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Baltijos šalys ir toliau dirbs kartu 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos prezidentai (iš kairės): Arnold Ruutel, Vairą Vyke-
F r e i b e r g a i r V a l d a s A d a m k u s . Džojos Gundos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) — būtų įtrauktos į bendro Vokietijos ir 
Baltijos šalių vadovai nutarė vienyti Rusijos dujotiekio tiesimą Baltijos 
pastangas ir bendromis pastangomis jūros dugnu, 
siekti, kad Lietuva, Latvija ir Estija Prezidentas Valdas Adamkus, 

ketvirtadienį su darbo vizitu lanky
damasis Estijos sostinėje Taline, su 
Estijos prezidentu Arnold Ruutel ir 
Latvijos prezidente Vairą Vyke-Frei-
berga aptarė Baltijos valstybių ben
dradarbiavimo perspektyvas, aktua
lias regionui energetikos problemas. 

Salių vadovai taip pat pasikeitė 
nuomonėmis santykių su kaimyni
nėmis valstybėmis klausimais ir dėl 
bendros pozicijos įvairiose Europos 
Sąjungos (ES) struktūrose aktua
liais Baltijos regionui reikalais. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos pre
zidentai sutarė, kad trišaliame ben
dradarbiavime būtina sutelkti ben
dras pastangas siekiant įgyvendinti 
Baltijos valstybėms svarbiausius re
gioninius projektus. 

„Akivaizdu, kad būtina visiems 
aktyviai koordinuoti savo veiksmus 
ir deramai atstovauti regiono intere
sams ES. Šiam tikslui pasiekti svar
bu plėtoti bendradarbiavimą įvai
riais lygiais", — pranešime cituoja-

Opozicija pranašauja valdomą demokratiją 
Viln ius , lapkričio 3 d. (BNS) — 

Seimo opozicija Lietuvai pranašauja 
naują valdymo formą — valdomą de
mokratiją. 

„Blogai tai , kad Lietuvoje pradė
ta kurti vadinamoji valdoma demo
kratija — komisijų sudarymą aiškiai 
reglamentuoja Seimo s t a t u t a s ir 
opozicijai suteikia teisę komisijas 
tvirtinti , kokios bebūtų, kam patiktų 
ar nepatiktų. Tai yra valdoma de
mokratija: naudinga valdantiesiems 
— sudarys komisiją, nenaudinga — 
nesudarys", — sakė opozicinės Libe
ralų ir centro sąjungos frakcijos se
niūnas Algis Čaplikas. 

Valdančiosios koalicijos politine 
taryba trečiadienį nusprendė „nepri
tarti siūlymams sudaryti Seimo lai
kinąją komisiją ministro pirmininko 
Algirdo Brazausko šeimos verslo 
viešbutyje 'Crowne Plaza' skaidru
mui ištirti, nes numatomas jos tyri
mas nėra susijęs su ministro pirmi
ninko veikla". 

Valdančiosios koalicijos tarybos 
posėdis sušauktas po to, kai opozici
nių konservatorių iniciatyva surink
ta pakankamai parašų padėti parla
mentinį tyrimą dėl A. Brazausko šei
mos verslo interesų skaidrumo. Šią 
iniciatyvą parėmė ne tik opozicija, 

bet ir kai kurie valdančiosios Darbo 
partijos frakcijos nariai . 

Pagal Seimo statutą, laikinoji 
tyrimo komisija sudaroma, jei to rei
kalauja ne mažiau kaip ketvirtadalis 
parlamentarų. 

Nors Seimo s ta tu tas imperaty
viai nurodo komisijos sudarymą, jei 
to reikalauja ne mažiau kaip 36 par
lamentarai, tokią iniciatyvą, pasi
naudoję Statuto spragomis, valdan
tieji gali blokuoti. 

Kitas Seimo statuto straipsnis 
nurodo, jog Seimas, „pripažinęs bū
tinybę gali sudaryti laikinąsias tyri
mo komisijas". N u k e l t a į 6 psl . 

Lietuvoje nėra slaptų JAV žvalgybos kalė j imų 
Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) — 

Teisingumo viceministras Gintaras 
Švedas teigia, kad Lietuvoje nėra 
kalėjimų, kur iuose JAV Centr inė 
žvalgybos valdyba (CZV) kalintų ir 
tardytų te ror i s t inės organizacijos 
„ai Qaeda" nar ius . 

Pasak jo, minint Rytų Europos 
šalis, kaip teritoriją, kurioje CŽV ga
limai kalina teroristus, Lietuva ne
buvo įvardyta. 

„Lietuvos rytas", remdamasis 
laikraščiu „The Washington Post", 
rašo, jog s laptus kalėjimus CŽV esą 
pradėjo naudot i prieš ketverius me
tus. Jų esama 8 valstybėse — Tai
lande, Afganistane ir kai kuriose Ry
tų Europos šalyse. 

Informaciją apie slaptus kalė
j imus esą patvirtino aukšti Ameri
kos bei Europos šalių specialiųjų 
tarnybų pareigūnai. Anot spaudos 
pranešimo, dokumentuose šie objek
tai vadinami „juodosiomis vieto-

Gintaras Švedas 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr 

mis", o tiksli jų geografinė padėtis 
neskelbiama. Apie tokius kalėjimus 
žino tik keli JAV pareigūnai ir ša
lies, kurioje yra kalėjimas, preziden
tas bei žvalgybos vadovai. 

Žvalgybininkų teigimu, pasauli
nis šių slaptų įstaigų tinklas yra vie
nas iš karo su terorizmu elementų. 

Jo idėja atsirado po 2001-ųjų rugsėjo 
teroro išpuolių JAV. Slaptuose ka
lėjimuose laikomi Afganistane bei 
Irake suimti teroristai. 

Neskaičiuojant sulaikytųjų Ira
ke, tokių kalinių yra daugiau kaip 
šimtas. Bent trečdalis šių kalinių — 
Osama bin Laden vadovaujamos or
ganizacijos „ai Qaeda" aukšto rango 
pareigūnai. 

CŽV bei Baltieji rūmai įtikino 
Kongresą nerengti atvirų debatų ka
linių laikymo šiose slaptose įstai
gose klausimu. Todėl beveik nieko 
nėra žinoma nei apie šiuos slaptus 
kalinius, nei apie tardymo metodus 
ar kalinimo trukmę. 

Žvalgybos valyba atsisako net 
pripažinti patį faktą, kad tokių ka
lėjimų esama. Spėjama, kad CŽV. 
pripažinusią šių slaptųjų įstaigų eg
zistavimą, užgriūtų ieškiniai. 

Tuo tarpu Europoje vis garsiau 
kalbama. Nukel ta \ 7 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

mas V. Adamkus. 
Kalbėdami apie bendrą Vokieti

jos ir Rusijos projektą tiesti dujotie
kį Baltijos jūros dugnu, trijų valsty
bių prezidentai sutarė, kad būtina 
siekti, jog Lietuva, Latvija ir Estija 
būtų į trauktos į šį infrastruktūrinį 
projektą. 

Aptardami ekonominio bendra
darbiavimo klausimus, Baltijos ša
lių vadovai pripažino, kad dirbda
mos kar tu Baltijos šalys gali įgy
vendinti svarbius projektus. 

Sporto apžvalga. 
Lengva svetimomis 
rankomis žarijas žarstyti. 
Globalizmas 
globalizacijos miglose. 
Mūsų rudens rūpesčiai. 
Naujausios A. Kezio 
kūrvbos sutiktuvės. 

w 

Apmąstymai iš 
Ellicott miestelio. 
Lietuvio gydytojo 
viešnagė Afrikoje. 
L i t huan i an Mercy Lift 
pokylis . Atvyksta 
Gin ta rė i r Deivis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.863 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA 

Futbolas ČIKAGOJE 

FUTBOLO SEZONO PABAIGAI — LYGIOSIOS 
Čikagos „Lituanicos" futbolo ko

manda praėjusį sekmadienį (spalio 
30 d.) baigė 2005—2006 metų „Met
ropolitan" futbolo pirmenybių ru
dens sezoną. Rungtyniaudami aukš
čiausioje — „major" divizijoje, lietu
viai paskutinėse rungtynėse sužaidę 
lygiomis su „United Serbs" iškovojo 
vieną tašką. 

- Savoje aikštėje Lemonto Bamb-
rick parke įvykusiame susitikime 
mūsiškiai pagaliau į savo sąskaitą 
įsirašė tašką, po šešių pralaimėjimų 
serijos. Nors ir pirmieji rungtynėse 
prieš serbus pelnę įvartį, po per
traukos leido varžovams išlyginti. 
Kaip ir keliose rungtynėse anksčiau, 
taip ir šį kartą nesusirinko visa 
komanda ir ją teko lipdyti žaidėjais 
iš rezervo. Kadangi rungtynės pra
sidėjo anksti — 12 valandą, tai keli 
žaidėjai sugebėjo ateiti tik į antrą 
kėlinį. Esant tokiai padėčiai, žino
ma, buvo sunku tikėtis pergalės. 

Gerai, kad paskutinėje vietoje 
stovinti „Legovia" irgi laimėjo tik 
vieną tašką (sužaidė lygiomis su 
lentelės viršūnėje stovinčia „Light

ning" komanda), tai mūsiškiai dar 
išliko priešpaskutinėje vietoje, turė
dami 5 taškus iš 9 susitikimų. „Le
govia" sąskaitoje — 3 taškai iš 8 rung
tynių (jai likę vienas susitikimas su 
stiproka „Polonia" komanda, kurią 
įveikti jie neturi daug galimybių). 

Reikia pažymėti, kad pirmoje 
vietoje stovinti „Lightning" vienuo-
likė irgi yra praradusi nemažai 
taškų. Ji, panašiai kaip ir antroje 
vietoje esanti „Schwaben", teturi tik 
19 (iš 27 galimų). Todėl kitą pava
sarį lietuviams reikės gerai pasis
tengti, norint patekti bent į lentelės 
vidurį, kas nebus sunku padaryti. 
Tačiau reikės žymiai daugiau pas
tangų ir prakaito, negu jo matėme 
rudenį. 

Dabar futbolininkai atostogaus 
iki Naujųjų metų, o sekmadienį po jų 
pradės žaidimus salės futbolo pir
menybėse. Šiuos pora mėnesių jie tu
rėtų pašvęsti treniruotėms ir fizi
niam pasiruošimui, nes be to labai 
sunku yra rungtyniauti „major" 
divizijoje. 

E.Š. 

ČIKAGOS „FIRE" FUTBOLININKAI JAU 
ANTRAME RATE 

Čikagos profesionalų futbolo 
komanda — „Fire" po sekmadienį 
spalio 30 d.; įvykusių atkrenta

mųjų rungtynių Vašingtone prieš 
vietos „DC United" komandą, kuri 
yra dabartiniai MLS lygos čempi
onai, lengvai pateko į antrąjį ratą. 
Čikagoje su šia komanda sužaidę 
lygiomis — 0:0, sekmadienį čika
giečiai nelauktai atskaitė varžovams 
net 4:0 ir eliminavo šią stiprią vie-
nuolikę iš tolimesnių varžybų. Jau 
pirmame kėlinyje „Fire" pirmavo 
3:0, o po pertraukos pridėjo dar ir 
ketvirtąjį įvartį. 

Antrame MLS lygos Rytų kon
ferencijos rate, tiksliau pasakius — 
finale, čikagiečiai susitiks su New 
Engiand vienuolike, kuri iš tolimes
nių rungtynių išstūmę „MetroStars" 
komandą, kurią per du susitikimus 
įveikė 3:2 rezultatu. Šias varžybas 
čikagiečiai pradės susitikimu išvy
koje lapkričio 6 d., o po savaitės 
rungtyniaus Čikagoje. Vakarų kon
ferencijoje finalas suvedė Los An
geles ir Colorado komandas, kurių 
pirmosios rungtynės įvyks šį šešta
dienį Los Angeles mieste. 

E.Š. 

,Metropolitan" futbolo lygos „major" divizijos lentelė 
(po 2005 m. spalio 30 d. rungtynių) 

1 „Lightning" 
2 „Schvvaben" 
3 „Tarnovia" 
4 „Eagles" 
5 „Maroons" 
6 „Polonia" 
7 „Vikings" 
8 „United Serbs" 
9 „Lituanica-Liths' 
10 „Legovia" 

9 
9 
9 
8 
9 
7 
8 
8 

' 9 
8 

19 
19 
16 
13 
13 
12 

9 
8 
5 
3 

19-9 
17-8 
18-14 
18-18 
19-21 
12-5 

6-11 
13-17 

9-14 
6-17 

Pastaba. Po komandos pavadinimo eina sužaistų rungtynių skaičius, 
taškai, įvarčių santykis. Rudens rate yra likę sužaisti tik 3 atidėti susi
tikimai. 

ŠALFASS-gos SUVAŽIAVIMAS 
ŠALFASS-gos metinio visuo

tinio suvažiavimo, įvykstančio 2005 
m. lapkričio 19 d., šeštadienį, 11 vai. 
ryto, Lietuvių namuose, 877 East 
185th Street, Cleveland, Ohio. Tel. 
216-531-2131. 

Darbotvarkė 

Suvažiavimo atidarymas. Prezi
diumo ir mandatų komisijos sudary
mas. 

2. Darbotvarkės priėmimas. 
Sveikinimai žodžiu ir raštu. 

3. Praėjusio suvažiavimo pro
tokolo skaitymas ir priėmimas. 

4. 2006 metų varžybinės prog
ramos ir kalendorius. 

5. Metinės 2005 metų varžybos: 
a) Jaunučių krepšinio, b) 55-sios žai
dynės, c) Kitos varžybos. Praneši
mai. Analizė. 

6. VII Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės Lietuvoje. Pranešimai. 
Analizė. Ateities perspektyvos. 

7. IV Lietuvos Tautinė olimpia
da 2006 metais Panevėžyje, Lietuvoje. 

8. ŠALFASS ir Lietuvos KKSD 
kūno kultūros ir sporto plėtotės 
reikalai. 

9. Einamieji reikalai: 
a) Sportinės spaudos reikalai. 
b)ŠALFASS komunikacija, elek

troninis paštas, „Web site", Etc. 
c) ŠALFASS administraciniai 

reikalai. 
d) Kiti reikalai. 
Pietų pertrauka 2:30-3:30 v. p.p. 
10. ŠALFASS-gos Statuto pakei

timų pasiūlymai. 
11. Pranešimai žodžiu ir raštu: 
a) Centro vaidybos: pirmininko. 

gen. sekretoriaus, iždininko, kitų 
(jei būtų), diskusijos. 

h) Lietuvių sporto fondo apys
kaita, diskusijos. 

c) Lietuvių bendruomenės ats
tovų: PLB, Kanados LB, JAV LB. 

E. ŽUKAUSKAS 
NEGALĖS ŽAISTI 

APIE KETURIS 
MĖNESIUS 

Pirėjo „Olympiakos" (Graikija) 
krepšinio komandos vidurio puolėjas 
Eurelijus Žukauskas dėl peties trau
mos negalės žaisti apie keturis 
mėnesius. Tai paaiškėjo pirmadienį, 
atlikus išsamius tyrimus. 32 metų 
218 cm ūgio lietuviui artimiausiu 
metu bus atlikta operacija. E. Žu
kauskas traumą patyrė per Grai
kijos čempionato antrojo turo rung
tynes su „Apollon" komanda. 

„Olypiakos" klubas, kurį treni
ruoja Jonas Kazlauskas, lapnčio 23 
dieną Vilniuje žais Eurolygos varžy
bų rungtynes su vietos „Lietuvos 
rytu". 

(Elta) 

ARTĖJA „LITUANICOS" FUTBOLININKU JUBILIEJUS 
Jau čia pat „Lituanicos" futbolo klubo 55-erių metų jubiliejaus iškilmės, jos įvyks lapkričio 19 d. 

p:isau''io 'sėtuvių centro Lemonte didžiojoje salėje. Tą šeštadienio vakarą susirinks žaidėjai, sirgaliai ir šiaip 
šnnrtn entuziastai atšvęsti neeiline sukaktį ir pasilinksminti. 

Cia bus oficiali dalis, pasižymėjusiu klubo narių ir žaidėju pagerbimas, meninė programa, šokiai, gro-
;art Sva't)u orkestru':. salti uzkand/iai ir vakariene. Vietas prašome užsisakyti iš anksto. Tai padaryti gali
ma skambinant Laima' Ciavmskienei, tel 630-323-6302 Sporto mėgėjai ir ju svečiai yra čia kviečiami ir 
laukiami 

d) Sporto apygardų: Kanados, 
Rytų, Vidurio Vakarų. 

e) Sporto šakų ir kitokių ko
mitetų (pageidautina raštu lietuvių 
ar anglų kalba): krepšinio, tinklinio, 
lengv. atletikos, plaukimo, lauko 
teniso, stalo teniso, šaudymo, slidi
nėjimo, šachmatų, kėgliavimo, golfo, 
softbolo, futbolo (soccer), rankų 
lenkimo, kalnų dviračių, kitų. 

f) ŠALFASS Garbės teismo. 
g) ŠALFASS Revizijos komisijos. 
12. Diskusijos dėl pranešimų 

nuo c) iki g) imtinai. 
13. Klausimai ir sumanymai. 
14. Suvažiavimo uždarymas. 

P. S. Norintieji darbotvarkę pa
pildyti, prašomi savo pageidavimus 
pranešti Centro valdybos pirm. Ka
ziui Deksniui, 1257 Royal Dr., Bur
lington, ON L7P 2G2, Canada. 
Tel. & Fax 905-332-6006, EI. paš
tas: kdeksnys@cogeco, ca 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Tai Jūsų 
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JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metu$ 100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

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

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

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsniu nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopija 

El-paštas 
rastine@draugas org 

ske!bima><3>draugas org 
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Bendruomenininkai |AV LB XVII Tarybos trečiojoje sesijoje Southfield, ML Iš j 
kairės: Angelė Nelsienė (Los Angeles, CA), Stasys Milašius ir Giedrė Milašienė 
(San Diego, CA), Liuda Rugienienė (Detroit, Ml). jono Urbono nuotr. ; 

GLOBALIZMAS 
GLOBALIZACIJOS MIGLOSE 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Mūsų žiniasklaidoje dažnai pa
minima „globalizacija", tačiau retai 
„globalizmas". Dar rečiau apsistoja
mą tą klausimą pasvarstyti, lyg tai 
Lietuvos neliestų. O kai svarstoma, 
vis susimaišoma „globalizacijos" 
miglose. „Globalizmo" — visapa-
saulinės valdžios siekimo — nepaste-
bėjimas primena seną, tačiau matyt 
vis aktualų, anekdotą apie zoologijos 
sodą lankiusį kaimietį, kuris ten 
„nepastebėjo dramblio". 

