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G. Schroeder davė atkirtį V. Adamkui 

Prezidentas Valdas Adamkus (k) Berlyne susitiko su Vokietijos federaliniu kanc
leriu Gerhard Schroeder. Džojos Gundos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Viln ius , spalio 25 d. (BNS) — 
Vokietijos federalinis kancleris Ger
hard Schroeder neįprastai atvirai at
metė aštr ią Lietuvos prezidento Val

do Adamkaus kritiką dėl Vokietijos 
užsienio politikos. „Kritika nepatei
sinama jokiu būdu — nei forma, nei 
turiniu", — pareiškė G. Schroeder 

pirmadieni vokiečių žinių agentūrai 
DPA. 

V. Adamkus prieš antradienio 
vizitą Berlyne viename interviu ap
kaltino Vokietijos vyriausybę, kad ši, 
pasirašydama su Rusija susitarimą 
dėl dujotiekio tiesimo Baltijos jūros 
dugnu, parodė, jog „visiškai nesu
pranta" kaimyninių santykių. Be to, 
V. Adamkus pareiškė viltį, kad per 
susitikimą su būsimąja kanclere 
Angelą Merkei jam pavyks įtikinti 
būsimąją vyriausybę paveikti „ne
lemtą G. Schroeder sprendimą". 

Tuo tarpu G. Schroeder tvirtino, 
kad susitarimas dėl dujotiekio at
spindi teisę sėkmingai plėtoti ilga
laikius verslo santykius. „Kas tei
gia, jog vykdo rinkos ekonomiką, ne
turė tų tam priešintis silpnais argu
mentais", — sakė jis, turėdamas 
omenyje vadovybę Vilniuje. Apskri
tai planuojamas dujotiekis „nėra 
prieš nieką nukreiptas" , pabrėžė 

G. Petr ikas siekia sužlugdyti išdavimo procesą? 
Viln ius , spalio 25 d. (BNS; — 

Sve t imus pinigus iššvaisčiusio 
EBSW susivienijimo buvusio prezi
dento Gintaro Petriko noras derėtis 
su Lietuva dėl informacijos apie 
finansines machinacijas mainais už 
saugumo garanti jas gali būti gudri 
takt ika išvengti išsiuntimo iš JAV į 
Lietuvą, mano policijos generalinis 
komisaras Vytautas Grigaravičius. 

„Mes svarstėme, kad gal reikia 
vykti ten mūsų pareigūnams, kon-
sultavomės su Federalinio tyrimų 
biuro 'FTBj pareigūnais. Tačiau nus
prendėme to kol kas nedaryti , nes tai 
gali būti panaudota gynyboje", ba

ke V. Grigaravičius. 
J is komentavo pastarojo meto 

pranešimus apie JAV kalėjime teis
mo sprendimo dėl ekstradicijos lau
kiančio G. Petriko siūlymus Lietuvos 
vadovams susitarti dėl informacijos 
ir apsaugos. 

Del galimų derybų teigiamą 
nuomonę anksčiau yra išsakęs ir vi
daus reikalų minis t ras Gintaras 
Furmanavicius bei ministerijos sek
retorius Stanislovas Liutkevičius. 
Tačiau policijos pareigūnai įžvelgia 
gudrias suimtojo užmačias ir spąs
tus, į kuriuos gali patekti G. Petriko 
neva nuoširdžiu siūlymu patikėję 

teisėsaugininkai. 
„Jis jaučia, kad gana greitai bus 

priimtas sprendimas dėl jo išdavimo 
Lietuvai. Tai mano asmeninė nuo
monė", — sakė V. Grigaravičius. 

Lietuvos policijos vadovas mano, 
kad Lietuva pasidarytų sau „meškos 
paslaugą", jei jos pareigūnai iki teis
mo sprendimo del ekstradicijos nu
vyktų į JAV pas G. Petriką. 

,.G. Petriko advokatas galėtų 
tuo pasinaudoti gynybos interesams, 
kad jo klientas nebūtų išduotas", — 
sakė V. Grigaravičius. J i s mano, kad 
advokatas pradėtų įrodinėti, kad 
Lietuvos N u k e l t a į 6 psL 

Mir t is l ietuvių kalbai neprognozuojama 
Viln ius , spalio 25 d. (ELTA) — 

„Kalba mirš ta , kai miršta paskuti
nis ja kalbėjęs žmogus", — tokiais 
knygos „Kalbos mirtis" žodžiais pa
skaitą „Kalbos mirtis: ar tai nekro
logas kalboms?" pradėjo profesorius 
David Crystal , vienas žymiausių pa
saulyje kalbotyros žinovų. 

Ir nors, pasak D. Crystal, viena 
kalba pasaulyje miršta vidutiniškai 
kas 2 savai tes , lietuvių kalbos mir
ties jis neprognozuoja. J a m pritaria 
ir Valstybinės lietuvių kalbos ko
misijos pi rmininkė Irena Smetonie
nė. 

Vilniaus universitete vykusioje 
konferencijoje „Kalbos ir žmones: 
dabart is ir perspektyvos" paskaitą 
apie kalbos mirtį ir mirti pasmerk
tas kalbas profesorius pradėjo į žmo
nes kre ipdamasis velsiečių kalba ir 
taip parodydamas, kad ši kalba, ne
paisant jai prieš keletą metų prog
nozuotos mirt ies , vis dar gyva. 

Pasak D. Crystal, naujausiame 
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David Crystal EPA nuotr. 

pasaulio kalbų sąraše — 6,800 kal
bų. Egzistuoja 58 kalbos, turinčios 
vieną likusį kalbėtoją, dar aptinka
ma 100 kalbų, kuriomis bendrauja 
2, 3 ar 4 žmonės. 

D. Crystal pasakojo, jog pagal 
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kancleris. 
Anot G. Schroeder, minėti pla

nai yra suvereni Vokietijos teisė už
sitikrinti ilgalaikį ir nekliudomą 
energijos tiekimą. „Tam negali prie
šintis jokia Vokietijos vyriausybe. 
Priešingai: čia reikalinga visiška pa
rama", — kalbėjo kancleris, turė
damas omenyje būsimą įpėdinę. 

G. Schroeder teigė nemanąs, 
kad dėl šio projekto gali kilti proble
mų su ES. Tai esą yra susitarimai, 
kurie nėra Komisijos kompetencija. 

optimistiškiausias žinovų progno
zes, išnykti kitame šimtmetyje kyla 
pavojus 20 procentų pasaulio kalbų. 

Tuo tarpu pesimistai mano, jog 
net 80 procentų pasaulio kalbų pas
merktos mirti dar šiame šimtmetyje. 
Savo knygoje „Kalbos mirtis" profe
sorius pavojų prognozuoja mažiau
siai pusei dabartinių kalbų. 

„Kalbos ateitis — jaunimo ran
kose", — pažymėjo D. Crystal. Ta
čiau kaltinimuose jaunimui savos 
kalbos negerbimu, žodžių, paimtų iš 
anglų kalbos, vartojimu, profesorius 
įžvelgia grėsmę — esą taip trukdo
ma galimybė jaunimui daryti įtaką 
kalbai. 

„Didžiausias pavojus kalbos iš
nykimui kyla kalbos viduje", — tiki
no D. Crystal, pridurdamas, jog kal
ba gali išgyventi išorinę — globali
zacijos ar svetimų kalbų — įtaką. 

D. Crystal manymu, skoliniai 
kalbai nekelia jokio pavojaus. 

Nukelta \ 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Ar mes atsparūs „beisbolo 
ligai"? 
„Mažeikių nafta" ir 
grėsmės Lietuvos 
saugumui. 
Skaitytoju laiškai ir 
nuomonės . 
Mūsų vir tuvė. 
JAV LB Kultūros tarybos 
posėdis. 
Algimanto Kezio 
fotoparoda Karaliaučiuje, 
„Blogas" in te rne to 
reiškinys. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.889 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v.s . I rena Regienė 

2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

SĄSKRYDIS KAUNE 
2005 m. rugsėjo 16-18 d. Lietuvos skautijos, 

Studentu skautu organizacijos, ir Lietuvių skautų sąjungos 
vadovų sąskrydis Kaune 

Prieš daugiau kaip mėnesį sep
tyni LSS vadovai/atstovai nuvyko į 
Lietuvą susitikti su Lietuvos skauti-
jos (LS ir Studentų skautų organi
zacijos (SSO) vyriausiais vadovais su 
tiklsu artimiau susipažinti bei ap
tarti galimus bendradarbiavimo tarp 
visų trijų organizacijų kelius. Su
sitikome Kaune, LS Nacionalinėje 
būstinėje. Taigi pirmasis toks LSS, 
LS ir SSO vadovybių susitikimas su 
numatyta darbotvarke ir tikslu. 

Lietuvių s k a u t ų sąjungos: 
v.s. fil. Rimantas Griškelis — 

LSS Tarybos pirmininkas 
v.s. Henrikas Antanait is — 

Australijos rajono vadovas 
v.s. Romas Otto — Kanados 

rajono vadovas, Brolijos vyriausio 
skautininko atstovas 

v.s. Vincentas O'Brien — Ang
lijos rajono vadovas 

v.s. Dalia Trakienė — Seserijos 
vyriausia skautininke 

v.s. fil. Zita Rahbar — ASS 
Vadijos pirmininkė 

s. fil. Vytenis Kirvelaitis — ASS 
Vadijos narys 

v.s. Jaras Algis — Anglijos ra
jono narys — gyvena Lietuvoje 

Lietuvos skau t i jos : 
Arūnas Kemežys LS 

LS 

sktn. 
Tarybos pirmininkas 

sktn. fil. Gražina Kačergytė 
LS Pirmijos pirmininkė 

sk. vytis Liudas Gikaras 
Tarybos narys 

sktn. fil. Jolita Buzaitytė-Ka-
šalynienė — LS Tarybos nare 

psktn. Živilė Poteliūnaitė — LS 
Pirmijos pirmininkės pavaduotoja 

psktn. Diana Kanapkaite — LS 
Pirmijos užsienio skyriaus vedėja 

psktn. Rasa Dumčiūtė — Šiaulių 
krašto seniūnė 

sktn. Valdas Rakutis — Kauno 
krašto seniūnas 

Studentų skautų organizaci
ja/Studentų skautų korporacijos 
Vyt is ir A k a d e m i n ė s s k a u č i ų 
draugovės: 

sk. vytis senj. Jonas Mikaliūnas 
— SSO pirmininkas 

senj. Titas Abramavičius — 
Korp! Vytis pirmininkas 

vyr. sk. t.n. Jurgita Karpavičiū
tė — ASD narė 

Susitikiams prasidėjo penkta
dienį, kai, įnešus vėliavas, visų orga
nizacijų tarybų pirmininkai — s. 
Arūnas Kemežys (LS), v.s. fil. Ri
mantas Griškelis 'LSS) ir sk. v. senj. 
Jonas Mikaliūnas (SSO) užde
gė trispalvės spalvų žvakes bei 
pasakė sveikinimo kalbas. Šio ati
darymo ceremonijoje dalyvavęs LR 
prezidento patarėjas A. Kučikas per
davė prez. Valdo Adamkaus sveiki
nimą. 

Šeštadienis prasidėjo organi
zacijų pristatymais, kurie užtruko 
iki pietų. Susitikimo dalyviams 
rūpėjo kuo daugiau sužinoti vienas tautinę stovykla 2< 

apie kitą, tad klausimų ir atsakymų 
netrūko. Po pietų buvo nagrinėjamos 
organizacijų stipriosios ir silpnosios 
pusės bei galimos veiklos sritys — 
kuo organizacijos galėtų viena kitai 
padėti, kokia patirtimi pasidalinti. 
Vakare, intensyviom kalbom pasi
baigus, skautų namo kieme, degant 
žvakėms, dalyviai susikaupė tėv. 
Antano Saulaičio aukojamose Mi
šiose. 

Sekmadienis buvo trumpas — 
darbas truko iki pietų. Apibendrinus 
darbo rezultatus, buvo išgryninta 
net penkiolika bendradarbiavimo 
galimybių. Iš šių, paprasto atviro 
balsavimo būdu, išrinktos šios šešios 
aktualiausios, pasiskirstyta atsa
komybe įgyvendinimui ir nustatytas 
laikotarpis pasiekti rezultatų. 

1. Siekti sudaryti bendrą dele
gaciją į 2007 m. tarptautinę „Jam-
boree" Anglijoje, kurioje LS turi teisę 
dalyvauti, būdama WOSM (Pa
saulinio skautų judėjimo organizaci
ja) narė. Manoma, kad atitinkamai 
LSS ir SSO galėtų dalyvauti, kaip 
LS svečiai, tačiau LS turi tai patvir
tinti iki šių metų pabaigos. 

2. Yra galimybė, kad LS, LSS, 
SSO galės pasinaudoti bendru inter-
netiniu puslapiu, žymiai palengvi
nant galimybę sklandžiau pasidalin
ti informacija tarp organizacijų ir 
sutaupant daug laiko, vargo bei 
išlaidų visiems. LS tai patvirtins iki 
šių metų pabaigos. 

3. Suruošti bendras 
,.Gintaro"-,A.žuolo" mokyklas. 2006 
metais, liepos mėn. LSS ruoš kitą 
G/A mokyklą Rako stovyklavietėje, 
JAV, ir priimtų LS jaunuosius 
vadovus/es. LS turi tam atitinkamai 
pasiruošti. 

4. Siekti bendrų darbų. Lietu
voje formuojančių skautų įvaizdį 
visuomenėje. LS ir SSO suformuos 
idėją tokiam siekimui iki 2006 m. 
pavasario ir sieks tai įgyvendinti iki 
rudens. LSS kviečiame dalyvauti. 
Matoma puiki galimybė bendradar
biauti ir ką svarbaus pasiekti 
visuomeninėje plotmėje. 

5. Lietuvoje įsigyti skautišką 
žemę ir stovyklavietę, kurios šiuo 
laiku LS neturi. LSS turi kontaktų, 
su kuriais pasi tars ir stengsis 
suvesti su LS atstovais. LS siekia 
tokios žemės įsigyti kuo skubiau, nes 
matoma, kad žemė greitai visur 
sparčiai superkama ir pasirinkimas 
mažėja. 

6. Tautinio sąmoningumo ugdy
mas. LS sieks papildyti patyrimo 
programas, į t raukiant daugiau 
dėmesio patriotizmui ir tautišku
mui. LSS iš reikalo tai daro jau 
dešimtmečius ir stengsis pasidalinti 
idėjomis, medžiaga, patirtimi. 

Dar buvo išvardintos šios, dėme
sio vertos, bendradarbiavimo trali-
mybės, kurioms 
palaukti, nes visų 
manoma siekti: 

7. Suruošti „ 

H"V 

Sąskrydžio dalyviai Kaune š.m. rugsėjo 17 d. 

;.- Ka: 

vyktų Lietuvoje. JAV ir Australijoje 
šių kraš tų vasaros metu . Mintis 
buvo suformuoti pavyzdingas skil
tis kiekviename k r a š t e , kur ios 
dalyvautų visose trijose stovyklose, 
tokiu būdu užmegzdamos t a rpu
savyje ryšius ir įskiepydamos savųjų 
kraštų idėjas bei paproč ius ki tų 
tarpe. 

8. Suruošti bendrus LS, LSS, 
SSO Gilwellio kursus Lietuvoje. LS 
dabar turi galimybę tai at l ikt i . 

9. Yra galimybių apsikeisti jau
nų skautų/čių skiltimis, kad jauni 
mas pamatytų pasaulio ir pa t i r tų 
kito krašto skautavimą. 

10. LS, LSS ir SSO gali apsi
keisti metodine medžiaga bei infor
macija. 

11. Pasidalinti leidybos paslau
gomis. Lietuvoje gerokai pigiau 
negu JAV gaminamos uniformos 
ženklai, knygos ir pan. 

12. Surengti „Dainavimo" sto
vyklą. Jau dingo nemažai dainų, 
kurias gal dar moka tik mūsų vy
riausieji skautai. J a s ir k t ias reiktų 
perduoti jaunesnioms k a r t o m s ir 
atitinkamai surašyti, užrekorduoti . 
Tokia stovykla a t l ik tų svarbų 
„archyvinį" darbą, praplat intų dainų 
ratelį ir gali išauginti daug naujų 
laužavedžių. 

13. Suruošti bendrą LS, LSS ir 
SSO skautininkų konferenciją/suva
žiavimą Lietuvoje. Skaut in inkai yra 
mūsų skautijos patyrimo šalt inis , 
kurio mes tinkamai neišnaudojame. 
Tokios konferencijos galėtų spręsti 
opius skautybes reikalus, įvertinti 
lietuviškosios skautybes pasaul inę 
eigą ir siūlyti p ra smingų idėjų 
ateičiai. 

14. Keistis patir t imi lėšų pri
traukimo srityje. LSS j au daug me
tų tai daro, kol LS ir SSO t ik prade
da ir Lietuvoje padėtis tokia, kad 
apskritai aukos tokiom organizaci
jom neįprastos ir labai re ta i at
plaukia. 

15. Suruošti atskirą patyrusių 
skautų/čių stovyklą skilčių sistemai 
stiprinti. Tai galima būtų daryti 
Lietuvoje ar JAV. 

Dalyviai detaliai ap ta rė visus 
gautus susit ikimo r ezu l t a tu s . Po 
visko atsisveikino, l inkėdami susi
tikti kitą kartą, t ikėdami, kad tai ne 
paskutinis toksai pas imatymas ir 
idėjų pasidalinimas. Reikia pasi
džiaugti, jog. nepaisant amžiaus , 
šalių, iš kuriu atvykta ir skautiškos 
patirties skirtumu, susit ikimo daly-
via. aktyvia; daivvavr. ciisku.-uosf-
be; rado benrira>. organizacijoms 
aktualia.- vt-iKiO:- :-r;t;~ .r tau K a n 

pelnus, tikėkimės, nurodys ateityje 
nuveikti darbai. 

