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Lietuva tebelieka korumpuotų valstybių sąraše 

Pristatant ,,Transparency Internationar tyrimą, bendrauja advokatas Kęstutis 
Cilinskas (k) ir Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Povilas Malakauskas. 

Tomo Bauro (ELTA) nuotr 

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) — 
Lietuvoje korupcijos suvokimo in
deksas (KSI), le idž iant is grei tai 
įvertinti valstybę investuotojams, 
šiemet pagerėjo, tačiau Lietuva iš
lieka korumpuotų valstybių sąraše. 

Kaip rodo organizacijos ,,IYans-
parency International" at l iktas tyri
mas, prireikė trejų metų, kad Lie
tuva sugrįžtų prie korupcijos suvoki
mo indekso 4.8, kurį šalis buvo pa
siekusi 2002 bei 2001 metais . 

Šiemet Lietuvos KSI yra 0.2 ba
lo geresnis už pernykštį , tačiau Lie
tuvai iki šiol nepavyksta įveikti 5 
balų barjero, atskiriančio mažai ko-
rumpuotas valstybes nuo valstybių, 
kurios tebesusiduria su rimtomis 
korupcijos problemomis. 

Lietuvos vieta t a rp kitų Vidurio 
ir Rytų Europos valstybių nesikeičia 
— ji yra ketvirta po Estijos (indek
sas 6.4), Slovėnijos (6.1) ir Vengrijos 
115.0), kaip ir pernai. 

Lietuva ta rp E S naujokių Rytų 
ir Vidurio Europos šalių lenkia Čeki-

JAV ambasadorių nustebino 
nuveikti darbai 

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) — 
Jungtinių Amerikos Valstijų amba
sadorius Vilniuje Stephen Mull ža
visi Lietuvos karių ir diplomatų pa
siekimais Afganistane. 

S. Mull praėjusią savaitę kelio
nėje į Afganistaną lydėjo Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų. 

„Man buvo malonu matyti, ko
kie milžiniški Lietuvos karių pasie
kimai Goro provincijoje", — sakė 
JAV ambasadorius. 

Jo teigimu, Lietuvos kar iams 
pavyko ne tik įsikurti tolimoje ir izo
liuotoje provincijoje, bet ir išspręsti 
sudėtingus politinius uždavinius. 

užsitikrinti Goro provincijoje gyve
nančių žmonių palankumą. 

Goro provincijoje nuo birželio 
pradžios yra įsikūrusi Lietuvos va
dovaujama provincijos atkūrimo 
grupė, kurioje tarnauja per 100 Lie
tuvos karių bei JAV, Italijos, Danijos, 
Islandijos atstovai. 

JAV ambsadorius teigė esąs nu
stebintas Lietuvos diplomatų toli 
nuo tėvynės daromos įtakos. 

„Buvo nuostabu matyti Lietuvos 
jėgą, nepaisant to, kad ji — palygin
ti maža valstybė. Ji turi milžinišką 
jėgą, įtaką netgi toli nuo Vilniaus", 
— sakė JAV ambasadorius. 

A. Valionis: iš Rusijos bus 
reikalaujama atlyginti žalą 
Vilnius, spalio 18 d. (BNS) — 

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis pakartojo, kad iš 
Rusijos bus siekiama atlyginti žalą, 
kurią padarė Lietuvos teritorijoje 
nukritęs Rusijos naikintuvas ..Su-
27". 

Tai A. Valionis sakė antradienį 
dalyvaudamas Lietuvos radijo tie
sioginėje laidoje „Ant svarstyklių". 

„Rusija įsipareigoja visą žalą 
padengti. Mes laukiame mūsų pro
kuratūros apskaičiuoto civilinio ieš
kinio dydžio ir nedelsiant, priklauso
mai nuo to, kad gausime apskaičia
vimus, kokie realūs padaryti nuosto
liai, kreipsimės į Rusiją, kad ji šiuos 
nuostolius grąžintų", — sake A. 
Valionis. 

Jo teigimu, „neturime šiandien 

Antanas Valionis 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

jokio pagrindo netikėti mūsų part
nerių žodžiais, kad jie mielai kom
pensuos visus padarytus nuosto-
įus . 

Lietuvių 
grafika 

oristatoma 
Londone 

L o n d o n a s , spalio 18 d. (ELTA 
— Dvylikos šiuolaikinių Lietuvos 
dailininkų grafikos darbų paroda 
vieši Lietuvos ambasadoje Jungti
nėje Karalystėje. Ambasados lanky
tojai galės apžiūrėti Šarūno Leona
vičiaus, Giedriaus Jonaičio, Lidos 
Dubauskienes, Birutės Zokaitytes, 
Jūragio Burkšaičio, Virginijos Ka
linauskaitės, Tatjanos Diščenko, Do
vilės Tomkutės, Eglės Kuckaitės, 
Egidijaus Rudinsko, Robertos Vai-
geltai tės bei Kęstučio Vasiliūno 
1993-2005 metais sukur tus darbus. 

Lietuvių grafikai , per imdami 
dešimtmečiais susiformavusias tra
dicijas bei pra tur t indami ją indivi
dualia patirtimi, kruopščiai kuria 
metaforišką, siužetų ir simbolių tur
tingą vizualinį pasaulį. 

Keistų ritualų, paslaptingų gy
vūnų ir žmonių gyvenimas traukia 
akį grafiko S. Leonavičiaus darbuo
se, lietuviškų litų autor iaus G. Jo
naičio lakštuose vyksta siurrealisti
nių galaktikų tyrinėjimai. L. Du
bauskienes grafikos kūriniuose ryš
kėja t rapūs ir efemeriški moters pa
vidalai. Grafikos lakštuose atgyja J. 
Burkšaičio Vilniaus Užupio peiza
žai, T. Diščenko — praėjusių epochų 
angelai. 

Pasak parodos kura to rės D. 
Tomkutės, įdomus grafikos lakštas 
yra ne tik idėja, bet ir ilgo bei 
kruopštaus darbo, s t ipraus profesi
nio pasirengimo rezul ta tas . 

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

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

ją, Slovakiją (indeksas 4.3), Latviją 
(indeksas 4.2), Bulgariją (4.0), Len
kiją (3.4). 

Didžiausias KSI indeksas yra 
Islandijoje — 9.7 balo. Paskutiniai 
yra Čadas ir Bangladešas su indek
su 1.7. Rusijos indeksas yra vos 2.4, 
Ukrainos, Baltarusijos — 2.6. 

Antradienį vykusioje spaudos 
konferencijoje, kurioje buvo prista
tytas tyrimas, „Transparency Inter
national" Lietuvos skyriaus (TILS) 
vadovas Nukel ta \ 6 psl. 

Skautybės kelias. 
O dabar jau trūksta 
darbininkų. 
Politinių iškamšų teatras. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Mūsų virtuvė. 
Stagnacijai — ne! 
„Retro" met in iame 
„Draugo" konce r t e . 
Bi ru tė Marcinkevič iū tė 
vėl Čikagoje. P a r o d a 
„Mano kolekcija". 
Lietuvių fondo rudens 
pokylis. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.861 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBĖ S KELIAS 
Redaktorė j .v .s . I r ena Regienė 

2652 W. 65 St ree t 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

IETUVOS SKAUTIŠKOS 
ORGANIZACIJOS (1) 

Paruošė 
v.s. sen j . ĮONAS MIKAL1ŪNAS 

Šį straipsnį parašyti mane pa
skat ino fil. Kęstučio Ječiaus straips
nis „Lietuvos skautiškos organizaci
jos"* („Draugo" Nr. 33, 2004.02.18). 
Supra tau , kiek mažai yra žinoma 
apie Lietuvoje veikiančias skau
t iškas organizacijas, todėl nuspren
džiau pakalbint i organizacijų va
dovus a r b a a t s tovus ir daugiau 
sužinot i . S t ra ipsnio rašymas už
t ruko daugiau nei pusę metų. Pir
moje straipsnio dalyje pristatomos 
Korp! Vytis ir ASD LS, LSS ir 
LNESA, antroje — Žemaitijos skau
tų organizacija, Visagino skau tų 
organizacija, Lietuvos jūrų skautija 
ir Lietuvos, lenkų harcerių (skautų) 
sąjunga, trečioje — Lietuvos skaučių 
seserija, Lietuvos jaunųjų krikščio
nių sąjungos skau ta i ir skau tės , 
Lietuvos suaugusių .skautų bendrija 
Visuomeninė organizacija Žalieji 
Nemunaičio skautai . 

Savo surinktomis žiniomis noriu 
pasidalint i su skaitytojais. 

Savo pasakojimą pradėsiu nuo 
Studentų skautų organizacijos, ku
riai pats atstovauju ir kuri buvo 
užregistruota kaip atskira organi
zacija todėl, kad Lietuvoje yra ne 
viena, o šiuo metu net 12 skautiškų 
organizacijų. Pagalvojome, jog pri
valome sudaryti galimybes, visiems 
s t u d e n t a m s s k a u t a m s tapt i aka
demikais, nesvarbu, kokiai organi
zacijai jie priklauso, jog korporacijos 
ir draugovės spalvos gali mus su
vienyti. Brolis Kęstutis straipsnyje 
teisingai pastebi, jog skautai aka
demikai Lietuvoje norėjo, tačiau dėl 
t am tikrų aplinkybių negalėjo LR 
Teis ingumo ministerijoje užsire
gistruoti Akademinio skautų sąjū
džio vardu (kuris buvo įkurtas 1947 
m. ir iki šiol aktyviai veikia išeivijo
je kaip trečioji Lietuvių skau tų 
sąjungos šaka), todėl buvo nuspręsta 
oficialiai įs iregistruoti kaip Stu
dentų skautų organizacija, o prisi-
s tat inėt i kaip Korp! Vytis ir ASD. 
Studentų skautų korporacija „Vytis" 
ir Akademinė skaučių draugovė yra 
dar 1924 m. spalio 16 d. Lietuvos 
universi tete įkurtos Studentų skau
tu draugovės ideologijos ir tradicijų 
tęsėja. 

Atsikūrus Lietuvos skautų są
jungai , fil. Rolando Kačinsko inicia
tyva, su fil. Algirdo Avižienio ir 
Akademinio skautų sąjūdžio išeivijo
je pa rama ir palaikymu, ats ikūrė ir 
akademikai Lietuvoje — 1991 m. 
gegužės 31 d. VDU buvo formpHai 
užreg is t ruo tas pirmasis s tudentų 
skau tų v ienetas . Tu pačių metų 
vasarą pasižadėjimus davė pirmieji 
korporan ta i ir draugovės na rės , 
kurie sudarė Korp! Vytis ir ASD 
branduolį Vilniuje, po metų spal
vomis pasipuošė ir Kauno junjorai 
bei kandidates. Baigus studijas pir
mosioms tikrosioms narem.> ir pir
miesiems senjorams pradėjo formuo
tis Skautų filisterių sąjunga <SFS). 

Korn' Vvtis ir ASD tikslai iš

lieka tie patys, kaip ir anksčiau 
nepriklausomoje Lietuvoje bei išeivi
joje — praktikuoti sąmoningą suau
gusio žmogaus skautybę ir tobulėti 
kaip savo srities specialistams, tik 
laikui bėgant prisidėjo punktas : 
siekti visų Lietuvos skautiškų orga
nizacijų geranoriško ir g laudaus 
bendradarbiavimo. Korporacija yra 
ta terpė, kurioje skautybė tęsiama 
kitokiame lygmenyje, kur nesvarbu, 
kokios spalvos tavo kaklara iš t i s , 
nesvarbu, kokiai skautiškai organi
zacijai tu priklausai. Čia susirenka 
akademinis jaunimas, kurie siekia 
būti ne tik geresniais studentais, bet 
ir geresniais skautais! 

Yra keturi skyriai didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose, kuriuose yra 
universitetai: Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ir Šiauliuose, iš viso apie 200 
narių. Aukščiausias valdymo orga
nas yra suvažiavimas, šaukiamas 
kartą per metus, prieš metinę šven
tę. Jame renkamas Studentų skautų 
organizacijos tVadijos) pirmininkas, 
atskirose sueigose renkami Korp! 
Vytis, ASD ir SFS pirmininkai. Šie 
keturi pirmininkai ir dar po 2 skyrių 
atstovus — iš viso 12 narių — su-, 
daro Vadiją. Kiekvienas skyrius ren
ka savo valdybą, kurią sudaro 
pirmininkas, pavaduotojas, tėvūnas, 
globėja ir 1.1. 

Šiuo metu Studentų skautų 
organizacijos pirmininkas — s.v. 
senj. Jonas Mikaliūnas (ei. paštas; 
vadija@akademikai . l t mob. tel. 
+370-684-18892), Korp! Vytis pir
mininkas — senj. Titas Abrama-
vičius 

(t itas@akademikai. lt) , ASD 
pirmininkė — vyr. s. t.n. Milda Še-
šeikaitė 

(milda@akademikai . l t ) , SFS 
pirmininkas — s.v. fil. Giedrius Globys 

(globys@akademikai.lt). Sky
riuose brolių ir sesių veikla orga
nizuojama bendrai (savaitinės suei
gos), tačiau tiek Korp! Vytis, tiek 
ASD ir SFS turi ir atskiras progra
mas. 

Turime keturis tradicinius me
tinius renginius — suvažiavimą ir 
metinę šventę f spalį), žiemos studijų 
dienas (vasarį), menų dienas (ba
landį) ir vasaros stovyklą (rugpjūtį) 
— kuriuos paeiliui organizuoja Vil
niaus, Kauno, Šiaulių ar Klaipėdos 
skyriai ir kuriuose dalyvauja visi 
akademikai. Kandidačių ir junjorų 
rudens pabaigoje organizuojamas 
nuotaikingas renginys juostoms tapo 
penktuoju tradiciniu renginiu. Sky
riuose organizuojamos savait inės 
teminės sueigos, kurių metu klau
some žymių žmonių paskaitų, kandi
dačių ir junjorų referatų, rengiame 
rekolekcijas, atskiras Korp! Vytis ir 
ASD sueigas, lankome senuosius fi
listerius, semestro pradžioje nau
jiems nariams organizuojame susi
pažinimo arbatėles, kur pristatome 
akademikų veikla. Artimai ben
dradarbiaujame su fil. Edmundu 
Kulikausku. Vydūno jaunimo fondo 
įgaliotiniu Lietuvoje. Kiekvienais 
metais fondas ženkliai paremia stu-

Studentų skautų korporacija „Vy t i s " ir Akademinė skaučių draugovė 
(Korp! Vytis ir ASO 

dentus vienkartinėmis negrąžina
momis stipendijomis, už kurias esa
me labai dėkingi. Padedame orga
nizuoti Vincės Jonuškaitės-Zau-
nienės konkursą ir koncertą, daly
vaujame įteikiant kitas ASS garbės 
narių vardo premijas. Taip pat 
talkininkaujame broliui Edmundui 
Valdovų rūmų paramos fondo veik
loje. 

Triskart per metus leidžiame 
la ikraš tuką-metraš t į „Ad melio-
rem!", skelbiame vadijos naujienas, 
dalijamės įspūdžiais iš žygių, sto
vyklų, kelionių ir kitų renginių, 
kalbiname vyresniuosius mūsų na
rius, sveikiname, šmaikštaujame. O 
per jubiliejinę 80-mečio metinę šven
tę (2004 m.) išleidome pirmąjį ASS 
žurnalo „Mūsų Vytis'" numerį Lie
tuvoje. Tikimės, kad žurnalo „Mūsų 
Vytis" leidimas taps dar vienu saitu, 
jungiančiu Lietuvos ir išeivijos 
akademikus ir tęs dar 1948 m. 
rugsėjo 25 d. fil. Broniaus Kviklio 
pradėtą darbą. 