Neseniai į geopolitinį zoologijos 
sodą vienas po kito pažvelgė keli 
komentatoriai spaudoje. 2005.09.07 
„Lietuvos žiniose" tą klausimą pa
lytėjo Romualdas Ozolas. Jis aptaria 
viešumon iškilusį labai įdomų „bū
tinų valstybių" terminą, visai teisin
gai pastebėdamas, jog tai reiškia, 
kad pasaulyje kažkam atrodo, kad 
esama ir nebūtinų valstybių. „Ar tai 
reiškia, kad mes čia susiduriame su 
teoriniu globalizacijos eros imperia
lizmu?" — klausia jis, lyg užuodęs 
šešką. Tai geras, įžvalgumu parem
tas, klausimas, dėl „globalizmo" 
esmės. Tik gaila, kad čia R. Ozolas, 
kaip ir daugelis kitų, paslysta ant 
tuo tikslu globalistų pamestos „glo
balizacijos" banano žievės. „Būtinų" 
valstybių sąvoka yra dainelė iš glo
balizmo, o ne iš globalizacijos (kul
tūros ir technikos sklidimo), dai-
norėlio. Aišku, kad pirmąja globaliz
mo auka būtų mažosios valstybės ir, 
per priverstinį kosmopolitizmą, ma
žosios tautos. Toliau pasauliniame 
„Soviete" išnyktų ir didžiosios tau
tos. Globalizmo gebelsai, kaip Z. 
Brzezinski, prasitaria, kad net val
stybės, kaip JAV, galinčios ginti sa
vo interesus, yra „atgyvenos". 

„XXI amžiuje" dažnai tą klau
simą užkabinanti Gražina Trima
kaitė, laimei, tarp tų dviejų panašiai 
skambančių terminų nepasimeta. 

„Veido" rugsėjo 29 d. (Nr. 39) 
laidoje, straipsnyje „Miglose", mūsų 
tauta i svarbiu klausimu Antanas 
Kulikauskas rašo: „Nežinau, kiek 
žmonių Lietuvoje suvokia, kad 
Europos Sąjungos ir pasaulio liki
mas yra ir mūsų likimas". Seniai 
bandau tuos likimus susieti politi
nėje galvosenoje ir parodyti, kurlink 
pasaulis yra s tumiamas pasaulinio 
„Sovieto", pasaulinės valdžio, sie
kiančių globalistų. Gaila, kad A. 
Kulikauskas pasimetė globalistų 
sukeltoje „globalizacijos" migloje. 
Dar prieš penkerius metus tų ter
minų nebuvo nei didžiausiame anglų 
kalbos žodyne, nei didžiausiose pa
saulinėse encikiopedijose, Ju nebuvo, 
net ..Politinėje enciklopedijoje". 

Terminas „globalizmas", matyt , 
buvo sugalvotas pastaraisiais de
šimtmečiais. „Pasaulinė valdžia" ter
minu pridengia, kad nuslopintų 
klausimus — kokia ta valdžia būtų, 
bei kas ir kaip ją pastatytų. Priedo, 
kad įtaigotų, jog, susipratusių t au tų 
lengvai sustabdomas, „globalizmas" 
esąs nesustabdomas, buvo paleista 
miglos uždanga — „globalizacija", 
taip pavadinant normalų, žinoma, — 
nesustabdomą, technikos ir kul tūrų 
sklidimą pasaulyje, nuo pat rato ir 
būgno išradimo. Sutapatinant tuos 
du pavadinimus ir „globalizmas" 
atrodo nesustabdomu. 

A. Kulikauskas „Miglose" rašo: 
„Atrodytą, kad globalizacija išplečia 
individo laisvės horizontus. Tik ar 
nebus tai iliuzija? Juk globalizacijos 
jėgos (V. B. pabr. , galima sakyti , 
beveik visai nepavaldžios demokra
tinei kontrolei". Aišku, kad jis čia 
sutapatina „globalizaciją" su „globa-
lizmu" — su „globaliom jėgom". Ir 
tiesa, kad tos jėgos (globalistai) 
siekia totali tarinės kontrolės pa
sauliniame „Soviete". Ypač komenta
toriams praverstų žinoti tų pavadi
nimų reikšmes ir skirtumą. 

Paskaičius „Bernardinuose" pa
skelbtą Leonido Donskio (bene 
spalio 3 d.) rašinį apie „pasaulinį 
sąmokslą", atrodo, kad jis pasimokė 
iš KGB taktikos nukreipti mąstymą: 
KGB kurstė antisemitizmą, kad 
komunistų nusikaltimai būtų pri
mesti žydams, o L. Donskis nukrei
pia dėmesį nuo amžių egzistuojančių 
ir šiandien aiškių siekių užvaldyti 
pasaulį į seniai nuvertintus žydų 
„protokolus" ir antisemitizmą. Nors 
pats negyveno XVIII ir XIX šimt
metyje, ir nedarė „žurnalisto tyrimo" 
iliuminatų ir kitų (nuo senovės 
buvusių) pasaulinės valdži6s sieki
mo atvejų, pasirinkęs sau t inkamus 
autoritetus, visa, kas netinka į ant i 
semitizmą, vadina fantazijomis. Kuo 
gi jo, galimi „fantazijomis" pavadinti 
teiginiai, yra patikimesnės fantazi
jos, negu kitos? Nenuostabu, kad net 
Stalino prieš tautiškumą kovą ir 
todėl tautų naikinimą pavad ina 
„kova su buržuaziniu kosmopolitiz
mu". 

Kažkodėl šių dienų an t i -an t i -
globalistiniai intelektualai nežiūri į 
dar šiltą istorinę tikrovę, nekalba 
apie sąmokslus, o apie „sąmokslo 
teoriją". Lyg nebūta aiškių sąmoks
lų, kaip — nužudyti Cezarį ar Hit
lerį. 

Kodėl šiandienos au tor i te ta i 
nieko nereiškia^ JAV senatorius B. 
Goldwater. pavyzdžiui. Rockefeller 
kaltina turtuolio D. Rockefeller ' su 
Z. Brzezinski pagalba 1979 m. 

DANUTE BiNDOKiENE 

Lengva svetimomis 
rankomis žarijas žarstyti 

Kiekviena šalis tu r i nusi
kaltėlių, tur i ir j iems izo
liuoti nuo visuomenės sau

gių vietų — kalėjimų. Nors jokios 
sienos ir spygliuotų vielų užtvaros 
nesus t abdo kal inių pabėgimų, 
visgi išsilaužimų į laisvę palyginti 
nedažnai pasitaiko. Taip pat retai 
pasitaiko girdėti, kad Amerikoje 
kalinių gyvenimo sąlygos nežmo
niškos, nepakenčiamos. Nors ka
lėjimo pask i r t i s iš esmės yra 
nubaust i nusikaltėlį, daugelyje ka
linimo vietų nuteistieji gyvena ne
blogai, aprūpinami maistu, pas
toge, medicinos priežiūra, net turi 
galimybę mokytis. Jeigu pasitaiko 
žiaurių arba sukčiaujančių prižiū
rėtojų, ankščiau ar vėliau jų darbai 
išaiškėja ir j ie patys susilaukia 
bausmės. 

Ne visose šalyse kaliniai trak
tuojami humaniškai , bet po 2001 
m. rugsėjo 11-osios tragedijos 
Amerika ta ip pat pradėjo naudoti 
griežtesnį režimą į tariamų teroriz
mu atžvilgiu. Kadangi šiame kraš
te įs tatymai draudžia pavartoti fi
zinės ar dvasinės prievartos prie
mones, kad išgautų informaciją, 
nuspręs ta pasinaudoti kitų valsty
bių kalė j imais , kur tokių „su
varžymų" nesilaikoma. 

Suimtieji ,,al Qaeda" nariai Af
ganis tane buvo išskirstyti po įvai
rių kitų šalių kalėjimus, įskaitant 
JAV bazes Guantanamo Bay la
geryje. Kadangi šie asmenys buvo 
kalinami, a rba internuoti, už JAV 
ribų, j iems ta r iamai netaikytini 
žmogaus teisių apsaugos įstaty
mai, kurių galėtų tikėtis kalinys 
Amerikos kalėjime. 

Šiuo atveju laikomasi nuosta
tos, kad t ikslas pateisina priemo
nes. Žinios apie kalinių „spaudi
mą", kad išgautų žinių apie tero
ristų p lanus bei vadovaujančius 
asmenis, j au seniai pasirodo ame
rikiečių žiniasklaidoje, tik kažko
dėl pasipikt inimas tuo „spaudimu" 
dar nėra visuotinis. Išskyrus, žino
ma, kai pasklido šiurpūs vaizdai 
apie belaisvių nužmoginimą Abu 
Ghraib kalėjime Irake. Ten vyk
dytų nusižengimų prieš žmogiš
kumą niekas negalėjo paneigti, juo 
labiau, kad toks prižiūrėtojų — 
Amerikos karių — elgesys su be
laisviais apdrabs tė JAV7 įvaizdį 
tokiu storu purvo sluoksniu, kad 
vargiai bus įmanoma jį greitai nu
baltinti . Negana to, vaizdai dar la
biau pakurs tė neapykantos gaisrą 

vakariečiams musulmonų pasauly
je — ne vien Irake, bet ir kitose 
šalyse. 

Kiek iš tikrųjų šiuo metu už
sienio kalėjimuose laikoma belais
vių a r kalinių, įtariamų teroristi
niais ryšiais, neįmanoma pasakyti. 
Težinome, kad jų yra apsčiai. Tai 
galima spėlioti ir iš retkarčiais 
pasigirstančių perspėjimų, kad „ai 
Qaeda" ar kuri kita teroristinė 
grupė planuoja išpuolį Amerikoje 
(neseniai buvo pranešta apie grės
mę New York požeminiams trau
kiniams, bet gandai nepasitvirti
no). Sakoma, kad apie galimus 
išpuolius išsitaria tardomi belais
viai... Kas ir kaip juos „tardo" — 
nutylima. 

Dabar pradeda aiškėti, kad 
JAV Centrinė žvalgybos tarnyba, 
čia papras ta i žinoma CIA san
t r u m p a (Central Intelligence 
Agency) turi įsteigusi slaptų ka
lėjimų ir Rytų Europoje, tarp jų 
yra ir buvusios Sovietų Sąjungos 
okupuotos valstybės, neseniai at
kūrusios nepriklausomybę. Dabar 
jos visos jau pasižymi demokratine 
santvarka ir yra patikimos Ame
rikos sąjungininkės. 

Bent tiek gerai, kad informaci
ja, kuriose šalyse tie „slapti kalėji
mai" įkurti, neskelbiama, atseit, 
saugant šias valstybes nuo galimų 
teroristinių išpuolių. Mūsų liaudis 
teigia, kad „ylos maiše, meilės ir 
kosulio nepaslėpsi". Galima dar 
pridurti , kad apskritai nėra „slė
pinių", kurie anksčiau ar vėliau 
neišaiškinami, ypač juos žinant 
daugiau negu vienam asmeniui. 
Istorija rodo, kad daug svarbių ir 
pavojingų paslapčių buvo nedrau
giškų valstybių „nupirkta, išvilio
ta, jėga išplėšta"'. Elektroninių įtai
sų pagalba dabar tie „paslapčių ati
dengimo" darbai ypač palengvėję. 

Manykime, kad tokių slaptų 
kalėjimų nėra Lietuvoje, nors tuo 
abejoti visgi nesunku. Visose poko
munistinėse šalyse juk dar yra pa
kankamai kalėjimų prižiūrėtojų, 
išėjusių „sovietinę suimtųjų ap
klausos mokyklą". Galbūt jiems 
šiuo būdu atsivers nauji įsidarbi
nimo horizontai? Visgi apmaudu ir 
liūdna, kad Vašingtonas panaudo
ja savo įtaką įpiršti užsienio ša
lims, norinčioms tuo užsipelnyti 
daugiau palankumo ir paramos iš 
Amerikos, veiklą, kurios pats 
šlykštisi. Nesunku juk svetimomis 
rankomis žarijas žarstyti... 

įkurtą Tr ikraš tę komisiją (Trilateral 
Commission) bandymu užgrobti ga
lios centrus ir sukurt i pasaulį, „ku
riame laisvei nebus vietos". O kitas 
JAV senatorius T. Holms (Senato 
užsienių re ika lams komiteto pir
mininkas) 1984 m. kaltino globalistų 
klubus siekimu sulieti į vieną — 
JAV ir SSRS. Kur įrodymai, jog ir tai 
„fantazijos"? Vargu, ar L. Donskis 
įrodys popiežių Benediktą XVI bu
vus ant isemitu. Šis gi 1920 m. pa
reiškęs, kad tamsiausi ir iškrypėliš
ki elementai siekia pasaulines val
džios, ir įspėjo, kad to pasiekę, jie su-
keitų dar neregėta terorą pasauly;r. 

Pairai. !(•; i e ; :nr 

viskas „fantazijos", kas rašoma apie 
globalizmą trijose . geopolitiniais 
klausimais knygose lietuvių kalba? 
Jų dar gyvi skaitytojai galėtų paly
ginti, kas užsiima fantazijomis ir kas 
ne. Net ir tų knygų autorius nėra 
fantazija, o gyvena Vilniuje ir galėtų 
„be pykčio" išgirsti L. Donskio kal
t inimus ir gal „muštis į krūtinę". 
Manau, kad ypač šiandien mūsų 
tau ta i praverstų žinoti, kokiame 
pasaulyje gyvename ir į kokį esame 
stumiami. 

Tikėkimės, kad atsiras skaityto
ju, kurie atkreips žiniasklaidos 
žymūnu dėmesį į čia nurodytą glo-
balizacinę miglą. 
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MUSŲ RUDENS RŪPESČIAI 
ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Aplankyti Širvintų, rajono ligo
ninę nusprendžiau a tša lus orams ir 
vieno ligonio ar t imiesiems pasiskun
dus, jog palatose ligoniams vėsoka. 

Kol susipažinau su gydytojomis, 
slaugytojomis, kol apsi lankiau pas 
ligoninės vyriausiąją gydytoją, ra
diatoriai pradėjo kaist i , problema 
išnyko, sakytum, ati t irpo. Tad teko 
ieškoti k i tų temų pokalbiui. 

Slaugos adminis t ra tore Janina 
Kondrotienė papasakojo, jog keletą 
kar tų s tabdyta ir vėl gaivinta svei
katos apsaugos s is temos reforma 
ganėt inai apsunkino viduriniojo me
dicinos personalo darbą — pernelyg 
apkarpius e ta tus , slaugytojų darbas 
tapo labai sunkus , nebeliko naktinių 
sanitarių. Itin sunku dirbti slaugos 
ir palaikomojo gydymo skyriuje, kur 
daugumos ligonių būklė gana sunki, 
ku r j i e m s re ika l ingas didesnis 
dėmesys , ypač vėlai v a k a r e , kai 
j iems t enka pasiruošti nakt ies poil
siui. Nenuostabu, kad slaugytojoms 
dažnai t enka į pagalbą šaukt is ko
legę iš ka imynin io posto, ir ta, 
palikusi savo ligonius, skuba padėti. 
Tačiau visos slaugytojos yra pasi
šventusios savo pareigai — tai nu
lemia t ikra i ne ta aplinkybė, kad 
Širvintose nėra kito darbo. J. Kond
rotienė su pasididžiavimu pasakojo 
apie savo koleges. J i kalbėjo, jog jos 
visą širdį at iduoda ligoniams, kurie 
daug i aus i a y r a senyvo amžiaus , 
j aunų žmonių rajone likę nebe tiek 
jau daug. 

Slaugos ir palaikomojo gydymo 
skyriaus vedėja Ina Arasimavičienė 
savo valdose sukosi kaip bitelė — 
sus i ruošus i i seminarą Vilniuje, 
skubėjo sutvarkyti paskut in ius die
nos r e ika lus . Sut ikus i a t saky t i į 
keletą k laus imų, ji pasakojo, jog 
gydytojui dirbti gana sunku, — žmo
nės gyvena sunkiai , daugelio nega
lavimai gana rimti , nemaža jų dalis 
kenčia nuo sunkesnių komplikacijų. 
Kiekvienas pacientas atsineša ne tik 
savo negalią, bet ir savo problemas, o 
dvasinis kontak tas tarp ligonio ir 
gydytojo gana glaudus. Todėl nenuos
tabu , kad gydytojui ne įmanoma 
išvengti svetimų dvasinių t raumų 
pasekmių — neįmanoma 

kito žmogaus nelaimės ir nepriimti 
dalies jo gyvenimo naštos. O jauni
mas išvažiuoja, lieka tėvai ir sene
liai, gimstamumas mažėja, rajonas 
sensta. Gydymo procesas tolydžio 
tampa sunkesnis, o skurdas dar la
biau apsunkina ir taip jau sunkią 
žmonių padėtį, nepritekliai sveikatą 
dar labiau žaloja. 

Su ligoninės vyriausąja gydytoja 
Dalia Alekniene susitikti pokalbiui 
buvau susitaręs iš anksto, todėl ir 
pasikalbėti galėjome išsamiau — ir 
apie medikų atlyginimus, ir apie 
kylančias kainas, ir apie gydytojo bei 
ligonio santykius. 

Vyriausioji gydytoja patvirtino, 
kad gydytojui iš tikrųjų dabar sun
kiau negu prieš dešimtį metų. Su
klaidinti pacientai mano, kad poli
tikų deklaruojamos tariamos jų 
teisės iš tikrųjų realiai egzistuoja — 
ir teisė į nemokamą gydymą, ir teisė 
gauti įvairias lengvatas, kompensuo
jamus vaistus, ir 1.1. Tuo tarpu nie
kam net į galvą neateina, kad tos 
teisės privalo būti užtikrintos rea
liais asignavimais, kad ligonių ir 
poliklinikų finansavimas turi visiš
kai padengti visas ligoniams teikia
mas paslaugas — ne tik tyrimus, ne 
tik vaistus ir gydymą, bet ir kokybę. 
Šiuo metu reikalavimai medikams 
tiesiog nieko bendra neturi su rea
lybe. Griežtai kalbant, už valstybės 
biudžeto dalį sveikatos apsaugai 
vakarietiškos kokybės suteikti neį
manoma. 