Budėkime! 
Gero vėjo! ir 

Ad Meliorem! 

v .s . fil. Rimantas Griškelis 
LSS Tarybos pirmininkas 

„SKAUTYBES KELIO" 
tęsinys 7 7 psl. 
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JAV 
Metams$l 20.00 • 1/2 metu $65.00 
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Metams$l90.00*1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio iaida reguliariu paštu 

Metams $68 00 

Vyriausia redaktore - Danute Bmdokiene 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8 30 iki 430, šeštadieniais nedirba 
• Redakci]a dirba kasdien, 

nuo 8 30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimu turini neatsako 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakoia straipsnius taiso savo nuožiūra. 
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„MAŽEIKIŲ NAFTA" IR GRĖSMES 
NACIONALINIAM SAUGUMU 

RASA JUKNEVIČIENE 
LR Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto narė 

„Mažeikių nafta" beveik visą 
laiką po nepriklausomybės atkūrimo 
yra minima, kaip Lietuvos nacio
naliniam saugumui svarbus objek
tas. Daliai visuomenės tai savaime 
suprantama, nes jau vien Rusijos 
bendrovių atėjimas j iems kelia 
susirūpinimą, kiti (pvz., Laisvosios 
rinkos institutas) šią įmonę mato tik 
kaip ekonomikos subjektą ir grėsmių 
nacionaliniam saugumui apskritai 
neįžvelgia. 

„MN" perspektyva nagrinėtina 
tik žinant visą energetikos situaciją 
Lietuvoje, o ji, deja, šiandien dau
giausia nacionalinio saugumo atžvil
giu rūpesčių kelianti sritis — visiška 
žaliavų tiekimo priklausomybė nuo 
Rusijos, didėjanti šios valstybės 
energetikos įmonių priklausomybė 
nuo Kremliaus ir jo oficialiai dek
laruojama „Energetikos diplomati
ja". Pastaroji yra pagrindinis Rusijos 
užsienio politikos įrankis, stiprinant 
savo politinę įtaką kitose valstybėse. 
Toks Rusijos interesas yra priskirti
nas prie grėsmių Lietuvos naciona
liniam saugumui. Siame kontekste 
verta kalbėti ir apie „MN". 

Rusijos „Energet inės diplo
matijos" santykis su „MN", taigi 
ir grė smių Lietuvos nacionali
niam saugumui , e smė: 

1. „MN" tiesiogiai 'pvz.. „Gaz-
prom") arba netiesiogiai (pvz., 
,,LUKoil") valdys Kremlius. 

2. Ziniasklaidos, ypač spausdi
namos, pirkimas, tiek ją pnti ldant . 
tiek agresyviai „daužant" nepagei
daujamas partijas ar asmenis. 

3. Politinių partijų, rinkiminių 
kampanijų finansavimas, siekiant 
visuose lygiuose turėti prorusiškus 
politikus ir pareigūnus. 

4. Korupcijos dar didesnis įsiga
lėjimas. 

5. Neabejotina, kad įmonėje, 
taigi ir Lietuvoje, sustiprės Rusijos 
spec. tarnybų įtaka tai jau yra 
įvykęs faktas kitose Lietuvoje dir
bančiose Rusijos energetikos įmo
nėse). 

Skirtingai nuo situacijos, kuri 
buvo tik atkūrus nepriklausomybę, 
ekonominės su „MN" susijusios grės
mės (ekonominė blokada, degalų sty
gius) nėra tokios svarbios. Turė
dama atviras sienas, Lietuva neliks 
be naftos produktų, o ir savo įmonei 
Rusija vargu ar naftą užsukinetų. 
Sis var iantas labiau tikėtinas, jei 
būsima „MN" šeimininke itin netik
tų Kremliui, nors Ukrainoje „oran
žinės" revoliucijos įkarštyje 
„LUKoil" buvo paskelbęs vienos 
įmonės „ilgalaikį remontą". Beje, 
ekonominio saugumo prasme labiau
siai t ikė t ina grėsmė — rinkos 
monopolizavimas. Ypač tai būtų 
pavojinga, jei į „MN" ateitų 
„LUKoil". kuris valdo daugiau kaip 
pusę Lietuvos degalinių tinklo. 

Europa darosi vis labiau prik
lausoma nuo Rusijos žaliavų. Ne tik 
vokiečiai (dujotiekis Baltijos jūros 
dugnu), bet ir norvegai, užmiršę 
žmogaus teises ir demokratijos plėt
rą, svarsto bendro naftos ir dujų ver
slo su rusais galimybes. Tą patį ste
bime ir britų politioje. 

Tenka konstatuoti, kad Vakarų 
geoenergetine politika nėra palanki 
Lietuvai. Baltijos valstybėse stam
biausios ES ar JAV naftos, dujų. elek
tros bendroves neturi jokių interesų. 

Atvirkščiai, stebimas procesas, kai 
JAV bendrovės, pabandę verslą 
Europoje, išjos traukiasi (taip įvyko 
Lietuvoje, Gruzijoje). Pastebėtina, 
kad į „MN" nerodo noro tiesiogiai 
ateiti nė viena iš didžiųjų Vakarų 
naftos bendrovių. Tai ypač susi
rūpinti verčiantis reiškinys. 

Gali būti, kad kurį laiką būsime 
palikti vieni ir Rusija tikrai pasinau-. 
dos palankiomis jai aplinkybėmis. 
Aplinkybės, deja, Rusijai palankios 
ir iš Lietuvos vidaus — prorusiška, 
savanaudiška, neskaidriai ir uždarai 
dirbanti valdanti koalicija. 

Esant tokioms aplinkybėms, 
Lietuva turėtų itin valstybiškai ir 
atsakingai spręsti „MN" likimą. 

Didelė atsakomybė, bandan t 
įtakoti procesus, tenka ir Tėvynės 
sąjungai, kad ir kaip nepalanku ar 
nepopuliaru jai būtų kalbėti apie 
„MN". 

Deja, šiandien, keičiantis „MN" 
valdytojams, susiklostė tokia situa
cija, kad nacionalinio saugumo 
požiūriu labai gerų sprendimų nėra. 

Teoriškai galima filosofuoti apie 
keletą idealių variantų: 

1. „MN" valdo Vakarų bendrovė 
viena, be Rusijos įmonių. 

2. Rusija tampa demokratine 
valstybe. Kremlius atsisako agre
syvios energetinės politikos, „MN" 
savininkai iš Rusijos dirba skaidriai, 
neša pelną ne tik sau, bet ir Lietuvos 
biudžetui. 

Kadangi abu šie teoriniai va
riantai, ypač antrasis, neįmanomi, 
todėl tenka rinktis tarp labai blogų 
ir mažiau blogų. 

Galimi variantai grėsmių nacio
naliniam saugumui požiūriu: 

1. „Gazprom" — vos ne absoliu
tus monopolis dviejuose energetikos 
sektoriuose, visiška ir tiesioginė 
Kremliaus kontrolė — pats blogiau
sias variantas. 

2. „LUKoil" — taip pat itin nei
giamos pasekmės, nes tai visiškai 
lojali Kremliui bendrove, praktiškai 
jo įrankis. Privatumas ir „Conoco 
Philips" partnerystė situacijos ne
keičia, amerikiečių įtakos bendrovės 
valdyme nėra, todėl manytina, kad 
tai tik viešųjų ryšių elementai . 
„LUKoil" pastarasis pasirodymas 
Lietuvoje tik patvirtino nuogąs
tavimus, kaip agresyviai bus veikia
ma per žiniasklaidą '„Respublikoje", 
„Vakaro žiniose", užsakyti straipsni
ai ir palanki tyla „Lietuvos ryte"). 
Naftos sektoriaus monopolizavimas. 

3. „Rosneft" — per „Vitoil 
group". „Rosneft" yra vienas iš svar
biausių Kremliaus įrankių, griau
nant „Jukos", joje dirba daugiausia 
buvusių SSRS saugumo struktūrų 
darbuotojų. Kol kas viešai nesi-
reiškia, gali būti bandoma ją atvesti 
per teismus ir aukcionus. 

4. TNK BP — mažiausia blogy
bė, nes nėra taip giliai ir tiesiogiai 
susijusi su Kremliumi. 50 proc. akci
jų turi britų įmone „Bntish Pet
roleum". Atrodo, kad į ją palankiau
siai žiūri ir „Jukos". Tačiau kaip ir 
visos, su Rusija susijusios, įmones 
nėra prognozuojama. 

5. Jmones nacionalizacija. Nacio
nalinio saugumo požiūriu tai būtų 
geras variantas, tačiau j} reikia nag
rinėti atskirai. 

Atrodo, kad yra ir daugiau kan
didatų, tame tarpe ir Kazachijos 
prezidento sūnaus valdoma kazachų 
įmone. Tačiau ypatingų aplinkybių, 
išskyrus tai. kad jų naftotiekiai ke
liauja per Rusija, nėra. 

DANUTE BINDOKIENE 

Ar mes atsparūs 
„beisbolo ligai"? 

Net ir gyvendami Amerikoje 
— beisbolo tėvynėje — dau
giau kaip pusšimtį metų, 

per daug į šią sporto šaką lietuviai 
dėmesio nekreipia. Krepšinis, eu-
ropietiškas futbolas, tinklinis, sli
dinėjimas ir kiti sportai patraukia 
daugiau sirgalių arba mėgėjų, o 
apie beisbolą paprastai išsitariama 
— šio žaidimo nesuprantu. 

Visgi amerikiečiams beisbolas 
yra „tautinis sportas", kurio se
zono pradžios pavasarį nekantriai 
laukiama, o ruduo, kai vyksta 
baigminės žaidynės, iš visos Ame
rikos išrenkant geriausią koman
dą, įvaro beisbolo sirgalius į tikrą 
azartą, besistengiant „savo" ko
mandą palaikyti. Jie važiuoja į 
rungtynes, nepaisant, kur jos vyk
sta, kovoja dėl bilietų, puošiasi 
savo komandos ženklais... 

Šiemet „beisbolo liga" užsi
krėtė Čikaga, kai viena iš dviejų 
šio miesto beisbolo komandų — 
„White Sox" (antroji yra „Chicago 
Cubs") įkopė į baigmines varžybas. 
Tai Čikagos sporto komandoms 
(išskyrus anksčiau krepšinio „Chi
cago Bulis") nedažnai pasitaiko. 
Paprastai čikagiečiai turi pasiten
kinti viltimi: „pa lauks ime kitų 
metų", o tie „kiti metai", kaip sal
dus miražas , driekiasi tolyn ir 
tolyn, ir niekaip nepavyksta jų už 
uodegos nutvert i . Šįmet - išimtis. 

Net ikėta i , ,,White Sox" ko
manda prasiveržė į priekį ir staiga 
tapo vienintele ziniasklaidos bei 
čikagiečių pokalbių tema. Šio beis
bolo klubo namai — Bridgeport 
apylinkė, kurioje kadaise buvo 
gausus, veikius lietuvių telkinys, 
net turėjęs savo Šv. Jurgio baž
nyčią ir vieną gatvę, pavadintą 
„Lituanica". Kai po Antrojo pas. 
karo į Čikagą atvyko daug lietu
vių, Bridgeporte dar virė lietu
viškas gyvenimas — buvo leidžia
mi laikraščiai , veikė bankai , 
restoranai (dabar likęs tik vienas), 
draudimo agentūros, kino teatras 
su lietuvišku vardu „Ramova" ir 
net garsioji Lietuvių auditorija, 
kur vyko koncertai , l i teratūros 
vakarai , o jaunimas savaitgaliais 
galėdavo smagiai pasilinksminti, 
grojant Balio Pakšto kapelai. . . 
Nereikia pamiršti ir Čikagos sker
dyklų Bridgeporto pašonėje, kur 
dirbo daug mūsų tautiečių, net 
turėjusių įtaką į šios mėsos pra
monės pasikeitimą — į gerąją pusę 
(pris iminkime Upton Sinclair 

knygą „The Jungle"). 
Nedaug dabar toje apylinkėje 

lietuvių, nors jų pėdsakų dar tebe-
likę. Bet už tai Bridgeporte, iš 
kurio kilęs ir dabartinis Čikagos 
meras Richard M. Daley, įsikūręs 
„White Sox" beisbolo klubas pirmą 
kartą nuo 1959 metų atsidūrė dė
mesio centre ir tikisi nusinešti lai
mėtojų taurę . Anuomet „Sox" taip 
pat buvo priartėjęs prie pergalės, 
bet paskutinėse rungtynėse turėjo 
nusileisti Los Angeles „Dodgers" 
komandai. Dabar paskutinis šioje 
rungtynių serijoje „Sox" varžovas 
yra Houston (Texas) „Astros". 
Dvejas rungtynes, žaistas Čika
goje, „Sox" laimėjo, o kaip bus su 
dar trejomis? Tačiau beisbolo sir
galiai Čikagoje ir plačiose apylin
kėse net nenori girdėti apie kitokį 
atvejį: „Sox" turi laimėti! 

1959-aisiais buvo praėjęs tik 
maždaug dešimtmetis nuo antro
sios lietuvių bangos, atliūliavusios 
per Atlantą į šį kraštą. Beisbolu 
domėtis daugelis neturėjo laiko, 
nes reikėjo įsikibti į naują gyveni
mą, mokytis, ieškoti „savo" vietos 
svetimame krašte. Beisbolas buvo 
kažkaip „svetimas" sportas, prie 
kurio didžioji mūsų vyresniųjų 
tautiečių dalis taip ir nepriprato. 
Tad dėl ko reikėtų dabar rūpintis, 
ar Čikagos „White Sox" laimės, 
kokia mums iš to nauda? 

Visų pirma tai pozityvus reiš
kinys, padedantis bent kiek pri
dengti baisias žinias, kurių šiuo 
metu netrūksta. Antra, minių mi
nios beisbolo sirgalių, susirinkusių 
net iš labai tolimų vietų į Čikagą, 
atneša miestui daug pelno, pagy
vina turizmą, kuris visuomet ap
snūsta, baigiantis vasarai. Žmonės 
graibsto prekes, pažymėtas „White 
Sox" emblema, tad ir prekeiviams 
atėjo „riebios dienos". Nesnaudžia 
ir lošėjai — besistengdami ..dėti 
pinigus" už savo pasirinktą ko
mandą, o bilietų pardavėjai sten
giasi išlupti kiek galima daugiau 
žaliųjų už progą pamatyti žaidynes 
iš stadiono vidaus. Žinoma, kartais 
tas noras „dalyvauti" išeina iš 
vėžių, kai žmonės turi daugiau 
pinigų, negu proto ir moka po kelis 
tūkstančius dol. už bilietą. 

Tegul laimi ,.Sox" komanda — 
čikagiečiams bus lengviau išgyven
ti žiemos šalčius (kai namų šildy
mas žada pabrangti), o kalbos apie 
laimėjimą ilgai nenutils ir net,ne
pažįstami galės jomis pasidalinti. 

Grėsmes beveik visada įmano
ma neutralizuoti, tai galima padary
ti ir „MN" atveju.Tačiau A. Brazaus
ko vyriausybė nėra pasiruošusi grės
mių atremti, nes, atrodo, jų iki tol, 
kol Tėvynės sąjunga nesukėlė dide
lio triukšmo, net ir nematė. Neat
rodo, kad ji turėtų aiškių supratimą, 
kokių galutinių tikslų Vyriausybe 
norėtų pasiekti. 

Nacionalinio saugumo požiūriu, 
tikslas turėtų būti toks: Vakarai ir 
Rytai ..MN" dirba kartu, taip užtikri
namas skaidrumas, vakarietiška va
dyba. Rusijos žaliavos. 

Aiškiai suformuluoti tam tikslui 
pasiekti reikia: 

1. Vieningo politikos veiksnių 
veikimo (deja, jo nesimato net tarp 
valdančios koalicijos partnerių, ką 
jau bekalbėti apie jų bendradarbia
vimą su opozicija). 

2. Darnaus ir sklandaus valsty
bės institucijų darbo 'prezidentas. 
Seimas, Vyriausybe, Ūkio, Užsienio 
reikalų m-jos, Valstybes saugumo 
departamentas). 

3. Aktyvios diplomatijos tiek 
rytuose, tiek Vakaruose. 

4. Atviro, skaidraus sprendimų 
priėmimo 

5. Sąžiningo ž.niaskiaidos domesio. 
6. V 1SU( \ Y>~\ i i f"» l'S O K I v ;rb( 

dradarbiavimo. 
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PENKTADIENIAIS MES NEDIRBAM 

REIKIA PRISTATYTI VISUS FAKTUS 
Likau nusivylusi „Draugo" re

dakcija, perska ič ius 2005.09.30 
skelbtą straipsnį „A. Galperin: Te
levizija tai verslas ir nieko daugiau". 

Prieš mėnesį, Arvydas Reneckis, 
Amerikos Lietuvių televizijos 
(ALTV) vedėjas, atkreipė žiūrovų 
dėmesį į kompanijos „Super Nova" 
pas tangas t rans l iuo t i „lietuvišką 
programą" per „Dish Network" sa
telitines laidas. J i s prašė žiūrovų su
simąstyti ir pagalvoti, iš kurių šal
tinių jie nori gauti savo žinias — ar 
iš lietuvių vadovaujamos televizijos, 
ar iš svetimtaučių — rusų? Lietu
voje žiniasklaidos kontrolė, kas yra 
jos savininkai bei rusų į taka Lie
tuvos politikoje ir populiarioje 
kultūroje kelia daug susirūpinimo. 
Išeivijoje, mes ta ip pat tu r ime 
pareigą geriau susipažinti ir ati
džiau pažvelgti į žinių šaltinius. 

