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Lietuva ir Ukraina viltingai žiuri Į ateitį 

A. Valionį (d) Kijeve priėmė Ukrainos prezidentas V. Juščenko. EPA-ELTA nuotr 

Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) 
— Lietuva ir Ukraina tikisi, kad 
gruodžio pradžioje įvyksiantis Euro
pos Sąjungos ir Ukrainos vadovų su
sitikimas paskatins Ukrainos euro-
integracinį dialogą. Kaip pranešė 
Lietuvos URM, ta i pabrėžė Kijeve 
viešintis Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis per susi
t ikimus su aukščiausiais Ukrainos 
pareigūnais. 

Anot pranešimo, abi pusės pa
reiškė tikinčios, kad Kijeve gruodžio 
1 dieną įvyksiantis ES ir Ukrainos 
vadovų susitikimas prisidės prie ES 
ir Ukrainos santykių sustiprinimo ir 
paskatins diskusijas apie galimybes 
suteikti Ukrainai ES narystės pers
pektyvą. A. Valionis užtikrino, kad 
Lietuva yra pasirengusi pasiūlyti 
paramą europinės ir euroatlantinės 
integracijos srityse. 

Ukrainos pareigūnai patikino 
Lietuvos ministrą, jog rugsėjį įvykęs 
vyriausybės pasikeit imas ne turės 
įtakos Ukrainos žmonių pasirinktai 

Medikų kivirčai darosi pavojingi visuomenei 
Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) — 

Sostinės Greitosios medicinos pagal
bos stoties darbuotojų tarpusavio ka
ras pradėjo kelti pavojų ligonių gyvy
bei. 

Pasak dienraščio ..Lietuvos ry
tas", kol kas nenustatyti įsilaužėliai 
bandė suniokoti šios stoties teleko
munikacijų mazgą. Jei šios užmačios 
būtų buvusios įgyvendintos, savait
galį nelaimės ištikti vilniečiai bergž
džiai būtų šaukęsi greitosios medici
nos pagalbos. Jie tiesiog nebūtų pri
siskambinę. 

Pirmadienį į darbą atėję šios sto
ties darbuotojai aptiko išlaužtas sa
nitarinio mazgo, esančio antrajame 
aukšte, duris. Įsibrovėliai bandė į 
vamzdžius pripilti vandens ir taip 
užlieti pirmajame aukšte, tiesiai po 
sanitariniu mazgu, esančią kompiu
terių tinklo tarnybinę stotį. 

Pasak Greitosios medicinos pa
galbos centro atstovo Mato Juškevi
čiaus, į šią stotį patekęs vanduo ga
lėjo sunaikinti telekomunikacijų 
mazgą. 

Tuomet būtų nebeveikęs telefo

nas 03, būtų sunaikinti visi kompiu
terių tinklo tarnybinėje stotyje sau
gomi įrašai apie kvietimus, kiti svar
būs duomenys. 

Nelaimės pavyko išvengti tiktai 
todėl, kad naujoji tarnybinė stotis — 
gerai izoliuota. Oras į ją patenka per 
a tski rus vamzdžius, čia įstatytos 
naujos plieninės durys. Todėl įsilauž
ti į ją neįmanoma. 

Greitosios medicinos pagalbos 
stoties atstovų manymu, įsilaužėliai 
galėjo būti čia dirbantys asmenys. 

Nukelta i 6 ps l . 

R. Juknevičienės šeima pasipelnė iš „VVilliams / / 

Vilnius, lapkričio 15 d. 
— Seimo Naujosios sąjungos frakci
ja kreipėsi į Etikos ir procedūrų ko
misiją, prašydama išsiaiškinti, ar 
konservatorė Rasa Juknevičienė ne
pažeidė privačių interesų deklaravi
mo tvarkos bei parlamentaro etikos 
principų, teigiama Naujosios sąjun
gos pranešime spaudai. 

Ziniasklaidoje pasirodžius infor
macijai, kad vienos iš konservatorių 
vadovių Rasos Juknevičienės vyras 
Zenonas Juknevičius yra gavęs pa
j amų iš konsultacijų „yVilliams", 
frakcija kreipėsi į komisiją, prašy
dama išaiškinti, ar konservatorė, 
nuslėpdama šias aplinkybes, nepa
žeidė Privačių interesų deklaracijų 
pildymo ir pateikimo tvarkos. 

Kreipimesi taip pat prašoma iš
tirti, ar toks R. Juknevičienės el
gesys neprieštarauja parlamentaro 
etikos principams. 

Frakcijos seniūnas Vaclovas 

Rasa Juknevičienė 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Karbauskis stebisi, kad R. Juknevi
čienė iki šiol nenusišalino priimant 
sprendimus, susijusius su „Mažei
kių nafta", bei dalyvavo viešose dis
kusijose susijusiose su šiuo klau
simu. 

„Manau, kad konservatoriai , 
nelaukdami Etikos ir procedūrų ko
misijos sprendimo, turėtų patys 
įvertinti savo kolegės elgesį, priešin
gu atveju bus paminti visi principai, 
kuriuos jie deklaruoja", — teigia V. 
Karbauskis. 

Etikos ir procedūrų komisija 
gavo Rasos Juknevičienės vyro bu
vusio verslo partnerio Aleksandro 
Abišalos raštą, kuriame nurodoma, 
kad politikės vyras gavo 250,000 litų 
iš „Williams" konsultavusios firmos 
„A. Abišala ir partneriai". 

R. Juknevičienė, aktyviai agita
vusi už „Mažeikių naftos" atidavimą 
amerikiečių bendrovei „Williams~, 
tikina nieko negalinti kalbėti apie 
vyro Zenono verslą. 

R. Juknevičienės vyro verslo 
partneris A. Abišala paneigė anks
tesnius Seimo narės žodžius, kad jos 
vyras buvo tik formalus konsultaci
nes bendrovės darbuotojas. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

demokratinių reformų krypčiai. 
A. Valionis pažymėjo, jog laisvi 

ir teisingi 2006 metų kovo mėnesio 
rinkimai į Ukrainos parlamentą da r 
kartą patvirtins jos pasiryžimą puo
selėti demokratines vertybes. 

Susitikimuose taip pat a p t a r t a s 
gruodžio 1-2 dieną Kijeve įvyksian
tis „Demokratinio pasirinkimo ben
drijos" — neformalaus Ukrainos ir 
Gruzijos susivienijimo — eilinis po
sėdis. 

P 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Nėra menkų darbų, t ik 
menki žmonės. Kur d u 
pešasi — trečias laimi? 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Mūsų virtuvė. 
Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. 
Beverly Shores, IN, 
ir lietuviai. 
Jaunimo centro t radicinė 
vakarienė. 
„Žaltvykslė" nukels į 
„Palangą". 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.950 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKALTTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

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

VYDŪNO FONDAS ŽENGIA Į 
2006 METUS 

Gerbiamieji Vydūno fondo 
rėmėjai, 

Su pasitikėjimu žengiame į 2006 
metus. Tikimės, kad jie bus sėkmin
gi Jums, Sesėms, Broliams, ir lietu
vių visuomenei. Šių metų veiklos 
užsimojus esame beveik baigę ir 
naujus jau pradedame. Viso esam 
išmokėję lietuvybės reikalams per 
1,000000 dol. iš kuklių mūsų paja
mų! Tik su Jūsų visų pagalba galime 
toliau tęsti šiuos reikalingus darbus. 

1. Teikti paskolas, be palūkanų, 
studijuojantiems lietuviams studen
tams. Iki šiol buvo išduota 206 
paskolos po platų pasaulį. Vieni stu
dentai labai sąžiningai grąžina jiems 
suteiktas paskolas, o kiti, nors ir ra
ginami vis ignoruoja. 2006 metais 
perduodam paskolų išieškojimus ad
vokatų agentūrai. 

2. Kas metai skiriame 40 sti
pendijų Lietuvos studentams. Iki šio 
laiko buvo paskirta 326 stipendijos. 

3. Tęsiame knygų leidimą, nors 

nepelningas darbas, bet labai svar
bus lietuvybės išlaikymui. Iki šiol 
išleidome 19 knygų. 

4. Šiais metais išleidom Jūratės 
Rosales rašytą „Goths And Balts" 
istorijos knygą, kuri ispanų kalba 
buvo net du kartus išleista ir dabar 
išversta į anglų kalbą. Netrukus bus 
šios knygos pristatymas, kviečiame 
visus dalyvauti. 

5; Vykdome rašinių konkursus 
jaunimui (Lietuvoje ir užsienyje): K. 
ir E. Sidabrų ir Prel. J. Prunskio. 

6. Lietuvoje skiriame premijas ir 
stipendijas stambesnių aukotojų 
vardu: dr. J. Ciplijausko, prof. B. 
Ciplijauskaitės, J. Čiurlionienės, S. 
Kolupailos, prof. Ig. Končiaus, Br. 
Kviklio, V. Jonuškaitės—Zaunienės, 
inž. J. Milvydo ir inž. L. Maskaliūno. 
Tikimės, kad 2006 metais dr. P. I. 
Jokubka papildys šį sąrašą. 

7. Knygų vajus padėti fil. Gied
riui Židoniui įsteigti lietuvišką bib
lioteką A. Mickevičiaus universitete, 
Poznanėje, Lenkijoje (jis dėsto ten ir 

NARIO MOKESTIS 
Metinis 20 dol. nario mokestis būtinas visiems mūsų nariams ir yra 

renkamas tiesiogiai per Vadiją, ne per skyrius. Prašome kuo greičiau 
išsiųsti nario mokestį A.S.S. Vadijos iždininkei: 

fil. Jennifer Antanaitytė 
927 N. Noble Street #1 
Chicago, IL 60622 
2006 nario mokestis turi būti užmokėtas iki 2006 m. sausio 10 d. 

Nariai, laiku nesumokėję nario mokesčio, nebebus visateisiais A.S.S. na
riais ir negalės dalyvauti rinkimuose, Korp! Vytis ar ASD sueigose, 
suvažiavimuose ir stovyklose. Todėl, prašome neužmirškit šio svarbaus 
uždavinio ir tuoj pat išsiųskite savo nario mokestį arba informaciją per ką 
šis mokestis užmokėtas". 

Ad Meliorem! 
Akademinis skautų sąjūdis 

moko 40 lietuviukų lietuvių kalbos) 
pasisekė labai gerai. Jau supaka
vome 18 dėžių ir jos bus išsiųstos 
vėliau, kai turėsime pakankamai 
lėšų. 

Širdingai dėkojame mūsų mielai 
dail. Zitai Sodeikienei už jos kūri
nius ir UAB „Ajonda" kompanijai už 
nuotraukas. Tikimės, kad šių metų 
atvirukai suteiks Jums šventišką 
nuotaiką. 

Visiems gausiems Vydūno fondo 
rėmėjams ir aukotojams linkime 
linksmų šventų Kalėdų ir laimingų 
Naujų metų. 

Pagarbiai dėkingi 
Leonas Maskaliūnas 

tarybos pirmininkas 
Šarūnas Rimas 

valdybos pirmininkas 

LIETUVOS SKAUTIŠKOS ORGANIZACIJOS (3) 
Pasikalbėjimas su s. v. junj. Giedriumi Girdvainiu 

Prasidėjus atsikuriančių Lietu
vos skautų nesutarimams, skautai 
iš Žemaitijos nutarė neprisijungti nė 
prie vienų ir taip 1989 m. pabaigoje 
atsirado Žemaitijos skautų organi
zacija. Dabar aktyviai veikia apie 
150 skautų. Vadovai — Virginija 
Katkuvienė ir Giedrius Girdvainis 
(Virginijos mob. tel.+ 37061576799, 
Giedriaus ei. paštas giesas@XXX.lt). 
Organizacija registruota juridinių 
asmenų registre. ŽSO veikia Šiaulių 
ir Telšių apskrityje. Žemaitijos 
skautų organizacija yra Pasaulio ir 
Europos nepriklausomų skautų fe
deracijos narė. 

ŽSO ypatinga tuo, jog veikioje 
akcentuoja praktinį skautavimą, o 
programa vykdoma remiantis ne 
amžiaus, bet patyrimo sistema, t.y. 
jei esi skautas ir tau jau 14 m., tai 
dar nereiškia, kad tapsi patyrusiu 
skautu. Aukštesnio laipsnio kak
laraištį turi užsitarnauti. 

Broliai ir sesės veikia kartu. 
Kaklaraiščių spalvos: vilkiukų — 
raudoni, skaučių ir skautų — gel
toni, su vyšninėmis spalvos apsiuvu, 
patyrusių skaučių — vyšniniai su 
rugiagėlės spalvos apsiuvu, o paty
rusių skautų — vyšninės spalvos su 

t ! ni-t r-į violetiniu apsiuvu, vyr. sesių — mė

lyni, o skautų vyčių — violetiniai. 
Tradiciniai Žemaičių skautų 

renginiai: rudenį — kapų tvarky
mas, žiemą — žygis pas „babūnę" į 
kaimą, Naujųjų metų karnavalas, R. 
Baden-Powell gimtadienio šventi
mas, skautų savaitė Plinkšėse, va
sarą — stovyklos. Bendradarbiauja 
su LS, LNESA, Lietuvos skaučių 
seserija, akademikais. Norint tapti 
Žemaitijos skautu reikia kreiptis į 
vadovus Virginiją (Plinkšėse) arba 
Giedrių (Šiauliuose — Akmenėje). 

Budėk! 
Paruošė s.v. senj. 

Jonas Mikaliūnas 

Broliai skautai — Aigytis Kasputis (kairėje) ir Aras Ruslys 
verda vakariene ..Ąžuolo .Gintaro" vadovu mokykloje š.m. 
vasara. 

Sese Vaiva Kuraitė „Ąžuolo"/ , ,Gintaro ' vadovų mokykloje, 
vykusioje Kanadoje i .m. vasarą, Įteikia gėlių puokštę 
„Darbščių antsnapių" skilčiai: Aleksui Vilkui, Danieliui Šarūnui, 
Arui Rusliui ir Matui Anužiui. 

ČIKAGOS 
SKAUTŲ 

DĖMESIUI 
Čikagos tuntų 2006 m. va

saros stovykla Rakė tęsis dvi 
savaites (beveik). Stovykla prasi
dės sekmadienį, liepos 9 ir baig
sis šeštadienį, liepos 22 d. Sto
vyklos viršininkė j.s. Dana Miku-
žienė. Daugiau informacijos bus 
paskelbta per laikraštį, per tun-
tininkus/kes bei vadovus/ves. 
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KUR DU PEŠASI - LAIMES TREČIAS? 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Šių metų lapkričio mėnesio 
pradžios politinės nuotaikos Lietu
voje šiek tiek primena Rolando Pak-
so laikų pabaigą, kai laukėme, spė
liojome, koks likimas jo laukia po 
ilgai t rukusio demaskavimo. Šio 
mėnesio pradžia šiek tiek panaši ir į 
Viktoro Uspaskicho diplomų kopijų 
gaminimo laikotarpį. Panašumas, 
visų pirma, toks, kad Lietuvos poli
tinėje šachmatų lentoje buvo kerta
mos stambios figūros: viena nukirs
ta, kitos ėjimai šiek tiek apriboti. 
Dabar Seimo opozicija, visų pirma -
konservatoriai bandė pakartoti kaž
ką panašaus. Lapkričio 8 dieną apie 
pietus Lietuvos radijas ir kitokia 
žiniasklaida pranešė, kad trečios 
labai reikšmingos figūros, gal net 
pačios reikšmingiausios, nukirsti 
tuo tarpu nepavyko. Rytiniam Sei
mo posėdžiui tuo metu pirmininkavo 
Seimo pirmininko pavaduotojas ir 
žinomas šachmatininkas Česlovas 
Ju r šėnas . Pralaimėjusieji iškart 
pasipiktino, esą jis pasiūlęs parla
mentarams balsuoti už protokolinį 
nutarimo projektą, kuriuo ketinama 
sudaryti darbo grupę prieštarau
jančioms Seimo statuto nuostatoms 
pašalinti, o iš tiesų buvo balsuojama 
dėl komisijos sudarymo, be to, kai 
kurie Seimo nariai nespėję nus
pausti mygtuko... Taigi, „ėjimą" jie 
sieks pakartoti, dėl to kreipsis į 
Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, 
net į Konstitucinį Teismą. 

Č. Juršėnas: „Mano komentaras 
labai paprastas: nereikia pūsti mig
los į akis. Jeigu aš būčiau jaunutis 
Seimo narys, gal tada kai kuriais 
dalykais ir patikėčiau. O aš šiame 
Seime nuo pat pradžių, aš čia ne
miegojau, nekrapščiau nosies, o 
dirbau ir galų gale pats ruošiau kai 
kuriuos bazinius dokumentus, pro- spręsti?" 'politologas Jonas Liaučius). 

rašė Tėvynės sąjungos, Liberalų ir 
centro sąjungos, Liberalų, liberalų 
demokratų frakcijos bei mišrios 
Seimo narių grupės vadovai. Antrojo 
balsavimo rezultatai : konservatorių 
parengtam projektui pri tarė 54 par
lamentarai, nepr i tarė - 24, susilaikė 
- 29. Valdantieji pareikalavo trečio 
balsavimo, jo rezul ta ta i tokie: 54 -
27 - 26. Net 16 Darbo partijos narių 
„balsavo kojomis", o 1 7 - susilaikė. 
Susilaikė net kai kur ie socialde
mokratai: Algirdas Butkevičius, 
Algimantas Salamakinas , Albertas 
Sereika, Algirdas Sysas, Julius Sa-
batauskas. 

