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A. Valant inas — naujasis generalinis pr Sfe W S j F ^^k, H5F ^Sk šf* 

Algimantas Valantinas Eltos nuotr. 

Vilnius, lapkričio 17 d. (BNS) — kuroro pareigas. 
Seimas ketvirtadienį didžiule balsų Už prezidento pasiūlytą kandi-
persvara pritarė prezidento Valdo datą balsavo 78, prieš — 1, susilaikė 
Adamkaus teiktai Algimanto Valan- 20 Seimo narių, 
tino kandidatūrai į generalinio pro- Kaip sakė prezidento patarėjas 

teisės klausimais Haroldas Šinkū
nas, šalies vadovas dėkoja Seimui už 
parodytą pasitikėjimą kandidatu. 
Anot patarėjo, V. Adamkus tikisi, 
kad A. Valantinas pateisins Seimo 
bei prezidento parodytą pasitikėji
mą ir sąžiningai tarnaus Lietuvai, 
jos žmonėms bei teisinei sistemai. 

H. Šinkūno teigimu, gavęs Sei
mo nutarimą pri tart i A. Valantino 
skyrimui generaliniu prokuroru pre
zidentas kreipsis į Teismų tarybą dėl 
pritarimo atleidžiant A. Valantiną iš 
Vilniaus miesto 2-osios apylinkės 
teismo pirmininko pareigų. 

Gavęs pritarimą, šalies vadovas 
pasirašys dekretą dėl A. Valantino 
atleidimo iš teisėjo pareigų bei sky
rimo generaliniu prokuroru. 

A. Valantinas ketvirtadienį žur
nalistams tvirtino atsispirsiąs politi
kų spaudimui. 

„Niekas už manęs nestovi", — 
patikino A Valantinas. 

Pak laus t a s , kaip Generalinė 
prokuratūra turė tų reaguoti į prem
jero Algirdo Brazausko šeimos vers
lo skandalą, A. Valantinas atsakė 
manąs, kad „visi žmonės prieš įsta
tymą yra lygūs". 

A. Valionis: demokratiniai pokyčiai tu r i tęstis 
Viln ius , lapkričio 17 d. (BNS) — 

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis mano, kad demok
ratiniai pokyčiai Ukrainoje ir Gru
zijoje neturėtų aplenkti ir kitų šalių. 

Tai ministras kalbėjo ketvirta
dienį Vilniuje vykstančioje metinėje 
politologų konferencijoje „Rytų Eu
ropos politinės raidos tendencijos". 

Prisiminęs „oranžinės revoliuci
jos" metines Ukrainoje bei „rožių re
voliuciją" Gruzijoje, Lietuvos diplo
matijos vadovas teigė manąs , kad tik 
laiko klausimas, kada demokratiniai 
pokyčiai palies ir kitas regiono vals
tybes. 

„Apie permainų tikimybę tik

riausiai svarstoma ir to*dų šaiių, 
kaip Baltarusija, Rusija, politiniuose 
sluoksniuose. Sakoma, kad demok
ratijai iki šiol nebuvo t inkamų sąly
gų, nes pati visuomenė, kaip ir opozi
cija, buvo vangi ir susiskaidžiusi. Ta
čiau ir šiose šalvse jaučiame didėian-
tį gyventojų norą žinoti apie valdžios 
sprendimus ir daryti jiems įtaką", — 
sakė ministras. 

Anot jo, kol kas negalima pasa
kyti, ar „revoliucijų" laikotarpis Ry
tų Europoje baigėsi, nes nuo pat „pe-
restroikos" laikų šiame regione nuo
lat vyksta didžiulės permainos. 

„Tačiau akivaizdu, kad įvykiai 
Ukrainoje žymi esminį lūžį posovie

tinės erdvės raidoje. Po ilgų dvejonių 
ir apmąstymų Rytų Europos valsty
bės viena po kitos apibrėžia savo il
galaikius tikslus ir suka tuo keliu, 
kuriuo prieš gerą dešimtmetį nuėjo 
Baltijos šalys. Mes žinome, kad tas 
kelias nebus rožėmis klotas, bet tai 
— jūsų pasirinktas kelias ir mes 
nuoširdžiai linkime jums sėkmės", 
— kalbėjo A. Valionis. 

Užsienio reikalų ministras, pri
siminęs šią savaitę vykusį savo vizi
tą į Ukrainą, pasakojo, kad pado
vanojęs prezidentui Viktor Juščejiko 
Lietuvoje pagamintą oranžinį šaldy
tuvą, ragino jame neužšaldyti euro-
atlantinės vilties. 

idėjinis klanas prieš demokratiją 
POVILAS GYLYS 

Vilnius, lapkričio 17 d. (ELTA) 
— Stebint bei lyginant Lietuvos ir 
brandesnių demokratinių šalių si
tuacijas, į akis krinta tai, jog pasta
rosiose šalyse diskusijos visuomenės 
gyvenimo klausimais yra gerokai 
turt ingesnės i r laisvesnės, jose yra 
daugiau pliuralizmo, nuomonių įvai
rovės. 

Tarkim, JAV vyksta nuolatinė 
atvira ir, tenka pabrėžti, aštri dis
kusija dėl karo Irake, dėl prezidento 
George W. Bush vadovavimo, dėl 
mokesčių, dėl santykių su Kinija, 
Rusija ir t. t. 

Lietuva yra gerokai kitoks kraš-

Povilas Gylys 
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

tas. Pas mus yra aprobuotos ir nepa
geidautinos temos, iš anksto „teisin
gi" ir iš anksto *,neteisingi" vertini-

mai. Cia yra klausimų, kurių pat
riotiškas, protingas lietuvis neturė
tų kelti. Norite tokių klausimų pa
vyzdžių? Prašom... Na, ar patogu 
Lietuvoje klausti, kodėl mes niekad 
rimtai nesvarstėm progresinių mo
kesčių sistemos? O gal jaukiau jau
tiesi paklausęs, kokios buvo tikros 
prezidento Rolando Pakso nuverti
mo priežastys? Ar neapkaltins jūsų 
nepatriotizmu, jeigu jūs suabejosite 
motyvais, kuriais vadovavomės siųs
dami savo karius į Iraką? 

Neidealizuojant Vakarų demok
ratijų, vis dėlto galima teigti, jog šie 
klausimai jose tikrai būtų užduo-ti. 
Ten visi tie klausimai bei atsakymai 
būtų Nukel ta į 6 psl . 

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

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

Kandidatas į generalinio proku
roro postą taip pat patikino, kad jo 
santykis su jį skiriančio prezidento 
institucija yra ir būsiąs toks pats, 
kaip ir su kitomis institucijomis. 

A. Valantinas labai santūriai 
kalbėjo apie galimas permainas Ge
neralinėje prokuratūroje, personalo 
pasikeitimus ir teigė, jog viskas 
priklausys nuo žmonių darbo. 

A. Valantino kandidatūrą parė
mė ir Seimo Nukel ta \ 6 psl. 

Sporto apžvalga. 
Visų pirštai į save lenkti. 
Vertybių sankirtos 
jaunimo tarpe. 
JAV LB XVII Tarybos III 
sesijos nutarimai. 
Madų kūrėjas iš 
Armėnijos. 
Kultūros viceministras — 
kompozitorius. 
LR generalinio konsulato 
oraneširnas. 
Tarp mūsų kalbant : dar 
apie Bridgeportą. 
Lietuvių kalbos ker te lė . 

V a l i u t ų san t yk i s 
1 USD — 2.961 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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: V ! L DARIUS SONGAILA STARTINIA 
CHICAGO.. BULLS" PENKETUKE 
Profesionalų krepšinio „Bulis" 

komandos naujokas lietuvis Darius 
Songaila dažniausiai patenka į star
tinį penketuką visose šios komandos 
rungtynėse, nors jo žaidimo laikas 
dažniausiai yra gan trumpas ir jis 
negali atskleisti visų savo suge
bėjimų. Jis labiau pasižymėjo tik pir
mose keliose rungtynėse, ypatingai 
kada jo paskutinėse sekundėse pa
taikytas tritaškis išlygino rezultatą, 
o pratęsimo metu „Bulis" išplėšė per
galę. Tada jis buvo vadinamas net 
herojaus vardu. 

Šiaip iš NBA lygai priklausančių 
6 lietuvių geriausiai sekasi lygos ve
teranui Žydrūnui Ilgauskui. Šis 
aukštaūgis mūsų tautietis dažnai 
yra savo — Cleveland „Cavaliers" 

Po varžybų „United Center" Čikagoje 
lapkričio 12 d. Darius Songaila malo
niai sutiko pabendraut i su Čikagos lit. 
mokyklos mokiniais ir net dal i jo jiems 
autografus. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr . 

ČIKAGOS 
ŽALGIRIS 

VEL NUGALĖJO 

/ / 
/ / ' 

Šiaurės Amerikos lietuvių čem
pionai — Čikagos „Žalgirio" krep
šinio komanda savo serijoje rung
tynių prieš amerikiečių universite
tus ir kolegijas, žaidė trečias rung
tynes Glen Ellyn miestelyje prieš 
ten esančios DuPage kolegijos 
krepšinio rinktinę. Šį kartą lietu
viams kova nebuvo sunki, jie aiškiai 
buvo stipresni ir įveikė amerikiečius 
64-44. 

Prieš tai lietuviai turėjo dar 
vieną pergalę prieš Oakton College 
ir pralaimėjimą, patirtą žaidžiant 
prieš St. Francis universitetą. 

E. Š. 

komandos rezultatyviųjų žaidėjų 
tarpe ir eina tuoj pat po „žvaigždės" 
— LeBron James. Sekmadienį jo 
komanda namuose po pratęsimo 
įveikė Orland „Magic" komandą 
108:100, o lietuvis per 34 minutes 
pelnė 20 taškų. Jis pataikė 8 iš 13 
metų dvitaškių ir visas 4 mestas 
baudas. 

Kiek geriau sekasi ir Indiana 
„Pacers" komandos naujokui Šarū
nui Jasikevičiui, kuris atėjęs nuo 
suolelio, kartais per trumpą laiką 
visai neblogai pasirodo. Šeštadienį jo 
komanda tik vienu tašku nusileido 
prieš Milvvaukee — 102:103. Šarūno 
sąskaitoje 9 taškai, kuriuos jis pelnė 
per 20 aikštelėje praleistų minučių. 

E. Š. 

LAIMĖJO JAUNIEJI 
LIETUVIAI 

KREPŠININKAI 
„Chicago Bulis" akademijos pa

talpose vykusiame turnyre iš de
šimties įvairaus amžiaus lietuvių 
jaunimo krepšinio komandų net du 
čempionų titulai atiteko „Litua-
nicos" jauniesiems krepšinio entuzi
astams. O taip pat dar keturios 
lietuvių komandos tapo prizinin
kėmis. 

Pirmąjį laimėjimą lietuviai su
griebė 9-10 metų amžiaus grupėje, 
kurioje žaidė 8 komandos. Tris mė
nesius užtrukusiame turnyre auksi
nius apdovanojimus gavo Aurimo 
Matulevičiaus treniruojami „Litua-
nicos" krepšininkai. Kita „auksinė" 
komanda tapo Stepo Žiliaus tre
niruojama 9-10 klasės jaunimo 
komanda. E. Š. 

Sportas LIETUVOJE 

D a u g i a u s p o r t o ž in ių 

skaitykite 9 psl. 

„ŽALGIRIS" NEPRALAIMI 
ILGIAU NEI PUSMETĮ 

Kauno „Žalgiris" tapo ilgiausiai 
oficialiose varžybose nepralaiminčia 
Eurolygos komanda. 26 dvikovas iš 
eilės laimėję Lietuvos ir Baltijos ly
gų čempionai paskutinį kartą suklu
po kovo 30-ąją, kai namuose nusilei
do Vitorijos „Tau Ceramica" klubui. 
Nuo to laiko kauniečiai LKL ir BBL 
pirmenybėse šventė 24 pergales, dar 
du kartus laimėjo Eurolygoje. 

Iki praėjusio ketvirtadienio il
giausiai nepralaiminčios Eurolygos 
komandos vardas priklausė dviejų 
pastarųjų sezonų stipriausiai Senojo 
žemyno komandai Tel Avivo „Mac-
cabi". Žydai buvo nepralaimėję nuo 
šių metų vasario 10-osios dienos, kai 
nusileido Barselonos „Winterthur". 

Nuo pralaimėjimo Barcelonos 
komandai iki lapkričio 10-osios Tel 
Avivo krepšininkai buvo suklupę 36 
oficialiose rungtynėse iš eilės. Per
galingą „Maccabi" žygį sustabdė Jo
no Kazlausko treniruojamas Pirėjo 
„Olympiakos". BNS 

Dariui Songailai ,nr 25,. nepavyko 
sustabdyti „VVarriors" puolėjo Geor
ge Richardson. Elta-EPA nuotr. 

LIETUVOS ŠOKĖJAI 
PELNĖ PASAULIO BRONZĄ 

Kauniečiai — „Sūkurio" klubo 
šokėjai Arūnas Bižokas ir Edita 
Daniūtė savaitgalį Vokietijoje įvy
kusiose pasaulio klasikinių sporti
nių šokių čempionate pasipuošę 
bronzos medaliais. Panašius laimė
jimus lietuviai buvo pelnę 2002 ir 
2003 metais. Kauniečius pralenkė 
tik italų ir rusų poros. Kita „Sūku
rio" pora Donatas Vėželis ir Lina 
Chatkevičiūtė šiame čempionate 
užėmė 9-ąją vietą tarp 69 čempio
nate dalyvavusių porų. E. Š. 

NUGALĖJO ANGLUS 
Pirmosiose draugiškose tarpval

stybinėse rungtynėse Lietuvos salės 
futbolo rinktinė Kauno sporto halėje 
nugalėjo Anglijos komandą rezul
tatu 6:1 (2:1). Svečiai pirmavo 1:0 po 
James Elford įvarčio, tačiau po to 
įvarčius mušė tik lietuviai — dusyk 
pasižymėjo Antanas Bulošas (18 ir 
32 min.), po vieną įvartį įmušė 
Artūras Rimkevičius (18 min., 10 m 
baudinys), Vitalijus Daniličevas (22 
min.), Nerijus Mačiulis (34 min.) ir 
Kęstutis Rudžionis (38 min.) 

„Pradžia buvo sudėtinga, galbūt 
dėl to. kad rinktinėje daug naujų 
veidų, tačiau vėliau aplyginome re
zultatą o įsižaidę ir realizavome 
turėtą persvarą", — po susitikimo 
džiaugėsi sėkmingu debiutu vyriau
siasis rinktinės treneris Daivydas 
Kalpokas. 

Trečiadienį komandos susitiks 
dar kartą, ir D. Kalpokas pažadėjo, 
kad antrajame mače leis daugiau 
pasireikšti tiems žaidėjams, kurie 
antradienį rungtyniavo mažiau. 

BNS 
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VERTYBINES 
SANKIRTOS 

JAUNIMO TARPE 
PAULIUS SAUDARGAS 

Kas jei ne šiandieninis jaunimas 
— valdys ateities Lietuvą? Naujame 
kontekste šį retorinį klausimą ga
lime perrašyti: kuo pagrįstoje visuo
menėje mes gyvename, jei jaunimo 
organizacijų vadai nesutaria dėl ker
tinių vertybinių klausimų? 

Praei tą savaitgalį (lapkričio 
12-13 d.) vykusioje Lietuvos Jau
nimo organizacijų tarybos (LIJOT) 
asamblėjoje, be įvairių reglamentų 
buvo svarstomos rezoliucijos įvai
riomis temomis. Jaunimo vadai po 
karš tų diskusijų nepriėmė Ateiti
n inkų federacijos ir Jaunųjų 
krikščionių demokratų inicijuotos 
rezoliucijos „Dėl tradicinės šeimos 
institucijos stiprinimo". Šioje rezo
liucijoje, apeliuojant į LR Konsti
tuciją, buvo primenama, kad šeima 
yra visuomenės ir valstybės pag
r indas , valstybė saugo ir globoja 
šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikys
tę. Taip pat buvo siekiama atkreipti 
valstybės institucijų ir nevyriausy
binių organizacijų dėmesį į tai, jog 
šiuo metu yra itin aktyviai siekiama 
menkinti šeimos, kaip mūsų visuo
menės, tautos ir valstybės išlikimo, 
augimo ir tobulėjimo pagrindo, ins
tituciją. Rezoliucijoje buvo išreikšti 
nuogąstavimai dėl atskirų grupių 
iniciatyvos propaguoti homosek
sualų gyvenimo būdą bei siekti įtei
sinti homoseksualų asmenų san
tuokos, bei dėl galimų šių iniciatyvų 
pasekmių visuomenei. 