Tradiciškai — pagrindinis aka
demikų atr ibutas yra ne kakla
raištis, o trispalvė perpetinė korpo-
ran t i ška juosta, kadaise nešiotų 
špagų ruimentas. Sesių ASD juostos 
spalvų reikšmės: tamsiai mėlyna — 
idealų siekimas, raudona — meilė 
Lietuvai ir įsipareigojimas dirbti jos 
labui, balta — jaunatviškas entu
ziazmas, o brolių Korp! Vytis — mė
lyna (dangaus spalva) reiškia kil
numą, geltona (aukso spalva) — tau
rumą, ir violetinė (uolų spalva) — 
tvirtumą. Filisterius galima pažinti 
ne tik pagal ženklelio dėvėjimą 
dešinėje krūtinės pusėje, bet ir pagal 
išmintį, originalumą ir gerą humoro 
jausmą! 

Mes visomis išgalėmis siekiame 
visų Lietuvos skautiškų organizaci
jų geranoriško ir glaudaus ben
dradarbiavimo! Prisidedame orga
nizuojant vieną iš didžiausių Lie
tuvos ir viso pasaulio skautų ben
dradarbiavimo akcijų — „Betliejaus 
taikos ugnis", rašome ir įgyvendi
name projektus, skatindami skautų 
bendravimą („Skautaukime kartu", 
Bražuolė 2005), visiems skautams 
rengiame stovyklas, viktorinas, įkū
rėjo lordo Roberto Baden Powell 
gimtadienį. Su vienomis skautiš
komis organizacijomis bendraujame 
labai šiltai, kitos — truputi uždares
nes, tačiau tikimės, kad skautybė 
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 
ar tėjant skautų šimtmečiui vis 
glaudžiau bendradarbiaus. 

Šalia skautiškos veiklos, reikia 
pabrėžti akademiku dalyvavimą ir 
universitetinių korporacijų gyveni
me: palaikome gerus ryšius su kor
poracijomis „Neo-Lithuania", „Fra-
ternitas Lituanica". „Plienas". „Re-

Publica",„Tautito", „Samogitia", da
lyvaujame jų organizuojamuose 
renginiuose (gimtadieniuose, dis
kusijose, susitikimuose) ir kvie
čiame į savo šventes. 

Nori pradėti visuomet smagų 
kandidatavimą į korporaciją ar 
draugovę? Ateiki į susipažinimo 
arbatėlę (seki skelbimus univer
sitete) arba susisieki su skyrių 
pirmininkais. 

Ad meliorem!— Vis geryn, vis 
tobulyn! 

(Bus daugiau) 
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Spalio 16 d. Pasaulio lietuvių centre įvyko susitikimas su LR Užsienio reikalų 
ministerijos JAV, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento direktoriumi, 
ambasadoriumi jonu Paslausku. Indrės Tijūnėlienės nuotraukoje, iš kairės: 
amb. J. Paslauskas, LR gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius ir gen. 
garbės konsulas Vaclovas Kleiza. 

POLITINIŲ IŠKAMŠŲ 
TEATRAS 

TOMAS BAKUCIONIS 

Vaizdel i s — 30 m e t ų 
s e n u m o 

Pamena te? Tokį vaizdą regė
jome maždaug prieš tr isdešimt 
metų, berods SSKP XXV suvažia
vime. Paikai besišypsančių pilkų 
veidų masė, ilgi sveikinimai, vie
ningas rankų pakėlimas, „rinkimai" 
iš vieno kandidato. J a u gorbačio
vinės „perestroikos" laikais šis so
vietinis periodas buvo įvardytas kaip 
„zastoj", t.y. stagnacija. 

Neseniai vykęs LSDP (LKP-
LDDP — del istorinio tikslumo1 

XXVII suvažiavimas su vieninteliu 
nepakeičiamu Algirdu Mykolu Bra
zausku signalizavo, kad į Lietuvą vėl 
a te ina stagnacija, ypač jei laiky
simės teorinės prielaidos, kad istori
ja sukasi ratu arba spirale. Sakysite. 
kad negalima daryti tokių skubotų 
išvadų iš vienos partijos suvažiavi
mo. Galbūt, tačiau nepamirškime, 
kad panašų fenomeną galima stebėti 
ir kitoje valdančiosios koalicijos par
tijoje. Kadais Liudvikas XIV, pra
mintas „Karaliumi Saule", pareiškė 
— „Valstybė — tai aš". Stebint 
situaciją dabartinėje LSDP ir taip 
pa t Darbo partijoje, Prancūzijos 
monarcho frazė nesunkiai perfrazuo
jama: „Partija — tai aš". Jeigu „Par
tija — tai aš", o anot A. Brazausko ir 
taip pat V. l^spaskicho „vyriausybė 
turi nepolitikuoti, o tvarkyti rei
kalus", tai kyla keli labai normalūs 
klausimai: Kieno gi reikalus turi 
tvarkyti Vyriausybe, nes bent jau 
žodžiu A. Brazauskas to neįvardijo, o 
V. Uspaskičhas tai įvardijo, regis, 
realiais „darbais". Tačiau svarbesnis 
klausimas — ar dabartinę LSDP dar 
galimą įvardyti kaip normalią poli
t inę partiją, a t i t inkančią visus 
europinėms polit inėms partijoms 
keliamus kriterijus, iš kurių bene 
svarbiaus ias — ideologija9 (Apie 
demokratines tradicijas šįsyk geriau 
patylėti). Panašu; kad klausimas — 
retorinis. Identiškas klausimas skir
tas ir Darbo partijai. 

S c e n a r i j u s — p a ž į s t a m a s 

Bet grįžkime prie gegužės 14 d. 
vykusio LSDP suvažiavimo. Vyres

niajai ir viduriniajai kar tai iki 
šleikštulio pažįstamas scenarijus, 
kurį nebuvo sunku numanyti jau 
gerokai prieš suvažiavimą. Apsigink
lavus ironija (nes kitaip neįmanoma) 
— visai smagus spektaklėlis gavosi. 
Kaip „Brežnevo laikais" — ūžė kas 
antras komentatorius interneto por
taluose. Teisybės dėlei nebent reiktų 
pastebėti, kad nuo anų laikų pa
sikeitė didžiųjų partiečių aplinka — 
juodas ..Volgas" pakeitė prabangūs 
europietiški limuzinai (kieno gi 
sąskaita?), eurostandartus atit in
kantys p rašmatnūs biurai. Dar 
viena pikantiška detalė: į • LSDP 
tarybą išrinkta ir Kristina Bra
zauskienė. Tai —jau ganėtinai „mo
dernu", nes nepamenu, kad anuomet 
kuri nors partinių bosų antroji pusė 
būtų ..renkama" į politbiurus, centro 
komitetus ir panašiai. Tačiau visa 
kita — dievaži, kaip anuomet. Netgi 
suvažiavimo „klapčiuko", pasiūliusio 
vienintelį ir nepamainomą pirmi
ninką, rolę sąžiningai atliko „iš 
pelenų" pasikėlęs Vytenis Andriu
kaitis, nors ir jo veide įžvelgiau iro
nijos šešėlį. 

Ir vis dėlto — kodėl būtent ta ip 9 

Į šį klausimą iš dalies atsakė „didy
sis" partijos maištininkas Juozas 
Olekas: „tokia politinė situacija". O 
situacija labai paprasta ir labai 
nepalanki socialdemokratijai. LSDP 
reitingai krenta, o Darbo partijos 
kyla. Taip yra ne todėl, kad Darbo 
partija pateikė kokių nors origi
nalesnių idėjų ar valstybes raidos 
koncepcijų, išskyrus nebent magiš
kas „1111111" sekas (jau subliūšku-
sias). 

Daliai rinkėjų — Darbo partijos 
populiarumas, tai — saldi keršto 
akcija jų lūkesčių nepateisinusiems, 
kitus, matyt, eilinį kartą „nupirko" 
visagaliai viešieji ryšiai, o gal — 
„vienetukai". LSDP vadai tai lyg ir 
supranta, todėl visais įmanomais 
būdais skat ina LSDP nariu vie
ningumą: štai eksministras A. 
Butkevičius išdrįso pareikšti savo 
eilinę nuomonę mokesčių politikos 
klausimais ir turėjo atsisveikinti su 
partiniais postais. Tačiau ar LSDP 
vadai supranta, kad didesne dalis 
tautos (bent jau mąstančios) dar 
labai gerai atsimena iki koktumo 
nusibodusius brežnevinių laikų par-

DANUTE BINDOKIENE 

To buvo galima tikėtis 

Pagaliau, atrodo, Lietuva per
žengė svarbią ribą: iš nuola
tinių dejavimų, kad t rūks ta 

darbų, dabar j au dūsaujama, kad 
trūksta darbininkų! Didžiuosiuose 
miestuose besiplečianti pramonė 
darbuotojų ieško net su žiburiu, 
tačiau siūlomais darbais susido
mėjimo kol kas nedaug. Visų pir
ma dėl to. kad atlyginimai menko
ki. Užsienyje už tokį pat darbą mo
kama daug daugiau, o dabar iš 
Lietuvos išvykti nesunku. Taip pat 
tam tikra dalis darbingo amžiaus 
žmonių verčiau pasirenka nedar
bą, kaip dirbti fabrike, ar vairuoto
ju, ar prie statybų ir pan. J ie įsi
tikinę, kad „gėda išsilavinusiam 
asmeniui imtis tokio prasto darbo". 
Kažin, ar ta „gėda" sumažėtų, jei 
proporcingai padidėtų atlygini
mas? Juk užsieniuose tie patys 
„išsilavinę asmenys" griebiasi bet 
kokio darbo, net ir paties prasčiau
sio, nesijausdami „pažeminti". 

Lietuvos darbdaviai vargiai 
gali mokėti didesnius atlyginimus, 
nes daugelis dar tik pradeda įsi
kabinti į verslą ar pramonę. No
rėdami įsigyti kvalifikuotų dar
bininkų, j ie ieško įvairių būdų 
(ypač Klaipėdoje): sutinka siųsti 
būsimus darbininkus į ati t inka
mas mokyklas ir mokėti už moks
lą, kad išmoktų dirbti su modernia 
technika, tereikalaudami, kad toks 
asmuo įmonėje pasiliktų bent dve
jus metus. Betgi norinčių pasinau
doti šiais pasiūlymas nedaug atsi
randa. 

Geriausia išeitis — ieškoti 
darbininkų užsienyje, kaip daro ir 
kitų šalių įmonės, bendrovės. Ta
čiau ir čia susiduriama su sunku
mais. 

Lietuvoje darbdaviai susirū
pinę, kad kol kas nėra plačiai 
atvertos valstybės durys kitų šalių 
žmonėms, kurie, be abejo, sutiktų 
dirbti bet kokį darbą, kad tik kas 
nors pasamdytų. Atsakymo iš Vy
riausybės, kada tai įvyks, vis nesu
laukia, nes valstybė dar nėra 
paruošusi darbininkų iš užsienio 
įsileidimo strategijos. Buvo tiki
masi, kad, įstojus į Europos Są
jungą, Lietuva tai padarys, kaip 
padare kitos naujosios ES narės, 
pvz., Airija. 

Tad ir atsidurta akligatvyje: 
Kaipedos darbdaviai negali šiuo 
metu surasti bent pustrečio šimto 
darbininkų ir su rūpesčiu žiūri į 
ateinančius metus, kai stokos 500 
ar daugiau žmonių. Jei nepavyks 

jų pasamdyti, reikės atsisakyti kai 
kurių užsienio investicijų, o galbūt 
net likviduoti dirbtuves. 

Kokių užsienio šalių darbuoto
jų Lietuva gali tikėtis? Ukrai
niečių, rusų, baltarusių, turkų, pa
kistaniečių, galbūt ir meksikiečių, 
afrikiečių... Visos kitos Europos 
valstybės jau yra išgyvenusios dar
bininkų stokos krizę ir įsileidusios 
tūkstančius užsieniečių, įskaitant, 
žinoma, ir lietuvių, kurie po ne
priklausomybės atkūrimo gausiai 
emigravo į Vokietiją, Ispaniją, 
Angliją ir kitas Europos šalis. 

Dėl to svetimšalių anplūdžio 
šiandien Europa patir ia daug 
problemų, labiausiai dėl turkų ir 
kitų musulmonų kraštų imi
grantų, tikrai nežinant, kur links
ta atvykėlių lojalumas — savo 
kilmės, ar gyvenamajam kraštui. 
Kaip neseniai skaudžiai patyrė 
Didžioji Britanija, gausiame mu
sulmonų telkinyje Londone ir ki
tuose miestuose patogiai kerojo 
neapykanta britams už pagalbą 
Amerikai Irako kare, už Londono 
artimą ryšį su Vašingtonu. Tik po 
dviejų teroristinių išpuolių Ang
lija tarytum atsibudo, pradėjo ki
taip žiūrėti į šių imigrantų veiklą. 

Lietuva turi pakankamai bėdų 
su kitakalbiais — ypač lenkų, rusų 
kilmės žmonėmis. Kol kas su jais 
tvarkosi nuolaidžiavimu. O kas 
bus, kai didžiuosiuose miestuose 
įsikurs ištisi naujų imigrantų 
telkiniai? Ar tai „didžiojo lietuvių 
tautos maišymosi" pradžia? Atsi
radusi tuštuma visada užpildoma. 
Po didžiojo maro Prūsijoje tuščiose 
lietuvių sodybose įsikūrė vokiečiai. 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Rytprūsius užėmus sovietams ir 
išnaikinus vietinius gyventojus, jų 
vietos taip pat teko kolonistams. 
Tas pat įvyko Ukrainoje po dirb
tinio, sovietų sukelto bado; taip 
buvo ir Latvijoje, kur į ištremtų ar 
pasitraukusių latvių namus susi
kraustė kolonistai iš Rytų; taip 
buvo ir Lietuvoje... 

Bet dabar ne pašalinės įtakos 
tas vietas ištuština, o savieji: tiek 
valstybė, negalinti sutvarkyti mo
kesčių ir atlyginimų; tiek darbda
viai, neįstengiantys mokėti atlygi
nimų ir sudaryti palankias darbo 
sąlygas: tiek Lietuvos gyventojai, 
kurie, kurie nejaučia lojalumo ar 
pareigos savo gimtajam kraštui. 
Taigi, lietuvių tautos išnykimo 
pavojus staiga dar pagreitėjo... 

tinius farsus ir dabartinei LSDP 
tokio farso reanimavimo tikrai ne
atleis, nebent galvojama apie „rin
kėjus", parduodančius savo balsą už 
butelį alaus. Kita vertus, stebint tokį 
LSDP suvažiavimo vieningumą, 
kuris labiau panašus dar ir į fiurerio 
laikų nacionalinį marazmą, kyla 
mintis, kad LSDP vadams aplink 
save jau pavyko sukurti ištisą no
menklatūrinę armiją, gebančią save 
reprodukuoti ir tokiu būdu ilgam 
užimti „šilčiausias" vietas prie val
džios lovio. Tokiu atveju, delegatų 
vieningumą, baiminantis kylančios 
V Uspaskicho ir darbiečių galybės, 
galima labai gerai supras t i , nes 
lovys, matyt, nėra platus... 

Grįžta s tagnac i ja? 