Lapkričio 8-oji buvo panaši į R. 
Pakso apkaltos dieną. Daug įtam
pos, daug emocijų, daug netikrumo. 
Netikrumas išlieka, bent jau iki lap
kričio 10-osios, kai Seimas spręs, 
kokie nariai dirbs komisijoje. So
cialdemokratai pa ta r i a dar nedžiū
gauti. „Manau, kad ketvir tadienį 
dauguma balsuos gausiai ir vie
ningai prieš komisiją", - sakė Juozas 
Olekas. Šios dienos gali tapti isto
rinėmis. O tokie posėdžiai, kai tris 
kartus balsuojama ir nieko nenus-
prendžiama - Seimui nei garbės, nei 
populiarumo neprideda. „Dabar net 
procedūrinės demokratijos pamatai 
Lietuvoje akivaizdžiai sušlubavo. 
Pasirodo, opoziciją galima tvarkin
gai mindžioti kojomis, kaip mėgina
ma daryti šiuo metu, kilus premjero 
žmonos viešbučio skandalui . Opozi
cija tildoma, ja i neleidžiama steigti 
komisijos, kaip tai numato Seimo 
statutas. Ši istorija yra labai pavo
jinga. Kiek mes galim steigti tų ko
misijų? - šaukia dauguma. Norėčiau 
priminti, kad toks požiūris į parla
mentines komisijas egzistavo Veima
ro Vokietijos laikais, ir tą požiūrį iš
reiškė naciai. Kam tos komisijos, sa
kydavo jie, jeigu nieko nesugebat nu

lėktus, kuriais, dabar jau priimtais, 
mes vadovaujamės". 

„Delfi" iškart pasirodė straips
nis, kad valdantieji sužlugdė konser
vatorių iniciatyvą pradėti tyrimą dėl 
premjero Algirdo Brazausko šeimos 
verslo. Spėjau perskaityti ir kai 
kuriuos straipsnio komentarus: keli 
šimtai anonimų piktinosi „nelie
čiamojo" pergale, valdančiųjų mani
puliacijomis. Teko skaityti ir didelių 
straipsnių, mačiau išsamių, doku
mentuotų televizijos laidų, peršan
čių vieną nuomonę: įtarimus del 
premjero A. Brazausko neskaidraus 
šeimos verslo reikia ištirti ir iš
sklaidyti arba patvirtinti. Negalima 
taikyti dvigubų standartų, negali 
būti neliečiamųjų. To reikalavo tūks
tančiai lapkričio 7 dieną įvykusio 
televizijos forumo žiūrovų. Žmonėms 
į tarimų kelia premjero nuotakos 
kraitis, kraunamas jau gerą dešimt
metį, nuo tada, kai premjeras dar 
buvo „tik" prezidentas, o Kristina -
tik Prezidentūros „bufetava"; įdomių 
dalykų teko skaityti apie „Šešupę" ir 
kaip ji atiteko EBSW koncerno vy
rams, apie „Draugystę" ir kaip ji 
tapo pretenzingu viešbučiu „Crowne 
Plaza Lietuva"... 

Vakarop visai atsitiktinai išgir
dau, kad po valandos Seimas pakeitė 
savo nuomonę ir vis dėlto nusprendė 
pradėti parlamentinį sandorių su 
premjero šeimos narių valdomo sos
tinės viešbučio „Crowne Plaza" ak
cijomis tyrimą! Toks sprendimas 
buvo priimtas popietiniame posėdy
je, kuriam jau pirmininkavo Libe
ralų frakcijos nary? Gintaras Stepo
navičius. Panlldomai buvo halsufva-

Komisijų gausumas išties jau 
ima erzinti žmones, jų efektyvumu 
mažai tikima, jomis nepasitikima, 
tačiau piktina ir bandymai keisti 
įstatymus, kai jie vienu ar kitu atve
ju tampa nenaud ing i , neleidžia 
pasiekti norimų tikslų, kaip šiuo 
atveju - dėl premjero A. Brazausko 
šeimyninių re ikalų . Negerai , kai 
keturių vadovų politinė taryba nus
prendžia, kad opozicijai negalima 
leisti sudaryti vyriausybės vadovui 
nenaudingos komisijos, nes j iems 
viskas ir taip aišku. J iems tai gal ir 
aišku, bet t au ta ta ip pat nori žinoti 
tiesą: kokie a i tvarai sunešė mili
jonus buvusiai „Šešupės" direktorei? 
Žmonėms smalsu, ar prie to prisidėjo 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Algirdas Brazauskas? O gal jo 
medžioklės draugas , LUKOIL Bal
tija generalinis direktorius Ivanas 
Paleičikas, o gal - EBSW vaikinai? 
Kai taip a tkakl ia i nea t sakoma į 
opozicijos pateiktus klausimus, tas 
noras padidėja keleriopai. Net 3,217 
televizijos laidos „Forumas" žiūrovų 
skambino ir teigė, kad reikia ištirti 
A. Brazausko šeimos tur tų kilmę, ir 
tik 258 - kad nereikia. Juk Seimo 
posėdžio dieną paskelbtų Vilniaus 
advokatų kontoros SPĖS išvadų ne
galima laikyti pakankamais atsaky
mais į iškilusius klausimus. Jeigu 
yra advokatas, reikia ir prokuroro, ir 
teisėjo, ir prisiekusiųjų. Juk tai taip 
elementaru! 

„Parlamentinė kontrole - viena 
iš klasikiniu parlamento vykdomų 
funkcijų. Natūra lu , kad f u n bu-: 
sudarytos visos saiyg-os šia funkcija 
vvkdvti. Ir Seimą:-. : 

DANUTE BINDOKIENE 

Nėra menkų darbų, 
tik menki žmonės 

Dažnai matome gimnazistus, 
mokyklos aikštėje siūlan
čius nuplauti automobilį, 

kad tuo būdu užsidirbtų pinigų 
ekskursijoms, mokyklos orkestro 
uniformoms, sporto įrangai. Jie 
neprašo pinigų iš tėvų, nemaldau
ja visuomenės paramos, bet išsi
juosę braido po muiluotą vandenį, 
šveičia automobilių padangas ir 
džiaugiasi kiekvienu a tvykusiu 
„klientu", kiekvienu gautu doleriu. 

Parapijos, organizacijos, mo
kyklos ruošia „kepinių pardavi
mą": sutelkti lėšų kur iam svar
biam projektui, programai ar para-

v 

mai. Žmonės žino, kad pinigai ant 
medžių neauga, o parama „iš ša
lies" retai ateina, tad savo pastan
gomis stengiasi užkamšyti veiklos 
baruose atsiradusius plyšius. Jie 
įsitikinę, kad lėšų telkimas ge
riems tikslams nėra „menkas dar
bas", tik pasitaiko „menki žmo
nės", kurie jo kratosi, manydami, 
kad kepti pyragus, plauti automo
bilius, patarnaut i vargšams val
gyklose yra „per prasta". 

Gyvendami pusšimtį ar dau
giau metų šioje šalyje, lietuviai 
užsikrėtė savanoriško darbo idėjo
mis, o jų vaikam jas įdiegė mokyk
lose, nepaisant, ar jos valdiškos, ar 
privačios. Nuo darželio iki gimna
zijos moksleiviai raginami tam 
tikrą laisvalaikio dalį skirti lab
daros darbams — rinkti aukas , pa
dėti ligoninėse, slaugos namuose, 
patarnaut i neįgaliems. Tad jau
nuoliai nesivaržo, kai reikia sava
noriškus darbus atlikti, siekiant 
„pasidaryti pinigo" įvairiems mo
kyklos ar organizacijos projektams. 

Savanoriška, neapmokama 
talka remiasi visa mūsų lietuviška 
visuomeninė veikla. Niekas nie
kam nemoka už valandas, praleis
tas tautinių šokių ar chorų repeti
cijose, organizacijų valdybose, 
renginių ruošimo komitetuose, lab
daros darbuose. Jeigu kas pasiū
lytų pinigų už savanorišką veiklą, 
žmogus net įsižeistų, nes kone visi 
tie veikėjai turi savo darbus ir pro
fesijas, gauna nemažus atlygi
nimus, supranta, kad lietuviškai 
veiklai t rūksta lėšų. 

Tą visuomeninę lietuvišką 

veiklą mes neblogai pažįstame ir, 
kiek įmanoma, remiame. Tačiau 
galbūt nedaugelis pastebėjo dar vie
ną, labai sėkmingą ir pelningą veik
los aspektą, jau sukaupusį geriems 
darbams šimtus tūkstančių dole
rių. Ir, rodos, kaip įmanoma tuos 
pinigus sutelkti iš tokio paprasto 
daikto — virtinukų (deja, vis dar va
dinamų svetimžodžiu „koldūnais")? 
O visgi faktai kalba už save. 

Iš Los Angeles, C A, jau seniai 
girdime, kaip tenykščio „Lietuvos 
Vaikų vilties" skyriaus talkininkai 
suruošia „virtinukų pietus" ir per 
eilę metų už gautus pinigus padarė 
daug gerų darbų neįgaliems vaiku
čiams t iek vaikučiams Lietuvoje, 
tiek atvežant juos operuoti bei gy
dyti į JAV. 

Juokais sakoma, kad Pasaulio 
lietuvių centras Lemonte pastaty
tas „ant virtinukų". Daugybę me
tų, nuo pat to centro įkūrimo, bū
rys moterų, anksčiau labai ener
gingai vadovaujamas Bronės Nai
nienės, pagamino tūkstančių tūks
tančius virtinukų, suruošė daugy
bę pietų ir pardavė, norintiems į 
namus parsinešti. Moterys perio
diškai rinkdavosi į PLC virtuves, 
„skęsdavo" miltuose ir kituose pro
duktuose, gamindamos mažus, ap
valius miltinės tešlos gumuliukus 
su mėsos įdaru. 

Štai dar vienas pavyzdys: iš 
Cleveland, OH, lietuvių telkinio 
pranešama, kad grupelė moterų 
Dievo Motinos parapijos virtuvėje 
taip pa t gamina vir t inukus, o 
gautą už juos pelną — iki šiol jau 
50,000 dolerių — skiria labdarai. 
Per metų eilę šis „fabrikėlis" nie
kad nesustojo: kai viena darbuoto
ja iškrinta, jos darbą perima kita. 

Ir nejučiomis pagalvoji — kiek 
gi reikia pagaminti ir parduoti tų 
mažų skanumynų, kad susidarytų 
tokios milžiniškos dolerių sumos? 
Kiek darbo valandų, nutrauktų 
nuo šeimos reikalų, poilsio, kiek 
pasiaukojimo ir artimo meilės... 

Tikime, kad ilgainiui ir Lietu
va užsikres savanoriškos talkos idė
jomis, o neseniai į šį kraštą atvy
kusieji mūsų tautiečiai noriai įsi
jungs į talką, kuria iš esmės remiasi 
visa lietuviška veikla Amerikoje. 
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Seimo nario priesaika įpareigoja 
Seimo narį vadovautis Konstitucija 
ir įstatymais, valstybės interesais ir 
savo sąžine. Kartais kalbama, kad 
laisvas Seimo nario mandatas Seimo 
nariui leidžia priimti vienokius arba 
kitokius sprendimus. Nieko pana
šaus' Laisvas Seimo nario mandatas 
negali būti suprantamas kaip leidi
mas veikti savo nuožiūra, ignoruo
jan t Konstituciją ir įstatymus. Tiek 
Seimas, tiek Seimo nariai turi tam 
t ikrus iš Konstitucijos kylančius 
įgaliojimus ir veikti gali tik šių įga
liojimų ribose" - j u k tai, ką pasakė to 
audringo Seimo posėdžio dieną My
kolo Riomerio universiteto konsti
tucinės katedros vedėjas, kadenciją 
baigęs buvęs Konstitucinio Teismo 
teisėjas profesorius Egidijus Jara
šiūnas - irgi elementaru' 

Taigi, tie Seimo nariai, kurie 
babav<Q p rus Seimo laikinosios ko-
nu sijos sudarymą, ignoravo Konsti

tuciją ir įstatymus. Nesunku įsivaiz
duoti, kaip tokį jų elgesį įvertintų 
Konstitucinis Teismas. 

Tačiau neramu ne tik dėl „valdo
mosios demokratijos" (šie žodžiai vis 
dažniau girdimi įvairiose diskusijų 
laidose), kai šalyje neregėtai sauva
l iaujama, vadovaujamasi siaurais 
grupiniais interesais, kai R. Paksui, 
A. Zuokui, A. Valioniui... Seimo lai
kinąsias komisijas sudaryti galima, 
o A. Brazauskui - ne. Neramu ir dėl 
to, kad išties daug valstybinės reikš
mės darbų nedirbama, nes didelė ga
ro dalis išeina per švilpuką. Galima 
suprasti prezidentą Valdą Adamkų. 
kuriam rūpi ir „Mažeikių naftos" 
reikalai, ir kitų metų biudžetas, ir 
euro įvedimas... Kas atsitiks, jeigu, 
A. Brazausko figūrai nuvirtus, iširs 
ši išties nesimpatiška „politinė tary
ba"? Nediplomuoto politiko šešėlis 
vėl darosi grėsmingas. Kur du pešasi 
- laimės trečias? 
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GYVYBĖS IR TOLERANCIJOS 
RIBOS 

Paskutiniu metu Lietuvos žinias-
klaidoje, bei kitose viešose erdvėse 
užvirė diskusija dėl prieš keletą 
savaičių Tarptaut inės lesbiečių ir 
gėjų asociacijos priimto sprendimo 
2007 metais surengti konferenciją 
Vilniuje. Panašių konferencijų su
rengtų Latvijoje ir Estijoje kontekste 
vykę homoseksualų vieši renginiai 
sukėlė prieštaringų visuomenės ver
tinimų ir net audringų protesto akci
jų-

Kol kas reikšti nuomonę subruz
do įvairias politines kryptis atsto
vaujant is organizuotas j a u n i m a s . 
Pirmieji įžvelgę šiame ateities ren
ginyje slypinčias problemas, savo 
protestą išreiškę Lietuvos krikščio
nių demokra tų jaunimo atstovai, 
sulaukė pritariančios jaunųjų kon
servatorių nuomonės, o ta ip pat ir 
kardinaliai priešingos jaunųjų so
cialdemokratų nuomonės su ragini
mais įteisinti homoseksualias san
tuokas. Jaunieji liberalai nenustebi
no retoriška apeliacija į toleranciją. 
Deja, špagomis mojuojama be susi
lietimo taško. Vyresnės kartos poli
tikai bei kiti visuomenės veikėjai 
vertinimus pateikia aptakiai ir ne
noriai. Diskusijas sukėlęs renginys 
planuojamas dar negreit, tačiau ho
moseksualumas ir jo sąlygojamos 
visuomeninės problemos egzistuoja 
visą laiką. 

Paprasta i dėl homoseksualų iš
sakoma labai aiški nuomonė: „už" 
arba „prieš", dažniausiai nesusimąs
tant: „prieš ką konkrečiai". Po so
vietinio „žiemos miego" atsibudus, 
sparčiai liberalėjančioje Europoje, 
Lietuvos visuomenei vertėtų ati
džiau pažvelgti į homoseksualių žmo
nių problemas bei į likusios visuo
menės problemas dėl pirmųjų egzis
tavimo. Laikas išmokti kalbėti gar
siai, bei įvardinti daiktus savais var
dais. Tradicinės šeimos propagavi
mas nepaaiškina, kodėl egzistuoja 
homofobijos reiškinys — juk prieš 
viengungius niekas neprotestuoja. 

Homoseksualūs lytiniai santy
kiai krikščionybės mokymo yra pris

kiriami nuodėmei, tačiau to pačio 
mokymo didžiausia vertybė yra žmo
gus. Kiekvienas žmogus. Taigi, pa
sak Bažnyčios: „mes už žmogų, ta
čiau prieš nuodėmę". Toleruoti pri
valome kiekvieną savo artimą, ta
čiau — kur tolerancijos riba? Ką žen
kliai gausesnė heteroseksuali visuo
menės dalis pasiryžusi toleruoti ir ko 
ne? Deja, paskaičius, kaip homosek
sualizmo klausimais, komentuodami 
straipsnius, pasisako internetinių 
portalų lankytojai, tenka pripažinti, 
kad giliu problemos gvildenimu net 
nekvepia. Akys raibsta nuo pasisa
kymų radikalumo ir vulgarumo — 
problema „pašvinksta", net nepra
dėjus gilintis! 

Be įvairių teisinių ir polito
loginių ginčų, norėtųsi įvertinti 
moksliškai: į kokios gyvybės sam
pratą galėtų pretenduoti gyvas orga
nizmas, kuris auga, vystosi, keičiasi 
su aplinka medžiagomis bei informa
cija, tačiau neturi polinkio į repro
dukciją? Arba turintis visas gali
mybes, tačiau jokio noro tai daryti 
natūraliu keliu? 