LiJOT asamblėja nepriėmė ir 
kitos rezoliucijos „Dėl homofobijos 
apra iškų Lietuvos visuomenėje", 
kurią inicijavo Lietuvos liberalus 
jaunimas ir Lietuvos socialdemokra
tinio jaunimo sąjunga. Pastarojoje 
rezoliucijoje buvo išreikštas susi
rūpinimas dėl neva pastaruoju metu 
padažnėjusių homofobijos apraiškų 
(po to, kai buvo nuspręsta Tarp
tautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos 
kongresą 2007 metais surengti Vil
niuje). 

Nesutardami iš esmės dėl prin
cipinių visuomenės egzistavimo 
klausimų ir neradę savyje pakanka
mai politinės valios pareikšti Lie
tuvos jaunimo organizacijų pozicijos 

dėl visuomeninių problemų kylančių 
seksualinių mažumų kontekste, jau
nimo vadai, beveik vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją „Dėl rūkymo viešose 
vietose", bei dar keletą „nekaltų" 
rezoliucijų. 

O gal stebėtis nėra ko, ypač po 
(2005.11.12) dienraštyje „Lietuvos 
rytas" išleisto straipsnio: „Slaptoje 
orgijoje poros nusimeta drovumo 
kaukes", kuriame pasakojama apie 
žurnalistės nuotykius homoseksualų 
klube „Men's Factory". Rašinyje 
poros įvardijamos, kaip moteris ir 
vyras, vyras ir vyras bei moteris ir 
moteris. Tą vakarą bet kokiai „porai" 
įėjimas į klubą buvęs gerokai piges
nis nei vienišiams. Nors minėtame 
straipsnyje užimta atpasakotojo po
zicija, nepateikiant vertinimų, ta
čiau per keturis puslapius besipui
kuojantis pasakojimas, su nuotrau
komis, vieno iš didžiausių Lietuvos 
dienraščių priede „Gyvenimo būdas" 
verčia susimąstyti. Ar čia jau mūsų 
visų gyvenimo būdas? Matyt j au 
šiandien tokiomis žodžio laisvės 
manipuliacijomis šalies žiniasklaida 
yra įviliojusi dalį jaunimo į iš pirmo 
žvilgsnio perregimai nekaltą, tačiau 
pavojingą lyg voratinklis liberalųjį 
mąstymą. Po dešimtmečius trukusio 
„sovietinio žiemos miego" prabudusi 
tauta ėmėsi pratinti savo jaunąją 
kartą prie Europos standartų? Ban
dome būti tolerantiški ir toleregiški? 
Gal ne taip supratome budistinę 
tiesą: „viskas yra taip kaip yra"? Mat 
po jos seka paaiškinimas, jog, jei esi 
žmogus, tai turi siekti, kad viskas 
būtų geriau. Kratomės savo identite
to lyg nemadingo rūbo, kurį nu
simetę nevaržomi nuskięsime leng
vai į tolerancijos ir laisvės erdvę... 
Tačiau ar išspyrę iš po savęs amžių 
amžius puoselėtų tradicijų ir verty
bių pagrindą, neliksime kaboti libe
raliosios demagogijos kar tuvėse? 
Užsismaugsime lėtai su palaimin
gomis „ramaus idioto" šypsenomis. 
Nebekopsime į biliūniškai s ta tų 
laimės žiburį, nes kelyje baugu ir 
reikalauja ištvermės — būsime lai
mingi lėkštoje papėdėje. Žinosime, 
kad niekam nebetrukdome, net sau 
patiems. 

DANUTE BINDOKIENE 

Visų pirštai į save lenkti 

Net Šv. Rašte Kristus pri
pažino, kad Žemės vaikai 
gudresni už šviesos vai

kus... Įdomu, kad Jis nepasmerkė 
žmonių, kurie savo apsukrumu 
sugeba susikrauti tur tus ar iš
vengti nemalonių situacijų, jeigu 
pagaunami sukčiaujant. Ir mūsų 
liaudis į šią žmonių silpnybę žiūri 
gan atlaidžiai, tvirtindama, kad 
tai neišvengiama, kad „ir šventųjų 
pirštai į save lenkti": prieš pa
gundą pasipelnyti — net iš ne
laimės — visgi daugelis negali at
sispirti. Tai pasitvirtino Ameri
koje, Meksikos įlankos pakraščių 
valstijas nusiaubus uraganams. 
Kai didžioji valstybės gyventojų 
dalis gausiai ir dosniai aukojo 
nukentėjusiems nuo „Katrinos" ir 
„Ritos", atsirado sukčių, pinigus 
nukreipusių į savo kišenes. 

Nors toks elgesys sukėlė 
visuotinį pasipiktinimą, bet, deja, 
nenustebino. Tad galbūt nereikėtų 
stebėtis, kad ir mūsų tautiečiai 
tėvynėje nėra atsparūs ,,į save 
lenktų pirštų sindromui", kuris 
ypač pasireiškė tuojau po neprik
lausomybės atkūrimo, grobstant ir 
privatizuojant buvusį „valstybinį" 
turtą. Kaip ir kiek to turto buvo 
išsidalinta, šiandien sunku nus
tatyti, nebent ta „privilegija" pa
sinaudojo veiklus politikas, atsi
dūręs valdžioje ir susilaukęs opozi
cijos bei žiniasklaidos dėmesio. 

Jau kuris laikas ginčijamasi 
dėl premjero A. Brazausko žmonos 
viešbučio verslo. Opozicijos pas
tangos atrasti siūlo galą kol kas 
nėra labai sėkmingos, nebent pati 
Kristina Brazauskienė jį gera
noriškai parodys: žiniasklaidoje 
pradėjusi savo „nekaltumo įrody
mų kampaniją", pasieks būtent 
priešingų rezultatų — besigin
dama tik pablogins reikalą, vi
suomenės pasąmonėje pasėdama 
įtarimo sėklas, kad visgi „kažkas 
kažkur nelabai skaniai kvepia". Be 
reikalo premjero A. Brazausko 
šalininkai blokavo opozicijos pas
tangas nuodugniai ištirti jo žmo
nos viešbučio ,,Crowne Plaza" 
įsigijimo bei veiklos machinacijas. 
Komisija sau būtų neskubėdama 
(kaip paprastai) dirbusi, tyrinė
jusi, o žmonės ilgainiui visą rei

kalą pamiršę ir nusisukę naujų 
sensacijų ieškoti. 

O tokia „nauja sensacija", 
atrodo, vėl išlindo, ka ip yla iš 
maišo. Šį kartą lazda atsisuko į 
vieną veikliausių ir labiausiai be
sireiškiančių konservatorių part i
jos narių — Rasą Juknevičienę. 
Situacija šiek tiek panaši į prem
jero ir jo žmonos „verslą", t ik 
atvirkštinė: „neskaidrumų" šešė
lis mestas ne ant Rasos Jukne
vičienės, o jos vyro Zenono Juk
nevičiaus. 

Seimo Naujosios sąjungos 
frakcija kreipėsi į Etikos ir pro
cedūrų komisiją, kad išaiškintų, a r 
R. Juknevičienė nepaže idė pri
vačių interesų deklaravimo tvar
kos, mat, jos vyras Zenonas iš 
„Williams International, Inc." kon
sultavusios firmos, kuriai j is pri
klauso, yra gavęs 250,000 litų. 

Tiesiog neįmanoma nesistebėti 
politikų (ir ne tik Lietuvoje) įsiti
kinimu, kad į tam t ikras jų gyve
nimo, ypač asmeninio, užuolankas 
niekuomet nepažvelgs „nedraugiš
ka" akis ir neatras jų kertelėse pa
slėptų nešvarių skalbinių. Kiek
vienas žymesnis asmuo, ypač atsi
dūręs valdžioje, nedelsiant įsigyja 
ir draugų, ir priešų (kartais sunku 
vienus nuo kitų atskirt i) . Su ži
buriu ir padidinamu stiklu ieško
ma būdų pakišti akmenį po gražiai 
riedančiais jo karjeros ra ta is , kad 
jie sustotų, o galbūt ir apvirstų. 
Nėra abejonės, kad Tėvynės sąjun
ga daugeliui yra aštr i rakšt is po 
nagu ir ieškoma būdų jai pakenk
ti. R. Juknevičienė šiuo metu yra 
viena ryškesnių šios partijos narių 
ir jai numatoma graži a te i t i s . 
Logiška, kad, jos pat ikimumą su
menkinus, būtų daug pas iek ta . 
Konservatorių vadas Andrius Ku
bilius yra sumanus ir išmintingas 
politikas, reikia t ikėt is , kad jis 
imsis iniciatyvos ištirti Rasos Juk
nevičienės vyro ryšius su „Wil-
liams International" firma ir gautą 
atlyginimą už konsultacijas pirma 
negu šis reikalas įsi l iepsnos į 
panašų skandalą, kaip Algirdo ir 
Kristinos šeimos verslo reikalai. 
Rodant pirštu į kitų „etikos pažei
dimus", reikia pas i rūp in t i , kad 
pirštas „nepalinktų į save". 

PRISTATYTAS BEVIZIO ĮVAŽIAVIMO Į JAV KLAUSIMAS 
Š.m. lapkričio 7-o d. JAV sosti

nėje lankėsi Lietuvos Respublikos 
(LR) užsienio reikalų ministerijos 
(URM) sekretorius Oskaras Jusys ir 
ministerijos konsulinio departamen
to direktorius Vaidotas Verba. 

Lietuvos pareigūnai susitiko su 
JAV Atstovų rūmų teisingumo ko
miteto pirmininku James Sensen-
brenner , Baltijos sambūrio JAV 
Kongrese pirmininkais atstovais 
Dennis Kucinich ir John Shimkus, 
JAV Valstybės sekretorės pavaduo
tojos pagrindine padėjėja konsuli
n iams reikalams Wanda Nesbitt, 
Krašto saugumo departamento 
US-VISIT programos direktoriaus 
pavaduotoju Robert Mocny, JAV 
viceprezidento patarėju nacionalinio 
saugumo klausimais Joseph Wood ir 
kitais Kongreso ir administracijos 
pareigūnais. 

Susitikimuose Vašingtone, ku

riuose taip pat dalyvavo LR amba
sadorius JAV Vygaudas Ušackas, 
Lietuvos pareigūnai pristatė JAV 
vizų ats isakymo programos kelio 
gairių įgyvendinimą, bei Lietuvos 
padarytą pažangą. JAV vizų atsi
sakymo programos kelio gairių Lie
tuvai programos rėmuose atliekami 
darbai ati t inka ir šalies pasiruošimo 
prisijungimui prie Europos Sąjungos 
(ES) Šengeno sutarties užduotis. 

JAV pareigūnai labai teigiamai 
įvertino JAV ir Lietuvos konsulinių 
pareigūnų bendradarbiavimą, kei
čiantis informacija apie pamestus ir 
dingusius pasus, kelionės dokumen
tų saugumo užtikrinimą, bei ben
drus veiksmus informuojant visuo
menę apie JAV vizų išdavimo tvarką 
bei kitus reikalavimus, susijusius su 
apsilankymu JAV. 

Lietuvos pareigūnai pademons
travo galiojančius LR diplomatinius 

pasus su juose įrašytais biometri
niais duomenimis. Tokio pavyzdžio 
pasai visiems LR piliečiams bus 
pradėti išduoti nuo 2006 m. vidurio. 

Susitikimuose JAV sostinėje UR 
ministerijos atstovai akcentavo, kad 
Lietuva stengiasi atitikti JAV kelia
mus kriterijus, tačiau, anot jų, neri
mą kelia tai, kad prašymų JAV vizai 
gauti atmetimo procentas šiuo metu 
yra apskaičiuojamas, remiantis ke
lerių metų senumo duomenimis, o 
taip pat ir tai, kad nėra tikslių duo
menų apie Lietuvos piliečių, pasilie
kančių JAV, pažeidžiant JAV vizos 
galiojimo laiką, skaičių. Tuo tarpu 
šiuos kriterijus JAV pusė laiko vie
nais svarbiausių, vertinant šalies 
galimybes patekti į JAV vizų at
sisakymo programą. 

Kita vertus, JAV Kongreso ats
tovai ir administracijos atstovai 
aukštai įvertino realius Lietuvos 

pasiekimus LR asmens dokumentų 
ir vizų apsaugos srityje, LR kon
sulinių pareigūnų mokymo kokybę, 
savo ruožtu pažadėdami, kad disku
sijose, kurios šiuo metu vyksta dėl 
JAV imigracinės politikos, Lietuvos 
pažanga bus t inkamai įvertinta. 

Svarbiame susit ikime su JAV ar 
Teisės komiteto pirmininku J . Sen-
senbrenner, pa s t a r a s i s pažymėjo, 
kad nėra matęs nieko geresnio už LR 
dokumentus su integruotomis elek
troninėmis laikmenomis, skirtomis 
biometriniams duomenims įrašyti. 
Tačiau, kaip pažymėjo J. Sensen-
brenner, nė viena šalis neturi tikėtis 
išimčių ir reikalavimas, kad atmestų 
prašymų JAV vizai gauti skaičius 
neviršytų trijų procentų yra ir bus 
taikomas visoms JAV vizų atsisaky
mo programos n a r ė m s ir kandi
datėms. 
Lietuvos ambasados p r a n e š i m a s 
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JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ LIETUVIU BENDRUOMENES 
XVII TAR\BOS Si! SESIJOS 

NUTARIMAI 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

(LB) XVII Tarybos III ir šios Ta
rybos kadencijos paskutinioji sesija, 
įvyko 2005 m. rugsėjo 23—25 d., 
Sheraton Detroit Novi viešbučio pa
talpose, Novi, Michigan." Šios, taip 
kaip ir kiekvienos, JAV LB Tarybos 
sesijos pagrindinis tikslas buvo ir 
yra nustatyt i JAV LB veiklos gaires. 
Veiklos gairių nustatymui, JAV LB 
Tarybos nariai, pasidalinę į dešimtį 
teminių komisijų, sustato nutarimų 
siūlymus. Komisijų nutarimų siū
lymai yra pristatomi visai tarybos 
sesijai patvir t inimui . Pr i s ta tome 
l ie tuviškai visuomenei JAV LB 
XVII Tarybos III sesijoje priimtus 
nutar imus . 

P rašome lietuviškos spaudos, 
žurnalistų ir visuomenės atkreipti 
išskirtinį dėmesį į JAV LB XVII 
Tarybos vienbalsiai patvirtintą šį 
nutarimą: 

J u n g t i n i ų Amerikos Valstijų 
L ie tuv ių Bendruomenės 

XVII Taryba 

• skelbia ir tvirtina, kad ofi
cialus, įstatais patvirtintas Lietuvių 
Bendruomenės pavadinimas yra: 
Jungt in ių Amerikos Valstijų Lie
tuvių Bendruomenė, sutrumpintai 
JAV Lietuvių Bendruomenė arba 
JAV LB. Kitokia pavadinimo rašyba 
yra neteisinga, nes iškraipo organi
zacijos pasirinktą pavadinimą ir 
pažeidžia jos teisę būti vadinama 
savo vardu; 

• kreipiasi į lietuvišką spaudą 
p r imindama, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė savo pavadinimo nėra 
pakei tus i ir prašo, kad Lietuvių 
Bendruomenės pavadinimas būtų 
visuomet rašomas teisingai, nekei
čiant pačios organizacijos pasirink
to ir patvirtinto rašymo būdo; 

• įpareigoja JAV LB KV oficia
liai kreiptis į Lietuvos kalbos komisi
ja Lietuvoje, kad ji pripažintų ir 
paskelbtų — pagal Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo priimtą nuta
rimą — teisingą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Kraštų Lietuvių 
Bendruomenių pavadinimų rašymą: 
būtent : organizacijos pavadinimo 
visus žodžius rašyti pradedant di
džiosiomis raidėmis; 

• nurodo, kad JAV LB apylinkių 
ir apygardų pavadinimuose visuo
met pirmiausia rašoma žodžiai, 
„Lietuvių Bendruomenės" ir tik po 
to vietovės — apylinkėms/apygardos 
— pavadinimas; 

J u n g t i n i ų Amerikos Valstijų 
Lie tuvių Bendruomenės 
(JAV LB) XVII Taryba: 

Ekonominia is reikalais 

įvertindama ilgesnio laiko sta
žuočių Lietuvoje poveikį su užsienyje 
gimusiam ir augusiam jaunimo savi
monės sustiprinimui 

• prašo JAV LB Krašto valdy
bos (KV) ir JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos (LJS) KV, kartu su Lie
tuvos Respublikos (LR) Seimo ir JAV 

• LB komisija ištirti stažuočių Lie
tuvoje projekto įsteigimo ir įvykdy
mo galimybes JAV LB ir Lietuvos 
valdžios institucijų priežiūroje; 

• prašo Lietuvių fondą prista
tytam stažuočių Lietuvoje projektui 

suteikti ypatingą dėmesį ir paramą. 

