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Kariuomenė mini įkūrimo 87-ąsias mėtines 

Iškilminga kariuomenės rikiuotė Vilniuje. Tomo Č e r n i š e v o (ELTA) miotr. 

Vilnius, lapkričio 22 d. (ELTA) 
— Lapkričio 23-ioji — Lietuvos ka
riuomenės gimtadienis. Būtent šią 

įsakymas Lietuvos ginkluotosioms 
pajėgoms. Tądien prieš 87-erius me
tus tuometinis min is t ras pirminin-

1918 metų dieną išleistas pirmasis kas Augustinas Voldemaras pasirašė 

įsakymą, kuriuo pradėta kurt i regu
liarioji šalies kariuomenė. 

Sukaktis ir Lietuvos karių diena 
didžiuosiuose šalies miestuose pami
nėta iškilmingomis karių rikiuo
tėmis ir paradais. 

Trečiadienio rytą minėjimo ren
giniai Vilniuje prasidėjo šventomis 
Mišiomis Lietuvos kariuomenės Sv. 
Ignoto bažnyčioje. Vidurdienį — iš
kilminga rikiuotė Katedros aikštėje 
ir paradas Gedimino prospektu. 

Kaune Lietuvos kar iuomenės 
87-osioms įkūrimo metinėms skirta 
iškilminga Kauno įgulos dalinių ri
kiuotė, šv. Mišios Sv. Mykolo Arkan-
gelo (Įgulos) bažnyčioje. Vytauto Di
džiojo karo muziejaus sodelyje pa
kelta Vyčio Kryžiaus ordino vėliava, 
padėti vainikai bei gėlės prie Neži
nomojo kareivio kapo ir Laisvės pa
minklo. 

Kariuomenės įkūrimo metinių 
šventiniai renginiai vyks ir kituose 
Lietuvos miestuose. 

Istorikų teigimu, Lietuvos ka-

Siūloma neapmokestinti užsienyje gautų pajamų 
Vilnius, lapkričio 22 d. (BNS) — 

Vyriausybė siūlo papildomai nebeap-
mokestinti užsienyje dirbusių Lietu
vos gyventojų pajamų. 

Vyriausybė antradienį nutarė 
naikinti užsienio valstybėse gautų 
kai kurių pajamų dvigubą apmokes
tinimą, ta ikant vadinamąjį atleidi
mo metodą, pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba. 

„Įstatymo pataisa leis iš tikrųjų 
legalizuoti pajamas Lietuvos pilie
čiams, dirbantiems užsienyje ir tuo 
būdu, aš manau, tai sumažins šešėli
nę ekonomiką, bus žymiai aiškiau, 

kam priklauso nekilnojamasis tur tas 
ir panašiai", — sakė finansų minis
t ras Zigmantas Balčytis. 

Gyventojų pa jamų mokesčio 
įstatymo pakeitimus da r turės pri
imti Seimas. 

Taikant šį metodą, užsienyje 
gautos pajamos neapmokest inamos, 
jeigu jos ten jau buvo apmokestintos. 
Tačiau metodas bus ta ikomas su są
lyga, jei pajamos gautos valstybėse, 
su kuriomis Lietuva yra sudariusi 
dvigubo apmokest inimo išvengimo 
sutartis, ir tik su darbo santykiais 
susijusioms pajamoms bei pajamoms 

iš individualios veiklos. 
Sis metodas neturėtų būti taiko

mas dividendams, palūkanoms ir ki
toms pasyvioms pajamoms. 

Šiuo metu Lietuvoje taikomas 
vadinamasis kredito metodas, kai 
užsienyje gautos pajamos apmokes
tinamos, tačiau iš mokėtinos mokes
čio sumos atskaitomas ten sumokė
tas mokestis. 

• ~'PriėmusHPajamų mokesčio įsta
tymo pataisas, pagal kurias pajamų 
mokesčio tarifas bus mažinamas nuo 
33 iki 24 proc , atsirado sąlygos įtai
kyti atleidimo metodą. 

Teismui perduota buvusio policijos vadovo byla 
liavskis. 

Pasak G. Danėliaus, tai nebuvo 
kriminaliniai nusikaltėliai, o laiku 
nesusimokėję baudų vairuotojai, 
bausti už greičio viršijimą, ar tur
gaus prekeiviai, neturėję prekybai 
reikiamų leidimų. 

Pasak prokuroro, visi byloje su
rinkti įrodymai liudija įtariamųjų 
nenaudai, o šiuo metu advokatu dir
bantis E. Kaliačius bei pensininkas 
G. Beliavskis tyrimo metu atsisakė 
duoti parodymus. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba iki
teisminį tyrimą dėl buvusio sostinės 
policijos šefo galimo piktnaudžiavi
mo, išnaudojant areštuotus asmenis 
savo privatiems reikalams, pradėjo 
šių metų gegužę. Rugsėjį toje pat by
loje pareigūnai pareiškė įtarimus ir 
buvusiam E. Kaliačiaus pavaldiniui, 
areštinės viršininkui G. Beliavskiui. 

Nukelta \ 6 psl. 

Vilnius, lapkričio 22 d. u 
— Teisėsaugos pareigūnai baigė tirti 
ir teismui perdavė buvusio Vilniaus 
policijos vadovo Eriko Kaliačiaus bei 
tuometinio sostinės policijos areš
tinės viršininko Genadijaus Beliavs-
kio bylą dėl galimo areštuotųjų as
menų išnaudojimo privačiose polici
jos šefo statybose. 

Kaip sakė Vilniaus apygardos 
prokuratūros Organizuotų nusikal
timų ir korupcijos tyrimo departa
mento prokuroras Giedrius Dane
lius, piktnaudžiavimo tarnyba byla, 
kurią sudaro per 900 puslapių, an
tradienį perduota Vilniaus miesto 2-
ajam apylinkės teismui. 

Šioje byloje liudys kelios dešim
tys buvusių areštuotųjų, taip pat bu
vę E. Kaliačiaus bei G. Beliavskio 
kolegos. 

Tyrime duomenimis, Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos komisą-

, 

- -

v- '-4 jn 
i^^r*8M*: 

k. 
V: 

. , 

» 

w^ 
JMte ; j 

e t •• »?:._ 

fe-

i *Jt* 

Erikas Kaliačius 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

riato, kuriam vadovavo E. Kaliačius, 
areštinėje buvo speciali, oficialiai 
neįforminta kamera Nr. 7, kurioje 
buvo laikomi E. Kaliačiui dirbę areš
tuotieji. 

Į tariama, kad administraciniu 
areštu nubaustus asmenis darbams 
sostinės policijos šefo sodyboje at
rinkdavo areštinės vadovas G. Be-

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

TEL: 773-585-9500 • FAX ^T3 585 8234 •WWW.DRAUGAS.ORG 

riuomenė buvo kuriama sunkiomis 
sąlygomis — 1918 metų pabaigoje, 
po Pirmojo pasaulinio karo, iš Lietu
vos traukiantis vokiečių kariuome
nei, jos pėdomis žygiuojant Raudo
najai armijai. 

Pirmieji Lietuvos kariuomenę 
ėmėsi organizuoti lietuviai karinin
kai, grįžę iš Rusijos. Mat dar 1917 
metais Rusijos lietuvių karių inicia
tyva sukurta lietuvių karininkų są
junga. Nukelta į 6 psl. 
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Siame 
numeryje: 

Skautvbės kelias. 
Turime už ką dėkoti. 
LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdžiai. 
Dėl grėsmių tradicinės 
šeimos institucijai. 
Kryžiažodžių žodynas. 
Sakralinės muzikos 
valanda. 
Dar kartą apie žmogaus 
kūną. „Pažaislio 
vienuolvno idilės" WTTW 
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11 kana le . 
Mūsų vir tuvė. 
Į takingiausias žmogus. 

V a l i u t ų san tyk is 
1 USD — 2.944 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKA LTYBĖS KELIAS 
Redaktorė j .v.s. Irena Regienė 

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

,PREZIDENTO" RINKIMAI 
AKADEMINIO SKAUTŲ 

SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIME 
Akademinis, skautiškas jauni

mas buvo suvažiavęs į jubiliejinį 
savos organizacijos paminėjimą. Su
važiavime buvo pristatyti naujai 
perredaguoti veiklos įstatai. Norint 
sužinoti ką jaunimas galvoja apie 
Lietuvoje vykstančius įvairius rin
kimus, jų skaidrumą ir išrinktų val
dininkų pažadų pildymus, buvo 
pateikta keliolika klausimų suva
žiavimo dalyviams. 

Buvo nutarta pravesti „Lietuvos 
Respublikos prezidento rinkinius". 
Sis jaunimas yra gerai pasiruošęs ne 
tik akademiškai, bet ir visuomeninė
je veikloje. Kandidatus išstatė „su
sivienijusios partijos", tik skirtingais 
veiklos šūkiais ir tikslais. 

Į Lietuvos Respublikos preziden
tus „kandidatuojantis" filisteris 
Darius Buntinas pasirinko patarė
jais fil. dr. -Viliją Kerelytę ir fil. An
taną Paužuolį su rinkiminiu šūkiu 
„Padėkime pakilti Lietuvos kaimui 
ir miesteliams", tuo privesime Lie
tuvą prie Europos gerovės. 

Kitu kandidatu į LR prezidentus 
„partija" išrinko fil. Andrių Kudirką, 
M.D., su jo patarėjais: fil. Jolanda Ke-
reliene ir fil. Vytautu Miseliu. Šio kan
didato ir jo „partijos" rinkiminis šū
kis buvo „Už laisvą ir stiprią Lietuvą". 

Šiems rinkimams vadovavo fil. 
Jonas Variakojis. Abiems kandi
datams ir jų patarėjams buvo pa
teikti pagrindiniai klausimai, ku
riuos jie turėjo atskirai apsvarstyti 
su savo patarėjais ir grįžę į pasitari
mų salę pristatyti klausimus savo 
„konkurentui". 

Klausimai buvo pateikiami vie
nodi abiems kandidatams. Juos pa
teikė pokalbio vedėjas fil. Jonas 
Variakojis arba klausėjai iš „pub
likos" — suvažiavimo dalyviai. 

Asmenys, kandidatuoją į LR pre-

F'l d r Renata i Variakoivtei-Stanis-
k iene i p a k e ' t a i i paskaut in inkes 
ia-DSPi kroUs sv.s.fi l. jonas Var iako-
!•: uznsa zai ia kaklaraišti ASS me 
-•."r:', sven*e5 iški lmingos sueigos 
m e t i . Švente įvyko spalio 15 d 
M a i J , y ; RiGae 

zidentus, į pateiktus klausimus sten
gėsi atsakyti taip, kad jų atsakymai 
sužavėtų kuo didesnį rinkėjų būrį. 

Štai keletas klausimų: „Atgavus 
nepriklausomybę, buvo panaikinti 
kolektyviniai ūkiai, dabar svarsto
ma galimybė vėl steigti didžiulius 
ūkius. Kokia jūsų nuomonė? Kokias 
naudosite priemones, kad pakel-
tumėte kaimo turizmą?" „Kaimuose 
ir miesteliuose yra įsigalėjęs gir
tuokliavimas, kaip tą viską pašalin
ti? Kaimų ir miestelių rajonuose yra 
uždaromos gimnazijos, jas koncen
truojant į didesnius miestus. Kaip 
spręsite šį klausimą, norint, kad 
išsimokslintų kuo didesnis jaunuolių 
skaičius? Lietuvoje korupcija klesti 
visose įstaigose, ligoninėse, daktarų 
kabinetuose, savivaldybėse, galima 
sakyti, kad beveik nėra teisingos 
įstaigos, kur klientams būtų suteik
tas nuoširdus patarimas, nereika
laujant „kyšio". Kaip jūs kovosite su 
šia blogybe? 

Jauna ir vyresnio amžiaus darbo 
jėga apleidžia Lietuvą, Lietuvoje 
nedarbas mažėja, bet taip pat mažė
ja ir dirbančių žmonių skaičius, kaip 
manote sustabdyti ši „nutekėjimą", 
nes gali atsitikti, kad Lietuvoje ma
žai liks lietuvių. Ar Lietuvos nelau
kia Europos valstybių likimas, kuriuo
se pasidarė užsieniečių perteklius? 

Lietuvos studentija nėra paten
kinta Vyriausybės potvarkiais. Ar 
rasite išeitį? Ar verta skirti didžiu
lius pinigus Valdovų rūmams, kai 
kaimas ir maži miesteliai gyvena že
miau skurdo ribos? Kaip spręsite di
džiųjų miestų augimą, nekreipiant dė
mesio į kaimą ir provincijos miestus? 

Užsieniečiai, o ypač rusų tauty
bės verslininkai labai domisi turto 
įsigijimu Lietuvoje, kaip spręsite šį 
labai opų klausimą? 

Lietuvos žemės ūkis neprilygsta 
Europos Sąjungos reikalavimams, 
Lietuvos ūkininkai negalės konku
ruoti savo produktų kokybe su E. 
Sąjungos ūkininkais. Kaip spręsite 
šį klausimą? 

Lietuvai ir kitoms valstybėms 
įstojus į ES, joms bus paskirtos 
didelės pinigų sumos. Yra taip pat 
gerai žinoma, kad didelė gautų 
pinigų suma nueina ne į reikalingas 
rankas. Kokiu būdu prieisite prie 
teisingo sprendimo, kad pinigus 
gautų tie, kuriems jie priklauso? 

Į visus moderatoriaus ir iš pub
likos pateiktus klausimus, abu „kan
didatai" į LR prezidentus, pasitarę 
su savo patarėjais, atsakė labai 
apgalvotai ir išsamiai, nes nuo jų 
atsakymų priklausė, kas bus išrink
tas prezidentu. Aprašyti visus at
sakymus užimtų per daug vietos. 

Abu kandidatai labai griežtai 
pasisakė prieš pareigūnų „kyšinin
kavimą" ir neleistiną elgesį su as
menimis, kurie kreipiasi patarnavi
mo. Abu pabrėžė,kad dėtų dideles 
pastangas, kad būtų išleistos įsta
tymų pataisos, tvarkančios kyšinin
kavimą. Visi tarnautojai, nepaisant, 
kokias pareigas eitų, turėtų pasi-

Vydūno fondo leidžiami kalėdiniai sveikinimai š.m. šv. Kalėdom Jau supakuoti 
ir paruošti išsiuntimui. Užbaigus darbą VF būkle iš kairės fi l isteriai: Vida Ri
mienė, Sigitas Miknaitts, Jūratė Variakojienė, Leonas Maskaliūnas, VF tarybos 
pirm. Vytautas Černius ir Aldona Rauchienė. Janinos Miknaitienės nuotr. 

teisingais, o nevykdant — būtų at
leisti iš užimamų pareigų. Taip pat 
įsteigtų įstaigą, turinčią teisines 
galias greitai spręsti gautus nusi
skundimus, o nusikaltusius bausti 
pagal numatytus įstatymus. 

Gauti 100 milijonų eurų Lietu
vai, turėtų būti teisingai paskirstyti, 
aplenkiant sukčius (apsimetusius 
ūkininkais, įvairaus plauko versli
ninkais ir nieko nežinančiais apie 
kaimo turizmą). 

Buvo labai įdomių atsakymų, 
apie žemės ūkį. 

Antras kandidatas sakė, kad jis 
dėsiąs dideles pastangas, panaudo
jant suteiktą Europos Sąjungos pa
ramą sumoderninti ūkininkavimą, 
kad tuo pačiu pakiltų ir mažų mies
telių gerovė, nes atsirastų darbų. 

Susumavus abiejų kandidatų 
atsakymus, prieita prie slapto bal
savimo. Dalyviai į gautus balsavimo 
lapelius įraše pavardes, už kuriuos 
balsuoja. 

Balsavimo rezultatai buvo pas
kelbti per iškilmingą vakarienę ir 
išaiškėjo, kad į Lietuvos Respubli
kos prezidentus tapo išrinktas fil. 
Andrius Kudirka, MD, surinkęs 
daugiausia balsų, nors jo konkuren
tas Darius Buntinas, atsiliko maža 
balsų persvara. 

Stebint rinkiminę „kovą", klau
sant kandidatų atsakymų, ir rinkėjų 
užduodamų klausimų, aiškiai ma
tėme, kad lietuvių skautiškas jauni
mas seka gyvenimą Lietuvoje ir 
gerai supranta apie vykstančias ne
geroves valdininkų bei aukštų pa
reigūnų tarpe. Jiems taip pat nesu
prantama, kad išsilaisvinus iš ko
munistinio ir okupacinio jungo, tau
tiečiai nesiekia tarpusavio meilės ir 
gerovės savajam kraštui. 

Pabaigai tinka poeto Maironio 
žodžiai: „kaip vyrai, be baimės, mes 
stokim į kovą, kaip milžinas amžių 
baisus, o meilė tėvynės tebūnie 
vadovu ir Dievas, kurs valdo visus. 
Darbuokimės ir eikime, kur šaukia 
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KOMISIJOS POSĖDŽIAI 
VILNIUJE (1) 

Tęsinys iš lapkričio 22 d. 

