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Permainingą balsavimo kovą laimėjo opozicija 

Agirdas Brazauskas 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 
Seimas antradienį po pakartotinio 
balsavimo pritarė įvairioms frakci
joms priklausančių 43 Seimo narių 
teiktam nutarimo projektui dėl ko
misijos, tirsiančios premjero Algirdo 
Brazausko šeimos verslo reikalus, 
sudarymo. 

Po nesėkmės per pirmąjį balsa
vimą, Seimo opozicijai pavyko pa
siekti pakartotinio balsavimo, per 
kurį už konservatorių inicijuotą nu
tarimą dėl komisijos sudarymo bal
savo — 54, prieš — 24, susilaikė — 
29 Seimo nariai. 

Seimo socialdemokratai pasiūlė 
dar kartą — jau trečią — balsuoti 

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

dėl minėto nutarimo, ir pastarojo 
balsavimo rezultatais buvo patvir
tintas pritarimas komisijos sudary
mui. Trečią kartą balsuojant už ko
misijos sudarymą balsavo 54, prieš 
27, susilaikė 26 Seimo nariai. 

Del komisijos sudėties Seimas 
turėtų apsispręsti ketvirtadienį. 

Seimo rytiniame posėdyje, ku
riam pirmininkavo socialdemokra
tas Seimo pirmininko pavaduotojas 
Česlovas Juršėnas, Seimas balsavo 
prieš minėtos komisijos sudarymą. 
C. Juršėnas, vadovaudamasis Laiki
nųjų komisijų sudarymo įstatymu, 
pasiūlė balsuoti. Už konservatorių 
inicijuotą nutarimą rytiniame posė

dyje dėl komisijos sudarymo balsavo 
— 33, prieš — 33, susilaikė — 20 
Seimo narių. 

Tarp balsavusiųjų už komisijos 
sudarymą — ne tik Seimo opozicinių 
frakcijų nar ia i , bet ir keli valdančio
sios Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos sąjungos frakcijos nariai , 
prieš balsavo daugiausia socialde
mokratai , „darbiečiai" ir sociallibe
ralai, t a rp susilaikiusiųjų— taip pat 
nemažai „darbiečių", kai kurie so
c ia ldemokrata i bei socialliberalai. 
Dalis Seimo narių apskritai nebal
savo. 

Po pet raukos pasikeitus Seimo 
posėdžio pirmininkams ir pirminin
kavimą iš C. Juršėno perėmus Sei
mo opozicijos atstovui Seimo pir
mininko pavaduotojui Gintarui Ste
ponavičiui, opozicijai pavyko pasiek
ti, kad Se imas dėl komisijos sudary
mo balsuotų iš naujo. Tokį prašymą 
pateikė keturios Seimo opozicinės 
Seimo frakcijos ir mišri Seimo narių 
grupė. 

Seimo opozicinės frakcijos siūlė 
pakartot i balsavimą, nes C. Juršė
nas, pasak jų, neaiškiai suformulavo 
balsavimo nutarimą. 

Prieš balsuojant dėl komisijos 
sudarymo, C. Juršėnas pasiūlė apsi
spręsti dėl protokolinio nutarimo, 
kuriuo būtų sudaryta darbo grupe, 
pana ik in s i an t i teisinius neaišku
mus Seimo statute . Pagal vieną jo 
straipsnį komisijos sudaromos auto
matiškai , pagal kitą — komisijos su
daromos Seimui pripažinus būtiny
bę. 

Po šio savo siūlymo C. Ju ršėnas 
iškart pasiūlė „balsuoti po pateiki
mo", nenurodydamas konkrečiai dėl 
ko vyksta balsavimas. 

Kandidatas [ prokurorus žada būti nepriklausomas 
Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 

Prezidento Valdo Adamkaus siūlo
mas kandidatas į generalinio pro
kuroro pareigas Algimantas Valan-
tinas teigia, jog nepriklausomumo 
bei nešališkumo principai jam yra 
šventi. 

Prezidento patarė jas teisės 
klausimais Haroldas Šinkūnas an
tradienį pateikė Seimui prezidento 
siūlomą teisėjo A. Valantino kandi
datūrą į generalinio prokuroro pa
reigas. 

Kalbėdamas Seimo posėdyje A. 
Valantinas teigė, jog „aplink proku
ratūrą buvo sukelta tam tikra su
maištis". 

„Galima iškelti klausimą, kodėl 
taip atsitiko, kad kiekvienos kaden
cijos Seimas, išskyrus šį, keitė gene
ralinio prokuroro skyrimo ir atleidi
mo tvarką, ne kartą buvo keičiami ir 
šio pareigūno atleidimo pagrindai. 
Nė vienas generalinis prokuroras 
neišdirbo visos įs tatyme nustatytos 
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Algimantas Valantinas 

Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

kadencijos", — sakė A. Valantinas. 
A. Valantinas čia pat pateikė sa

vą atsakymą, jog šiuo atveju pa
miršdami teisines valstybės princi
pai. Atsakydamas į parlamentarų 
klausimus A. Valantinas vylėsi, jog 
pats išbus visą septynerių metų ka

denciją. 
„Prokuroras pri imdamas spren

dimus t u r i būt i nepr ik lausomas , 
sprendimai tur i būti priimami va
dovaujantis įstatymu, gerbiant as
mens teises ir laisves, branginant 
nekal tumo prielaidą. Šios vertybes 
man yra šventos, ir jei bus pr i tar ta 
mano kandidatūra i , aš jų tikrai lai
kysiuos", — sakė A. Valantinas. 

A. Valant inas pripažino, jog pro
k u r a t ū r a šiuo metu deramai ne
atlieka Konstitucijos ir įs tatymų jai 
numa ty tų funkcijų — prokurorai 
dar nėra tapę tikraisiais ikiteismi
nio tyrimo organizatoriais ir vado
vais, koordinatoriais, viešojo intere
so gynėjais. 

„ M a n a u , Generalinė prokura
tūra turė tų tapti vadovaujančia or
ganizacine įstaiga, turėtų būti ypa
tingai sust ipr inta analitinė veikla, 
nes ir nusikaltėliai 'tobulėja', ir nu
sikaltimų priemonės moderneja", — 
sakė A. Valantinas. 

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

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

Č. Juršėnas nepaisė Seimo opo
zicijos pretenzijų ir netrukus paskel
bė rytinio posėdžio pertrauką. 

Seimo opozicija žadėjo apskųsti 
antradienio rytinio posėdžio balsavi
mo procedūras Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisijai, nes, opozicijos ma
nymu, buvo „šiurkščiai pažeistas 
Seimo statutas". 

Seimo konservatoriai puoselėjo 
mintį kreiptis ir į Konstitucinį Teis
mą. Nukelta į 6 psl. 

Skautybės kelias. 
Šurmulys Vatikane. 
Vytautas y ra čia ir dabar. 
Skaitytojų laiškai. 
Apsauga nuo šunų 
agresijos. 
Kun. A. Lipniūnas — 
šimtmečio žmogus. 
Mūsų virtuvė. 
e-bibliotekoje 
katalikiški leidiniai. 
Koncertas Lietuvos 
ambasadoje. 
J . Degutytės poezijos 
knygos sutiktuvės. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.944 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v . s . Irena Regienė 

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

L .S .S . v a d o v y b ė s 
2003—2005 m. 

veiklos apžvalga 
Šios kadencijos metu buvo nu

veikta daug darbų ir pasiekta di
desnė dalis numaty tų siekimų: 

Su ruoš t a Kara l iaus Mindaugo 
jubiliejinė stovykla Big Bear kalnuo
se, Kalifornijoje. Dalyvavo per 400 
skautų , kur ių ta rpe buvo nariai , 
atvykę iš Australijos, Anglijos, Lie
tuvos ir Kanados. Stovykla pavyko 
labai gerai ir buvo sukaupta pa
kankamai lėšų Taut inės stovyklos 
numatytos 2008 metais pradžiai. 

S iek ta g laudesnių ryšių ta rp 
Pirmijos ir šakų. Pirmininkas prašė 
Akademikų, Brolijos ir Seserijos va-
dijų tarpusavyje pasidalinti posė
džių protokolais, susipažinti su kitų 
šakų planais bei siekimais, matyti, 
kas pasiekta , kokios problemos. 

JAV -mokesčių inspekcija (IRS) 
reikalauja, kad būtų sudarytos šakų 
sąmatos. J ie taip pat pageidauja pro
tokolų anglų kalba, kas po to buvo 
vykdoma. 

Pr i t rūko 50 metų skautavimui 
pažymėti ženkliukų. Užsakyta 250 
naujų. Pastebėta , kad Akademikų 
skaučių draugovės ženkliukas buvo 
nete is ingai pavaizduotas sename, 
taigi bus at i ta isytas naujame. Pas

tebėta, kad ASD ženkliuko įvaizdis 
daug kur neteisingai rodomas, net ir 
ant LSS Nuostatų knygos viršelio. 
Bus dedamos pastangos šią klaidą 
atitaisyti. 

v.s. fil. Gintaras Plačas perrinko 
visą Garbės ženklų ir Vyresniškumo 
laipsnių ranka rašytą kartoteką į 
kompiuterio Exel formatą. Viskas 
bus patalpinta skautų tinklaiapyje. 

v.s. fil. Sigitas Miknaitis sėk
mingai tvarkė LSS archyvą. Jam 
vadovaujant pirmą kartą buvo išleis
tas viso archyvo katalogas. 

LSS Garbės ženklų skyriaus 
ilgametis vadovas v.s. Pranas Pa
kalniškis savo darbą patikėjo sesei s. 
fil. Audrai Reivydienei. 

LSS samdyta CPA firma pradėjo 
ruošti kasmetinį „audit" pagal State 
of Illinois Department of Revenue 
reikalavimus, kuris kainuos apie 
4,000 dol. kiekvienais metais. Nu
statyta, kad kiekviena stambesnės 
sąmatos LSS dalis proporcingai pri
sidės prie šio mokesčio padengimo. 

v.s. fil. Zita Rahbar sudarė 
Nuostatų komisiją, kuri uoliai dirbo 

DeveiK trejus metus ir paruošė eilę 
siūlymų pertvarkyti ir tobulinti 
nuostatus. Tikimasi, kad po pirmojo 
šios kadencijos akivaizdinio tarybos 
posėdžio LSS nuostatai bus galuti
nai kompiuterizuoti ir įstatyti į LSS 
tinklalapį. 

2005 m. rugsėjo mėn. LSS 
Pirmijos iniciatyva buvo sušauktas 
pirmasis tokio pobūdžio vadovybės 
sąskrydis su Lietuvos Skautijos ir 
Studentų skautų organizacjos vado
vais Lietuvoje, Kaune. Dalyvavo 
LSS 7 atstovai iš Kanados, Austra
lijos, Anglijos ir JAV. Buvo suma
nyta net 15 bendrų projektų, iš 
kurių 6 buvo parinkti įgyvendinimui 
bendromis jėgomis artimoje ateityje. 

„Voras" buvo nusamdytas pert
varkyti mūsų skautijos tinklalapį, 
kuris dabar jau veikia, naujai pert
varkytas. 

Siekdami toliau auklėti mūsų 
jaunus vadovus, skatinome toliau 
rengti „Gintaro" — „Ąžuolo" mokyk
las, kurios buvo suruoštos 2004 ir 
2005 metais Rakė ir Romuvoje, kur 
dalyvavo gausūs būriai j a u n ų 
būsimų vadovų. 

Buvo tiksliau išaiškinta „Liabi-
lity Insurance" padėtis vadovams. 
Nurodyta, kad LSS finansiškai ne
pajėgi išpirkti tokios apdraudos 
visiems LSS vadovams. Pa ta r t a va
dovams patikrinti savo „Home Lia-
bility Insurance", kuri paprastai su
teikia t am tikrą apsaugą bedir
bantiems labdaros organizacijose. 

Pirmija patvirtino „Duty of Care 
— Code of Conduct for Aduit 
Volunteers", kuri buvo surinkta iš 
BSA ir Scouts Canada ir nurodo pri
valomus elgesio principus kiekvie
nam vadovui, pradedant nuo ma-

MALONUS LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBES 
FONDO RĖMĖJAI 

2005-ųjų metų 
vasarą LS fondui 
sukako 30 metų. 

Per tą ilgoką laikotarpį keitėsi jo val
dybos — ta rp kitų, valdyboje ypač 
daug pasidarbavęs v.s. fil. Jurgis 
Gimbutas ir v.s. fil. Kostas Nenortas 
(jau Amžinybėje). Nebėra valdyboje 
ir ilgamečio pirmininko v.s. Česlovo 
Kiliulio. Tačiau fondas gyvuoja. Sa
vus įnašus dosniai papildo anksčiau 
jį rėmę, o taip pat prisideda ir nauji 
aukotojai. 

Fondo kasmet paskirstomų pa
lūkanų laukia užsienio skautija. Pa
rama te ik iama: didžiųjų stovyklų 
ruošai, vadovų lavinimui, skautiš
kiem leidiniams, LSS archyvui Čika
goje, bei skautijos veikiai Europoje ir 
Pietų Amerikoje. 

Žymiai sumažėjus bankų moko
moms palūkanoms (pagrindinis in
dėlis nejudinamas), mažesnės ir fon
do pajamos paramai teikti. Prašome 
Jūsų prisidėti sava, nuo federalinių 
mokesčių nurašoma , auka Lietu
viškosios Skautybes fondui. 

Aukoti galima ne vien savo var
du, bet įvairiomis progomis įrašant 
draugų a r giminių vardus, neužmirš
tant ir mirusiųjų. Už kiekvieną auką 
fondui — nuoširdus ačiū. 

Jūsų auka Lietuviškosios skau
tybes fondui — sustiprinti užsienio 
jaunimo lietuvybės išlaikymą. 

L i e t u v i š k o s s k a u t y b e s 
fondo valdyba 

Istorinė LS fondo 
apžvalga 

Fondo valdybos sudaromos iš 
Atlanto rajone gyvenančių vadovų. 
Per pirmuosius 25 metus, fondo 
ugdymui ypač daug nuo širdaus 
darbo įdėjo pirm. v.s. Česlovas Ki
liulis, ir taip pat jau mirę v.s. fil. 
Kostas Nenortas ir v.s. fil. dr. Jurgis 
Gimbutas. Nuo pat fondo jsisteigimo 
valdybos sekretorė yra v.s. Saulė 
Šatienė. Aukotojų informaciją suve
dant į kompiuterį, fondui augant, 
daug dirbo buvusi valdybos narė fil. 
Dalia Zikienė. 

J au 13 metų valdybos pirminin
ku yra v.s. fil. Petras Molis. Vice-
pirm. v.s.s Mykolas Banevičius, 
kadenciją baigianti ižd. s. Elena Čer
nienė, naujasis iždininkas ir vicepir. 
v.s. fil. Romas Jakubauskas, sekr. 
v.s. Saule Šatienė; nariai — v.s. fil. 
Danutė Marcinkevičiūtė, v.s. Bro
nius Naras ir s. fil. Julius Špake-
vičius. 

LS fondo 
tikslai 

Lietuviškosios skautybes fondas 
šiais metais švenčia trisdešimtmetį 
— jis buvo Lietuvių skautų sąjun
gos vadovų įsteigtas 1975 metais. 
Fondo tikslas — gautomis bankuo
se laikomų suaukotų pinigų palū
kanomis padėti skautijos veiklai. 

Palūkanos paskirstomos kasmet . 
Parama daugiausiai pasinaudoja: 
skautiškieji leidiniai, vadovų lavini
mas, rajonų skautiška veikla, Są
jungos archyvas, Tautinių bei jubi
liejinių stovyklų ruoša. Nuo fondo 
įsisteigimo ligi 2005 m. iš viso pa
skirstyta 271,110.81 dol. 2004 m. 
pabaigoje pagrindinis, nejudinamas, 
kapitalas pasiekė 329,869.03 dol. 

Aukos 

Pajamos kaupiamos įvairiais 
būdais — norėdami padėti išlaikyti 
skautišką jaunimą sąmoningais 
lietuviais, atskiri asmenys atsiunčia 
aukų fondo iždininkui. Aukojama 
ir įrašant giminių, draugų vardus, 
ypač šermenų metu. Pasitaiko ir tes
tamentinių palikimų. Kas keleri 
metai, paštu ruošiami aukų telkimo 
vajai. Aukas galima nurašyti nuo fe
deralinių pajamų mokesčių. Kiek
viena auka yra didžiai vertinama. 
Kadangi pastaruoju metu bankai 
per puse sumažino palūkanas, labai 
sumažėjo ir fondo skirstoma parama. 
Dėkodami visiems rėmėjams, pra
šome ir toliau padėti lietuvių skau
tiškam jaunimui. 

Čekius rašyti: Lithuanian Scouts 
Assoc. — LSF; siųsti — 

Romas Jakubauskas 
14 Nancy Drive, 

Auburn, MA 01501 

ziausių. 

Šios kadencijos laikotarpiu pir
mija sušaukė 5 akivaizdinius po
sėdžius. 

Šios kadencijos laikotarpiu pir
mija sušaukė 5 korespondencinius 
posėdžius. 

Pirmija patvirtino eilę apdo
vanojimų, ordinų ir pakėlimų į vy
resniškumo laipsnius nusipelniu
siems sesėms ir broliams. 

2005 m. rugpjūčio 3 d. pradėtas 
2006—2008 m. kadencijos LSS va
dovybės rinkimų procesas. Rinkimų 
prezidiumo pirmininkas s. Edis An
driušis darbščiai vykdo šį darbą. 