Manau , kad „Draugo" redak
torių ir žu rna l i s tų pare iga yra 

skaitytojus informuoti. Tai reiškia, 
pristatyti kuo išsamiau visus faktus 
ir įvairias nuomones. Straipsnyje 
„Televizija tai verslas" to nebuvo 
padaryta. Nebuvo pristatytos A. 
Reneckio viešiai išreikštos pastabos, 
nei, atrodo, buvo su juo bandyta 
susisiekti dėl tolimesnių komentarų. 
Priešingai, „Super Nova", gavo be
veik pusę puslapio neapmokamos 
reklamos. 

„Draugo" skaitytojai, kurių 
prenumeratos mokestis kas metais 
brangsta, yra vertesni geresnės ir 
kruopščiau paruoštos apžvalgos. 

Danguo lė Kviklytė 
Chicago, IL 

Redakc i j o s p a s t a b a . Pasikal
bėjimas su ALTV vedėju Arvydu 
Reneckiu išspausdintas „Drauge" 
šeštadienio, spalio 15 d., laidoje. 

. UŽMIRŠTAS PAVADINIMAS 
Tarp „žaliukų", „dypukų" ir „tarybukų" užmirštas antrajai bangai Pulgio 

Andriušio sk i r tas vardas — „Dievo.paukšteliai". Gražus ir prasmingas. 
Sėdėdama Ontario ežero pakrantėje, stebiu artėjančias bangas. Didelės, 

putojančios, pakrantėje dūžtančios... 
Tai mūsų gyvenimo bangos... Gražios jos! 

Izabelė Žmuidzinienė 
Rochester, NY 

AR TAI NE INTERESŲ KONFLIKTAS? 
Buvo t ikrai įdomu pasiklausyti 

Lietuvos URM departamento direk
toriaus ambasador iaus Jono Pas-
lausko spalio 16 d. pokalbyje, įvyku
siame Lemonte , apypilnėje PLC 
didžiojoje salėje. 

Stebėjausi J . Paslausko entu
ziazmu, ginant Lietuvos reikalus, jo 
iškalba, grei ta orientacija ir tiksliais 
atsakymais į klausimus, bet vis dar 
negaliu suprast i jo atsakymo į vieną 
klausimą dėl keistos Lietuvos 
valdžios la ikysenos dėl Lietuvą 
paliekančių lietuvių, iškeliaujančių į 
svetimus kraš tus . 

Mano klausimas buvo maždaug 
toks: „Kaip surpasti tą paradoksą, 
kad valdžia skundžiasi 'protų nu
tekėjimu' ir tuo pačiu metu dar sten
giasi palengvinti tą nutekėjimą iš 

Lietuvos, prašydama JAV valdžios 
organų suteikti Lietuvos piliečiams 
bevizį įvažiavimą į Ameriką? Ar tai 
nėra nesuprantamas Lietuvos val
džios pastangų konfliktas?" Juk su 
tuo beviziu keliavimu tušt intume 
Lietuvą lygiai taip veiksmingai, kaip 
pokario metu ją tuštino okupantai, 
kaip tai labai vaizdingai aprašė 
buvęs Seimo narys, žymus rašytojas 
Jonas Avyžius (miręs 1999 m.) savo 
romane „Sodybų tuštėjimo metas". 

Suprantu , kad skubėdamas 
ambasadrius pakankamai neišgvil
deno tos anomališkos, sunkiai su
prantamos Lietuvos valdžios laiky
senos, bet vis dėlto laukiau tin
kamesnio paaiškinimo. 

A leksas Vi tkus 
Palos Heights, IL 

DŽIAUKIMĖS 
PROTŲ ATITEKĖJIMAIS 

Amerikos lietuvių spaudoje 
daug rašoma apie „protų nutekė
jimą" iš Lietuvos. Visi rašantys nu
mato, kad j a u n ų žmonių masinė 
emigracija neigiamai paveiks Lie
tuvoje likusius žmones. Gali ir taip 
atsitikti — kada nors. Tačiau emi
gracijos iš Lietuvos problema gali 
būti sprendžiama tik pačioje Lietu
voje. 

Mano m a n y m u , mes, čia gy
venantys lietuviai, kurie dėl įvairių 
priežasčių dabar negalime grįžti į 
Lietuvą ir ten gyventi, bet norime 
bendrauti su lietuviais, turė tume tik 
džiaugtis tais ..protų atitekėjimais". 
Tik pasidairykime aplinkui ir bū
kime dėkingi už atvažiavusius mo
kytojus ir mokinukus, šokių grupių 
vadovus, rašytojus, menininkus, ar
t is tus , la ikraščių bendradarb ius , 

gydytojus, prekybininkus, sporti
ninkus, valgyklų savininkus ir JAV 
LB valdybą paremiančius visuome
nininkus. Be jų Amerikoje tikrai bū
tų liūdna tiems, kuriems svarbus 
lietuviškumas. 

Čia atvykę, trečiabangiai galės 
grįžti į Lietuvą greičiau, negu galėjo 
grižti po Antrojo pasaulinio į 
Ameriką atvykusieji, kadangi jie 
nebus įleidę šioje šalyje tokių gilių 
šaknų, kaip anksčiau atvykusieji po 
pusšimčio Amerikoje gyvenimo 
metų. Noriu tikėti, kad, grįžę Lie
tuvon, savo turtais ir patirtimi jie 
daugiau padės gimtajam kraštui, 
kaip būtų padėję, jeigu nebūtų iš jo 
išvykę. 

Gediminas Damašius 
Libertvville, IL 
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Neseniai „Drauge" buvo iš
spausdintas LB Detroito apylinkės 
valdybos pirmininkės pranešimas, 
padarytas JAV LV XVII Tarybos se
sijos metu. Tame pranešime pami
nė tas detroitiečių nus iskundimas 
Lietuvos Respublikos konsulato 
darbu Čikagoje. Tai pakartojo ir dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, aprašyda
mas tarybos sesijų eigą. 

Kadangi, kiek žinau, ir aš esu 
kiek įveltas į nusiskundimus dėl LR 
konsulato Čikagoje veiklos, jaučiu 
pareigą plačiau reikalą paaiškinti. 

Mano žmona Gražina mirė 2004 
m. balandžio 4 d„ po penkerius me
tus užsitęsusios „Lou Gehrigs" ligos. 
Po religinių apeigų Dievo Apvaizdos 
parapijos šventovėje Detroite jos kū
nas buvo sudegintas ir, pagal mud
viejų susitarimą, pelenai turėjo būti 
parvežti į Lietuvą, palaidoti mano 
gimtinės, Pušaloto parapijos,kapinė
se, kur amžinu miegu ilsisi mano pro
seneliai, seneliai, tėvai ir giminės. 

Vykdydamas jos norą, tuoj pra
dėjau rūpintis, kur reikia kreiptis ir 
kas reikalinga turėti, kad galėčiau 
tai įvykdyti. Gavau net patarimą, 
susipilti į maišelį žmonos pelenus ir 
slapta nuvežti. Romas Kezys, „Vy
tis" kelionių biuro vadovas, patarė 
užsisakyti bilietą, sakydamas — kol 
gausi leidimą, ilgai užtruks ir tai 
didelė procedūra. 

Galvojau, aš gi nesu koks vagis, 
kad turėčiau slėptis. Nejaugi Lie
tuva jau tiek nusigyveno, kad net 
savo piliečių palaikų neįsileis? 

Kreipiausi į LR konsulatą Či
kagoje, kadangi mes, detroitiečiai, 
priklausome jo jurisdikcijai. Gavau 
instrukcijas, kokius dokumentus 
turėsiu pristatyti, su paaiškinimu, 
kad, nors žmonos mirt ies ir kiti 
dokumentai yra notarų patvirtinti, 
reikia dar juos papildomai patvirtin
ti, gaunant „Apostile Great Seal", 
prieš pristatant į Čikagą. Kadangi 
tu r iu notaro teises, žinojau, kur 
kreiptis, bet tas užtruko porą sa
vaičių. Ryšį su LR konsulatu Čika
goje turėjau, kaip vėliau sužinojau, 
per konsule Dalią Užpalienę. Ji visa
da maloniai su manimi kalbėdavosi 
ir paaiškindavo, ko dar reikia. 

Artėjo mano į Lietuvą išvykimo 
diena — birželio 17. Aš vis dar ne
gavau dokumentų. Skambinau į 
konsulatą. Pasisakiau, kad, dar 
prieš vykdamas į Lietuvą, važiuosiu 
į Čikagą pas dukrą ir užsuksiu į kon
sulatą dokumentų pasiimti. 

Nuvažiavęs laukiu, kada pra
neš, kad dokumentai paruošti. Tre
čiadienis, birželio 9 d. Paskambinus 
į konsulatą, pasako, kad konsulės 
nėra , bet jis bus ketvirtadienį 
„Drauge" (tuomet konsulato skyrius 
veikė ir „Draugo" patalpose. Red.), 
bet aš ten neprieisiu, nes eilės ilgos. 
Kaip ten bebūtų, ketvirtadienį vis 
tiek nuvažiavau į „Draugą". Nors 
reikėjo ilgai laukti, pagaliau atėjo ir 
mano eilė. Konsule maloniai priėmė, 
atsiprašė apgailestaudama, kad do
kumentų neatsinešė ir dar visko ne
sutvarkė. Ji patarė, kad, nors penkta
dieniais nedirba ir nepriima klientų, 
atvykti į konsulatą rytojaus dieną, 
10 vai. r., ir išduos tuos dokumentus. 

Penktadieni, birželio 11 d. nu
vykau į Čikagos miesto centrą, į kon
sulato patalpas. Pasitikusi tarnauto
ja pasakė, kad penktadienį nedirba. 
Aš jai paaiškinau, kad turiu pasi
matymą su konsule Užpalienę. Vis
kas buvo gerai — konsule mane su
tiko, atsiprašė, kad dar ne viską 
užbaigė, ir pakvietė palaukti. 

Sėdžiu laukiamajame. Įeina 
vyrškis (pavardės nepasisakė, aukš
toko ūgio, tamsiais plaukais). Jis 
man tuoj sako, kad jie penktadie
niais nedirba ir klientų nepriima. 
Pasakiau, kad turiu susitikimą su 
konsule Užpalienę. Vyras išėjo iš 
kambario, bet po kokių 15 min. grįžo 
ir vėl man piktai sako: žinokite, kad 
penktadieniais nedirbame. Turime 
visokių reikalų, todėl aš čia daugiau 
neturėčiau ateiti. Galvoju, gal man 
ir nereikės... Aš jam nieko nebesa
kiau, bet pagalvojau: koks arogan-
tas! Užuot pareiškęs užuojautą dėl 
žmonos mirties, jis mane nemanda
giai aprėkė. 

Po kiek laiko, tuos dokumentus 
paruošusi, konsule atsiprašė, kad 
taip ilgai užtruko. Viską man įteikė 
ir paaiškino, ką toliau daryti. 

Kelionė į Lietuvą buvo be kliū
čių ir aš išpildžiau savo a.a. žmonos 
Gražinos valią. Grįžęs į Ameriką, vėl 
susimąsčiau: jeigu su manimi, Jonu 
Urbonu, žinomu žmogumi, ta ip 
nemandagiai konsulate buvo pasi
elgta, tai kaip elgiamasi su nežino
mais žmonėmis, ypač neseniai at
vykusiais iš Lietuvos, kurie tur i 
tvarkyti dokumentus ar kitus rei
kalus? Dieve, duok, kad Lietuva į 
tokį konsulo darbuotojų elgesį at
kreiptų dėmesį. 

J o n a s U r b o n a s 
Detroit, MI 

ŽINIASKLAIDOS PASKIRTIS 
„Draugo" šeštadieniniame prie

de (Menas, literatūra, mokslas; š.m. 
spalio 1 d. Juozo Baužio reportaže 
apie paskaitas bei pranešimus Lie
tuvių fronto bičiulių surengtoje 49-
oje lietuviškų studijų ir poilsio 
savaitėje Dainavoje, pasigedau iš
samesnės informacijos. 

v 

Būtent apie adv. Povilo Zumba-
kio paskaitą. Parašyta, kad jis daly
vavo programoje, kalbėjo atvirai ne 
tiek apie Lietuvos, kiek apie mūsų 
išeivijos problemas, tačiau aprašyme 
nei viena tų problemų nepaminėta, 
nors tuo tarpu adv. Žumbakio kalba 
klausytojų tarpe „sukėlė gausias 
diskusijas, kurios taip pat buvo ver
tos dėmesio ir įdomios". 

Todėl, manyčiau, pravartu ne 
vien del smalsumo, bet juo labiau del 
to, kad būtų prasminga mūsų plačia
jai visuomenei tas paminėtas proble
mas pažinti ir, progai pasitaikius, 
svarstyti, pnsidėti prie jų sprendimo. 

Reportažo autorius teigia, jog 

išeivijos žiniasklaida vengia šia 
tema rašyti. Jei tai tiesa, įdomu, dėl 
kokios priežasties: spaudos ar į 
spaudą rašančių? Bent šiuo atveju, 
nemanau, kad dėl kokių „parapi
j inių paslapčių", nes prelegentas 
Žumbakis yra teisės specialistas, 
plačią vagą išvaręs spaudos darbuo
tojas. Pagal mano supratimą, tai bu
vo viešas pranešimas. Nors ir kaip 
kontroversinis , spauda turėtų jį 
paskelbti kaip tik dėl to, kad žinia-
sklaidos paskirtis yra skelbti kuo 
tikslesnes ir išsamesnes žinias. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

Redakcijos pastaba: kadangi 
„Draugo" redakcijos nariams neteko 
dalyvauti LFB studijų savaitėje ir 
adv. P. Žumbakio paskaitos negirdė
jome, o jos originalo taip pat ne
gavome, reikėjo pasitenkinti tuo, ką 
paraše korespondentas. 
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RAŠYTOJO SVEIKATOS STOVĮ ATSPINDI KNYGA 
Niūrią ateitį pranašavusių lite

ra tūros darbų „Gyvulių ūkis" ir 
„1984" autorius George Orvvell nuo
taiką tikriausiai paveikė autoriaus 
ligos — tuberkuliozė ir nevaisingu
mas , te ig iama straipsnyje, kur is 
gruodžio 1 dieną pasirodys moksli
niame žurnale „Clinical Infectious 
diseases". 

G. Orvvell, kurio tikrasis vardas 
yra Eric Blair, 1903 m. gimė Indijoje. 
J is buvo ligotas vaikas —jam nuolat 
tekdavo grumtis su bronchitu ir ki
tomis kvėpavimo takų ligomis. 
Jaunystėje rašytojui keletą kar tų 
teko sirgti bakterines kilmės plaučių 
uždegimu, gyvenant Birmoje, jis taip 
pat užsikrėtė karštine. Rūkymas 
tikriausiai taip pat prasidėjo prie jo 
išvargusios išvaizdos. Dėl vaikystėje 
kankinus ių bronchitų rašytojui 
išsivystė bronchiektazija — lėtinė 
būklė, kai bronchai būna nuolat išsi
plėtę ir užeina kosulio priepuoliai. 

1938 m. G. Orvvell gydėsi sana
torijoje, nes kosėjo krauju, vėliau 
j am buvo diagnozuota tuberkuliozė. 
Keliaujantis rašytojas galėjo 
užsikrėsti tuberkulioze vaikystėje, 
kol gyveno Indijoje, kai dirbo polici
jos pareigūnu Birmoje, kai tarnavo 
Ispanijos kariuomenėje arba, pasak 
mokslinio darbo autoriaus, medici
nos centre Boston John Ross, 
dirbančio St. Elizabeth medicinos 
mokslų daktaro entre Boston (JAV), 
„per metus valkatavimo, elgetavimo 
ir benamio gyvenimo" Prancūzijoje 
bei Anglijoje. Rašytojas buvo gydo

mas tik lovos režimu ir gera mityba. 
Tačiau to pakako, kad jo sveikata 
pasitaisytų ir po kelių mėnesių jis 
būtų išrašytas iš sanatorijos. 

Praėjus 8 metams, žmonos mir
ties sukrėstas. G. Orvvell persikėlė 
gyventi į drėgną ir vėjuotą Škotijos 
salą. Jo sveikata gerokai pablogėjo, 
dar rašant pirmąjį politinės alegori
jos „1984" juodraštį. Del karščiavi
mo, sumažėjusio svorio ir naktinio 
prakaitavimo jam vėl teko gultis į 
ligoninę, kur buvo taikoma kolapso 
terapija — gydymas, skirtas uždary
ti pavojingas sergančiųjų džiova 
krūtinėje susiformuojančias kiau
rymes. G. Orwell detaliai aprašė 
kolapso terapijos patirtį, šis gydymo 
metodas, pasak J. Ross, galėjo įkvėp
ti Winston Smith kankinimų Meilės 
ministerijoje kūrinyje „1984" 
aprašymą. „Tačiau iš tikrųjų baugi
nantis dalykas buvo rašytojo kūno 
išsekimas. Krūtinės ląsta atrodė lyg 
skeleto, keliai buvo storesnį už šlau
nis, stuburo kreivumas buvo tiesiog 
stulbinantis", — rašė medikas. G. 
Orvvell tikriausiai rašė, remdamasis 
asmenine niokojančio džiovos 
poveikio patirtimi. 