Tad gal tikrai į Lietuvą grįžta 
brežnevinė stagnacija0 Juolab dar 
nejaukiau pasidaro, kai pasklaidai 
ekonomikos augimo statist iką ir 
pasiklausai liūdnokų ekonomistų ir 
bankų ekspertų prognozių. Jei su 6 
proc. ekonomikos augimu europi
niais geroves standartais net iš tolo 
nekvepia, tai kas bus, kai smuktels 
(kaip baiminasi ekspertai) iki 2-3 
proc.9 

Gal tiesiog, tautiečiai (ir partie
čiai), spjaunam į viską ir dumiam 
kur į Australijos dykumas ar Ame
rikos prerijas? 

Nukelta I 5 psl. 
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KVIESTE.KVIEČIA Į KONCERTĄ 
Per Los Angeles lietuvių šešta

dieninį radiją, Šv. Kazimiero parapi
jos laikraštėlio „Lietuvių žiniose". 
Ant sienos iškabintame puikiame 
plakate. Interneto Lietuvių sve
tainės skelbime. Taigi visais frontais 
rengėjai — dažniaus ia i Lietuvių 
bendruomenė — stengiasi prikal
binti bet kokio amžiaus tautiečius 
vykti į koncertą šeštadienio vakare . 
Ten visus grojimu ir dainomis džiu
gins Lietuvos roko ar pop-muzikos 
žvaigždės. Kas nori, galės ir pašokti. 

Ir kaip tu, žmogau, nesusigun
dysi Nepaisydamas šeštadieninio 
jovalo greitkeliuose, nuvažiuoji. Už
moki 25 žaliukus, jei esi vienas. 
Atsisėdi ir lauki tos magiškos mu
zikos. Lauki 15 minučių. Pusva
landį. Ilgiau. Publika vis dar ren
kasi. Suprantama, kalti greitkeliai. 
Nieko baisaus. Čia pat prie scenos 
yra baras, prie kurio buriasi lau
kiantys. Kol kas jiems koncertuoja 
tik „Švyturio" buteliai, balto ir rau
dono vyno kaušeliai, soda, užkan-
dukai... Atrodo, laukimas nėra jau 
toks slegiantis, išskyrus tiems, kurie 
čia atvyko' ne vaišėms, bet pasi
klausyti 8 vai. numatyto koncerto. 
Tai kantrūs ir atlaidūs žmonės. Tarp 
jų matau garbaus amželio pensi
ninkus. Ir jiems iš gimtinės atgaben
tas rokas yra mielas, t a ry tum 
Palangos jūros gausmas. 

Na, bylokime faktais. Pastarai 
siais metais vis dažniau iš Lietuvos į 
Los Angeles atvyksta įvairaus pa
jėgumo roko dainininkai. Būtent , 
SKAMP grupė, Virgis S takėnas , 
Andrius Mamontovas (jau kelintą 
kartą), Stasys Povilaitis... Štai nese
niai, Žilvinas Žvagulis su I rena 
Starošaite, reklamose pavadinti su
peržvaigždėmis... 

Bet ar visus tuos pasirodymus 
turėtume vadinti koncertais? Neat
sakyčiau teigiamai. Kai kuriuos gal 
tik šokdinimo pramogom. Per Žva
gulio ir Starošaitės vakarą (rugsėjo 

24 d.) viena garbaus amžiaus ponia, 
priviliota lietuvių radijo kvietimų, šį 
triukšmingą renginį pavadino „šok
dynėmis". Ja i tai buvo tik bendra 
atlikėjų scenoje ir šokančių klausy
tojų salėje mankšta — erdvėje tarp 
rampos ir kėdžių, kur rymojo ne
šokantys klausytojai, gan didokas 
skaičius. 

Iš tiesų, koks ten ir klausymasis 
— matei t ik besikraipančius kūnus, 
nes per judrią šokančių sieną dai
nininkų nebuvo matyti. Kvėpavai 
šokėjų tvaiku: daugelis gi buvo iš
gėrę alaus. Salės skardumas gerokai 
padidino decibelus, besiveržiančius 
iš šaldytuvo dydžio garsintuvų. Jau
teisi lyg būtum Pasedena greitkelio 
tunelyje, kai pro šalį zuja mašinos — 
toks dundesys! Retai kas suprato 
bent dalelę dainų tekstų. Net ir 
susikalbėti buvo neįmanoma. 

Šalia sėdinti moteris, pusantros 
valandos praleidusi Santa Ana greit-
kleyje važiuodama į šį „ypatingą" 
pobūvį, programai įpusėjus ryžosi 
grįžti namo. Neištvėrė. Nebuvo ko 
klausytis. Atseit, išmestas pinigas, 
sugadintas vakaras. Jaučiausi lyg ir 
kaltas: iš dalies ją prikalbinau. 

Likau iki pabaigos. Turiu buką 
charakterį — tegul bet kas ritmingu 
dundesniu šaudo iš patrankų, man 
tai bus akst inas pamankštinti per 
dienas nusėdėtus kaulus . Tačiau 
galvoju: ar tie energingi ir gabūs 
išeivijos linksmintojai iš Lietuvos 
negalėtų šiek tiek pritildyti decibelų. 
Taip pat bent trečdalį programos 
skirti ne šokdinimui, bet savo ge
riausių dainų atlikimui, kad pasi
džiaugtų ir sėdinti bei besiklausanti 
publika. Maždaug taip daro Andrius 
Mamontovas. Jo dainuojama lyrika 
yra prasminga ir romantiškai įtaigi. 
Jam atlikimo raiška svarbesnė už 
agresyvaus ritmo išlaikymą. 

Pranas Visvydas 
Los Angeles, C A 

AČIŪ UŽ NAUJĄ „DRAUGO" RŪBĄ 
Dauguma skaitytojų bus dėkingi 

„Draugo" tarybai, valdybai ir vyr. 
redaktorei Danutei Bindokienei, 
pasiryžusiems „Draugą" apvilkti 
naujais „rūbais". Laikraščio dydis, 
straipsnių išdėstymas yra labai pri
imtinas, nes mažai skiriasi nuo kitų 
modernių laikraščių. 

Ypatingai „Draugas" tapo pagei
daujamas asmenų, važiuojančių 
autobusais, automobiliais, skren
dančių lėktuvais, dėl savo mažesnio 
dydžio, norint skaitymui laikraštį 
pasiimti. 

Perkėlus į naują spaustuvę, 
„Draugas" tapo aiškesnis ir švares
nis negu buvo praeityie. 

Reikia sutikti su vyr. redaktorės 
Danutės Bindokienės mintimis, kad 
„skaitytojams svarbu ne tiek dien
raščio forma, kiek jame spausdina
ma medžiaga". 

„Draugas", apsivilkęs nauju „rū
bu", tikrai sulauks 100 metų jubilie
jaus. 

Antanas Paužuo l i s 
Chicago, IL 

NESIORIENTUOJA TIKROVĖJE 
Perskaičius E. Šulaičio straipsnį 

„Lemonte kyla Jaunimo rūmai", iš
spausdintą š.m. spalio 7 dienos 
„Drauge", reikia stebėtis autoriaus 
įžūlumu, tvirtinant, „kad buvo ir 
tokių, kurie, net patys nežinodami 
priežasties, buvo bendrai prieš tokią 
statybą nusiteikę". Toks tvirtinimas, 
tik parodo autor iaus nesiorien-
tavimą tikrovėje, kuri yra labai 
aiški. 

Daugiausia priešingi šio Jau
nimo rūmų prijungimui prie dau
giabučio pastato yra visi savininkai. 

kurių butus šis Jaunimo rūmų pas
tatas visai ar iš dalies uždengia ne 
tik nuo rytų saulės, bet ir dienos 
šviesos. Kas norėtų gyventi name, 
per kurio langus tik mūro siena yra 
matoma? Tokiu būdu šis priestatas 
taip pat labai daug sumažina šių 
butų vertę. Graži aplinka taip pat 
bus uždengta šio priestato. 

Nei vienas butų savininkas nesi
priešino Jaunimo rūmų statybai 
kitoje vietoje. 

Tadas Balč iūnas 
Lemont. IL 

Esu viena iš A. Vi tkaus gerbėjų, 
kaip ypač įdomiai aprašančio kelio
nių įspūdžius, be lankant istorines 
vietas, kraš tus ir 1.1., bet drįstu savo 
„trigrašį" į terpt i , perskaič ius jo 
straipsnį „Nerimtas pasiūlymas..." 
Labai gerai žinau, kad lietuvių kalba 
yra bene viena iš sunkiausiai išmok
stamų, ypač užsieniečiui, o ir mano 
kar ta dar padaro klaidų, arba tiesiog 
pas ik lys ta jos plonybėse. Tačiau 
man vis prisimena, ka ip prieš dau
gelį metų, gyvenant lageryje, vienas 
žmogus bandė į rodinėt i panaš ias 
galimybes kalbos supaprast inimui . 
Tuomet, kaip ir dabar , aš su skau
dama širdimi, jo dideliam nuste
bimui, pasakiau — savo kalbą reikia 
mylėti. Ir dar šiandien man atrodo, 

kad kraipymams, prisitaikymui 
nebus niekados galo, jeigu pra
dėsime, nes iš tiesų viskas keičiasi, 
tobulėja (o kartais eina atgal), tačiau 
reikia bet kokia kaina išlaikyti savo 
kalbą ne tik gryną, bet kaip ne
pakartojamą, autentišką. Jau būsi
mos kartos kalbės daugiausia anglų 
kalba. Kas mokės daugiau kalbų, 
tegu jos pasilieka kaip brangūs 
suvenyrai, švarios, įdomios. Tech
nika tobulės ir galbūt bus nesunku 
pritaikyti ją ir mūsų kalbai. Ar nede
juojame, kad daug svetimybių, kaip 
usnių, pridygo? O dejuojame dėl to, 
kad dar labai mylime savo kalbą. 
Nedarkykime jos! 

Irena Gelažienė 
Chicago, IL 

DĖL SUPAPRASTINTOS 
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS 

Alekso Vitkaus „Nerimtas pa
siūlymas" buvo gaivinantis — kaip 
kokia mokslinė studija, turinti ir 
istorinių a t ramos pavyzdžių ir prak
tiškų palyginimų, įtikinančių sugre
tinimų su anglų kalba, ir malonaus 
sąmojaus. Esan t emigracijoje, žino
ma, mums „nerimta" siūlyti rašybos 
pakeit imus savo gimtajai ar protėvių 
kalbai. Betgi atėjome į XXI amžių. Į 
erdves šaunan t r ake tas , Amerikoje 
prigijo labai t r u m p a , gramatiškai 
vargiai pate is inama, sąvoka „go". O 
mes nebevartojame ne tik rašomos 
mašinėlės, bet ir t rumpų bangų radi
jo. Kasdien iš Lietuvos galime per 
internetą ne t ik skaityt i „Lietuvos 
rytą", bet ir klausytis (per tą patį 
internetą) iš Kauno, kaip iš gretimo 
kambario, radijo programos. Didelės 
mokslinės pažangos dėka, mokyk
lose prisidėjo daug iau dėstomų 
dalykų, ypač pamokos apie kom
piuterį — langą į mokslą, pasaulį ir 
visuotinę pažangą. Kurie tur ime 
lietuvišką raidyną savo kompiute
r inėse programose , žinome, kaip 

daug laiko sugaištame, berinkdami 
lietuviškąsias raides. Gal reiktų 
apsieiti ne tik be nosinių ir raidžių 
„ū, ė, ų, č ir ž", bet ir be minkštinamų 
dvibalsių „iai" ir „iau", trumpinant 
juos į „ei" ir eu". O mokyklose, besi
aiškinant nosines ir rašybos dėsnius 
pagal žodžio kilmę, lieka per mažai 
laiko, kaip Vitkus sako, „tikrai litu
anistikai". Nepaneigiant priklauso
mos pagarbos lietuvių kalbos puo
selėtojams nuo Mažvydo ligi „Auš
ros", „Varpo", Jablonskio ir visų 
kalbininkų, poetų ir rašytojų, visgi 
norėtųsi paremti mintį, kad tik
riausiai atėjo laikas palengvinti 
lietuvišką rašybą, paliekant esa
mą rašybą kalbos istorikams. O 
mums reikėtų daugiau „go" mąsty
senos. 

Žinoma, supaprast int i rašybą 
gali tik pati t au ta , o ne užjūry 
gyvenanti tautos dalis. Dėl to 
suprantamas ir Vitkaus „nerimtas" 
pasiūlymas ar pasvajojimas. 

Faustras Strolia 

APIE „DYPUKUS", „TARYBUKUS" IRT.T. 
Jaū ne vieną ka r tą „Drauge" yra 

pasigirdę balsų, kad „dypukai" esąs 
negeras žodis, pravardė. . . Bet aš čia 
nematau jokios žeminančios reikš
mės! 

Tai buvo žodis, kuris pabėgėlių 
stovyklose a t s i r ado po 1945 m. 
Terminas „displaces persons" („iš-
vietinti asmenys") buvo pasiūlytas 
UNRRA (United Nat ions Relief and 
Rehabi l i ta t ion Association) vadų, 
nes jei bijojo „įžeisti" Sovietų Są
jungą ir mus vadin t i tiesiog pa
bėgėliais — „refugees". (Vėliau juk 
buvo IRO — Internat ional Refugee 
Organization.) 

Iš angl iškos s an t rumpos DP 
(tar iama „dypy") lietuviai pirmiau
sia sudarė poetišką posakį „Dievo 
paukšteliai", o vėliau ir „dypukai". 

Man atrodo, kad čia nieko žemi
nančio nėra. 

Be to, „dypukai" yra t rumpas, 

aiškus, istorinis terminas: pabėgė
liai po II Pasaulinio karo, kurie iš 
Vakarų nenorėjo grįžti į „Stalino 
rojų". 

Visiškai kas kita yra „tarybu-
kai"; jau vien dėlto, kad 1944—1990 
metais rusų okupuotoje Lietuvoje 
jokių tarybukų nebuvo! Tai tik 
Maskvos išverstas melagingas žodis. 

Tuos lietuvius, kurie po 1990 
metų pasklido po visą pasaulį (net ir 
Islandijoje, ir Japonijoje!) galime 
vadinti taip: naujieji imigrantai, 
naujieji ateiviai, trečiabangininkai. 

Tarp kitko, prof. Antanas Ma
ceina tokius geresnio gyvenimo 
ieškančius imigrantus vadino „duo-
neliautojais". 

Taigi „dypukai" yra istorinis 
žodis, tikslus terminas, kurio ne
reikėtų bijoti. 

Antanas Klimas 
Rochester, NY 

KODĖL NE LIETUVIŲ DARBAI? ? 

Prieš kiek la iko perskaičiau 
žinią, kad, Valdovų rūmus puošiant, 
išleisti keli šimtai tūkstančių litų,, 
perkant meno darbą. Man įdomu, 
kaip išeivijos lietuviai, kurie aukojo 
pinigus .Valdovų rūmų pagražini
mui, jaučiasi, kad tie pinigai buvo 
išleisti Italijoje? 

Man tai liūdna, kad tas meno 
darbas yra neaiškios kokybės ir kad 
nebuvo galima surasti lietuvių 
menininkų darbų savo lietuvių rūmų 
papuošimui. 