2005 m. spalio 22-23 d. įvyko 
pirmasis LSS Tarybos akivaizdinis 
posėdis, kuriame dalyvavo 24 tary
bos nariai. Pagrindinis posėdžio tik
slas buvo spręsti eilę siūlomų kei
timų LSS nuostatuose. Svarbesnių 
pakeitimų tarpe, sumažintas LSS 
Tarybos narių skaičius ir pertvarky
ta nario mokesčio tvarka. 

skautiškais Su geriausiais 
linkėjimais, 

Budėkime! 
Gero vėjo! 
Ad Meliorem! 

V.s. fil. Rimantas Griškelis 
L.S.S. Tarybos pirmininkas 
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mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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Vytautas Didysis 
1930 m. litografija 

VYTAUTAS 
YRA 

ČIA IR DABAR 
Neseniai įvykusiame Lietuvos 

is tor ikų suvažiavime profesorius 
Alfredas Bumblauskas nuramino: 
Lietuvos televizijos laidoje „Klau
simėlis" skelbiami tik kvaili, kurio
ziški a tsakymai , kurių pasitaiko vos 
10 p r o c ; 90 proc. į pateikiamus 
klaus imus a tsakoma teisingai arba 
sakoma — „nežinau", tačiau į laidą 
jie nepatenka, kaip neįdomūs. Kai 
kas profesorių papildė: esą už kvai
liausius atsakymus net honoraras 
mokamas. 

Populiarumas bet kokia kaina? 
Šiais laikais tokie dalykai nestebina, 
tačiau, jeigu tiesa, ką girdėjau 
istorikų suvažiavime, Lietuvos tele
vizijai toks populiarumo vaikymasis 
garbės nedaro. 

Niekada nemaniau, kad mūsų 
žmonės išprusę mažiau, pavyzdžiui, 
už kokius prancūzus ar vokiečius, 
kurie dažnai net neįsivaizduoja, kur 
yra Lietuva arba painioja Lietuvos ir 
Latvijos sostines... 

Spalio pabaigoje turėjau malo
numo skaityti moksleivių rašinius 
„Kuo mums brangus Vytautas Di
dysis", „Lietuva — tėvynė mūsų", 
atsiųstus Vilniaus Vytautų klubo 
paskelbtam konkursui. Per keturias
dešimt įvairaus amžiaus moksleivių 
iš įvairių Lietuvos mokyklų (dau
giausia — iš miestelių) labai blai
viai, sklandžiai pasakoja apie Vy
tauto Didžiojo nuveiktus darbus, 
didžiuojasi jo laikų Lietuva, džiau
giasi šių dienų mūsų gyvenimu, o 
karta sielojasi dėl akivaizdžių nege
rovių. Vieni parašė referatus, cituoja 
žymius istorikus, nurodo šaltinius, 
kuriais naudojosi, kiti labai betar
piški, lyriški, nevengia pakilių žo
džių apie Vytautą Didįjį ir jo epochą. 
Kai kurių darbai parašyti eilėmis. 

Žinoma, kelios dešimtys moks
leivių — tai lašas jūroje, tačiau ir tuo 
galima pasidžiaugti, ypač po to, kai 
spalio 30 dieną geriausių rašinių 
autoriai ir jų mokytojos susitiko su 
Vilniaus Vytautų klubo Vytautais, 
buvo apdovanoti knygomis ir dalyva
vo ekskursijoje po Vilnių, gido va
dovaujami vaikštinėjo net Vilniaus 
Arkikatedros požemiuose, stovėjo 
gal visai šalia Vytauto Didžiojo 
palaikų, prie Barboros Radvilaitės, 
kitų žymių istorinių asmenybių 
karstų. Manau, pastaroji ekskursijos 
dalis jiems padarė didžiulį įspūdį ir 
išliks visam gyvenimui. 

Kalbėjausi su Kaišiadorių rajo
no Vilūnų pagrindinės mokyklos 
mokytoja Daiva Makniene, Varėnos 
rajono Liškiavos pagrindinės mo
kyklos mokytoja Marijona Gerve-
liene, Panevėžio rajono Vadoklių 
vidurinės mokyklos mokytoja Rena
ta Jankevičiene. Visos jos — lietuvių 
kalbos ir l i teratūros mokytojos, visos 
iš esmės patenkintos ir savo moki
niais, kurie daugiausia neabejingi 
Lietuvos praeičiai, visos daug dirba, 
kad jauni žmonės nedarytų gėdos 
atsakymais j elementarius Lietuvos 
televizijos laidos ..Klausimėlis" klau
simus. Beje. ir mokytoja Daiva Mak
niene nemano, kad lietuviai yra 
tokie buki. kokiais jie vaizduojami 
minėtoje surežisuotoje laidojo. Peda

gogės pergyvena, kad daug jaunų 
žmonių išvyko ir tebevyksta į užsie
nius, tačiau tiki, kad tėvynės ilgesys 
pargins juos namo. Mokytoja Mari
jona Gervelienė papasakojo apie 
buvusią jos mokinę, su motina išvy
kusią į Australiją, jos ilgesio kupi
nus laiškus, nors svečioje šalyje gy
vena gerai, trūksta tiktai tėvynės. 

Ne tik šių mokyklų mokytojai, 
ypač istorikai ir lituanistai, yra 
kaimų ir miestelių švyturiai, tau
tiškumo, lietuviškumo puoselėtojai, 
tautinių ir valstybinių švenčių, eks
kursijų organizatoriai. Liškiavos 
pagrindinės mokyklos mokiniai pa
laiko ryšius su buvusiais partiza
nais, prižiūri Žaliamiškyje palaidoto 
partizano kapą. Vadoklių vidurinėje 
mokykloje, kaip sakė lituanistė R. 
Jankevičienė, labai stipri istorijos 
mokytoja. Gal todėl du šios mokyk
los mokiniai studijuoja istoriją 
Vilniaus pedagoginiame universitete 
ir Vilniaus universitete. Šio univer
siteto pirmakursė Gfiedrė Narbutaitė 
pernai dalyvavo rašinio apie rezis
tenciją konkurse; jos darbas buvo 
vienas iš geriausių. „Mūsų mokyklo
je nebūna atmestinų renginių. Ir 
mūsų, ir kitose rajono mokyklose 
istorikai ir lituanistai dirbam išvien, 
mus palaiko mokyklų vadovai, todėl 
ir rezultatai geri", — sakė mokytoja 
R. Jankevičienė. 

Maniau, kad šiame Vilniaus Vy
tautų klubo renginyje, skirtame 
Vytauto Didžiojo 575-osioms mirties 
metinėms paminėti, išsiversiu be 
neigiamų pavyzdžių, tačiau istorijos 
mokytoja Vlada Čirvinskienė iš Pas
valio rajono Lėvens pagrindinės mo
kyklos priminė, kad nebūna ugnies 
be dūmų. Šioje mokykloje veikia 
kraštotyros būrelis „Gimtinė", ku
riam, kaip supratau, ji ir vadovauja. 
Daug dirba, daug yra nuveikusi, ta
čiau už šią veiklą iš mokyklos vado
vybės susilaukia vien priekaištų, 
geriausiu atveju — abejingumo. 
„Esu smukdoma už savo pažiūras, 
pasisakymus. Mokytojai, kurie netu
ri užkulisių, atramos valdžioje, tie 
yra spaudžiami, ignoruojami. Žinau, 
kad kai parvažiuosime iš šio puikaus 
renginio, manęs niekas nepaklaus, 
kaip sekėsi. Nepaklausia jau gal ko
kie ketveri metai. Tačiau mes dirba
me", — išėjusi iš Arkikatedros atsi
sveikinant kalbėjo mokytoja V. Čir
vinskienė. 

Galiu tik skėstelti rankomis: la
bai negerai, jeigu taip yra. Dažniau
siai būna dvi tiesos. Kadangi antro
sios negirdėjau, tuo ir apsiribosiu. 

Prisipažinsiu, grįžęs namo iš 
susitikimo su tautiškai, patriotiškai 
nusiteikusiais moksleiviais, kuriems 
brangus Vytautas Didysis, nepuo
liau rašyti šių įspūdžių. Sužinojęs, 
kad istorikas A. Bumblauskas spalio 
31 dieną televizjios laidoje taip pat 
palies šią temą. nusprendižau pa
laukti. Kas bus jo pašnekovai9 Prisi
miniau kai kūnuos aštrius pasisaky
mus istoriku suvažiavime. 

Buvo laba; smalsu ;r laidos lauk
ti, ir įdomu laidos klausytis, nes 
prof. A. Bumblauskas pašnekovus 
pasirinko du profesorius: istoriką 

SES. ONA MIKAILAITE 

Šurmulys Vatikane 

S.m. spalio 23 d. iškilmin
gomis šv. Mišiomis Šv. 
Petro aikštėje, Romoje, 

pasibaigus pasaulio vyskupų sino
dui ir Eucharistijos metams, po
piežius Benediktas XVI savo pa
moksle apgailestavo, kad keturi 
Kinijos vyskupai negalėjo sinode 
dalyvaut i , negavę komunist inės 
valdžios leidimo. Tuo jis priminė, 
kad kai kuriose šalyse tebevyksta 
nuožmus religijos persekiojimas. 

Ta proga popiežius taip pat pa
skelbė penkis naujus šventuosius, 
pasižymėjusius meile Eucharisti
niam Kristui: Lvivo arkivyskupą 
Jozef Bilczevvski (1860-1923); 
Candelara (Italija) kleboną Gusta
vo Cantanose (1879-1963); Čilės 
jėzuitą Alberto Hurtago Cruchaga 
(1901-1952); Ukrainos kunigą 
Zygmunt Gordazdovvski (1845-
1920); Sicilijos kapuciną Felix iš 
Nicosia (1715-1787). Popiežius ta 
proga kalbėjo: „Jie taip susižavėjo 
Dievo grožiu ir tiesa, kad patys 
buvo pakeisti, dėl Dievo atsižadė
dami visko, net ir savęs..." 

Praėjusią vasarą popiežius Be
nediktas XVI susitiko su būriais 
vaikų, besiruošiančių priimti Pir
mąją komuniją. Viena mergaitė 
paklausė apie popiežiaus Pirmąją 
komuniją. Jis papasakojo: ,,Tai 
buvo 1935 m. Buvo graži, saulėta 
diena ir bažnyčia buvusi išpuošta, 
ir muzikos buvo. Aš pažadėjau 
Viešpačiui: noriu visada būti su 
Tavimi... ir Tu visada pasilik su 
manimi". 

Vyskupų sinodui baigiant Eu
charistinius metus, buvo svarsto
mi ne tiek teologiniai klausimai, 
bet ir kaip Eucharistija konkrečiai 
paliečia tikinčiųjų bei kunigų 
gyvenimą. Kunigų stygius pasauli
niu mastu, nors ir sudarantis daug 
sunkumų, tačiau nebus išrišamas, 
atsižadant kunigiškojo celebato. 

Sinodo metu įvairių kraštų 
vyskupai kėlė jiems rūpimus klau
simus. Lietuvos vyskupams atsto
vavo buvęs Vilkaviškio vyskupas 
Rimantas Norvilas. Jis pasisakė, 
jog Eucharistijos ir Atgailos sakra
mentų tamprus ryšys įsidėmėti
nas, nes abu sakramentai mus 
suartina su Kristumi. Eucharisti
nio pamaldumo ir Atgailos sakra

mento priėmimo sumažėjimas, tai 
naujas reiškinys Rytų Europoje. 
Čilės arkivysk. Condera pasiūlė 
ateinančius metus skirti Atgailos 
sakramento iškėlimui. Tam labai 
pritarė Rytų Europos atstovai. 
Maskvos katalikų arkivysk. Ta-
deucz Kondrasevič, kilęs iš Balta
rusijos ir baigęs Kauno kunigų 
seminariją bei kelis metus kunigo 
pareigas ėjęs Lietuvoje, pasipikti
no kai kuriais Vakarų dvasininkų 
papročiais, ypač skiriant vos vieną 
valandą savaitėje išpažinčių klau
symui. Jis prisiminė, kaip soviet
mečiu dirbantys kunigai ilgas 
valandas išsėdėdavę nekūrenamų 
bažnyčių klausyklose, apgultose 
tikinčiųjų, norinčių prieiti išpažin
ties. 

Amerikos vyskupai labiau sie
lojosi dėl išsiskyrusių katalikų, 
negalinčių priimti komunijos, 
esant neteisėtoje santuokoje, kaip 
jų neatstumti, bet raginti dalyvau
ti Mišiose ir parapijos gyvenime. Ši 
problema ypač opi JAV. Nūdienis 
sakramentinės santuokos nuver
tinimas ir civilinių skyrybų išpliti
mas maišo tikinčiųjų pažiūras ir 
daugelis ilgainiui visiškai praran
da ryšį su bažnyčia. 

Eucharistiniams metams pasi
baigus, pasaulio vyskupai, grįžę į 
savo vyskupijas, ieško veiksmingų 
būdų stiprinti Eucharistijos verti
nimą ir pamaldumą. Labai visur 
susilpnėjo Eucharistijai rodoma 
pagarba ir tinkamos katechezės 
trūkumas. Antra vertus, Eucharis
tinių metų dėka parapijose atgai
vinta Eucharsitinė adoracija, ku
rioje dalyvauja daugelis tikinčiųjų. 

Popiežius Benediktas XVI to
liau dirba prie pirmosios savo enci
klikos, kurią numato paskelbti 
šiemet gruodžio mėnesio pradžioje. 
Tai bus dvasinis „eros" ir „togos" 
(meilės ir žodžio) sąvokų apmąsty
mas ir kaip jos rišasi su Kristaus 
asmeniu. Popiežius džiaugiasi, jog, 
kunigams bei vyskupams vadovau
jant, žadama Tabernakulą sugrą
žinti į centrinę vietą bažnyčiose, 
pabrėžiant realų Kristaus buvimą 
sakramentiniuose simboliuose. 

Kiekviena bažnyčia visų pirma 
yra vieta, kur žmogus susitinka su 
Dievu. 

Edvardą Gudavičių ir filosofą Arvy
dą Šliogerį. Pastarasis pasakė: „Aš 
manau, kad mes galime būti laimin
gi. Ne tiek jau daug yra tautų, kurios 
turi tokių žmonių, kuriais galime 
didžiuotis visi, pradedant intelektu
alais, baigiant paprastais valstie
čiais... Sutinku su mintimi: jeigu ne 
Vytau tas , Lietuvos istorija būtų 
buvusi visiškai kitokia. Aš manau, ji 
būtų buvusi skurdesnė, ne tokia gar
binga... Vytautas leido tautai išsau
goti išdidumą, net pačiais baisiau
siais laikais. Vytautas yra čia ir da
bar. Visą laiką yra... Man Lietuva 
nuo pat vaikystės buvo Vytauto šešė
lyje. Visa Lietuvos istorija natūraliai 
koncentravosi būtent j Vytautą. 
Mums reikia būti dėkingiems liki
mui ar Dievu i. kad jie mums davė 
tokia fantastiško rango figūrą..." 

Iškilusis filosofas man netikėtai 
ka!be;o laba; nanašia:. k.un mšo Vv-
tautu klubo apdovanotieji mokslei

viai. Garbės žodis! Buvo labai ma
lonu tai girdėti. Gal klystu, tačiau 
man pasirodė, kad prof. E. Guda
vičius, daug kartų dalyvavęs televi
zijos laidose, jaudinosi, jautėsi šiek 
tiek nesmagiai, jam žymiai sunkiau 
negu paprastai sekėsi reikšti savo 
mintis regis tokia paprasta mokyk
line tema — kas mums buvo ir tebė
ra Vytautas Didysis? 

Prof. A. Bumblauskas norėjo nu
raminti dalį visuomenės. Maironis, 
sakė jis. sukūrė Lietuvos istorijos 
viziją, kurioje Vytautas yra kulmi
nacija. Tačiau ne iš vieno Lietuvos 
patrioto girdime: o po to Lietuvos is
torijoje iki pat aušrininkų — duobe. 
Tad susigrąžinkime visą Lietuvos 
istoriją. Ir tokiu atveju Vytautas yra 
ne kulminacija ir pabaiga, o pradžia. 
Jis yra senosios valstybes europie-
tsškojo varianto kūrėjas. 

V v t a u t a s V i s o c k a s 
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APIE RAŠYBĄ IR SKYRYBĄ 
Gerai, kad „Drauge" skaitytojai 

rūpinasi būsimąja lietuvių kalbos 
rašybos ir skyrybos reforma. 

Jokia rašyba niekados nebuvo, 
nėra, nebus ir negali būti tobula, nes 
iš žmogaus burnos išeinančių garsų 
srautą (šneką, kalbą) tik apytikriai 
galima pavaizduoti rašto ženklais 
(raidėmis ir skyrybos ženklais). 

Visų kalbų rašyba yra pačių 
žmonių (šnekėtojų, kalbėtojų) su
kur ta ir nusta tyta . Tiksliau kalbant 
— rašybą sukuria pirmiausia tautos 
(genties, kilties) raštingieji, o vėliau 
ja\i ir rašytojai, leidyklos, spaustu
vės, kalbos draugijos ir švietimo 
ministerijos. 

Lietuvių kalbos rašyba pamažu 
vystosi jau 450 metų — nuo Maž
vydo „Katekizmo", išleisto 1547 me
tais. Šiuo metu mes vartojame vadi
namąją „Jablonskinę rašybą", susta
tytą ir valstybiniu mastu priimtą 
1925-1939 metais . I r okupacijų me
tais (1940-1990) Lietuvos kalbi
ninkai nenorėjo tos rašybos keisti. 

Buvo padaryti tik maži pakeitimai, 
pvz.: plauti... pjauti ir pan. 

Lietuvių kalbos rašyba remiasi 
t r imis pagrindiniais dėsniais: a. 
istoriniu (etimologiniu), b. fonetiniu 
(garsiniu) ir c. tradiciniu. 