LEONAS NARBUT1S 

Pirmininkas pasiūlė, kad Lietu
vos diplomatinėse atstovybėse dirb
tų asmuo, kuris būtų ryšininkas su 
to krašto bendruomene. Dar viena 
situacija, kuri pradeda ryškėti ne tik 
naujuose lietuvių telkiniuose, bet ir 
tuose, kur jau seniai veikia Lietuvių 
Bendruomenės, tai kad į informaci
jos terpę spraudžiasi Rusijos žinių 
šaltiniai, suteikdami savąsias inter
pretacijas ir tendencijas. Savo ruož
tu, J. Alkis paminėjo, jog PLB pir
mininkų suvažiavime Trakuose bu
vo priimtas nutar imas, kuriame da
lyviai pageidavo, kad būtų įkurtas 
Užsienio lietuvių depar tamentas 
kaip atskira valstybinė įstaiga, bet 
šis kreipimasis, deja, nerado tei
giamo atgarsio valstybinėse ins
titucijose. 

Užsienio reikalų viceministras 
Zenonas Petrauskas aptarė įvairias 
situacijas su kuriomis susiduria jo 
ministerija, o jų šiuo metu, padau
gėjus emigracijos srautui, yra labai 
daug, kurių tarpe iškyla ir lietuvy
bės palaikymo klausimas. Pavyz
džiui, jo manymu, sekmadieninės 
mokyklos, kaip tarpinė grandis, kol 
nebus nuolat inių mokyklų, yra 
visokeriopai remtinos. Taipgi yra 
labai svarbu išnaudoti šiuolaikines 
komunikacijos priemones įvairiose 
srityse, įskaitant ir švietimą. Vice
ministras ap ta rė ir bendruome
niškumo ugdymą, kuris šiuolaikinė
je emigracijos bangoje neturi didelio 
atgarsio. Jo manymu, norint, kad 
mūsų žmonės burtųsi užsienyje, 
reikėtų ieškoti vadovų, kurie dirbtų 
ta kryptimi ir patrauktų visą ben
druomenę. Kalbėjo ir apie kultūros 
centrų steigimą tuose miestuose, ku
riuose yra dideli išeivijos telkiniai. 
Dar vienas - pribrendęs klausimas, 
tai lietuviškos informacijos teikimo 
galimybės užsienyje gyvenantiems 
lietuviams. Jo manymu, Lietuvos 
televizija atsilieka šioje srityje. Di
desnės valstybės turi savo kanalus 
per palydovinę televiziją, o lietu
viams užsienyje gal reikėtų sudaryti 
galimybę pažiūrėti krepšinio varžy
bas. Kalbėjo ir apie įsidarbinimo ga
limybes iš užsienio grįžtantiems spe
cialistams, bet be konkrečių spren
dimų, kaip būtų galima visa tai 
įgyvendinti. Viceministras pripaži
no, jog išjudinti iškilusius klausimus 
ir juos išspręsti yra gana sudėtinga. 

LR ambasadorius JAV ir Jung
tinėms Meksikos valstijoms Vygau-
das Ušackas savo kalboje užakcenta
vo, jog, kalbėdami apie tautinės sa
vimonės ryšių su tėvyne išlaikymą, 
turė tumėm žiūrėti kaip \ dviejų 
pusių judėjimą — išeivijos į Lietuvą 
ir Lietuvos į išeiviją. Bevažinėdamas 
po įvairius lietuviškus telkinius 
JAV, su nuostaba žiūri į išlaikytas 
tradicijas šeimose, lietuviškas mo
kyklėles ir vykstančią kul tūr inę 
veiklą. Tik bendraudami su Lietuvos 
žmonėmis, čia Lietuvoje, jie galėtų 
būti taip pat lietuviškos savimonės 
pavyzdžiu. Savo ruožtu, Lietuvos 
valstybinės institucijos turėtų remti 
lituanistinių mokyklų veiklą, su
stiprindami mokytojų kvalifikaciją, 
nes su naująja emigracijos banga. 

bet vienas pavyzdžių, tai Čikagoje 
įsikūrusios krepšinio ir futbolo lygos 
rodo, kaip įvairiai lietuviška savi
monė gali būti puoselėjama. 

Lietuvos Vyskupų konferencijos 
generalinis sekretorius Gintaras 
Grušas savo pranešimą „Bažnyčios 
vaidmuo lietuvybės išlaikyme" pra
dėjo savo pašnekesį su klausimu, 
kas yra Bažnyčia? Ji yra regima ir 
dvasiška hierarchinė visuomenė, 
nors būdama viena, yra sudaryta iš 
dviejų elementų: žmogiškojo ir 
dieviškojo. Toliau savo kalboje Gin
taras Grušas apsiribojo, aiškin
damas žmogiškąjį Bažnyčios ele
mentą ir kaip jį galima susieti su 
lietuviška savimone, lietuviškumo 
ugdymu bažnytinėje, šiuo atveju 
parapijų, aplinkoje. Dėl istorinių 
priežasčių naujosios emigracijos 
banga neturi gilios katalikiškos ta
patybės ir su ja reikia ieškoti sąsajų 
už parapijos ribų. Todėl evange
lizacija yra būtina, kad vietos ben
druomenė būtų sustiprinta ir joje 
bręstų darnūs moralių žmonių san
tykiai. Prelegento nuomone, Bažny
čios vaidmuo, puoselėjant lietuvybę, 
tiek užsienyje, tiek ir Lietuvoje, yra 
fundamentalus. 

Užsienio lietuvių rėmimo centro 
direktoriaus Tomo Žalandausko pra
nešimas bei diskusijos buvo trum
pos, kadangi kalbėtojas turėjo kitų 
įsipareigojimų. Centras buvo įsteig
tas, siekiant suartinti ir finansiškai 
paremti užsienio lietuvių bendruo
menę su Lietuvos aukštosiomis mo
kyklomis. Bent iki šiol. finansinė 
parama buvo teikiama studentams 
iš Lenkijos, Baltarusijos. Rusijos ir 
kalbėtojo žodžiais tariant, kitų eg
zotiškų kraštų studentams. 2005-ųjų 
metų paskelbtame konkurse jau 
užsiregistravo apie 100 žmonių. Dar 
yra planuojama keletas smulkesnių 
projektėlių, bet centras yra atviras 
iniciatyvom. Nors anksčiau centras 
dirbo beveik išimtinai su studentais, 
atvažiuojančiais studijoms į Lietuvą, 
ateityje planas yra išplėsti reikala
vimus, kad atvažiuojantys jau dirbtų 
mokslinį darbą užsienio universite
tuose ir atvažiuotų į Lietuvą trum
palaikiam vizitam į Lietuvos mokslo 
institucijas bei ieškoti galimybių 
tęsti karjerą Lietuvos mokslo cen
truose. 

Po pranešimo vyko gan karštos 
diskusijos, kuriose bandyta išsiaiš
kinti, kokie yra šio centro artimos 
ateities planai. Paaiškėjo tik tiek, 
jog iki šiol buvo remiami minėtų val
stybių studentai, o ateities planų, 
kaip pats centro direktorius pasakė, 
jis šiandien nėra pasirengęs padary
ti. Šiais metais centras dirba su 
300,000 Lt biudžetu. Komisijos pir
mininkas K. Bobelis pradėjo garsiai 
mąstyti, ar iš viso kas kontroliuoja 
šią veiklą ir kodėl bent 6 valstybinės 
įstaigos, viena kitai nepavaldžios, 
yra siejamos su išeivijos administra
vimu? Antanas Petrauskas paaiški
no, jog dukart per metus Užsienio 
lietuvių rėmimo centras pateikia 
ataskaitą steigėjams, kurie yra Švie
timo ir mokslo ministerija, Mažumų 
ir išeivijos departamentas ir PLB 
Susumuojant galima pasakyti, jog 
daug klausimų liko neatsakytų, nes 

DANUTE BINDOKIENE 

Turime už ką dėkoti! 

Amerika — paradoksų šalis. 
Triukšminga, marga, dau
giatautė, daugiarasė, gera

širdė, besistengianti a ts ikratyt i 
„atsilikusio krašto" įvaizdžio, kurį 
jai prieš daugiau kaip 200 m. pri
segė įvairūs kolonistai, ypač ang
lai. Atrodo, kad čia viskas daroma 
„plačiu mastu", kiekvieną valsty
binę ar religinę šventę paverčiant 
kone cirku. 

Dėdama pastangas pasirodyti 
moderni, pasaulietiška, jau atsi
kračiusi senamadiškumo apraiš
kų, Amerika kartais nusprūsta į 
hedonistinius kraštutinumus. Ta
čiau po visu tuo margu apdaru 
plaka puritoniška širdis. Ameri
kiečiai iš esmės yra konserva
tyvūs, religingi, tad ir iš savo rink
tųjų pareigūnų, ypač pasiųstų į 
Washington, DC, reikalauja doro, 
konservatyvaus, sąžiningo elgesio. 
Nors ne visuomet tuos tikslus pa
vyksta pasiekti, bet vis mėginama. 

Nepaisant ateistų bandymų iš 
valstybės viešojo gyvenimo išran
kioti net ir menkiausius religinės 
apraiškos grūdelius, šioms pastan
goms plačioji visuomenė griežtai 
priešinasi, o valdžia, bijodama su
erzinti balsuotojus, labai atsargiai 
žiūri į „valstybės ir bažnyčios" vi
sišką atskyrimą. 

Geras pavysdys — Padėkos 
diena. Iš jos Dievo jokiu būdu ne
išvysi, nes pati Padėkos šventės 
esmė, jos pagrindas ir tikslas, yra 
būtent padėkoti Dievui už suteik
tas gerybes. Pirmieji europiečiai 
imigrantai kaip tik atvyko į „nau
jąją žemę", tikėdamiesi čia rasti 
laisvę išpažinti savo tikėjimą, ku
ris neretai buvo varžomas Angli
joje, Olandijoje ar kitose Europos 
valstybėse. Jie tvirtai laikėsi Bib
lijos ir Dievo įsakymų, savo ben
druomenėje netoleruodami jokio 
nusprūdimo nuo „tiesaus kelio" 
(girtuoklius, ištvirkėlius, vagis ar 
kitus nusikaltėlius bausdavo vie
šomis bausmėmis, kur visa ben
druomenė galėjo juos matyti ir pa
sityčioti). Nors pastaraisiais de
šimtmečiais Padėkos dieną vis 
labiau užgožia kalėdinių pirkinių 
azartas, visgi ši šventė neprara
dusi savo simbolikos ir prasmės. 
Kad ir kiek siūlomi kalakutai, kad 

ir kaip peršamos tradicinės futbolo 
rungtynės ir kitos pramogos, Pa
dėkos diena visgi išlieka šeimų 
suėjimo šventė, bendrų pietų, pa
bendravimo, susikaupimo ir priva
čios ar viešos padėkos Dievui pa
reiškimo diena. 

Lietuva po nepriklausomybės 
atkūrimo pasisavino daug vakarie
tiškų švenčių ir kitų progų pa
pramogauti. Būtų labai prasmin
ga, kad ir Padėkos diena rastų vie
tos tame švenčių sąraše. Nors mū
sų tėvynė vadinama katalikiška ir 
net savinasi Marijos žemės vardą, 
bet iš esmės jos gyventojai, pra
radę kelias ka r t a s a te is t in iam 
auklėjimui, religiją supranta labai 
paviršutiniškai ir ją praktikuoja — 
pagal reikalą. Padėkos diena būtų 
gera pradžia stabtelėti ir prisi
minti, kad žmogus skirtas ir aukš
tesniems tikslams. Jo akys, užuot 
klaidžiojusios po žemės dulkes, 
turi bent retkarčiais pakilti į dan
gaus žvaigždynus ir pr is imint i 
Kūrėją. 

Kiekvienas mūsų, net ir var
gingiausias, net ir save laikantis 
nelaimingiausiu, turime už ką Die
vui padėkoti: savo šeimą, gyve
nimą laisvame krašte, teisę kalbėti 
savo kalba, melstis l ietuviškai , 
skaityti savo spaudą, keliauti, kur 
norime, įsigyti nuosavybę, darbuo
tis artimo labui... Tur ime būti 
dėkingi už visuomenės veikėjus, 
mokytojus, tėvus, kurie stengiasi 
savo atžalyną leisti į lit. mokyklas, 
vasaros stovyklas, tautinių šokių 
ratelius, chorus. Spaudos darbuo
tojus ir skaitytojus. Gerų darbų 
rėmėjus, l ietuviškas parapi jas , 
organizacijas, kurios atlieka tokius 
svarbius labdaros ir jaunimo auk
lėjimo darbus. Už laisvai plevėsuo
jančią trispalvę tėvynėje, už Lie
tuvos himną, giedamą valstybinių 
švenčių metu. Už laisvus, demok
ratiškus rinkimus ir teisę keliauti į 
savo kilmės kraštą be jokių su
varžymų ir baimės. 

Ketvirtadienį, Padėkos dieną, 
junkimės su šiuo dideliu, svetingu, 
geraširdžiu kraštu į bendrą padė
kos Dievui maldą, nors toji malda 
būtų išreikšta ne žodžiais, o tra
diciniais „Thanksgiving Day" pie
tumis, visos šeimos susibūrimu. 
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Lietuvių grįžimo į tėvynę infor
macijos centro pirmininkas Žilvinas 
Beliauskas savo pašnekesį pradėjo, 
paaiškindamas, jog šis departamen
tas prie Vyriausybės buvo įsteigtas 
1998 m. JAV LB dėka, už tai LB gali 
jaust is esanti departamento krikšto 
tėvas ir motina. Direktorius paaiški
no, kad yra mažai laiko per daug 
plėstis į istoriją, priedo jis visą 
savaitgalį prieš posėdžiams prasi
dedant bendravo ir diskutavo savo 
departamento problemas su vienu iš 
posėdžio pirmininkų ir tikisi, kad šie 
pašnekesiai pasitarnaus rezoliuci
joms. Pasidžiaugė, kad centras buvo 
perkeltas į naujas patalpas Gedi
mino 64 ir kvietė komisiją apsi
lankyti. Taip pat pasidžiaugė, kad 
žinių biuletenis, kuris buvo siuntinė
jamas kasdien iš senųjų patalpų. 
buvo porai dienų nutrūkęs, bet grįžo 
į normalų režimą. Tiesioginės infor
macijos apie centro veiklą direkto
rius neatskleidė, nors daug kalbėjo 

apie įvairias organizacines peripeti
jas, kurios palengvintų darbą centre 
ir paaiškino, jog be savo tiesioginio 
darbo, stengiasi rinkti duomenis, ku
rių pagalba atsakinėja į kokias val
stybines įstaigas interesantas gali 
kreiptis. Baigdamas savo kalbą, di
rektorius paaiškino, kad centras ne 
tik padeda grįžtantiems gyventi į tė
vynę, bet ir tiems, kurie nori grįžti, 
direktoriaus žodžiais tar iant , „širdi
mi". 

Kadangi rytinėje sesijoje po 
viceministro Zenono Petrausko ir 
direktoriaus Antano Petrausko pra
nešimų, del laiko stokos nebuvo dis
kusijų, jos buvo perkeltos į popietinę 
sesiją. 

Komisijos narės iš JAV paprašė, 
kad viceministras Petrauskas atsa
kytų, kodėl yra tiek daug nusi
skundimų apie konsulų ir konsulatų 
darbą užsienyje. Atėję į konsulatus, 
žmonės negali gauti jiems reikiamos 
informacijos. Nukelta i 1 1 ps: 
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DEL GRĖSMIŲ TRADICINES 
ŠEIMOS INSTITUCIJAI 

Ateitininkų federacijos ir jaunųjų krikščionių 
demokratų pareiškimas 

Kryžiažodžių žodynas 

Lapkričios 15 d. vykusioje Lie
tuvos jaunimo organizacijų tarybos 
asamblėjoje krikščionių demokratų 
j aun imas bendrai su Ateitininkų 
federacija inicijavo rezoliuciją dėl 
tradicinės šeimos institucijos stipri
nimo, kuri nesusilaukė-jaunimo or
ganizacijų reikiamo palaikymo ir 
buvo atmesta. 

Ateitininkų federacijos pirmi
ninkas Liutauras Serapinas atkrei
pė dėmesį į tai, jog LR Konstitucija, 
kaip pagrindinis įs tatymas konk
rečiai apibrėžia šeimos institucijos 
padėtį valstybėje. Jeigu pagal LR 
Konstituciją šeima yra tas pag
rindas, ant kurio statoma valstybės 
gerovė ir santuoka sudaroma laisvu 
vyro ir moters sutarimu, tai bet koks 
šeimos ir santuokos klaidinantis 
t raktavimas paneigiant Konstitu
cinę normą, yra grubus įstatymo 
pažeidimas. Valstybė pagal Kons
tituciją pripažįsta ir bažnytinę san
tuokos registraciją. Katalikų baž
nyčia skelbia, o ypač Vatikano II 
dokumentuose gerai matyti, kas yra 
šeima ir kokią svarbią vietą ji uži
ma: „Pirma, žmogus, Dievo paveiks
las, buvo sukurtas 'kaip vyras ir 
moteris' (plg. Pr 1,27). Antra, Kūrė
jas įsteigė santuoką kaip gyvenimo 
būvį, kuriuo įgyvendinama asmenų 
bendrystė, apimanti lytinio gebėji

mo realizavimą. Todėl vyras paliks 
tėvą ir motiną, glausis prie žmonos, 
ir jie taps vienu kūnu" (Pr 2,24). 

Tai du kertiniai akmenys , ku
riais remiantis šiandien kiekvienas 
išmintingas asmuo gali s tatyt i savo 
šeimos pastatą, savo vaikų saugią 
visavertę ateitį. 

