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D. Grybauskaitė išrinkta Metų komisare 

D. Grybauskaitė sako kalbą apdovanojimo įteikimo ceremonijoje. EPA nuotr. 

Vilnius , lapkričio 30 d. (BNS) — 
Lietuvos į Europos Komisiją (EK) 
deleguota Dalia Grybauskaitė iš
rinkta 2005-ųjų Metų komisare. 

D. Grybauskaitė buvo vienintelė 
nominuota naujųjų ES šalių narių 
atstovė ir vienintelė moteris. 

Pasak apdovanojimus įsteigusio 

nepriklausomo savaitraščio „Euro-
pean Voke", šis t i tulas D. Grybaus
kaitei sute ik tas už „neišsenkančias 
pastangas reformuoti ES biudžetą, 
siekiant kuo didesnę jo išlaidų dalį 
skirti tyr imams, plėtrai ir kitoms 
veikloms, galinčioms paspart int i ES 
konkurencingumą", 

„Nesu įvairių rinkimų ir kon
kursų entuzias tė ir dirbau ne dėl ap
dovanojimų, tačiau būti išskirtai iš 
25 komisarų, t a rp kurių yra ir labai 
patyrusių, j au ne pirmą kadenciją 
dirbančių kolegų — malonus profe
sinės veiklos pripažinimas", — sakė 
už ES biudžetą bei finansinį progra
mavimą atsakinga D. Grybauskaitė 
po antradienio vakare įvykusio ap
dovanojimo ceremonijos. 

D. Grybauskaitės teigimu, šis 
apdovanojimas galėtų būti signalas 
tiems, kas vis dar bando skirstyti ša
lis nares į senbuves ir naujokes. 

„Man suteiktas Metų komisaro 
vardas — t am t ikras patvirt inimas, 
kad vadinamųjų naujųjų šalių atsto
vai geba ne tik ne blogiau, bet labai 
dažnai — geriau, sparčiau, aktyviau 
ir kūryb ing iau dirbti kasd ien ius 
darbus ir spręsti neretai iškylančias 

Prezidentas abejoja, ar koalici ja ga l i d i r b t i 
Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 

Prezidentas Valdas Adamkus abejo
ja, ar dabartinė valdančioji keturių 
partijų koalicija gali dirbti kartu. 

„Po socialdemokratų partijos 
prezidiumo posėdžio sprendimo pre
zidentui kyla klausimas, ar valdan
čiosios koalicijos partneriai sugebės 
toliau dirbti, ar bus išlaikyti koalici
jos sutartyje numatyti susitarimai", 
— trečiadienį sakė prezidento ats
tovė spaudai Rita Grumadaitė. 

Valdančiosios Socialdemokratų 
partijos (LSDP) prezidiumas antra
dienį deklaravo paramą savo vado
vui, premjerui Algirdui Brazauskui, 

ir jo atsistatydinimo atveju pagrasi
no pasitraukti iš valdančiosios koali
cijos. 

„Socialdemokratai pasiryžę 
dirbti koalicijoje Lietuvos žmonių la
bui, tačiau jeigu ministrui pirminin
kui Algirdui Brazauskui dėl sąmo
ningo jo puolimo būtų sutrukdyta 
tęsti darbą, socialdemokratai pasi
trauks iš Seimo daugumos ir koali
cinės Vyriausybės", — rašoma LSDP 
prezidiumo pareiškime. 

Socialdemokratų pareiškimas 
antradienio vakarą nedelsiant iš
siųstas valdančiosios koalicijos part
neriams — Darbo partijai, Naujajai 

sąjungai bei Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungai. 

„Čia ženklas mūsų partner iams, 
kad suprastų, jog mes rimtai nusi
teikę — arba dirbame, arba nedir
bame. Tai ne šantažas, tiesiog mes 
sąžiningai pasakome, kad tokiomis 
sąlygomis kyla grėsmė koalicijai", — 
LSDP prezidiumo pareiškimą ko
mentavo partijos pirmininko pava
duotojas Česlovas Juršėnas . 

Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas tuo tarpu įsitikinęs, kad 
koalicija gali ir net privalo dirbti 
kartu. 

Nuke l ta į 6 psl. 

A. Zuoko oponentai kuria naują parti ją 
Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) 

— Opozicinės Liberalų ir centro są
jungos (LiCS) vadovo Artūro Zuoko 
oponentai skelbia kuriantys naują 
partiją. 

Apie naujos politinės jėgos kū
rimą oficialiai pranešta trečiadienį 
Seime surengtoje spaudos konferen
cijoje. 

„Mūsų bandymas burti viena-
minčius yra bandymas iš esmės pa
keisti nusistovėjusią tvarką Lietu
vos politinėje sistemoje", — sakė 
parlamentaras Eligijus Masiulis. Jis 
yra Liberalų frakcijos, kuri vienija iš 
LiCS pašalintus ir pasitraukusius 
parlamentarus, seniūno pavaduoto
jas. 

Eligijus Masiulis 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Partijos steigimo deklaraciją bei 
iniciatorius planuojama paskelbti 
gruodžio viduryje. Steigiamasis par

tijos suvažiavimas numatytas kitų 
metų vasarį. 

