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Atnauj inta opozicija — už sąžiningą politiką 

Prezidentas Valdas Adamkus (k) ir dešiniųjų opozicijos vadovas Andrius Kubi
lius. Tomo Bauro (ELTA) nu otr. 

Vilnius, lapkričio 16 d. (BNS) — 
Atnaujinta Seimo opozicijos dešinių
jų jėgų koalicija buriasi po kovos 
prieš „pokiliminę" politiką vėliava. 

Trečiadienį dvi Seimo frakcijos 
— Tėvynės sąjungos bei Liberalų — 
pasirašė susitarimą dėl bendro dar
bo parlamentinėje opozicijoje. Šį su

sitarimą abi frakcijos traktuoja kaip 
tęstinumą pernai gruodį pasirašyto 
susitarimo tarp tuometinių liberal-
centristų bei konservatorių. 

Koalicijos opozicijoje sutart į 
atnaujinę politikai sakė tikį, jog „šis 
žingsnis paskatins dar intensyvesnį 
opozicijos bendradarbiavimą", o at
naujinta koalicija taps branduoliu 
Seimo mažumas vienijant kovoje 
prieš valdančiųjų diktatą. 

„Tikiuosi, kad mūsų branduolys 
pajėgs kartu su visa opozicija su
stabdyti valdančiosios koalicijos ne 
tik klaidas, bet ir grubius Seimo sta
tuto laužymus", — frakcijų vado
vams pasirašius bendradarbiavimo 
sutartį sakė Seimo opozicijos vado
vas, konservatorius Andrius Kubi
lius. 

Seimo pirmininko pavaduotojo, 
Liberalų frakcijos nario Gintaro Ste
ponavičiaus teigimu, atnaujinta opo
zicijos koalicija taps atsvara „pokili-
minių žaidimų taisyklių įsigalėji
mui". 

„Koalicija vienys politikus, no
rinčius veikti atvirai, sąžiningai, sie-

Penktadalis visų imigrantų į Airiją — lietuviai 
Dubl in . lapkričio 16 d. (BNS; — 

Naujausiais duomenimis, iki spalio 
pabaigos prašymą leidimui dirbti Ai
rijoje gauti pateikė daugiau kaip 
150,000 imigrantų iš naujų Europos 
Sąjungos (ES) valstybių narių, iš ku
rių penktadalis arba 28,085 buvo lie
tuviai, rašo airių dienraštis ,,The 
Irish Independent". 

Vertinant pagal gyventojų ir imi
grantų skaičių santykį, imigrantų iš 
naujų ES valstybių narių skaičius 
Airijoje maždaug 10 kar tų viršija 
atitinkamą santykį Jungtinėje Ka
ralystėje. 

Naujausiais Londono duomeni

mis, iki birželio pabaigos į šią šalĮ at
vyko 232,000 imigrantų iš 10 naujų 
valstybių narių, tačiau teisę dirbti 
šalyje gavo vos 12,000. 

Airijoje prašymą gauti PPS (Per
sonai Public Service, asmeninį viešo
sios tarnybos) numerį — lietuviško 
socialinio draudimo pažymėjimo ati
tikmenį — pateikė daugiau kaip 
150.00 atvykėlių iš naujų ES valsty
bių narių. 

Tačiau Airijos gyventojų skaičius 
yra maždaug 15 kartų mažesnis ne
gu Jungt inės Karalystės. 

„Sumažinus" Didžiąją Britaniją 
iki to paties masto, paraiškas pateik

tų vos 15,300 zmomų, maždaug de
šimt kartų mažiau, palyginti su Ai
rija. 

Jungtinės Karalystės vidaus rei
kalų ministerijos duomenimis, dau
guma atvykėlių yra lenkai (180,000), 
lietuviai (33,000) ir slovakai 
(24,000). 

Be to, Londono duomenys paro
do, kad pirmąjį šių metų pusmetį 
imigracijos banga buvo aktyvesnė 
negu po ES plėtros 2004 metų gegu
žės mėnesį. 

Didžiausia imigrantų grupė yra 
lenkai (80,580), tuo tarpu antroje 
vietoje yra Nukel ta \ 6 psl. 

Seimo moterys nenori būti „vyrų žaisliukais'' 
Vilnius, lapkričio 16 d. <BNS) 

— Seimo moterys siūlo partijose 
diegti lyčių kvotų sistemą, tokiu bū
du siekiant atsikratyti vyrų ir mo
terų archajiško mąstymo politikoje, 
bei tikisi, kad per kitus Seimo rin
kimus moterų bus išrinkta daugiau 
nei vyrų. „Lyčių kvotos sistemą par
tijose turi 58 valstybės, o tokią Lie
tuvoje turi socialdemokratai. Pas 
juos partijoje moterys sudaro 20-50 
procentų. Neseniai pasiūliau 30 pro
centų moterų kvotą įdiegti Liberalų 
demokratų partijoje", — sakė libe-
raldemokratė Aušrinė Marija Pavi
lionienė. 

Tačiau prisipažino, kad į jos siū
lymą iš partijos vadovybės kol kas 
nebuvo jokios reakcijos. 

Kita Parlamentinės moterų gru-

kiant tų principų ir idealų, dėl kurių 
žmonės su viltimi kovojo už neprik
lausomybę ir dėl kurių atsisakymo 
šiandien nusisuka nuo domėjimosi 
politika", — sakė G, Steponavičius. 

Tėvynės sąjungos frakcijos se
niūnė Irena Degutienė pabrėžė, jog 
koalicijos opozicijoje partneriai pa
sirašė ne tik bendradarbiavimo, bet 
ir sąžiningos politikos propagavimo 
sutartį . 

„Mūsų susitarime pabrėžtos są
žiningos Nukel ta į 6 psl. 

Birutė Vėsaitė 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

pės narė Vincė Vaidevutė Margevi-
čienė teigė, kad ji nėra tokia drąsi, 
kaip kolege A. M. Pavilionienė, todėl 
Tėvynės sąjungoje nesiūlys įvedinėti 

moterų kvotų. Tačiau jai atrodo, kad 
„moterys geba susikalbėti ir dirbti, 
į traukdamos vyrus bei nesunkiai 
randa finansų. Kalbu apie nevyriau
sybines organizacijas, kurioms vado
vauja moterys", — patikslino V. V 
Margevičienė. 

Ji pasidžiaugė, kad šiandien 
bent dvi ministrės fKazimira Pruns
kienė ir Vilija Blinkevičiūtė) yra mo
terys. „Tačiau tai mažai. Kiti Seimo 
rinkimai turėtų baigtis aiškia mote
rų persvara", — sakė V. V. Margevi
čienė. 

B. Vėsaitės manymu, dabartine 
politika, pagrįsta „vienas kito ėdi
mu", „komisijomis" moterims yra 
nepriimtina. „Reikia, kad mūsų 
būtų daugiau ir kad netaptume vyrų 
politikos žaisliukais", — sakė ji. 

UŽSIENIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
5 V.ES r 63rd STREET • CMiCAGO, ILUNOIS 60629 
773-585-9500 • FAX: 773-585-8234 . WWW.DRAUCAS.ORG 

Lietuvių telkiniai JAV. 
Nesenstanti karta. 
Mažos tautos didelė 
tolerancija. 
BALFo direktorių 
suvažiavimas. 
Anglų kalbos pamokėlė. 
Padėkos dienos pietūs*. 
J an ina Degutytė — 
angliškai. 
Nori atgaivinti 
marksizmą. Čikagos 
ASD/Korp! Vytis 
kalendorius. Premijų 
šventė lapkričio 27 d. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.948 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO 
SĄJUNGAI — SĖKMINGIAUSI 

METAI 
2005 metų viduryje Kalifornijos 

valstijos kredito unijų "žurnalas 
„Credit Union Journal" Kalifornijos 
Lietuvių kredito sąjungos veiklą; 
pagal sukauptus indėlius ir finan
sinius rodiklius, įvertino antrąja 
vieta visoje Kalifornijoje, kurioje 
priskaičiuojama tūkstančiai tokių 
unijų. Tai didelis oficialus didžiau
sios lietuviškos finansinės įstaigos 
Kalifornijoje veiklos įvertinimas. 

Šie metai Kredito sąjungai yra 
patys sėkmingiausieji. Dar nepasi
baigus finansiniams metams, finan
sinė a taskai ta už spalio mėnesį pa
rodė puikius darbo rezultatus: Kre
dito sąjungos kapitalas šiandien yra 
45.4 milijonai dolerių, paskolų per 
dešimt mėnesių išduota 4.26 milijo
nai dol. O per visus 36 veiklos metus 
Kredito Sąjunga išdavusi 59.6 mi
lijonus dolerių paskolų. Spalio mė
nesį įvairių terminuotų indėlių pro
centai pakilo ir yra nuo 3.75 iki 5 
proc. 

Tokie rezultatai pasiekiami ne 
per vienerius metus. Tai didelis 
direktorių, valdybos ir darbščių tar
nautojų nuopelnas. Paskutiniame 
narių visuotiniame susirinkime di
rektorių taryba buvo išrinkta tokios 
sudėties: Albinas Markevičius — 
pirmininkas, Vytautas Čekanauskas 
— vicepirmininkas, Aleksas Baipšys 
— sekretorius, Laima Wheeler — 

iždininkė, Dalia Gricienė — narė. 
Tiksliai laikydamasi Kalifornijos 
įstatymų ir gerai žinodami rinkos 
poslinkius, direktorių taryba laiku 
daro tikslius sprendimus Kredito 
sąjungos veiklai. Tai būtina, nes di
dieji bankai dažnai vilioja klientus 
išpūstais pažadais, kurie visada yra 
labai laikini. Ne tik išlaikyti, bet ir 
padidinti narių skaičių tokiose var
žybose yra sunku. Kalifornijos Lietu
vių kredito sąjunga nuolat auga 
narių skaičiumi. 

Paskolų išdavimo sektoriuje dir
ba Vitalis Lembertas , Gediminas 
Leškys ir Jonas Talandis. Jų pareiga 
yra patikrinti, ar tiksliai laikomasi 
valdžios reikalavimų, išduodant as
menines, automobilių ir namų pirki
mo paskolas. Tiksliai patikrinti bū
simų paskolų gavėjų dokumentai 
sumažina nesėkmingos paskolos 
rizikos laipsnį. 

Priežiūros komitete dirba Ed
vardas Budginas, Vida Bruožis ir 
Asta Budginas. Kredito sąjungos 
tarnautojai, vadovaujami didelę dar
bo patirtį turinčios Laimos Wheeler, 
stengiasi kuo geriausiai aptarnauti 
kl ientus ir tiksliai vykdyti visus 
reikalavimus. Klientai daug finan
sinių operacijų gali atlikti telefonu, 
bet labai dažnai pasirenka galimybę 
atvažiuoti, neskubant išsiaiškinti, 
kas jiems rūpi. Dažnas pabrėžia, 

Sėkmingo darbo rezultatus aptarus gai i r ra ir pabendraut i - iš kairės: Regina 
Banionytė, Laima VVheeler, Albinas Markevičius Edvardas Budginas, Asta 
Budginienė, Dalia Gricienė ir Regina Gasparonienė. 

kaip malonu pabūt i lietuviškoje sąjunga, kur i a i priklauso tūkstan-
finansinėje įstaigoje. Per dvidešimt 
metų čia dirba Dalia Gricienė, ma
žiau — Regina Gasparonienė ir 
Regina Banionytė. 

Kalifornijos Lietuvių kredi to 
sąjunga yra auganti atsakinga fi
nansinė įstaiga. Nuolat tobulėjanti 
naujoji technologija priverčia keisti 
brangią elektroninę įrangą, įdiegti 
naujas sistemines ir aptarnavimo 
programas, kelti tarnautojų techninį 
lygį. Kredito sąjunga šiandien siūlo 
savo nariams ATM korteles, mokes
t ines sąskai tas , pensijų ir algų 
tiesioginius indėlius, įvairias pensi
jų taupymo IRA sąskaitas, papras
tus ir terminuotus indėlius, Ame
rican Express čekius, labai greitą 
pinigų pervedimą į bet kurią šalį, 
nemokamą gyvybės apdraudą iki 
2,000 dolerių (priklausomai nuo 
nario amžiaus). Daug problemų 
išsprendžiama, komunikuojant su 
klientais e-paštu arba Internetu. 

Kalifornijos Lietuvių kredito 

LA DRAMOS SAMBŪRIO 50 METŲ LEIDINYS 
ANT LAIKO SPARNŲ" 

šio telkinio Dramos sambūris, 
atšventęs 50 metų jubiliejų, išleido 
gražų, 224 puslapių leidinį pavadin
tą „Ant laiko sparnų". Leidinį pri
statė Los Angeles visuomenei Šv. 
Kazimiero parapijos salėje š.m. spa
lio 23 dieną. 

Dailiojo meno mėgėjai tą dieną 
susirinko įsigyti šį leidinį. Čia prie 
stalo juos pasitiko LA Dramos sam
būrio vadovė Ema Dovydaitienė. Jai 
talkininkavo Juozas Pupius. 

Šį renginį scenoje įdomiai pra
vedė dramos pirmininkė Ema Do
vydaitienė. 

Knygą recenzavo ir scenoje pris
tatė lituanistinės šeštadieninės mo
kyklos vedėja Marytė Sandanavičiū-
tė-Newsom. Ji vykusiai ir detaliai 

apibūdino šios knygos turinį ir jos 
veikėjus. 

Lietuvos garbės konsulas Los 
Angeles Vytautas Čekanauskas, 
sveikino sambūrį su knygos „Ant 
laiko sparnų" leidiniu. 

Dramos sambūrio kolektyvo ir 
režisūros vardu, pobūvį tęsė ir jam 
toliau vadovavo Algimantas Žemai
taitis. 

Redaktorius Paulius Jasiukonis 
turi redagavimo gabumų. Knygos 
turinys ir eiga be priekaištų. Knygos 
redakcinis kolektyvas: Ema Dovy
daitienė, Algimantas Žemaitaitis ir 
Juozas Pupius. 

Leidinio puslapiuose aprašyta jų 
teatrinė veikla nuo 1954 iki 2004 
metų. Į leidinį sudėta keli šimtai 

fotografijų. Režisierių pastatyta arti 
šimto vaidinimų. Per 20 mūsų rašy
tojų ir žurnalistų straipsniai teatro 
temomis. Los Angeles teatro sam
būryje 50 metų laikotarpyje vaidino 
190 asmenų. Leidinio pabaigoje Los 
Angeles visuomenės gausus sveikin
tojų būrys. 

Baigiu su šiais P. Jasiukonio 
sveikinimo žodžiais: „Didžiuojamės 
jumis , jūsų pa tvarumu ir kul tū
ringumu. Jūsų talentai vieni geri
ausių visoje išeivijoje. 50 metų 
jubiliejaus proga nuoširdžiai j ums 
linkime tolimesnės sėkmės, gerų 
veikalų ir gražaus vaidybinio prie
auglio". 

Vytautas Šeš tokas 

DETROIT, M! 
—; 

SV. ANTANO PARAPIJOS 
METINĖ GEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos gegužinė 
po stogu vyko sekmadienį, spalio 30 
d. Rudenėlio saulutė švietė savo šil
tus spindulėlius, ir gražus ir šiltas 
oras kvietė visus į Šv. Antano para
piją. Mišių metu didingai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Po šv. Mišių dau
giau negu 125 asmenys — pilnutėlė 
salė — vietiniai ir iš toliau atvy
kusieji, susirinko parapijos sve

tainėn, kur visų laukė parapijos ka
vinės šeimininkes Pranciškos Tele-
vičienės ir jos talkininkių paruošti 
gardūs lietuviški patiekalai, parapi
jiečių kepti pyragai, o ištroškusių — 
Vacio Slušnio ir Albino Pusdešrio 
parūpinti „alijošiaus lašai". Vyko ir 
gausi bei turtinga loterija. 

Nuotaika jauki . Visi dalyva
vusieji buvo patenkint i , maloniai 
tarp draugų ir pažįstamų praleidę 

sekmadienio popietę ir tuo pačiu 
parėmę Šv. Antano parapiją. Kle
bonas kun. Alfonsas Babonas dėkoja 
visiems už gausų atsilankymą ir už 
parapijos veiklos parėmimą. Daly
viai dar ilgai pasiliko pasilinksminti 
ir pasišnekučiuoti vsu draugais bei 
pažįstamais. Šis renginys buvo labai 
sėkmingas.- Gegužinę ruošė kun. 
Alfonsas Babonas ir parapijiečiai. 

Regina Juška i t ė -Švob ienė 

čiai lietuvių, kviečia visus, ypač nau
ja i iš Lie tuvos atvykusią kar tą , 
pasinaudoti Kredito sąjungos patar
navimais finansų taupymo ir pas
kolų gavimo klausimais . Didieji 
bankai dažnai naujai besikuriančius 
vengia pa remt i paskolomis. Daug 
Kalifornijos lietuvių pasinaudojo 
šios įstaigos patarnavimais, įsigijo 
nekilnojamą tur tą ir šiandien yra 
r amūs dėl savo finansinės ateities. 
Lietuviai buvo išauklėti gerbti darbą 
ir vert int i sunkiai uždirbtą skatiką. 
Kredito sąjunga tvirtai tiki, kad šie 
brangūs lietuvio charakterio bruožai 
yra ak tua lūs ir šiandien. 