Kaip teko patirti (jau iš kitų šal
tinių), JAV sveikatos apsaugai kas
met skiriama apie 10 proc. bendrojo 
vartojimo produkto, Europos Sąjun
gos valstybėse šis rodiklis svyruoja 
nuo 6 iki 8 proc. (žiūrint kokioje ša
lyje), o Lietuvoje — nors buvo už
sibrėžti ne mažiau kaip 5 proc, skir
ti daugiau kaip 4.3 proc. seimūnams 
ranka nepakyla. Ką tai sako? Da
lykas tame. kad dabar skiriamas 
finansavimas padengia tik 60 proc. 
medicinos paslaugų. Kitais metais 
valstybės biudžete numatyta skirti 
daugiau lėšų, tačiau tik medikų atly
ginimams, bet jokiu būdu ne vais
tams, ne įrengimams ir brangiai 
diagnostikos bei gydymo aparatūrai. 
Turint omeny, kad biudžeto pajamų 
surinkimas kasmet vis labiau at-
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dukto, sveikatos apsaugos finansavi
mas ne gerėja, o prastėja. Tai pat
virtina ir ekonomikos ekspertai. 

Tačiau tai, kas pasakyta, skati
na susidomėti — ar Lietuvoje egzis
tuoja kokia nors politika, ar strategi
ja sveikatos apsaugos srityje? Ar 
niekaip nepabaigiama sveikatos ap
saugos reforma nors truputį pa
lengvino gydytojų darbą, ar ji yra 
skirta tik didžiųjų užsienio farmaci
jos firmų ir juos globojančių Lietuvos 
valdininkų interesams užtikrinti? 

Akivaizdu, kad ant medikų — ir 
gydytojų, ir slaugos personalo — 
pečių yra suversta atsakomybė už 
Seimo ir Lietuvos vyriausybės darbo 
broką, nepatenkinti pacientai gydy
tojams adresuoja pretenzijas dėl 
jiems iškilusių problemų. Valdžios 
institucijos medikus naudoja kaip 
savotišką žaibolaidį. Nepasakytum, 
jog tai yra etiška. Ką padarysi, tokie 
laikai, tokia jau ta tarnybinė politikų 
ir valdininkų et ika. Tokie ir tos 
etikos sargai. 

Daug ką teko dar man išgirsti iš 
Širvintų rajono medikų apie ne
lengvą gydytojo, slaugytojos darbą. 
Tačiau neišgirdau nė vieno aštresnio 
ar nepasitenkinimo žodžio. Vyriau
sioji gydytoja man kalbėjo, jog gydy
tojui šiandien tenka ne tik gydytojo 
atsakomybė, jam suversta ir valdžios 
žmonių atsakomybė. O medicinos 
fakultete psichologiniam gydytojo 
paruošimui neskiriama dėmesio, nes 
neįmanoma į vadovėlius surašyti 
gyvenimo — mokytis tenka ir jau 
gavus diplomą. Tenka išmokti būti 
ligoniui ir patarėju, ne tik gydytoju, 
kartais pabūti vos ne nuodėmklau
siu. Vyriausios gydytojos ir jos visų 
kolegų veiduose mačiau rūpesty ir 
nuovargio pėdsaką. Jos santūrioje 
šypsenoje, jos žvilgsnyje buvo junta
ma, kad ji yra pakėlusi jau ne vieną, 
galbūt sunkų, išmėginimą. 

O kas pagalvojo, kas jų dar 
laukia? Juk prieš akis paukščių 
gripo pandemija. Pasaulinė sveika
tos organizacija PSO jau neabejoja, 
kad ji mus ištiks. Abejojama tik ar 
greitai ji ateis, ar užteks laiko jai tin
kamai pasiruošti. Neabejojama, jog 
skurdžioms šalims, kuriose dėl emi
gracijos visuomenės sveikatos būkle 
yra nepatikima (senyvo amžiaus 
žmonių imuninė sistema yra žymiai 

susilpnėjusi), pandemijos atveju teks 
pat ir t i skaudžių netekčių. Deja, 
Lietuvai šiuo atžvilgiu kažin ar būta 
tapti išimtimi. 

Visi gydytojai ir slaugytojos, su 
kuriomis teko bendrauti , paliko 
labai gerą įspūdį. Aš radau tai, ko 
nerasi kitur — dvasinę šilumą, rū
pestį ir norą padėti žmogui. Malonu 
buvo, atėjus iš mūsų suverslėjusios 
kasdienybės, susitikti su žmonėmis, 
su kuriais galima nuoširdžiai pa
sikalbėti. Kiekvienas iš jų paženklin
tas rūpesčio kito žmogaus likimu 
antspaudu, kiekvienas savo darbą 
stengiasi atlikti gerai ir sąžiningai. 

Besikalbant apie nedidelius at
lyginimus, kalba kažkaip savaime 
pakrypo į vadinamuosius kyšius 
gydytojams. Gydytojos nuomone, 
problema, tokia, kokia ji pateikiama 
masinės informacijos priemonėse, 
spaudoje, radijuje, televizijoje, neat
spindi realios padėties. Seime 
svarstoma Civilinio kodekso pataisa 
kažin, ar ką nors bendra turi su 
korupcijos problema. 

— Kartais , kai kas nors iš-
sireiškia, jog gydytojai „ima", aš pa
klausiau — o ar jūs pats „davėte"? — 
sakė dr. Aleknienė. — Kiek ir kam? 
Ir nė karto man neteko išgirsti, kad 
pašnekovas prisipažintų „davęs". 

— Negali su Jumis nesutikti, iš 
tikrųjų, man taip pat atrodo, jog 
problema dirbtinai sureikšminta, — 
sutikau su gydytojos nuomone. Iš 
tikrųjų, ar įmanoma kartais iš mir
ties nagų išgelbėto žmogaus dėkin
gumą įsprausti į Civilinio kodekso 
straipsni? 

Kalbos apie tai, kad vos ne pati 
didžiausia korupcija Lietuvoje yra 
kelių policininkų pakelėse imamos 

- baudos ir dovanos gydytojams, mano 
nuomone, yra skirtos tik tam, kad 
visuomenės nepasitenkinimas būtų 
nukreiptas klaidingu adresu. Tuo 
tarpu pati sunkiausia, korupcija, 
kylanti iš valdžios žmonių pikt
naudžiavimo savo padėtimi, lieka 
nematoma. Specialiųjų tyrimų tar
nybos direktoriaus P. Malakausko 
žodžiai, kad J o tarnyba per trumpa 
laiką galėtų išgaudyti gydytojus" ne 
veltui „Lietuvos ryto" pirmajame 
puslapyje buvo pripažinti savaitės 
sakiniu. 

Kažkaip savaime pasidarė 
įdomu, — per kokį laiką P. Ma
lakauskas su savo agentais, ope
ratyviniais darbuotojais ir kitais 
savo tarnybos pareigūnais išgaudytų 
visus Seimo narius ir ministrus, 
visus policijos viršininkus ir tei
sėjus? 

Šia prasme iškyla įdomus 
klausimas — kelių policininkai, ku-
rie štai, jau kelinti metai neįstengia 
iš Vyriausybės išreikalauti nusuktų 
atlyginimų, ir medikai, kuriems 
tenka ruoštis nacionaliniam strei
kui, kad apgintų savo teises, vos ne 
kas savaitę linksniuojami mano 
plunksnos brolių kaip korumpulai, o 
>u:mu su kiekviena kadencija mili-
• uruonu daugėja kaip grybų po šilto 
lietučio. Jie posėdžiauja laikinose 

s ir dieną su žiburiu ieško 
U i i i i ~ i : 

Koruj. upcnos Turėkime kantrybės ir 
nenumirkime, kol jie ieškos, o kol 
kas tenkinkimės valstybės biudžeto 
išmalda medikams. 

O mes uahnkek:me savo gydyto-
įtrybes. klausantis mūsų 

lelengvamo jų 
ttdė 

i . -. ^ A . , 
• l \ U 1 i U U . > o K m e s 

}AV LB XVI! Tarybos trečiojoje sesijoje, Detroit, Ml. Iš kairės: mušu bendradarbis ir Lietuviškų melodijų valandėlės 
radi jo vedėtas Algis Zaparackas, Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Vygaudas LHackas, JAV LB XVII 
Tarybos Prez id iumo p i rmin inkė Reqina Narušienė. Jono Urbono nuotrauka. 

darbe 
KOKU 

. i e m s iziai 
už ju triūsa ir už ;u pasu 
a. rVlvdi Jus Dievo maio-
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RADO NAUJĄ VAN GOCH 
AUTOPORTRETĄ 

Olandų menotyrininkė pranešė 
po vienu Paryžiaus peizažą vaizduo
jančiu tapiniu aptikusi nežinomą 
Vincent Van Gogh autoportretą. 
Aukje Verggeese sakė, kad portretą 
aptiko atsit iktinai, norėdama ati
džiau ištirti peizažą ir nustatyti , ku
riame Paryžiaus parke jis buvo tapy
tas. Tam ji pasinaudojo rentgeno 
aparatu. 

..Rentgeno nuotrauka parodė, 
jog dažų sluoksnis šiepia portre
tą, primenanti daugelį žinomų V. 

Van Gogh autoportretų"', - sakė ji. 
Prancūzijos sostines vietos, kurio
je buvo tapytas šis peizažas taip 
ir nepavyko nustatyti, tačiau ap
tiktas autoportretas gali turėti 
didelę reikšmę postimpresionizmo 
tyrinėtojams, nes jei portretas iš 
tikrųjų yra genialiojo olandų me-. 
nininko kūrinys, tai jis buvo nutapy
tas ankstyvuoju jo kūrybos laiko-
taroiu. 

BNS 

APSAUGOJO KATĘ, SUVAŽINĖJO VAIKUS 
Japonijos Shidzuoka mieste 

vairuotojas, manevruodamas, kad 
nesuvažinėtų ka tės . įsirėžė savo 
automobiliu į 4—5 metų vaikų kolo
ną, praneša „Kyodo News". 

Iš viso per šį ketvirtadienį įvy
kusį incidentą nukentėjo 36 mažy
liai ir 23-ejų metų vyras, kuris juos 
vedė į vietos meno muziejų. 

Penki vaikai buvo sužeisti sun
kiai, bet, kaip sako gydytojai, jų 
gyvybei pavojus negresia. Incidentas 

įvyko vienpusio eismo kelyje. Ma
čiusieji papasakojo, kad vairuotojas 
nebesuvaldė automobilio, kai mėgi
no išvengti susidūrimo su kate, kuri 
staiga išbėgo į kelią. Policija aiški
nasi tikslią incidento priežastį. 
Policininkai sulaikė kelių transporto 
įvykio kaltininką 59-erių metų ja
poną Akira Yano, kuriam pateiktas 
kaltinimas neatidumu. 

„Interfax" - BNS 

IEŠKOMI SEPTYNI NAUJI PASAULIO STEBUKLAI 
Šveicarijos kino kūrėjas Bern-

hard Weber balsavimu internete 
w w w . n e w 7 w o n d e r s . c o m ) nori 

išsiaiškinti, ką būtų galima vadinti 
septyniais naujais pasaulio stebuk
lais. Balsavimui pateikta apie 200 
pastatų ir monumentų. Šia iniciaty
va mes siekiame, kad žmonės visa
me pasaulyje įvertintų šiuos nuos
tabius statinius, penktadienį Miun
chene sakė B. Weber. Iki šiol savo 
nuomonę internete pareiškė 18 mili
jonų žmonių iš daugiau kaip 200 
šalių. Septyni nauji pasaulio stebuk

lai bus pristatyti 2007 metų sausį 
visam pasauliui transliuojamoje 
laidoje. Ligšioliniai septyni pasaulio 
stebuklai yra senovės paminklai, 
kuriuos antikinė visuomenė laike 
vertingiausiais. Tai yra Aleksandri
jos švyturys, Rodo kolosas, kaban
tys Babilono sodai. Hal ikarnaso 
mauzoliejus, Artemidės šventykla 
Efese, chrizoelefantine Dzeuso sta
tula Olimpijoje ir Gizos piramidės 
Egipte. Iki šiol yra išlikusios tik 
piramidės. 

dpa-ELTA 

LAIMĖJO MILIJONĄ DOLERIŲ 
Judd Gregg, JAV Senato biu

džeto reikalų komiteto pirmininkas, 
yra ne kartą perspėjęs, kad astrono
minis biudžeto deficitas - tai azarti
nis žaidimas su ateitimi, tačiau pats 
pasirodė esąs mėgėjas rizikuoti pi
nigais, nors gana sėkmingai. 

J. Gregg loterijoje laimėjo 
853,492 dolerius, nuo kurių dar bus 
atskaityti mokesčiai, - tai antroji 
pagal dydį la imėta šioje serijoje 
suma. 

Pasak Erin Rath, respublikonės 

iš New Hampshire, J. Gregg, važiuo
damas į tarnybą, degalinėje Wa-
shington, DC, nusipirko loterijos 
bilietų už 20 dolerių. 

J. Gregg ketina dalį laimėjimo 
skirti savo tėvo Hugh Gregg lab
daros fondui. 

Be to, „spėju, kad jo žmona taip 
pat tur i pakankamai idėjų, kaip 
išleisti laimėtus pinigus", - juokavo 
E. Rath. 

Reuters -BNS 

Gerų ir įdomių žmonių daug nesutinkame, o 
sutiktųjų ilgai nepamirštame. Štai baigėsi jau 

daugiau kaip dešimt metų, kai į Lietuvą gyventi 
grįžo dr. A. Šmulkštys, palikęs Amerikoje bičiu
lius ir kaimynus. Štai jau ir visai vieneri nubėgo, 
kai jis iškeliavo Amžinybėn. Gal iš ten mus stebi 
ir visiems gera linki. Tačiau neblanksta jis nei 
pažinojusiųjų mintyse, nei akyse. Rodosi, matau jį 
mūsų namuose, sėdintį ir susimąsčiusiai šį ar tą 
svars tant į . Tai vėl regiu Albiną, nedideliais 
žingsneliais kažkur skubanti ar renginėly sąži
ningai šokantį. Negėrė, nerūkė, niekų nepiepėjo, 
be pertaukos rūpinosi mažiau laimingais už save, 
jaudinosi dėl įvykių Lietuvoje, bet jei kas ilgai 
stengęsis įkalbindavo jį dalyvauti subuvime, ku
riame ir muzika prabildavo. Albinas, ten pakliu
vęs, nenusėdėdavo. Šokdavo, prakaituodavo. Dr. 
A. Šmulkštys buvo pasirinkęs beveik esketo gy
venimą, pasiryžęs padėti neturtingiems ir gyven
ti, pasislėpus komplikuotoje asmenybėje. 

Pirmąkart jį sutikau 1956 m. Philadelphijoje, 
vilkintį JAV laivyno karininko uniforma. Tada 
Albinas, kaip gydytojas, buvo pašauktas atlikti 
karinę tarnybą. Vėliau gyvenome visai artimoje ir 
truputėlį tolimesnėje kaimynystėje, daug ben
dravome, kai jis viengungio dienose vargo, ir kai 
gera. malonią žmoną sutiko. 

Tik baigęs karinę tarnybą, gavo teisę verstis 
privačia gydytojo praktika, nors New Jersey vals
tijoje ši teisė buvo sunkiai įgyjama. Apsigyveno 
Riverside NJ, įsikūrė greitai, nes jam daug ne
reikėjo. Išsinuomavo buvusios krautuvėlės patal
pas, su bičiuliais sienele jas persikėlė į dvi dalis ir 
taip sukūrė gydytojo kabinetą su gydytojo butu. 
Įėjęs iš gatvės, atsidurdavai laukiamajame, per
žengęs dureles pertvaroje, patekdavai į ligoninių 
priėmimo kabinetą ir dr. A. Šmulkščio butą. Ten 
stovėjo siaura kieta dviejų paskirčių lovelė: dienos 
metu ant jos atsišliedavo tikrinami ligoniai, o 
naktį ten miegodavo pats daktaras. Maitinosi 
duona ir pienu, nors retkarčiais geros pacientės 
jam atnešdavo sriubos. Priimdavo, o jei kuri pa
cientė parodydavo įkyrumo, ją su pilnu puodu iš
siųsdavo namo. 

Tokio gydytojo kaip A. Šmulkštys čia niekas 
nebuvo matęs. Už pacientams suteiktą pagalbą 
paimdavo tik tiek, kiek jam duodavo, ir dažnai 
dalį gauto honoraro gražindavo atgal, tarės: ..Čia 
yra per daug". Iš kitų, ypač iš vyresniųjų moterų, 
nieko neimdavo. Todėl vieni jį laike šventu, o ame
rikiečiai gydytojai - jų tvarkos ardytoju. Jis į tai 
nekreipdavo dėmesio ir. neturėdamas automo
bilio, pėsčias lanke ligonius namuose. Kai surink
davo kelis šimtus dolerių, netoliese besikurian
tiems lietuviams siūlydavo paskolinti, o iš kelių 
vargingesnių net graz.narnos paskolos atsisaK-

PASKUTINIS 
JOTVINGIS 

Apie a.a. dr. Albiną Šmulkštį, 
gydytoją ir geradari 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Nr.6 i 

Aplinkiniai gydytojai A. Šmulkščiui, vargšų 
garbinamam globėjui, jokio bičiuliškumo nerodė. 
Gal todėl jis nusprendė pakeisti aplinką. JAV oro 
pajėgos ieškojo gydytojo mažytėje Midway saloje 
(aviacijos bazė vidury Ramiojo vandenyno). Albi
nas nuvyko, gydė sunegalavusius lakūnus, savo 
jėgomis ir finansais ten pastate mažytę bažnytėlę, 
o kai baigėsi kelerių metų sutartis, panašioms 
pareigoms persikėlė į Aliaską. Ten taip pat išbu
vo, rodosi, metus. Atšalęs grižo \ New Jersey. 