Aš manau, kad mums , išei
viams, nėra didelio reikalo rūpintis 
rašybos bei skyrybos klausimais , 
nors, aišku, mes galime viską siūlyti. 

Galutinį žodį čia tars Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija. 

Daug pasaulio kalbų šiuo metu 
vargsta su kompiuteriais ir interne
tu. Anglų kalba čia gerai t inka, nes 
turi tik 26 raides ir beveik neturi 
papildomų ženklų ant raidžių. Bet 
visos kalbos pamažu pris i ta ikys, 
kaip jos prisitaikė, kai Gutenbergas 
išrado spaudą... 

Išvada: gal mes kan t r ia i pa
laukime: kai išeis „Lietuvių kalbos 
rašybos ir skyrybos" nauja laida, tai 

- ir mes tų taisyklių turėsime laikytis. 
Antanas Klimas 

Rochester, NY 

DĖL LIETUVIŠKOS RAŠYBOS 
Skaičiau Alekso Vitkaus straips

nį apie galimus lietuvių kalbos ra
šybos pakeitimu's (visuomet jo 
straipsnius skai tau su malonumu — 
ir iš kur šis asmuo tiek informacijos 
prisirenka?). Po to atkreipiau dė
mesį į laiškus, pasisakančius už ar 
prieš tos rašybos keitimą, taigi, no
riu ir savo „trigrašį" įterpti. 

Gimiau Amerikoje (nesakysiu, 
prieš kiek metų), o mano tėvai ir se
neliai po Antrojo pasaulinio karo 
atvyko į šį kraštą ir apsigyveno Či
kagoje (jau visi mirę). Lankiau lietu
višką šeštadieninę mokyklą. Daug 
šeštadienių sugaišau, kaldama da
lyvių linksniavimą ir veiksmažodžių 
laikus. Dar ir šiandien neturiu jokio 
supratimo, kur reikia rašyti nosinę, 
kur brūkšnį, o kur — nieko. (Tikiu, 
kad šiame laiške rašybos klaidas 
ištaisys redakcija.) Lietuvai atgavus 
laisvę, kelis kar tus buvau nuvykusi 
giminių aplankyti. Man padarė di
delį įspūdį, kad ir maži vaikai gra
žiai lietuviškai kalba, o mano gimi
naičių atžalynas laiškus man parašo 

su visais lietuviškais ženklais. 
Mano tėvai ir seneliai nevertė 

manęs gerai lietuviškai išmokti, bet 
tai buvo mano garbės reikalas, todėl 
pasistengiau teisingai žodžius tarti 
ir žodyną papildyti naujais lietuviš
kais žodžiais. Su rašyba nieko 
neišėjo — vis tiek darau aibes klai-
dų. 

Ar norėčiau, kad rašyba būtų 
supaprastinta? Žinoma, norėčiau, 
nes tada niekas nežinotų, kad aš 
nežinau, kur dėti nosines. Ar reikia 
tą rašybą supaprastinti? Žinoma, 
nereikia! Kalba neturi taikytis prie 
žmonių, kurie mano, kad ji per 
sunki. Žmonės turi taikytis prie kal
bos, nes ji turi ilgų amžių istoriją, 
tradicijas ir nustatytas normas. 

Tikiuosi, kad lietuvių kalbos ra
šyba niekuomet nebus supaprastin
ta. O aš dar turiu laiko — iki am
žiaus galo, manau, įveiksiu ir tas 
nosines, ir tuos brūkšnelius, ir taš
kus ant raidžių. 

Ri ta Survi lai tė-Johnatan 
Chicago, IL 

VISAI NETIKSLU 
Danguolė Kviklytė šiame laiškų 

skyriuje savo laiške „Reikia pri
statyti visus faktus" (spalio 26 d.) 
rašo: „'Draugo' skaitytojai, kurių 
prenumeratos mokestis kas metais 
brangsta, yra vertesni geresnės ir 
kruopščiau paruoštos informacijos". 

Su šiuo tvirt inimu laiško autorė 
nepristatė visų faktų, o pakišo skai
tytojams netikslų teiginį. Tuo tarpu 
faktas yra šis: „Draugas" pakėlė 
prenumeratos mokestį prieš šeše
rius metus — 1999 m., švenčiant 
dienrščio 90 metų sukaktį, ir tikrai 
menka suma — vos 5 doleriais. 

Jau anksčiau pasitaikė, kad net 
keli skaitytojai rašė laiškus šiame 
skyrelyje, siūlydami pakelti prenu
meratos kainą. Pagaliau, po pus
tuzinio metų, ačiū Dievui, „Draugo" 
leidėjai — Lietuvių katalikų spaudos 
.draugijos taryba, pasiūlymus priėmė 
ir prenumeratos mokestį kiek 
padidino. 

Nepatikrinus žinių, lengva su
klysti. Tačiau tas žinias patikrinti 
visai nesunku. 

Stasė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

, .DRAUGAS i n f o r m u o j a , „DRAUGAS f o r m u o j a : 
„ D R A U G A S : išeivijos ir Lietuvos jungt is ; 

„ D R A U G A S l ietuvybės švyturys ir sargas? 
P r e n u m e r u o k i m e ir ska i tyk ime DRAUGĄ' 

PRO VIRTUVES LA? 
Seniai pro jį nesidairiau. O tas 

mano langas nėra tik stiklo gabalas! 
Štai, kad ir šiandien. Tai voverė per
bėgo, tai keliu matau skuba vienas 
po kito įvairūs praeiviai. O jų tikrai 
nemažai . Žiūrėk, tai koks nors į 
kalnelį skuba įsikibęs į šunį, kitas 
s tumia dviratį ar tik šiaip piliečiai 
„pūškuoja", greičiausiai keikdami 
savo auksinį amžių ir osteoporozę. 
Bet kaip ten bebūtų, įdomus yra tas 
pasaulis kitoj mano lango pusėje. 

Taip besėdėdama, pradėjau gal
voti. Vyksta mūsų lietuviškame gy
venime koncertai, iš Lietuvos gabe
nami solistai, giedoriai, ansambliai 
ir dar kai kas . Viskas puiku! Bet ar 

tam transporto azarte neužmiršome, 
kad ir išeivija yra pilna talentingos 
lietuvijos, sugebančios ir šokti, ir 
dainuoti , ir muzikuoti . Šį kar tą 
„Draugo" kasmetiniame pokylyje 
dalyvavo „Retro" kolektyvas iš Los 
Angeles. Kodėl kitais metais tokiam 
pat pokyliui nesurengti, pavyzdžiui, 
visų Polikaičių, dainų koncerto? Tai 
yra plati, muzikaliai unikali šeima. 
Dainuoja ir muzikuoja ne tik visi 
Polikaičiai, bet ir jų žmonos, ir 
vaikai. Daug kam apie tai šnekėjau 
„po stalu", tačiau štai dabar viską 
„išguldžiau" laiškų skyriuje. 

Liuda Gennanienė 
Lisle, IL 

REIKIA INFORMACIJOS 

R A ! " ' - 1 
%JKj n: -*--.ink I m e avo t e s t a m e n t e 

Kilus visuomeninei iniciatyvai 
pažymėti 1941 m. Birželio 23-iosios 
sukilimo aukas sovietmečiu sunai
kintose Kauno Karmelitų kapinėse, 
naudojant virgulę (šakelę, tokią pat, 
kokios naudojamos požeminėms 
vandens gysloms aptikti, prieš ka
sant šulinius) man pavyko tiksliai 
nus ta ty t i sukilėlių broliško kapo 
vietą ir r ibas. Kartu kilo sumanymas 
a tnauj in t i generolo Silvestro Žu
kausko sunaikinto kapo paieškas. 
Paieškas vykdėme ne tik virgule, bet 
ir moderniais metalo ieškikliais, o jų 
rezul ta tų sulyginimus leido gana 
tiksliai (dviejų-trijų kapų ribose) 
nusta tyt i generolo kapavietę. Tačiau 
norėtųsi būti dar tikresniems, nes 
archeologiniai kasinėjimai kapinėse 
nėra pageidautini. Dėl to norime per 
„Draugą" kreiptis į JAV tautiečius 
su prašymu. 

Vykdant gen. Silvestro Žukaus

ko kapavietės paieškas sovietmečiu 
sunaikintose Kauno Karmelitų ka
pinėse, reikalinga informacija apie jo 
laidotuves 1937 m., jo kapo fotografi
ja. Kadangi Lietuvoje nepavyko rasti 
jokios vaizdinės informacijos apie 
tai, kreipiamės į Amerikos lietuvius, 
pirmiausia į kariškių šeimas, tikė
damiesi, kad jų archyvuose, šeimos 
albumuose gali būti išlikusi viena 
kita mums labai svarbi fotografija. 

Žinias ar fotokopijas prašome 
siųsti elektroniniu paštu 
s t a n i s l o v a s . s a j a u s k a s @ k m u . l t 
arba adresu 

Varpo g. 10-9, 
LT-50238 Kaunas, 
Lithuania. 

Ačiū už supratimą ir pagalbą. 

Prof. Stanis lovas Sajauskas 
Kaunas 
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Mokslinėje elektroninėje 
bibiotekoje katalikiški leidiniai 

Mokslinės elektroninės biblio
tekos eLIBRARY.LT pagrindiniai 
tikslai yra šie: lietuviškų mokslinių, 
visuomenės informavimo, žiniasklai-
dos ir kitų nacionalinių resursų ba
zės sukūrimas; mokslinių darbų ir 
mokslinių konferencijų resursų 
atsiradimo ska t in imas; Lietuvos 
moksliniams darbams galimybės 
suteikimas būti pastebėtiems ir iš
girstiems tarptaut iniu mastu; integ
ruotis ir tapti informacijos paieškos 
sistema tarptaut iniuose tinkluose, 
žinių visuomenės pažangos propa
gavimas. 

Šiuo metu mokslinė elektroninė 
biblioteka eLIBRARY.LT jokių pro
jektų su prenumeruojamais resursais 
nevykdo ir jais neprekiauja. Todėl 
esami bibliotekos resursai yra skirti 
atviram naudojimui, be jokio atlygio 
už jų talpinimą bei vartojimą. 

Mokslinės elektroninės biblio
tekos eLIBRARY.LT yra pasirašiusi 
eilę bendradarbiavimo sutarčių su 
įvairiomis Lietuvos ir užsienio orga
nizacijomis. 

eBibliotekoje reguliariai bus 
ta lpinamas dvisavaitinis Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios informacinio 
centro leidžiamas dvisavaitinis laik
raštis „Bažnyčios žinios". Taip pat 
bus talpinamas krikščioniškas pro
testantiškas dvisavaitinis laikraštis 
„Ganytojas", kurį leidžia krikščionių 
bendrija „Tikėjimo žodis". Pasira
šyta bendradarbiavimo sutartis su 
Lietuvos krikščioniškos minties, 
kultūros ir visuomenės laikraščio 
„XXI amžius" redakcija. 

eBibliotekoje pr is ta tyta Rasos 
Andriušytės-Žukienės knyga „M. K. 
Čiurlionis: tarp simbolizmo ir moder

nizmo". Patalpintas rašytojo, pulki
ninko leitenanto dr. Gintauto Surgai-
lio pilnas mokslinių darbų rinkinys. 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT pas ip i ldė unikal iu 
maironiečių draugijos la ikraščiu 
„Sandrava". Šis laikraščio leidėjų ir 
Mokslinės bibliotekos bendradar 
biavimas suteikia galimybę pasaulio 
lietuvių bendrijai skai tyt i maironie
čių judėjimo vienybę įkūnijantį ir 
baltiškojo vienijimosi idėją nešantį 
leidinį. Laikraštį, kur i s leidžiamas 
nuo 1990 metų, r emia Panevėžio 
miesto savivaldybė, Lietuvos spau
dos, radijo ir televizijos rėmimo fon
das, JAV tautos fondas. eBibliote
koje pateikta Lietuvos verslo darb
davių konfederacijos leidinio „Verslo 
bitės" elektroninės versijos. 

Pradėta bendradarbiaut i su Ru
sijos mokslų akademijos (SAN) Ura
lo skyriaus Čeliabinsko moksliniu 
centru, kuris rengia ir leidžia eilę 
leidinių. eBibliotekoje pradėtas tal
pinti mokslinio centro leidinys „Iz-
vestija". 

Viešoji įstaiga siūlo mokslo ir 
verslo organizacijoms prisi jungti 
prie šio projekto ir ta lpint i biblio
tekoje eLIBRARY.LT monografijų, 
mokslinių straipsnių, konferencijų 
pranešimų medžiagas, knygų elek
tronines versijas bei paremt i visuo
meniniais pagrindais kur iamą moks
linę biblioteką. 

A lg i rda s A u š r a , direktorius 
VšĮ Baltijos visuomeninis 

informacinių technologijų ir 
švietimo centras. 

Tel. (8-5) 248-1536, faksas: 
248-1629. mob. tel. 8-699-16184. 

EI. paštas: info@elibrary.lt 

JAV LB XVif Tarybos trecicsics sėslios metu vykusios š.m. rugsėjo mėn. 
pabaigoje Southfieid, Ml, posėdžiauja Religinių reikalų taryba. Iš kairės: 
Antanas Paužuolis, tigija Tautkuvienė, kun. Jaunius Kelpšas, ses. Marga
rita Bareikaitė, Loreta Kinienė. Jono Urbono nuotrauka. 

SURENGTAS KONCERTAS 
Š.m. lapkričio 3 d. Lietuvos 

Respublikos (LR) ambasadoje JAV 
surengtas lietuvių pianisto Remi
gijaus Sabaliausko solo koncertas 
pianinu. 

Jaunasis pianistas iš Lietuvos 
vašingtoniečiams atliko M. K. Čiur
lionio, J. S. Bach, L. van Beethoven, 
S. Rachmaninov, I. Albeniz, C. De-
bussy, F. Chopin kūrinius. 

Džiugu, kad Lietuvos kultūros 
vėjai dažnai užpučia į Vašingtoną 
bei kitus Amerikos miestus. Lietu
vos menininkų pasiekimai puikiai 
pristato Lietuvą užsienyje ir skatina 
amerikiečių susidomėjimą mūsų ša
limi", — sakė LR ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas. 

R. Sabaliauskas yra surengęs 
koncertus Lietuvoje, Ukrainoje. Lat
vijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Prancū
zijoje, Italijoje, Graikijoje, Kanadoje 
ir JAV, yra trijų nacionalinių ir penkių 
tarptautinių konkursų laureatas. 

Remigijus Sabaliauskas yra 
baigęs M. K. Čiurlionio menų gim
naziją, bakalauro studijas Lietuvos 
muzikos akademijoje bei magistro 
studijas University of Kansas. Šiuo 
metu lietuvių menininkas pradėjo 
doktorantūros studijas University of 
Texas at Austin, kur mokosi pas 
vieną žymiausių JAV pianistų — dr. 
Anton Nei. 

Šis renginys yra inauguracinis 
koncertas, pažymintis Gražinos ir 
Marko Kreimerių šeimos dovaną LR 
ambasadai Vašingtone — naująjį „K. 
Kawaii" fortepijoną. Menininkų G. ir 
M. Kreimerių šeima aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje Vašingto
ne. Ambasadorius V. Ušackas 
padėkojęs už šį kilnų gestą, pažy
mėjo, kad šis fortepijonas padės 
Lietuvos muzikos talentams skam
biau garsinti savo šalies vardą JAV. 

LR a m b a s a d o s Vašingtone 
informacija 

Susipažinę su Kaunu, grįžome į Vilnių, kur 
penktadienio rytą vėl vaikams buvo varžybos. 

Kaip ir anksčiau, vienas laimi JAV lietuviukai, 
kitas vietiniai lietuviukai, o kas kartą vis tiek 
laimi lietuviai! Varžybos draugiškos. Karta is 
krepšinio mokyklų mokiniai gerokai pranašesni 
už mūsiškius , laisvalaikio krepšininkiukus. 
Tačiau laimėti nori ir vieni, ir kiti vaikai. Sportas 
vaikams turi būti malonumas, ne „ašarų pakal
nė". Be to, ne vien dėl krepšinio į Lietuvą atva
žiuota... 

Po pietų pasileidžiam į Trakus. Puikus oras, o 
prie Trakų pilies vaizdas lyg atvirutės idilija — 
saulės spinduliuose ežere ramiai plaukioja buri
niai laiveliai, pralekia baidarės, šeimos nuomojasi 
vandens dviračius. Tiltu pėsčiųjų eilės traukia pi
lies link. o jau prisisėmę istorijos, prie stalelių 
renkasi gintarinius suvenyrus arba užkandžiauja 
savo kišenei at i t inkamame restorane. Nors ir 
kaitroje, ne vienam įtinka „capuccino" arba „latte" 
kavutė su pyragėliu. Kiti ieško tradicinių karaimų 
kibinu, daug kas pasigardžiuodami laižo ledus. 

Toliau vykstame į Jėzuitų stovyklą. Čia mus 
pasitinka didžiulė staigmena — tautiniais rūbais 
apsirengęs jaunimas su dainomis ir instrumen
tais, pavėsyje ant ilgo stalo vaišės ir net pasirody
mas, į kurį į t raukiami ir mūsiškiai! Esame 
sužavėti ir dėkingi. Tai atgaiva Lietuvos gamtoje. 
Čia praleidome Jonines, supami Lietuvos gilios 
senovės garsų. 

Stovyklavietė puiki — mūriniai nameliai, pu
šynas, ežeras, vaikams visokios sūpynės ir 1.1. 
Kaip ir Dainava, Michigan valstijoje. Stovykla
viete naudojasi ne tik Jėzuitų gimnazijų mokiniai, 
bet taip pat yra išnuomojama katalikiškos minties 
organizacijoms. Keista, kad autobusams vakare 
vėl atsiradus prie „Novotel" viešbučio, jaunimas 
nejautė nuovargio. 