E. Masiulis tikino, jog naujos po
litinės jėgos kūrimas nebus „me
chaninis Liberalų sąjungos atkūri
mas". 

„Tai yra naujos politinės jėgos 
kūrimas. Mes jaučiame paramą ne 
tik iš senųjų liberalų, bet ir iš tų 
žmonių, kurie iš viso nedalyvavo po
litikoje. Mes kuriame naują politinį 
darinį, kurio pagrindinės vertybės 
— liberali programa ir jos centre 
esantis žmogus", — sake Liberalų 
frakcijos seniūno pavaduotojas. 

Pasak E. Masiulio, naujoji parti
ja skirsis savo programinėmis nuos
tatomis Nuke l ta į 6 psl . 
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kritines situacijas", — pabrėžė D. 
Grybauskaitė. 

Metų komisaro t i tului be D. 
Grybauskaitės buvo nominuoti dar 
keturi EK nariai — plėtros komisa
ras suomis Olli Rehn, už vystomąjį 
bendradarbiavimą ir humanitarinę 
pagalbą atsakingas komisaras bel
gas Louis Michel, vidaus rinkos ir 
paslaugų komisaras airis Charlie 
McCreevy ir EK vicepirmininkas vo
kietis Gunter Verheugen. 

Siame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniuose. 
Religijų įvairovė. 
Nūdienos būtinybė — 
suvokti skirtybes. 
Gydytojai, ar reikia jų 
klausyti? 
Kitu žvilgsniu: valia 
neskaityti prastos 
spaudos. 
Pagerbti JAV LB 
Kultūros tarybos 
laureatai. Lietuvos 
Dukterų rudens pietūs. 
Prichvatizacijos 
raugulys. 
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Valiutų santykis 
1 USD — 2.928 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

JAV VAKARŲ PAKRANTĖS 
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ 

KONFERENCIJA 
Nespėjom nei apsidairyti kaip 

pralėkė dar vieneri metai ir JAV LB 
Švietimo taryba vėl sukvietė visas 
mokytojas į konferenciją. Ankstų 
spalio 30-osios rytą šv. Mišios pa
skatino pakylėtai ir darbingai pra
dėti ilgą darbo dieną. Lietuvių tau
tiniuose namuose susirinko 19 mo
kytojų iš Los Angeles ir San Diego 
l i tuanist inių mokyklų. Konferencijos 
pradžioje sveikinimo žodį tarė JAV 
LB Šviet imo ta rybos pirmininkė 
Dalilė Polikaitienė. 

Los Angeles Šv. Kazimiero litu
anist inės mokyklos vedėja Marytė 
Newsom pris tatė pirmąją prelegentę 
Nijolę Gierš t ik ienę , atvykusią iš 
Čikagos, kuri j au daugelį metų dėsto 
va ls tyb inėse mokyklose. Nijolė 
Gierštikienė yra pedagogikos mokslo 
mag i s t r ė . Ta rp t au t in io humani 
tarinio bakalaur ia to darbuotoja ir 
p r i ty rus i l i t uan i s t inės mokyklos 
mokytoja. P re legen tė skaitė pas
kaitą „Teatrinių elementų naudoji
mas klasėje". Bene rimčiausia prob
lema l i tuanist inėse mokyklose yra 
tai, kad mokinukai susirenka tik 
vieną kar tą savaitėje ir gausią dės
tomą medžiagą reikia pateikti kuo 
efektyviau, kuo įdomiau, kad vaikai 
užsidegtų ir aktyvia i dalyvautų 
pamokoje. Monotoniškas gramatikos 
prat imų pildymas, sausi istoriniai 
faktai dažnai n u m u š a ūpą mūsų 
mokinukams. Todėl visas mokytojas 
labai sudomino N. Gierštikienės 
pas iū ly ta metodika apie skaitovų 

teatrą. Skaitovų teatro pagrindinė 
mint is yra pakartotinis teksto 
skaitymas, naudojant mimiką ir ges
tus . Tekstas scenarijui gali būt i 
par inktas iš įvairiausių sričių: 
grožinės literatūros, dokumentinių, 
mokslinių straipsnių, netgi iš gra
matikos taisyklių. Tai iškart buvo 
pademonstruota, padalinus pavyz
dinį scenarijų apie lietuvių kalboje 
vartojamus dvibalsius. Improvizuo
tai pačių mokytojų suvaidintas epi
zodas visoms pakėlė nuotaiką ir 
t ikrai ilgam įsiminė. Daugkartinis 
teksto skaitymas, ruošiantis savo 
vaidmeniui, padeda geriau suprasti 
informaciją, gerina atmintį ir yra 
daug patrauklesnis mokymo meto
das vaikams. 

Konferencijos dalyvės atliko dar 
vieną praktinę užduotį. Mokytojos 
buvo suskirstytos į 5 grupes, kurių 
kiekviena turėjo sukurti scenarijų 
dokumentinės literatūros pagrindu 
ir jį suvaidinti. Taip visos galėjome 
įsitikinti, kad ir „sausa" informacija, 
datos, vardai gali būti daug įdomiau 
ir efektyviau pateikti. N. Gierš
tikienė taip pat pasidalino naudinga 
metodologine medžiaga — schemo
mis ir diagramomis, kurios leidžia 
pavaizduoti idėjas ir padeda rašinių 
rašymui. 