Kiek heteroseksualių žmonių 
reikia, kad būtų pradėta nauja gyvy
bė? Užtenka dviejų. Tačiau kiek 
reikia homoseksualų, norint sukurti 
žmogų, nenusižengiant jų pačių sek
sualinėms normoms? Mažų mažiau
siai laboratorijos, neskaitant amžių 
amžius trukusio technologijos pro
greso. Taigi, natūraliu būdu homo
seksualūs žmonės gyvybės pratęsti 
nėra linkę, tačiau šiandieniniame 
pasaulyje jiems atsiveria perspekty
va pasinaudoti medicinos galimy
bėmis. Nesileidžiant į diskusiją bio-
etikos plotmėje, dėl dirbtinio apvai
sinimo, ar klonavimo etiškumo, 
norisi paklausti: ar tai nėra liberalia 
demagogija paremtas pleištas į efek
tyviausią žmonijos vystymosi me
chanizmą — šeimos sampratą? Ar 
tai nėra reprodukcija kitų sąskaita? 

Paul ius Saudargas 
Lietuvos krikščionių 

demokratų valdybos narys 

KEISTOS 
TAISYKLES 

Lapkričio 10 dienos balsavime 
Seimą valdančiajai daugumai pavy
ko atmesti opozicijos siūlymą su
daryti komisiją ištirti ministro 
pirmininko Algirdo Brazausko šei
mos verslo reikalų bylą, nors už tą 
siūlymą balsavo net 55 Seimo nariai, 
prieš 42, ir 24 — susilaikė. 

Nors sunku suprasti, bet siūly
mas nebuvo priimtas, kadangi pagal 
balsavimui pirmininkaujančio Čes
lovo Juršėno „voodoo" matematiką 
„prieš jį balsavo ir susilaikė daugiau 
par lamentarų negu balsavo už". Jei 
naudoti panašią logiką, tai gal opozi
cija galėjo Juršėnui lygiai taip pat 
pasakyti, kad „už jo siūlymą balsavo 
ir susilaikė daugiau nebu balsavo 
prieš". 

Atrodytų, kad 24 susilaikiu
siems seimūnams arba pritrūko drą
sos balsuoti, arba jie neturėjo tuo 
klausimu savo nuomonės. Jei taip, 
tai kodėl opozicijos siūlymas buvo 
paskelbtas „nepraėjusiu"? Argi yra 

tokios procedūrinės Seimo taisyklės, 
kad prieš opozicijos siūlymus balsuo
jančius ir susilaikančius balsus gali
ma sudėti kartu? Jei tokios yra, tai 
j as pavadinčiau bur ta i s . Susilai
kantieji juk nebalsuoja, taip kaip ir 
posėdyje nedalyvaujantieji. Tai jų 
balsai turėtų būti ignoruojami, o ne 
pridedami prie kitų. 

Panaši istorija Seime pasikarto
jo ir balsavime dėl užsienio reikalų 
ministro Antano Valionio praeities. 
Čia ir vėl siūlymas del komisijos 
sudarymo nepriimtas, nes prieš jį 
balsavo ir susilaikė daugiau, negu 
balsavo už. Bet ko galime laukti iš 
tos senosios nomenklatūros Seimo 
vadovų, kai ir panašiai sulipdyta 
koalicinė Vyriausybė leido uždaryti 
galinčius inkriminuoti archyvus, ir 
taip reabilitavo buvusius NKVD ir 
KGB agentus? 

Aleksas Vi tkus 
Pa. - H e . ^ ' 

j A V Senate pirmininkas sen. B;!! Frist 'kairėje'' 
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aesiiankes Mlchigan valsti joje 
ninku, veikliu lietuviu 

žiu. Yra aaaq galimybių, kad sen. Frist bus bendruomenininku Sauliumi A 
Respublikonų partijos kandidatas būsimuose JAV prezidento rinkimuose. 

DĖL GRUBAUS DAUGUMOS 
TEISIŲ PAŽEIDIMO 

Lietuvos krikščionims demokra
t ams susirūpinimą kelia vis labiau 
aktyvėjanti homoseksualios gyven
senos reklama, nuomonės formavi
mas, kad homoseksualus asmuo yra 
madingesnis ir modernesnis. 

Pasirodžius informacijai, kad 
2007 m. planuojama tarptaut inė ho
moseksualų konferencija Vilniuje, 
kai kurios organizacijos iš karto 
suskubo džiugiai pasveikinti tokią 
iniciatyvą, ne tik paremdami ją, bet 
ir siūlydami Lietuvoje įteisinti ho
moseksualių asmenų santuokas . 
Šios iniciatyvos sulaukė palaikymo 
socialdemokratų partijos narių tar
pe. Krit iškai ver t iname tokius 
pareiškimus ir kategoriškai priešta
rausime minėtiems ketinimams. 

Lietuvos krikščionys demokratai 
pripažįsta žmogaus asmens nelie
čiamybės principą, siekia ginti kiek
vieno asmens orumą. Nei vienas as
muo negali būti diskriminuojamas 
dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų. Šios teisės yra įtvirtin
tos Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose, jas gina Lietuvos Respub
likos Konstitucija, t a rp tau t in ia i 
teisės aktai. 

Tačiau nei vienas asmuo ar jų 
grupė, neturi teisės, naudodamiesi 
savo laisvėmis, varžyti kitų asmenų 
teisių ir laisvių. Šios konstitucinės 
pareigos vedami, Lietuvos krikščio
nys demokratai pareiškia, kad įžū
lus seksualinės orientacijos propa
gavimas, nukreiptas į homoseksu
alios gyvensenos aukštinimą, prieš
tarauja kitų asmenų laisvėms ir 
teisėms, kėsinasi į pamatines žmo
gaus vertybes. Sieksime, kad konfe

rencijos, kongresai a r s emina ra i 
netaptų tik priedanga organizuoti 
eisenas, paradus Lietuvos gatvėse, 
propaguojant tradicijai pr ieš tarau
jantį gyvenimo būdą, iškeliant ir 
reklamuojant vieną asmenų grupę 
kitų sąskaita. 

Popiežius Jonas Paulius II savo 
kreipimesi į Romos Rotos tribunolą 
(1999.01.21) pabrėžė, „koks nedera
mas yra reikalavimas priskirti san
tuokinę tikrovę dviejų tos pačios 
lyties asmenų sąjungai. P i rmiausia 
tam prieštarauja objektyvi negali
mybė padaryti tokią p a r t n e r y s t ę 
vaisingą..." Be to, popiežius pabrėžė, 
būtiną vyro ir moters tarpasmeninį 
papildomumą tiek fiziniu — biologi
niu, tiek psichologiniu požiūriais. 

Vienareikšmiškai pripažindami 
ypač svarbų darnios šeimos vaid
menį ugdant žmogų, kaip asmenybę, 
esame už visapusišką valstybės pa
ramą santuokai ir tradicinei šeimai: 
ne kartą raginome į s t a tymuose 
įtvirtinti finansinę ir socialinę para
mą tradicinei šeimai, skirti vidutinį 
atlyginimo dydį atitinkančią moti
nystės/tėvynės pašalpą auginti kūdi
kiui nepriklausomai nuo a s m e n s 
darbo stažo, siūlėme ir siūlome ki tas 
priemones, užtikrinančias orias gy
venimo sąlygas šeimoje. 

Esame įsitikinę, kad a t sk i rų 
grupių iniciatyvos propaguoti homo
seksualų gyvenimo būdą, kaip nor
mą, paskatins ir valdžios institucijas 
bei pačią visuomenę aktyviau ginti 
Lietuvoje tradicines ver tybes bei 
šeimą, kaip pilietinės visuomenės ir 
moralinių normų saugotojos pama
tinį veiksnį. 

LKD v a l d v b a 

LENKIJA IR LIETUVA 

T ! 

Lenkija pagaliau galutinai at
s ikra tė komunistų ir nomenkla
tūrininku. Tie Maskvos „paukšte
liai" nuėjo į jų pačių plačiai links
niuojamą „istorijos šiukšlyną". 

Nėra jokios abejonės, kad ir 
Lietuvoje komunistų bei nomen
klatūrininkų geros dienelės baigiasi. 
Būsimuose Seimo rinkimuose tie 50 
iv.v*u rusu okupacijos palikti ..drau-
iiaf bu- atrru-t.i ir taip pat išmesti i 

i s t o r - n s -: iK- ivna" 

Jie tai, be abejo, jaučia ir sten
giasi kuo daugiau turtų pasiglemžti. 

Naujo Seimo pagrindine užduo
tis bus sustabdyti tą nesiliaujantį 
gyventojų, ypač jaunų bėgimą iš 
Lietuvos. Juk , jeigu gyvenimas 
tėvynėje bus daugmaž toks kaip 
Europos Sąjungos šalyse, nedaug 
žmonių bėgs iš namų, o ir išbėgusieji 
pradės grįžti į tėvynę. 

A n t a n a s K l i m a s 
R- N Y 
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PASTABOS DEMAGOGIKOS MOKSLO ĮVADUI (5) 
IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Taigi, mes ką tik padarėme dar 
vieną labai svarbią išvadą. Pasirodo, 
jog demagogas, siekdamas savojo 
tikslo, save patį turi laikyti prie
mone! Ši išvada yra tokia svarbi, kad 
ją drąsiai galime paskelbti ketvir
tuoju demagogikos principu. Klau
simas nėra nei naujas, nei netikėtas, 
— demagogas, pasirinkęs savo prio
ri tetu žmogiškosios egzistencijos 
pagrindinio principo (turėti ar būti?) 
pirmąją dalį, j is savo būtį nuskurdi
na iki niekingos buities, apibrėžtos 
pataikavimu savo paties pasirink
tam fetišui, to fetišo garbinimu ir 
vergavimu jam. Iš čia išplaukia ir 
dar viena svarbi išvada; demagogui 
moralė iš principo negali egzistuoti, 
taigi, ji jam ir neegzistuoja. 

Pastebėsime, jog tokių atvejų, 
kai žmogus laiko save pats savo 
priemone, praktikoje pasitaiko ne 
tiek jau daug, — bene vienintelė 
žmogiškosios veiklos sritis, kai žmo
gus pats sau yra ne t iks las , o 
priemonė, yra prostitucija. Dema
gogo atvejis, mano nuomone, yra kur 
kas labiau komplikuotas! Manau, jog 
būsime netoli tiesos, jei tarsime, kai 
demagogas, visa savo išugdyto ir 
išpuoselėto instrumentarijaus galia 
stengdamasis nuslopinti savo žmo
giškąjį pradą, susikuria ir išgyvena 
nepakeliamą vidinį konfliktą. Tai 
verčia mus naujai pažvelgti į dema
gogo genezę — labiausiai tikėtina, 
jog tiek demagogas atsiranda asme
nybės destrukcijos išdavoje, tiek ir 

demagogo tapsmas yra lydimas as
menybės destrukcijos. Panašią išva
dą prieina ir kiti tyrinėtojai, tik jų 
nuomonė kartais kur kas katego-
riškesnė. Anot amerikiečių tyrinėto
jų, padidintas valdžios troškimas yra 
neginčijamas asmenybės ir netgi 
ištiso visuomenės sluoksnio dege
neracijos požymis. 

Ketvirtasis demagogikos princi
pas leidžia mums suformuluoti pir
mąjį demagogikos dėsnį: 

— Demagogu tapti gali tik des
truktyvi asmenybė, demagogo veikla 
yra lydima nuolatinės asmenybės 
destrukcijos. 

Pirmasis demagogikos dėsnis 
negali būti tyrinėjamas be išsames
nės analizės, tačiau išsamesni tyri
mai nebesutelpa į šių pastabų rė
mus. Pasitenkinsime pastebėję, kad 
šis dėsnis pakankamai įsakmiai 
mums nurodo, jog demagogo veikla 
neišvengiamai ribojasi su gausiais 
praradimais; akivaizdu, kad žalos 
kitiems asmenims, kuri visuomet 
lydi demagogo praktinę veiklą, nie
kuomet ir jokiu būdu nepavyks iš
vengti. Tai ir suprantama: dema
gogas stengiasi ne kitiems, o sau. 
Jeigu būtų atvirkščiai, demagogas 
būtų ne demagogas, o altruistas, o 
tai —jau ne mūsų tema. 

Antra vertus, kadangi demagogo 
veiklą lydi tolesnis asmenybės su
naikinimas, dėl tos veiklos patiria
ma žala turi tendenciją tolydžio 
didėti, nes destruktyvi asmenybė ne 
apskritai kenčia, bet jos kančia vis 
auga. Tai implikuoja galimybę žalai 
peraugti į pavojingus mastus, o tokiu 

atveju — ir į katastrofą. Todėl nu
sižengsime pradžioje suformuluo
tiems postulatams ir pastebėsime, 
jog visuomenei privalu kontroliuoti 
demagogo veiklą ir neleisti, kad savo 
veikloje demagogikos principus jis 
galėtų panaudoti visa jų apimtimi ir 
galia, nes, kaip taisyklė, demagogu 
gali tapti tik labai stipri asmenybė. 
O stipri asmenybė, iškilusi virš vi
suomenės, gali ir pačią visuomenę 
atvesti prie pražūties slenksčio. 

Greta demagogikos objekto, ver
tėtų patyrinėti ir jo pasireiškimo sri
tis. Tačiau, kaip sako trečiasis de
magogikos principas, pasireiškimo 
sritis negali būti niekaip varžoma. 
Todėl pasitenkinsime pastebėję, kad 
demagogas reiškiasi visur, kur yra 
bet kokia konkurencija ar kon
frontacija, nesvarbu kokio lygio. 
Ryškiausiai demagogikos dėsnių 
pasireiškimai stebimi politikoje, kur 
galima išgvelbti daugiausia naudos. 
Kaip tą naudą kas supranta, toks ir 
tikslas, toks ir rezultatas. 

Vienu atveju galbūt tai bus 
provincijos politiko užsieniečiams 
išnuomotas namas ir už tai gauti 
nuompinigiai, kitu atveju, kai, pa
vyzdžiui, buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministras A. S (neįvardin
sime, kad nebūtume apkalt inti 
reklama), išsiruošęs į tarpvalstybinį 
pasitarimą, nulenda į kampą atski
rai nuo kitų valstybių atstovų gerti 
kavos, galbūt bus pasi tenkinta 
solidžiais komandiruotpinigiais, dar 
kitu atveju, kai demagogų kolegija 
sukurps privatizacijos įstatymo pa
taisą, pagal kurią už tar iamas kon

sultacijas t a r i a m a m k o n s u l t a n t u i 
galbūt bus išmokėta stambi s u m a 
(tarkim 10 procentų), kurią vėliau 
bus galima draugiškai pas idal in t i 
savųjų bendražygių ratelyje . O 
kad toks sprendimas keletui metų 
suries visą Lietuvos ekonomiką į ožio 
ragą, yra anoji žala, kuri , ka ip saky
ta, demagogui tė ra antraei l i s da
lykas. 

Kitas iškilus Lietuvos demago
gas, Jangilos bylos didvyris, nusukęs 
nuo mokesčių inspekcijos apie š imtą 
milijonų litų ir supratęs , kad tokia 
praktika ne visada būna sėkminga, 
jeigu neatsižvelgsi į demagogikos 
principus, išradingai pr i ta ikė ne t 
kelis demagogikos principus ir, pas
tatęs būsimam kolegai aplink sodybą 
tvorą, įamžino savo vardą istorijoje. 
Reikia tikėtis, jog po jo mir t ies an t 
tos tvoros bus pri tvir t inta a tmin imo 
lenta. Gal imas dalykas, jog ka ip 
kul tūros paminklą tą tvorą ims 
saugoti valstybė. Tiesą sakant , vals
tybė ją saugo ir dabar, nes toje sody
boje gyvena Seimo pirmininkas. 

Taigi, pagal kiaulę ir lovys, 
pagal žirgą ir balnas. 

Ir pagaliau vienintelė rekomen
dacija amžin inkui — nes i smu l -
kinkite! Jeigu galite nudžiaut i vieną 
kitą milijoną, neprasidėkite su viš
tomis ka imynų viš t idėse , pinigi
nėmis sausakimšuose troleibusuose, 
ar senais automobiliais pake lėse . 
Argi ne žavinga perspektyva atsive
ria prieš akis? Kaip yra pasakęs 
klasikas, j u k tų milijonų t iek daug ir 
jie visi tokie gražūs! 

Gavęs progą, paklausiau vieną tarnautoją, 
kas čia vyksta, šis nusišypsojęs paaiškino, kad 
lėktuvų aptarnautojai gąsdina vyriausybę 
streiku. Vėliau mūsų kelionės vadovė paaiškino. 
kad tokie pagąsdinimai būna dažnai. 