Finansinia is reikalais 

• įpareigoja JAV LB KV gautus, 
JAV LB skirtus palikimus be var
tosenos nuorodų pervesti į JAV LB 
„Dovana Bendruomenei" („Endow-
ment Fund") sąskaitą: (Pastaba: 
„Dovana Bendruomenei" tik sąskai
tos palūkanos yra skiriamos JAV 
LB KV veiklai). 

• skat ina JAV LB apylinkių 
valdybas ir ateityje uoliai vykdyti 
JAV LB XVII Tarybos pirmosios ir 
antrosios sesijos nutar imus: akty
viau rinkti JAV LB solidarumo įna
šą; ištirti galimybes gauti finansinę 
paramą iš įvairių valdžios instituci
jų, remiančių panašias JAV LB or
ganizacijas savose vietovėse ir jomis 
pasinaudoti; 

• įpareigoja JAV LB KV, tėvų 
pranciškonų pervestų 500,000 dol 
sumą, skiriamą New York lietuvių 
visuomenininės veiklos pa ramai , 
saugiai globoti, investuoti ir skirs
tyti vadovaujantis 2004 m. gruodžio 
15 d. sutartimi („Memorandum of 
Understanding"). (Pastaba: šis nu
tarimas ir įpareigojimas, liečiantis 
New York „Kultūros židinio" reika
lo išsprendimą ir pervestos sumos 
tvarkymą buvo, pagal JAV teisinius 
reikalavimus, pristatytas ir JAV LB 
XVII Tarybos trečiosios sesijos pri
imtas, JAV LB XVII Tarybos sekre
torės pasirašytas, anglų kalba. Čia 
spausdinamas priimtasis tekstas). 

Resolut ion 

On this 25 days of September, 
2005, the Board of Directors for 
Lithuanian American Community, 
Inc., an Illinois not—for—profit Cor
poration (LAC) with regard to a 
Memorandum of Understanding 
dated as of December 15,2004 
(MOU) for the use of a $500,000 fund 
held by the National Executive 
Committee of Lithuanian American 
Community, Ine; for the benefit of 
the community of people of Lithua
nian descent living ir the Greater 
New York area resolve as follows: 

Resolved that LAC ratifies and 
approves the MOU. 

Fur the r Resolved tha t LAC 
acknovvledges that it is holding the 
funds distributed to it by the Fran-
ciscan Fathers for the specific pur-
poses as set forth in the MOU and 
further agrees that distribution may 
be made in accordance with the 
MOU. 

This Resolution was adopted by 
the Board of Directors of the Lit
huanian American Community, Inc. 
on September 25, 2005. 

Jūratė M. B u d r y s 
Secretary of the Lithuanian 

Community, Inc. 

Jaunimo reikalais 

• siūlo ir prašo JAV LB KV 
įstatų komisijos susipažinus patvir
tinti JAV LJS įstatus; 

• siūlo ir prašo JAV LB KV pri
tarti ir patarti JAV LJS organizuoja
mam 2005 m. gruodžio men. suva
žiavimui ir 2006 m. rugpjūčio mėn. 
įvykstančiam LJS kongresui; 

• siūlo ir skatina JAV LB KV 

Organizacinių reikalų komitetas JAV LB XVII Tarybos trečiojoje sesijoje. Sėdi iš 
kairės: Kate Porterf ield, Giedrė Milašienė, Daiva Navickienė, Birutė Vindašienė; 
stovi: Kazys Laukaitis, dr. Viktoras Stankus, Narimantas Udrys, Algis Kazlauskas. 

jono Urbono nuotrauka. 

koordinuoti su JAV LJS valdyba ir 
remti jaunimo studentų stovyklas 
bei rengti JAV LB apylinkių ir apy
gardų valdybų jaunų pirmininkų ir 
nar ių mokymo kursus/stovyklas, 
paruošiant juos JAV LB veiklai; 

• prašo JAV LB apylinkių ir 
apygardų valdybą atkreipti dėmesį į 
JAV LJS pirmininko bei valdybos 
siunčiamą informaciją, atsakant į 
teikiamus prašymus. 

Kultūros reikalais 

• pritariaValdovų rūmų JAV 
lietuvių menės įrengimui ir siūlo šį 
klausimą svarstyti LR ir JAV LB 
Seimo komisijos posėdžiuose; 

• siūlo JAV LB KV ištirti ga
limybes ati t inkamai pažymėti Žalgi
rio mūšio 600 metų sukaktį 2010 
metais; 

• siūlo JAV LB KV aplinkraš
čiuose skatinti LB apylinkes siųsti 
veiklos leidinių egzempliorius M. 
Mažvydo bibliotekai; 

• siūlo JAV LB KV Kultūros 
tarybai skleisti Lietuvos bibliotekų 
sąrašą ir raginti LB apylinkių val
dybas skatinti lietuviškąją visuo
menę siųsti lietuviškas knygas Lie
tuvos bibliotekoms; 

• siūlo JAV LB KV Kultūros 
tarybai rūpintis JAV LB vėliavos 
projekto paruošimu; 

• remia Amerikos Lietuvų te
levizijos projektą transliuoti Lietu
vos nacionalinės televizijos ir Ame
rikos lietuvių programas; 

• pritaria ir remia JAV LB KV 
Kultūros tarybos premijų įteikimo 
tęstinumą; 

• ragina LB apylinkes ir apy
gardas remti ir lietuvių visuomenę 
gausiai dalyvauti VIII Lietuvių 
dainų šventėje 2006 m. liepos 2 d., 
Chicago, Illinois. 

Organizaciniais reikalais 

• pageidauja, kad JAV LB auko
tojai būtų viešai LB apylinkių valdy
bų skelbiami ir įgalioja LB apy
linkes sumokėjusius solidarumo 
įnašą LB apylinkės narius pažymėti; 
pvz., įteikimu ženkliuku, kortele ar 
pan.; 

• ska t ina lietuviškąją visuo
menę ir visus JAV LB Tarybos ir 

KV narius įstoti į Lietuvių fondo 
narių gretas , o esančius Lietuvių 
fondo narius indėlį padidinti; 

• pageidauja, kad JAV LB Ta
rybos sesijų darbotvarkėje būtų 
skiriamas t inkamesnis ir ilgesnis 
laikas LB apylinkių pranešimams; 

• ragina, JAV LB KV, LB apy
gardų ir LB apylinkių valdybas 
surasti t inkamus būdus pritraukti 
lietuviškai nekalbančius lietuvių 
kilmės asmenis. 

Rel ig in ia is re ikalais 

• siūlo, kad visose JAV lietuvių 
šeštadieninėse mokyklose būtų tik
sliai vykdoma JAV LB Švietimo ta
rybos mokymo programa, įskaitant 
ir jos religinio mokymo dalį; 

• siūlo, kad Lietuvos vardo tūks
tantmečio minėjimo programoje, 
įvykstančios 2009 metais , būtų 
įtrauktas krikščionybės ir Bažnyčios 
vaidmuo; 

• įpareigoja JAV LB KV ištirti 
lietuviškų parapijų išlikimo gali
mybes ir paruošti LB apylinkėms 
siūlymus, kaip išlaikyti parapijas ir 
liturgiją gimtąja kalba. 

Social iniai reikalai 

• įpareigoja JAV LB KV Socia
linių reikalų tarybą ieškoti būdų per
organizuoti visus vienetus , vei
kiančius JAV LB KV Socialinių rei
kalų tarybos vardu, ieškant būdų 
juos reformuoti taip, kad veiktų pel
ningai ir vestų individualiai fi
nansines apyskaitas bei tuo pačiu 
siekti padaryti juos savarankiškais; 

• įpareigoja JAV LB KV Socia
linių reikalų tarybą praplėsti su
stiprintų socialinių paslaugų.tinklą 
vyresnio amžiaus lietuviams ir nau
jai atvykusiems iš Lietuvos ar kitų 
valstybių; 

• skat ina JAV LB KV Socia
linių reikalų tarybą sustatyti ir su 
LB apylinkėmis pasidalinti pavyz
dingos LB apylinkės socialinių 
paslaugų tiekimo modelį; 

• įpareigoja JAV LB KV Socia
linių reikalų tarybą būsimoje JAV 
LB Tarybos sesijoje pateikti išsa
mią analizę apie šių nutar imų vyk
dymą LB apylinkėse. 

Bus daugiau 
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Petrai Petrutis 

Ten, kur daug lietuvių miesto merų 
gyveno (2) 

Prieš porą savaičių, vieną gražią 
dieną užkalbinęs čiagimį (bene 3-ios 
kartos) mūsų tautietį, išgirdau pa
tarimą nesukti galvos dėl „Ramovos" 
teatro lietuviškumo. Jis, gana įtiki
nančiai kalbėdamas pasakė, kad 
„Ramova" (teatro pavadinimas) yra 
meksikietiškas mergaitės vardas . 
Jis, girdi, su lietuviais nieko bendro 
neturi. Tačiau jis klydo. „Ramova" 
įkūrė mūsų ankstesnieji ateiviai. 
Teatro įkūrime (statyboje ir tolimes
nėje eigoje, pirmu smuiku grojo Jo
kūbas Maskoliūnas. Neseniai išryš
kėjo ir adv. Antano Olio kar tu atlik
tas vaidmuo. 

„Ramovos" teatras 3518 S. Hals-
ted, buvo atidarytas 1928 m. rugsėjo 
28 d. Atidarymo iškilmių programą 
mūsiškiai, kaip sakoma, tikrų ame
rikiečių meninės pajėgos. Jų tarpe — 
Antanas Vanagaitis. Iškilmes ste
bėjo apie tūkstantį žmonių. 

„Draugo" ankstyvesnėje laidoje 
buvo parašyta, kad ekonominės kri
zės metu „Ramova" pateko į kita
taučių rankas . Aiškiau tar iant , 
„Ramovą" perėmė statybą finan
savęs bankas. Vėliau, nepakeitus 
vardo, „Ramovoje" buvo rodomi fil
mai. Beje, 1940 m. šiame teatre įvy
ko Charlie Chaplin filmo „The Great 
Dictator" premjera. Ilgainiui dėl 
žiūrovų nepakankamumo tea t ras 
buvo priverstas užsidaryti. 

Kaip žinia, Bridgeporte griau

namų n a m ų vietoje j a u s tatomi 
nauji. Regis, kad miesto valdžia yra 
linkusi „Ramovos" pastatą nugriau
ti. Tam priešinasi Bridgeporte gy
venan t i Maureen Sull ivan ir jos 
sudarytas „Save the Ramova" orga
nizacinis v iene tas . Šie asmenys 
siekia atremontuot i patalpas ir j as 
panaudoti kul tūr iniams reikalams. 
Linkėkime sėkmės. 

Vietos atstovas ( l l t h Ward) Ja
mes Balcer rodo palankumo „Ramo
vos" a tnauj in imui . J i s pasižadėjo 
ta lkininkaut i . Atrodo, kad praverstų 
didesnis mūsiškių, ypač gyvenan
čiųjų Bridgeporto apylinkėje, susi
domėjimas. 

Nebus perdėta pasakius , kad 
Bridgeport yra Čikagos veikimo 
lopšys. Anksčiau čia vyko lietuvių 
pagr ind in i s judėj imas . Tik prisi
minkime Šv. Jurgio parapiją, laik
raščius „Lietuvą" ir „Sandarą", Lie
tuvių auditoriją, įvairias įstaigas, 
prekyvietes ir daug ką kitą. 

Kadaise čia gyveno ne vienas 
tūks tan t i s lietuvių imigrantų. Tarp 
jų ir Atlanto nugalėtojas Steponas 
Darius, o taip pat dalis kitų nepa
mirš tamų mūsų tautiečių. 

Ne per toliausiai nuo Bridge
porto veikė didžiulės gyvulių sker
dyklos. Jose, kasdien duoną pelnė 
š imtai l ietuvių darbininkų. Kaip 
žinia, šie lietuviai buvo aprašyti 
Upton Sinclair romano „The Jungle" 

puslapiuose. Daugelis skerdyklose 
dirbusių lietuvių gyveno ne kur 
kitur, o tame pačiame Bridgeporte. 

Kažin, ar nereikėtų „Ramova" 
susidomėti Lietuvių Bendruomenei, 

G. indre kos nuotr. 

bei mūsų visuomenei plačiausia 
prasme? 

Dėl pritarimo „Ramovos" išsau
gojimui ir informacijos galima kreip
tis: www.save theramova .com 

Periferinio greitkelio judėjimas, kurį j au vaka r 
buvome išbandę, visai nebuvo gąsdinantis . 

Juo tolyn, važiuojančių skaičius pietų kryptimi po 
truputį didėjo, bet susikimšimo didelio nesusi
darė. Gal ir todėl, kad net iš ankstyvo ryto, dėl oro 
taršos, elektroninis užrašas virš greitkelio dažnai 
priminė, kad greitį reikia mažinti 20-čiai kilo
metrų. Taip visi ir darė. Mašinų srautas šios 
nuostatos laikėsi, judėjimas vyko ramiai, nuo
saikiai. Nematėme, kad kas nardytų iš vienos lini
jos į kitą. Važiuojant Virginie toliau aiškino, kad 
šis periferinis kelias skiria Paryžių nuo prie
miesčių, kurie yra išsidėstę kairėje kelio pusėje, o 
dešinėje lieka Paryžiaus centras ir senamiestis . 
Kelio ženklai rodo didesnius ir mažesnius išsi
sukimus. Iš svetur atvykusiems vairuotojams di
delių keblumų Paryžiuje neturėtų būti. Taip pa t 
vadovė parodžiusi, paaiškina nedidelę kompiute
rinę plokštelę, kurią Hilair kas rytą, prieš įjung
damas variklį, pakeičia vis nauja. Į šią plokštelę 
kompiuteris įrašo autobuso paros tvarkaraš t į : 
variklio mechaninį stovį, važiuojamą greitį, kiek
vieną sustojimą vairuotojo poilsiui ir kitas smulk
menas. 

Reikia pastebėti, kad ne tik greitkeliai, bet ir 
mažesnieji keliai yra gerai prižiūrimi. Užuot 
šviesų, kryžkelėse gražiai sutvarkyti . žiediniai 
išvažiavimai ir įvažiavimai — apskritimas apso
dintas gėlėmis, o veja švariai nupjauta. 

Važiuojant pro akis slenka geltonuojantys 
javų laukai, o toliau nuo Paryžiaus iškyla žaliuo
jančios kalvos, apsodintos neužmatomais vynuo
gynų plotais. Prasideda pasižymėjęs vyno ir šam
pano gamyba Burgundijos kraštas. Tik š iame 
krašte pagamintą putojantį vyną galima vadint i 
šampanu. Visą rytą Virginie aiškina skir t ingas 
vyno rūšis ir kuo kiekvieno rajono vynas pasižymi. 
Nesibaigiantys vynuogynai lydės mus didesnę 
dalį kelionės. Atkalnėse nieko kito ir nematyt i , 
kaip gražiai sutvarkyti ir prižiūrimi vynuogių 
krūmeliai. Sustoję atsikvėpti Chablis mieste, o 
vėliau ir kitose pakelės vietose, turėjome progą 
paragauti įvairių vyno rūšių bei apžiūrėti rūsiuo
se sukrautus butelius nuo kelių iki keliasdešimt 
metų senumo. Savininkai mielai aiškino, ka ip 
atskirti senesnes vyno rūšis. Jiems tai a t rodė 

Į ŽYDROJO KRANTO 
IR LEVANDŲ KRAŠTĄ 

_ 

IUOZAS KONČIUS 
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labai aišku, bet pirmą kartą į milžinišką vyno rūsį 
patekusiam turistui, visas suteiktas mokslas po 
kelių ragavimų didelio skirtumo nebedarė. 
Prisiminimui padovanojo jie ir taures, iš kurių 
vyną ragavom, net ir į tinkamą dėžutę įdėjo, kad 
kelionėj nesudužtų. 

Kelias krypsta pietryčių link, horizontas ple
čiasi — tolumoj mėlynuoja miškais apaugę 

kalnai. Pravažiuojant sustojame valandai, kitai 
apžiūrėti istorinius bei religinius centrus, visur 
pilna turistų. Kol užkopėme šį kartą ant tokio 
aukštoko kalno, gerokai paprakaitavome, kol 
pasiekėme viršūnę. Kelias neatrodė tolimas, ko
pėme link senos, viduramžiais statytos Šv. Mag
dalenos, romantinio—gotinio stiliaus bažnyčios, su 
gerai išsilaikiusiomis viduramžių skulptūromis. 
Ne savo dydžiu pasižy- MM,|;| # | f f f t l i 

gyvenvietė ėmė nykti. Viršuje, prie bažnyčios, 
gėrėjomės žaviu, į tolumas nusitęsiančiu, gamto
vaizdžiu. 