Po pietų antrąją konferencijos 
dalį pradėjo Los Angeles šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos moky-
toia Gaile Radvenvte-Havden. Jos 

JAV Vakarinio caKrašc 
30 d. Su gėlėmis — c 

aaiyvės š.m. spalio 
štikienė. 

pasKaitos tema Duvo „rviases apanka 

ir mokinių elgesys". Prelegentė pasi
dalino savo patir t im apie discipliną 
klasėje ir paaiškino bei praktiškai 
pademonstravo „Minčių žemėlapį". 
Norint vaikus sudrausminti , labai 
svarbu aiškiai apibrėžti taisykles 
klasėje, užrašyti visos dienos darbot
varkę ant lentos, tikrinti ir įvertinti 
namų darbus, suteikti pasirinkimo 
galimybę atliekant užduotis, ir, ži
noma, nepamirš t i šilto pagyrimo 
žodžio už pastangas bei gerus rezul
tatus. Visos aktyviai dalyvavo dis
kusijose apie mokinių elgesį. 

Konferencijos pabaigoje Los An
geles Šv. Kazimiero mokyklos moky
tojos Indraja Šulcaitė ir Ina Vyš
niauskienė pasidalino įspūdžiais iš 
mokytojų tobulinimosi kursų Dai
navoje ir supažindino su R. ir T. 
Varnų, mėgėjų tea t ro Lietuvoje 
vadovų, mintimis bei idėjomis apie 
spektaklių kūrimą klasėje. I. Vyš
niauskienė pasidalino mintimis apie 
mokykloje devintos.klasės mergaičių 
pastatytą ir suvaidintą spektaklį 
„Eglė — Žalčių karalienė". Po tiek 
daug pateiktų naujų idėjų buvo 
smagu visoms mokytojoms susiburti 
į ratą, pažaisti l inksmus mokykli
nius žaidimus ir pas iprakt ikuot i 

„SKaitoviu teatras" moky to ju konferenci joje. Iš kairės: Daina Konferencijos dalyvės iš kairės: Dalia Paškevičienė, Žydra 
Žemai ty tė , Audronė Žemaitai t ienė, Violeta Gedgaudienė, van der Sluys, Danguolė Varnienė, Vitalija Virbukienė, 
Marytė Nevvsom ir Jūratė Venckienė. Laimutė Cajauskienė. 

TRUMPAI 
—, - . — — 

R u o š i a K ū č i a s 
Ashville, North Caroline, gyve

nant iems lietuviams ruošiamos Kū
čios, penktadienį, gruodžio 16 d., 6 
vai. vak., St. Joan of Are parapijos 
patalpose. Pasi teirauti galima pas 
Audrą Alksninytę-Holden tel 828-
255-7913. 

I) a 1 y v a u j a pa r o d c >j v 
š iuo metu Valley Arts Center 

galerijoje Chagrin Falls, OH, vyksta 
Cleveland ir apylinkių dailininkų 
34-oji metinė paroda. Joje premijuo
tas Nijolės Palubinskienės grafikos 
darbas . Paroda tęsis iki gruodžio 
16 d. 

Dail. Nijolė Palubinskienės kū

riniai taip pat rodomi žymiojoje Cle- se, 7544 28th Ave, NE Seatt le . 
veland Pentagon galerijoje. Paroda Vaišės suneštinės, o dovanas reikia 
atidaryta š.m. lapkričio 22 d., pava- patiems tėveliams parūpinti — jas 
dinta „Holiday show". įteiks Kalėdų senelis. 

Kalėdinis pobūvis 
Colorado LB apylinkė gruodžio 

17 d. Fraternal Order of Eagles salė
je (1151 S. Galena Str.), Aurora, 
ruošia kalėdinį pobūvį vaikams su 
Kalėdų seneliu nuo 3 iki 5 vai. p.p., o 
suaugusiems su vakariene ir šokiais 
7 vai. vak. 

Kaledu ogi u t*' 
Seattle, WA, lietuviukams Ka

lėdų eglutė įvyks gruodžio 3 d. 
Gandžio ir Lindos Mažeikų namuo-

Lankysis poetas 
Universi ty of Washington 

(Seattle) gruodžio 8 d. lankysis poe
tas prof. Tomas Venclova ir skaitys 
paskaitą „Vilniaus kultūrinė mito
logija" Parrington Hali Forum kam
baryje. Lietuvių sus i t ik imas su 
poetu T. Venclova vyks gruodžio 7 d. 
Mikšių namuose. Svečias kalbės apie 
savo poezijos knygą ..Winter Dia-
logue". 

lietuviškais švariakalbes. Visa tai 
mokytojos galės pritaikyti savo 
klasėse. 

Konferencija baigėsi bendra da
lyvių nuot rauka ir mokomosios 
medžiagos pasidalijimu. Visos mo
kytojos vieningai sutarė, kad šios 
mokytojų konferencijos yra puiki 
proga pasidalinti savo patirtim ir 
rūpesčiais, pasisemti naujų žinių, 
prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo 
JAV. Už šią galimybę esam dėkingos 
JAV LB Švietimo tarybai, Lietuvių 
fondui, Šv. Kazimiero mokyklos tėvų 
komitetui, LB Los Angeles apylin
kės valdybai, bei Lietuvių tautinių 
namų vadovybei ir pirmininkui 
Aloyzui Pečiuliui. 