G. Orvvell prasta sveikata ir 
numanomas nevaisingumas (apie 
kurį sprendžiama iš jo apmąstymų 
laiškuose bei medicininių žinių, sie
jančių kai kurias kvėpavimo takų 
ligas ir nevaisingumą) tikriausiai 
prisidėjo prie kūrinių niūrumo. 
„Pats G. Orvvell draugams yra sakęs, 
kad '1984' galėjo būti ne toks niūrus 

apsakymas, jei jis nebūtų sirgęs — 
tai labai tamsus , pesimistinis ir 
keliantis nerimą kūrinys", — rašė 
daktaras J. Ross. Sunki rašytojo liga 
„suteikė jam neįtikėtino susikaupi
mo", galbūt tuo, jog nuolat primine 
apie jo paties mirtingumą". 

G. Orwell mir t i s 1950 m. 

nut raukė ligų nuolat gadintą gyve
nimą. Bet šios ligos, kaip teigia J. 
Ross, „padėjo jam tapti geresniu, 
labiau empatišku rašytoju, nes jo 
žmogiškų kančių pojūtis autoriui 
suteikė universalumo". 

ELTA 

ANTARKTYJE 
TIRPSTA LEDAI 

Dėl pasaul inės pramoninių 
cheminių medžiagų emisijos į atmos
ferą virš Antarkties plonėjęs ozono 
sluoksnis, regis, stabilizavosi, vadi
nasi , t a rp tau t inės aplinkosaugos 
sutartys jau duoda rezultatų, pa
reiškė Jungtinių Tautų (JT) moksli
ninkai. 

2003-aisiais ir 2000-aisiais me
tais buvusi didžiausia sezoninė ozo
no skylė virš Pietų ašigalio ir An
tarkt ies šiuo metu j au traukiasi , 
p r anešama nau jaus iame JT Pa
saulinės meteorologijos organizaci
jos (PMO) biuletenyje. 

Rugsėjo 19-ąją ozono skylės 
plotas buvo 36.9 mln. kvadratinių 
kilometrų. Prieš dvejus metus (2003-
ųjų rugsėjį) skylė buvo didžiausia -
jos plotas tada siekė 29 mln. kvadra
tinių kilometrų. 

„Dabartinis plotas yra trečias iš 
didžiausių, tokio maždaug ir tikė
tasi , sprendžiant pagal chloro ir 
bromo koncentracijas atmosferoje", -

sakė PMO ozono žinovas Geir 
Braathen spaudos konferencijoje. 

„Nebeatrodo, jog ozono skylė 
didėtų art imiausioje ateityje", -
pridūrė jis. 

Seniai nustatyta, kad cholorfluo-
ro angliavandeniliai, kuriuose esa
ma chloro bei bromo, ardo ozono 
sluoksnį, saugojantį Žemę nuo 
kenksmingų ultravioletinių spin
dulių, skatinančių odos vėžį ir ka
taraktą. 

Todėl šios medžiagos buvo už
draustos prieš 20 metų pagal Vienos 
konvenciją, taip pat pagal, šio doku
mento 1987 metais pasirašytą Mon-
treal protokolą. „Kadangi chloro ir 
bromo kiekiai atmosferoje artimiau
sius kelis dešimtmečius, nors ir 
lėtai, bet mažės, galima tikėtis, kad 
ozono skylė vis labiau trauksis", -
sakė G. Braathen. 

Vis dėlto tebėra neaišku, kokia 
bus ozono „gijimo" sparta, sako G. 
Braathen. BNS 

Pas iaukojanč ios seserys vienuolės 

Nepaisant sovietinio palikimo, iš Vakarų atėju
sio įvairaus šlamšto. Lietuvoje esama ir prin

cipingų politikų, ir darnių šeimų, ir artimo gerovei 
pasiaukojančių asmenų. Vilnuje buvome apsistoję 
išeivijoje gerai pažintų Nekalto Marijos Prasidė
jimo vargdienių seserų žinomų išeivijoje Putna-
mo seselių vardu) vienuolyno svečių namuose. 
esančiuose šalimais Prezidentūros rūmų. Vilniaus 
katedros pašonėje. Kaune taip pat glaudėmės pas 
šias seseles Palaimintojo Jurgio Matulaičio re
kolekcijų bei svečių namuose. Mano žmona Te
rese, buvusi ilgametė mokinių patarėja (guidance 
counselor* amerikiečių mokykloje, skyrė laiko 
susipažinti su Šv. Kryžiaus namuose seselių ir jų 
talkininkų Lietuvos žmonėms teikiama socialine, 
teisine, dvasine bei psichologine pagalba. Šv. Kry
žiaus namuose žmones konsultuoja bei paslaugas 
jiems teikia teisininkai, socialiniai darbuotojai, 
psichologai, gydytojai psichoterapeutai. 

Vykdomi projektai apima programas varg
dieniams, daugiavaikių ir sunkiai materialiai 
gyvenančių šeimų vaikams. Socialiai remtiniems 
žmonėms skalbiama patalynė ir drabužiai. Čia 
renkasi AA (alkoholikų anonimų), Ala-teen (alko
holikų vaikų), „Al-anon (turinčių alkoholio pri
klausomybę artimųjų). SAV (suaugusių alkoho
likų vaikų). „Vilties švyturio" (turinčių priklau
somybę nuo narkotikų ir alkoholio). „Vilties žings
niai" -narkomanų tėvų), „Bendrakeleiviai" (išsi
skyrusių sielovados) ir „Paprastos širdys" (jauni
mo maldos) grupes. Panaši programa Putnamo 
seselių vienuolių vykdoma Kaune ir keliose kitose 
jų aptarnaujamose provincijų vietovėse. 

Salia vienuolyno esančioje istorinėje Šv. 
Kryžiaus bažnytėlėje teko dalyvauti Tėvo dienos 
proga už tėvus aukojamose šv. Mišiose. XVI-XVII 
a. statyta bažnytėle, talpinanti apie 100 tikin
čiųjų, buvo užpildyta. Tikinčiųjų tarpe buvęs 
Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas su žmona 
ir sūnumi. Buvusio prezidento žmona skaitė vieną 
iš tikinčiųjų maldų. Nelengva buvo susikaupti 
maldai. Buvusį prezidentą stebėjau, atsakinėjant 
Mišių, metu, giedantj su žmonėmis. Mintyse prisi
miniau. <ai v; .< prieš dvejus metus lankantis 
Lietuv Prezidentūros rūmuose JAV LB penkių 
asmenų delegacijai teko bu! )rez. Pakso priimta 

APSILANKYMO 
LIETUVOJE VINJETĖS 
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vienos valandos pokalbiui. 
Nereikia aiškinti, kad seselių vienuolių dar

bui Lietuvoje praverstų kiek didesnė išeivijos 
lietuvių finansine parama. Vienas būdų teikiamą 
paramą pagausinti yra apsistoti seselių adminis
truojamuose svečių namuose Vilniuje ir Kaune. 
Čia rasite ramų lietuvišką kampelį, patogius 
kambarius, turistui būtinus visus patogumus, 
išskyrus televizorių. Nevarginsite giminių, su
taupysite aukštų kainų nemokėdami svetim
taučių firmų įkurtiems prabangiems viešbučiams. 
Kai ryte per vienuolyno langą žvelgsite į Trijų 
kryžių kalną, apims nepaprastas jausmas! Vieš
nagę vienuolyno svečių namuose galima užsi
sakyti skambinant telefonu: Vilniuje (011-370-5-
260-93-47) arba Kaune (011-370-37-38-73-59). 

Apsilankymas Mažvydo bibliotekoje 

Lankydami Vilnių, norėjome Martyno Mažvy
do valstybinėje bibliotekoje artimiau susipažinti 
su lietuviškosios išeivijos leidiniais, laikomais 
vadinamajame „Lituanicos" skyriuje. Iš spaudos 
gerai buvome įsiminę šio skyriaus kuratores Sil
vijos Vėlavičienes pavardę, nors mūsų keliam 
anksčiau ir nebuvo tekę susibėgti. 

Kiekvienam Lietuvą belankančiam lietuviui 
siūlau Mažvydo bibliotekoje esantį „Lituanicos"' 
skyrių aplankyti ir pamatyti ten kruopščiai sau
gomus išeivijos leidinius. To skyriaus siela esanti 
Silvija Velavičiene pagrįstai didžiuojasi sukauptų 
išeivijos leidinių gausa. Mažvydo bibliotekos tei
kiamu dėmesni išeivijos zmiasklaidai bei 'eldi
niams, puikiomis patalpomis, skirtomis užtikrinti 
išeivijos leidinių išlikimą Lietuvos ateities kar
toms. Malonu buvo iš S. Vėlavičienes patirti apie 
kruopščiai vykdoma leidiniu katalogavimo darbą. 
pervedima \ kompiuterines sistemas, leidiniu dub

likatais dalinimąsi su kitomis Lietuvos bib
liotekomis. Taip pat jos artimą bendradarbiavimą 
su Lituanistikos tyrimų ir studijų centru ir ypač 
jos direktoriumi dr. Jonu Račkausku. S. Vėla
vičienes didysis rūpestis, kad išeiviai neleistų sa
vosioms knygoms bei periodikai atsidurti Ame
rikos sąvartynuose. Jos norima, kad mūsų laik
raščiai ir toliau sėkmingai gyvuotų ir tęstų savo 
svarbią rolę lietuvybės išeivijoje išlaikyme. 

Kai nomenklatūra i šmi r s ! 

Lietuvoje sutikome įvairaus „sukirpimo"' tau
tiečių. Kiek būta sutiktų, tiek ir nuomonių, kas 
yra blogai su Lietuva ir kaip reikalus taisyti. Tai 
paaiškina, kodėl pereituose Seimo rinkimuose da
lyvavo ar tik ne 39 partijos bei sambūriai. Lan
kydami Lietuvą, ryžomės į ginčus del Lietuvos vi
dinės „politikos" nesivelti. Daugiau ar mažiau 
pasiryžimą pavyko išlaikyti. Bandėme švelniai 
pasakyti, kad Rusijos ambasadorius daug nesu
klydo, teigdamas, kad lietuviai „mėgsta mėtytis 
purvais". Statėme „politikuojantiems" klausimą: 
jei politiką laikome menu rasti kompromisą tarp 
konfliktuojančių šalių, kodėl Seime asmenys viens 
kitą įžeidžiančiai užsipuola? Pranašiškai prob
lemą susumavo vienas mūsų giminaitis: „Ko' so
vietinė nomenklatūra neišm ;rs. Lietuvos politi
niame gyvenime didesniu pragiedrulių negalima 
tikėtis! Teks palaukti, kol nepriklausomos Lie
tuvos vairą perims laisvėje užaugusios kartos". 

Se imo p i r m i n i u t v o r a 

Lankant is Vilniuje, sekmadienio pu, etę 
praleisti buvome pakviesti pas žmonos gimines. 
Kvietimas rišosi ir su apžiūrėjimu, ar ne ketvirti 
metai jų statomo, gyvenamojo namo viename iš 
Vilniaus ..miegamųjų rajonų". Kai muzikas — 
kompozitorius statybos darbus bando vykdyti sa
vomis rankomis, nenuostabu, kad namo statyba 
tęsiasi kelerius metus. Mus stebino namus sta
tančio muziko tvirtas ryžtas kitais metais su šei
ma jau gyventi naujoje sodyboje. 

Automobiliu važiuojant apžiūrėti statomo 
namo. giminaitis atkreipė mūsų dėmesį ; Kaimy
nystėje stovinčią Lietuvos Seimo pinrar. ;r..-\ .Ar
tūro Pauiau-ko gyvenamąja sodyba Bus daugiau 
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C. Petrikas siekia sužlugdyti išdavimo 
procesą? 

Atkelta i š 1 psl. 
pareigūnai bando daryti įtaką jo 
klientui da r iki teismo sprendimo. 

Šią savaitę spauda pranešė, kad 
Los Angeles kalėjime ekstradicijos į 
Lietuvą laukiantis G. Petrikas nu
siuntė atvirą laišką prezidentui Val
dui Adamkui, kuriame kartoja pa
geidavimą derėtis su Lietuvos val
džios institucijomis dėl vertingos in
formacijos apie kadaise vienu galin
giausiu laikyto EBSW susivienijimo 
žlugimą bei su juo susijusius korum-
puotus pareigūnus. Mainais jis pra
šo saugumo garantijų sau ir savo šei
mai. 

Tuo ta rpu laikinosios Seimo ko
misijos koncerno EBSW veiklai tirti 
pirmininko pavaduotojas Kazys 
Starkevičius teigė, kad Gintaras 
Petrikas EBSW byloje — ne pagrin
dinis veikėjas. 

„Petrikas turėjo labai stiprų už
nugarį. Jo išsilavinimas, ekonomi
nės žinios negalėjo jam leisti privati

zuoti tiek daug įmonių ir po to jas vi
sas sužlugdyti. Už G. Petriko stovėjo 
stipresnės jėgos", — kalbėjo K. Star
kevičius. 

Nenorėdamas įvardyti užnuga
rio, Seimo narys pasakė tik tai, kad 
„visi pareigūnai, kuriuos kviečia ko
misija į apklausas, yra susiję su 
EBSW klestėjimu". 

„Eilėje dar laukia buvęs minist
ras pirmininkas A. Sleževičius, da
bartinis premjeras A. Brazauskas, 
taip pat kviečiamas A. Abišala", — 
teigė K. Starkevičius. Anot jo, nusi
žengę pareigūnai atsakomybės neiš
vengs, mat komisija ketina siūlyti 
juos neeilinei atestacijai. 

Pasak K. Starkevičiaus, komisi
jai pavyko išsiaiškinti, kas buvo 
EBSW susivienijimo akcininkai. 

Seimo narys pridūrė, kad jei 
prezidentas būtų turėjęs tą akcinin
kų sąrašą, jis nebūtų skyręs „darbie-
čio" Gintaro Furmanavičiaus vidaus 
reikalų ministru. 

Mirtis lietuvių kalbai neprognozuojama 

Atkel ta i š 1 psl. 
„Visos kalbos susimaišiusios, 

nauji žodžiai skatina kalbos kaitą, 
tačiau neart ina kalbos mirties", — 
sakė profesorius. 

Jo nuomone, nuo anglų kalbos 
įtakos nemirs nei lietuvių, nei kuri 
kita kalba — ji tiesiog pasikeis. To 
pavyzdžiu jis laiko anglų kalbą, ku
rioje — 80 procentų skolintų žodžių. 

„350 kalbų paskolino savo žo
džius anglų kalbai, ir ši nemirė, tik 
pasikeitė. Daugiau naujų žodžių pa
tenka į anglų kalbą iš kitų kalbų, nei 
iš anglų kalbos į lietuvių. Tai — na
tūralu'", — ramino lietuvių kalbos 
sergėtojus vienas žymiausių pasau
lio kalbotyrininkų. 

Profesoriaus manymu, pati ben
druomenė viena negali išsaugoti kal
bos. Tai turi daryti ir atskiri žmonės, 
ir valstybes, ir tarptautinės organi
zacijos. 

D. Crystal mato 2 išeitis, ban
dant išsaugoti nvkstančias kalbas. 
Viena jų — rašyti knygas, žodynus, 
straipsnius, rengti TV ir radijo lai
das apie nykstančias ar pavojuje at
sidūrusias kalbas. Tačiau kitas bū
das, anot kalbotyrininko, žymiai 
veiksmingesnis. 

Menas — geriausia išeitis, nes 
jis, pasak kalbotyros žinovo, gali pa
siekti kiekvieną. 

Knyga apie nykstančią kalbą, 
skulptūra, pašvęsta mirties grėsmę 
išgyvenančiai kalbai, ar simfonija — 

tokią priemonių, skirtų išsaugoti 
nykstančias kalbas, viziją regi D. 
Crystal. 

Valstybinės lietuvių kalbos ko
misijos pirmininkė Irena Smetonie
nė lietuvių kalbos mirties irgi nepro
gnozuoja. 

„Kaip sakė profesorius D. Crys
tal, lietuvių kalba yra gana didelė, 
įeina į 10 procentų didžiųjų kalbų ir 
viskas priklauso nuo pačių žmonių 
— jei tu kalbėsi šia kalba, ji ir išliks. 
Gramatikos, žodynai dar nieko ne
reiškia — turi būti kalbėtojai", — 
teigė I. Smetonienė. 

Naujų žodžių atėjimą į lietuvių 
kalbą I. Smetoniene laiko normaliu 
dalyku. Anot jos, neradus lietuviško 
atitikmens, adaptuojant angliškus 
žodžius, svarbiausia nepažeisti pa
čios kalbos sistemos, nepriimti ne
vartotinų konstrukcijų, nepakeisti 
tam tikrų žodžių darybos dėsnių. 

I. Smetonienė pastebėjo, jog kal
bos ateitis labai priklauso ir nuo val
dininkų: „Kai pasiėmęs kažkokią di
rektyvą valdininkas pasako, kad ji 
yra privaloma, ir dabar visus lietu
viškus terminus reikia išversti į 
angliškus, ir kad šitaip mes dabar 
kalbėsime pusiau anglų kalba, aiš
kiai supranti, kad kalba yra valdi
ninkų rankose". 

„Labiausiai kalba yra politikų 
rankose, nes kalbos politika yra di
džiosios valstybės politikos dalis", — 
įsitikinusi I. Smetonienė. 

