dėsto
,,Aušros” aukštesniajai lituanistinei
mokyklai Cleveland. Nuo 2004 m.
pridėjo lietuviškai nemokančių klases
suaugusiems ir paaugliams. Vien-
kartines paskaitas apie tautines mo-
kyklas Vida skaitė Cleveland State
University (1977 m.) ir Notre Dame
kolegijoje (1979 m.). Ji parašė 9 kny-

Buvo žodisBuvo žodis
,,Lietuva”,,Lietuva”

Vida Augulytė-Bučmienė iš Cleve-
land, Ohio, laimėjusi IX Išeivijos lie-
tuvių dainų šventės Toronto mieste
poezijos konkursą dainai vaikams.

gas, kurias išleido JAV LB Švietimo
taryba: ,,Galvosūkiai”, ,,Lietuvių kal-
bos gryninimo ir turtinimo prati-
mai”, ,,Šimtas žaidimų dideliems ir
mažiems”, įvairiausių lietuvių kalbos
pratimų įvairiems skyriams ir t.t.

Vida visą savo gyvenimą praleido
su vaikais ir jaunimu, todėl nestebi-
na, kad jos kūrinys ,,Buvo žodis ‘Lie-
tuva’” taip taikliai atspindi jaunimo
brandinimą ir to brangaus žodžio
supratimą. Pakalbinau Vidą, norė-
dama sužinoti, kas ją įkvėpė kurti ir
dalyvauti IX Dainų šventės poezijos
konkurse.

– Kas paskatino sukurti šias
eiles? Iš kur ateina įkvėpimas?

– Rašyti norėjau iš mažens. Kon-
kurencijos dvasią turbūt paveldėjau
iš tėvo. Jis buvo linkęs bet ką daryti
ne tik gerai, bet pagal galimybes ge-
riausiai – jeigu įmanoma, geriau už
kitus. Konkursėliuose dalyvauti pra-
dėjau būdama moksleivė.

Kartą didysis Cleveland dien-
raštis siūlė skaitytojams atsiųsti gir-
dėtus juokingus vaikų posakius. Už
geriausius žadėjo užmokėti po kelis
dolerius ir išspausdinti. Pabandžiau.
Pasisekė! Anais laikais tokios sumos
(3–5 dol.) užteko viskam, ko reikėjo
suknelei pasisiūti. Kelios minutės
rašymo, 3-jų centų pašto ženklas, ir
galėjai pasisiūti suknelę – puiku! Žur-
nalas mokėjo po 5 dol. už gerus pa-
tarimus šeimininkėms. Pabandžiau,
ir vėl pasisekė. Mokykliniuose kon-
kursuose dažnai nebūdavo piniginių
premijų, bet gaudavau gražų pažy-
mėjimą, mokytojos pagirdavo, kartais
tėvelis dar dovanėlę nupirkdavo.

Dabar piniginės premijos man
nesvarbu. Jeigu tema įdomi, užduotis
nesunki (pvz., niekad nedalyvauju
konkursuose, kur reikia ką nors nu-
piešti, nes tai būtų arčiau kančios ne-
gu malonumo) ir nepareikalauja daug
laiko (nerašau romanų), smagu pa-
bandyti, išsireikšti, pasidalyti min-
timis.

Šiame konkurse laimėti nesitikė-
jau, bet kadangi vaikams rašyti ne-
sunku, pabandžiau vieną eilėraštį pa-
rašyti. Iš kur ateina įkvėpimas? Atei-
na mintis ir tiek. Gal, kad vaikystėje
pamėgau grožinę literatūrą, visą gy-
venimą mėgau skaityti.

– Ar žodžiai jungiasi iš karto,
ar reikia dailinti? Kada žinote,
kad kūrinys pabaigtas?

– Ir tarp rimtų rašytojų retas vis-
ką parašo iš karto ir leidyklai išsiun-
čia netaisytą rankraštį. Pažiūrėjus į
rimtų rašytojų rankraščius, matyti,
kad beveik visi savo rankraščius dar
taisė, braukė, žodį kitą įterpė. Ir tai
greičiausiai nebe pirmasis juodraštis,
o perrašytas, leidyklai paruoštas
švarraštis, kuriame dar padarytos
paskutinės pataisos. Tik dabar, ra-
šant kompiuteriu, taip lengva taisyti,
kad ateičiai nebeliks kūrybos proceso
pėdsakų.

Maironiui būnant gyvam išleisti
šeši ,,Pavasario balsų” leidimai, ir
kiekvienas buvo taisytas, papildytas,
pakeistas. Jeigu tokie rašytojai taisy-
davo, tai kaip eilinė mokytoja, suma-
niusi ką nors parašyti, netaisys?
Rašytojai dažniausiai įdeda daugiau-
siai pastangų į tas kūrinių dalis, ku-
rios pabaigtame kūrinyje skamba na-
tūraliausiai, sklandžiausiai.

Taigi, ir man tenka braukyti,
trinti, taisyti. Pabaigusi padedu ke-
lioms dienoms, tada vėl peržiūriu.
Jeigu atrodo tvarkoj, išsiunčiu. Ir
kartais po savaitės kitos gailiuosi,
kad per greit išsiunčiau, kad būtų
reikėję dar ką nors pakeisti.

– Papasakokit apie konkursą
laimėjusį eilėraštį ,,Buvo žodis
‘Lietuva’”.

– Eilėraščio tema – kaip užsieny-
je gimęs ir augantis vaikas įsisavina
lietuvybės jausmą. Tai prasideda nuo
tėvų ar senelių pasakojimo – žodžio.
Žodžio galia pabrėžia biblinę aliuziją
– ,,Pradžioje buvo žodis”. Iš to kilo ei-
lėraščio antraštė ir pagrindiniai žo-
džiai.

Toliau rodau, kaip tas įaugimas į
tautą vystosi, stiprėja – per mokyk-
las, organizacijas, kultūrą, draugus.
Čia tinka paralelizmas, žmogaus gy-
venimo palyginimas su gamta, taip
dažnai pasikartojantis mūsų tau-
tosakoje (dygo, augo, pražydo…), ir
literatūrinis laipsniavimas, įspūdžio
stiprėjimas – žodis mielas, brangus,
gyvas, šventas. Jau įrašius šiuos ke-
turis žodžius, staiga dingtelėjo, kad
bendrinėje kalboje žodis ,,brangus”
kirčiuojamas galūnėje, o ne šaknyje,
kaip mano gimtoje kupiškėnų tarmė-
je. (Pati gimiau Kaune ir augau sve-
tur, bet sakau, kad kupiškėną galima
pašalinti iš Kupiškio, bet nepašalinsi
Kupiškio iš kupiškėno, bent iki tre-
čiosios kartos.) Teko ieškoti kito dvis-
kiemenio pažyminio. Mintimis per-
kračiusi pirmosios linksniuotės būd-
vardžius, tinkamo neradau. Išeitis –
nederinamasis pažyminys. Greit pa-
sirinkau žodį ,,aukso” – brangumo
metonimiją. ,,Aukso” taip pat aso-
nansu atliepė žodį ,,augo” (,,augo ma-
nyje/aukso žodis…”).

– Koks jausmas pirmą kartą
išgirdus savo sukurtus žodžius
su muzika?

– Dar negirdėjau. Bus labai įdo-
mu ir, tikiuosi, malonu išgirsti.

– Kas skatina kurti?

– Noras išsireikšti, pamėginti ką
nors naują.

– Kas kliudo kūrybiniam iš-
siliejimui?

– Laiko stoka. O mokiniui ar stu-
dentui – priekabus, pedantiškas mo-
kytojas ar profesorius, kuris kabinasi
prie kiekvienos mokinio išsakytos
minties (,,tavo nuomonė klaidinga,
tavo įsitikinimas klaidingas…”). Tai
patyriau savo kailiu 11-toje klasėje.

– Ar ketinate rašyti eiles ir
toliau?

– Nesu poetė. Eilėraščių nerašiau
(na, neskaitant to, kas būdavo anglų
kalbos mokytojų užduota arba ką ra-
šydavau gimnazijoje per itin nuobo-
džias istorijos pamokas) ir neketinu
rašyti. Mano žanrai – esė, reportažas,
vadovėlis. Ką nors panašaus į grožinę
literatūrą kūriau tik atsitiktinai ar iš
reikalo: vaizdelius mokyklos scenai;
trumpus apsakymėlius su užduotimis
gramatinių pratimų knygose (vietoj
tarpusavyje nesusijusių sakinių), kad
mokiniams būtų įdomiau nurodytas
užduotis atlikti; eilėraštuką vaikams
sakyti šokant per virvutę (knygelėje
,,Šimtas žaidimų dideliems ir ma-
žiems”).

– Dėkojame, kad prisėdote
prie tuščio lapo ir taip taikliai
poemoje nusakėte mūsų, išeivijo-
je gimusių/ augančių, išgyven-
imus. Tikiuosi, kad 2010 m. IX
Išeivijos lietuvių dainų šventėje
Toronto mieste, Kanadoje, išgir-
dus Jūsų dainą ,,Buvo žodis
LIETUVA”, tikrai mumyse pražys
šventas žodis ,,Lietuva”!
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DALIA CIDZIKAITÈ

Šešiolika metų gyvuojančio Drau-
go fondo (DF) nariai (Fondas įkurtas
1993 metais lapkričio 12 d.) š. m. lap-
kričio 7 d., šeštadienį, rinkosi į Jau-
nimo centro Čiurlionio galeriją, į kar-
tą metuose šaukiamą Fondo suva-
žiavimą.

Suvažiavimą atidariusi DF tary-
bos pirmininkė Marija Remienė ap-
gailestavo dėl, palyginti su kitais su-
važiavimais, gana kuklaus Fondo na-
rių dalyvavimo, o ir apskritai, narių
Fonde mažėjimo. Jei prieš ketverius
metus buvo išsiųsta beveik pusantro
tūkstančio laiškų DF nariams, tai
šiais metais jų išsiųsta tik šiek tiek
daugiau nei tūkstantis, ir iš tų pačių
apie trisdešimt sugrįžo, nepasiekę ar
neradę savo adresato.

Vis dėlto, nežiūrint negausaus
narių dalyvavimo suvažiavime, Man-
datų komisijos pirmininkas Antanas
Valavičius užtikrino, jog šiame suva-
žiavime kvorumas yra (iš viso už-
siregistravo 27 nariai ir 100 narių su
įgaliojimais; šiuo metu DF yra 932
nariai).

Prieš suvažiavimui prasidedant
invokaciją sukalbėjo kun. Antanas
Gražulis, SJ. Suvažiavimui pirminin-
kavo DF tarybos narė dr. Ona Dau-
girdienė, sekretoriavo Nijolė Nau-
sėdienė.

Ar esame pasiruošę
pokyčiams?

Suvažiavime negalėjus dalyvauti
,,Draugo” leidėjų tarybos pirminin-
kui Sauliui Kupriui (dalyvavo keletas
kitų tarybos narių – Juozas Poli-
kaitis, Vaclovas Momkus ir M. Re-
mienė), apie dienraščio redakcijos
veiklą papasakoti buvo pakviesta
,,Draugo” vyr. redaktorė dr. Dalia Ci-
dzikaitė. Trumpai apžvelgusi jos
vadovaujamos redakcijos darbą bei
patį dienraštį, ji susitelkė ties šiuo
metu dažnai pokalbiuose ir kitur
iškylančias tris temas.

Pirmoji yra reklama ir reklama-
vimasis „Drauge”. Pasak Cidzikaitės,
nesunku pastebėti, jog kituose lietu-
viškuose laikraščiuose reklamų yra
kur kas daugiau nei „Drauge”, o
reklama, kaip žinia, galėtų sudaryti
gana didelę dienraščio pajamų dalį.
Dalis tos reklamos galėtų pasirodyti
dienraščio internetiniame puslapyje.
To pageidautų jaunesnės kartos
lietuviai. Šiuo metu „Draugas” ne-
turi atskiro žmogaus, kuris rūpintųsi
reklamų paieška.

Antroji tema yra internetinė
„Draugo” svetainė. Dar pernai me-
tais DF suvažiavime „Draugo” lei-
dėjų tarybos pirmininkas sakė, jog jei
ne kitais metais, tai dar kitų metų

pradžioje skaitytojai galės internete
perskaityti visą „Draugą”. Kol kas šis
pažadas nėra įvykdytas. Patobulinta
dienraščio svetainė galėtų tarnauti ir
kitiems tikslams, pastebėjo Cidzi-
kaitė: jau minėtam reklamavimuisi,
tiesioginiam skaitytojų dalyvavimui
komentuojant straipsnius, išsakant
savo nuomonę, pagaliau, ieškant
naujų prenumeratorių arba pratę-
siant jau esamas.