Projektą inicijavusios Lietuvos 
krikščionių demokratų j aun imo pir
mininkas Mindaugas Lingė po 
nepriimtos rezoliucijos t a ip ats i 
liepia: „Šios rezoliucijos a tmet imas 
vertintinas nevienareikšmiškai. Pir
miausia tai neraminant i s ženklas, 
kad jaunimas t rad ic ines šeimos 
institucijos nelinkęs laikyti vertybe, 
kurią būtina stiprinti ir ginti nuo 
įvairių grėsmių. Tuo pačiu tai žen
klas ir visuomenei bei valdžios insti
tucijoms, kurios atsakingos už šei
mos institucijos st iprinimo reikalus, 
kad ryškėjanti tendencija propaguoti 
ir tuo pačiu skat int i homoseksua
lizmą reikalauja didesnio dėmesio ir 
atsakomybės šeimos politikos klau
simais. Tikrai tenka apgailestauti , 
kad auganti ateities vadų kar ta la
biau orientuojasi į s iaurus pragma
tinius interesus nei pamat in ius ir 
vertybinius k laus imus , nuo kurių 
įsisąmoninimo priklausys ir Lie
tuvos ateitis". 

R E Z O L I U C I J A 
DĖL TRADICINĖS ŠEIMOS INSTITUCIJOS STIPRINIMO 
Mes, jaunimo organizacijos, 

LiJOT narės, pripažįstame žmogaus 
asmens neliečiamybės ir tolerancijos 
principus. Nei vienas asmuo negali 
būti diskriminuojamas dėl lyties, 
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsi
tikinimų. Tačiau nei vienas asmuo 
ar jų grupė neturi teisės, naudo
damiesi savo laisvėmis, varžyti kitų 
asmenų teisių ir laisvių. 

Remdamiesi Lietuvos Respub
likos Konstitucijos 38 straipsniu, 
kuris skelbia, jog šeima visuomenės 
ir valstybės pagrindas, valstybė 
saugo ir globoja šeimą, motinystę, 
tėvystę ir vaikystę, taip pat santuo
ka sudaroma laisvu vyro ir moters 
sutarimu, siekiame atkreipti valsty
bės institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų dėmesį į tai, jog šiuo 
metu yra itin aktyviai siekiama 
menkinti ir griauti šeimos, kaip mū
sų visuomenės, tautos ir valstybės 
išlikimo, augimo ir tobulėjimo pag
rindo, institutą. Manome, kad ats
kirų grupių iniciatyvos propaguoti 
homoseksualų gyvenimo būdą bei 
siekti įteisinti homoseksualių as
menų santuokas, paskatins ir val
džios institucijas bei pačią visuo
menę aktyviau ginti Lietuvoje tra
dicines bendražmogiškąsias ver
tybes bei stiprinti darnios šeimos 
instituciją, kaip pilietinės visuo
menės ir moralinių normų saugoto
jos pamatinį veiksnį. 

Homoseksualių asmenų judėji
mai, siekia populiarinti ir skleisti 
vienos lyties asmenų tarpusavio san
tykius, kaip visavertiškus ir tolygius 
santykius, sudaromiems vyro ir mo-

• terš laisvu sutarimu. Toks siekis yra 
nerimą keliantis ne tik moralinis, 
bet ir socialinis reiškinys, nes tokiu 
būdu visuomenei siekiama įdiegti 
kitokį elgesio formų supratimą ir 

vertinimą, kurie pr ieštarauja šeimos 
ir santuokos sampra ta i . 

Vienos lyties asmenų sąjun
goms suteikus teisinę formą, iškyla 
aiški grėsmė, jog jaunajai kar ta i 
bus diegiamas kitoks elgesio formų 
suprat imas ir ve r t in imas . Homo
seksualių asmenų siekiai auginti ir 
auklėti vaikus, kenktų nepilnamečių 
asmenų psichiniam, protiniam doro
viniam ir fiziniam vystymuisi bei 
pažeistų jų prigimtines teises augti 
pilnavertiškoje šeimoje. 

Valstybė teisiškai įtvirtina vyro 
ir moters santuokas, nes jos užtikri
na kartų seką ir dėl to yra visuotinio 
intereso objektas. Lietuvos valstybė, 
skelbdama šeimą visuomenės ir 
valstybės pagrindu, aukščiaus ią 
teisinę galią tur inčiame įstatyme — 
Konstitucijoje, y ra įsipareigojusi 
saugoti ir globoti šeimą, pripažin
dama tik vyro ir moters santuoką. 
Todėl siekiame: 

1. Saugoti ir ginti teisėtas šei
mos ir vaiko teises, va rdan bendro
jo mūsų visuomenės, tautos ir vals
tybės gėrio. 

2. Remiantis bendražmogiš-
komis vertybėmis, kviesti suintere
suotas visuomenės grupes ieškoti 
problemų, kurias iššaukia seksua
linių mažumų popul iar inimas gy
venimo būdas ir keliami reikalavi
mai, bendrų sprendimo būdų. 

3. Išlaikyti ir st iprinti šeimos 
institucijos statusą, kuris kuria ir 
saugo šeimos, kaip nedalomos ir 
prigimtinės žmogaus teisės — tęsti 
gyvybę pagrindus. 

L i u t a u r a s S e r a p i n a s 
Ateitininkų federacijos 

pirmininkas 
M i n d a u g a s Lingė 

Lietuvos krikščionių 
demokratų j aun imo sekcijos 

pirmininkas 

Vida Eigirdienė, Žodynas kry
žiažodžių sprendėjams", Vilnius, 
„Alma Littera" 2005, 278 psl. 

Tai pats pirmas tokios rūšies 
žodynas lietuvių kalba. 

P r a t a r m ė j e autorė rašo: ,,... 
lietuvių kalbos žodžiai suskirstyti 
pagal temas ir raidžių skaičių žody
je". O tų temų šiame žodyne yra iš 
viso 22: nuo „Astronomija ir kosmo
naut ika" iki „Verslas ir finansai". 

Pačios temos dar skirstomos 
skyriais. Pvz. „Augalų pasaulis" 
tur i šiuos skyrius: augalai, daržovės, 
grybai, medžiai ir krūmai , sodo 
gėlės, uogos, vaisiai. 

79—83 psl. ras ime skyrelį 
„Lietuvos upės". Čia jų iš viso su
ra šy ta 3_43, bet tik 2 yra trijų 
raidžių: U g ė ir Ūla, o 4 raidžių j au 
yra 30. Prie kiekvienos upės yra 
pažymėta, į kurią kitą upę (ar ežerą, 
a r mar ias ) minima upė į teka. 
Tarkim, netoli mano tėviškės tekan
ti Verknė — N e m u n o dš . — t.y. 
Verknė yra Nemuno dešinysis in
takas . Kadangi upių pavadinimai 
kalbininkų yra laikomi vieni se
niausių hidronimų, tai ir šie 343 
Lietuvos upių pavadinimai yra labai 
įdomūs. Pvz., Rovėja , Smi lga , 
Strėva, Tatula , Zembrė ir t.t 

Labai įdomūs yra ir Lietuvos 
ežerų pavadinimai, kuriuos rasime 
71—78 psl. Keli pavyzdžiai: Suosa, 
Sudota , I lmėdas , Asavėl is , Ker
navas , S u n g a r d a s ir t.t. 

Prie ežerų pavadinimų yra atžy
ma, kokiame rajone tas ežeras yra. 

98—99 psl. išvardyti i2i Lie
tuvos paukščių pavadinimai. Ir čia 
rasime retai girdėtų gražių paukš
telių pavadinimų: t ikutis , svi l ikas , 

purplelis, alksninukas ir t.t 
46—49 psl. rasime apskritai 

labai naudingą skyrelį: Valstybės ir 
jų sostinės". Čia surašytos 185 val
stybės ir j ų sostinės. Vienas kitas 
pavadinimas mums, gyvenantiems 
užsienyje, gal ir bus keistokas, bet 
tokie pavadinimai yra vartojami 
Lietuvos spaudoje. Pvz., šiaurės 
Korėjos sostinė čia rašoma 
Pchenjanas , Lichtenšteino — 
Vaducas, Grenados — Sent 
Džordžas ir t.t. 

Dar keisčiau mums atrodo sky
relis „JAV valstijos ir jų sostinės" 
(88 psl. Pvz., Juta (Utah), Ajova 
(Iowa), Misūris (Missouri), Vajo-
mingas (VVyoming) ir t.t. 

O dar keisčiau mums „skamba" 
139—144 psl. esantis skyrelis „Ame
rikiečių rašytojai ir jų kūriniai": Čia 
tik O'Hara lieka O'Hara. Visos ki
tos pavardės yra sulietuvintos: Tve
nas (Twain), Kuper is (Cooper), 
Apdaikas (Updike), Fo lkner i s 
(Faulkner), Sinkleris (Sinclair) ir 
t.t. Tačiau vėlgi, taip yra vartojama 
papuliarioje Lietuvos spaudoje. 

Anglų kalba (JAV, Anglijoje, 
Kanadoje, Australijoje) yra išleista 
keliolika įvairių kryžiažodžių žo
dynų, kai kurie jų gana stambūs. 
Šis „Žodynas kryžiažodžių sprendė
jams" yra pirmas toks lietuvių kalba. 
Tarp kitko, ar ne geriau būtų buvę jį 
pavadinti paprasčiau: „Kryžiažo
džių žodynas". 

Žodynas išleistas gerame po
pieriuje, kietais viršeliais; spauda 
yra gera ir aiški. Žodynas, be abejo, 
bus naudingas Lietuvos kryžia
žodžių mėgėjams. 

A n t a n a s Klimas 

Margumynai 

ĮTAKINGIAUSIAS PASAULIO ŽMOGUS 
Buvęs JAV prezidentas Bili 

Clinton, žurnalo „Esąuire" nuomone, 
yra įtakingiausias pasaulio žmogus. 
Gruodžio numeryje, kuris pasirodė 
ketvirtadienį, apie B. Clinton rašo
m a kaip apie „patį paveikiausią 
veiksnį, lemiantį permainas pa
saulyje". 

į rašyt i B. Clinton pirmuoju 
„geriausių ir ryškiausių" abiejų lyčių 
atstovų sąraše nesutrukdė tai , kad 
jis nebegalėjo siekti trečiosios prezi
dento kadencijos ir prieš praėjusių 
metų prezidento rinkimus negalėjo 
aktyviai agituoti dėl širdies prob
lemų. 

Žurnalas mano, kad demokratas 
B. Clinton, kur is prezidento pareigas 
ėjo nuo 1992 iki 2000 metų, pa
si t raukęs iš šalies vadovo posto, pa
demonstravo aktyvumą, kurį galima 
prilyginti „trečiajai kadencijai" Bal
tuosiuose rūmuose. Jis gilinosi į to

kius visam pasauliui svarbius klau
simus, kaip AIDS plitimas, skurdas 
ir pasaulinio klimato atšilimas. 
Buvęs prezidentas prisidėjo ir prie 
pernai Indijos vandenyne susidariu
sio cunamio padarinių likvidavimo. 
.,Esquire" redaktorius David Gran-
ger mano, kad B. Clinton galėtų 
tapti lyg ir „pasaulio prezidentu arba 
bent jau nevyriausybinių planetos 
organizacijų prezidentu". 

Tačiau tokiu atveju jam reikėtų 
atsisakyti vadovaujamo vaidmens 
Demokratų partijoje ir neremti savo 
žmonos — senatorės Hillary Clinton, 
kuri laikoma potencialia kandidate į 
JAV prezidentus per 2008 metų 
rinkimus, — politinės karjeros. 

Straipsnyje B. Clinton teigia, jog 
tebėra lojalus savo partijai, ir pri
duria: „Nebesu opozicijos vadovas". 

„Reutersw-BNS 

PINIGAI PADEDA NUSIPIRKTI LAIMĘ 
Japonijos moterys yra linksmes

nės, žmonės į senatvę tampa niūres
ni, o pinigais galima nusipirkti laimę 
— bet tik iš dalies. Tai paaiškėjo per 
neseniai altiktą tyrimą, kuriuo buvo 
siekiama nustatyt i , kas daro japo
nus laimingus, pranešė Osaka uni
versiteto profesorius Yoshiro Tsutsui. 

Dauguma atsakiusiųjų buvo ga
na patenkinti savo likimu — tik 13 
proc. iš 4 224 apklaustųjų pagal de
šimties t a škų laimės skalę savo 
gyvenimą įvertino keturiais ar ma-
ž:;i i M . -ku 

Vyrai dažniausiai jaučiasi ma
žiau laimingi už moteris. Taip gali 
būti dėl to, kad vyrų dominuojamoje 
Japonijos visuomenėje jiems tenka 
daugiau socialinių pareigų, savo pra
nešime apie šį tyrimą teigė Y. Tsutsui. 

Apklausos duomenys rodo, kad 
pojūtis, jog esi laimingas, didėja su 
vidutinėmis pajamomis, tatiau turtin
giausių žmonių grupėje jis sumažėja. 
„Atrodo, kad tada, kai žmonės pa
tenkinti savo pajamomis, didesnės 
svarbos įgauna kiti dalykai", — 
pažymėjo profesorius. ELTA 



DRAUGAS, 2005 m. lapkričio 23 d., trečiadienis 

SKALIYBES KELIAI 
AD MELIOREM! 

Mieli Broliai ir Sesės , 

Baigiant savo kadenciją, dėkojame už Jūsų pasitikėjimą, džiaugiamės, 
kad per praėjusius trejus metus pasisekė šiek tiek pasiekti ir bent keliuose 
skyriuose atgaivinti veiklą. Tikimės, kad ateityje bus bandoma įgyvendinti 
šioje kadencijoje išryškintą strategiją padėti skyriams kurt i , pagyvinti veik
lą, ir pri traukti naujų narių. 

A.S.S. Centro vadija 

Metų veiklos apžvalga 
Šiais metais: 
Centro vadija tęsė savo strategi

ją padėti gyvinti skyrių veiklą. 
Po keleto nepasisekusių bandy

mų, š. m. spalio mėn. 14-15 die
nomis suruošėme visuotinį suvažia
vimą Burr Ridge, IL. Suvažiavime 
dalyvavo apie 40 narių dienos metu 
ir apie 70 vakare. Metinėje šventėje 
suruoštoje kar tu su Chicago FSS ir 
Korp! ASD skyriais. Įdomią pro
gramą, Lietuvos prezidento „rinki
mus" (mock elections) pravedė fil. 
Jonas Variakojis; įvairaus amžiaus 
dalyviai labai aktyviai įsijungė ir 
geriau susipažino su dabartine Lie
tuvos padėtimi. Vakare, fil. A. Za-
parackas pasidalino įspūdžiais iš 
savo kelionės, kai lydėjo vizito į 
Latviją metu prez. Bush. 

Sudarėme Nuostatų komisiją 
(senj. Moacir de sa Pereira, fil. Tina 
Buntinienė ir fil. Vytenis Kirve-
laitis), kuri peržiūrėjo jau gana se
niai neperžiūrėtus nuostatus ir re-
guliaminus, ir paruošė naują nuos
tatų ir reguliaminų dokumentą. 

Jame suderino buvusius a tskirus 
keturis dokumentus ir juos kiek ga
lima pritaikė prie šiuolaikinių są
lygų. Visuotiniame suvažiavime dis

kutavome anksčiau pristatytą nuos
ta tų ir reguliaminų dokumentą, 
kuris priimtas su keletu pakeitimų. 
Pagal LSS nuostatus, šis dokumen
tas buvo pristatytas LSS Pirmijai, 
kurio patvirtinimo šiuo metu lau
kiame. Gavus Pirmijos patvirtinimą, 
kuo greičiau naujai priimtus A.S.S. 
nuostatus ir reguliaminus įdėsime į 
skautų tinklalapį, www.skautai . 
com akademikų skyrių. 

Visuotinio suvažiavimo metu, 
Korp! Vytis nariai išrinko tris nau
jus Garbės narius: fil. Leoną Mas-
kaliūną, fil. Algirdą Avižienį ir fil. 
Joną Kronkaitį. ASD narės šiuo me
tu renka Garbės nares savo visuo
tiniame korespondenciniame suva
žiavime. Nuoširdžiais sveikiname 
visus naujai išrinktus Garbės narius 
ir visas būsimas Garbės nares! 

Dalyvavome LSS Tarybos pir

mininko sukviestame sąskrydyje su 
Lietuvos Skautijos ir S tudentų 
skautų organizacijos (Lietuvos aka
demikų) vadovais Kaune; po to 
atskirai posėdžiavome su Lietuvos 
akademikais, kur aptarėme tolimes
nį bendradarbiavimą. Kitas toks 
bendras žingsnis , tai n u t a r i m a s 
bendrai leisti „Mūsų Vytis" žurnalą, 
su b e n d r a i . sudarytu redakciniu 
kolektyvu. A.S.S. šiame kolektyve 
šiuo metu ats tovaus fil. Svajonė 
Kerelytė. Pradėsime su vienu nu
meriu į me tus , pradėsime r inkt i 
prenumeratą ir jei viskas pasiseks, 
netolimoje ateityje stengsimės leisti 
dažniau. 

Dar ka r t ą dėkojame už jūsų 
veiklą ir pasitikėjimą, ir prašome — 
Išsiųskite savo nario mokestį ir 
informaciją dabar! 

Akademin i : :.<<a. 
Marr io t t viešbutį 

s d i u C Z • ar d 3Kiva:zd 'H;arnp iu,až]a. • f- i ' r i p , f. lapkričio 15 d. Burr Ridge 
Gintaro Piačo nuotrauka. 