R e g i n a Gasparonienė 
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MAŽOS TAUTOS DIDELE 
TOLERANCIJA 

Lietuvai tapus Europos Sąjun
gos nare, lietuviai pradėjo masiškai 
emigruoti iš šalies. Sunku pasakyti , 
kiek tautiečių jau yra palikę gimt
inę. Statistikos duomenys skelbia jų 
būsiant apie pusę milijono. Tuš
tėjančios didžiųjų miestų gatvės tar
si įspėja: lietuviams nebepakeliami 
nuolatiniai nepritekliai , ner ibota 
darbdavių savivalė, visuomenėje įsi
galintis melas ir manipuliacijos, 
teisėsaugos nuosmukis. 

Danija nėra tarp tų šalių, kurios 
be išlygų atvėrė savo valstybės duris 
naujiesiems imigrantams iš Europos 
Sąjungos šalių „naujokių", kaip tai 
padarė, pavyzdžiui, Didžioji Brita
nija, Airija ir Švedija. Tačiau būtent 
ši maža šalis viena jiš pirmųjų pri
pažino Lietuvos Nepriklausomybę 
1990 m. 

Pokalbį su Lietuvos ambasado
riumi Danijoje Deividu Matulio
niu visgi pradeda nuo „populia
riausių" klausimų, būtent apie nau
juosius imigrantus iš Lietuvos. 

Deividas Matulionis 

— Kiek l ietuvių š iuo metu 
gyvena Danijoje? Kiek j ų atvyko 
j š ią šal į i , Lietuvai t a p u s ES 
nare? 

— Ambasados turimais duome
nimis, kuriuos gauname iš Danijos 
statistikos bei migracijos tarnybos, 
šiuo metu Danijoje gyvena, dirba ar 
mokosi šiek tiek daugiau nei du 
tūkstančiai lietuvių. Aš čia kalbu 
apie ilgesnį laiką šioje šalyje gyve
nančius tautiečius, kurie tur i vadi
namuosius nuolatinius gyvenimo ir 
darbo leidimus. Tačiau nemažai lie
tuvių atvyksta trumpalaikiam dar
bui, praktikai ar studijoms ir danų 
statistika jų skaičiaus nefiksuoja. 
Manau, kad jų būtų a n t r a tiek. 
Vasarą žymiai padaugėja lietuvių, 
kurie uždarbiauja danų ūkiuose. Šie 
ilgam nepasilieka ir rudenį grįžta 
namo. Deja, tam tikra dalis dirba 
nelegaliai, nors manau, kad jų yra 
gerokai mažiau nei dirbančių su 
darbo kontraktais . Apskritai , Ko
penhagos gatvėse automobiliai su 
lietuviškais numeriais jau nebe re
tenybė. 

— Su kokiomis problemomis 
d a ž n i a u s i a i sus idur ia nauj iej i 
imigrantai iš Lietuvos? 

— Matyčiau porą r imtesnių 
problemų, su kuriomis susiduria j 
Daniją uždarbiaut i a tvyks tan tys 
lietuviai. Kaip ir bet kurioje kitoje 
šalyje, Danijoje taip pat yra nesąži
ningų darbdavių, kurie linkę samdy
ti lietuvius nelegaliai arba sudaro 
dviprasmiškus darbo kon t rak tus , 
kuriuose nėra išsamiai aptar iami 
visi darbo klausimai. Tokie kontrak
tai labai dažnai užfiksuojami tik 
danų kalba Lietuviai neretai pasi
rašo kontraktus, apskritai nežinoda

mi, kokiomis sąlygomis jie samdomi 
ir visiškai pasikliauja darbdavio pa
žadais. Negi samdysi tokiam rei
kalui advokatą, kuris padėtų sutvar
kyti reikiamus dokumentus. Todėl 
a t s i randa galimybė darbdaviams 
piktnaudžiauti, reikalaujama dirbti 
viršvalandžius, už juos nieko ne
mokant ir 1.1. Gerai, kad vis mažiau 
lietuvių susigundo dirbti nelegaliai, 
be jokių kontraktų ir socialinių ga
rantijų, gaunant už tokį darbą „tru
pinius" ir pasitikint tik darbdavio 
sąžiningumu. 

Kita problema, kuri apsunkina 
lietuvių imigrantų dalią, yra Danijos 
profsąjungų spaudimas. Konkuren
cijos baimė kartais padiktuoja, mano 
galva, nepri imtinus profsąjungų 
veiksmus. Profsąjungos, vaizdžiai 
kalbant, „medžioja" lietuvių ar lenkų 
statybininkus, dažnai neturėdamos 
jokių įrodymų, praneša policijai apie 
galimą nelegalų darbą, tad blokuo
jamos statybinės aikštelės. Gavusi 
tokį pranešimą, policija turi sustab
dyti darbus, kol situacija yra išsi
aiškinama. Ne visada tai pavyksta 
atlikti lengvai ir greitai, nes daug 
lietuvių statybininkų dirba, kaip 
lietuvių įmonės komandiruoti dar
buotojai trumpam laikui ir neprivalo 
sudaryti daniškojo darbo kontrakto, 
nes kontraktai yra sudaromi tie
sioginiai tarp Danijos ir Lietuvos 
įmonių. Tenka nutraukti darbą, sta
tybininkai negauna atlyginimo, įmo
nės patiria nuostolių. 

Teisybes dėlei nenorėčiau, kad 
susidarytumėte vien tik negatyvų 
vaizdą iš mano apibūdinimo. Prof
sąjungos atlieka svarbų ir teigiamą 
darbą, ginant ne tik danų, bet ir 
lietuvių darbininkų interesus, rei
kalaudamos, kad lietuviams būtų 
mokamas atlyginimas pagal Danijos 
kolektyvinių sutarčių reikalavimus, 
kad nebūtų socialinio dempingo, kad 
atlyginimai darbuotojams būtų mo
kami tvarkingai ir laiku. 

— Kokie esminiai danų men
taliteto bruožai paskatino spar
tų š ios šalies kultūrinį ir eko
nominį vystymąsi? 

— Tai sudėtingas klausimas ir, 
jei šiandien galėčiau išskirti produk
tyviausius danų mentaliteto bruo
žus, tai būčiau labai populiarus šioje 
šalyje. Pačioje Danijoje yra įvairių 
vertinimų, įvairių socialinių teorijų. 
Visų pirma, galėčiau išskirti danams 
būdingą pragmatiškumą, ūkiškumą. 
Sakyčiau tai ir šiaurietiškas papras
tumas, netgi — asketiškumas. For
ma jiems mažiau aktuali nei turinys. 
Danai, kaip senas tradicijas turinti 
pirklių tauta , yra labai verslūs, 
„užuodžia", kur galima uždirbti, su
geba išnaudoti nišas ekonomikoje. 
Danijoje yra apie šimtas įmonių, 
kurios yra pirmaujančios pasau
linėse siaurų nišų rinkose. Dėmesys 
mokslui, moksliniams tyrimams, 
verslo imlumas inovacijoms, didelė 
taikomųjų mokslų grąža taip pat yra 
labai svarbi varomoji jėga Danijos 
visuomenėje. 

Lojalumas valstybei ir įstaty
mams yra reikšmingas Danijos pilie
tinės visuomenės bruožas, turintis 
įtaką ir ekonomikos plėtrai. Danijoje 
beveik nėra korupcijos. Verslas dau
giausia yra švarus. Piliečiai laikosi 
įstatymų, kurie iš esmes nustato li
beralias veikimo sąlygas. 

Žvelgiant j istorine praeiti, di
dele ;taka dabartiniam produkty
viam danu mentali tetu: padare 

SES. ONA MIKAILAITE 

Nesenstanti karta 

Pokario metais gimę vaikai 
(1945-1955) Amerikos gy
ventojų skaičių padidino 78 

milijonais. Tai vadinamoji ,,baby 
boomers" karta, kuri paliko savo 
visokeriopą ženklą JAV kultūroje, 
buvo pasiruošusi savo entuziazmu 
bei ryžtu pakeisti pasaulį. J i taip 
pat sukūrė amžinos j aunys t ė s 
mitą, nusprendusi niekuomet ne
pasenti. Iš 1946 m. gimusių 3.4 
mln. žmonių, 2.8 mln., įskai tant ir 
imigrantus, tebėra gyvi šiuo metu 
— 2005-aisiais — j a u artėja prie 
60-ojo gimtadienio. JAV „baby 
boomers" ir dabar nesijaučia seni. 
Jie tikisi sulaukti bent šimto metų, 
manydami, jog medicinos pažanga 
jiems privalo tuos metus dovano
ti. 

Šiai kartai priklauso Hilary ir 
Bill Clinton, George ir Laura Bush 
bei daug JAV pasižymėjusių akto
rių, dainininkų, rašytojų, moksli
ninkų. Mes, lietuviai, taip pa t ga
lėtume sudaryti ne t rumpą sąrašą 
antrosios imigantų kartos įžymy
bių. Ši kar ta nežada praras t i nei 
savo veiklumo, nei pasiduoti am
žiaus negalėms. 

Pasak dailininko Pablo Pica-
sso, „60 metų žmogus ima jaunėt i , 
bet, deja, jau per vėlu..." „Baby 
boomers", nepraradę jiems būdin
go optimizmo, būr ia is bėga pas 
chirurgus atjauninti savo veidus ir 
pataisyti suglebusius kūnus (daug
maž 30 proc. yra apsunkint i virš
svorio). Šie amžini ,Jaunuoliai" 
nelinkę sust ingt i . J i e ką nors 
keičia kas trejus a r penker ius 
metus: darbą, šukuoseną, automo
bilį... Jų dėka tapo madinga nau
juose automobiliuose įtaisyti di
delius įvairius mygtukus, kad būtų 
geriau matyti, ką paspaust i . 1997 
m. kažkas sudarė statistiką, jog 
6.4 milijonai amerikiečių pasi
ramsčiuoja lazdele, nors kai kam 
tai tik mados dalvkas. 

r̂ -Siai kartai jau planuojami na
mai su darbo bei gimnastikos kam
bariais ir kitais būtinais patogu
mais. Mar tha S tewar t rengiasi 
pradėti naują televizijos programą, 
rodančią šešias moteris, remontuo
jančias namus. Tai bus naudinga 
mažiau pasiturintiems „baby boo
mers", kurie nesirengia bet kada 

tapti pensininkais. 
Nūdienė medicina 60-mečiams 

prognozuoja gyventi iki 83.3 m., o 
jie patys tikisi išlikti bent 15 metų 
ilgiau. Tai gana nuostabu, atsi
žvelgiant, kad 1950 m. asmuo, su
laukęs 40 m. amžiaus, jau buvo lai
komas pasenusiu. Jei jam pavyko 
tapti pensininku 1950 metais, jis 
dar galėjo t ikėtis kelerius metus 
pasidžiaugti už t a rnau tu poilsiu. 
Dabart inė 60-ąjį gimtadienį švę
sianti kar ta mano dirbti iki 65 m. 
ar dar ilgiau, nors nebūtinai šiuo 
metu turimoj profesijoj. Je i su
sirgs, tikisi pagyti . 

Norėdamas sudominti kaip tik 
šios kartos skaitytojus, „National 
Geographic" žurnalas išspausdino 
(2005 m. lapkričio nr.) ilgaamžius 
nagrinėjantį straipsnį: „The Sec-
rets of Living Longer" (Ilgo gyveni
mo paslaptys). Pasak jo, daugumas 
ilgiausiai gyvenančių žmonių yra 
Sardinijoje (Italijoje), Okinavva 
saloje (priklausančioje Japonijai) 
arba yra adventistų religinės sek
tos nariai, susitelkę Loma Linda, 
Kalifornijoje. 

Kalnuotoje Sardinijoje didelis 
skaičius gyventojų sulaukia ilgo 
amžiaus dėl savo sveiko gyvenimo 
būdo: dirba fizinį darbą gamtoje, 
valgo daug daržovių ir naminį sūrį, 
aktyviai bendrauja su savo šeimos 
nariais, gyvena natūralioje aplin
koje, izoliuotoje nuo modernios 
kultūros. 

Okinawa saloje gyvenantys vy
resnio amžiaus žmonės beveik 
neserga širdies ligomis nei vėžiu. 
Jų „ikigai" — tai, kas sudaro gyve
nimo prasmę, išlaikoma naudingu 
darbu ir glaudžiais šeimos ryšiais. 
Sunkiai vargę Antrojo pasaulinio 
karo metu, šie žmonės nelinkę per
sivalgyti, gyvendami pagal Konfu
cijaus principą: valgyk, kol pilvas 
bus 80 proc. pilnas. Vyresnio am
žiaus moterys gerbiamos dėl savo 
išminties ir šis vaidmuo įprasmina 
jų ilgą amžių. 

Advent is ta i , religinė sekta , 
įkurta 19 šimt., draudžia rūkyti, 
gerti alkoholį ir riboja mėsos val
gymą. Ilgai gyvenantys adventis
tai savo retsykiais išgyvenamą vie
nišumą linkę gydyti artimo meilės 
darbais. 

žymus danų teologas ir rašytojas 
F.S.N. Grundtvig, kuris XIX am
žiaus viduryje suformulavo teoriją, 
kad tik apsišvietęs, modernus vals
tietis gali sukurti modernią, kles
tinčią Daniją. Jo pastangų dėka viso
je Danijoje pačių ūkininkų iniciatyva 
kūrėsi mokyklos (vadinamos „fris-
kole"), kuriose buvo mokomi ne tik 
ūkininkų vaikai, bet ir suaugusieji. 
Didelis dėmesys buvo sk i r iamas 
švietimui apie modernius ūkinin
kavimo būdus, naujaus ius agro
nomijos, selekcijos metodus. Žemės 
ūkis pradėjo kilti kaip ant mielių, 
danai vieni iš pirmųjų pasaulyje su
vokė savanoriško kooperatinio ūki
ninkavimo naudą. Intensyvus ir mo
dernus žemės ūkis sąlygojo kitų ūkio 
šakų augimą. Visa tai tapo galingu 
postūmiu šios šalies ekonomikai. 
kuri labai sparčiai vystėsi XIX-XX 
amziu sandūroje Danija tapo viena 
lb i a u ' I M H ; eKc i š s i 

vysčiusių pasaulio valstybių. 
— Kas, J ū s ų nuomone , turėjo 

svarbiaus ios į takos danų pilie
t iniam aktyvumui? 

— Visų pirma, tai tūkstantmetė 
valstybingumo tradicija, kurią tik 
kartą, penker iems metams , nu
traukė hitlerinės Vokietijos okupaci
ja. Danijoje stiprus tautinis menta
litetas, pasididžiavimas savo vals
tybe, kiekvieno žmogaus pojūtis, kad 
ir jis dalyvauja politiniame gyve
nime, kad yra atsižvelgiama į žmo
nių lūkesčius. Rinkimuose į parla
mentą ar vietinius rinkimus daly
vauja s tebėt inai didelis skaičius 
rinkėjų, nemažiau 80 proc. Mums 
dažnai nesuvokiama, kaip tai gali 
būti: juk niekas į rinkimus nevaro, 
tai laisvas kiekvieno piliečio apsi
sprendimas. 

— K a i p . J ū s ų n u o m o n e , reik
tu f o r m u o t i p i l i e t ine v i s u o m e n ę 
Lie tuvoje? Nukelta i 9 nsl. 



BALFO DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Dalis BALFo direktorių ir atstovų suvažia* 
Sakaiaitė, Marija Remienė, cent — /aklybe 
kun. jonas Kuzinskas, Viktoras Metus s 
Vytautas Kasniūnas. 

Spalio mėnuo yra BALFo mė
nuo, ne tik aukoms rinkti, bet ir 
suvažiavimui rengti. Tad,. 2005 m. 
spalio 15 dieną, šeštadienį Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
patalpose įvyko BALFo direktorių 
suvažiavimas. Šį suvažiavimą globo
jo Marąuette Park BALFo valdyba. 
Suvažiavime dalyvavo 25 direktoriai 
ir negalėjusių į suvažiavimą atvykti 
direktorių paskirti atstovai, taip pat 
centro valdybos pirmininkė Maria 
Rudienė, vicepirmininkas kun. Jo
nas Kuzinskas ir kiti valdybos na
riai. Suvažiavimui pirmininkavo di
rektorių tarybos pirmininkas dr. 
Pranas Budininkas iš St. Pete 
Beach, FL, sekretoriavo Elvyra Vo-
dopalienė iš Washington, DC. 