Trečioji tema yra anglų kalbos
įvedimas „Drauge”. Čia vieningos
nuomonės nėra: vieni pasisako už,
kiti – prieš. Pasak dienraščio vyr.
redaktorės, šio klausimo kėlimas
rodo, jog yra žmonių, kurie norėtų
dienraštyje ar tik jo svetainėje inter-
nete matyti ir anglų kalba pateikia-
mas žinias, naujienas, straipsnius.

Savo pranešimą vyr. redakto-
rė pabaigė visiems – tiek redakcijai,
tiek leidėjams, DF nariams bei skai-
tytojams – taikomu klausimu: „Drau-
gui” peržengus 100 metų slenkstį, ar
esame pasiruošę keistis ir, jei taip,
kaip?

M. Remienė tiki, jog „Draugas”
ir toliau gyvuos

DF tarybos pirmininkė savo pra-
nešime prisiminusi Fondo įkūrimo
aplinkybes ir jį įkūrusį kun. Viktorą
Rimšelį, MIC, pabrėžė, jog jei ne DF,
,,Draugas” būtų užsidaręs prieš
aštuonerius metus. Ne paslaptis, jog
Fondas dienraštį remia gana stam-
biomis sumomis. Vien 2005 metais
Fondas dienraščiui davė 180 tūkst.
dol. Šiuo metu padėtis yra nusisto-
vėjusi, tiesa, pats DF nemažai nuken-
tėjo dėl finansinės visą pasaulį apė-
musios krizės.

Šių metų „Draugo” renginius,
kurie prasidėjo dar kovo mėn., Fon-
das parėmė tik 36 tūkst., čia ne-
įskaičiuoti DF išmokėti honorarai ir
kultūriniam priedui, kurį Fondas iš-
laiko, skirti pinigai. M. Remie-
nė pasidžiaugė, jog už šiais metais
išleistą „Draugo” šimtmečiui skirtą
istorinį leidinį ,,‘Draugas’ – 100. Už
tikėjimą ir lietuvybę” prenumera-
torių ir rėmėjų dėka nereikėjo imti
pinigų nei iš DF, nei iš ,,Draugo” ad-
ministracijos. Jubiliejinis pokylis,
įvykęs spalio 17 d., atnešė nemažą
pelną. Nors jame dalyvavo tie patys
skaitytojai ir rėmėjai, naujovių įnešė
pokylio pirmininkas dr. Jonas Pruns-
kis. Net ir jo vaikai, jaunieji ateiti-
ninkai, su draugais, pokylio metu
platinę loterijos bilietėlius, „Drau-
gui” uždirbo 2,550 dol.

Praėjusiais metais DF narių
suvažiavime buvo iškeltas klausimas
leisti patikrinti DF iždą profesiona-
liam sąskaitybininkui. Tai buvo pa-
daryta Alvydo J. Joniko š. m. rugsėjo

Draugo fondo nariai rinkosi į metinį suvažiavimą
14 d. Jo išvadų apie DF sąskaitos
knygas bei jų vedimą santrauka buvo
paskelbta š. m. spalio 9 d. „Drauge”.

2009 metais buvo skelbti du DF
pavasario ir rudens vajai. Kiekvie-
nam vajui pagalvojama apie kokią
nors malonią smulkmeną nariams.
Šiais metais narys, paaukojęs 100
dol., iš DF gavo Širvintų miestelio
mokinių nuaustą juostelę ,,Draugui –
100”.

DF tarybos pirmininkė sakė, jog
Fondo taryba dirba sutartinai, ir nors
posėdžiaujama du tris kartus į metus,
darbai atliekami laiku. Neapsieinama
ir be talkos, ypač Antano ir Viktorijos
Valavičių, Rūtos ir Viktoro Jautokų ir
kt.

Remienė savo pranešimą pabaigė
viltingai: prisiminusi šiais metais
,,Draugo” pokylyje dalyvavusio Ma-
rijonų provincijolo Dan Cambra pa-
linkėjimo dienraščiui gyvuoti dar 25
metus, DF tarybos pirmininkė išreiš-
kė viltį, jog „Draugas” gyvuos ir dar
ilgiau.

DF finansai: akcijų vertė
nekrenta, aukų mažėja

DF iždininkas Leopoldas von
Braun pristatė paskutinių dienų
finansinę Fondo ataskaitą. Šiuo metu
DF grynų pinigų turi 19,400 dol., per
mėnesį ta suma pasipildė dar apie
3,000 dol., atėjusiais iš vajaus, tad
banke dabar yra 22,500 dol. Inves-
ticijų srityje padėtis po truputį gerė-
ja, todėl ir nuostolis šiais metais
žymiai mažesnis. Akcijose DF turi
investavęs apie 570,000 dol. Iš viso
turima beveik 600,000 dol.

Aukų iki šiol sulaukta apie
40,000 dol., nemažą šios sumos dalį –
10,000 dol. – sudaro palikimas, pa-
siekęs DF iš Connecticut valstijos.

Šiais metais ,,Draugą” su hono-
rarais ir paskolomis DF parėmė su
maždaug 65,340 dol. Paties Fondo
išlaidos yra 2,710 dol., iš kurių di-
džiausią dalį sudaro pašto ir pava-
sario vajaus išlaidos.

Krizės metu
DF nepanikavo

DF finansinis patarėjas Gytis
Kavaliauskas, trumpai apžvelgęs šių
metų ekonominę krizę ir dabartinę
visos rinkos padėtį, kalbėdamas apie
DF investicijas pastebėjo, jog pirmoji
metų dalis, kaip ir apskritai visoje
biržoje, buvo labai nekokia, o štai
antroje metų pusėje ji ėmė pamažu
atsigauti. Nuo spalio 30 d. DF akcijų
vertė yra pakilusi maždaug 22 proc.,
o jeigu žiūrėsime nuo kovo mėn., DF
akcijų vertė yra pakilusi 42 proc.

Šie metai, sakė G. Kavaliauskas,
buvo daug progų padaryti dažnai

investavime daromą klaidą ir, pasirė-
mus emocijomis, imtis neapgalvotų
žingsnių. Jis pasidžiaugė, jog taip
nebuvo pasielgta Fonde: nei DF tary-
ba, nei jos nariai nepanikavo ir ne-
siėmė jokių rizikingų žingsnių.

Apibendrindamas, DF finansinis
patarėjas sakė, jog nuo metų pradžios
akcijų vertė yra švelniai pakilusi. Jo
nuomone, kreivė ir toliau kils, tik gal
ateityje investicijų srityje daugiau
bus remiamasi tikromis žiniomis, o
ne viltimi, jog gal viskas kažkaip
savaime pagerės.

DF sąskaityba vedama
tvarkingai

DF Kontrolės komisijos praneši-
mą perskaitė jos pirmininkas Anta-
nas Paužuolis. Jo nuomone, praėjusį
suvažiavimą iškelto reikalavimo dėl
DF sąskaitos knygų patikrinimo buvo
galima ir išvengti, nes Komisijoje dir-
ba ekonominį išsilavinimą ar buhal-
terinę patirtį turintys žmonės (šiuo
metu Kontrolės komisiją sudaro:
Sigutė Užupienė, Vida Sakevičiūtė ir
A. Paužuolis). Šiais metais Komisija,
susirinkusi š. m. spalio 28 d. ir pa-
tikrinusi iždininko L. von Braun ve-
damas sąskaitos knygas, priėjo išva-
dos, jog pajamų ir išlaidų knygos ve-
damos tvarkingai, sumos atitinka
bankų pranešimus ir kitus dokumen-
tus. Komisija išsakė padėką DF iž-
dininkui už kruopštų ir gerą darbą.

Į DF tarybą perrinkti
tie patys nariai

Suvažiavimo metu buvo renkami
trys DF nariai vietoj trijų dvejų metų
kadenciją pabaigusių DF tarybos
narių: M. Remienės, V. Momkaus ir
dr. Augustino Idzelio. Susirinkusieji
nutarė visus tris narius perrinkti dar
vienai dvejų metų kadencijai. Tad
dabartinės DF tarybos sudėtis liko
nepakitusi: O. Daugirdienė, A. Idze-
lis, Rūta Jautokienė, Algis Norvilas,
V. Momkus, M. Remienė ir Vacys
Šaulys.

Teirautasi dėl honorarų ir
„Draugo” pastato

Suvažiavimo gale pateikti klausi-
mai daugiausia buvo skirti „Drau-
go” vyr. redaktorei – dėl honorarų
dydžio ir šiais metais DF išmokėtos
nemažos – 23,340 dol. – jų sumos; dėl
retesnio „Draugo” leidimo; dėl anglų
kalbos dienraštyje. Dėmesio susi-
laukė ir ,,Draugo” pastato klausimas,
į kurį atsakė „Draugo” leidėjų tary-
bos narė M. Remienė. Kaip ir kiek-
vienais metais, buvo iškelta naujų
skaitytojų pritraukimo problema.

DF tarybos pirmininkė
Marija Remienė

DF Kontrolės komisijos pirmininkas
Antanas Paužuolis

DF iždininkas
Leopoldas von Braun

DF finansinis patarėjas
Gytis Kavaliauskas
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Vienu metu persodinta širdis ir plauçiai

Patvirtinti dar 7 kiauli¨ gripo atvejai

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) –
Kasmet dėl griežtėjančių reikalavimų
Lietuvoje nustatoma vis daugiau pa-
vojingų sveikatai gaminių. Daugiau-
siai kenksmingų medžiagų randama
žaisluose.

Pasak Valstybinės ne maisto pro-
duktų inspekcijos (VNMPI) atstovės
Vitalijos Skrinskienės, reikalavimai
žaislams gali pasikeisti net kelis kar-
tus per metus.

RAPEX tinklo, kuriam priklauso
Europos Sąjungos šalys, duomenimis,
2009 m. tarp nesaugiausių produktų
taip pat pateko drabužiai ir tekstilės
prekės, motorinės transporto priemo-
nės, elektros prietaisai, kosmetika.

Lietuvoje 2009 m. rasta pavojin-
gų sveikatai gaminių, skirtų liestis su
maistu. ,,Lėkštėse, induose rasta
draudžiamų cheminių medžiagų. Pa-
vojus atsiranda, kai indas pažeidžia-
mas mechaniškai arba nusidėvi. Ir ta-
da atsiranda galimybė cheminei
medžiagai patekti į maistą”, – teigė V.
Skrinskienė.

Už nustatytus pažeidimus ga-
mintojams arba importuotojams ski-

riamos baudos. Jei pažeidimas ran-
damas pirmąkart, bauda siekia 5,000
litų, jei pažeidimas kartojasi, – 15,000
litų.

Pasak V. Skrinskienės, Lietuvoje
baudos iki 5,000 litų skiriamos daž-
nai. Tačiau jos gali būti dar didesnės,
jei pakenkiama vartotojų sveikatai.

,,Lietuvoje buvo atvejis, kai 10
metų berniukas garsinėmis kapsulė-
mis apsidegino ranką ir koją. Jam iš-
mokėtas žalos atlyginimas, už pavo-
jingo gaminio tiekimą į rinką skirta
bauda”, – sakė V. Skrinskienė.

Berniukas apsidegino tuomet,
kai garsiniais šoviniais užtaisęs žais-
linį šautuvą įsikišo į kišenę. Šautuvas
nuo šilumos kišenėje pradėjo šaudyti
ir sužalojo vaiką.

V. Skrinskienės teigimu, ne ma-
žiau pavojingi ir magnetiniai žaislai,
nes prarijus nedideles jų detales su-
trinka virškinimo sistema. Jei vaikas
praris brinkstantį žaislą, jis išbrinks
organizmo viduje.

Pasak VNMPI atstovės, vartoto-
jai Lietuvoje yra pasyvūs – per 4
metus gauti tik 2 skundai dėl saugos.

Aptinkama vis daugiau pavojing¨
sveikatai gamini¨

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) –
Ištyrus 8 praėjusią savaitę gripo po-
žymių turėjusių Lietuvos karo aka-
demijos kariūnų mėginius, paaiškėjo,
kad 7 iš jų yra užsikrėtę naujo tipo
vadinamuoju kiaulių gripu.