Dr. Ina Vyšniauskienė 
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NŪDIENOS BŪTINYBE 
SUVOKTI SKIRTYBES 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Teisininkas Kęstutis Čilinskas 
savo straipsnyje „Žmogaus teisių 
gynimas — visada kam nors ne
mielas?" („Bernardinai", 2005.11.03) 
rašo: „Gerai politiškai orientuotas 
oponentas man primins, kuo skiriasi 
JAV nuo stalininės Sovietų Sąjun
gos, o I rakas nuo Lietuvos". 

Nesiimu teigti kiek esu „gerai 
orientuotas politiškai", tačiau nuo
monę apie minėtus skirtumus susi
dariau palaipsniui. Laisvės kovų, 
nelaisvės Gulage, sovietmečio, Sąjū
džio ir III Respublikos metais ta 
nuomonė kristalizavosi, bet iš prin
cipo nepasikeitė. Teisininko klausi
mai provokuoja kur kas išsamesnį 
atsaką, bet straipsnio apimtis ribota. 
Be to, numanau ką autorius turi 
omenyje. Esu linkęs laikytis JAV 
lietuvių išeivijos politiko, Oklaho-
mos universiteto profesoriaus Vy
tauto Stasio Vardžio (1924—1993) 
maksimos — svarbu siekti ne žvelgi
mo į vieną tašką, o žiūrėjimo viena 
kryptimi. 

Ėmiausi atsakymo dar ir todėl, 
kad netrukus minėsime Kariuome
nės dieną. Straipsnio autorius griež
tokai įspėja: „Bet Lietuva, smerk
dama k i tus , neturi užmiršti , jog 
pasiuntė savo karius į Iraką padėti 
karinę agresiją vykdančioms valsty
bėms". 

Kuo skiriasi JAV nuo 
Sovie tų Sąjungos? 

Esminių skirtybių rastųsi labai 
daug. tačiau gvildenama tema bene 
geriausiai tiktų paminėti tokį skir
tumą. Abi šalys dalyvavo Antrajame 
pasauliniame kare. Ir vienos, ir kitos 
šalies karinės pajėgos vykdė karines 
operacijas. Buvo išvaduojamos Ver
machto užkariautos svetimų valsty
bių žemės, buvo okupuojamos priešo 
teritorijos. 

Amerikiečiai visose laikinai 
užimtose teritorijose atlikdavo de-
nacifikaciją ir išvesdavo iš jų savo 
kariuomenės dalinius. Nėra faktų, 
rodančių, kad JAV būtų prisiskyrusi 
sau išvaduotą kraštą ar okupuotą 
priešo teritorijos dalį. 

Sovietų politika buvo diame
traliai priešinga. Visose svetimose 
teritorijose išstūmus Vermachto 
dalinius, buvo vykdomos masinės 
represijos vietinių gyventojų atžvil
giu ir kuriamos marionetinės vy
riausybės. Sovietų armija „pamirš
davo" po „išvadavimo" išeiti namo 
arba labai vėluodavo tai padaryti. 
Baltijos šalys po reokupacijos vėl 
buvo prijungtos prie sovietų imperi
jos. Skaudu, bet verta priminti 
Rytprūsių ar Kurilų salų likimą. 
Kremliaus propaganda skelbė, kad 
susigrąžinamos „senosios rusų že
mės" (iskonno russkije zemli, rus.). 
Nukariautuose Rytprūsiuose visi ten 
užklupti gyventojai, tarp jų daug 
baltų kilmės mūsų gentainių, buvo 
išžudyti arba ištremti. Visi vieto
vardžiai ir net hidronimai buvo 
surusint i , susovietinti. Tai grobi
kiškos politikos juodieji vaisiai. 

O kuo skiriasi Irakas nuo Lie
tuvos? Daug skirtumų, bet nagri
nėjamos temos požiūriu, bene ryš
kiausias skirtumas butų nedraugiš
ka politika kaimynių šalių atžvilgiu. 
Irakas 1980 m. užpuolė Iraną ir 
kariavo iki 1988 m. 1990 m. Irako 
kariuomenė įsiveržė į Kuveitą ir jį 

okupavo. Irako tautos čia nieko 
dėtos. Diktatoriaus valia lėmė agre
siją. Verta būtų paminėti ir Islamo 
bei Krikščionybės esminės svarbos 
skirtumus, bet tai geriau padarytų 
religijotyros specialistas atskiru 
analitiniu straipsniu. 

Antroji Lietuvos Respublika 
buvo nusiteikusi palaikyti geros 
kaimynystės santykius su visomis 
kaimynėmis valstybėmis, bet Vil
niaus krašto laikinas praradimas, o 
vėliau Stal ino-Hit lerio suokalbis 
niekais pavertė Lietuvos siekimą 
visapusiškų lygiaverčių santykių su 
kaimynėmis. 

Dvejopa okupacijos 
sąvoka 

Okupacija yra dvejopa. Viena, 
kai šalis agresorė, vykdydama 
imperinę grobuonišką politiką, oku
puoja šalį, o po to imasi represijų — 
naikina, tremia užkariautos šalies 
gyventojus. Tarptaut inė teisė tai 
kvalifikuoja kaip sunkius karo ir 
genocido nusikal t imus, kuriems 
nėra senaties. 