Tačiau turėjome dar gerą valandą laiko, tai 
nutarėme kitoje nuo rūmų aikštės pusėje 

esančioje lauko kavinėje po pavėsine prisėsti, 
truputį a ts ipūst i ir pasist iprint i . Susiradęs 
pakrašty laisvą staliuką, gurkšnoju patenkintas 
šaltą alutį, o Giedrė dar kur tai vaikštinėjo, gal į 
šalimais esančią krautuvėlę buvo užsukusi, laiko 
veltui ji negaišina. Netikėtai prie šalia esančio 
staliuko, girdžiu kažkas kalba lietuviškai. 

..Kur bekeliautum, šiais laikais visur sutiksi 
tautietį! Labas, — sakau. — ar iš toli atvykote"? 

Sėdėjusieji tautiečiai irgi gerokai nustebo, 
išgirdę mane prakalbusi lietuviškai, nes iki šiol 
vienas tylėdamas gurkšnojau šaltą gėrimą. Prie 
staliuko sėdėjo vidutinio amžiaus vyras, j auna 
moteris, maniau, kad duktė, bet vėliau Giedrė 
tvirtino, kad žmona, o gal ir kokių 10-ties metų 
berniukas. Netrukus turėjo prasidėti sargybos 
pasikeitimo ceremonija. Išsikalbėti plačiau su jais 
taip ir neteko. Bet per keletą minučių paaiškėjo, 
kad jie iš Kauno, jau pervažiavę automobiliu 
Italiją, o dabar pajūriais keliauja toliau į Ispaniją, 
kur rengiasi keletą savaičių paatostogauti prie 
jūros. Jų uošvis kažkur veda statybas. O jis pats 
Kaune verčiasi elektronikos mažmenų prekyba 
bei taisymu — kokius sugedimus, taip ir nebespė
jau sužinoti. Atrodo, prekyba jiems vyksta neblo
gai. Paklausė, ar pas mus Čikagoje daug naujų 
ateivių ir stebėjosi tais, kurie blaškosi po pasaulį, 
dirba neįprastus, pigiai apmokamus darbus, kai 
tuo tarpu, anot jo, kas nebijo darbo, o dar turi 
kokiai specialybei įgūdžių, galėtų ir Lietuvoje 
neblogai pragyventi. Deja, pradėtą įdomų pokalbį 
turėjome nutraukti , nes buvo pats laikas prisi
jungti prie minios, kuri nekantraudama jau laukė 
sargybos keitimo iškilmių, jos nebuvo taip išk
ilmingos, kaip tikėtasi, truko gal porą minučių ir 
publikos turbūt labai nesužavėjo. Ne taip, kaip 
būna Londone prie Buckingham rūmų. 

Kai išsiskyrėme su tautiečiais, iš kitos pusės 
sėdėjusi iš mūsų grupės pora kiniečių, jie buvo iš 
Singapūro, iš tolo sekę mūsų pokalbį, paklausė: 
„Kokia kalba jūs čia kalbėjote"? „Lietuviškai", — 
pasakiau, pridurdamas, kad šie žmones irgi turis
tai iš Lietuvos, mes juos atsitiktinai čia sutikome. 
Vehau keliaudami, ne syk; sėdėjome prie bendro 

Į ŽYDROJO KRANTO 
IR LEVANDŲ KRAŠTĄ 

IUOZAS KONČIUS 
Nr. 8 

stalo su šiais apsišvietusiais kiniečiais. Jie buvo 
gan smalsūs, daug klausinėjo apie Lietuvos kraš
to gyvenimą ir taip pat siūlė, kad kita mūsų ke
lionė būtų į Singapūrą. Prieš palikdami Monaco, 
turėjome dar progą pamatyti Jacąues Cousteau 
geltoną povandeninį laivą, kuriuo jis naudojosi 
savo vandens gilumų tyrinėjimuose, atlikdamas 
daug atradimų, o darydamas bandymus, pasiekė 
vandenų gelmes. 

Paminėsiu vieną ne tik savo, bet ir kitų ben
drakeleivių nepasitenkinimą. Viešbutis isto

riniame viduramžių kultūros centre Avignon, be 
keliautojų žinios, buvo pakeistas, ir mus nuvežė į 
kažkokį miestelį apie 50 km nuo Avignono, ir 
patalpino amerikietiškame „Best "VVestern" mote-
lyje, lygiai tokiame, kokius dažnai pakelėse 
matome Amerikoje. 

Palyginus su viešbu
čiais, kur iuose keliau
j an t teko apsistoti, jie 
buvo daug geresnės rū
šies, bet šis JBest VVes
tern", pasirodė visai ne 
„best" — gan skurdokas, 
o mais tas , kurį vakarie
nei patiekė, buvo tiesiog 
baisus. Kelionės vadovė 
Virginie dėl tokio nema
lonaus viešbučių sukei
timo gerokai jaudinosi 
ir bandė, kiek galėdama 
padėtį švelninti, maty
dama. Kaip šiuo grupe: 
nepraneš tu pakeitimu 
visi buvo nepatenkinti. 
Kelionei pasibaigus. 

pildydami įprastinę įvertinimo formą, keliautojai 
tikriausiai nepraleido nepažymėję savo nepa
sitenkinimo. Reikia pastebėti, kad šis nesusiprati
mas įvyko ne dėl vadovės kaltės, o dėl adminis
tracinių išskaičiavimų. 

Tačiau, nors Avignone ir nebuvome apsistoję, 
šiame mieste praleidome vieną dieną. Žinoma, 
būtų buvę mieliau šiame istoriniame mieste per
nakvoti dvi naktis, kaip programoje buvo įrašyta. 
Vakarais čia vyko įvairūs meno festivaliai, kon
certai bei teatrų pastatymai. Visa, kas tuo metu 
vyko, per dieną senamiesčio centre garsino pro
gramų atlikėjai: dainininkai, muzikantai, juok
dariai, pantominininkai, grojo čigonai bei kitokie 
artistai. Visi jie dalino savo reklaminius lapelius. 

Garsųjį „Pont d' Avignon" (Avignono tiltą j ma
tėme tik iš tolo, važiuodami ekskursiniu t raukinė
liu, galėjome jį ir nufotografuoti. Jeigu būtume 
šiame mieste apsistoję porai naktų, tu-redami dau
giau laiko, būtume galėję iki tilto nueiti an t jo 
pavaikštinėti ir mes, kaip matėme iš tolo ki tus tu
ristus darant. Tiltą mini ir žymusis šio krašto ra
šytojas Alphonse Daudet ^1840—1897) savo lyri
niuose apsakymuose „Lettre de mon moulin" — 
„Laiškai iš mano malūno" bei kituose. 

Bus daug iau . 

•Sv 

Avignon Rasilka Notre Damedes Doms' 

http://www.skautai
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Festivalyje ,,Spalvų orkest rą 
lydėjo sėkmė 

,,Spalvų orkestras" su socialinės apsaugos ir darbo ministre Vilija Blinkevičiute. 
Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Viln ius , lapkričio 22 d. (ELTA) 
— Austrijos mies te Graz vykus iame 
Europos da inų festivalyje su t r ikus io 
intelekto žmonėms pirmą ka r t ą da
lyvavusius Lietuvos atstovus lydėjo 
sėkmė — „Spa lvų orkestro" vokali
nio trio da ina „Mes mylime džiazą" 
pr ipažin ta v iena iš keturių ger iau
sių. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 
„Spalvų orkes t ro" vokalinės g rupės 
pas i rodymas užbaigė pirmąją kon
certo dalį. 

„Įkvėpti šiltos publikos reakci
jos ir gal imybės pasirodyti, da in in in
kai stengėsi judė t i , šokti scenoje. Tai 
buvo ne t ikė ta , nerepetuota, bet pas i 
teisino", — pasakojo orkestro vado
vas Romua ldas Brūzga. 

Jo nuomone, festivalyje Lietuvai 
a ts tovavę dainininkai pasirodė žy

miai geriau nei repeticijose — Da
rius aiškiai tarė dainos žodžius ir la
bai tiksliai išdainavo melodiją, Anta
nas sodriu balsu improvizavo, tyl ias 
Arvydo improvizacijas paįvairino iš
radinga vaidyba. 

Konkurse lietuviai varžės i su 
Austrijos, Belgijos, Estijos, Suomi
jos^ Vokietijos, Vengrijos, Makedoni
jos, Portugalijos, Serbijos, Nyder lan
dų, Jung t inės Karalystės daininin
kais. 

Vienintelį oficialų festivalio ap
dovanojimą vertinimo komisija sky
rė duetui iš Portugalijos. Šioje šalyje 
2007 metais ir bus r eng iamas dvy
liktasis Europos dainų festivalis sut
rikusio intelekto žmonėms. 

Kas dveji metai rengiamo dainų 
festivalio t ikslas — paska t in t i neįga
liųjų muzikinius ta lentus . 

Netikintiems — atskira priesaika 
V i l n i u s , lapkričio 22 d. (BNS) — 

Net ik in tys , Seimo pirmininko pava
duotojo socia ldemokrato Česlovo 
Ju r šėno rūpesčiu , turės atskirą prie
saiką. Se imas antradienį pr iėmė so
cia ldemokrato inicijuotus į s t a t ymų 
pata isų projektus , kuriais n u m a t o 
mas an t r a s i s priesaikos v a r i a n t a s , 
kurio t eks te nėra minimas Dievo 
vardas . 

Iki šiol į s ta tymuose buvo n u m a 
ty tas vienas priesaikos teks tas , su 
išlyga, jog ga l ima prisiekti be pasku
tinio sakinio „Tepadeda m a n Die
vas". 

Tad pare igūna i , no r in tys pri
siekti be pastarojo sakinio, iškilmin
gos ceremonijos metu turėjo brau
kyti priesaikos tekstą. 

Seimui priėmus C. Ju r šėno ini
cijuotas pata isas , pr is iekiant is pa
reigūnas d a r prieš ceremoniją galės 
pasirinkti j am priimtiną priesaikos 
tekstą. 

C. Ju r šėnas viešai deklaruoja 
esantis laisvamanis. Nuo pat neprik
lausomybės atkūrimo į pa r lamentą 
išrenkamas C. J u r š ė n a s pris iekda
mas visuomet naudojasi teise netar 
ti paskutiniojo priesaikos sakinio. 

* A u s t r a l i j o j e p r a s i d ė j u s i a m e 
p a s a u l i o s p o r t i n ė s g i m n a s t i k o s 
č e m p i o n a t e 31-ąją vietą k v a l i f i 
k a c i n ė s e varžybose užėmė bei t a r p 
24 daugiakovės finalininkų nepa te 
ko 24 metų Linas Gaveika. Nebus 
Lietuvos g imnas to ir tarp aš tuonių 
geriausių g imnas tų kiekvieno iš še
šių prietaisų finale savaitgalį. Aukš
čiausią įver t inimą — 8.9 balo — L. 
Gaveika gavo už pratimą a n t skersi
nio, o šešių p ra t imų sumoje sur inko 
49.35 balo. 

* 45 d a l y v i ų S. Ž v i n a k i o a t m i 
n i m o š a š k i ų t u r n y r o n u g a l ė t o j u 
t a p o v i l n i e t i s S ig i t a s S m a i d r y s , 
sur inkęs 8 t a škus . Antroji vieta — 
7.5 taško — at i teko Šiaotiečhu And-
riui Kybar tu i . Po 6 taškus sur inko 
bei trečiąją-penktąją pozicijas pasi 

dalijo Ričardas Valužis iš P lungės , 
šilutiškis Borisas Družininas ir Be
nediktas Pocius iš Gargždų. 

* Šeš t ą perjįjalę iš e i l ė s d v y l i 
kos k o m a n d ų Č e k i j o s v y r u k r e p 
š in io p i r m e n y b ė s e i š k o v o j o Gin
t a r o E i n i k i o Nymburko CEZ ko
manda, namuose 92:78 įveikusi aš
tuntąją vietą užimančią Usč BK S C P 
komandą. Lietuvis nuga lė to j ams 
pelnė 5 taškus . 

* Šeš t ą p r a l a i m ė j i m ą d e š i m 
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 A r v y d o Mac i 
j a u s k o New (}]-\cnn> . .Hornets" ko-
r:.:r.\r;n Svf<r; ,o-f . .Hornets" krepšį-
: . , : ;K,; . 91 103 vnr< 

sumą. Lietuv 
nebuvo registi 
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Kariuomenė min i Įkūr imo 87 ąsias metines 
A t k e l t a i š 1 psl . 

P i r m a s i s Lie tuvos p ė s t i n i n k ų 
p u l k a s p r a d ė t a s steigti 1918 metų 
lapkričio pradžioje. D a r b a s vyko lė
t a i dėl lėšų, ginklų ir a p r a n g o s sto
kos. Ki ta i s metais im ta s i formuoti 
art i leri ją, kavaleriją, aviaciją. Pir
m a s naujokų š a u k i m a s paske lb tas 
1919 m e t ų kovą. J a u 1918 meta i s 
naujos ka r iuomenės l a u k ė p i rmas i s 
i š b a n d y m a s — iki 1920 m e t ų t r uku 
sios Lie tuvos laisvės kovos su rusų 
bolševikais , be rmon t in inka i s ir len
ka is . 

Nepr ik lausomybės m e t a i s Lietu
vos kar iuomenėje buvo 9 pės t in inkų, 
4 art i ler i jos ir 2 kavaler i jos pulkai , 
aviacija i r ka ro technikos dalys — 
paga lb inė kar iuomenė , ku r i ą sudarė 
inžiner i jos , ge lež inkel in inkų, ryš i 
n inkų ir t ranspor to pada l in ia i . 

L i e t u v o s k a r i u o m e n ė a t k u r t a 
n e t r u k u s po to, kai 1990 me ta i s pa
s k e l b t a n e p r i k l a u s o m a Lie tuvos 
Respubl ika . Didelis i š b a n d y m a s ka
r i a m s buvo lemtingosios 1991-ųjų 
sausio dienos. 

Prez idento vadovau jamas gink
luo tąs ias pajėgas daba r suda ro sau
sumos kar iuomenė , oro i r j ū r ų pajė
gos. Lietuvos kar ia i da lyvauja t a r p 
t a u t i n ė s e pratybose ir t a ikda r i škose 
misijose. 

Ver t indamas da r v iener ius ka
r i uomenės metus , ka r i uomenės va
das generolas majoras Valdas Tut
k u s sakė : „Įstoję į NATO lyg iš naujo 
m o k ė m ė s dalykų, kur iuos visada ži
nojome: a tkak lumo ir pas iaukoj imo, 
k a d įvykdytume n u b r ė ž t u s t iks lus . 

P e r tuos m e t u s m e s g r ū d i n o m e savo 
charak te r į , kad šių d ienų dvasioje 
ga l ė tume apgint i ir i šsaugot i p a m a 
t ines ver tybes , ku r ių negal i s u n a i 
k in t i nei ginklai , ne i la ikas" . 

2005-ieji k a r i u o m e n e i — nau jų 
i ššūkių meta i . Š iemet buvo p r a d ė t a s 
v ienas didžiausių šal ies t a r p t a u t i n i ų 
projektų — Lietuvos vadovau jamos 
Afganis tano Goro provincijos a t k ū r i 
mo grupės misija. Si misija — s u d ė 
t i nė NATO t a r p t a u t i n i ų s a u g u m o 
p a r a m o s pajėgų operacijos Afganis
t a n e dal is . 

D a u g i a u nei š i m t a s k a r i ų misi ją 
Afganis tane pradėjo vasarą , g ruo
džio mėnesį juos keis ki t i t a r n y b o s 
d rauga i . Lietuvos k a r i a m s p a t i k ė t a 
s t i p r i n t i c e n t r i n ė s va ldž ios į t a k ą 
provincijoje — padė t i v i e t inėms sau 
gumo s t r u k t ū r o m s k u r t i saugią a p 
l inką ir s tabi lumą, s u d a r y t i t i n k a 
m a s sąlygas va ls tybin ių ir nevy r i au 
sybinių organizacijų veiklai reg ione . 

Šia is meta i s Lie tuvos k a r i a i pir
m ą k a r t pradėjo budė t i NATO grei to
jo reagavimo pajėgose. Pirmąjį p u s 
metį budėjo vandens valymo v iene
t a s , šiuo me tu budi Special iųjų ope
raci jų j u n g i n i o k a r i ų e s k a d r o n a s 
, ,Aitvaras-05". 

Lapkričio mėnesį į NATO Gre i 
tojo reagavimo pajėgų h u m a n i t a r i 
nės pagalbos misiją P a k i s t a n e išvy
ko vandenva los special is tai . Už p u s 
šimčio k i lometrų į š i au rė s r y t u s n u o 
I s l amabad miesto dislokuoti L ie tu 
vos ka r i a i padeda nuo žemės drebėj i 
mo nuken tė jus io regiono gyven to
j a m s . 

Teismui perduota buvusio policijos vadovo byla 

A t k e l t a i š 1 psl . 
Abiem į t a r i a m i e s i e m s s k i r t a 

kardomoji pr iemonė — rašy t in i s pa
s ižadėj imas neišvykti, o G. Beliavs-
kis d a r t u r i nuolat reg is t ruo t i s poli
cijos komisar ia te . 

E . Kaliačių n e m a l o n u m a i už
klupo gegužę dėl žiniasklaidoje j a m 
mes tų ka l t in imų vykdžius savavališ
k a s s t a t y b a s Vi ln iaus ra jone bei 

prieš keler ius m e t u s i šnaudo jus ad
min is t rac in iu a r e š t u n u b a u s t u s a s 
menis įvair iems d a r b a m s savo pr iva
čiose valdose. Dėl pas ta rų jų į t a r i m ų 
buvo p r a d ė t a s ik i te i sminis t y r i m a s . 