Prisišlieję prie sienos mums nurodytoje vietoje, 
palaukėme kol atsirado vadovė ir. surankio

jusi iš visų kampų savo grupę, nuvedė prie auto
buso. Važiuojant į viešbutį, ji vis baiminosi aiškin
dama, kad periferiniame greitkelyje, kuris juosia 
Paryžių, ko gero galime patekti į kamščius, nes 
rytoj liepos 1-oji ir vietiniams prasideda atostogos. 
Jau iš vakaro daug paryžiečių, o taip pat ir 
pravažiuojančių pro šalį, pradeda savo metines 
mėnesio atostogas — skuba kuo greičiau iš miesto 
į gamtą. Vieni atostogaus prie jūros, kiti Alpėse ar 
pietuose prie Viduržemio jūros. Ji aiškina, kokia 
svarbi ši diena prancūzams ir su kokiu nekantru
mu visus metus jie šios dienos laukia ir kruopš
čiai šiam pabėgimui iš miesto ruošiasi. 

Kol kas periferinis greitkelis didelių sunkumų 
nesudaro. Jei judėjimas vietomis ir sulėtėja, už
sikimšimų, tokių, kokius beveik kas dieną mato
me ir išgyvename Čikagoje, nors Prancūzijoje ir 
prasideda atostogų metas, sukeliantis masinį 
egzodą, neišvydome. Netrukus už autobuso lango 
prieš akis išdygsta ir Paryžiaus panorama — 
Eiffelio bokštas, kuris važiuojančių dėmesį labiau 
patraukia, negu periferinis greitkelis, ir miestą 
apleidžiantys paryžiečiai. Už gero pusvalandžio 
autobusas sustoja prie mums skirto Sofitel vieš
bučio senajame Lotynų kvartale, prie Saint Jac-
ques bulvaro. 

Kiek apsitvarkę, šaltu vandeniu nuplovę 
kelionės nuovargį ir nemigą nuo veido, išėjome 
pasidairyti kaip atrodo mūsų bulvaras, kur būtų 
galima išsikeisti eurų, kad galėtume kiek užkąsti 
prieš šį vakarą viešbutyje vyksiantį prie stiklo 
vyno pabendravimą su kitais mūsų grupės kelei
viais. Saint Jacques, kaip ir daugelis Paryžiaus 
bulvarų — platus, apsodintas tvirtais plačiala
piais platanais, suteikiančiais daug gaivinančio 
pavėsio; erdvūs šaligatviai — užtenka ant j a 
vietos lauko kavinei, dar lieka ir automobiliui 
pasistatyti, bet už tai reikia mokėti, supratau, kad 
gan nemažai, ir tai dar nereiškia, kad atvažiavęs 
rasi tarpą įsprausti ir savąjį automobilį. Šalia bul-
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varo, kitoje pusėje — aukštai , nesukeldamas dide
lio triukšmo, reguliariai nusliuogia Metro. Tai 
retas atvejis, paprastai Paryžiuje Metro susisieki
mas yra nutiestas po žeme. Po jo bėgiais apačioje, 
įrengtos krepšinio aikštelės, kur pilna susibūrusio 
jaunimo, kaip Marąuette Parke. Per daug jie ten 
netriukšmauja. 

Su eurų pasikeitimu nebuvo taip paprasta: šeš
tadienio popietę daugumas bankų jau nebe

veikė, o vienas, kuris per dvejas apsaugos duris 
įsileido, mūsų doleriais nesusigundė ir eurų 
mums nedavė. Patarė pasinaudoti lauke, banko 
sienoje esančiu automatu. Gerai, kad turėjome iš 
savo banko čekinę kortelę, ją panaudoję, gavome 
100 eurų, o kiek tai kainuos doleriais, sužinosim 
grįžę namo, kai gausime iš banko suvestinę — 
priklausys kokia tą dieną buvo dolerio vertė. 
Paskutiniu metu doleris 
buvo šiek tiek pakilęs. 
Keliaujantiems į Euro
pą patartina, prieš iš
vykstant , apsirūpint i 
bankine kortele. Jokių 
„Travelers checks" ban
kai nepriima ir grynus 
pinigus į eurus retai 
kur keičia. 

Apsirūpinę vietos 
valiuta, daug nebesi
dairydami, netoliese ra
dome platanų pavėsyje 
jaukią itališką užkan
dinę su gan įvairia pa
tiekalų pasiūla. Netru
kus įsitikinome, kad pa
tiekalų kainos Paryžiu
je šiek tiek brangesnės 

negu Čikagoje. Prieš įstojant į Europos Sąjungą, 
prieš daugelį metų, kai keliavau po Prancūziją, 
kainos tada atrodė aukštesnės Čikagoje. Vienas 
nieko nekainuojantis malonumas, tai pasisėdėji
mas lauko kavinėje. Patogiai įsitaisę, neskubėda
mi galime valgyti bei atsikvėpti po kelionės stebė
dami pro šalį šaligatviu skubančius paryžiečius. 
Pasirodo visi atostogų dar neišvažiavo, ta ip pat 
matyti tokių kaip ir mes, besidairančių, ku r 
prisėsti turistų. Sėdėk čia patenkintas , jei laiko 
turi, kiek nori, o kai rengies pasisotinęs ir pail
sėjęs eiti toliau, gali tekti net keletą kar tų kviesti 
patarnautoją, kad išrašytų sąskaitą. J ie neskuba, 
nelabai patenkinti, jei kas juos skubina. Ne t rukus 
sužinojome, kad pridėtiniai mokesčiai ir pa tar 
navimas yra įskaitytas į kainą. Lėkštelėje an t 
stalo papras ta i pa l iekama pa t a rnau to ju i t ik 
smulkūs pinigėliai. Restoranų patarnautojai dau
giausia yra vyrai ir vyresnio amžiaus. Valgia
raščiai dažniausiai surašyt i ir angl iškai , bet 
garantijos nėra, kad visur taip bus, ypač išvykus 
iš Paryžiaus. Bandyti bent kiek pasakyti prancū
ziškai, ne pro šalį, kad ir sunkiau liežuvį verčiant 
— patarnautojas bus labiau paslaugus, dar ir 
nusišypsos. 

Bus daugiau. 
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Medikų kivirčai darosi pavojingi 
visuomenei 

Atkelta iš 1 psl. 
nes jie gerai žinojo, kaip išdėstytos 
patalpos, kur įkurdintas kompiute
rių centras. 

Į įstaigą įsibrovę vandalai taip 
pat skudurais užkimšo klozetus ir 
nulaužė čiaupus. 

Be to, buvo pavogtas asmeninis 
administratorės kompiuteris ir mo
nitorius. Siame kompiuteryje buvo 
viešųjų pirkimų sutartys, susijusios 
su statybų darbais, kiti svarbūs do
kumentai. 

Praėjusį ketvirtadienį Greitosios 
medicinos pagalbos stotyje buvo 
įvesta nauja tvarka — plombuoti ka
binetų duris. Baigę darbą įstaigos 
darbuotojai užklijavo ant durų lape
lius su savo parašais ir antspaudais, 
kad tikrai jie paskutiniai uždarė du
ris. 

Tokių priemonių buvo griebtasi 
dėl to, kad medikai nuo įsibrovėlių 
jau buvo nukentėję šių metų gegužės 
mėnesį. 

Dėl bandymo suniokoti Greito
sios medicinos pagalbos stotį pradė
tas ikiteisminis tyrimas. 

Kol kas nežinoma, kas galėjo įsi
laužti į šią įstaigą. Pirmadienį dar 
buvo neaišku, ar su tuo susiję degalų 
grobstymu bei dėl neleistinos preky
bos mirusių žmonių duomenimis įta
riami šios stoties medikai. Tai nusta
tys teisėsaugos organai. 

„Aš nežinau, kas m u m s galėjo 
keršyti ir kokios informacijos ieškota 
mūsų kompiuteryje. Bet visus doku
mentus t u r ime išspausdintus ir po
pieriuje", — kalbėjo laikinai stoties 
direktoriaus pareigas einanti Vanda 
Pumputienė. 

Praėjusią savai tę nuo pareigų 
nušalintas buvęs šios stoties direkto
rius Rimantas Sagždavičius mano, 
kad įsibrovėlius galėjo dominti doku
mentai apie neleistiną prekybą mi
rusių žmonių duomenimis. 

„Pagal galiojantį Pacientų teisių 
ir žalos sveikatai atlyginimo įstaty
mą, stoties gydytojai negalėjo teikti 
informacijos bendrovei 'Amžinasis 
poilsis' apie mirusiuosius", — teigė 
R. Sagždavičius. 

Tuo t a r p u Vilniaus policijos pa
reigūnai t e ig ia abejojantys, a r 
(GMPS) iš tikrųjų buvo įvykdytas 
piktavališkas ak tas , dėl kurio esą be 
pagalbos galėjo likti ligoniai. 

Vilniaus miesto 1-ojo policijos 
komisar ia to v i r š in inkas Kęs tu t i s 
Skendelis sakė, kad apie stotyje gali
mai įvykdytą sabotažą sužinojęs tik 
per televiziją. 

Pasak komisaro, GMPS darbuo
tojai pirmadienio rytą į policiją krei
pėsi dėl kompiuterio vagystės ir apie 
jokį bandymą užlieti stoties telefonų 
ryšį už t ikr inant į serverį vandeniu 
išvis nebuvo ka lbama. 

Vyriausybė maitino viešbutį 
„Crovvne Plaza" užsakymais 

Valstybės vadovai svarstė, kaip 
atkurti visuomenėje rimtį 

Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) — 
Seimo" pirmininkas Artūras Pau
lauskas mano, kad visuomenė turėtų 
išgirsti atsakymus į ją dominančius 
klausimus dėl premjero Algirdo Bra
zausko šeimos verslo. 

Tačiau, Seimo vadovo nuomone, 
tam nebūtinai reikia kurti laikiną
sias tyrimo komisijas, nes, anot A. 
Paulausko, yra ir kitų formų. 

„Mes su prezidentu kalbėjome, 
kad atsakymus reiktų duoti. Gal ne
būtinai komisijos forma, nes šis žo
dis jau kelia alergiją. Seimas yra at
vira institucija ir visokių formų gali 
būti pasirinkta — paklausimas, at
sakymai, Vyriausybės valanda", — 
antradienį po susitikimo su prezi

dentu Valdu Adamkumi sake A. Pau
lauskas. 

Jo teigimu, pokalbio su šalies 
vadovu metu ieškota būdų. kaip „pa
naikinti į tampą ir kaip būtų galima 
atkurti rimtį bei ramybę, sumažint i 
konfrontaciją". 

Pasak Seimo pirmininko, „aki
vaizdu, kad t r ū k s t a a t s akymų , 
t rūksta kalbėjimo", tačiau preziden
to ir par lamento vadovo susi t ikime 
konkrečių sprendimų, ką daryti , pri
imta nebuvo. 

Prezidentas V. Adamkus sake 
nekomentuosiąs siūlymo t ir t i A. Bra
zausko šeimos verslo reikalus. Kartu 
šalies vadovas pridūrė neįkalbinė
siąs A. Brazausko likti poste. 

* S ė k m i n g a i Kinijoje vyks
t an t į pasau l io b o k s o č e m p i o n a t ą 
p r a d ė j o D o n a t a s B o n d o r o v a s 
• svorio kategorija iki 75 kg;. Lietuvis 
antradienį pirmajame rate 30:12 nu
galėjo Olandijai atstovaujantį buvu
sį Ukrainos rinktinės narį Dmitrij 
Serdjoek. D. Bondorovo varžovu an
trajame rate bus ukrainietis Sillach 
Ismayl, antradienį aiškia persvara 
įveikęs Alžyro boksininką Kassel 
Nabil. 

* F lo r idos valst i joje (JAV) vy
k u s i a m e t a r p t a u t i n i a m e j a u n i ų 
iki 18 m e t ų ) t en i so t u r n y r e 

(„Chanda Rubin Evert American 
ITF J r Circuit 2005") penkiolikmetis 
Ričardas Berankis šešioliktfinalio 
susitikimą 6:4, 2:6, 3:6 pralaimėjo 
amerikiečiui Jeff Dadamo bei pasi
t raukė iš tolesnes kovos. Burtų valia 
pirmajame rate Lietuvos tenisinin
kas nežaidė, o R. Ben 
korto šeimininkas i 
tikime 4:6, 6:7 (5:7 
Venesuelos atstovo 

Viešbutis „Crowne Plaza" Eltos nuotr. 

Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) 
— Vyriausybės institucijos ne kartą 
naudojosi premjero Algirdo Brazaus
ko žmonos Kristinos valdomo vieš
bučio „Crowne Plaza" paslaugomis, 
o didžiausią užsakymų dalį sudarė 
Vyriausybės kanceliarijos teikti už
sakymai. 

Beveik visos ministerijos patei
kė atsakymus Seimo nariui Jurgiui 
Razmai, kuris prieš kelias savaites 
buvo išsiuntinėjęs paklausimus Vy
riausybės institucijoms apie naudo
jimąsi premjero Algirdo Brazausko 
šeimai priklausančio viešbučio 
„Crovvne Plaza" paslaugomis. 

Iš ministerijų atsakymų matyti, 
kad „Crovvne Plaza r teiktų vyriau
sybinių užsakymų verte šiais metais 
sudarė daugiau nei 100,000 litų. 

Daugiausiai už paslaugas yra 
sumokėjusi Žemes ūkio ministerija 
(ZOM) ir jai priklausančios institu
cijos. Pavyzdžiui, šių metų gegužę 
už tarptautines „AgroBalt2005" pa
rodos svečių apgyvendinimą ir priė
mimą ŽŪM viešbučiui sumokėjo 
daugiau nei 42,000 litų. 

Vidaus reikalų ministro Gintaro 

Furmanavičiaus pasirašytame atsa
kyme teigiama, kad 2005-2006 me
tais, vadovaudamasi Viešųjų pirki
mų įstatymu ministerija sudarė su
tartis su 20 viešbučių, tarp jų ir su 
„Crovvne Plaza Vilnius" viešbučiu. 

Pagal šią sutartį viešbutyje daž
niausiai buvo maitinami ar apgy
vendinami užsienio delegacijų na
riai. 

Iš 80 šiemet Užsienio reikalų 
ministerijos (URM) organizuotų ren
ginių 6 buvo surengti „Crovvne Pla
za". Šių renginių — daugiausia tarp
tautinių konferencijų — vertės URM 
nenurodo. Tačiau pateiktame atsa
kyme teigiama, jog užsakymai 
„Crovvne Plaza "Vilnius" sudaro apie 
2.5 proc. bendros URM renginių or
ganizavimo užsakymų sumos. URM 
atstovai teigė, jog ši suma sudaro 
apie 40,000 litų. 

Kultūros ministerijai pavaldi 
nacionalinė filharmonija už užsienio 
orkestro muzikantų apgyvendinimą 
Vilniaus festivalio metu „Crovvne 
Plaza" viešbučiui sumokėjo 20,000 
litų. 

Apie 20,000 litų už paslaugas 
viešbučiui „Crovvne Plaza" yra su
mokėjusi ir Vyriausybės kanceliari
ja. Daugiausiai — daugiau nei 
11,000 litų — kainavo šių metų ko
vą rengti pietūs premjero Algirdo 
Brazausko vardu Lenkijos preziden
to Aleksandr Kvvasnievvski garbei. 

Sveikatos apsaugos ministerija 
už rugsėjį surengto forumo narko
manijos problemoms aptarti dalyvių 
apgyvendinimą viešbučiui sumokėjo 
apie 14,000 litų. 

„Jei žmones pasišvenčia poli
tikai, tai visa šeima ir jos nariai turi 
būti kuo toliau nuo verslo. Prie
šingu atveju ir patys politikai arba 
su jais susijusios institucijos turi 
vengti užsakymų jų šeimoms prik
lausančiose įmonėse. Deja. šiuo at
veju tokie užsakymai buvo vykdo
mi", — apgailestavo konservatorius 
Edmundas Pupinis. 

Ginčus dėl komisijų gali išspręsti 
Konstitucinis Teismas 

.-. k\ nugalėjęs 
•::ufinalio susi-
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dez pranašumą. 
* 92 d a l y v i ų pasau l io j a u n i ų 

(iki 20 m e t ų ) š a c h m a t ų čempio 
nate Turkijoje Emi l i s P i l e c k i s 
šeštojo rato partiją pralaimėjo gruzi
nui Maichaz Sulašvili bei iš 48-osios 
vietos nukri to į 62-ąją. Lietuvos ats
tovas tur i 2.5 taško iš 6 galimų. 
Čempionate p i rmauja azerbaidža
nietis Sachri jar Mamedjarov. J i s su
rinko 5.5 taško ir jau tašku lenkia 
aštuonis a r t imiaus ius varžovus. 

* Trečia, pra la imėj imą šeš to
se NBA regu l iar io jo s e z o n o rung
tynėse p a t y r ė Chicago „Bulis'* 
komanda su Dar iumi Songai la . 
,,Bulis" k repš in inka i svečiuose 
82:100 turėjo pr ipažint i , ,Golden 
State Warriors" komandos pranašu
mą. Star to penkete rungtynes pra
dėjęs lietuvis per 12 minučių pelne 
vos 2 taškus , po krepšiais atkovojo 1 
kamuolį, atliko du rezultatyvius per
davimus, 3 k a r t u s suklydo bei surin
ko 4 pražangas . D. Songaila pataikė 
vieną dvitaškį iš dviejų. 

Vi ln ius , lapkričio 15 d. (BNS) — 
Seime kilusią dilemą dėl laikinųjų 
komisijų sudarymo gali padėti iš
spręsti Konstitucinis Teismas <KT), 
mano Seimo Etikos ir procedūrų ko
misijos pirmininkas Algirdas Mon
kevičius. 