Suvažiavimą pradėjo direktorių 
tarybos pirmininkas dr. Pranas 
Budininkas. Po padėkos rengėjams 
ir suvažiavimo dalyvių pasveikini
mo, teigė, kad BALFo veikla dar 
labai reikalinga, nes, pagal spaudoje 
praneštus statistinius duomenis, 
nuo 2002 iki šių metų Lietuvoje 
vargšų yra gana daug ir procentas buvo BALFo nariai ir aukotojai, o 
gyventojų, kurių pajamos yra že- metams bėgant, jų skaičius mažėjo, 
miau oficialaus skurdo, nemažėja. Todėl BALFo pajamos ir veikla kas-
Pirmininkas dr. Pranas Budininkas met po truputį mažėja, tačiau dar vis 
pakvietė kun. Joną Kuzinską invo- yra įstengiama išsiųsti nemažą kiekį 
kacijai. Savo maldoje kun. Kuzins- siuntinių. Kad sumažintų adminis-
kas priminė Jėzaus mokslą, kuriame tracijos išlaidas, šiuo metu BALFo 
skatinama žmonija, kad tarnautų įstaiga yra atidaroma 4 dienas sa-
kitiems, tad ir BALFas daugiau kaip vaitėje. Pirmininkė nuoširdžiai pa-
60 metų vykdo šį Jė'zaus skatinimą, dėkojo raštinės darbuotojoms ir vi-
Maldą tęsė, prašydamas Šv. Dvasios, šiems, kurie savanoriškai tiek metų 
kad nurodytų kelią toliau vykdyti dirba prie pakavimo, rūbų ir avaly-
šalpos darbą. Taip pat malda buvo nės surinkimo, superka įvairias 
pagerbti ir BALFo mrusieji direkto- prekes, pvz., vitaminus, riešutinį 
riai: dr. Bronė Motušienė, Algirdas sviestą, aspiriną ir kt. Šiais metais 
Pužauskas ir BALFo darbuotojų iki rugsėjo 30 dienos BALFo darbuo-
artimieji — dr. Antanas Valis, Liuda tojai supakavo ir išsiuntė į Lietuvą 
Apanienė ir Jonas Čipkus. Po įžan- bei Suvalkų trikampį 1,318 siun-
ginių suvažiavimo darbotvarkės tinių, 217,470 dolerių vertės, ir 
punktų vyko centro valdybos ir pa- išdalino naujai į Ameriką atvyku-
skirų direktorių pranešimai. šiems už 3,000 dolerių įvairių daik

tų. Teigė, kad dėl įsigaliojusio „Ter-
rorist Law" kiekvienam siuntiniui 
reikia užpildyti pakvitavimą. Pirmi
ninkė Maria Rudienė priminė, kad 
pagal BALFo įstatus, kiekvienas 

>^ : :-^BHU^^^ skyrius turi duoti finansinę atas
kaitą. Visi skyriai turi pervesti su
rinktus pinigus į centro valdybos 
kasą, nes BALFas, kaip šalpos orga
nizacija, turi daryti pranešimus kai 
kurioms valstijoms ir federalinei 
valdžiai (IRS). 

Trumpus pranešimus padarė kai 
kurie direktoriai. Buvo įdomu iš
girsti direktorės Alfos Pažiūrienės iš 

#%**?• ••^»*m^mmi^^^^^^^^^^^^ Los Angeles BALFo 13 skyriaus 
pranešimą. Ji teigė, kad nuo 2000 iki 
2004 m. šis skyrius į centro valdybą 
išsiuntė 37,835 dol. Taip pat buvo 
įdomu išgirsti ir direktorės Gražinos 

m z. ..., Blekaitienės atsiųstą pranešimą, 
„A11- . . . kuriame ji teigia, kad gyvendama 

'-laamete BALFo centro istaiaos tar- T . . _ . . „ . . . « , 
.._.. , _. « . Lietuvoje o mėnesius, ji pamate, kad 

nautoia Laima Aleksiene prie regis- ,. . , ,_ , , ^ 7 « . .J. . . 
tracijos stalo BALFo direktorių ir ats- h e t u v l ų p 0 Z l ū " s \ l a b d a r ą keifiasi \ 
tovų suvažiavime š.m. spalio 15 d. ^ rą ją pusę. Televizijoje rodomos 

reklamos, kad „laikas padėti ki-
Centro valdybos pirmininkė tiems", transluojamos laidos, kur 

Maria Rudienė savo ilgesnėje kalbo- padeda žmonėms su bėdom, „Bėdų 
je jausmingai apžvelgė BALFo nu- turgus" ir pan. Lietuva rinko aukas 
eitą kelią, šelpiant pačius vargin- JAV nukentėjusiems nuo uragano 
giausius lietuvius. Ji prisiminė šal- „Katrinos". Tuo pačiu ji paminėjo, 
pą, kuri buvo teikiama lietuviams kad tiesioginė pagalba yra geriausia 
pabėgėliams po II pasaulinio karo ir ir siuntiniai dar labai reikalingi, 
ypatingai Vokietijoje studijuojan- Buvo išrinkti nauji direktoriai, 
tiems studentams. Taip pat apgai- Užuot mirusios Cicero direktorės dr. 
lestavo, kad nemaža dalis, atvykę į šį Bronės Motušienės, direktorium iš-
kraštą ir baigę mokslus, nerado rinktas kitas Cicero veikėjas Juozas 
reikalo tapti BALFo rėmėjais. Ji Mikulis ir direktore Giedrė Čepė-
teigė, kad dar ir dabar jie galėtų naitė, o praeitais metais direktore 
stambesne auka prisidėti prie Aušrelė Sakalaitė. Iš direktorių pa-
BALFo veiklos. Priminė, kad po II reigų pasitraukė Vincas Apanius iš 
pasaulinio karo atvykę daugumas jų Cleveland. OH, Vladas Audėnas iš 

rime š.rr.. spaic ''.S c. Čikagoje. Sėd; iš kairės: dr. Cesiova Bačinskienė. Aušrelė 
.-5 pirm Maria R_oie~ė ani^a Šairie~e Regina Patlabienė- stovi: Antanas R^dis 
uozas MiKulis. dr jonas Saina. direktorių tarybos pirm. dr. Pranas 3udininkas. 

BALFo centro valdybos vicepirm. kun. jonas Kuzinskas ir pirmininkė Maria 
Rudienė. 

WJW»«PĮ»P»I»P^^*WI»W»WP^»*I |»PIWIĮ 

BALFo direktorių suvažiavimui vadovavęs direktorių tarybos pirm. dr. Pranas 
Budininkas (kairėje) ir Vytautas Kasniūnas. 

Visos nuotraukos Elvyros Vodopalienės 

Union, N J, Vitas Katinas iš Rich-
mond Hill, NY. Buvo paprašyta, kad 
šie skyriai atsiųstų kandidatus į 
naujus direktorius. 

Visų skyrių direktoriai paste
bėjo, kad narių skaičius mažėja, 
kartu ir asmeniškos aukos mažėja. 
Tačiau buvo džiugu išgirsti direk
torių tarybos pirmininko dr. Prano 
Budininko padarytą bendrą pajamų 
ir išlaidų analizę, kuri leidžia nu
matyti ateities BALFo veiklos gali
mybes. Jis teigė, kad šiuo metu įstai
gos išlaikymas metams kainuoja 
apie 40,000 dol., o siuntinio persiun
timo į Lietuvą vidurkis yra 40 dol. 
Kas metai skyriuose ir iš pavienių 
asmenų, kurie aukas siunčia tiesio
giai į centrą, surenkama apie 
80,000-85,000 dol. aukų. Su tokia 
suma, jeigu nebus gaunama daugiau 

aukų, BALFas galės išsilaikyti maž
daug tokiame pačiame lygyje ir per 
metus į Lietuvą išsiųsti maždaug 
tiek pat siuntinių, kaip ir šiemet. 
Bediskutuojant palikimų klausimą, 
dr. Pranas Budininkas pastebėjo, 
kad BALFui pinigų reikia jau šian
dien. Todėl jis pasiūlė, kad direkto
riai, kurie išgali, paaukotų didesnes 
sumas dabar. Keletas direktorių pa
sižadėjo tai padaryti. Po visų disku
sijų, pranešimų ir pasitarimų, suva
žiavimo darbotvarkė buvo baigta. 

Suvažiavimas praėjo draugiškai. 
Prieš išsiskirstant direktoriai nutarė 
vėl susirinkti po 6 mėnesių, pasiryžę 
ir toliau dirbti taip reikalingą šalpos 
darbą ir kviečia visus savo aukomis 
paremti šią ilgametę, garbingą šal
pos organizaciją — BALFą. 

Elvyra Vodopalienė 
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PASTABOS DEMAGOGIKOS MOKSLO ĮVADUI (6) 
IONAS KAZIMIERAS 
BURPUL1S 

Supraskime pagaliau, jog žmoni
ja žengia į dvidešimt pirmąjį amžių! 
Herodotas ir P lu ta rchas koneveikė 
demagogus už i m a m u s kyšius ir 
dovanas, t ie visuomenės buvo nieki
nami ir smerkiami, na , bet ar verta 
kreipti dėmesį į tai , ka s buvo giria
ma ar peikiama prieš du ar tris tūks
tančius metų! Laikas pagaliau su
prast i , kad mūsų laikais t ikras de
magogas didžiuojasi tuo, jog jis de
magogas! Kalbėti a tvira i — kas gali 
būti gražesnio! Al Capone ir Al Pe
keliūno pavyzdys ska t ina neapsiri
boti senais pasiekimais, ieškoti nau
jų kelių ir horizontų. Pravar tu būtų 
pris iminti , jog ir didvyriai didžiuo
jasi savuoju identi tetu. 

R a š y d a m a s š ias pas t abas , aš 
nesiekiau ką nors smerkt i ar kri
t ikuoti , ką nors šlovinti a r kam nors 
pa ta ikau t i . Mano t iks las — objek
tyvus ir nešališkas tyr imas . Pirmoji 
tyrinėtojo prezumpcija y ra pripažin
ti galimybę ir demagogui, ir visuo
menei pažinti ir identifikuoti bet 
kokį fenomeną, į ska i tan t ir save pa
tį. K a m reikia demagogo vardą links
niuoti pravarde ar palydėti keiks
mažodžiu? — aš to nedarau , visiems 
užteks vietos po saule! J u k egzistuo

ja ne tik vagys, bet ir policija, ir sam
domi žmogžudžiai bei teisėjai. 
Kiekvienas tedirba savo darbą. Ci
vilizuotam žmogui plūstis apskritai 
nepritinka. 

Prašau skaitytoją nesikarščiuoti 
ir nesipktinti, jeigu mano pastebėji
mai prasilenks su jo nuomone — taip 
galėsite ją pasitikrinti ir apginti savo 
požiūrį. O jeigu kur nors mano ste
bėjimai ar išvados, jūsų nuomone, 
prasilenkia su tikrove, galite pa
skelbti savo tyrimus ir išvadas, o 
manuosius — nuneigti; aš būsiu tik 
dėkingas už bendrą indėlį į dema-
gogikos mokslą. Man nėra reikalo 
nurodyti vieno ar kito Lietuvos de
magogo vardo ar, juo labiau, rodyti į 
jį pirštu, jie ir taip matomi, — nei 
Saulei, nei Mėnuliui slėptis nereikia. 

Skaitytojas, be abejo, jau bus 
supratęs, kad toks didžiulis ir at
sakingas darbas, kaip demagogikos 
mokslo pagrindų apibendrinimas ir 
išplėtojimas į vieningą ir darnią 
teoriją — ne vieno žmogaus jėgoms. 
Todėl visus suinteresuotus asmenis 
prašau atsiųsti savo stebėjimų ar 
tyrinėjimų rezul ta tus į redakciją 
mano adresu, — man bus ypač ma
lonu kartu paruošti ir išleisti bendrą 
monografiją. Prašyčiau taip pat ir 
demagogus, ypač iškiliuosius mūsų 
politikus, kartkartėmis pažerinčius 

tokių prašmatnių proto blyksnių ir 
išminties perlų (kad ir atsistebėti 
negali!), prisidėti prie bendro triūso, 
kuriam lygaus ateityje kažin ar 
lemta kada nors atsirasti. 

O gerbiamieji demagogai tegul 
nesistengia likti nesuprasti ar ne
pastebėti, jų indėlis į demagogikos 
mokslą bus deramai įvertintas. Ar 
pritinka merui, ar premjerui, ne
kalbant jau apie ministrus ir vicemi
nistrus slėptis už kvailos populisto 
pravardės, tarsi bailiam plunksna
graužiui už nevykusio slapyvardžio? 
Nėra ko savęs menkinti nevykusia 
pravarde. Ir jau tikrai nedera perdė
tai kuklintis ir maudantis auksi
niuose šlovės spinduliuose, tikėtis 
pasislėpti jų šešėlyje, — norint likti 
nepastebėtiems, išsimaudyti galima 
ir upėje. 

Darbo tiek daug ir jis toks svar
bus, kad, matyt, man teks paskirti 
jam dar ne vieną žiemą ir vasarą. 
Taigi, kviečiu visus: į tvirtinkime 
demagogiką kaip mokslą ir žarstyti 
milijonus galėsime moksliniais pa
grindais. O visokias švarių rankų, 
saulėlydžio ar etikos komisijas — 
katei po uodega, tiek tevertos ir jos 
pačios, ir jų steigėjai! Deja, ir tarp 
demagogų kartais pasitaiko nevy
kėlių ir nebrendilų. 

* * * 
Čia būtų galima padėti tašką, jei

gu ne dvi smulkmenos. Visos aukščiau 
pateiktos pastabos yra tik apie dema
gogą iš elito. Tačiau yra ir viena pi
kant iška aplinkybė: pačią elito sąvo
ką išrado ir visuomenei pasiūlė nie
kas ki tas, kaip vis tie patys demago
gai. J ų rūpestis visuomene ir pastan
gos ją šviesti tiesiog negali nejaudinti! 

Betgi mums nemažiau įdomus 
taip pa t ir demagogas iš liaudies! 
Kaip jis atsiranda, kaip formuojasi ir 
kaip k in ta jo interesai, kaip jis vys
tosi į elitą? Kitaip tariant, demagogo 
fenomeno genezė tik tada bus aiški, 
jeigu pastarąjį išnagrinėsime taip 
pat ir šiuo — pirminiu — požiūriu. 

Antra vertus, demagogas iš elito 
ir demagogas iš liaudies egzistuoja vie
nas šalia kito, tarsi dvi šakos, išau
gusios iš to paties kamieno. Jų tarpu
savio sąveikos, jų interesų kovos ir 
bendrumo tyrimas yra nė kiek ne ma
žiau įdomus ir jaudinantis uždavi
nys, laukiant is a t idaus tyrinėtojo 
žvilgsnio. Prakt iškai neatskleist i 
liko demagogo santykio su visuome
ne ir instrumentarijaus subtilumai. 
Skaitytojas man atleis už tai, kad 
šioje trumpoje apžvalgoje neįsten
giau nušviesti visų tokios plačios ir 
sudėtingos temos aspektų. Tad ir sa
kau: iki pasimatymo! (Pabaiga) 

Pr is imenu, kai prieš porą metų buvome apsistoję 
Nidoje, valgiaraščiai restoranėliuose buvo sura
šyti ne t keturiomis kalbomis. Jaunos grakščios 
žemai tukės bent dviem užsienio kalbom turistus 
aptarnaudavo. Naujoms ES narėms kol kas reikės 
labiau pasispaust i . 

Į susipažinimą susirinko visi 37 mūsų grupes 
keleiviai — nei vienas kelionėje neįstrigo, nei 
pasivėl ino. Kai k u r i e į Paryžių buvo atvykę 
anksčiau ir spėję su miestu susipažinti, kiti jau 
pakeliavę ir po'Europą. ypač atvykusieji iš toliau: 
Australijos, Indijos, Singapūro, Pietų Afrikos ir 
k i tur . Amerikiečių viso labo buvome septyniese. 
Malonu buvo išgirsti įvairių kalbų akcentų bei 
t a rmių ski r tumus. Kaip tokiose kelionėse priimta, 
visi prisistatėme, ir vieni daugiau, kiti santūriau 
apie save ir kilmės kraš tus papasakojome. Ke
l iaudami vėliau turėjome užtektinai progų arti
miau susipažinti ir plačiau pasikalbėti. 

Važiuojant au tobusu , kad niekas neliktų 
nuskr iaus tas , kas dieną keitėmės vietomis — sė
dintys dešinėje autobuso pusėje, persėsdavo vieną 
vietą į priekį, o kairėje, vieną atgal. Taip ir ėjome 
autobuse ratu, lyg įsijungę į kokį kėdžių šokį, visą 
kelią. Paminėsiu, kad turėjome labai rūpestingą 
autobuso vairuotoją, belgą vardu Hilair (Yler) — 
labai paslaugus, išl ipant iš autobuso net vyrams 
ranką paduodavo, kad nesukluptume, lagaminus 
kelionėje labai rūpest ingai prižiūrėjo. Kalbėjo šiek 
t iek ir angliškai, daugumai tai buvo irgi pravartu. 
Kelionėje buvo tvarka , nustatytos taisyklės, jokių 
nesusiprat imų nebuvo. Visi buvo draugiški, malo
niai bendravo, o į autobusą, kaip ne kartą būna, 
nesivėlindavo, kad ir uždusę, paskutinę minutę 
atbėgdavo. 

Ka r tu keliavo viena j auna graikė gydytoja 
vardu Maria iš Australijos. Kiekvienoje vieto

je , k u r tik sustodavome, ji atpūškuodavo pas
ku t inę minutę su glėbiu pirkinių. Su tuo visi jau 
buvo apsipratę. Pr ieš autobusui pajudant, vienas 
kito klausinėdavo, ar Maria jau grįžo. Kai par
važiuodavome į viešbutį, jos pirmas klausimas 
būdavo — kur čia y ra paštas? Viską pakuodavo ir 
skubėdavo išsiųsti. Atrodo, buvo įgudusi keliauto
ja, viskas jai gerai sekėsi. Iš Australijos į kelionę 
buvo jau senokai išvažiavusi ir nemažai apke
liavusi: Rytų Europą, Rusiją, pabuvojus porą die
nų ir Lietuvoje, ne t siuntinį pasiuntusi iš 
Vilniaus. „Mėginau pašte paaiškinti, kad noriu 
siuntinį apdraust i . Ir vienaip aiškinu, ir kitaip, 
rodau pinigus, pa tarnautoja net pykti ėmė, nie
kaip nesiseka paaiškinti , ko noriu, tik kai su
sisiekiau su viešbučio tarnautoja, ši išaiškino paš
tininkei ir viskas susitvarkė". Klausėme, kokiame 
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viešbutyje buvo apsistojusi, sakė, kad buvęs 
mažas, jaukus viešbutėlis — senamiestyje, bet 
pavadinimo neprisiminė. 