Liepos 14-ąją, gavęs C e n t r i n ė s 
medicinos eksper tų komisijos išva
das , jog dėl ligos y ra n e t i n k a m a s t a r 
nybai , E. Kal iačius iš Vi lniaus polici
jos vadovo pareigų p a s i t r a u k ė . 

Teisėjas — detektyvo autorius 
V i l n i u s , lapkričio 22 d. (BNS) — 

Viln iaus 3-iojo apyl inkės te ismo pir
m i n i n k a s Pavelas Borkovskis pa rašė 
ir Maskvoje išleido detektyvą rusų 
ka lba , k u r i a m e kai k u r i e Lietuvos 
te i s in inka i j au atpažino save. „Lizdų 
p lėš ikas" — šitaip p a v a d i n t a s de
t e k t y v a s t a r p teisėjo kolegų susi lau
kė didžiulio susidomėjimo. Du šim
t u s iš Maskvos a t s iųs tų egzemplio
rių j is išdalino b e m a t a n t . 

„Gai la , kad rus i škas knygos va
r i a n t a s išėjo greičiau, nei lietuviš
kas" , — sakė P. Borkovskis . Anot jo, 
dabar , kai Maskvoje buvo išleista 
knyga , j is mato kai ku r iuos t rūku
m u s ir rengiasi gerokai papi ldyt i lie
tuv i šką var iantą . 

Knygoje autor ius fiksuoja ne t ik 
įvykius a r nus ika l t imus , be t ir ban
do a tskle is t i psichologinius aspek
tu s , verčiančius žudikus nusikals t i . 
Joje P. Borkovskio kolegos j au spejo 
įžvelgti vienos didžiulį a tgars į visuo
menėje sukėlusios bylos fragmentų. 

„Tai bandymas a t s aky t i į k lau
sima, koriei maniakai žndo 9 Detek-

:r- = . zia KO 

10 pa t i e s gyvenimo 
maniako , nuken-

iisių ;s£rwenim 

Detektyvo anotacijoje t e i g i a m a , 
kad knygoje nė r a k r u v i n ų s u s i š a u 
d y m ų scenų, t a č i a u s k a i t y t o j a i 
ž ingsnis po žingsnio į t r a u k i a m i į a u 
to r iaus a t l i ekamą tyr imą, k u r i a m e 
jis bando susekt i man iaką , k u r i s su
gebėjo suna ik in t i v isus , su k u r i a i s jį 
suvedė l ik imas . Knygos p a v a d i n i 
m a s — „Lizdų p lėš ikas" — susi jęs su 
man iako va ikys tės pomėgiu — ar
dyti kregždžių l izdus ir p i rma žmog
žudyste . 

P. Borkovskis teisinį darbą d i rba 
nuo 1980 metų. J i s dirbo p r o k u r a t ū 
ros tardytoju, Genera l inės p r o k u r a 
tū ros prokuroru , teisėju, p a s t a r u o 
sius 6 me tus vadovauja Vi ln iaus 3-
iajam apyl inkės t e i smui . 

B ū d a m a s ta rdyto ju , P. Borkovs
kis tyrė pirmąją, vėl iau pakel ių m a 
niaku p ramin to Kazio Jonaič io bylą. 

1984 meta i s m a n i a k a s įvykdė 
pirmąją žmogžudystę ir už ją buvo 
nu t e i s t a s 15 metų nela isvės . Po 12 
metų išėjęs į laisvę ir joje kiek p a b u 
vęs, K. Jona i t i s pradėjo vykdyti n a u 
j u s nus ika l t imus , t a r p kur ių — žiau
r ū s i šp r ievar tav imai , pagrob imai bei 
nužudymai Vilniaus apyl inkėse . U ž 
juos jis buvo n u t e i s t a s iki gyvos gal-

i i o nob ' i f iz :o C.e' \c.s 
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Br rskis. te isė jams uži 
nedraudžia 
ine veikla . 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

A. Merkei — pirmoji moteris 
Vokieti jos kanclerio poste 
Ber lynas , lapkričio 22 d. 

(AFP/BNS) —Angelą Merkei antra
dienį tapo pirmąja moterimi, užė
musia Vokietijos kanclerio postą, ku
ris jai atiteko po du mėnesius tru
kusių politinių kivirčų. 

Per šias sunkias derybas dėl jos 
krikščionių demokratų ir dabar jau 
buvusio kanclerio Gerhard Schroe-
der socialdemokratų valdančiosios 
koalicijos A. Merkei labai pravertė 
išlikimo įgūdžiai, kuriuos ji įgijo 
augdama buvusioje komunistinėje 
Rytų Vokietijoje. 

Bundestagas — žemieji parla-

mąją svajonę — tapti mokytoja. 
A. Merkei vėliau apsigynė dak

taro disertaciją fizikos srityje, o į po
litiką pasuko tik prieš 15 metų, žlu
gus komunistų režimui. 1990 metais 
ji įstojo į Krikščionių demokratų są
jungą (KDS), o per paskutinius rin
kimus prieš susivienijimą buvo iš
r inkta į parlamentą. 

A. Merkei teko kęsti meilią, bet 
globėjišką pravardę „Mergaitė", ku
rią jai davė jos politinis vadovas, bu
vęs kancleris Helmut Kohl. Jis at
kreipė dėmesį į jaunosios politikės 
potencialą ir padėjo jai kilti politinės 

mento rūmai — antradienį balsavi- karjeros laiptais: iš pradžių paskyrė 
mu patvirtino A. Merkei paskyrimą ją moterų bei jaunimo reikalų, o vė-
kanclere, ir ji tapo pirmąja Vokieti
jos vadove, kurios vaikystė ir jau
nystė prabėgo už geležinės uždan
gos. 

Kelių savaičių Angelą, kurios 
pavardė tada buvo Kasner, tėvai iš 
Vakarų Vokietijos Hamburgo miesto 
išsivežė į Rytų Vokietiją, kur jos tė
vas, protestantų pastorius, nuspren
dė dirbti. 

Tenykščiai žmonės prisimena ją 
kaip į mokslus linkusią pavyzdingą 
mokinę, kuriai, kaip krikščioniškos 
šeimos atžalai totalitarinėje valsty
bėje, teko anksti išmokti kompromi
sų ir takto meno. 

Nors ir buvo gabi mokslams, dėl 
tėvo ryšių su Bažnyčia jai buvo už-

liau — aplinkos apsaugos ministre. 
Prieš penkerius metus ši sena

madiška, uoli naujokė iškilo į KDS 
vadovus — tada ji vienintelė išdrįso 
pasakyti H. Kohl, kad šis dėl papir
kinėjimo skandalo atsistatydintų. 

2000 metų balandį vadovavimą 
skandalų krečiamai KDS perėmusi 
A. Merkei buvo laikoma tarpine kan
didate. Tačiau per rinkimų kampani
ją ji įgavo daugiau pasitikėjimo. Nu
galėdama savo drovumą ji vis daž
niau vartojo žodį „aš". 

A. Merkei atsisakė pasinaudoti 
tuo, kad yra moteris, bet vokiečiai 
neišvengiamai savo pirmąją kan-
clerę lygina su buvusia Didžiosios 
Britanijos ministre pirmininke Mar-

kirstas kelias įgyvendinti savo pir- garet Thatcher. 

Kijevo aikštėje Rusija pamatė 
savo nepadorų veidą 

Vilnius, lapkričio 22 d. (BNS) — 
Kremliuje priimta manyti, kad per 
praėjusius metus Ukrainos revoliu
cija diskreditavo save, ir šioje kai
myninėje šalyje iš tikrųjų nėra daug 
ko iš to, kuo didžiuojasi oficialioji 
Maskva, ironiškai teigia rusų polito
logas. 

Pavyzdžiui, ten nėra didelių naf
tos ir gamtinių dujų atsargų, val
džios vertikalės (kyšių ėmimo ir per
dalijimo kelių lygių sistemos), Visuo
menės rūmų ir Nacionalinių pro
jektų įgyvendinimo tarybos, antra
dienį verslo laikraštyje „Vedomosti" 
paskelbtame straipsnyje rašo Nacio
nalinės strategijos instituto direkto
rius Stanislav Belkovskij. 

Užtat yra Ukrainoje tai, ko nėra 
ir negali būti dabartinėje Rusijoje. 

Pavyzdžiui, žodžio laisvė. Bet 
kuriame televizijos kanale, bet ku
riame laikraštyje bet kuris politikas, 
ekspertas ir paprastas pilietis gali 
kritikuoti valdžią taip griežtai, kaip 
jis panori. Ir niekas neskambina į re
dakciją iš prezidento kanceliarijos ir 
isteriškai nereikalauja „nutraukti 
provokaciją". 

Šioje šalyje po revoliucijos yra 
realių galimybių politikos subjek
tams rungtyniauti. 

Opozicinės jėgos — Viktor Janu-
kovič Regionų partija ir Julija Ty-
mošenko „Tėvynė" — dabar pirmau
ja per viešosios nuomones apklau
sas, ir kažkodėl niekas neabejoja, 
kad šie žmonės ramiai dalyvaus rin
kimuose, jų registracijos niekas 

neatšauks, neužkirs kelio į eterį, o 
rėmėjų neareštuos, rašo politologas. 

Ukrainoje, ne taip, kaip Rusi
joje, kartais atleidžiami iš pareigų 
labai svarbūs pareigūnai, įtariami 
korupcija ar nesugebantys efekty
viai vadovauti. 

Pavyzdžiui, taip atsitiko 2005 
metų rugsėjo 8 dieną, kai silpnas ir 
niekam tikęs (Kremliaus vertinimu) 
prezidentas Viktor Juščenko atleido 
Julija Tymošenko vyriausybę, du sa
vo artimiausius padėjėjus ir dar ke
lis ministrus versl ininkus, kurie 
anksčiau gavo portfelius už dalyva
vimą akcijose Nepriklausomybės 
aikštėje. 

Be to, V. Juščenko vis dėlto pa
vyko sustiprinti Ukrainos pozicijas 
pasaulyje. Per praėjusius metus Ki
jevas užėmė pirmaujančios buvusios 
SSRS šalies nišą — o juk visiškai ne
seniai atrodė, kad ši niša amžių am
žiams priklauso Rusijai. 

..Rusijos politinis elitas skaus
mingai reaguoja į įvykius Ukrainoje 
ne tik todėl, kad neteisingai pasirin
ko per 2004 m. rinkimus kandidatą 
ir pralaimėjo, bet ir todėl, kad akci-
jos Nepriklausomybės aikštėje — ir 
viskas, kas vyko po ui išryškino. 
kuo iš esmės skiriasi Rusijos ii Uk
rainos elitas", — rašo S Be-kovskij. 

„Ukrainos Nepriklausom) bės 
aikštė tapo veidrodžiu, kuriame deg
raduojantis posovietinės Rusijos eli
tas, pamatė savo špurtusį, 
rų, baimes ir suktumo p< 
veidą", — rašo autorius. 

E U R O P A 

TALINAS 
Karinė jūrų bazė Talino uoste 

svarbi visai Estijos raidai, pažymėjo 
šalies prezidentas Arnold Ruutel. 
Kalbėdamas iškilmingoje ceremoni
joje, kurios metų karinei jūrų bazei 
buvo įteikta vėliava, prezidentas pa
brėžė, kad šalies karinių pajėgų plė
t ra neįsivaizduojama be šios bazės. 
Sukarintos savanoriškosios organi
zacijos „Kaitseliit" Talino būrio jūrų 
divizionas įteikė bazei kovinę vėlia
vą, kurią pašventino gynybos pajėgų 
vyriausiasis kapelionas. Gynybos 
pajėgų vadas viceadmirolas Tarmo 
Kouts perskaitė vėliavos įteikimo 
liudijimą. Karinėje bazėje yra Esti
jos minininkų divizionas, Baltijos 
šalių karinė jūrų eskadra, karinių 
jūrų pajėgų (KJP) ryšio centras, ben
dra Baltijos šalių KJP ryšio mokyk
la, Estijos KJP mokymo centras, 
taip pat sandėliai. 

ROMA 
Jungtinių Tautų (JT) maisto ir 

žemės ūkio organizacija (FAO) para
gino imtis veiksmingesnių priemo
nių žemės ūkio sistemai neturtingo
se šalyse patobulinti, kovojant su 
badu ir pusbadžiavimu, nuo kurių 
per metus miršta beveik šeši milijo
nai vaikų. Savo metinėje ataskaitoje 
organizacija pranešė, kad pasaulio 
bendrija gerokai atsilieka nuo gra
fiko, vykdydama uždavinius — su
mažinti badaujančiųjų skaičių iki 
2015 metų, užsibrėžtus įvairiuose 
aukščiausio lygio susitikimuose per 
pastarąjį dešimtmetį. Ataskaitoje 
pateikti 2004 metų duomenys. Joje 
sakoma, kad 852 milijonai žmonių 
gyveno pusbadžiu laikotarpiu nuo 
2000 iki 2002 metų. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Senatas vienbalsiai balsavo 

už rezoliuciją, kurioje Rusijos val
džia raginama pakeisti buvusiam 
naftos bendrovės „Jukos" vadovui 

Michail Chodorkovskij ir jo verslo 
partneriui Platon Lebedev įkalinimo 
vietą. Rezoliuciją parengė senato
rius respubl ikonas J o h n McCain, 
taip pa t senator ia i demokratai Jo-
seph Biden ir Ba rak Obama. Sena
toriai p r imena Rusijos baudžiamojo 
kodekso 73-iąjį straipsnį, pagal kurį 
Rusijos nuteist iej i tu r i atl ikti baus
mę tose laisvės atėmimo vietose, ku r 
jie gyvena a r ku r buvo nuteisti , iš
skyrus ypa t ingus atvejus. Tačiau M. 
Chodorkovskij a t l ieka bausmę Čita 
srityje šalia u rano rūdos kasyklos, o 
P. Lebedev — Jama lo Nencų apygar
doje. Senator ių nuomone, ta i — „su
grįžimas prie blogiausios praktikos 
ir sovietmečio pažeidimų". 

JAV prezidento George W. Bush 
adminis t raci ja paragino Kongreso 
Atstovų R ū m u s pasekti Senato pa
vyzdžiu ir a ts isakyt i taikyti Ukrai
nai prekybos apribojimus, įvestus 
dar šaltojo karo laikais. Penktadienį 
Senatas balsavo už tai , kad santy
kiuose su U k r a i n a būtų įgyvendina
ma nuolat inė įpras ta prekybos prak
tika, n e t a i k a n t j a i vadinamosios 
1974 m. Jackson-Vanik pataisos. Si 
pataisa sieja prekybos klausimus su 
daugelyje buvus ių komunis t in ių 
kraštų galiojusia laisvos emigracijos 
varžymo politika. Antradienį minin
čiai „oranžinės revoliucijos" metines 
Ukrainai , kaip ir Rusijai, ši pataisa 
tebegalioja, nors Baltieji rūmai iš es
mės ją ignoruoja, motyvuodami tuo, 
kad abi šalys vykdo būt inus reika
lavimus. 

NEW YORK 
Pr i ta r imo JAV karui Irake verti

nimas šiuo metu smunka sparčiau 
negu ta is laikais , kai JAV kariavo 
Korėjoje ir Vietname, rodo laikraš
tyje „The Chr is t ian Science Moni-
tor" paskelbtas apklausų apie „tris 
didžiausius ka rus , kuriuos JAV ka
riavo po 1945 metų", palyginimas. 
„Per pi rmuosius du ka rus Azijoje 
pritarimo mažėjimas buvo negrįž
tamas procesas, — rašo laikraštis. 
— Tuo t a r p u Irako atveju, bloga 
naujiena prezidentui yra ta, kad pri
tar imas karu i nyksta sparčiau negu 
ankstesnių dviejų konfliktų atveju. 
Pr i ta r imas G. W. Bush vadovavimo 
kare stiliui j au išnaudojo visas poli
tinio kapitalo a t sargas , tu rė tas per
rinkimo metu , todėl jau kyla grėsmė 
pri tar imui visai jo programai". 

Krovimu gabenimas 
laivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pašauiio šalis 
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Paruošia Julija K. 

KALAKUTIENOS LIKUČIAI 
Ką daryt i? 

Padėkos dienos pietūs buvo skanūs, ka lakutas gražiai iškepęs, visi 
priedai — kuo puikiausi. Svečiai išsiskirstė, lėkštės išplautos, liko tik viena 
problema: ką daryti su visa ta kalakutiena, laikinai sudėta į šaldytuvą? 

Galima pašildyti rytojaus pietums, bet ne t rukus visiems mėsos likučiai 
nusibosta (jokiu būdu nenorime jų išmesti). Štai keli receptai, kaip „paslėp
ti" likusią kalakutieną naujuose patiekaluose, kad ji būtų skani , kad būtų 
suvartotas kiekvienas gabaliukas (nepatarčiau išmesti ir kau lų — sudėkite 
į plastmasinį maišelį, sušaldykite, kai virsite viščiuko sultinį, kalakuto 
kaulai duos ypač gerą skonį). 

