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Lietuvos kariai atvyko į Afganistaną
S k a u t ų veikla ryškėja
iš s t r a i p s n i ų ir
nuotraukų.
2 psl.
B. N a i n i o vedamasis:
NATO viršūnių
s u v a ž i a v i m o lūkesčiai;
prof. R. Krickus —
išleista knyga apie
Karaliaučių.
3psl.

Vilnius, lapkričio 19 d. Krašto apsaugos ministerija, Pietų Azijos regione.
(BNS) — Lietuvos specialiųjų Lietuyos kariai gali vykdyti
Nuo spalio vidurio Kabule
pajėgų kariai, pasirengę daly specialiąją žvalgybą, saugoti dislokuotos Čekijos 11-osios
vauti antiteroristinėje operaci objektus bei atlikti kitas už karo lauko ligoninės sudėtyje
joje „Enduring Freedom", pa duotis.
jau dirba 4 Lietuvos karo me
siekė savo dislokacijos vietą
Spalio 1 d. Lietuvos Sei dikai. Ši gydymo įstaiga teikia
Bahramą, esantį už 50 kilo mas priėmė sprendimą siųsti medicininę pagalbą kariams ir
metrų nuo Afganistano sosti 40 specialių pajėgų karių į šią vietos gyventojams, išvyksta į
tarptautinę operaciją „Endu- Kabulo priemiesčius, teikia
nes Kabulo.
Kaip antradienį pranešė ring Freedom" Centrinės ir humanitarinę pagalbą miesto

George W. Bush į Lietuvą vyksta
kaip į laisvos ir taikingos
Europos dalį

P a d ė k o s dienos
p a t i e k a l a i : kaip kepti
k a l a k u t ą ; laiškai,
komentarai.
4 psl.
V y t a u t a s Landsbergis
— n e profesorius,
o r e ž i s i e r i u s : kitu
žvilgsniu a p i e Tetą.
5 psl.
Poezijos v a k a r a s
J a u n i m o c e n t r e ; artėja
„ K a n k l i ų " k o n c e r t a s ir
kiti r e n g i n i a i .
6 psl.

Sportas
* Maskvos CSKA (Ru
sija) ir Lietuvos rinktines
krepšininkas Darius Songaila
antradienį grįžo į Lietuvą ir,
gavęs vizą, iš Vilniaus išskris
j JAV, kur jį nuodugniai ištirs
medikai. Puolėjas iš Lietuvos
susižeidė čiurną Italijoje pra
ėjusį ketvirtadienį pirmąją
Eurolygos turnyro rungtynių
tarp Bolonijos „Virtus" ir
Maskvos CSKA klubų minu
te.
* Pirmadienį Lietuvos
krepšinio federacijos pre
zidentas Algimantas Pavilonis ir „Švyturio-Utenos alaus"
generalinis direktorius Tomas
Kučinskas pasirašė 3 metų
bendradarbiavimo
sutartį,
kuria didžiausia valstybės
alaus darykla tapo generali
niu Lietuvos rinktinės rėmė
ju. 2002-2004 m. aludariai įsi
pareigojo Lietuvos krepšinio
rinktinei skirti daugiau nei
700,000 litų.

George W. Bush

Vilnius, lapkričio 19 d.
(BNS) — JAV prezidentas
George W. Bush interviu
dienraščiui „Lietuvos rytas"
tikino, jog į Lietuvą atvykstąs
kaip į „svarbią laisvos ir
taikingos Europos dalį".
Kartu jis pareiškė, kad po
NATO plėtros amerikiečiai
niekada nepaliks likimo valiai
naujų sąjungos narių.
„Geriausias atsakymas į

šį klausimą bus pats Prahos
viršūnių susitikimas", teigė
jis, pridurdamas, kad „dau
giau tikrai nebus jokių Miun
cheno ar Jaltos sandėrių",
šiais sandėriais didžiosios pa
saulio valstybės praėjusio am
žiaus viduryje dalinosi įtakos
zonomis.
G. W. Bush konkrečiai ne
įvardino, kokios valstybės
gaus pakvietimą prisijungti
prie sąjungos, tačiau tikino,
kad NATO „pasistūmės tikrai
toli į Rytus". Pasak jo, apta
riant su viceprezidentu Diek
Cheney NATO plėtrą, jiems
„buvo sunku ištiesti visą že
mėlapį — tiek toli į Rytus jau
sieks NATO teritorija".
Trečiadienį G. W. Bush
vyks į Čekijos sostinę Prahą,
kur
Nukelta į 5 psl.

Vilnius ruošiasi JAV prezidento
vizitui
Vilnius, lapkričio 19 d.
(BNS) — Siekiant užtikrinti
vieno iš labiausiai pasaulyje
saugomų asmenų — JAV
prezidento George W. Bush —
saugumą, Vilniuje per jo vizitą
bus ribojamas eismas gatvėse.
Nors, kaip spaudos konfe
rencijoje antradienį teigė Va
dovybės apsaugos departa
mento direktorius Raimundas
Kairys, saugumo priemonės
labai nesiskiria nuo kitų vizi
tų, šį kartą sutelktos didesnės
specialiųjų ir kitų tarnybų
pajėgos.
JAV prezidentas atskris į
Vilnių lapkričio 22-osios va
karą ir išskris 23-ąją apie
pietus. Oro erdvė virš Vilniaus
bus uždaryta 10-15 minučių
prieš prezidento lėktuvo nu
sileidimą, taip pat ir prieš pa
kilimą. Transporto eismas į
Senamiestį bus
pradėtas
riboti
dar
ketvirtadienį

draudžiant statyti automobi
lius tam tikrose vietose.
Pasak, R. Kairio, jei trans
porto priemonės Senamiestyje
vis dėlto stovės ir trukdys JAV
prezidento palydai, jos bus
tiesiog nutemptos.
Senamiestyje gyvenantys
vilniečiai automobilius galės
statyti vidiniuose namų kie
muose, tose vietose, kur eis
mas nebus ribojamas, arba
tiesiog laukti, kol bus atidary
ta ši miesto dalis. Tuo tarpu
aptarnaujantis, specialusis
transportas bei miesto tvarky
mo tarnybos galės įvažiuoti į
Senamiestį su specialiais lei
dimais. Apsirūpinę leidimais,
galės dirbti Senamiesčio resto
ranai ir kavinės. Į Senamiestį
einantys vilniečiai turėtų pa
siimti pasą ar kitą asmens do
kumentą.
Vaikščiojimas Senamies
čio gatvėse Nukelta į 5 psl.

Pasaulio naujienos
{Renfentfe AFP. AeutM*. AP, taMrtax. fTAR-TASS. 8NS
2Mų aganton* pren*lim«s)

* Baltijos valstybių pa
kvietimas į NATO ištaisys
istorines klaidas, teigia Če
kijos prezidentas.
* NATO Parlamentinė
Asamblėja ragina Rusiją
patvirtinti sienos sutartis su
Baltijos valstybėmis.
* Lietuva nėra galuti
nis pabėgėlių iš Čečėnijos
tikslas, Maskvoje sako Seimo
pirmininkas.
* Lietuva turės priimti
Maskvos ir Briuselio susi
tarimą dėl tranzito į Kara
liaučių, teigia Danijos prem
jeras.
* Vėluojančioms mokė
ti atlyginimus įmonėms
gali būti skelbiamas bankro
tas, nusprendė Seimas.
* Baltarusiško cemento
importas smogė „Akmenės
cemento" pajamoms.
* Nemunu tebeplūstančių teršalų šaltinis —
Baltarusijoje.

EUROPA
Kopenhaga. Danijos mi
nistras pirmininkas Anders
Fogh Rasmussen sako, kad.
priėmusi šiuo metu numato
mas 7 kandidates, NATO dau
gelį metų neturėtų toliau
plėstis, antradienį pranešė
dienraštis „Jyllands-Posten".
Šios valstybės, įskaitant Lie
tuvą, turėtų būti pakviestos į
NATO per šią savaitę įvyk
siantį sąjungos viršūnių susi
tikimą Prahoje.
Briuselis. Europos Są
jungos valstybės, išskyrus
Portugaliją, ketvirtadienį su
sitarė neįsileisti į savo terito
riją Baltarusijos prezidento
Aleksandr Lukašenka ir sep
tynių jo ministrų, protestuo
damos prieš numanomus
žmogaus teisų pažeidimus
Baltarusijoje. Portugalija, ku
ri geografiškai yra labiausiai

nuo Baltarusijos nutolusi ES
narė, priklauso Šengeno susi
tarimui, atveriančiam ES na
rių sienas. Pasak diplomatų,
asmenims, esantiems nepa
geidaujamųjų sąraše, ji galėtų
išduoti tik valstybinę vizą, bet
ne vizą keliauti į visą Šengeno
sutarties teritoriją.
Praha. Čekijos policija
Prahoje ant geležinkelio bėgių
antradienį aptiko nedidelį
sprogstamąjį užtaisą — po bė
giu pakištą įpjautą butelį. Vos
po kelių valandų į Čekijos sos
tinę dalyvauti NATO viršūnių
susitikime turėtų atvykti JAV
prezidentas George W. Bush.
Išminuotojai užtaisą išardė ir
išsivežė ištirti. Čekijos prezi
dentas Vaclav Havel įspėjo,
kad teroristinių išpuolių grės
mė išliks visomis NATO vir
šūnių susitikimo dienomis.
Madridas. Prie Ispanijos
šiaurės vakarinių krantų

ligoninėms. Spalio 11-31 d. kiamos pagalbos.
ligoninės personalas suteikė
Be Afganistano, šiuo metu
pagalbą tūkstančiui žmonių.
dar 32 Lietuvos kariai tarnau
Lietuvos karo medikai da ja taikdarystes užduotyse Bos
lyvauja Jungtinių. Tautų va nijoje ir Hercegovinoje bei Kodovaujamoje tarptautines pa sovo provincijoje.
galbos misijoje ISAF (Interna
Lietuvos karinių oro pajė
tional Security Assistance gų transportinis
lėktuvas
Force). Lietuva yra 21-oji vals- ,AN-26" ir 7 narių įgula, aptybė, prisidėjusi prie ISAF tei- tarnaujantis personalas NA-

TO užduotis tarptautinėse
operacijose atlieka iš oro pajė
gų bazes Neapolyje. Nuo per
nai mėtų kovo mėnesio šis lėk
tuvas atliko apie 800 skrydžių
į Skopję. Prištiną. Sarajevą,
Zagrebą, ore išbuvo apie 1,500
valandų, skraidino apie 10.000
karių, pervežė apie 300 tonų
krovinių.

P r e z i d e n t o v e i k l o s a t a s k a i t a — 5 0 0 p u s l a p i ų knygoje
Vilnius, lapkričio 19 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus sudėjo savo veiklos
ataskaitą į knygą „Penkeri
darbo metai".
„Penkeri prezidentavimo
metai taip greitai prabėgo",
knygos pristatyme pirmadienį
prisipažino V. Adamkus, ku
ris nusprendė siekti antros
kadencijos ir dabar yra visuo
menės labiausiai remiamas
kandidatas.
„Tikiuosi, kad po daugelio
metų istorijos studentams
knyga bus medžiaga, kurios
dėka jie galės pažvelgti į šį
laikotarpį", sakė 76 metų pre
zidentas.
Istorijos profesorius Ed
vardas Gudavičius knygą
įvertino kaip šaltinį, atsklei
džianti prezidento programą
ir jos vykdymą. Anot politologės Jūratės Novagrodskienes.
knyga „pirmiausiai bus šalti
nis studentams". „Kol kas
knygoje yra tik prezidento
veiklos fasadas, vėliau bus ty-

Knvi_'"^ pn-tutvme iš kaires Prezidentą.- Valdas Adamkus, istorikas Kdvardas (iud;iv:r.u- [politologe Jūrate
No'. aį;ro<l.-kiene. [Miliukas (Yslovas .Juršėnas.
Vladimiro Gulevičiaus'ELTA) nuotr

rinėjama giliau", kalbėjo politologe.
P:isak Seimo vicepirminmko Česlovo -Juršėno. ..knv-

ga pirmiausiai parodo situaciją, kurioje prezidentas turėjo
dirbti".
Leidinio pristatyme daly-

vavęs ankstesnės kadencijos
prezidentas, dabar — premjeras Algirdas Brazauskas sakė,
kad.
Nukelta i 5 psl.

Čekija NATO naujokei Lietuvai
p a r e n g ė „pirkinių sąrašą"

J Prahą keliaujantis Baltijos jaunimo autobusas stabtelėjo Vilniuje. Ta
proga sostinės Rotušės aikštėje surengtas renginys „Kita stotele —
NATO", kurio tikslas — dar kartą atkreipti visuomenes dėmesį į Baltijos
valstybių siekį tapti sąjungos narėmis bei NATO viršūnių susitikimo Pra
hoje reikšme. Renginio metu buvo viešai pristatytas Baltijos jaunimo ma
nifestas, visi norintys galėjo paremti Baltijos valstybių priėmimą į NATO.
pasirašydami ant ilgo plakato, buvo dalijami lankstinukai.
Nuotr.: Lietuvos kariuomenes vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis parašu
savo delno atspaude patvirtino paramą NATO narystei.
Gedimino Žilinsko 'ELTA nuotr

antradienį po vandeniu pa
niro ir likusi į dvi dalis lūžusio tankerio dalis. „Galiu pa
tvirtinti, kad 'Prestige' nu
skendo", sakė gelbėjimo ope
racijas vykdančios olandų fir
mos „Smit Salvage", kurios
vilkikai tempė laivą tolyn nuo
kranto, atstovas spaudai Lars
Walder. 70,000 tonų naftos
gabenusiam laivui sulūžus, į
aplinką išsiliejusi nafta, anot
ekologų, gali sukelti vieną
baisiausių ekologinių nelai
mių pasaulyje.
Barcelona. Policija pir
madienį sulaikė peiliu gink
luotą ir kaukėtą paauglį, ku
ris mokykloje pietiniame Barcelonos pakraštyje daugiau
kaip 3 valandas įkaitais laikė
mažų vaikų grupę. Visi 26
vaikai išlaisvinti, nė vienas jų
nenukentėjo. 16-metis pagro
bėjas anksčiau mokėsi šioje
mokykloje, bet neišlaikė egza
minų. Jis reikalavo milijono
eurų (3.45 mln. litų).