A. Monkevičius sakė siūlysiąs 
Etikos ir procedūrų komisijai reko
menduoti Seimui kreiptis į KT del 
išaiškinimo, ar kai kurios Seimo sta
tuto nuostatos neprieštarauja Kons
titucijoje įtvirtintam laisvo Seimo 
nario mandato principui. 

„Manau, kad vargu ar Seimo 
Etikos komisija keis savo ankstesnį 
sprendimą ir gana tvirtą nuomonę, 
jog Seimo statutas yra numatęs Sei
mo politinei mažumai 36 Seimo na
riams automatiškai sudaryti laiki
nąją komisiją ir procedūros, del ku
rių balsuojama, neturėtų šios teises 
panaikinti", — sakė A. Monkevičius. 

Pasak A. Monkevičiaus, Seimas 
yra įsivėlęs į teisinį ginčą, pasidali
nęs į kelias stovyklas, todėl būtų 
prasminga kreiptis į KT 

„Je i visas Seimas nutar imu 
kreiptųsi į Konstitucinį Teismą, tai 
atsakymą gautume greičiau. Teis
mas be eilės tą mūsų prašymą išnag

rinėtų. Toks siūlymas būtų raciona
lus. Manau, kad būtent tokią idėją 
nuo pat pradžių ir kėlė Seimo pirmi
ninkas A. Paulauskas, Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Česlovas Juršė
nas ir dabar — nepatenkintieji Sei
mo sprendimu", — sakė A. Monkevi
čius. 

Seimo valdančiajai daugumai 
praėjusį ketvirtadienį, pasinaudojus 
Seimo statuto spragomis, pavyko 
blokuoti konservatorių iniciatyvą 
pradėti parlamentinį premjero, so
cialdemokratų vadovo Algirdo Bra
zausko šeimos verslo reikalų tyrimą. 

Seimo Etikos ir procedūrų komi
sija trečiadienį svarstys kelis su 
praėjusios savaitės balsavimais Sei
me susijusius klausimus. 

Seimo opozicinės frakcijos tei
gia, jog valdančiųjų balsais atmetus 
iniciatyvą sudaryti komisiją A. Bra
zausko šeimos verslo reikalams tirti, 
buvo suvaržytos Seimo mažumos tei
ses. 

Seimo opozicijos manymu. Sei
mo komisijos turi būti sudaromos 
pagal Statuto straipsnį, numatantį, 
kad komisijos sudaromos surinkus 
ne mažiau nei ketvirtadalį — 36 Sei
mo narių parašus. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

G. W . Bush 
pradėjo kel ionę 
po Azijos šalis 

Kyoto, Japonija, lapkričio 15 d. 
(„Reuters7AFP/BNS; — JAV prezi
dentas George W. Bush antradienį 
pradėjo kelionę po Azijos šalis, ku
rios metu sieks su jų vadovais su
derinti pozicijas Siaurės Korėjos 
klausimu, dar kartą patvirtins ame
rikiečių sąjungą su japonais ir spaus 
Kiniją padaryti nuolaidų dėl preky
bos. 

Antradienį vakarą G. W. Bush 
atvyko į Osaka Japonijos vakaruose 
ir sraigtasparniu nuskrido į neto
liese esančią senąją sostinę Kyoto, 
kur trečiadienį derėsis su savo arti
mu draugu ir sąjungininku, Japoni
jos premjeru Junichiro Koizumi ir 
apsilankys dzenbudistų Auksinio 
paviljono šventykloje. 

Abu vadovai, kurie yra artimi 
sąjungininkai ir draugai, tikriausiai 
aptars Japonijos draudimą impor
tuoti jautieną iš JAV, amerikiečių 
pajėgų Japonijoje perdislokavimą ir 
japonų bei amerikiečių bendradar
biavimą karinėje srityje. 

Savo kelionės, kuri užtruks sa
vaitę, metu, JAV prezidentas taip 
pat apsilankys Pietų Korėjoje, Kini
joje ir Mongolijoje. 

Tikimasi, kad G. W. Bush para
gins J. Koizumi pratęsti japonų ka
rių, kurie nedalyvauja kovos veiks
muose, misiją Irake. 

Vadovai, kurie abu reiškia susi
rūpinimą dėl Kinijos karinių pa
jėgumų didinimo ir Siaurės Korėjos 
branduolinių ginklų programos, taip 
pat pasirašys susitarimą sumažinti 
JAV karių skaičių Japonijos pietinė
je Okinavva saloje, tuo pačiu metu 
skatinant JAV ir Japonijos pajėgų 
bendradarbiavimą. 

Baltieji rūmai perspėja, kad iš 
kelionės didelių permainų tikėtis 
neverta, tačiau ji parodys JAV svar
bą Azijos gyvenime. Tai pirmasis G. 
W. Bush vizitas šiame regione po to, 
kai jis buvo perrinktas. 

E U R O P A 

GENEVA 
Jungtinių Tautų (JT) vyriausioji 

žmogaus teisių atstovė Louise Ar-
bour pažymėjo, jog Uzbekistano teis
mas, kuris nuteisė 15 žmonių kalėti 
nuo 14 iki 20 metų, apkalt inęs juos 
sąmokslu, nebuvo sąžiningas. Uz
bekistano Aukščiaus ias is Teismas 
nuteisė kalėti nuo 14 iki 20 metų 
penkiolika žmonių, kal t inamų orga
nizavus maištą Andižan mieste, kurį 
nuslopinant gegužės 13 dieną šimtai 
taikių piliečių žuvo nuo vyriausybės 
kariuomenės kulkų. Teismas padarė 
išvadą, kad pirmosios grupės teisia
mųjų kaltė įrodyta procese, kurį kri
tikavo ta rp tau t inės teisių gynimo or
ganizacijos. L. Arbour pareiškime 
sakoma, kad yra daug priekaištų dėl 
teismo proceso sąžiningumo. 

BERLYNAS 
Vokietijos socia ldemokrata i 

(SDP) aiškia balsų persvara naujuo
ju partijos vadovu išsirinko Matthias 
Platzeck — rytinės Brandenburgo 
žemės premjerą. M. Platzeck, kuris 
yra pirmasis SDP vadovas iš buvu
sios komunist inės Rytų Vokietijos, 
pakeitė 65 metų Franz Muentefe-
ring, kuris sakė nesieksiąs perrinki
mo po to, kai partijos vadovybė ne
paisė jo nuomones dėl vieno svar
baus posto paskyrimo. 51 metų M. 
Platzeck neužims ministro posto pa
skirtosios kanclerės Angelą Merkei 
koalicinėje krikščionių demokratų ir 
SDP vyriausybėje, tačiau vaidins 
svarbų vaidmenį nus t a t an t naują 
partijos kursą po septynerių valdy
mo metų, kai šalies kancleris buvo 
Gerhard Schroeder. M. Platzeck iš
rinkimas reiškia, kad, turint omeny
je Brandenburge užaugusią A. Mer
kei, abiem pagrindinėms šalies par
tijoms vadovauja ,,rytiečiai". 

riai juos mušdavo, neleisdavo mie
goti ir valgyti, kankindavo elektros 
šoku, apšaudydavo guminėmis kul
komis ir gąsdindavo žeminančiomis 
egzekucijomis. Irakiečiai — Thahee 
Sabbar ir Sherzad Khalid — televizi
jai ABC sakė, kad buvo sulaikyti 
2003 metų liepą. Kalėjime jie buvo 
kankinami, o po kelių mėnesių pa
leisti be jokių kaltinimų. Jie buvo 
kalinami Abu Ghraib kalėjime ir bu
vusiuose Saddam Hussein rūmuose, 
kuriuose po jo nuvertimo įsikūrė 
JAV armija. Pasak televizijos, JAV 
kariai iš kalinių stengėsi išpešti in
formacijos apie S. Hussein, ir juos 
bausdavo, kai jų atsakymai juos nu
vildavo. Irakiečiai sakė, kad JAV 
kariai buvo nuvedę juos prie narvo 
su gyvu liūtu ir pagrasino įstumti 
pas liūtą, jeijie „neprisipažins". 

ANCHORAGE 
JAV prezidentas George W. 

Bush užsipuolė demokratus, teigian
čius, kad jis išpūtė karo su Iraku bū
tinybę, ir apkaltino juos siekiu per
rašyti istoriją mėginant laimėti poli
tinėje partijų kovoje. Kritiką Kong
reso nariams G. W. Bush pareiškė 
savo kalboje, kurią pirmadienį vaka
re sakė karinėje bazėje Aliaskoje, o 
jos ištraukas išplatino skrisdamas 
lėktuvu į Aziją. „Mąstantys žmones 
gali nesutikti su tuo, kaip buvo va
dovaujama karui, tačiau demokratai 
elgiasi visiškai neatsakingai, kai da
bar tvirtina, jog mes suklaidinome 
juos ir visus amerikiečius", — sake 
prezidentas. ,,Mano administracijos 
vadovai ir abiejų partijų nariai 
Kongrese matė tą pačią žvalgybos 
Irake informaciją ir padare išvadą, 
kad Saddam Hussein kelia grėsmę", 
— pabrėžė G. W. Bush. 

RUSIJA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Du buvę irakiečių kaliniai vienai 

JAV televizijai tvirt ino, kad JAV ka-

MASKVA 
Naujas Lenkijos URM vadovas 

Stefan Meller paragino Rusiją galu
tinai padėti tašką dvišaliuose san
tykiuose dėl „Katynės bylos". „Len
kijos ir Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijos sudarė darbo grupę su

dėtingiems klausimams spręsti . Mes 
dedame viltis į šį pokalbį ir tikimės, 
kad dialogas šia tema bus užbaigtas 
iki galo", — sakė S. Meller. „Aš, kaip 
privatus asmuo, viliuosi, jog didžioji 
Rusija t ikriausiai sugebės aiškiai 
pareikšti savo nuomonę šia tema, 
kad daugiau nebereikėtų prie jos su
grįžti", — pabrėžė S. Meller, kuris 
šiuo metu lankosi Rusijoje su vizitu. 
Pasak jo, Katynė — tai visos lenkų 
tautos tragedija. J is pažymėjo, kad 
lenkams iki šiol ne viskas žinoma 
apie nužudytus Sovietų Sąjungoje 
tėvynainius. „Žmonės, Stalino su
šaudyti Katyneje, buvo lenkų kari
ninkų žiedas, lenkų inteligentijos 
žiedas", — pažymėjo S. Meller. 

ARTIMIEJI RYTAI 
JERUZALE 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice pranešė, jog padėti ko
ordinuoti Izraelio ir palestiniečių 
saugumo pastangas paskir tas nau
jas JAV generolas. J i nurodė, kad ge
nerolas majoras Keith W. Dayton 
pakeis generolą leitenantą William 
Ward, kuris su koordinavimo misija 
į šį regioną buvo pasiųstas vasario 
mėnesį, kai Izraelis dar tik ruošėsi 
istoriniam pasitraukimui iš Gazos 
Ruožo. Šiuo metu generolas majoras 
K. Dayton vadovauja strategijų, pla
navimo ir politikos grupei JAV sau
sumos kariuomenės štabo viršininko 
pavaduotojo biure. Apie šį paskyri
mą C. Rice paskelbė ne t rukus po to, 
kai patvirtino, kad jai tarpininkau
jant Izraelis ir palestiniečiai susita
rė dėl didesnės judėjimo į Gazos 
Ruožą ir iš jo laisvės. 

TEL AVTV 
Izraelio premjero Ariei Sharon 

sūnus padarė kaltės pripažinimo pa
reiškimą rinkimų kampanijos finan
savimo skandalo byloje, kur i gali pa
kenkti premjerui prieš prognozuoja
mus pirmalaikius rinkimus. Deši
niosios pakraipos partijos ..Likud" 
par lamentaras Omri Sharon, kuris 
yra svarbus savo tėvo patarėjas, 
anksčiau sakė, kad įrodinės savo ne
kaltumą. Jis kaltinamas sukčiavęs, 
išdavęs pasitikėjimą ir melagingai 
liudijęs — už tokius nusikal t imus 
jam gresia kalėjimo iki septynerių 
metų bausmė. Premjerui kaltinimai 
nepateikti, tačiau skandalas jam su
darė keblumų. 

Japonijos princesė pradeda paprastos 
pilietės gyvenimą ATLANTIC 1-800-77 5-SEND 

Princesė Sayako 

Tokyo, lapkričio 15 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Vienintelė Japo
nijos imperatoriaus Akihito duktė 
princese Sayako antradienį per pri
vačią ceremoniją viename Tokyo 
viešbutyje ištekėjo už nekilmingo 
vyro ir prarado savo privilegijuotą 

imperatoriškosios šeimos nario sta
tusą. 

36 metų Sayako. kuri vilkėjo 
paprastą, ilgą baltą suknelę ir buvo 
pasipuošusi perlais, paskui 40 metų 
jaunikį Yoshiki Kuroda atsekė j ne
gausiai išpuoštą salę, kur įvyko tra
dicinė šintoistų ceremonija. 

Porą pasitiko šintoistų dvasi
ninkas baltais šilkiniais drabužiais: 
jungtuvių ceremonijoje dalyvavo 
maždaug 30 giminaičių. 

Ištekėjusi už miesto projektuo
tojo Y Kuroda. Sayako neteko savo 
titulo, imperatoriškųjų rūmų pra
bangą iškeitė į paprastą Tokyo outa. 
o oficialias princeses pareigas — į 
namų ruošą ir apsipirkimą. 

„Noriu išmokti įvairių naujų 
dalykų ir laukiu naujojo gyvenimo 
kaip Kuroda šeimos nare, tuo pačiu 
metu brangindama širdyje tą gyve
nimą, kurį gyvenau su Jų Didenybė
mis", — sakė Savako. 

www.atlarticexpresscorp.com 
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Paruošia Julija K. 

PADĖKOS DIENOS 
PIETŪS 

Gyvename Amerikoje, tad daugelis norime švęsti čionykštes šventes ir 
pasinaudoti jų tradicijomis. Viena labiausiai amerikietiškų švenčių yra 
Padėkos diena — Thanksgiving šventė. Jos tradicijos siekia pačius pirmuo
sius europiečius Amerikoje, kai j ie, išgyvenę sunkius įsikūrimo vargus ir 
naujame krašte sutiktus pavojus, pagaliau užsiaugino pirmąjį derlių ir, su 
draugiškų vietinių indėnų talka, suruošė vaišes, skirtas padėkoti Dievui už 
suteiktas gėrybes. Kaip ir mūsų Kūčios, Amerikos Padėkos diena turi savo 
tradicinius patiekalus: kalakutą, virtas arba troškintas daržoves (daugiau
sia 'rudenines, nes lapkričio mėnuo jau lapines daržoves buvo sušaldęs), 
moliūgus, spanguoles ir pan. Nors dabar ,,sezonai negalioja" ir parduotuvės 
pilnos įvairiausių vaisių, daržovių, mėsos, bet daugiau ar mažiau tebesi
laikoma tradicinių valgių. 

Gavau klausimų iš neseniai atvykusių į šį kraštą šeimininkių, kurios 
norėtų pagaminti ,,amerikietiškus Padėkos dienos pietus". Žinoma, viską 
smulkiai aprašyti užimtų ne vieną puslapį, bet bent apytikriai stengsiuosi 
tai padaryti. 

KALAKUTAS 

Dabar kalakutų galima parduo
tuvėse rast i ištisus metus — šaldytų 
ir šviežių. Padėkos dienos proga jie 
nebrangūs, parduodami įva i raus 
dydžio, dažniausiai šaldyti. Didelio 
skirtumo skoniui nesudaro, ar j is 
šaldytas, ar šviežias. Pastarojo 
nereikia atšildyti... 

Didesnių kalakutų — 12-15 sv., 
mėsos skonis geresnis, negu visai 
mažų. Jeigu šeima nedidelė, parduo
tuvėse galima paprašyti, kad su
šaldytą kalakutą mėsininkas per
pjautų per pusę (išilgai): vieną pusę 
kepti, o kitą gerai suvynioti ir laikyti 
šaldiklyje ki tam kartui. 

Atšildyti kalakutą ger iaus ia 
šaldytuve — truks maždaug 1-2 
paras. Jeigu norima greičiau atšil
dyti, prileisti virtuvės kriauklę šalto 
vandens, į jį panardyti ka lakutą 
(neišimtą iš plastmasinio įpakavi
mo) ir maždaug kas pusę valandos 
pakeisti vandenį, apvartyti. Mikro-
bangėje, jeigu kas turėtų tokią di
džiulę, kad kalakutas t i lptų, at
šildyti nepatar iama, taip pat jokiu 
būdu nepalikti sušaldyto kalakuto 
kambario temperatūroje, kad atsi
leistų. 

Atsileidusį kalakutą gerai nu
plauti iš lauko bei vidaus. Įtrinti 
druska. Sparnus užlenkti už nu
garos, kojas surišt i . Odą patept i 
aliejumi arba ištirpytu sviestu, už 
krūtinės odos, ją pirštais kiek pa
kėlus, įkišti smulkiai sukapotų 
sviesto gabaliukų. 