Užsiminus kiek apie šoferį ir keleivius, pami
nėsime ir kelionės vadovę. Virginie Gravier, jau 
dvylika metų dirba „Insight" kelionių direktore, 
gerai patyrusi — vadovė be priekaištų. Gimusi 
Prancūzijoje, bet gyvenusi ir kituose kraštuose, 
angliškai kalbėjo puikiai, su britišku akcentu. 
Prieš įsidarbindama „Insight" organizacijoje, 
ilgesnį laiką darbavosi Jungtinių Tautų įstaigoje 
Ženevoje vertėja. Žiemos metu, kai aprimsta 
ekskursijų srautas, ji dėsto anglų kalbą Sorbonos 
universitete. Savo dabartiniu darbu patenkinta, 
jos draugės visą dieną būna užsidariusios įstai
gose, o ji per vasarą keliauja, daug laiko pralei
džia gamtoje. 

Keliaujant Virginie sykį atviriau užsiminė ir 
apie savo šeimos šaknis. Jos proseneliai buvę 

didikai, kilę iš Rusijos. Apgailestavo, kad rusų 
kalbos neprisivertusi išmokti. Revoliucijos bei su
iručių metu, proseneliai per Mandžiūriją buvo pa
siekę Ameriką, bet ten nepritapę ir grįžę į Europą. 
Laikinai buvo apsigyvenę Ispanijoje, vėliau Ma
roke, kur jų šeima buvo 
įsikūrusi kiek pasto
viau, vėliau persikėlę 
gyventi į Prancūziją. 
Virginie dar papasakojo 
įdomią istoriją apie savo 
senelį. 

Sulaukęs garbaus 
amžiaus, senelis apsi
gyvenęs mažame, bet 
jaukiame, kaimelyje 
pietų Prancūzijoje prie 
Viduržemio jūros. Senu 
tradiciniu įpročiu, kas 
rytą pasipuošęs baltu 
fraku, pasirišęs juodą 
peteliškę po kaklu, pa
siramstydamas lazdele, 
ir kaip visuomet, tuo 
pačiu laiku, eidavęs į 

kaimynystėje esančią kepyklą parsinešti šviežių 
bandelių — „croissants". Bet taip jau nutikę, gal 
tą rytą atsikėlęs blogam ūpe, kad vos išėjus iš 
kepyklos, ant šaligatvio susipynusios kojos ir par
griuvęs. Pykčio pagautas, garsiai rusiškai su
sikeikęs, nors šiaip jau visą laiką kalbėdavęs 
prancūziškai. Tuo metu šalimais pasitaikiusi 
moteriškė padėjo jam atsistoti ant kojų ir išgir
dusi jo rusiškus žodžius, ta kalba jį ir užkalbinusi. 
Ir koks buvęs netikėtas sutapimas ir abiejų nuste
bimas, kai vėliau paaiškėjo, jog š; moteriškė bu
vusi jo vaikystės dienų Maskvoje simpatija. Re
voliucijai viską apvertus aukštyn kojom, visi iš-
skiidę ir tik po daugelio dešimtmečių, to netikėto 
sutapimo proga susitikę — kaip toje pasakoje, vie
nas kitą atpažinę ir po to dar ilgai laimingai kartu 
gyvenę. Maždaug taip Virginie nupasakojo iš
trauką iš savo šeimos istorijos, bet visas girdėtas 
smulkmenas negi surašysi. 

Po visų šalutinių nuklydimų dar grįžkime prie 
kelionės pradžios. Paryžių palikome sekma

dienį, liepos 3, ankstokai, 8 vai. ryto. Pusvalan
džiu prieš tai lagaminus išrikiavome koridoriuje 
prie kambario durų, o viešbučio tarnautojai juos 
pristatė prie autobuso. Po kruopštaus Virginie 
patikrinimo, Hilair juos rūpestingai sukrovė į 
bagažinę. Mėgstantiems iš ryto ilgiau numigti, 
ypač tiems, kurie naktį prieš tai, atskrisdami bu
vome mažai miegoję, kai sučirškė viešbučio bu
dinčiojo skambutis, išsikrapštyti iš lovos nebuvo 
lengva. Bet nus ta ty ta tvarka — su ja ir apsi
pratome. 

Bus daugiau. 

Anne<_ey Juozas ir Giedrė Končiai su Virginie (viduryje) valgė 
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R Karvelio fotoorafiiose 

R. Karvelio fotografijose (iš kairės) : režisieriai Eimuntas Nekrošius ir Vitalijus 
M a z ū r a s . Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 16 d. (ELTAj 
— Kūrybinio darbo Valstybiniame 
jaunimo teatre 40-metį pažymintis 
aktorius Rimgaudas Karvelis rengia 
savo sukurtų fotografijų parodą, ku
rioje spindės garsiausios Jaunimo 
teatro žvaigždės. 

Lapkričio 15 dieną Jaun imo 
teatre atidarytoje R. Karvelio foto
grafijų parodoje „Jaunimo teatro 
žvaigždės 1965-2005" ketinama eks
ponuoti daugiau negu šimtą šiame 
teatre kūrusių ir tebekuriančių me
nininkų portretinių fotografijų. 

Iki šio teatro sezono pabaigos 
veiksiančioje ekspozicijoje žiūrovai 
turės galimybę pamatyti ir Jaunimo 
teatro įkūrėjos režisierės Aurelijos 
Ragauskaitės, visų Jaunimo teatrui 
vadovavusių režisierių Vytauto Či
biro (1968-1971), Dalios Tamulevi
čiūtės (1974-1988), Antano Šurnos 
1992-1997;, dabartinio teatro vado

vo Algirdo Latėno, režisieriaus Ei
munto Nekrošiaus fotoportretus, 
daugelio Jaunimo teatre vaidinusių 
aktorių Rolando Butkevičiaus, Al
girdo Grašio, Eugenijos Pleškytės. 
Ferdinando Jakšio, Elvyros Zeberta-
vičiūtės. Nijolės Gelžinytės ir tebe
vaidinančių Irenos Tamošiūnaitės, 
Rolando Kazio, Andriaus Bialobžes-
kio, Neringos Varnelytės ir daugelio 

kitų portretus. 
Ilgametis Jaunimo teatro akto

rius R. Karvelis fotografijos menu 
domisi nuo jaunystės, o Jaunimo 
teatre dirba jau 40 metų, prieš tai 
vaidinęs Marijampolės ir Klaipėdos 
dramos teatrų scenose. 

Žinomas komikas, charakterinių 
vaidmenų atlikėjas R. Karvelis stė
noje išgyveno šimtą įvairiausių liki
mų, dirbo su keturiomis dešimtimis 
režisierių. Vienas vaidmuo — Čeles-
tinaš — jam ypač brangus, sukurtas 
dar artistinės karjeros priešaušryje 
Marijampolės dramos teatre, kur ak
torius atvažiavo dirbti su visu 1957 
metais tuometinės Konservatorijos 
aktorinius mokslus baigusiu kursu. 
Puikus tragikomiškas personažas 
spektaklyje „Būk vyras, Celestino" 
atrodė tarytum specialiai šiam akto
riui parašytas. Su dideliu pasiseki
mu vaidino jį Marijampolėje, vėliau 
Klaipėdos teatre. O labiausiai akto
rių išgarsino Zerontas Jaunimo teat
ro spektaklyje pagal Moljero komedi
ją „Skapeno klastos". 

„Labai gerai fotografuoti, kai 
žmogų gerai pažįsti . Dirbdamas 
teatre, fotografuoju tai, ką tikrai ge
rai pažįstu. Ilgainiui supratau — jei 
iš 36 kadrų pavyksta pora — tikras 
džiaugsmas'", — sako R. Karvelis. 

* N e s ė k m i n g a i K a t a r o sost i 
nėje v y k s t a n č i a m e p a s a u l i o sun
k ios ios a t l e t i k o s č e m p i o n a t e 
svor io kategorijos iki 105 kg var
žybos susiklostė Europos pirmeny
bių bronzos medalio laimėtojui Ra
mūnui Vyšniauskui. Pirmojoje rung
tyje Lietuvos atletas neišrovė pradi
nio 185 kg svorio ir neteko galimybių 
kovoti dėl apdovanojimų bendroje 
įskaitoje. Siek tiek save R. Vyšniaus
kas reabilitavo stūmimo rungtyje. 
kur išstūmė 225 kg sveriančią štan
gą ir iškovojo mažąjį sidabro medalį. 

Suomijoje nau ja j am sezo
nui b e s i r e n g i a n t y s s l i d i n i n k a i 
dalyvavo 9 km t r e n i r u o č i ų lenk
t y n ė s e klasikiniu stiliumi. 64-as 
tarp 74 dalyvių finišavo Mantas 
Strolia, distanciją įveikęs per 23 mi
nutes 59.1 sekundes. Lietuvos slidi
ninkas aplenkė Kinijos, penkis Suo
mijos, Rusijos bei Estijos sportinin
kus. Rungties nugalėtoju tapo suo
mis Sami Jauhojaervi (21:02.0). 

S e p t i n t a pe rga lę a š t u o n i o 
l iktose NHL regu l ia r io jo sezono 
r u n g t y n ė s e i škovojo D a i n i a u s 
Z u b r a u s Washington „Capitals" ko
manda. Antradienį namuose žaidę 
be t r aumą besigydančio lietuvio. 

Atkelta iš 1 psl. 
politikos idėjos ir tų idėjų laikyma
sis. Žmonės laukia teisingesnės, są
žiningesnės politikos ir šiuo aspektu 
mes, dvi frakcijos, bū ten t ne t ik žo
džiais, bet ir veiksmais norime pro
paguoti sąžiningą politiką", — sakė 
L Degutienė. 

Kaip ir anks t e sn i ame susi ta
rime dėl Seimo opozicijos koalicijos, 
atnaujintame numatomas pareigy
bių pasidalinimas — TS frakcijai te
ko nuolatinė opozicijos vadovo parei
gybė, Liberalų frakcijai — opozicijos 
deleguota Seimo pirmininko pava
duotojo pareigybė. 

Seimo opozicijos vadovu ir toliau 
liks konservatorius A. Kubilius, Sei
mo pirmininko pavaduotoju — Libe
ralų frakcijos narys G. Steponavi
čius. 

Sutart į dėl bendradarb iav imo 
atnaujinantys opozicijos atstovai at
sisakė prieš metus su tar to principo, 
jog kadencijai įpusėjus politinės par
tijos šiais postais pasikeis. 

Bendradarbiavimo sutart į pasi
rašę frakcijų atstovai neslėpė, jog ta i 
padaryta siekiant koalicijos rankose 
išlaikyti šiuo metu tu r imus postus. 

„Mes matome, jog ši valdanti 

dauguma gali visiškai nepaisyti opo
zicijos teisių i r bet koks perbalsavi-
mas norint įvykdyti pakeitimą gali 
baigtis tuo, kad Seimo pirmininko 
pavaduotojo pozicija ati teks ne mūsų 
koalicijai, o kokiam nors valdančia
jai daugumai malonesniam opozici
jos atstovui. Matome, kad valdančio
ji dauguma per pastarųjų savaičių 
įvykius peržengė barjerą ir apsis
prendė Seimo mažumos teisių, kaip 
ta i sup ran tama Europoje, nebepai-
syti", — sakė A. Kubilius. 

Už opozicijos koalicijos borto iš
s tumti l iberalcentristai buvusių ko
legų bei konservatorių trečiadienį 
pasirašytą sutar t į vadina ne vertybi
nio bendradarbiavimo, o ,,kėdžių iš
saugojimo aktu". 

„Akivaizdu, kad tai ne vertybi
nio bendradarbiavimo, o kėdžių iš
saugojimo aktas . Galų gale šitoje is
torijoje visi gavo, ko norėjo — Libe
ralų frakcija tapo A. Kubiliaus sate
litais, o konservatoriai eilinį kar tą 
atliko nesąžiningos politikos veiks
mą, po tar iamo bendradarbiavimo 
širma paslėpę opozicijos vardo mono
polizavimą", — LiCS frakcijos pra
nešime cituojamas jos seniūnas Algis 
Čaplikas. 

Penktadalis visų imigrantų į Airiją — lietuviai 
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lietuviai (28,085), o trečioje — lat
viai (13,910). Be Švedijos, imigracija 
į kurią neviršija kelių tūkstančių 
žmonių, Didžioji Britanija ir Airija 
buvo vienintelės E S valstybės, iš 
karto po plėtros atvėrusios savo sie
nas. 

Netrukus šių valstybių pėdomis 
turėtų pasekti Suomija, tuo tarpu vi
sos 15 ES „senbuvių" privalo atvert i 
sienas darbo jėgai iš naujų narių vė
liausiai iki 2011 metų. 

,.Mes negalime būti tikri, kad vi
si šie žmonės dabar dirba Airijoje", 
— įspėjo statistinius duomenis ren
kančio socialinių ir bendruomenės 
reikalų departamento atstovas spau
dai. 

„Dalis šių žmonių jau galėjo iš
vykti iš šalies", — paaiškino jis. 

Didžiosios Britanijos vidaus rei
kalų ministerijos atstovas spaudai 
taip pat pripažino, kad dalis imig

ran tų j au galėjo išvykti iš šalies. 
„Skaičiai neparodo, kada šie žmonės 
išvyko į namus . Mes spėjame, kad 
dalis žmonių atvyksta t rumpam lai
kotarpiui , o po to išvyksta ir vėl grįž-
ta . 

Latviai pagal proporcinį santykį 
su šios Baltijos šalies gyventojų skai
čiumi (1.5 mln.) yra bene didžiausia 
į Airiją atvykstančių imigrantų gru
pė. Pasak Aldis Kuškis, Latvijai ats
tovaujančio Europos Parlamento na
rio, jo tautiečiai neturėtų būti laiko
mi ilgalaikiais imigrantais į Airiją. 

Pasak europarlamentaro, latviai 
dažniausiai įsidarbina laikinai, maž
daug pusmečiui. 

„Jie išmoksta kalba, jie kaupia 
žinias apie verslo aplinką, kartais 
ta ip pat ir apie demokratiją", — tei
gia europarlamentaras . „Mes moko
mės demokratijos tiktai 15 metų, — 
paaiškino jis. — Jie atsiveža žinias ir 
pinigus". 

„Capitals" ledo ritulininkai po bau
dinių serijos 4:3 nugalėjo antrąją po
ziciją pogrupyje užimančią Stanley 
taurės savininkę Tampa „Lightning" 
komandą. Tuo tarpu Rytų konferen
cijos Atlanto pogrupyje pirmaujantis 
Dariaus Kasparaičio New York 
..Rangers" komanda patyrė devintą 
nesėkmę dvidešimtose reguliariojo ; 
sezono rungtynėse. „Rangers" ledo 
ritulininkai svečiuose 1:2 turėjo pri
pažinti Toronto ,,Maple Leafs" ko
mandos pranašumą. 

* Šeš t ą p e r g a l ę a š t u n t o s e 
NBA regu l i a r i o jo sezono rung ty 
nėse iškovojo du l i e tuv ius savo 
g r e t o s e turinti Cleveland „Cava-
liers" komanda. Į antrąją vietą Rytų 
konferencijos Centriniame pogrupy
je pakilusi „Cavaliers" komanda na
muose 114:99 nugalėjo Washington 
„VVizards" komandą. Starto penkete 
rungtynes pradėjęs Žydrūnas Ilgaus-
kas pelnė 12 taškų, per 26 minutes 
pataikęs 5 dvitaškius iš 15 bei reali
zavęs 2 baudų metimus iš 3. Po krep
šiais lietuvis atkovojo 7 kamuolius, 
kartą suklydo ir surinko 4 asmeni
nes pražangas. Martynas Andriuš
kevičius rungtynėms nebuvo regis
truotas. 

K 
s 

skienės gynybos 
ija — pražūtinga 

Vilnius, lapkričiu 16 d. (ELTA) 
— Spaudoje savo pas i te i s in imus 
spausdinanti Krist ina Brazauskienė 
užtikrintai žygiuoja politinės savižu
dybės link. Tuo neabejoja nei patyrę 
politikos ekspertai, nei viešųjų ryšių 
specialistai, nei psichologai. 

Pagal viešųjų ryšių dėsnius, blo
giausia, ką gali daryti puolamas ir 
„prie kryžiaus ka lamas" politikas -
desperatiškai gintis. 

Įvaizdžio specialistai ir sociolo
gai jau seniai pastebėjo - pakanka 9 
parų, kad išblėstų pats didžiausias 
skandalas. Tiek užtenka, kad žmo
nės nebeatsimintų net ir pačios di
džiausios kritikos lavinos. 

O jei tik puolamas žmogus ima 
aršiai gintis ir viską neigti - skanda
las įsisiūbuoja ir užsitęsia. Neprik
lausomai nuo to, kaip garsiai ir ką 
aiškins besiginantis veikėjas, visuo
menė jį ilgam įsidėmės kaip pašliju
sios reputacijos skandalistą. 

Tačiau premjero žmona Kristina 
laikosi priešingos taktikos. Šiomis 
dienomis ji užsisakė spaudoje krū

vas įvairiausių paneigimų apie jos 
viešbučio „Crowne Plaza" reikalus ir 
ta ip įklampino save jau ne iki pažas
tų, o iki pat ausų. 

Keista, kad premjerienė per tiek 
metų nepasimokė elgesio iš savo vy
ro Algirdo Brazausko. J is visąlaik 
nekreipdavo dėmesio į su juo susiju
sius skandalus ir iš kiekvienos balos 
išlipdavo sausas. 