JAV
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush pa
reiškė, kad NATO turi rengti
savo strategiją atsižvelgdama
į tai, kad Rusija daugiau ne
bėra NATO priešas. ..Svar
biausias klausimas yra pa
keisti NATO karine strategi
ją. (NATO generalinis sekre
torius) lordas Robertson tai
supranta. Jis pradėjo nuo su
pratimo, kad Rusija — ne
priešas. NATO nereikia kurti,
siekiant užkirsti kelią Varšu
vos pakto įsiveržimui į Euro
pą", sakė G. W. Bush interviu
radijo stotims „Laisvė" ir
„Laisvoji Europa". Atsakyda
mas į klausimą, ar taps Ru
sija visateise NATO nare, jis
atsakė, kad „laikas parodys".
Vašingtonas. JAV ir Di
džiosios Britanijos karo lėktu
vai pirmadienį bombardavo
tris Pietų Irake esančius oro
gynybos įrenginius, duodami
atkirtį Irako pajėgoms, kurios
koalicijos lėktuvus apšaudė
raketomis „žemė-oras" ir
priešlėktuvinės
artilerijos
sviediniais. JAV Centrine va
dovybė pranešė, kad koalicijos
lėktuvai atakavo du oro gyny

P r a h a , lapkričio 18 d.
BNS) — Čekija būsimajai
NATO narei Lietuvai žada su
teikti pagalbą gerinant pa
rengtį apsisaugoti nuo bran
duolinių, cheminių ir biologi
nių medžiagų panaudojimo,
stiprinant specialiosios pa
skirties pajėgų ir karo medikų
pasirengimą.
Be to, netrukus po NATO
viršūnių susitikimo Prahoje
visoms pakviestosioms NATO
narėms Čekija pasiūlys bū
tinų gynybos srities „pirkinių
sąrašus", kurie bus detalizuoti
su kiekviena nauja nare. pir
madienį Prahoje surengtoje
apskritojo stalo diskusijoje
sakė Čekijos gynybos ministro
pirmasis pavaduotojas Stefan
Fule.
S. Fule. kuris kelerius me

tus dirbo Čekijos ambasado
riumi Lietuvoje, teigimu, ga
vusi pakvietimą prisijungti
prie NATO, Lietuva privalės
susirūpinti pasirengimu apsi
saugoti .nuo radioaktyvių,
nuodingų cheminių bei biolo
ginių medžiagų panaudojimo
prieš gyventojus, ir Čekija
tam suteiks paramą. Be to, pa
sak S. Fule, Lietuva privalo
toliau stiprinti savo specialio
sios paskirties pajėgas ir karo
medicinos tarnybą.
Kaip diskusijoje sakė Če
kijos Gynybos ministerijos
Strateginio planavimo pada
linio direktorius Janas Vana,
Čekija suteiks paramą NATO
naujosioms narėms ir per NA
TO investicijų saugumui prog
ramą (Security investment
program). Nukelta i 5 psl.

bos komunikacijų objektus ir
oro gynybos radarą.
V a š i n g t o n a s . JAV prezi
dentas George W. Bush pir
madienį gynė savo „gerą
draugą" Rusijos prezidentą
Vladimir Putin dėl jo vadova
vimo sprendžiant jkaitų krizę
Maskvos teatre, tačiau sakė
vis dar viliąsis, kad Čečėnijos
problemą galima išspręsti
taikiai. Nemažai žmogaus tei
sių gynimo organizacijų kalti
no G. W. Bush administraciją
tuo, kad ji, norėdama pri
traukti kuo daugiau savo pa
saulinės kampanijos prieš te
rorizmą sąjungininkų, ma
žiau rūpinasi žmogaus teisė
mis. Svarbiausiu pavyzdžiu
šios organizacijos nurodydavo
Čečėnijos krizę.

tarybos posėdyje paskelbė sa
vo išvadas. „Pagrindine vis
didėjančių aukų tarp išgelbė
tu įkaitų priežastimi tapo pa
reigūnų, atsakingų už pirmo
sios pagalbos nukentėjusie
siems organizavimą, jų trans
portavimą į stacionarus, taip
pat bendrų veiksmų gelbstint
žmones po jų išlaisvinimo va
dovavimą, aplaidumas", tokią
komisijos išvadą paskelbė
Valstybes Dūmos deputatas
Eduard Vorobjov.

RUSIJA
Maskva. Rusijos Dešiniųj'j }Qgų sąjungos (DJS> visuo
meninė komisija, tyrusi spalio
23-26 d. Maskvoje čečėnų su
kilėlių įvykdyto teroro akto
aplinkybes, neeiliniame šios
partijos federalinės politines

IRAKAS

J

Bagdadas.
Jungtinių
Tautų (JT) vyriausiasis gink
lų tikrintojas Hans Blix ir
maždaug 30 specialistų ko
manda antradieni pradėjo pir
mąja darbo dieną Irake — tik
rintojai rengiasi savo tiesio
ginei užduočiai ieškoti numa
nomų
masinio naikinimo
ginklų. ..Šiuo metu padėtis
įtempta, tačiau yra nauja ga
limybė, ir mes esame čia. kad
užtikrintume patikimą patik
rinimą", sakė 74 metų grupės
vadovas H Blix
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TIKĖJIMO ŽENKLŲ ŽAIDIMAI
Šie žaidimai gali padėti
patirti (išgyventi) vandens,
aliejaus, vyno ir duonos sim
bolių reikšme, tikrovę, kai
gyvenimo patirtis kitokia
(miestietiška) ir daugeiLs
„išgyvenimų" su tikrove nesi
riša (pvz. TV. filmai). Žaidi
mai — bendruomeniniai, iš
šaukiantys solidarumą, ben
dradarbiavimą, džiaugsmą.
Giliąją šių ženklų vertę pa
tyrę, gah prasmingiau liturgi
ją išgyventi ir suprasti. Kitu
metu (po žaidimų) dera pa
sakojimais, Šv. Rašto ištrau
komis, malda žaidimų patirtį
aptarti, išryškinti, įvertinti.
DUONA
Duonos žingsniai — Duo
na — esminis žmogaus mais
tas.
Dvi komandos. Žaidimo
aikštės gale po tris kiekvienos
komandos — trys maldininkai-keliautojai,
laukiantys
duonos. Kitame gale koman
dos rateliu. Davus ženklą,
ratelyje perduodamas kamuo
lys (paprastai, stovint ant
vienos kojos, atsiklaupę, už
simerkę, viena tik ranka ir
pan. Jei kamuolys nukrenta
žemėn, pradėti iš naujo).
Sviediniui apkeliavus, žaidi
mo vadovas vienam žaidėjui
paduoda duonos gabalėlį (ar
sausainį), kurį šis bėgdamas
nuneša maldininkui. Keliau
tojas, valgydamas duoną, žen
gia tris žingsnius savo koman
dos pusėn. Laimi, kai tie trys į
ratelį įsijungia. (Jei žaidėjų
daugiau negu 20-30, padidinti
„maldininkų" skaičių).
Duonos padauginimas —
visi turėtų turėti pakankamai
duonos.
Dvi komandos plačiame
plote, kur galima slapstytis
(miškelis,
krūmokšniai..).
Kiekvienas žaidėjas turi lapelį
su įrašytu valgiu, o trys iš
kiekvienos komandos turi
lapelį „duona". Tikslas — iš
kitos
komandos
laimėti
„duoną" ir ją padauginti.
Žaidėjai už diržo už nugaros
turi (skirtinga spalva koman
doms) kaspiną. Pagaudami
turi kaspiną ištraukti. Viena
ranka (antroji laikoma už
nugaros). Pagautasis parodo
lapelį —jeigu tai bet koks val
gis, žaidžiama toliau. Jeigu
„duona", atiduoda lapelį kitos
komandos
žaidėjui.
Sis
nuneša „duoną" prie žaidimo
vedėjo — „laikrodininko"
esančion komandos dėžėn

(„laikrodininkas" ir dėžės
i pintines) aiškiai matomoje
vietoje). Kas dvi minutes
laikrodininkas kiekvienos ko
mandos pintinen įdeda dvi
gubai tiek „duonos" 'lapelių ar
sausainių), kiek jau dėžutėje
yra (jei du — keturis, kai 4 —
8...). Žaidimo laikas ribotas —
po švilpuko daugiausia „duo
nos" turintys laimi.
Laimėtas lobia. — Duona
yra gyvybės šaltinis.
Dideliame pinte (miškelyje
ar pan.). Abi komandos savo
„lobį" padeda tinklinio aikš
telės dydžio sklype, atžymė
tame keturiomis ryškiomis
gairelėmis. Prieš žaidimą
vienam komandos atstovui
parodoma „lobio" vieta — grį
žęs, su savo komanda aptaria
planus. Kiekvienas žaidėjas
turi popierėlyje (servetėlėje)
įsuktų miltų žiupsnelį, kuriuo
gali į kitos komandos žaidėją
pataikyti ir „nudėti". „Numi
ręs" gali įgyti naują gyvybę,
nuėjęs pas vieną iš keturiųpenkių vadovų ir atlikdamas
nurodytą uždavinį (pagal am
žių... — panešti 30 akmenų,
100 kartų virve šokti, užriš
tomis akimis surasti numestą
pagalį, vandens „pistoletu"
užgesinti žvakę, atrišti (ar
rišti) keletą kilpų (mazgų...).
Atlikęs
uždavinį
gauna
„Išganymo duonos" ir kakta
patepama
geltonu
(van
deninių!) dažų tašku — toliau
žaisdamas, negali būti „už
muštas". Laimi į savo na
mus/kiemą parnešusi antro
sios komandos „lobį".
Šeima. — Šeimoje visi
dalijasi duona, kad visi turėtų.
Kiekvienas būrelis (po 4 —
„šeima") turi savo spalvą.
Žaidimo plote paslėptos pin
tinės (paženklintos spalvomis,
po vieną būreliui, su duonos
kepalėliu (ar saldžiu kepiniu,
bet vienas gabalas). Žaidžia
ma visai tyliai ir be jokių žvil
gsnių, judesių. Ieškoma savo
pintinės. Suradęs, žaidėjas
tyliai atsisėda ir laukia šeimos
narių. Kai visi 4 suranda,
nuneša pas žaidimo vedėją,
kuri perlaužia į 4 gabalus. Pir
ma savo duonytę suvalgiusi,
laimi. Labai tinka žaisti naktį.
Užkandžių ratelis - Tikroje
šventėje visuomet dalijamasi
duona.
Kiekvienas iš namų at
sineša (ar pasiima iš parūpin
tų) bandelę pavakariams.
Išdėstyta 10 takelių su

„ P a s a k ų Šalis" stovykloje Rako Iš k a i r e s prit s k a u t a s V i k t o r a s , vilkiukas
A l e k s a s ir ps I/orfta J u č a i
Jono S s r i c k o n u o t r a u k a

Č i k a g o s s k a u t ų ir s k a u č i ų „ P a s a k ų š a l i s " stovykloje R a k ė s k a u t i š k a A n d r i u š i ų s e i m ą . Iš k a i r ė s : prit. s k a u t ė
Rene. s. Edis. A s t i a , sk. vytis D a n u s ir sk. vytis J u s t i n a s . S m a g u , kai v i s a š e i m a k a r t u s t o v y k l a u j a .
J o n o Savicko n u o t r a u k a .

užrašais. Kiekvienas takelis
savo spalvos — popierėliais (ar
prikabintu siūlu), po 10
užrašų, nurodančių, kur toliau
eiti (gali būti ir su uždavinėliu
— pvz., viena koja iki sekančio
nušokti). 10-tasis užrašas 9iuose takuose: „Nuodėmė — ne
čia valgis". 10-tame takelyje
10-tasis užrašas: „Paslaptin
goji vieta". Visi susėda ratu,
savo atsineštą bandelę įdeda į
aplink siunčiamą pintinę.
Antrą kartą aplink pintinė —
kiekvienas pasiima po 1 (ne
savąją) bandelę. Svarbu žaidė
jams leisti patiems susitarti,
kaip ištirs 10 takelių, kurių
tik vienas veda „Paslaptingon
vieton". Jeigu žaidėjų nedaug,
galima išdėstyti kiekvienam
skirtingą takelį, kurių visų
paskutinė stotelė suveda visus
draugėn.
Uždirbtoji duona — Duona
— žmogaus darbo vaisius.
Daug žmonių paruošia duoną.
Būreliai po 7 narius, žąse
le žaidimo lauko pakraštyje.
Už 20 metrų — dirva =
kiekvienam būreliui atžymė
tas 2x2 m sklypelis. Kiekvie
nas būrelis prie savęs turi
dėžę su visais reikmenimis; —
po 1 žaidimo vadovą (=
„teisėją"), kurio pareiga tėra
pasakyti „Pradėkite iš naujo",
nes negali patarti/siūlyti, kas
darytina. Šeši duonos ruošos
uždaviniai.
Estafetė:
1.
Arimas: Lazda — žaidėjas
sklypelyje nubraukia liniją
(„vagą"), parbėga, paliečia
antrojo ranką; tas bėga tą patį
daryti ir t.t. 2. Sėja: po 1
estafete įdeda vagon po 1
grūdą. 3. Lietas: iš kibiro neša
po skardinėlę vandens laistyti,
kol visą vandenį išnaudoja. 4.
Saulė: žaidėjas nubėga su
„saulės
spinduliu"
(ilgu
makaronu, geltona lazdele ar
viela) prie savo grūdo, apsuka
ratą „spindulėliu", grįžta;
antrasis „spindulėlį" paėmęs
bėga... 5. Derlius: (po „saulės"
estafetės teisėjas sklype pade
da kviečių, rugių varpą (ar
iškirptą iš popieriaus, jei
tikros nėra), pagal žaidėjų

skaičių. Žaidėjai vienas po kito atskirtų. Kai savo porą
(paliesti ranka) nubėga — pasiekia, šis atriša akių raištį.
atneša varpą. 6. Malimas: Paduoda duonos riekę, ir abu
nubėga iki sklypo, įmeta susiėmę rankomis nubėga pas
varpą, 3 kart peršoka per žaidimo vadovą.
sklypą, grįžta (varpa palieka
ma); paskutinysis parbėga su
Padėka (Dėkingumas). —
visom „sumaltom" (7) varpom Duona — dovana. Visuomet
ir įmeta į miltų maišelį, ku padėkojame
(pvz.
savo
riame jau yra bandelė ar tėveliams).
kepalėlis. Pirmasis būrelis,
Visi ratu, vienas viduryje
duoną padavęs teisėjui, laimi. užrištomis akimis. Visi turi
keletą sausainėlių (ar duonos
Orinė pagalba — Žmonės plutas kietesnių gabalėlių)
laukia pagalbos iš Dangaus, kišenėse. Rate mėtomas ka
muolys, skaičiuojami labai
kad gyvuotų.
Lauko viduryje visai prie garsiai metimai. Kai kuris
vienas kito sustoja 9-10 nors sviedinio nesugauna,
žaidėjų, apvedamas ratas (vir nustojama skaičiuoti ir nepa
ve, kreida, kalkėmis, nu gavęs bėga į viduryje esančio
brėžiamas lazda...).
1/10 rankas įdėti plutelės gabalą —
žaidėjų = šakalai už gardo. ir bėgti sviedinį pasiimti ir
Žaidėjai dykumoje, tegali toliau mėtyti (skaičiuojama
išlikti gyvi orine pagalba toliau nuo pertraukto skai
gauta duona, „Duona iš dan čiaus). Gavęs duoną nori kuk
padėkoti
gaus". Du žaidimo vedėjai liam geradariui
bėga žaidimo lauke, mėtydami (prieš skaičiavimo tąsą): jei
suglamžytų laikraščio lapų paliečia, apsikeičia vaid
gniūžtes (tik po kiek laiko menimis; jei ne — iki penkių
numeta laikraščio gniūžtę, kartų bando iš naujo —jei per
kurioje
vienintelėje
yra 5 kartus niekam nepadėkoja,
duonos). Žaidėjai
išbėga kitas eina vidurin. Galima ir
gniūžčių atsinešti. Jei šakalas neužrištomis akimis (kai
paliečia, turi vietoje sustingti; žaidėjų labai daug) — tada
gali atgaivinti tik kitas žaidė labai greitai žaidimas vyksta.
jas, paliesdamas ranka. At
Baubai ir duona — Duona
radęs duoną, žaidėjas sušunka
„išgelbėti", ir žaidimas pasi gelbsti nuo bado ir padeda
apsiginti nuo blogio.
baigia.
Viename lauko gale — trys
Ieiko duonos — Duona „baubai", kitame — visi kiti
žaidėjai. Baubai klausia: „Ar
būtina, be jos žūstame.
Poromis. Laukas — dvi jūs išalkę?" Visi: „Taip", ir
laksto. Baubai
nubrėžtos ribos, 15 m tarpas. aikštelėje
Už vienos ribos 1/2 žaidėjų pagauna paliesdami. Sugau
užrištomis akmis, už antros — tieji eina į „badaujančių"
jų poros su duonos rieke (ar („alkanų") duobę, t.y., sustoja
sausainiu) rankose. Keliskart ratu už aikštės pakraščio, iŠvietoje apsisukę, užrištomis skėtę kojas kad batai liestų
akimis žaidėjai eina pas porą kaimyno batą. Rate ridena ka
— pora negali iš vietos judėti, muolį, kad šis pariedėtų pro
o tik balsu savo porai kryptį kito žaidėjo kojas (= jį išlaisvi
pas save nurodyti. Kadangi be na — išlaisvintasis iŠ vedėjo
duonos žmogus silpsta, žaidi gauna duonos gabalą, (sausai
mo vedėja nurodo „silpnumą" nį) ir grįžta į aikštę. Visi „duo
visiems (pvz., toliau eiti viena na atgaivinti" susiima ranko
koja, tada keturiomis, keliais, mis ir turi jėgų" baubus pa
vietoje keliskart apsisukę...) gauti, paliesdami, bet grand
— nuorodą sako tik vieną inės nenutraukdami. Paliesta
kartą (megafonu ar kitaip — sis baubas iškrenta. Kai visi 3
kad balsą visi girdėtų ir pagauti, baigiasi žaidimas.
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Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualine fizioterapija, akupunktūros.
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas

6645W. Stanley Ave.. Benvyn, IL
60402. Tel. 708- 484 -1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai

VDASJ.NBflCKAS,M.D.
KAflDCLOGAS-ŠFD€S UG06
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
EUGENEC DECKER, DOS, P.C.
DAMTU GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 70*422-8280

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Sufte A
Jollet.IL 80435
Tel. 815-744-0330:

lietuviškai 815-744-8230

.