Besiplečiančios globalizacijos 
sąlygomis, žymiai padidėjo ABC 
(a tominio-bakter io log in io-chemi-
nio) ginklų išplitimo grėsmė. Bran
duolinio ginklo atsargų sukaupta 
tiek daug, kad jų pakaktų daugelį 
kartų sunaikinti ne tik Žemės gaub
lio civilizaciją, bet ir visa kas gyva 
mūsų planetoje. Tokia nūdienos tik
rovė. Pasaulis gyvena ginklavimosi 
pusiausvyros sąlygomis, balansuo
damas prie susinaikinimo ribos. 

Yra okupacijų, kurios neišven
giamos. Aktyvėjanti teroristų veikla 
kelia didelį pavojų tarptaut in iam 
stabilumui ir taikai . Jeigu į jų 
rankas patektų ABC masinio naiki
nimo ginklai, kiltų neatidėliotinas 
poreikis neutralizuoti potencialią 
grėsmę. Tokios t ikimybės lengva 
ranka negalima nubraukti . Pasek
mės būtų katastrofiškos visam pa
sauliui. Su terorą remiančia ar vyk
dančia valstybe dar galima derėtis 
iki ultimatumo. Bet valstybė negali 
derėtis su jokių moralinių skrupulų 
ar tarptautinės teisės normų nepri
pažįstančia teroristų grupe. Tai pri
lygtų šantažuojamos šalies vyriausy
bės moralinei kapituliacijai. Bet 
kurios demokratinės valstybės poli
tinė vadovybė turė tų imtis visų 
įmanomų priemonių apsaugančių 
savo piliečius nuo teroristų išpuolių. 
Antraip ji turi pas i t raukt i , kaip 
negebanti atlikti svarbiausios savo 
funkcijos — užtikrinti savo šalies 
piliečių saugumą. 

Gynybos s t r a t e g i j a 
p a s i k e i t ė 

Teroristai, susprogdindami pre
kybos centrą New York mieste, nu
žudė kelis tūkstančius taikių pilie
čių. Šis išpuolis privertė pakeisti 
atgrasymu paremtą gynybos strate
giją. Karinė galia turėjo rodyti vals
tybei — galimai agresorei, kad už
puolimo atveju sulauks triuškinan
čio atsakomojo smūgio. Tačiau ku
rios šalies vyriausybė sutiks pasy
viai laukti, kol teroristų grupė įsigy
tu ar pasigamintu ABC ginklu nu
šluos nuo Žemės veido miestą ar net 
visą šalį su keliolika milijonų gyven
tojų, kad po to galėtų neva teisėtai 
smogti triuškinantį atsakomąjį smū
gį užpuolikui9 

SES. ONA MIKAILAITE 

Religijų įvairovė 

Nūdienis žmogus, o ypač 
amerikietis, drąsiai savi-
nasi privilegiją rinktis: kei

čia profesiją, keičia par tner ius , 
keičia gyvenvietes. Renkasi, kas 
j am asmeniškai teikia pasitenki
nimą. Tuo pačiu dėsniu renkasi ir 
religiją. Šiuolaikiniam žmogui ne 
taip svarbu priklausyti kuriai nors 
bažnyčiai ar bendrijai, j am svar
besnė jo paties dvasinė kelionė. Jis 
ieško kažko, kas patenkintų jo 
dvasinį alkį. 

,,Baby boomers" karta kaip tik 
ieško kokio nors dvasinio išgyveni
mo, nes jaunystėje nedaug dėmesio 
kreipė į religiją, o viduramžyje pa
juto tuštumą savo daiktais per
pildytame gyvenime. Net AARP 
žurnalas, skirtas pagyvenusiems 
žmonėms, išspausdino ilgą straip
snį, apibūdinantį įvairius rekolek
cijų namus bei susitelkimo būdus 
ir j iems palankią aplinką. Kata
likų vienuolynai, rytiečių ašramai 
ar nameliai gamtoje duoda progos 
pasitraukti iš kasdienybės triukš
mingo ir įtampą sukeliančio gyve
nimo, pabūti su savimi ramybėje, 
pajusti gamtos grožį ir net išgyven
ti Dievo artumą. 

Amerikiečius vilioja ir Rytų 
religijos, ypač budizmas, kuris 
moko gyventi dabartiniu momen
tu, nurodo gyvenimo nepastovumą 
ir praktikuoja meditaciją. Šiuo 
metu Šiaurės Amerikoje yra 3.11 
mln. budistų, o 25 mln. ameri
kiečių tvirtina, kad Budos mokslas 
yra turėjęs reikšmingą įtaką jų 
dvasingumui. 