•> Ki tas pavyzdys, kad nereikia 
vykdyti aršios neigimo politikos -
būsimosios Vokietijos kanclerės An
gelą Merkei sėkme. Kad ir kiek ši 
moteris buvo puolama, nekreipė į tai 
dėmesio, todėl ir pasiekė karjeros 
viršūnę. 

Panašia i elgėsi ir buvęs JAV7 pre
zidentas Bill Clinton per skandalą 
su Monica Levvinsky. 

Kad labiau verta tylėti ir elgtis 
santūr ia i , o ne neigti, patvirtino ir 
žinomas viešųjų ryšių specialistas 
Aurelijus Katkevičius: „Tai - ele
mentari psichologija! Jei tu nepuoli 
oponuoti - anksčiau ar vėliau viskas 
nurimsta". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, interfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

BERLYNAS 
Naujoji Vokietijos vyriausybė 

neplanuoja kaip nors keisti savo po
litikos dėl Irako ir nesitiki JAV spau
dimo nusiųsti vokiečių karių, sakė 
paskirtasis užsienio reikalų minis
tras Frank-Walter Steinmeier. Pasi
t raukiant is kancleris Gerhard 
Schiįoeder buvo vienas aktyviausių 
JAV ir britų vadovaujamo Irako karo 
priešininkų Europos Sąjungoje (ES). 
Paskirtoji kanclerė Angelą Merkei, 
kuri vadovaus savo krikščionių de
mokratų ir politinių priešininkų so
cialdemokratų didžiajai koalicijai, 
žadėjo išsaugoti glaudžius ryšius su 
JAV, tačiau nemanoma, kad ji pakeis 
Berlyno poziciją Irako klausimu. Pa
sak F.-W. Steinmeier, vokiečių kariai 
liks Afganistane, kur dalyvauja NA
TO taikos palaikymo misijoje. 

LONDONAS 
Nauja dešiniojo centro Lenkijos 

vyriausybė davė signalą, kad nori 
tapti „svarbia George W. Bush admi
nistracijos partnere Europoje ir pa
dėti jai kurti nemažai ginčų keliantį 
priešraketinį skydą, žinomą kaip 
„Žvaigždžių karų sūnus", rašo Di
džiosios Britanijos laikraštis „The 
Guardian". Gavęs pasitikėjimo įga
liojimą Lenkijos parlamente nauja
sis ministras pirmininkas Kazimierz 
Marcinkiewicz pareiškė, kad „Len
kijos valdžia svarsto šiuos planus su 
Washington". Straipsnyje pažymi
ma, jog Pentagon atstovai „nagrinė
ja kalnuotą vietovę Lenkijos pietuo
se, ieškodami joje tinkamų aikštelių 
dviem ar trims radiolokatoriams, su
sijusiems su programa 'Žvaigždžių 
karų sūnus'". 

PARYŽIUS 
Prancūzijos policija paskelbė, 

kad per riaušes, nuo pat jų pradžios 
prieš beveik tris savaites, buvo su
žeisti 126 policijos pareigūnai. Nuo 
spalio 27-osios, kai prasidėjo nera
mumai, iš viso buvo suimti 2,888 
žmonės ir padegti 8,973 automobi
liai. Naktį į trečiadienį smurto mas

tas dar labiau sumažėjo — visoje ša
lyje buvo padegti 163 automobiliai ir 
suimta 50 žmonių — maždaug tiek 
pat, kaip ir prieš neramumus. Pary
žiuje praėjusią naktį buvo padegti 27 
automobiliai (ankstesnę — 60), o ki
tur šalyje — dar 136. Taip pat smar
kiai sumažėjo gaisrų, kurių sąsaja 
su smurtu miestuose dar neįrodyta. 
Neramumus slopino iš viso 11,200 
teisėsaugos pareigūnų, kai kur buvo 
paskelbta komendanto valanda ne
pilnamečiams. 

MILANAS 
Italijos ministras pirmininkas 

Silvio Berlusconi apgailestavo dėl 
nervingo savo asmens sargybinių el
gesio ir teigė, kad jie baiminasi gali
mo išpuolio. „Privalote suprasti, kad 
jie rizikuoja būti susprogdinti kartu 
su manimi. Pastaruosius grasini
mus, kurių sulaukėme, jie priėmė 
gana rimtai", — fotografui, pasi-
skundusiam šiurkščiu asmens sar
gybinių elgesiu, sakė S. Berlusconi. 
Anot S. Berlusconi, lapkričio pra
džioje jį per futbolo rungtynes ketino 
nužudyti mirtininkas. Stiprų Italijos 
futbolo klubą „AC Milan" turintis ir 
jo žaidimą Milano „San Siro" stadio
ne mėgstantis stebėti S. Berlusconi 
nepasakė, kada sulaukė šių grasini
mų. 

PRAHA 
Buvęs Čekijos prezidentas Vac-

lav Havel ir dar keli buvę valstybių 
vadovai paragino Rusijos prezidentą 
Vladimir Putin gerbti demokratijos 
vertybes ir piliečių laisvę. Laiške V. 
Putin buvęs disidentas V. Havel bu
vusių prezidentų, įeinančių j vadina
mąjį Madrido klubą, vardu pareiškė 
susirūpinimą, kad Rusijoje spau
džiama opozicija ir žiniasklaida. V. 
Havel laišką taip pat pasirašė buvę 
prezidentai Mary Robmson iš Ai
rijos. Vigdi Finnbogadottir iš Islan
dijos, Rexhep Meidani iš Albanijos, 
taip pat buvę ministrai pirmininkai 
Petre Roman iš Rumunijos, Filip Di-
mitrov iš Bulgarijos ir Kim Campbell 
iš Kanados. „Yra įtarimų, kad Ru
sijos vyriausybė mėgina priversti ty
lėti valdžios oponentus, juos perse

kiodama", — sakoma laiške. Kaip 
pavyzdį buvę vadovai pateikia Mi-
chail Trepašin, Michail Chodorkovs-
kij ir Platon Lebedev bylas. 
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JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Senatas sutiko leisti Guan-

tanamo bazėje Kuboje laikomiems 
į tar iamiems t e ro r i s t ams apskųs t i 
kar inių komisijų j i ems p a s k i r t u s 
nuosprendžius federaliniuose teis
muose, bet palaikė anks tesn į savo 
sprendimą kitais atžvilgiais apriboti 
jų galimybes pasinaudoti federalinių 
teismų apsauga. 84 senatoriai balsa
vo už tai, kad JAV kalėjimo Guan-
taname kaliniams būtų sute ik ta ga
limybė apskųs t i j i ems pa sk i r t u s 
nuosprendžius, o 14 senatorių šiam 
kompromisui nepr i t a rė . Praėjusią 
savaitę per balsavimą buvo a tmes tas 
pasiūlymas suteikti j iems teisę fe
deraliniuose teismuose užginčyti sa
vo sulaikymą. Pietų Karolinai atsto
vaujantis respublikonų sena tor ius 
Lindsey Graham sakė, kad šis kom
promisas pakoregavo t r ū k u m ą jo 
pradinėje pataisoje, kurioje nebuvo 
numatyta teisė pateikt i apeliaciją 
dėl nuosprendžio. 

LOS ANGELES 
JAV federalinė didžioji žiuri ke

turiems kinams, gyvenant iems ša
lies vakaruose, pateikė kal t in imus 
slaptų dokumentų apie karinio jūrų 
laivyno objektus vagyste. FTB suė
mė 65 metų Chi Mak ir jo brolį 56-
erių metų Tai Wang Mak ka r tu su 
žmonomis — visi ketur i įvardyti „už
sienio vyriausybės agen ta i s , vei
kiančiais JAV, bet iš anksto nepra
nešusiais apie šią veiklą JAV genera
liniam prokurorui". Vyresnysis brolis 
ir jo žmona — natūral izuot i JAV pi
liečiai, o jaunesnysis — Kinijos pilie
tis. Suimtieji kal t inami iš California 
miesto Anaheim, kur Chi Mak dirbo 
karinio laivyno užsakymus vykdžiu
sioje firmoje „Povver Paragon", pa
vogę kompiuterinius diskus su duo
menimis apie ateities eskadrinių mi
nininkų variklius. 

I rake rtauctoius. 
baltajĮ fosforą 

Londonas , lapkričio 16 d. 
(AFP/BNS)—JAV kariškiai patvir
tino, jog pernai Irake prieš sukilė
lius buvo panaudotos baltojo fosforo 
bombos, bet neigė, kad jos buvo nau
dojamos prieš civilius. 

„Baltasis fosforas yra įprastinis 
ginklas — ne cheminis. J is nedrau
džiamas, nelaikomas neteisėtu", — 
aiškino Pentagon atstovas pulkinin
kas leitenantas Barry Venable inter
viu BBC. 

„Mes naudojame baltąjį fosforą 
tuomet, kai reikalinga dūmų uždan
ga, arba taikiniams pažymėti. Ta
čiau jis yra ir padegamasis ginklas, 
kurį galima naudoti priešo gyvajai 
jėgai naikinti," — tęsė jis. 

Italijos valstybinė televizija RAI 
praėjusią savaitę pranešė, kad per
nai lapkritį prieš sukilėlius ir civi
lius Fallujah buvo panaudotas itin 
lengvai užsidegantis ginklas. 

Italijos radikalieji kairiojo spar
no politikai pirmadienį prisidėjo prie 
protesto akcijos prie JAV ambasados 
Romoje; tarp jų buvo ir komunistų 
deputa tas Pietro Folena, kuris pa
reikalavo, kad būtų pradėtas JT ty
r imas dėl tokio ginklo panaudojimo. 

Dokumentiniame filme „Fal
lujah — nuslėptos skerdynės" RAI 
teigė, jog JAV kariškiai mūšyje pa
naudojo į napalmą panašų ginklą 
bei baltąjį fosforą, o JAV Valstybės 
departamentas tai neigė. 

JAV ambasadorius Didžiojoje 
Britanijoje Robert Tuttle laiške laik
raščiui „The Independent" rašė, kad 
„JAV pajėgos nenaudojo nei napal-
mo, nei baltojo fosforo kaip ginklų". 

B. Venable aiškino, kad baltuoju 
fosforu labai patogu išstumti sukilė
lius iš pozicijų, kurias sunku apšau
dyti iš artilerijos. „Jis buvo panau
dotas kaip padegamasis ginklas 
prieš priešo kovotojus", — sakė jis. 

„Kai susiduri su priešo pajėgo
mis, kurios yra uždarose pozicijose, 
kurių negali įveikti galingiausi arti
lerijos sviediniai, vienas iš būdų yra 
iššauti baltojo fosforo sviedinį", — 
tęsė B. Venable. — Ugnies ir dūmų 
poveikis priverčia kareivius išlįsti iš 
urvų, o tuomet juos galima nukauti 
sprogmenimis". 

Teismas uždraudė Rusijos 
nacionalbolševikų partiją 

Maskva, lapkričio 16 d. (BNS) 
— Rusijos Aukščiausiasis Teismas 
atšaukė savo paties sprendimą ir 
nutarė panaikinti vieną aktyviausiai 
gatvėse besireiškiančių partijų — 
Nacionalbolševikų partiją, praneša 
BBC. 

„Teismo sp rend imas pr i imtas 
paskubomis, keliaklupsčiaujant. Tai 
Aukščiausiojo Teismo pažeminimas 
istorijos akyse", — pareiškė partijos 
vadovas Eduard Limonov tuoj po 
posėdžio. 

Nacionalbolševikų partijos 
(NBP) advoka tas sako ke t inąs 
apskųsti teismo sprendimą Europos 
Žmogaus Teisių Teisme. Teismo 
sprendimas reiškia, kad nuo 1993 
metų egzistavusi par t i ja bus 
išbraukta iš užs i reg is t ravus ių 
susivienijimų sąrašo. N B P turi ir 
kitą būdą išlikti — užsiregistruoti 
kitu vardu. E. Limonov ketina per 
savaitę nusiųsti dokumentus naujai 

par t i ja i — Rusijos Federacijos 
nacionalbolševikų — įregistruoti. 

Jo bendraminčiai jau keletą 
kar tų bandė įsiregistruoti Maskvoje 
kaip „Nacionalbolševikų tvarka", 
bet ne sykį sulaukė neigiamo atsaky
mo. 

Pamaskvio prokuratūra NBP 
bylą iškėlė prieš trejus metus. Ji 
kaltino partiją tuo, kad jos veiks
mais siekiama smurtu pakeisti kon
st i tucinės santvarkos pamatus ir 
suardyti Rusijos vientisumą. 

Partiją panaikint i nusprendė 
Maskvos srities teismas. Šių metų 
rugpjūtį Aukščiausiasis Teismas 
panaikino Maskvos srities teismo 
sprendimą panaikinti partiją. 

Tačiau spalį. Generalinei proku
ra tūra i padavus skundą. Aukščiau
siasis Teismas anuliavo savo paties 
sprendimą ir paskyrė naujo posė
džio, kuris antradienį baigėsi NBP 
pralaimėjimu, datą. 

http://rN.trlViriaa.c-
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MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

PADĖKOS DIENOS PIETŪS 
Tęsinys 

Nenustebkite , kad dvi dienas iš eilės spausdinamas „Mūsų virtuvė" 
skyrius. Kadangi kitą savaitę jau Padėkos diena, o trečiadienį bus spausdi
namas šeštadieninis „Draugas", redakcija maloniai sutiko leisti „užbaigti" 
šventinių pietų pat iekalus. 

DARŽOVES 
Populiariausios Padėkos pietų 

daržovės yra Briuselio kopūstėliai, 
morkos, moliūgai, brokoliai, špara
ginės pupelės (green beans). Daržo
vės maišomos vienos su kitomis, daž
nai panaudojan t ir valgomuosius 
kaš tonus (chesnuts), paprastai kon
servuotus, nes jie greičiau paruošia
mi. 

B r i u s e l i o k o p ū s t ė l i a i su 
k a š t o n a i s 

2 dėžutės (po 10 uncijų kiek
viena) šaldytų Briuselio kopūstėlių 
(Brussels sprouts) — galima pavar
toti ir šviežius, bet jie daug ilgiau 
verda 

4 riekutės lašinukų (bacon),. su
pjaustytos skersai mažais gaba
liukais 

3 šaukštai nesūdyto sviesto 
1 svogūnas, smulkiai sukapotas 
1 puod. konservuotų, sukapotų 

kaštonų (galima pavartoti ir 
graikinius riešutus — „walnuts") 

1/3 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/8 šaukštelio tarkuoto muskato 

riešuto (nutmeg) 
Į puodą įpilti 4 puod. vandens, 

suberti druską, užvirti. Į verdantį 
vandenį sudėti kopūstėlius (nereikia 
pirma atšildyti) ir pavirti 8-10 min.. 
kol bus vos vos minkšti . Nuimti nuo 
viryklės, nuvarvinti . 

Keptuvėje pakepinti lašinukus, 
kol išbėgs taukai ir bus t raškūs. 
Nupilti taukus , o lašinukus išdės
tyti an t popierinių rankšluostėlių, 
kad likę taukai susigertų. Toje pačio
je keptuvėje įkaitinti sviestą, sudėti 
sukapotą svogūną ir pakepint i , 
retkarčiais pamaišant , apie 2 min., 
kol svogūnas bus permatomas, bet 
nepa rudavęs . Į keptuvę sudėti 
Briuselio kopūstė l ius , kaš tonus , 
pipirus, muskatą, išmaišyti ir pa
kait inti , kad gerai įkaistų. Supilti į 
dubenį ir, prieš patiekiant į stalą, 
apibarstyti spirgučiais. 

M o r k u t ė s su ž i rn ių 
a n k š t i m i s 

3 šaukštai sviesto 
1 sv. mažų, nuskustų morkučių 
1/2 vid. dydžio svogūno, smul

kiai sukapoto (apie 1/4 puod.) 
1/8 šaukštelio aštrių raudonųjų 

pipirų drožlelių (red pepper flakes) 
2 šaukštai cukraus 
1 šaukštas balzamo acto (bal

sam i c vinegar) 
2 šaukštai sauso balto vyno arba 

apelsinų sulčių 
1/4 šaukštelio druskos 
1 dėžutė (8 uncijos) šaldytų 

žirnių ankštelių (sugar snap peas) 
Didelėje keptuvėje įkait inti 

sviestą, sudėti morkas, svogūną ir 
pipirų drožliukes, pavirti 1 min. 
Suberti cukrų ir pakaitinti , kol jis 
ištirps — 2 min. Uždengti ir pavirti, 
kol morkutės bus beveik minkštos — 
apie 3 min. Supilti actą ir vyną, 
pavirti, kol skystis pasidarys t irštas, 
1-2 min. Sudėti žirnių ankšteles, 
druską ir pakepinti apie 2 min., kol 

ankštys bus apyminkštės (tik neper
virti, nes jos susileis ir prars formą). 

Broko l i a i s u bazi l iku i r 
g r y b a i s 

1 sv. šaldytų brokolių viršūnių 
(broccoli spears); galima vartoti ir 
šviežius, bet tik viršūnes, be storų 
kotų 

2 šaukštai sviesto 
1 šaukštas šviežio baziliko 

(basil) lapelių, sukapotų, arba 1 
šaukštelis džiovintų (su Šviežiu daug 
skaniau) 

1 skardinukė (4-5 uncijos) kon
servuotų grybų kepuraičių, nuvar
vintų 

Brokolius išvirti pagal nurody
mus ant dėžutės (žali išverda per 
5-6 min.), gerai nuvarvinti. Kep
tuvėje ištirpinti sviestą, sudėti gry
bus ir baziliką. Pakepti maišant, kol 
gerai įkais. Užpilti ant brokolių ir 
sumaišyti. 