* U k r a i n o j e p a s i b a i g u s i o aš
tuon ių k o m a n d ų p a s a u l i o ga
l iūnų k o m a n d i n i o č e m p i o n a t o 
(IFSA VVorld's Strongest Nation) nu
galėtoja tapo bei 12,000 JAV dolerių 
čekį pelnė Lietuvos komanda — Žyd
rūnas Savickas, Vidas Blekaitis, 
Saulius Brusokas ir Vilius Petraus
kas. Keturias dienas trukusių var
žybų finale lietuviai nugalėjo Ukrai
nos komandą. Finale lietuviai prieš 
varžovus laimėjo 4 rungtis iš 7 sep
tynių, viename pratime buvo užfik
suotos lygiosios, o dvi rungtis lai
mėjo varžybų šeimininkai. Ukrai
niečiai tenkinosi antrąja rietą ir 
8.000 dolerių piniginiu pru i Trečio
ji vieta turnvre be 6,000 dou-r.u če-
•.. ;* :* 'T; - J A V :ri,,"i!;p.m.s. 

D r e z d e n e Vokietija) sep

t intą kartą surengtame „Mor-
genpos t " m a r a t o n e pusę d i s t a n 
cijos (21 km) greičiausiai įveikė net 
805 varžoves aplenkusi Renaldą 
Kergytė. Nugalėtojos laikas — 1 va
landa 21 minutė ir 49 sekundes — 
asmeninis bėgikės rekordas. Antrąją 
bei trečiąją vietas užėmė vokietės 
Anja Carlsohn (1:23:39' ir Sandra 
Boitz '1:27:29). 

* Olandi jo je v y k s t a n č i a m e 
t a r p t a u t i n i a m e „Essen t O p e n " 
š a c h m a t u t u r n y r e E d u a r d a s Ro
že n tai i s ketvirtojo rato partiją su 
olandu Harmen Jonkman baigė ly
giosiomis 0.5:0.5 bei su 3 taškaia iš 4 
galimų užima penktąją vietą 
šachmatininkų turnyre pinnaujs po 
•; '> \a-ko r:;:\:;t>- turkas Suat Ata
uk ir ukraimet;s Vladimur Bakian 

Elektros energet ikos įstatymas 
gali būti korupcinis 

Gytis Kaminskas 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius , spalio 25 d. (BNS) — 
Daugiau kaip me tus galiojančio Lie
tuvos elektros energetikos įstatymo 
spragos sudaro galimybę korupcijai, 
teigia teisės ak tus antikorupciniu 
požiūriu ver t inantys nepriklausomi 
teisės žinovai. 

Vis dėlto, ekspertų nuomone, tai 
gali konsta tuot i t ik Konstitucinis 
Teismas. 

Viešosios įstaigos „Strateginių 
ty r imų ins t i tu tas" bei „Transparen-
cy Internat ional" pris tatė maždaug 
per du mėnesius atl iktą šio įstatymo 
ver t inimą antikorupciniu požiūriu. 

Strateginių tyrimų instituto Ta
rybos pirmininkas Gytis Kaminskas 
teigė, kad žinovams pirmiausiai už
kliuvo du Elektros energetikos įsta
tymo straipsniai — 43-asis, įtvirti
nan t i s kainodarą, bei 15 straipsnio 2 
dalis , užker tant i kelią konkurencijai 
t a rp elektros skirstytojų. 

Pasak G. Kaminsko, 43 straips
nis ta ikomas ydingai, ir pernai pa
brang inus elektros kilovatvalandę 2 
centais , per labai t rumpą laiką elek
tros skirstytojams atnešė 150 mln. 

litų viršpelnio. 
„Pats elektros kainos apskaičia

vimo principas, mūsų supratimu, 
yra taikytas ydingai ir suformuluo
tas taip, kad kaina, kurią moka 
kiekvienas gyventojas už elektros 
energiją, dalinai priklauso ir nuo pa
ties monopolininko", — sakė jis. 

Tai reiškia, kad, nusta tant vir
šutines elektros tiekimo paslaugų 
kainos ribas, atsižvelgiama į tiekėjo 
turto vertę. 

„Tiekėjas gali manipuliuoti 
įkainodamas tą turtą arba įsigyda
mas bereikalingo turto, kurio jam 
nereikia tiekiant elektros energiją, 
ir taip įtakodamas viršutines elek
tros kainos ribas", — sakė teisinin
kas. 

„Pagal tokią schemą išeina, kad 
kuo didesnis skirstytojo tur tas , tuo 
brangesnė tampa elektra vartoto
jams ir tuo didesnį pelną gauna įmo
nė", — teigė G. Kaminskas. 

„Elektros skirstytojams minėto 
įstatymo nuostatos įgalino gauti di
delius, ekonomiškai nepagrįstus pel
nus. Kainos padidinimas 2 tiek Rytų 
skirstomiesiems tinklams, tiek Va
karų skirstomiesiems tinklams ga
rantavo beveik 150 mln. litų virš
pelnį", — sakė teisės žinovas. 

Tuo t a rpu šio įs tatymo 15 
straipsnio 2 dalis, kuria įtvirtinta, 
kad vartotojui įrenginius gali įjungti 
tik elektros skirstomieji tinklai, už
kerta kelią bet kokiai konkurencijai. 

G. Kaminsko teigimu, dėl šio 
straipsnio konstitucingumo jau yra 
pateiktas Seimo narių grupės prašy
mas Konstituciniam Teismui. Tiki
masi, kad šis Teismas atsakymą pa
teiks kitąmet. Jei įstatymo nuostata, 
būtų pripažinta kaip pažeidžianti 
Konstituciją, atsirastų galimybė 
realiai konkurencijai skirstomuo
siuose tinkluose, taip pat atsirastų 
konkurencija ir rinkodaroje. 

Valdančioj i koalicija nesugriūtų 
be A. Brazausko 

Vilnius , spalio 25 d. (BNS) — 
Nors premjeras Algirdas Brazauskas 
yra „kert inis koalicijos akmuo", ta
čiau jam ats is ta tydinus valdančioji 
koalicija nesugriūtų, mano valdan
čiosios Darbo partijos pirmininkas 
Viktoras Uspaskichas. 

Premjero galimo atsistatydini
mo nedramatizuoja ir kitos valdan
čiosios koalicijos par tnerės — Nau
josios sąjungos vicepirmininkas Sei
mo Audito komite to p i rmininkas 
Ar tū ra s Skardžius . 

„Koalicija negali žlugti dėl vieno 
a r kito žmogaus. Todėl, kad prisime
na t , kai buvo kalbama apie ūkio mi
nis t rą V. Uspaskichą, tuomet taip 
pat buvo prognozuojama, kad koali
cija žlugs. Aš sakiau, niekas nežlugs 
— del vieno žmogaus neturi niekas 
ž lugt i , ne tu r i būt i nepakeičiamų 
žmonių", — sakė V. Uspaskichas. čia 
pat pridūręs, jog pats tikrai nepre
tenduoja į premjero postą. 

V Uspaskicho nuomone, social
d e m o k r a t ų vadovas premjeras A. 
Brazauskas pats išprovokavo kilusį 
skandalą dėl jo šeimos verslo reikalų 
t y r i m o 

„Vi 
kreipt:. 

- - - - - i i i - * „ > i* v ' < ' ' — • • * • 

Kom:s i ;ą . Darbo partini na

ciją tokiu atveju. Skandalas išprovo
kuotas dirbtinai — jį išprovokavo 
pats premjeras. \ du paprastus klau
simus galima buvo atsakyti ir ne
būtų jokių komisijų", — kalbėjo V. 
Uspaskichas. 

Jo teigimu, tokių Seimo komi
sijų buvo ir bus, o „prieš įstatymus 
visi turi būti lygūs ir turi būti taiko
mi vienodi standartai". 

A. Brazauskas, „darbiečių" va
dovo įsitikinimu, pasikarščiavo pa
grasindamas apie galimą savo atsis
tatydinimą, jei Seime būtų sudaryta 
komisija, tirsianti jo šeimos verslo 
reikalus. 

Naujosios sąjungos ^sociallibera
lų) vicepirmininkas A. Skardžius, 
nors nepritaria Seimo laikinosios ko
misijos sudarymui A. Brazausko šei
mos verslo reikalams tirti, tačiau 
taip pat mano, kad A. Brazausko at
s is ta tydinimas nebūtinai reikštų 
koalicijos griūtį. 

„Manau, kad nėra būtinybės 
griauti tą koaliciją. Turime pavyzdį, 
kai ūkio ministras atsistatydino— 
visokių kalbų buvo. Šiuo atveju so
cialdemokratų frakr.ja vra mažes
ne", — sake A Skardžios 

sirasyti po tokios komisijos sudary
mo oasHiIvmu ir išreikšt: savo DOZI-

,:ion;onC' .narni ori a; t n'"eo 
moraline teisę pasirašyt; po siaiyir; i 
sudaryti laikinąja komisiją A Bra
zausko šeimos verslo reikalams tirti. 

file:///a-ko
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentOnų pranešimais} 

Irakiečiai pritarė konstitucijai 
Baghdad, spalio 25 d. 

(AFP/„Reuters7BNS) — Irakiečiai 
referendume pritarė Irako konstitu
cijos projektui, paskelbė nepriklau
soma rinkimų komisija. 

„Tai pasiekimas visiems ira
kiečiams", — skelbdamas balsavimo 
rezultatus praėjus dešimčiai dienų 
po svarbaus referendumo dėl konsti
tucijos, teigė rinkimų komisijos ats
tovas spaudai Farid Ayyar. 

„Tai žingsnis, kuris leidžia Ira
kui pradėti žengti demokratijos ke
liu", — pridūrė jis. 

Naujajai konstitucijai, kuri pa
deda Irako demokratinės ateities pa
matus, pritarė 78 proc. visų referen
dume dalyvavusių irakiečių. Prieš ją 
balsavo 21 proc. Irako piliečių. 

Iš visų 18-os Irako provincijų tik 
dviejuose regionuose dauguma rin
kėjų konstitucijai ištarė „ne". Kad 
konstitucijos projektas būtų atmes
tas, prieš jį turėjo pasisakyti du treč
daliai rinkėjų bent trijose Irako pro
vincijose. 

Nors atsižvelgiant į šiitų daugu
mos ir jų sąjungininkų kurdų para
mą konstitucijai, šalyje buvo tikima
si, kad referendumo rezultatai bus 
teigiami, iki paskutinės minutės bu
vo būgštaujama, jog konstitucijos 
projektą galėjo atmesti provincijos, 
kuriose gyvena didelės sunitų ben
druomenės. 

Tai, kad konstitucijai ryžtingą 
„ne" ištarė dvi provincijos, jau buvo 
patvirtinta anksčiau. Sukilėlių bu
veine laikomoje Anbar provincijoje 
prieš konstituciją pasisakė 96 proc. 
balsavusiųjų, o nuverstojo Saddam 
Hussein gimtajame Salahadin regio
ne — 81 procentų. 

Tačiau antradienį paskelbus ga
lutinius rezultatus, paaiškėjo, kad 
trečioje „neaiškioje" Nineve provin
cijoje prieš konstituciją balsavo tik 
55.08 proc. gyventojų. Už konstituci
ją čia balsavo 44.92 proc. piliečių. 

Daugiau nė vienoje provincijoje 
konstitucijos priešininkai nesudarė 
daugumos. 

Dabar per gruodžio 15 dieną nu
matytus rinkimus bus išrinktas par
lamentas su konstitucinėmis teisė
mis ketveriems metams. Jei irakie
čiai būtų atmetę konstituciją, parla
mentas būtų turėjęs tik laikinus įga
liojimus vieneriems metams, kol bū
tų paruošęs naują konstitucijos pro
jektą. 

Referendume dėl konstitucijos, 
kuri nemažai galių suteikia regioni
nei valdžiai ir numato galimybę ša
lies šiaurėje suteikti kurdams auto
nomiją, galėjo dalyvauti maždaug 
15.5 mln. irakiečių. 

Manoma, kad šiitai panašų au
tonominį regioną įkurs Vidurio ir 
Pietų Irake. 

Karas Rytuose verčia Vakarus 
pertvarkyt i savo strategijas 
Londonas . spalio 25 d 

(„Reuters"BNS) — Dideles karinės 
galios Vakarų valstybes yra privers
tos iš naujo svarstyti savo strategi
jas, nes konfliktas Irake joms at
skleidė jų turimų įprastų pajėgų ri
botumą, paskelbė Tarptautinis stra
tegijos studijų institutas (TSSI). 

Savo metiniame pranešime apie 
karinę galią pasaulyje „Karinė pu
siausvyra" Londone įsikūręs moksli
nis institutas teigia, jog strategai 
anksčiau manė, jog naujosios tech
nologijos leis gana tiksliai pulti prie
šininką iš laivų ir lėktuvų bei iš
vengti sekinančių mūšių sausumoje. 

Tačiau, pasak TSSI, įprastos pa
jėgos buvo įtrauktos į chaotiškus 
konfliktus, dažniausiai miestuose, 
kur pažangiosios technologijos, turė
jusios išsklaidyti karo rūką ir pra
dėti naują erą karyboje, priešinin
kams neturi ypatingo poveikio. 

„Irako, Afganistano ir Čečėnijos 
pavyzdžiai išryškina šiuolaikinių 
įprastų pajėgų ribotumą sudėtingose 
aplinkose, kuriose iš jų reikalaujama 
daugiau nei tradicinės karybos sąly
gomis", — įvade rašo leidinio redak
torius Christopher Langton. 

Jungtinės Valstijos Irake, kur 
prieš dvejus metus per sausumos in
vaziją sutriuškino šios šalies įpras
tines pajėgas, iki šiol laiko maždaug 
137,000 karių. Nuo 2003 metų kovo, 
kai prasidėjo invazija. Irake jau žuvo 
2.000 JAV karių. 

S f :ri:joje s a k o m a , kari az :o* ,a:-
n ; c a : ^ o > ...tankia a- L'I aa«:/;;aaa aa-
ra _ K a ? i a ai p t a i K r t a a ^ a o f a i K a a" i r~-
'••\ \ ;aos aaKTfaraa .esKakaaa \ n K.i r a 
pajėgos įs iveie • . .tarka; karas", irrarr-

džiamus ,.paslankiais ir lanksčiais 
žmogiškais tinklais". 

„XXI amžiaus pradžios konflikto 
aplinka išties reiškia naują erą kary
boje, tačiau tai nėra era, kokios ti
kėjosi Vakarų kariuomenių planuo
tojai", — sakoma leidinyje, kuriame 
pristatomi pasaulio šalių kariuome
nių pajėgumai ir charakteristikos. 

Pasitelkę mirtininkus sprogdin
tojus ir pakelių bombas, Irako su
kilėliai žudo JAV ir britų karius, taip 
pat tūkstančius civilių irakiečių. Per 
JAV puolimus, siekiant susilpninti 
Irako miestuose įsitvirtinusius suki
lėlius, taip pat patirta nemažai au
kų. 

„Susidūrus su tokia nauja kon
fliktų aplinka, daugelis Vakarų ka
riuomenių buvo priverstos iš naujo 
apmąstyti savo startegiją", — teigia 
TSSI. 

Pasak insti tuto, Britanijos ir 
Australijos specialiosios pajėgos. 
taip pat JAV jūrų pėstininkai mėgi
na prisitaikyti prie naujos „asimetri
nių" konfliktų eros. Asimetrišku m a 
mėgina išnaudoti tokie nevalstybi
niai veikėjai kaip ..ai Qaeda". ku
riantys nedideles kovotoju nr-apes 

Tariau mažai tikėtina. Karį JAV 
strategija iš esmės pasikeistų. Tar le
nu-: dv: priežastys. Pirma. JAV nuirs-
tauja dėl didelių įprastų pajėgų kūri
mosi tokiose šalyse kaip Kinija, be 
to, jos nori išlaikyti viešpatavimą ore 
bei jūroje. 

Aa*ra p . r rezas t . s \ ra riulzaue 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Komisija pasiūlys Eu

ropos Sąjungai (ES) laikinai už
draust i laisvėje gyvenusių bei nami
nių dekoratyvinių paukščių importą, 
kad būtų sustabdytas paukščių gri
po pli t imas, pranešė ES atstovai. 
Londonas šeštadienį paragino įvesti 
tokį draudimą paaiškėjus, kad Di
džiojoje Britanijoje pastipusi karan
tine laikyta papūga buvo užsikrėtusi 
H5 virusu. Itin pavojingos paukščių 
gripo atmainos H5N laukomis Azi
joje tapo daugiau kaip 60 žmonių. 
Nutar imo projektą Europos Komi
sija turė tų pateikti dar šią savaitę. 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vike-

Freiberga, susitikusi su Seimo už
sienio reikalų komisijos pirmininke 
Vairą Paegle, paragino tuos, kurie 
formuoja valstybės užsienio politiką, 
nepajungti jos r inkimų kovai. V. 
Paegle savo ruožtu po susitikimo su 
prezidente sakė, kad viena svarbiau
sių jo temų buvo bendros Latvijos 
užsienio politikos s t ipr in imas. V. 
Paegle pažymėjo, kad prezidentė ne
krit ikavo užsienio reikalų ministro 
Artis Pabriks darbo ir nereiškė ne
pasitenkinimo juo. Tačiau pastaruo
ju metu valdančiojoje koalicijoje ke
letą kar tų susikirto nuomonės užsie
nio politikos klausimais, pavyzdžiui, 
del sienos sutart ies su Rusija ar Lat
vijos dalyvavimo misijoje Irake, to
dėl būtų itin svarbu aptar t i juos iš 
anksto, „kad už šalies ribų vyrautų 
nuomonė, jog Latvijos pozicija yra 
vieninga ir suderinta". 