Reikėjo naujai kurtis, nes jo senoji „rezidencija" 
vel buvo virtusi kažkokia krautuvėle. Lai

mingu atveju, jis susidūrė su jo amžiaus našle, 
mirusio dr. Laurušonio žmona. Buvo likęs erdvus, 
gerai įrengtas (net su rentgenui kabinetas. Albi
nas šį kabinetą išsinuomojo ir neilgai truko, kol 
artimiau pažino Edną Laurušomenę. kultūringą 
moterį. Tada su ja susituokė. (Laurušonis ir jo 
žmona buvo čia gimę lietuviai, pirmosios imi
grantų bangos vaikai.) 

Stebėjomės ir džiaugėmės. Atrodydavo, kad 
Albinas moterų tarsi vengdavo, o štai po ilgokų 
vienatvės metų pakliuvo į tvarkingą ir sėslų 
gyvenimą. Maloni žmona, didelis namas, automo
bilis, gerai įrengtas kabinetas. Gyvenk. Albinai, ir 
dirok ramiai. Tačiau jis jaute kažkokį sąžinės 
graužimą: kam tiek daug reikia, galima papras
čiau verstis ir likusius pinigus tinkamiau panau
doti... 

Žmona privertė jį apsirengti naujais rūbais, 
išmokė namuose žmones priimti, padrąsino į 
svečius, o retkarčiais \ restoraną pietums išeiti. 
Albinas palengva brido į upę, kurioje patogiai plū
duriuoja didelė mūsų dauguma bei jo padėties 
žmonės. 

Dr. A. Šmulkštys buvo mąstytojas, daug gal
vodavo apie religines, tautines, transcendentines 
problemas ir paslaptis. Dar prieš vedybas kažkur 
perkaitė, kad Afganistane ar Pakistane esąs slė
nis, kur gyvenančios genties kalboje yra grynai 
lietuviškų žodžių. Tai iš Indijos Europon kelia
vusių baltų užsilikėliai, manė Albinas. Ir jis nus

prendė patikrinti. Atsilankęs kalbėdavo apie savo 
kelionės planus, o mudu su žmona vėsindavome jo 
įkarštį: Albinai, tai specialistų lingvistų užduotis, 
jie ten turėtų vykti su oficialia apsauga ir finan
sine parama. Kaip tu vienas leisiesi į tokią pavo
jingą kelionę? Jis nepaklausė ir išvyko. Tai buvo 
gerokai prieš pereito šimtmečio pabaigą, kai toje 
pasaulio vietoje virė neramumai. 

Blogiausia, kad iškeliavo prieš jau sutartas sa
vo vestuves, būsimai žmonai nieko nepasakęs. 

Ji nusigandusi pasiekė telefonu mano žmoną -
kur Albinas, jo niekur nerandu, ar nebus pabėgęs? 
Nuraminome, kad grįš. Ir Albinas grįžo. Lietuvių 
kalbos Afganistane nerado, tik papasakojo apie 
vargingą kelionę asiliukais po tarpukalnes. Grįžęs 
ir papasakojęs, laimingai vedė. 

Labai dažnai mūsų pokalbių temas jis sukda
vo į religiją. Jei Albinas į ką nors įsigalvodavo, 
labai ilgai negalėdavo pamiršti. Vienu metu jo 
mintis užgožė Apokalipsė. Atsilankius tik apie ją 
ir tekalbėdavo. Kalbėdavo giliai, atmintinai cituo
davo Šv. Raštą, įvairius filosofus. Jam atrodė, kad 
Bethoven „Devintoji simfonija muzikiniai persako 
visą Apokalipsę. Pirko šios simfonijos" gerų 
orkestrų įrašus ir. kadangi jis neturėjo plokš
telėms klausyti jokios aparatūros, nešė jas pas 
mus. liepdavo klausytis ir aiškindavo, kuri sim
fonijos dalis prilygsta kuriai Apokalipses daliai. 
Prisiklausėm iki valiai. 

Labai giliai jo mintyse buvo įaugusi pasaka 
apie septynis brolius juodvarniais lakstančius ir 
jų seserį Elenutę. Ši pasaka, jo galvojimu, turėjo 
kažkokias svarbias simbolines reikšmes, kurių aš 
nesupratau. Albinas nusprendė, kad pasaką 
reikia visam pasauliui paskelbti. Geriausias bū
das - filmas. Ir jis ryžosi tokį filmą susukti. Kiek 
pastangų čia parode... Kai kurios jų baigėsi beveik 
tragiškai, kai kurios komiškai. O jam kainavo 
pinigų. 

Albinas savo galvoje visados nešiojosi keistų 
projektų, dažnai nerealių, bet skirtų gėriui žemė
je pakeiti. Mane ragino jungtis į jo planą New 
York biržoje pralobti it tada steigti senelių 
prieglaudą. Ragino pirkti Philadelphijos miesto 
centre buvusj akių ligonines pastatą ir perdirbti į 
butus, bet juk mes neturėjome milijonų... Kūrė ir 
kūrė planus, ragino ir ragino, tačiau labai dažnai 
už šių planų nebuvo matyti net šešėlio tikrovės. 

Dr. A. Šmulkštys šioje apylinkėje išsiaugino 
didelį garsą. Vieniems jis buvo šventas, kitiems 
keistuolis. Arčiau pažinoję, jį laike labai geru žmo
gum, kuris nestokojo energijos, savimi nesirūpino, 
negerbė turto, nemėgo patogumų. Jis mąstė lietu
viškais terminais, buvo labai nuolankus Dievui ir 
daug daug drąsiai galvojo... 

Pabaiaa 

http://www.new7wonders.com


DRAUGAS 2005 m. ^ nkt" 1H1 p n i c 

--, «-* I I " 
* ^ ' ._ 2 * renc i fo ie laun imas lesno savo 

problemų sprendimo 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Miroslavas Monkevičius ir 
socialinės apsaugos bei darbo ministrė Vilija Blinkevičiutė. 

Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

V i l n i u s , lapkrič io 3 d. (BNS) — 
P i r m ą ka r t ą vykstančioje Nacional i 
nėje j a u n i m o konferencijoje j a u n u o 
m e n ė , da lyvaujant šal ies min i s t e r i 
jų, savivaldybių, nevyr iausyb in ių or
ganizacijų a t s t o v a m s , nori identifi
kuo t i savo p r o b l e m a s i r r a s t i j ų 
sprendimo būdus . 

„ J a u n i m a s y r a čia ir dabar , to
dėl i r m ū s ų rūpesč ia i t u r ė t ų būt i 
sp rendž iami dabar , nes vėl iau a te is 
kiti j a u n i žmonės ir j ų rūpesč ia i bus 
kit i . J a u n i m a s n ė r a r e m i a m a grupė , 
j i y r a aktyvi ir pažangi , t ač i au t u r ė 
tų b ū t i sudary tos pa lank ios sąlygos 
da lyvau t i p i l i e t in iame, v i suomeni 
n i a m e gyvenime", — sakė Lietuvos 
j a u n i m o organizacijų ta rybos prezi
den t a s Miroslavas Monkevičius . 

Ketv i r tad ienį Vilniuje prasidėju
sioje dviejų d ienų Nacional inėje jau
n imo konferencijoje d idž iaus ias dė
mesys sk i r i amas ve rs lumo ska t in i 
mo ir j aun imo u ž i m t u m o , socialinės 
integracijos, p i l ie t i škumo, emigraci
jos, savanorys tės k l a u s i m a m s . 

Kaip vieną iš j a u n i m o sąlygų ge
r in imo, emigracijos bei k i tų proble
mų sprendimo būdų M. Monkevičius 
i šskyrė vers lumo ska t in imą . J o nuo
mone , j a u n i m u i t u r ė t ų bū t i sudary
tos pa lankios sąlygos įs teigt i savo 
verslą — pavyzdžiui , t a ikomos mo
kesčių nuolaidos. 

Spaudos konferencijoje dalyva
vusi Socialinės apsaugos ir darbo 
min i s t r ė Vilija Bl inkevič iutė a tk re i 
pė dėmesį , jog j a u n o žmogaus vers lu
m a s t u r ė tų būt i ugdomas j au mokyk
los suole. 

K a r t u su įvair iuose mies tuose 

bei ka imuose gyvenančiais j a u n u o 
liais jų problemas ir pr iežas t is a n a l i 
zavęs Valstybinės j aun imo r e i k a l ų 
tarybos sekre tor ius Juozas Meldž iu-
kas sus idarė įspūdį, jog j a u n i žmo
nės išvyksta iš šal ies , nes nes i j auč ia 
Lietuvoje re ika l ing i , n e m a t o j u o s 
tenkinančio darbo užmokesčio p e r s 
pektyvos. Be to, j a u n u s žmones n e 
ramina n e d a r b a s ir n u s i k a l s t a m u 
mas. 

Į visas šias bei k i t a s p r o b l e m a s , 
J. Meldžiuko nuomone , re ikia a t s i 
žvelgti ne t ik nacional iniu lygiu, b e t 
ir vietiniu. 

S iek iant už t ik r in t i , kad k o n s u l 
tacijos su j a u n i m u bū tų efektyvios 
bei išreikšta pozicija bū tų įgyvendin
ta , Nacionalinėje j aun imo konferen
cijoje dalyvauja ir daugelio saviva l 
dybių mera i , j a u n i m o reikalų koordi
natoriai . 

V. Blinkevičiutė a tk re ipė d ė m e 
sį, jog ta ip pat sva rbu kur t i j a u n i m o 
informacijos centrų tinklą, k a d j a u 
nuoliai pas iektų visą j iems r e ika l in 
gą informaciją, ypač k a i m u o s e ir 
provincijose, parengt i Vaikų ir j a u n i 
mo pil iet iškumo, dorovingumo i r sa
vanoriškumo ska t in imo programą. 

Konferencijos da lyv ius a t v y k o 
pasveikinti Vyriausybės vadovas Al
girdas Brazauskas , Seimo p i r m i n i n 
kas Ar tū ras P a u l a u s k a s . 

J aun imo konferencijoje da lyvau 
ja daugiau kaip 150 j a u n ų žmonių , 
jų nuomones i šk lausė min i s t r ė V. 
Blinkevičiutė, šviet imo ir mokslo mi 
nis t ras Remigijus Motuzas , v i d a u s 
reikalų min i s t r a s G i n t a r a s F u r m a -
navičius ir kiti valdžios a ts tovai . 

* U L E B t a u r ė s s a v i n i n k ė Vil
n i a u s „ L i e t u v o s r y t o " k o m a n d a 
d e b i u t i n e s U L E B E u r o l y g o s vy
rų krepš inio t u r n y r o B g rupės rung
tynes 57:68 pra la imėjo Zagrebo , g i 
boną" (Kroati ja) k o m a n d a i . „ M a n 
malonu būti čia, t ač iau negal iu būt i 
p a t e n k i n t a s po tokių rung tyn ių . Žai
dėme s iaubingai . Tur iu a t s ip rašy t i 
visų, kur ie m a t ė tokį m ū s ų žaidimą", 
— kalbėjo vilniečių komandos t re
ner is k roa tas Neven Spahi ja . Pasak 
jo, v iena pergalė a r p ra la imė j imas 
d a r nieko nelemia , t ač iau ner imą ke
lia t a i , jog k o m a n d a neiš la ikė pir
mųjų Eurolygos varžybų į t ampos . 
An t rą s i a s U L E B Eurolygos B grupės 
r u n g t y n e s Vi lniaus „Lie tuvos ryto" 
k repš in inka i lapkričio 9 dieną na
m u o s e žais su Mi lano „ A r m a n i 
J e a n s " ' I t a lna ) k o m a n d a 

P i r m o s i o s e NBA r f g u l i a r i o -
<•- w/<>r..'» n m į f t y n f s r C h i c a į f o 

Opozicija pranašauja 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
N a u d o d a m i e s i v iena k i ta i prieš

t a r a u j a n č i o m i s Seimo s t a t u t o nuos
t a t o m i s , va ldant ie j i j a u y r a blokavę 
v i eną opozicijos inicijuotą komisiją. 

Se imo p i rmin inku i A r t ū r u i Pau
l a u s k u i t e i k u s s iūlymą balsuot i dėl 
komisi jos užs ienio re ika lų minis t ro 
A n t a n o Valionio praeičiai t i r t i , Sei
m a s n u b a l s a v o pr ieš , no r s opozicijo
j e e s a n t y s l i be ra ldemokra ta i buvo 
s u r i n k ę p a k a n k a m a i p a r a š ų dėl to
kios komisi jos sudarymo. 

Se imo opozicijos a t s tova i ironiš
k a i pas tebėjo , jog t rečiadienį n u t a r ę 
p r i e š in t i s konserva tor ių iniciatyvai 
dėl premjero šeimos verslo skaidru
m o ty r imo , k i tą dieną valdant ie j i su
s i r inko į konferenciją ieškot i būdų, 
k a i p page r in t i p a r l a m e n t i n ę kontro-
lę . 

Opozicijos a ts tovai stebėjosi, jog 
ke tv i r t ad i en į Se ime rengiamoje kon
ferencijoje „ P a r l a m e n t i n ė kontrolė: 
s a m p r a t a i r įgyvendinimo problemos 
Lie tuvoje" t a r p kalbėtojų — tik val
dančių jų a t s tova i . 

Šioje konferencijoje p r aneš imus 
ska i t o Se imo p i r m i n i n k a s Ar tū ras 
P a u l a u s k a s , jo pavaduotoja i Vikto
r a s M u n t i a n a s bei Vydas Gedvilas, 
p a r l a m e n t i n i o Audito komite to pir
m i n i n k a s A r t ū r a s Ska rdž iu s . 

d O ryt a oem K V 2% w I I 2fc 

Konferenciją pradėjęs Seimo pir
m i n i n k a s A. Paulauskas savo prane
š i m e pabrėžė , jog „ p a r l a m e n t i n ė 
kont ro lė tu r i tapt i šios kadencijos 
varomąja jėga". 

S e i m o opozicijos vadovas An
dr ius Kubil ius sakė tikįs, jog po kon
ferencijos par lament inės kontrolės 
k l a u s i m a i s valdantieji gali persigal
voti i r dėl premjero šeimos verslo 
s k a i d r u m o tyrimo. 

„Ga l šitoje konferencijoje išsiaiš
k ins , k a d reikalinga tokios parla^ 
m e n t i n ė s kontrolės forma kaip tyri
mo komisijos steigimas, bandan t iš
s ia i šk in t i neaiškias aplinkybes, susi
j u s i a s su premjero šeimos verslu", — 
s a k ė A. Kubilius. 

S e i m o opozicijos vadovas pa
brėžė , jog valdantiesiems nepakei tus 
n u o m o n ė s , „bus a t s i s a k y t a vieno 
sva rbesn ių par lament inės valdymo 
kon t ro lės institutų". 

„ I r t a i būtų ne p i rmas kar tas , 
ka i koalicijos vadovų kalbos apie 
p a r l a m e n t i n ę kontrolę, moralę poli
t ikoje, sąžiningos politikos siekius 
labai ryšk ia i skiriasi nuo jų darbų", 
— sakė A. Kubilius. 

Se imo opozicijos a ts tovams abe
jonių ke l ia ir par lament inės kontro
lės efektyvumas, kuomet ją vykdo 
valdant ie j i . 

Premjerui nepraeina noras bylinėtis 
V i l n i u s , lapkričio 3 d. (BNS) — 

P r e m j e r u i Algi rdui B r a z a u s k u i ne
p r a e i n a n o r a s byl inėt is su konserva
to r ia i s , k u r i u o s ka l t i na šmeiž tu . 

„ K o n s e r v a t o r i ų v a d o v a s An
d r i u s Kubi l ius daug iau apie nieką 
n e š n e k a , t ik apie korupciją, kurios 
n i e k u r n i e k a m neįrodė. Aš norėčiau 
plačia i ka lbė t i š i ta t ema , be t aš pri
ve r s iu A. Kubi l ių įrodyti, kad kažkur 
e s a m a korupcijos",— sakė A. Bra
z a u s k a s . 

Kaip šmeiž tą p remjeras ver t ina 
konse rva to r i ų ka lbas apie jo žmonos 
Kr i s t inos B r a z a u s k i e n ė s viešbučių 
ve r s l ą ir s a n t y k i u s su bendrovės 
„LUKoi l Bal t i ja" vadovu Ivan Pa-
leičik. 

P a s a k A. Brazausko , už tokias 
k a l b a s konserva to r ia i t u r ė s a tsakyt i 
t e i sme . 

„Teismine t v a r k a t u r ė s įrodyti", 
— p remje ra s dės tė p i anus , kaip „nu
t i ldys" konse rva to r ius . 

„A. Kubi l ius ilgą laiką klaidina 
v i suomenę , kasd ien m e s d a m a s kal
t i n i m u s be jokių į rodymų. Vieną 

k a r t ą re ik ia pabaigti", — piktinosi 
p remje ras . 

Vyriausybės vadovas kartą j au 
mėgino konservatorius pa t rauk t i į 
te ismą dėl , jo vertinimu, šmeižto, už 
ka lba s ap ie jo šeimos verslo reikalus, 
t ač iau bergždžiai. 

Spal io pabaigoje A. Brazauskas 
į teikė skundą Generalinei prokura
t ū r a i , prašydamas iškelti baudžia
mąją bylą jį neva apšmeižusiam kon
se rva to r ių vadovui A. Kubiliui. 

P rokuro ra i tuomet nusprendė 
ik i te isminio tyrimo pagal premjero 
pa re i šk imą nepradėti. 

Konservatorių premjero grasini
m a s t e i sma i s neišgąsdino. 

„Tai bus naujas žingsnis mūsų 
demokra t i jos , manau , i r Europos, 
raidoje, ka i opozicijos vadovai val
dančiosios daugumos yra paduodami 
į te i smą. Tai mūsų negąsdina ir ta i 
m ū s ų nesustabdys. Mes padarysime 
viską, k a d nei premjeras A. Brazaus
k a s , nei visuomenė nepamirš tų klau
simų, į kuriuos iki šiol n ė r a atsaky
mų", — sakė A. Kubilius. 