Visos religijos moko maldos ir 
meditacijos, bet skirtingu tikslu. 
Maldoje bendraut i su Kristumi 
nėra tas pats, kaip siekti visiškos 
vidinės tuštumos budistų nirvano
je. Viena airė, dvasinio kelio ieško
toja, išbandžiusi ašramus, prakai
to vonias, meditacijos grupę, kva
pų terapiją, ekstrasensų seansus ir 
galop katalikų bendriją, suvokė, 
jog dvasingumo ieškinyje ji buvusi 
paskendusi vien savyje. Ji taip api
būdino savo dvasinę kelionę: 
„Dvylika metų praleidusi Katalikų 
Bažnyčioje, tarnavusi vargšų val
gykloje, benamių užeigoje ir kate-
chizuodama vaikus, aš suvokiau, 
jog anksčiau mano dėmesio cen
t ras buvo AŠ ir tuomet visiškai 
nemąsčiau apie bendruomenę, ne

supratau, kad tarnauti kitiems yra 
svarbi dvasinio gyvenimo dalis". 

Pastaraisiais 20 metų JAV pa
sirodė daugybė žurnalų apie dva
singumą. Vienas jų, „New Age", 
spausdina straipsnius apie jogos 
atostogas, kaip sutvarkyti daiktais 
perkrautus namus, kaip medituoti 
ir taip pat labai įžvalgų straipsnį 
apie religijos pasirinkimą, kur is 
mane sudomino. Autorė Lauren F. 
Winnes teigia, jog galbūt dažnas 
religijų keit imas mūsų la ika is 
rodo, kad žmonės ieško religijoje 
asmeninio pasitenkinimo, net t am 
tikros pramogos, o vengia religijų, 
kurios juos keičia. Viena Kalifor
nijoje dirbanti mokytoja prisipažįs
ta: „Negalėjau priimti kietų Kata
likų Bažnyčios mokymų. D a b a r 
priklausau moterų dvasinio ugdy
mo rateliui. Susitinkame kas mė
nesį ir viena kitos klausomės. Nie
kas nieko iš kitų nereikalauja. Lei
džiame viena kitai būti ir tik klau
somės viena kitos..." Vengdami bet 
kokių varžtų ar reikalavimų, kai 
kurie ieškotojai pasitenkina amži
nu ieškojimu. 

Toks ieškojimas virsta gyveni
mo būdu ir kažin, ar jis atneša ieš
kotojui ramybę ar dvasinį bren
dimą. Pradžioje kiekviena nauja 
religija, nauja bendrija pasirodo 
įdomi, žadanti naują dvasinę pa
tirtį, bet ilgainiui įdomumas iš
blėsta, asmuo pajunta sausrą, nuo
bodulį. Peršasi pagunda: ieškok 
naujos religijos. Tikroje dvasinėje 
kelionėje sausros laikas ne t ik 
neišvengiamas, bet re ikal ingas 
dvasinei pažangai. Patyręs ir ger
biamas dvasios vadas, vysk. 
Pranciškus Selezas kadaise mokė 
dvasinio gyvenimo ieškotojus: 
„Visi metų laikai susitelkia tavo 
sieloje; retsykiais išgyveni žiemos 
šaltį, nuobodulį, sustingimą; ki tu 
metu patiri gegužės pavasario aro
matą, malonų pražydusių rožių 
kvapą. Norėtum, kad visada patir
tum pavasarį, vasarą, tačiau reikia 
ir žiemos, kad išmoktum atsižadė
jimo ir tokių nežymių dorybių, ku
rios auga nevaisingame gruode". 
Amžinų ieškotojų požiūriu, „budis
tai ir baptistai sėdi ant to paties 
kalno, laukdami Dievo malonės 
prisilietimo". Įsišaknijusiems sa
voje dvasinėje tradicijoje nereikia 
kalno — vien atviros širdies. 

Kam smogti? Teroristai neįsi-
vardija veikią kurios nors valstybės 
vardu ar girdamiesi turį jos įgalio
j imus, nors visada bazuojasi kon
krečios valstybės teritorijoje. De
mokratinių šalių valdžios instituci
joms tenka spręsti egzistencinės 
svarbos neatidėliotiną uždavinį — 
kaip apsaugoti gyventojus nuo tero
ro išpuolių? Pasaulio politikai jaučia 
atsakomybę, arba turi jausti , suvok
dami, kad masinio naikinimo ginklo 
panaudojimas gali įžiebti trečiąjį 
pasaulinį karą. Nesunku įžvelgti — 
trečiajame pasauliniame kare laimė
tojų nebūtų. 

Buvo prieita išvados, kad reikia 
imtis kolektyvinių prevencinių prie
monių. Atkūrus Lietuvos valstybin
gumą buvo pasirinktas kelias į Va
karus . Tiesą pasakius, kito pasirin
kimo ir nebuvo. Savo noru atgalios į 

tą patį narvą, nors ir su kita iškaba, 
jau buvo nebeįmanoma. L ie tuva 
savo saugumą susiejo su kolekty
vinės gynybos sistema — NATO. 

Dėl Lie tuvos da lyvav imo 
„okupacijoje" 

Minint Krašto apsaugos siste
mos atkūrimo 15-os metų sukaktį , 
kariuomenės vadas gen. mjr. Valdas 
Tutkus kalbėjo apie gynybos s t ra te
gijos pasikeitimus: „Narystė NATO 
— tai ir atsakomybės dalinimasis, ir 
įsipareigojimai. Kariuomenės pag
rindinis uždavinys buvo ir lieka toks 
pat — ginti savo valstybę, bet patys 
vieni jau nesiginsime. Ginsimės ko
lektyviai. Dar daug kam nelengva 
suvokti, kad mūsų kariai gina „Lie
tuvos laisvę Afganistane". 