TALINAS 
Estijos gynybos pajėgų vyriau

siasis š tabas teigia, kad Rusijos ka
rinis transporto lėktuvas „An-26" 
pirmadienį 1 vai. 46 min. po pietų 
vietos laiku be leidimo įskrido į ša
lies oro erdvę netoli Vaidl salos. Pa
sak štabo atstovo, sienos pažeidimą 
užfiksavo Estijos oro erdvės stebėji
mo centras . Estijos gynybos pajėgų 
vyriausiojo štabo pareigūnai teigia, 

kad rusų lėktuvas turėjo skrydžio 
planą, o prietaisai, perduodantys in
formaciją apie lėktuvą, buvo įjungti. 
Štabo žiniomis, lėktuvas užmezgė 
ryšį su Talino skrydžių valdymo cen
tru. Grėsmės civiliniams lėktuvams 
jis nekėlė. Rusijos kariškiai ketina 
patikrinti estų teigimą, kad buvo pa
žeista šios šalies oro erdvė.. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush pirmadienį paskyrė 51-erių 
metų Ben Bernanke kandidatu pa
keisti Alan Greenspan, kuris po 18 
metų vadovavimo JAV federaliniam 
iždo bankui 2006 metų sausio 31 
dieną paliks Amerikos centrinio 
banko pirmininko postą. G. W. Bush 
sprendimą dar tur i patvirtinti Se
natas. B. Bernanke trejus metus bu
vo JAV federalinio iždo banko valdy
tojų tarybos narys, o 2005 metų bir
želį tapo Ekonomikos patarėjų tary
bos prie Baltųjų rūmų vadovu. B. 
Bernanke, autoritetą pelnęs pinigų 
ir kreditavimo politikos žinovas, yra 
skaidresnės JAV centrinio banko po
litikos šalininkas. J is taip pat at
kakliai ragina nustatyti šalyje tiks
linį infliacijos lygį. A. Greenspan sa
vo ruožtu pagyrė G. W. Bush už pasi
rinkimą, pavadinęs B. Bernanke žy
miu mokslininku. 

RUSIJA 

MASKVA 
Buvęs „Jukos" vadovas Michail 

Chodorkovskij, nuteistas aštuone
rius metus kalėti kolonijoje, po mė
nesio pertraukos susitiko su advo
katais ir gavo trijų dienų pasima
tymą su žmona. Advokatai ir žmona 
Ina atvyko pirmadienį į urano rūdos 
kasyklomis pagarsėjusį Krasnoka-
mensk miestą Čita srityje, prie pat 
Kinijos sienos, kur atlieka bausmę 
M. Chodorkovskij. Advokatas Anton 
Drel sakė, kad ketina apsvarstyti su 
klientu rengiamą skundą į Europos 
Žmogaus Teisių Teismą Strasbourg. 
Pagrindinis M. Chodorkovskij advo
katas Genrich Padva į Čita neatskri-
do, nes jam pakilo kraujospūdis. M. 
Chodorkovskij atvyko į koloniją spa
lio 15 d. I bausmės atlikimo vietą jis 
buvo vežamas 6 dienas lydimas su
stiprintos ginkluotos apsaugos. 
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MUSlf 
VIRTUVĖ 

MIEŽINES KRUOPOS 

Paruošia Julija K. 

PRISITAIKĖLĖS CUKINIJOS 
Kodėl šias daržoves pavadinau kinijas, grybus, maišant gerai įkai-

prisitaikėlėmis? O dėl to, kad jos 
t a r y t u m savo skonio (kaip, pvz., 
agurkai , morkos, kopūstai a r kuri 
kita daržovė) neturi, bet už tai visur 
t inka: galima virti (sriubos), kepti 
(kaip ant ras is patiekalas; pyragai), 
valgyti ne t žalias (salotos). Turi 
daug vitamino A, nedaug kalorijų, 
suteikia patiekalams „drėgnumo" ir 
be priekaištų priima visokius prie
skonius. Dar viena gera cukinijų 
(angį. zucchini) ypatybė: jeigu kas 
bent kar tą jų pasisėjo savo darže, 
žino, kad augalai vešliai auga ir 
veda daug vaisių. Tiesa, galima val
gyti ir cukinijų žiedus — pamirkytus 
tešloje ir keptus karš tame aliejuje... 

C u k i n i j o s , k a i p a n t r a s i s 
p a t i e k a l a s 

1 vi d. dydžio svogūnas 
2 nedideli pomidorai 
1/2 žaliojo pipiro 
1/2 raudonojo pipiro (galima var

toti 1 žalią, užuot po 1/2 žalio ir 
raudono) 

1/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 šaukštelio džiovinto rau

donė! i o (oregano) 
1/2 šaukštelio džiovintų čiobre

lių (thyme) 
2 šaukštai aliejaus 
2 nedidelės cukinijos 
Svogūną sukapoti ir pakepinti 

aliejuje, kol suminkštės ir pasidarys 
permatomas, bet neparuduos. 

Pomidorus nulupti, supjaustyti 
nedideliais gabaliukais ir sudėti į 
keptuvę su svogūnais. Tą pat pada
ryti su smulkiai supjaustytais arba 
sukapotais pipirais. Maišant pake
pinti, kol pipirai truputį suminkš
tės, o iš pomidorų pasileis sultys. 

Cukinijas perpjauti išilgai į 4 
dalis ir supjaustyti maždaug 1/2 
colio storio gabaliukais. Sudėti į kep
tuvę kar tu su prieskoniais (druska, 
pipirais , raudonėliu, čiobreliais). 
Ma i šan t pakepint i , kol cukinijos 
pradės minkš tė t i , bet da r bus 
traškios — apie 2-3 min. (cukinijos 
suminkštėja, ir jau nuėmus nuo liep
snos, todėl geriau palikti kietesnes) 
Patiekti su jaut iena arba kiauliena. 

C u k i n i j o s su l a š i n u k a i s 
2 vid. dydžio cukinijos, perpjau

tos išilgai į 4 dalis ir supjaustytos 
nedideliais gabaliukais 

1/2 sv. rūkytų lašinukų (bacon), 
supjaustytų mažais gabaliukais 

1 vid. dydžio svogūnas 
1 šaukštelis ,,Ve getą" priesko

nių 
1 skardinukė konservuotų gry

bų, nuvarvinus skystį 
Lašinukus pakepinti, kol iš

bėgs taukai ir bus parudavę, 
t raškūs . Iš keptuvės išgriebti į 
spirgučius, sudėti smulkiai J | 
sukapotą svogūną ir pake- J 
pinti , kol pasidarys per 
matomas. Viską supilti \ 
sietelį ir nuvarvinti tau
kus, pasil iekant pakeptą 
svogūną. 

Supjaus ty t i cukini
j a s , užpylus ,,Vegeta" 
pr ieskonia is , gerai su
maišyti ir palaikyti 5-10 
min. 

Į keptuvę sudėti svogūnus, cu-

tinti ( lpie 3-5 min.). Suberti spir
gučius, vėl sumaišyti ir pakaitinti 
dar 2-3 min. 

Cukini jų i r m o r k ų p y r a g a s 
1 ir 1/2 puod. miltų 
3/4 puod. rudo cukraus 
2 šaukšteliai kepimo miltelių 
1/2 šaukštelio kepimo sodos 
1/4 šaukštelio druskos 
1/2 puod. aliejaus 
1/2 puod. tarkuotų morkų 
1 ir 3/4 puod. tarkuotų cukinijų 
2 truputį suplakti kiaušiniai 

arba be trynių kiaušinių produktas 
(atitinkamo dydžio indelis) 

1 šaukštelis cinamono 
1 šaukštelis vanilės prieskonių 
1/2 puod. šviesių (goldenj razinų 
Jkaitinti orkaitę iki 350° F . 

Riebalais ištepti 8"x3" keptuvą (loaf 
pan). Vidutinio dydžio dubenyje 
sumaišyti visus produktus (išskyrus 
razinas) ir suplakti, kol tešla bus 
lygi. Suberti razinas ir išmaišyti. 
Sukrėsti tešlą į keptuvą, kepti 55-60 
min., kol pagaliukas arba siauros 
peilio ašmenys, įsmeigtos į pyrago 
vidurį, ištraukus bus neaplipusios 
tešla. Palaikyti 5 min. keptuve, po to 
išversti ant metalinių grotelių ir 
atvėsinti. Papuošti maltu cukrumi. 

Cukinijų i r r i e š u t ų b a n d e l ė s 
3 puod. miltų 
1 šaukštelis kepimo miltelių 
1 šaukštelis kepimo sodos 
1/2 šaukštelio druskos 
1 šaukštelis cinamono 
1 ir 2/3 puod. cukraus 
4 kiaušiniai 
1 puod. aliejaus 
1 šaukštelis vanilės 
2 puod. tarkuotų cukinijų 
1 puod. kapotų riešutų (walnuts) 
1/2 puod. šviesių razinų 
įkaitinti orkaitę iki 350° F. 

Sumaišyti miltus su druska, kepimo 
milteliais, soda ir cinamonu. Kitame 
dubenyje išplakti (plakti elektriniu 
plakikliu bent 2-3 min.) cukrų su 
kiaušiniais ir aliejumi. 

Sumaišyti su sausais produk
tais, įmaišyti cukinijas (nereikia per 
ilgai plakti ar maišyti). Šaukštu 
įmaišyti riešutus ir razinas. Tešlą 
išdalinti į truputį pariebaluotas 
,,mufiin tins" formeles. Kepti 25-30 
min., kol gražiai paruduos. Išėmus iš 
orkaitės, palaikyti 10 min. for-
melėse, po to išversti an t grotelių ir 
visai atvėsinti. Iš šios tešlos galima 
iškepti 24 bandeles. 

Dar kitaip vadinamos gruce, o 
angį. — ,,barley". Jų yra smulkių ir 
stambių, taip pat greitai išverdančių 
(maždaug per 10 min.), kurios atro
do, kaip suplotas miežio grūdas. 

Kruopos tur i nedaug kalorijų, 
žinoma, yra visai be cholesterolio ar 
riebalų, galima išvirti iš anksto — 
šaldytuve stovės nesugedusios apie 
savaitę, taip pat galima sušaldyti ir 
panaudot i , kai reikia, atšildžius 
mikrobangėje. Iš kruopų dažniausiai 
verdamos sriubos, bet galima pa
gaminti ir kitokių patiekalų. 

G r e i t a k r u o p ų s r i u b a 
1/2 sv. maltos liesos jautienos 
1/2 puod. sukapoto svogūno 
1 sukapota česnako skiltelė 
1 skardinukė (14 uncijų) be 

druskos konservuotų pomidorų, ne
nuvarvintų (pomidorus, jei gabalai 
dideli, galima truputį susmulkinti) 

3/4 puod. greitai išverdančių 
(quick cooking) miežinių kruopų 

1/2 puod. sukapotų saliero lapkočių 

1/2 puod. ritiniukais supjaus
tytų morkų 

2 jautienos sultinio kubeliai 
(beefbouillon cubes) 

5 puod. vandens 
1/2 šaukštelio džiovinto baziliko 

(basil) 
1 lauro lapelis 
1 dėžutė šaldytų maišytų daržovių 

(pvz., žirnių, pupelių, morkų ir kitokių J 
Keptuvėje pakepinti mėsą, kol 

gražiai paruduos ir nebebus rausvų 
sulčių. Sudėti svogūną ir česnaką, 
pakepinti, kol svogūnas suminkštės. 
Nuvarvinti atsiradusius riebalus. 

Į puodą supilti vandenį, sudėti 
visus produktus, išskyrus šaldytas 
daržoves, užvirti, sumažinti liepsną 
ir virti apie 10 minučių, retkarčiais 
pamaišant . Sudėti šaldytas dar
žoves, užvirti ir pavirti, kol daržovės 
suminkštės (dar apie 10 min.). Jeigu 
atrodytų per tiršta (kai sriuba ilgiau 
pastovės, tikrai sutirštės, nes kruo
pos išsiplečia, todėl geriau išvirti 
skystesnę), įpilti daugiau vandens. 

„PILTUVĖLIO PYRAGĖLIS" 
Jeigu norite vaikus sudominti 

virimo—kepimo menu, pradėkite 
anksti , kviesdami juos į virtuvę — 
padėti ir patiems pamėginti lengves
nius receptus. Vienas įdomiausių 
vaikams yra šis „piltuvėlio pyragė
lis", tik reikia suaugusių pagalbos, 
kad nenusidegintų karštais rieba
lais. Beje, pyragėliai ne tik įdomūs, 
ir lengvai, greitai pagaminami, bet ir 
skanūs, 

2 suplakti kiaušiniai arba ati
tinkamas kiekis kiaušinių produkto 
be trynių 

1 ir 1/2 puod. pieno (galima var
toti sumažinto — 2 proc. — riebumo) 

2 puod. miltų 
1/4 šaukštelio druskos 
1 šaukštelis vanilės arba citrinų 

prieskonio 
2 puod. aliejaus kepimui 
malto cukraus, sumaišyto su 

trupučiu cinamono pyragėlių api-
barstymui (pagal skonį) 

Taip pat reikalingas plastmasi
nis ar metalinis piltuvėlis (funnel) ir 
8 colių skersmens keptuvė. 

Dubenyje sumaišyti visus pro
duktus. Uždengus pirštu piltuvėlio 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

skylutę, įpilti t ruputį tešlos ir 
pažiūrėti ar ji ne per t iršta (sunkiai 
bėga per skylutę, tuomet įpilti- dar 
truputį pieno), arba ne per skysta — 
per greitai bėga (sutirštinti trupučiu 
miltų). 

Keptuvėje įkaitinti aliejų. Vėl 
pirštu uždengti piltuvėlio apačios 
skylutę ir įpilti apie 1/2 puod. tešlos 
— pilant tešlą piltuvėlį laikyti netoli 
riebalų keptuvėje. 

Atimti pirštą nuo skylutės ir 
leisti tešlai pamažu tekėti į riebalus, 
sukant piltuvėlį ratu virš keptuvės. 
Kepti 3 min., kol gražiai pagelto-nuos. 
Vartojant lopetėlę arba žnyplutes, 
pyragėlį apversti ir pakepti dar 1 mi
nutę. Išėmus padėti ant kelių sluok
snių popierinių rankšluostėlių, kad 
sugertų riebalus. Pabarstyti maltu 
cukrumi. Iš šios tešlos kiekio galima 
iškepti 4 pyragėlius. 

PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
First L a n d m a r k Realty 11 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 melai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th St., 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

SIŪLO DARBĄ 

(VAIRUS 
* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones, tvarkyti jų namus,Mėgsta ga
minti maistą, nori gyventi kartu. Turi pa
tirties. Buitinė anglų kalba. Tel. 773-476-
3389 arba 773-726-8209. 

* V> rsKis. turintis dokumentus, ieško 
darbo prižiūrėti pagyvenusius, sergan
čius žmones ir gyventi kartu. Gaiiu pa
keisti naktimis nuo 6 v.v. iki 6 v. r. Te! 
815-531-2031. 

' Moter s ieško darbo žmonių slaugoje. 
Gaii pakeisti bet kurią savaitės dieną, o 
savaitgaliais pastoviai. Tel. 773-863-
8473. 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
FOR vVOMEN AND MEN 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 

S8 ON START. 
CALL HALINA (630) 286-7398 

IŠNUOMOJA 

* Dažytojas 

Tel. 7C 
. -;." 

larbo, gali profesio-
sdažyti jūsų butą ar 
is remonto darbus. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

I mieg.—$670-5710: 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

STASYS CONSTHUCnON 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai; 
keramikos plytelės: „sidings". 

..soffits". ..decks , „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
s. Ki-m-tiv f t-l. MO-241-IMi: 
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BLOGAS- INTERNETO 
REIŠKINYS, KURIS NEBŪTINAI 
PABLOGINS JŪSŲ GYVENIMĄ 
MONIKA BONCKUTE 

Internetas pastaraisiais metais 
pasidarė ta erdvė, kurioje vyksta 
karščiausios diskusijos, siautėja 
patys intensyviausi nuomonių ka
rai, pasakojami juokingiausi anek
dotai, atsitinka keisčiausi nesusi
pratimai ir, ne paslaptis, įvykdomi 
sunkiausi finansiniai nusikaltimai. 
O ir apie patį internetą kiekvienas 
turi ką pasakyti ar ką nors smagaus 
jame perskaityto papasakoti. 

Štai vienas pažįstamas neseniai 
pasiūlė paieškos programoje „Goog
le" surinkti angliškus žodžius, „mi-
serable failure". Paieškos sistema 
paslaugiai surado užklausą „ten
kinantį" rezultatą - JAV prezidento 
George W. Bush oficialią biografiją, 
t iksl iau, Baltųjų rūmų parengtą 
nuorodą į ją. Tiesa, atsivertus tą bio
grafiją, nė užuominos nerasi apie 
tai , kad dabartinis galingiausios 
pasaulio valstybės vadovas yra ap
gailėtinas nevykėlis (veikiau prie
šingai), bet sumanių, politiškai mo
tyvuotų kompiuterijos specialistų 
dėka, kad ir kiek kartų mėgintum, 
visada rezultatas bus tas pats. Tad 
bent jau kurį laiką šie du žodžiai 
internet inėje erdvėje išliks JAV 
prezidento sinonimu. 

Apskritai, šioje vaizdų komu
nikacijos eroje internetas, kompiu
terinės technologijos ir kalba yra 
neišvengiamai susijusios. Kaip yra 
pastebėjęs vienas lietuviškojo inter-
neto komentatorius, investicijos į 
internetą pakankamai mažos, o gali
ma auditorija - didžiulė. Seniai 
praėjo laikai, kai vienintelė verba
linės saviraiškos priemonė buvo 
knyga, o jos kaina pranoko kelių 
naminių galvijų kainą, todėl reikšti 
savo nuomonę ar tokį išraiškos re
zultatą tegalėjo įsigyti saujelė tur
tingųjų. 