Miškuose padaugėjo žvėrių 

„ B u l i s " k o m a n d a s u D a r i u m i 
S o n g a i l a n a m u o s e po p r a t ę s i m o 
109:105 nugalėjo C h a r l o t t e , ,Bob-
ca ts" k r e p š i n i n k u s . Svečia i š iose 
runtynėse nesugebėjo išsaugot i t r e 
čiajame kėlinyje tu rė tos 25 t a š k ų 
persvaros. S ta r to penkete žaidęs lie
tuvis pelnė 11 taškų , per 23 m i n u t e s 
pataikęs vienintelį t r i taškį , 2 dv i t a š 
kius iš 7 bei real izavęs visus 4 b a u d ų 
met imus. Tri taškį l ietuvis p a t a i k ė 
lemiamu momentu - l ikus ke l ioms 
sekundėms iki paskutiniojo kėl in io 
pabaigos ir tokiu būdu , iškovojęs 
pratęsimą, išgelbėjo komandą n u o 
pralaimėjimo. Vėliau l ietuvis š a l t a 
kraujiškai pa ta ikė du baudos met i 
mus ir persvėrė rezul ta tą . .Bul is" 
naudai . D Soniirmos žaidimą įverti
no spauda — ketvi r tadienio spa r to 
nriedo D!rin;r,i:rie : r :s ;apv:e . .Chica-
go Tribūne" i šspausdino didžiulę . c-
tuvio nuotrauką . 

* r m* M i • » » . - -

Lietuvos miškuose yra apie 81,000 
S t i r n ų . S. Pa l tanavič iaus (ELTA) nuotr. 

V i l n i u s , lapkričio 2 d. BNS) — 
Lie tuvos miškuose , šių metų ap
s k a i t o s d u o m e n i m i s , palygint i su 
p e r n a i , gerokai pagausėjo tauriųjų 
e lnių , s t i rnų , šernų ir kai kur ių kitų 
žvėrių. 

Apl ink o s e rnos Gamtos 
T l s - " : sros d e p a r t a m e n t o nioiogmes R 

iro v e aus teici: per m 
t a r u o s m s d\ejm-> m^-t-^ K; i.-, m et n o 
riųjų elnių pagausė ja po tūks tan t į . 

Š i eme t paskaičiuota, kad tauriųjų 
elnių y r a per 12,000. 

Tuo ta rpu briedžių kaimenė di
dėja labai pamažu. Š iemet jų su
ska ič iuo ta 3,897, arba 37 daugiau 
negu 2004 metais. Miškininkų nuo
mone, racionaliausias šių stambiųjų 
kanop in ių žvėrių skaičius turė tų ne
viršyti 4,500. Didžiausias briedžių 
ska ič ius buvo užfiksuotas 1983 ir 
1984 m. — 8,100. 

Geroka i , palyginti su praėju
siais me ta i s , pagausėjo s t i rnų, kurių 
d a b a r y r a apie 81,000. Net rūks ta 
Lie tuvos miškuose ir šernų, jų me
džiotojai priskaičiavo daugiau kaip 
29,000. 

Lietuvoje šiuo metu priskaičiuo
j a m a ap ie 30,000 medžiotojų. Lap
kričio 3 dieną minėdami Šventojo 
Huber to , medžiotojų globėjo dieną, 
::e prie susik irtų laužų ne tik skai-
Čiuoja trofėjus, bet ir ta r ias i , kaip 
p a g a u s i n t i gyvąją fauną. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Tv ' šį 

EUROPA 

BERLYNAS 
Vokietijos Socialdemokratų par

tija (SDP) trečiadienį išsikapstė iš 
krizės, kur i kėlė grėsmę kairiųjų ir 
dešiniųjų vyriausybės suformavi
mui, — naujuoju partijos vadovu pa
skirtas populiarus buvusios Rytų Vo
kietijos Brandenburgo žemės prem
jeras, turėsiant is užglaistyti vidaus 
nesutarimus. SDP vadovybė per po
sėdį Berlyne vadovu vieningai pa
skyrė Mat th ias Platzeck, kuris šia
me poste pakeis Franz Muentefe-
ring, tapusį partijos kairiojo sparno 
„maišto" auka. M. Platzeck sakė 
esąs pasirengęs vadovauti partijai ir 
pripažino, kad ji susidūrė su rimta 
krize, kurią stebėtojai vadina di
džiausia per visą jos istoriją. 

LONDONAS 
Britų vyriausybė atsisakė siū

lytos svarbios antiteroristinės prie
monės ir nerizikavo patirti pirmojo 
rimto pralaimėjimo parlamente nuo 
1997 metų. Sis pasiūlymas buvo at
siimtas ne t rukus po to, kai atsistaty
dino vienas artimiausių ministro pir
mininko Tony Blair sąjungininkų. 
Parlamentarai , tarp jų — T. Blair 
Leiboristų partijos nariai, buvo pa
sirengę per balsavimą atmesti vy
riausybės planą leisti policijai laikyti 
įtariamuosius nepateikus jiems kal
tinimų iki 90 dienų. Tačiau debatų 
pabaigoje vidaus reikalų sekretorius 
Charles Clarke išvengė pralaimėji
mo pranešdamas, jog pradės naują 
partijų derybų etapą, kad būtų gali
ma ieškoti kompromiso. 

ROMA 
Italijos premjeras Silvio Berlus

coni interviu sakė, kad vienas mirti
ninkas rezgė sąmokslą susprogdinti 
jį futbolo stadione. „Man iškilo tie
sioginė grėsmė. Į mane stadione tai
kosi sprogdintojas mirtininkas, — 
italų laikraščiui „Libero" sakė S. 
Berlusconi. — Bet tai klausimas ne 
dėl manęs. Ten buvo pusė Italijos. 
Argi žmonės dėl to nesijaudina?" S. 
Berlusconi nenurodė, kada sąmoks

las buvo atskleistas, o jo atstovai at
sisakė plačiau komentuoti. Prem
jerui priklauso futbolo klubas „AC 
Milan", ir jis kartais nuvyksta į ša
lies finansinėje sostinėje Milane 
esantį stadioną „San Siro" stebėti jų 
rungtynių. Italija, ar t ima JAV vado
vaujamo Irako karo sąjungininkė, 
internetu yra gavusi daugybę grasi
nimų, kuriuos tikriausiai reiškė isla-
mistai. Keliuose šių grasinimų tai
kiniu buvo nurodomas S. Berlusconi. 

MADRIDAS 
Ispanijos parlamentas paryčiais 

balsavo už tai, kad būtų pradėtos 
diskusijos dėl prieštaringai vertina
mo didesnės autonomijos Katalonijai 
plano, kuriame šis turt ingas šiaurės 
rytų regionas vadinamas valstybe Is
panijos sudėtyje. Po daugiau kaip 10 
valandų trukusių ginčų 197 parla
mentarai balsavo už tai, kad Kata-
lonijos autonomijos s ta tu tas būtų 
nus iųs tas parlamento konsti tuci
niam komitetui, kur šis p lanas 
ateinančius du mėnesius turėtų būti 
aptarinėjamas ir ta isomas. Pagal 
siūlomą reformą, kuriai jau pri tarė 
Katalonijos parlamentas, Katalonija 
pati rinktų mokesčius, o regioninis 
aukštasis teismas taptų jos aukš
čiausia teismų institucija ir šiuo po
žiūriu pakeistų Madrido Konstitu
cinį Teismą. 

RYGA 
Latvijos Seimas įtikinama balsų 

dauguma patvirtino naujuoju šalies 
vidaus reikalų ministru Dzintars 
Jaundžeikars, kurio kandidatūrą iš
kėlė Latvijos pirmoji partija <LPP). 
Už tai, kad jam būtų patikėta vado
vauti Vidaus reikalų ministerijai, 
balsavo 64 Seimo nariai. Prieš jo 
kandidatūrą balsavo 14 parlamenta
rų, o dar vienas susilaikė. Prieš D. 
Jaundžeikars patvirt inimą ragino 
balsuoti opozicinis partijos „Tėvynei 
ir Laisvei" ir Judėjimo už Latvijos 
nacionalinę nepriklausomybę susi
vienijimas, kurio deputatas Peters 
Tabuns pareiškė, jog vyriausybė 
„chameleonų žaidimams parinko 
silpną ministrą, kuris policiją yra 
matęs tik per automobilio langą". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidento George W. Bush 

pa ta rė jas nacionalinio saugumo 
klausimais Stephen Hadley paneigė, 
jog jis ar jo darbuotojai 2002 metais 
gavo suklastotus dokumentus, ro
džiusius, kad I rakas esą siekė Nige
ryje įsigyti urano. Šiuo Irako ketini
mu JAV adminis t raci ja iš dalies 
grindė savo sprendimą pradėti karą 
su Baghdad. Pasi taręs su savo dar
buotojais, kad „atgaivintų atmintį", 
S. Hadley sakė, jog šiuos dokumen
tus pirmasis gavo Valstybės departa
mentas , kuris juos perdavė CŽV. 
Pa t s S. Hadley neprisimenąs, kad 
kada nors būtų aptarinėjęs šį klausi
mą su Italijos žvalgybos pareigūnais. 

Afganistane liepos mėnesį iš 
JAV saugomo kalėjimo pabėgo trys 
aukšto rango „ai Qaeda" vadovai, 
pranešė vienas Pentagono pareigū
nas , patvirtinęs, jog tarp bėglių yra 
Omar al-Farouq, laikomas Osama 
bin Laden pavaduotoju. Tai, kad pa
bėgo O. al-Farouq, paaiškėjo tik an
tradienį, kai dėl nederamo elgesio su 
kaliniais Afganistane buvo teisiamas 
vienas kareivis. O. al-Farouq buvo 
t a rp keturių suimtųjų, kurie liepos 
10 dieną pabėgo iš sulaikymo centro 
Bagram oro bazėje Afganistane ir iki 
šiol yra nesurasti . Kitų pabėgusių 
„ai Qaeda" kovotojų pavardžių nie
kas nenurodė. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Daugiau kaip 80 proc. izraelie

čių mano, kad jų šalį gali sukrėsti 
nauja politine žmogžudystė, parode 
vieno tyrimo duomenys, skelbiami 
10-ųjų ministro pirmininko Yitzhak 
Rabin nužudymo metinių išvakarė
se. Anot apklausos, 84 proc. izraelie
čių būgštauja, kad gali būti surengta 
dar viena žmogžudystė, panaši į tą, 
kurią 1995 metų lapkričio 4-ąją įvyk
dė vienas žydų ekstremistas. 

slaptų JAV 
kalėjimų 

Atkelta iš 1 psl. 
kad slaptieji kalėjimai „ai Qaeda" 
įtariamiesiems "tardyti Rytų Euro
poje tikriausiai yra Lenkijoje ir Ru
munijoje, rašo Briuselio leidinys 
„The EU Observer". 

Tačiau JAV įsikūrusi nevyriau
sybinė organizacija „Human Rights 
Watch" nurodė, kad , juodieji objek
tai" tikriausiai yra Lenkijoje ir Ru
munijoje. Kaip įrodymą „Human 
Rights Watch" minėjo įrašus apie 
CZV lėktuvų, kuriais iš Afganistano 
skraidinami kaliniai, skrydžius. 

Lenkų dienraštis „Gazeta Wy-
borcza" taip pat mini šaltinius, sa
kiusius, kad slapti CŽV kalėjimai 
yra Lenkijoje ir Rumunijoje. Nuro
doma, kad Lenkijos šiaurės rytuose 
esančiame oro uoste 2003 metų rug
pjūtį nutūpė CZV kalinių lėktuvas 
„Boeing 737 N313P". 

Tiek Lenkija, tiek Rumunija lai
komos ištikimomis amerikiečių są
jungininkėmis ir parėmė JAV kari
nes operacijas Afganistane ir Irake. 

Tačiau lenkų analitikas, genero
las Stanislaw Koziej sakė, kad Len
kijoje tokio objekto tikriausiai nėra, 
nurodo laikraštis „Rzeczpospolita". 

„Lenkų žvalgyba taip nerizi
kuotų. Tai būtų neįmanoma nuslėp
ti", — sakė S. Koziej. J is ir saugumo 
ekspertas Andrzej Wik sakė, kad la
biau tikėtina CŽV tardymo centrų 
vieta yra centrinė Azija, kur ameri
kiečiai turi karinių bazių. 

Tuo tarpu Čekijos vidaus rei
kalų ministras Frantiszek Bublan 
sakė, kad JAV kreipėsi į čekus pra
šydama leisti įrengti stovyklą, bet jų 
prašymas buvo atmestas. 

Vengri ia. Slovakija ir Bi Lgarija 
paneigė, kad yra kaip nors su tuo su
sijusios, nurodo britų laikrašt is 
„The Times". 

Pati JAV administracija atsisa
kė paneigti, kad Europoje yra slaptų 
CŽV kalėjimų. 

Bet prezidento George W. Bush 
patarėjas nacionalinio saugumo 
klausimais Stephen Hadley pareiš
kė, kad net jei tokie kalėjimai ir eg
zistuoja, juose taikomi tokie patys 
principai, kaip ir oficialiose įkalini
mo įstaigose. 

V. Putin: Čečėnijoje Rusija gina Europą 

Maskva, lapkričio 2 d. („Inter-
fax"/BNS) — Rusijos prezidentas 
Vladimir Put in mano, kad Šiaurės 
Kaukaze ir Čečėnijoje Rusija gina ne 
tik savo, bet ir visos Europos intere
sus. 

Rusijos vadovas tai pareiškė 
bendroje spaudos konferencijoje su 
Nyderlandų premjeru Jan Peter Bal-
kenende, atvykęs valstybinio vizito į 
jo šalį. 

„Jei leisime viename regione te
roristams pakelti galvą, jie pakels ją 
ir kituose", — sakė V. Putin. 

..Mes patiriame didelių, dažnai 
neatitaisomų, nuostolių, bet vos bent 
minutei neatsispirsime silpnumui, 
šie nuostoliai padidės keleriopai", — 
mano Rusijos prezidentas. 

Daugelis Europos valstybių ir 
nepriklausomos organizacijos jau 
nebe pirmus metus kritikuoja Rusiją 
už metodus, kuriais ši bando spręsti 
Čečėnijos krizę. 

Tačiau Maskva ragina Europą 
atsisakyti dvejopų s tandar tų ir 

nemanyti, kad čečėnų kovotojai kuo 
nors skiriasi, tarkim, nuo Vakarų 
miestus sudrebinusių sprogimų or
ganizatorių. 

V Putin pripažino, kad Rusijoje, 
taigi ir Čečėnijoje, esama t rūkumų 
žmogaus teisių srityje, bet pridūrė, 
jog ši problema egzistuoja ir Euro
poje. 

„Kartais man susidaro įspūdis, 
kad kai kurie europiečiai nori būti 
didesni musulmonai už patį pranašą 
Mahometą", — pastebėjo preziden
tas. 

Jo nuomone, atsakymas į ekstre
mistų veiksmus turi būti adekvatus 
toms grėsmėms, kurias jie kelia v; 
suomenei. 

Antra vertus, mano V Putni, ko
vos su terorizmu metodai neturi per
žengti civilizuotos kovos rėmų. 

„Mes susiduriame su labai žiau
riais žmonėmis, su žmogiškuoju pa
vidalu besidangstančiais žvėrimis, 
kurie nesupranta, kokiame pasauly
je gyvena", — pareiškė V. Putin. 
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APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO 
IUOZAS GAILA 

Kažkada, metų pradžioje, pa
skambina man geras pažįstamas ir 
klausia, ar aš matęs sausio mėnesio 
„Time" žurnale straipsnį, kuriame 
rašoma, kad lietuviai sunkiai pra
juokinami ir net paniurę, kaip ir 
rusai. Man atsakius, kad esu matęs 
ir skaitęs, ir nieko blogo jame ne
matęs, jis pykteli. Bandau aiškinti, 
kad lietuvio liūdesio priežastimi pa
minima sunkios gyvenimo aplinky
bės, o straipsnio pabaigoje pabrėžia
ma nedaryti nuodugnių išvadų, nes 
tai būtų kvaila ir taip beprasmiška, 
kaip bandyti prajuokinti lietuvį. Tai 
mano bičiulį dar labiau supykina ir 
jis pažada kreiptis į Lietuvos amba
sadą, kad ši sureaguotų. 

Pasirodo, ne tik pažadėjo, bet 
kreipėsi, nes atsiuntė man ambasa
doriaus laiško kopiją redakcijai. 
Ambasadorius rašo (laisvas vertimas 
iš anglų kalbos - jg). 

„Ačiū už provokuojančiai pra
moginį (provocative entertaining) 
Mr. Walter Kirn rašinį Tt's a Glad, 
Said, Mad World' jūsų žurnalo 2005 
sausio 17 d. numeryje. Jis iš tikro 
pažvalino mano žinias apie manuo
sius lietuvius, kaip pasirodo, gyve
nančius' sunkiose aplinkybėse ir 
esančius visos pasaulio žmonijos 
niūrumo ir savižudybių pavyzdžiu. 
Tarp kitų dalykų, Mr. Kirn bandė 
įrodinėti, kad lietuviai yra nelaimin
gi, niekada nesijuokiantys žmonės. 
Taip, nelaimingumas ir liūdesys yra 
universalūs jausmai ir aš nebandy
siu įrodinėti, kad jie yra nedažni 
tarp lietuvių, bet man tikrai nauja, 
kai teigiama, jog yra kvaila prajuo
kinti lietuvį. Aš drįstu teigti, kad tam 
prieštaraus dauguma Lietuvą lan

kančių turistų, tarp jų ir amerikie
čiai. Todėl aš noriu pakviesti Mr. 
Kirn pasekti jų pėdomis, apsilankyti 
Lietuvoje, patikrinti faktus vietoje ir 
susitikti su geraširdžiais ir links
mais mūsų žmonėmis. Taip pat no
rėčiau Įteikti Mr. Kirn knygelę 'Lit-
huanian Advance Towards NATO in 
Cartoons", išleistą Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos. Tai manau 
padės Mr. Kirn įsitikinti, jog lietu
viai, kaip ir kitų kraštų žmones, gy
vena pagal seną posakį: gyvenimas 
yra per daug svarbus, kad žvelgtum 
j jį per daug rimtai. Taigi lietuviai 
turi puikų humoro jausmą, net siek
dami taip svarbių kraštui tikslų, 
kaip įstojimo į ES ir NATO, lygiai 
taip kaip ir Mr. Kirn rašydamas apie 
savąjį kraštą. Gal ši linksma lietuvių 
savikritika išsauks ir jo šypseną". 