Nukelta į 5 psl. 
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KIW ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

Valia neskaityti prastos 
spaudos 

Bulvarinė žiniasklaida kažkuria 
prasme yra panaši į rūkymą arba 
gėrimą — įpranti išgėrinėti, paskui 
pagiriotis, apkalbinėti kitus, daraisi 
nervingas ir piktas, nebematydamas 
šviesesnio gyvenimo perspektyvų. 
Bet labai norint, galima visa tai 
mesti . Įprotis ryte su kava pa
skaityti šviežias bulvarines apkal
bas, pamatyti orgijų aprašymus yra 
stipriai įsigėręs į kraują, bet vis 
dėlto... Kai supranti , kad tokios ži-
niasklaidos skaitymas arba neskai-

. tymas stipriai įtakoja tavo ir tavo 
vaikų ateitį — gali imtis ir ryžtingai 
atsisakyti šių žalingų įpročių. Reikia 
tik truputį valios ir truputį są
moningumo. Ir nesunkiai gal ima 
visa tai mesti... 

Pastaruoju metu elektroninėje 
žiniasklaidoje vis dažnai skambina
ma pavojaus varpais dėl to, kad Lie
tuvos skaitytojų sąmonė nuolat nuo
dijama prastos kokybės žiniasklai
da. Tačiau t enka pripažinti, kad 
jokia kritika, jokie etikos sargų mo
ralizavimai nepakeis spaudos mag
natų -mąstysenos bei charakterio. 
Juos pakeisti galėtų nebent tik kokia 
nors jų kišenei nepalanki jų verslo 
perspektyva. Pavyzdžiui — jei vi
suomenė imtų -nebepirkti ir nebe
skaityti jų leidžiamų bulvarinių 
laikraščių, tai labai greitai šie laik
raščiai imtų keistis gerojon pusėn. 
Sąmoningas žmogus gali pasikeisti 
„per protą", nesąmoningas — per 
„kišenę". 

Kita nemenka problema — 
spaudos magnato dvasinės savybės. 
Jeigu jis iškrypėlis, tai jo laikraštis 
irgi tarnauja iškrypėliškumo propa
gavimui, jei j is sukčius, tai jo laik
raštis tikrai nekovos prieš suktumą 
valstybėje, o ieškos sau naudos, imi
tuodamas kovą prieš sukčius. Jei 
leidėjas nekrofilas, tai ir jo pavaldi
niai, žinodami tokį šefo pomėgį, 
spausdins numirėlių nuotraukas pir
muosiuose puslapiuose. O tuos laik
raščius skaitančioji visuomenė sėk
mingai vystysis ta kryptimi. Taigi 
..pavartykime" pastarųjų dienų in-
ternetinės spaudos vedamąsias pub
likacijas ir jų komentarus: 

Andrius Navickas „Bernardi
nai": Atvirai apie l ietuviškos ži-
n i a s k l a i d o s l igas 

„Savotiška lietuviškos žinias-
klaidos ligų kvintesencija yra tapęs 
'Respublikos' dienraštis. Jis ne tik 
adoruoja premjerą, bet ir aktyviai 
ieško jo priešų. Jais jau įvardinti 
Valdas Adamkus , Lietuvos teisė
saugininkai, pilietinės organizacijos 
ir G. Sorošas. Beje, tiems, kurie pas
tarųjų savaičių 'Respublikoje' a t ras 
bent mažytę abejonę Brazausko 
šventumu, pažadu prizą. Liūdna ir 
tai, kad Žurnalistų sąjunga, užuot 
skambinusi pavojaus varpais dėl už
sakomųjų straipsnių viruso bei to, 
jog nesi la ikoma net minimalių 
padorios žurnal is t ikos s tandar tų , 
skambina pavojaus varpais dėl ta
riamo laisvo žodžio persekiojimo. 
Šiuo atveju laisvas žodis supranta
ma- kaip Vito Tomkaus išlietas ki
birą- paplavų ant kitaminčių. (...) 

Stebint ka ir kaip pastaraisiais 
mcn<-s;ai> rašo Respublika1, vis į t i -

"od; versija 
i r i a \z socialdemokratu 

finansinę paramą, įsigyjant žinių 
agentūrą ELTA. Alternatyvi versija 
— V. Tomkui apsireiškė angelas (ar 
velnias) ir įtikino jį A. Brazausko 
šventumu. Kurią versiją pasirinkti 
— jūsų reikalas". 

Komentatorė „Sara" 
„Viskas labai teisingai, tik kodėl 

gerbiamas autorius pamiršo dien
raštį, kuriame 'visos mūsų mintys'? 
Argi jis daro ne tą patį, ką 'Respub
lika'? Priklausomai nuo savininko 
interesų. Negana to — dosniai šeria 
visuomenę visišku purvu, ko vertas 
šeštadienio reportažas iš svingerių 
orgijos gėjų klube, nesibaigiantys 
transvestitai, prostitutės. Tai joks 
realybės atspindys, bet bandymas 
iškrypimus paversti norma, nes apie 
šiuos dalykus rašoma su neslepia
mu pasimėgavimu. Lietuviška ži
niasklaida yra apgailėtinos būklės, 
o Žurnalistų sąjunga — kažkas vai
duokliško, lyg ir yra, bet lyg ir ne". 