Jau 8 vai. ryto, šeštadienį, vieni pasileido į 
Biržus, kiti į Uteną varžyboms, po kurių toliau 
keliavome į Palangą. Biržuose ir Utenoje sujaudi
no itin šiltas priėmimas, buvome nuoširdžiai 
pasveikinti ir pavaišinti. Nors buvo nedaug laiko. 

VIEŠNAGE — KAIP 
AKIMIRKA 

INDRE TIIUNELIENE 
Nr. 2 

tik iš medienos ir virvių pasivažinėjimų, bet taip 
pat yra ir kaimo gyvuliukų, net povų. 

Pirmadienis, j au birželio 27 diena. Ryte 
varžybos Palangos sporto mokykloje, Šventosios 
sporto mokykloje, Vydmantų vidurinėje mokyklo
je, bei Kretingoje Pabrėžos gimnazijoje. Pirmą 
valandą autobusai pat raukė į Klaipėdą ir keltu 
persikėlėm į Neringą. Grožėjomės gamta, lipome į 
„Raganų kalną" su humoristinėmis medžio skulp
tūromis, ragavome žuvies, pajūriu važinėjomės 
išsinuomotais dviračiais. Nidoje kopėme į smėlio 
kopas. Kuršių Nerija yra įrašyta į UNESCO Pa
saulio paveldo sąrašą, kaip Vilniaus senamiestis 
ir Kernavės archeologinė vietovė. 

Ir čia. ir Palangoje ieškojome Lietuvai būdingų 
suvenyrų, bet kartais jų buvo mažiau negu 

Kinijos ar Taivano gaminių. Pasigedome daugiau 
gintaro, medžio dirbinių, vietos dailininkų paveik
slų ir 1.1. Tačiau beveik kasdien krepšininkiukų 
mamytės puošėsi naujai įsigytais dailiais gin
tarėlių vėriniais, auskarėliais ir džiaugėsi „Ak
ropolio" parduotuvėje pirktais sidabriniais šaukš
teliais su gintaro papuošimu. Iš Lietuvos visi par
sivežė gražių dalykėlių ne tik sau, bet ir namiš
kiams lauktuvių... Bus daugiau 

kai kur ie spėjo apžiūrėti miestą, o, apsilankę tur
guje, negrįžo tuščiomis rankomis. 

Palangoje vieni apsistojo viešbutyje „Alanga" 
už bažnyčios prie Vytauto ir Basanavičiaus gatvių 
(S. Nėries g. 14), o kiti „Palangos Vėtroje" (S. Dau
kanto g. 35) prie Gintaro muziejaus ^Tiškevičių 
rūmų; Botanikos sodo ir A. Sabonio „Pušų pa-
unksmės". Nepaisydami vakarinio lietučio, vieni 
ėjo apžiūrėt i pramogų Basanavičiaus gatvėje, kiti 
vakar i en iau t i įdomiau atrodančioje valgykloje 
arba tiesiog savo viešbučio restorane. Daugeliui 
patiko restorano „Monika" patiekalai. 

Sekmadienį mūsų autobusai mus nuvežė į 
Kretingą į šv. Mišias Pranciškonų bažnyčioje; 

po to dalyvavimas t rys prieš t r i s varžybose 
Kretingos miesto centro aikštėje. Buvo be galo 
malonu, kad mus atpa
žino ir sveikinosi Kre-
t ingos-Kla ipėdos ko
mandos vaikinai, kurie 
„Lituanicos" kvietimu 
buvo viešėję Čikagoje. 
P a n a š ū s sus i t ik imai , 
bendravimas lyg su se
nais draugais , vyko be
veik visur, nes jau dau
gelis Lietuvos jaunuolių 
buvo viešėję „lituani-
kiukų" šeimų namuose. 
Vakarieniaut i buvo siū
loma sodyboje „Vienkie
mis", netoli Kretingos, 
Kur va ikams yra jreng- Katedros aikštėje Valdovu rūmu programa stebėjo 
tos žaidimo aikštelės, ne Juozas ir Aleksandra Kazickai, Regina ir Bernardas Narušiai 
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i essesaugininkai protestus 
pradėjo kuklia akcija 

Permainingą balsavimo kovą laimėjo opozicija 

Protesto akciją surengę teisėsaugos pareigūnai ketina eiti iki galo. 
Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

V i l n i u s , lapkričio 8 d. (BNS) — 
Teisėsaugos profsąjungininkai, sie
k i a n t y s iš va l s tybės susigrąžinti pa
r e i g ū n a m s nesumokė tą at lyginimo 
dalį bei re ika lau jan tys padidinti at
lyg in imus ir nemaž in t i pensijų, an
t r ad ien į pradėjo įspėjamąją protes to 
akciją, p a v a d i n i m u „Atėmė, a t i m a ir 
a t ims" . 

P r i e š v idurd ien į prie Vyriausy
bės p a s t a t o Vilniuje susirinko apie 
dv ideš imt policijos, muitinės, pas ie
nio pa re igūnų , ugniagesių bei vals
tybės t a r n a u t o j ų . J i e išsirikiavo ato
k iau Vyr iausybės pastato, jokių šū
kių n e s k a n d a v o , stovėjo nebylūs. 

Akcijos dalyviai rankose laikė 
lente les su apskr ič ių centrų he rba i s , 
t a ip p a t ugniages ių , policijos, mui t i 
nės bei pas ien io vėliavas bei p l aka tą 
su pag r ind in iu akcijos šūkiu „Atė
mė, a t i m a i r a t ims" . 

P r i e ša i s Vyriausybę buvo paso
dint i du k a r t o n i n i a i policininkai bei 
m a n e k e n a s su ugniagesio gelbėtojo 
uniforma, o a n t jų — užrašai „Ne
va lgau , n e m i e g u , nekainuoju" bei 
„Aš idea lus pa re igūnas valstybei. O 
jums?" . 

Akcijoje dalyvavęs buvęs t a rdy
tojas, d a b a r Lietuvos ikiteisminio ty
r imo įs ta igų profesinės sąjungos pir
m i n i n k a s Tomas Vaitkunskas sakė , 
kad jei va l s tybė ir toliau nekre ips 
dėmesio į pa re igūnų problemas, ar
t im iaus iu m e t u žmonių saugumą už

t ikr ins „popieriniai policininkai" ir 
„guminia i ugniagesiai". 

Protestuotojai prie Vyriausybės 
stovėjo apie valandą, p a s k u i jie ke
liavo prie Seimo. 

Tai j a u trečioji te isėsaugininkų 
protesto akcija per pas ta ruos ius še
šer ius metus . Pirmą sykį kelti atly
gin imus policininkai ir ugniagesiai 
reikalavo 1999 gruodžio 15 dieną, 
an t rą ka r t ą — 2002 m e t ų liepos 15-
ąją-

Po įspėjamosios akcijos Vilniuje 
protestai persikels į Lietuvos aps
kričių centrus bei mieste l ius . Sis 
e t apas numa ty t a s lapkričio 14-25 
dienomis, o lapkričio 26 — gruodžio 
3 dienomis Vilniuje vyks gausiausia 
protesto akcija, kurioje dalyvaus ir 
teisėsaugos pareigūnai iš kitų Euro
pos valstybių. 

Surengt i protesto akcijas visoje 
Europoje Lietuvos teisėsaugos prof
sąjungininkai pažadėjo prieš mėne
sį. Tuomet Lietuvos policininkus, pa
sieniečius, ugniagesius gelbėtojus, 
mui t in inkus , pataisos įstaigų ir ki
tus valstybės t a rnau to jus vienijan
čios profesinės sąjungos priėmė re
zoliuciją dėl derybų su Vyriausybe, o 
nesėkmės atveju, dėl protesto akcijų. 

Sis dokumentas buvo išplat intas 
Lietuvos prezidentui , Se imui , Vy
riausybei, Vidaus re ikalų bei Sociali
nės apsaugos ir darbo ministeri joms, 
ki toms suinteresuotoms įstaigoms. 

* V e n g r i j o s sos t inė je v y k u 
s i o s e E u r o p o s m o k y t o j ų i r s t u 
d e n t ų p u s ė s m a r a t o n o b ė g i m o 
v a r ž y b ų nugalė to ja tapo naują Lie
tuvos rekordą pasiekusi Živilė Bal
č iūna i tė . J i 21 km distanciją nubėgo 
per 1 va landą 10 minučių ir 23 se
kundes . Anks t e sn i s Lietuvos rekor
das šioje distancijoje — 1:11:43 — 
pr ik l ausė Stefani ja i Statkuvienei . 

* S ė k m i n g a i Belgijoje I T F se
r i j o s „ C o r o n a O p e n " vyrų t e n i s o 
t u r n y r e r u n g t y n i a u j a Vyt i s Ba l -
s i u k a s . L ie tuvos ten is in inkas le
miamoje kvalifikacinių varžybų dvi
kovoje 3:6, 6:0. 6:2 nugalėjo belgą 
Niels Desein ir pateko į pagr indines 
v a r ž y b a s . Kvalif ikacinių v a r ž y b ų 
p i rma jame r a t e V. Balsiukas 6 :1 . 6:1 
su t r i u šk ino r u s ą Nikolaj Nesterov. o 
a n t r a j a m e e t a p e 6:0. 6:3 nugalėjo 
lenką Ar tu r Zielaskcnvski. Turnyro 
BelcijOH- pr\z\\ fondą sudaro 15.000 
dolerių. 

A n t r a n e s ė k m ę t r e č i o s e 

N B A r e g u l i a r i o j o s e z o n o r u n g t y 
n ė s e p a t y r ė C h i c a g o „ B u l i s " k o 
m a n d a s u D a r i u m i S o n g a i l a . 
„Bulis" krepšininkai pirmadienį na
muose po pratęsimo 95:104 turėjo 
p r ipaž in t i Vakarų konferencijos 
P ie tvakar ių pogrupyje p i rmaujan
čios NBA čempionės S a n Antonio 
„Spurs" pranašumą. S t a r t o penkete 
rung tynes pradėjęs l ietuvis pelne 8 
t a škus , per 21 m i n u t ę pata ikęs 4 
dvi taškius iš 7. Po krepš ia is D. Son
gaila atkovojo 3 ir pe rėmė 1 kamuolį 
bei prasižengė 3 k a r t u s . 

* T r e č i ą r e z u l t a t y v ų p e r d a v i 
m ą š e š i o l i k t o s e N H L r e g u l i a r i o 
j o s e z o n o r u n g t y n ė s e a t l i k o Da 
r i u s K a s p a r a i t i s , tač iau lietuvio 
Xe\v York ..Rangers" komanda pa
tyrė aštuntąjį pralaimėjimą. Rytų 
konferencijos Atlanto pogrupyje pir
maujantys ..Rangers" ledo ritulinin
kai namuose 2:3 nusileido į ketvirtą 

A t k e l t a i š 1 psl . 
Seimo opozicijai nepavyko pa

siekt i , kad komisija bū tų sudary ta 
au tomat i ška i , be a tski ro balsavimo. 
Se imo valdantieji neatsižvelgė ir į 
Seimo Etikos ir procedūrų komisijos 
anksč iau teiktą rekomendaciją va
dovaut i s iki šiol galiojusia p rak t ika , 
kuome t tokios laikinosios Seimo ko
misijos iki šiol buvo sudaromos be 
balsavimo, jei jų sudarymą parem
davo ne mažiau nei 36 pa r l amen ta 
ra i . 

C. J u r š ė n a s p r iminė „konserva
to r ių va ldymo la ikų precedentą" , 
kuome t konservator iui A. Vidžiūnui 
p i rmin inkau jan t posėdžiui, Se imas 
ba l sav imu a tme tė dalies par lamen
t a r ų iniciatyvą dėl komisijos, turėju
sios t i r t i biudžeto lėšų švaistymą, 
sudarymo. 

Se imo opozicijos vadovas An
dr ius Kubilius an t radienį , po pirmo
jo balsavimo, kur iuo iš pradžių buvo 
a t m e s t a s komisijos premjero žmo
nos vers lams iš t i r t i suda rymas , pa
reiškė, kad, , j e i g u Seimo mažumos 
te isės pr iklauso nuo daugumos va
lios, tokiu atveju mes tu r ime valdo
mą demokrati ją ir t u r i m e kalbėti ne 
apie Europos vals tybę, o apie Bal ta
rusiją". 

„Aš pažadu t ik viena — kai mes 
t u r ė s i m e d a u g u m ą Seime, Se imo 
m a ž u m a šiuo i n s t r u m e n t u t ikrai ga
lės naudot i s nevaržoma, negąsdina

ma ir nešantažuojama", — kalbėjo A. 
Kubilius. 

Seimo konservator ių, l ibe ra lų i r 
l iberalcentristų te igimu, po a n t r a 
dienį išplat intų advoka tų i švadų dė l 
„Draugystės" viešbučio p r iva t i zav i 
mo iškilo dar daug iau k l a u s i m ų , į 
kuriuos tu rė tų a t s aky t i Se imo k o m i 
sija. 

Seimo socia ldemokratų frakcijos 
seniūno J .Oleko te igimu, k o n s e r v a 
toriai siekia „ne t iesos, o t i k komis i 
jos sudarymo". 

Soc ia ldemokra ta i S e i m o n a 
r i ams išdalino Vi ln iaus a d v o k a t ų 
kontoros S P Ė S išvadas apie sos t inės 
„Draugys tės" viešbučio ( d a b a r — 
„Crowne Plaza") pr iva t izavimo a p 
linkybes. 

Iš 8 puslapių išvadose vard i ja 
mų faktų maty t i , kad „ D r a u g y s t ė s " 
viešbučio verslą daug iaus ia dali josi 
a rba vienaip a r ki ta ip buvo su š iuo 
verslu susiję dviejų še imų n a r i a i — 
dabar t inės premjero žmonos Kr i s t i 
nos Brazauskienės (anksč iau K. B u t 
rimienės) ir „LUKoil Bal t i ja" vadovo 
Ivan Paleičik šeimos. 

Išvadose p a ž y m i m a , jog b u v o 
at l iktas teisinis UAB „ D r a u g y s t ė s " 
viešbutis akcininkų sudė t ies i r va l 
dymo organų kai tos, va ls tybinio k a 
pitalo dalies pr ivat izavimo, v iešbu
čio veiklos nuostolių dengimo be i 
viešbučio rekonstrukci jos f inansav i 
mo pat ikr in imas . 

„Draugystės" privatizavime aktyviai 
A. Brazausko Prezidentūra 

V i l n i u s , lapkričio 8 d. (BNS) — 
Premjerą Algirdą Brazauską į skan
d a l u s į k l a m p i n u s i a m e viešbučio 
„Draugys tė" privat izavimo procese 
aktyvia i veikė tuomet jo vadovauja
m a Prez identūra . 

Seimo opozicijos t u r ima medžia
ga įrodo, jog 1997 metų birželio 6 
d ieną P r e z i d e n t ū r o s kance l ia r i j a 
kreipėsi į Lietuvos valstybinę priva
t izavimo agentūrą , kad „Draugys
tės" viešbutis bū tų į t r auk tas į papil
domą privat izuojamų objektų sąra
šą. 

Tuometinio Prez identūros kanc
lerio Andr iaus H e š k a o s k e pasirašy
t a m e raš te siūlyta privatizuoti dar 

v ir 

18 procentų valstybei pr iklausančių 
viešbučio akcijų. 

1997-aisiais, kuomet Preziden
t ū r a „Draugystę" paprašė į t raukt i į 
papildomą privat izavimo objektų są
rašą, dabar t in is premjeras , socialde
mokra tų vadovas A. Brazauskas bu
vo bebaigiąs penker ių metų prezi
dento kadenciją. 

A. Brazauskas žiniasklaidai tuo 

t a r p u tv i r t i na nieko b e n d r a s u 
„Draugystės" p r iva t izav imu n e t u r ė 
jęs. 

Socialdemokratų į s i t ik in imu, t a i 
įrodo ir Seimo n a r i a m s i šda l in tos 
Vilniaus advokatų kontoros S P Ė S 
išvados apie sostinės „ D r a u g y s t ė s " 
viešbučio (dabar — „Crovvne P l a z a " ; 
privatizavimo apl inkybes . 

Išvadose pažymima, jog 1993 m. 
pagal tuometinį Vyriausybės po tva r 
kį nustačius 20 proc. „ D r a u g y s t ė s " 
privatizavimo laipsnį, akcijų įsigiji
mo sutar t i s viso pas i rašė 157 p r iva 
tizuojamos „Draugys tės" da rbuo to 
jai . Krist ina Bu t r imienė ( d a b a r t i n e 
premjero žmona K. B r a z a u s k i e n ė ; 
tąkar t įsigijo 1,672 p a p r a s t ą s i a s va r 
dines akcijas. 

Vėlesniais pr ivat izavimo e t a p a i s 
K. Butr imienė savo akcijų dalį k a s 
kar t didino. 1997 m. K. B u t r i m i e n e i 
jau priklausė apie 19 proc. akcijų, 
dar kiek vėliau ši dalis padidėjo iki 
32 proc. Nuo 1998 m. „ D r a u g y s t ė s " 
akcijas ėmė supi rk inėt i ir K. B u t r i 
mienės šeimos nar ia i . 

Apklausa: geri santykiai su Rusija 
svarbiau nei saugumas 

pogrupyje paKmisia ' Pit ts-
b u i ..Penį komanda ; 

V i l n i u s , lapkričio 8 d. (BNS) — 
Daugiau nei pusė gyventojų mano, 
jog NATO geri santykia i su Rusija 
svarb iau nei Lietuvos saugumas . 