Arvydas Algminas 
Riverside, IL 
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Atkel ta iš 3 ps!. 
Juk lietuviai esame, neprapul

sime, bent jau jausimės oriai, bent 
„nebekabins mums makaronų", o 
koalicija su nepakeičiamu Algirdu 
Mykolu ir žaviuoju Viktoru priešaky 
lai sau toliau „tvarko reikalus", ne-
betrukdysime jiems. Tai būtų vienas 
iš paprasčiausių kelių, kurį pas
taruoju metu nemaža dalis mūsų 
piliečių jau pasirinko. Bet gal kas 
žinote geresnį būdą ir kelią? Gal 
vieną kartą visi. mąstantieji išsi
vaduokime iš dvasios vergovės (nors 
ir esame ekonomiškai gniuždomi) ir 
garsiai pasakykime NE. NE — vie
nai ir nepakeičiamai nuomonei. NE 
— visuotiniam mūsų kvailinimui. 
NE — padlaižystei. Tačiau svar
biausia — būkime pakankamai pas
tabūs ir budrūs , stebėkime ir 

klausykime ne tik tai, kas sakoma iš 
aukštų tribūnų, bet ir išgirskime tai , 
kas kalbama vadinamajame poli
tiniame užribyje. Ne, ten ne t ik 
„spjaudo ir gaudo" ir girti poltikie-
riai daužo brangius automobilius. 
Ten dažnai kalba paprastas, „ma
žas" žmogus, kad ir iš Jūsų art i
miausio kaimo, neretai pasakant i s 
esmingesnius dalykus nei t i tuluoti 
ekspertai. Jei tai sugebėsime iš
girsti, gal tuomet suvoksime, kad 
neiti į rinkimus ir nebalsuoti, kaip 
pernai pasielgė didelė dalis mąs
tančiųjų, tai tas pats sąlyginai pa
prastesnis kelias spjauti ir išvažiuo
ti, tačiau čia ir dabar, juoba per ar
timiausius rinkimus, spjauti nebe
galime, nes iš šito šulinio mums 
patiems ir teks gerti... 

„Balt i jos kelias", 2005 m. Nr , 10 

Visureigių vairuotojai yra agresyvus storuliai 
Vienas iš penkių naują automo

bilį perkančių aus t ra lų renkasi 
visureigį, tačiau pastarieji vairuoto
jai apibūdinami ne itin gerai. Jie 
patys mano, kad 1.5 tonos sveriančio 
milžino vairavimas sukuria jiems 
sportiškų, savaitgalį gamtoje pra
leidžiančių, po ka lnus besikars
tančių šaunuolių įvaizdį. 

Tačiau labiausiai tikėtina, kad 
visureigio vairuotojas bus antsvorį 
turintis miesto gyventojas, linkęs į 
agresyvumo priepuolius. 

Tipišką visureigio vairuotojo 
portretą sudarė Australijos institu
tas . Remtasi ,,Roy Morgan Re
search" atliktos apklausos, kurioje 
dalyvavo 24,718 žmonių, rezultatais. 

Tyrimas parodė, kad t ip iškas 
visais ra tais varomo automobilio 
vairuotojas yra 40-50 metų vyras, 
gaunantis didesnį nei vidutinį atly
ginimą. Du trečdaliai miesto visurei
gių vairuotojų turi antsvorio arba 
yra nutukę. 

Tyrimo autoriai Clive Hamil ton 
ir Claire Barbato tikino, kad ši iš
vada turi įtakos saugumui keliuose. 

„Šie vairuotojai dažniausiai lai
ko save stipriais individualistais , 
kuriems patinka fizinė veikla, — aiš
kino autoriai. — Dažnas jų teigia 
kartais kelią prasiskinantis jėga, ta i 
turi įtakos jų vairavimo stiliui". 

(ELTA) 

Ukrainos graikų apeigų 
katalikų Bažnyčia perkėlė 

savo centrą į Kijev 
Rugpjūčio 21 d. iškilminga li

turgija paminėtas Ukrainos graikų 
apeigų katal ikų Bažnyčios centrinės 
buveinės perkėlimas iš Lvov į Kijev. 
Dniepro pakrantėje statomos naujos 
graikų apeigų ka ta l ikų katedros 
statybvietėje buvo įrengta palapinė, 
kurioje kardinolas Lubomyr Husar 
vadovavo iškilmingai liturgijai. Joje 
dalyvavo apie 3,000 tikinčiųjų. Iš
kilmėse dalyvavo (kitų ortodoksų 
Bažnyčių kanoniškai nepripažintų) 
Kijev patr iarchato ir Autokefalinės 
Ukrainos ortodoksų Bažnyčios atsto
vai. Pamaldų pradžioje buvo per
ska i ty tas pare i šk imas dėl graikų 
apeigų katal ikų Bažnyčios buveinės 
perkėlimo į Kijev. Iki tol Didžiojo 
Lvov arkivyskupo titulą turėjęs kar
dinolas Lubomyr Husa r nuo šiol yra 
Kijev ir Hal ič iaus Didysis arki
vyskupas. Savo pamoksle ganytojas 
sakė: „Atėjome melst is ir atvert i 
naują mūsų Bažnyčios istorijos pus
lapį". J i s ta ip pat ragino siekti vieny
bės t a rp katal ikų ir ortodoksų, reikš
damas viltį, jog „bus pasiekta tai , 
ka s žmogiškai žvelgiant atrodo 
mažai tikėtina". 

P a m a l d ų metu maždaug 100 
me t rų nuo būsimosios ka tedros 
statybvietės ukrainiečių ortodoksai 
su rengė protesto mit ingą. Uni tų 
būst inės perkėlimą į Kijev aštriai 
k r i t ikavo Maskvos pa t r i a rchas 

Aleksij II. 
Kardinolas Husar pabrėžė, jog 

Bažnyčios centrinės buveinės per
kėlimas iš Lvov į Kijev nėra nukreip
tas prieš jokią ortodoksų Bažnyčią. 
Pasak jo, visų religinių bendruo
menių centrinės buveinės turėtų 
būti valstybės sostinėje. 

5 mln. narių turinčios Ūkiamas 
graikų apeigų katalikų Bažnyčios 
(UGKB) tikintieji puoselėja viltis, 
kad Šventasis Sostas pripažins jų 
Bažnyčiai atskiro patriarchato sta
tusą. Sprendimą perkelti šios Baž
nyčios buveinę į Kijev priėmė Uk
rainos graikų apeigų katalikų 
vyskupų sinodas dar 2002 m., jis 
buvo dar kartą patvirtintas vysku
pams susirinkus Kijev 2004 m. Ne
t rukus po to buvo pradėti statybos 
darbai. Pasak UGKB spaudos tarny
bos, Bažnyčios centrinės buveinės 
perkėlimui iš Lvov į Kijev, rem
damas is Rytų Bažnyčių kanonų 
kodekso 57 kan., pritarė popiežius 
Jonas Paulius II. 

Ukrainos Rytų apeigų katalikų 
vyriausias ganytojas nuo Bresto uni
jos (1596 m.) laikų turėjo oficialų 
Kijev metropolito titulą. 1795 m. 
carienės Jekaterin II įsakymu ši 
vienybėje su Roma buvusi Kijev 
metropolija buvo panaikinta. 

„Bažnyčios žinios", 
2005 m. Nr. 17 

Važinėjant po Lietuvą, nuostabą kėlė puikiai 
sutvarkyti pagrindiniai krašto keliai — magis
tralės ir inžineriniu vertinimu ypač puikiai nu
tiestas Baltijos kelias. Širdį maloniai pakutenda
vo pastebimi kelius statančios firmos ..Lietuvos 
keliai" užrašai, jos taisomi tiltai. Kas link degali
nių, šiais laikais Lietiuvoje jos visos modernios. 
Dauguma pardavinėja ne tik kelių rūšių benziną, 
bet taip pat ir dujas. Taupumo sumetimais nema
žas skaičius Lietuvos gyventojų į savuosius auto
mobilius yra įmontavę specialią įrangą, leidžian
čią automobiliui būti varomam ir benzinu, ir kur 
kas pigesnėmis dujomis. Dauguma Lietuvos de
galinių priklauso Rusijos firmai ..LUKoil". Sako
ma, kad jų Lietuvoje esama net 133. Maloniai nu
teikia degalines lietuvišku vardu „Milda", tačiau 
jų vos keletą teko pastebėti. 

U ž s u k a m e į Latvi ją 

Lietuvos kelių gerumą įvertinom, ties Būtinge 
įvažiavę į Latvijos teritoriją ir keliaujant Liepojos 
link. Latvijos kelių stovis žymiai blogesnis. Pa
čioje Liepojoje teko stebėti klaikios išvaizdos, 
daugelį metų remonto nemačiusius, sovietinius 
karininkų namus, šiuo metu apgyvendintus Lat
vijoje likti nutarusių Rusijos dimisjos karininkų. 
Šį karinį rajoną palyginę su tuo, ką lietuviai su
gebėjo padaryti su prie Vilniaus sovietines ka
rines įgulas glaudusių Šiaurės miestelu. mūsiškių 
pasiekimai stulbinantys. Lyg to neužtektų pa
brėžti lietuvių pranašumui, Liepojoje užtikome 
Lietuvos prekybininkų statomą didžiulę ..mali" 
tipo parduotuvę „Hyper Maxima". Taigi, Lietuva 
eksportuoja į užsienį ne tik su Amerika galinčius 
konkuruoti prekybos centrus, bet juos taip pat 
užpildo ir kokybiškais lietuviškais gaminiais! 

Lankantis Liepojoje, nemažą įspūdį teikia čia 
esantis uostas . Pasirodo, kad čia stovėjo 

didžioji dalis caro Nikalojaus laivyno, išplaukusio 
1905 metais į karą su Japonija, kurį Rusija pra
laimėjusi. Sovietinės okupacijos laikais čia būta 
pagrindinės povandeninių laivų bazes, o pats 
Liepojos miestas buvęs uždaras užsienio lankyto
jams. Karinės bazės rajone esama senos Šv. 
Nikalojaus ortodoksų katedros. Pasirodo, kad ir ji 
sovietiniais laikais buvo uždaryta — paversta 
sandėliu. Valstybei propaguojant ateizmą, karinė
je bazėje laikyti atvirą cerkvę netiko, nors 

APSILANKYMO 
LIETUVOJE VINJETĖS 

ALGIMANTAS S. GEČYS 
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ortodoksai sovietinei valdžiai didesnių sunkumų 
neteikė. Šiuo metu katedra restauruojama, vėl 
pritaikoma tikinčiųjų reikmėms. Liepojoje dau
giau gyvybės pas teb ima tik miesto cent re . 
Bendras įspūdis: lietuvių rankose Liepoja būtų 
klestinčiu miestu. 

A t k u n t a mies ta i L ie tuvos provinci joje 

A nkstyvesnieji mūsų apsi lankymai gyventojų 
i l g a u s u m u nepasižyminčiuose Lietuvos provin
cijos miestuose sudarė slogų įspūdį. Nekokį įspūdį 
tada paliko lankyt i Raseinia i , J u r b a r k a s , 
Ukmerge. Lazdijai. Vidurdienį miesto centruose 
vos galėjai pastebėti gausesnį būrelį žmonių. Net 
ir Druskininkų bei Birštono kurortai rodė mažai 
gyvybės, užvėrus iomis duris gydyklomis ir 
apleista aplinka badė turistų akis. Pr is imename 
prieš keletą metų turėtą vargą Druskininkuose 
rasti patrauklią užkandinę. Stebėtina tačiau, ką 
miestui keli sėkmingi metai gali padaryt i ! 
Raseinių miesto centre šiandien gyvenimas verda. 
Krautuvės pilnos žmonių, užkandines pilnos val
gytojų, miesto parke gausu vaikučių su motino
mis. Panašiai ir Ukmergėje, ir Lazdijuose. Rasti 
vietą miesto centre automobiliui pastatyti nėra 
lengva. Tenka apsukti kelis miesto kvartalus , kol 
pagaliau pavyksta. Druskininkus ir Birštoną taip 
pat sunku bea tpaž in t i . Gydyklos veik visos 
veikiančios, vyksta statybos bei remontai, gausūs 
prižiūrimi gėlynai liudija šiuos abu kuror tus 
esančius atgijusius turizmui. Į gydyklas sugrįžo 
užsienio rusai, lenkai, gudai, nekalbant jau apie 
Lietuvos gyventojus. Abu kurortai sulaukia svečių 
net iš Izraelio! O valgyklų tik rinkis: nuo picerijų 
iki šaunaus interjero restoranų. 

Šį kartą lankydamiesi Leituvoje norėjome 
kiek daugiau laiko skirti Kėdainių miesto ir jo 
apylinkių apžiūrėjimui. Iš šių apylinkių buvo 

kilusi mano motina. Norėjome įsitikinti, ar tikrai 
Kėdainiuose įsikūręs iš Archangelsko atvykėlis 
Viktoras Uspasckichas (mūsų lankymosi Lietu
voje metu su savo bėdomis ypač stipriai figūravęs 
žiniose), nors daliniu aukso sluoksniu yra pa
dengęs Kėdainių „tėvūnijos" gatves. Aukso nė 
kruopelės neradome! Tačia radome miestą, ku
riame gyvenimas virė. Vaikščiodami siauromis 
senamiesčio gatvėmis, gėrėjomės dvelkiančia jo 
istorija. Paaiškėjo, kad Kėdainių nuo XV amžiaus 
vidurio būta vokiečių Hanzos pirklių aptarnauja
mu prekybos centru. Išlikusi cerkvė, evangelikų 
liuteronų ir reformatų bažnyčios, turkų minare
tas, sinagogų kompleksas. Karmelitų vienuoly
nas, visa eilė katalikų bažnyčių, apylinkėje užsi
likę senieji dvarai tebeliudija Kėdainius buvus 
strateginiu prekybos centru. Šiandieną apie Kė
dainius gausu šiltadaržių ir daržoves auginančių 
laukų. Kiek čia Viktoro Uspaskicho nuopelnas, 
kad Kėdainių esama Lietuvos „agurkų sostine", 
sunku nustatyt i . Pakelėje į Kėdainius stovinti 
moderni „Krekenavos agrofirma" gamykla pastato 
didumu ir išvaizda iš Amerikos atvykusio nestebi
na. Ziniasklaidoje nemažai prisiskaitę būtų ir 
nebūtu dalykų apie ..Krekenavos agrofirmą", lyg ir 
tikėjomės daugiau. 

Kėdainių senamiestyje žmonės mėgsta at
kreipti dėmesį į miesto centre, prie pat šali

gatvio, stovintį Uspaskicho namą. Namas savo 
išvaizda praeivio nesužavi. Mūsų vaizduotėje pats 
namas panašėjo į anais laikąsi turtingų žydų 
miesto parduotuvę su antrame aukšte esančiu 
šeimos gyvenamuoju plotu. Bus daugiau. 

Žiniasklaidos plačiai minimo Lietuvos Darbo partijos 
p i rm. V ik toro Uspachiko namas Kėdainiuose. 

A. Cečio nuotr. 



r. DRAUGAS 2005 m I i r \ 1 Q r\ fra 

V. A d a m k u s : sav iva ldybėms 
reikia daugiau galių 

i ietuva tebelieka korumpuotu valstybių sąraše 

Alma Adamkienė bendrauja su vaikais Skuodo vaikų lopšelyje darželyje. 
Džojos Gundos Barysaitės (ELTA) nuotr 

V i l n i u s / S t o n a i č i a i ( P l u n g ė s 
r.), spalio 18 d. (ELTA) — Savival
dybėms turė tų būti suteikta daugiau 
galių panaudoti .social inėms paslau
goms skir iamas lėšas, tvir t ina prezi
dentas Valdas Adamkus. 

Antradienį lankydamasis Plun
gės rajone veikiančiame Stonaičių 
pensionate prezidentas atsakingas 
šalies institucijas paragino sudaryti 
kuo geresnes sąlygas žmonėms su 
negalia grįžti į visuomenę ir pradėti 
visavertį gyvenimą. 

Tai daryti jis siūlo suteikiant sa
vivaldybėms daugiau galių skirstant 
socialinėms paslaugoms skiriamas 
lėšas. 