Aš niekuomet nededu įdaro į 
kalakuto vidų — geriau kepti atski
rai. Ne t ik paukštis greičiau iškepa, 
bet mažiau pavojaus, kad ne visai 
iškepusiame įdare atsiras bakterijų. 
Kad būtų geresnis mėsos skonis, į 
kalakuto vidų paprastai įmetu 
10-15 džiovintų slyvų. 

Kalakutą įdėti į keptuvą, kurio 
kraštai yra bent 4-5 colių aukštumo. 
Kepti iki 325° F įkaitintoje orkaitėje 
tiek ilgai, kiek nurodoma ant įpa
kavimo. Pvz.: be įdaro 10-18 sv. 
dydžio kalakutas iškeps per 3 arba 3 
ir 1/2 vai.; prikimštas — keps viena 
valanda ilgiau: 18-22 sv. paukštis 
keps 3 ir 1/2-4 vai., su įdaru — vie
ną valandą ilgiau ir pan. 

Ar kepantį kalakutą uždengti? 
Kai kas pataria — taip, kai kas — 
ne. Kad per daug neparustų ir ne-
išdžiūtų krūtinė bei šlaunelių vir

šus, galima iš folijos padaryti „pa
lapinę" ir pridengti, bet „neap
kamšyti". Kai kurios šeimininkės 
pataria pirmąją kepimo pusę ka
lakutą keptuve laikyti krūtine že
myn, tuomet visos mėsos sultys į ją 
subėga ir „balta mėsa" yra sultin-
gesnė. Tačiau nelengva karštą didelį 
paukštį vėl atversti krūtine į viršų! 
Galima kepant aplaistyti keptuve 
susidariusiomis sultimis, pasinaudo
jant ne šaukštu, o plastmasine pom-
pele (baster), kurios šiuo metu visur 
parduodamos. Aš papras ta i prie 
kalakuto, maždaug valandą prieš 
baigiant kepti, pridedu nuskustų, 
nesupjaustytų morkų. Jos gerai 
iškepa ir turi puikų skonį, t inka prie 
mėsos. 

Į d a r a s 
Galima pirkti džiovintos duonos 

kubelių su prieskoniais (stuffing 
bread), jau paruoštų įdarui. Galima 
pavartoti ir paruoštus įdarui „Sto-
vetop stuffing" produktus, skirtus 
paukštienai. Kai kurie jų yra visai 
skanūs. Galima pasigaminti savo, 
tuomet prieskonius nustatome pagal 
skonį. 

Įdaras paprastai susideda iš 
pastovėjusios — kelių dienų senumo 
— baltos duonos (be plutų) kubelių, 
sukapoto saliero lapkočio, maltų 
pipirų, džiovinto šalavijo (sage), viš
tienos sultinio, t ruput į ka r š t ame 
aliejuje arba svieste pakepinto svo
gūno. Galima jį paskaninti baltu, 
nesaldžių vynu, įberti paprikos mil
telių, įdėti kapotų graikinių riešutų 
(walnuts) arba sukapotų kinietiškų 
kaštonų (chesnuts) iš skardinukės. 
Čia kiekvienos šeimininkės reikalas. 

Įdarą sudėti į atskirą keptuvą, 
aplaistyti sultimis, atsiradusiomis 
prie kepamo kalakuto, uždengti ir 
kepti toje pačioje orkaitėje. Prieš 
baigiant kepti, atidengti viršų, kad 
gražiai paruduotų. 

Ki toks įdaras 
8 riekutės kvietinės su razinomis 

duonos (whole-wheat raisin bread), 
truputį pagruzdintos (toasted) ir 
supjaustytos nedideliais kubeliais 

1 šaukštas sviesto 
1 šaukštas aliejaus 
8 nedideli žalieji svogūnai arba 

„shallots" — tik baltoji dalis, be 
laiškų 

1/4 puod. apelsinų sulčių 
1/4 puod. vištienos sultinio 
1 šaukštas paruoštų Dijon 

garstyčių 

1/2 šaukštelio džiovinto šalavijo 
(sage) 

1/2 šaukštelio džiovintų čiobre
lių (thyme) 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 šaukštelio muskato riešuto 

(nutmeg) 
2 vid. dydžio rūgštūs obuoliai, 

smulkiai supjaustyti arba sutar
kuoti 

Duoną sudėti į dubenį, įkaitinti 
sviestą ir aliejų keptuvėje, sudėti 
svogūnus ir pakepti 3 min., tuomet 
įmaišyti obuolius ir pakepti 5 min. 
Nuimti nuo ugnies, įmaišyti likusius 
p roduktus ir užpilti an t duonos. 
Sumaišyti , kol visa duona pasidarys 
drėgna. Sudėti į kiek riebaluotą kep
tuvą ir pakepti orkaitėje 15-20 min. 
Galima paruošti iš anksto ir laikyti 
šaldytuve. 

Priedai 
Prie mėsos galima patiekti bul

vių košę arba biriai išvirtus ryžius. 
Je igu ryžiai nėra greito virimo 
(instant), verdant pavartojama du
kar t daugiau vandens, kaip ryžių. 
Pvz., 2 puod. vandens, 1 puodelis 
ryžių. Verdant įberti kiek druskos ir 
įmesti gabaliuką sviesto. Ryžiams 
papras ta i reikia 15—20 min. (nuo 
užvirimo), virti uždengtus ir nenu-
denginėti puodo. Išvirusius palai
kyti 2 -5 min., tuomet šakute 
sumaišyti , kad būtų birūs. Jeigu 
išverdame per daug ryžių, juos ga
lima supilti į plastmasinius mai
šelius ir sušaldyti. Ryžiai nepraran
da skonio nei formos ir atšildyti yra 
tiek pat skanūs. 

Padažas 
Niekuomet nevartoju padažui 

skirtų kalakuto „organų" ar skysčio, 
įpakuoto kartu su paukščiu. Savo 
padažą pasidaryti nesunku. Kai 
iškeps mėsa ir ją išimsime iš keptu
vo, atsiradusius keptuve riebalus 
kiek galima nupilti, įpilti į keptuvą 
1-2 puod. vandens, pamaišyti, kad 
išsileistų „prikepučiai", tuomet per

košti per sietelį į puodą, įpilti vieną 
vokelį „Lipton ins tan t cream of 
chicken soup mix", gerai sumaišyti , 
užvirti. Galima įdėti konservuotų, 
sukapotų, nuvarvintų grybų. Patik
rinti , ar pakanka prieskonių — 
sūrumo. Jeigu padažas per skystas, 
1/4 puod. šalto vandens išleisti 
šaukštelį krakmolo ir pamažu, vis 
maišant, pilti į padažą, kol bus nori
mo tirštumo (jei pasidarytų per t i rš
tas, įpilti šalto vandens ir vėl užvir
ti). 

Spanguolės 
Lengviausia nupirkti paruoštų 

spanguolių (cranberry sauce), ati
daryti skardinukę ir patiekti prie 
mėsos. Tačiau šiuo metu parduotu
vėse yra daug šviežių spanguolių, 
tad galime pasigaminti savo „sauce". 
Štai paprasčiausias receptas. 

1 puod. cukraus 
1 maišelis šviežių spanguolių 

(gali būti ir šaldytos) 
1 puod. vandens 
Puode sumaišyti cukrų ir van

denį, kol cukrus iš t i rps. Užvir t i , 
suberti spanguoles, vėl užvirti, su
mažinti liepsną ir, retkarčiais pa
maišant, virti 10 min. Po to nuimti 
nuo viryklės, atvėsinti ir padėti į 
šaldytuvą. 

Arba kitas receptas. 
1 dėžutė (3 uncijos) braškių sko

nio želatinos 
1 puod. verdančio vandens 
1 puod. šalto vandens 
1/2 puod. šviežių arba šaldytų 

spanguolių, smulkiai sukapotų 
1 puod. sukapotų obuolių 
1/2 puod. graikinių riešutų (wal-

nuts) 
Dubenyje ištirpinti želatiną ver

dančiame vandenyje, supilti šaltą 
vandenį ir palaikyti šaldytuve, kol 
pradės stingti . Įmaišyti obuolius, 
spanguoles ir riešutus, sukrėst i į 
formą ir atšaldyti, kol visiškai sus
tings. Šį receptą galima padvigubin
ti. 

B u s d a u g i a u 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
| r a h = ^ i First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— S670-S710; 
2 mieg. — $770-$810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

STASYS CONSTRUCTION 

(VAIRUS 
* Moteris ieško (perka) darbo su gyveni
mu žmonių priežiūroje. Tel. 773-807-
4472. 

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

* Moteris gaii prižiūrėti vaikus ir pagy
venusius žmones arba pakeisti naktimis. 
Siūlyti ]vairius variantus. Tel. 815-609-
3465 arba 815-531-2031 

* Moteris ieško senelių priežiūros dar
bo. Kalba angliškai, vairuoja automobilj. 
turi patirties ir rekomendacijas. Tel. 773-
374-1324 

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

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

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

PASLAUGOS 

- - • * • - . * 

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 VVest 95th St., 

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

* Dažytojas ieško darbo, gali profesio
naliai ir nebrangiai išdažyti jūsų butą ar Skelbimų skyriaus 
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1993 metais, man gyvenant 
Lietuvoje, iš Amerikos atvyko mano 
geras draugas. Abu džiaugėmės 
a tg imusia Lietuva, nors valdžią 
laimėjus LDDP, kurioje vyravo 
senieji komunistai, tą džiaugsmą 
šiek t iek ir kartino. Bet mus abu 
guodė, kad tai tik pereinamas laiko
tarpis , nes auga, bręsta , mokosi 
nauja kar ta , be sovietinio raugo, 
laisvoje tėvynėje. Ja i jau prievarta 
nebrukama okupanto kalba, neper
šama melu persunkta istorija, lite
ratūra, visokie socialistiniai realiz
mai. Vieną kartą mums besivaiši-
nant ir šiek tiek „padauginus", mano 
draugas susigraudino. Pergyvenąs 
j is , kad jo abu sūnūs auginti lietu
viškai, vedė amerikietes. Kai jis ma
to tokias gražias lietuvaites, siekian
čias aukštojo mokslo, nors gyve
nančias skurdžiomis studentiškų 
bendrabučių sąlygomis, bet visada 
skoningai apsirėdžiusias, jam be 
galo graudu, kad sūnūs sukūrė šei
mas prieš Lietuvai atgaunant ne
priklausomybę. 

Ilgainiui, gyvenant Lietuvoje 
mane pradėjo stebinti gausėjantys 
laikraščiuose įvairūs skelbimai, siū
lantys palydoves, na ir tėvų skundai 
apie pagrobtas dukras ir išvežtas į 
užsienį dirbti prostitutėmis. Dažnai 
tos pavardės būdavo slaviškos ir 
gėda prisipažinti, bet mane tai nura
mindavo. Be to, prie Vilniaus auto
buso stoties ne kartą mačiau jas 
besisiūlančias rusiškai. Deja. Kartą 
mane dienos metu bežingsniuojantį 
Gedimino prospektu, sustabdė jauna 
mergina siūlydama pasilinksminti. 
Man, jaunystėje tarnavusiam JAV 
marinuose ir išsitrankiusiam po cen
trinės Amerikos ir Viduržemio uos
tus, toks siūlymas nebuvo staigme
na, bet ten jas jau iš apangos ir dažų 
buvo galima atpažinti ir aš buvau 
jaunas bernas, o čia buvau artėjantis 
prie septyniasdešimtmečio, o ji -
skoningai apsirengusi, graži jauna 
mergina ir... kalbanti lietuviškai. 

Kartą Vilniuje, Vyriausybės rū
muose susipažįstu su vokiečiu, 
atvykusiu verslo reikalais į Lietuvą. 
Nesigaili jis komplimentų lietu
viams, bet mane nemaloniai nutei
kia viena jo pastaba. Jis niekaip 
negalįs suprasti, kaip tokios gražios 
lietuvaitės, atrodo ir išsimokslinu
sios ir nepriekaišt ingai įdomios 
pokalbiuose, taip save nusipigina. 
Jis ir net jo senyvo amžiaus kolegos, 
susilaukia iš jų tiesiog neįtikėtinų 
pasiūlymų. Nepajuntu, kaip mintyse 
grįžtu į savo jaunystę Vokietijoje, 
Gross Hesepe pabėgėlių stovyklą. 
Ten buvo įsikūrę keli šimtai lietuvių 
šeimų ir štai vieną dieną atvyko apie 
šimtinė jaunų lietuvių vyrų, tar
navusių vokiečių kariuomenėje ir 
paleistų iš belaisvių stovyklos Bel
gijoje. Mūsų stovykloje jie buvo 
apgyvendinti viename barake, kurį 
mes pavadinome „žirgynu". Vyrai 
nebūtų vyrai. Ne kartą stovyklos 
lietuvių policija išsivesdavo iš „žirgy
no" barako „apsinakvoti" atvyku
sias vokietaites. Pamenu su kokia 
panieka žvelgdavau tuo laiku į vo
kietes ir kaip didžiavausi mūsų 
merginomis, svajodamas sukurti tik 
lietuvišką šeimą. Juk tada gyveno
me tikrai skurdžiose sąlygose, bet 
bent mūsų stovykloje, nežinau nei 
vienos, kuri būtų save pardavinė
jusi. Atvykus į Ameriką mūsų jauni

mas važinėdavo tolimiausius nuo
tolius aplankyti pažįstamus, susi
pažinti , sus idraugaut i . Ir ne t ik 
Amerikoje. Kanadoje vaikinai, ati
dirbę medkirčiais, merginos tar
naitėmis, skubėjo į lietuvių telki
nius, ieškojo pažįstamų, naujų drau
gų, draugių, norėdami sukurti lietu
viškas šeimas. 

Vėl grįžtu į gyvenimą Lietuvoje. 
Vedžiau tokį padriką dienoraštį, 
rašydamas pagal savo nuotaiką. Štai 
skaitau: „...Palangoje pajūry - šlapių 
marškinėlių ir gražiausių užpa
kaliukų konkursas. Gausiai susirin
kusios publikos džiaugsmui, konkur
so dalyvių netrūksta. Merginos lais
tomos vandeniu, kad išryškėtų jų 
kūnų privalumai, viena kita visai 
apsinuogina... 

...Sekmadienį Palangos bažny
čia pilnutėlė žmonių. Per apšlaks
tymą skamba choras: „Apšlakstyk 
mane, Viešpatie, vandeniu, ir būsiu 
tyras: nuplauk mane ir pasidarysiu 
baltesnis už sniegą". 

„Apšlakstyk mane, Viešpatie, 
vandeniu, ir būsiu tyras..." skamba 
bažnyčioje ir motinos glaudžia prie 
savęs jaunuosius. Ar išaugs iš jų 
nauja karta? Ar šios mergaitės su 
žolynų vainikėliais taps šlapių 
marškinėlių ir gražiausių užpaka
liukų konkursų dalyvėmis ir šokė
jomis Arabų Emiratuose? Ar berniu
kai taps nusikals tamų grupuočių 
nariais ir griežto režimo kolonijų 
įnamiais? 

Apšlakstyk, Viešpatie, Lietuvą 
vandeniu, kad ji būtų tyra..." Deja, 
to tyrumo nesimatė. Spaudoje gau
sėjo motinų skundai prieš Lietuvos 
policiją, per mažai dėmesio krei
piančią į merginų grobimus, o už
sienio spaudoje žinių apie prosti
tutes iš Lietuvos. Pernai savo kalė
diniame laiške išsiuntinėtame pažįs
tamiems, rašiau: „... Ak, kaip kaitina 
motinos policiją, sužinojusios, kad jų 
dukros buvo neva prievarta išvežtos 
dirbti prost i tutėmis Emiratuose, 
Izraely, bet ką darė, kai jos, bū
damos nepilnametės, grįždavo namo 
paryčiais? Ką tėvai darė, matydami, 
kad niekur nedirbantis jų skusta
galvis sūnus, įsitaisęs mobilų tele
foną, važinėja vis kitokia mašina? 
Pasibaisėtinas a tsakymas į mano 
šiuos klausimus atsirado spalio 22 ir 
28 d. „Lietuvos ryte". Anot laik
raščio, tėvai lengvabūdiškai duoda 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Akių ligų specialistai 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

- Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 w 6 
Ghicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

sut ikimus neaiškioms „modelių 
agentūroms" išvežti nepilnametes 
dukras į Jungtinius Arabų Emyra
tus. Arabų šeichų orgijose paauglės 
dalyvauja su oficialiu tėvų leidimu, o 
eilinės prostitutės šį darbą pasiren
ka laisva valia. Vienas aus t r a s 
sąvadautojas tvirtinąs, kad vien tik 
Londone dirba apie septyni tūk
stančiai prostitučių iš Lietuvos. Anot 
jo: „Nemaža prostitutėmis dirbančių 
lietuvaičių baigusios aukštąsias mo
kyklas, kalba angliškai ir žino, kaip 
reikia elgtis prabangiuose restora
nuose". Toliau rašoma: „Kai 'Lietu
vos rytas' išspausdino Vienos stripti
zo klube 'Maxim' prost i tutėmis 
dirbančių lietuvaičių nuot raukas , 
dauguma šių merginų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų auditorijose... 70 
procentų, dirbančių prostitutėmis, 
kremta teisės mokslus..." 