Karo akademijos Pirminės karių
sveikatos priežiūros centro Vilniuje
viršininkas majoras Vidmantas Kont-
rauskas pažymėjo, kad nuo šeštadie-
nio naujų susirgimų Karo akademi-
joje užregistruota nebuvo: „Manome,
kad bent tarp kariūnų padėtis rimsta.”

Pasak jo, šiuo metu karščiuoja 4

kariūnai, 7 yra paguldyti į Pirminės
karių sveikatos priežiūros centro pa-
latą, 67 sveikstančius kariūnus me-
dikai prižiūri kareivinėse.

Nuo gripo A(H1N1)v pandemijos
pradžios Europoje skaičiuojama dau-
giau nei 59,000 susirgimų, visame pa-
saulyje – daugiau nei 378,000, nuo šio
gripo Europoje mirė 204, visame pa-
saulyje – daugiau nei 4,500 žmonių.

Lietuvoje vadinamuoju kiaulių
gripu yra persirgę 57 asmenys, kurie
kreipėsi pagalbos į medikus. Jie persir-
go be didesnių sveikatos sutrikimų.

Premjeras pasisako už tradicinî
pavardžiû rašymâ

Bažnyçios reikalavimai dèl
celibato nesikeis

Rusijos ambasadorius kritikuoja
jud∂jimo pasienyje sâlygas

Vilnius, lapkričio 9 d. (ELTA) – Europos parke Vokietijos Federacinės Res-
publikos ambasada ir Gėtės institutas Lietuvoje Vilniaus miestui kaip ,,Laisvės
paminklą” perdavė originalią Berlyno sienos detalę. Dovana skirta Vokietijos
vidaus sienos atidarymo 1989 m. lapkričio 9 d. 20-mečiui.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vatikanas, lapkričio 9 d. (AP/
BNS) – Vatikanas  patvirtino, jog du-
rų atvėrimas vedusiems anglikonų
kunigams visiškai nereiškia, kad kei-
čiasi Katalikų Bažnyčios reikalavi-
mas dėl celibato savo dvasininkams.

Vatikano spaudos tarnyba pa-
skelbė taisykles, kurios yra dalis Baž-
nyčios ketinimą padėti nusivylusiems
konservatyviems anglikonams leng-
viau tapti katalikais.

Praėjusį mėnesį Vatikanas pa-
skelbė, kad vedę anglikonų kunigai į
Katalikų Bažnyčią bus priimami
sprendžiant kiekvienu atveju atski-

rai. Tokia nuostata būsimų atsiver-
tėlių atžvilgiu taikoma jau ne viene-
rius metus.

Vatikano sprendimas leisti angli-
konams išlaikyti kai kuriuos savo li-
turgijos dalykus iškėlė klausimų dėl
to, ar galėtų keistis ir Katalikų Baž-
nyčios reikalavimas dėl celibato.

Tačiau Bažnyčia paskelbė, kad
galimybė kai kuriems vedusiems ang-
likonų dvasininkams po atsivertimo
likti kunigais ,,nereiškia jokio pasi-
keitimo” dėl reikalavimo dvasinin-
kams laikytis celibato.

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) –
Kauno medicinos universiteto klini-
kose atlikta širdies ir plaučių perso-
dinimo operacija.

Operacija atlikta 48 metų vyrui,
sirgusiam pirmine plaučių hiperten-
zija ir širdies nepakankamumu. Dėl
šios priežasties buvo būtina perso-
dinti ne tik plaučius, bet ir širdį.

Pasak medikų, ligonio būklė po
operacijos normali. Jis atjungtas nuo

dirbtinio kvėpavimo aparatų ir per-
keltas gydytis į Širdies chirurgijos
skyrių.

Operaciją atliko Širdies, krūtinės
ir kraujagyslių chirurgijos klinikos
vadovas, širdies chirurgas profesorius
Rimantas Benetis ir medikų brigada.

Širdies-plaučių persodinimo ope-
racija yra jau antroji ne tik Kauno
medicinos universiteto klinikose, bet
ir Lietuvoje. Pirmoji atlikta 2007 m. 

Vilnius, lapkričio 9 d. (ELTA) –
Premjeras Andrius Kubilius ramina
Lenkijos dienraščius, kad Konstitu-
cinio Teismo (KT) išaiškinimas dėl
nelietuviškų vardų ir pavardžių rašy-
mo nėra galutinis Lietuvos atsaky-
mas, ir pabrėžia, kad nelietuviškos
pavardės dokumentuose turi būti ra-
šomos pagal tradiciją.

Ministras pirmininkas pažymi,
kad nelietuviškų pavardžių rašymas
Lietuvos dokumentuose svarbus ne
tik lenkų kilmės lietuviams, bet ir už-
sieniečiams, tampantiems Lietuvos
piliečiais, taip pat lietuviams, suda-
rantiems mišrias santuokas. Tokių
atvejų, Lietuvai vis labiau atsiveriant
pasauliui, pasitaiko vis daugiau.

,,Tačiau Lietuva šį klausimą gali
ir turi spręsti pasiremdama tradicija,
kuri kūrėsi dar Pirmosios nepriklau-
somybės metais. Pavyzdžiui, vienas
bendrinės lietuvių kalbos kūrėjų Jo-
nas Jablonskis nepritarė svetimų tik-
rinių vardų visuotiniam lietuvinimui.
Su svetimų tautų vardais turėtume
taip elgtis, kaip norėtume, kad jos, t.
y. svetimosios tautos, elgtųsi su mūsų
pačių vardais”, – priminė Vyriausy-
bės vadovas. A. Kubiliaus nuomone,
išspręsti nelietuviškų vardų rašymo

Lietuvos dokumentuose ,,bylą” galė-
tų šiuo metu Seimo nario Česlovo
Stankevičiaus užregistruotas Nelie-
tuviškų vardų ir pavardžių rašymo
dokumentuose įstatymo projektas.
Šiuo įstatymo projektu, kurį Č. Stan-
kevičius parengė remdamasis 1938
m. priimtu Pavardžių įstatymu, siū-
loma sudaryti galimybes Lietuvos
Respublikos piliečiams, įgyjantiems
nelietuviškas pavardes, ar užsienie-
čiams, kurių turimas vardas ir (arba)
pavardė pagal pirminį dokumentą
yra nelietuviški, pasirinkti – nelietu-
viškus vardus ir (arba) pavardes pa-
čių pageidavimu rašyti lietuvių kal-
bos rašyba arba kitos kalbos lotyniš-
ko pagrindo rašmenimis.

KT savo išaiškinime pamini, kad
Lietuvos valstybinės – lietuvių – kal-
bos, kaip ir visiškos daugumos Euro-
pos šalių valstybinių (oficialiųjų) kal-
bų, rašmenų pagrindas yra lotyniški
rašmenys.

Sprendžiant nelietuviškų vardų
ir pavardžių rašymo Lietuvos Res-
publikos dokumentuose klausimą rei-
kia turėti omenyje, kad žmogaus tei-
sę į savo vardo ir pavardės autentiš-
kumą gina Europos Žmogaus Teisių
Teismas.

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) –
Rusijos ambasadorius Lietuvoje Vla-
dimir Čchikvadzė siūlomo palengvin-
to judėjimo Lietuvos ir Kaliningrado
pasienio zonoje sąlygas vadina ,,ver-
govinėmis” rusams.

Sutartį dėl tokios tvarkos įsiga-
liojimo, pasak Lietuvos užsienio rei-
kalų ministro Vygaudo Ušacko, 2010
m. pradžioje ketinama pasirašyti Ka-
liningrade. Įsigaliojus tokiai sutar-
čiai, rajonuose, esančiuose iki 50 km
nuo sienų, gyventojai galėtų judėti
turėdami specialius leidimus, kurie
būtų išduodami penkeriems metams.

V. Čchikvadzė teigimu, ,,viskas
baigsis tuo, kad Kaliningrado srities
gyventojas, kirtęs 50 km ribą, iš kar-
to pateks į juodąjį sąrašą kaip asmuo,
pažeidęs nematomą erdvę”.

,,Lietuvai šios sąlygos daug pa-
lankesnės, nes jei Lietuvos pilietis pa-
žeis zoną Rusijos teritorijoje, jis pra-
ras galimybę keliauti tik Rusijos teri-
torijoje, tačiau vis dar turės teisę ke-
liauti visoje Šengeno erdvėje”, – Sei-
me vykusioje Lietuvos ir Kaliningra-

do srities politikų darbo sesijoje sakė
V. Čchikvadzė.

Diskusijos metu Rusijos diploma-
tas pabrėžė, kad neseniai vykusios
Rusijos ir Europos Sąjungos derybos
dėl vizų formalumo panaikinimo gali-
mybių ,,praėjo be rezultatų ir parodė,
jog Europa visiškai nepasirengusi
svarstyti šio klausimo su Rusija”.

Ambasadoriaus žodžiais, Kali-
ningrado srities gyventojams nėra di-
delio skirtumo, kiek kainuos vizos –
35 ar 25 eurus. Jo nuomone, būtų
naivu teigti, kad pasirašius šią su-
tartį įvyks proveržis Kaliningrado
srities ir Lietuvos gyventojų judėjimo
srityje.

Vis dėlto ambasadorius pažymė-
jo, kad oficialiai Rusija teigia, jog su-
tarties dėl 50 km ilgio zonos pasirašy-
mas yra ,,reikalingas ir svarbus žing-
snis sprendžiant klausimą apie Ru-
sijos ir ES piliečių bevizes keliones”.

Lietuvą ir Kaliningrado sritį ski-
ria 255 km ilgio sausumos siena, taip
pat 18 km siena Kuršių mariose ir 22
km sienos ruožas Baltijos jūroje. 
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ŽENEVA
Rusija ir JAV pradėjo paskutinį

etapą derybų maratone, siekiant
atnaujinti svarbią branduolinio nu-
siginklavimo sutartį, kuri nustos ga-
liojusi kitą mėnesį. Aštuntame nuo
gegužės vykstančių derybų rate bus
siekiama galutinai susitarti dėl doku-
mento, kuris pakeis 1991 m. pasira-
šytą istorinę Strateginės ginkluotės
mažinimo sutartį (START), kuri nus-
tos galiojusi gruodžio 5 d. 

BERLYNAS
Latvijos vadovas Valdis Zatlers

Berlyne susitiko su JAV valstybės
sekretore Hillary Clinton, su kuria,
be kitų temų, apsvarstė padėtį karo
nualintame Afganistane. Į Vokietiją
šalių vadovai susirinko švęsti 20-ųjų
Berlyno sienos griuvimo metinių. V.
Zatlers su H. Clinton susitiko drauge
su Estijos prezidentu Toom Hendrik
Ilves.

PARYŽIUS
Devyni iš 11,6 mln. eurų (40,3

mln. litų), kurie Prancūzijoje buvo
pavogti iš vienos inkasatorių maši-
nos, jau surasti, o dingęs tos mašinos
vairuotojas vis dar ieškomas. Tyrėjai
sako, kad įtariamasis turi šaknų bu-
vusioje Jugoslavijoje ir kad Interpo-
las perspėjo visas 185 savo nares,
kurių prašo suteikti bet kokią turimą
informaciją apie jo įpročius ar buvi-
mo vietą. 

RYGA
Latvijoje užregistruotas pirmasis

mirties nuo vadinamojo kiaulių gripo
atvejis. Ligoninės pranešime sakoma,
kad viruso A(H1N1) auka yra vidu-
tinio amžiaus moteris, kuri mirė pir-
madienį. 50-metė moteris spalio pa-
baigoje lankėsi Kaliningrado srityje
kur tikriausiai ir užsikrėtė. 

STOKHOLMAS
Švedijos Liuteronų Bažnyčia,

kuri neseniai pritarė tos pačios lyties
asmenų santuokoms, paskyrė ir savo
pirmąją homoseksualumo neslepian-
čią vyskupę. 55 metų Eva Brunne yra
sudariusi civilinę sąjungą su kita mo-
terimi. Drauge jos globoja trejų metų
vaiką. Švedijos Bažnyčia parėmė par-
lamento sprendimą priimti gėjų san-
tuokų įstatymą. Švedija, kuri viena
pirmųjų suteikė tos pačios lyties as-
menų poroms teisę įsivaikinti, dabar
tampa viena pirmųjų pasaulio valsty-
bių, leidžiančių gėjams tuoktis dide-
lėje Bažnyčioje. 