Keliaudami ne vien vynu domėjomės. Atvykus į 
stamboką Dijon miestą, buvusią Burgundijos 

sostinę, teko ragauti ir į namus parsivežti šį mies
tą plačiai išgarsinusių garstyčių, o jų, kaip ir 
Prancūzijos sūrių, ar vyno, pasirinkimas buvo 
įvairiausių rūšių bei skonio. Maišo juos ne su 
actu, bet vynu, tai skonis nepalyginamai skanes
nis. Bet su garstyčiomis susidarė ir sunkumų, kas 
vakarą tekdavo dėti į šaldytuvą. Parduotuvėje 
kruopščiai supakavo, kad per neatsargumą dailus 
indelis nesudužtų, ir garstyčios nesusimaišytų su 
vežamais saldainiais bei kitomis ypatingomis 
dovanomis, nors ir su vynu ji buvo maišyta. 

Dijon miestas yra garsus Prancūzijos mokslo 
ir kultūros centras. Vasaros metu universitetas, 
įsteigtas 1723 m., bei meno, muzikos ir kitos aukš
tosios mokyklos sutraukia daug užsieniečių stu
dentų ir lankytojų. Mieste yra taip pat plačiai 
išsivystę pramones centrai bei prekyba. Moterys 
tuoj surado garsiąją „Gallerie Lafayette" parduo
tuvę, kur praleido valandėlę, nes lauke pasipylė 
lietus. 

Bus daugiau. 

mi si gyvenvietė, šiuo 
metu čia yra tik apie 
500 gyventojų, o vidu
ramžiais gyventa per 
dešimt tūkstančių . Ji 
garsi istoriniu atžvilgiu, 
čia buvo suorganizuotas 
II kryžiaus karas, o taip 
pat garsi ir viduram
žiais čia buvusiu bene
diktinų vienuolynu. Kai 
vienuolynas įsigijo Šv. 
Magdalenos palaikus, 
minios piligrimų plūs
davo į šią Vezelay (Vė-
zele> šventovę. Vėliau, 
religinių neramumų 
metais, vienuolynas bu
vo sudegintas, o po to ir u r f j Į , . Į j ^ i H ! r k ;': m H ! f-.' 71'J r. r a '•• M : :4 

http://www.savetheramova.com
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Nerukymo dieną tėvai raginami 
nerūkyti nors prie vaikų 

Seimas prašo 15 mln . i i tų 
naujos salės statybai 

Akcijos prieš rūkymą akimirka. 

Vilnius, lapkričio 17 d. (ELTA) 
— Lapkričio 17-ąją minimą Tarp
tau t inę nerukymo dieną sostinės Sa
vivaldybės aikštėje surengta akcija 
„Nerūkykime prie savo vaikų". 

Į rūkalų žalą mažiesiems praei
vių dėmesį a tkreipė Senamiesčio 
teatro aktoriai ir specialiai akcijai 
pagamintos dūmus leidžiančios de
koracijos. 

Tarptautinės nerukymo dienos 
minėjime Vilniaus visuomenės svei
katos centro specialistai apdovanojo 
konkurso „Nerūkanti klasė" nugalė
tojus, paskelbė, kas laimėjo kon
kursą „Nerūkyk — keliauk". 

Sociologiniai tyrimai rodo. kad 
rūkančių tėvų vaikams sunkiau se
kasi mokytis. Be to, augdami jie per-

Rokfl M-donio (ELTA) nuotr. 

ima tėvų elgesio modelį ir patys daž
niau pradeda rūkyti. 

„Sveikos gyvensenos įpročių 
tarp mokyklinio amžiaus vaikų stu
dija" parodė, kad Lietuva — viena iš 
12 Europos Sąjungos (ES) šalių, ku
riose daugiausiai rūkančių jaunuo-
lių. 

Tyrimo duomenimis, rūkymas — 
itin didelė problema naujose ES ša
lyse — Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Čekijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje. 

Ryškiausias rūkančiųjų skai
čiaus padidėjimas pastebėtas tarp 
11-15 metų vaikų. Per savo gyveni
mą net 15 procentų vienuolikmečių 
yra surūkę bent vieną cigaretę. Ban
džiusių rūkyti penkiolikmečių skai
čius siekia 62 procentus. 

A. Vaiantinas — naujasis generalinis prokuroras 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

valdančiųjų, ir opozicinių frakcijų 
atstovai. 

Prezidento teiktai kandidatūrai 
buvo pritarę ir Seimo komitetai. 

Didžiausios Darbo partijos frak
cijos nariai, taip pat socialliberalai 
buvo nusprendę balsuoti laisvai. 

A. Valantino kandidatūros nepa
rėmė vienintelė Liberaldemokratų 
frakcija. Liberaldemokratai siūlė 
balsuoti slaptai, tačiau Seimas bal
suodamas atmetė šį siūlymą. 

Seimo liberaldemokratų frakci
jos narys Egidijus Klumbys kalbėjo, 
kad „padėtis prokuratūros sistemoje 
— labai nestabili". 

„Manome, kad prezidentas V. 
Adamkus turėjo pasakyti griežtą ne, 
kai Antanas Klimavičius panoro su

sirasti šiitą vietą Aukščiausiame 
Teisme", — sakė E. Klumbys. 

Parlamentaro nuomone, prezi
dento dabar siūlomas kandidatas 
taip pat gali generalinio prokuroro 
kėdę panaudoti kaip trampliną į 
aukštesnį postą. 

Be to, E. Klumbio teigimu, libe-
raldemokratus „neramina ir tai, kad 
į šį postą ateina teismo, išgarsėjusio 
politinių bylų nagrinėjimu, atsto-
vas . 

Komentuodamas pastarąjį teigi
nį, A. Vaiantinas teigė, jog patys teis
mai bylų nesirenka. 

Socialdemokratai pritarė prezi
dento siūlytai kandidatūrai, tačiau 
socialdemokratų frakcijos seniūnas 
Juozas Olekas vel primine, jog šalies 
vadovas per ilgai rinkosi kandidatą. 

* Kinijoje v y k s t a n č i a m e pa
s a u l i o mėgėjų b o k s o čemp iona t e 
a b u Lietuvos a t s t ova i Daug i rda s 
S e m i o t a ir Vitalijus Subač ius iš
kovojo pergales ir pateko į ketvirtfi
nalį. Svorio kategorijos iki 81 kg aš-
tuntfinalyje D. Semiota nesunkiai — 
25:12 nugalėjo Zaur Teymurazov iš 
Kataro ir dėl medalio kovos su kroa
tu Marijo Sivolilja. Vitalijui Suba
čiui (iki 91 kg) aštuntfinalyje įskai
tyta pergalė prieš amerikietį Adam 
Malcolm Willett, kuris buvo diskva
lifikuotas už priešininko laikymą. 

Dešimties ša l ių g imnas tės 
d a l y v a v o Belgi jo je v y k u s i a m e 
t a r p t a u t i n i a m e „Coupe Avenir" 
sportinės gimnastikos turnyre. Vil
niaus gimnastikos mokyklos auklė
tine Laura Svilpaite, dalyvaudama -

Vilnius, lapkričio 17 d. (BNS) — 
Seimas nusprendė prašyti Vyriau
sybės kitais metais skirti 15 mln. li
tų naujai posėdžių salei statyti. Iš vi
so statybai, kuri greičiausiai užtruks 
ketverius metus, žadama išleisti iki 
40 mln. litų. Ketvirtadienį parla
mentas priėmė nutarimą, kuriuo mi
nistrų kabinetui siūloma 2006 metų 
valstybės biudžeto projekte numa
tyti papildomus asignavimus Seimo 
kanceliarijai — 15 mln. litų naujos 
posėdžių salės statybos pirmajam 
etapui. 

Nuta r imas priimtas atsižvel
giant „į būtinybę įrengti naują par
lamento veiklai tinkamą, atitinkan
čią higienos reikalavimus" plenari
nių posėdžių salę. 

Preliminarūs Seimo kanceliari
jos skaičiavimai rodo, kad statybos 
atsieis 39.72 mln. litų. Iš šios sumos 
14 mln. litų sudarys išlaidos staty
bos darbams, likusi dalis bus skirta 
įrangai, baldams, kompiuterizacijai, 
vėdinimo sistemoms įrengti ir ki
toms reikmėms. Vien projektavimo 
darbai jau kainavo apie pusę milijo
no litų. 

Seimo vadovybės manymu, nau
jos plenarinių posėdžių salės statybą 
galima būtų pradėti kitais metais. 

vyresnių sportininkių varžybose, 
pirmąją vietą iškovojo pratime ant 
lygiagrečių. Kita vilnietė Greta Ne-
vedomskaitė tarp 54 gimnasčių užė
mė penkioliktąją vietą. Abi vilnietes 
treniruoja Irina Katinienė. 

* Treč ią p ra la imėj imą sep t in 
tose NBA r e g u l i a r i o j o s e z o n o 
r u n g t y n ė s e p a t y r ė Š a r ū n o J a s i -
kev ič iaus Indiana „Pacers" koman
da. I ketvirtąją vietą Rytų konferen
cijos Centriniame pogrupyje nukritę 
..Pacers" krepšininkai 90:122 turėjo 
pripažinti Charlotte „Hornets" pra
našumą. Lietuvis pelnė 5 taškus, at
liko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 
kartus suklydo bei kartą prasižengė. 
S. Jasikevičius pramete tritaškį, pa
taikė 1 dvitaškį iš 2 bei pataikė visus 
3 baudų metimus. 

nes jau parengtas projektas, sąmata. 
Tiesa, kol kas neaišku, š iemet a r ki
tais metais bus skelbiamas konkur
sas generaliniam statybos rangovui 
išrinkti. 

Valdančiosios daugumos atstovų 
teigimu, dabartinė Seimo posėdžių 
salė nepritaikyta nuola t in iam nor
maliam Seimo darbui, ka i posėdžiai 
vyksta nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo 
vakaro, o kai kurios frakcijos netur i 
pakankamo dydžio pata lpų. 

Kaip anksčiau yra sakęs Social
demokratų frakcijos sen iūnas Juo
zas Olekas, prieš kelis dešimtmečius 
tuometinei Lietuvos SSR Aukščiau
siajai Tarybai pastatyt i r ū m a i nebu
vo pritaikyti nuola t in iam politikų 
darbui. Mat Aukščiausioji Taryba 
rinkdavosi į dvi sesijas per metus po 
keletą dienų, o kitą laiką rūma i buvo 
užimti tik čia dirbančių tarnautojų. 

Speciali darbo grupė naujos ple
narinių posėdžių salės koncepciją ir 
projektą rengė nuo praėjusių metų 
pabaigos. Planuojama, jog šalia da
bartinių trejų Seimo r ū m ų iškilsian
čiame priestate bus ne t ik 5,000 
kvadratinių metrų kelių š imtų vietų 
posėdžių salė stiklo sienomis, bet ir 
kabinetai aptarnaujančiam persona
lui, spaudos konferencijų salė. 

Idėjinis klanas prieš demokratiją 
Atkelta iš 1 psl. 
tiek moraliniu, tiek politiniu požiū
riais teisėti. Lietuvoje jie yra „išrū
šiuoti" į gerus ir blogus. O rūšiuoja 
tie, kas kontroliuoja šalies informa
cinę erdvę, kurioje ryškiai dominuo
ja viena nuomonė. 

Pagal ją: ekonomika ir rinka yra 
tas pats; tai, kas privatu, yra svar
biau negu tai, kas yra vieša; mo
kesčiai kenkia nacionaliniam ūkiui; 
gyventi pradėsime geriau, kai atsik
ratysime tarybinių atgyvenų; „seno
ji" Europa yra ideologiškai atsiliku
si, nes vis dar tebesilaiko įsikibusi 
savo socialinio modelio, vis dar tebe
kalba apie socialinį teisingumą ir so
lidarumą; Bush yra puikus vadovas, 
o Schroeder ir Chirac nelabai; Putin 
Rusija — tai vos ne stalininė Rusija; 
dėl mūsų buvimo Irake klausimų ne
turėtų būti; mes jaučiame demok
ratijos perteklių, kurį galėtume eks
portuoti į Baltarusiją, Rusiją, Uk
rainą, Gruziją ir t. t. 

Tiesa, dalis šių „tiesų" skirtos 
išoriniam pasauliui, kai mes pasi
sukame į jį ir imame vertinti bei mo
kyti kitus. Kai mūsų tribūnai kalba 
ir rašo mums, saviems, tada jie, 
apimti mazochizmo, tvatina savo po
litinę sistemą, neprotingus, neįga
lius politikus. Tada jie pripažįsta pas 
mus esant oligarchiją, o ne demok
ratiją, didžiulį teisėtumo stygių. 

Iš to pokalbio „tarp savų" lyg ir 
išeitų, jog nelabai turėtume pagrin
do mokyti kitus demokratijos, nes 
nuolat susiduriame su jos deficitu. 
Turėtume pripažinti, jog turime dau
gybę rimtų — politinių, ekonominių, 
socialinių, teisėtumo, moralinių, ci
vilizacinių — problemųs 

Viena iš jų — tikro pliuralizmo 
nykimas, kas riboja teisingų spren
dimų paieškos galimybes, nes dalis 
sprendimų variantų lieka už leistinų 
paieškos ribų. O tas ribas prižiūri vis 
labiau monolitiškejantis mūsų šalies 
elitas. To monolito formavimosi pro
cesas nusipelno atskiro nagrinėjimo. 
Siame trumpame komentare tenka 
apsiriboti keletu pastebėjimų, adre

suotų žiniasklaidai — galios centrui, 
mažiausiai paliestam kri t ikos. 

Manau, sutiksite, jog šiandien 
ne politikai, o žiniasklaida tur i di
džiausią įtaką svarbiausiems šalies 
gyvenimo parametrams. Taip yra ne 
tik Lietuvoje. Tačiau mūsų specifika 
yra tai, jog žiniasklaidoje, ypač tele
vizinėje, tenka stebėti klano forma
vimąsi. O klano nariai tarpusavyje 
nekonkuruoja, nesiginčija. J ie palai
ko tai, kas vadinama — ,,yra tokia 
nuomonė". 

Klaninės tendencijos labai nu
skurdina diskusiją visuomenės gy
venimo klausimais, ją apribodamos 
„teisingų" žmonių „teisingais" pasi
sakymais. Taip, mažoje tautoje ga
linčių dalykiškai ir įdomiai disku
tuoti žmonių yra iš tiesų mažai , bet 
kai matai, jog į TV laidas nuolat 
kviečiami vis tie patys vienodai mąs
tantys, vienodą poziciją užimantys 
žmonės, imi abejoti, a r ta i vyksta 
vien dėl žmonių deficito. 

Išgyventi dėl klaninių žurnalis
tikos tendencijų tenka ne t ik dėl to, 
kad laidos tampa neįdomios, bet ir 
dėl to, jog dalies žmonių nuomonei 
jose nėra atstovaujama. J u k ne visi 
Lietuvoje mano, jog mes tu r im remti 
pirmiausia JAV, o ne Europos Sąjun
gos saugumo bei užsienio politiką, 
ne visi mano, jog „Sodros" dalinė 
privatizacija yra nerizikingas žings
nis. 

Mano karta jau gyveno sistemo
je, kurioje dominavo viena t iesa, ku
rioje buvome verčiami būti monoli
tiškai vieningi, kurioje nebuvo ger
biama, toleruojama ki ta nuomonė. 
Rodos, mūsų ekskomjaunuoliai , o 
šiandien jie valdo mūsų šalies infor
macinį lauką, nuolat kar todami , jog 
tarybinės atgyvenos yra pagrindinė 
kliūtis mūsų žengimui į šviesų ry
tojų, bando mums primest i , tikiu — 
nesąmoningai, ideologinio monolito 
praktiką. Nei demokrat iška, nei eu
ropietiška šios prakt ikos nepavadin
si. Tai labiausia: a t i t inka reguliuoja
mos ar manipuliuojamos demokrati
jos sampratą. 



UKALUAs. ^uu5 m. laDKncio I s a.. DeriKtaaiems 

fc.'ll . 
> : « « « • 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Religiniai 
fanatikai kursto 

įtampą tarp 
tikėjimų 

Viena, lapkričio 16 d. („Reu-
tersTBNS) — Pernelyg uolūs misio
nieriai kurs to įtampą t i ek tarp 
krikščionių ir musulmonų, tiek pa
čių tikėjimų viduje ir sudaro sąlygas 
kilti konfliktams, kuriuos religiniai 
vadovai privalo kuo skubiau užglais
tyti , pareiškė įtakingas Katalikų 
Bažnyčios kardinolas. 

Vienos kardinolas Christoph 
Schoenborn teigė, kad dvi didžiosios 
pasaulio religijos yra misionieriško 
pobūdžio ir praeityje skleisdamos po 
pasaulį savąjį tikėjimą nebuvo pa-
kančios kitamaniams. 