Tel. 815-741-3220
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 & York, Etrhurat, L 80126

630-941-2609
I bHfcSĖ KAZLAUSKAS, MD.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI.. Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.
EDMUNDAS VENAS, MD., SC.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 Ir6
Chicaao, IL 60638

Tel7773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills. IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

LSS TARYBA 2002-2003 METAIS

vs. Henrikas Antanaitis Rajono vadas
vs. Birutė Banaitienė bendru sąrašu
vs. Gintaras Čepas - broli
jos sąrašu
j.s. Tayda Chiapetta Rajono vadė
ps. fil. Vida Damijonaitytė
- akademikų sąrašu
ps. fil. Tadas Dapšys Rajono vadas
v.s. fil. Rimantas Griškelis - akademikų sąrašu
ps. fil. Auris Jarašiūnas
- akademikų sąrašu
v. s. fil. Kęstas Ječius bendru sąrašu
v.s. Rasa Karvelienė - se
serijos sąrašu
v.s. fil. Daina Kasputienė
- seserijos sąrašu
ps. fil. Vytenis Kirvelaitis
- akademikų sąrašu
v.s. Vilija Klimienė - se
PADĖKIME IŠLEISTI „LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA IT serijos sąrašu
s. fil. Vytenis Lietuvnin
kas - brolijos sąrašu
Mielos sesės, broliai ir
daugybė įdomių nuotraukų.
finansinę paramą.
Čekį rašyti Lithv
v.s. Irena Markevičius visi lietuvių skautų draugai!
„Lietuvių Skaučių Sese
rija I F išleidimas pareikalaus Soouts Assn. ir siųsti: Danutė bendru sąrašu
LSS Seserija išeivijoje nemažai išlaidų, todėl LS Se Korzonienė 9131 Del Prado
s. fil. Gražutis Matutis per penkis dešimtmečius pa serija kreipiasi į visus skau Drive, 2S, Palos Hills, IL brolijos sąrašu
sižymėjo nepailstančia veikla, tiškus vienetus, skautiškosio 60465
v.s. fil. Kazys Matonis skirta mūsų jaunimui ir mūsų šeimos narius, draugus ir rė
Budime!
bendru sąrašu
visuomenei. Pirmieji tos veik mėjus prašydama auka prisi
v.s. fil. Sigitas Miknaitis los dešimtmečiai aprašyti dėti prie šio svarbaus užmo
Lėšų telkimo komitetas: bendru sąrašu
„Lietuvių skaučių Seserija". jo. Aukotojų pavardės bus
v.s. Bronius Naras - broli
v.s. Nijolė Uiubalienė,
Dabar rengiama II-oji apžval išspausdintos šioje knygoje.
pirmininkė jos sąrašu
ginės knygos dalis, kuri apims Aukos gali būti skiriamos ir
v.s. Vincas CBrien - Ra
s. Danutė Korzonienė
paskutiniųjų 30 metų sese mirusiųjų įamžinimui.
v.s. Albina jono vadas
rijos veiklą išeivijoje. Šį lei
v.s. Romas Otto - Rajono
Ramanauskienė
Laukiame jūsų pritarimo
dinį redaguoja v.s. Lilės Mi- ir iš anksto dėkojame už
pe. Aušrelė Sakalaitė vadas
lukienes vadovaujamas re
v.s. fil. Rita Penčylienė dakcinis kolektyvas. Tai di
seserijos sąrašu
delės apimties leidinys, kuria
v.s.fil. Gintaras Plačas TAI — JOSŲ lAIKIIAiTIS
me bus spausdinami tuntų,
bendru sąrašu
draugovių, kitų vienetų „Gin
v s fil. Zita Rahbar-ASS
taro" mokyklų, suvažiavimų,
pirmininkė
TMt LITHUAMIAN M O f l I O V I O I D A I l v
stovyklų veiklos aprašymai ir
v.s fil. Romas Rupinskas

i

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKJUUGOS-CHIRURGUA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

-vyr. skautininkas
s. fil. Naida Šnipaitė - Ra
jono vadė
v. s. Dalia Trakienė - vyr.
skautininke
Dvasios vadas - P.P. ski
riamas
PATIKSLINIMAS
LSS vadovybės rinkimų
prezidiumas prašo patikslinti
„Skautybės kelio" š. m. lap
kričio 13 d. laidoje išspausdin
tus LSS vadovybės rinkimų
duomenis.
Balsų skaičiavime (šalia
jau paskelbtųjų) dalį laiko da
lyvavo ir v.s. Justinas Kirve
laitis.
Bendru sąrašu \ LSS tary
bą neišrinktu liko j.s. Algis
Jonušas.
Brolijos sąrašu i LSS tary
bą išrinkti: s.fil.Vytenis Lie
tuvninkas, v.s. Bronius Naras,
v.s. Gintaras Čepas, s. fil.
Gražutis Matutis, kandidatu
liko ps. fil. Algis Tamošiūnas.
SKAUTŲ KOČIOS
DETROITE
„Gabijos"
ir „Baltijos"
tuntai tradicinę Kūčių vaka
rienę Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje ruošia sekmadieni
gruodžio 8 d., 4 vai. p.p.
Šventę pradėsime abiejų
tuntų iškilminga sueiga. Visi
broliai ir sesės dalyvauja vil
kėdami išeiginėmis unifor
momis.
Šventėn kviečiama ir visa
Detroito lietuvių visuomenė.
Numatantieji dalyvauti prašo
me iš anksto pranešti Rasai
Karveiienei tel. 248-380-1363.
Kiekvieną
dalyvausiančią
šeimą prie Kūčių vakarienės
prašome prisidėti kokiu nors
šventei tradiciniu valgiu.

PROF. RICHARD J. KRICKUS
PRISTATĖ „KALININGRADO
KLAUSIMĄ"
2002 m. lapkričio 5 dieną
Laisvosios Europos Radijas
surengė pranešimą apie naują
garbės profesoriaus Richard J.
Krickaus knygą — „Kali
ningrado klausimas". Ren
ginio metu knygos autorius
trumpai prisiminė izoliuoto
krašto istoriją, apžvelgė Ka
liningrado, vadinamojo „Kaliningrad blast" ekonominę bei
socialinę padėtį, krašto gyven
tojus sutinkančius sunkumus.
Kartu buvo paminėti Europos
Sąjungos ir Rusijos pozicijų
bei tarp jų vedamų derybų
klausimai.
JAV Lietuvių Bendruo
menei renginyje atstovavo
Visuomeninių reikalų tarybos
narys Algimantas Gureckas ir
JAV LB įstaigos darbuotoja
Jūratė Mikšėnienė.
Knygos
„Kaliningrado
klausimas" autorius Richard
J. Krickus yra politinių moks
lų garbės profesorius Mary
Washington University. 1968
metais Georgetown University
apgynė doktoratą, nuo 1972
metų, kaip garbės profesorius,
pradėjo dėstyti Mary Washington College. Dėstė šiuos
kursus: „Amerikos užsienio
politika",
„Nacionalizmas",
„JAV nacionalinis saugumas",
„Rytų-Vakarų santykiai" ir
pan. Kaip geras Lietuvos žino
vas, R. J. Krickus aktyviai
rašo į JAV ir lietuvių spaudą.
Taip pat yra kelių knygų:
„Siekiant Amerikos svajones"
(Pursuing The American
Dream) (1976 m.), „Super
valstybes ištiko krizė" (The
Superpovvers in Crisis) (1987
m.), „Pabaiga: Lietuvos prie
šinimasis ir sovietų imperijos
žlugimas" (Showdown: The
Lithuanian Rebellion and the
Break-Up of the Soviet Union
Empire) (1997 m.) ir vėliau
sios — „Kaliningrado klausi

mas" (Kaliningrad Question)
(2002 m.) autorius.
1990 metais prof. Richard
J. Krickus gavo spec. JAV
stipendiją ir buvo siunčiamas į
Lietuvą stebėti rinkimų. Šiuo
metu prof. Krickus taip pat
darbuojasi kaip LR Užsienio
reikalų ministerijos patarėjas.
Kažkada buvęs Baltų gen
tainių, prūsų kraštas — Ka
raliaučius, vėliau Vokietijos
dalis — Koenigsberg, šiuome
tinis Kaliningradas, kvailos
ideologijos ir neišprususių
žmonių dėka. prarado turėtą
viliojantį istorinį veidą ir tapo
daugelio vadinama Juodąja
skyle".
Po Antrojo pasaulinio karo
apgriautas kraštas buvo dar
labiau niokojamas, siekiant
visiškai
jį
sovietizuoti.
Vokiškas istorinis bei kultūri
nis palikimas tapo tabu.
Grakščią vokišką architek
tūrą, su išlikusiomis Vidur
amžių gotikinėmis bažny
čiomis, keitė masyvūs soviet
mečio pilki blokai su šiurpų
vaizdą keliančiomis betono
konstrukcijomis. 1946 m. Koenigsbergo miestas buvo perva
dintas Sovietų Sąjungos ko
munistų vado Michail Kalinin
vardu ir tapo Kaliningradu.
Ilgainiui kraštas virto
didele sovietų armijos baze,
apgyvendinančia per 200,000
kariškių. Šiek tiek daugiau
kaip prieš dešimtį metų, žlu
gus Sovietų Sąjungai, dauge
lis rusų
tikėjo, šviesia
Kaliningrado ateitimi. Buvo
tikimasi, kad, su gera geo
grafine padėtimi ir artumu
prie Europos, Kaliningradas
taps naujuoju Rusijos „Hon-r;
kongu". Nors ir 1996 metais
Rusijos
Dūma
priėmė
įstatymą, kuriuo Kalinin
gradas buvo įteisintas, kaip
laisva ekonominė zona (kurio-

'

JONAS
Nr.3
Jose radau labai įdomių
faktų. Bostoniškės L.E. sep
tintame tome apie genius štai
kas rašoma: „Lytinės veiklos
metu G. pasireiškia savotišku
garsiu 'tarškėjimu', kurį daro
snapu į sausą šaką greitais
virpančiais judesiais". Angliš
koji enciklopedija tai patvirti
na, sakydama, kad jų poravi
mosi būdas yra greitas lyg į
būgną ar į sausą medį bei
šiaip į toli garsą skleidžiantį
objektą beldimas. Taigi, ar bū
tų geriau garsą nešantis daik
tas kaip skardinė kamino
„kepurė?"
Pagaliau žmoną pavyko
įtikinti, kad mano galvojimas
šiuo atveju buvo teisingesnis.
Nenoriai prisipažino klydusi.
Galutinai tos „bylos" sprendi
mas buvo užanspauduotas.

ŠARKA
kai po poros dienų ant seno
namo kamino vėl pastebėjome
genių porelę besimeilikaujant.
Nuo tos dienos staiga pasi
baigė būgnų mušimas bei
kulkosvaidžių
tarškėjimai.
Tad šį labai įdomų epizodą
baigsiu lietuvių posakiu, kad
„genys margas — pasaulis dar
margesnis", ar atvirkščiai...
Apie šiuos balandžio 1osios įvykius savo „Olympia"
mašinėle aprašau, įsitaisęs
kiemo gale esančiame maža
me namely — dirbtuvėlėj. Jį
pasistačiau jau gal prieš tris
dešimtį metų, kai mūsų vaikai
dar maži buvo. Jis jiems tar
navo kaip pasakų pilis, Lie
tuvon per Atlantą plaukiantis
laivas, pirkelė miške su mie
gančia karalaite, idealus šei
mos namukas, slėptuvė nuo
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keturiasdešimt metų, apie ką
reikėtų pasipasakoti.
Anais gerais laikais man
teko dirbti su civilinės inžine
rijos bendrove, kuri mane
siuntinėjo prižiūrėti įvairiau
sius statybos projektus po visą
Ameriką ir net užsienin. Apie
pusmetį teko praleisti ir gražia
jam Yellowston parke. Ten
buvau apgyvendintas ant
ežero kranto, nuošaliame rąs
tų namelyje. Kol pripratau
prie vienišo gyvenimo, būdavo
gana nejauku. Tą vienatvę
nešti daug pagelbėdavo mano
GE. Vakarais juo pasijau
davau net už tūkstančio mylių
esančio gyvenamojo miesto
stipriausią stotį. Radiją laiky
davau ant palangės, virš rašo
mojo stalo. Vieną rudens
vakarą, užliūliuotas miško
ošimo, užsnūdau valandėlę
menką, berašydamas laišką
namo. Iš to užsnūdimo mane
staigiai
pažadino
didelis
triukšmas. Atvėręs akis, išvy
dau ant stalo nukritusį GE ir
nuo lango greitai pasitrau

kiantį keistą veidą. Greitai
supratau, kad jis priklausė ne
mažo ūgio meškai — ar meški
nui. Nepasakyčiau, ar tą su
tvėrimą nugąsdino ant stalo
krintančio aparato triukšmas,
ar mano veidas, kurs tuo metu
turėjo atrodyti daugiau kaip
šmėklos — pabalęs. Šokau prie
kabinos durų ir jomis daužy
damas, matyt, dar daugiau iš
gąsdinau tą Dievo padarą, kad
jis dūsaudamas ir meškiškai
aikčiodamas, stačia pakrante
ritosi žemyn. Taip ir negalė
čiau pasakyti, kas jį priviliojo
prie lango; gal knarkimas, gal
iš maišo garuojantis šviežio
maisto kvapas, o gal tas mano
radijas, po mišką skleidžiantis
gana garsią, tų laikų populia
rią, muziką. Nebeprisimenu,
kokią muziką jis tą vakarą
skleidė pro pravirą langą.
Buvo galimybė, kad tam
bemoksliui visiškai nepatiko
jų karalystės — miško ramybę
drumzlinantys garsai.
Gal dėl to jis ir nustūmė tą
Marconi išmislą nuo langines.

O juk lengvai galėjo pasiekti
savo letena ir mano nukarusią
galvą. Nors ten būnant teko ir
dar su keletą juodųjų meškų
akis į akį susitikti, bet vis dar
gerai nepažįstu jų psichologi
jos. Tais laikais jos dar laisvai
klajodavo po parko miškus,
įskaitant ir pakeles, kur iš
pravažiuojančių turistų iabai
drąsiai maldaudavo užkan
džių. To dabar jau mažai pa
sitaiko, nes parko tarnautojai
labai uoliai jas sugaudo ir
išveža į miškų gilumas. Net
mažiau įdomus paliko tas par
kas be meškų pakelėse. Nepa
tenkintas likau ir savo darbu
jame, prieš savo įsitikinimus
prisidėdamas prie jo natūra
lios gamtos nualinimo, labai
gražią ežero įlanką paver
čiant motorlaivių prieplauka.
Dabar vasaros nietu iš jos per
dienas zirzia šimtai motorinių
valčių, nemaloniai erzinančių
ramybes ir gamtos grožio ieš
kančių turistų nervus.
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Karaliaučiaus pilis.