Tai rodo visuomenes nuomones 
ty r imas , kurį in te rne to var tų „DelfT 
užsakymu atliko bendrovė „Spin te r 
tyr imai" . 

Tyrimo duomenimis , 63.1 pro
cento Lietuvos gyventojų mano. kad 
?eri santykiai su Rusija NATO gero
ka: svarbesni, nei realus Lietuvos 
naujos mažos organizacijos nares --
s a u g u m a s 

Tuo. joe NATO svarbiausia Lie
tuvos kaip sąjungos nares renius 

saugumas , buvo įsi t ikinę 28.5 proc. 
apklaustųjų. 

Lietuvos v i s u o m e n ė n e v i e n a 
reikšmiškai ver t ina gal imą Rusi jos 
grėsmę šaliai — 50 proc. ša l ies gy
ventojų mano, kad Rusija g r ė s m e s 
Lietuvai nekel ia , 46 proc. la ikos i 
priešingos pozicijos. 

Dažniau grėsmę iš Rusijos l inkę 
įžvelgti jauniausiej i — 18-25 m e t ų 
amžiaus — apklaust ie j i , tuo t a r p u 
vyresni nei 45 metų gyventojai , di
džiąją savo gyvenimo dali gyvenu-

nkę ne-sieji sovietinėje sistemoje. 
vertinti Rusijo 
sores. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

E U R O P A 

MADRIDAS 
Šiltnamio dujų emisijų mažini

mą reglamentuojančio Kyoto proto
kolo įgyvendinimas gali iš esmės su
lėtinti Vakarų Europos ūkio augimą, 
prognozuoja ty r imų organizacija 
„International Council for Capital 
Formation". Organizacijos tyrimas 
buvo atl iktas keturiose šalyse — 
Ispanijoje, Italijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje ir Vokietijoje. Tarybos prog
nozės aprėpia laikotarpį iki 2010 me
tų, kai Kyoto protokolą pasirašiusios 
valstybės turi pasiekti tarpinius šilt
namio dujų emisijų mažinimo prog
ramos rezultatus. Jeigu valstybės 
vykdys savo įsipareigojimus, iki 
2010 metų Ispanijos ūkio augimas 
sumažės 3.1 p roc , Italijos — 2.1 
proc, Didžiosios Britanijos — 1.1 
proc , o Vokietijos — 0.8 procento. 

LONDONAS 
Daugelis aukščiausio rango bri

tų politikų prieš Irako karą atvykę į 
VVashington nesugebėjo užsitikrinti 
savo kolegų JAV pagarbos, pareiškė 
buvęs Didžiosios Britanijos ambasa
dorius JAV Christopher Meyer. Jo 
atsiminimų ištraukoje, kuri skelbia
ma antradienį, kai kurie vyriausybės 
nariai kritikuojami dėl to, kad ben
draudami su JAV administracija el
gėsi kaip „pigmėjai". Užsienio rei
kalų sekretorius Jack Stravv, buvęs 
gynybos sekretorius GeofT Hoon — 
visi jie kritikuojami Ch. Meyerio 
knygoje „DC ConfidentiaF. Kalbėda
mas apie buvusį gynybos sekretorių 
G. Hoon, Ch. Meyer pažymėjo, kad 
jam buvo sunku rasti bendrą kalbą 
su „siaubinguoju" JAV gynybos sek
retoriumi Donald Rumsfeld. „Buvo 
taip, lyg reikėtų priversti pandas po
ruotis", — rašė Ch. Meyer. 

VIENA 
JAV pareigūnai Boston oro uoste 

kruopščiai patikrino Tarptautinės 
atominės energetikos agentūros (TA-
TENA) vadovą, šių metų Nobelio tai
kos premijos laureatą Mohamed El-
Baradei, taip pat jo žmoną. Diploma

tiniai šaltiniai pranešė, jog tikriau
siai TATENA vadovas ir jo žmona 
buvo nuodugniai patikrinti dėl to, 
kad jų arabiški vardai ir pavardės. 
Sis įvykis, šaltinių žiniomis, gana 
smarkiai įskaudino ir suerzino No
belio premijos laureatą, kuris antra
dienį turi susitiko su JAV valstybės 
sekretore Condoleezza Rice. Tačiau 
viešai jis apibūdino įvykį kaip „nesu
sipratimą, neturinti didelės reikš
mės". 

KIJEVAS 
Ukrainos buvusi premjerė Julija 

Tymošenko, neseniai, „oranžinės re
voliucijos" dienomis, buvusi artima 
prezidento Viktor Juščenko bendra
žygė, paragino Ukrainos piliečius 
branginti pastaraisiais metais šalyje 
įvykusias demokratines permainas 
nepaisant valdžios skilimo. „Aš no
riu, kad, nors šiandien Ukrainoje 
taip audringai vyksta visi demokra
tiniai procesai, jūs nesusidarytumė
te įspūdžio, jog kažkas buvo padary
ta veltui, jog šiandien tai jau nebetu
ri vertės", — sakė J. Tymošenko. J. 
Tymošenko paragino tautiečius ne
nusivilti demokratiniais laimėji
mais, nors V. Juščenko gretos ir su
skilo. „Aš laiminga, kad Ukrainoje 
įvyko šie istoriniai įvykiai ir žingsnis 
po žingsnio, taip pat ir parlamento 
rinkimuose, mes galėsime logiškai 
baigti šį darbą", — sakė ji. 

džaną nedelsiant ištirti pažeidimus 
per balsavimą, kurio rezultatais re
miantis, pergalę iškovojo valdančio
sios partijos „Jeni Azerbaidžan" kan
didatai, gavę parlamente 63 iš 125 
vietų. 

AFRIKA 

MONROVIA 
Liberijos piliečiai renka pirmąjį 

po žiauraus pilietinio karo preziden
tą — antrajame šių istorinių rinki
mų rate varžosi futbolo žvaigždė, mi
lijonierius George Weah, ir Harvard 
išsilavinimą įgijusi buvusi finansų 
ministrė Ellen Johnson-Sirleaf. 
Žmonės laukė eilėse prie balsavimo 
apylinkių, įrengtų bažnyčiose ir mo
kyklose tarp vargingų lūšnų ir kulkų 
suvarpytų sienų. Kiti pėsčiomis ke
liavo į laikinus balsavimo centrus, 
įrengtus palapinėse ar džiunglių tro
belėse. Karo nuniokotoje šalyje rin
kėjų balsams suskaičiuoti ir įvertinti 
prireiks poros savaičių. Kad ir kas 
laimės, ta i bus istorinis įvykis. Jei 
laimės E. Johnson-Sirleaf, ji taps 
pirmąja Afrikoje moterimi, išrinkta 
prezidente. Jei laimės G. Weah, jis 
taps pirmuoju pasaulyje valstybės 
prezidentu išrinktu futbolininku. 

AZIJA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Parlamento rinkimai Azerbai

džane vyko su „dideliais pažeidimais 
ir klastotėmis", pareiškė JAV. parei
kalavusios, kad vyriausybė leistų de
monst rantams taikiai protestuoti 
prieš sekmadienį įvykusio balsavimo 
rezultatus. Azerbaidžano opozicija 
paskelbė ketinanti rengti gatvėse 
protesto akcijas. Tačiau politikos 
analitikai abeioįa tikimvbe nuversti 
valdžią šalyje, kaip tai įvyko per ma
sines manifestacijas po rinkimų Uk
rainoje, Gruzijoje ir Kirgizijoje. Pa
sak Valstybės departamento atstovo 
Adam Ereli, JAV paragino Azerbai-

HANOI 
Vietnamas pranešė apie pirmąjį 

per daugiau kaip tris mėnesius žmo
gaus mirties nuo paukščių gripo at
vejį, po kurio nuo šios ligos šalyje mi
rusių žmonių skaičius padidėjo iki 
42. Salyje baiminamasi, kad mirti
nai pavojingas paukščių gripo viru
sas gali smarkiai plisti per ateinantį 
žiemos sezoną. 35 metų vyras iš Ha-
noi, kuriam buvo nustatytas viruso 
H5N1 sukeltas paukščių gripas, ligo
ninėje mirė praėjusį mėnesį. Oficia
liais duomenimis, Vietname nuo 
2003 metais pabaigos paukščių gri
pu užsikrėtė 92 žmonės. Šioje šalyje 
užregistruota daugiau kaip du treč
daliai visų žmonių mirties nuo 
paukščių gripo atvejų. 

„Skra idant is 
kalėj imas buvo 

atgabenęs 
krovinį Į Estiją 

Talinas, lapkričio 8 d. (BNS) — 
Orlaivis, kurį žmogaus teisių gynė
jai vadina „skraidančiu CŽV kalėji
mu" kaliniams teroristams pervežti, 
prieš daugiau kaip dvejus metus bu
vo atgabenęs į Estiją slaptą krovinį, 
antradienį pranešė laikraštis ,,Par-
nu Postimees". 

Interviu laikraščiui oro uosto 
viršininkas Erki Teemagi ir Parnu 
saugumo policijos skyriaus direkto
rius Kalev Kont papasakojo, kad 
„Boeing-737" Nr. N313 atgabeno ne 
kalinius, o slaptą krovinį. 

Pasak K. Kont, lėktuvas nusilei
do, buvo iškrautas ir išskrido. J i s 
pridūrė, kad šio tipo lėktuvai į Estiją 
daugiau nebuvo atskridę. 

E. Teemagi sakė, kad lėktuvas 
atskrido į Estiją iš Vokietijos. Lėk
tuvui nutūpus, nė vienas įgulos na
rys iš jo neišėjo. „Visi būtini muiti
nės ir pasienio kontrolės formalu
mai buvo atlikti, o kai krovinys buvo 
iškrautas, lėktuvas vėl pakilo į orą", 
— pakartojo E. Teemagi. 

Jis sakė, kad nežino, koks kro
vinys buvo atgabentas į Estiją. Ta
čiau tai buvo ne keleiviai, o dėžės su 
prekėmis. „Dėžių buvo ne itin daug, 
jos visos tilpo į nedidelį furgoną", — 
pridūrė E. Teemagi. 

Pasak jo, lėktuvo atgabentu kro
viniu susidomėjo saugumo policija. 
K. Kont neneigė šio teiginio, bet pri
dūrė, kad daugiau kalbėti šia tema 
neįgaliotas. 

Žmogaus teisių gynimo organi
zacija „Human Rights Watch" tei
gia, kad „Boeing-737" Nr. N313 yra 
„skraidantis kalėjimas" kaliniams 
gabenti. 

Vyriausybės spaudos t a rnyba 
patvirtino, kad 2003 metų sausio 12 
dieną Parnu oro uoste nutūpė lėktu
vas Nr. N313, kuris tą pačią dieną 
išvyko iš Estijos. 

„Sis skrydis buvo atliktas pagal 
Estijos ir JAV karinio bendradarbia
vimo programą. Parnu lėktuvas bu
vo su Estijos oficialiosios valdžios ži
nia, bet Taline jis nenutūpė", — pri
dūrė vyriausybės sekretorius spau
dai. 

Europa su b a i m e stebi Įvykius 
Prancūzijoje 

Briuselis , lapkričio 8 d. (,,In-
terfax7BNS) — Belgijos policija pra
nešė apie antradienio naktį įvyku
sius incidentus, per kuriuos Briuse
lyje ir Lieže nukentėjo dar penki au
tomobiliai, tačiau daugelis Europos 
politikų tikisi, kad masinių riaušių 
jų šalių teritorijoje nebus. 

Pirmadienį belgų pareigūnų 
pranešimais Briuselyje netoli stoties 
irgi buvo padegti penki automobiliai. 
Be to, grupė jaunuolių mėtė vienoje 
miesto aikščių butelius su degiuoju 
skysčiu, po to apsvaidė akmenimis 
automobilį ir autobusą. 

Policija tikina, kad kontroliuoja 
situaciją ir nenori lyginti šių inci
dentų su tuo, kas vyksta gretimoje 
Prancūzijoje. 

Kaip ir Prancūzijoje, Belgijoje 
gyvena daug imigrantu, kurui dau
gelis yra kilę iš Maroko, be to. daug 
imigrantų bendruomenes jaunuolių 
neturi darbo Tačiau sioie decentrali

zuotoje šalyje taikomi integracijos 
metodai yra labiau pritaikyti prie 
multikultūrinių sąlygų nei Prancū
zijoje. 

Tuo tarpu Belgijoje veikianti Eu
ropos arabų lyga (EALi mano. kad 
šioje šalyje yra sąlygų tokiems smur
to protrūkiams kaip Prancūzijoje. 
Organizacijos tinklalapyje internete 
jos prezidentas Karim Hasoun rašo, 
kad „nuo vieno incidento gali įsi
plieksti ugnis, o to padariniai bus di
džiuliai". 

Kitos Europos sostines, kur yra 
daug išeivių iš musulmoniškų salių. 
atidžiai stebi riaušes Prancūzijoje. 

..Visiems kelia nerimą sie įvy
kiai. - - pareiškė Didžiosios Britani-

m imst ras pirmi n 
- As parf-isk 

Kas iorv jos 
Blair 
Prancūzuos vvriansvbe: ;r Pranei 
zijos žmonėm^ 

Pasak lo. Bru )(• D a net i s sn 
'e sritvie SK;I u: nuo Prancuzno: 
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Paruošia Julija K. 

PASINAUDOKIME MIKROBANGE 
Kai vasaros pradžioje šiame 

skyrelyje įrašiau kelis receptus, 
pagaminamus mikrobangėje, skaity
tojai labai teigiamai atsiliepė ir vis 
prašė daugiau. Iš esmės beveik viską 
galima paruošti mikrobangėje — 
didelio mokslo čia nereikia. Tik svar
bu nevartoti metalinių (net su pa
sidabruotu, paauksuotu krašteliu ar 
pamarginimais) indų, metalinių 
šaukštų, šakučių, folijos, nes tai gali 
sugadinti mikrobangę. Taip pat ne 
visi plastmasiniai indai šiam viri
mui tinka. Būtina pasitikrinti, ar 
ant įpakavimo rašoma ,,microwave 
safe", t.y., galima naudoti mikro
bangėje. Pvz., kai kurie dabar labai 
populiarūs plastmasiniai indeliai 
maistui sudėti (plastic containers) 
yra per ploni ir mikrobangėje kartais 
sutirpsta, jeigu ilgiau pakaitinami. 
Yra taip pat pirkti specialių plast
masinių — įvairių formų ir dydžio — 
indų, kurie kaip t ik skirti mik-
robangei. Verta į juos „investuoti", 
nes jie ilgai ,,laiko" ir tikrai yra 
saugūs. 

Šiandien „Mūsų virtuvės" sky
relyje Auš r inė K-inkienė. kuri taip 
gražiai „pravedė" jogos pamokas 
antradienio sveikatingumo pusla
piuose, siūlo savo receptą sveikiems 
ir lengvai pagaminamiems pusry
čiams. Siūlau juos pamėginti ir daž
niau pasigaminti. Tikrai skanu. Ačiū 
Aušrinei už patarimą ir receptą. 

D a r ž o v ė s 
Mikrobangę tikrai naudinga, kai 

norime greitai ir sveikai paruošti 
žalias (arba šaldytas) daržoves. Visų 
pirma — nereikia jų „panardinti 
vandenyje", kaip darytume, verdant 
puode. Pakanka vieno kito šaukšto 
vandens ant indo dugno, kad susi
darytų garai verdant. Daržoves rei
kia pridengti, kol suminkštėja. Mik
robangėje jos nepakeičia spalvos ir 
nepraranda vitaminų. 

Viena skaitytoja klausė, ka ip 
mikrobangėje paruoš t i kopūs tus 
balandėliams. Nagi, visai papras ta i : 
išskobti kopūsto gūžės kotą, pirštais 
truputį praskėst i vidurį, ku r t a s 
kotas buvo, įpilti į gilesnį indą 
1/4-1/2 puod. vandens, kopūsto gūžę 
į indą įstatyti apačia žemyn, už
dengti plastmasine plėvele a r dang
čiu ir pakaitinti 5-10 min. aukščiau
sia temperatūra. 

Atsargiai išimti, nes labai karš
ta, ypač, kai kopūstą nudengiame, ir 
pažiūrėti, ar lapus j au galima iš
skirstyti. Be abejo, patys viršutiniai 
lengvai nuo kopūsto gūžės atsiskirs , 
o viduryje dar bus kietai prigludę. 
Nuėmus tuos, kur ie atsiskiria, li
kusią gūžę dar kiek pakai t int i , po to 
vėl atšokusius lapus nuimti ir 1.1. 

Mikrobangėje lengva pagamint i 
kimštus pipirus. 

Visų pirma maltą mėsą, skirtą 
pipirams prikimšti, sudėti į keptuvę, 
pakepinti, kol p ra ras rausvumą (ga
lima naudoti jautieną, kiaulieną, ka
lakutieną, net virtą kumpį), įdėti 
smulkintą svogūną ir pakepinti , kol 
jis suminkštės. Nuvarvint i a ts i radu
sius riebalus, pr idėt i prieskonių: 
druskos, maltų pipirų, Worcester-
shire padažo, sojos padažo, ar kitų — 
pagal skonį, ta ip pat kiek duonos 
trupinėlių arba virtų ryžių. 

Kol mėsa kepa, nupjauti žaliųjų 
pipirų viršų, išskobti visas sėklas ir 
išpjauti baitas plėveles, pipirus per
plauti, sustatyti į mikrobangei tin
kamą indą, įpiltį į apačią t ruput į 
vandens, uždengti ir pakait int i 5 
min. Po to palaikyti dar 1 min., kol 
pipirai truputį atvės. 