„Misionieriškas darbas yra šių 
religijų gyvybingumo ženklas, bet 
kelia didelę konflikto grėsmę", — sa
kė a r t imas popiežiaus Benedikto 
XVI bičiulis Ch. Schoenborn, dažnai 
pasisakantis svarbiausiais Katalikų 
Bažnyčiai kylančiais klausimais . 
Pasak jo, „misijų problemai tenka 
nutylimas, bet lemiamas vaidmuo" 
kuriant santykius tarp krikščiony
bės ir islamo. 

„Ar mums pavyks suderinti mi
sijos dinamiką — esminę mūsų reli
gijų dalį — su pagarba kitų įsitikini
mams, tikėjimo laisvei ir toleranci
jai?" — retoriškai klausė kardinolas. 

Sirijos didysis muftijus Ahmad 
Bader Hassoun taip pat ragino siek
ti geresnio musulmonų ir krikščio
nių savitarpio supratimo ir teigė, 
kad jiems reikia susivienyti kovai su 
smurtaujančiais ekstremistais. 

„Turime dešimt metų dvasinei 
taikai pasiekti, — sakė muftijus. — 
Jei to nepadarysime, bijau, kad 
mums vėl teks susidurti su Marksu 
ir Leninu. Jie uždarys mūsų baž
nyčias, mečetes bei sinagogas ir sa
kys, kad tai jie atnešė taiką". 

Ch. Schoenborn A. B. Hassoun 
kalbėjo Austrijos vyriausybes orga
nizuotoje konferencijoje. 

EUROPA 

LONDONAS 
JAV pagaliau sutiko svarstyti 

interneto problemas tarptautiniuose 
forumuose, pirmas iš kurių bus su
rengtas Graikijoje pirmąjį ateinan
čių metų pusmetį, rašo „The Wall 
Street Journal". Nors JAV ir sutiko 
dalyvauti forumuose, Washington 
nuomonė dėl interneto valdymo ne
pakito, tvirtina David Gross, tarp
tautiniame viršūnių susitikime in
terneto klausimais dalyvaujančios 
JAV delegacijos narys. Pakeisti da
bartinę padėtį, kai teisę kontroliuoti 
pasaulinio kompiuterinio tinklo dar
bą grindžiančias technologijas turi 
t iktai JAV prekybos departamentas, 
viršūnių susitikime ragino daugybė 
valstybių, įskaitant Braziliją, Rusi
ją, Kiniją, Indiją ir Saudo Arabiją. 
Tuo tarpu JAV atstovai mano, kad 
tarpvalstybinė interneto valdymo 
priežiūra gali būti susijusi su biu
rokratija, kuri gali prislėgti tinklo 
inovacijas. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos vidaus reikalų mi

nistro ir galimo kandidato šalies pre
zidento rinkimuose Nicolas Sarkozy 
veiksmams iki antrosios lapkričio 
pusės pritarė kur kas daugiau pran
cūzų nei spalį, rodo apklausos duo
menys. Apklausa, kurią lapkričio 12 
dieną surengė IPSOS žurnalui ,,Le 
Point", rodo, kad prancūzų, prita
riančių N. Sarkozy, užėmusio griežtą 
poziciją dėl riaušių dalyvių, veiks
mams gerokai padaugėjo. Apskritai 
palankiai apie N. Sarkozy atsiliepė 
62 proc. rinkėjų, palyginti su 52 
proc. prieš metus. Taigi N. Sarkozy -
galimas kandidatas į prezidentus 
ateinančiuose rinkimuose — tampa 
populiariausiu Prancūzijos politiku. 
Dabartinį prezidentą parėmė 41 
proc. rinkėjų. Prezidento rinkimai 
Prancūzijoje vyks 2007 metų pava
sarį. 

ROMA 
Italijos Senatas pritarė didelio 

masto konstitucinei reformai, pagal 

kurią daug įgaliojimų bus perduota 
20-ies regionų vyriausybėms, kaip 
buvo tartasi su maža, bet įtakinga 
Siaurės lyga. Pagal įstatymo projek
tą, vyriausybės vadovas turės dides
nę valdžią, bus sumažintas abiejų 
parlamento rūmų deputatų skaičius, 
o teisė priimti sprendimus sveikatos 
apsaugos, švietimo ir teisėtvarkos 
palaikymo klausimais bus perduota 
regionams. Siaurės lyga, kuri anks
čiau laikėsi separatistinės pozicijos, 
kelis kartus grasino pasitraukti iš 
Silvio Berusconi vyriausybės, kai 
manė, kad jos partnerės delsia per
duoti įgaliojimus regionams. 

HELSINKIS 
Suomijoje iki šiol, kaip ir šaltojo 

karo laikais, vis dar knibžda Rusijos 
šnipų, rašo laikraštis „Helsingin Sa-
nomat". Remdamasis neįvardytais 
šaltiniais, leidinys teigia, kad Hel
sinkyje gyvena maždaug pusšimtis 
užsienio slaptųjų agentų, iš kurių 
trisdešimt yra atsiųsti Rusijos. Jų 
skaičius toks pat, kaip ir pačiame 
šaltojo karo įkarštyje, kai ši neutrali 
Skandinavijos šalis buvo atsidūrusi 
tarp sovietinio ir JAV vadovaujamo 
bloko. Likusieji dvidešimt dirba JAV, 
kitoms Vakarų valstybėms, Kinijai ir 
Rytų Europos šalių vyriausybėms, 
nurodo laikraštis. Anot „Helsingin 
Sanomat", 80-90 proc. šnipų turi dip
lomatinius pasus, o likusieji veikia 
prisidengę žurnalistine ar akademi
ne veikla. Kaip teigia Suomijos slap
toji tarnyba, užsienio agentus ypač 
domina Suomijos pramoninės pa
slaptys, lėmusios atitikmens netu
rintį šalies ekonomikos sukles
tėjimą. 

TALINAS 
Trečiadienį vėlai vakare Taline 

buvo nušautas įtakingas Estijos nu
sikalstamo pasaulio vadeiva, 
„Paukštyno" grupuotės vadovas Ka-
lev Kurg. Jis buvo nušautas keliais 
šūviais prie savo namų. Pasikėsi
nimo į jį aplinkybes tiria centrinė 
kriminaline policija ir Valstybinė 
prokuratūra. Estijos motociklų spor
to sąjungos vadovas K. Kurg anks
čiau buvo keturis kartus teistas. 

1991 m. jis buvo išsiųstas iš Švedi
jos, o JAV valdžia j am visam laikui 
uždraudė įvažiuoti į šalį dėl įvykio, 
susijusio su numanoma ginklų kon
trabanda. Daugiau kaip prieš de
šimt metų K. Kurg dalyvavo susi
šaudyme „Nešte" degalinėje Taline, 
kur „Paukštyno" grupuotė sušaudė 
Permės gaujos atstovus, atvažiavu
sius į susitikimą. Policijos duome
nimis, prieš kelerius metus K. Kurg 
buvo išr inktas Estijos nusikals tamo 
pasaulio bendros nus ikals tamų gru
puočių kasos atstovu. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Pentagon sumokėjo Uzbekista-

nui beveik 23 mln. dolerių už naudo
jimąsi aviacijos baze, kurią Tašken
tas liepė palikti, kai JAV sukrit ikavo 
Uzbekijos valdžią už kruviną sukili
mo Andižan nuslopinimą. Karš i 
Chanabad bazė, ta ip pa t žinoma 
kaip K-2, buvo naudojama antitero-
ristinės koalicijos operacijoms greti
mame Afganistane remti . JAV Se
natas spalį balsavo už tai , kad iš
mokos Uzbekistanu! būtų sulaikytos 
vieneriems metams, pareiškęs, jog 
JAV neprivalo mokėti slopinančiai 
laisvą mintį vyriausybei, kur i nus
prendė išprašyti lauk Amerikos ka
riuomenę. Tačiau senatorių pasiū
lyta priemonė buvo tik neužbaigto 
rengti įstatymo projekto dalis. 

WASHINGTON, DC 
JAV Senato bankų komite tas 

pritarė Ben Bernanke skyrimui nau
juoju Federalinio iždo banko va
dovu. Už B. Bernanke kandidatūrą 
balsavo visi komiteto nariai , išskv-
rus Kentucky valstijai atstovaujantį 
senatorių J im Bunning. Balsavimo 
išvakarėse surengtame susit ikime 
B. Bernanke žadėjo tęsti savo pirm
tako Alan Greenspan bazinių palū
kanų normų ir infliacijos kontrolės 
politiką, taip pat didinti centrinio 
banko veiklos skaidrumą. B. Ber
nanke baigė ekonomikos mokslus 
Harvard universitete ir gavo dakta
ro laipsnį Massachuset ts technolo
gijų institute. Nuo 1985 metų dėstė 
Princeton universi tete . 1996-2002 
metais ėjo šio universiteto ekonomi
kos fakulteto dekano pareigas. 2005 
metų birželį paskir tas prezidento 
patarėjų ekonomikos k laus imais 
grupės vadovu. 

G. BusK ir Roh Moo-Hyun — prieš 
Š. Korėjos branduolines ambicijas 
Viena , la'pkričio 16 d. 

(„ReutersTBNS) —Tarp JAV ir Pie
tų Korėjos prezidentų — George W. 
Bush ir Roh Moo-Hyun — ketvirta
dienį nebeliko nuomonių skirtumų 
dėl Siaurės Korėjos — abu vadovai 
sutiko, jog nepriimtina, kad Pyong-
yang turėtų branduolinį ginklą. 

Po susitikimo senojoje Korėjos 
sostinėje Kyongju abiejų šalių va
dovai patvirtino, kad Siaurės Korėja 
privalo „nedelsdama likviduoti 
branduolinio ginklavimosi progra
mas" ir leisti tai tikrinti. 

„Pakartojome, kad branduoliniu 
ginklu ginkluota Siaurės Korėja nė
ra priimtina, ir dar kartą patvirtino
me, kad šį klausimą reikėtų spręsti 
taikiomis ir demokratinėmis priemo
nėmis", — sakė Roh Moo-Hyun per 
spaudos konferenciją su G. W. Bush. 
Pietų Korėjos vadovo žodžius vertė 
c r t e 

G W B- ne k iek r. e s -: 

JAV pozicijos, kad Šiaurės Korėja 
negaus lengvojo vandenilio atominio 
reaktoriaus, kurio pageidauja, kol 
nesunaikins savo branduolinių gink
lų ir nenutrauks jų gamybos progra
mų. 

„Mūsų pozicija tokia: lengvojo 
vandens reaktoriaus klausimą 
svarstysime tinkamu laiku. O toks 
laikas ateis, kai jie, leisdami juos 
tikrinti , atsisakys branduolinių 
ginklų arba jų programų", — sake 
JAV prezidentas. 

Roh Moo-Hyun, anksčiau nesu
tikęs su griežtu G. W. Bush požiūriu 
\ šią problema. ĮSISUKO nvo atsaK\-
mo į klausimą, ar jo politika su
taikyti Šiaurę ir Pietus pakenkė 
santykiams su JAV 

JAV prezidentas pripažino, jog 
dvišalių santykių srityje esama „su-
rie+;r.n"n dalvk::"*. net nareiske. nz rv-
= :a- M:-p JAV :r P.*-"; Kort-cs -v..; 
iv.T-i:: vra ..nmk'as kovo niekada 
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Lietuviško „b izn io" naujovės 
ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

JUOZAS CREVELDA 

Svečiavomės pas seną mūsų pa
žįstamą — Vyriausybės kanceliari
jos mainų departamento generalinį 
direktorių Laimutį Nežinionį. Ponas 
Laimutis, kiek mums teko patirti 
visada buvo laimės kūdikis, — ir 
tada, kai-jo tėvas, dar juoda ,,Volga" 
važinėdamas ir savo sūnų labai 
mylėdamas, jam vidurinės mokyklos 
baigimo proga nupirko naujutėlį 
žiguliuką, ir tada, kai tėvo, jau į pen
siją išėjusio, patartas, N. rajono 
kompartijos komitete įsteigė pir
mąją Lietuvos Sąjūdžio grupę, ir 
tada, kai paskelbus konkursą dar
buotojams į mainų departamentą, 
buvo vieninteliu kandidatu į naująją 
tarnybą. Ponas Laimutis prisiminė: 

— Niekas nenorėjo eiti į naująją 
tarnybą. Atsimenu, kiek vargo turė
jau padėti , kalbindamas Ramutį 
Benderį tapti mano pirmuoju pa
vaduotoju, ir koks nusivylimas man 
buvo, kai jis atmetė mano psiūlymą. 

— Girdėta pavardė, — suklu-
some mes. — Argi jis kartais ne 
giminė didžiajam Ostapui Bende-
riui? 

— Ramutis yra Ostapo Benderio 
anūkas, iš jo esu daug girdėjęs apie 
didįjį kombinatorių, — atsakė ponas 
Laimutis.— Visuomenei žinoma tik 
nedidelė dalis to įžymiojo žmogaus 
biografijos. Praktiškai nežinomos jo 
karjeros detalės, jam pradėjus dirbti 
namų valdytoju, po to — čeką infor
matoriumi, o dar vėliau — komparti
jos vadovaujančiuose postuose iki 
pat Centro komiteto sekretoriaus. 

— Ką ir bekalbėti, mums labai 
pasisekė, kad tokio įžymaus žmo
gaus vaikaitis dirba mūsų valstybei 
ir jos žmonėms, — atsakėme mudu. 
— Tik pamanykit, paties didžiojo 
kombinatoriaus anūkas! O kaip jam 
sekasi saugoti ir puoselėti savo sene
lio idėjinį palikimą? 

— O, labai puikiai, — atsakė 
ponas Laimut is . — Jis dabar talen
tingesnis už savo senelį. Ramutis 
man pasakojo, kad ta pęs namų 
valdytoju, jo senelis nusprendė tapti 
ekonomistu, nes tarybų valstybei tuo 
metu labai t rūko visų sričių specia
listų. J i s j au tė , jog jo tur imų prakti
nės ekonomikos žinių greitu laiku ir 
nebepakaks praktinei veiklai, nes 
tardytojų ir seklių kvalifikacija visa
da auga greičiau negu vagių ir kom
binatorių. J is aukso medaliu baigė 
Darbininkų fakultetą. Jo diplominis 
darbas buvo Rokfelerio verslo pra
dinės stadijos analizė. Ramutis sako, 
kad t a m e darbe buvo atskleisti to
kie svarbūs dėsningumai, kad jis 
buvo įs lapt intas ir patvir t intas kaip 
disertacija moksliniam daktaro laips
niui gaut i . 

— Ak, kaip gaila! — sušukome iš 
nuostabos. — Ir ką gi, nejaugi taip 
ir nepavyko sužinoti, apie ką rašė 
toje disertacijoje didysis kombinato
rius? 

Ponas Laimutis atlaidžiai šyp
telėjo. 

— Ne veltui jis buvo taip vadi
namas . Žinoma, pavyko. Pasakysiu 
jums, gerbiamieji, dar daugiau — aš 
pats su didžiausiu įdomumu per
skaičiau ją nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio. 

— F a n t a s t i k a ! — sušukome 
mes. — Ir kas gi ten rašoma? 

— Ostapas Benderis rašo, jog 
atrado, kad Rokfeleris savo pirmąjį 
milijoną uždirbo nelabai švariomis 
rankomis. Sugretinęs Rokfelerio ir 
savo verslo biografijos puslapius, jis 
buvo tiesiog pr i t renk tas , aptikęs, 
kad Rokfeleris, kaip ir jis pats, savo 
praktikoje taip pat naudojosi visu 
šimtu būdų, kaip iš žmonių išvilioti 
p in igus , — pasakojo ponas Lai
mutis . 

Šiuo metu selektoriuje pasigir
do tylus murkiant is signalas. Ponas 
Laimutis paspaudė klavišą, ir pasi
girdo sekretorės balsas: 

— Pas jus atėjo pats.. . 

Margumynai 

SULAIKYTI IS FONTANO 
PINIGUS VOGĘ 

Italijos pilicija sulaikė keturis 
gatvės šlavėjus, kurie mėgino 
pasisavinti šimtus eurų, išgriebtų iš 
garsiojo Romos Trevio fontano. 
Kiekvieną dieną tūkstančiai turistų 
atsistoja nugara į šį Renesanso šede
vrą ir per petį meta monetas į negilų 
jo baseiną, tikėdami, kad tai padės 
sugrįžti jiems į Romą. Per dieną fon
tane susikaupia keli šimtai ar dau
giau eurų. Juos reguliariai išgriebia 
viena valymo įmonė, pusę sumos 
atiduoda katalikiškai labdaros orga
nizacijai „Caritas". 

Tačiau „Caritas" darbuotojai 

pastaruoju metu pastebėjo gaunan
tys kur kas mažiau pinigų ir pranešė 
apie ta i policijai, kur i sučiupo 
šlavėjų ketvertą, norėjusį pasisavin
ti 1,200 eurų. 

Vienas policijos pare igūnas 
apskaičiavo, kad pastarosiomis sa
vaitėmis jie galėjo pavogti iki 110 
tūkst . eurų. 