Tad ar skurdas verčia tas mer
ginas pardavinėti save? Juk, ačiū 
Dievui, Lietuva ne Centrinės Ame
rikos salos, ne Filipinai, ne Afrikos 
kraštai... Jei jos lanko ar lankė aukš
tąsias mokyklas, tai tikrai gali susi
rasti normalų darbą, jei ne Lietuvoje, 
tai užsienyje. Tai kodėl? Atsakymas 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

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

630-941-2609 

to pačio laikraščio „Laiko ženkluo
se": noras daug ko turėti , daug gauti 
ir gaut i viską iškart . 

Perska i tęs „Lietuvos ryto" abu 
numer ius ir pasibaisėt inus skaityto
jų k o m e n t a r u s internete , pajuntu 
skaudulį krūtinėje. Mintyse tiesiog 
regiu tuos tūkstančius jaunų mer
ginų iš mano mažutės Lietuvos. Jei 
jos grįš į tėvynę, kokios jos bus 
mokytojos, te is in inkės? J u k jos 
anksčiau a r vėliau sukurs šeimas. 
Kokios bus tos šeimos? Kokias mora
lines ver tybes jos įdiegs savo at
žaloms? 

Var t au savo prieš dešimtį metų 
Lietuvoje Vėlinių dieną rašyto dieno
raščio lapus . Buvau sujaudintas prie 
artimųjų kapų vakare suklupusių 
l ietuvių p a g a r b a ir meile miru
siems. Mirgančių žvakelių šviesoje 
ne vieno jų akyse mačiau ašaras. 
Tada paraš iau : „Ak, kad Visagalis ne 
tik nušluostytų mūsų ašaras , bet ir 
suteiktų lietuviui ryžto ir stiprybės 
gyventi ir gyventi dorai. Kad Lie
tuvos dukros nepaskl i s tų po pa
saulio v iešnamius , kad jos sūnūs 
ne tap tų savo ir savo brolių žudikais 
ir prievartautojais. . ." 

Čikagos l i t. mokyk los mok in ia i ir ju tėvai po NBA ..Chicago Bulis varžybų, vykusiu u i pknc 
je turė jo p rogos susi t ikt i ir p a b e n d r a u t i su Dar ium i Songaila. 

12 d . .Un i ted L e n t e r vaie 
i n d r e s T - > u f-ct I i o ̂  e s " u '..v t r. 

http://www.illinoispain.com
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Beverly Shores miestelis ir jo lietuviai 
Stambios knygos apie juos 

pasirodymo proga 

Daugumas čikagiečių, ypatingai 
seniau į šį kraštą atvažiavusieji, 
gerai prisimena Beverly Shores 
miestelį šalia Čikagos, Indiana vals
tijos ribose. Ten prieš pusšimtį metų 
Čikagos lietuvių būriai važiuodavo 
pailsėti, praleisti savaitgalius. Šio
mis dienomis į tą vietovę anksčiau 
minėtais tikslais jau mažai kas va
žiuoja, nes pranyko tie populiarūs 
vasarnamiai, kurie anksčiau vilioda
vo mūsų tautiečius. Tačiau ir šiuo 
metu ten gyvena nemažas būrys lie
tuvių, įsikūrusių gražiuose namuo
se. Tai daugiausia pensijinio am
žiaus žmonės, atvykusieji iš Čikagos 
bei kitų miestų ir čia leidžiantys 
savo auksinius gyvenimo metus. 

Spalio pabaigoje mus pasiekė 
didelio formato knyga apie šią vie
tovę ir jos lietuvius — „Beverly 
Shores lietuviai prie Mičigano". Tai 
vilniečio Remigijaus Naužemio pa
rašytas 322 puslapių veikalas. 

Knygos pradžioje yra pateikta 
bendrų žinių apie JAV, Indianos 
valstiją ir patį Beverly Shores 
miestelį bei jo apylinkes. Autorius R. 
Naužemys — Vilniaus universiteto 
Sveikatos- ir sporto centro docentas, 
socialinių mokslų daktaras, Lietuvos 
sporto žurnalistų federacijos ir kitų 
organizacijų, savo trijų viešnagių 
Amerikoje metu (1996—1997, 2000 
ir 2002 metais) praleido nemaža lai
ko Beverly Shores vietovėje, rink
damas medžiagą savo būsimam dar
bui. Iš jos susidarė unikali knyga, 

Sos netiiri_nė viena kita lietuviais 

Remigijus Naužemys 

apgyventa vietovė Amerikoje (nemi
nint grynai lietuviškoms parapijoms, 
mokykloms ar pan. skirtų leidinių). 
Leidinyje — per šimtas nuotraukų 
(didelė jų dalis — spalvotos), kas šią 
knygą padarė dar įvairesne, įdo
mesne, labiau atkreipiančia skaity
tojo dėmesį. 

Knygos metrikoje sakoma: 
„Aprašoma JAV Indianos vals

tijos miestelio Beverly Shores gausi 
lietuvių bendruomenė, jos istorija, 
ypač tos kartos (DP), kuri atvyko po 
Antrojo pasaulinio karo. Akcentuo
jama visokeriopa (materialinė, mo
ralinė ir dvasinė) Amerikos lietuvių 
parama Lietuvai ir lietuviams, jų 
pastangos, kad JAV nepripažintų so
vietinės aneksijos, o pritartų kovai 

f E l £ V I Z U A 

ALTV NAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 -2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per C o m c a s t Cable 2 4 8 kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV lakias gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo 1 d. ir per Comcast Cable. 

Informaciją teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439 

už Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. Pasakojimas apie žymesnius šios 
bendruomenės narius, jų nuveiktus 
darbus. Per nedidelę lietuvių koloni
ją bandoma parodyti visos pokario 
išeivijos visuomeninę, politinę ir 
darbinę veiklą, santykius su ame
rikiečiais ir su Lietuvoje likusiais 
kraštiečiais, dideles pastangas iš
saugoti lietuvybę, reikštis įvairiose 
organizacijose. Atskleidžiami Be
verly Shores miestelyje gyvenančių 
lietuvių gyvensimo vingiai, daugelio 
jų sunkus traukimasis į Vakarus, 
nelengvas įsikabinimas į prieglobstį 
suteikusios šalies žemę, gyvenimą, 
kultūrą". 

Įdomios apybraižos apie 
lietuvius 

Daugumą medžiagos sudaro 
ilgesnės (kai kurios daugiau nei de
šimties puslapių ar trumpesnės apy
braižos) apie Beverly Shores lietu
vius. Platokai pažymėti 27 asmenys, 
pradedant vyriausiu amžiumi — 97 
metus sulaukusiu dr. Jonu Meš
kausku (asmenys čia išdėstvti ne ai-
fabeto tvarka, bet pagal amžių). 

Knygos herojais tapo: Jonas Ka
valiūnas, Vytautas Kasniūnas, Jo
nas Jurkūnas, Zenonas Puzinaus-
kas, dr. Gediminas Balukas, dr. 
Meilutė Biskienė (Indreikaitė), Vy
tautas Peseckas, Eugenijus Bartkus, 
Kazys Skaisgirys. Ada Sutkuvienė 
(Korsakaitė), dr. Jonas Račkauskas 
ir kiti. Apie kitą būrį Beverly Shores 
gyvenusių ar gyvenančių tautiečių 
rašoma kiek mažiau. Tai žmonės su 
kuriais knygos autorius negalėjo 
pasikalbėti (kurie išėję Anapilin su 
kai kuriais autorius nesusitiko). 

Visos apybraižos ar kita medžia
ga yra pateikta įdomia, neenciklope-
dine, daugiausia atpasakojimų for
ma, kas daro knygą nenuobodžia jos 
skaitytojui. O jų turėtų atsirasti 
nemažai — ne vien tik ten apra
šomieji ar jų šeimos bei draugai, bet 
ir platesnis lietuvių visuomenės bū
rys, kurie domisi Amerikos lietu
viais, jų veikla. Tai, iš tikrųjų, reta, 
istorinė knyga. 

Šiame trumpame knygos pris
tatyme nepajėgėme papasakoti viso 
jos turinio, kuriame taip pat plačiai 
atsispindi ir Beverly Shores lietuvių 
klubas, BALFo Beverly Shores sky

riaus veikla, Beverly Shores lietuvių 
religinis gyvenimas (plačiai atžymimi 
lietuviai kunigai, kurie rūpinosi šios 
vietovės tautiečių sielovada) ir kita. 

Kad ši knyga galėjo išvysti die
nos šviesą, autorius dėkoja: 

„Visiems, padėjusiems rengiant 
ir išleidžiant šią knygą. Pirmiausia 
— patiems Beverly Shores lietu
viams, nuoširdžiai bendravusiems, 
pasakojusiems, aiškinusiems, gaišu-
siems laiką, o svarbiausia — parė
musiems knygos leidybą materialiai. 

Autorius kuo nuoširdžiausiai 
dėkoja Vilniaus universitetui, ypač 
jo rektoriui akad. Benediktui Juod
kai, prisidėjusiam prie knygos išlei
dimo, taip pat redaktoriui doc. dr. 
Jonui Šukiui, recenzentams doc. dr. 
Algiui Kasperavičiui, kunigui, visuo
menės veikėjui Antanui Saulaičiui, 
SJ, prof. hab. dr. Henrikui Šadžiui, 
žymiam žurnalistui, JAV visuome
nės veikėjui Edvardui Šulaičiui, 
Lietuvos Respublikos nusipelniusiai 
mokytojai Angelei Našliūnienei. 

Autorius džiaugiasi uždarosios 
akcinės bendrovės Mažeikių šilumos 
tinklų parama ir dėkoja direktoriui 
Jonui Jurkui už supratimą ir nuošir
dumą". 

O t 
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lietuviai 
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Čikagą ir jos apylinkes pasiekė 
tik vienetai šios knygos egzemplio
rių. Po mėnesio, kito jų turėtų atsi
rasti daugiau. Atrodo bus ir jos 
platesnis pristatymas lietuvių vi
suomenei, o tuo tarpu reikia turėti 
šiek tiek kantrybės. 

Edvardas Šulaitis 
ioooooooooooooooooooo«o«oooaoooooooooooocoeoooooooooooooooooooooo^^ 

Lietuvos Dukterų Čikagos skyrius parėmė „Draugą" 200 dol. 
auka. Esame nuoširdžiai dėkingi ir įvertiname šios kilnios labdaros orga
nizacijos dosnumą, kuris tiek dešimtmečių gelbsti visus, patekusius į 
sunkų gyvenimo laikotarpį. 
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Jonas Antanaitis iš Hot Springs, AR, kartu su „Draugo" prenu
meratos mokesčiu, atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 
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Juozas Kazlauskas, gyv. Waterbury, CT, atnaujindamas „Drau
go" prenumeratą, pridėjo 80 dol. auką. Dėkojame už šio mūsų skaitytojo 
dosnumą. 

ttmoooooooeoa moooooMioeoaoot <QOOOOOOOOOOOOO»OOQOOOW 
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Amerikos Lietuvių tautinė sąjunga per iždininką Oskarą 
Kremerį, parėmė „Draugo" leidybą dosnia 200 dol. auka. Esame didžiai 
dėkingi už dosnumą. 

„Siunčiu čekį už prenumeratą, o likusius pinigus — 'Draugo' 
išlaidoms. Labai man patinka, kad dabar mažesnis ir geriau skaityti, 
ypač patinka žinios iš Lietuvos ir kitos", rašo Prakseda Stirbys iš New 
Britain, CT. Nuoširdžiai dėkojame už auką ir gražius žodžius. 

X W 1 

Algis Šūkis, Gulfort, FL. parėmė „Draugo" leidybą 50 dol. auka. 
iinirai dekoiame 
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A f A 
DANIELIUS JARUŠEVIČIUS 
Mirė 2005 m. lapkričio 13 d., s u l a u k ę s 45 me tų amžiaus . 
Gimė Lietuvoje, K a u n e . Gyveno Shorevvood, IL. 
Nuliūdę liko: žmona J ū r a An tana i ty t ė - Ja rušev i č i enė ; duk

ros Giedrė ir E r ika J a r u š e v i č i ū t ė s ; m a m a Domicėlė Navickienė; 
seserys Nijolė J a n k a u s k i e n ė ir I r e n a B u š m i e n ė su šeimomis; 
uošvienė Auksė A n t a n a i t i e n ė ; sva inės Guoda, Daina , Gailė, 
Indrė su šeimomis; M o n i k a R i m k i e n ė bei k i t i g iminės ir ar t i 
mieji Amerikoje ir Lietuvoje . 

Velionis bus p a š a r v o t a s t reč iadienį , lapkričio 16 d. nuo 4 v. 
p.p. iki 9 vai . v. P e t k u s L e m o n t laidojimo namuose , 12401 S. 
Archer Ave. (art i Derby Rd.) , Lemon t . 

Laidotuvių apeigos įvyks ke tv i r t ad ien į , lapkričio 17 d. 9:30 
vai. r. Pe tkus Lemont la idoj imo n a m u o s e , iš k u r a.a. Danie l ius 
bus palydėtas į Pal . J u r g i o Matu la ič io misijos bažnyčią, kurioje 
10 vai. r. bus auko jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių bažnyčioje 
įvyks privačios la idotuvių ape igos . 

Nuoširdžiai kv ieč iame g i m i n e s , d r a u g u s ir paž į s t amus daly
vauti atsisveikinime. 

L i ū d i n t i š e i m a 

Laidot. direkt . Dona ld M. P e t k u s , tel . 800-994-7600 a rba 
www.pe tkus fune ra lhomes . com 

A f A 
VINCUI BRAZIUI 

mirus, širdingai užjaučiame mūsų mylimą draugę, 
dukrą RŪTĄ BRAŽYTĘ-RICCI, sūnus RIMANTĄ ir 
VIDMANTĄ su žmona NIJOLE, anūkus ir visą 
šeimą. 

„Dainavos" būrelio draugės: 
Aušra Gylytė-Karkienė 

Irena Buitkutė~Caldwell 
Regina Rauckinaitė-Labanauskienė 

Rita Garliauskaitė-Sakkab 
Sylvia Simaitytė-Krumplienė 
Virginija Griciūtė-Janušienė 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

Margumynai 

P A D Ė K A 3 
ALDONC RENOS BRAZDŽIONIENĖS 

(1912-2005) 
atminimui 
šeima prašė aukoti 
Jėzuitų gimnazijoms 
Vilniuje ir Kaune. 

Aldonos Brazdžionienės 
gyvenimą ir darbus 
pagerbdami 
Lietuvos jaunimui aukas skyrė: 

Vincent ir Dalia Anelauskai Los Angeles, CA. Danutė M. Baltutienė, Los An
geles, CA, Rymantė T. Barauskas. Glendale, CA, Elena Butkus, Los Angeles, CA, 
Bronė Dzenkaitienč, Glendale, CA, Gražina ir Viktoras Griniai. San Diego, CA, 
Viltis ir Gediminas Jatuliai VVoodland Hills, CA, Simona Valančiūtė-Kaušas 
ir Rolandas Kaušas, San Diego, CA, Gasparas Kazlauskas, Los Angeles, CA, Gin
tautas ir Audronė Kazlauskai, Vista, CA, Valeria Kazlauskas ir Birutė Vitė-
nas, Los Angeles, CA, Stasė Korienė, Santa Monica, CA, Vitalis J. Lembertas ir 
Brigitta Lembertas-Hopkins Santa Monica, CA, Gediminas ir Jina Leškiai 
West Hills, CA, Saulius ir Begina Lisauskai bei Gitą ir Edward Leighton, Enci-
nitas, CA, LB San Diego Apylinkė Encinitas. CA, Giedrė ir Stasys Milašiai, Carls-
bad, CA, Michael ir Sharon Moran Menifee, CA, Robert ir Marytė Newsom Be-
verly Hilisi CA. Alfonsą Pažiūrienč, Oak Park, CA, Antanas ir Dalilė Polikaičiai 
VVestlake Village, CA, Rimas ir Viktutė Siliūnai, Riverside, IL, Gražutė Sirutie
nė, Santa Monica, CA, Lucille Stadalninkienė Los Angeles, CA, Mikalina Stanči
kienė. Los Angeles, CA, Bronė Stočkienė, Los Angeles, CA, Romualdas Švai-
nauskas, Studio City, CA, Leonas ir Sigita Tomkai, West Hills, CA, Aldona Va-
lukonienė Glendale, CA, "Spindulys" ir Danguolė Varnas La Crescenta, CA, Al
dona ir Jurgis Venckunai Santa Monica, CA, Bronė Venckienė, Los Angeles 
CA, Juozas ir Jūratė Venckai, La Crescenta, CA, Elena Vidugirienė Rancho Palos 
Verdes, CA, Leokadija L Vilimienė, Los Angeles, CA, Eugenijus ir Irena Vilkai 
Valencia, CA, Gintautas ir Ramunė Vitkai, Rancho Palos Verdes, CA, Vytautas ir 
Vanda Zeleniai Reseda, CA, Ramunė ir Romas Žemaitaičiai, Los Angeles, CA 

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. 
Jūsų aukos yra skirtos mokinių stipendijoms ir svarbiems gimnazijų 

jaunimo projektams. 
L ^ v "Lithuanian Jesuits Fathers-Baltic Project", 12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439 /&* 

A t A 
VINCAS BRAZYS 

Mirė 2005 rn. lapkričio 14 d. 
Gyveno St. Pe tersburg , FL. 
Gimė 1912 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs Rimantas ir Vidmantas su žmona Ni

jole, dukra Rūta , anūkai Tadas , Matas ir Erikas, anūkė Audra 
bei kiti artimieji . 