K a l a k u t i e n o s k e p s n y s 
1 puod. minkštų baltos duonos 

trupinėlių 
2 puod. pieno 
2 truputį suplakti kiaušiniai 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio paprikos miltelių 
3 puod. keptos kalakuto mėsos 

(galima ir viščiuko), supjaustytos 1/4 
colio dydžio gabaliukais 

1/2 puod. virtų žirniukų 
1/4 puod. sukapotų „pimento" 

pipirų 
1 skardinukė „condensed cream 

ofmushroom soup" (padažui) 
Dubenyje sumaišyti duonos tru

pinėlius, kiaušinius, pieną, druską ir 
papriką. Įmaišyti kalakutieną, žir
niukus ir „pimento". Sukrėsti į gerai 
riebalais išteptą keptuvą (9"x5"x8" 
loaf pan). Kepti iki 325° F įkaitintoje 
orkaitėje apie 40 min. Patiekti su iš 
grybų sriubos paruoštu padažu. 

P a d a ž u i : sukrėsti grybų sriubą 
į puodą, įpilti 1/4 puod. viščiuko sul
tinio, pieno arba vandens. 1 vokelį 
„cream of chicken soup" sriubos mil
telių, 1 šaukštą sviesto, 1/8 šaukšte
lio maltų pipirų, 1 šaukštą smulkiai 
sukapotų šviežių petražolių. Ant 
lengvos ugnies, nuolat maišant , 
užvirti ir pakaitinti apie 3-4 min. 
(jeigu padažas bus per tirštas, įpilti 
dar t ruput į vandens) . Pat iekt i 
karštą prie kalakuto kepsnio. 

K a l a k u t i e n o s i r s p a n g u o l i ų 
sa lo tos 

1 skardinukė „whole cranberry 
sauce" 

2 puod. sukapotos, keptos ka
lakuto mėsos 

1 puod. smulkiai sukapotų sa
liero lapkočių 

1/2 puod. kapotų graikinių rie
šutų (walnuts) 

1/4 puod. majonezo 
2 šaukštai citrinų sulčių 
salotų lapų 
Sumaišyti visus produktus. 

Išdalinti ant salotos lapų. Galima 
papuošti petražolėmis ir r iešutų 
puselėmis. 

P a s t a b a : reikia nepamiršti, kad 
žmonės visų pirma „valgo akimis", o 
tik po to burna. Net ir paprasčiau
sias patiekalas, gražiai patiektas, 
yra skanesnis. 

K a l a k u t i e n a su m a k a r o n a i s 
2 maišeliai plačių, plokščių 

makaronų (noodles) 
1 puod. konservuotų (arba 

šviežių) grybų, nuvarvintų 
2 puod. paprasto „balto padažo", 

pagaminto su vištienos sultiniu* 
2 šaukštai sviesto 
1/2 puod. (jeigu norima) suka

potų „pimento" pipirų iš skar
dinukės 

1 c šaukštelio maitų pipiru 
1/2 šaukštelio druskos 

Makaronus išvirti pagal nuro
dymą an t maišelio. Kol makaronai 
verda, į keptuvę sudėt i vieną šaukš
tą sviesto ir grybus, pakepinti, kol 
sviestas pradės putoti ir iš grybų 
pranyks skystis. Pr ieš pat baigiant 
kepti, sudėti „pimento" pipirus. 

Kai grybai bus paruošti , į keptu
vę suberti mėsą, supilti padažą, su
maišyti ir ant lengvos ugnies viską 
pakait inti apie 4—5 min. Makaronus 
nuvarvinti , įdėti 1 šaukštą sviesto, 
išmaišyti, kad visi makaronai būtų 
sviestuoti. Suberti druską ir pipirus, 
sudėti paruoštą kalakutieną ir viską 
sukrėsti į pariebaluotą kepimo indą. 
Iki 350° F įkai t in toje orkaitėje 
pat iekalą kept i 20 min. Pat iekt i 
karštą, papuoštą petražolių lapeliais 
ir „pimento" pipirų gabaliukais. 

* B a l t a s p a d a ž a s . 2 puod. 
viščiuko sultinio; 1 ir 1/2 šaukštelio 
miltų (arba krakmolo); 1/4 puod. 
grietinėlės arba pieno. Miltus su
maišyti su t rupučiu šalto sultinio 
arba pieno, likusį skystį užvirti ma
žame puode, nuolat maišant , supilti 
miltų skiedinį ir užvirti . Jeigu pa
dažas būtų per skystas , dar truputį 
miltų sumaišyt i su vandeniu ir 
pamažu pilti į skystį puode, kol jis 
bus norimo t i rš tumo. 

K a r š t o s k a l a k u t i e n o s 
s a l o t o s 

4 puod. kepto kalakuto, su
pjaustyto gabaliukais 

2 puod. sukapotų saliero lap
kočių 

4 kietai išvirti kiaušiniai, su
kapoti 

2 šaukštai labai smulkiai su
kapoto svogūno 

1 šaukštelis druskos 
3/4 puod. majonezo 
3/4 puod. tirštos „cream o f chi

cken soup"— sriubos iš skardinukės 
2 šaukštai citrinų sulčių 
2/3 puod. kapotų, pagruzdintų 

migdolų (almonds) 
1 ir 1/2 puod. sutrintų bulvių 

drožlių (potato chips) 
1 puod. tarkuoto sūrio (Parme-

san arba Cheddar) 
Sumaišyt i ka lakut ieną , salie

rus, kiaušinius, svogūnus, druską, 
citrinų sultis, majonezą ir viščiuko 
sriubą. Gerai išmaišyti . Gautą masę 
vienodu s luoksniu išdėlioti an t 
9"xl3" dydžio keptuvo dugno. 

Viršų apibarstyt i migdolais, bul
vių drožlių t rupin iukais ir sūriu. 
Uždengti folija ir palaikyti per naktį 
šaldytuve. Prieš pat iekiant į stalą, 
įkaitinti orkaitę iki 400° F ir apkepą 
kepti 20-25 min. 

K a l a k u t i e n o s t r i k a m p i u k a i 
1 :r 1 '2 puod. miltų 
1/4 šaukštelio druskos 
4 šaukšteliai kepimo miltelių 
1/4 šaukštelio tarkuoto muskato 

riešuto (nutmeg) 
2 šaukštai aliejaus (galima ir 

sviesto) 
1 puod. virtų, sugrūstų bulvių 
3/4 puod. keptos kalakutienos 

(gali būti ir viščiukas), smulkiai su
kapotos 

1 kiaušinis 
1/4 puod. pieno 
1 šaukštas sukapotų šviežių 

petražolių lapelių 
papildono sviesto arba aliejaus 
Sumaišyti miltus, druską, kepi

mo miltelius ir muskatą . Sudėt i 
mėsą ir bulvių košę. Kiaušinį su
maišyti su pienu ir supilti į tur imą 
masę — maišyti tik kol susimaišys 
(nepermaišyti). 

Tešlą švelniai paminkyti , iš
ploti, kol pasidarys maždaug 3/4 
colio storumo. Supjaustyti į 3 colių 
dydžio ketvirtainiukus, tuomet kiek
vieną ketvirtainiuką perpjauti 
įstrižai — į t r ikampiukus. Išdėlioti 
an t riebaluotos skardos ir kepti iki 
375° F įkaitintoje orkaitėje 10 min. 
Skardą ištraukti iš orkaitės, kiek
vieną trikampiuką patepti tirpytu 
sviestu (arba pašildytu aliejumi), 
apibarstyti petražolėmis ir kepti dar 
5 min. 

Bu lv ių košė 
Kaip išvirti purią, švelnią, ska

nią bulvių košę? Patariama pasi
rinkti geros rūšies bulves: Idaho, 
russets arba Yukon Gold. Bulves 
išvirti su lupenomis, tuomet truputį 
atvėsinti (kad galėtume į ranką 
paimti), nulupti, sugrūsti rankiniu 
grūstuvu. Nedelsiant įpilti ištirpytą, 
karštą sviestą, tuomet — šiltą pieną 
ir kitus prieskonius, pvz„ druską, 
maltus pipirus, galbūt tarkuotą sūrį, 
kokius nors prieskoninius augalus ir 
pan. 

Popul iar iaus ias pr ieskonis 
Šalavijas, angį. „sage", yra vie

nas švenčių metų dažniausiai varto
jamų prieskonių — tiek šviežias, 
tiek džiovintas. Nors šalavijas yra 
mėtų šeimos augalas, bet jo kvapas 
daug aštresnis , stipresnis (ne visi 
mėgsta šį kvapą, tad, vartojant ša
laviją įdaruose ar ki tur , reikėtų 
pradėti mažais kiekiais). Šalvijas 
Europoje tapo madingas maždaug 
XVI šimtmetyje, o pirmieji imi
grantai iš Europos šalavijo sėklų 
atsivežė ir į Ameriką. 

Receptuose galima džiovintą 
šalaviją pakeisti šviežiais lapeliais, 
ir atvirkščiai. 1 šaukštas šviežių, 
sukapotų šalavijo lapų lygus 1 
šaukšteliui džiovinto šalavijo. 

L e n g v a s t r e č i a s i s p a t i e k a l a s 
1 skardinukė (8 uncijos) suka

potų ananasų (crushed pineapple in 
juice) 

2 puod. verdančio vandens 
2 dėžutės (po 4 uncijas kiek

viena) apelsinų skonio želatinos 
1 ir 3/4 puod. nebesušalusio 

„cool whip" (8 uncijų dydžio dėžutė) 
1 skardinukė mandarinų skil

telių (11 uncijų dydžio) 
1/2 puod. kokoso riešuto drož-

liukių (nebūtinai) 
Nuvarvinti ananasus į puoduką, 

į sultis įpilti tiek šalto vandens, kad 
būtų pilnas puod. skysčio. Želatiną 
ištirpyti verdančiame vandenyje 
(maišyti, kol neliks jokių grūdelių). 
Supilti ananasų sultis su vandeniu. 
Padėti šaldytuve ir leisti sustingti 
iki kiaušinio baltymo t i r š tumo. 
Įmaišyti „cool whip", palaikyti 
šaldytuve 10 min. Įmaišyti manda
rinų skilteles ir kokoso drožleles. 
Sudėti į formą ir palaikyti šaldytuve, 
kol visiškai sustings. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS STASYS CONSTRUCTION 

GREIT PARDUODA 
J Į K — _ _ First Landmark Realtv 

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 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės: ..sidings"', 

.soffits*\ .,decks". ..gutters*\plokšti 
„shingle" stogai: cementas. 

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

SIŪLO DARBĄ 

IŠNUOMOJA 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERT1ME, 
58.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-$710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJAMAS 
atskiras kambarys su baldais 

Summit rajone. 
$350/mėn. 

Tel. 708-476-1155 

(VAIRUS 

* Jauna moteris, turinti patirties pri
žiūrėt! senesnius žmones, turint; doku
mentus vairuojanti kalbanti angliška? 
:eško panašaus darbe Down town arba 
k i t y ~e ^08-656-6599 

* Moteris gaii prižiūrėti vaikus ir pa
gyvenusius žmones arba pakeisti nak
timis Siūlyti jvainus variantus. Tel 815-
609-3465 arba 815-531 -2031 

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 West 95th St , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654J73-581-8654 

ĮVAIRUS 

* Dažytojas ieško darbc gan profes!0^a!'ai 
- ^ebrar:gia sdažyt ;ūsg butą ar -amą 
atlieka vidaus -emorte darbus "e: ""08-606-
5- 92 

Sketefenif sfcjitettf 
t * t 1-77*~SSS-9S00 
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DAR KARTĄ APIE 
ŽMOGAUS KŪNĄ 

Vos prieš keletą mėnesių Mu-
seum of Science and Industry pasi
baigė ilgai trukusi ir itin sėkminga 
paroda „Body Worlds", skirta žmo
gaus kūno tyrinėjimams. Kad lanky
tojų joje netrūko, galima spręsti iš 
to, jog paskutinėmis parodos sa
vaitėmis specialiai dėl šios ekspozici
jos buvo pratęstas muziejaus darbo 
laikas, o paskutines tris dienas iš
tisą parą (taip, dieną ir naktį!) kur
savo autobusas, vežiojantis net ra
dicinių eksponatų pasižiūrėti anks
čiau nespėjusius smalsuolius. 

Gali būti, kad tokia didelė „Body 
Worlds" sėkmė muziejaus vadovus 
paskatino ir toliau tęsti žmogaus 
kūnui skirtų parodų ciklą. Akivaiz
du viena: kad ir kaip daug būtų 
kalbama apie išlaisvėjusią ir įvai
riausių mitų atsikračiusią modernią 
visuomenę, žmogaus kūnas tebėra 
daugiausia aistrų, diskusijų, nesu
sipratimų, žodžiu, įvairiopo dėmesio 
bei susidomėjimo susi laukiant is 
objektas. Todėl nenuostabu, kad toli 
gražu ne taip dažnai kartu dirbantys 
ar bendrų darbo objektų tur intys 
mokslininkai ir menininkai vienodai 
domisi įvairių civilizacijų neatskleis
ta paslaptimi — žmogaus kūnu. 

Netikėta tai, kad naujausioje 
Museum of Science and Industry 
parodoje „The Living Heart: Cardio-
vascular Images by Alexander 
Tsiaras", vieno žmogaus sudėtingo ir 
profesionalaus darbo dėka, menas ir 
mokslas susilieja tam, kad pateiktų 
dar vieną būdą, kaip iš arč iau 
pažvelgi į žmogaus kūną — įvairias 
prasmes generuojantį mokslo ir 
meno objektą, patį savaime tapusį 
kultūriniu reiškiniu. 

Tarptautiniu mastu pripažintas 
niujorkietis fotožurnalistas, daili
ninkas, rašytojas bei mokslininkas 
A. Tsiaras Čikagoje pristato 75 sau 
lygių neturinčius darbus, kur iuos 
vienija iš pirmo žvilgsnio abstrakt i 
tema — žmogaus širdis. Ir technika, 
ir ojekto t raktavimas, ir parodos 
tikslai suvienija mokslą bei meną, 
todėl, nors nėra netikėta A. Tsiaras 

darbus išvysti meno galerijose, Mu
seum of Science and Industry, atro
do, iš t iesų t i nkama vieta tokio 
pobūdžio tyrinėjimams eksponuoti. 

A. Ts iaras yra organizacijos, 
pavadintos „Anatomical Travelogue, 
Inc.", įkūrėjas, prezidentas bei gene
ralinis direktorius. Ši organizacija 
užsiima moksliniais tyrimais, kurių 
t iks las y ra kūrybiškai pr i s ta ty t i 
visuomenei žmogaus kūną, sutei
kiant ne vien tik estetinį pasitenki
nimą, bet ir apčiuopiamų žinių apie 
žmogaus fiziką, anatomiją bei svei
katą. Organizacijos darbuotojai , 
vadovaujami A. Tsiaras, sudėtingais 
rentgeno, ultragarso bei skenavimo 
įrenginiais , naudodami specialiai 
tam tikslui sukurtas ar patobulintas 
kameras, fotografuoja savanorių (iš 
kurių nemaža dalis yra „Anatomical 
Travelogue" darbuotojai) kūną iš 
išorės, ir, kiek tik įmanoma, iš vi
daus. Gauti dvimačiai vaizdai ap
dorojami kompiuterių programomis, 
kol gaunami ryškūs, kompiuterinės 
grafikos programomis atl iktus „fan
tas t in ius" piešinius p r imenantys , 
paveikslai. Skirtumas tik tas , kad 
šiuo atveju žiūrovas, ma tydamas 
spalvotą širdies audinio tekstūrą, 
subtilų kapiliarų foną bei šonkaulių 
„rėmus", gali būti t ikras, jog mato 
realaus žmogaus kūno dalis, kur ob
jektyvų mokslinį vaizdą papildo sub
jektyvia menininko akimi pamaty
tas vaizdinys. 

Žiūrint į A. Tsiaras darbus, frazė 
„vidinis grožis" įgauna kitą — ne
įprastai pažodinę — reikšmę. Įvai
riausios širdies fotografijos — nuo 
ką t ik gimusio kūdikio iki net rukus 
mirsiančio seno žmogaus — įtaigoja, 
kad „pažodinis" žmogaus vidus yra 
gražus. Taip pat nepamirš tamas ir 
edukacinis momentas — dalis vaiz
dinės žmogaus širdies istorijos pri
mena, kad tai, kas A. Tsiaras dar
buose yra „negražu", yra nesveikos 
mitybos bei nesveiko gyvenimo būdo 
padarinys. 