Dabartinio Karaliaučiaus (Kaliningrado) vaizdelis.

je iš užsienio importuojamos
žaliavos surenkamos šioje te
ritorijoje ir kaip galutinis pro
duktas vežamas į tolimesnius
Rusijos regionus, — taip vadi
namų prekių-pakaitalų im
portas yra atleidžiamas nuo
mokesčių), ir netgi Vokietijos
automobilių BMW įmonė
domėjosi savo gamyklos staty
mu šiame krašte, tačiau
puoselėtos viltys ir lūkesčiai

piratų ir, žinoma, žaislų sandėlys. Jiems apleidus lizdą ir
pradėjus savarankišką gyveni
mą, šis sandėliukas tapo mano
dirbtuvėle. Turiu
langan
įsidėjęs nedidelį oro vėsintuvėlį, tad ir karščiausiomis
dienomis jame gana patogu,
ne tik ką nors remontuoti, bet
ir rašyti. Čia manęs netrukdo
nei telefonas, nei televizorius,
nei kiti nereikalingi namų
aplinkos garsai. Tik kai žmo
nai manęs prireikia, ji visuomet
gerai žino, kur mane rasti.
Tiesa, gal vienintelis trukdy
mas kyla iš mano senojo, dar
Amerikoje pagaminto, radijo
aparato, bene dar pereito šimt
mečio šeštam dešimtmety
pirkto, kilnojamo-nešiojamo
GE. Turi AM ir FM bangas, ir
gali groti garso juosteles. Tik
gaila, juostelių
kažkodėl
paskutiniu metu jis nebegroja
ir FM šlubuoja. Belieka
klausytis tik AM stočių.
Daugiausia klausausi stoties,
perduodančios muziką ir pe
reito
šimtmečio
vidurio.

toli gražu neišsipildė.
Šiuo metu Kaliningradas
laikomas vienu skurdžiausiu
ir su daugiausia rūpesčių
susiduriančiu Rusijos re
gionų. Tai ekologiškai užterš
tas kraštas, su tris kartus
didesniu negu vidutiniškai
kiti Rusijos regionai ŽIV/AIDS
ir TBC sergančių žmonių
skaičiumi, klestinčiu orga
nizuotu nusikalstamumu ir
narkomanija.
Kaliningrade gyvena apie
1 mln. gyventojų. Šio regiono,
kaip karinės bazės, įvaizdis,
atrodo, dar išliko iki šių
dienų, tačiau, su priskaičiuo
jamais vos 25»O00 kariškių ir
pasenusia karine technika,
Kaliningradas po truputį
praranda šį charakteringą
bruožą.
Ekonominiai
rodikliai
izoliuotame Rusijos regione
taip pat nieko gero nežada,
greičiau atvirkščiai, tik apie
dešimt procentų krašto ekono
minių
rodiklių
atspindi
tikrovę, tuo tarpu šešėlinė
ekonomika pasiekusi klestėji
mo viršūnę. Keliolika tūks
tančių žmonių kiekvieną
dieną kerta sieną, norėdami
šiek tiek užsidirbti, parduo
dant cigaretes bei alkoholį
buvusią populiaria dar mano
jaunystės laikais ir gana tvir
tai įaugusią į pasąmonę. Tai
„oldies, but goodies", kurių
man niekas nebepakeis, ypač
šių laikų triukšmingoji perkū
niška muzika, kuria jaunimas
drebina gatvių grindinį ir ardo
ausų būgnelius. Šiuo momen
tu, pavyzdžiui, mano senasis
GE perduoda oro bangomis at
keliavusią ir kažkieno dainuo
jamą JSeeman, deine Heimat
ist das Meer, meine Sehnsucht
sind die Sterne". Net virpulys
krūtine perėjo... Netgi Elvis
Presley dainos, kurios anais
laikais nebuvo prie širdies,
dabar skamba kaip šedevrai,
palyginus su šių laikų dešimt
geriausių. Ir atrodo, kad tik
mano senasis „radijušas" te
gali perduoti tuos senus „ga
balus", dėl to vis gaila jį mesti
į šiukšlyną — atsiprašau —
sąvartyną, kaip dabar vadina
ma. Šalia to, aš prie jo turiu ir
savotišką prisirišimą, nes jis
mane gal išgelbėjo nuo nema
lonių pasekmių lygiai prieš

žingsnis

Parengė:
Jūratė Mikftėnienė
JAV LB įstaigos darbuotoja
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nasrų išsprūdus, butų di
džiausia kvailyste Kremliui
leisti ją vel susigrąžinu. Tai
visgi suprato :r Vašingtono po
litikai. Liko tik sugalvoti bū
dą, kaip iš Maskvos vergijos
išsilaisvinusius Europos kraš
tus nuo jos pakartotinių tokių
pat užmačių apginti.
Išsilaisvinusiems
kraš
tams per daug galvų sukti ne
reikėjo: nuo Rusijos pavojaus
geriausia apsauga jiems buvo
NATO. Todėi tuojau pat jie
visi pasiprašė NATO narystės.
Maskva piestu stojosi prieš.
Vašingtonas apstulbo: ką da
ryti? Nors daugelis Vakarų
Europos valstybių narystes
besiprašančias naujokes rėme,
tačiau buvo abejojančių, net ir
prieštaraujančių. Prasidėjo sunki
diplomatinė kova, kuri galų
gale pasibaigė vėl tiesiog ste
buklinga iš Kremliaus vergijos
išsilaisvinusių kraštų pergale.
Mažiausiai jėgos, mažiausiai
įtakos, mažiausiai patyrimo
turėdamos, nedideles valsty
bės, susiklosčius joms palan
kioms aplinkybėms, kovą
laimėjo ir savo tikslą pasiekė.
I tą tikslą kelias vėl buvo
gana būdingas. Iš karto lyg ir
beviltiškas, bet dviem lemtin
gais įvykiais pasuktas į lai
mėjimą. Pirmą tokį įvykį įžiū
riu Balkanų, ypač Kosove, ka
re, kur jau nebe Sovietų Są
junga, bet Rusija parodė to
kius pačius aštrius dantis, aiš
kiai siekdama tų pačių im
perinių tikslų. Labai ryškus
priminimas Vašingtonu* nebe
kartoti Roosevelt klaidų. Ir
antras, deja, labai tragiškas,
praėjusių metų rugsėjo vienuo
liktoji. Abu tie įvykiai glau
džiai siejasi su Amerika ir jau
triai palietė Vašingtono poli
tiką. Jos vairuotojai suprato
būtiną reikalą sukti nauju
keliu: sujungti visą Europą ir
eiti kartu su ja. Posūkis ypač
išryškėjo per JAV prezidento
Bill Clinton susitikimą su Ru
sijos prezidentu Bons Jelcin
Suomijos prezidento Ahtisaari
namuose 1997 kovo 21 d., kai
apstulbusiam Kremliaus va
dovui JAV prezidentas pareiš
kė: NATO bus plečiama ir į ją
bus priimamos Baltijos valsty
bės, šiek tiek abejingas tai
politikai buvęs, dabartinis
prezidentas George W. Bush
po rugsėjo vienuoliktos net ke
lis kartus ją stipriai pabrėžė,
ir tai, atrodo. Kremlių pa
veikė. Rusija pasidavė. Turbūt
irgi pirmą kartą Vašingtono Kremliaus santykių istorijoje.
O tokio jos nusiteikimo laukti
buvo sunkoka. Tikėkim, kad
jis yra tikras, ir Lietuvos ant
ras didysis žingsnis neveltui.
Lietuva liks Europoje. Tikėkim.
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Kai ši „Draugo" laida
pasieks tolimesnius skaityto
jus, iš tarptautines žiniasklaidos jau visi žinosime - 2002
lapkričio 21-23, Prahoje į NA
TO pagaliau pakviesta ir Lie
tuva. Lengviau pasijusiu ir aš,
vos ne iki paskutinės dienos
stovėjęs konp pačiame deši
niajame atsargiųjų sparne. Ir
tokiam samprotavimui turė
jau ne vieną priežastį, tačiau
labiausiai mane baimino Ru
sija, kuriai visada pataikavo
visos, iki šiol buvusios, Va
šingtono valdžios, o Maskva
Baltijos valstybių įsijungimui
į NATO „visomis keturiomis"
priešinosi. Juk beveik du šim
tus metų Lietuvą, Latviją ir
Estiją laikiusi savo erdvėje
kaip tikras savo nuosavybes,
nepaisant trumpokų jų iš tos
erdvės išsiskyrimo laikotar
pių, Maskva žinojo, kad priė
mimas į šią karinę organi
zaciją, sukurtą ginti Europą
nuo Rusijos, nors ir Sovietų
Sąjungos pavidale, praktiškai
jas iš tos erdvės ištraukia.
Tarp Rusijos ir Europos nu
brėžiama aiški nauja linija, ir
jai ginti perkeliami prie Vo
kietijos rytinės sienos sto
vėję, Europą nuo Rusijos ginti
skirti, sunkieji tankai. Žino
ma, ne tuojau pat, bet gal ir
nelabai tolimoje ateityje. Įtiki
nėjo JAV vadovai Kremlių,
kad taip niekada nebus, kad
NATO ne prieš Rusiją, kad
prie jos sienos sunkiųjų ginklų
nesiųs, kad naujų narių teri
torijose netelks nė branduo
linių ginklų, tačiau nė vienas
Rusijos politikas tais pažadais
netikėjo ir netiki. Tad kodėl jie
dabar amerikiečiams nusilei
do?
Iš tikrųjų turbūt ne taip.
Šį kartą Vašingtonas Krem
liaus nebepaisė. Kodėl?
Ir čia yra nemažai prie
žasčių. Pirmoji jų - po Antrojo
pasaulinio karo prezidento
Franklin Roosevelt padarytų
klaidų suvokimas ir pasiryži
mas jų nebekartoti. Pusės
Europos atidavimas Kremliui
Amerikai ne tik nedavė nau
dos, bet tik daugybę bėdų ir
materialinių nuostolių prida
rė. Juk praktiškai Vašingto
nas savo pinigais ir žmonėmis
ištisus 40 metų turėjo stovėti
Europos sargyboje ir kiekvie
ną minutę turėjo būti pasi
ruošęs ginti ją nuo Maskvos
užmačių savo tankus permesti
prie Atlanto. Ir elgtis labai at
sargiai, kad neiššauktų su
žmonių gyvybėmis nesiskai
tančių rusų generolų isterijos
branduoliniais ginklais pasitaškyti. Todėl dabar, beveik
stebuklingai Vidurio ir Rytų
Europai pačiai iš Kremliaus
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Karaliaučius prieš karą.

VIENA DIENA PENSININKO
GYVENIME
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kaimyninėse šalyse — Len
kijoje ir Lietuvoje.
Kalbant apie tarp Eu
ropos Sąjungos ir Rusijos
vedamas derybas dėl Kali
ningrado gyventojų tranzito
per būsimas ES šalis —
Lietuvą ir Lenkiją, buvo
prisimintas Rusijos bevizio
režimo reikalavimas, tačiau
žinant, kad
šiandieninei
Rusijai ekonominiai rodikliai
yra svarbesni negu politiniai
ir kad Europos Sąjungos dėka
galima
būtų
pagerinti
ekonominį lygį, Rusija yra
pasiruošusi
daryti
gana
nemažas nuolaidas. Šiek tiek
pabėgėjus į priekį ir stebint
tarptautinių įvykių areną,
skubu pranešti, kad susitari
mas tarp ES ir Rusijos buvo
pasiektas — Kaliningrado bei
Rusijos gyventojams bus
įvesti specialūs tranzito doku
mentai.
Grįžtant į ankstesnius
laikus, svarbu prisiminti
Rusijos
būgštavimą
dėl
Kaliningrado, kaip teritorijos,
kuri galėjo būti įdomi
Vokietijai arba Lietuvai ir gal
net šios šalys būtų siekusios
jos susigrąžinimo. Tačiau
praėjus šiek tiek daugiau
negu dešimtmečiui bei kraš
tui vis labiau ritantis žemyn,
ši grėsmė išnyko. Čia galima
būtų retoriškai paklausti,
kam gali būti reikalingas
kraštas su milijonu gyventojų
ir daugybe
įsišaknijusių
visuomenės problemų?
Baigiant, norėčiau paste
bėti, kad Rusija ilgą laiką
Kaliningradą turėjusi, kaip
„kozirį" prieš NATO plėtrą ir
ypatingai
besipriešinanti
Baltijos Šalių narystei, atrodo,
jo nebeteko. Pakeitusi savo
užsienio politikos kryptį,
Rusija yra pasiryžusi visoke
riopai bendradarbiauti su
pasaulinėmis organizacijoms.

Bus daugiau
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GYVI MIRUSIEJI IR MIRĘ
GYVIEJI
Vėlines. Visų Šventųjų,
kapų lankymo dienos neišven
giamai verčia susimąstyti apie
gyvenimą ir mirtį. Kadangi
d a r nespėjo užgyti sieloje
mūsų tautos dalies netekimo
žaizda, mirusiųjų prisimini
mai nėra vien šeimų opa. To
kia diena duoda progą išliku
sių tautos genocido liudininkų
pokalbiui su savo vaikais ir
vaikaičiais. Vaikaičius užaugi
nusi, senele d a b a r j a u gali iš
drįsti pasakyti savo a n ū k u i ar
anūkei, kodėl jie užaugo naš
laičiai, kaip žuvo j ų tėvai ir
kas yra to kaltininkai. Jaunoji
ir jaunesnioji karta neturi būti
a p s a u g o m a nuo žinių apie
t a u t o s k a n k i n i u s , apie did
vyrius ir didmoteres. Ir apie
išgamas bei niekšus. Kadangi
žuvusieji nebegali kalbėti,
genocido liudininkai turi pra
bilti už juos. Vyresnioji karta,
vadinamasis senimas, turi
j a u s t i progą atlikti pilnutinio
gyvenimo užduotį. Bernardo
Brazdžionio mirtis ir laidotu
vės paryškino tikrovę, jog ir
mūsų tarpe būta vyro, kurs
gyvens tautos dvasioje, kurs
bus t a r p kitų gyvų mirusiųjų.
Taipogi tokio lietuvio mirtis
primena tautos skaudulį: ir
Lietuvoje, ir užsieniuose yra
vaikščiojančių gyvų mirusiųjų
lietuvių, per anksti dvasiškai
mirusių savo t a u t a i .
Tokiems tiktų neseniai
kažkur skaityta mintis, jog
ant daugelio žmonių-antkapio
tiktų įrašas: „Mirė sulaukęs
30 Tnetų. palaidotas sulaukęs
60". Atseit pasaulyje pilna bevaikščiojančių
mirusiųjų
gy^iijų.
Mūsų t a u t a , p r a r a d u s i
trečdalį tautos genocido mės
malėje, neturi p r a r a s t i dar ir
išeinančių į gyvų mirusiųjų
gretas. Gyvi mirusieji privalo
tiesos ir teisingumo v a r d u pri

sikelti, ir įsijungti į gyvų gy
vųjų kovą su piktu, į veiklą
Lietuvai iš raudonųjų griu
vėsių išlaisvinti. Tais ekono
miniais, politiniais ir dvasi
niais griuvėsiais Lietuvą lyg
žemės drebėjimas užvertė
stimpanti vergų imperija SSRS. Pilietinei bei tautinei
pareigai,
sugebėjimo
ir
sveikatos ribose, atlikti ne
vienas lietuvis ne viena lietu
ve nėra „per seni". J u k iš 6080 metų sulaukusios lietuvės
nereikalaujama šokti „malū
ną" ar čardašą. Vien jau savo
vaikų ir vaikaičių, savo kai
mynų jaunimo su istorine
tikrove supažindinimas, komu
nizmo šėtonišką esmę jų akyse
pristatymas padėtų išauginti
naują atsparą šiandieninių
maskolbernių melui atremti.
Kas nors t u r i stoti vieton tų,
kuriuos sutriuškino pragariš
ka okupanto ir jo pakalikų
teroro mašina. Nes matome,
kad tos mašinos ratai rateliai,
iš inercijos ir n e s a n t pasi
priešinimo, dar daug kur tebe
sisuka nepriklausomoje Lietu
voje. Kova pagimdys naujų
tautos šviesulių. Drąsina tai,
kad Lietuvos moterys išeina į
pirmas tautinės ir religinės
kovos kovotojų eiles. Gal jos
„pajudins žemę".
Stebint 2002-jų metų lap
kričio 1 dienos lyg ir nenu
trūkstantį vilniečių srautą,
slenkantį kapinių link, prisi
minė 1940-jų metų lapkričio 1
d. demonstracijos Kauno kapi
nėse. Tada ten susirinkusieji
savus mirusius aplankyti ir
ten gulintiems laisvės kovų
didvyriams pagarbą atiduoti
pasijuto stovį tautos istorijos
ir likimo kelyje. Ypač Vytauto
Didžiojo universiteto studen
tai, kurių dauguma tada ruo
šėsi labiau tarnavimui tautai
negu asmeninei karjerai, ne-

besulaike jausmų savyje. Iš jų
krūtinių prasiveržė „Marija,
Marija" ir Lietuvos himnas.
Tai buvo iššūkis „Stalino
saulei" atnešusiems anų dienų
liaudies atstovams ir Maskvos-čekistams. Lietuvos „va
duotojai" prieš „išvaduotuo
sius" panaudojo areštus ir šau
tuvų buože.
Žinios apie įvykius Kauno
k a p i n ė s e greit pasklido po
Lietuvą. Mane jos pasiekė
Žagarėje. Tuoj po Visų Šven
tųjų, bevažiuojant į Kauną,
traukinio kupė be manęs sė
dėjo j a u n a lietuvė moteris ir
apšepusia rusiška „rubaška"
pasipuošęs
raudonarmietis
l e i t e n a n t a s . Nuo leitenanto
sovietiškai pagyrūniškų, lietu
vaitės palankumui paveikti,
plepalų n u k r e i p i a u kalbą \
įvykius Kaune. Pasirodė, kad
r u s a s apie tai „labai gerai"
žinojo. Kodėl areštai? Už ką
s t u d e n t a i buvo daužomi šau
tuvų buožėmis? ,,Negi ne
žinote j ų nusikaltimo?", stebė
josi r u s a s . „Jie dainavo Lietu
vos himną!"
Tai buvo pirmas, tada juo
kingai atrodantis, žvilgsnis į
sovietinę teisėtvarką. Mudu
su lietuvaite kaip vėliau paty
rėme, neturėjome supratimo,
kas iš tikro y r a komunistinė
santvarka. Tad tiesiog nepa
sisakydami ( j i s teisme nieko
negalėtų įrodyti, a r ne..?) kri
t i k a v o m e o k u p a n t ą ir erzi
nome Raudonosios Armijos
atstovą. Kalbai priėjus prie
ūkininkų klausimo ir to, kad
jie
y r a prisirišę prie savos
žemės
ir priešinsis nusavi
nimui, pasakiau, kad jų yra
daugiau, negu tų „nesusipra
tėlių" studentų Kaune. Ką
darysite su ūkininkais? Matyt
leitenantui
įkyrėjo mūsų
bakštymas a r g u m e n t ų ylomis.
J i s t r u m p a i d r ū t a i atidengė
kortas: „Ogi sugrūsime į trau
kinius ir išvešime".
Pasirodo, jog t a d a dar ne
sugebėjome pažinti net a n t
stalo atvirai padėtų sovietinio
teroro kortų. K a u n e susibūru
siam studentų būreliui papa
sakojau apie pokalbį su rusų
leitenantu. „ S u g r ū į gyvuli