Jeigu kartais į pipirų apačią bus 
įsisunkę kiek vandens iš indo, iš
pilti, po to prikimšti paruošta mėsa, 
užpilti padažu, pridengti ir pakepin
ti mikrobangėje 5-7 minutes . Tai ir 
viskas! 

Lengvi ir sveiki 
pusryčiai 

Ne tik maisto paruošimas, bet ir 
jo patiekimas vaidina didžiulį vaid
menį žmonių gyvenime. Neveltui 
žmonės išleidžia didžiules pinigų 
sumas už išradingai ir įmantriai 
patiektą maistą. 

Tam, kad pasijustume karaliais 
savo pačių namuose, visai nereikia 
baigti kulinarinių mokslų, ar nau
doti brangius produktus ir praleisti 
daug laiko virtuvėje. Tereikia tru
putėlį fantazijos. 

Sudė t i s : 
Liesa varškė 
Rūgpienis, arba jogurtas be 

priedų 
Apelsinų žievelių arba raudo

nųjų serbentų uogienė 
Natūralių grūdų traškutis 
Žalia arbata 
Kad varške būtų puresnė, su

maišykite ją su rūgpieniu ar jogurtu. 
Varške aprūpina organizmą kalciu, 
kuris ypač reikalingas vaikams ir 
pagyvenusiems žmonėms, o rūgpie
nis ar jogurtas subalansuoja žarny
no florą, visapusiškai gerindamas jo 
veiklą. Apelsinų arba raudonųjų 
serbentu uogiene vra ne tik skanus 

priedas, bet ir vitamino C šalt inis. 
Traškutis priduoda pusryčiams sotu
mo, jame esančios sėlenėlės suak
tyvina žarnyno veiklą. Arbatos 
puodelis suteikia jėgų ir maloniai 
nuteikia visai dienai, jau nekalbant 
apie žalios arbatos gydomąsias — 
valomąsias ir organizmą st ipr i
nančias savybes. 

Tačiau visa e legant i šku pus
ryčių esmė slypi jų patiekime. Pa
tiekite juos neįprastai , su fantazija. 
Pavyzdžiui, varškę sudėkite į kera
mikinį ar kokį gražesnį desertinį in
delį. Arbatą būtinai gerkite iš puoš
naus puodelio ir būtinai su lėkštele. 
Kad nuotaika būtų švent iškesnė , 
pasimerkite gėlės žiedą. Tam tikslui 
taip pat galite panaudoti ką nors 
nestandartinio, pavyzdžiui, stiklinį 
dubenėlį užuot įprastos vazos. 

Ir taip pysryčiaukite kiekvieną 
dieną, nelaukdami specialiu progų. 
Susikurkite šventę kiekvieną dieną. 
Juk viskas sus ideda iš mažyčių 
smulkmenų ir geriausia, kad iš ma
lonių. 

Parengė 

Obuol ių košė 
Skaitytojos nusiskundžia, kad 

kar ta is į receptus reikia „namie ga
mintos" obuolių košės. Daugeliui ne
patinka pirktinė, nes ji per skysta ar
ba joje yra cukraus. Namie galime pa
sigaminti, kokios tik norime — visai 
be priemaišų, su kitais vaisiais ir pan. 

O ką daryt i , kai reikia visai 
nedaug tos košės? Negi pirksi maišą 
obuolių ir virsi? 

Čia į ta lką taip pat ateina mik
robangę — kelios minutės ir jau tu
rime skanios, šviežios obuolių košės. 
Be to, košę galime pasigaminti iš 
obuolių, kurie jau truputį, apvytę ar
ba per ilgai stovėję, nelabai skanūs. 
Tik svarbu, kad nebūtų per saldūs, 
nes pastarieji „nesuverda". 

Nors obuolių košės kiekis pri
klauso nuo „reikalo" — kiek jos nori
ma suvartoti (beje, obuolių košę ge
riau nesušaldyti), bet čia pateiksiu 
„vidutinį kiekį". 

4 puod. nuluptų ir supjaustytų 
rūgštokų obuolių 

1/2 puod. vandens 
Visi kiti priedai — pagal skonį: ga

lima įberti 1/4 puod. cukraus, 1/4 šaukš
telio cinamono arba visai nieko. 

Obuolius sudėti į mikrobangei 
skirtą gilesnį indą, supilti vandenį, 
uždengti ir pakait inti 7-10 min., kol 
obuoliai bus minkšti . I šėmus iš 
mikrobangės, obuolius sugrūsti . 

Košė skani ir šilta, ir šalta. Tin
ka prie kiaulienos, kaip antras is 
pa t ieka las , gal ima užsidėti an t 
avižinių dribsnių košės ir pan. 

P u s r y č i u košės 
mik robangė je 

Nieko nėra lengviau, kaip mik
robangėje paruošti avižinių dribsnių 
ar manų košę. Pvz.; 

1 ir 3/4 puod. karšto vandens 
(vandenį galima taip pat įkaitinti 
mikrobangėje) 

1/4 šaukštelis druskos (arba jos 
visai nedėti) 

1/3 puod. manų kruopų (Cream 
ofwheat) 

Viską sumaišyti su karštu van
deniu ir pakaitinti mikrobangėje 
pačia aukščiausia temperatūra 3 
min. Pamaišyti ir pakaitinti dar 2-4 
min., kol košė bus norimo tirštu-
mo. 

Vietoj vandens galima vartoti 
pieną ar kokių nors vaisių sultis. 

*** 
1 ir 1/3 puod. karšto vandens 

(arba pieno) 
1/4 šaukštelio druskos 
2/3 puod. avižinių dribsnių 
Sumaišyti vandenį su druska ir 

pakaitinti mikrobangėje, kol užvirs. 
Įmaišyti avižinius dribsnius ir aukš
čiausia temperatūra pakaitinti 2-3 
min., iki norimo t irštumo. Prieš 
patiekiant, sumaišyti. 

Vietoj paprastų dribsnių, galima 
pavartoti greitai išverdančius (ąuick 
cooking oats) — tą patį kiekį. 

Išvirusias košes patiekti su cina
monu, obuolių koše, braškėmis, 
grietinėle ar kitais priedais — pagal 
skonį. 

SKELBIMAI 

IŠNUOMOJA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Woodridge 
1-2 mieg. naujai 

1 mieg.— 
2 mieg. — 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
-S670-S710; 
-$770-5810. 

i mėnuo nemokamai. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plvtelės; ..sidinss". 

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

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

-a 
GREIT PARDUODA 

First Landmark Realty 

BSS: y-y;\.•'•••:• 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

PASLAUGOS 

ĮVAIRUS 

* Moteris ieško senelių priežiūros dar
bo. Kalba angliškai, vairuoja automobi!]. 
turi patirties ir rekomendacijas. Te!. 773-
374-1324. 

* Moteris ieško pakeitimo nuo šeštadie
nio ryto iki sekmadienio ryto ir darbo sa
vaitės bėgyje nuo 6 v.v. kelioms valan
doms. Tei. 773-983-7004. 

* Reikalingas CDL vairuotojas darbui 
Čikagoje. Tel. 224-715-0835. 
* Moteris ieško darbo žmonių slaugoje. 
Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną, o 
savaitgaliais pastoviai. Tel. 773-863-
8473. 

* Vyras, turintis dokumentus, ieško dar-
DO prižiūrėti pagyvenusius, sergančius 
žmones ir gyventi kartu. Gali pakeisti 
naktimis nuo 6 v.v. iki 6 v.r. Tel. 815-609-
3465. 

* Moteris gali prižiūrėti vaikus ir pa
gyvenusius žmones arba pakeisti nak
timis. Siūlyti įvairius variantus. Tei. 815-
509-3465. 

* 57 m. moteris ieško aarbo žmonių 
pnežiūroie su gyvenimu. 3uitinė anglu 
kalba, skaniai gamina maistą, geros 
rekomendacijos Tel. 312-493-0440 arte 

<®s STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

SIŪLO DARBĄ 

CAREGIVERS / CNA'S 
HOURLY TO LIVE-IN 

MUSTSPEAK ENGLISH 
DRIVING A PLŪS 

IMMEDIATE REFFERALS AVAILABLE 
GRISVVOLD SPECIAL CARE 

847-961 6550 

Reikalinga 
raštinės darbuotoja 
ne pilnai darbo dienai. 

Urenanti \lidua\ oro austo rajone. 

Tel. 773-5Xf-9f 11Į 

k i»• n * • 

' C)ažytolas -r-;--: 
a l i a i M - v_ , j i a 

namą. at: 8ka (Ja 
Tel. 708-606-5192. 

tarto, gali profesio-
5 rąžyti jūsų butą ar 

us remonto darbus 
Skelbimų skyriaus 

t e l . 1-773-585-9500 
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APSAUGA 
N U O 

Š U N Ų AGRESIJOS 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Tarp daugiau nei pustrečio šim
to pasaulyje egzistuojančių šunų 
veislių, vis dar didelio dėmesio su
laukia agresyvūs, koviniai šunys. 
Vieniems tokie keturkojai reikalingi 
įvairioms pramogoms, kitiems gi — 
apsaugoti savo namus, juose esantį 
turtą... Lietuvoje šios paskirt ies 
šunų veisimo ir jų laikymo tvarka 
yra gerokai suvaržyta, o šunų kovos 
apskritai uždraustos. 

Nuo šunų agresijos saugo 
griežtesni įstatymai 

Nors kovinių šunų Lietuvoje ir 
nėra daug, tačiau teisėtvarkinin
kams ir veterinarijos specialistams 
vos ne kasdien tenka įsikišti į 
sudėtingas konfliktines situacijas. 
Jų metu ne tik nuo kovinių, bet ir 
kitų, dažniausiai palaidų, menkai 
prižiūrimų šunų antpuolių, neretai 
nukenčia nieko nekalti žmonės. Vien 
pernai Lietuvoje buvo apkandžiota 
beveik 9,000 gyventojų. Maždaug 
apie 40 proc. nukentėjusiųjų preven
cijos sumetimais prireikė skiepyti 
nuo pasiutligės... 

Kasmet vis dažnėjant tokiems 
nelaimingiems atvejams, atsakingos 
institucijos ryžosi imtis griežtesnių 
priemonių, siekiant sutramdyti ag
resyvių šunų suįžūlejusius savinin
kus. Prieš keletą metų Vyriausybė 
buvo įgaliojusi Valstybinę maisto ir 
veterinarijos tarnybą (VMVT) bei 
Vidaus reikalų ministeriją papildyti 
kai kurių įs tatymų nuosta tas , 
griežtinančias gyvūnų globos, laiky
mo ir naudojimo sąlygas. Joms įsi
galiojus, turėjo ne tik sugriežtinti 
šunų laikymo tvarką, bet ir patys 
pažeidėjai sulaukti kur kas griežtes
nių ir didesnių baudų. 

Valstybinė maisto ir veterinari
jos tarnyba netrukus po Vyriausybės 
siūlymų bei rekomendacijų, patvirti
no visuomenei labiausiai pavojingų, 
agresyvių šunų veislių sąrašą. Jame 
nurodyta, jog į Lietuvą uždrausta 
įvežti ir veisti kovinius amerikiečių 
pitbulterjerų veislės šunis. Del to, 
aišku, tam tikrus suvaržymus pajuto 
ir tie gyventojai, kurie laiko dar 9 
veislių šunis, keliančių ne mažiau 
rimtų pavojų žmonių sveikatai ir 
gyvybei. Į pavojingą veislinių šunų 
sąrašą buvo įtraukti Stafordšyrų ter
jerų ir bulterjerų, taip pat ame
rikiečių buldogų, Argentinos dogų, 
brazilų mastifų, turkų, Kaukazo bei 
Pietų Rusijos aviganių veislių šunis. 
Šiuos gyvūnus, remiantis minėtu 
sąrašu, galima veisti ir laikyti tik 
turint jų kilmes dokumentus. 

Remiantis 2002 m. VMVT pat
virtintomis Agresyvių šunų įvežimo, 
įsigijimo, veisimo ir prekybos jais 
taisyklėmis, draudžiama veisti ir 
dresuoti kovinių veislių šunis bei jų 
mišrūnus ar jais prekiauti. Valsty
binės maisto ir veterinarijos tarny
bos vyriausiojo gydytojo Ramūno Ža
lio teigimu, laikui bėgant ameri
kiečių pitbulterjerų ir bandogq veis
lių šunų Lietuvoje turėtų nelikti. 
Beje, užpernai patvirtintose Agresy
vių šunų registravimo taisyki* sė 
buvo nus t a ty t a tva rka . Kaip teisėtai 
-'įeina; ia ikvt i ; iL rrfswu -ura :r 
numatyta atsakomybė už šių taisyk-

Kovinis šuo — užs l ėp to 
ve ik imo g i n k l a s 

Ne tik veterinarijos, bet ir ki
nologijos specialistai pripažįsta, jog 
tiek Lietuvoje, t iek ir užsienyje 
koviniai šunys kelia vis daugiau 
problemų. Europos Sąjungos valsty
bės dar prieš penkerius metus ge
rokai sugriežtino jų įsigijimo, laiky
mo, veisimo ir prekybos taisykles, 
todėl atėjo metas tą pačią tvarką 
įsivesti ir Lietuvoje. P a s a k VMVT 
vyriausiojo gydytojo R. Žalio, ES vals
tybėse sugriežtinus visuomenei pa
vojingų šunų laikymo taisykles, aki
vaizdžiai pajutome, kaip visas tas 
blogis tiesiog masiškai plūstelėjo į 
Lietuvą. Tikriausiai daugelis žmo
nių, besiverčiančių kovinių ir agre
syvių keturkojų veisimu bei preky
ba, net nepagalvoja, jog tai yra sa
votiškas užslėpto veikimo „ginklas", 
galintis bet kur ir bet kada sužaloti 
ar net nužudyti žmogų. Prognozuoti 
ar juolab nuspėti šių gyvūnų psi
chikos, elgesio, niekas negali, todėl 
natūralu, pasak veterinarijos spe
cialistų, jog turi būti s u k u r t a griežta 
leidimų įsigyti ir laikyti kovinį šunį, 
sistema. 

„Remiantis kitų valstybių patir
timi. Veterinarijos t a rnyba drauge 
su Vidaus reikalų ministerijos pa
reigūnais, prieš keletą metų ne tik 
nusta tė įvežamų gyvūnų laikymo 
tvarką, bet ir siekia ją kontroliuoti. 
Taigi, įsigyti ir laikyti pavojingos 
veislės šunis gali t ik stabilios 
psichikos asmenys, sulaukę 18 metų, 
neturėję problemų su teisėtvarka, 
nepiktnaudžiaujantys alkoholiu, 
narkotikais ir t.t.", — sakė R. Žalys. 

Gresia ir la i svės a tėmimas 

Vos ne kasdien iš įvairių nu
sikaltimų suvestinių sužinome, kad 
daug gyventojų nukenčia nuo pa
laidų, netinkamai prižiūrimų šunų. 
Tokie augintiniai ta ip pa t nemažiau 
yra pavojingi už kovinės veislės 
šunis. Prieš pusmetį Anykščių rajo
ne rotveilerių veislės šuo mirtinai 
sudraskė mažametį berniuką, atos
togavusį pas savo senelius. Daugiau 
nei prieš metus visuomenę tiesiog 
pašiurpino kita žinia — Kauno ra
jone iš aptvaro iš t rūkęs Kaukazo 
aviganių veislės šuo vos ne mirtinai 
sužalojo senyvo amž iaus moterį. 
Beveik prieš porą metų Prienų rajo
ne nuo Stafordšyrų terjerų veislės 
dviejų šunų irgi stipriai nukentėjo 
dvylikametė kaimynė mergaitė. Po 
pastarojo įvykio minėtos pavojingos 
veislės šunų sav in inkams -beje, 
neturėjusiems leidimo laikyti tokios 
veislės gyvūnų) buvo iškelta bau
džiamoji byla. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRi DALIAS PRUNSK3S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo spedalista 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EfcGrove: 847-718-1212 
www.iliinoispain.com 

ir kraujagysfių 
figos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KA^OO-OGAS-SiPDES _GOt 

—r - ^ /-> t-\ **̂  : S K 

• /J<L s. Kezz-e * .e 

Kab. tel/773-471-3300 Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

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

r* enter for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941 -2609 
1 • • 

kilę ii~ platink 
katalikiška spaudą 

THE LITHUANIAN WORLD-WiDE DAILY 

Prieš keletą metų įsigaliojus 
nauj iems Administracinių teisės 
pažeidimų ir Baudžiamojo kodekso 
į s ta tymų papildymų nuostatoms, 
agresyvių bei pavojingų šunų augin
tojams už pažeidimus gresia ne tik 
didžiulės baudos, bet ir laisvės atė
mimas. Pasak VMVT vyr. gydytojo 
R. Žalio, priklausomai nuo įvykusio 
nusikalt imo padarinių, šunų sa
vininkas gali būti nubaustas nuo 
200 iki 2,000 litų bauda. Jeigu 
nukentėjusiajam dėl šuns įkandimo 
buvo padarytas sunkus ar apysunkis 
kūno sužalojimas, sukėlęs pavojų jo 
gyvybei, tokiu atveju už tai atsa
kingas šuns šeimininkas gali būti 
nuteistas nuo 2 iki 5 metų kalėti... 

Galbūt tokios bausmės, veteri
narijos specialistų nuomone, pri
verčia rimčiau susimąstyti kiekvie
ną šunų laikytoją. Beje, užsienyje už 
panašius pažeidimus galioja kur kas 
griežtesnės bausmės. Antai liberalu
mu garsėjančios JAV pilietei M. 
Noller, dėl jos prieš keletą metų 
žiemą dviejų įsisiautėjusių kovinės 
veislės šunų, mirtinai sudraskytos 
moters, buvo skirtas net... kalėjimas 
iki gyvos galvos. 