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pasirašė įstatymą, kuriame
išplečiama šalies karinės jėgos nau-
dojimo užsienyje teisinė bazė, pra-
nešė Kremlius. Pagal šį įstatymą pre-
zidentas galės pasiųsti karius už ša-
lies ribų, siekiant apsaugoti nuo už-
puolimo Rusijos pajėgas, sustabdyti
agresiją prieš kitą šalį, apginti Ru-
sijos piliečius, kovoti su piratais ir
apsaugoti laivybą.

BEIJING
Kinijoje įvykdyta mirties bausmė

devyniems uigūrams, liepos mėnesį
dalyvavusiems etninėse riaušėse
Urumčyje, per kurias žuvo beveik
200 žmonių, pranešė valstybinė nau-
jienų agentūra ,,China News Servi-
ce”. Ši grupė pirmoji iš riaušių da-
lyvių, kuriems įvykdyta teismo pa-
skirta aukščiausia bausmė. 

TEHERANAS
Irane trys sulaikyti amerikiečiai

apkaltinti šnipinėjimu, pranešė ofi-
cialioji šalies naujienų agentūra
IRNA. Minima trijulė buvo sulaikyta
liepos pabaigoje užklydusi į Iraną iš
Irako šiaurės regiono.

WASHINGTON, DC
Kai kurie žmonės, pažinoję Nidal

Malik Hasan, kuris Fort Hood armi-
jos bazėje Texas ketvirtadienį nušovė
13 ir sužeidė dar 29 žmones, sako
matę aiškių ženklų, kad šis jaunas
armijos psichiatras nebuvo tinkamas
darbui armijoje. Pažįstami sako, kad
girdėjo iš jo sprogdintojų mirtininkų
pateisinimą, komentarus apie musul-
monų persekiojimą armijoje, nerišlių
pokalbių su vietos mečetės vadovu,
tačiau N. M. Hasan kompiuterį ti-
riantys specialistai jokių šio psichiat-
ro ryšių su teroristų grupuotėmis kol
kas neranda.

BOGOTA
Kolumbija paskelbė, kad sieks

Jungtinių Tautų (JT) pagalbos, nes
Venesuelos prezidentas Hugo Chavez
nurodė savo kariškiams ,,pasirengti
karui”. ,,Susidūrusi su šiais Venesue-
los vyriausybės grasinimais dėl karo,
Kolumbijos vyriausybė svarsto, ar
kreiptis į Amerikos valstybių organi-
zaciją (AVO) ir JT Saugumo Tarybą”,
– sakoma prezidento Alvar Uribe
pareiškime.

Pasaulis mini Berlyno sienos
griùties dvidešimtmetî

Tame ruože, kuriame driekėsi Berlyno siena, simboliškai buvo nuversta 1,000
didžiulių domino kaladėlių.                                        AFP/Scanpix nuotr.

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) –
Buvę ir esami pasaulio valstybių va-
dovai pirmadienį drauge su miniomis
Vokietijoje šventė 20-ąsias Berlyno
sienos, kuri simbolizavo miestą ir že-
myną padalijusį Šaltąjį karą, griuvi-
mo metines. Savaitgalį Vokietijos
laikraščių puslapiuose vyravo atsimi-
nimai apie 1989 m. lapkričio 9 d., o
televizijos stotys ištisai rodė doku-
mentinę medžiagą, liudininkų pasa-
kojimus ir diskusijas apie tą įvykį,
kuris pakeitė Europos veidą. Įvykio,
kuris paspartino Vokietijos susivie-
nijimą, Geležinės uždangos griuvimą
ir Sovietų Sąjungos žlugimą, metinių
proga į Berlyną suvažiavo tūkstančiai
turistų.

Į Berlyną atvyko paskutinis So-
vietų Sąjungos vadovas Michail Gor-
bačiov ir buvęs Lenkijos opozicinio
judėjimo „Solidarumas” vadovas
Lech Walesa. Prie jų prisijungė visų
valstybių, po karo okupavusių Vo-
kietiją, atstovai. Į Berlyną atvyko Di-
džiosios Britanijos premjeras Gordon
Brown, Prancūzijos prezidentas Ni-
colas Sarkozy ir Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev, JAV atstovaus
valstybės sekretorė Hillary Clinton.

,,Mūsų istorija nesibaigė tą va-
karą, kai griuvo siena, – sakė H. Clin-
ton. – Kad suteiktume laisvę plates-
niam žmonių ratui, negalime sutikti,
kad laisvė nepriklauso visiems

žmonėms. Negalime leisti, kad komu-
nistinės ideologijos priespaudą pa-
keistų religija ar gentimi apibrėžiama
ir teisinama priespauda.”

A. Merkel, kuri tuo metu, kai
griuvo 155 km ilgio siena, dirbo mok-
sline bendradarbe Rytų Berlyne, sa-
kė, kad sienos griuvimas buvo ,,lai-
mingiausia diena per Vokietijos pas-
tarojo meto istoriją”. Pasak kancle-
rės, Europos pokario padalijimo
pabaiga buvo visiškai netikėta. ,,Sie-
nos griuvimo 20-osios metinės turėtų
visiems mums priminti, kokia nepa-
prasta sėkmė mums buvo Europos ir
Vokietijos susivienijimas”, – sakė A.
Merkel, kuri užaugo komunistinėje
Rytų Vokietijoje.

Šventiniai renginiai pirmadienį
vyko visame Berlyne. 1,5 kilometro
ilgio ruože, kuriame driekėsi Berlyno
siena, simboliškai buvo nuversta
1,000 didžiulių spalvotų domino
kaladėlių.

Berlyno sieną, siekdama sustab-
dyti gyventojų bėgimą į Vakarus,
Rytų Vokietijos valdžia pradėjo sta-
tyti 1961 m. rugpjūčio 13 d. Nuo 1961
iki 1989 metų, bandydami kirsti
sieną, žuvo mažiausiai 136 žmonės.

„Leipziger Volkszeitung” nese-
niai atlikta apklausa parodė, kad
šiandien kas aštuntas vokietis nori,
kad Berlyno siena būtų vėl atstaty-
ta.

Nusprêsta ekonomikos 
,,nepalikti likimo valiai”

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) –
Šalių, įeinančių į Didįjį dvidešimtuką
(G-20), finansų ministrai sutiko tęsti
ekonomikos skatinimo programas
tol, kol ekonominė padėtis nebekels
nuogąstavimų, pranešė BBC. Vals-
tybių, sudarančių stambiausių pasau-
lio ekonomikų grupę, finansų žinybų
vadovų susitikimas vyko Škotijos
Sent Andrus mieste.

Susitikimo baigiamajame komu-
nikate sakoma, kad apskritai pasau-
linės ekonomikos būklė pagerėjo ir
kad tai buvo pasiekta bendromis
pastangomis. Tačiau, pažymima do-
kumente, ne visos šalys atsigauna
vienodai greitai, itin didelį susirū-
pinimą kelia nedarbo lygis.

Per susitikimą JAV, Japonijos ir
Vokietijos atstovai pareiškė nuogąs-
tavimų dėl to, ar tikslinga tęsti vals-
tybių injekcijas į ekonomiką. Tačiau

Tarptautinis valiutos fondas (TVF)
paragino G-20 šalis neatsisakyti to-
kių priemonių.

Didžioji Britanija, vis dar neįvei-
kusi recesijos, taip pat siūlė neskubė-
ti nutraukti valstybinių ekonomikos
skatinimo programų. ,,Kol nesame
įsitikinę, kad pasaulio ekonomika
nuolat ir stabiliai atsigauna. Kai vis-
kas baigsis, turėsime suderinti atsa-
ką į krizės pabaigą – taip pat, kaip
derinome veiksmus recesijos metu”, –
pirmąją susitikimo dieną sakė Bri-
tanijos finansų ministras Alistair
Darling.

Susitikime šeštadienį kalbėjo ir
Britanijos premjeras Gordon Brown.
Jis pareiškė, kad bankų sistemos da-
lyviai turi būti atsakingesni visuome-
nei. G. Brown pasiūlė įsteigti fondą,
kurio lėšos būtų skiriamos problemų
turintiems bankams.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

PIETŲ AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXXII EILINIS SEKMADIENIS

NAŠLĖS SKATIKAS

Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jė-
zus stebėjo, kaip žmonės metė į
skrynią smulkius pinigus. Daugelis
turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo vie-
na suvargusi našlė ir įmetė du pini-
gėlius, tai yra skatiką. Pasišaukęs
savo mokinius, Jėzus pasakė jiems:
„Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė
įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į
aukų skrynią. Visi aukojo iš to, kas
jiems atlieka, o ji iš savo neturto įme-
tė visa, ką turėjo, visus savo ištek-
lius.” (Mk 12, 41–44)

Jėzus, atsisėdęs ties šventyklos
aukų skrynia, stebi visų ten metamas
aukas. Vargšai įmeta keletą smulkių
pinigėlių, turtingieji – didesnės ver-
tės monetas. Kaip žinia, šventyklos
iždą pasiekdavo gana gausios įplau-
kos.

Visi atnešdavo kažkiek, kad pa-
dėtų išlaikyti šventyklą. Dalis pinigų
buvo skiriami vargšams, nes tuo
metu socialinės apsaugos nebuvo.
Vargšai priklausė nuo visuomenės
dosnumo.

Ypač sunkiai gyveno našlaičiai ir
našlės. Jie nieko neturėjo. Jie visiškai
priklausė nuo kitų. Tačiau ir nieko
neturėdami, jie stengdavosi pasida-
linti su kitais tuo trupučiu, kurį tu-
rėjo. Taip viena suvargusi našlė įme-
ta savo auką į aukų skrynią. Vos du
pinigėlius, tai yra skatiką (skatikas –
ketvirtadalis aso, mažiausias tų laikų
Romos pinigas), už kurį buvo galima
nupirkti tik 100 gramų duonos.

Kas vertingiau: du našlės pinigė-
liai ar tūkstantis turtuolio monetų?
Be abejo, mokiniams tūkstantis tur-
tuolio monetų yra žymiau naudin-
giau, negu du našlės pinigėliai. Jiems
atrodo, kad žmonių problemas gali-
ma išspęsti tik su didele pinigų suma.

Duonos padauginimo įvykyje,
prieš pamaitinant didžiulę minią, jie
su ironija klausia Jėzaus: „Gal mums
eiti nupirkti duonos už du šimtus
denarų ir duoti jiems valgyti?” (Mk 6,
37). Iš tiesų, kas taip mąsto, tiems
našlės skatikas yra bevertis.

Bet Jėzus sako: „Iš tiesų, sakau
jums: ši vargšė našlė įmetė daugiau-
sia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią.”
Jėzaus supratimas yra kitoks. At-
kreipdamas savo mokinių dėmesį į

našlės poelgį, jis mokina, kur jie ir
mes turime ieškoti Dievo valios ap-
sireiškimo, tai yra – vargšuose ir
pasidalijime.

Jei mes pasidalintume savo gėry-
bėmis, kurias Kūrėjas sutvėrė mūsų
planetoje, nebūtų nei vargšų, nei
bado. Visiems pakaktų ir dar liktų
ateinančioms kartoms. „Tėve mūsų”
maldoje mes prašome: „Kasdienės
duonos duok mums šiandien.” Čia
kalbama apie „mūsų” duoną. Mel-
džiame mūsų duonos, vadinasi, ir
duonos kitam. Kas duonos turi aps-
čiai, tas kviečiamas dalintis.

Aukos arba išmaldos davimas yra
ženklas suvokimo, kad viskas prik-
lauso Dievui, vadinasi, kiekvienam
žmogui. Kiekvienas iš mūsų yra tik
šių žemiškų gėrybių administrato-
rius, besistengiantis, kad gyvenimas
pasiektų visus.

Pasidalijimo ir solidarumo prak-
tika yra pirmykštės Bažnyčios savy-
bė: „Tarp jų nebuvo vargšų. Kurie
turėjo žemės sklypus ar namus, juos
parduodavo, gautus pinigus sudėdavo
prie apaštalų kojų” (Apd 4, 32-35; 2,
44-45). Gauti pinigai nebūdavo kau-
piami, bet „kiekvienam buvo dalija-
ma, kiek kam reikėjo.” (Apd 4, 35; 2,
45)

Tai, kad bendruomenėse pamažu
radosi turtingų žmonių, iš vienos pu-
sės leido krikščionybei plėstis, su-
darant palankias sąlygas misijoms,
tačiau iš kitos pusės,  turtų kaupimas
ėmė užkirsti solidarumo ir pasidaliji-
mo judėjimą. Jokūbo laiško autorius I
amžiaus pabaigoje įspėja juos: „Nagi
dabar jūs, turtuoliai, verkite ir rau-
dokite dėl jūsų laukiančių negandų!
Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai
kandžių sukapoti.” (Jok 5, 1-2)

Norint išmokti pasidalijimo me-
no, mums visiems reikia tapti šios
našlės mokiniais. Ji atlieka vieną, iš
pirmo žvilgsnio nereikšmingą dalyką,
tačiau jame glūdi jos pačios savęs
dovanojimas. Du pinigėliai tampa
sakramentu, gyvenimu, „išleistu”
meilėje, savęs dovanojimu kitiems.
Šios vargingos našlės geste atsispindi
Kryžiaus slėpinys, kai Jėzaus, mylė-
damas savuosius iki galo (Jn 13, 1),
įmes į šventyklos iždą ne tai, kas jam
atlieka, bet visą savo gyvenimą,
tikrąją Dievui patinkančią auką.