SEIMININKIŲ
KERTELĖ
Paruošia Adele
KALAKUTAI
Artėja šio krašto tradicine
valstybine švente — Padėkos
diena 'Thanksgiving». Vienas
pagrindinių šios šventės pa
tiekalų — keptas kalakutas.
Nors. tikime, kad kiekviena
šeimininkė puikiai žino. kaip
paruošti kalakutą, bet galbūt
kas norėtų pamėginti ir kitokį
receptą.
K a l a k u t a s s u o b u o l i ų ir
prieskoniu priedais
12-14 sv. k a l a k u t a s *
1 š a u k š t a s sviesto arba mar
garino 'galima panaudoti ir
aliejų
1/4 šaukštelio maltų pipirų
1/4 šaukštelio druskos
Aplaistymui
2/3 puod. obuolių ,jelly"
1 š a u k š t a s sviesto, margarino
arba aliejau.1/4 šaukštelio džiovint© roz
marino, gerai sutrinto
1/4 šaukštelio „cayenne" pi
pirų padažo
3 šaukštai miltų
1/4 šaukštelio druskos
Ikimšimas
1 sv. paruoštos kimšimui duo
nos stutfing)
2 supjaustyti saliero lapkočiai
1/2 sukapoto svogūno
1 - a u k š t a s aliejaus
1/2 šaukštelio „sage" priesko
nių
1 puod. viščiuko .-ultinio arba

'

obuolių sulčių <apple juice)
Džiūvėsėlius dubenyje už
pilti sultiniu arba obuolių sul
timis, sumaišyti, kad visiems
tektų. Keptuvėje aliejuje pake
pinti svogūną ir salierus, kol
svogūnas suminkštės; supilti į
paruoštą
kimšimui duoną,
suberti „sage" ir gerai išmai
šyti. Duonoje jau y r a priesko
nių, tad daugiau nereikia, taip
pat nereikia ir druskos.
Įkaitinti orkaitę iki 450
laipsnių F. Riebalais ištepti
kepimo indą. Kalakutą ištrinti
sviestu arba aliejumi, apibar
styti druska ir pipirais. Vidų
prikimšti paruoštu įkimšimu
(neprigrūsti). mediniais paga
liukais užsegti, kad kepant
kimšimas neišbyrėtų, surišti
kalakuto kojas, s p a r n u s pa
kišti po nugara ir surišti. Pa
ruoštą kalakutą padėti kep
tuve ant grotelių. Kepti 20
minučių.
Tuo tarpu sudėti \ obuolių
,jelly",
sviestą,
priesko
nius, pavirti apie 2 minutes,
kol truputį sutirštės. Padėti į
šalį. Orkaites temperatūrą
sun.jžinti iki 325 laipsnių ir
kepti kalakutą apie 3 vai.
dažnai aplaistant keptuve su
sidariusiu skysčiu. Paskutines
40 minučių kalakuto paviršių
dažnai aplaistyti
paruoštu
obuolių ,jelly" ir prieskonių
skysčiu.

gi? Ar del tos „minimalios in
formacijos" tiek daug studentų
veržiasi į aukštąsias Amerikos
mokyklas? Stebėdama lietuvių
gyvenimą Amerikoj, ji teigia,
kad ...dauguma senbuvių JAV
lietuvių bijo kalbėti lietu
viškai. Jie labai kompleksuoja
del akcento". Gal ta „baime"
yra tik pašnekoves vaizduotėj?
Nes kaip kitaip galima paaiš
kinti lietuvių kalbos klestė
jimą svetimoj aplinkoj per pas
kutinius 50 metų? O kokios
„baimės" vedami, kai kurie
nauji ateiviai tarpusavy kar
tais vartoja rusų kalbą? Vėl ki
tur ji pareiškia, kad „...ame
rikiečių visiškai kitas gyveni
mo būdas, kiti papročiai" ir
kad „...vyresniems žmonėms
labai sunku ten adaptuotis,
nes Amerikoje viskas svetima,
nepriimtina kultūra". Ko ji
tikėjosi, vykdama į nepažįs
tamą šalį? Lietuvos laukų
rūpintojėlių, ar gintarais nu
sėtos Baltijos pakrantės? Nors
Amerikos kultūra jai „nepri
imtina", bet Amerikoj uždirbti
pinigai jos kišenėj skylės, atro
do, nedegina. J i taip pat prisi
pažįsta: „O ir pensija Ameri
koje daug didesnė". Kaip p a 
togu! Stebina j ą ir amerikiečių
vestuvės: r ...baisiai greit bai
giasi... metus planuotos vestu
vės trunka vos septynias va
landas". Ar jos turėtų tęstis
tiek, kiek Lietuvoj? Gal ame
rikiečiams reikėtų vadovautis
senu lietuvišku vestuvių įver
NA, IR NUŠNEKĖJO!
tinimu: „Tai buvo bent vestu
vės! Kad gėriau, tai gėriau!
Į d o m u skaityti Lietuvos Atsibudau t i k trečią dieną
spaudą, bet ir nelengva. Sveti patvory!"
mybėmis nuolat .turtinamą ir
gryninamą" šiuolaikinę lietu
Tačiau keisčiausią nuomo
vių kalbą tiksliai s u p r a s t i nę ji išreiškia, kalbėdama apie
t e g a l i m a , tik gerai m o k a n t Amerikos gamtovaizdį. Pagal
kelias svetimas kalbas. Įdo ją „...JAV t r ū k s t a gražių vaiz
mybių ir keistenybių Lietuvos dų ir jūros su smėlėtu krantų".
spaudoje
tikrai
n e s t i n g a . Na, ir nušnekėk tu man taip!
Vieno Lietuvos dienraščio Atlanto ir Ramiojo vandenynų
liepos ir rugpjūčio puslapiuose bei Karibų jūros skalaujamam
tilpo straipsnis, k u r i a m e „ža kraštui t r ū k s t a smėlėtų kran
lios kortelės" laimėtoja, gyve tu?! Čia kažkas daugiau nei
nanti Čikagoje, išreiškia savo keista. O ką j a u bekalbėti apie
nuomonę apie gyvenimą Ame „gražių vaizdų"
trūkumą!
rikoj. Kalbėdama apie Ameri „Gražių vaizdų" Amerikoj per
kos universitetus, ji sako, kad akis. Neveltui milijonai turis
„paskaitų metu ten teikiama tų per metus čia plūsta jais
minimali informacija". Nejau pasigrožėti. Pašnekovei patar-

nius vagonus ir išveš ūkinin
kus?!" juokės kolegos studen
tai. „Nesąmonė...." 1941 metų
birželį p a m a t ė m e . N e ž i n a u ,
kas buvo kaltas už tai, kad
tada taip mažai buvo žinoma
apie komunizmo tikrovę. Ta
čiau tenka spėti, jog už tai,
kad šiandien Lietuvoje y r a
tiek daug nežinančių apie maskolbernius valdžioje beknisančius Lietuvos Respublikos
p a m a t u s , apie ta., kad jie gre
sia nepriklausomybei ir asme
ninei laisvei, istorija pakal
tins tylinčius intelektualus ir
inteligentus. Jie gi žino, k a s
yra k a s , bei kas iarytina oku
pacijos likučiams atsikratyti,
bet tyli. O jei netyli, tai tik
šnabžda vienas kitam į ausį
neva intelektual zmu apgaub
ta kalba, kurio- toliau nuo
mąstytojų atitolęs balsuotojas
negirdi arba nesupranta.
Tad prisimii.us žuvusiuo
sius, b ū t ų metas p a k r i k u 
siems p a t r i o t a m s s u s i b u r t i ,
intelektualams is aukštybių }
tautos lygumą nusileisti, ko
munizmo aukoms savąjį j a u 
nimą pajudinti, p a t r i o t a m s
laikinai nusisukti nuo vien
materialinių skundų į laisvės
šviesą, ir ją naudoti Lietuvai.
T a d a gal bus prikelti gyvi
mirusieji iš tautinės mirties,
kad įsijungtų į la.svės kovą.
Vilius Bražėnas
Vilnius

Iškepusį p a u k š t i palaikyti
15 minučių prieš pjaustant.
Padažas
Nuo likusio keptuve skysčio
nuimti visus riebalus, pasi
liekant vieną šaukštą pa
dažui. Pamatuoti skystį ir pri
pilti vandens, kad susidarytų
3 puodukai. Į keptuvą (išėmus
kalakutą) įberti 3 šaukštus
miltų ir įpilti 1 šaukštą pasi
liktų riebalų. A n t lengvos
liepsnos pakaitinti, dažnai mai puod.
šant, kol miltai gražiai paru 1 mažas svogūnas, sukapotas
duos. Supilti paruoštą skystį, 1 šaukštelis sukapotų čiob
užvirti ir pavirinti apie 2 mi relių
nutes, kol truputį sutirštės. 1/2 šaukštelio druskos
Jeigu keptuve buvo prikepu 1 nedidelis kepalėlis baltos
sių gabaliukų ir jie pateko į duonos (geriausia — jau kiek
padažą, galima jį perkošti per pastovėjusios;,
supjaustytos
sietelį.
nedideliais
ketvirtainiukais,
Meigu k a l a k u t a s sušaldy apie 12 puod.
tas, jį geriausia atšildyti šal 1 puod. stambiai sukapotų
dytuve — jokiu būdu tai neda „pecan" riešutų
ryti kambario temperatūroje, 1/2 puod. džiovintų serbentų
nes gali atsirasti
gedimo (currants)
bakterijų, kai atšyla pavir 3 puod. be riebalų, sumažinto
šius, o vidus dar tebėra su riebumo viščiuko sultinio
šalęs. Jei reikia skubėti, gali
Nedidelėje keptuvėje ištir
ma kalakutą panardinti šal
pinti sviestą, sudėti morkas,
tame vandenyje, ir, nuolat jį
svogūną, pusę druskos ir pusę
keičiant, pagreitinti atšilimą.
pipirų, pakepinti maišant, kol
daržovės suminkštės, apie 3—4
minutes. Nuimti nuo liepsnos,
Kalakutas su prieskoniais
1/2 puod. sviesto, kambario truputį atvėsinti. Dubenyje
sumaišyti duonos kubelius,
temperatūros
riešutus, serbentus ir dar
1 šaukštas šviežio „sage"
1 šaukštas sukapotų šviežių žovių mišinį, suberti likusią
druską, pipirus, supilti sul
čiobrelių (thyme)
tinį. Uždengti ir palaikyti šal
1 šaukštelis druskos
dytuve, kol reikės prikimšti
1/2 šaukštelio maltų pipirų
1 kalakutas — 12-14 sv. dy kalakutą.
Įkaitinti orkaitę iki 325
džio
laipsnių F. Riebalais patepti
1/3 puod. miltų
su
1 skardinukė be riebalų, su kepimo indą. Sviestą
mažinto sūrumo viščiuko sul maišyti su druska, čiobreliais,
„sage" ir pipirais Atsargiai
tinio
pakelti kalakuto odelę ir su
Prikimšimas
kimšti mišinį, vienodu sluoks
2 šaukštai sviesto
2 sukapotos morkos, apie 3/4 niu ištrinant visą krūtinės

mėsą. Prikimšti kalakutą pa
ruoštu kimšimu, susegti apa
čią pagaliukais, kad neišbirtų.
Surišti paukščio kojas, spar
nus pakišti po nugara ir
surišti. Padėti kalakutą į kepi
mo indą ir kepti apie 3 vai.,
retkarčiais aplaistant susida
riusiu keptuve skysči'.;. Kala
kutas bus iškepęs, jeigu mėsos
termometras, įkištas į storiau
sią kalakuto mėsos vietą (ne
atremtas į kaulą), rodys 180
laipsnių F. Iškepusį kalakutąpalaikyti bent 15 minučių
prieš pjaustant.
Išėmus kalakutą iš keptuvo,
nupilti likusį skystį, nugriebti
nuo jo riebalus. Supilti į puo
dą (galima pirma nukošti per
sietelį, kad nebūtų tirščių),
įmaišyti miltus ir pavirinti 1
minutę, pamažu įpilant pa
ruoštą sultinį. Virti, kol su
tirštės, apie 3 - 5 minutes.
Meigu
neturite
šviežių
prieskonių, galima panaudoti
džiovintus, bet tuo atveju rei
kia pavartoti trečdaliu ma
žiau, kaip šviežių.
—Ką d a r y t i , j e i g u k a l a 
kutas b ū n a p e r sausas?
Atsakymas paprastas — per
ilgai kepė. Šitos problemos
galima išvengti, pasinaudo
jant mėsos termometru. Kai
temperatūra pasiekia 175 ar
180 laipsnių F., laikas išimti
iš orkaitės. Taip pat nereikia
per daug prigrūsti kimšimo,
nes tuomet reikės ilgiau kepti,
kad visas kimšimas iškeptų, o
paukštis per daug išsausės.
Galima kimšimą kepti atski
rame inde toje pačioje or
kaitėje, o į kalakuto vidų
įmesti porą saujų džiovintų
slyvų, kurios duos labai gerą
skonį.
—Labai g r a ž u , kai tele-

tina ateityje savo n u o m o n e s
gerai apgalvoti, p r i e š j a s
patikint spaudos p u s l a p i a m s .
Vytautas Matulionis
Cleveland H t s . O H
LIETUVA PIRMAUJA
SAVIŽUDYBĖMIS
Didžiosios Britanijos dien
raštis „The Independent" sa
vižudybių temą
nagrinėja,
remdamasis P a s a u l i o svei
katos organizacijos p a s k e l b t u
pasauliniu tyrimu „ P r i e v a r t a
ir sveikata".
Dienraštis įvardija, kurios

PASLAUGOS
M'H AK JKB J i VVNK^ SVHBvYIUSIR
GYVYttS DRAIUV1AS.
Agentas Frank Zapoiė ir Ott Mgr
Aukse S K<me kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654. 773-581-8654
STASYS

CONSTRUCTION

Staiiaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas: priestatai:
keramikos plyteles; ..sidings".
..soffiLs",..decks'"...gutters"*.plokšti
ir ..shingle'" stogai; cementas.
dažvmas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetii, tel. 630-241-1912

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S

SIŪLO DARBA

š a l y s p i r m a u j a savižudybių
tarpe". Pirmoji y r a m i n i m a
Lietuva, po to Baltarusija ir
Latvija.
S u s k a i č i a v u s visame pa
saulyje įvykusias savižudybes,
prieita išvados, jog iš gyveni
mo savo valia p a s i t r a u k i a tiek
pat žmonių, kiek žūva kare.
Vidutiniškai k a s 10 sekun
džių iš gyvenimo savo noru
p a s i t r a u k i a viena.- pasaulio
gyventojas, o k a s t n s sekun
des kažkas bando nusižudyti.
V y t a u t a s Šeštokas
Los Angeles, CA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Sm

Landmark

J&m*,

properties m±

Bus. 773-22SWJ761
Ras. 70&42&-7160
MobJ 7736904206
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimą* veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

IŠNUOMOJA
Oak Lawn išnuomojamas
kambarys moteriai.
Labai geras susisiekimas.
Tel. 7 7 3 - 5 0 2 - 1 1 8 1 .