„Dar vertėtų priminti, kad nuo 
pernai spalio 1 d. įsigaliojo 2003 m. 
gegužės 26 d. Europos Parlamento 
bei Europos Tarybos reglamentas 
dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, 
ta ikomu ne komerciniais tikslais 
vežamiems naminiams gyvūnams. 
Vykdydama šio dokumento nuos-
* Ertas, "VMVT griežtai kontroliuoja ne 
* ;k šunų. bet ir kačių, šeškų įvežimą 
į Lietuvos teritoriją. Minėti gyvūnai 
turi būti paženklinti aiškiai įskaito
ma tatuiruote arba elektronine iden
tifikavimo priemone, turėti Gyvūno 
augintinio pasą, kuris yra vieningas 
visoje ES. taip pat ir veterinarijos 
sertifikatą", — teigė Ramūnas Žalys. 

Kovinių šunų 
neregis truoja 

35 Lietuvoje įsikūrusius klubus 
vienijančios Lietuvos kinologų drau
gijos atstovė Ramunė Kazlauskaitė 
teigimai įvertino Vyriausybės pas
tangas sugriežt int i šunų laikymo 
taisykles ir savininkų atsakomybę 
dėl jų augint in ių atliktos žalos. 
Rengiant šių taisyklių nuosta tas , 
daugelis jų buvo suderinta ir su 
kinologų draugija. 

„Šiame dokumente įdiegtos nau
josios nuostatos nevaržo šunų augin
tojų teisių. Galbūt tam tikro nepa
sitenkinimo su lauk ta iš kovinių 
šunų laikytojų. Į mūsų šalį, kiek 
teko girdėti, dar įvairiais būdais 
pavieniai asmenys vis bando įsivežti 
amerikiečių pitbulterjerus. Tačiau 
mūsų organizacija kaip tik kovinių 
šunų, dėl jų agresyvaus, sunkiai 
prognozuojamo elgesio, neregistruo
j a ir niekam nerekomenduoja jų 
laikyti", — sakė R. Kazlauskaitė. 

Pasak pašnekovės, ant ra ver tus , 
pastaruoju metu didesnis dėmesys 
skiriamas kitų veislių šunų veisi
mui, jų laikymo tvarkai. Mūsų šaly
je dabar yra įregistruota apie 170 
veislių šunų. Kinologų draugija, 
laikydamasi Lietuvos bei ES įsta
tymų, taip pat rūpinasi, kad pas mus 
įvežami šunys turėtų ir kilmės doku
mentus. 

„Šia tvarka tikimasi veiksmin
giau apsisaugoti ir nuo to, kad į 
Lietuvą nepatektų mišrių veislių 
šunys. O juk dėl jų iškyla potenciali 
galimybė a t s i r as t i ir nestabilios 
psichikos šunims. Net ir prityru
siems specialistams tokių gyvūnų 
elgsena yra sunkiai prognozuojama. 
be to, juos sunku ir suvaldyti", — 
teigė kinologų draugijos atstovė. 

http://www.iliinoispain.com
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ŠIMTMEČIO ŽMOGUS, 
K U N . ALFONSAS L I P N I U N A S 

Lietuvių Rašytojų sąjungos var
du, rašytoja Stasė Petersonienė 

pasiryžo organizuoti gražų a ta kun. 
Alfonso Lipniūno sukakčių pami
nėjimą. 2005 metais kovo mėn. su
ėjo 100 metų nuo jo gimimo ir 60 
metų nuo mirties (vėliau paaiškėjo, 
kad šiemet taip pat suėjo 75 m. nuo 
jo kunigystės įžadų davimoj Minė
jimas įvyko saulėtą sekmadienio 
popietę, spalio mėn. 30 d. Čikagos 
Jaunimo centro, Čiurlionio galerijo
je. Vienas iš popietės dalyvių, rašyto
jas Anatolijus Kairys, priminė, kad 
„nuveikti didelius darbus nereikia 
ilgai gyventi". Popietės dalyviai pri
siminė kun. Alfonsą Lipniūną, kuris 
per 40 metų gyvenimo laikotarpį, 
atliko tiek daug ir kurio palikimas 
lieka jo darbuose ir žmonių prisimi
nimuose. Tai buvo reta asmenybė 
apie kurią jį pažinusieji pasidalijo 
savo atsiminimais. Tai buvo kuni
gas, jaunimo globėjas, dėstytojas, 
vargšų šelpėjas, visuomenininkas, 
rašytojas, kankinys. Jis buvo ener
gingas, principingas, idėjos ir dienos 
realijų žmogus, žmones raginęs gy
venti pagal jų pašaukimus. Stasė 
Petersonienė savo įžanginiame žody
je į velionį kreipėsi, „Buvai mums 
šviesa, žvake, gėle, rože Dievo vy
nuogyne..." Minėjimas prasidėjo žva
kių uždegimu ir rožių padėjimu prie 
jo nuotraukos. Inž. Pilypas Narutis, 
įkalintas su kun. Lipniūnu ir kitais 
lietuviais Stutthof koncentracijos 
stovykloje, užsiminė, kad kovo mė
nuo tikrai turėtų būti Lietuvos šven
tųjų mėnuo. Prisimintumėm Šv. 
Kazimierą, paminėtumėm kun. Lip
niūno gimimo ir mirties datas 
(1905.03.12—1945.03.28) ir kovo 
mėn. įvykusį jo areštą, ir išvežimą į 
Stutthof. 2005 m. vasario mėn. 16 d. 
Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus kunigą Alfonsą Lipniūną apdo
vanojo (po mirties) Vyčio kryžiaus 
ordino Komandoro kryžiumi kaip 
antisovietinio ir antinacinio pasi
priešinimo dalyvį už nuopelnus Lie
tuvos Respublikai. Ne vienas asmuo 
meldžiasi, kad kun. Alfonsas Lipniu
nas kada nors netolimoje ateityje 
būtų paskelbtas šventuoju... 

Kiekvienas minėjimo dalyvis 
atskleidė skirtingus kun. Alfonso 
Lipniūno gyvenimo momentus bei 
charakterio bruožus. Kiekvieną pa
veikė velionio gyvenimo kelias. Kai 
kurie jį asmeniškai pažinojo, kiti 
buvo paveikti jo palikimu ir dvasia. 

Inž. Pilypas Narutis dalijasi prisiminimais apie kun. Alfonsą Lipniuna. 

Inokaciją sukalbėjęs kun. Algirdas 
Paliokas, kilęs iš to paties krašto. LR 
generalinis konsulas Chicago, Arvy
das Daunoravičius savo trumpame 
žodyje taikliai pasakė: „Ką dar gali 
pasakyti", paminėjęs, kad jam „pri
silietus" prie šio asmens gyvenimo, 
susipažinus su kun. A. Lipniūno 
biografinėmis žiniomis ir jo atliktais 
darbais, susidarė plačios jo įtakos 
vaizdas. Konsulas citavo „Lietuvių 
enciklopedijoje" kun. Stasio Ylos ir 
Juozo Girniaus parašytą apibūdi
nimą, kad Lipniunas buvo „reta 
socialinė asmenybė... besąlyginio 
principingumo..." Kun. Alfonso Lip-
niūno/Prez. Aleksandro Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopos ko-
pirmininkės Kristina Quinn įsitiki
nimu, Chicago veikiančios kuopos 
steigėjai prieš 40 metų gerai kuopai 
parinko kun. Alfonso Lipniūno vardą 
(tuo metu veikė dvi atskiros kuopos, 
dabar susijungusios į vieną — rkk), 
nes kun. Lipniunas dažnai buvo jau
nimo gretose, buvo puikaus žmogaus, 
ateitininko bei kataliko pavyzdys. 

Šiek tiek ilgiau kun. Alfonsą 
Lipniūną prisiminė inž. Pilypas Na
rutis, kuris kartu su velioniu buvo 
47 lietuvių ir kitų kalinių tarpe. Visi 
buvo įkalinti Stutthof koncentracijos 
stovykloje 1943—1945 metais. Dėl 
religinės, politinės, visuomeninės, 
tautinės veiklos, jie nacių buvo laiko
mi „pavojingais". Chicago minėjimo 

dalyviams gal sunku ar skaudu po 
tiek metų prisiminti tą sunkų oku
pacijos ir priespaudos laikotarpį, o P. 
Naručio apibūdintomis akimirkomis 
buvome ten perkelti. Už išgyventų 
anų laikų nuotaikų neatlaikymą, 
kalbėtojas atsiprašė, o atsiprašyti 
tikrai nereikia. Istorinius įvykius 
reikia prisiminti, nors jie ir buvo 
skaudūs. Stutthof kalinių tarpe buvo 
du kunigai, — Alfonsas Lipniunas ir 
Stasys Yla, kurie dienas praleido 
dirbdami sunkų fizinį darbą, o nak
ties tamsoje ir tyloje jie teikė kitiems 
kaliniams dvasinius patarnavimus, 
klausydami išpažinčių. Išsilaisvinus 
iš Stutthof, kun. Lipniūno sveikata 
neatlaikė ir jis mirė svetimoje žemė
je, šiltinės ir plaučių uždegimo pa
kirstas. Apylinkių žmonės, kašubai 
buvo katalikai ir labai gerbė abu ku
nigus. Kun. Lipniūną prižiūrėjo jo 
paskutinės ligos metu, o jam mirus, 
padėjo lietuviams jį su pagarba 
palaidoti kiek sąlygos leido. 

Gal truputį ne chronologine 
tvarka, minėjime toliau buvo prisi
minti ankstyvesni kun. Lipniūno 
gyvenimo momentai. Rašytojas Ana
tolijus Kairys minėjo kun. Lipniūną 
— dvasios vadą ne be vardo, gera 
retorika, Panevėžio (iš tikrųjų visos 
Lietuvos) jaunimo direktorių, peda
gogą. Vėliau, berniukų bendrabučio 
vedėjui A Kairiui žingsniuojant 

sratvemi.- link Katedros. iau 

Kun. A. Lipniūno 100 
' - • 

•• n f' 
" • 

Ar 

Jono Kuprio nuotr. 

kun. Lipniunas duodavo patarimų. 
A. Kairio įsitikinimu, ne vienai kar
tai užkulisiuose kun. Lipniunas 
tarpininkavo ir rekomendavo, kad 
jaunajam pedagogui Kairiui būtų 
pasiūlytas darbas ar didesnės parei
gos. Sekmadienio šv. Mišiose Šv. 
Jono bažnyčioje kunigas Mišių da
lyviams kalbėjo apie žemės (ne dan
gaus) reikalus, nevymojant į vatą 
svarbias temas. Šv. Mišių dalyviams 
palinkėjo neprarasti proto sunkiu 
okupacijos metu. Eilėraštyje dedi
kuotame kun. Lipniūnui prieš 10 
metų A. Kairys rašo, kad kun. 
Lipniūno „pamokslas lyg kardas"... 

Dr. Rimvydas Sidrys atskleidė 
senojo Panevėžio vaizdą. Jo jaunys
tės metais ten buvo 23,000 gyvento
jų, o dabar per 130,000. Tais laikais 
jis dalyvavo moksleivių rekolekci
jose, kuriose kun. A. Lipniunas jau
niems gimnazistams priminė apie 
Dievo buvimo pėdsakus gamtoje, ir 
kėlė klausimą — kas yra tas laikro
dininkas? Rekolekcijų vedėjo nuotai
ka ir gilus tikėjimas padarė įspūdį 
šešiolikmečiams ir septyniolikme-
Čiams rekolekcijų dalyviams. Dr. 
Sidrys kalbėjo minėjimo dalyviams, 
lyg jis būtų buvęs tų laikų rekolekci
jų vadovas, dalindamasis gamtos 
pamoka, apie pasaulio sukūrimą, 
kurį lydi daug stebuklų... 

Kun. Arvydas Žygas iškėlė kun. 
Lipniūno idealizmą (tai prof. Šal
kausko „viltis, viltis, nemirštamoji 
viltis"). 1989 metais kun. Lipniūno 
palaikai buvo pervežti iš Lenkijos į jo 
gimtąjį kraštą Panevėžyje. Kun. 
Arvydas prisiminė savo dar dešimt
mečiu ankstyvesnį 1976 m. apsi
lankymą prie velionio kapo Punske, 
kelionę, kurią atliko kartu su Seinų 
lietuviais. Kun. Lipniunas, buvo di
dysis protas, dovanotas mūsų tautai, 
gynęs katalikiškus principus. 

Daugelis žmonių mums pertei
kia kun. Lipniūno gražiausius bruo
žus, Stasė Petersonienė jį vadina 
„mano šventasis", dr. Petras Ki
sielius yra minėjęs, kad „nuostabus 
gyvenimo kelias kai yra idealų, kurie 
nekinta...". Kalbėtojas kun. Arvydas 
Žygas prisiminė, kad jo paties teta 
(ir kitos tų metų Panevėžio mer
gaičių gimnazijos moksleivės) kun. 
Lipniūną prisimena kaip „mūsų 
mylimąjį kapelioną". 

Nukeltai 11 psl. 
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Atkelta iš lOpsl. 
Kun. Arvydas prisiminė kun. 

Lipniūną kaip ateitininkijos dvasios 
vadą. Kun. Lipniūnas buvo ir kitų 
jaunimo organizacijų, įskai tant 
skautų, dvasios vadas. Kun. Lip-
niūno veikla prispaustos ateitininki
jos veiklos metais priminė kun. 
Žygui jo paties pas tangas padėti 
ateitininkijai sugrįžti iš priespaudos 
ir pogrindžio veiklos. Tai buvo prieš 
18 metų, kun. Žygui, pradėjus gy
venti Lietuvoje. Prieš mėnesį jis sug
rįžo dirbti ir studijuoti į savo gim
tinę, Chicago. 

Trumpu pasisakymų metu, vie
n a dalyvė perdavė E. Kleizienės, 
negalėjusios dalyvauti popietėje, 
prisiminimus apie kun. Lipniūno 
pradėtą — „paguodos siuntinius" 
vargšams ir įkalintiems tradiciją, 
kurios taku vėliau ėjo BALFas. Po
pietės vedėja, Stasė Petersonienė, 
prajuokino dalyvius, paaiškinus ka
peliono kun. Lipniūno atsakymus į 
tų laikų antradienių klubo jaunų 
studenčių klausimus. Pasirodo, kad 
kun. Lipniūnas turėjo ir švelnaus 
humoro gyslelę. Anot S. Peterso
nienės, kun. Lipniūnas padėjo jau
noms klubo dalyvėms suprasti kas 
yra kenksminga sveikatai (pvz., ci
garečių rūkymas) ir kas yra svar
biausia dvasiai ir tikėjimui. Jis taip 
pat šmaikštavo, kad pasidažyti lū
pas ir skruostus galbūt merginoms ir 
„pasigailėtinai reikalingas". Minė
jimui einant į pabaigą, „Kun. Lip
niūno malda šv. Jone" („pagarba tie
sai ir darbuose") ir Elenos Tumienės 
„Kunigo Lipniūno pamokslą Aušros 
Vartuose" („mūsų karalius yra su 
mumis") skaitė Kristina Quinn, o 
Mykolo Karčiausko eiliuotą „Pas
kutinę kunigo Alfonso Lipniūno iš
pažintį" skaitė aktorius Petras Ste
ponavičius („Įkaitų mirties procesijo
je žmonės / Maža buvo duonos, dar 
mažiau vilties..."). Stasė Peterso
nienė prisiminė, kad jai redaguojant 
1985 m. išleistą atsiminimų rinkinį 
apie kun. Lipniūną, jai telefonu iš 
Cleveland skambino „Čiurlionio" 
ansamblio kanklininkų vadovė Ona 
Mikulskienė, kuri pranešė, kad kun. 
Alfonsas Lipniūnas buvo Čiurlionio 
ansamblio garbės narys. Kanklių 
muzikos mėgėjo kun. Alfonso Lip
niūno šviesios atminties pagerbimas 
baigėsi studentės, Chicago „Gabija" 
ansamblio narės Aušros Bužėnaitės 
kankliavimu. 

Chicago yra daug renginių, ir 
kai kurie kun. A. Lipniūno pager
bimo popietės dalyviai turėjo iš
skubėti atlikti kitas pareigas, o dar 
kiti, nors įrašyti į programą, joje 
negalėjo dalyvauti. Tačiau kruopš
čiai paruoštoje minėjimo programoje 
nesijautė spragų. Po minėjimo kas 
galėjo, dar vaišinosi ir apžiūrėjo 

suruoštą parodėlę, kurioje buvo nuo
t raukos , s traipsniai ir leidinėliai 
apie kun. Lipniūną. Buvo galima 
matyti jo ir jo bendražygių nuo
t r aukas , Stutthof koncentracijos 
stovyklos schemas ir žemėlapius, 
vaizdus iš jo palaikų perlaidojimo 
Lietuvoje ir jo atminimui pavadintos 
gimnazijos Panevėžyje. Minėjimo 
programoje buvo surašyta trumpa 
kun. Lipniūno biografinė santrauka. 
Interneto svetainėse galima rasti 
nemažai informacijos apie kun. Al
fonsą Lipniūną. Ver ta pasisemti 
daugiau žinių, nes vienos popietės 
metu, buvo galima tik akimirkomis 
ta i padaryti . Š iaurės Amerikos 
Ateitininkų Interneto svetainėje 
ta lp inamas dr. Romualdo Kriau
čiūno 2005 m. vasario mėn. parašy
tas straipsnis http:/ /ateit is .org/ 
praeitis/ l ipniunas.html). Informa
ciją apie kun. Alfonsą Lipniūną gali
ma rasti ir Panevėžio vyskupijos sve
tainėje. (http:/ /panevezys. lcn. l t / 
ap ie /asmenybes / l ipniunas / ) . Jo 
gimtajame kaime visa interneto sve
tainė (http://www.lipniunas.com/), 
užregistruota Pauliaus Jankevičiaus 
(Talkonių k., Pasvalio r., Lietuva). 
Ten galima paskai tyt i tekstų iš 
įvairių šaltinių. Ten galima pas
kaityti Stasės Petersonienės 1985 m. 
redaguotą Chicago išleistą atsimi
nimų knygą, kuri 1989 m. buvo iš
spausdinta Lietuvoje kun. Lipniūno 
perlaidojimo Panevėžyje proga (įdo
mu, ar buvo gautas leidimas iš kny
gos redaktorės, ar ji apie tai žinojo? 
— rkk). 