L i ū d i n t i š e i m a 

* ^ — ^ — . . . . i . - ^ ^ — ^ » — 

GALI BE LAIKRODŽIO 
NUSTATYTI LAIKĄ 

28 metų amžiaus Irako gyvento
jas Majid Jeyad Kazim turi nuos ta
bių sugebėjimų. Vyras, gyvenant is 
nedideliame Sejid Dudžeilio ka ime, 
gali be laikrodžio nustatyti laiką se
kundės tikslumu. Beje, kad tai pa
darytų, jam nėra jokio reikalo žiūrėti 
į dangų. 

Nuostabius Majid sugebėjimus 
pastebėjo dar Saddam Hussein spe
cialiųjų tarnybų darbuotojai. Ypa
tingas ceremoningumas j iems nieka
da nebuvo budingas, todėl, kad pa
tikrintų jaunuolio sugebėjimus, jie jį 
tiesiog uždarė kelioms d ienoms į 
belangę kamerą. Po to vyras buvo 
išvestas ir paklaustas, kelinta dabar 
valanda. Majid nesutriko ir nurodė 
laiką sekundės t iks lumu. Po to 
„eksperimentuotojai" paleido jį į 
laisvę. 

Nors irakietis turi unikaliu su
gebėjimu, JIS gyvena skurde. Majid 

nežino, kaip paaiškinti šią gamtos 
dovaną, bet dar vaikystėje jis paste
bėjo, kad iš baklažanų pagamintas 
valgis priverčia jo „vidinį laikrodį" 
kelias minutes vėluoti. Beje, šių dar
žovių j a u n a s vyras neatsisako, ka
dangi po kurio laiko jis visiškai at
gauna savo unikalius sugebėjimus. 

Elta 

PADAVĖ Į TEISMĄ 
RUSIJOS HIMNĄ 

Rusų rašytojas ateistas* Alek-
sandr Nikonov kreipėsi į Rusijos Fe
deracijos Konstitucinį teismą, pro
tes tuodamas prieš valstybinio himno 
eilutę, kurioje Rusija vadinama „Die
vo saugoma šalimi". 

A. Nikonov yra Maskvos ateistų 
draugi jos p i rmininkas , bet savo 
skundą j is padavė kaip privatus 
asmuo. Jo manymu, šis himono frag
mentas pažeidžia du Knnstitucuos 
s traipsnius: 14-ąįį, skelbiantį, kad 
Rusija yra pasaulietine valstybe, ir 

13-ąjį, deklaruojantį ideologinį pliu
ralizmą ir draudžiantį vienos valsty
binės ideologijos dominavimą. „Ieš
kinys tikriausiai bus atmestas, bet 
tai bus ne pabaiga, o pradžia", — pa
reiškė A. Nikonov per spaudos kon
ferenciją. 

Anot eksperto Lev Levinson iš 
Maskvos žmogaus teisių instituto, 
klerikalizacija Rusijoje tapo proble
ma. „Ji akivaizdi kariuomenėje, mo
kyklose ir valstybinėse institucijose", 
— sakė jis. Ekspertas pareiškė re
mias A. Nikonov iniciatyvą, kadangi 
svarbu pradėti diskusiją visuomenė
je . Stačiatikybė yra dominuojanti 
religija Rusijoje. Komunistiniais lai
kais valdžia nuolat kovojo su ti
kėjimu, propaguodama ateizmą. Da
bar daugelis Rusijos piliečių grįžta 
prie religijos, užpildydami ja atsira
dusią ideologinę tuštumą. 

1997 metais Rusijos parlamen
tas priėmė prieštaringą įstatymą, 
suteikiant; pirmenvbe stacia^ikvbe: 
ir ribojantį „netradiciniu" religijų 
teises. Prezidento Vladimir Putin 

valdymo metais Rusijos stačiatikių 
bažnyčios vaidmuo visuomenės gy
venime gerokai padidėjo. 

BNS 

MIEGA SU 
KROKODILU 

Vienas tailandietis tvirtina, jog 
jo naminis krokodilas yra toks ra
mus, kad lovoje atstoja jam pagalvę. 
Prekeivis kava Prayoon Thongjorn šį 
roplį prieš šešerius metus nusipirko 
iš vienos krokodilų fermos. 

Pasak jo, krokodilas, vardu Ai 
Khang, yra puikus „sarginis šuo", 
tačiau namuose yra visiškai romus, 
praneša laikraštis „Phuket Gazette". 
43 metų P. Thongjorn su krokodilu 
miega po tuo pačiu tinkleliu nuo ma
šalų ir net pasinaudoja juo, kaip pa
galve. Vyras prie krokodilo nebijo 
paguldyti ir savo sūnaus. 

Ai Khang kiekvieną dieną susė-
To užtenka, kad jis 
*u> BNS 

-;.-
h lutu .-veikas ir s* 
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ČIKAGOJE 

• B r o n i u s Juode l i s (Darien, IL), 
turintis nemažai visuomeninių pa
reigų, pasitraukė iš Lietuvių žurna
listų sąjungos valdybos ir nebe
perims iždininko pareigų. 

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

• M a r q u e t t e Park Lietuvių namų 
savininkų draugija lapkričio 18 d.; 
penktadienį, 6 vai. v. visus maloniai 
kviečia atvykti į susirinkimą, kuris 
vyks Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje (6820 S. Washtenaw). 
Bus pranešimai bei pasitarimai šį 
lietuvių rajoną liečiančiais klausi
mais. Visi nariai kviečiami ir laukia
mi. Po susirinkimo — vaišės. 

• P r i e š dešimt m e t ų „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 pro
ga visiems draugiškai pabendrauti . 

• A t e i t i n i n k ų Š a l p o s fondo m e 
tinis narių susirinkimas ir lėšų telki
mo vakarienė vyks šių metų lap
kričio 19 d., šeštadienį, Ateitininkų 
namuose, Lemont. Fondo nar ių 
metinis susirinkimas vyks apatinėje 
Ateitininkų namų salėje. 3 vai. p.p. 
registracija, po jos — šv. Mišios už 
mirusius ASF narius. Po Mišių — 
metinio susir inkimo a t idarymas , 
kuriame bus skaitomi tarybos ir 
valdybos pirmininkų pranešimai , 
revizijos komisijos pranešimas, bus 
renkami trys ASF tarybos nariai ir 
trys revizijos komisijos nariai. 6 vai. 
v. viršutinėje Ateitininkų namų salė
je — pabendravimas ir vakarienė. 
Vakaro programą atliks Daina 
Fisher, Adomas Daugirdas ir Neri
jus Aleksa. Norintys dalyvauti vaka
rienėje, prašome skambinti Pranutei 
Domanskienei tel. 708-246 -0049. 

• Iki Lietuvių o p e r o s r u d e n s po
kylio liko tik kelios dienos. Rengėjai 
su dėkingumu pastebi, kad salėje 
stalai kone visi užsakyti. Tačiau dar 
yra pavienių ir mažesnėms gru
pelėms vietų, kurias galima užsisa
kyti paskambinus Jurgiui Vidžiūnui 
tel. 773-767-5609. Taip pat prašome 
visų, kurie dar nesugrąžino loterijos 
šaknelių, kuo skubiau tą padaryti — 
paremsite Lietuvių operą, o gal ir 
laimė jums bus skirta. Kaip žinia 
vajaus pokylis vyks šeštadienį, lap
kričio 19 d., Jaunimo centre. 5600 S. 
Claremont Ave., Čikagoje. Kokteiliai 
— 6:30 vai. v., vakarienė — 7:30 vai. v. 

• Lapkr ič io 20 d. Č ikagos ramo-
venai. talkinant birutietems ir šau
liams, rengia 87 m. Lietuvos kariuo
menėn a tkūr imo sukakties pami
nėjimą Saulių namuose. Iškilmingos 
pamaidos prasidės 10:30 vai. r. tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Minėjimas Šaulių 
salėje prasidės 12:30 vai. p.p. Pag
rindinis kalbėtojas — Lietuvos Res
publikos Vyriausybes kanceliarijos 
Nacionalinio saugumo skyriaus ve

dėjas Stasys Knezys. Kviečiame vi
sus gausiai dalyvauti. 

• L a p k r i č i o 20 d., s ekmad ien į , 
2 vai. p.p. Jaunimo centre programą 
rodys Bostono etnografinis ansamb
lis „Sodauto", įkurtas 1975 metais. 
Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" 
arba prieš koncertą prie įėjimo. Po 
koncerto kavinėje — vaišės. Ruošia 
JAV LB Kultūros taryba. 

• Kun. A n t a n a s G r a ž u l i s , S J , 
aukos šv. Mišias lapkričio 20 d. 1 
vai. p.p. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje. Visi yra kviečiami. 

• L i e t u v o s h u m o r o žva igždė Ar
tūras Orlauskas, geriausiai žinomas 
kaip ponas Zakarauskas, visus kvie
čia į naujos humoristinės programos 
„Meilės žaismas" pristatymą PLC, lap
kričio 20 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 

• L e m o n t o Soc . reikalų s k y r i u s 
lapkričio 23 d., trečiadienį, orga
nizuoja išvyką į Shakespeare Thea-
tre dieninį spektaklį. Itališka, spal
vinga, improvizuota, apkeliavusi vi
są 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., penktadienį , 
7 vai.-v. Čiurlionio galerijoje Jauni-

• mo centre jaunųjų dailininkų kon
kursui „Atgimusi Lietuva" atsiųstų 
darbų parodos atidarymas. Parodą 
atidarys Lietuvos Respublikos kul
tūros viceministras Faustas Latė
nas. Kūriniai bus premijuojami. Pre
mijų mecenatai — Lietuvių fondas, 
Klaipėdos kraš to žmonės įsteigė 
„Uostamiesčio prizą", tėvai jėzuitai, 
l i tuanist inės mokyklos direktorė 
Jūra tė Dovilienė. Po meninės dalies 
— pasisvečiavimas. 

• L a p k r i č i o 27 d., sekmadienį , 
3 vai. p.p. Jaunimo centre vyks 23-
oji Premijų šventė. Šventės pirmoje 
dalyje pagerbsime žurnalistą Ro
mualdą Kriaučiūną, dailininką Vy
tautą Virkau, muziką Antaną Skri
dulį, režisierę Iloną čiapaitę, radijo 
darbuotoją Kazį Gogelį, taut inių 
šokių mokytoją Antaniną Bulotienę. 
Specialia padėka bus atžymėtas 
Pranas Zapolis. Maloniai kviečiame 
visus atvykti į šią šventę ir pagerbti 
kūrybinguosius. Pasibaigus rengi
niams — vaišės. 

• Lapkr i č io 27 d., s ekmad ien į , 
3 vai. p.p. Jaunimo centre pirmą 
kartą pasirodys Lietuvos valstybinio 
operos ir baleto teatro solistas Arū
nas Dingelis. Akompanuos Manigir-
das Motekaitis. Bilietus galima įsi
gyti „Seklyčioje". 

• J a u n i m o c e n t r o t r a d i c i n ė va
karienė įvyks š. m. gruodžio 4 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 3 vai. 
p.p. šv. Mišias už mirusius centro 
narius ir rėmėjus atnašaus kun. 
Antanas Gražulis, SJ. Mišių metu 
giedos Margarita ir Vaclovas Mom-
kai. Meninę programą atliks dr. 
Vilija Kerelytė ir Algimantas Bar-
niškis. Bus gardi vakarienė, lai
mingų bilietų traukimas. Maloniai 
kviečiame užsisakyti svečių stalą ar 
pavienes vietas. Tel. pasiteiravimui: 
708-447-4501 ( Milda Šatiene) arba 
708-636-6837 * Anele Pocienė) 

• Mažosios L i e t u v o s fondas 
kviečia visus tautiečius įsijungti j 
mūsų narių gretas ir savo auka rem-

Gruodžio 2 d. „Gallery 415" vyks parodos 
„Forma ir spalva'" atidarymas 

Caūery 415 <Presents 

Torm andCobr 
ZkcemSer Z*- January 13l& 

Tai keturių amerikiečių dai
lininkų darbų paroda. Laura 
Myntti, jan ter Weele, Hanna 
Seiman ir Nancy Wise (Saggio) 
tikrai meistriškai valdo spalvas. 
Jų darbai - spalvų jūra. Jei jums 
patinka spalvos, jei jums apniu
ko rudeniškos dienos - nuvykite į 
parodą, tikrai nepasigailėsite. 

Parodos a t idarymas 
penktad ien į , g r u o d ž i o 2 d. , 

nuo 6 vai. v. iki 9 va!, v. 

Galerijos adresas: 415 N. LaSaile 
Street, 7th Floor Altr ium. 

Tel. pasiteiravimui: 312-245-5443. 
Galerijos darbo valandos: antradie
niais — penktadieniais nuo 10 vai. r. 
iki 5:30 vai. v. Šeštadieniais - nuo 12 
iki 5 vai. p.p. 

mrramtiKi0xxBusa>HixB, 

Skelbimai 

A d v o k a t a s 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
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 TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaile #2300 Chicago, IL 60603 
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 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
Valandos pagal susi tar imą 

• Tautinių šokių mokytojos 
a.a. J a d v y g o s Matula i t i enės 
atminimui Lietuvių Tautinių Šokių 
institutui buvo suaukota 1,910 do
lerių. Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukotojams. Irena ir Vytautas Alks
ninis, Ashford, CT; Gražina Vokie-
taitytė-Amoniene, Ashland, OR; 
Danutė ir Anthony Bobelis, Massa-
pequa Park. NY; Guoda ir Sigitas 
Bobelis. Somers. NY; Antanina Bu
lotienė, Centennial. CO; Ramutė ir 
Algirdas Česnavičius, Richmond 
Hiil, NY; Dalia ir Alfonsas Dzikas, 
W. Hartford. CT: Gražina ir Mamer
tas Erčius. Littie Neck, NY; Laima 
ir John Hood, New York, NY; Irene 
Ivaška, Monroe, CT: Vida ir Algis 
Jankauskas, Woodhaven, NY; Irena 
ir Viktoras Kirkyla, East North 
Port, NY; Danutė Krivickas. Clarks 
Summit, PA; Regina Kudzma, Great 
Neck, NY; Giedre Kumpikas. Hoilis 
Hills, NY; Teresė ir Algirdas Lands-

v&mm&i 

ti mUsų pastangas išleisti keturių 
tomų „Mažosios Lietuvos enciklope
diją'7. Tai yra originali ir universali 
enciklopedija, vengianti tarybinių 
enciklopedijų rašinių, sovietų bruk
tų terminų ir pavadinimų. Prašome 
siųsti aukas adresu: Mažosios Lie
tuvos fondas. 908 Rob Rov PI.. 
Downers Grove, IL 60516. Tel. pasi
teiravimui: 630-969-1316. 

•„Žal tvyks lės" kolektyvas stato 
Augustino Griciaus „Palangą", 10 pa-

bergis, Upper Marlboro, MD; Liudas 
Landsbergis, Lombard, IL; Sharon ir 
Andrevv Landsbergis. Hoboken, NJ; 
Antanas Matulai t is , Richmond Hill, 
NY; Lina Kaminskaitė-Mickevičie-
nė, Burl ingame, CA; J ū r a t ė ir Bro
nius Nemickas , Hunt ing ton , NY; 
Kęstutis Nemickas, Syosset, NY; Vi
da Penikas , Eas t Norwich. NY; Re
gina Norvaišai tė-Petrut ienė, West 
Hyannispor, MA; Jadvyga Regina, 
Rochester. NY; Virgilja ir Evaldas 
Remėza, Manhasset . NY; Ramunė 
Rimienė, Jamaica Plain, MA; Ritonė 
ir Teodoras Rudaitis . Lemont, IL; 
Nida ir Daniel Schmedlen: Aldona 
Senkus, Jamaica , NY; Liucilie S. 
Shotas, Oak Lawn, IL: Ligija Sima-
navičienė, Poughkeepsie, NY: Gied
rė ir Jonas S tankūnas , Cos Cob, CT; 
Rytas S tankūnas ; Tamara ir Darius 
S tankūnas ; Maria Vygantas, Great 
Neck, NY; Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė, Lemont, IL. 

veikslų, 2 dalių komediją. Premjera 
įvyks gruodžio 3 d., šeštadienį, 4 vai. 
p.p. J aun imo centre. Režisuoja šių 
metų LB Kultūros premijos laureatė 
Ilona Čiapaitė. Bilietai parduodami 
„Seklyčioje". 

• A T I T A I S Y M A S . L a p k r i č i o 12 
dienos Draugo fondo skiltyje po 
straipsniu „Draugo fondo narių XII 
suvažiavimas" praleis ta straipsnio 
autorės Nijolės Nausėdienės pavar
dė. Atsiprašome autorės. 