Kiek žinau, šis mūsų amba
sadoriaus laiškas nepasirodė „Time" 
žurnalo laiškų skyriuje, tai taip ir 
neįrodėme žurnalo skaitytojams, 
kad esame linksmi, besijuokiantys 
žmonės. Bet ar iš tikro esame tokie, 
o ne anokie, kaip mus aprašė? Kai 
pirmą kartą 1984 m. nuvažiavau į 
okupuotą Lietuvą, mane daugiausia 
slėgė paniurę žmonių veidai. Pa
niurę praeiviai gatvėse, paniurę par
davėjos vadinamame „univermage", 
paniurę padavėjos restorane, pa
niurę patarnautojos „Lietuvos" vieš
buty, paniurę sėdinčios senės mu
ziejų salėse prižiūrinčios tvarką. 

Vieną rytą „Lietuvos" viešbučio 
restorane pusryčiams nebuvo pieno, 
kavos pabaitinimui. Mūsų grupėje 
daugiausia buvo senosios emigraci
jos Amerikos lietuviai ir jie pradėjo 
padavėjoms murmėti dėl to pieno. 
Matydamas jaunas padavėjas nepa
togiai jaučiančias dėl svečių nepa-
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.Apmas tymas iš Vi ln iaus?" Ged im ino Bartuskos (E!ta) nuot rauka. 

sitenkinimo, bandžiau pajuokauti: 
„Tai ką merginos, šį rytą karvutės 
užtruko, kad pieno nėra?" Jų vei
duose nepasirodė jokia šypsenėlė, at
rodė tartum jos būtų užsidėjusios 
kaukes, o viena piktokai atrėžė: 
„Šiandieną pietums jums bus duo
dama pieniška sriuba ir pienas skir
tas tam". 

1993 metais susirgęs, daugiau 
nei mėnesį praleidau Vilniuje San-
tariškių ligoninėje. Visą tą laiką ne
buvo karšto vandens, taigi po 
sunkios ligos ir operacijos išleistas iš 
jos buvau sulysęs, apžėlęs, na, ir ne 
per švariausias. Be to. Lietuvoje 
stengdavausi rengtis kaip vietiniai. 
Kadangi mus „amerikonus" dažniau
siai atskirdavo pasižiūrėję į mūsų 
batus, taigi nusipirkau ir avėjau 
vietinius. Nuėjęs į vieną Gedimino 
prospekte esančią kirpyklą ir pa
matęs, kad ten mazgojami plaukai 
prieš kerpant, paprašiau, kad ir man 
išmazgotų. Jauna kirpėja peržvelgė 
mane nuo galvos iki kojų ir įspėja
mai prabilo: „Pas mus labai brangu". 
Vos suvaldydamas juoką, paklau
siau, kiek kaštuos. „Penki litai" iš
girdau. „Ką padarysi, teks nevalgyti 
pietų" tariau, nutaisęs dirbtinai nu
siminusio fizionomiją. Kirpėja aiš
kiai matė, kad šaipausi, bet jos veide 
nepasirodė jokia šypsenėlė. Ji dar
bavosi lyg koks robotas, netardama 
nei žodžio. Pripratusiam prie ple
pančių amerikiečių kirpėjų, man 
sunku buvo suprasti tokį elgesį, bet 
ir kitos kirpėjos dirbo šalimais to
kiais pat rūškanais veidais. Bet štai 
pas manąją atėjo jos draugė ir pra
sidėjo jų pokalbis. Kalbėjo jos apie 
vakar buvusį baliuką, juokėsi, 
prunkštė, kikeno ir atrodė, kad ma
ne kirpo nebe tas žmogus. Draugė 
išėjo ir vėl mano kirpėja darbavosi 
su akmenine išraiška. 

1995 ruošiau Anykščiuose PLB 
pirmininkų/darbuotojų suvažiavimą. 
Atvykę ryte su dr. P. Kisieliumi ir B. 
Nainiu, einame į poilsio namus, kur 
mums nakvynei skirti kambariai, 
biuose poilsio namuose vasaroja seni 
žmonės, rytas gražus, šiltas ir jie 
sėdi ant suolelių, atrodo, džiaug
damiesi saulute. „Sveiki, koks gra
žus rytas pas jus", sveikina juos be
rods dr. P. Kisielius. Sie žiūri į mus 
iš padilbų, nei žodžio. Nei šypsenos 
iš jų. „Kas su jais yra ?". — klausia
me poilsio namų darbuotojo, lydinčio 
mus. „Nieko su jais, manau jie galvo
ja, kad su jumis kas nors yra", -
atsako šis. Pavakarį lauke skamba 
armonikos garsai. Rytiniai senukai 
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trepsi valsiukų ritmu, kviečia ir 
mus. Susipažįstame. Pasirodo, „nie
ko nėra" nei su jais, nei su mumis. 

Važinėjau po Rusiją ir Sibirą 
lankydamas ten gyvenančius lietu
vius. Rusijoje rusų tokie pat niūrus 
veidai, kaip ir Lietuvoje. Tas pats 
stumdymasis prie pinigų keityklos, 
nors juk aišku, kad pinigų nepri
trūks, tas pats durų užtrenkimas pa
nosėje paskui einančiam, jokio 
atsiprašymo žodelio, ką nors pastū-
mus, tokiais pačiais rūškanais vei
dais pardavėjos, muziejų prižiūrėto
jos. Bet įdomu, kad tiek Lietuvoje, 
tiek Rusijoje, vietiniai susidūrę su 
užsieniečiais, ūmai pasikeičia. Pa
sirodo, ir kad juoktis moka. ir kad 
mandagūs ir kad šnekūs. Tad kodėl 
vietiniai su savaisiais nepažįstamais 
tokie atšiaurūs? Ne kartą ir Lie
tuvoje, ir čia Amerikoje iš naujai 
atvykusiųjų tenka išgirsti, kad 
amerikiečių nuolatinės šypsenos yra 
dirbtinės - plastikines. Girdi, jie šyp
sosi, teiraujasi, kaip jaučiamės, tar
tum būtų geriausi mūsų draugai, bet 
tuoj nusisuka ir jokios draugystės... 
Tikrai, mūsiškis, neįpratęs prie nuo
latinės šypsenos ir užkalbinimo, visą 
tai priima, kaip norą susipažinti, su
sidraugauti, o amerikiečiui tai yra 
tik įprastas pasisveikinimas su ne
pažįstamuoju. Naujųjų Lietuvos par
duotuvių savininkai suprato šyp
senos vertę, bet turėjo sunkumų prie 
to įpratinti savo pardavėjus. Teko 
girdėti, kad nenorėjo samdyti dir
busių pardavėjais sovietiniais lai
kais. Ir ne tik dėl įpratimo vagiliau
ti, bet ir dėl šiurkštumo su pir
kėjais. Man kartais atrodo, kad 
lietuviui lengviau buvo išmokti nau
dotis mobiliaisiais telefonais, pa
keisti skaitliukus kompiuterizuota 
kasa, nei išmokti šypsotis pirkėjui. 
Dar prieš porą metų viena Amerikos 
lietuvė užsuko Vilniuje į parduotuvę. 
Pamačiusi gražius skėčius, bandė 
vieną jų išskleisti, bet jai nesisekė. 

Tada ji kreipėsi į jaunutę par
davėją: ,,Panele. galėtumėt man 
išskleisti šį lietsargį". Ši, nesišypso-
dama tarė: „Ar jums ponia mūsų 
parduotuvėje iyja?" 
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A. Kezio naujausios 
kūrybos pristatymas 
Pažintis su Algimantu prasidėjo 

tolimaisiais 1991-aisiais - j o pirmo
sios kelionės Lietuvon metu. Nuo to 
laiko praėjo beveik penkiolika metų 
- visą šį laikotarpį teko talkinti ir 
dalyvauti įvairiausiuose, A. Kezio 
organizuojamuose projektuose, skir
tuose sujungti abipus Atlanto išsi
barsčiusioms lietuvių bendruome
nėms. Pirmojo susitikimo metu gimė 
(ir buvo įgyvendinta) idėja surengti 
vieną didžiausių ir vieną pirmųjų 
Lietuvos grafikų bei akvarelistų pa
rodą Čikagoje (beje, sulaukusi itin 
pa lankaus išeivijos kritikų vertini
mo, kaip pirmas objektyvus šiuo
laikinio lietuviško meno pristatymas 
Amerikoje), išleistas išsamus katalo
gas su autorių biografijomis bei 
aprašymais. Vėliau vyko parodos pa
pildymas naujais darbais (su nauju 
katalogu), skirtas žymaus lietuvių 
grafiko V. Petravičiaus monografijos 
išleidimui. Tokia buvo mūsų pažin
ties pradžia, kuri ilgainiui abiem 
netikėtai virto ilgo ir vaisingo ben
dradarbiavimo įžanga. Dar vėliau 
prasidėjo Lietuvos fotoarchyvo (vė
liau pervadinto Budrio vardu), kurio 
įsteigėju buvo A. Kezys, bendri paro
dų projektai su Lietuva. Šios paro
dos, jų katalogai ir premijos buvo 
itin svarbus reiškinys visiems — tiek 
p radedant iems , tiek jau nusipel
niusiems Lietuvos fotografams 

12>. 

Algimantas Kezys pasirašinėja savo 
knygas po parodos Vilniuje. 

jono Ivaškevičiaus nuotr. 

Per beveik penkiolika mūsų ben
dravimo metų buvo daug kalbų, 
susirašinėjimo elektroniniu paštu, 
daug kelionių po Lietuvą, Algimanto 
gimtuosius kraštus - Vištytį, Kybar
tus, Vilniaus senamiestį, daug su
sitikimų (su studentais ir Vilniaus 
„Rotary" klubo nariais , Lietuvos 
fotografais ir kinematografais, vi
suomene ir tolimais, kadaise Lietu
voje paliktais, giminaičiais, galeris-
tais, muziejininkais ir daugeliu ki
tų) šiandien susikaupė keistai daug 
ikonografinės medžiagos. Filmukai; 
rašyt inia i ats iminimai; interviu 
elektroniniu paštu; diktofoniniai 
įrašai - visa ši medžiaga primena ne 
tik be galo šiltas bendravimo akimir
kas. Šifruojant mūsų pokalbių dikto
fonu įrašus ir skaitant autentiškus 
1940-1944 metų (perduotus paties 
autoriaus) dienoraščius, geriau, kaip 
niekada, suvoki tremtin į Vakarus 
pas i t raukus io lietuvio tragediją. 
įžadai įbauginto, jaukiame šeimos 
židinyje augusio paauglio, kurį karo 
kataklizmai atskyrė nuo šeimos, ir 
kuris, pėsčiomis praėjęs pusę Euro
pos, padalintos viso pasaulio įtakos 
sferoms, pažada save Dievui vardan 
susijungimo su savo šoimr: n-r.izis-
tamou' Vokietgcje iiofl dienoraščio 
• •-.]•:'!"< vrs h<-- galo išknlh-nįj;*- . Y :-

karus emigravusios lietuvių išeivijos 
dvasinis liudijimas. „Pusbernio" A. 
Kezio (taip šį savo gyvenimo periodą 
apibūdina pa ts fotomenininkas) 
dienoraščiai - tai ne mažiau graudus 
už Sibirą lietuvių tremties liudiji
mas. Liudijimas apie tremtį į Vaka
rus, kuris kai kuriems lietuvių kul
tūrininkams buvo ne mažiau skaus
mingas nei Sibiro lageriai. 

Dar prieš dešimtmetį, vienų pir
mųjų A. Kezio apsilankymų metu 
Lietuvoje, teko susipažinti su vyres
niąja seseria Aldona - rezistencine 
sovietmečio vienuole Lietuvoje. Ja i 
teko dar liūdnesnė nei Algimantui 
lemtis - užaugti, subręsti, kovoti ir 
gyventi visiškai vienai be tėvų, 
Tarybų Lietuvoje. Ji pirmoji man 
padovanojo savo prisiminimų knygą 
ir buvo pirmasis Kezių šeimos žmo
gus, kuris pasidalijo prisiminimais 
apie šeimos istoriją. Klausant ir 
skai tant Algimanto ats iminimus 
trumpų susitikimų Lietuvoje metu, 
neakivaizdžiai teko susipažinti su 
broliu Romu ir seseria Danute - Vo
kietijoje pabėgėlių stovykloje gimu
sia seserimi, kurią jis pažino tik 
trečiuose gyvenimo metuose, galuti
nai susijungęs su šeima. 

Šiais metais Algimantas Lietu
von atvyko ne tik su savo naujais 
fotografiniais projektais. Jis „atsi
vežė" brolį Romą ir seserį Danutę. 
Man, kaip savotiškam jo „biografui", 
tai buvo tarsi šeimos susitikimas. 
Pamatyt i žmones, apie kuriuos 
kalbama dienoraštyje, apie kuriuos 
skai tant nuoširdžiai drėko akys, 
kurių šeimos istorija padėjo suvokti 
to laikmečio šeimyninę dramą buvo 
didelis a t radimas . Tai buvo tarsi 
trūkstami dėlionės gabaliukai, kurie 
padėjo užpildyti Kezių šeimos mo
zaikos panoramą. Brolis Romas, 
pasirodo, šiandien besąs puikus ver
slininkas, kelionių agentūros savi
ninkas. Mano vizijose jis buvo pui
kus vokalistas, VLIKo sekretorius, 
šeimyninio ansamblio įkūrėjas. Jo 
žmona Daiva - puiki šiuolaikinių 
technologijų specialistė - filmuoja, 
tvarko skai tmeninę kartoteką. 
Sesuo Danutė - „be galo išmintinga 
persona", kaip ją apibūdina broliai, 
kuri savo laisvalaikį altruistiškai 
skiria l abda ra i j r paramai. Buvo be 
galo malonu ir neįtikėtinai keista 
viename kambaryje kalbėtis su 
visais Keziais - Aldona, Algimantu, 
Romu, Danute.. . 

Manau, keista buvo ir jiems, ir 
visiems gerbėjams, rugsėjį susirin
kusiems Vilniuje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje, pristatant tris naujus 
Algimanto Kezio albumus: Juodai 
baltos Čikagos retrospektyvą („Chi-
cago"), spalvingąją Čikagą („Chi
cago colorized") ir mįslingai žais
mingą Čikagą („Chicago vvhimsi-
cal"). Trys storiausi albumai per 
vienerius metus. Tokių dalykų Lie
tuvoje nenutinka - autorius per savo 
gyvenimo metus, geriausiu atveju, 
išleidžia vienintelį tokios apimties 
albumą. Deja, Lietuva dar gerokai 
atsilieka nuo užjūrio leidybos rei
kaluose. 

Geriau pažinusiems A. Kezio 
kūrybą nuostabą kelia kiti dalykai. 
Mane asmeniškai žavi autor iaus 
kūrybinė energija ir smalsumas jam 
leidžiantis ne tik kiekybine, bet 
kokvhinc prasme konkuruoti su 
pačiu savimi Konkuruoti su „savi
mi" - tuo, kuris keturis dešimtme-

JONAS V.PRUNSKIS MD 
TERRI DALLAS PRUNSKiS. MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

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

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ZINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akiu ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, MD. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

čius buvo laikomas net ir Lietuvoje -
keliančioje itin aukštus meninės 
fotografijos reikalavimo kriterijus -
autorinės fotografijos pavyzdžiu. 
Dabar jis lyg ir paneigia pats save -
nuo to, ką deklaravo tris dešimt
mečius, pereina prie to, ką masiškai 
neigia jo kartos žmonės. Nuo autori
nės, savo rankomis nuosavoje labo
ratorijoje ant popieriaus spaustos 
nuotraukos, iki visiškos skaitme
ninės manipuliacijos. Tačiau labiau
siai mane stebina šio žmogaus inte
lektualinė ir fizinė energija, kuri lei
džia devintą dešimtmeti pradėju
siam žmogui keisti savo meninius 
įsitikinimus. Ir daryti tai neskaus
mingai, motyvuotai, demonstruojant 
savo intelektualinius bei išprusimo 
koeficientus, atitinkančius kintančio 
laik-mečio poreikius (ar reikalav
imus). 

Algimantas šiandien vaikšto 
išdidžiai pasikabinęs skaitmeninį 
fotoaparatą ir (kaip ir tris dešimt
mečius atgalios) „vargsta" naujuose 
apmąstymuose apie kūrybos pras
mingumą. „Chicago whimsical" auto
rius gana taikliai reziumuoja pas-
starųjų metų eksperimentus su spal
va: „...Juodai balta nuotrauka yra 
tikrovės abstrakcija. Ilgą laiką ji 
buvo laikoma meninės fotografijos 
etalonu. Pirmoji knyga 'Chicago' yra 
nespalvota ir atspindi keturių de
šimtmečių darbą. Antroji knyga, 
kuri buvo daroma lygiagrečiai su 
nespalvotąja - tai kompiuteriu 
spalvintų juodai baltų fotografijų ir 
grynai spalvotų nuotraukų rinkinys. 
Trečiojoje visiškai nutolstama nuo 
dokumentalumo ir pasineriama į 
simbolinį mistišką miesto struktūrų 
žaismą... 

...Daugelį metų aš vengiau spal
votos fotografijos. Tačiau horizonte 
pasirodė tas mažasis velniukas -
kompiuteris, iš esmės ir galutinai 
apvertęs mano gyvenimą aukštyn 
kojomis. Dar nežinodamas visų jo 
galimybių, aš palaipsniui pradėjau 
spalvinti savo senas juodai baltas 
nuotraukas. Aš įsitveriau jo ir po šiai 
dienai negaliu paleisti. 

... Nesvarbu, gerai tai ar blogai -
tiesiog vėl prasidėjo ilgas mano ke
lias į nežinomybę. Žinau tik vieną -
fotografijos ateitis slypi būtent čia..." 