Monika Bončkutė 

SKELBIMAS 

IEŠKOMA LAIMA MATULEVIČIŪTE (LAIMA MATULA). Laima yra 
duktė a.a. Stasės Matulevičienės, mirusios 2003 m. spalio 19 d. 
Pažįstančius Laima, arba žinančius kur ji gyvena, prašom pranešti 
testamento vykdytojams: Pranui Ceponkui, tel. 416-233 5249 arba 
Teodorui Stanuliui tel. 416-231-4937, mobilus tel. 416-879-4937, fak
sas 416-769-1524 (Max VVest Realty Inc.), arba rašyti: T. Stanuliui, 81 
Norseman St. Toronto, Ont. M8Z 2P7, Canada. 
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Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 
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c-anry: 815-363-9595 
wofx or ve: 54:-. J"? 

www.illinoispain.com 
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KARDOLOGAS-ŠIRaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių Egų specialistai 
ARAS ŽUOBA M D 

AWU UGOŠ -W(>!IRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te!. 815-74--322C 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Vidaus figos 
EDMUNDAS VČ3NAS. M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

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

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

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

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

630-941-2609 

POPIEŽIUS PRANEŠĖ APIE POSINODINĮ 
DOKUMENTĄ 

Spalio 23 d. per Viešpaties ange
lo maldą popiežius Benediktas XVI 
padėkojo pasibaigusio Vyskupų sino
do na r i ams už „intensyvų darbą 
broliškos bendrystės dvasia". Iš 
apmąstymų, liudijimų, patirčių bei 
pasiūlymų būsiąs parengtas posino-
dinis dokumentas Eucharistijos 
tema. Tekstas turėsiąs atsižvelgti į 
skirtingas aplinkybes pasaulyje bei 
išryškinti „katalikiškos" pasaulinės 
bendrijos profilį. Ši bendrija, pasak 
popiežiaus, pašaukta „kultūrų dau
gyje" gyventi pamat in iu tikėjimo 
slėpiniu — Dievo įsikūnijimu ir at
pirkimu, kurie Eucharistijoje yra 

gyva tikrovė. 
Toliau popiežius Eucharistijos 

metų ir „pasaulinės Bažnyčios sek
madienio" proga akcentavo vidinį 
misijos ir Eucharistijos ryšį. Misija 
ir Evangelijos skelbimas galiausiai 
esą „meilės, tarsi sukoncentruotas 
Švenčiausiajame Sakramente, ske-
lidimas". Kas priima Kristų per 
Komuniją, tas negali šios dovanos 
pasilaikyti sau, bet privalo ją per
duoti kitiems „drąsiai liudydamas 
Evangeliją, tarnaudamas vargstan
tiems žmonėms bei atleisdamas". 

BŽ, 
2005 m. Nr. 20 

Margumynai 

KAD PLAUKAI BŪTŲ GARBANOTI 
Prancūzų mokslininkai, nustatė, 

kuo skiriasi tiesus plaukas nuo ban
guoto. Todėl jie mano, kad galima 
sukurti ir vaistus, kurie verstų ly
gius plaukus garbanotais, rašo laik
raštis „The Daily Telegraph". Be to, 
jie tikisi, kad pavyks sustabdyti plau
kų spalvos blukimą ar net atkurti 
pirmykštę pražilusių plaukų spalvą. 

Eksperimentuodami firmos 
JL'Oreal" laboratorijoje, mokslinin
kai nustatė , kad plauko maišelis, ku
ris odoje siekia 4 mm gylį, garbano
tų žmonių būna susirietęs, o europie
čių ir azijiečių — tiesus. Kai augda
mas plaukas lenda iš odos, jo mai

šelis įgyja folikulo pavidalą. „Jei 
folikulas būna lenktas, tai ir plaukai 
sukasi, — aiškino plaukų biologijos 
specialistas Bruno Bernard. — Ligi 
šiol mokslas negalėjo paaiškint i , 
kodėl plaukai raitosi". 

Tiesa, kol kas tyrėjai neatrado to 
„paslaptingo jungiklio", kuris kon
troliuoja folikulo formą. Tačiau B. 
Bernard mano. kad jau galima imtis 
tyrimo, kaip galima būtų hormonais 
ar vaistais keisti plauko formą. „At
siranda galimybių pamėginti biolo
giniais metodais ištiesinti garbano
tus plaukus, arba priešingai", — 
pabrėžė jis. BNS 

TELEFONAI KANALIZACIJOS VAMZDŽIUOSE 
Nuleidžiami į unitazus mobilieji 

telefonai kelia grėsmę Helsinkio 
kanalizacijai. Suomijos sostinėje ir 
jos priemiesčiuose vis daugiau mo
biliųjų telefonų baigia savo amžių 
kanalizacijoje, praneša komunaline 
bendrovė „Helsinki Water", kuri 
aptarnauja daugiau kaip vieną mili
joną šeimų. 

Tačiau neįmanoma pasakyti, ar 
telefonai į kanalizaciją patenka atsi
tiktinai, ar yra sąmoningai išmetami. 
Bendrovė nepateikia tikslių duome
nų, bet Suomijoje, kur yra 4,8 mln. 

abonentų, galima numanyt i , kad 
tokių incidentų neretai pasitaiko. 

Kitose šalyse ši problema taip 
pat aktuali. Pavyzdžiui, Didžiojoje 
Britanijoje kasmet į kanalizaciją 
patenka 600,000 mobiliųjų telefonų. 

Vikinmakio vandens valymo sto
tyje Suomijoje kasmet surenkama 
tūkstantis tonų kietų atliekų, kurioms 
išvesti reikia 200 sunkvežimių. Be 
mobiliųjų telefonų, čia randama įde
damų dantų protezų, žaislų, fotoa
paratų, žibintuvėlių ir dar daug 
kitokių smulkių daiktų. ELTA 

http://www.illinoispain.com
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Lapkričio 27 d. 1:30 v. p.p. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 
įvyks sakralinės muzikos valanda. 
Koncertą, padedant JAV LB Le-
monto apylinkės valdybai, ruošia 
vargonininkė Solveiga Palionienė 
kartu su solistėmis Nida Grigala
vičiūte, Genovaite Bigenyte, Nijole 
Penikaite ir smuikininke Dainora 
Petkevičiūte. Meditacijas skaitys 
Nerijus Šmerauskas. 

Adventą pradėsime 
vargonų koncertu 

Kunigo A. Palioko, SJ, idėja, 
pradėti Adventą vargonų koncertu, 
įkvėpė Solveigą parinkti programą, 
pagrįstą liturginiais metų laikais. 
Koncertui neatsitiktinai buvo pasi
rinkta geriausiai tai atspindinti J. S. 
Bacho muzika. Liturginis kalendo
rius — visuotinis Romos Katalikų 
bažnyčiai. Sakralinė muzika yra 
neatsiejama liturgijos dalis. Kon
certas prasidės Adventu, po to seks 
Kalėdų, Gavėnios, Didžiosios savai
tės, Velykų ir Sekminių liturginių 
laikų muzika. Nors toks bendras 
koncertas kartu su solistėmis ir 
smuikininke rengiamas pirmą kar
tą, Solveiga tiki, kad koncertas 
pavyks. 

Vargonininkė 
-

Vargonininkė Solveiga Palionie
nė pasakoja, kad į JAV iš Lietuvos ji 

Lapkričio 27 d v 

sekmadienį, 3 vai. p.p. 

Jaunimo centre 

pirmą kartą p a s i r o d y s 

Lietuvos vals tyb in io operos 
ir baleto tea t ro sofistas 

ARŪNAS DINCELIS 

Akompanuos 
Manigirdas Motekait is 

Bilietus ga l ima Įsigyti 
„ Seklyčioje' ' 
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Solveiga Palionienė 

atvyko prieš trylika metų kartu su 
šeima. Iš pradžių tikėjosi, kad neil
gam, bet taip susiklostė aplinkybės, 
kad teko ilgesniam laikui apsistoti, 
įleisti šaknis svetingoje žemėje. 
Pradžioje, kaip ir visiems, buvo sun
ku, bet kartu su vyru eidami petys 
petin, pamažu apsiprato. Dirbti pra
dėjo bažnyčioje, kur Solveiga groda
vo vargonais, o jos vyras giedodavo. 
Vyras visada norėjo, kad Solveiga 
siektų daugiau, todėl skatino ją 
mokytis. 

Jų gyvenime svarbų vaidmenį 
suvaidino draugystė su kunigu 
Antanu Saulaičių, SJ, iš kurio Sol
veiga sužinojo apie Indianoje esančią 

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje 
pranešimas 

ČIKAGOS UNIVERSITETE DISKUTUOTA 
TARPTAUTINIO ŠVIETIMO TEMA 

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius Čikagos 
valstybiniame universitete lapkričio 17 d. dalyvavo apskrito stalo diskusijo
je tarptautinio švietimo tema. 

Lietuvos generalinis konsulas susirinkusiems universiteto dėstytojams 
ir studentams papasakojo apie Lietuvos kelią į Europos Sąjungą ir NATO, 
JAV lietuvių bendruomenę ir jos indėlį \ Illinois valstijos vystymąsi, Lie
tuvos ir JAV ryšius. A.Daunoravičius supažindino klausytojus su Lietuvos 
švietimo sistema ir studijų Lietuvoje galimybėmis. 

„Ne šalies dydis, o jo žmonės lemia, kokį pėdsaką šalis palieka tarp
tautinėje bendrijoje", - savo kalboje pabrėžė Lietuvos generalinis konsulas. 

Apskrito stalo diskusijoje dalyvavo Arijos, Australijos, Bulgarijos, 
Ekvadoro, Indijos, Izraelio, Meksikos, Nyderlandų ir Pietų Afrikos genera
liniai konsulai Čikagoje. 

Šv. Juozapo kolegiją, kurioje buvo 
galima studijuoti liturgiją ir sakra
linę muziką. Solveiga per dvi sa
vaites sugebėjo pasiruošti ir išlaikyti 
egzaminus. Dar Lietuvoje intensy
viai mokiusis muzikos, Amerikoje 
gyvendama netoli Čikagos, kiek
vieną dieną važinėdavo į Indianą, 
kurioje toliau tobulino savo muzikos 
žinias. Vėliau studijavo vargonų 
atlikimą pas vieną geriausių Ame
rikos vargonininkų dr. Phillip Ge-
ring, Valparaiso universitete. 

Dabar Solveiga studijuoja teolo
giją. Ji džiaugiasi, kad bažnytinė ap
linka ją pakylėja. Čia ji randa daug 
bendraminčių. 

Jau devyni metai Solveiga Pa
lionienė dirba pastoracinį darbą 
Kristaus Paėmimo į Dangų baž
nyčioje, kur yra atsakinga už liturgi
ją ir sakralinę muziką. Dirbant tokį 
darbą, kiekvieną dieną tenka susi
durti su žmonių džiaugsmu ir skaus
mu. Solveiga mano, kad tikėjimas ir 
pagalba savo artimui taurina žmo
gaus sielą. 

Trumpa vargonų 
istorija 

Vargonai, labai senas muzikos 
instrumentas, su kurio istorija norisi 
trumpai supažindinti. Žodis „var
gonai" yra kilęs iš graikiško „orga-
non" — įrankis. Manoma, jog vargo
nai atsirado prieš penkis tūkstan
čius metų Kinijoje. Jų prototipas — 

šengas, muzikos instrumentas, kuris 
susidėdavo iš bambukinių vamzdžių, 
į kuriuos pūsdavo tiesiogiai, o garsą 
reguliuodavo užspausdami oro dė
žutėje esančias skylutes. Tokius var
gonus, kokius matome dabar, su
galvojo graikas Ktesibijoso, kuris 
gyveno III amžiuje pr. Kr. Pir
miesiems vargonams garsui valdyti 
buvo naudojamas vanduo, bet kai 
vietoj vandens buvo pradėtos nau
doti oro dumplės, vargonai paplito 
po visą Romos imperiją. Vargonai 
buvo naudojami pokylių, gladiatorių 
kautynių metu. Netrukus vargonai 
paplito dar plačiau, po Bizantijos 
imperiją, Rytų arabų šalis... 

Vargonai, kaip muzikos instru
mentas bažnyčiose, buvo įteisinti 
popiežiaus Vitalianus VI amžiuje. 
Paplito jie Karolio Didžiojo dėka IX 
amžiuje, kadangi jis savo rūmuose 
pasistatė vargonus, taip pat padėjo 
juos pastatyti ne vienoje bažnyčioje. 
Žinoma, kad XIV amžiuje buvo 
nešiojami ir dideli nekilnojami varg
onai. Formavosi įvairūs vargonų 
statybos bruožai, keitėsi vargonų 
stiliai. XVT-XVII amžiais atsirado 
šiaurės Vokietijos mokykla, kurios 
vargonai pasižymėjo dydžiu ir galin
gu skambėjimu. Su šios mokyklos 
vargonais buvo susijęs ir žymus var
gonininkas Johan Sebastian Bach — 
kompozitorius, rašęs muziką var
gonams. 

Dalia Kavaliauskienė 

Andrius Šajauka iš Rokiškio. Jis mokosi Šio miesto „Romuvos" gimnazijos 
vienuoliktoje klasėje. 2003 m. baigė Rokiškio moksleiviu kūrybos ir darbo 
centro Dailės skyriaus šešerių metu kursą. Rokiškio rajone 20O4 m. orga
nizuotame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių 
istorija" A. Šajauka laimėjo pirmą vietą. 
Kviečiame visus lapkričio 25 d , penktadienį, 7 vai. v. atvykti j parodos 
„Atgimusi Lietuva" atidarymą. 
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LR SEIMO IR JAV LB KOMISIJOS POSĖDŽIAI 
VILNIUJE (1) 

Atkelta iš 3 psi. 
Ar yra nustatyti parametrai, 

pagal kuriuos reziduojantys kon
sulai yra įpareigojami juos sekti? Ar 
konsulai yra apmokami ir gauna ins
trukcijas šiuo reikalu, prieš išvykda
mi į jų paskirtą darbo vietą? Gal 
būtų galima gauti sąrašą, kokiais 
klausimais užsienyje gyvenantys 
lietuviai gali su konsulu bendrauti? 
Viceministras paaiškino, jog kon
sulatai nėra informacijos centrai, 
biurai ar kokia nors labdaringa orga
nizacija. Konsulai turi gan konkre
čias funkcijas — padėti Lietuvos 
piliečiams, bet tik tais atvejais, kai 
jie patys sau negali padėti. Iš tiesų, 
informaciją, apie kurią kalba komisi
ja, galima atrasti įvairiuose kon
sulatų tinklalapiuose. Lietuvos kon
sulinis darbo reglamentas yra grin
džiamas 1963 m. Vienos konvencija 
dėl konsulinės teisės ir ji prieinama 
per internetą, anot viceministro 
„spustelėjus mygtuką". Pakurstytas 
parlamentarės I. Degutienės, jog 
toks veiklos sąrašas — atmintinė — 
yra reikalingas, viceministras Pet
rauskas sakė perduosiąs visus pagei
davimus „pagal adresą". Paskutinė 
kalbėtoja diskusijoje apie Lietuvos 
konsulatus užsienyje buvo D. Puš-
korienė, kuri nusiskundė nekoky
bišku konsulato darbu Čikagoje ir 
norėjo žinoti, kodėl oficialiai rinkti 
tarybos nariai neturi tiesioginio 
ryšio su konsulatais ar ambasada. Ji 
skundėsi, kad niekada nėra gavus 
kvietimo dalyvauti minėjimuose, nes 
jai buvo pasakyta, kad ji „ne visai 
garbinga" ir „nepasiekusi to lygio, 
kad mane kviestų". 

Toliau kalbėtoju buvo pakvies
tas D. Matulis. 

Mokslininkas Daumantas Matu
lis 11 metų gyveno JAV, ten įsigijo 
daktaro laipsnį, buvo aktyvus JAV 
LB narys, Philadelphia apylinkės 
pirmininkas, ir prieš grįžtant jam į 
tėvynę nuolatiniam gyvenimui, ke
letą metų dirbo Johnson & Johnson 
įmonėje. Jis pasidalino savo įspū
džiais ir bėdomis, kurios užklupo dar
be, grįžus į tėvynę. Pasidalino su ko
misija apie biurokratinius labirin
tus, norint įsigyti, kaip jis sakė: 
„vieną galingą prietaisą" laboratori
jai, kurioje jis šiuo metu darbuojasi. 
Tas galingas prietaisas nėra niekuo 
ypatingas, nes jis savo laboratorijoje 
JAV turėjo jų penkis, o naujasis, kai 
bus pristatytas, turės aptarnauti 20. 
Nors pinigai aparatūrai pirkti buvo 
asignuoti iš ES 2004 metų rugsėjį ir 

aparatūra turėjo būti atvežta pra
ėjusį gruodį, bet jos dar laboratorija 
neturi ir greičiausia bus pristatyta šį 
gruodį. Kitas klausimas, kuriam ne
gali gauti atsakymo, ar moksli
ninkai pirkdami prietaisus savam 
darbui, turi mokėti PVM, ar ne. 
Vadinasi, mokslinis darbas atsiliko 
vienais metais. Papasakojo ir kitų 
kuriozinių situacijų apie atsiskaity
mus, paraiškų rašymus ir kitas biu
rokratines plonybes. Kita labai jaut
ri vieta grįžtantiems mokslininkams 
yra laisvų vietų stoka. Nors buvo 50 
mokslininkų, norinčių grįžti, bet jis 
buvo vienintelis, kuriam atsirado 
darbo vieta. Daumanto Matulio ma
nymu, kol neišspręsim tokių ir pa
našių problemų, bus labai sunku 
užangažuoti mokslininkus sugrįžti. 
Jam užtruko kelis metus, kol atrado 
tinkamą darbovietę. Matulio už
klaustas, ar centras norintiems su
grįžti gali suteikti detalią informaci-
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ją, Žilvinas Beliauskas užtikrino, 
kad visos žinios pas juos yra ir jie 
gali padėti visokiais atvejais bei 
patarimais. 