Reikalingi CDL
vairuotojai.
Tel. 630-805-3178.
Reikalingas žmogus, galintis
remontuoti namus ir butus:
lubas, grindis, sienas.
Privalo turėti 2 metų sienų
špakliavimo patirtį.
Tel.773-719-4142. Paulius.
W'indow VVashers Needed!
40.000 per year. We need UX) crevvs
No exp. necessary WU1 train Mušt
have valid driver's hcense and transportation. Mušt be flueni in Enghsh.
LA. McMahon Vv'indovv Vv'asTiing
Chicaao and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.
Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlvsnnimas nuo
$1.500 iki S!.800.
Tel. 901-218-7481.

Išnuomojamas 2 mieg. butas
nerūkantiems be gyvuliukų 1 ar 2
vyresnio amžiaus žmonėms.
Tel. 773-376-6051. skambinti po
6 v.v.

Parduoda
SŪDYTOS SILKES
IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms j a u
dabar!
20 s v a r ų s t a t i n a i t ė — $ 3 5 .
8 svarų statinaitė — $21.
Skambinkite:
708-687-5627.
Pristatome UPS.

Šeima, gyvenanti VVashington IX."
priemiestyje, ieško auklės prižiūrėti
2 mergaites ir atlikti namų ruošos dar
bus nuo sausio men. Galima gyventi
kartu. Darbą calimu pradėti ir anks
čiau. Tel. 301-251-9586, žinute
galima palikti ir lietuviškai.

Discounted Airline tickets from
New York and Chicago to Vilnius
Fregata Tr^vel
250 \Vest 57 Street N'ew York.
NY 10107 Tel. 212-541-5707.

vizijoje m a t o m e p j a u s t o m ą
kalakutą, bet n a m i e nie
kuomet taip gerai neišeina,
m ė s a s u b y r a . Ką d a r y t i ?
Pjaustykite kalakutą, kaip
pjaustote viščiuką. Visų p i r m a
supjaustykite į atskiras dalis.
Pjaustant krūtinę, p i r m a at
pjauti nuo kaulo, tuomet gali
ma nesunkiai supjaustyti rie
kutėmis.

amerikiečių P a d ė k o s dienos
patiekalas prie kalakutienos.

SPANGUOLIŲ SALOTOS
1 (8 uncijų! skardinuke su
trintų ananasų -crushed pineapplej. nusunkus skystį
1/2 puod. spanguolių sulčių
fOcean Spray Cranberry juice
cocktail)
2 šaukštai citrinos sulčių
1 pakelis (3 uncijos) aviečių
želatinos (raspberry gelatin)
1 skardinukė f 16 uncijų) s p a n 
guolių — ,,Whole Berry C r a n 
berry Sauce"
1/2 puod. sukapotų salierų
Sumaišyti ananasų skystį.
spanguolių ir citrinų sultis,
užvirti nedideliame
puode.
Nuimti nuo liepsnos, suberti
želatiną ir maišyti, kol jos
grūdeliai
visiškai
ištirps
Išimtas iš skardinukės span
guoles sukapoti š a k u t e
ir
įmaišyti į želatiną. Palaikyti
šaldytuve, kol pradės stingti,
tuomet įmaišyti a n a n a s u s ir
salierus. Sukrėsti į gražią
formą arba dubenį. Palaikyti
šaldytuvo, kol visiškai su
stings Tai taip pat tradicini.*

A t i t a i s o m e ! Praėjusį tre
čiadieni p a t e i k t a m e brokolių
sriubos recepte y r a korektūros
kiaida: u ž u o t 1/2 p u o d . s v o 
g ū n ų , p a r a š y t a — 12 puo
dukų! Nors su tokiu kiekiu
svogūnų .jau nebebūtu broko
liu, bet svogūnu sriuba, ži
nome, kad lietuvės šeiminin
kės yra labai išmintingos ir
klaidą b e m a t a n t
pastebėjo.
Nuo korektūros kipšiuko nei
virtuvėje negalime apsisaugo
ti...
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G e o r g e W. B u s h į L i e t u v ą v y k s t a k a i p į
l a i s v o s ir t a i k i n g o s E u r o p o s dalą
Atkelta iš 1 psl. lapkričio 21- dentas V. Putin suprastų, kad
22 d. vyks NATO valstybių va nėra jokios priežasties bai
dovų sus tikimas, kuriame mintis NATO plėtros. Baltijos
Lietuva ir dar šešios kandida valstybių narystės NATO yra
tės iš Vidurio ir Rytų Europos naudinga Rusijai", teigė G. W.
tikisi pakvietimo į sąjungą. Bush.
Tą pačią dieną G. W. Bush
Penktadien, G. W. Bush vyks į
Sankt Peterburgą, kur susi iš Sankt Peterburgo atvyks į
tiks su Rusijos prezidentu Vilnių, kur šeštadienio rytą
Vladimir Putin aptarti Rusijos susitiks su Lietuvos vadovu
Valdu Adamkumi bei Latvijos
ir NATO santykių.
„Noriu, jog Rusija ir prezi- ir Estijos prezidentais.
Vilnius ruošiasi JAV prezidento vizitui
Atkelta iš 1 psl. bus riboja Rotušės aikštę, iš savo būsto
mas tik palydos judėjimo me iškeldintas nebus.
tu. JAV prezidento vizito ren
Kaip spaudos konferenci
ginių metu gyvenamuosiuose joje teigė Vilniaus meras Ar
namuose, esančiuose aplink tūras Zuokas, kartu su G. W.
Prezidentūrą ir Rotuše, kur Bush gali atvykti 700-1,000
vyks G. W. Bush susitikimai, žmonių.
nebus galima stovėti prie lan
Nei kokiame viešbutyje
gų ir balkonuose.
apsistos JAV prezidentas, nei
Pasak R. Kairio, nė vienas kokiais maršrutais važiuos per
vilnietis, gyvenantis aplink Vilnių, atskleista nebuvo.
Č e k i j a NATO n a u j o k e i L i e t u v a i p a r e n g ė
„ p i r k i n i ų sąrašą"
Atkelta iš 1 psl. Savo indėlį, kad sąjungai bus labai svarkurio dydis kol kas nežino bus ir Baltijos oro erdvės kont
mas, į šią programą nuo 2003- rolės sistemos prisijungimas.
ųjų mokės ir Lietuva.
Kaip žinoma, Lietuva, Latvija
Manoma, kad Lietuvos ir Estija įgyvendina bendrą
nario mokestis NATO iš viso oro erdvės kontrolės projektą
per metus sieks 12 milijonų li BALTNET, kurio vienas iš re
tų.
gioninių centrų įsikūręs Kar
Be to, J. Vana pabrėžė, mėlavoje.
Prezidento veiklos ataskaita — 500 puslapių
knygoje
Atkelta iš 1 psL klausy teigė A. Brazauskas, dabarti
damasis V. Adamkaus kalbų, nei vyriausybei vadovaujantis
nuolat lygina, kaip elgtųsi jau pusantrų metų.
pats. „Man patinka, kad V.
Beveik 500 puslapių kny
Adamkus tęsia tai, ką ir man goje „Penkeri darbo metai" su
teko pradėti. Tik gailą, kad V. dėti prezidento interviu, pa
Adamkui nepasisekė su vy reiškimai, laiškai ir kita jo ka
riausybėmis. Normalioje, soli denciją iliustruojanti rašytinė
džioje valstybėje tokia dažna bei foto medžiaga.
vyriausybių kaita negali būti",

Kitu žvilgsniu*.
APIE TĖTĮ
Pirmieji
prisiminimai
kažkodėl susiję su žvejojimu ir
grybavimu — tai vienas sma
giausių mudviejų su tėvu, o
gal ir visos šeimos, pomėgių.
Tik grybaujam mes labai
skirtingai — tėtis atidžiai, vos
ne keliais apeina kiekvieną
krūmelį ir iš nematomų sa
manų kauburėlių traukia „be
skaičius", mažyčius baravy
kus, pro kuriuos aš praeičiau,
net dėmesio neatkreipęs... O
aš lekiu dideliu greičiu, steng
damasis nugrybauti kuo di
desnį miško plotą — mane
labiau traukia tie didieji...
Reikia pastebėti, kad grybavi
mo varžybas beveik visada lai
mi tėvukas. Kaip ir šachma
tus... Užtat šiokią tokią vai
kystėje moralinės nuoskaudos
kompensaciją patirdavau ir
tebepatiriu, žvejodamas Aisete lydekas — šioj srity man
kartais irgi neblogai pasiseka.
Raidę V. šalia Vytauto pri
sikabinau kokiais 1980 me
tais, kaip literatūrinio pseu
donimo formą — tuomet, kai
studijavau Vilniaus univer
sitete ir pradėjau spaudoj
spausdinti pirmuosius eilėraš
čius bei straipsnius — reikėjo
kaip nors atsiskirt nuo tėvuko,
kurio spaudoj irgi nemažai
visokių straipsnių būdavo. Gal
įkvėpė Antano A Jonyno pa
vyzdys, nežinau... Dabar gal
rinkčiausi Vakaruose naudo
jamą nuorodą — jnr. O gal iš
viso būčiau koks nors Šatrijos
Raganius n , nes tas Vytautas
V., deja ne visada padėų gelbsti.
Skaitytojai dažnai mus painio
ja ir kartais tėvukui tenka iš
girsti sutrikusių jo gerbėjų
kritiką, kurie neįsivaizduoja,
kaip tokias nesąmones garbus
profesorius gali rašyti. (Daž

niausiai jie tiesiog būna ne
atkreipę dėmesio į tą nuorodą
— V.) Nors tėvukas irgi pa
kankamai nesąmonių parašo
— tai nesvetima ir jam... Pvz.:
jūroj žuvys iki kelių
tarp mažų mažų žuvelių
plaukiojo banginis
tokio mielo veido
gėręs ir ištinęs
jis fontaną leido
Vienodi vardai — ar lengvi
na gyvenimą, ar sunkina? Ir
taip, ir taip — nelygu, kokia
situacija. Jeigu susistabdo
policininkas kairiųjų pažiūrų,
tai tada — šakės... Dėl menk
niekio nuskalpuos maksimu
mą. O jei dešinysis — kitą
kartą tik pabara ir nenori pa
baudos imti. Tai pasišnekam
maloniai kaip žmonės — o tai
atlikti su policininku yra tik
rai ypatingas malonumas.
Ypač kai sėdi be darbo ir kiše
nėje vėjas...
Aišku viena — būdamas
Petras, jausčiausi laisviau, o
jei dar būčiau Antanavičius,
tai iš vis gyvenčiau kaip visi
žmonės. Kai tėvuką išrinko
Sąjūdžio pirmininku — jau
tada supratau, kad dabar man
batai — mano privatus gyve
nimas bus stebimas, visokie
gandai papildys lietuvišką ir
šveicarišką tautosaką.
Turiu du sūnus — vienas
jų Gabrielius, kitas Jonas. Su
vardu žmogus paveldi ir
kažkokį likimą, charakterį.
Gal dėl to man gana dažnai
užeina noras Lietuvą išva
duoti — nuo baimės, pavydo,
neteisybės, nemeilės... Visa
tai gana donkichotiška, tad
noriu, kad nors mano sūnus

* JAV prezidento George
W. Bush saugumą Vilniuje
turintys garantuoti Amerikos
slaptosios tarnybos agentai
šokdina ne tik savo kolegas —
Vadovybės apsaugos departa
mento (VAD) pareigūnus. Iš
patikimų šaltinių „Lietuvos
žinios" sužinojo, jog savą tvar
ką amerikiečiai bandė įvesti ir
nurodymus duoti Vilniaus oro
uosto, į kurį turėtų atskristi
„Air Force One", vadovams ir
net vienos sostinėje esančios
ligoninės medikams. Neatme
tama galimybė, jog kai kurias
Didžiojoje gatvėje esančias
parduotuves ir restoranus vi
zito dienomis gali būti pa
siūlyta uždaryti, o gyventojų
paprašyta nebūti namie.
* Į Vilnių sugrįžo Lietu
vos verslininkės, kurias kar
tu su kitų valstybių dele
gatėmis lapkričio 14-ąją Bal
tuosiuose rūmuose Vašingto
ne priėmė JAV prezidentas
George W. Bush. Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Suomijos,
Rusijos ir JAV atstovių susi
tikimas su JAV vadovu vietoj
numatytų 10 minučių užtruko
beveik valandą. Viena iš
„Švyturio" alaus daryklos va
dovių Džiuljeta Armonienė
yra gavusi kvietimą šios sa
vaitės pabaigoje dalyvauti su
sitikime su G. W. Bush ir Vil
niuje.
(LR, Elta)

* Politikų žmonos veržia
si į valdžią. Kristinos Bra
zauskienės pėdomis mėgina
pasekti ir Nijolė Šustauskienė. Trečioji V. Šustausko
žmona Nijolė vyro vadovauja
mos Lietuvos laisvės sąjungos
(LLS) kandidatų į Vilniaus
miesto tarybą sąraše įrašyta
pirmoji. Antroji premjero A.
Brazausko žmona K. Brazaus
kienė savo vyro vadovaujamos
Socialdemokratų partijos kan
didatų į sostinės tarybą sąraše
įrašyta trečioji.
(LR, Elta)
* Šiemetiniai kandidatai
į prezidentus t u r ė s bloges
nes sąlygas agitacijai nei
praėjusių valstybės vadovo
rinkimų dalyviai. Valstybė
prezidento posto siekiantiems
politikams agitacijai duos ma
žiau pinigų. Dauguma „Res
publikos" kalbintų politikų
tvirtino neketiną prašyti ap
saugininkų, tačiau neatmetė
galimybės, jog apsaugos gali
prireikti ateityje.
(R, Elta)
* Savivaldybių tarybų
rinkimuose dalyvaus 26
politinės partijos, spėjama, jog
jos iškels apie 10,000 kandi
datų. VRK pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas atkreipė dė
mesį, kad kol kas nėra aišku,
kiek bus iš viso kandidatų į
savivaldybių tarybas. „Tik
gruodžio 4 dieną apygardų
rinkimų komisijos paskelbs
konkrečius įregistruotų kandi
* Lapkričio 15 dieną tur datų sąrašus. Tuomet ir bus
tingiausias Lietuvos politi žinoma, kiek kandidatų iškel
kas Seimo narys Viktoras Us- ta iš viso", teigė jis. (KD, Elta)
paskich Kėdainiuose atidarė
* Vilniuje sparčiai kyla
naują ir vieną didžiausių pra
mogų centrų Baltijos vals nauji, remontuojami nuo
tybėse — „Vikondą". V. Us- sovietų laikų išlikę viešbu
paskich priklausantį pastatą čiai. Spėjama, kad per pu
tradiciškai pašventino Tėvas santrų metų kambarių sos
Stanislovas. Įspūdingų rengi tinės viešbučiuose padaugės
nių metu „Vikonda" gali sutal dvigubai. Jei per tą laiką ati
pinti apie 1,000 žmonių. Dvie tinkamai neišaugs viešbučiuo
jų aukštų pastate įrengtas se gyvenančių svečių skaičius,
restoranas, trys barai, kam sostinės apgyvendinimo įstai
barys su netradiciškais bal gos bus priverstos mažinti
dais, biliardo stalai, žaidimų paslaugų kainas arba kurti
naujus verslo modelius. (R, Elta)
automatai.