Chicago minėjimą Stasė Peter
sonienė organizavo, nes sakė, jog jai 
sąžinė neleido Chicago nepažymėti 
šio gerbiamo žmogaus 100 metų gimi
mo sukakties. Ji pati kun. Lipniūną 
pažinojo, o ir jį pažinojusieji yra mū
sų tarpe. Jo dvasia ir palikimas dar 
jaučiami. Nemačius, kad kas nors 
apsiimtų ruošti kun. Lipniūno 100 
metų gimimo sukakties minėjimą 
Chicago, kaip buvo ruošiama Lie
tuvoje šį pavasarį, Stasė Peterso
nienė apsiėmė organizuoti minėjimą 
jau sukakties metų pabaigoje, ru
denį. Tai ji padarė su Lietuvių 
Rašytojų sąjungos ir talkininkų 
pagalba (ji minėjime išvardino tuos 
asmenis). Chicago gyvename tokia
me laikotarpyje, kad dėl įvairių 
priežasčių ir nuotolių, kartais atsiri
bojame nuo renginių organizavimo, 
ir renkamės, kuriuose renginiuose 
dalyvauti. Buvo malonu matyti, kad 
spalio mėn. 30 d. kun. Alfonso Lip
niūno sukakčių minėjime Jaunimo 
centro Čiurlionio galerija dalyvavo 
velionį pažinusieji ir norintys šį 
Lietuvos didvyrį pagerbti. Lietuvai 
ir išeivijos lietuviams kaip tik šiuo 
metu reikia herojų ir šventųjų. 

Ramunė Kubiliūtė 

Margumynai 

NAUJA RUSIJOS TURTUOLIU 
MADA 

Rusijos verslininkus apėmė dar 
viena beprotiška mada. Dabar tapo 
madinga turėti kokį nors dvarininko 
titulą. Aišku, kad jį gautų, jiems ne
reikia kilmingųjų protėvių, pakanka 
tik kelių savaičių ir tam tikros 
sumos pinigų, rašo Prancūzijos sa
vaitraštis „Le Point". 

Pavyzdžiui, už 5,700 eurų Jus 
vadins baronu, už 8,000 eurų — 
grafu, na o už 12,000 — „Jūsų švie
sybe kunigaikščiu". Tokius tarifus 
nustatė draugija „Naujasis Rusijos 

elitas". Pateikęs pasą ir autobiog
rafiją, norintysis gauna titulą. 

Realiai šie titulai neturi jokios 
teisinės galios. Tačiau kadangi 1917 
metais įvykusios revoliucijos metu 
dauguma archyvų buvo sunaikinta, 
titulo tikrumą patikrinti, bus tikrai 
sunku. 

Kita draugija pasivadinusi 
„Naujasis pasaulio elitas", ketina į 
riterius įšventinti Rusijos prezidentą 
Vladimir Putin. 

ELTA 

Mylimai motinai, išgyvenusiai per šimtą metų 

A t A 
MARIJAI MACEVIČIENEI 

mirus, dukterims IZOLDAI ir VITAI, sūnui NARI
MANTUI ir jų šeimoms bei artimiesiems, reiškiame 
gilią užuojautą. 

Maria ir Kazys Ambrozaičiai 
Danguolė ir Eugenijus Bartkai 

Irena Jonynienė 
Ievutė ir Vytautas Kasniūnai 

Dana ir Juozas Noreikai 
Laima ir Henrikas Navickai 

Meilutė ir Petras Ruliai 
Ada Sutkus 

Natalija ir Jonas Vazneliai 

A f A 
ONAI GEDVAINIENEI 

mirus, jos sūnui kun. VYTAUTUI GEDVAINIUI gilią 
užuojautą reiškia ir maldelę sukalba 

Aldona, Aurelijus ir Marijus 

Margumynai 

Mūsų mielam dra ugui 

A t A 
ADOLFUI BERNARDUI VAS 

mirus, reiškiame 
žentui ROBERT I 

gilią užuojautą jo dukra: 
.EE ir kitiems giminėms. 

Stasė Dzekciorie 

IULIUI 
i DALIAI , 

nė ir šeima 

MIRE VOKIETIJOS LEIDYBOS MAGNATE 
Sulaukusi 96-erių metų, mirė 

viena sėkmingiausių Vokietijos ver
slininkių, mados leidinių grupės 
„Burda-Moden" įkūrėja Aenne Bur-
da. A. Burda išgarsėjo 1987 metais, 
kai tapo pirmąja vakariete, pradėju
sia Sovietų Sąjungoje leisti žurnalą 
rusų kalba. 

„Jūs pasiekėte daugiau nei trys 
ambasadoriai iki jūsų", — tada jai 
sakė Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Hans-Dietr ich 
Genscher. 

Šis žurnalo pasirodymas tapo 
ypatingu įvykiu, paženklinusiu ant
rojoje devintojo dešimtmečio pusėje 
tuomečio SSRS prezidento Michail 
Gorbačiov pradėtas liberalizavimo 
reformas. 

1931 metais A. Burda ištekėjo 

už s p a u s t u v i n i n k o F ranz Burda . 
Sutuoktiniai smulkų šeimos spaus
dinimo verslą pavertė leidybos im
perija. Ta rp garsiausių jos leidinių 
yra naujienų savai t raš t is „Focus" ir 
populiar iausias Vokietijos paskalų 
žurnalas „Bunte". 

1949 m e t a i s A. B u r d a įkūrė 
mados leidinių bendrovę „Burda-
Moden", kur i vėliau išaugo į pa
saulinę imperiją. Jos leidiniai skai
tomi daugiau kaip šimtą šalių ir 
spausdinami 18 kalbų. 

Leidybos susivienijimui „Burda-
Moden" A. Burda vadovavo 45 me
tus, iki 1994-ųjų. Tais metais susi
vienijimas buvo sujungtas su jos sū
naus bendrove „Huber t Burda 
Media". 

R e u t e r s - B N S 

RIEBUMAS OFICIALIAI PASKELB h\ x SKONIU 
Mokslininkai jau gali paaiškinti, 

kodėl kai kurie žmonės trokšta 
riebumo. Paaiškėjo, kad jis susijęs 
su liežuvyje esančiais skonio recep
toriais. Iki šiol buvo žinomi penki 
skoniai: keturi tradiciniai — saldus, 
sūrus, rūgštus, kartus, ir vienas 
neseniai išskirtas japonų — umami 
(aštrus skonis, būdingas subrendu

siam sūnu i ) . 
Daba r skonių sąrašą siūloma 

papildyti r iebumu, kurį j u n t a mūsų 
liežuviai. 

Burgundijos universiteto Pran
cūzijoje tyrėjai aprašė tam tikrą bal
tymą, kur is yra skonio receptorių 
galiukuose ir kurio dėka mes jau
čiame riebumą. ELTA 

http://ateitis.org/
http://panevezys.lcn.lt/
http://www.lipniunas.com/
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Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

• Halina B a g d o n i e n ė p a r ė m ė 
Jaunimo centrą 100 dol. auka už 
2004 m. Aukotojų sąraše buvo pra
leista jos pavardė. Jaunimo centras 
dėkoja už auką ir atsiprašo. 

• L i e t u v i ų d a n t ų gydytojų są
jungos narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, lapkričio 10 d., 12 vai., 
adresu: 8803 S. Harlem Ave. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti . Bus 
skaitomi Lietuvoje šelpiamų kolegių 
padėkos laiškai ir aptar iama toli
mesnė sąjungos veikla. 

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

• Č i k a g o s l i tuanis t inės mokyk
los tėvų komitetas kviečia visus šių 
metų lapkričio 12 d., šeštadienį, 8:45 
vai. r. atvykti į Čiurlionio galeriją Jau
nimo centre į susitikimą su Lietuvos 
Respublikos generaliniu konsulu 
Čikagoje Arvydu Daunoravičiumi. A. 
Daunoravičius mielai sutiko papa
sakoti apie konsulato veiklą ir at
sakyti į susirinkusiųjų klausimus. 
Kviečiami ne tik mokinių tėveliai, 
bet ir visi- norintys daugiau sužinoti 
apie LR generalinį konsulatą Čika
goje ar turintys klausimų. 

• L a p k r i č i o 12 d., šeštadienį , 7 
vai. v. PLC Lietuvių dailės muzieju
je atidaroma Algimanto Kezio fo
tografijų paroda apie Čikagą. Ma
loniai kviečiame visus atvykti į pa
rodos atidarymą. 

• L a p k r i č i o 13 d. 12:30 vai. p.p. 
visus kviečiame smagiai praleisti 
popietę PLC, kur vyks madų paroda 
.,Rudens simfonija". Pietus ruošia A. 
Šoliūniene. Norintieji atvykti, prašo
me skambinti Žibutei tel. 630-257-
0153 arba Elzytei tel. 630-257-8617 
ir užsisakyti bilietus. 

• Č i k a g o s l ie tuvių Tauragės klu
bo gegužinė įvyks lapkričio 13 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. Šaulių na
muose: 2417 W. 43 gatvė. Bus smagi 
muzika, skanus maistas, veiks ba
ras, loterija, kur galėsite išbandyti 
savo laimę. Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti ir linksmai praleisti sek
madienio popietę. 

• Č ikagos l i e t u v i ų z a r a s i š k i ų 
klubo metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 17 d., ketvirtadienį, 1 v. p.p. 
Šaulių namuose: 2417 W. 43-oji gat
vė. Visų narių dalyvavimas būtinas. 

• P r i e š deš imt metų „Dainavos*' 
ansamblio vyrų vienetas pradėjo 
savo veiklą. Nors esame senesni (bet 
žinoma gražesni) vis dėlto norime ir 
vėl su Jumis pasidalint daina ir 
džiaugsmu. Todėl visus kviečiame į 
vakarą su „Dainavos" ansamblio vy
rų vienetu penktadienį, lapkričio 18 
d., 8 vai. v. Lietuvių dailės muzieju
je, Pasaulio Lietuvių centre. Girdė
site senų, žinomų dainų, o taip pat 
dar negirdėtų. Bilietai bus parduo
dami prie įėjimo. Bilietų kaina - 10 
dol., moksleiviams ir vaikams - 5 dol. 
Po programos bus vaišės ir proga 
visiems draugiškai pabendrauti. 

• Lapkričio 20 d. 2 vai. p.p. J a u 
nimo centro didžiojoje salėje ma
tysime Gitos Merkevičiūtes - Kup-
cmskimt.'s -ukur t ą spektakl į ..Ten 
kui anchu Kaina; >te a pi Pe 

sylvania angliakasių Lietuvą. Spek
taklį pastatė „Sodauto" - Bostono 
lietuvių etnografinis ansambl is . 
Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje". 
Bilietų ka ina 10 dol. ir 15 dol. 
Jaunimui iki 12 metų - nemokamai. 

• L e m o n t o Soc . r e i k a l ų skyr ius 
lapkričio 23 d., t rečiadienį, orga
nizuoja išvyką į Shakespeare Thea-
ter dieninį spektaklį. I tal iška, spal
vinga improvizuota, apkeliavusi visą 
pasaulį komedija „Arlecchino: Ser-
vant of Two Masters" italų kalba su 
vertimu į anglų kalbą (kaip operoje). 
Vietas užsisakyti tel. 708-346-0756. 

• L a p k r i č i o 25 d., penktad ien į , 
7 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre jaunųjų dailininkų kon
kursui „Atgimusi Lietuva" atsiųstų 
darbų parodos a t idarymas . Parodą 
atidarys Lietuvos Respublikos kul
tūros viceministras Faus t a s Latė
nas. Kūriniai bus premijuojami. Pre
mijų mecenatas — Lietuvių fondas. 
Klaipėdos k raš to žmonės įsteigė 
„Uostamiesčio prizą", tėvų jėzuitų 
vardu kun. Antanas Gražulis, SJ, 
Čikagos l i tuan is t inės mokyklos 
direktorė Jū ra t ė Dovilienė taip pat 
parėmė konkursą aukomis. Po me
ninės dalies — pasisvečiavimas. 

• L a p k r i č i o 26 d., š e š tad ien į , 7 
vai. v. Jaunimo centre įvyks Balio 
Pakšto 100-ųjų metinių minėjimas ir 
„Gabijos" ansamblio penkmečio ju
biliejaus koncertas. Programoje daly
vauja solistės Rūta Pakšta i tė , Geno
vaitė Bigenytė, Vilija Kerelytė, šokių 
kolektyvas „Grandis". Bilietai par
duodami PLC, Lemont, Jaunimo cent
re, Čikagoje, parduotuvėje „Lietu
vėlė". Tel. pasiteiravimui: 630-257-
2558 (Jolanda Kerelienė). Maloniai 
kviečiame visus gausiai dalyvauti. 

• L a p k r i č i o 27 d., s ekmadien į , 
3 vai. p.p. Jaunimo centre vyks 23-
oji Premijų šventė. Šventės pirmoje 
dalyje pagerbsime žurnal is tą Ro
mualdą Kriaučiūną, dailininką Vy
tautą Virkau, muziką Antaną Skri
dulį, režisierę Iloną Čepaitę, radijo 
darbuotoją Kazį Gogeli, taut in ių 
šokių mokytoją Antaniną Bulotienę. 
Specialia padėka bus a tžymėtas Pra
nas Zapolis. Maloniai kviečiame vi
sus atvykti į šią šventę ir pagerbti 
kūrybinguosius. Antroje dalyje - kon
certas, kurio programą atliks Lietu
vos valstybinio operos ir baleto teat
ro solistas Arūnas Dingelis. Akom
panuos Manigirdas Motekaitis. Bi
lietus galima įsigyti „Seklyčioje". 

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

• J a u n i m o c e n t r o t r a d i c i n ė 
vakarienė įvyks š. m. gruodžio 4 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 3 vai. 
p.p. šv. Mišias už mirusius centro 
narius ir rėmėjus a tnašaus kun. 
Antanas Gražulis, SJ . Mišių metu 
giedos Margari ta ir Vaclovas Moni
kai. Meninę programą atl iks dr. 
Vilija Kerelytė ir Algimantas Bar-
niškis. Bus gardi vakar ienė , lai
mingų bilietų t rauk imas . Maloniai 
kviečiame užsisakyti svečiu stalą ar 
pavienes vietas. Tel. pasiteiravimui: 
708-447-4501 Milda Šatiene arba 
70-^-636-6837 Adele Pociene 

Janinos Degutytės 
poezijos knygos pristatymas 

Knyga „Poezija/Poems" - ta i 
puiki lietuvių ir anglų kalbomis 
s p a u s d i n t ų Jan inos Degu ty t ė s 
e i lė rašč ių r inkt inė, s u l a u k u s i 
t e ig i amų įvertinimų t iek Lietu
voje, t iek JAV. Ian Seeth , recen
z u o d a m a s šią knygą i n t e rne t i -
n i a m e britų poezijos žurnale „New 
Hope In te rna t ionar , rašo: „Je i j ū s 
domitės pokarine cent r inės Euro
pos poezija arba j ū s tiesiog nori te 
paska i ty t i poeziją, ku r i t u r i ką 
pasakyt i , susiraskite šią knygą". 
Knygos sudarytoja i r vertėja - prof. 
Dr. Gražina Mary Slavėnas . 

Knygos pris tatymas įvyks Bal
zeko lietuvių kul tūros muziejuje 
lapkričio 13 d., sekmadienį , 3 vai. 
p.p. Renginyje įvadinį žodį t a r s 
prof. Violeta Kelertienė. Apie J . 
Degutytės poeziją i r ver t imo pro
cesą papasakos knygos sudarytoja 
ir ver tėja prof. Gražina Mary Sla
vėnas , poetės eiles skai tys Nijolė 
Mar t ina i ty tė -Nelson ir A u d r ė 
Budry tė . Kviečiame visus gausiai 

dalyvauti . Įėjimas nemokamas. Mu
ziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. Tel. pasiteira
vimui: 773-582-6500 (Undinė Uogin
tai tė). 

Švietimo premija 
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją" moky

tojui, kuris ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse 
mokyklose. Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo 
metu JAV gyvenančių lituanistinių mokyklų mokytojų, kurie 
pasižymėjo lietuviško švietimo srityje, vadovėlių bei knygų leidime 
ir redagavime, ilgus metus dirbo arba tebedirba mokytojo-vedėjo 
darbą lituanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodžio 31 d. adresu: Lithuanian 
Educational Council, 1501 Vaiecroft Ave., VVestlake Village, CA j 

I 91361. 
I 

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pir-
j mininkė Dalilė Polikaitienė. 

Švietimo premija 2001 m. buvo įteikta Jonui Kavaliūnui, 2002 
m. - Juliui Šarkai, 2003 m. - Stasei Petersonienei, 2004 - Elenai 
Ruzgienei. 

2005 metų Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių fondas. 

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas \ 

Skelbimai 
A d v o k a t a s 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Tofl 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. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

135SlASaūe«2300Crdcagan.eoe03 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 