Ypatingoje vietoje internete 
eroje atsidūrė lietuvių kalba. Ne 
paslaptis, kad absoliuti dauguma 
internetinių technologijų yra kuria
mos ir vystomos anglakalbių, todėl 
daugelis lietuvių kalbos gynėjų 
internetinėje erdvėje įžvelgia nema
žai visokiausių pavojų lietuvių 
kalbai . Tačiau šįkart - ne apie 
pavojus, o apie daug linksmesnius 
dalvkus. Nors tas dalvkas iš esmės 

yra blogas. 
Pamėginkite internet inės pa

ieškos programoje surinkti seną gerą 
lietuvišką žodį „blogas". Visų pirma 
sistema mandagiai paklaus, ar tik 
jū s neturėjote omenyje angliško 
žodžio „blog". Je i a tsakysi te ne , 
gausite nuorodą į lietuvišką svetainę 
blogas.lt, kurioje iš tiesų nėra nie
ko... blogo. Štai ir naujausias pa
vyzdys, kaip internetas keičia kalbą. 
Nebūtinai blogąja prasme, nors lie
tuviškame internete pilna siūlymų 
situaciją bloginti . 

Bendrinis lietuviškas žodis „blo
gas" nieko blogo nereiškiančiu inter
netinės realijos terminu tapo nese
niai. Skubu pranešti , kad Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija kol kas ta 
tema tyli. Jos internetiniame pus
lapyje jokių nuorodų, kaip su tuo 
žodžiu elgtis, nėra, bet užtat pusla
pio lankytojams siūloma ta tema 
diskutuoti. Tiesą sakant, diskusija 
ilga, nuobodi ir bevaisė, tad ir aš 
šiame tekste naująją realiją vadinsiu 
blogu. 

Angliškas terminas „blog" atsi
rado, sutrumpinus kitą terminą -
„web log". Manoma, kad pastarasis 
terminas pasirodė 1997 metais, o jo 
autorius - John Barger. Trumpesnės 
versijos - „blog" - autorius - kitas 
kompiuterijos specialistas Peter 
Merholz, kuris 1999 metais frazę 
„web log" suskaldė į „prasmingesnę" 
„we blog", sausą terminą pavers
damas šnekamuoju daiktavardžio ir 
veiksmažodžio duetu. Po to pasipylė 
įvairūs vediniai - „blogging", „blogo-
sphere" ir t. t. Jie jau atėjo ir į lietu
vių kalbą, tik su lietuviškomis 
galūnėmis jie, priešingai nei angliš
ki, įgauna komišką reikšmę, pvz.: 
b log in imas , blogosfera. 

Blogą l ietuviškai dar galima 
vadinti internet inių dienoraščiu 
(taip kai kurie autoriai ir daro), ta
čiau dėl termino ilgumo ir realijos 
prasmės susiaurinimo jis veikiausiai 
neprigis. Tačiau iš tiesų blogas yra 
kažkas panašaus į internetinį dieno
raštį, tik pigumo ir prieinamumo 
dėka jis per kelerius metus pavirto 
masiniu reiškiniu. Pirmieji „blogai" 
buvo panašūs į ki tas masinio pasi
plepėjimo vietas: kaip mėgėjiškas ra
dijas, buvęs populiarus ir Lietuvoje, 
ar internetinių pokalbių kambariai. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMiCKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANU! GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai aitoa lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

v / 

w 
\jį. y* • vįfi ' # it '' # 

..y >.* •# J # * 
i t # * ' • * . # . 

/ - f -1 •' r " # i * 4 i \ •*' 
• • • • • • • • . 

Pirmuosiuose b loguose daugiausia 
tikrąja to žodžio prasme buvo kalba
ma apie orą, maistą, kasdienius 
įvykius ir panašiai. Bloginimo tech
nologija leidžia bet kuriam interneto 
vartotojui susikurti interaktyvų pus
lapį, kuriame jis, naudodamas tam 
tikrus įrankius Ctools), gali patogiai 
ir patraukliai skelbti savo mintis bei 
greitai gauti kitų internautų reakci
jas , komentarus bei pastebėjimus. 
Įprastas b logas yra atvirkščia chro
nologija išdėstyta pasisakymų eilė. 

Kaip ir daugelį dalykų šiuo
laikiniame pasaulyje, blogus išpopu-
liarinio Jėgos trijule" - verslas, ži-
niasklaida ir politika. Jų dėka blogai 
iš asmeninių pasisakymų peraugo į 
didelę įtaką visuomenės nuomonei, 
valstybių politikai bei verslo spren
dimams darančiu internetinės kul
tūros reiškiniu. Pirmieji b logų jėgą 
pajuto amerikiečiai per amžinus res-
publikonų-demokratų karus. Blogai, 
ki ta ip nei tradicinė žiniasklaida, 
leido labai greitai ir efektyviai pas
kleisti didelį kiekį aktualios infor
macijos, be to, į ją tapo įmanoma re
aguoti žaibiškai. Blogininkai ypač su
aktyvėjo per skandalinguosius 2000 
metų JAV prezidento rinkimus. 

Blogų jėgą netruko pajusti ir 
žiniasklaida. Nepaisant , kad visi 
didieji pasaulio laikraščiai turi ir 
savo internetinės versijas, b logai 
žurnalistams leido pasijusti laisvais 
komentatoriais, todėl tai, ko nespė
davo įtraukti į straipsnius ar tą 
medžiagą, kuri „atlikdavo", jie taip 
pat ėmė skelbti bloguose. Galiausiai 
turėti savo blogą tapo mados dalyku: 
internetiniuose dienoraščiuose žur
nalistai gali labiau atsipalaiduoti, 
reikšti savo asmeninę nuomonę, žai
biškai komentuoti j iems rūpimus 
įvykius. Savo b logus turi nemažai 
NTK NBC, CBS, ABS, „New York 
Times", BBC žurnalistų. 

Savo ruožtu verslininkai su
prato, kad blogai jiems leis neofi
cialiau ir įtaigiau pristatyti prekes 
bei veiksmingiau kovoti su konku
rentais. Beje, verslo pasaulyje blogi-
nink^ms bene blogiausia: netruko 
pasklisti istorijos, kad vienas ar 
kitas darbuotojas buvo atleistas, kai 
pernelyg atviravo apie savo virši
ninko šunybes ar blogus darbus. To
dėl visi biotfu vartotojai raginami 

pasverti savo žodžiais - išorinis ano
nimiškumas nėra toks j au saugus , 
jei imsite internetiniame dienorašty
je detaliai aprašinėti, kiek minučių į 
darbą vėluoja jūsų viršininkas, kokį 
sumuštinį jis mėgsta priešpiečiams, 
arba koks jo meilužės vardas . 

Lietuvoje b loga i dar tik ima 
atsirasti, nors, kaip minėjau, inter
netinėje erdvėje jie j a u kės inas i 
pakeisti įprastinio žodžio „blogas" 
prasmę. Bene žymiausias lietuviš
kas blogas priklauso Vilniaus me
rui Artūrui Zuokui (zuokas. lt) . J is 
tikrai parengtas nepr iekaiš t ingai . 
Mero pastebėjimai - įdomūs ir taik
lūs, be to, jis nesibodi veltis į aš t r ias 
diskusijas su jo blogo lankytojais ir 
leidžia savo puslapyje pasisakyti bet 
kam. Tačiau b loguose sklando gan
dai, kad meras ne visada pa ts rašo 
savo komentarus, o už puikią b logo 
išvaizdą reikia dėkoti r imtai kom
piuterių firmai. Bet gal tai t ik kokio 
b logintojo skleidžiamos blogos nau
jienos. 

„Skurdesni" blogą tur i europar-
lamentaras Vytautas Landsberg is 
(politika.lt). Jo b loge neleidžiama 
reikšti savo nuomonės, tačiau paties 
profesoriaus replikos, ka ip visada, 
smagios ir kandžios. 

Šiuo metu pasaulyje daug disku
tuojama apie interneto dienoraščių 
autorių atsakomybę, objektyvumą, 
kiek jiems galioja tos pačios žurna
listikos normos ir s tandar ta i , ir ar 
apskritai galima juos laikyti žurna
listais. Viena iš pagrindinių prob
lemų: autorius paprastai net ikr ina 
savo skelbiamos informacijos. Bet 
pasaulyje dienoraščių t inklas yra di
delis, todėl veikia savotiškas savi
kontrolės mechanizmas: jei auto
riaus pateikta informacija nebus 
teisinga, pasklis nuomonė, jog juo 
negalima pasitikėti. B l o g i n i n k a i 
kaip niekas kitas yra a r šūs a r akty
vūs, todėl pastebėtos klaidos daž
niausiai netoleruojamos ir greitai 
atitaisomos, o klaidinga informacija 
- paneigiama. 

Sunku paneigti tai, kad, be galy
bės šlamšto, bloguose yra labai daug 
įdomios informacijos ir įžvalgų, ku
rių niekur kitur nerasi. Bet vis dėlto, 
kad reikalai visai nepablogėtų, gal 
kas pagaliau sugalvos naujam reiš
kiniui gerą lietuvišką at i t ikmenį? 

http://blogas.lt
http://www.illinoispain.com
http://zuokas.lt
http://politika.lt
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|AV LB K i n f y r o c t a r v h r K posėdis 
Jis įvyko spalio 20 dieną, 12 vai. 

p.p., Lemonte , Dailės muziejuje. 
Posėdyje dalyvavo: pirm. Marija 
Remienė, ižd. Dalia Anysienė, Dalia 
Šlenienė, Violeta Drupai tė-Cole , 
Lilija Jasa i tė ir Nijolė Nausėdienė. 
Pirmininkė visoms narėms išdalino 
šio posėdžio darbotvarkę, sakydama, 
kad prieš akis Kultūros tarybai 
prasideda didžiausias darbymetis, 
daug parengimų, daug bus įvairių 
svečių, reikia juos t inkamai priimti 
ir ieškoti talkininkų. Darbotvarkė 
buvo pri imta be pakeitimų. Violeta 
Drupaitė-Cole perskaitė praėjusio 
posėdžio protokolą. 

Pirm. Marija Remienė pirmiau
s i a ap t a r ė pirmąjį renginį, tai 
„Sodauto" iš Bostono spektakl is , 
kuris įvyks lapkričio 20 dieną, 2 vai. 
p.p. Jaun imo centre. Bilietai bus 
platinami Čikagoje ir Lemonte. Rei
kia žmonių bilietų pardavinėjimui 
prieš spektaklį, prie salės durų ir 
tvarkos palaikymui. Po spektaklio 
žmonės dar nenori skirstytis namo, 
tad kavinėje visados būna ruošiamos 

- vaišės. Nu ta r t a ir šį kartą pasinau
doti „Racine" kepyklos patarnavimu 
vaišėms. 

Kitas valdybos renginys įvyks 
lapkričio 25 dieną, tai bus jaunųjų 
dailininkų paroda Čiurlionio galeri
joje. Į jos atidarymą buvo kviestas 
Lietuvos Respublikos kultūros' mi
nistras V. Prudnikovas, bet jo planai 
pasikeitė, jis turi išvykti kitur, tad 
jo vietoj atvyksta kultūros viceminis
tras Faus tas Latėnas ir jį lydės Ieva 
Dilytė. Visas jų išlaidas apmokės 
Lietuva. Šiam atidarymui reikia mu
zikinės dalies. Valdybos narės pa
teikė kelis pasiūlymus ir pirminin
kė tarsis dėl programos. 

23-oji Premijų šventė įvyks lap
kričio 27 dieną Jaunimo centre. Su 
šia švente iškyla daug rūpesčių, 
daug visokių organizacinių pasiruo
šimų. Sunkiaus ia pirm. Marijai 
Remienei sekėsi susitarti su solistais 
iš Lietuvos šiai šventei. Vieni priža
da, o vėliau atsisako, nesutinka dėl 
honorarų ar visokių kitokių prob

lemų iškyla. Pagaliau pavyko susi
tarti su jaunu solistu Arūnu Din-
geliu. Jis pirmą kartą lankysis JAV, 
tad visiems bus malonu išgirsti jo 
pirmąjį debiutą. Po pasirodymo Či
kagoje jį dar pasikvietė Boston lietu
viai. Laureatus specialiais ministeri
jos žymenimis apdovanos LR Kul
tūros ministerijos viceministras F. 
Latėnas . Šios šventės metu bus 
apdovanotas ir pagerbtas F. Zapolis 
už jo visuomeninę ir kultūrinę veik
lą. Lietuvių fondas laureatus ap
dovanos piniginėmis premijomis. 
Šiai premijos šventei norima pa
ruošti Kultūros valdybos specialų 
šilko plakatą, tad dabar jau taria
masi su dailininke A. Sutkuviene, 
kad ji padarytų tam projektą. J a u 
yra atspausdintos gražios progra
mos. 

Detroit vykusios JAV LB XVII 
sesijos metu Marijai Remienei buvo 
įteiktas prof. V. Landsbergio poezijos 
rankraštis . Jo apimtis nėra didelė. 
Šios nedidelės knygelės išleidimu 
buvo prašoma pasirūpinti mūsų Kul
tūros valdyba. Su kiekvienos knygos 
išleidimu susiję daug išlaidų, tad 
nėra taip lengva. Tačiau M. Re
mienei į pagalbą atskubėjo J. Ado
mavičius ir šios knygelės išleidimą 
parėmė 1,500 dol. auka. Dar taria
masi dėl iliustracijų su dailininke ir 
tikimasi, kad ši knygelė bus išleista 
2006 metų vasarą, prieš išvykstant į 
Vilniuje ruošiamą PLB seimą. 

2006 m. balandžio 2 dieną yra 
numatytas kapelos „Vilnija" koncer
tas , kuris bus skiriamas paremti 
„Margučio" radiją. Šią kapelą sudaro 
20 žmonių. Jie patys apsimoka savo 
kelionę ir su ja susijusias išlaidas. Ši 
kapela yra labai puiki ir gražiai save 
užsirekomendavusi. 

Pirm. M. Remienė kvietė valdy
bos nares pagalvoti apie būsimą 
Poezijos pavasarį , pagalvoti ką 
kviesti į poezijos ir literatūros po
pietes. Kiekvienam renginiui reikia 
specialaus papuošimo, estetinio api
pavidalinimo. Tuo klausimu geriau
sius patarimus ir gražiausių minčių 

Žurnalistė Nijolė Nausėdienė ir JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija 
Remienė. 

turi Lemont Dailės muziejaus direk
torė Dalia Šlenienė. 

Visų renginių rengėjai žino, kad 
norint suruošti renginį reikia įdėti 
daug darbo, energijos ir kiek visokių 
kitų rūpesčių susidaro. Visas tas 
krūvis tenka pirmininkams, nes jie 
turi rūpintis atlikėjų pakvietimu, jų 
apgyvendinimu, visais koncertais. 
Taip ir Kul tūros valdyboje di
džiausią krūvį neša pirm. M. Re
mienė. Ji dėl to nesiskundžia, jos 
didžiausias rūpes t is , kad į orga
nizuojamus renginius atvyktų kuo 
daugiau žiūrovų. Reikia tikėtis, kad 
publika susidomės renginiais ir savo 

dalyvavimu parems Kultūros valdy
bos įdėtas pastangas, keliant dvasinį 
ir kultūrinį mūsų lietuviškos vi
suomenės gyvenimą. 

Detroit vykusios sesijos metu, 
kaip ir visuomet Kultūros valdybai 
būna skiriamos nustatytos rezoliuci
jos. Posėdžio metu, visos šios rezoliu
cijos atskiru punktu buvo peržiūrė
tos ir su narėmis aptartos. Nei viena 
iš jų nebuvo atmesta ir visos priim
tos, numatant jas vykdyti. 

Posėdžiui sekretoriavo Lilija 
Jasaitė. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 

Cikagiečio A. Kezio fotoparoda atidaryta Karaliaučiuje 
Fotomenininkas Algimantas Ke-

zys neseniai sugrįžęs iš Lietuvos, 
kur M. Mažvydo Nacionalinės biblio
tekos patalpose buvo surengta jo 
paroda ir pristatytos trys naujos 
knygos apie Čikagą, susilaukė geros 
žinios iš tėvynės. Buvo pranešta, jog 
spalio 21 d. Karaliaučiuje (Kali
ningrade) vokiečių-rusų namuose 
(Jaltos g. 2) atidaryta A. Kezio me
ninės fotografjos paroda „Kiti Lie
tuvos krantai", kuri veiks vieną mė
nesį. Šią parodą rengiant talkino 
Lietuvos kultūros ministerija, Lietu
vos general inis konsula tas tame 
mieste ir Lietuvos Insti tutas. 

Šia žinia buvo gerokai nustebin
tas ir pats A. Kezys, kuris pirmiau
sia apie tokios parodos rengimą suži
nojo iš Eltos pranešimo interneti-
niame puslapyje. Tik po poros dienų 
atėjo laiškas iš Lietuvos dailės mu
ziejaus Vilniuje. Ryšių su visuome
ne centras daugiau paaiškino apie šį 
reikalą. 

Paaiškėjo, kad į Karaliaučių 

buvo pasiųsta daugiau negu 40 dar
bų iš Lietuvos dailės muziejaus 
fondų. Šiuos kūrinius A. Kezys buvo 
padovanojęs muziejui, po 2004 m. 
rudenį Lietuvos dailės muziejaus 
Vilniaus paveikslų galerijoje sureng
tos cikagiečio parodos. 