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Atkelta iš 3 psl. iš studentų
vadovų 1989 metais. Nepaisant kelių
„Pilietinio forumo” bandymų įtikinti
studentus baigti streiką, aš įtikinau jį
tęsti tol, kol 1989 metų gruodžio 29
dieną Vaclav Havel buvo išrinktas
prezidentu. Tai buvo laikas, kai tapo
aišku, kad komunizmo žlugimas yra
neišvengiamas. „Pilietinis forumas”
iš esmės pradėjo mus prašyti baigti
streiką jau lapkričio 24 dieną, kai
atsistatydino politbiuras.

Tačiau mes nenorėjome iš komu-
nistų sudarytos naujos vyriausybės.
Mes nenorėjome tokių ilgalaikių ko-
munistai kai Jiri Hašek, Ladislav
Adamec ar Cestmir Cisar. Mes norė-
jome V. Havel. Jis buvo užtikrinimas,
kad turėsime laisvus rinkimus ir
tikrą demokratiją. Mes streikavome
ilgą laiką, tačiau dabar man atrodo,
kad tai vis dėlto darėme nepakanka-
mai ilgai. Dabar, po 20 metų, man
aišku, kad 1989 metais laimėjome ne
mes, o komunistai. Jie liko komu-
nistais ir bus jais amžinai, nesvarbu,
kaip jie vėl ir vėl persidažytų savo
raudoną spalvą. Ir mes patys nesuge-
bėjome iš savo galvų išrauti komunis-
tinio stiliaus mąstymo.

Tikrieji laimėtojai

Po 20 metų man aišku, kad mes,
studentai (ir visas „Pilietinis foru-
mas” ir visuomeninis judėjimas prieš
smurtą), net ir būdami opozicijoje
vaidinome vaidmenis, kurių scenari-
jų parašė kažkas kitas. Aš neturiu
laiko čia būti sistematiškas, tačiau
paminėsiu komunistinį Prognostikos
institutą, iš kurio iškilo visas pore-
voliucinis elitas: Vaclav Klaus deši-
nieji, Miloš Zeman kairieji ir Vladi-
mir Dlouhy centristai. Ilgametis ko-
munistas Marian Calfa galiausiai
baigė šalia V. Havel ir nuo 1989 iki
1992 metų vadovavo šalies vyriausy-
bei.

Tikroje revoliucijoje (net ir pasi-
baigusioje be kraujo praliejimo) yra
laimėtojai ir pralaimėtojai. Ir laimė-
tojai dažniausiai elgiasi kaip nugalė-
tojai. „Mes perėmė valdžią ir atsako-
mybę” – galėjome sakyti. „Mes skel-
biama komunistinę diktatūrą nelega-
lia. Mes įkuriame demokratinę, teise
paremtą sistemą. Mes prisiimame
pareigą teisti ir nubausti tuos, kurie
tarnavo diktatorinei sistemai ir kurių
nusikaltimai yra įrodomi”.

Tačiau to neatsitiko. Vietoj to de-
mokratai susėdo parlamente, vyriau-
sybėje ir universitetuose su buvusiais
nusikaltėliais. Privačias, pusiau pri-
vačias ir valstybines kompanijas už-
plūdo buvę komunistinės slaptosios
policijos agentai ir buvę komunisti-
niai biurokratai. Ir mes bandėme
kurti demokratiją ir rinkos ekonomi-
ką kartu su šiais atsivertusiais drau-
gais.

Dabartinė karta daug išmoko iš
porevoliucinės kartos. Vienas iš pa-
vyzdžių yra 2008 metų vasarį įvykęs
V. Klaus perrinkimas prezidentu.
Pergalė buvo iškovota brutaliai spau-

džiant įstatymų leidėjus – buvo ma-
nipuliuojama, terorizuojama ir vei-
kiausiai net papirkinėjama. Žiniask-
laidoje buvo kalbama apie milijonines
sumas.

Tačiau net ir tokiu atveju, jei pa-
pirkinėjimo nebuvo (tai neįrodyta),
tai, ką matėme, yra pakankamai. Po
kiekvieno balsavimo mes palikdavo-
me Vladislavski salę jausdami, kad,
vos paskus už kampo, mus gali per-
važiuoti automobilis. Parlamentarai
anoniminiuose laiškuose gaudavo
kulkas (policija, savaime supranta-
ma, taip ir nenustatė, kas jas siuntė).

Per pirmąjį balsavimo ratą žur-
nalistai kryptiniais mikrofonais įrašė
vidaus reikalų ministro ir aktyvaus V.
Klaus rėmėjo Ivan Langer grasi-
nančius žodžius, kad „kažkas sės į
kalėjimą”. Tad niekas nenustebo, kai
rinkimų „organizatoriai” į tai atsakė
uždrausdami žurnalistams naudoti
tokius mikrofonus kituose balsavimo
ratuose. Nė vienas iš persekiojamų
parlamentarų nebesiryžo priešta-
rauti.

V. Klaus pilyje sėdi ne todėl, kad
jis yra geriausias iš mūsų. Jis yra ten,
nes dingo kai kurių įstatymų leidėjų
drąsa. Dėl to, kad dalis jų pasijuto
paslaptingai susirgę. Dėl to, kad kai
kurie jų buvo pakviesti pasikalbėti
prie pietų stalo. Nes kai kuriems
netiesiogiai buvo grasinama kalėji-
mu. Dėl to, kad kai kurie savo namų
pašto dėžutėse rado vokus su kul-
komis.

Bet kurioje normalioje šalyje
tokie rinkimai būtų buvę pripažinti
nekonstituciniais ir panaikinti. Ta-
čiau čia niekas neprotestavo. Šuo
loja, o karavanas juda, teigiama pa-
tarlėje. O dabar prezidento rūmuose
sėdi žmogus, kurio vienintelė kvali-
fikacija būti prezidentu yra geras
rusų kalbos mokėjimas.

Kas buvo pasiekta

Aš patekau į Senatą 2002 metais
ir per 6 metus trukusią kadenciją
bandžiau įgyvendinti tikrus lūkes-
čius, kurie buvo suformuoti prieš 20
metų. Bandžiau apšviesti komunis-
tus ir ištrinti storą liniją, kurią V.
Klaus nubrėžė prieš mūsų praeitį.
Siekiau sukurti moralią atmosferą
tikros demokratijos kūrimui. Tam
reikėjo nuo buvusių komunistų ir jų
įtakos išvalyti 3 pagrindines demok-
ratijos atramas – valstybinę adminis-
traciją, vietos savivaldą ir teisinę sis-
temą.

Kol kas per 20 metų nuo komu-
nizmo žlugimo dėl komunistinių nu-
sikaltimų buvo apkaltinti 173 žmo-
nės. 74 buvo formaliai nuteisti, ta-
čiau vos 8 buvo įkalinti, o 22 skirta
lygtinė laisvės atėmimo bausmė. Tai
įrodo, kad mes dar turėsime palaukti,
kol 1989 metų svajonė gyventi nor-
malioje, veikiančioje demokratijoje
bus įgyvendinta. Mano spėjimu, tai
užtruks dar bent 20 metų ir dalis
1989 metų kartos to nebeišvys.

Laisvosios Europos radijas

20 METŲ PO KOMUNIZMO ŽLUGIMO

Donatas Januta, gyvenantis Oakland, CA, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir paaukojo laikraščiui 60 dol. auką. Nuoširdžiai dėko-
jame už auką.

Zigmas Brazis, gyvenantis Indian Head Park, IL, pratęsė „Draugo
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai nuoširdžiai
dėkojame.

Dr. Vida ir Sigitas Ramonai, gyvenantys Palm Beach, FL,
paaukojo „Draugo” leidybai paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Rasa Aleksiūnas, gyvenanti  Evergreen Park, IL, kartu su me-
tinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką.  Dėkojame
Jums. Ignas Medziukas, gyvenantis Los Angeles, CA, „Draugo” ben-

draamžis, atsiuntė laikraščiui paremti 75 dol. auką. Nuoširdžiai sveiki-
name jubiliatą ir dėkojame už auką.

Anastazija Mitkevičius gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo dienraščio leidybai paremti 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Ann Keraminas, gyvenanti Rockford, IL, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Labai ačiū už Jūsų
paramą.

Vitas J. Sirgėdas, gyvenantis Novi, MI, užsiprenumeravo „Draugą”
metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Prancūzų konditeris sukūrė šokoladinę
Berlyno sieną

Norėdamas pažymėti dvidešim-
tąjį Berlyno sienos griuvimo jubiliejų,
prancūzų konditeris Patrick Roger
pagamino šokoladinę Berlyno sienos
kopiją. Daugiau nei toną sveriančią

sieną puošia grafiti piešiniai. Nau-
dodamas valgomus dažus, konditeris
kelias savaites gamino ją savo dirbtu-
vėse už Paryžiaus.

,,Reuters”

Margumynai

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 117

Muzika baigėsi ir orkestras ke-
liais sunkvežimiais grįžo į miestą, o
enkavedistai juos palydėjo iki lagerio.
Prie Komunizmo vartų, išėjęs prie-
šais išrikiuotą koloną, prabilo sargy-
bos vadas, NKVD pulkininkas:

– Jus nesate tiek verti, kiek So-
vietų Sąjungai teko už jus sumokėti
auksu!... Jūs išdavėte savo tėvynę ir
savo kaltę galite išpirkti tik sąžinin-
gu darbu. Dabar visi nusirenkite iki
baltinių.

Už lagerio vartų – abipus siauro
praėjimo stovėjo išsirikiavusi ilga
NKVD ,,garbės” sargyba. Tik vietoj
automatinių šautuvų kareiviai ran-
kose laikė stambias beržines lazdas –
kuokas. Kai visi tėvynės išsiilgusieji
atsikratė ,,buržuazinių skarmalų”,
jiems buvo įsakyta po vieną bėgti pro
tuos vartus į lagerio zoną.

Tik vargšeliams bebėgant pro
sargybos vorą, ant jų pasipylė negai-
lestinga kuokų kruša. Tvojo kur pa-
puola: per šonus, kojas, galvas... Taip
,,Motina tėvynė” (,,Rodina matj”)
sutiko savo sūnus. O šie bėdžiai, ran-
komis prisidengę galvas, stengėsi,
kaip įmanoma greičiau prabėgti per
tą mirties koridorių. Ne visiems pa-
sisekdavo – nemažai suluošintų ir su-
kruvintų sukniubdavo ir liko gulėti, o
likusieji vis bėgo per dejuojančius ir
mirštančius draugų kūnus, nenorė-
dami ten pasilikti amžiams. Prabė-
gusieji tą ,,garbės sargybą”, nors ir
kruvini bei sužaloti džiaugėsi, kad
išliko gyvi. O tie, kurie liko gulėti be
gyvybės ženklų, buvo sukrauti į
sunkvežimį ir kažkur išvežti. Sunkiai
sužalotieji, kurių taip pat buvo
nemažai, buvo išgabenti už lagerio
zonos. Netrukus iš ten pasigirdo šū-
viai.

Viduryje lagerio teritorijos buvo
sumesta kruvinų, suplyšusių rūbų,
turbūt nurengtų nuo vokiečių karių
lavonų. Po egzekucijos išlikusiems
gyviesiems įsakyta apsirengti tais
nešvariais skarmalais. Po ilgų tar-
dymų bei kankinimų apie 100 žmo-
nių perrengė NKVD uniformomis ir
atvežė į šį Rygos lagerį, kurį dabar ir
tenka saugoti.