,,To siekiant savivaldvbėms tu-
retų būt i suteikiama daugiau galių 
prasmingai naudoti skir iamas lėšas, 
nes vietos bendruomenės daug ge
riau žinotų, kaip tu r imas lėšas pa
naudoti siekiant žmones su lengva 
negalia sugrąžinti į pilnavertį gyve
nimą", — prezidento spaudos tarny
bos pranešime cituojamas V. Adam
kus. 

Apsilankymo pensionate metu 
Lietuvos vadovas pabrėžė, kad tik 
prasmingas socialinėms paslaugoms 
sk i r i amų lėšų panaudoj imas gali 
duoti l aukiamus rezul tatus . 

Šal ies vadovo nuomone, dalis 
šiuo metu pensionate prieglobstį at
radusių žmonių su negalia galėtų 
sėkmingai integruotis į visuomenę ir 
gyventi savarankiško gyvenimo bei 
nakvynes namuose. 

Prezidento nuomone. Seimas, 
svars tydamas jau pateiktą Sociali

nių paslaugų įstatymo projektą, tu
rėtų į tai atsižvelgti ir įstatymu 
įtvirtinti labiausiai pažeidžiamoms 
žmonių grupėms palankias nuosta
tas. 

Šalies vadovo nuomonei pritarė 
Stonaičių pensionato vadovybė ir 
darbuotojai, paaiškinę, kad net apie 
20 procentų iš 200 šiuo metu pensio
nate gyvenančių asmenų, t inkamai 
prižiūrimi, galėtų sėkmingai įsikurti 
Plungės mieste ar mažesnėse vieto
vėse įrengtuose namuose ir integruo
tis į visuomenę. 

Jie taip pat pastebėjo, kad, su
mažinus pensionato globotinių skai
čių, pastebimai pagerėtų žmonėms 
su sunkia negalia teikiamų paslaugų 
kokybe. 

Prezidentas buvo informuotas, 
kad šiuo metu įgyvendinti tokius po
kyčius Plungės savivaldybė galimy
bių neturi. 

V. Adamkus kar tu su žmona Al
ma Adamkiene Stonaičių pensionate 
susipažino su jame prieglaudą radu
sių globotinių gyvenimo, darbo įgū
džių lavinimo ir reabilitacijos sąlygo
mis, apžiūrėjo šiuolaikiškai įrengtas 
gyvenamąsias patalpas. 

Iš Stonaičių šalies vadovas su 
žmona išvyko į Skuodą, kur jie apsi
lankė Skuodo vaikų lopšelio darželio 
specialaus poreikio vaikų ugdymo 
grupėse, Skuodo neįgaliųjų dienos 
veiklos centre ir dalyvavo naujo Hi
gienos ir sveikatingumo centro ati
daryme. 

Stonaičių pensionate gyvena 
201 sutrikusio intelekto asmuo. 

A n t r a d i e n i j a u ba igės i ket 
v e r i o s iš p e n k e r i ų N a c i o n a l i n ė s 
f u t b o l o k l u b ų a soc i ac i j o s 
(NFKA) L i e t u v o s A lygos čempio
nato XXXII rato rungtynių, kuriose 
pergalę namuose iškovoti pavyko tik 
vienai „Šilutės" komandai . Čempio
no t i tulą praktiškai užsitikrino de
šimties komandų turnyre pirmau
jan t i s Panevėžio „Ekranas" (83 tšk.), 
Vilniuje 2:0 (1:0) įveikęs aštuntojoje 
vietoje esantį „Žalgirį" (37 tšk.). Nu
galėtojams įvarčius pelne Mantas 
Savenas (28 min.) ir Povilas Lukšys 
(48 min.). 

M o l d o v o s s o s t i n ė j e vyku
s iose T a r p t a u t i n ė s spo r t in ių šo
k iu f e d e r a c i j o s ( IDSF) re i t ingo 
v a r ž y b o s e antrąją vietą suaugu
siųjų Lotynų Amerikos šokių progra
moje užėmė Jus t a s Kučinskas ir Ag
nė Malinauskaite. Finale lietuvius 

aplenkė tik nugalėtoja tapusi Rusi
jos pora — Timur Imametdinov bei 
Jekaterina Nikolajevą. Trečioji vieta 
atiteko rusams Andrėj Prosvirnin ir 
Julija Rogozma. 

* Trečią p ra la imėj imą ke tv i r 
t o se NBA ik isezoninėse r u n g t y 
nėse p a t y r ė Chicago „Bul is" ko
m a n d a su Dariumi Songaila, na
muose 89:97 turėjusi pripažinti Min
nesota „Timbervvolves" krepšininkų 
pranašumą. Lietuvis aikštės šeimi
ninkams pelne 3 taškus, po krepšiais 
atkovojo 2 ir pereme 1 kamuolį bei 
prasižengė 3 kartus. 

* Ketvir tą pe rga l ę s e p t i n t o s e 
NHL č e m p i o n a t o regul ia r io jo se
zono r u n g t y n ė s e iškovojo Ne\v 
York „Rangers" komanda su Dariu
mi Kasparaičiu. Namuose „Rangers" 
ledo ritulininkai 4:0 įveikė Florida 
„Panthers" komandą. 

Atkelta iš 1 psl . 
Rytis Juozapavičius sakė, kad šis in
deksas labiausiai svarbus investuo
tojams. 

„Jeigu, pavyzdžiui, investuoto
jas New York, kuris galvoja, kur nu
kreipti pinigus, mato, kad Estijos 
KSI šiais metais yra 6,4, o Lietuvos 
— 4.8, jam Estija yra daug patrauk
lesnė investicijoms nukreipti", — sa
kė R. Juozapavičius. 

„Galima sakyti, kad padėtis Lie
tuvoje iš esmės nesikeičia, tuo tarpu 
estai daro spartų progresą. Estija 
'Transparency International' žinovų 
yra giriama kaip valstybė, neturinti 
daug išteklių, bet padariusi ženklų 
progresą korupcijos suvokime", — 
sakė TILS vadovas. 

Korupcijos suvokimo indeksas 
yra taikomas tik viešajame sektoriu
je, jis neatspindi bendro korupcijos 
lygio šalyje, kurį, pasak R. Juoza
pavičiaus, būtų galima nustatyti tik 
pasiėmus teismo bylas. 

KSI parodo, kaip tiriamoje ša
lyje suvokiama egzistuojanti valsty
bės bei savivaldybių tarnautojų ir 
politikų korupcija. KSI yra komplek
sinis indikatorius, nustatomas re
miantis gyventojų, verslo atstovų ap
klausomis ir kitais tyrimais. 

Tuo tarpu konferencijoje dalyva
vęs Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT j vadovas Povilas Malakauskas 
teigė negalįs džiaugtis „Transparen-
cy International" paskelbtu tyrimu. 

„Europos Sąjungos KSI vi
durkis, įskaitant naująsias valsty
bes, yra 7", — sakė P. Malakauskas. 

STT vadovas teigė, kad Lietuva 
pagal KSI gali pasidžiaugti nebent 
tuo, kad yra mažiausiai korumpuota 
tarp savo kaimynių — Lenkijos, Bal
tarusijos. Rusijos ir Latvijos. 

P. Malakauskas teigė, kad bau
džiamoji teisė korupcijos problemos 
neišspręs. 

„Mes galime 'išgaudyti' visus 
medikus, bet kol nėra išspręstos ir 
pašalintos sistemos klaidos, vieną 
žmogų pakeis kitas", — sakė P. Ma
lakauskas. 

STT vadovas taip pat teigė, kad 
valdžioje įsišaknijusi biurokratija 

provokuoja verslininką duoti kyšį ir 
verčia jį „žaisti pagal tam tikras tai
sykles". 

„Negalima tikėtis iš verslininko, 
kad jis neduos kyšio, jei jam yra sta
tomos milžiniškos kliūtys tikslams 
pasiekti", — sakė P. Malakauskas. 

Pareigūnas, kaip terpę korupci
jai, taip pat paminėjo politinių parti
jų finansavimo sistemą. Pasak jo, šią 
problemą galima išgyvendinti ne
bent laikinai įvedus nepopuliarią 
priemonę — politines partijas finan
suoti tik iš biudžeto ir tokiu būdu ne
palikti jokių landų korupcijai. 

P. Malakauskas sakė, kad Lat
vijoje veikianti STT analogiška tar
nyba turi specialų skyrių, kurio dar
buotojai „ištisas dienas" aiškinasi, 
kaip buvo finansuojama viena ar ki
ta partija. Lietuvoje tokio skyriaus 
iki šiol nėra. 

Jis taip pat pažymėjo, kad Lie
tuvoje nėra sutvarkyta valstybės 
tarnautojų pajamų ir išlaidų dekla
ravimo sistema. Lietuva neturi aiš
kaus kontrolės mechanizmo, kuris 
padėtų atskleisti, ar šalies tarnauto
jai gyvena pagal pajamas. Tuo tarpu 
Europos valstybėse, tokia sistema 
veikia. 

Kaip pavyzdį P. Malakauskas 
paminėjo Šveicariją, kur viešas as
muo net negali atsidaryti sąskaitos 
banke, nepateikęs paaiškinimo, ko
kia jo turimų lėšų kilmė. 

R. Juozapavičius teigė, kad si
tuacija, kuomet ministro pirmininko 
Algirdo Brazausko šeima atsisako 
atskleisti visas viešbučio „Crovvne 
Plaza" įsigijimo ir valdymo aplin
kybes, kertasi su civilizuotos demo
kratinės valstybės principais. 

„Visuomenei turėjo būti paaiš
kinta su visomis smulkmenomis, 
kaip politike, Vilniaus miesto savi
valdybes tarybos nare, Kristina Bra
zauskienė galėjo įsigyti tokį praban
gų viešbutį. Nesuprantamas delsi
mas, ir nesuprantama kodėl mokes
čių mokėtojų pinigais premjeras vi
suomenės atsiprašinėja, spausdin
damas pranešimus laikraštyje, kad 
viskas yra 'gerai'", — sakė R. Juoza
pavičius. 

„Menų" spaustuvė gyvena 
nežinios nuotaikomis 

Audronis Imbrasas 
Mykolo Ambrazo (ELTA; nuotr 

Vilnius, spalio 18 d. (ELTA) — 
Šiuolaikinių scenos menų projektus 
pristatanti sostinės „Menų spaustu
vė" įkurtuves atnaujintame buvu
sios „Tiesos" spaustuves komplekse 
del stringančio finansavimo atideda 
tolesniems laikams. 

Viešosios įstaigos „Menų spaus
tuvė" direktorius Audronis Imbrasas 
kol kas negali pasakyti, kada staty
bos ir atnaujinimo darbams bus gau
ta parama iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų Jau šių metų 

pavasarį turėjusios pasiekti žinios 
apie teigiamą arba neigiamą spren
dimą iš šių fondų paramą kuruojan
čios Ūkio ministerijos dar nesulauk
ta ir įpusėjus rudeniui. 

„Ketinome į visiškai atnaujintą 
'Menų spaustuvę' žiūrovus pakviesti 
2007-aisiais, tačiau tai dabar atrodo 
pernelyg optimistiniai planai. Nuo 
praėjusių metų statybos ir projekta
vimo darbams jau panaudota apie 
1.2 min. litų. Ankstesniais skaičiavi
mais, šiems darbams dar reikia per 
8 min. litų, nors akivaizdu, kad ky
lant kainoms sąmata keisis. Nežino
dami finansavimo ateities, negalime 
net planuoti, kada atidarysime bent 
vieną atnaujintą spaustuvės dalį", 
— sakė A. Imbrasas. 

Norintys susipažinti su „Menų 
spaustuvės" naujienomis ir misija, 
jau gali apsilankyti jos interneto 
svetainėje adresu: www.menu-
spaustuve. l t . taip pat Lietuvos 
teatro procesus ir naujienas komen
tuojančiame tinklalapyje www.me-
nufaktura . l t , kuriame pateikiama 
informacija apie pusę tūkstančio 
Lietuvos teatrų spektaklių, galima 
rasti „karščiausių" recenzijų. 

http://www.menu-
http://spaustuve.lt
http://www.me-
http://nufaktura.lt
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Pasaulio naujienos 

(Remiantis AFP, Reuters, AP, interfax. ITAR-TASS, BNS 
žinių agentūrų pranešimais) 

E U R O P A 

BUKAREŠTAS 
Rumunijoje, Dunojaus deltos re

gione, užregistruota naujų į tariamų 
paukščių gripo atvejų, kurių vienas 
nustatytas netoli sienos su Ukraina, 
pranešė žemės ūkio min is t ras 
Gheorghe Flutur. Pirmadienį Ru
munija pranešė, kad paukščių gripo 
atvejų yra Camurlia de Zos ir Ma-
liuk kaimuose, esančiuose 40 km į 
šiaurę. Šiuose kaimuose buvo išpjau
ti visi naminiai paukščiai — 21,000. 
Britų atlikti testai parodė, kad trys 
Camurlia de Zos rastos nugaišusios 
antys buvo užsikrėtusios paukščių 
gripo virusu H5N1. Tai buvo pirmieji 
žemyninėje Europoje užregistruoti 
užsikrėtimo šios atmainos virusu at
vejai. Dėl viruso H5N1 Azijoje mirė 
daugiau kaip 60 žmonių ir nugaišo 
ar buvo sunaikinta milijonai paukš
čių. Apie paukščių gripu užsikrėtu
sius žmones Rumunija kol kas ne
praneša. 

LONDONAS 
Rusijai ir Ukrainai per art i

miausius pusantrų metų teks iš
spręsti svarbiausias dvišalių santy
kių problemas, mano prezidentas 
Viktor Juščenko. „Mes parengėme 
'Put in-Juščenko ' komisijos darbo 
planą ir esame įsitikinę, kad 2006 
metais didžioji jo dalis bus įgyven
dinta. J ame numatyti esminiai dar
bo per artimiausius pusantrų metų 
uždaviniai: sienų sureguliavimo, jų 
delimitavimo, demarkavimo klausi
mai, Rusijos Juodosios jūros laivyno 
buvimo Ukrainos teritorijoje proble
ma, taip pat klausimai, susiję su ne
kilnojamuoju turtu, navigacijos ob
jektais, energetikos projektai", — pa
reiškė Ukrainos prezidentas Kara
liškajame tarptautinių santykių ins
titute Londone. 

BERLYNAS 
Naujasis Vokietijos parlamentas 

antradienį susirinko į pirmąjį po
sėdį, nors būsimoji koalicinė vyriau
sybė dar nesudarė savo politikos pro
gramos. Praėjus lygiai mėnesiui po 
to, kai dramatiški rinkimai išprovo

kavo politinį chaosą, 614 naujųjų 
parlamentarų susirinko Bundestag 
— žemuosiuose parlamento rūmuo
se. Posėdis reiškia oficialią septyne
rius metus trukusio kanclerio Ger-
hard Schroeder valdymo pabaigą, 
nors jis ir toliau rūpinsis valstybės 
reikalais, kol šias pareigas perims 
krikščionių demokratų vadovė An
gelą Merkei. A. Merkei pirmadienį 
baigė formuoti savo ministrų kabine
tą — paskyrė savo vadovaujamo 
konservatyviojo susivienijimo minis
trus, tarp jų — vieną didžiausių savo 
politinių priešininkų Horst Seehofer. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidento George W. Bush 

vertinimas smuko iki 39 proc. — že
miausio lygmens nuo 2001 metų, kai 
jis buvo išrinktas prezidentu, rodo 
antradienį paskelbta „USA Today", 
CNN ir „Gallup Poli" apklausa. G. 
W. Bush šalininkų sumažėjo dau
giausia t a rp demokratų ir nepriklau
somų asmenų, o respublikonų para
ma liko tokia, kokia buvo, — apie 85 
proc. Nuo rugsėjo pastebimas dabar
tinio JAV prezidento vertinimo su
mažėjimas penkiais procentiniais 
punktais iš dalies siejamas su Bal
tųjų rūmų pareigūnais, atskleidu
siais slaptos CŽV agentės tapatybę, 
išaugusiomis benzino kainomis ir 
padėtimi Irake. Po perrinkimo 2004 
metų lapkritį G. W. Bush vertinimas 
buvo 55 proc. 