* „Alytaus kolonijoje ne
buvo tvarkos ir, matyt, dar
ilgai nebus. Narkotikų ten
gali gauti ir vartoti bet kada.
Mano supratimu, tokia padė
tis yra todėl, kad tiek šios
įstaigos, tiek Kalėjimų depar
tamento vadovybė ją toleruo
ja", sakė jau kelios dienos nuo
darbo nušalinta Alytaus griež
tojo režimo pataisos darbų ko
lonijos medicinos tarnybos
viršininkė Lina Macaitienė. Ji
įsitikinusi, kad Lietuvoje vei
kia gerai organizuota narkomafijos sistema, kurios viena
grandis — įkalinimo įstaigos.
* Atlėgus konkurso „Mis
nelaisvė" žavesiui, daugelis
tarsi praregėjo, kad plojimai,
prizai ir žiūrovų simpatijos
teko nusikaltėlėms. Panevėžio
bendrojo režimo pataisos dar
bų kolonijoje vykusio renginio
metu pasklido informacija,
kad kai kurios konkurso da
lyvės yra teistos už žmog
žudystes. Arūnui Valinskui
siūlomos naujos idėjos — su
rengti konkursus „Misteris
Žudikas" ir „Mis Sąvartynas".

galėtų ramesnį likimą susi
rasti.
Atsitinka daug kvailų is
torijų, susijusių su mano
pavarde, dauguma jų kažkodėl
susijusios su policija. Neseniai
vienas policininkas, negalė
damas patikėti, kad „tokią
stambią žuvį pagavo, egzami
navo mane — kiek seserų
turiu, kur gyvena ir t.t. Po
licininko žinios apie mano šei
mą buvo iš tos operos — „Vila
Šveicarijoj, tėvas milijonie
rius, sesuo bankininkė..." Ta
čiau kai sužinojo, kad jo infor
macija netiksli — kad vilos
nėra, tėvas nemilijonierius, o
sesuo viso labo dirba mokyklo
je muzikos mokytoja ir galų
niekaip negali sudurti — po
licininkas atrodė stipriai ma
nimi nusivylęs. Net paskambi
no per raciją kolegai pasi
guosti ir sako:
— Tai ką tu ten man sakei,
kad ji bankininkė... Pasirodo
mokytoja...
Kažkada vieno bulvarinio
laikraščio žurnalistų bendruo
menė turėjo puikią progą
pasipiktinti, kai neiškentęs
pastovaus melavimo, mano tė
vukas juos išvadino „šunauja".
Nors tėvukas tikriausiai ne
turėjo galvoje visų žurnalistų,
o tik tuos, kurie meluodami
savo skardžiais kiemsargių
balseliais loja į vienus vartus,
pažeisdami pagrindinį sąži
ningo teismo ar sąžiningos
žurnalistikos principą „Išklau
sykime ir antrąją pusę".
Praėjo kiek laiko, skambus
terminas „šunauja" lyg ir už
simiršo. O tas nedorėlis Vy
tautas Landsbergis dabar
spaudos yra tiek „apdorotas"
už nenuolankų požiūrį posovietinėn žiniasklaidon, kad vis
rečiau beleidžia sau pavadinti
daiktus tikraisiais vardais...
Visgi universali žodžio „šu
nauja" semantika vis tik lei
džia šį terminą taikyti žurna
listikai apskritai, net nesi

bei ypatingų pedagoginių su paimti įkaitais ir taip bandyti
Atsimenu, jaunystėje bu
gebėjimų turintis žmogus. Tai šantažuoti tėvą. Vieną vakarą vau atmintinai išmokęs vieną
drąsus ir atviras žmogus, ne aš atvažiuoju pabudėti prie jo eilėraštį — pabandysiu pa
mėgstantis melo bei veidmai Parlamento ir šiaip ne taip per cituoti jį iš atminties:
nystės, dažnai kitiems į akis apsaugas ir barikadas prasi
Mieloji, tu miegi ir negirdi
tiesiai sakantis tai, ką galvoja. braunu iki tėvuko. Naktis —
Kaip
tyliai
snaigių
Tai puikus pasaulio kultūros jis groja savo kabinete, po
spygliai lūžta, kaip
ir istorijos žinovas, tai mielas švarku pasivilkęs neperšau
Sulipdo tuščią gūžtą
senelis — šachmatų partneris namą liemenę, ant stalo guli
laikinai
ar muzikos mokytojas savo kažkokie tekstai — tarp atsi
Kaip daug lėtai prikrinta
anūkams. Kaip ir visi Šios že šaukimų ir kreipimųsi į pa sniego
mės gyventojai, taip ir šis pro saulio galinguosius,
guli
Ir nieko nesidaro, nieko...
fesorius turi ydų — gal kartais kažkokie tekstai, parašyti
Vytautas V. Landsbergis
jis atrodo per daug kate eilėmis.
(kino režisierius)
goriškas ar pernelyg pasitikin
tis savo aplinkos žmonėmis
(ypač, jei kalbėtume apie bū
tąjį laiką, tai pastebėtumėme,
kad jį galima būtų įtraukti į
rekordų knygą vien už tai,
kiek politikai Lietuvoje jo dė
Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo
ka atėjo į politinę areną, ta
čiau beveik visi jį paliko, iš
draugams, vaikams, anūkams, giminėms
davė. Antra vertus — tikro
ir pažįstamiems (pirmą kartą
mąstytojo kelias ir yra vie
prenumeruaiarrt lik $65.00 metams JAV)
natvė...).
Mae nusiųsime gražų
Tačiau Lietuvoje gyvena ir
pranešimą, kad JCs
kitas profesorius Landsbergis,
užprenumeravote
sukurtas bulvarinės žiniasklaidos ir Vytauto Šerėno —
DRAUGĄ
tai bjaurus, pagiežingas se
jų vardu.
niokas, turintis totalitarinių
ambicijų, nekenčiantis rusų
bei visus dorus Lietuvos žmo
nes vadinantis „šunauja". Šis
fantomas — nežinau net, gal
jis net sukurtas kokių užsie
nio slaptųjų struktūrų užsaky
mu, ar tiesiog iš tradicinės
lietuviškos pagiežos ir noro
turėti atpirkimo ožį — bet jis
dažnai yra gal net gyvesnis už
tikrąjį Vytautą Landsbergį,
kurį aš pažįstu ir kuris yra
vana*. ps»am» _
visiška V. Šerėno priešingybė.
Mat tikrojo profesoriaus Vy
tauto Landsbergio žmonės ne
Adresas
mato, o štai spaudą ir TV mato
*»s»Va, 2Jp code
visi...
Vienas keistas prisimini
mas.
Oavmnaįaz
Kelios naktys prieš sausio
tortai pavalo*
13-ąją. Aš ir mano šeima slap
tomis esame išvežti į Drus
Arte—iii
kininkus, nes buvo gauta ži
tHėttlį* lip cndA
nių, jog mus KGB ketina

stengiant ką nors įžeist. At
virkščiai — geras šuo turi
tokių puikių savybių (uoslė,
nuojauta), kurių kitas žurna
listas galėtų tik pavydėt.
Juk kas gi blogo yra „šuny
je"? Nuo neatmenamų laikų
mums įskiepyta, kad šuo —
žmogaus draugas. Akivaizdu,
kad abi specialybės — šuns ir
žurnalisto — Lietuvoje turi be
galo gražių paralelių. Jas abi
galima būtų lyg ir pateisinti
net tuo atveju, kai yra lojama
ir be jokios priežasties, tarkim
— mėnulio pilnatis... Arba
ėdalas ne tas paduotas buvo.
O jei šeimininkas užgėrė ir
šuns nešeria trečia diena —
tąsyk lojimas išvis pateisina
mas. O kur dar tautosakos
perlai — „šuo loja, karavanas
eina". Čia jau galima ginčytis
iki beprotybės — ar karavanas
sustotų, jei šuo nelotų? O gal
karavanas nueitų ne tuo
keliu...
Žurnalistai turi visas tei
ses teigti, kad karavanas tik
rai nueitų ne tuo keliu, o kara
vanas tiesiog turi eiti, kur jam
reikia. Tokia jau karavano
prigimtis. Aišku, gali kara
vanas ir sustoti bei pradėti,
tarkim, loti ant šunų, kaip
kažkada pasielgė mano tė
vukas, padarydamas nedova
notiną diplomatinę klaidą.
Taipogi tautos išmintis
byloja, kad šuo (vilkas, hiena)
yra miško sanitarai ir jų dar
bas visus paliegusius papjaut.
Toks darbas, sakytume, yra
netgi kilnus — taip sustabdo
mos ligos ir epidemijos. Tad
kažkaip žurnalistas ar kokio
dienraščio redakcija, pavadin
ta „šunauja", turėtų tik ap
sidžiaugti už tokį gražų jų pas
tangų įvertinimą.
Drįsčiau teigti, kad Lie
tuvoje gyvena du profesoriai
Vytautai Landsbergiai. Vienas
jų — tai mano tėvukas, kurį
gerai pažįstu asmeniškai —
tai geros širdies, tolerantiškas

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 20 d., trečiadienis

Mielam kaimynui

A. t A.
MEČISLOVUI SKRUODŽIUI
m i r u s , A m b e r T e r r a c e gyventojai Lemonte,
n u o š i r d ž i a i užjaučia žmoną PRANUTE, sūnų
AIDĄ i r d u k r ą DAINĄ, a n ū k ą ir anūkes MA
R I Ų , V I L I J Ą , SVAJĄ ir GENOVAITĘ, žentą
ALOYZĄ, m a r č i ą J U D Y ir seserį JONĘ Lietu
voje.
Česlovą
Bačinskienė
Dalia
Barzdukaitė
Irena
Barzdukienė
Sofija Beigienė
Irena Boreišienė
Aldona ir Juozas Brizgiai
Justinas
Dėdinas
Genovaitė
Juodikienė
Leonidą ir Gediminas
Kazėnai
Regina ir Kazimieras
Kreivėnai
Ona Mažionytė
Stasė ir Petras
Miliauskai
Irena ir Algirdas
Putriai
Marytė ir Vladas Ruzgai
Regina
Sabaliūnienė
Bronė
Sadauskienė
Raminta ir Vladas Sinkai

* Tęsiant spalio 27-ąją
Šilutės rajono J u k n a i č i ų
gyvenvietėje dingusio šešia
mečio Juozo Kumpio paieškas,
Lietuva netikėtai kreipėsi pa
galbos į Karaliaučiaus srities
teisėsaugininkus. Pareigūnai
gavo informacijos, kad į J.
Kumpį panašus berniukas
spalio 27-ąją kirto Lietuvos ir
Rusijos valstybių sieną.
* P r i e š penkerius m e t u s į
JAV gyventi išvykusi lie
tuvė Ramunė Senkuvienė
savo elgesiu pašiurpino New
York'o gyventojus. Viena šei
ma slapta vaizdo kamera nu
filmavo, kaip aukle dirbanti
lietuvė kratė jų penkių mė
nesių sūnų, mušė jį per pa
kaušį, susierzinusi metė ant
lovos ir prievarta bandė mai
tinti, šią prievartos prieš
kūdikį sceną parodė JAV tele
vizija.
(LR, Elta)

A. t A.
JUOZUI c m u i
m i r u s , n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e žmoną SOFIJĄ,
s ū n ų R O B E R T Ą , d u k r a s AUŠRĄ ir RAMUNE
s u j ų š e i m o m i s bei k i t u s gimines ir artimuosius.
Petkūnai

Geriausia kalėdini dovana
DRA UGO prenumerata!

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
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ČIKAGOJE IR
Latvijos Nepriklausomy
b ė s 84-erių metų sukakties
iškilmingas paminėjimas vyks
lapkričio 23 d.. 5 vai. p.p.. Lat
vių namų patalpose. 6551
West Montrose Ave. Chicago.
Programoje: iškilmių aktas,
sveikinimai, koncertas, po to
bendri šventes pietūs ir pra
mogine muzika. Lietuviai ir
kiti baltiečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti šioje jubilie
jinėje šventėje. Daugiau infor
macijos teikia Rūta Zirne tel.
773-275-5273.

APYLINKĖSE

KVIEČIAME „KANKLIŲ "KONCERTAN
JAV LB Kultūros taryba
(pirm. M. Remienė) rengia
liaudiškos muzikos ansamblio
„Kanklės" koncertą. Ansamb
liui vadovauja Lietuvos Muzi
kos akademijos profesorė Lina
Naikelienė. Ansamblio sudėtis
nuo paskutinio pasisvečiavimo
Amerikoje kiek pasikeitusi —
išgirsime birbynininką Iman
tą Andriūną ir solistę Joaną
Gedmintaitę.
Kankliavimo menas Lietu
voje žinomas senokai. Pirmą
kartą kanklių vardas pami
nėtas Liudviko Rėzos 1625
metais Jono Bretkūno išleis
t a m e psalmių vertime. Latviai
kankles
vadina
„kokles".
Mokslininkai teigia, kad iš šio
baltiško pavadinimo ir suo
miai pasiskolino „kantele", ka
relai — „kandeleh" ir kt.