* * *
Taip tolimos Azijos stepių ber-

neliams ,,pavyko” pamatyti ir savo
kailiu patirti ne tik gerą Vakarų
Europos ,,gabalą”, bet ir azijietišką
Komunizmą, o dabar – ir okupuotą
Rytų Europą. Didžiausia ir sunkiau-
siai išdildomą įspūdį, žinoma, jiems
paliko veikiantis Komunizmas. Jie
(NKVD lagerio sargybiniai!) skundė-
si, kad tas žiaurus susidorojimas
visam gyvenimui pasiliks lyg košma-
riškas sapnas. Tarp šių kareivių buvo
ir tokių, kurie, norėdami įtikti ru-
sams, pasižymėdavo žiaurumu. Bet
buvo ir normalių vyrukų, kurie su
mumis elgėsi palyginti gerai, kai to
nematydavo jų vyresnieji viršininkai.

Atsidūrusius lageryje mus tuojau
išskirstė po barakus, kuriuose rado-
me ir lietuvių. Ši naujoji nelaisvės
vieta buvo vadinama ,,filtracijos” la-
geriu. Tos ,,dulkės”, kurias jie čia
ruošėsi ,,išfiltruoti”, buvome mes.
Pradžioje keletą dienų netoli vartų
teko statyti du sudedamuosius bara-
kus, kurie buvo iš kažkur atvežti.

Po kelių dienų iš Maskvos į lagerį
atvažiavo vyriausieji ,,filtrininkai” –
,,Smerš” (trumpinys iš rusiško šūkio
,,Mirtis šnipams!”) tardymo grupė.

,,Didįjį filtravimą” jie pradėjo tuose
naujuose barakuose, kuriuos mes
surentėm.

Prasidėjo tardymai. Dienomis ir
naktimis. Pradėjo nuo latvių, nes jų
buvo daugiausia. Vėliau ėjo estai ir
galop, lietuviai. Tardė tokia tvarka: iš
barako pagal sąrašą iškviesdavo po
15 belaisvių ir suvarydavo į adminis-
tracinio dviejų aukštų mūrinio namo
rūsį. Rūsys nebuvo pritaikytas kalėji-
mo sąlygoms. Buvo drėgnas, tamsus
ir žemas. Betoniniai laipteliai nuo
durų vedė tiesiai į jį. Prie tų išorinių
durų pastoviai stovėjo du ginkluoti
sargybiniai. Iš rūsio į tuos naujus ba-
rakus iškviesdavo po penkis tardo-
muosius. Tai reiškė, kad vienu metu
,,dirbo” tik 5 ,,filtruotojai”. Lageryje
buvo per 500 belaisvių. Todėl jie ir
įsivedė ,,brigadinę rangą” (,,metod
brihadnogo podriada”), kitaip būtų
užsiknisę.

O zonoje, gyvenimas ėjo sava
vaga. Dienomis buvo formuojamos
kalinių brigados, ir belaisviai skirsto-
mi į įvairius darbus. Daugiausia –
lagerio teritorijai tvarkyti bei barakų
remontui. Bet į kitus darbus, už zo-
nos ribų, niekas nebuvo išvežtas. Be-
laisvius, ypač latvius, slėpė nuo išo-
rinio pasaulio. Bet netrukus daug Ry-
gos gyventojų, sužinoję apie savo tau-
tiečių ir giminių buvimą už spyg-
liuotų vielų, ateidavo prie lagerio var-
tų ir maldavo pasimatymo su savo
giminaičiais bei pažįstamais. Bet vel-
tui. Jie buvo nuvejami sargybinių,
grasinant ginklais. Bet žmonės tik
atsitraukdavo ir iš toliau stebėjo, kas
darosi ,,Zonoje”. Tuomet lagerio
vadovybė, ko ir reikėjo tikėtis, nutarė
pastatyti lentinę tvorą. Bet ir ta
Rygos ,,Berlyno siena” neatbaidė lan-
kytojų, kurie troško kaip nors pama-
tyti ar sužinoti apie savo artimųjų
likimą.

Taip, ilgai nelaukus, atėjo ir ma-
no eilė į rūsį. Mane tardė aukštas,
atletiškos išvaizdos enkavedistas su
,,papacha” (kailine kepure). Tai buvo
jaunas (apie 25 metų) juodbruvas,
vyr. leitenanto laipsnio tardytojas. Ir
kaip nebūtų keista, tokios profesijos
rusas buvo gana simpatiško veido
žmogus.

Tardė ,,įdomiai”. Pirmąsias dvi
dienas bei naktis iš rūsio iškviesdavo
tardymui 3–4 kartus per parą. Vienas
,,seansas” trukdavo dvi-tris valandas.
Pirmąją tardymų dieną žmogus su
,,papacha” elgėsi gan švelniai, t. y.
smurto bei prievartos nenaudojo. Tik
klausinėjo: ,,Kaip pakliuvai į vokie-
čių-fašistų kariuomenę?; Kokiuose
daliniuose tarnavai?; Kur tie daliniai
buvo dislokuojami?; Kodėl į vokiečių
nelaisvę gyvas pasidavei?; Kodėl iš
nelaisvės nebėgai į mišką ir neprisi-
jungei prie partizanų?” (sovietinių
,,partizanų”)... Į visus tuos klausimus
atsakinėjau atvirai, taip, kaip buvau
išgyvenęs ir patyręs (tik Červenės ne-
minėjau – taip pasiseka tik vieną
kartą gyvenime).

Aš greitai pastebėjau, kad jis ne-
labai kreipia dėmesį į mano nuošir-
džius atsakymus, o tik su ironiška
šypsenėle stebi mano veidą bei jude-
sius. Kiek supratau, jis visai nereaga-
vo į mano atsakymus, o mintimis bu-
vo kažkur nutolęs nuo ,,filtravimo”.
Kai nutildavau, jis užduodavo tokį
klausimą, kuris visai nebuvo susietas
su mano tardymu. Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl.
Jeigu pacientai turi stuburo ar-

tritą, disko išvaržą arba nervų užde-
gimą, kartais reikia kreiptis į specia-
listą, kad jis įleistų vaistų į stuburo
slankstelį. Tie pacientai, kurių savi-
jauta negerėja su vaistais, terapija
arba įleidus stuburo slankstelių vais-
tų, turi  kreiptis į stuburo chirurgą ir,
jeigu reikia operuotis. 

Profilaktika

Visi pacientai gali sveikiau gy-
venti ir bandyti įvairiais būdais iš-
vengti nugaros skausmo. Jie turėtų
stengtis kasdien vaikščioti arba dary-
ti  pratimus, stiprinančius  nugaros ir
pilvo raumenis – joga, tai chi, pilates,

plaukioti baseine. Svarbi ir kūno lai-
kysena, normalus svorio palaikymas.

Pagrindiniai dalykai

1. Dauguma nugaros skausmo
epizodų ilgainiui praeis su vaistų,
pratimų pagalba. 

2. Pacientai, besiskundžiantys
nugaros skausmais, turintys tempe-
ratūros,  skausmą šlapinantis, vėžį
arba jaučia kojose silpnumą, turi ne-
laukti ir tuoj pat apsilankyti pas gy-
dytoją.

3. Visi pacientai turėtų stengtis
judėti, stiprinti nugaros ir pilvo rau-
menis sportuodami, pvz., darydami
jogą, tai chi arba plaukiodami.             

Nugaros skausmai

Moteris išlaikė vairavimo egzaminą 
950-uoju bandymu

Korėjietė pagaliau išlaikė teorinį
vairavimo egzaminą 950-uoju bandy-
mu. 68-erių Cha Sa-soon daug kartų
bandė išlaikyti egzaminą nuo 2005
m. balandžio 13 d.

Sumokėjusi apie 23 tūkst. litų už
praktikos ir teorijos egzaminus, ji lai-
kė egzaminą kiekvieną dieną, išsky-
rus savaitgalius ir atostogas. Per tą
laiką Cha Sa-soon tapo vietine įžymy-
be, Japonijos televizijos realybės lai-
dos žvaigžde ir nepalaužiamos dva-
sios simboliu, praneša „The Times”.

Netgi po įtempto mokymo, jos re-
zultatai siekė vos 60 proc. egzamino
išlaikymo žymą, kurios ji nesugebėjo
pasiekti taip ilgai.

Tačiau prieš tai, kai galės vai-
ruoti, daržovių ir vaisių pardavėja iš
Jeonju, esančio netoli Seulo, vis dar
turi pasistengti ir išlaikyti sudėtin-
gesnį praktinį egzaminą. Ji pasakojo
vietos laikraščiui, kad vairuotojo pa-
žymėjimas reikalingas jos verslui.

Delfi.lt
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KALENDORIUS

EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero lietuvių dvasios vadui
kun. dr. Kęstučiui Trimakui po  šv.
Mišių, atnašautų Antano parapijos
bažnyčioje, Cicero, nereikėjo skubėti į
pamaldas  Marquette Park ir jis su
parapijiečiais galėjo pabendrauti sek-
madieninės kavutės, vykusios šios
parapijos buvusios pradžios mokyk-
los pastate, metu. 

Šis dvasiškis papasakojo apie
mėnesį trukusią viešnagę tėvynėje,
kurios metu nuveikė nemažai darbų.
Pasi rodo, kun. dr. K. Trimakas ten
ne nuobodžiavo ir laiko dykai neleido,
o atliko tikrai vertingų darbų įvai -
riuose Lietuvos miestuose. 

Jis pranešė, jog palydėtuvėse
gau tus pinigus (300 dol.) atidavė ne -
turtingiems Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto studentams. Tai kunigas
padarė per Teologijos fakulteto Re -
liginio auklėjimo katedros vedėją dr.
Eugenijų Danilevičių. Kelis iš sušelp-
tų studentų gautus laiškus paskaitė
ir susitikimo metu. 

Rugsėjo 26–27 dienomis kun.
Tri makas buvo Šiaulių vyskupo Eu -
genijaus Bartulio svečias. Šeštadienį,
rugsėjo 26 d., jis dalyvavo vyskupijos
jaunimo dienos programoje, kur vedė
pokalbį su jaunimu apie Sibiro kanki -
nės Adelės Dirsytės uždegantį pavyz -
dį. Sekmadienį, rugsėjo 27 d., jis
skaitė paskaitą visuomenei apie jos
aukos reikšmę visai mūsų tautai.

Spalio 4 d. Kelmėje skaitė paskai -
tą tikybos mokytojams bei visuo me -
nei apie religinius išgyvenimus psi-
chologiniu požiūriu. Šia tema jis yra

skaitęs paskaitas Lietuvos universi -
tetuose bei išleidęs penkių knygų se -
ri ją.

Kalbėtojas apžvelgė ankstesnių
me tų savo darbų rezultatus, kai kiek -
vieną rudenį Lietuvoje praleisdavo po
tris mėnesius, t. y. visą semestrą dės -
ty damas Lietuvos universitetuose ir
kunigų seminarijose. Kaskart viešė-
damas Lietuvoje jis sutinka ne mažai
savo bu vusių studentų, pasauliečių ir
seminaristų,  kurie dabar yra moky-
tojai, klebonai, vikarai, ligoninių ar
universitetų kapelionai. Vienas jų –
Marijos radijo direktorius. Universi -
te tuose yra tebenaudojama jo psicho -
logijos knygų serija, o evangelinė
poezija, sutelkta „Ieškančiojo pėd-
sakuose”, neretai girdima religiniuo -
se rengi niuose.

Taip buvo ir šį kartą. Spalio 7 d.
Lietuvos žemės ūkio universiteto
(netoli Kauno) koplyčioje jis vedė
dvasinės atgaivos vakarą dėstytojams
ir studentams: kartu su universitetų
kapelionais atnašavo šv. Mišių auką,
o susikaupimui buvo skaitoma jo
evangelinė poezija iš knygos „Ieš kan -
čiojo pėdsakų”.

Beje, būdamas Lietuvoje, kuni-
gas atidavė spausdinti naują poezijos
rinkinį „Jis man dovanojo būtį”. Vie -
šėdamas tėvynėje, jis padarė ne ma žai
įrašų Marijos radijo programai, kuri
girdima Lietuvoje bei už sienyje. Jo
paliestos temos: „Gyvybės kultūra”,
„Religiniai išgyvenimai ir tikėjimas
psichologiniu požiūriu”, „Adelė Dir -
sytė – Sibiro kankinė (100 metų nuo
jos gimimo)”, „‘Draugo’ dien raš tis:
100 metų nuo jo įsisteigimo”.