MIAMI 
Virš Karibų jūros susiformavo 

atogrąžų audra ,,Wilma", kuri yra 
rekordine per 72 metus. Pasak me
teorologų, .VVilma" bet kuriuo metu 
gali virsti uraganu ir slinkti Meksi
kos įlankos, kur JAV pakrančių gy
ventojai da r neatsigavo po uraganų 
„Katrina", „Rita" ir „Dennis", link. 
Besiartinanti ,.Wilma" gali kelti pa
vojų ir naftos gavybos pramonei 
Meksikos įlankoje, kur išgaunama 
iki 25 proc. JAV naftos ir gamtinių 
dujų. Tačiau energetikos sektoriui 
iškilusi grėsmė, regis, sumažėjo me
teorologams paskelbus, kad audra 

turėtų pasukti Pietų Floridos link. 
Audra slenka į vakarus ir iki ketvir
tadienio turėtų pasukti į šiaurės va
karus. Vardas ,,Wilma" reiškia, kad 
uraganų stebėjimo centrui pritrūko 
šiam sezonui numatytų vyriškų ir 
moteriškų vardų. Jeigu šį sezoną dar 
bus tokių audrų, kurioms reikia 
duoti vardą, meteorologai pra-dės 
naudoti graikų abėcėlės raides, 
pradėdami nuo alfa. 

AZIJA 
i 

BEIJING 
JAV gynybos sekretorius Donald 

Rumsfeld atvyko į Kiniją — tai pir
masis jo vizitas šioje komunistinėje 
šalyje per beveik penkerius vadova
vimo Pentagon metus. „Akivaizdu, 
kad ir JAV, ir kitose pasaulio šalyse, 
tikimasi, jog kinai pasirinko kelią at
viresnės visuomenės link", — sakė 
D. Rumsfeld, kar tu su juo skridu
siems iš Washington, DC. „Taip pat 
akivaizdu, kad Kinijos Liaudies Res
publika turės pati spręsti, kokios ji 
norės politinės, ekonominės ir sau
gumo sistemos", — pridūrė jis. D. 
Rumsfeld teigė ketinąs klausytis ir 
stebėti, ką jam sakys kinai ir ką jie 
darys jo dviejų dienų vizito metu, 
kad geriau suvoktų, kokią kryptį pa
sirinko ši Azijos milžine. JAV gyny
bos pareigūnai nesitiki kokių nors 
didesnių pokyčių, o vienas jų net 
prognozuoja, kad D. Rumsfeld vizi
tas būsianti „nelinksma viešnagė". 

SEOUL 
Irake spalio pabaigoje ginkluoti 

vyrai pagrobė milijonus dolerių kai
navusią interneto įrangą ir kompiu
terius, kai šis krovinys buvo gabena
mas netoli Baghdad. pranešė Pietų 
Korėjos pareigūnas. Valstybinė Ko
rėjos Tarptautinio bendradarbiavi
mo agentūra parūpino įrangą Irako 
universitetams. Kas buvo tie gink
luoti asmenys, kol kas nežinoma. 
Pietų Korėjos pagalbos organizacijos 
darbuotojai nebuvo pagrobti, o visa 
įranga buvo verta apie 3.5 mln. do
lerių. Pietų Korėjos pagalbos organi
zacija ir ambasada Baghdad apie 
įvykį pranešė Irako valdžiai. 

Aistros dėl 
agentės 

atskleidimo 
nerimsta 

Washington, DC, spalio 18 d. 
(„Reuters'VBNS). — Viceprezidento 
Diek Cheney administracijos vado
vas galėjo suteikti „The New York 
Times" reporterei Judith Miller ne
tikslią informaciją dėl to, kuriame 
CŽV skyriuje dirbo George W. Bush 
administracijos kritiko Joseph Wil-
son žmona, sakė vienas buvęs žval
gybos pareigūnas. 

Sis galimas netikslumas paaiš
kėjo, pasirodžius požymiams, kad fe
deralinis prokuroras, kuris 'aiški
nasi, kas atskleidė J. Wilson žmo
nos, slaptos CŽV agentės Valerie 
Plame, tapatybę, jau trečiadienį gali 
paskelbti, ar pateiks kaltinimus šio
je byloje. 

Tyrėjai, apklausdami J. Miller ir 
kitus liudininkus, aiškinosi, ar su D. 
Cheney žinia jo administracijos va
dovas Levvis Libby kalbėjosi su žur
nalistais apie J. Wilson. 

„The Washington Post" pranešė, 
kad specialusis prokuroras Patrick 
Fitzgerald surinko įrodymų, rodan
čių, kad V. Plame tapatybė buvo at
skleista iš dalies ir dėl senų D. Che
ney nesutarimų su CŽV. 

Buvęs diplomatas J. Wilson tvir
tina, kad Baltųjų rūmų pareigūnai 
jo žmonos tapatybę atskleidė tam, 
kad sukompromituotų jį už G. W. 
Bush administracijai viešai mestą 
kaltinimą iškraipius žvalgybinę in
formaciją Irako karui pateisinti. 

Pasak J. Miller, per liepos 8 d. 
susitikimą su L. Libby ji užsirašė, 
kad J. Wilson žmona dirba CŽV 
Ginkluotės žvalgybos, neplatinimo 
ir ginklų kontroles skyriuje f\VIN-
PAC), kurio darbuotojai stebi padėtį 
neįprastines ginkluotės srityje. 

Tačiau žvalgybos pareigūnai sa
ke, kad V. Plame dirbo ne VVINPAC. 
bet CŽV slaptojoje tarnyboje. 

Kol kas neaišku, kaip minimas 
netikslumas gali paveikti tyrimą. 
Buvęs žvalgybos pareigūnas, kuris 
dėl klausimo keblumo kalbėjo su są
lyga, kad nebus skelbiama jo pavar
dė, teigė, jog klaida dėl WINPAC ga
lėtų sustiprinti L. Libby gynybą, jei
gu jis būtų apkaltintas tyčia atsklei
dęs slaptos agentes tapatybę. 

Turkmėnistane klesti prezidento kultas 

Paauksuotas paminklas prezidentui 
A š c h a b a d c e n t r e Mikulast ik.net nuotr 

A š c h a b a d . spalio 17 d 
AFP BNS) — Vyriausybes minis

trai, įstatymų leidėjai ir akademikai 
užgniaužę kvapą žavėjosi naujausia 
Turkmėnijos prezidento Saparmu-
rat Nijazov knyga, kuri buvo prista
tyta šalies parlamente. 

Kaip teigia dienraštis, — kurio 
pavadinimas esamomis aplinkybė
mis skamba ironiškai — „Neutralus 
Turkmenistanas", „Brangūs drau

gai" yra naujausia vaikystes prisi
minimų ir patriotiškų eilėraščių 
knyga, kurią parašė „genialus 
plunksnos meistras" S. Nijazov, va
dinamas Turkmenbaš, arba „visų 
turkmėnų vadovu". 

Kai kurie eilėraščiai yra apie 
„tėvynę, jos istoriją, žmonių geru
mą, garbę, drąsą ir meilę", o kiti de
dikuoti mirusiems S. Nijazov tė
vams, „kurių vardai yra šventi vi
siems Turkmėnijos žmonėms", rašo 
laikraštis. 

Buvusios Centrinėje Azijos so
vietų respublikos prezidentas, kuris 
šioms pareigoms „išrinktas" iki gy
vos galvos, yra gaubiamas keisto as
menybės kulto. Pavyzdžiui, svarbio
se dykumų šalies vietose stovi auk
sinės jo ir jo velionių tėvų statulos. 

..Brangūs draugai" yra naujau
sia S. Nijazov knyga. J is taip pat yra 
išleidęs dviejų tomų filosofinį veika
lą „Ruchnama" („Dvasios knyga"), 
kurį privalo perskaityti visi moks
leiviai ir valstybes tarnautojai. 

Kroviniu gabenimas *% Į [£*& 
lėktuvu s visas pašau ic šalis ^ — - •-

Air Freight 
Automobiliu pirkimas be 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 
S r -r i 11 • 
* 11 j i n UITU U siuntiniu siuntimas oei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://Mikulastik.net


8 DRAUGAS, 2005 m. spalio 19 d'., trečiadienis 

MUSIJ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

POMIDORAI, POMIDORAI... 
Dar nebuvo pirmosios šalnos, 

tad daugelyje daržų tebeauga pomi
dorai: vieni jau r aus t a (arba pa
raudę) , kiti žalutėliai- Auginome, 
laistėme, džiaugėmės, todėl ta ry tum 
gaila sezoną užbaigti, kerus išrauti . 
J u k dar nebuvo šalnų... 

Tai ir nebaikime sezono — su
naudokime visus pomidorus — ir 
raudonus, ir žalius — iki paskutinio. 
Štai keli receptai , kur iuos ve r ta 
pamėginti . 

K e p t i žali p o m i d o r a i 

3 dideli žali pomidorai 
1 kiaušinis 

1/4 puod. pomidorų sulčių 
1/8 šaukštelio „Tabasco sauce" 
1/2 puod. šviežių (nedžiovintų) 

baltos duonos trupinėlių 
1/8 šaukštelio maltų kvapiųjų 

pipirų (allspice) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
4 šaukštai aliejaus (jeigu kas 

nebijo cholesterolio — vartoti 4 
šaukštus sviesto, tuomet dar ska
niau) 

1/4 puod. tarkuoto Parmesan 
sūrio 

1/4 puod. kapotų svogūniukų 
(chives) laiškų arba petražolių 

Pomidorus supjaustyti 1/2 colio 
storio riekutėmis. Sumaišyti kiau
šinį, grietinėlę, pomidorų sultis ir 
Tabasco padažą. Duonos trupinėlius 
sumaišyti su kvapiaisiais ir maltais 
pipirais atskirame dubenėlyje. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų (arba 
sviestą). Pomidorų riekutes pamir
kyti kiaušinio mišinyje, tuomet pa-
volioti duonos trupinėliuose. Kepti 
karš tame aliejuje, kol pageltonuos 
(apie 4 min. kiekvieną pusę). Išėmus 
iš keptuvės, apibarstyti žalumynais 
ir tarkuotu Parmesan sūriu. 

Kep t i žali p o m i d o r a i 
(kitas būdas) 

3 šaukštai riebalų, kuriuose 
kepė lašinukai, arba aliejaus 

4 vidutinio dydžio žali pomidorai 
1/4 šaukštelio cukraus ~ 
1/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
Įkaitinti riebalus didelėje keptu

vėje. Pomidorus supjaustyti 3/4 colio 
storio r iekutėmis (jokiu būdu jų 
nenulupti). Iš abiejų pusių pabars
tyti druska ir pipirais. Kepti karš
tuose riebaluose 3-4 min. kiekvieną 
pusę. Maždaug perpus kepimo 
kiekvieną pusę apibarstyti trupučiu 
cukraus. 

Patiekti tuoj pat — karštus , ant 
kiekvienos r iekutės uždedant 1/2 
šaukštel io sumažinto riebumo 
rūgščios grietinės. 

Žal ių p o m i d o r ų „ u o g i e n ė " 

3 puod. sukapotų žalių pomi
dorų* 

2 puod. cukraus 
1 dėžute (6 uncijų dydžio) 

aviečių arba braškių želatinos 
(Jeil-O ar kitos firmos) 

Visus produktus supilti j puodą, 
užvirti ir ant lengvos liepsnos, daž
nai pamaišant , pavirti 20 mm. 
Supilti į s t ik la inius , a tvėsint i ir 

laikyti šaldytuve (galima ir sušal
dyti vėlesniam vartojimui). 

*Vandens ar kitokio skysčio čia 
nereikia, nes iš pačių pomidorų jo 
pakankamai atsiranda. 

P o m i d o r a i su k u k u r ū z a i s 

p dideli, žali pomidorai, su
pjaustyti plonomis riekutėmis 

2 šaukštai druskos 
2 puod. balto acto 
2 puod. cukraus 
8 gvazdikėliai (cloves) 
1/2 šaukštelio cinamono 
3 kukurūzų (nevirtų) sėklos, 

nupjautos nuo burbuolių 
1/2 smulkiai sukapoto žalio 

pipiro 
1/2 smulkiai sukapoto raudono 

pipiro 
1 didelis raudonas svogūnas, 

plonai supjaustytas riekutėmis 
Pomidorus pabarstyt i d ruska , 

truputį patrinti , uždengti ir indą 
palaikyti šaldytuve 8 vai. a rba per 
naktį. 

Išėmus iš šaldytuvo, pomidorus 
nuspaust i t a rp dviejų mar l ė s 
(cheesecloth) sluoksnių, kad nuvar
vėtų skystis. Padėti į šalį. 

Dideliame puode užvirti actą, 
cukrų, gvazdikėlius ir c inamoną. 
Nuimti nuo liepsnos ir sudėti pomi
dorus, kukurūzus, pipirus, svogūną. 
Sumaišyti ir atvėsinti. 

Šis žalių pomidorų ir kukurūzų 
užkandis labai tinka prie dešrelių, 
mėsainių, kumpio ir kitos mėsos (ne 
paukštienos). Šaldytuve jį gal ima 
uždengtą laikyti kelias savaites. 

M a r i n u o t i žali p o m i d o r a i 

apie 5 sv. žalių pomidorų 
6 vid. dydžio svogūnai 
1/4 puod. druskos 
1 ir 1/2 pusė puod. cukraus 
1 šaukštas garstyčių sėklų (mus-

tard) 
1 šaukštas maltų gvazdikėlių 

(cloves) 
1 šaukštas maltų kvapiųjų 

pipirų (allspice) 
1 šaukštas maltų karčiųjų 

pipirų (black pepper) 
4 puod. obuolinio acto (apple 

cider vinegar) 
1 puod. vandens 
Pomidorus ir svogūnus su

pjaustyti plonomis riekutėmis. Api
barstyti druska ir palaikyti šaldy
tuve 3-4 vai. arba pernakt . Nuvar
vinti atsiradusį skystį ir perplauti 
šaltu vandeniu. Vėl nuvarvinti kiek 
galima sausiau. 

Sumaišyti cukrų, p r ieskonius 
actą ir vandenį. Užvirti ir pavirti 5 
minutes. Sudėti svogūnus ir pomi
dorus. Pavirti ant lengvos ugnies 30 
min. 

Stiklainius (canning ja rs ) sudėti 
į puodą (apvožtus), užpilti vandeniu 
ir pavirti 15 min. Laikyti karš ta i , kol 
bus panaudojami. Marinuotus pomi
dorus sudėti į karštus st iklainius, 
užpilti skysčiu tiek, kiek telpa, tvir
tai uždaryti s t iklainius. Kadangi 
marinavimui panaudo tas ac tas , 
pomidorai nesugenda, tik reikia lai
kyti vėsioje vietoje, kur nepasiekia 
saules spvnduliai. Galima laikyti ir 
šaldytuve. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

KLESTINČIAI GRINDŲ IMONEi 
vakaru priemiesčiuose reikalingi 

patyrę grindų plytelių klojėjai 
su ne mažesne kaip 10 metų 
darbo patirtimi su keramika, 

porcelianu ir akmeniu. 
Geras atlyginimas, 
pilnas draudimas. 