Šie šlavėjai nėra pirmieji, su
manę pasipelnyti iš Trevio fontano. 
2002 metais policija sulaikė benamį, 
p ramin tą d 'Ar tagnanu. kuris per 
mėnesį iš fontano prisigraibe 12 
tūkst . eurų. BNS 

Ponas Laimutis regimai sumišo. 
J is matomai nežinojo, ką su mumis 
daryti. Po keletą sekundžių truku
sios pauzės jis pasakė į mikrofoną: 

— Kviesk gerbiamą svečią po 
pusės minutės, t ik nepamiršk iš
jungti trečiosios linijos. 

— Klausau, šefe, — pasigirdo 
balsas selektoriuje. 

Ponas Laimutis mūsų atsi
prašė ir paprašė keletą minučių 
palaukt i jo asmeniniame poilsio 
kambaryje, kol jis su svečiu aptars 
reikalus, kas ne turė tų užtrukt i 
ilgiau kaip penketą minučių. J is 
mus palydėjo pro kitas duris , 
paprašė patogiau įsikurti, pasi
vaišinti ir išėjo, sandariai paskui 
save uždarydamas duris. 

Mes apsidairėme. Jaukiame 
kambaryje su sofa ir minkštasuoliais 
ant stalelio stovėjo keletas butelių 
gėrimų, taurės, vaisiai ir saldumy
nai. Įsipylėme į taures gėrimų ir 
pasiruošėme kant r ia i laukti, t ik 
staiga mūs nustebimui nušvito tele
vizoriaus ekranas, ir išgirdome Lai
mutį sakant: 

— Prašom, prašom, mielas Ra
muti, Na, su kokiomis idėjomis šį 
kartą mus aplankėte? Ar visi dar 
gyvos senelio idėjos? 

— Ir gyvos, ir pelno duoda, — 
a t sakė kombinator iaus anūkas . 
Nebuvo jokios abejonės, kad tai buvo 
jis, nes ponas Laimutis aplink svečią 
tupinėjo kaip perekšlė aplink vai
kus, — Šį kartą paruošiau jums 
porą tokių stulbinančių kombinaci
jų, kad nei opozicija, nei koalicija 
nieko neišknis! 

— Na, na, pradėjo trinti delnus 
ponas Laimutis. — Prašom pasida
linti idėjomis, mes jas tuoj paversi
me projektais ir įtrauksime į koali
cijos tarybos posėdžio programą. 

— Pradėsime nuo komisinių, — 
pradėjo kombinatoriaus anūkas . 
Paprastai aš pasitenkinu dvide
šimčia procentų, bet šį kartą man 
priklauso penskiasdešimt. 

— Bet ponas Ramuti! — sušuko 
ponas Laimutis. 

— Gerbiamasis, — atsakė anū
kas. Jo balse suskambo metalas. — 
J ū s pamiršote, jog su manimi 
nesiderama!? 

— Ak, atsiprašau, prašau at
leisti, tik prašau atsižvelgti, kad 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
jng___. First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

ta 
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN A S S O C I A T I O N O F CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LEMOER 

man buvo ta ip netikėta, — išleme
no ponas Laimutis. Jo veide buvo 
matyti neviltis. — Daugiau taip ne
pasikartos. 

— Tiek to, atleidžiu, — atlaidžiai 
pareiškė ponas Ramutis. — Tai 
štai, pirmoji idėja. Vyriausybė turi 
paskelbti, kad geriausias pirkėjas 
„Mažeikių naftai" yra „LukoiF. Kils 
didelis opozicijos ir visos tautos ne
pasitenkinimas. Kurį laiką visi kars 
ožius ant premjero ir pjudys jį žur
nalistais. Nedidelė bėda, tegul šiek 
tiek pasikankins, tragedija apvalo 
sielą. Po poros savaičių, kai skan
dalas įsisiūbuos kaip reikiant, tegul 
premjeras paskelbia, kad ,,Lukoil" 
negeras, o geresenis kuris nors kitas 
pirkėjas, kuris — nesvarbu. Per tą 
laiką mano kontragentai Maskvoje 
pateiks ieškinį Amsterdamo teis
mui, ir „Mažeikių naftos" akcijoms 
bus uždėtas areštas. 

— Nuostabu! — sušuko Lai
mutis. — Bet tokiu atveju bus keblu 
išmokėti jums komisinius, nes iš to 
biznio visa nauda bus „Lukoil". Na, 
o kokia kita idėja? 

— Keblu nebus, tuo įsitikinsite, 
kai t ik susipažinsite su antrąja 
idėja. Jūs užmiršote, kokią naudą 
gaus premjeras ir jo partija, kai 
ateis rinkimų metas. O ta kita, — 
atsakė ponas Ramutis, — paprasta 
kaip daugybos lentelė. Aš suradau 
vyriausybei objektą mainams. Tai 
XX amžiaus antrosios pusės ar
chitektūros paminklas. Siūlau jį 
mainyti į Vilniaus universiteto gam
tos mokslų ir medicinos fakultetų 
pastatus. Vieno fakulteto pastatai 
bus mainams, o kito — bus mano 
komisiniai. Sutarta? 

— Sutarta, — atsakė ponas 
Laimutis. — O koks tas architek
tūros paminklas ir kas mainytojas9 

— Tai kolūkinės kiaulidės griu
vėsiai pamiškėje prie Maišiagalos, 
— didingai pareiškė idėjos su
manytojas. — O mainytoją palieku 
susirasti patiems. Man pakanka, 
kad pateikiau idėją, o jos materia
lizavimas — jau jūsų reikalas. 

Laimutis kažką pasakė į selek
torių ir pamatėme sekretorę, at
nešančią kavą ir gėrimus verslo 
sutarčiai aplaistyti. 

„Geras dalykas, tos pažintys", pa
galvojome mudu ir pakėlėme taures. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \\est 95th St., 

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

IŠNUOMOJA 
VVood 

i 
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i 

Tel. 
mėnuo 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
- $670-5710; 
-S770-S810. 

630-910-0644. Janą. 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1 773-5S59SOO 
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MADŲ DIZAINERIS IS 
ARMĖNIJOS UŽKARIAUJA 

AMERIKĄ 

Stuburo r skausmo figos 

Laikas bėga nežmoniškai grei
tai. Atrodo, ką tik gyvenau Čika
goje, o įsigilinus pasirodo, kad jau 
pusę metų, kaip Miami. Per tą laiką 
spėjau apsiprasti su vietinėmis nau
jovėmis ir papročiais, susirasti dar
bą, keletą naujų draugų ir daugybę 
pažįstamų. Matomai tropinis kli
matas įtakoja tai, kad susipažinti su 
žmonėmis čia labai lengva. Gal dar 
ir dėl to, kad apsistojau Sunny Išles 
Beach rajone, kur yra įsikūrusios 
rusų ir kitų išeivių iš buvusių sovie
t inių respublikų bendruomenės. 
Teko sutikti ir lietuvių, tačiau jų ne 
taip apstu, kaip Čikagoje. 

Čia man nusišypsojo didžiulė 
laimė susipažinti su vienu iš naujai 
kylančių žvaigždžių mados pasauly
je, Von Sargsyan. Nors jis gyvena 
New York mieste ir jau spėjo už
sirekomenduoti, kaip gabus, talen
t ingas ir savitą braižą tur int is 
dizaineris, tačiau savo drabužių ir 
aksesuarų parduotuvę sugalvojo 
atidaryti, Miami, o dar tiksliau — 
Sunny Išles Beach. 

Armėnas madų kūrėjas Von Sargayan 
jr Aušrinė Kinkienė. 

Rimanto Kinkos nuotr. 
Von Sargsyan ir visa jo šeima į 

JAV emigravo prieš šešerius metus 
iš Armėnijos. Kūrybinių polinkių 
turintis vaikinas jau tvirtai žinojo, 
ką veiks atvykęs į šią svečią šalį. 
Nepraėjus nei keliems mėnesiams. 
jis įstojo į prestižinį Mados dizaino 
institutą, New York. Po pirmo seme
stro jaunuolis pradėjo dirbti pas 
italų dizainerį Pasavento Couture 
asistentu. O jau nuo trečio semestro 
atidarė savo drabužių ateljė „Von 
Vonni", kur pradėjo siūti savo kūry
bos drabužius. Savo drabužių kolek
cijas jis priduoda į parduotuves Soho 
rajone New York ir taip pat Robert-
son rajone. Los Angeles. Jo drabu
žius jau yra įsigijusios: Hollywood 
aktorė Kate Hutson. pop žvaigžde 
Britney Spiers, Miss Universe ir 
Miss America. Paklaustas, ar teko 
kuo nors panašiu užsiiminėti savo 
gimtame Jerevane, atsakė, kad ne, 
tačiau čia pat pridūrė, kad mokėsi 
aktorinio meno ir visuomet domėjosi 
kostiumais bei mada. Šalia sėdėjusi 
dizainerio mama papasakojo, kaip 
jos sūnus jau nuo mažens mokėjo 
įžvelgti ir kurti grožį. Negana to, kad 
jo visi sąsiuviniai buvo pripiešti 
įvairiausių drabužių modelių, jis 
patardavo, kaip rengtis ne tik jai, 
bet ir jos draugėms. Labiausiai jo 
mamai j atminti įstrigo vienas mo
mentas, kai Von. dar būdamas kokiu 

šešerių metų, pasiūlė jos bendradar
bei pakeisti apsirengimo stilių. Jo 
žodžiais ta r iant , ji buvo labai graži 
mergina, tik rengėsi ne pagal save. 
Tada, nieko nelaukęs, jis pripiešė jai 
keletą suknelių fasonų. Mokykloje 
Von mokėsi labai gerai. Ypač jam se
kėsi matemat ika . Be galo mėgo skai
tyti. Jo žodžiais tar iant , perskaitė vi
sas knygas apie žymiausius daili
ninkus. Būdamas vos aštuoniolikos, 
sukūrė t rumpamet raž in į filmuką 
apie Armėniją. 

Įsiklausius į šio, dar labai jauno, 
bet j au daug pasiekusio, madų 
dizainerio istoriją, galima susidaryti 
nuomonę, kad j is tikslingai ėjo prie 
savo tikslo, o Amerika jam tapo ta 
šalis, apie kurią dar iki šiol, nors jau 
nebe ta ip ryškiai , yra įsigaliojęs 
mitas, kaip apie visų svajonių išsi
pildymo šalį. Aišku, susipažinus su 
juo artimiau, pamatai ir supranti , 
kad visa tai , ką jis dabar turi ir be 
abejo, turės , yra sunkaus darbo vai
siai. Kad ir dabar, atvažiavęs iš New 
York vos keletai dienų, jis jau spėjo 
aprengti pusę Sunny Išles Beach 
gyventojų. Taip pat pristatė savo 
drabužių kolekciją viename iš lab
daringų renginių. Nors jo parduotu
vė — boutiąue „Von Vonni" atsida
riusi dar tik prieš keletą mėnesių, 
tačiau j is jau gali didžiuotis savo 
pastoviais klientais. Ir nenuostabu, 
jo sukurti rūbai yra ne tik puošnūs, 
bet ir labai patogūs. Iš pirmo žvilgs
nio į akis kr inta neįprasta spalvinė 
gama. Dizaineris naudoja visą spal
vinę paletę, nuo prislopintų tonų iki 
atvirai provokuojančių spalvų. De
talių gausumas gal iš pradžių ir bau
gina pirkėją, tačiau, užsivilkus jo 
suknelę, palaidinę ar sijoną, tiesiog 
nesinori jo nusivilkti, kadangi Von 
naudoja natūra l ias , švelnias ir koky
biškas medžiagas. Pagrinde jis ren
kasi šilką, trikotažą, ploną vilnutę ir 
kašmyrą. Drabužių stilius gana 
įvairus, dominuoja asimetrija. Ap
dailai labai mėgsta gėlių, augalų 
motyvus, kur ie daugiausia atlikti 
rankomis. Parduotuvėje prekiauja
ma ne tik jo sukurtais drabužiais, 
bet ir stilingais rūbais, aksesuarais, 
batais, bižuterija. Man pačiai teko 
būti liudininke, kai pas jį atėjo susi
jaudinusi klientė, dėl to, kad nežino
jo, kaip apsirengti į pokylį, išėjo be 
galo laiminga, nes buvo ne tik ap
rengta nuo galvos iki kojų, bet taip 
pat gavo daugybę naudingų pata
rimų, kaip galima naujai įsigytus 
rūbus derinti su jau turimais. Taip 
pat man susidarė įspūdis, kad žmo
nėms labai reikia tokio tipo parduo
tuvių, kur galima ateiti tiesiog „pa
sižmonėti", pabendrauti ar sužinoti 
apie mados naujoves. Šios parduotu
vės šeimininkai ne tik visuomet pa
sitiks su šypsena, bet ir pasiūlys iš
gerti puodelį kavos ar arbatos. 

Prieš baigiant mūsų interviu, 
dizaineris pasidalino savo naujomis 
idėjomis apie tai , kad jis nori pri
statyti savo drabužių kolekciją rusų 
ir emigrantų iš buvusių sovietinių 
respublikų publikai, ir taip pat su
rengti įvairius pobūvius su kolekcijų 
pristatymais ir jų aptarimais, savo 
pastoviems klientams. Ir dar, man 
užsiminus, kad aš norėčiau pradėti 
rašyti į „Draugo" laikrašti apie nau
jausias mados tendencijas, mielai 
pasisiūlė padėti. 

Parengė Aušrinė Kinkienė 

JONAS V . P R U N S K I S , M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS., M D 

M A U N A K V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www. i i l l no i spa iR .com 

VIDAS J. NEMiCKAS! M.D, 

Cr.'.cagc !_ 5C552 
Kab. tel ."773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus igos 
EDMUNDAS VIZINAS, M.D. , S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

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

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

DR, JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

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

Įvairios sporto žinios 
v • 

ISEJO VERTINGA KNYGA 
SPORTINE TEMATIKA 

Iš Lietuvos neseniai atkeliavo 
stamboka (219 puslapių) knyga apie 
kūno kultūrą ir sportą seniausioje 
Lietuvos aukštojo mokslo įstaigoje 
— Vilniaus universitete. Jos auto
riai: Jonas Petras Jankauskas, Vy
tautas Matulaitis ir Remigijus 
Naužemys, įdėjo tikrai daug darbo, 
renkant medžiagą šiam istorinio 
pobūdžio leidiniui. Knygą išleido 
Vilniaus universiteto leidykla 2005 
metais. Ji yra skiriama Vilniaus uni
versiteto 425 metų jubiliejui. Kūno 
kultūros ir sporto katedros įkūrimo 
Vilniaus universitete 65-erių metų 
sukakčiai. 

„Didžiojoje šio darbo dalyje nu
šviečiamas 1939—2004 metų laiko
tarpis, kai kūno kultūros ir sporto 
procesui organizuoti buvo įkurta 
Kūno kultūros katedra. Tai sąlygojo 
ir priežastys, kurios sudarė visas 
prielaidas, kad kūno kul tūra ir 
sportas universiteto gyvenime įgytų 
tikrai svarbų vaidmenį. Šios aukšto
sios mokyklos vadovybė sporto 
judėjimą visokeriopai rėmė ir remia, 
todėl sportininkai turi geras sąlygas 
siekti tobulėjimo ir gerų sporto 
rezultatų tiek pačiame universitete, 
tiek jam bendradarbiaujant su šalies 
sporto organizacijomis. 

Vilniaus universiteto sportinin
kų laimėjimai kai kuriose sporto 
šakose yra įspūdingi, garsina ne tik 
Vilniaus universiteto, bet ir Lietuvos 
vardą pasaulyje, todėl paminima ir 
daugybes sportininkų, jų trenerių 
bei dėstytojų pavardes. Darbe 
aptariama ir fizinio auklėjimo, kūno 
kultūros katedrų, Sveikatos ir sporto 
centro veikla bei vaidmuo plėtojant 
kūno kultūra ir sportą Vilniaus uni
versitete", — taip yra rašoma šios 
knvrros Įva.u 

Knygoje yra 9 skyriai. Pirmame 
kalbama apie Vilniaus akademiją ir 
kūno kultūros bei sporto užuomazgą 
joje (apžvelgiamas 1579—1781 m. 
laikotarpis). Po to rašoma apie vė
lesnius laikus, kol prieinama iki šių 
dienų, pateikiant Vilniaus univer
siteto pagrindinių sporto šakų pa
noramą. Joje apžvelgiama apie 20 
sporto šakų, pradedant aerobika, 
baigiant žygeivių (keliautojų) spor
tu. 

Čia dėmesio susilaukia futbolas, 
g imnast ika ' sport inė ir meninė), 
imtynės, irklavimas, krepšinis, leng
voji atletika, plaukimas, rankinis, 
stalo tenisas, sunkioji atletika ir kt. 
Iš žiemos sporto šakų pristatomas 
slidinėjimas. 