S p a n g u o l i ų - v y n u o g i ų 
sa lo tos 

1/2 sv. šviežių spanguolių, su
kapotų 

1 puod. be sėklų raudonų vyn
uogių, perpjautų per pusę 

1/2 puod. riešutų — ,,pecans", 
sukapotų 

3 šaukštai cukraus 
1/2 puod. be jokių priemaišų 

jogurto arba majonezo 
Sukapotas spanguoles užpilti 

cukrumi ir palaikyti bent 2 vai . 
Suberti vynuoges, riešutus, sudėti 
jogurtą, gerai išmaišyti ir laikyti 
šaldytuve, prieš patiekiant į stalą. 

Spanguolės su apelsinais 
1 ir 1/2 puod. šviežių spanguolių, 

gerai sutrintų 
1/2 puod. cukraus 
2 dėžutės (po 3 uncijas kiek

viena) apelsinų ar citrinų skonio 
želatinos 

2 puod. verdančio vandens 
1 ir 1/2 puod. šalto vandens 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1/4 šaukštelio cinamono 
1/8 šaukštelio gvazdikėlių (cloves) 
1 apelsinas, nuluptas ir išdalin

tas į skilteles (galima pavartoti kon
servuotų mandarinų skilteles iš 
skardinukių) 

1/2 puod. riešutų (nesvarbu, 
kokių), sukapotų. 

Spanguoles sumaišyti su cukru
mi ir padėti į šalį. Želatiną ištirpinti 
verdančiame vandenyje, supilti šal
tą vandenį, citrinų sultis, cinamoną 
ir gvazdikėlius. Palaikyti šaldytuve, 
kol sustings. Įmaišyti spanguoles, 
apelsinų skilteles, sukrėsti į formą ir 
palaikyti šaltai, kol sustings — apie 
4 vai. Išėtus iš formos, papuošti 
apelsinų skiltelėmis, sveikomis 
spanguolėmis. 

Ananasų-spanguolių salotos 
1 skardinukė (20 uncijų) kon

servuotų, sukapotų (crushed pmeap-
pld ananasų su visu skysčiu 

3/4 puod. ananasų sulčių 

2 dėžutės aviečių skonio želati
nos (3 uncijų kiekviena) 

1 skardinukė (16 uncijų) kon
servuotų spanguolių (whole berry 
cranberry sauce) 

3/4 puod. vyno arba tiek pat 
apelsinų sulčių 

1 puod. sukapoto obuolio 
1/2 puod. sukapotų riešutų (wal-

nuts) 
1 šaukštelis tarkuotos apelsino 

žievelės 
1/8 šaukštelio kardamonų 
Nuvarvinti ananasų sultis iš 

skardinukės, įpilti daugiau sulčių, 
kad susidarytų 1 ir 3/4 puod. užvirti. 
Nuimti nuo liepsnos ir įmaišyti 
želatiną, kol visiškai ištirps. Su
krėsti iš skardinukės spanguoles ir 
šakute išskirstyti skystyje, įmaišyti 
vyną. Palaikyti šaldytuve, kol tru
putį sustings (maždaug kiaušinio 
baltymo tirštumo). Sudėti ananasus 
ir l ikusius produktus. Supilti į 
dviejų kvortų talpos formą ir 
atšaldyti, kol visiškai sustings (apie 
4 vai. arba per naktį). Išvertus ant 
lėkštės, papuošti anansasų ir apel
sinų skiltelėmis. 

* * * 

Gal norite pamėginti t r a d i c i n į 
mo l iūgų pyragą — „pie"? Šis re
ceptas labai greitas, lengvas, o pyra
gas — skanus, be to, jo nereikia 
kepti! 

1/2 puod. šalto pieno 
1 dėžutė (6 uncijų dydžio) va

nilės skonio ,,instant" pudingo mil
telių 

1 šaukštelis prieskonių, pa
ruoštų moliūgų pyragui — „pump-
kin pie špice" 

1 puod. iš skardinukės paruoštos 
moliūgų košės 

2 ir 1/2 puod. (8 uncijų indelis) 
„cool whip" (frozen whipped toppingj 

1 paruošta šios rūšies pyragui 
„apačia" — "ready grabam cracker 

pie crust" 
Dideliame dubenyje sumaišyti 

pieną su pudingo milteliais ir pa
plakti 1 min. (bus labai tiršta), įmai
šyti moliūgų košę, prieskonius ir 
atši ldytą „cool whip". Sukrėsti į 
pyrago „apačią" ir palaikyti šaldy
tuve bent 2 vai., kol gerai sustings. 
Papuošti plakta grietinėle arba „cool 
whip", apibarstant cinamonu arba 
kakao milteliais. 

S p a n g u o l i ų - m o l i ū g ų 
b a n d u t ė s 

1 ir 1/2 puod. miltų 
1 šaukštelis kepimo sodos 
1/4 šaukštelio kepimo miltelių 
1/2 šaukštelio cinamono 
1/2 šaukštelio maltų gvazdikėlių 

(cloves) 
1/3 šaukštelio druskos 
1 puod. cukraus 
1/4 puod. sviesto arba 1/3 puod. 

aliejaus 
2 kiaušiniai 
1 puod. moliūgų košės (iš skar

dinukės) 
1 puod. šviežių arba šaldytų 

spanguolių, stambiai sukapotų 
1/3 puod. kapotų graikinių rie

šutų (walnuts) 
Įkai t int i orkaitę iki 400° F. 

Metalinius „muffin cups" — keptu-
vėlius gerai ištepti riebalais. 

Dubenyje sumaišyti visus sau
sus produktus . Kitame dubenyje 
išplakti cukrų, sviestą, kol bus puri 
košė, įmušti k iauš inius , įmaišyti 
moliūgų košę ir gerai išplakti. 
Supilti miltų mišinį, sumaišyti, bet 
ne per daug — tešla neturi būti per 
daug lygi. Įmaišyti spanguoles. 

Tešlą išdalinti \ visus indelius 
kiekvieną pripildant iki viršaus), 

apibarsyti viršų kapotais riešutais ir 
kepti 12-15 min., jeigu fbrmelės ma
žo (tea-size;, arba 20-25 min., jeigu 
jos įprasto dydžio (regular size). 

SUKŪRĖ VEZLIŲ VALDYMO PRIETAISĄ 
Vienas Rusijos mokslininkas 

tvir t ina sukūręs nuotolinį vėžlių 
valdymo prietaisą, kuris leistų šiuos 
gyvūnus panaudoti šnipinėjimo misi
jomis. Aleksėj Burikov, vadovaujan
tis Rostov prie Dono Pedagoginio 
universiteto Biologijos fakultetui, 
teigė, kad vėžliai būtų valdomi per 
prietaisą, pritvirtintą prie jų kiautų. 

Vėžliams, išdresuotiems keisti 
judėjimo kryptį, šie prietaisai per 
kiautą siųstų virpesius. 

Mokslininkas priduria, kad 
miniatiūrinė kamera, pri tvir t inta 

prie vėžlio kiauto, į vadavietę ir kon
trolės centrą galėtų siųsti vietovės 
nuotraukas. A. Burikov pažymi, kad 
vėžlius galima panaudoti įvairioms 
operacijoms, pavyzdžiui, bomboms 
ar modernioms pasiklausymo prie
monėms padėti. Šį išradimą galima 
pritaikyti ir nekariniams tikslams, 
sakė jis Rusijos žiniasklaidai. 

Vėžlių dėka, būtų galima stebėti 
laukinius gyvūnus taip. kaip nieka
da nesugebėtų joks žmogus, pridūrė 
mokslininkas. 

BNS 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

*KSII>K\Tj,M. 
VIDA M. t=> 

SAKEVIC1US r ~ 
Real E s t a t e C o n s u l t a n t 
Nek i l no jamo jo t u r t o 

p i rk imas , pardauimas 
708-889-2148 

IŠNUOMOJA 

:'-Sft¥fti¥:|:¥:W» 

skyriaus 
tef . 1~773-SS5-9SOO 

YVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 



D R A U G A S 2005 U-T-l K r t \ " ] •Ariu 

# ' I* MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Ausrefė Sakalaitė 

Stuburo ir skausmo figos 

Nine ty s i x t h l e sson . (Nainty sik-
sth leson) — Devyniasdešimt Šešta 
pamoka. 
FIu. (Flū) — Gripas. 
Flu s e a s o n i s coming , d id y o u 
get your f lu sho t th i s year? (Flū 
syzan iz kaming, didž j a get jūr flū 
šat this jyr) — Artėja gripo sezonas, 
ar jau pasiskiepijai nuo gripo? 
No, I a l w a y s take my ehances , 
some of m y fr iends get s iek from 
the v a c e i n a t i o n . (Nou, ai olueis 
teik mai čęnses, sam af mai frends 
get sik fram t h a vęksineišen) — Ne, 
aš visuomet rizikuoju, kai kurie 
mano draugai nuo skiepų suserga. 
I know, b u t a s w e get older, our 
res i s tance isn't as strong, s o m e 
of the e l d e r l y die from tha flu. 
(Ai nou, b a t ez ui get older, au r 
rizistens iznt ez strong, sam af t ha 
elderli dai fram tha flū) — Žinau, 
bet sens tant m ū s ų a t sparumas nėra 
toks s t iprus ir kai kurie vyresnieji 
nuo gripo mirš ta . 
My bra in t e l l s me that I n e e d a 
flue shot , b u t my inst inet t e l l s 
me n o t t o d o it . (Mai brein teis mi 
thęt ai nyd e flū šat, but mai ins-
tinkt teis mi n a t tū dū it) — Mano 
protas sako, kad reikia siepytis, bet 
mano nuojauta sako, kad nereikia. 
I th ink t h a t for this you need to 
use y o u r b r a i n instead of y o u r 
inst inet . (Ai think thęt for this jū 
nyd tū jūz j ū r brein insted af j ū r 
instinkt) — Man atrodo, kad šiuo 

atveju tau reikia pasinaudoti protu, 
ne nuojautomis. 
Lašt year they were out of flu 
vaceine, I didn't get a shot, and 
didn't get the flū. (Lest jyr thei 
uėr aut af flū vęksin, ai didnt get a 
šat ęnd didnt get tha flū) — Pernai 
pritrūko skiepų, aš nepasiskiepijau, 
bet ir nesirgau gripu. 
You were lucky, so many people 
get tha flu, and they leave vi-
ruses in every public place. (Jū 
uėr laki, sou meni pypi get tha flū 
ęnd thei iyv vairusis in evri pablik 
pleis) — Tu buvai laimingas, daug 
žmonių serga gripu ir visur palieka 
savo virusus. 
It's not only luck, I take good 
care of myself, eat right, exer-1 
cise and drink a lot of liąuids. \ 
(Its nat onli lak, ai teik gud kėr af | 
maiself, yt rait, eksersaiz, ęnd drink e j 
lat af likvids) — Čia ne vien laimė, 
aš savimi pasirūpinu: gerai valgau, 
mankštinuosi, geriu daug skysčių. 
What d o e s your doctor say 
about y o u r not gett ing a flu 
shot? (Uat daz jūr daktor sei ebaut 
jūr nat geting e flū šat) — Ką tavo 
gydytojas sako, kad nesiskiepiji nuo 
gripo? 
He says that someone my age 
shouldn't be taking chanses . ^Hy 
sez thęt samuon mai eidž šudnt by 
teiking čęnses) — Jis sako, kad ma
no amžiaus žmogus neturėtų rizi 
kuoti. 

Margumynai 

MILIJONAI MARKSIZMUI 
ATGAIVINTI 

Kinijos komunistų partija (KKP) 
ket ina išleist i milijonus dolerių 
marksizmui atgaivinti, kad susigrą
žintų viešosios nuomonės tikėjimą 
savo valdžios teisėtumu ir užpildytų 
ideologinį vakuumą, skatinantį ne
regėto masto korupcija. 

Sis sp rend imas gali a trodyti 
keistas, nes KKP valdžioje yra jau 
50 metų, o kul tūr inė revoliucija bai
gėsi prieš 30 metų. Tačiau šiuo metu 
socialistinę revoliuciją baigia užgožti 
ekonominė, sovietinius gigantiškus sta
tybos projektus keičia dangoraižiai, 
o Vokietijos filosofo ekonomines teo
rijas — rinkos ekonomikos postulatai. 

Panašu , jog partijos elitas nėra 
patenkintas esama padėtimi. Kinijos 
prezidentas Hu Jintao ankstyvai
siais savo partinės karjeros metais bu

vo aktyvus ideologinio fronto karys. 
Pirmajam „Marksistinio teorinio 

tyrimo ir konstrukcijos projekto" 
etapui ketinama skirti 12 mln. dole
rių, sakė su planu susipažinęs aka
demikas. „Nesvarbu, kiek pinigų bus 
prašoma, vyriausybė jų duos", — sa
kė mokslininkas, kuris prašė neat
skleisti jo tapatybės. 

„Marksizmu pasinaudos, kad 
paaiškintų partijos politines teo
rijas, t ikslus , vykdomą veiklą ir 
įtvirtintų KKP valdymo teisėtumą", 
— teigė jis. Per artimiausią penk
metį 300 mokslininkų dirbs prie 13 
universitetinių vadovėlių, kurie 
nagrinės, filosofinius, politinės eko
nomijos, politikos mokslų, sociologi
jos, teisės, istorijos ir literatūros 
klausimus. ELTA 

BRANGUS DANTIS 
Napoleono Bonaparto iltinis 

dantis aukcione parduotas už beveik 
20,000 eurų. Jį įsigijo kolekcininkas 
iš Didžiosios Britanijos. „Dominic 
Winter" aukcionų namų atstovė pa
žymėjo, kad atkakliausia kova vyko 
tarp Napoleono gerbėjų iš JAV ir 
Britanijos. Ji nusistebėjo, kad „pran
cūzai neparodė didelio susidomėjimo 
savo garsiojo tėvynainio dantimi". 

„Mes žinome, kad Napoleonui 

1816 metais skaudėjo dantis. Už
degimą jo burnoje tada sukėlė skor-
butas", — sakė aukcionų namų ats
tovė. Dantį karžygiui greičiausiai 
1817-aisiais Šv. Elenos saloje iš
traukė jo gydytojas Barry O'Meara. 

Vėliau gydytojas šį dantį per
davė generolui Francisi Maceroni, jį 
saugojo kelios Maceroni šeimos kar
tos. 1956-aisiais m. dantį įsigijo 
ligšiolinis savininkas. ELTA 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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Dantų gydytojai 

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

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918W.ArcnerAve.Sts.5r6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERĖMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angfcskai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

MAŽOS TAUTOS DID*ELE TOLERANCIJA 
Atkelta iš 3 psl. 
Čia nėra ir negali būti vieno 

recepto. Aišku, būtina semtis kitų 
šalių patirties, tačiau reikia atsi
žvelgti ir į savo tradicijas. Mano 
galva, pilietinė visuomenė Lietuvoje 
formuojasi, nors lėtai ir sunkiai. Tai 
ilgas procesas, galintis tęstis per 
vienos ar dviejų kar tų gyvenimą. 
Mes tik prieš penkiolika metų at-
kūrėme savo valstybingumą. Refor
muoti ekonomiką yra paprasčiau nei 
pakeisti žmonių mąstymą, verty
bines orientacijas. Sovietinė sant
varka suluošino pilietinę sąmonę ir 
tai jaučiame iki šiol. Tačiau, manau, 
laikas yra geriausias gydytojas. 

— Lietuvoje retsykia is pasi
g ir s ta n u o m o n i ų , r e i š k i a n č i ų 
abejonę Lie tuvos n a r y s t ė s ES 
prasmingumu. Ar d a n a m s narys
tė ES davė real ios naudos? 

— Daniją jau galima vadinti ES 
senbuve —ji yra šioje organizacijoje 
nuo 1973 metų. Danija, panašiai 
kaip ir Didžioji Britanija, nėra gilios 
integracijos šalininkė. Danijoje vy
rauja nuomonė, kad Europos inte
gracijos ląstelė turi būti nacionalinė 
valstybė, federalizmas jai nėra pri
imtinas. Visuomenė praktiškai pasi
dalinusi po lygiai j ES šalininkus ir 
priešininkus. ES referendumai vyks
ta labai sunkiai. ES šalininkams 
visada labai sunku sur inkt i pa
kankamą paramą. Du referendumai 
apskritai pralaimėjo. Todėl ir Da
nijos narystė ES yra šiek tiek „api
pešiota". Danija nėra euro narė, nors 
visus narystės kr i ter i jus seniai 
vykdo. Ši šalis nedalyvauja ES gyny
bos ir saugumo politikoje, taip pat 
tik ribotai dalyvauja, sprendžiant 
ES vidaus ir teisingumo klausimais. 

Narystės ES skeptikų yra visur, 
tačiau jie nepasiūlo jokios geresnės 
al ternatyvos. Europos Sąjunga 
Europai reiškė susitaikymą, susi
vienijimą ir saugumą. Tai bene 
puikiausias politinis projektas šiuo
laikinės Europos istorijoje. Į Europos 
Sąjungą niekas tankais nevaro, į 
sąjunga stojama laisvanoriškai dėl 
JM deklaruojamų vertybių, natū
ralaus patrauklumo. Ne veltui prie 
ES durų nuolat stovi norinčių į ją 
patekti eilė. Ta: ir bendra rinka, ga-
•imvbe :,i>v,i; prekiauti, keliauti, įsi

darbinti, mokytis, ar, išėjus į pensi
ją, įsigyti nekilnojamą turtą ir apsi
gyventi, pavyzdžiui, kur nors šiltes-
niuose Viduržemio jūros kraštuose. 
Danai tai puikiai suvokia ir sėkmin
gai šią galimybę išnaudoja. 