Trys Čikagos albumai - tai trys 
fotografo gerai apmąstyti laipteliai 
naujos kokybės link. Pirmasis laip
telis - tai tiesiog „Chicago". Juodai 

VIDAS J. NEMICKAS M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ 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 kabėti angšškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

balta chrestomatija - klasikinę kom
poziciją persmelkianti tobula min
čių ir jausmų harmonija bei pu
siausvyra. Taškas etapui, kurį sim
bolizuoja matymo įtampa, fotoapara
to spragtelėjimo ekonomija, išskirti
nė laboratorijos ramybė - tiesiog at
sisveikinimas su „materialiuoju" fo
tografijos, kaip istorinio kūrybos 
proceso etapu. Antrasis laiptelis — 
„Chicago colorized", kur iame spon
taniškai čiuopiami ska i tmen in ių 
technologijų horizontai. Žaid imas 
kompiuterio klavišais žada naujas 
kūrybos atodangas. Pi rmas žingsnis 
jų link - spalvos inversija. Daugelį 
gerbėjų šis virsmas t rumparegiškai 
nuvylė - jiems tiesiog buvo sunku 
atsisveikinti su „fotografijos an t 
popieriaus estetika", kurią išt isus 
dešimtmečius įkūnijo A. Kezio juo
dai baltos fotografijos, ir pažvelgti 
naujai realybei j akis. Abi pirmąsias 
knygas vainikuoja „Chicago vvhimsi-
cal" - virtuali dokumentikos inter
pretacija, leidžianti kurti kokybiškai 
naujus pasaulius. Drįsčiau teigti , 
kad naujos architektūros Čikagoje 
fenomenas - „Millennium Park" -
Algimantui tapo vizualinio ir inte
lektualinio lūžio tašku. Visą gyve
nimą jo regą s t imul iavus i futu
ristinės architektūros plast ika -turiu 
galvoje pasaulinių parodų pavil
jonus, kurių dėka radosi ne viena 
fotografijų serija ir knyga) prisėdusį 
prie kompiuterio menininką staiga 
išprovokavo netikėtam žingsniui -
pačiam interpretuoti aplinką ir kurt i 
jos futuristines vizijas. Dabar jo 
kūrybos procesas galutinai a ts ikra tė 
apčiuopiamai materialaus apvalka
lo. Liko vienintelis realus faktorius -
fotografo fantazija ir mintis . Tiesa, 
dar ir skaitmeninis a t spaudas - kaip 
gimstančios virtualios aplinkos ata
vizmas. 

Trys knygos - tai savotiška pen
kerių metų kūrybos a taska i ta sau ir 
žiūrovui. Aistringas vertybių per
kainojimo dienoraštis. Tiesa, d a r 
nebaigtas. Tačiau pradžia padaryta , 
pamoka išmokta ir prasideda naujas 
darbas. Prasideda naujas periodas, 
kuriame popieriaus ir juodai baltos 
abstrakcijos klasiką keičia spalva ir 
skaitmeninės technologijos. Jokios 
praeities nostalgijos ar skausmingo 
liūdesio - tik atviras istorijos virs
mo suvokimas ir pastangos susi
vokti jo tėkmėje. 

• J a - k u n ; - n<-

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
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Lietuvos vaikų globos būrelis 

„Saulutė" spalio 23 dieną Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL, suruošė 
Atviro žodžio forumą, kur iame savo 
kelionės po Afriką įspūdžiais pasi
dalino dr. Mindaugas Vygantas . 
„Saulutės" pirmininkė Indrė Tijū-
nėlienė, kiek priminusi klausyto
jams apie būrelio veiklą, pristatė 
prelegentą. Jis yra baigęs jėzuitų St. 
Igna t ius gimnaziją Čikagoje. Dr. 
Vygantas su žmona dr. Auste yra 
įsteigęs brolio atminimui dr. Vy
tauto Vyganto fondą, per kurį gau
siai remia jėzuitų gimnazijas Lietu
voje. Dr. Vygantas baigė Loyola bei 
Univers i ty of Illinois (Medical 
School) universitetus ir yra akių 
gydytojas, tinklainės specialistas. 

„Kaip aš nuklydau į Nigeriją?" 
—• su šiuo klausimu pradeda savo 
pasakojimą prelegentas. Čikagoje 
yra grupė gydytojų-oftalmologų iš 
Loyola ir University of Illinois, kurie 
įkūrė organizaciją FOCUS (Foreign 
Ophtalmologic Care from the United 
States). Vienas iš tos grupės dak
tarų yra dr. Han, kurio sūnus irgi 
gydytojas, su „Vaikų viltis" organiza
cija yra daug kartų buvęs Lietuvoje 
ir ten operavęs ligonius. Dr. McDo
nald apie 30 metų dukart per metus 
keliaudavo į Haiti ir Afriką ir lab
daringai padėdavo tų kraštų gyven
tojams. Dabar po pasaulį keliauja 
dr. Marylynn Miller, apie kurią 
labai šiltai atsiliepė prelegentas. Ji 
aukoja savo laiką bei dalijasi ži
niomis su kitų kraštų žmonėmis. 
„Tie žmonės man padarė didelį 
įspūdį. Be to norėjau pamatyt i 
Afriką", —juokaudamas prideda dr. 
Vygantas. Šitoje labdaros kelionėje 
dr. M. Vygantui talkina jo sūnus 
Gytis, irgi gydytojas, t ik pernai 
baigęs mokslą ir gavęs iš karto du — 
MD ir MBA — diplomus. Nors dr. M. 
Vygantas buvo pakviestas atvykti į 
Nigeriją, bet kelionės išlaidas su
simokėjo pats, nes nigeriečiai savo 
pagalbininkams užmokėti už kelio
nę neįstengia. Jiems tai yra per 
brangu. 

Atskr idus į Lagos oro uostą 
reikėjo pereiti visokiausius tikrini
mo punktus . Kadangi juos pasitiko 
šeimininkai su kareiviais, tai labai 
palengvino šį procesą. Oro uoste 

riTYIO-JC 'N"Ii: _iL. Ku^ji-

Dr. Mindaugas Vygantas. 

kataraktos operacijas. Pasaulyje yra 
apie 40 milijonų aklų žmonių, iš 
kurių 30 milijonų yra paliesti šios 

? ^ ^ ^ R ligos. K a t a r a k t a i išgydyti labai 
| g | ! | | | | | padėjo atsiradę dirbtiniai lęšiukai. 

'''N**f JAV vienas toks lęšiukas kainuoja 
'„* 300-400 dolerių, o Indijoje — 2-3 

doleriai. Nigerijoje didelė problema 
yra glaukoma. Skatinama ją kuo 
anksčiau diagnozuoti ir operuoti. 
Rytinėje Nigerijoje nėra nei vieno 
oftalmologo — tinklainės specialisto. 
Visoje Nigerijoje yra tik 5 tokie spe
cialistai, o gyventojų — 130 milijonų. 
Dabar Mercy ligoninėje ruošiama 
klinika, kurioje bus atliekamos tin
klainės operacijos. Pagerbiant dr. 
McDonald daugelio metų pagalbą 
šiam kraštui , ta klinika bus pava
dinta jo vardu. 

Dr. Vygantas savo pasakojimą 
paįvairino skaidrėmis. Vienos skaid-

pilna sėdinėjančių žmonių, lyg nieko rės istorija ypač skaudi. Tai kokių 4 
neveikiančių. Jie tuoj siūlo keleiviui metų berniukas, kurio viena akis ap-
savo paslaugas. Tarp 20-30 metų traukta auglio. Vietinis žmogus pasa-
bedarbių jaunuolių daug vagių, ir kė, kad tas vaikutis greitai mirs, nes 
yra pavojus atvykėliui. Tačiau tai tėvai jį apleis, neduos jam valgyti nei 
nebaimino Vygantų. Dr. Vygantas gerti, kadangi jis užaugęs bus aklas 
sako: „Jei yra kur pavojinga vieta, ir bus naš ta šeimai. Sunkios gyveni-
tai pasiprašai vietinį stipruolį ir jis mo sąlygos tėvams diktuoja tokius 
tave apsaugos". Šis faktas netrukdė skaudžius pasirinkimus, 
dr. Vygantui pamatyti ir pajusti, Nigerijoje yra 50 proc. musul-
kad visi nigeriečiai yra labai malo
nūs ir mieli žmonės, tiek suaugę, 
tiek vaikai, dažnas jų nėra matęs 
balto žmogaus. 

Ką veikė dr. Vygantas Nigeri
joje? Jis mokė studentus gydyti akis, 
dalyvavo Nigerijos oftalmologų su
važiavime 50 km į šiaurę nuo Lagos 
miesto, kur skaitė paskaitą apie tin
klainės atšokimą. Dr. Vygantas ypač 
domisi šia liga. Pernai tos pačios 
sąjungos suvažiavime dr. Vygantas 
kalbėjo apie diabetinę retinopatiją. 
Visi 300 oftalmologų — suvažiavimo 
dalyviai — puikiai kalba angliškai. 
Jie visi išėję mokslus Anglijoje ar 
JAV, labai gerbia vakarus ir ypatin
gai pasišventusiai dirba savo kraš
tui ir jo žmonėms. Rytinėje Nige
rijoje, Apak mieste, yra Mercy ligo
ninė, įkurta airių seselių, kur ių 
darbą jau beveik perėmė vietinės 
seselės. Šitoje ligoninėje FOCUS 
žmonių dėka yra įsteigta akių klini
ka. Dabar ten dirba vietiniai oftal
mologai ir ypač sėkmingai at l ieka 

monų, 30 proc. katalikų ir 20 proc. 
kitų krikščionių. Dr. Vygantas su 
malonumu prisimena dalyvavimą 
šv. Mišiose, kurios užt runka 3 valan
das, bet apeigos yra labai įdomios, 
jausmingos su daug giesmių. Kodėl 
pasirinkta Nigerija, o ne Lietuva? 
Dr. Vygantas prisipažino, jog eilę 
metų jis keliavo į Lietuvą. Lietuvoje 
medicina yra labai pažengusi, joje 
daug aukštos kvalifikacijos specia
listų, tik j ie ne visiems dar yra 
prieinami. Dr. Vygantas priminė, 
kad jis yra paskutinis lietuvis gydy
tojas buvęs Afrikoje, bet yra visa eilė 
lietuvių gydytojų prisidėjusių tokioje 
labdaroje, jų tarpe Vytautas Alekna, 
Algimantas Kelertas, E. Lelis, Steve 
Slana, Aras Žlioba. Pabaigoje prele
gentas atsakė į visą eilė klausimų. 

Indrė Tijūnėlienė padėkojo pas
kaitininkui, priminė, kad „Saulutė" 
turi konkrečią vaikų rėmimo progra
mą. Yra konkrečių vaikų, kuriems 
reikalingas gydymas ir tam ieškomi 
rėmėjai. Kad ši popietė gražiai 
praėjo, padėka Vyteniui Kirvelaičiui 
už Lemont bibliotekos projektoriaus 
panaudojimą ir Zitai Dapkienei už 
kavos paruošimą. Klausytojai skirs
tėsi patenkinti suruošta popiete. 

Raminta Marchert ienė 

Or Minrjauaa? Vygantas padova^oic d r . Dor.at; 
dre> TijūneHan-s ^ 'genios t radic i jas rūbus Birutės Kronienės nuotr. 

ATVYKSTA GINTARE IR DEIVIS 
Spindinti šypsena, nepriekaiš

tingos kūno formos — tai jau ne tik 
Holivudo garsenybių vizitinė korte
lė. Pastaruoju metu ir Lietuvos 
įžymybės vis dažniau ryžtasi prabilti 
apie tai , ką iki šiol laikė paslaptyje. 
Mūsų šalies dainininkams. TV laidų 
vedėjams ir modeliams didinamos 
krūtys, nusiurbami riebalai ir kitaip 
koreguojamos įvairios kūno vietos. 
Norėdami populiarinti te ikiamas 
paslaugas, plastines chirurgijos spe
cialistai ryžtasi veltui padėti gar
senybėms. Atsigavę po tokių operaci
jų, buvę pacientai privalo viešai pa
sakoti, kodėl ryžosi gultis po chirur
go skalpeliu ir džiaugtis rezultatais. 
Šį rudenį LNK televizija pradėjo 
rodyti realybes šou „Grožio fabri
kas". Viena pirmųjų fabriko klienčių 
tapo kaunietė atlikėja Gintarė Ka-
raliūnaitė. Gintare ryžosi patobulin
ti savo kūną, nežiūrint į tai, kad ji 
yra žinoma kaip viena stilingiausių 
ir seksualiausių Lietuvos daininin
kių. Po palaidais plaukais atlikėja 
slėpdavo savo šiek tiek atlėpusias 
ausis. Be to, nuo vaikystės daini
ninkė turėjo kvėpavimo problemą 
dėl ne visiškai tiesios nosies. Ga-

G 
I 
N 
T 
A 

E 

^ * "*-Wl 
^ B : > £ '•>:<&•• % : •:• 

Įterps 
• E * * * ^ ' i 

>-

:J:-'-SH 

D 
E 
I 
V 
I 
S 

biems chirurgams teprireikė pusva
landžio prisiūti ausims. Tačiau prie 
nosies grožio meistrams teko padir
bėti keturias valandas. Keletą savai
čių po operacijos Gintarė praleido 
namie gydydama žaizdas. Kai paga

liau buvo nuimti galvos tvarsčiai, dar
bo ėmėsi stilistai ir kirpėjai. Liepos 
antrą dieną atsinaujinusi ir išgražė-
jusi Gintarė pasirodė gerbėjų miniai, 
susirinkusiai į jos koncertą. Tą die
ną, beje, ji šventė savo gimtadienį. 

Dainininkės gerbėjai Čikagoje 
patys turės galimybę įvertinti chi
rurgų triūsą. Gintarė kartu su ky
lančia žvaigžde Deiviu atvyksta gas
trolėms į JAV. Lapkričio 19 d. 8 vai. 
vakaro atlikėjai koncertuos nakti
niame klube „Nelies Pipers", 10900 
S. Rt. 83, Lemont, IL. Kitas daini
ninkų pasirodymas įvyks Padėkos 
dienos (Thanksgiving Day) išvaka
rėse, lapkričio 23 d. 8 vai. vakaro jau 
lietuviams žinomoje Arabian Knights 
Fa rms „The Barn" salėje, 6526 
Clarendon Hills Rd., Willowbrook, IL. 

Gruodžio mėnesį Lietuvoje bus 
išleistas naujas (jau penktasis) Gin
tarės a lbumas. Gerbėjai Čikagoje 
pirmieji turės galimybę išgirsti nau
jas da inas , kurios Lietuvoje ims 
skambėt i t ik po keleto savaičių, 
pasirodžius naujam CD. Aišku, gir
dėsime ir legendines dainas — „Bo
ružėlė", „Debesėli, debesėli", „Be 
tavęs". 

Deivis šią vasarą išleido savo 
šeštąjį CD „Oro lėktuvėlis". Jame 
yra dvi dainos, kurias atlikėjas dai
nuoja kartu su operos solistu Eduar
du Kaniava. Šis duetas šiuo metu 
laikomas geriausiu Lietuvoje. Dueto 
dainos nuolat skamba pageidavimų 
koncertuose per Lietuvos TV. Nors 
Deivis labiau žinomas kaip pop sti
liaus atlikėjas, jis yra sukūręs ne
mažai vaidmenų Klaipėdos muziki
niame teatre. Štai ir dabar, po vieš
nagės JAV, jis skubės namo, kur lap
kričio 26 d. miuzikle „Paryžiaus ka
tedra" atliks Kvazimodo vaidmenį. 

Kadangi rengėjai dalį pelno pa
aukos nuo 1993 m. savanoriškai be
sidarbuojančiai „Saulutei", koncertų 
metu susirinkę turės galimybę at
verti širdis šv. Kalėdų proga vargin
gai gyvenantiems vaikams Lietuvoje. 

Anksčiau planuotą Gintarės 
koncertą „Saulutės" pirm. Indrei 
Tijūnėlienei teko atšaukti dėl nenu
matytų įvykių. Tad šį kartą jokių 
kliūčių nebus. Kviečiame visus pa
sinaudoti proga susitikti su ilgai 
laukta Gintare ir nauja žvaigžde 
Deiviu! 

Ind re T i jūnė l i enė 
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Futbolininkas Joe Jurevičius atsigavo 
Kurie domisi profesionalų žai

džiamu amerikiečių futbolu, be abe
jo, ne kartą yra skaitę apie lietuvių 
kilmės žaidėją Joe Jurevičių. Jis, kaip 
žinome, yra gimęs ir augęs Cleve-
land, OH, ir jo abu tėvai yra lietuviai. 

Po gerų pasirodymų kolegijoje, 
mūsiškis pateko į New York „Giants" 
komandą, kurioje išbuvo nuo 1998 
iki 2001 metų. Tada buvo pakviestas 
į Tampa Bay „Buccaniers" komandą. 
Žaidžiant 2003 m. „Super Bowl" var
žybose su ja tapo pasaulio čempionu. 
Šioje Floridos komandoje lietuvis 
išbuvo iki 2000-ųjų, nors, įvairių 
traumų kankinamas, aikštėje jis ne 
dažnai pasirodydavo ir todėl jo pa
siekimai — buvo menki. 

Tik šiemet — 2005 metais, kuo
met J. Jurevičius nuėjo žaisti pas 
Seattle „Seahawks", vėl pradėjo 
garsėti savo pasiekimais, kuriais jis 
užsirekomenduodavo savo karjeros 
pradžioje. 

Ypatingai apie Jurevičių pradė
ta daug kalbėti po gero pasirodymo 
prieš pora savaičių, kuomet lietuvis 
savo komandai padėjo iškovoti 37:31 
pergalę prieš „Rams" komandą. 
Tada jis kamuolį sugavo 9 kartus ir 
pelnė 137 jardus bei vieną „tačdau-
ną". Šis buvo pirmasis Jurevičiaus 
pasirodymas Seattle komandos 
eilėse ir labai sėkmingas. 

Amerikos didžioji spauda vėl 
pradėjo daug rašyti apie Jurevičių, 

sakydama, jog jis, išsigydęs savo 
traumas, vėl demonstruoja savo su
gebėjimus. 

Spauda taip pat iškelia faktą, 
jog, žaisdamas St. Louis mieste, jis 
pravažiavo pro ligoninę, kurioje 
2003 m. mirė jo tada neseniai gimęs 
sūnus Michael William Jurevičius, 
išgyvenęs tik 2 mėnesius. Per tą 
laikotarpį Joe kaip tik žaidė anks
čiau minėto „Super Bowr varžybose 
ir nepaisant sūnaus nepagydomos 
ligos, įstengė gerai pasirodyti. 

Internetiniuose puslapiuose da
bar galima rasti daug medžiagos 
apie šiuo metu žinomą vienintelį lie
tuvį, profesionalą futbolininką 
Amerikoje, Joe Jurevičių, kuris ant 
rankos yra išsitatuiravęs aiškiai 
matomą Vytį. Ten pastebima, kad 
neseniai Jurevičius su žmona susi
laukė dukrelės — Caroline, kuri 
auga sveika. 