Knygoje daug pavardžių , 
rezultatų, d a t ų 

Jeigu senesnieji šimtmečiai kny
goje yra paminimi prabėgomis, tai 
paskutinių 65-erių metų laikotarpis 
gana plačiai nušviečiamas. Čia ran
dame labai daug sportininkų pavar
džių, rezultatų, datų. 

Yra sužymėtas ilgas literatūros 
sąrašas, kuriuo buvo naudotasi, ren
giant šį leidinį, savo pobūdžiu pirmą 
Vilniaus universiteto istorijoje. Taip 
pat įdėtas ir t rumpas knygos me
džiagos apibūdinimas anglų kalba. 

Šios knygos redaktorė — Gra
žina Indnšiūnienė, viršelio dailinin
kas Gediminas Markauskas . Ją 
spausdino Vilniaus universiteto lei
dyklos spaustuvė, Universiteto g. 1, 
Vilniuje. 

Sporto mėgėjams rekomenduo
jame šią knygą įsigyti. 

Ed. bu la i t i s 

http://www.iillnoispaiR.com
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OMPOZITORIUS 
Artėja Kultūros premijų įteiki

mas. Apie šių metų laureatus rašo
ma lietuviškoje išeivijos spaudoje, 
ruošiamasi programai, kviečiami 
svečiai. Šiemet į Kultūros premijų 
įteikimo šventę pakviestas Lietuvos 
valstybinio operos ir baleto teatro 
solistas Arūnas Dingelis ir Lietuvos 
Respublikos kultūros viceministras 
Faus t a s Latėnas. Gal nedaugelis 
žino, jog Faustas Latėnas Lietuvoje 
yra ne tik valdininkas, bet ir gerai 
žinomas kompozitorius, sukūręs 
daugybę muzikinių kūrinių. 

Nežinau, ar kas prisimena prieš 
porą metų PLC koncertavusį Linos 
Naikelienės vadovaujamą ansamblį 
„Kanklės" ir jo atliekamą nuostabią 
kompozitoriaus F. Latėno „Barka
rolę", tada salėje sukėlusią plojimų 
audrą. Taip, tai tas pats Faustas 
La tėnas , — dabart inis Lietuvos 
kultūros viceministras. 

LR Kultūros viceministras 
^austas Latėnas 

F. Latėnas yra baigęs Kauno 
Juozo Gruodžio aukštesniosios mo
kyklos Giedriaus Kuprevičiaus kom
pozicijos klasę. Vėliau kompozicijos 
mokėsi pas Eduardą Balsį Lietuvos 
muzikos akademijoje. Visas jo gy
venimas susietas su muzika ir 

teatru. Buvęs „Lėlės" teatro muzi
kinės dalies vedėjas, nuo 1990 m. šio 
teatro direktorius, vėliau Mažojo 
teatro muzikinės dalies vedėjas. 
Valstybinio akademinio dramos 
teatro direktorius, 1996 m. F. La
tėnas tapo Lietuvos kultūros minis
terijos viceministru. Vėliau —Na
cionalinio teatro generalinio direkto
riaus pareigos, o 2005 m. jis vėl pa
skiriamas Lietuvos kultūros minis
terijos viceministru. 

Tačiau šalia valdiškojo darbo, F . 
Latėnas visada buvo kompozitorius. 
Tiesiog tenka stebėtis, kad šitaip 
darbais apsikrovęs žmogus dar tur i 
laiko kūrybinei veiklai. Pirmiausia -
jis teatro kompozitorius. Lietuvoje 
daugybė spektaklių, kuriems muzi
ka yra parašęs F. Latėnas. Visų čia 
neišvardinsi, bet norisi paminėt i 
nors keletą iš jų. Tai Jaunimo teatro 
spektaklis „Kvadratas", už kur io 
muziką F. Latėnui paskirtas XXVI 
Lietuvos teatro meno festivalio 
diplomas. 1987 m. Minske už mu
ziką spektakliui „Dėdė Vania" jis 
apdovanotas Pabaltijo tea t rų pa
vasario festivalio diplomu, 1995 m. 
Latėnui įteiktas „Kristaforas" už 
muziką spektakliui „Nusišypsok 
mums, Viešpatie" ir t. t. Kompozi
torius neapsiriboja vien muzikos 
rašymu teatro spektakliams. Kaip 
kompozitorius jis reiškiasi įvairiau
siose srityse — tai kameriniai kūri
niai, kūriniai orkestrui, solo instru
mentams ir vokalui, chorinė muzika 
ir net muzika elektroakustiniams 
instrumentams. 1988 m. sukūrė mu
ziką vieno veiksmo, dviejų paveikslų 
sceniniam kūriniui pagal Antano 
A. Jonyno ir Sigito Gedos žodžius, 
skirtą hitlerizmo ir stalinizmo 
aukoms. 

Sunku ir išvardinti visus F. La
tėno kūrinius ir jo apdovanojimus. 
Jis yra parašęs muziką 9 meniniams 
filmams, 180 spektaklių, 20 doku
mentinių filmų, 5 TV pastatymams. 
Tai tikrai neeilinio darbštumo žmo
gus. 

La ima A p a n a v i č i e n ė 

Lapkričio 25 d v penktadienį, 7 vai.v. jau
nųjų menininkų paroda „Atgimusi Lietuva" 
atidarymas Čiurlionio galerijoje ir Kultūros 
premijų įteikimo šventė lapkričio 27 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. Jaunimo centre. Rengi
niuose dalyvaus LR Kultūros viceministras 
Faustas Latėnas. 

Premijų įteikimo šventės meninėje pro
gramoje dainuos Arūnas Dingelis. 

SU TAUTIEČIAIS AMERIKOJE 
Į Čikagą a tvyksta Vilniaus 

operos ir baleto teatro solistas Arū
nas Dingelis, įdomaus likimo meni
ninkas, kuris, galima sakyti, profe
sionalaus dainininko karjerą pradėjo 
dar būdamas mažas berniukas, — 
jis buvo garsiojo „Ąžuoliuko" ber
niukų choro solistas. Pasikeitus 
balsui dainavimo nemetė, dainuoda
vo choruose, bet buvo įsitikinęs, kad 
gerą balsą yra praradęs. Keletas 
atsitiktinumų jį paskatino išbandyti 
naująjį savo — vyrišką baisą. Pajuto, 
kad jis gali išdainuoti aukštas natas , 
ir tai jam pasirodė dangaus ženklas. 
Jo balsą išimties tvarka ėmėsi tobu
linti prof. V. Noreika prie Operos ir 
baleto teatro veikiančioje jo studi
joje. A. Dingelis metė ekonomisto 
karjerą ir pasinėrė į muziką. 

— Kas jis , Arūnas Dingel is? 
Ar turite idea lą muzikoje? — 
klausiame naujos žvaigždės Lie
tuvos padangėje. 

— Žinoma. Kaip dainininkas ir 
pedagogas mano idealas Lietuvoje, 
be abejo, yra Virgilijus Noreika, o 
pasaulyje — Placedo Domingo ir 
Andre Bocelli. Iš jų aš daugiausia 
mokausi. Domingo man labai arti
mas balso tembru, Bocelli imponuoja 
savo dvasingumu. 

— O kas toliau? J ū s ket ina
te būti operos solistu, skat ins i te 
populiarios klasikos žanrą, kurį 
mėgstate, o gal grįšite į mate
rialųjį vers lo pasaulį? 

— Nežinau, — atsako daini
ninkas. — Aš esu laimingas, kad 
dainuoju dabar, ir viskas. Jeigu bus 
lemta, dainuosiu ir toliau. Kūry
binis procesas yra sudėtingas da
lykas, kas bus rytoj, sunku pasakyti. 
Dabar ruošiu partiją P. Čaikovskij 
operoje „Eugenij Onegin". Prieš akis 
platūs, mano dar nearti dirvonai — 
dar nepadainavau Rigoletto, nė vie
nos Puccini operos. Galiu pasakyti 
tik tiek, kad nematau savęs ka
meriniame žanre. Man imponuoja 
lyriniai — dramatiniai vaidmenys 
arba populiari klasika. Kas iš manęs 
išeis, nuspręs kritika ir publika. O 
ir kritika, ir publika būna visokia. 
Esu laimingas, ka r tu su soliste 
Gintare Skėryte ir Dainium Puišiu 
bei ins t rumental is ta is dainuoju 
Povilo Jaramino ansamblyje, kuris 
važinėja Lietuvą su programa „Nuo 
Šabaniausko iki mūsų dienų". Ke
liaujam per rajonus, per kultūros na
mus. Nors finansinė situacija Lietu
voje nėra palanki, bet mūsų koncer
tų metu salės būna pilnos. Tai labai 
miela. Gruodžio 13 d. koncertuosime 
Rotušėje, parengėme prieškalėdinę 
programą. 

— Kokią J ū s matote Lietu
vos k u l t ū r o s padėt į? Karta is 

„Draugo" knygynėlyje 

Irena Mačiulytė-Guilford 
„PRISILIETIMAS" 
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Tai Kanadoje gimusios lietu
vaitės knyga apie jos susitikimą su 
Lietuva, kraštu, iš kurio kilę jos 
tėvai, seneliai, ir kuriame ji nebuvo 
buvusi. „Mano gyvenimo šešėlis 
plevena Lietuvoje, nors aš niekada 
ten negyvenau... Dalis manęs tebe
gyvena ten, mieganti aš išpiešta, 
išnešta prieš gimstant, pusė mamos, 
pusė tėvo, iš Lietuvos", — rašo Irena 

Mačiulytė knygos įžangoje. Knygoje 
autorė aprašo savo pirmąją kelionę j 
Lietuvą — brangų, bet nematytą 
kraštą, susitikimą su giminėmis. 

Knygą išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, 2002. 
Chicago, 131 psl. Iš anglų kalbos 
vertė Dalia Cidzikaite ir Aušra 
Veličkaitė. 

Kama 17 dol. 

girdėt i labai l i ū d n ų g a i d ų . 
— Kadangi buvau versle ir da

bar nuo nulio pradedu kopti mene, 
bendravau ir su versl ininkais , ir su 
menininkais, galiu daryt i išvadas ir 
dr įs tu sakyti , kad si tuaci ja nėra 
gera. Mes tur ime keisti požiūrį. Po
žiūrį į kultūrą tur i keisti mūsų 
valdžios vyrai — neuž tenka gerų 
ekonominių rodiklių ir palankios 
terpės verslui. Labai svarbu, kokios 
mūsų vertybės, koks mūsų švieti
mas ir kul tūra . Polit ikai kul tūrai 
turi skirti daugiau dėmesio. Sąžinė 
reikalinga ne tik versle, bet ir poli
tikoje. Norisi, kad pokyčiai mūsų 
mąstyme vyktų sparčiau. Televizi
joje ir radijuje re ik ia daugiau 
atviresnių laidų apie ta i . Taip, Vil
nius yra mūsų kul tūros sostinė, bet 
provincija yra gerokai apleista eko
nomiškai. 

— Da inuojate įva ir ia i pub
l ikai . Kam m a l o n i a u da inuot i — 
provinci jos ar V i l n i a u s klausy
tojui? 

— Noriu pabaigti mintį , kad pro
vincija yra apleista ekonomiškai, 
bet kultūriškai j i pat i neapsileido. 
Kartais atrodo, kad provincija Vil
nių netgi lenkia. Nuvažiuoji į kai ku
riuos rajonus, esi sužavėtas , kaip 
žmonės leidžia vaka rus , ten kul tūra 
virte verda: šokių ratel iai , folkloro 
klubai, deklamuojamos eilės ir t.t. 
Štai neseniai buvom Šakių kultū
ros namuose, kur ie paliko didžiulį 
įspūdį. O dainuoti man malonu vi
siems ir visada, nes man pačiam 
malonu dainuoti. Mano širdis labai 
džiaugiasi m a t a n t besidžiaugiančias 
kaimo žmonių akis, kai jie klausosi. 
Miestiečiai daug matę ir girdėję, jie 
priima kitaip, šalčiau. 

— Kokią p r o g r a m ą vežate į 
Ameriką? 

— Programa bus įvairialypė — 
populiarios lietuviškos dainos, tokios 
kaip „Bakūžė samano ta" . Su ta 
daina aš esu užaugęs. Mano močiutė 
Tauragėje turėjo tokią bakūžę, ir 
dėdė nuo vaikystės tą dainą dainuo
davo. Norėjau taut ieč iams nuvežti 
nuoširdžią programą. Bus lietuvių 
kompozitoriaus Algimanto Raudo
nio „Švelnumas", kur ią mielai at
lieku ir Povilo J a r a m i n o ansambly
je. Bus neapoliet iškų kūrinių. Ir 
apskritai daug bus a t l iekama kū
rinių lietuvių kalba, ne t jeigu kū
rinys ir i tališkas. Dainuosiu ariją 
„Nepastovios moterys" iš „Rigolet
to", kuri žinoma kaip kaip „širdys 
mergelių", Rudolfo ariją iš Puccini 
operos „Bohema". Su nekantrumu 
laukiu susitikimo su Amerikos lie
tuviais. 

A u d r o n ė V. Škiudai tė 

/ / 

l 

Vienintelis 

Sodauto" 
koncertas 

įvyks 
l a p k r i č i o 2 0 d . 

Įaunimo centre, 
2 vai. p.p. 

Bilietai gaunami „Seklyčioje" 
ir koncerto diena prie įėjimo 

durų 

Po koncerto bus vaisęs 

Rengia ]Av LB Kultūros taryba. 
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Rimas Siliunas ir Algis Jonynas puošia Pasaulio lietuvių centro aplinką,, sodin
dami pušaites. i. Tijūr.ėlienės nuotr. 

ATVERS PLATESNES GALIMYBES 
DARBUI IR MOKSLUI 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Prieinama ne tik E S p i l ieč iams 

Mūsų šalis jau beveik metai, kai 
yra prisijungusi prie neseniai 
Europoje pradėto įgyvendinti „Euro
pass" projekto. Šio projekto pagrin
dinė užduotis - sudaryti sąlygas 
Europos Sąjungos (ES), taip pat ir 
kitų Senojo Žemyno valstybių pilie
čiams rasti darbo ar studijų vietą bet 
kurioje ES šalyje. Vienas iš svar
biausių „Europass" projekto tikslų -
ne tik padėti, bet ir palengvinti kiek
vieno asmens profesinį mobilumą, jo 
siekį įsidarbinti, atlikti praktiką, 
tęsti studijas ne tik savo šalyje, bet 
ir visoje Europoje, tam naudojant 
vieningus penkis „Europass" ap
lanko dokumentus. 

Projekto iniciatorių teigimu, 
naudojantis „Europass" aplanko 
dokumentais, asmenims bus kur kas 
paprasčiau pateikti informaciją apie 
save, savo išsilavinimą, kvalifikaciją 
ir kt. „Europass" - tai penkių doku
mentų aplankas, kurį sudaro visos 
ES mastu suvienodinti dokumentai 
apie asmens išsilavinimą, darbo 
patirtį bei profesinę kompetenciją, 
užsienio kalbų mokėjimą. Kadangi 
šie dokumentai yra suvienodinti, tai 
darbdaviams bei mokymo įstaigų 
vadovams kur kas lengviau įvertinti 
priimamus į darbą ar studijas pre
tenduojančius asmenis. Beje, „Euro
pass" yra prieinamas 31 Europos 
valstybės piliečiams. 

Sulaukė didel io susidomėjimo 

ES valstybėse neseniai buvo 
įsteigti nacionaliniai „Europass" 
centrai. Mūsų šalyje nacionalinio 
centro funkcijas nuo šių metų pra
džios atlieka EŠ Leonardo da Vinčio 
programos koordinavimo paramos 
fondas. Šios įstaigos direktorė Birutė 
Miškinienė primine, kad Lietuvoje 
per trumpą laiką buvo pritaikyti ir 
pradėti naudoti trys iš penkių 
„Europass" dokumentų - „Europass 
C V (gyvenimo aprašymas), Kalbų 
pasas ir „Europass mobilumo do
kumentas. Likusieji du dokumentai 
- aukštojo mokslo diplomo bei pro
fesinio mokymo pažymėjimo priede
liai bus įdiegti truputį vėliau. 

„Mums labai malonu, kad įgy
vendindami šią programą, esame 
tarp lyderių Europoje. Antai, „Euro

pass mobilumo dokumentus Lietuva 
pradėjo išduoti anksčiau už visas 
kitas ES valstybes", - teigė Birutė 
Miškinienė. 

Pasak direktorės, „Europass" 
dokumentai susilaukė didelio su
sidomėjimo iš karto po to, kai buvo 
pristatytos lietuviškos jų versijos. 
Pavyzdžiui, lietuviškojo „Europass 
CV" blankus iš internete jau yra sau 
atsisiuntę daugiau nei 7 tūkst . žmo
nių, kalbų pasus - apie 2 tūkst. 
asmenų. 