Susikalbėti angliškai. 
Tel. 6 3 0 - 3 2 7 - 8 5 9 9 Sam 

KLESTINČIAI GRINDŲ ĮMONEI 
vakarų priemiesčiuose pilnam darbo 
laikui reikalingi darbštūs plytelių klo
jėjų mokiniai/padėjėjai, patyrusiems 
lietuviškai kalbantiems meistrams. 

Gera proga tiems, kurie ateityje žada 
tapti plytelių klojėjais. Geras atlygini

mas, pilnas draudimas. Patirtis 
reikalinga, bet nebūtina. 

Susikalbėti angliškai. 

Tel. 630-327-8599 Sam 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
FOR WOMEN AND MEN 
ALL SHIFTS, OVERTiME, 

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

——_ 

PASLAUGOS 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

m 
GREIT PARDUODA 

First Landmark Realty 

3us. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuoiaida 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581 -8654 

STASYS CONSTRUCTION 

ĮVAIRUS 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones, mėgsta gaminti įvairius valgius, 
nori gyventi kartu. Turi rekomendacijas, 
patirties, angių kalba buitine. Tel 847-
623-1631 arba 773-726-8209. 

* Moteris ieško darbo žmonių slaugoje 
Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną, o 
savaitgaliais pastoviai. Tel. 773-863-
8473. 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių {rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-241-1912 

IŠNUOMOJA 
VYoodridge i šnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg.—$670-5710; 
2 mieg. — $770-58K). 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 
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STAGNACIJAI NE! Stubuipftr 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

ĮUOZAS GREVELDA 

Kristina, meistriškai blefavusi, 
susižėrė visą banką. Kazytė užgniau
žė atodūsį, Jolanta kerštingai sužai
bavo akimis, o Elena liūdnai nusi
šypsojo ir metė savo kortas ant stalo. 

— Neatspėsite, gerbiamos bičiu
lės, ką aš jums dabar pasiūlysiu, — 
išsišiepusi iki ausų, pareiškė laimė
toja visai kortuotojų kompanijai. 

— O ką gi? — pasiteiravo Jolan
ta, neįstengdama nuslėpti savo nu
sivylimo dėl praloštos sumos. Ji 
mėgsta rizikuoti ir dažniausiai 
pralošdavo. 

— Siūlau mūsų kiekvieno sa
vaitės lošimo nugalėtojai suteikti 
įgaliojimus, kad ji galėtų suformuoti 
kitos savaitės Politinės tarybos 
posėdžio dienotvarkę arba bent jo 
pagrindinį klausimą, — pasididžiuo
dama savo sumanumu, išdrožė 
Kristina. 

Mes susižvalgėme. Visų akys 
iššoko an t kaktos, o Kazytė, suplo
jusi delnais ir apvertusi stalą su kor
tomis bei išloštais pinigais, puolė 
Kristinai ant kaklo. Grakšti kaip 
meška, ji visada ką nors apverčia ar 
sudaužo. Kilo moteriškas alasas: 
viena spiegė, kita šaukė, trečia bu
čiavo, ketvirta gynėsi. 

— Moterys, moterys, — prie
kaištingai sušuko Elena. — Liau
kitės kvailioję. O dar esate elito da
mos. Geriau apsvarstykime pasiū
lymą, kaip ir dera garbingai kom
panijai . Atidėkime lošimą ir ap
svarstykime pasiūlymą. Manau, kad 
jis to svarstymo vertas, nes lošti iš 
niekam nevertų pinigų mums jau 
įgriso. Iš tikrųjų, nei mes jais galime 
pasidžiaugti , nei įstengiame juos 
išleisti. 

— Gerai, svarstykime, — sutiko 
mūsų praktiškoji Jolanta. — Tik 
kažin ar ši idėja mūsų kompanijai 
nebus lemtinga. Mes visos pažįs
tame viena kitą, o, antra vertus, mus 
vienija ne tiek bendri interesai, kiek 
boheminiai pomėgiai. Kristinos idėja 
man iš tolo dvelkia slaptu interesu. 
Kortų laimė permaininga, ir mums 
būtų neapdairu ja pasikliauti. 

— Man vis tiek, — pareiškė Ele
na. — Tačiau aš dar niekada nesu po 
mūsų lošimo išėjusi namo su laimėta 
suma. Aš nenoriu niekam mesti 
jokio įtarimo šešėlio, bet, jeigu su
teiksime tokius įgaliojimus gabiau

siai lošėjai, jie gali tapti nuolatiniu 
papildomu prizu, o tai kažin, a r bus 
teisinga. 

Kazytė, studijavusi draugių vei
dus tarsi gautas kortas, mąstė sau 
kažką intymaus: 

— O pasiūlymas žada m u m s 
gerai pakuten t i paš i rdž ius , nes , 
tiesą sakant, mes nieko geresnio ir 
nesumanysime. — Buvo ga l ima 
jaus t i , jog Krist inos pas iū lymas 
Kazytę sudomino ir suintrigavo. — 
Sutinku, jog pasiūlymas mums gali 
būti priimtinas, bet aš pr i tar iu ir 
Jolantai, ir Elenai, kad jį derėtų 
pakoreguoti. Todėl aš siūlau pasiū
lymą patobulinti tokiu būdu, kad j is 
būtų priimtinas mums visoms. Kaip 
vieną iš variantų (kaip išsireiškė 
mūsų premjeras) siūlyčiau tokį 
įgaliojimą suteikti kiekvienai drau
gei iš mūsų ratelio kiekvieną savai tę 
paeiliui, o kitos tegul padės j a i 
sudaryti Politinės tarybos dienot
varkę. 

Mes susimąstėme. Kazytės paty
rimas, bendraujant su vyriausybės 
sluoksniais, mums galėjo puikia i 
pasitarnauti . 

— Ar kas nors siūlys kitą va
riantą? — paklausė Elena. J i , ka ip 
visada, kalbėjo mažai ir re ika lą 
stengėsi išspręsti kuo paprasčiau ir 
sparčiau. 

Jolanta kumštelėjo Kristiną al
kūne į pašonę: 

— Aš manau , kad t au ka ip 
idėjos autorei ir būtų suteikta pir
moji proga pasiūlyti tą dienotvarkę. 
Bet prisipažink, brangioji, kad tu j au 
seniai sugalvojai šį savo projektą, 
mes tave gerai pažįstame. Nuo tos 
dienos, kai tu įsitaisei viešbutį ir 
žaibiškai ištekėjai, tavo galvoje vei
kia bent trys kompiuteriai. 

Kristina atmetė galvą atgal ir 
nusikvatojo: 

— Nesiruošiu prieš jus veid
mainiauti nė apsimetinėti. Taip, aš 
jau kuris laikas suku galvą, kaip 
paįvairinti tą nelemtą stagnaciją, 
kurioje atsidūrė mūsų nelaiminga 
tėvynė. Manau, kad mūsų draugija, 
nebūdama nei vyriausybės padali
niu, nei nevyriausybine organizacija, 
nei šešėline verslo s t ruktūra , nei oli-
garchiniu dariniu, drąsiai gali imtis 
iniciatyvos ir, jeigu ne perimti val
džią į savo rankas, tai suteikti naują 
ir ryškų impulsą valdžios legaliai 
veiklai. Algirdas j au baigia iš
barstyti visą smėlį. Artūras įstrigęs 
neperspektyviniame poste, Viktoras 
iškritęs iš žaidimo, tik viena Kazytė 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EB<Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

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

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

kup ina jėgų ir sumanymų. Tad 
mūsų kompanija grynai altruistiškai 
spręs ne tik Lietuvos, bet ir viso 
regiono problemas, juo labiau, kad 
proto mums nereikia skolintis nei iš 
savų, nei iš svetimų vyrų. Tuo pačiu 
išspręsime ir lygių galimybių prob
lemą. 

— Gerai, — sutiko Jolanta. — 
Sut inku su tavo pastaba ir dėl 
Artūro, ir dėl Algirdo, ir dėl Viktoro. 
O ką gi tu galėtum pasiūlyti būsi
mam Politinės tarybos posėdžiui? 
Gal suspėjai ir jo dienotvarkę ap
mąstyti? 

Kris t ina apmaudžiai papurtė 
galvą: 

— Tavo akys taip rentgenas, 
brangioji, — metė repliką idėjos 
autorė. — Taip, aš ir apie tai jau esu 
mąsčiusi, nors jūsų pagalbos neat-
mesiu. Tai štai , posėdžiui siūlau 
pateikti klausimą, kaip man per
duoti „Mažeikių naftos" kvapą. 

— Kristina, Kristina, ką tu sau 
manai? — priekaištingai sušuko 
Elena. — Argi tau dar maža vieš
bučio? O ką apie tavo apetitą sako 
Algirdas? 

— Algirdas apie mano suma-

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANU! GYDYTOJAS 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

nymą dar nieko nežino, — atsakė 
Kristina. — Apie tai papasakojau 
jums pirmoms. Dabar iš jūsų laukiu 
pasiūlymų. 

Jo lanta džiaugsmingai nusikva
tojo ir apkabino Kristiną. 

— Manau, kad šauniausia bus, 
jeigu patarsi Algirdui nupirkti „Ma
žeikių naftą" vyriausybei, po to ją 
parduoti rusų „LUKoil", po to tegul 
„LUKoil" ją padovanoja ar parduoda 
Paleičik, o Paleičik ją tegul pado
vanoja t au gimimo dienos proga, — 
žaibiškai išpoškino ji ir dar stipriau 
sugniaužė savo glėbyje Kristiną. — 
Tegul tavo Algirdui tai bus dar 
„vienas iš variantų" mūsų tėvynės, 
Europos Sąjungos ir tavo labui. 

Kristina, maloniu šypsniu pa
dėkojusi Jolantai, pažadėjo: 

— Aš anaiptol nesu tokia gobšė, 
kaip mane vaizduoja Elena. Jeigu 
Peleičik man padovanos „Mažeikių 
naftą", aš mielu noru jam padovano
siu savo viešbutį. Manau, kad ta 
proga mes visos j ame šauniai 
paūšime. 

Savo sutikimą Krist inai mes 
visos patvirt inome skambiu ir 
vieningu „valio"! 

„ R e t r o " šokėjai su „ D r a u g o " 
direktorių valdybos p i rm. Marija 
Remiene po sėkmingo koncerto 

jaunimo centre spalio 15 d . 

Jono Kuprio nuotrauka. 

http://www.illinoispain.com
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• 

„Draugo" metinianitr koncerte 
Ach tos mados mados. Ateina, 

praeina ir vėl sugrįžta. Ir taip 
viskam — rūbams, madoms, 

stiliams, šokiams. Ach tas „retro". 
Kartais juokingas, toks senoviškas, 
bet nežinia kodėl — toks širdžiai 
mielas ir tiek. Tą dar kartą pajutome 
„Draugo" metiniame koncerte, ku
riame šiemet programą* atliko šokių 
grupė iš Los Angeles taip ir pasiva
dinusi — „Retro". 

Grupė gyvuoja dar t ik pora 
metų, bet jų programa „Nuo robaksų 
iki kabareto" paliko neblogą įspūdį. 
Kaip programėlėje teigia t rupės 
vadovė Sigita Barysienė, suburta 
gnupė buvo, „kad smagu būtų vi
siems, kad išmoktų kaip valso žings
niu pasisukti ne tik į dešinę, bet ir į 
kairę pusę, kad visi išmoktų ne tik 
polką, bet ir fokstrotą, tango, rum
bą..." Ir išmoko. Ne tik išmoko, bet ir 
sumanė parodyti žiūrovams, savo 
mokslus „surašę" į šokių programą. 
Pradėję nuo apšilimo, įsidrąsino ir 
pabandė mokytis Lotynų Amerikos 
šokių: „Džaivą", „Rumbą", „Ča-ča-
ča", „Sambą". 

P ramokę žingsnelius ir suki
nius, susiėjo į vakarėlį — „Robaksą". 
Sutrepsėję „Miestelėnų polką" (chor. 
V. Usovo, muz. A. Puodžiūno), šoko 
„Vingierką" (chor. G. Ignatjevos, 
kompozicija S. Barysienės), „Galalių 
gegužinę (V. Mačiulskio chor., A. 
Kybarto muz.). Na, o koks vakarėlis 
be kalbelių, be istorijų, be vyrų 
žvilgsnių į jaunas mergeles (scenos 
vaizdelis „Dobilėlis penkialapis"). 
Pakalbėjus vėl galim pašokti. 
„Palubinskis" labai j au poniškas, 
todėl ir pajuokiamas šokėjėlių, 
stypčiojant ir lankstantis. Tam nusi

bodus, šokėjai ima sukti valsą, pir
mąją dalį koncerto baigdami „Šven
tiniu valsu" iš čikagiečiams pažįsta
mo Klaipėdos šokių kolektyvo „Žuvė
dra" repertuaro. 

Antroje dalyje šokėjai susirinko į 
„Kabaretą". Vėl gražiai sukosi poros 
valso žingsniu, aistringame tango 
sūkuryje. Nusikeliame į nebyliojo 
kino pasaulį, vėliau „Čarlstonas" ir 
smagus pasišokimas pagal taip vi
siems gerai žinomą melodiją „Elyt, 
tu meili". Nebūtų „Draugo" koncer
tas — šokti pakviečiama ir vyriausia 
dienraščio redaktorė Danutė Bin-
dokienė. 

Atrodo šokti nebėra jėgų, šokėjai 
pavargo, bet taip tik žiūrovas galvo
ja. Staiga pakyla uždanga — ir šokė
jai — „Moulen Rouge"! Šokamas 
„Can Can", aidi linksma muzika, 
mirguliuoja šviesos, žaižaruoja kos
tiumai. Scenoje ir salėje sukasi visi 
„Retro" šokėjai. 

Žiūrovai nesigaili plojimų. Tai 
padėka už iš vakarinės pakrantės 
atvežtą šokį, už įdėtą triūsą, už 
sukurtą gerą nuotaiką. Scenoje 
gėlės, sveikinimai, Marijos Reinie
nės padėka šokių grupei už atvežtą 
ir parodytą programą. O mes, žiū
rovai, prisidėdami prie visų gražių 
žodžių, linkime kolektyvui ir jų 
vadovei Sigitai Barysienei naujų 
minčių, gerų programų ir lauksime 
susitikimų ateityje. Lai ir toliau jūsų 
grupėje būna „įvairaus amžiaus, 
įvairių specialybių, įvairios išvaizdos 
ir interesų žmonės, kuriuos jungia 
vienas bruožas — pomėgis šokti". 
Kuo geriausios kloties jums visiems 
ir iki kito susitikimo. 

Laima Apanavičienė 

- D r a „ z z 
Barysiene 

. a c ^ n c i z'.'-rr'.r :-.KZ V a r : " a Rerr.^er.e 
- A ^ a ^ a a s Raca^SKas ^5s:ca g^s K c - c e ' t u : 

K. č - " C . a z. c. ė Sigita 

Akimirkos iš šokiu grupes „Ret ro " pasirodymo ,.Draugo" metiniame koncerte. Jono Kuprio nuotraukos. 
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TRYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
GEDIMINAS 

MICKEVIČIUS 

Maldoje ir mintyse su liūdesiu ir ilgesiu prisimenu mylimą 
vyrą a.a. Gediminą. Vaikai tėvelį, vaikaičiai tėtuką, kuris 
iškeliavo į tikrąjį amžiną gyvenimą 1992 metų spalio mėn. 22 d. 