Karaliaučiuje rodomos fotogra
fijos skirtos ne taip seniai Čikagoje 
a t idary tam tūks tantmečio parkui 
atžymėti. Šios nuotraukos susilaukė 
didelio žiūrovų dėmesio praėjusiais 
metais Vilniuje. Parodos kuratorius 
yra Skaistis Mikelionis. Plačią infor
maciją apie A. Kezio parodą Kara
liaučiuje galima rasti ir internete, 
Lietuvos dailės muziejaus svetainėje 
www. ldm. l t 

Beje, Eltos i špla t in tame pra
nešime apie šią parodą padary ta 
klaidų. Viena iš jų tai pažymėjimas, 
kad A. Kezys turi meno galeriją, ku
rios pavadinimas „Stickney". Iš tik
rųjų šis menininkas gyvena Stickney 
miestelyje, šalia Čikagos, o pati ga
lerija vadinasi „Galerija". 

A. Kezys pasirašinėja savo knygas lankytojams po parodos M Mažvydo bib 
l iotekoje, Vilniuje jono Ivaškevičiaus nuotr 
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Edvardas Šulaitis 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą DRAUGAS 
THE L I T H L A N 1 A N W O R l D - W I D E D A I L Y 

http://www.ldm.lt
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A t A 
ELENA PRANINSKIENĖ 

SOLAITĖ 

Mirė 2005 m. spalio 24 d. 8:50 vai. ryto, sulaukusi 91 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
Gyveno Lemont, IL, anksčiau St. Pete Beach, FL ir 

Čikagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: vyras Edvardas; sūnus Edmundas P ran inskas 

su žmona Milda; duktė Judita Lapinskienė; anūkai Pe t ras Pra
ninskas, Audrė Stersic su vyru Steve, Jonas Pran inskas , And
rius Praninskas, Kristina Lapinskaitė ir Antanas Lapinskas su 
žmona Tara; proanūkai Robert, Olivia, Olivia, H a n n a h ir kit i 
giminės Lietuvoje. 

A. a. Elena buvo uošvė a.a. Juozo Lapinsko. 
Velionė bus pašarvota trečiadienį, spalio 26 d. nuo 3 v. p.p. 

iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvių apeigos įvyks ketvirtadienį, spalio 27 d. 9:30 vai. 
r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a.Elena bus pa
lydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. 
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Elena bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir paž įs tamus daly
vauti laidotuvėse. 

Liūdint i š e ima 

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

SKAUTYBĖS KELIAS 
DRAUGININKŲ 

2005 spali 
Si programa gali truputį pasi

keisti, priklausant nuo tuntininkų ir 
draugininkų pageidavimų, pasiū
lymų. Pagrindinis laikas (pradžia, 
pabaiga, valgių laikas) nesikeis. Jei 
turite komentarų ar pasiūymų, pra
šau siųsti e-mail Gintarui Plačui 
placasa@aol.com 

Renkamės penktadienio va
kare/naktį nuo 6 vai. vakaro. 

Šeštadienis 
8:30 — Pusryčiai, registracija 

(kurie neužsiregistravę) 
9:00 — Administracijos „info-

mercial" dalyviams 
9:15 — Susipažinimas, skilčių 

sudarymas 
9:45 — Suvažiavimo programos 

pristatymas. „Ko tikisi" 
10:00 — Draugininkų problemų 

diskusinė grupe 
11:00 Skautamokslio žinių 

pakartojimas (su skyrių vedėjais) 
12:00 — Pietūs 
1:00 — Patyrimo laipsniai ir 

specialybės (su skyrių vedėjais) 
2:30 — „Duty of Care" 
3:30 — Vadovų lavinimas drau

govėse 
• Diskusijos: kaip lavinti savo 

jaunus vadovus 
• LSB/LSS Vadovų kursų žinių 

pritaikymas draugovėse 
4:30 — Dalyvių diskusijos jiems 

svarbiomis temomis 

SUVAŽIAVIMAS 
o 28-30 d. 

• Ko draugininkai tikisi iš 
LSS/LSB vadijų 

• Trūkumai, pagalba, ištekliai ir t.t. 
5:30 — Vakarienė 
6:30 — ,,Back to Basics" už

siėmimai (4 stotys) 
• Charakterio lavinimas 
• Praktiška ideologija 
• Skilčių sistema 
• Savęs įvertinimas 
7:30 — Mišios 
8:15 — Draugininko pareigos ir 

kompetencija (diskusijos) 
• Grupinės diskusijos 
• Savęs įvertinimas 
9:30 — Linksmavakaris 
Sekmadienis 
8:30 — Pusryčiai 
9:00 — Veiklos planavimo 

„workshop" (su skyrių vedėjais) 
• Veiklos planavimo „mtro" 

Metinių planų planavimas 
• „VVorkshop" 
10:30 — Veiklos minčių muge 

(su skyrių vedėjais) 
• Dalyviai pasidalina sėkmingais 

veiklos planais, sueigų mintimis. 
• „Brainstorming"' grupės ša

koms padėti sugalvoti įdomesnius 
būdus pagyvinti sueigas ir veiklą. 

• Skirtingi metodai paįvairinti 
skautišką veiklą 

11:45 — Suvažiavimo įvertinimas 
12:00 — Uždarymas, dalyviai 

vyksta namo. 

Af A 
STEFANIJA KERPĖ 

ALEKSANDRAVIČIŪTĖ 
Mirė 2005 m. spalio 22 d. 3:43 vai. ryto, sulaukusi 87 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Gyveno Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Jonas Markvaldas; sūnus Romual

das Kerpė su žmona Mary; sūnus dr. Vytautas Kerpė su 
žmona Marcy; sūnus Kęstutis Kerpė su žmona Maggie; 
sūnus dr. Algimantas Kerpė; duktė Violeta Loredo su 
vyru Armando; 7 anūkai; brolis Juozas Aleksandravičius 
su žmona Ona ir šeima Lietuvoje. 

A.a. Stefanija buvo žmona a.a. Kazimiero Kerpės. 
Priklausė: Šv. Antano chorui ir Lietuvių operai. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 27 d. nuo 5 

v. p.p. iki 8 vai. v. Suburban Family laidojimo namuose, 
5940 W. 35th St., (35th & Austin Blvd.), Cicero. 

Laidotuvių apeigos įvyks penktadienį, spalio 28 d. 
9:30 vai. r. Suburban Family laidojimo namuose, iš kur 
a.a. Stefanija bus palydėta į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 
10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Ste
fanija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

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

A t A 
ALGIUI LIEPINAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų draugę 
LYD LA ir kartu liūdime. 

v 

Čikagos Lietuvių Tautodailės 
instituto audėjos 

Mielam 

A t A 
ALGIRDUI PUŽAUSKUI 

mirus, žmoną BRONĘ ir visą šeimą nuoširdžiai 
užjaučia 

Kazys Rožanskas 
Vilnius 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

KLEMENSAS ŽUKAUSKAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis, uošvis ir pro

senelis, baigė jo žemės kelionę 2004 m. spalio 26 d. Nors 
laikas bėga, bet jo šilti prisiminimai niekad nebus už
miršti. Už a.a. Klemenso sielą šv. Mišios bus aukojamos 
sekmadienį, spalio 30 d., 9 vai. ryto, Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, IL. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti ir prisiminti a.a. Klemensą maldoje. 

Liūdinti šeima 

http://www.petkusfuneralhomes.com
mailto:placasa@aol.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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Dėmesio! Dėmesio! 
• V ė l keisime laiką. Spalio 29 d., 
šeštadienio naktį, prasideda vadina
masis rudens laikas — laikrodžius 
reikės atsukti v i e n a valanda at
gal . Spalio 30 d., sekmadienį, pa
maldos ir visi renginiai prasidės 
nauju rudens laiku. 

• Už Lietuvių f o n d o m i r u s i u s 
nar ius ir artimuosius šv. Mišios bus 
atnašaujamos spalio 30 d., sekma
dienį, 11 vai. r., Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont. Lietu
vių visuomenę kviečiame prisiminti 
Amžinybėn iškeliavusius lietuvybės 
darbų rėmėjus. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• L ie tuv ių karių v e t e r a n ų są
jungos Ramovė Čikagos skyriaus 
susirinkimas vyks lapkričio mėn. 6 
d., sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi skyriaus nariai kviečia
mi dalyvauti. 

• L i e tuv ių fondo m e t i n i s r u 
dens pokylis ir Dr. Antano Razmos 
vardo švietimo premijos įteikimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 5 d. Ma
loniai kviečiame visus LF narius, 
globėjus, draugus, svečius susiburti 
PLC salėje, pasisvečiuoti, pasivaišinti 
A. Šoliūnienės gardžiai pagamintu 
maistu ir paremti Lietuvių fondą. 
J u s linksmins brolių Švabų ansamb
lis. Vietas užsisakyti galite paskam
binę Živilei tel. 630-257-1616. LF ad
resas: 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-1616. 

• M e r c y Lift l apk r i č io 12 d. v i s u s 
kviečia į iškilmingą pokylį Morton 
Arboretum lankytojų salėje, Lisle, 
IL. Žingsnis po žingsnio kartu su 
Lietuva žygiuojame jau 15 metų: 
Visas pelnas bus skirtas Lietuvoje 
diabetu sergantiems vaikams. Bilie
tus užsisakykite pas Laimą tel. 847-
636-7797 arba tel. 708-354-4835. 

• S p a l i o 29 d., š e š t ad i en į , 7 v.v. 
Brighton Park parapijos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) vyks ,,Halloween" 
pokylis. Geriausios kaukės bus ap
dovanojamos, vyks žaidimai vai
kams, loterija, bus karštas maistas, 
skambės naujausia lietuviška muzi
ka. Vaikams įėjimas nemokamas. 
Visi laukiami ir kviečiami. Rengia 
Brighton Park parapijos choras. 

• P a s i i l g o t e g e r o , į s p ū d i n g o 
rudens kaukių baliaus - užsukite į 
Šaulių namus adresu: 2417 W. 43rd 
Street Čikagoje lapkričio 5 d., šešta
dienį, 7 vai. v. Geras maistas, smagi 
J. Domarko muzika, įvairūs siur
prizai, loterija, dovanos - visa tai ža
dame visiems kas atvyks į mūsų 
vakarą (pageidautina su kaukėmis). 
Informacija tel. 773-523-7205. Ren
gia gen. T. Daukanto jūros šauliai. 

• L ie tuvos Dukterys malonia i 
kviečia atsilankyti į draugijos ruo
šiamus rudens pietus lapkričio 6 d., 
3 v.p.p. Jaunimo centre. Skanūs A. 
Šoliūnienės valgiai, programa, lote
rija. Visi ir visos laukiami. Vietas už
sisakyti antradienį-penktadienį nuo 
10 v.r. iki 2 v.p.p. tel. 773-925-3211. 

• Spal io 29 d., šeštadienį , Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd.. Čikagoje ati
daroma atnaujinta Moterų gildijos 
ekspozicija, pr is ta tant i Paulinos 
Vaitaitienės gintaro dirbinių, tek
stilės ir lėlių orkestro taut iniais 
kostiumais kolekciją. P. Vaitaitienė 
buvo dantų gydytoja, tautodail i

ninkė, muziejaus Moterų gildijos 
direktorė. J I buvo LDGD, BALFo, 
Lietuvių moterų klubo, Lietuvos 
Dukterų draugijos narė, aktyvi 
skaut in inke, apdovanota skaučių 
seserijos ordinu. Nuo 1966 m. kar tu 
su Mary Krauchunas Čikagoje orga
nizuodavo tautodailės parodas, mar
gučių marginimo ir šiaudinukų kūri
mo užsiėmimus. 2:30 p.p. bus rodo
mas filmas ,,Baltic Aber", apžiūrima 
ekspozicija, vaišinsimės kava ir 
arbata. Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

• L a p k r i č i o 20 d. 2 vai. p.p. J a u 
nimo centro didžiojoje salėje maty
sime Gintos Merkevičiūtės - Kup
činskienės sukurtą spektaklį „Ten 
kur anglių kalnai stėri" apie Pensil-
vania angliakasių Lietuvą. Spek
taklį pasta tė „Sadauto" - Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis . 
Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje". 
Bilietų ka ina 10 dol. ir 15 dol. 
Jaunimui iki 12 metų - nemokamai. 

• JAV LB Soc ia l in ių r e i k a l ų 
tarybos Lemont skyrius kiekvieną 
penktadienį 2 vai.p.p. PLC Bočių 
menėje rodo filmus iš Lietuvos. 
Kviečiame atvykti pasižiūrėti. 

• Č i k a g o s Lietuvių suvalk ieč ių 
draugijos metinis sus i r inkimas 
įvyks lapkričio 3 d., ketvirtadienį, 1 
vai.p.p. Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Street. Kviečiame visus narius 
gausiai dalyvauti. 

• Kv ieč iame v i sus smagia i p r a 
leisti popietę PLC. lapkričio 13 d. 
12:30 v. p.p., kur įvyks madų paroda 
„Rudens simfonija". Pietūs bus pa
gaminti A. Šoliūnienės. Prašome 
skambinti Žibutei tel. 630-257-0153 
arba Elzytei tel. 630-257-8617 ir 
užsisakyti bilietus. 

• Ba lzeko l i e t u v i ų k u l t ū r o s 
muziejuje spalio 28 d., penktadienį, 
7 v.v., bus rodomas dokumentinis 
filmas „Pasaulį vaizduojuos kaip di
delę simfoniją", apie Lietuvos tapy
toją ir kompozitorių, nepaprastos 
menines įžvalgos kūrėją M. K. Čiur
lionį. Scenarijaus autorius R. Pet
rauskas, režisierius R. Verba, opera
toriai A. Jančoras ir D. Pečiūra. Įėji
mas nemokamas . Tel. pasi teira
vimui 773-582-6500. 

• Lietuvių opera kviečia š e š t a 
dienį, lapkričio 19 d. į rudens pokylį, 
rengiamą Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, Čikagoje. Šis pokylis kaip ir 
praėjusieji bus šaunus! Ne tik patys 
ateikite bet ir draugus bei artimuo
sius pasikvieskite. Nedelskite, nes 
belaukiant gali pritrūkti vietų. Vie
tas užsisakyti galima paskambinus 
Jurgiui Vidžiūnui tel. 773-767-5609. 

Tėveliai, močiutės, seneliai! Ar norite pamatyti savo jaunąją atžalą 
pasipuošusią konkurso laureato ar net nugalėtojo vainiku? Tad paskubėkite 
paraginti savo atžalas dalyvauti dailės konkurse! 

Dar v ienam savitgaliui (iki lapkričio 5 d.) p r a t ę s i a m e darbų 
j a u n ų j ų d a i l i n i n k ų konkursui „Atgimusi L ie tuva" p r i ė m i m ą . 
Konkursas skirtas Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 15-osioms meti
nėms. Konkursinių darbų atlikimo technika - įvairi: aliejus, tempera, gua
šas, akvarelė, grafika ar koliažas... Fantazijai -jokių apribojimų. 

Koks prisiminimuose ar vaizduotėje iškyla Lietuvos paveikslas? 
Neišpasakytai žalia ir jauki iš paukščio skrydžio, besileidžiant ar kylant lėk
tuvui... O gal pasipuošusi šventiniais fejerverkais... Gal mintis sieja Lietuvą 
su vėjuotu pajūriu ar saulėta Kuršių nerija, gal miestų gatvių šurmuliu, o 
gal kaimo tyla?.. Tad kokią Lietuvą išpuoselėjote savo vaikų ar vaikaičių 
širdyse, kokia ji bebūtų, ji visada išliks nepakartojama. 

Jau esame gavę visą pluoštą darbų iš Lietuvos. Kūrybai lieka dar vie
nas savaitgalis, o lapkričio 25 d. - parodos atidarymas Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, Čikagoje, f parodos atidarymą atvyksta Lietuvos Res
publikos kultūros viceministras Faustas Latėnas, kuris ir įteiks premijas 
nugalėtojams. Po apdovanojimo numatoma muzikinė programa. 

Konkurso dalyviai suskirstyti į 2 grupes pagal amžių: nuo 12 iki 18 ir 
nuo 18 iki 25 metų. Kiekvienos grupės nugalėtojas apdovanojamas 300 dol. 
premija. Paskirtos 2 antros (po 200 dol.) ir 3 trečios (po 100 dol.) premijos. 
Konkurso organizatoriai - JAV LB Kultūros taryba ir Čiurlionio galerija. 
Konkursą remia Lietuvių fondas. Darbus siųsti adresu: 5620 S. Claremont, 
Chicago, IL 60636, USA. 

Darbo antroje pusėje prašome užrašyti vardą, pavardę ir nuorodą 
,,Dailės konkursui", pridėti trumpą menininko biografiją. Tel. pasiteiravi
mui: 773-778-7500 (Laima Apanavičienė) arba e-paštu laimaa@hotmail.com 

Sėkmės. 
Organizatoriai 

Jovitos Čepkauskaitės (16 m.) iš Musninkų vidurinės mokyklos konkursui atsiųs
tas darbas .,Tėviškės gandrai" 

Skelbimai 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chxaga IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštines ("'ikagoje ir Woodridgf\ 
* 7 T - ( , \ n < ! , i - ; i r h ; i i * 

J o n a s Gibai t is ĮSfcP l̂ 
Civilinės ir Bisįš-
kriminalinės bylos rd\ 

6247 S. Kedzie Avenue 

f 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli frw 24 hr. x*K77M>742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

Tel. 630-2.57-0200, Lemont , IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago. IL 60629 
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