Viešėdamas Vilniuje kun. Trima -
kas susitiko su dabartine „Draugo”
dienraščio šeštadieninio priedo ,,Kul -
tūra, menas, literatūra, mokslas” re -
daktore rašytoja Renata Šerelyte ir
ap tarė jos viešnagės programą Čika -
goje šių metų Padėkos dienos savait-
galį:  lapkričio 28 d., 4 val. p. p. – Jau -
nimo centre, Čiurlionio galerijoje ir
lapkričio 29 d., 12:30 val. p. p. – Lie-
tuvių centre Le monte. 

Prisimintos Vėlinės ir
Visų Šventųjų šventė

Taip pat tame pačiame susibū ri -
me nemažai kalbėjo į Cicerą vėl su-
g rį žusi Liuba Šniūrevičienė bei Virgi -
nija Mauručienė. Pradžioje buvo pa -
skaityta Sibiro kankinės parašyta
malda, o vėliau daugiausia kalbėta
Vė  linių tema.

Šių moterų mintimis buvo gra -
žiai pažymėtos katalikams svarbios
datos. 

Liuba Šniūrevičienė lapkričio 1 d. Ci -
cero lietuvių susibūrime kalba apie
Vė  lines.

Edvardo Šulaičio nuotr.

Kunigas dr. Kęstutis Trimakas
apie kelionę į Lietuvą

Kodėl švenčiame 
lapkričio 11-ąją? 

Jeigu pažvelgtume į kalendorių,
ties lapkričio 11 diena rastume už-
rašą „Veterans Day” (lietuviškame
ka lendoriuje – „Veteranų diena”).

Šios šventės data sutampa su
Pirmojo pasaulinio karo pabaiga ir
paliaubų pasirašymu 1918 m. lapk -
ričio 11 d. Ši švenė, nors ji tada vadi-
nosi Armistice Day, oficialiai pra dė ta
švęsti 1938 m., kai tų metų lapkričio
11-ąją buvo priimtas įstatymas, sa -
kan tis, jog tai bus teisėta šventė
Pirmojo pasaulinio karo veteranams
pa gerbti.

Tačiau 1954 m., pasibaigus Ant-
rajam pasauliniam ir Korėjos karui,
83-iasis JAV Kongresas, raginamas
įvairių karo veteranų organizacijų,
1938 m. įstatyme padarė pataisą ir
vietoj žodžio „Armistice” įrašė „vete-
ranų”. Įstatymų leidėjų nutarimu, iš -
leistu 1954 m. birželio 1 d., lapkričio
11-oji buvo skirta visų Amerikos karų
veteranams pagerbti.

Pagal 1968 m. nutarimą Vetera-
nų diena, panašiai kaip ir kitos trys
fe deralinės šventės (Washington gim-
tadienis, Memorial Day ir Columbus
Day), buvo perkelta į artimiausią pir-
madienį, norint turėti ilgą savaitgalį.
Taigi, Veteranų diena buvo nukelta į
paskutinį spalio mėnesio pirmadienį.
Tačiau ne visos valstijos su tuo suti-
ko, todėl (1971 m.) buvo priimtas
nau jas įstatymas, sakantis, kad šią

šventę reikia švęsti spalio 25 d.
Pagaliau JAV prezidentas G. R.

Ford 1975 m. rugsėjo 20 d. pasirašė
įsakymą, kuriuo Veteranų diena buvo
grąžinta į originalią datą. Nuo 1978-
ųjų ši šventė jau visada  švenčiama
lapkričio 11-ąją.

Nors lapkričio 11-oji Amerikoje
švenčiama jau seniai,  ji nėra visuoti-
nė, ir nemažai privačių fabrikų ar fir -
mų tą dieną dirba.

Beje, Veteranų diena panaši į Me-
morial Day, kuri švenčiama gegužės
mėnesį, ir yra pripažinta visuotine
nedarbo diena šiame krašte.

Amerikoje veikia įvairios vetera -
nų organizacijos. Viena didžiausių –
„American Legion”. Tai milijoninė
ve teranų organizacija su mažiausio-
mis grandimis, kurios vadinasi „Post”
(lietuviškai jas vadiname postais). Šio
krašto lietuviai yra susibūrę gal į
kokį dešimtį tokių Amerikos legiono
postų. Vien tik Čikagoje  jų yra du,
pavadintų žymių lietuvių vardais. Tai
Dariaus ir Girėno bei Don Varno
postai. Šie lietuvių didvyrių vardais
pavadinti postai jau gyvuoja daugelį
dešimtmečių, apie juos yra susibūrę
ne mažai lietuvių kilmės veteranų. 

Visiems veteranams bei jų drau-
gams linkime gerai atšvęsti šią šven-
tę.

Edvardas Šulaitis

Lapkričio 8 d. sukako 225 metai
kai gimė istorikas romantikas, 9
tomų ,,Lietuvių tautos istorijos” au -
torius Teodoras Narbutas. Lapkričio
11 d. bus paminėtos jo 145-osios mir-
ties metinės.

Narbutas gimė bajorų šeimoje
1784 m. lapkričio 8 d. Šiauruose
(mirė 1864 m. lapkričio 11 d.). Mo -
kėsi Ly dos vidurinėje mokykloje,
1799–1803 m. studijavo inžineriją
Vil niaus universitete, jį baigęs –
Sankt Pe ter burge. 

1809 m. mūšyje ties Ėbu miestu
Suomijoje buvo sun kiai sužeistas į
galvą ir apkurto. 1812 m. po tarnybos
Rusijos kariuomenėje T. Narbutas
išėjo į atsargą ir apsigyveno iš tėvo
paveldėtame dvarelyje Šiauruose
(Baltarusija). 1843 m. vedė Kristiną
Sadauskaitę, turėjo penkis sūnus ir
tris dukteris.

T. Narbutas geriausiai žinomas

kaip istorikas, tačiau nemaža jo nuo -
pelnų yra ir archeologijos srityje. Jis
domė josi seniausio mūro liekanomis,
apie jas rašė savo darbuose, dirbda -
mas ko misijoje Nemuno vagai regu -
liuoti, tu rėjo progos susipažinti su
Ne muno pakrantėse ir apylinkėse
esančiais piliakalniais, pilių lieka no -
mis, sen kapiais. Nuo 1810 m. T.
Narbutas vyk dė savarankiškus ar -
cheo loginius tyrinėjimus. Sudarė pil -
kapių kasi nėjimų metodiką, o tyri nė -
jimus gana kruopščiai aprašydavo.
Atskirų archeologinių studijų T. Nar -
butas nėra palikęs, tačiau jo istori -
niuo se veikaluose, ypač „Lietuvių
tau tos istorijos” pirmajame ir antra-
jame tomuose, yra daug žinių apie ar -
cheo loginius paminklus. 

Pirmąjį „Lietuvių tautos istori-
jos” tomą T. Narbutas skyrė lietuvių
mi tologijai, kurią aprašydamas rė mė -
si ir archeologiniais radiniais. Jis
daug nuveikė populiarindamas ar -
cheo logiją bei numizmatiką, nors
kartais, siek damas parodyti savo
krašto pra eitį kiek galima garsesnę ir
garbingesnę, neišvengdavo ir pagra -
ži nimų ar itin laisvo faktų interpre-
tavimo. Surinko senovės dirbinių
kolekciją, kurią pats vadino „Lie tu -
vos muziejumi”. T. Narbutas suda rė
ir šio rinkinio sąrašą, išlikusį iki
mūsų dienų (,,Spisanie historycznych
zabytków i materialów w zbiorz Teo -
do ra Narbutta znajdojących”, kuris
saugomas Mokslų Akademijos bib-
liotekos Rankraščių skyriuje). 

Kasinėjo Rogačiovo (prie Dnies t -
ro) pilkapius (1810 m.); Švendubrės
(Varėnos r.) pilkapius (1839–1844
m.); Šiauruose (Baltarusija) iškasė
griautinį kapą (1822 m.) 

Parengta pagal 
lietuvišką spaudą

Teodoras Narbutas

Teodoras Narbutas

Benigna Butler, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums
dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus dosniai re-
miate ir skaitote.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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900 metų senumo Huzhu šven-
tykla Songjiange, esančiame 40 km
nuo Šanchajaus, pasvirusi 6,87 laip-
snio kampu. Ji pasvirusi labiau nei
Svyrantysis Pizos bokštas, kurio
posvyrio kampas yra 3,97 laipsnio.

Tikriausiai visi esame girdėję
apie Didžiąją Kinijos sieną ir Už-
draustąjį miestą. Tačiau ar žinojote,
kad kinai turi ir nuosavą svyrantį
bokštą? Šis 900 metų senumo stati-
nys stovi ant nedidelės kalvos šlaito
vos 40 km nuo Šanchajaus, ateityje
jis turėtų oficialiai perimti labiausiai
pasvirusio statinio titulą iš Italijoje
esančio Pizos bokšto.

Songjiange stovinti Huzhu sep-
tynių aukštų šventykla stovi taip
kreivai, kad atrodo, jog ji tuoj nu-
grius. Struktūra pastatyta 1079 mū-
sų eros metais, praėjus vos septynias-
dešimčiai metų po pirmojo Lietuvos
vardo paminėjimo raštiniuose šalti-
niuose ir gerokai anksčiau prieš įžy-
miojo Italijos Svyrančiojo Pizos bokš-
to pastatymą. Šventyklos statybą or-
ganizavo kiniečių generolas Zhou
Wenda, kuris čia ketino saugoti pen-
kias jam imperatoriaus Song Gao-
zong (Pietų Song dinastija) padova-
notas Budos relikvijas. Tačiau nuo
pat pradžios statinys pradėjo svirti.

„Dalis pamatų rėmėsi į uolą, da-
lis – į paprastą dirvą”, aiškina Song-
jiango muziejaus darbuotojas Yang
Kun, kuriam yra tekę studijuoti šven-
tyklos istoriją. Jis taip pat užsimena,
kad svyrančios šventyklos šioje vie-
tovėje nėra retenybė.

Prie Huzhu šventyklos svirimo
taip pat prisidėjo 1788 metais sureng-
ta religinė šventė. Vietinio kaimo
gyventojai pernelyg arti pastato su-
galvojo leisti ugnies salves, dėl ko
sudegė ar apdegė dalis laikančiųjų
konstrukcijų. Tačiau Yang sako, kad
tuo bokšto problemos dar nesibaigė.
„XIX amžiuje pasklido gandas, kad
kažkur šventykloje yra paslėptos se-
novinės monetos, dėl ko čia pradėjo

plūsti visų gretimų kaimų gyventojai,
norintys rasti čia slypinčius lobius.
Tačiau jie nieko nerado. Bet po visų
kasinėjimų čia liko didžiulė duobė,
todėl bokštas buvo pasmerktas toliau
svirti”, – pasakojo muziejaus darbuo-
tojas.

Įsiaudrinę lobių ieškotojai netgi
išardė dalį pačio bokšto, paliko di-
džiules duobes ties jo pamatais, taip
dar labiau pakenkdami pastatui.
Šventyklos viršūnė nuo savo ašies
dabar yra nutolusi daugiau kaip 2,2
metro. Netgi po devintajame dešimt-
metyje darytų darbų bokštas išliko
pakrypęs 6,87 laipsnio kampu, o tai
yra daugiau nei dabartinis Pizos
bokšto pasiekimas – 3,97 laipsnio, ir
netgi daugiau nei Suurhuseno bažny-
čios (Vokietija) varpinė, kuri pasviru-
si 5,19 laipsnio kampu ir organizaci-
jos „Guinness World Records” yra
laikoma kaip labiausiai pasviręs pa-
saulio pastatas.

Italijos bokštas per dieną su-
traukia po 6,000 lankytojų. Palygini-
mui, Huzhu šventykla per dieną su-
laukia (jei pasiseka) vos 20 turistų.
Tai nenuostabu, kadangi vietiniams
trūksta entuziazmo plėtoti turizmą.
„Bokštas yra šiaip sau, labai vidu-
tiniškas”, – sako vietinis gyventojas
Wang Haonan. „Mes, vietiniai gyven-
tojai, jį matome kasdien, ir nemano-
me, kad jis yra įdomus”, – pritardami
linkčioja vyresni šalia įsikūrusio
kaimo gyventojai. 

900 metų senumo šventykla su-
traukia mažiau lankytojų nei neto-
liese vos prieš trejus metus įkurta
Anglijos miestelio Thamestown repli-
ka, o Songjiango turizmo centro
atstovas sako, kad jie neturi jokių
planų reklamuoti šį senovinį ir ne-
įprastą statinį. Panašu, kad šaliai
(kaip ir daugeliui kitų) dar teks
išmokti vertinti savo istoriją ne pagal
turistų antešamų pinigų srautus.