Viešpatie gailestingas, suteik Jam Amžiną ramybę. 
Minint a.a. Gedimino brangų atminimą ir mirties sukaktį, 

šv. Mišios bus aukojamos Tėvų jėzuitų koplyčioje Čikagoje, š. m. 
spalio mėn. 23 d. 10:30 vai. ryto. 

Gimines ir draugus prašome prisiminti a.a. Gediminą mal
doje. 

Liūdinti žmona Zota, duktė Nijolė, sūnus Bernardas 
su žmona Linda, vaikaičiai Paulius ir Audra su vyru 
Tomu 

A t A 
ALDONAI MAJAUSKAITEI 

MARCINKIENEI 

iškeliavus į amžinybę, reiškiu gilią užuojautą jos se
sutei ONUTEI ir ALDONOS visai mylimai šeimai. 

Albina Lopetaitė-Ripskienė 

Brangiai Mamytei 

A t A 
BIRUTEI CEPONKIENEI 

išėjus į amžinybę, Lietuvių skautų sąjungos skaučių 
Seserijos vadija paguodos, ištvermės ir užuojautos 
žodžius taria vadįjos narei v.s. fil. JŪRATEI NEIMA
NIENEI ir visiems artimiesiems. 

EGZORCIZMO IR DEMONOLOGIJOS 
KURSAI KUNIGAMS 

Vienas Vatikano universitetų 
siūlo specialius kursus kunigams, 
norintiems tapti demonilogais ir 
egzorcistais. „Nėra abejonių, jog 
mUsų amžiuje velnias dažnai kišasi į 
žmonių gyvenimus", - pareiškė 
tėvas Paolo Scarafoni kursą klausyti 
pradėjusiems studentams, kurie 
mokysis susidoroti su demonais, jei 
gyvenime bus lemta su jais susitikti. 

„Ne kiekvienas iš jūsų taps 
egzorcistu, bet kiekvienas kunigas 
privalo žinoti, kaip atskirti psichikos 
sutrikimus nuo piktosios dvasios 
pasireiškimo". - sakė jis. 

Keturis mėnesius truksiantys 
kursai „Egzorcizmas ir išlaisvinimo 
maldos" dėstomi „Pontifical Regina 
Apostolorum" universitete Romos 
priemiestyje. 

J juos susyinko apie 120 studen
tų iš viso pasaulio. Jie klausvsis 

paskaitų apie satanizmo ir demonų 
apsėdimo ganytojiškuosius, dvasi
nius, teologinius, liturginius, medi
cininius, teisinius ir kriminologi-
nius aspektus. 

Vienas kunigas, prašęs nevie
šinti jo pavardės, pasakojo kursuose 
dalyvauti nusprendęs po to, kai 
jaunos jo parapijos merginos išpa
žinties metu patyrė „keistų pasi
keitimų". 

„Pasikeitė merginos balsas ir 
veidas. Ji pradėjo kalbėti kalba, 
kurios negalėjo mokėti. Neretai 
susiduriu su panašios bėdos kamuo
jamais žmonėmis, kurių daug dau
giau, nei įsivaizduojame". - sake 
kunigas. 

„Jei po kursų vyresnybė nu
spręs, jog turėčiau tapti egzorcistu, 
priimsiu šią naštą". - pridūrė jis. 

(ELTA) 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2005 
m. spalio 14 d., 5 vai. p.p., sulaukęs 14 m. amžiaus, t ragiškai 
žuvo mūsų mylimas sunūs, brolis ir anūkas 

A f A 
JULIUS PAULIUS REKAŠIUS 

Gimė 1990 m. gruodžio 10 d. Čikagoje. Gyveno Orland Park, 
lankė Carl Sandburg gimnaziją. 

Nuliūdę liko: motina Violeta, tėvas Kęstutis, brolis Tomas, 
sesutė Viktoria, močiutė Aldona Sobieskienė; dėdė Andrius So
bieskis, žmona Linda, pusbrolis Danielius; Lietuvoje močiutė 
Birutė Rekašienė, senelis Feliksas, dėdė Arūnas, žmona Ilona, 
pusbrolis Rupas, pusseserė Aistė ir kiti giminės. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, spalio 21d. , nuo 2 vai. 
p.p. iki 9 vai. v. Petkaus laidojimo namuose, Lemont, 12401 S. 
Archer Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 22 d. 9:30 vai. r. iš Pet
kaus laidojimo namų a ta Julius bus palydėtas į Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčią, kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti šv. Mišioms arba savo 
nuožiūra vaikų globos organizacijoms. 

Nuliūdusi š e i m a 

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

A f A 
BIRUTĖ ARCHIE ARČIŠAUSKAS 

ŽITKAUSKAITĖ 
Mirė 2005 m. spalio 17 d. Gyveno Tinley Park, IL, anksčiau 

Harvey, IL. Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: duktė Rita Hart su vyru Trevor, sūnus Ronald 

Archie su žmona Dianne, anūkai Stacy Aguilar su vyru 
Charles, Adam Archie, Ryan Hart ir Kathryn Hart , proanūkė 
Carlie Aguilar, dukterėčia Grace Denk ir kiti giminės Lietuvoje. 

A.a. Birutė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 20 d. nuo 9 
v.r. iki 10:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (ant kampo Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 20 d. 10:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Birutė bus pa
lydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 11 vai. r. 
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus daly
vauti laidotuvėse. 

Nul iūdus i š e i m a 

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

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

RIMA SKORUBSKAITĖ 
TAMOŠIŪNIENĖ 

Praėjo penkeri metai... 
Už a.a. Rimos sielą šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, 

spalio 23 d., 9:30 v.r., Old St. Patrick bažnyčioje, 640 W. Adams 
St., Chicago. 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus, dalyvauti ar a.a. 
Rimą prisiminti savo maldose. 

Algis ir Matas T a m o š i ū n a i 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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• Lie tuvių fondo met in is rudens 
pokylis ir Dr. Antano Razmos vardo 
švietimo premijos įteikimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 5 d. Maloniai 
kviečiame LF narius, rėmėjus, glo
bėjus, draugus ir svečius susiburti 
PLC salėje, pasisvečiuoti, pasi
vaišinti A. Soliūnienės gardžiai pa
gamintu maistu ir paremti Lietuvių 
fondą. Jus linksmins brolių Švabų 
ansambl i s . Norinčius užsisakyti 
vietas prašome skambinti Živilei, 
tel. 630-257-1616. LF adresas: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616 

• Inž Pilypas Narutis , kun. Al
fonso Lipniūno auklėtinis ir Stut-
thbf kacete įkaitų kančių dali
ninkas, bus pagrindinis kalbėtojas 
kun. A. Lipniūno minėjime spalio 30 
d., sekmadienį, 3 vai. p. p. Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre. 

• J a v LB Cape Coral / Fort 
Mayers / Naples, FL, apylinkėse -
1-erių metų paminėjimo šventė 
,,Žmogui reikia žmogaus" įvyks šių 
metų lapkričio 20 d. (sekmadienį), 
12 vai. dienos „Page Field Mobile 
Home" salėje (4944 US 41, Fort 
Mayers, FL.) Šventinėje programoje 
šoks ir vaidins „Ąžuoliuko" litua
nistinės mokyklos vaikai, vyks šo
kiai ir žaidimai bei pasirodymai-
siurprizai . Veiks baras ; o šeimi
ninkės vaišins gardžiais lietuviškais 
pat iekalais . Norinčius dalyvauti 
prašome skambinti tel. 239-573-
4242 Ingai arba atsiųsti laiškutį e-
paštu Danutei: m a r c e l e d a n u t e ® 
y a h o o . c o m Taip pat galite atsivers
ti mūsų apylinkės puslapį internete: 
w w w . F reewebs . com /ž in ia lapis . 

• , , S o d a u t o " , B o s t o n o l i e tuv ių 
etnografinis ansamblis lapkričio 20 
d. atvyksta į Čikagą. Savo pro
gramoje „Ten anglių kalnai styri" 
a tskleis lietuvių imigrantų per
gyvenimus Phensilvania. Šį istorinį 
renginį rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

• K o l e k c i o n i e r i a i , a t s i l i e p k i t e ! 
Čiurlionio galerija gruodžio 2 d., 
organizuoja parodą „Mano kolekci
ja". Jei jūs esate kolekcionierius ir 
norite parodyti savo surinktą kolek
ciją, prašau skambinti Petrui Pet-
ručiui, tel. 773-434-4545. 

• Sekmad ien į , spa l io 23 d., iškil
mingas ALTo kongreso baigiamasis 
posėdis įvyks 9 v.r. seselių kazi-
mieriečių vienuolyne. 10 v.r. iš sese
lių motiniškojo namo vyks procesija 
į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kur bus aukojamos šv. 
Mišios. Visi kviečiami dalyvauti 
šioje eisenoje ir būti seselių namuo
se 9 v.r. Mišias aukos prelatas Ed
mundas Putr imas , Lietuvos vys
kupų konferencijos įgaliotinis. Visi 
kviečiami dalyvauti Kongrese ir įsi
jungti į jo programą. 

• L a b d a r o s organizacija Lithu-
anian Mercy Lift šiais me ta i s 
švenčia 15 metų jubiliejų ir orga
nizuoja iškilmingą pokylį Morton 
Arboretum, Lisle, IL, lankytojų salė
je, lapkričio 12 d. Visas pelnas bus 
skirtas Lietuvoje diabetu sergan
tiems vaikams. Pokylio metu veiks 
tylusis aukcionas. Aukcionui savo 
kūrybinius darbus aukojo šie dail
ininkai: Nijolė Banienė, dr. Audrius 
Plioplys, Magdalena Stankūnienė, 
Giedrė Žumbakienė ir dr. J o n a s 
Valaitis a.a. žmonos dai l in inkės 
Jonės Pal tarokai tės-Valai t ienės 
studijų laikais tapytą paveikslą. 
Bilietus galima užsisakyti skambi
nant Laimai Jurkūnienei, tel. 847-
636-7797 arba 708-354-4835. 

• Spa l io 20 d., š e š t ad i en į , 7 v.v. 
Brighton Park parapijos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) vyks „Halloween" 
pokylis. Geriausios kaukės bus ap
dovanojamos, vyks žaidimai vai
kams, loterija, bus karš tas mais tas , 
skambės naujausia lietuviška muzi
ka. Vaikams įėjimas nemokamas. 
Visi laukiami ir kviečiami. Rengia 
Brighton Park parapijos choras. 

• S e k m a d i e n į , l a p k r i č i o 6 d. n u o 
1 iki 3 v. p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus (6500 s. Puiaski Rd., 
Chicago) maloniai kviečia tėvelius ir 
senelius dalyvauti kalėdinių dova
nėlių ir atvirukų kūrimo užsiėmime. 
Profesionalios dai l ininkės Rasa 
Ibianskienė ir Virginija Morrison 
pažadins jūsų kūrybingumą ir padės 
sukurti meniškas kalėdines dovanas 
ir atvirukus naudojant tapybos ir 
grafikos techniką. Dovanelės ir 
atvirukai bus kur iami pieš iant , 
spalvinant ir komponuojant popie
riaus, nuotraukų, audinio ir kitokių 
medžiagų skiautes . Ats ineški te 
audinių skiaučių, klijus, žirkles. 
Mes pasirūpinsime popieriumi, ak
varele ir kitais reikmenimis. Tel. pa
siteiravimui: 773-582-6500. įėjimas 
vaikui - 3 dol., suaugusiam - 5 dol. 

• Č ikagos Anglijos l i e tuvių klu
bo susirinkimas įvyks spalio 20 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p. Saulių na
muose: 2417 W. 43 gatvė. Kviečiame 
visus narius gausiai dalyvauti. 

• JAV LB S o c i a l i n i ų r e i k a l ų 
tarybos Lemont skyrius kiekvieną 
penktadienį, 2 v.p.p., PLC Bočių 
menėje rodo filmus iš Lietuvos. Šiuo 
metu gavome daug naujų filmų. Visi 
kviečiami pasižiūrėti. 

• L a p k r i č i o 13 d., s ekmadien į , 
12:30 v.p.p. PLC įvyks madų paroda 
„Rudens simfonija". Pietus ruošia 
Aldona Šoliūnienė. Bilietus užsi
sakyti galima pas Žibutę, tel. 630-
257-0153, arba Elzytę, tel. 630-257-
8617 
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,,Draugo" laimės šulinys 
buvo gausus laimikių 

500 dol . laimėjo Elvyra Narut is, 
300 dol . - Theresa Mažeika, 

250 dol . Rimvydas Mi l iūnas, 
200 do l . Algis Nenor ta , 
150 do l . Julijona Fraser ir 

100 dol . - Julius Širka. 
* 
* 
% 
m 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

\Voodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

http://yahoo.com
http://Freewebs.com
file:///Voodridge


Visi kviečiami į 
Amerikos Lietuviu kongreso poky l i 

šestad:en ; soaiio 22 a 

Chicago A tmetk Associat 
12 South Michiaan A^enuž 

non 
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Garbės svečiai 
dr. Thomas Navratil iš JAV Valstybės departamento, 

dr. Lee Edvvards, Komunizmo aukų paminklo fondo pirmininkas, 
Diplomatinių tarnybų atstovai 

Programą atliks solistė Dalia Lietuvninkienė 

kokteiliai 6:30 v.v. • vakarienė 7:00 v.v. • 60 dol asmeniui 
Jūsų patogumui, į pokylį bus galima nuvykti autobusais. 

Autobusas A išvažiuoja iš St. Mary parapijos (Riverside) 5:30 vai., 
sustodamas prie Cicero Šv. Antano bažnyčios 5:45 vai. 

Autobusas B išvažiuoja iš seselių kazimieriečių vienuolyno Marquette 
Park 5:30 vai., sustodamas prie Brighton Park Nekalto Prasidėjimo 

bažnyčios 5:45 vai. Abu autobusai grįš iš miesto 10:00 vai.v. 

Registracija pokyliui: 
Amerikos Lietuvių taryba 

6500 S Puiaski Rd. Chicago, IL 60629 
tel: 773-735-6677 fax: 773-735-3946 

ALTCenter@aol.com 

Birutė Marcinkevičiūtė (Mar), 
žinoma lietuvių aktorė, pakviesta 
dalyvauti monospektaklių festi
valyje, kurį ruošia Chopin teat
ras. Festivalis vyks spalio 22 -30 
dienomis Chopin teatre, adresu: 
1543 W. Division, Chicago, IL 
60622., t e l . 773-278-1500. 

Birutės Marcinkevičiūtės spek
takl iu „ M e i l u ž i s " pagal Mar-
querite Duras veikalą yra atidaro
mas monopjesių festivalis. Jame 
dalyvaus aktoriai iš Vokieti jos, 

Skandinavijos, Lenkijos, Ukrainos. Lietuvių aktorė taip 
pat yra oficialus festivalio veidas, t.y. visi lankstinukai ir 
kita informacija yra su jos veidu. 

Kviečiame visus lietuvius pasižiūrėti šių Birutės 
Marcinkevičiūtės spektaklių. Birutės spektaklį galima 
bus pamatyt i du vakarus: spalio 22 d. ir spalio 28 d. 

7 vai . v. Spektaklis - angių kalba. Bilietų kaina -
20 dol . , studentams (pateikus pažymėjimą) - 10 dol . 

Daugiau informacijos apie festivalį galite sužinoti 
apsilankę www.i-fest.com arba paskambinę tel* 773-
278-1500 

Birutė 
Marcinkevičiūtė 

Skelbimai 
i 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilines ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, D. 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, 

IL 60629 
Tel. 773-582*4500 

Valandos Daeal susitarimą 

mailto:ALTCenter@aol.com
http://www.i-fest.com