— D a n ų tauta garsėja savo 
tolerancija. Koks konkretus da
nų to lerancijos pavyzdys paliko 
s t ipr iaus ią į spūdį Jums asme
niškai? 

— Danijoje dirbu penkerius me
tus. Iš tiesų, danai yra tolerantiški 
kitų t au tų tradicijoms, istorijai, 
t ikėj imams, politiniams įsitikini
mams, skirtingos seksualinės orien
tacijos asmenims. Jie sugeba kul
tūr ingai diskutuoti , nebandydami 
bet kokia kaina primesti savo nuo
monės. Nors pastaruoju metu matau 
kai kurias problemas dėl požiūrio į 
imigrantus musulmonus. Tačiau tai 
galbūt nėra specifinė Danijos, bet vei
kiau viso Vakarų pasaulio, problema. 

Mane labiausiai sujaudino vie
nas pavyzdys, kuris puikiai pade
monstravo danų toleranciją, pagarbą 
mūsų tautos istorijai. Atokiame 
Šiaurinės Jutlandijos mieste This-
tede po Antrojo pasaulinio karo 
1945—1947 m. buvo įkurta karo 
pabėgėlių stovykla, kurioje vienu 
metu buvo apgyvendinta 800 lietu
vių pabėgėlių. Stovyklos teritorijoje 
lietuviai pastatė didelį, gražų lietu
višką kryžių, sukūrė įspūdingą Vyčio 
mozaiką ir betoninį Gedimino kryžių 
paminklą su lietuvišku įrašu: „Mūsų 
troškimas tėvynės laisvė". Ilgainiui 
stovykla buvo panaikinta, lietuviai 
emigravo į kitas šalis. Tačiau iki šių 
dienų vietinė miesto savivaldybė 
skiria pinigų šių paminklų priežiū
rai ir jei reikia remontui, jie netgi 
buvo įtraukti į vietinės reikšmes pa
minklų sąrašą. Šie paminklai netu
rėjo jokio ryšio su Danija, Lietuva, 
kaip valstybe, neegzistavo, mažai 
kas iš danų žinojo, kas apskritai yra 
toji lietuvių tauta. Tačiau, nepaisant 
visko, paminklai nebuvo palikti liki
mo ir gamtos valiai. Štai kur sektinas 
tolerancijos ir pagarbos pavyzdys! 

— N u o š i r d ž i a i dėkoju J u m s 
už poka lb į . 

Kalbėjosi B i ru tė 
J a n u 1 e \ i c* 1 u T <> - i v a s k r \ 1 e 11 • n t * 

http://6918W.ArcnerAve.Sts.5r6
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jAiNir ~Ą h i ^UTYTĖ - ANGLIŠKAI 
Vėjuotą sekmadienio popietę 

gausus būrelis poezijos mylėtojų 
atvyko į Balzeko lietuvįų kultūros 
muziejų dar kartą išgirsti apie jau 
prieš penkiolika metų Anapilin 
išėjusią lietuvių poetę Janiną De
gutytę. Priežastis tam — prieš porą 
metų Lietuvoje išleista poetės eilė
raščių lietuvių ir anglų kalbomis 
knyga „Janina Degutytė Poezija/ 
Poems" (Vilnius, Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2003, 296 psl.). 
Eilėraščius knygai atrinko ir išvertė 
\ anglų kalbą prof. Gražina Mary 
Slavėnas. 

Vertėjo darbas nėra dėkingas, 
visada atsiras kritikuojančių. Sunku 
versti prozos kūrinį, o dar sunkiau -
poeziją. Ir ne tik dėl skirtingų kalbų 
gramatikos neatitikimo. Eilėraštis -
poeto gyvas žodis, jo žaizda, jo dva
sia, o visa tai perduoti, manau, tie
siog neįmanoma. Vertėjui iškyla 
sunkus uždavinys: ar versti pažo
džiui, ar laisvai interpretuoti, ban
dant perduoti tikrąją poeto dvasią. 
Mano giliu įsitikinimu — poeziją 
reikia skaityti originalo kalba. Ta
čiau kiek žmonių moka mūsų mažos 
tautos kalbą? Kiek iš jų gali ir moka 
skaityti lietuviškai? O Lietuva tikrai 
yra poetų kraštas! Tad džiugu, kad 
tokį sunkų darbą imasi dirbti žmo
nės, norintys, kad mažos šalies poe
tinį balsą išgirstų pasaulis. 

Visiškai suprantu, kodėl G. M. 
Slavėnas ėmėsi versti būtent J. 
Degutytę. Tai ne tik dukart pres
tižinės Lietuvos valstybinės premi
jos laureatė. J. Degutytę nepapras
tai mylėjo ir jos eilėraščius skaitė 
Lietuvos žmonės. Labai gerai prisi
menu poetės poezijos vakarus Lie
tuvoje, į kuriuos kartais sunku bū
davo patekti. Jos eilėraščiai muzi-

naitytė perskaitė vieną eilėraštį 
lietuviškai, kad: „pajaustumėte lie
tuvišką eilėraščio skambesį". 

Po to eilėraščius taip pat tik 
anglų kalba deklamavo Audrė Bud-

suruošiant šį knygos pristatymą, bei 
visam muziejaus kolektyvui už 
pakvietimą į susitikimą su J. De
gutyte. 

Pabaigai pora pastebėjimų. 
ryte. Aktorė teigė, jog gavusi paštu Atėjusi į lietuvių kultūros muziejų 
šią knygą nepaprastai nudžiugo ir jaučiausi tarsi amerikiečių orga-
tuoj ėmėsi ją skaityti. Todėl tą po- nizuotame renginyje. Per visą va-

Prof. dr. Gražina Mary Slavėnas 

kalūs, lengvai skaitomi, įsimintini, 
turintys gilią prasmę. 

Popietę pradėjo Balzeko muzie
jaus darbuotoja Undinė Uogintaitė, 
susirinkusius pasveikino muziejaus 
prezidentas Stanley Balzekas, Jr. 
Prof. dr. Violeta Kelertienė trumpai 
supažindino popietės dalyvius su 
poetės J. Degutytės autobiografija, 
jos kūryba. Eilėraščius anglų kalba 
skaitė Nijolė Martinaitytė-Neison. 
Aktorė ne tik skaitė eilėraščius, bet 
trumpai tarsi perėjo visą poetės 
kūrybinį kelią, prieš kiekvieną eilė
raštį papasakodama jo atsiradimo 
priešistoriją. Pabaigoje N. Marti-

pietę ji sakė skaitysianti jai labiau
siai patikusius J. Degutytės eilėraš
čius. Nežinia kodėl, bet abi aktorės 
deklamavo du tuos pačius J. De
gutytės eilėraščius. Susidarė dve
jopas įspūdis: iš vienos pusės dar 
kartą įsitikini, kad poeziją kiekvie
nas interpretuoja kitaip, savaip, 
tačiau iš kitos pusės, atėjus į tokį 
vakarą, norėjosi išgirsti įvairesnių 
poetės eilių. 

Po eilių skaitymo prof. dr. Gra
žina Mary Slavėnas papasakojo apie 
J. Degutytės poeziją, aiškino, į ką 
atkreipė dėmesį sudarydama šį rin
kinį, su kokiais vertimo sunkumais 
susidūrė. „Verčiant kur kas leng
viau perteikti mintį nei tuos trapius 
subtilius pojūčius, kurie duoda J. 
Degutytės poezijai jai būdingo tary
tum impresionistinio lengvumo ir 
intymumo. Ypač apgaulingi yra ta
riamai paprasti žodžiai, turintys 
gilią potekstę, kurią reikia perkelti į 
kitos kalbos ir galvosenos lauką. Tai 
kas tinka vienai kalbai, gali kitaip 
veikti kitoje", - dalijosi vertimo pa
tirtimi Gražina Slavėnas. 

Norisi padėkoti knygos sudary
tojai už jos nelengvą triūsą sudarant 
šią knygą ir verčiant J. Degutytės 
eiles. Džiugu, kad lietuvių poetės 
eiles galės skaityti žmonės nežinan
tys lietuvių kalbos, bet ieškantys 
pažinčių pasaulio poezijos lobyne. 
Nuširdus ačiū Undinei Uogintaitei, 
įdėjusiai nemažai triūso ir pastangų, 

karą neišgirdau nė žodžio lietuviš
kai, išskyrus aktorės N. Marti
naitytės skaitytą vieną poetės eilė
raštį lietuviškai. Nors salėje daugu
ma žiūrovų buvo lietuviai, net 
pasisveikinta lietuviškai nebuvo. 
Antras pastebėjimas — mano nuo
mone, būtų buvę labai gražu, kad 
eilėraščiai būtų skaitomi lietuvių ir 
anglų kalba. Tai būtų suteikę net 
amerikiečių žiūrovui supratimą apie 
lietuviško žodžio skambesį, eilė
raščio ritmą. 

Laima Apanavičienė 

Audrė Budrytė su sūneliu. 
Nuotraukos Laimos Apanavičienės 

SKAUTYBES KELIAS 
ČIKAGOS ASD/KORP! VYTIS KALENDORIUS 

Arba tė l ė 
2005 m. lapkričio 26 d. 
12 vai. visi Akademikų skautų sąjungos nariai yra kviečiami atvažiuoti. 

Neužmirškite apsirengti išeigine uniforma, kadangi tuo pat metu bus ASD 
pasižadėjimas. 

1 vai. p.p. visi kiti (kurie nėra nariai ir norėtų jais tapti) yra kviečiami 
atvažiuoti ir susipažinti su nariais, bei mūsų veikla. Norintys stoti į 
Akademikus privalote dalyvauti. Atsivežkite draugus, visi kviečiami! Bus 
pietūs ir užkandžiai. Praneškite Onutei ir Rimui apie dalyvavimą: 

globeja_tevunas@yahoo.com arba tel. 708-363-4111. 

Chicago „Wolves" varžybos 
Kada: 2005 m. gruodžio 23 d., 7:30 vai. v. 
Kur: Alstate Arena, 6920 N. Mannheim Road, Rosemont, IL. 

Kas: Visi Akademikai, jų draugai ir kandidatai yra kviečiami. 
Bilietų kaina — 14 dol. asmeniui. 
Kiekvienas asmuo gaus „Chicago Wolves hockey stiek". 
Kiekvienas asmuo gaus nemokamą bilietą į kitas varžybas (2006 m. 

sausio 18 d.). 
Norint gauti pigesnius bilietus reikia mažiausiai 15 žmonių grupės. 
Norint dalyvauti, kreipkitės į Onutę ir Rimą Gecevičius iki lapkričio 23 

d. e-paštu: 
globeja_tevunas@yahoo.com arba tel. 708-363-4111 (Onutė) 

Kalėdiniai šokiai 
Kada: 2005 m. gruodžio 25 d. 
Kas: Visas jaunimas nuo 16 metų (atsivežkite ID). Bus šokiai, baras 

(nuo 21 metų) ir maistas. 

Ak.idf-Tiku skautu sa|udzio metinėje šventėje 2003 m. spalio men Wi! lowbrook salėje Ar šioje nuot rauko je radote save7 je igu ne. tai gera proga visiems vėl šuva 
/u i^ t i r cJaiy-aijl'i U p k n o o 26 d ">2 v,il Akademiku skautu susitikime 

mailto:globeja_tevunas@yahoo.com
mailto:globeja_tevunas@yahoo.com
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PRISIMINTAS 
MONS. KAZIMIERAS VASILIAUSKAS 

PAMINKLĄ — JIS PAT 
PASISTATĖ 

Mons. Kazimieras Vasiliauskas 

Spalio 14 d. Vilniuje, Verkių 
rūmų Baltojoje salėje, Monsinjoro 
Kazimiero Vasiliausko fondas su
rengė šio iškilaus dvasininko ket
virtųjų mirties metinių minėjimą. 

Į popietę susirinko mons. K. 
Vasiliauską pažinoję žmonės, jauni
mas, dalyvaudavęs jo aukojamose 
šv. Mišiose. Renginyje prisiminimais 
dalijosi kunigą labai artimai pažino
ję žmonės: monsinjoro kraštietis 

rašytojas Algimantas Zurba, sielova
dos bendradarbis ir bičiulis kunigas 
Vaclovas Aliulis, MIC, jo mokinys ir 
ilgametis vikaras kunigas Gintaras 
Petronis. Kalbėjusieji pabrėžė mon
sinjoro nuoširdumą, paprastumą, 
gebėjimą jautriai bendrauti, prie 
amžinųjų vertybių patraukti net ir 
netikinčius žmones. Už susitaikymo, 
toleracijos, romumo įgyvendinimą 
savo tarnystėje mons. K. Vasiliaus
kui buvo įteikta „Santarvės" fondo 
premija. Daugeliui įstrigo kunigo 
kantrybė, taktas, per išpažintis 
duoti patarimai. 

Susirinkusiems dainavo ir įvai
riais instrumentais grojo B. Jonušo 
mokyklos moksleiviai kartu su savo 
mokytojomis. Vėliau renginio dalyviai 
nuvyko į Antakalnio kapines pasi
melsti prie monsinjoro K. Vasiliaus
ko kapo. Kapinėse apie šį dvasinin
ką kalbėjo poetas Justinas Marcin
kevičius, kunigas Ričardas Doveika. 

Minėjimas užbaigtas šv. Mišio-
mis Vilniaus arkikatedroje baziliko
je, kurioje mons. Kazimieras Vasi
liauskas dirbo klebonu nuo pat jos 
atgavimo (nuo 1989 iki 1997 metų). 
Šv. Mišias už monsinjorą aukojo vys
kupas Juozas Tunaitis, o pamokslą 
pasakė kunigas Arūnas Kesilis, 
kurio pašaukimui kunigystėn įtakos 
turėjęs monsinjoro pavyzdys. 

BŽ, 2005 m. Nr. 20 

„Muzikos barai" 
apie išeivius muzikus 

EDVARDAS SULAITS 

Vilniuje gražiai leidžiamas mu
zikos meno ir mokslo žurnalas „Mu
zikos barai" (beje, šis leidinys su per
traukomis leidžiamas nuo 1931 m.). 
Kiekviename šio žurnalo numeryje 
vis stengiamasi aprašyti ir išeivijoje 
gyvenančius lietuvius muzikus, pa
žymėti čia veikiančių mūsų tautiečių 
muzikinius pasirodymus. 

Neseniai Čikagą pasiekusime 
2005 m. liepos — rugpjūčio numery
je jo 72 puslapiuose užtinkame 
nemaža tokios medžiagos. Skyriuje 
„Lietuviai svetur" talpinamas Da
nutės Bindokienės rašinys apie so
listę Aldoną Stempužienę, ryšium su 
jos kompaktinės plokštelės pasiro
dymu. Straipsnis, pavadintas „Vėl 
atgimusios dainos", kaip rašoma, 
yra paimtos iš „Draugo" šeštadie
ninio priedo (2005 m. balandžio 16 d.). 

Šiame rašinyje jos autorė ne 
vien tik žvelgia į „naujutėlaitę, ilgai 
grojančią plokštelę", bet ir į kitus 
šios žymiosios išeivijos lietuvių 
solistės pasireiškimus. Jeigu už
sienyje gyvenusiems mūsų tautie
čiams A. Stempužienė buvo gerai 
pažįstama, tai dažnam muzikos 
mėgėjui Lietuvoje ji nėra girdėta, 
todėl šis D. Bindokienės ilgokas 
rašinys yra geras A. Stempužienės 
pristatymas tėvynėje esantiems mu
zikos mylėtojams. Straipsnis yra 
iliustruotas isolistės nuotrauko
mis. 

Šiame numeryje yra paminimas 
lietuvių operos kolektyvas. Tai at
lieka Algimantas Barniškis, rašinyje 
„Čikagos lietuvių opera atšventė 49-
ąjį sezoną". Čia kalbama apie P. 
Mascangni operos „Kaimo garbė" 

premjerą. Rašoma, kad šis operos 
kolektyvas ateinančio 50-mečio pro
ga žada pradžiuginti Vytauto Klo
vos operos „Pilėnai" pastatymu 
2005-jų pavasarį. Ir prie šio rašinio 
yra net 5 nuotraukos iš ČLO kolek
tyvo veiklos. 

Prie čia minimo „Muzikos barų" 
numerio yra pridėta ir W. A. Mozart 
„Reąuiem" kompaktinė plokštelė. 
Įdomu, kad šis kūrinys išpildytas be 
choro ir orkestro. Jį atlieka daini
ninkų kvartetas, dainuojantis ir 
choro, ir solo partijas. Taip pat čia 
groja tik 15 instrumentalistų (sty
ginis kvartetas, du klarnetai, du 
fogotai, du trimitai, trys trombonai 
ir tamptamai). Žinovų nuomone, šie 
atlikėjai, kurie „Reąuiem" atliko ne 
vien tik Lietuvoje, bet ir kitose vals
tybėse, klausytojus nustebino savo 
sugebėjimais. 

Kvartetą sudarė:. A. Krikščiū
naitė, Algirdas Januta, Ieva Prud-
nikovaitė ir Vladimiras Prudniko
vas. Atlikėjų grupei vadovavo inter
pretacijos autorius, estų dirigentas 
ir muzikas Andrės Mustenen. 