L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s 84
m. į k ū r i m o s u k a k t i s b u s
p a m i n ė t a l a p k r i č i o 24 d..
sekmadienį. Šaulių namuose,
Čikagoje. Minėjimą rengia ramovenai kartu su birutietemis
ir šauliais. Minėjimas prasi
dės vėliavų pakėlimu J a u n i 
mo centro sodelyje: 10 vai.
ryto Mišios t. jėzuitų ko
plyčioje. J a s a u k o s kun. K.
Ambrasas. S J . giedos Vilija
Kerelyte. prie vargonų —
muz. Manigirdas Motekaitis.
Po Mišių apeigos prie Laisves
V i s u o t i n i s s p o r t o v a d o v ų kovų paminklo, o pats minė
s u v a ž i a v i m a s , turėjęs įvykti jimas Šaulių salėje prasidės
lapkričio 16 d., nukeltas į 12 vai. Pagrindinis kalbėtojas
lapkričio 30 d. Vieta lieka ta — Algis Regis, meninė dalis
pati — Cleveland. OH. tik pro — Algimanto Barniškio. Po
Duomenų apie kankles, seną
minėjimo užkandžiai ir ka
grama bus kiek praplėsta.
baltų muzikos instrumentą,
vutė. Kviečiama visuomenė
turime labai nedaug. Muzie
K a u n o a r k i v y s k u p a s m e  gausiai dalyvauti, organizaci
juose
daugiausia
išlikusių
t r o p o l i t a s S i g i t a s T a m k e - jos kviečiamos su vėliavomis.
XVTII-XIX amžiaus kanklių,
v i č i u s , S J . lankysis Ameri
kurios y r a nukirstos trapecijos
koje gruodžio 4-15 d. Ketvir
Venezuelos
L i e t u v i ų formos, paprastos, be puoš
tadienį, gruodžio 5 d.. St. Xa- d r a u g i j o s Čikagoje metinis
menų. P a t y s žymiausi kankli
vier universitete. Cinncinnati. susirinkimas įvyks lapkričio
ninkai, gaivinę ir propagavę
OH. jam bus įteiktas St. Fran 21 d., ketvirtadienį. 1 vai. po
kanklių muziką, buvo vyrai —
cis Xavier medalis už heroiz piet. Šaulių n a m u o s e , 2417
vargonininkas P r a n a s Pusku
mą, parodytą ginant Lietuvos VV. 43 Str. Visi nariai kvie
nigis, Stasys Rudys iš Kreke
Katalikų Bažnyčią okupacijos čiami dalyvauti.
navos. XLX amžiaus pradžioje
metais ir už nuopelnus, stei
Lietuvos kaime kanklės buvo
Čikagos
pietvakarinės
giant bei leidžiant ..Lietuvos
populiarios — kankliuodavo
Katalikų Bažnyčios Kroniką". m i e s t o d a l i e s k a l ė d i n i s pa
ištisomis šeimomis. Kol d a r
Pirmasis ..Kronikos" numeris radas šiemet vyks šeštadienį,
nebuvo paplitę trankesni mu
išleistas 1972 m. kovo mėn. lapkričio 23 d.; prasidės 1:30
zikos i n s t r u m e n t a i (konstantiŽymenį arkivysk. Tamkevičiui vai. p.p. prie 63-iosios ir Tripp
na ar armonika, bandoneonas,
įteiks Xavier universiteto Psi Ave '4200 VVesu ir eis 63 gat
smuikas) kaime kanklėmis
chologijos profesorius emeri ve į rytus iki VV'estern Ave. Pa
grodavo vestuvėms, krikšty
radą rengia 63-osios gatvės
tus Vytautas Bieliauskas.
noms, nuotakų palydoms iš
..Growth Commission". Kaip
namų.
D a i l . Liucijos K r y ž e v i č i e  ir visi paradai, š i a m e žygiuos
n ė s personalinės dailės darbų ir orkestrai, ir važiuos ugnia
Kanklių
darymas
turėjo
parodos atidarymas bus šį gesiai, įvairiai papuošti auto daug liaudiškos magijos, pa
šeštadienį, lapkričio 23 d.. 6 mobiliai, bus ir Kalėdų sene pročių. Buvo teigiama, kad
vai. vak.. Čiurlionio galerijoje, lis... Maloni proga visai šeimai medį k a n k l ė m s daryti reikia
Jaunimo centre. Čikagoje. Visi praleisti valandėle k a r t u ir kirsti (o ypač, kai reikėdavo jį
maloniai kviečiami atvvkti.
pamatyti paradą.
išskobti), kai laidoja žmogų.
Spaudos draudimo metais Lie
tuvos ir užsienio (Sankt Peter
burge, Varšuvoje, Krokuvoje,
Rygoje ir kt.) lietuvių tarpe
formavosi tautinis atgimimas.
Dėl to 1901-1915 metais Kau
no vargonų statytojas J . Garalevičius pagamino ir išplatino
apie du tūkstančius kanklių.
Buvo surengti ir pirmieji
kanklininkų koncertai. Pra
nas P u s k u n i g i s S. Banaičio
spaustuvės darbininkų kankli
ninkų aštuonių žmonių or
kestrą p a r e n g ė koncertui. Pir
masis šio orkestro viešas pa
sirodymas įvyko 1916 m. sau
Liucija Kryževičiene. ..Žiedas". Akvarelė. 2001.
sio 13 d. Kaune. Pirmąją
kanklių mokyklą suorganiza
ĮDOMIOJI SKILTIS
vo Pr. Puskunigis prie Kauno
karo muziejaus 1923 metais, o
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS pijos bažnyčios ir karmelitų j a u 1925 metais įsteigta Lietu
vienuolyno istorijos bruožai".
vos kanklininkų draugija (pir
DRAUGIJOS KNYGA
Kiekvienos t a u t o s k u l t ū r a
mininkas J. Bendorius). 1930
turi atramų, apie k u r i a s gal
metais atidaryta ir speciali
vojama, bandoma
suprasti,
Kanklininkų muzikos mokyk
aiškinti. Dažniausiai tos atra
la (direktorius Pr. Puskunigis)
mos ir yra kultūros kūrėjai.
su trejų metų mokymo progra
M. Mažvydas davė lietuvių
ma. P e r dvejus metus joje
kultūrai esminį postūmį
mokėsi apie 300 kanklininkų.
rašyti, mokytis ir k u r t i lietu
1940 m e t a i s Vilniuje įsteigia
viškai. K. Donelaitis pakėlė
mas M. K. Čiurlionio liaudies
lietuvišką žodį - prasidėjo lie
meno ansamblis (vad. Alfon
tuvių literatūra. S. D a u k a n t a s
sas Mikulskis), kanklių or
žengė
dar
vieną
svarbų
kestrui vadovauja Ona Mi
žingsnį. Jis privertė istoriją
kulskienė. Iš D.P. stovyklų at
pasisukti taip. kad būtų maty
vykę Amerikon buvę ansamb
ti ir Lietuva, ir lietuvių t~uta.
liečiai, stengėsi neišsibarsty
S. Daukantas k ū r ė istoriją.
ti, būti k a r t u . M. K. Čiurlionio
Tauta be istorijos lieka ver
ansamblis tęsė veiklą Cleve
giškos sąmones. D a u k a n t a s
land, O n i o , k a r t u su įkūrėju
jautė, kad lietuviai turi d a u g
Alf. Mikulskiu ir liaudies ins
pulsuojančiu kultūros versmių
trumentų
orkestro
vadove
- pirmiausia t a u t o s a k ą . S.
Ona Mikulskiene. Ansamblis
Daukantas
buvo
vienas
ilgus m e t u s džiugino lietu
Žemaičių kultūros draugijos pirmųjų lietuvių t a u t o s a k o s
višką visuomenę.
išleista
knyga
..Žemaičių rinkėjų ir vertintojų.
Amerikoje A. Vanagaitis su
praeitis", skirta Simono Dau
Knygos kaina 8 dol.. pride
kanto 200 metų jubiliejui.
dant 8.75^ mokestį užsisa kūręs savo „Dzimdzi-Drimdzi"
Leidinį sudaro trys skyriai. kantiems IL valstijoje. Vienos būrelį, propagavo kanklių mu
Pirmojo straipsniuose nag knygos
persiuntimo
kaina ziką. 1955 metais įsikuria ir
rinėjama S. Daukanto kūryba 3.95 dol., už kiekvieną papil Čikagoje, B. Pakšto vadovau
ir gyvenimas, kitos su juo su domą knygą - 1 dol. mokestis, jamas, kanklininkų ansamb
sijusios realijos.
įsigyti norimų knygų galite lis, kuris gyvavo dvidešimt
Antrasis skyrius - Žemaiti ..Draugo" knygynėlyje, adresu metų.
Apie 1996 metus Čikagoje
jos praeitis, veikėjai ir tyrinė 4545 VVest 63rd S t r e e t , Chica
tojai.
go. IL 60629. T e i r a u k i t ė s tele pradėjo koncertuoti profesio
nali kanklininke baigusi Vil
Trečiasis skyrius - V. Didž- fonu 773-585-9500.
niaus Muzikos akademiją, bu
petno studija ..Linkuvos para
Parengė Vitalija P u l o k i e n ė

vusi Prano Tamošaičio liau
dies muzikos ansamblio „Su
tartinė" dalyvė, Daiva Kimtytė, kurios solinis skaidrus
kankliavimas d a r nepamirštas
Čikagoje. 1998 merais, įkūrus
Lemonte ir Čikagoje Meno mo
kyklėlę, buvo įsteigtas kanklių
skyrius, k u r i a m
vadovauti
pakviesta Daiva Kimtytė. Me
no mokyklėlės kanklių klasės
moksleivės sudarė pagrindą
grupei „Gabija".
„Kanklių" programoje šalia
ansamblio atliekamos klasikos
yra ir šuolaikinės interpretaci
jos kūrinių. Daug dainų, ku
rias atliks ne tik solistė, bet ir
muzikantai. Tai dažnai prak
tikuojami dalykai, kada groja
ma ir dainuojama.
„Kanklių" ansamblis išaugo
iš 1971 metais įkurto Kanklių
trio (kažkada P r a n a s Tamo
šaitis, įkūręs Muzikos akade
mijoje „Sutartinės" ansamblį,
kuris 1957 metais Maskvos
pasauliniame j a u m m o festiva
lyje kartu s u solistu Virgili
jum Noreika pelnė aukso me
dalį, padėjo pagrindus to
kioms ar panašioms savaran
kiškoms liaudies instrumentų
muzikinėms grupėms atsiras
ti).
„Kanklės" surengė šimtus
koncertų, įrašė daug kūrinių į
Lietuvos radijo fondus, išleido
audio juostelių ir kompaktinių
plokštelių. Ansamblis j a u pa
žįstamas ne tik Amerikoje,
j a m ne kartą teko garsinti Lie
tuvą
Danijoje,
Vokietijoje,
Prancūzijoje ir kitose Europos
valstybėse. Visą liaudiškų ins
trumentų arsenalą atsiveš an
samblis. Čia išgirsime ir lumz
delius, ožragį, skudučius, Sek
minių ragelį ir t.t.
„'Kanklių' ansamblio muzi
ka, lyg ir atgaiva liaudiškos
muzikos mylėtojams. Atlieka
ma muzika priartina tautie
čius, gyvenančius užsienyje,
arčiau tėvynės, suteikia gali
mybių pažinti tėvynės dvasi
nius lobius" — teigia komp.
Antolijus Lapinskas.
„Kanklių" ansamblio kon
certai vyko: lapkr. 16 d., sekma
dienį, 7 v.v. Maspeth, NY;
lapkričio 17 d., sekmadienį, 2
vai. p.p. Baltimorėje, MD;
Vyks lapkričio 23 d., šeštadienį,
6:30 v.v. Cleveland, OH; lap
kričio 24 d., sekmadienį, 12:30
v. p.p. Lemont, IL PLC Lietu
vių fondo salėje; lapkričio 25
d., pirmadienį, 8 v.v. Madison
WI, University of Wisconsin,
WI; lapkričio 26 d., antra
dienį, 12 vai. Madison, WI,
sostinės kapitoliuje.
Maloniai kviečiame visus į
šį nuostabų koncertą.
Ligija T a u t k u v i e n ė

„Kankliy" ansamblio vadove Lin

Poezijos vakaro, vykusio lapkričio 15 d. Jaunimo centre. Čikagoje, dalyviai ir svečiai. Pirmoje eilėje iš kaires:
poetes Nijole Jankutė-l'žubaliene. Egle Juodvalke. Vilija Vakarytė: antroje eil.: Terese Pautieniute-Bogutienė,
Violeta Pakalnišliene
J o n o Kuprio nuotrauka

ATIDUOTA DUOKLĖ POEZIJOS MŪZAI
Čikagoje, vėlų penktadienio skaitė eilėraščius, pasirinkę
vakarą. Jaunimo centro ka įvairias temas, kurios su
vinėje, vyko literatūros vaka kūryba ir per kūrybą reiškėsi
ras ..Pavasaris rudenį". Vaka įvairiausiais pavidalais.
ro rengėjai - Lietuvių rašytojų
Nijolė
Jankutė-Užubaliene
draugija, sukvietė išeivijos skaitė airių rašytojo prozą
poetus paskaityti savo eilių, poezijoje, taip pat pora savo
pristatyti
naujai
išleistų eilėraščių.
Vilija
Vakarytė
knygų. Atiduoti duoklės poezi pristatė ciklą ..Vaizdai iš Lie
jos mūzai susirinko gerai tuvos". Vasarą Lietuvoje atos
žinomi ir J a r visai jauni togavusios poetes eilėraščiai išeivijos poetai bei prozinin prisiminimai, pojūčiai ir patir
kai.
tis.
Pasveikinimu ir padėka, va
Labai originaliu eilėraščiu
karą
pradėjo
Lietuvos ..Organizavimasis", savo kūry
rašytojų draugijos pirmininkė, bą pristatė Teresė Pautieniūtė
Stasė Petersonienė. Progra -Bogutienė. Autorė
minėjo
mos vadove. Daiva Karužaitė, daugiau rašanti anglų kalba,
pasidalino mintimis apie poe tačiau jos humoristiniai eilė
ziją. Ir iš tiesų, kas ji. toji dva raščiai puikiai perteikė poetės
sia, nušvitimo akimirką pade ..dialogą su savimi".
danti išreikšti mintis?
Eglė Juodvalke skaitė savo
Lietuviu poezija nuo seno naujai išleistos knygos išt
yra paženklinta šventumu. raukas. Dalyvavusi Frankfur
Pirmoji lietuviška eiliuota kal to knygų mugėje autore mielai
ba, pradedant Mažvydu, buvo pasidalino keliones įspūdžiais.
sakraline. Poezija, ne vien ..Lietuva sublizgėjo, buvo pui
žodžio, bet ir įtaigos menas, kiai pristatyta. Iš visų auto
intonacija
ir
sakraliniu rių, atstovavusių Lietuvą, bu
skambėjimu pasakanti dau vome keturios moterys, todėl
giau nei tiesioginėmis reikš jautėmės dėmesio centre. Vo
mėmis. Kadaise ji laikyta kiečiai smalsavo, gal moterys
šventa, o tie kurie ją kūrė. va Lietuvoje diskriminuojamos?"
dinti išrinktaisiais, dievų pasi
Rašytoja ir poete E. Juod
rinktais pranašauti. Pagal šią valke parodoje pasigedo poezi
tradiciją ir poetai vadinti ta jos knygų. ..Poezija yra visai
lentais, kurių lūpomis kalba nebepopuliari pasaulyje, todėl
aukščiausia valia.
knygų leidėjai neskiria jai de
Lietuvių išeivijos talentai ramo dėmesio", sakė autore.

Frankfurto
knygų
mugėje
buvo pristatyta ir lietuvių
išeivijos kūryba.
Violeta Pakalniškiene, pri
siekusi pedagoge ir ilgamete
J. Plačo drauge, liko ištikima
vaikų
poezijai.
Nuostabūs
eilėraštukai pedagogine tema
tika, skirti jaunajai kartai,
primine literatūrine kelione.
Autorė sakė ketinanti išleisti
poezijos rinkinį vaikams. Ren
ginio siela tapo. neseniai iš
Lietuvos grįžęs, smagiai nusi
teikęs, poetas Kornelijus Jaz
butis. Linksmieji ketureiliai,
praskaidrino vakarą. Ištrau
kas iš apsakymo apie kelionę į
Australiją, skaitė Audra Kubiliūtė-Dauliene. Jaunasis poe
tas. Linas L'mbrasas. pateikė
kelias savo kūrybos abstrakci
jas. Pirmą kartą savo kūrybą
skaitė Vilimas Zablonskis.
..Rašau eiles nuo pat vai
kystės, keičiasi tik temos",
sake poetas. Pabaigai, kun.
Rimvydas Adomavičius, pa
deklamavo savo kūrybos eilė
raštukus vaikams.
Pasiekusi širdies gelmes, ne
vien žodžiu, bet ir ypatingu jo
vien žodžiu, bet ir ypatingu
jo pavartojimu bei skambesiu,
poezijos mūza paveikė žmonių
emocijas bei jutimus, priarti
nusi prie didžiųjų dieviškosios
paslapties vartų.
Vitalija P u l o k i e n ė

Skelbimai
Kalėdinių giesmių kon
certas, ruošiamas Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos
choro, įvyks gruodžio 8 d., sek
madienį, 1:30 vai. p.p.. misijos
bažnyčioje. Bilietus bus gali
ma įsigyti bažnyčios priean
gyje prieš Mišias arba rezer
vuoti pas R. Stropų tel. 813836-1845. Visi maloniai kvie
čiami dalvvauti.

ia .Vilkeliene.

Lithuanian Mercy Lift —
labdaros organizacija — jau
gyvuoja daugiau negu 10
metų.
Jos
veikla
gerai
pažįstama lietuviškai visuo
menei, o taip pat žinoma Lie
tuvoje, kurios ligonines LML
gausiai remia medicinos reik
menimis, vaistais ir kitais
būtinais daiktais. Per tą
dešimtmetį išsiųstų į Lietuvą
taipintuvų v e r t ė j a u siekia ne
toli 100 mln. dolerių, bet LML
stengiasi labdara surinkti iš
amerikietiškų institucijų, ne
apsunkindama lietuviškosios
visuomenės. Tik vieną kartą
per metus LML visus kviečia į
pokylį, kurio pelnas papildo jų
iždą. Šiemet tas pokylis, pava
dintas ..Ateities šypsenos",
ruošiamas jau šį šeštadienį,
lapkričio 23 d.. Westin Michigan Ave viešbutyje, 909 \ .
Michigan Ave., Chicago. Užsaky
mus priima ir informaciją
teikia Laima J u r k ū n i e n ė tel.
708-354-4835 arba 312-8148738. Pokylio pelnas skiria
mas vaikų dantims Lietuvoje
gydymui. Tad. dalyvaudami
pokylyje, padėsite Lietuvos at
eities kartoms šypsotis'
l k a l ė d i n e muge» ren
giamą gruodžio 7-8 d. Pasau
lio lietuvių centre. Lemonte.
jokių išankstinių užsakymų
nereikia - tik ateikite ir pasin.iu'l'ikitc!
P><'t
norintiems
mugėje prekiauti, būtina pa
skambinti Aldonai Palekienei
tel. 708-448-7436 ir užsisakvti
stalą.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
45.36 W. 63 Street
Chicago. II. 60629
Skersai gatves nuo .Draugo")

Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200. U m o n t IL
Advokatas
J o n a s Gibaitis
Civilinės ir
kriminalines bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago. IL 60629
T e L 773-776-8700

E-mail: (iibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-7766742
Darbo vai nuo 8 v.r. iki S v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL
60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
136 S LaSalle #2300Chc«a IL 60803
Galimos konsultacijos šeštadieniais

A D V O K A T A S
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ. KRIMINALINĖ
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFICC. DUI
• SKYRYBOS, PALIKIMAI
TRAUMOS

(847)401 9 2 2 1
617 Devnn Avr. P*4< (Mtįe 1 A00A8