S t a ž u o t ė s - be t kok io a m ž i a u s 
a r i š s i l av in imo a s m e n i m s 

Artimiausioje ateityje Europos 
Komisijos fEK) numato patvirtinti 
papildomus „Europass" dokumen
tus, kurie bus pritaikyti pagal tam 
tikros veiklos srities (statybų pra
monės, viešbučių ir maitinimo sek
toriaus ir kt.) ypatumus, detaliai 
apibūdins specifinis asmens žinias 
bei sugebėjimus dirbti kompiuteriu, 
patirtį versle ir 1.1. 

Spalio 28 dieną Vilniuje vyku
sioje tarptaut inėje konferencijoje, 
skirtoje „Europas" projektui aptarti, 
dalyvaujantis Europos Komisijos 
programų koordinatorius (Sergio 
Corti) pabrėžė, jog EK administraci
ja yra įsitikinusi, jog iki 2010 metų 
„Europass" dokumentais naudosis 
per 3 milijonus žmonių, ES valsty
bėse „Europass" dokumentų aplan
kas galutinai buvo patvirtintas per
nai lapkritį, o Lietuvoje jis pradėtas 
naudoti nuo šių metų sausio mėne
sio. 

Pr iminsime, kad „Europass" 
programos istorija siekia praėjusio 
tūkstantmečio pabaigą. 1998 m. 
gruodžio 21 d. buvo patvir t in ta 
„Europass Training" („Europos sta
žuotė") iniciatyva. Jos t ikslas -
Europos lygiu registruoti darbines 
praktikas ar stažuotes, kurias as
muo atliko ne toje šalyje, kur vyksta 
jo pagrindinis mokymas. 

„Europass" Training pažymė
jimas nuo 2000 m. pavasario išduo
damas ES šalių piliečiams, vyks
tantiems stažuotis per Leonardo da 
Vinčio mobilumo programas į ES 
šalių įmones ar organizacijas, nepri
klausomai nuo jų amžiaus ar išsi
lavinimo. Nuo šių metų sausio 1 d. 
„Europass Training" pažymėjimą 
pakeitė „Europass" mobilumo doku
mentas. 
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VEIKSMAZODZIAi 
ANTANAS KLIMAS 

Lietuvių kalboje yra tūkstančiai 
sudurt inių (sudėtinių) daiktavar
džių. Jie taip pat yra vadinami 
dūriniais . Pvz., darbymetis , šalt
ka lv i s , vė javaik is , ga lu laukė , 
vidudienis , pusbrol is ir t.t. 

Keista — bent taip galvoja kai 
kurie kalbininkai — yra tai, kad lie
tuvių kalboje nėra nė vieno sudur
tinio veiksmažodžio! 

Tai yra vienas lietuvių kalbos 
skiriamųjų bruožų. 

Tačiau per ilgus kalbos vysty
mosi ir kaitos amžius lietuvių kalbo
je susidarė keliasdešimt dviejų 
šaknų (dvišaknių) veiksmažodžių, 
išvestų iš anksčiau minėtų sudur
tinių daiktavardžių. 

Peržiūrėję „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną" (4-oji laida, Vilnius, 
2000), radome 34 tokius dvišaknius 
lietuvių kalbos veiksmažodžius. 
Juos čia ir surašome: 

badmiriauti , bendradarbiaut i , 
būdvardėti, daiktavardėti, daug(ia) 
žodžiauti, dykaduoniauti , dvilin-

kuot i , ke l iak lupsč iau t i , ke tu r l in -
kuoti , k iškiakopūstaut i , knygnešiau-
ti, padlaižiauti , peltakiuoti , p i k t a 
žodžiaut i , p ik tdž iugaut i , p ik tnau
džiauti , rudmėsiaut i , saldliežuvauti, 
saldžial iežuvauti , saldžiažodžiauti , 
s auva l i au t i , s avava l i au t i , saviva
l iaut i , s enbern iau t i , senmergau t i , 
s ie lvar tau t i , sve t imoter iaut i , šalt-
ka lv iau t i , š u n d a k t a r i a u t i , tuščia
žodžiauti, ūkvedžiauti , veidmainiau
ti, v iešpataut i , žmogžudžiauti . 

P a s t a b o s . 
1. Aiškiai matyt i , kad lietuvių 

ka lba nėra l inkus i „prisigaminti" 
daug tokių ilgų, dvišaknių veiks
mažodžių. 

2. Jeigu kas r imtai peržiūrėtų 
visus 20 tomų LKŽ, ras tų ir daugiau 
tokių dvišaknių veiksmažodžių. 

3 . Ta rmėse irgi bū tų ga l ima 
ras t i daugiau tokių ilgų veiksma
žodžių. 

4. Kai kur ie kalbininkai tiki, 
kad ilgiausias lietuvių kalbos žodis 
y ra toks: n e b e p r i s i k i š k i a k o p ū s -
taudavome. . . (12 skiemenų). 

KEISČIAUSIAS VARDAS 
PASAULYJE 

Frank Zappa dukters vardas 
Moon Unit užėmė pirmą vietą keis
čiausių pasaulyje vardų sąraše, nus
tatyta Didžiojoje Britanijoje interne
tu surengtos apklausos metu. Dar 
vienas F. Zappa vaikas — sūnus 
Dvveezii, taip pat pateko į dešim
tuką; sąraše yra septintas. Tuo 
tarpu kiti du jo vaikai, taip pat keis
tais vardais — sūnus Ahmed Emuuk-
ha Rodan ir duktė Diva Muffin ne
buvo apklausoje paminėti nė karto. 

Moon Unit Zappa aplenkė gru
pės „Coldpiay" nario Chris Martin 
bei Hollywood aktorės Gvvyneth 
Paltrow dukrą Apple. 

Toliau eina Misty Kyd — škotės 
Sharleen Spiteri, grupės „Texas" 
dainininkės duktė, ketvirtas yra 
Geronimo — grupės „Blur" gitaristo 
Alex James sūnus, o penktoje vietoje 
liko Hirani Tiger Lily, vienintelė 
INXS žvaigždės Michael Hutchence 
bei Paulą Yates duktė. 

Apklausą, kurioje dalyvavo 
2,300 žmonių, atliko pramogų sve
tainė getlive.co.uk. Beje, Michael 
Jackson vaikų vardai Prince Michael 
ir Prince Michael II, nebuvo pa
kankamai „trenkti", kad patektų į 
dešimtuką. „Roko žvaigždės visada 
garsėdavo ekstravagantišku gyve
nimu, — sako apklausą rengusios 

firmos viceprezidentas Mark Yovich. 
— Tačiau joks p ik tnaudž iav imas 
seksą skatinančiomis priemonėmis 
a r i š tv i rkav imas savo blogumu 
neprilygsta keistų vardų suteikimui 
atžaloms, kurios turės visą gyveni
mą su jais gyventi". 

Kar tą pak l aus t a s , kodėl savo 
va ikus taip keis ta i pavadinęs, F . 
Zappa atrėžė: „Nes aš to norėjau". 
J i s dar pridūrė, kad daugiau rū
pesčių negu tie keisti vardai j iems 
suteiksianti pavardė Zappa. 

Visas keisčiausių vardų dešim
tukas atrodo taip: 

1. Moon Uni t — Frank Zappa. 
2. Apple — Chris Mart in („Cold

piay"). 
3. Misty Kyd — Sharleen Spiteri 

(„Texas"). 
4. Geronimo — Alex J a m e s 

(„Blur"). 
5. Heavenly Hirani Tiger Lily — 

Michael Hutchence/Paula Yates. 
6. Dandelion — Keith Richards 

(„Rolling Stones"). 
7. Dweezil — Frank Zappa. 
8. Elijah Bop Patricius (Guggi Q 

— Bono (U2). 
9. Zowie Bowie — David Bowie. 
10. Rufus Tiger — Roger Taylor 

(„Queen"). 
ELTA 

VOKIEČIŲ FUTBOLO 
AISTRUOLIAMS SIŪLOMI 

YPATINGI KARSTAI 
Specialiai futbolo aistruoliams 

pagamintus karstus, išpuoštus my
limos komandos spalvomis, galima 
užsisakyti viename Vokietijos laido
tuvių biure. Bad Zalcuflen vei
kiančios firmos „Kramer Funerals" 
direktorius Bernad Kramer pasako-
j°> j°g jau palaidojo vieną aistruolį, 
Dortmund „Borussia" gerbėją, ati

t inkamai išpuoštame kars te . Gel
tonai ir juodai nudažytas kars tas 
labai patiko jo ar t imiesiems, tvirtino 
direktorius. 

Pasi r inkusiems sudeginimą ais
truoliams B. Kramer siūlo pelenams 
laikyt i futbolo kamuolio formos 
u rnas , nudažytas pagal klubo spal
vas. (V.K.) 

http://getlive.co.uk
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•Nijolė Gierštikienė iš Oak Lawn 
paaukojo Čiurlionio galerijai Jauni
mo centre 50 dol. Nuoširdus ačiū. 

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

• Lapkričio 19 d., šeštadieni , 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave. Čikagoje — Lietuvių operos ru
dens pokylis. Kokteiliai — 6:30 vai. 
v., vakarienė — 7:30 vai. v. Tel. pasi
teiravimui: 773-767-5609 (Jurgis Vi
džiūnas). 

• Š į šeštadienį, lapkričio 19 d., 
visi kviečiami į Čikagos lietuvių 
sporto šventę. 7 vai. v. prasidės LFK 
,,Lituanica" 55 metų sukakties 
minėjimo pokylis. Dalyvaus gene
ralinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. Visi esate laukiami. 

* 

•Ateit ininkų Šalpos fondo me
tinis narių susirinkimas ir lėšų telki
mo vakarienė vyks šių metų lap
kričio 19 d., šeštadienį, Ateitininkų 
namuose, Lemont. Fondo narių 
metinis susirinkimas vyks apatinėje 
Ateitininkų namų salėje. 3 vai. p.p. 
registracija, po jos — šv. Mišios už 
mirusius ASF narius. Po Mišių — 
metinio susirinkimo atidarymas, 
kuriame bus skaitomi tarybos ir 
valdybos pirmininkų pranešimai, 
revizuos komisijos pranešimas, bus 
renkami trys AŠF tarybos nariai ir 
trys revizijos komisijos nariai. 6 vai. 
v. viršutinėje Ateitininkų namų salė
je — pabendravimas ir vakarienė. 
Vakaro programą atliks Daina 
Fisher, Adomas Daugirdas ir Neri
jus Aleksa. Norintys dalyvauti vaka
rienėje, prašome skambinti Pranutei 
Domanskienei tel. 708-246 -0049. 

•Lapkričio 20 d. Čikagos ramo-
vėnai, talkinant birutietėms ir šau
liams, Saulių namuose rengia 87 m. 
kariuomenės atkūrimo sukakties 
paminėjimą. Iškilmingos pamaldos 
10:30 vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys 
kun. Antanas Gražulis, SJ. Giedos 
Margarita ir Vaclovas Momkai, var
gonuos Manigirdas Motekaitis. Po 
pamaldų — apeigos prie Laisvės 
kovų paminklo, pagerbiant kovoto
jus ir žuvusiuosius, gynusius Lietu
vos laisvę. Minėjimas Saulių salėje 
prasidės 12:30 vai. p.p. Pagrindinis 
kalbėtojas — LR Vyriausybės kance
liarijos Nacionalinio saugumo sky
riaus vedėjas Stasys Knezys. Meninę 
dalį atliks Algimantas Barniškis. 
Kviečiame organizacijas atsinešti 
vėliavas, o visuomenę gausiai daly
vauti ir pagerbti Lietuvos kariuo
menės 87 m. sukaktį. Po minėjimo — 
užkandžiai ir kavutė. 

• Lietuvos humoro žvaigždė Ar
tūras Orlauskas, geriausiai žinomas 
kaip ponas Zakarauskas, visus kvie
čia į naujos humoristines programos 
..Meiles žaismas" pristatymą PLC, lap

kričio 20 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 

• Kun. Antanas Gražulis, S J, 
aukos šv. Mišias lapkričio 20 d. 1 
vai. p.p. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje. Visi yra kviečiami. 

• 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 informa
cijos: w w w . cljs.org 

• J A V LB Lemonto apylinkė 
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, Nijolė 
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). 

• Mažos ios Lietuvos l ietuvių 
draugija Čikagoje ruošia Tilžės Akto 
87-erių metų sukakties visuomeninį 
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. 

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

• L a p k r i č i o 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 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIO KONSULATO 

ČIKAGOJE PRANEŠIMAS 
Š. m. lapkričio 15 d. Lietuvos ge

neralinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius dalyvavo Illinois val
stijos Cook apygardos mokesčių mo
kėtojams skirtų informacinių lanks
tinukų lietuvių kalba pristatyme, 
kuris įvyko Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje Čikagoje. Renginyje 
dalyvavo ir lankstinukus pristatė 
Cook apygardos iždininkė Maria 
Pappas. 

Renginį pradėjęs Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus prezidentas 
Stanley Balzekas, Jr., pristatyda
mas generalinį konsulą A. Dauno-
ravičių ir Cook apygardos iždininkę 
M. Pappas, pažymėjo glaudų ben
dradarbiavimą tiek su LR generali
niu konsulatu Čikagoje, tiek ir su 
Cook apygardos iždo įstaiga. Jis taip 
pat padėkojo iždininkei M. Pappas 
už jos nuolatinį dėmesį įvairioms 
etninėms grupėms, gyvenančioms 
Cook apygardoje. 

Generalinis konsulas A. Dauno
ravičius papasakojo susirinkusiems, 
kad mintis išleisti informacinius 
lankstinukus ir lietuvių kalba kilo š. 
m. vasario mėn. jam lankantis pas 
Cook apygardos iždininkę. Jis pa
sidžiaugė, kad apygardos iždo įstai
gai, bendradarbiaujant su Lietuvos 
generaliniu konsulatu Čikagoje, šią 
mintį pavyko įgyvendinti dar šiais 
metais ir padėkojo iždininkei M. 

Pappas už jos asmeninį indėlį į šį 
projektą. A. Daunoravičius atkreipė 
susirinkusių dėmesį į tai, kad pris
tatomi Cook apygardos iždo įstaigos 
lankstinukai lietuvių kalba yra, 
greičiausiai, pirmas ir kol kas vie
nintelis atvejis, kai JAV valdžios 
įstaiga išleido leidinius lietuvių 
kalba. Jo žodžiais, tai gražus ir sek
tinas pavyzdys. 

Cook apygardos iždininkė M. 
Pappas pažymėjo, kad pagal gyven
tojų surašymo duomenis Cook apy
gardoje lietuvių kalba patenka į la
biausiai paplitusių kalbų 20-tuką. Ji 
papasakojo, kad jos vadovaujama 
iždo įstaiga yra atsakinga už dau
giau nei 9 mlrd. JAV dolerių mokes
čių kasmetinį surinkimą iš beveik 
1.7 mln. apmokestinamų nekilno
jamo turto vienetų bei šių lėšų 
paskirstymą beveik 2,000 iš mo
kesčių išlaikomų institucijų visoje 
Cook apygardoje, kurioje gyvena 5.4 
mln. gyventojų. Pristatydama 4 
lankstinukus lietuvių kalba, iždi
ninkė M. Pappas supažindino su 
patarimais namų savininkams, mo
kesčių mokėjimo tvarka, mokesčių 
lengvatomis bei permokų grąžinimu. 

Informaciją lietuvių kalba Cook 
apygardos mokesčių mokėtojams 
galima rasti ir Cook apygardos iždo 
įstaigos tinklalapyje http://www. 
cookcountytreasurer.com 

Į lietuviškų lankstinuku pristatymą Balzeko lietuviu kultūros muziejuje Maria 
Pappas atsinešė tortą, papuošta lietuviška trispalve Nuotraukoje iš k seselė S. 
Civckyte, gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. Maria Pappas ir muzie
jaus prezidentas Stanley Balzekas, Jr., pjauna tortą. 

kviečiame užsisakyti svečių stalą ar 
pavienes vietas. Tel. pasiteiravimui: 
708-447-4501 ( Milda Šatienė) arba 
708-636-6837 (Anelė Pocienė). 

• Mažosios 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. 

Skelbimas 
Amerikos lietuvitt radijas, 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 

W C E V 1 4 . 5 0 A M . 
Tel. 773-847-4903, adresas 4459 

S. Franrisco, Chicago, IL 60632. 

• Lietuvių meno ansambl io 
..Dainava" 60-mečio sukakties proga 
ruošiamas leidinys/programa. No
rintys pasveikinti ir paremti LMA 
,.Dainavą", sveikinimus siųskite 
adresu: 13140 Moorfield Ct , Le
mont, IL 60439 iki gruodžio 16 d. 
Auksinis sveikinimas — 250 dol., 
visas puslapis — 100 dol., pusė pus
lapio — 50 dol. 

http://cljs.org
http://www
http://cookcountytreasurer.com