Alfa.lt
Technologijos.lt

Svyrantis 
Šanchajaus bokštas

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A †  A
VYTAUTAS A. KIAUPA

Su giliu liūdesiu prisimename, kad 2009 m. lapkričio 10 d.
sueina dešimt metų, kai mirė visiems gerai žinomas korespondentas
ir radijo laidų vedėjas, Vytautas Kiaupa (Vic James).

Jis  dvylika metų dirbo naujienų direktoriumi CHIN Radio To-
ronto, Ont., CHNS Halifax, Nova Scotia, CJLX Thunder  Bay, Ont.,
ir CFPL London, Ont. Ilgą laiką NIB School of Broadcasting moky-
toju Toronte ir buvo Toronto  City Hall narys.

Neužmiršime jo profesionalizmo ir įvairių gerų darbų radijuje ir
televizijoje.

Jo  gražus balsas paliko mus labai anksti.
Prisimena su meile ir liūdesiu jo žmona Emilia Kiaupa Čikago-

je, motina Stasė (Kiaupa) Kudirka Londone, Ont. Canadoje, duktė
Suzette, anūkai Sean ir Andrew Floridoje, sūnus Jonas, žmona
Kelly, anūkai Jacob ir Abby Čikagoje bei kiti giminės ir draugai.

PADĖKA
A † A

JULIUS JAKUTIS

Mirė 2009 m. spalio 24 d.
Ypatingai noriu padėkoti Olimpijai ir Mindaugui Baukams,

Lelei Sodeikienei, kurie buvo su mumis tas sunkias dienas ir nak-
tis kartu, iki paskutinės minutės.

Nuoširdžiai dėkojame kun. K. Trimakui, vargonininkui A.
Barniškiui, Petkus Lemont laidojimo namams, A. Bernatavičie-
nei bei visiems, dalyvavusiems atsisveikinime ir šv. Mišiose bei
aukojusiems šv. Mišioms.

Su pagarba ir dėkingumu Albina Širvinskienė

Garbingam šauliui ir Šaulių sąjungos išeivijoje cen-
tro valdybos nariui

A † A
STASIUI BERNATAVIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai AUDRONEI,
dukrai NIJOLEI SIMOKAITIENEI su vyru RAI-
MONDU, anūkams EDVARDUI SIMOKAIČIUI su
žmona VIDA ir TOMUI SIMOKAIČIUI su žmona
MAGDA, proanūkiams JONATHON ir MATUI bei
kitiems giminėms.

Ilsėkis ramybėje Stasy.

Šaulių sąjungos vadas Lietuvoje
Juozas Širvinskas

Šaulių sąjungos vadas išeivijoje
Mykolas  Abarius

Škotijoje atidaryta Kalėdų Senių mokykla
Pietų Škotijoje atidaryta mokyk-

la pradedantiesiems Kalėdų Seniams,
skelbia BBC. „Kalėdų Senių mokyk-
loje” norintieji mokomi dirbti tokiose
vietose kaip prekybos centrai ir vaikų
šventės.

Mokykloje dėstoma Kalėdų Senio

istorija, rengiamos balso lavinimo,
grimo ir kostiumo bei vaidybos praty-
bos. Visi mokymus baigę studentai
gauna kvalifikacijos pažymėjimą, su-
teikiantį teisę vaidinti Kalėdų Senį.

Delfi.lt

Margumynai
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�,,Draugo” redakcija lapkričio
11 d. nedirbs (Veteranų diena). Skai-
tytojai negaus trečiadienio laik raš-
čio.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte praneša, kad lapkričio 11 d.,
trečiadienį, 2 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centro skaitykloje bus rodoma
vaizdajuostė – Kauno mu zikinio teat -
ro operetė Imrės Kalmano ,,Marica”.
Trukmė – 2 val. 20 min. Visus malo-
niai kviečiame. 

��Lapkričio 12 d., ketvirtadienį,
1 val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks Šakių
klu bo susirinkimas. Valdyba kviečia
vi sus narius dalyvauti.

��LR Generalinis konsulatas Či-
kagoje ir Balzeko lietuvių kultūros
mu ziejus maloniai kviečia į tūkstant-
mečio programos kilnojamosios paro-
dos „Lietuva: kultūra ir istorija”
atidarymą, kuris vyks lapkričio 13 d.,
pen ktadienį, 7 val. vakare Balzeko
lie  tuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pu laski Rd, Chicago IL 60629). Įėji-
mas į renginį nemokamas.

��Visus nuoširdžiai kviečiame į
kas metinę madų parodą ,,Rudens
sim fonija – 2009”, kuri įvyks sekma -
die nį, lapkričio 15 d. 12:30 v. p. p. Pa -
sau lio lie-tuvių centro didžiojoje salė-
je (14911 127th St, Lemont, IL).
Pietų ir bilieto kaina 35 dol. Dėl vietų
už sa ky mo skambinkite Žibutei tel.
630-852-3204 arba Dainai tel. 630-
257-0153.

��Lietuvių rašytojų draugijos li-
te  ratūrinė popietė ,,Pavasaris ru de -
nį” įvyks lapkričio 15 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Čiurlionio galerijoje Jau ni -
mo centre. Programoje: mirusiųjų
šimtamečių išeivijos rašytojų prisimi -
nimas (Stasė Petersonienė); savo kū -
rybą skaitys Julija Švabaitė, Eglė
Juodvalkė, Daiva Karužaitė, Linas
Um brasas, Vilija Vakarytė; E. Juod -
valkė pasidalins įspūdžiais iš šios
vasaros kelionių Lietuvoje, Aus tra li -
joje, Naujojoje Zelandijoje; meninę
prog ramą atliks Algimantas Barniš -
kis. Programą ves Audra Kubiliūtė-
Daulienė. Po programos – vaišės. 

��Moterų klubas ,,Alatėja” kvie -
čia jus lapkričio 28 dieną, šeštadienį,
į klubo 4-ojo gimtadienio ,,Oran žinę
šventę”, kuri vyks  Balzeko kul tū ros
muziejuje. Pradžia – 6 val. v. Kvie čia -
me svečius puoštis rudens spalvomis,
pabrėžiant šventės spal vą – oran ži nę!
Bilieto kaina vienam žmogui – 30 dol.
Bilietus užsisakyti prašome iki lap -
kričio 15 d. telefonu: 708-205-8742
(Audronė).

��Lapkričio 29 d.,  sekmadienį,
10:30 val. r. Jėzuitų koplyčioje, Čika-
goje, generolo T. Daukanto jūrų šau-
lių kuopa rengia Lietuvos ka riuo me-
nės atkūrimo pa minėjimą. 

��,,Amerikos vaizdai” ieško senų
nuotraukų susietų su Amerikos lietu-
viais Čikagos Bridgeport. Prašome
nuotraukas atnešti arba atsiųsti į
Balzeko lietuvių kultūros muziejų
adresu: 6500 S. Pulaski Rd. Chicago,
IL 60679. 

��Demokratų kandidatas į JAV
Senatą Steve Pagliuca ir jo žmona
lietuvaitė Judy Orvidas-Pagliuca lap-
kričio 14 d., 8 val. v. atvyksta į So.
Bos ton Lietuvių klubo metinį pokylį
,,Šurum Burum” susitikti su Boston
lietuviais. Savo klausimus lietuvių ir
anglų kalbomis galite siųsti iš anksto
el. pašto adresu: RimaGirnius@hot-
mail.com.

��Lapkričio 20–22 dienomis Ma -
ry and Joseph Retreat Center (Ran-
cho Palos Verdes, CA) susikaupimo
re kolekcijas ves kun. Artūras Sedere -
vičius, SJ. Pasiteirauti tel.: 213-385-
5176 (Dalia Jasiukonienė).

��Lapkričio 21 d., šeštadienį:
Lietuvių namuose (877 E. 185th Str.,
Cleveland, OH 44119) vyks ŠALFASS
suvažiavimas. Pradžia 11 val. r. Pasi-
teirauti tel.: 440-669-4145.

��Lapkričio 22 d., sekmadienį,
Dievo Apvaizdos lietuviškos baž-
nyčios salėje (25335 W. 9 Mile Rd.,
Southfield, MI 48033) koncertuos
Virgis Stakėnas. Pradžia 1 val. p. p. 

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Čikagos lituanistinėje mokykloje lapkričio 7 d. buvo švenčiamos Vėlinės. Jaunimo centro sodelyje kun. Antanas Gražulis ir seselė Laimutė Kabišaitytė moki-
niams priminė Vėlinių ir Visų Šventųjų reikšmę. Mokiniai visus mirusius pagerbė tylos minute. Po susikaupimo šv. Mišias Jaunimo centro didžiojoje salėje auko-
jo mokyklos dvasios vadovas kun. A. Gražulis, SJ. Gražiai papuoštoje salėje (mokytoja Daiva Blažulionienė) degant žvakelėms mokiniai, mokytojai ir tėveliai
giesmėmis (jas vedė mokytojos Jūratė Grabliauskienė ir Jolanta Banienė), maldomis prisiminė iškeliavusius Anapilin.                     Dalios Cidzikaitės nuotr.

Vėlinės Čikagos lituanistinėje mokykloje

Lapkričio 5 d. Čikagoje vyko trečias kasmetinis „European Jazz Meets
Chicago” festivalis, kuriame Lietuvai atstovavo muzikantas ir kompozitorius
Liudas Mockūnas. 

Improvizuotą džiazo vakarą Čikagos kultūros centre pradėjęs lietuvis
grojo kartu su trimis kolegomis amerikiečiais: Jim Baker (pianinas), Brian
Sandstrom (kontrabosas), Steve Hunt (mušamieji). Koncerto salė buvo pilna
džiazo gerbėjų, kurie linksmai suošė L. Mockūnui užgrojus lietuviška birbyne,
o pasibaigus pasirodymui muzikantams plojo stovėdami.

Čikagos žiniasklaidos pristatytas kaip „puikus lietuvis pūtikas” L. Moc -
kūnas pelnytai vadinamas Lietuvos džiazo ambasadoriumi. Jis yra vienas iški -
liausių Lietuvos džiazo kūrėjų, moderniojo džiazo ir laisvosios avangardinės
muzikos atstovų. Nuo 15 metų L. Mockūnas nuolat dalyvauja džiazo festiva -
liuose, o nuo 1996 m. pasirodo ir kaip grupių vadovas. Jis – įvairių tarptau-
tinių projektų sumanytojas, daugelio konkursų laimėtojas.

Atstovauti Lietuvai Europos džiazo festivalyje L. Mockūną pakvietė LR
Generalinis konsulatas Čikagoje, o jo dalyvavimą jame parėmė LR Užsienio
reikalų ministerija ir Čikagos bendrovė, importuojanti „Švyturio” alų. Pa -
tenkintas suteikta proga pristatyti Lietuvos džiazo kultūrą Čikagos klausyto-
jams muzikantas svarstė galimybę ateityje surengti koncertinį turą Jung -
tinėse Valstijose.

Europietiško džiazo vakare, kuriuo prasidėjo didesnis kelių dienų festi-
valis „Umbrella Music Festival”, taip pat koncertavo muzikantai iš Austrijos,
Švedijos, Vokietijos, Šveicarijos ir Olandijos. Šešių koncertų programa sudo -
mino Čikagos džiazo mylėtojus, kurių dažnas yra tikras šios muzikos žinovas. 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Džiazo kvartetas (iš kairės): J. Baker, L. Mockūnas, B. Sandstrom ir S. Hunt.
R. Astrausko nuotr.

Čikagoje festivalį pradėjo 
Lietuvos džiazo ambasadorius

Susitikimai su ,,Draugo” kultūrinio priedo 
redaktore Renata Šerelyte

Maloniai kviečiame visus į  su sitikimą su ,,Draugo” kul tūrinio prie do
redaktore Renata Še relyte. Susi ti kimas įvyks lapkričio 28 d., šešta dienį, 4
val. p. p. Čiurlionio ga le rijoje Jauni mo centre.

Knygos ,,‘Draugui’ – 100. Už ti kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės ir susitiki-
mas su ,,Draugo” kultūrinio priedo redaktore Renata Šerelyte įvyks lap-
kričio 29 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC.
Bus įdomu išgirsti ,,Draugo” bendradarbio Alekso Vitkaus paskaitą apie kny-
gą ir susipažinti su viešnia, redaktore iš Vilniaus. Malo niai kviečiame visus
apsilankyti.