Kanados LB Krašto valdybos 
vicepirm. Vida Stanevičienė savo 
kalboje pasveikino susirinkusius ir 
padėkojo už kvietimą dalyvauti po
sėdžiuose. Papasakojo apie Kanados 
lietuvių įsikūrimą ir jų indėlį, ats
tatant nepriklausomybę. Aptarė šeš
tadieninių mokyklų problemą, pa
žymėdama, jog yra stygis kvalifi
kuotų mokytojų. Nors jų Kanadoje 
yra, bet jie negali mokytojauti, nes 
Lietuvos Švietimo ir mokslo minis
terija išvykusiems iš Lietuvos moky
tojams neišduoda pažymų, kad Lie
tuvoje iš jų nebuvo atimta teisė mo
kytojauti. O be tos pažymos jie ne
gali dirbti lituanistinėse mokyklose. 
V. Stanevičienė siūlė Lietuvos valdi
ninkams įvertinti darbą, kurį padarė 
Siaurės Amerikoje gyvenantys lietu
viai ir pasiūlė, kad būtų paskirtas 
žmogus, kuris rūpintųsi išeivijos, 
tiksliau — Šiaurės Amerikos — Lie
tuvių Bendruomenių švietimu. Vice
pirmininkė savo kalbos pabaigoje 
išreiškė pasitikėjimą, kad Lietuvos 
ir siaurės Amerikos lietuviai kalba 
viena kalba, galvoja viena mintimi, 
žiūri į tą pačią pusę ir neužmiršta, 
jog yra išaugę iš tų pačių šaknų. 

Pabaigai komisijos nariai grįžo 
prie kai kurių jau diskutuotų klau
simų ir užbaigė šios dienos posėdį, 
kalbėdami apie procedūrines taisyk
les komisijos posėdžių metu. 

Bus daugiau 

Margumynai 

AR BEETHOVEN BUVO APSINUODIJĘS ŠVINU 
Vokiečių kompozitoriaus Ludvvig 

van Beethoven kaukolės fragmentų 
analizė patvirtino, kad jis daugelį 
metų kentėjo nuo apsinuodijimo 
švinu, kuris gali paaiškinti šiurkštų 
jo elgesį, pranešė tyrinėtojai. „L. van 
Beethoven tikėjosi, kad vieną dieną 
paaiškės, kodėl jis elgiasi būtent 
taip", — teigė Paul Kaufmann, kau
kolės fragmentų savininkas, pasko
linęs juos Beethoven studijų centrui 
California San Jose mieste, „Kartais 
jis būdavo piktas ir nedraugiškas. 
Mūsų tyrimo rezultatai gali tai pa
aiškinti. — sakė jis. — Dabar mes ži
nome, kad tai buvo jo kančių prie
žastis". 

10-ojo dešimtmečio pabaigoje 
atlikti L. van Beethoven plaukų 
kuokšto tyrimai parodė, kad prieš 
savo mirtį jis buvo apsinuodijęs švi

nu, tačiau naujausi kaukolės tyrimai 
atskleidė, kad apsinuodijimo pasek
mes jis jautė ilgą laiką. „Iš plaukų 
mėginio negalima daryti jokių išva
dų. Šios analizės rezultatai yra kur 
kas svarbesni", — sakė L. van Beet
hoven tyrinėtojas ir biografas May-
nard Solomon, nedalyvavęs kaukolės 
tyrime. 

Mokslininkai iki šiol negali at
sakyti, kaip L. van Beethoven apsi
nuodijo švinu, tačiau minėto centro 
direktorius VVilliam Meredith mano, 
kad šis metalas į kompozitoriaus or
ganizmą galėjo patekti nuo švininių 
statinių, kuriose jo laikais būdavo 
gabenamas geriamasis vanduo. 

Kaukolės fragmentai buvo pa
imti per L. van Beethoven autopsiją 
1863 metais ir nuo tada priklausė 
keturioms kartoms. P. Kaufmann, 

Mielai Mamytei, Močiutei ir Promočiutei 

A t A 
ONAI BARZDIENEI 

mirus, dukteris NIJOLĘ STELMOKIENĘ, žentą PO
VILĄ, JŪRATĘ IVINSKIENĘ su šeimą, sūnų AR
VYDĄ ir šeimą, anūkę DALIĄ TRAKIENĘ, jos vyrą 
MARTYNĄ ir jų šeimą, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

v 

Dana ir Vytautas Šarkai 
Jonas ir Dawn Eringiai 

Andrius ir Nicole Eringiai 

Viešpačiui pašaukus 

A f A 
JONĄ KAZLAUSKĄ, 

žmonai STASELEI, dukrai RITAI, sūnums ROMUI, 
ANDRIUI ir jų šeimoms, linkėdami dvasinės stip
rybės, reiškiame giliausią užuojautą. 

Kazimiera ir Kazys Bradūnai 
Elena, Vaiva ir Audrius Aglinskai 

Loreta Bradūnienė ir vaikai 

PADĖKA 
f T i 

Mūsų mylimam ir nepamirštamam suirai, broliui, anūkui 

Af A 
JULIUI PAULIUI REKAŠIUI 
2005 m. spalio 14 d., tragiškai žuvus, liūdesio bei skausmo 

dienose patyrėme daug nuoširdumo iš giminių, draugų ir 
pažįstamų. 

širdingai dėkojame kun. Jauniu i Kelpšai už maldas kop
lyčioje, šv. Mišių atnašavimą ir prasmingą pamokslą laidotuvių 
dieną bei palydėjimą į amžino poilsio vietą ir suteikusi mums 
dvasinę paramą nelaimės valandose. 

Dėkojame ir kun. Algirdui Paliokui, pasišventusiam metus 
laiko aukoti šv. Mišias už a t a Juiiuką. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems Carl Sandburg High School, 
Century Junior High ir Meadow Ridge School mokytojams, 
klasės mokiniams, draugams bei Sandburg Eagles futbolo spor
to klubo treneriams Knutson ir Olsen, ir komandos draugams, 
apsilankiusiems koplyčioje. 

Dėkojame Algimantui Barniškiui, jau t r ia i giedojusiam baž
nyčioje. 

Dėkojame solistei Gabriel Smith už giedojimą ir smuikinin
kams Oscai šeimai už jų įspūdingą grojimą. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Labai nuoširdžiai dėkojame visiems, atsiuntusiems gėlių 

puokštes, gausiai aukojusiems šv. Mišioms ir organizacijoms. 
Dėkojame už pareikštas užuojautas spaudoje, laiškais ir as

meniškai. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems pagerbusiems velionį atsilan

kymu į koplyčią ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą. 
Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald Petkus už rū

pestingą patarnavimą. 
Visiems, įvairiais būdais mūsų skausme mus atjautusiems, 

paguodusiems, ar maldoje ramybės prašiusiems, tariame nepa
mirštamą nuoširdų ačiū. 

Visiems, visiems paliksime visuomet dėkingi. 

L i ū d i n t i š e i m a 

gyvenantis California Danville mies
te, du 7 cm ilgio gabaliukus perėmė 
iš savo senelės, mirusios Prancūzi
joje 1993 metais. 

Beethoven tyrimų centras, kuris 
skelbiasi vienintelia tokia institucija 
visoje Šiaurės Amerikoje, kaukolės 

fragmentų neeksponuoja. „Tai yra 
žmogaus kūno liekanos. Kai kurie 
žmonės ir kai kurios kultūros gali 
įsižeisti", — pažymėjo šio centro 
etikos specialistas Noam Cook. L. 
van Beethoven mirė 1827 metais nuo 
kepenų ligos. BNS 
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• Mie l iems ska i ty to jams p r a 
nešame, kad Padėkos dieną, ketvir
tadienį, (lapkričio 24 d.) ir penkta
dienį (lapkričio 25 d.) ^Draugo" re
dakcija nedirbs. Trečiadienį išeis 
šeštadienio, lapkričio 26 d., la ikraš
čio numeris su literatūriniu priedu. 

• „ M i e l a s Lietuvių fonde, s u p a 
garba ir padėka už Jūsų garbingus 
darbus. Su linkėjimais vieningai ne
pavargti darbuose Lietuvos ir lietu
vių gerovei", - šiuos žodžius ir 500 
dol. įnašą atsiuntė Patricia Nelia 
Paulauskaitė. Kviečiame visus įsi
jungti į Lietuvių fondo narių šeimą, 
o fondo nar ius savo įnaša is ją 
stiprinti. Mūsų adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

• L a p k r i č i o 25 d., p e n k t a d i e n į , 
7 vai. v. PLC, Lemont, muzikinė -
satyros grupė ,,ŠA" paskutinį ka r t ą 
rodys savo programą „Visur gerai , 
kol mūsų nėra". Bilietai parduodami 
parduotuvėje „Lietuvėlė" ir kavinėje 
„Bravo". 

• P e n k t a d i e n į , lapkričio 25 d., 
7 vai. v. Balzeko lietuvių kul tūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski, Chicago, 
bus rodomas filmas „Sveikas, J ėzau 
gimusis". apie stebuklingą kūčių 
vakarą ir jo lietuviško šventimo t ra
dicijas. Filme vaidina „Tarpdurio" 
teatras, dainuoja Sigutė Tr imakai tė . 
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

• JAV LB L e m o n t o a p y l i n k ė 
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 vargonininkė Solveiga Pa
lionienė, solistės: Nida Gr iga la
vičiūtė, Genovaitė Bigenytė, Nijolė 
Penikaitė ir smuikininkė Dainora 
Petkevičiūtė. Tuoj po Mišių, 12 vai. 
p.p., PLC didžiojoje salėje bus pie
tūs. Bilietus įsigysite paskambinus 
tel. 630-257-2330 (Milda) a rba tel. 
708-974-0591 (Irena). 

• Lapkr i č io 27 d., s e k m a d i e n į , 
3 vai. p.p. Jaunimo centre vyks 23-
oji Premijų šventė. Šventės pirmoje 
dalyje pagerbsime žurnal is tą Ro
mualdą Kriaučiūną, dailininką Vy
tautą Virkau, muziką Antaną Skri
dulį, režisierę Iloną Čiapaitę, radijo 
darbuotoją Kazį Gogelį, t a u t i n i ų 
šokių mokytoją Antaniną Bulotienę. 
Specialia padėka bus a t ž y m ė t a s 
Pranas Zapolis. Šiais metais į premi
jų įteikimo šventę atvyksta Lietuvos 
Respublikos kultūros viceministras 
Faustas Latėnas, kuris atveža spe
cialius atžymėjimus. Koncer tuos 
solistas Arūnas Dingelis iš Lietuvos. 
Bilietus į šventę galima įsigyti 
„Seklyčioje". Kaina - 10 dol. J a u 
nimui iki 12 metų — nemokamai. Po 
renginio — vaišės. 

• Mažosios L i e t u v o s l i e t u v i u 
draugija Čikagoje su Šaulių sąjun
gos daliniais ruošia Tilžės Akto 87-
erių metų sukakties visuomeninį 
paminėjimą šį sekmadienį, lapkričio 
27 d. 2 vai. p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. Iškilmių invokaci-
ją skaitys vyskupas Hansas Dum-
pys. Istorinio akto deklaraciją skai
tys jaunimo atstovė Gabrielė Auš-
raite. Paskaitą „Mažoji Lietuva be
sikeičiančioje laiko tėkmėje" skai tys 
Algis Regis. Meninėje dalyje — 

„Spindulio" taut inių šokių ansamb
lis. Po programos — kavutė ir paben
dravimas. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti . 

• Č i k a g o s l i e t u v i u T a u r a g ė s 
klubo met in i s sus i r ink imas įvyks 
gruodžio 1 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus nar ius gau
siai dalyvauti . 

• V i s u s k v i e č i a m e d a l y v a u t i 
Kalėdinėje mugėje, ku r i įvyks 
gruodžio 3-4 dienomis, šeštadienį ir 
sekmadienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. 
p.p. PLC didžiojoje salėje. Norintys 
užsisakyti s talus prekių pardavimui, 
prašome kreiptis į Aldoną Palekienę 
tel. 708-448-7436. 

• J a u n i m o centro t r a d i c i n ė va
karienė įvyks š. m. gruodžio 4 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 3 vai. 
p.p. šv. Mišias už mirusius centro 
nar ius ir rėmėjus a tnašaus kun. 
Antanas Gražulis, SJ. Mišių metu 
giedos Margar i ta ir Vaclovas Mom-
kai . Men inę programą at l iks dr. 
Vilija Kerelytė ir Algimantas Bar-
niškis . Bus gardi vakar ienė , lai
mingų bilietų t raukimas . Maloniai 
kviečiame užsisakyti svečių stalą ar 
pavienes vietas . Tel. pasiteiravimui: 
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba 
708-636-6837 (Anelė Pocienė). 

• Š i u m e t u gruodž io 4 d. Šv. An
tano parapijoje rengiamas 87 metų 
Lietuvos ka r iuomenės a tkūr imo 
minėjimas. Programoje: 10:30 vai. r. 
šv. Mišios šv . Antano bažnyčioje, šv . 
Mišias a tnašaus vyriausias Šaulių 
sąjungos išeivijoje kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas. 12:15 vai. parapi
jos salėje — akademija. Žodį tars 
Šaulių sąjungos išeivijoje vadas 
Mykolas Abarius. Meninę programą 
praves muzikas Stasys Sližys. Mi
nėjimą rengia Detroit ramovėnai, 
ta lk inant Švyturio jūrų kuopos šau
liams, Dar iaus ir Girėno klubui bei 
birut ietėms. Organizacijos dalyvau
j a su vėl iavomis. Gausia i daly
vaukime šiame svarbiame minėjime, 
ku r i ame pagerbs ime mirus ius ir 
žuvusius bei nukankin tus mūsų kar
ius, šaulius ir par t izanus. Lapkričio 
23-oji yra J ų diena, ir mes prieš Juos 
lenkiame savo gaivas. 

• L i e t u v i u r a š y t o j u d r a u g i j o s 
kalėdinis pobūvis įvyks gruodžio 10 
d., šeštadienį, 1 vai. p.p. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečiami kalė
dinėj nuotaikoj praleisti šią popietę. 
Malonėkite registruotis tel. 708-974-
4742 (Daiva Karužaitė) 

• JAV LB S o c i a l i n i ų r e i k a l u 
taryba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Čikagoje kviečia visus į kasmetinį 
labdaros vakarą š. m. gruožio 10 d. 
6:30 vai. v. „Seklyčioje" (2711 W. 
71st. S t r ee t , Chicago, IL). Jūsų 
laukia skani vakarienė bei tradicinė 
prel. Juozo Prunskio premijos įteiki
mo ceremonija. Meninę programą 
atliks Stasė Jagminienė su talki
ninkais. Auka — 30 dol. Maloniai 
kviečiame dalyvauti . 

• K a l ė d i n i s k o n c e r t a s P a l a i 
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje 
yra tapęs tradicija. Šiais metais jis 
įvyks gruodžio 11 d. 1:30 vai. p.p. 
Programoje: misijos choras, vado
vau jamas J ū r a t ė s Lukminienes , 
vaikų choras „Vyturys", vadovauja
mas Dar iaus Polikaičio, solistės bei 
:r.>tr-iT^fP.".;iS;;sta: P' pamaldų PLC 
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i a! ne pirmas režisieres nonos Uapaitės pastatytas spektaklis Čika
go je . Š; karta režisierė ir a k t o r e kviečia žiūrovus pabuvot i Palangoje. 
Palanga yra Palanga Čia r jūra ir meilė, ir įvairiausi nuotykiai, o kartais 
ir kurioziškos situacijos. 

Bilietai parduodami „Seklyčioje". Bilieto kaina - 10 dol. 

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

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Chicago, LL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

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

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

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

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd.; 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

didžiojoje salėje bus pietūs, o po 
pietų — koncertas. Bilietai parduo
dami nuo lapkričio 27 d. prie įėjimo į 
bažnyčią arba juos galima užsisakyti 
paskambinus Irenai Jakštienei tel. 
815-588-0494. 

• Genovai tė B ige ly tė , Lijana 
Kopūstate-Pauletti, žinomos solis
tės, Ričardas Šokas, muzikas ir var
gonininkas, Rima Polikaitytė, flei-
t is tė, Dainora Petkevičiūtė, smui
kininkė, — visi šie talentai dalyvaus 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos choro Kalėdiniame koncerte. 
Koncertas įvyks gruodžio 11 d. 1:30 
vai. p.p. Po pamaldų 12 vai. bus pie
tūs , po pietų — koncertas. Bilietai 
pietums ir į koncertą parduodami 
nuo lapkričio 27 d. prie įėjimo į 
bažnyčią. Taip pat juos galima už
sisakyti paskambinus Irenai Jakš
tienei tel. 815-588-0494. 

• M a ž o s i o s L ie tuvos 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 rašiniu, ševiotu bruk
tu terminu ir pavadinimu. Prašome 

siųsti aukas adresu: Mažosios Lie
tuvos fondas, 908 Rob Roy PI., 
Downers Grove, IL 60516. Tel. pasi
teiravimui: 630-969-1316. 

• L i e t u v i ų m e n o a n s a m b l i o 
„Dainava" 60-mečio sukakties proga 
ruošiamas leidinys/programa. No
rintys pasveikinti ir paremti LMA 
„Dainava", 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. 

• U n i o n Pier Lietuvių draugija 
rengia tradicines kūčias sekmadienį, 
gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michigan 
laiku). Kūčios įvyks Šventos Marijos 
parapijos salėje, 718 W. Buffalo St. 
(Hwy 12), New Buffalo. Visi apylin
kės lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti ir prisidėti prie šventės. Tel. 
pasiteiravimui: 269-469-4477 (Regi
na Vaitkienė). 

• G r u o d ž i o 19 d. 10 vai. v. te le
vizijos kanalu WTTW11 bus rodo
mas filmas apie XVII a. Lietuvos 
baroko perlą — Pažaislio vienuoly
ną. Apie tai jau skelbia ir amerikie
čiu televizijos programų leidinukai. 