Beje, šiame numeryje plačiai 
rašoma apie čikagiečiams gerai 
pažįstamą sol. Vytautą Kurnicką 
(jis dainavo ČLO pastatymuose), 
apie „Ąžuoliuko" choro vadovą Vy
tautą Miškinį, Pažaislio muzikos 
festivalį bei kitus žmones ar įvykius. 
Pažymėta, kad prie straipsnių yra jų 
trumpos santraukos anglų kalba. 

„Muzikos barų" vyr. redaktore 
pasirašo Audronė Nekrošienė, o re
daktoriumi — Rimantas Garnelis. 
Žurnalą leidžia Lietuvos muzikų 
sąjunga; adresas: Gedimino pr. 32— 
2, 2001, Vilnius. Šį leidinį galima 
prenumeruoti ir užsienyje. 

Š. m. spalio 26 die
ną inž. Algis Liepinai-
tis buvo palydėtas į 
Amžino atilsio vietą, 
Lietuvių Šv. Kazimie
ro kapines, Čikagoje. 
Atsisveikinimas su ve
lioniu įvyko dieną 
prieš, vakare, Petkaus 
laidojimo koplyčioje, 
Lemonte. Kunigas Al
girdas Paliokas, SJ, 
sukalbėjo atitinkamą 
maldą, užbaigiant 
giesme „Marija, Ma
rija". Šeimos paprašytas, Mindaugas 
Baukus pravedė organizacijų at
sisveikinimo eigą. 

Adv. Saulius Kuprys atsisveiki
no ALTo vardu. Žinia apie staigią 
Liepinaičio mirtį jį pasiekė ALTo 
XIV kongreso metu, Lietuvos Šv. Ka
zimiero kongregacijos seserų vienuo
lyno patalpose, Čikagoje. Tėvynės 
sąjungos vardu žodį tarė inž. Algis 
Stepaitis. Jis trumpai papasakojo 
apie velionio nuveiktus darbus ir il
gametį pasišventimą lietuvių visuo
meninei veiklai. Lietuvių respub
likonų lygos vardu, kuriai A. Lie-
pinaitis priklausė daugelį metų, 
atsisveiknimo žodį tarė Pranas Jur
kus. Tuo pačiu jis kalbėjo ir „Pažais
lio vienuolyno idilės" — TV projekto 
grupės vardu, kurią A. Liepinaitis 
sukvietė ir jai vadovavo bei sielojosi 
iki paskutinės savo gyvenmo valan
dos. Kalbėjo ir Algirdas Vitkauskas. 
Po to — velionio kaimyno Rimo Ša
rūno ir Šv. Kazimiero seselių žodelis. 

Inž. Algis Liepinaitis 

M. Baukus, atsto
vaudamas LB vidurio 
vakarų apygardos val
dybai, užbaigė padėko
damas visiems atėju
siems, o žmonai Lydijai 
bei giminėms išreiškė 
gilią užuojautą. Kitą 
rytą kūnas buvo paly
dėtas į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčią Lemonte. 
Šv. Mišias aukojo kun. 
A. Paliokas, S J, ir pre
latas dr. Ignas Urbo

nas. Mišių skaitinius atliko seselė 
Pranciška. 

Ir taip, trumpai apsakytas, 
baigėsi kolegos Algio Liepinaičio, 
žemiškojo gyvenimo kelias. Su giliu 
liūdesiu sutikome žinią apie jo mirtį. 
Ir dar liūdniau, kad jo nebus 
gruodžio 19 d. vakare, kada televi
zijos 11 kanalas (WTTW) perduos jo 
pastangom įgyvendintą projektą 
„Pažaislio vienuolyno idilė". Tačiau 
jo darbai, jo siekiai, jo pasiekimai 
liks gyvi mūsų atmintyje. Nors A. 
Liepinaitis buvo subūręs keletą 
žymesnių visuomenininkų, kurie 
pasirašė po lydraščiu, siunčiant 
vaizdajuostę WTTW kanalo vadovy
bei, tačiau pats didžiausias nuopel
nas visgi priklauso jam pačiam. 
Taigi, jis pats pasistatė sau pamin
klą. Apie programos laidą bus 
pranešta Čikagos latvių ir estų spau
doje bei Internete. 

P ranas Ju rkus 

SV. JONŲ BENDRUOMENES 
DIENA 

Spalio 15 d. Vilniaus Šv. Jono 
Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir 
evangelisto bažnyčioje surengta ben
druomenės diena. Joje dalyvavo ir 
savo pastoracinį metų planą ben
druomenei ir visiems tikėjimo ir 
gyvenimo atramos beieškantiems 
žmonėms pristatė visų šioje bažny
čioje veikiančių grupių atstovai. 

Čia darbuojasi trylika pasto
racinių būrelių, kurie visada svetin
gai priima naujus narius. Po prisis
tatymų kun. Anicetas Tamošaitis, 
SJ, aukojo šv. Mišias, po to įvairios 
grupės kartu su bendruomene šven
tė agapę. 

Seniausias tradicijas Šv. Jonų 
bendruomenėje turi gyvojo rožinio 
grupelės, našlių būrelis ir katechu-
menato programa suaugusiems. Be 
to, kaip ir daugelyje parapijų, visus 

mokslo metus vaikai rengiami pir
majai Komunijai, o paaugliai — 
Sutvirtinimo sakramentui. Vyksta 
pirmajai komunijai besirengiančių 
vaikų tėvų susitikimai, atskirai bu
riasi jaunimas, norintis Bažnyčioje 
atrasti bendraminčių. Taip pat ren
kasi jaunos šeimos. Šv. Mišioms 
atskirai rūpestingai ruošiasi choras, 
į sekmadienio šv. Mišias įsitraukia 
vaikų tarnyba. Kiekvieną savaitę 
susitinka melstis ir dalytis tikėjimu 
Šventojo Rašto grupelės, šv. Ignaco 
dvasinių pratybų dalyviai, krikščio
niškojo gyvenimo bendruomenė mal
dos susirinkimo „Kvietimas" nariai. 
Sekmadieniais studentams skirtose 
Mišiose gieda „Gospel" choras, po 
liturgijos jaunimas susirenka pa
sikalbėti ir pasivaišinti arbata 
zakristijoje. BŽ 

KAIŠIADORIEČIAI XX PASAULIO 
JAUNIMO DIENOSE 

Rugpjūčio 11-21 d. beveik 100 
jaunuolių iš Kaišiadorių vyskupijos 
buvo išvykę į Vokietiją dalyvauti XX 
Pasaulio jaunimo dienose. Dvi sa
vaites, praleistas Vokietijoje, galima 
suskirstyti į tris dalis. Pirmą savaitę 
Kaišiadorių vyskupijos jaunimas 
svečiavosi Magdeburg vyskupijoje: 
Magdeburg, Burge ir Halėje. Puikiai 
suplanuota ir organizuota kiek
vienos dienos programa padarė gerą 
įspūdį. Per šias dienas jaunimas 
bendravo su bendraamžiais iš kitų 
šalių, susipažino su Vokietijos kul
tūra, susirado naujų draugų, visi 

kartu garbino Viešpatį malda. So
cialinio veikimo dieną jaunimas 
lankėsi ir darbavosi vaikų darželyje, 
vaikų ir jaunimo dienos centre, 
tvarkė kapines... Magdeburg vysku
pijos jaunimo dieną jaunuoliai šven
tė šv. Mišias, kurioms vadovavo 
Magdeburg vyskupas dr. Gerhard 
Feige. Po šv. Mišių jaunimas turėjo 
galimybę pasirinkti įvairius už
siėmimus, o vėliau vyko tautų prisi
statymai. Kitomis dienomis svečiuo
tasi parapijose, bendrauta su parapi
jiečių šeimomis. 
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• LF n a r i a m s d ė k o j a Rober to 
Ibar ra iš Urugvajaus . Jis rašo: „Jūs 
padėjote vienai grupei iš Argentinos 
atvažiuoti į Urugvajų pasirodymui. 
Aps i l ankymas labai pas i sekė , šo
kom, dainavom ir labai smagiai ben
dravom". Smagu girdėti, kad ben
drauja dviejų kaimyninių šalių Ar
gent inos ir Urugva jaus lietuviai, 
bandydami išlaikyti lietuvių kultūrą 
ir papročius toli nuo "Lietuvos. LF 
adresas : 14911 127th Street , Le-
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

• M a r ą u e t t e P a r k L i e t u v i ų namų 
savininkų draugija lapkričio 18 d., 
penktadienį , 6 vai. v. visus maloniai 
kviečia atvykt i į susirinkimą, kuris 
vyks Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje (6820 S. Washtenaw). 
Bus p raneš imai bei pasi tar imai šį 
lietuvių rajoną liečiančiais klausi
mais. Visi nar ia i kviečiami ir laukia
mi. Po susir inkimo — vaišės. 

• P r i e š d e š i m t m e t ų „Dainavos" 
ansambl io vyrų v iene tas pradėjo 
savo veiklą. Nors esame senesni (bet 
žinoma gražesni) vis dėlto norime ir 
vėl su J u m i s pasidal int 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, Pasaul io Lietuvių centre. Girdė
site senų, žinomų dainų, o taip pat 
dar negirdėtų. Bilietai bus parduo
dami prie įėjimo. Bilietų ka ina — 10 
dol., moksleiviams ir va ikams — 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 f o n d o me
tinis nar ių sus i r inkimas ir lėšų telki
mo vakar ienė vyks šių metų lap
kričio 19 d., šeštadienį, Ateitininkų 
namuose , Lemont . Fondo narių 
metinis sus i r inkimas vyks apatinėje 
Atei t ininkų namų salėje. 3 vai. p.p. 
registracija, po jos — šv. Mišios už 
mirus ius ASF nar ius . Po Mišių — 
met in io sus i r ink imo a t idarymas , 
k u r i a m e bus skai tomi tarybos ir 
valdybos p i rmin inkų pranešimai , 
revizijos komisijos pranešimas, bus 
renkami t rys ASF tarybos nariai ir 
t rys revizijos komisijos nariai . 6 vai. 
v. viršutinėje Ateit ininkų namų salė
je — pabendravimas ir vakarienė. 
Vaka ro programą a t l iks Daina 
Fisher, Adomas Daugirdas ir Neri
jus Aleksa. Norintys dalyvauti vaka
rienėje, prašome skambinti Pranutei 
Domanskienei tel. 708-246 -0049. 

• I k i L i e t u v i ų o p e r o s rudens po
kylio liko tik kelios dienos. Rengėjai 
su dėkingumu pastebi, kad salėje 
stalai kone visi užsakyti . Tačiau dar 
y ra pavienių ir mažesnėms gru
pelėms vietų, kurias galima užsisa
kyti paskambinus Jurgiui Vidžiūnui 
tel. 773-767-5609. Taip pat prašome 
visų, kur ie dar nesugrąžino loterijos 
šaknelių, kuo skubiau tą padaryti — 
paremsi te Lietuvių operą, o gal ir 
laimė j u m s bus skir ta . Kaip žinia 
vajaus pokylis vyks šeštadienį, lap
kričio 19 d., Jaun imo centre, 5600 S. 
Claremont Ave., Čikagoje. Kokteiliai 
— 6:30 vai. v., vakarienė — 7:30 vai. v. 

• L a p k r i č i o 20 d. Č i k a g o s ramo-
vėnai, t a lk inan t birut ie tėms ir šau
liams, Šaulių namuose rengia 87 m. 
k a r i u o m e n ė s a tkū r imo sukakties 
paminėjimą. Iškilmingos pamaldos 
10:30 vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys 
kun. Antanas Gražulis, SJ . Giedos 
Margar i ta ir Vaclovas Momkai, var

gonuos Manigirdas Motekaitis. Po 
pamaldų - apeigos prie Laisvės kovų 
paminklo, pagerbiant kovotojus ir 
žuvusiuosius, gynusius Lietuvos 
laisvę. Minėjimas Šaulių salėje 
prasidės 12:30 vai. p.p. Pagrindinis 
kalbėtojas - LR Vyriausybės kance
liarijos Nacionalinio saugumo sky
riaus vedėjas Stasys Knezys. Meninę 
dalį atl iks Algimantas Barniškis. 
Kviečiame organizacijas atsinešti 
vėliavas, o visuomenę gausiai daly
vauti ir pagerbti Lietuvos kariuo
menės 87 m. sukaktį. Po minėjimo-
užkandžiai ir kavutė. 

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

• Kun. Antanas Gražulis , 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 humoro žvaigždė 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 skyrius 
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 24 d. 8 vai. v. Čika
gos lietuvių jaunimo sąjunga kviečia 
jaunimą (14 metų ir vyresnius) į 
„Kalakučių šokius". Šokiai vyks 
PLC Lietuvių fondo salėje, Lemont. 
Įėjimas - 10 dol. Daugiau informaci
jos: w w w . cljs.org 

• Lapkr i č io 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 krašto žmonės įsteigė 
„Uostamiesčio prizą", premijas įstei
gė tėvai jėzuitai, lituanistinės mokyk
los direktorė Jūratė Dovilienė. Po 
meninės dalies — pasisvečiavimas. 

• J A V LB Lemonto apyl inkė 
maloniai kviečia visus pradėti Ad
ventą - susikaupimo, atgailos ir 

. džiaugsmo laukimo metą Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijoje 
(14911 127th Street. Lemont, IL), kur 
lapkričio 27 d., 1:30 vai. p.p. įvyks Sak
ralinės muzikos koncertas. Koncerte 
dalyvaus vargoninikė Solveiga Pa
lionienė, solistės - Nida Grigala
vičiūtė, Genovaitė Bigenytė, Nijole 
Penikaitė ir smuikininkė Dainora 
Petkevičiūtė. Tuoj Po Mišių, 12 vai. 
p.p., PLC didžiojoje salėje bus pie
tūs. Bilietus į koncertą ir pietus jau 
galima užsisakyti paskambinus tel. 
630-257-2330 (Milda) arba tel. 708-
974-0591 ( Irena). 

• M a ž o s i o s L ie tuvos l i e t u v i ų 
draugija Čikagoje ruošia Tilžės Akto 
87-erių metų sukakties visuomenini 
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>džio 3 d., šeštadieni, 
4 vai. p.p. 

Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave., 

Chicago 

Tai ne pirmas režisierės Ilonos Ciapaitės pastatytas spek
taklis Čikagoje. Šį kartą režisierė ir aktoriai kviečia žiūrovus 
pabuvoti Palangoje. Palanga yra Palanga. Čia ir jūra, ir meilė, 
ir įvairiausi nuotykiai, o kartais ir kurioziškos situacijos. 

Bilietai parduodami „Seklyčioje". Bilieto kaina - 10 dol. 
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Danutė Norvi la i tė -Chot in , gyv. Brooklyn, NY, atnaujindama 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Alberta Astras , gyv. Holl ister, CA, atnaujino „Draugo" prenume
ratą dar vieniems metams ir atsiuntė 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

„Džiaugiuosi 'Draugo' nauju formatu, vartant puslapius, nereikia 
taip plačiai rankų išskėsti, o skaitant su „byfocal" akiniais, nereikia 
galvos taip daug atlošti. 'Draugo' darbuotojams linkiu sėkmės ir ištver^ 
uties. Pabaigus pirmąjį šimtmetį, tęsti ir antrąjį", — rašo Vladas Gilys iš 
Sun City, CA, pridėjęs ir auką „Draugo" leidybos išlaidoms sumažinti. 
Nuoširdžiai ačiū. 
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Ona Keramin ienė iš Rockford, IL, parėmė „Draugą" 100 dol. 
auka. Džiaugiamės O. Keraminienę turėdami tarp savo skaitytojų, 
linkime kuo geriausios sėkmės ir dėkojame už dosnią auką. 
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Edvardas Radionovas iš West Hartford, C l \ kartu su prenume 
ratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auka. Labai ačiū. 
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paminėjimą lapkričio 27 d. 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
Street. Programoje - iškilmingoji da
lis su vėliavų įnešimu, invokacija, 
himnais ir paskaita. Meninėje daly
je - „Spindulio" tautinių šokių an
samblis. Po programos - kavutė ir 
pabendravimas. Visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti. 

• Lapkr i č io 27 d., s e k m a d i e n į , 
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 Ciapaitę, radijo 
darbuotoją Kazį Gogelį, taut in ių 
šokių mokytoją Antaniną Bulotienę. 
Specialia padėka bus a tžymėtas 
Pranas Zapolis. Maloniai kviečiame 
visus atvykti į šią šventę ir pagerbti 
kūrybinguosius. Pasibaigus rengi
niui — vaišės. 

• Lapkričio 27 d., sekmadienį , 
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". 

• Jaunimo centro tradicinė 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 Šatienė) arba 
708-636-6837 (Anelė Pocienė) 

• Mažos ios Lietuvos fondas 
kviečia visus tautiečius įsijungti į 
mūsų narių gretas ir savo auka rem
ti mūsų pastangas išleisti keturių 
tomų „Mažosios Lietuvos enciklope
diją". 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 Roy PI., 
Downers Grove, IL 60516. Tel. pasi
teiravimui: 630-969-1316. 

•ATITAISYMAS. Lapkričio 9 d. 
Ramunės Kubiliūtės straipsnyje 
„Šimtmečio žmogus kun. Alfonsas 
Lipniūnas" įsivėlė klaida. Kunigo 
palaidojimo vieta yra Puckas, ne 
Punskas, kaip parašyta straipsnyje. 
Atsiprašome autorės. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokeįimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 

http://cljs.org