Kiek žinome, Joe Jurevičius 
JAV futbolo profesionalų lygoje 
žaidžiančiose komandose yra vienin
telis lietuvis, kurio abu tėvai yra 
gimę Lietuvoje. Anksčiau mūsų tau
tiečių yra buvę žymiai daugiau, o kai 
kurie įėjo į šio sporto istoriją kaip 
„nemirtingieji". Tarp tokių pažymė
tini — Johnny Unitas (Jonaitis) ir 
čikagietis Diek Butkus, kuris yra 
laikomas pačiu žymiausiuoju Čika
gos sportininku. 

Edvardas Šulaitis 

BAIGĖS! NBA LYGOS PRIEŠSEZONINIAI SUSITIKIMAI 
Praėjusią savaitę sužaistos pas

kutinės draugiškos rungtynės stip
riausioje pasaulyje krepšinio profe
sionalų lygoje — NBA. Paskutinia
me susitikime Lino Kleizos atsto
vaujamas Denver „Nuggets" klubas 
svečiuose nugalėjo Utah „Jazz" 
krepšininkus 89:83. O lietuvis per 
10 minučių praleistų aikštelėje 
pelnė 4 taškus. 

Indiana „Pacers" komanda, ku
riai atstovauja Šarūnas Jasikevičius 
namuose 77:85 rezultatu pralaimėjo 
prieš Vašingtono komandą. Šarūnas 
šį kartą nesublizgėjo, per 20 minu
čių jis pajėgė uždirbti tik 7 taškus. 

Kiek geriau sekėsi Arvydui 
Macijauskui, kuris atstovauja „nus
kendusiam" miestui — New Or-
leans. Jo „Hornets" vardu pasivadi
nusi komanda, laikinais namais 
pasirinkusi Oklahomą, paskutinėse 
draugiškose rungtynėse pralaimėjo 
prieš Atlantos krepšininkus, tačiau 
Arvydas per 24 minutes savo ko
mandai uždirbo 12 taškų. 

Pirmosios reguliaraus sezono 
NBA pirmenybių rungtynės prasidė

jo antradieni, kuomet vyks 4 susi
tikimai. Tie, kurie domisi Čikagos 
„Bulis" klubu su Dariumi Songaila, 
šio miesto komandos debiutą pa
matė trečiadienį United Center salė
je. Tą vakarą Čikagoje svečiavosi 
krepšininkai iš Charlette. Trečia
dienio vakare Clevelande susitiko 
vietos „Cavaliers" su Žydrūnu II-
gausku ir besisvečiuojanti Arvydo 
Macijausko komanda. Šarūnas Ja
sikevičius su savo „Pacers" klubu tą 
vakarą rungtyniavo šiltojoje Flo
ridoje — Orlando mieste. 

Reikia pasakyti, jog dabar be
veik kiekvieną vakarą NBA koman
dų sudėtyje matysime rungtyniau
jant po vieną ar kelis lietuvius žai
dėjus. Taigi šis sezonas bus pirmasis 
toks gausus lietuviais žaidėjais. 

Čia norisi paminėti, kad antra
dienį vakare pirmuosius taškus 
NBA lygoje užsidirbo A. Macijaus
kas debiutavęs „Hornets" komando
je. Jo komanda Oklahomoje (čia ji 
žais 35 rungtynes) įveikė 93:67. O 
lietuvis per 4 aikštelėje praleistas 
minutes pelnė 2 taškus. E. Š. 
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Af A 
ARNOLD I. BRAZIS 

Mirė 2005 m. lapkričio 1 d., Ponce Inlet, FL. Anksčiau gyve
no Čikagoje. 

Gimė 1924 m. kovo 31 d. Čikagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Albina, sūnus Arnie Brazis, Jr., marti 

Sandy, anūkas Eric, anūkė Nicole; sūnus Len Brazis, marti 
Mary, anūkė Christin Kennedy; sūnėnas Ed Niekei su žmona 
Linn ir šeima; dukterėčia Linda Bodenhamer su vyru Bill ir 
šeima. 

A.a. Arnold priklausė Don Varnas American Legion Post 
No. 0986. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 3 d. nuo 4 v. 
p.p. iki 8 v.v. Shannon laidojimo namuose, Port Orange, FL. 

Laidotuvių apeigos privačios penktadienį, lapkričio 4 d. 10 
v.r. 

Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje. 

Nuliūdusi šeima ir artimieji 

Brangiai Motinai 

Af A 
MARIJAI MACEVIČIENEI 

mirus, dukterims ISOLDAI ir VITAI, sūnui NARI
MANTUI ir jų šeimoms, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

A t A 
MARIJAI MACEVIČIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms ISOLDAI 
ir VITAI, sūnui NARIMANTUI ir jų šeimoms. 

Su liūdesiu 
v 

Algė ir Adolfas Šležai 
Silvija ir Linas Lukai su šeima 

Margumynai 

PAVOGTA SKRAIDANTI HARRY POTTER MAŠINA 
Iš kino studijos aikštelės pavogtas „skraidantis" automobilis „Ford 

Anglia", kuris buvo naudojamas filmams apie Harry Potter, pranešė polici
ja. „Tiems, kas nematė filmų apie Harry Potter, pasakysiu, kad tai mašina, 
kuri tuose filmuose skraido ir yra labai garsi", - sake policijos atstovas. 
Garsusis automobilis dingo iš „South West Film Studios", esančios Anglijos 
pietvakariuose. „Reuters" - BNS 

REIKALAUJA PAKEISTI GATVĖS PAVADINIMĄ 
Po ilgus dešimtmečius trukusių 

patyčių ir dešimčių pavogtų iškabu 
Kekšių gatvės (Hooker Lane) gyven
tojai Greenwich (Connecticut) parei
kalavo pagaliau suteikti jų gatvei 
„rimtą" pavadinimą. Pasak dien
raščio „New York Times", miesto 
valdžia dabar spręs, ar Kekšių gatvę 
pervadinti Akmenskaldžių gatve 
(Stonebrook Lane). 

Skubiai duoti gatvei naują pava
dinimą pareikalavo devynių namų 
savininkai iš dešimties. Jie neslėpė, 
kad atstumiantis pavadinimas nuo
lat kelia jiems galvos skausmą. 
Telefonu užsakant kokias nors pas
laugas ir paminėjus gatves pavadi
nimą, kitame laido gale visada pasi

girsdavo krizenimas, laikraščiui pa
sakojo viena gyventoja. Be to, nuolat 
buvo vagiamos gatvės iškabos. 

Gyventojams sopėjo širdį ir del 
to, kad jų vaikai mokykloje buvo 
nuolat erzinami. Dėl keisto gatvės 
pavadinimo smuko ir čia esančio 
nekilnojamojo turto kainos. 

Anot „Greenwich Time". Hooker 
Lane pavadinimas sietinas su dva
sininku Thomas Hooker. Tuo tarpu 
prostitutės žodžiu „hooker" buvo 
pradėtos vadinti Amerikos pilietinio 
karo laikais. Tada generolas Joseph 
Hooker ragino laisvo elgesio moteris 
lydėti jo dalinius. 

ELTA 
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• L i e tuvos D u k t e r y s malonia i 
kviečia atsilankyti į draugijos ruo
š iamus rudens pietus lapkričio 6 d., 
3 v.p.p. Jaunimo centre. Skanūs A. 
Šoliūnienės valgiai, programa, lote
rija. Meninę programą atliks Vilija Ke-
relytė ir Algimantas Barniškis. Visi ir 
visos laukiami. Vietas užsisakyti 
antradienį-penktadienį nuo 10 v.r. 
iki 2 v.p.p., tel. 773-925-3211. 

• L ie tuv ių kar ių ve teranų są
jungos Ramovė Čikagos skyriaus 
susirinkimas vyks lapkričio mėn. 6 
d., sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi skyriaus nariai kviečia
mi dalyvauti. 

• Š ių metų lapkrič io 6 d., sek
madienį, 12:30 vai. p.p. PLC didžio
joje salėje organizuojamas Lemont 
apylinkėje gyvenančių LB Tarybos 
narių susitikimas su lietuviška vi
suomene. Tarybos nariai pristatys 
JAV LB XVII Tarybos trečios sesijos 
darbą ir nutarimus. Susitikimą or
ganizuoja LB Lemont apylinkės val
dyba. Maloniai kviečiame dalyvau
ti. 

• Sv. Kazimiero kongregac i jos 
seserys maloniai kviečia visus daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos įsteigėja motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus aukojamos šį 
šeštadienį, lapkričio 5 d. 9:30 vai. r. 
seselių motiniškame name, 2601 W. 
Marąuet te Rd., Chicago. Mišias 
aukos kun. John Schork, CP, „Pas-
sionist" vienuolis. Prašome dalyvau
ti. Įėjimas tik pro priekines duris. 

• L a b d a r o s organizacija L i thua-
nian Mercy Lift šiais metais švenčia 
15 metų jubiliejų ir organizuoja iš
kilmingą pokylį Morton Arboretum, 
Lisle, IL, lankytojų salėje, lapkričio 
12 d. Visas pelnas bus skirtas Lie
tuvoje diabetu sergantiems vaikams. 
Pokylio metu veiks tylusis aukcio
nas. Aukcionui savo kūrybinius dar
bus aukojo šie" dailininkai: Nijolė 
Banienė, dr. Audrius Plioplys, Mag
dalena Stankūnienė, Giedrė Žum-
bakienė ir dr. Jonas Valaitis a.a. 
žmonos dailininkės Jonės Pal ta-
rokaitės-Valaitienės studijų laikais 
tapytą paveikslą. Bilietus galima 
užsisakyti skambinant Laimai Jur-
kūnienei , tel. 847-636-7797 a rba 
708-354-4835. 

• K v i e č i a m e visus smagiai p r a 
leisti popietę PLC lapkričio 13 d., 
sekmadienį, 12:30 v.p.p., kur įvyks 
madų paroda „Rudens simfonija". 
P ie tus ruošia Aldona Šoliūnienė. 
Prašome skambinti Žibutei, tel. 630-
257-0153, arba Elzytei, tel. 630-257-
8617 ir užsisakyti bilietus. 

• Visa i neseniai dur i s a tvėrė 
Naperville kul tūros centras. Jos 
įkūrėjos Michelle LeBlane svajonė 
tapo realybe. Dabar skirtingų kul
tūrų ir tautybių vaikai turi galimybę 
susipažinti ir mokytis dailės, šokių, 
kalbų, muzikos ir daug kitų įdomių 
dalykų. Džiaugiamės, kad nuo 
sausio mėn. į centrą atkeliauja ir lie
tuviški šokiai. 6-10 metų lietuviukai 
ir lietuvaitės susipažins su lietuvių 
liaudies šokių pagrindais, rateliais, 
žaidimais, tradicijomis ir papročiais. 
Pamokas ves Gražina Ašakenienė, 
patyrusi choreografijos mokytoja, 
daugelio konkursų nugalėtoja ir 
dainų švenčių dalyvė. Maloniai lau
kiame tėvelių, kuriems svarbu, kad 
jų vaikučiai puoselėtų lietuvių liau

dies kultūrą ir tradicijas. Centro ad
resas: 55 S. Main Street, Suite 211, 
Naperville, IL 60540. Tel. pasitei
ravimui: 630-696-4177. E-paštas 
eraugailaite @naperculture.org 

• S e k m a d i e n į , lapkričio 6 d., 1-3 
vai p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, maloniai kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius dalyvauti kalė
dinių dovanėlių ir atvirukų kūrimo 
užsiėmime. Dailininkės Rasa Ibians-
kienė ir Virginija Morrison padės 
jums sukurt i meniškas kalėdines 
dovanėles ir atvirukus. Tel. pasitei
ravimui: 773-582-6500. Įėjimas: vai
kams 3 dol., suaugusiems - 5 dol. 

• M a l o n i a i kv ieč iame v i s u s 
pradėti Adventą — susikaupimo, 
atgailos ir džiaugsmo laukimo metą 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje (14911 127th Street, Lemont, 
IL), kur lapkričio 27 d. 1:30 vai. p.p. 
įvyks Sakralinės muzikos koncertas. 
Koncerte dalyvaus vargonininkė Sol
veiga Palionienė, solistės - Nida 
Grigalavičiūtė, Genovaitė Bigenytė, 
Nijolė Penikaitė ir smuikininkė Dai
nora Petkevičiūtė. Tuoj po Mišių, 12 
vai. p.p., PLC didžiojoje salėje bus 
pietūs. Bilietus į koncertą ir pietus 
jau galima užsisakyti paskambinus 
tel. 630-257-2330 (Milda) arba tel. 
708-974-0591 (Irena) . 

• L e m o n t o Soc. reikalų skyrius 
lapkričio 23 d., trečiadienį, organi
zuoja išvyką į Shakespeare Theatre 
dieninį spektaklį. Itališka, spalvinga 
improvizuota, apkeliavusi visą pa
saulį komedija „Arlecchino: Servant 
of Two Masters" italų kalba su ver
timu į anglų kalbą (kaip operoje). 
Vietas užsisakyti tel. 708-346-0756. 

• Č ikagos l i e t uv ių p e n s i n i n k ų 
sąjungos metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 10 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

v 

• Čikagos l i e tuv ių Tau ragės klu
bo gegužinė įvyks lapkričio 13 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. Šaulių na
muose: 2417 W. 43 gatvė. Bus smagi 
muzika, skanus maistas, veiks ba
ras, loterija, kur galėsite išbandyti 
savo laimę. Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti ir linksmai praleisti sek
madienio popietę. 

• L i e t u v i ų opera kviečia šeš ta 
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. 

• Lapkrič io 20 d. 2 vai. p.p. 
Jaunimo centre etnografinis ansam
blis , ,Sodauto" iš Bostono rodys 
Gintos Kupčinskienės sukurtą spek
taklį „Ten kur anglių kalnai stėri". 
Bilietai parduodami „Seklyčioje". 
Bilietų kaina 10 dol. ir 15 dol. 
Maloniai kviečiame visus atvykti. 

• Da inė Narutytė - Quinn filma
vo kun. A. Lipniūno minėjimą, 
vykusį spalio 30 d. Jaunimo centre. 
Fimas bus pasiųstas į Lietuvos geno
cido aukų muziejų. Šį filmą bus gali
ma pamatyti ir Čikagoje. Minėjimo 
rengėjai — Lietuvių rašytojų sąjun-
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\f\ 1 1 < Maloniai kviečiame visus LF narius, globėjus, draugus, sv< 
burti PIC salėje, pasisvečiuoti, pasivaisinti A, Šoltūniere ca ož a 
pagamintu maistu ir paremti Lietuvių fondą, jus ttnksrr ~s Drošiu S ab_ 
ansamblis. LF adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 6043$ te 53C 
257-1616. 

Kasmet Lietuvių fondas remia )AV lituanistines mokykla^ Be fznac 
paramos lituanistinės mokyklos tikrai netssilaikytų. Atsidėkc damos 
mokyklos kasmet fondui Įteikia mokinių rankomis sukurta dovanelę. 
Fondo rudens pokyliuose dalyvauja JAV veikiančių lituanistinių mokyklų 
mokytofai. 

Nuotraukoje : praė;us:u metu pOKylyje dalyvavo visų Čikagos apylinkių 
lituanistinių mokyklų vedėjai. Iš kairės: Jūratė Doviiiene — Čikagos lituanis
tinė mokykla, Irena Rutkauskienė — Gedimino lituanistinė mokykla, Uber-
tyvilie, kun. Valdas Aušra - Ziono parapijos vaiku darželio ,ySpindulėlis" įstei
gėjas, Jūratė Liutkienė — „Rasos" lituanistinė mokykla, Naperville ir Audronė 
Eivikienė — Maironio lituanistinė mokykla, Lemont. 

„Draugo" knygynėlyje 

Regina jautokaitė 
,DA!LĖS IR POEZIJOS PYNĖS r t 

Autorė gerai žinoma Amerikos 
lietuviams menininkė. Ji jau nuo 
1963 metų dalyvauja dailės parodo
se. Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę, R. Jautokaitės sukurtiems 
darbams atsivėrė kelias ir į Lietuvą. 
1988 m. ji kartu su kitais išeivijos 
dailininkais dalyvauja Vilniuje 
suruoštoje išeivijos dailininkų paro
doje. 1989 m. jos darbus galėjo pa
matyti ir žemiečiai - Plungėje su
ruoštoje Pasaulio žemaičių dailės 
parodoje. Kaip ir dauguma meninin
kų, ji neapsiriboja vien daile. R. 
Jautokaitė domisi muzika, litera
tūra. „Skai tant kai kurių poetų 
eilėraščius, jų posmai sutiko su 
mano darbų mintimis. Todėl ir kilo 
noras sujungti mano darbus su 
poetų eilių panašiomis mintimis", -
rašo autorė knygos įvade. Darbas 
tikrai pavyko. Knyga gausiai ilius
truota. Kiekvienai iliustracijai 
parinktas žinomo poeto eilėraštis. Ši 
knyga gali būti gražia dovana 
mėgstančiam poeziją ir dailę. 

Knygą išleido „Anno Domini", 
spausdino Ričardo spaustuvė. Kai
na — 8 dol. 
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R. Jautokaitė „Rojus", 1980, aliejus. 

Margarita ir Vaclovas Momkai su „Draugo" prenumera ta a ts iuntė 
80 dol. auką. Širdingai dėkojame. 
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ga yra labai dėkingi Dainei už taip 
gražiai atliktą darbą. 

• „Žaltvykslė" — Čikagos teatras 
stato naują veikalą — Augustino 
Griciaus komediją „Palanga". Prem
jera įvyks gruodžio 3 d„ šeštadienį,"4 
vai. p.p. Jaunimo centre. Veiksmas 
vyksta Palangoje. Veikalą režisuoja 
šių metų JAV LB Kultūros tarybos 
teatro laureatė rež. Ilona Čepaitė. 

Skelbimas 
A m e r i k o s l i e t u v i u r a d i j a s , 

vad. Anatoli jus S i u t a s — 
kiekvieną sekmadien į 7 v.r. per 

W C E V 1 4 . 5 0 A M . 
Tel. 773-847-4903, a d r e s a s 4459 

S Francisca ("hicago, IL 606.32. 
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