Rimvydas Paleckis „Bernar
dinai": Chuliganai ir chamai — 
nykstanti žurnalistų rūšis? 

„Užsilipo" vienas toks padūkęs 
žiniasklaidos magnatas ant vieno 
tokio senuko finantropo — mili
jonieriaus ir Joja". „Jos" tol, kol pas
tarasis neatvers savo piniginės. 

Pamenate, vienas respublikinis 
laikraštis tol „tyrė" vieno maksima
liai didelio prekybos centro skanda
lingą elgesį su darbuotojais, kol tas 
nesumokėjo už ramybę, t.y. pradėjo 
reklamuotis respublikiniame laik
raštyje. 

„Respublika" (2005.11.08.) paki
liai pažymėjo „Lietuvos ryto" šei
mininko Gedvydo Vainausko 50-ąjį 
gimtadienį. Jubiliatą laikraščio pus
lapiuose sveikino, pasak „Respub
likos", „žymiausi Lietuvos žmonės": 

Dirigentas Saulius Sondeckis: 
„Aš sveikinu tik tuos, kuriuos ger
biu". 

Buvęs generalinio prokuroro 
pavaduotojas Kęstutis Betingis: 
„Linkėčiau G. Vainauskui mokėti 
taip pasinaudoti situacija, kad iš 
balos visada išbristų sausas". 

Buvęs generalinis prokuroras 
Antanas Klimavičius: „G. Vainaus
kui jau kažkada linkėjau sąžiningo 
žaidimo. Galiu tik pakartoti". 

Politikas Viktoras Uspaskichas: 
„Aš G. Vainauskui turbūt palin
kėčiau tik daugiau objektyvumo". 
Geri palinkėjimai, kurie, beje, tiktų 
ir Vitui Tomkui. Artėjančio gimta
dienio proga. 

Psichiatrė Palmira Rudale-
vič ienė, „Delfi": 

„Dabar labai madinga šnekėti 
apie žmogaus teises, tačiau aš nesu 
girdėjusi, kad kas nors kalbėtų apie 
teisę į psichikos sveikata. Ta: 
reiškia, kad žmogus turi teisę turėti 
švarų mąstymą, turi teisę i tam 
tikrą emocinę kultūrą, turi teise 
pareikšti savo sveiką, gerą valią, kad 
ta valia nebūtų slopinama iš išores. 
Nei vieno iš tų trijų dalyku čia aš 
nematau. (...) Daugelis su žiniasklai
da susijusių ekscesų rodo visuome
nėje esant emocijų badą. O tai yra 
rimtas psichinis sutrikimas". 

Komentatorė „Auksė" 
..Žmones — pamiršote pavydą... 

O jis vaidina dideli vaidmenį mūsų 
Lietuvėlėje — pavydas įgauna labai 

agresyvią formą, kuri ir reiškiasi 
(šiek tiek pridengta) — neapykanta 
sveikesniam, sotesniam, protinges-
niam. Manau, Lietuvoje vyksta stip
rus psichologinis regresas, nes 
stovėjimo vietoje gamtoje nėra. Jei 
nė ra progreso — vyksta regresas. 
Taigi, regreso pasekmė: grįžtame at
gal į instinktų (Gyvūnijos) stichiją". 

K o m e n t a t o r ė , pas iraš ius i 
„Deja, taip": 

„O žiniasklaida dabar rodo tą, 
kas jai pačiai patinka: štai pakiliu, 
iškilmingu balsu jau trečiąsyk rekla
muoja filmą, o t ame filme būsiąs 
toks nenaudėlis, kuris tiesiog privalo 
žudyti, ir niekas j am nesukliudys, — 
džiaugsmingai skelbia balsas ir 
kviečia mane su malonumu tai 
žiūrėti . Aišku, aš nežiūrėsiu, bet 
vien reklamoje per dieną neišvengia
mai pamatau bent keliolika kartų į 
mane (argi ne?) nutaikytą ginklą, 
mano akyse bent keliskart žiauriai 
spir iama, smogiama, susprogdina
ma. Visai nesvarbu, ar tai tikra, bet 
sąmonę tai veikia. Penktokas per 
susipažinimo pamoką išdidžiai ir 
bravūriškai pareiškia: aš esugėjus! 
(tai t ikras faktas). Gatve eiti, liftu 
keltis yra baisu. Jei dar esi doras, 
gyveni normalioj šeimoj ir nuošir
džiai dirbi savo darbą — tau vieta 
Raudonojoj knygoj. Net išsikalbėti 
nė ra kur . Cia, Delfyje, tokie šlykštūs 
komentarai būna, čia kiekvieną bent 
kiek savarankiškiau, giliau mąstan
tį iš pavydo apšauks žodelyčiais. 
Ne, negera Lietuvoj. Man per 50, aš 
j au nebepabegsiu, bet likti baisiai 
negera. Lietuva lyg pamotė visiems, 
i š skyrus valdžias ir valdininkus. 
Deja". 

Viln iaus pedagog in io univer
s i t e t o E t i k o s k a t e d r o s doc. dr. 
J o n a s Ba l č iu s . „Delfi": 

„Mano nuomone, šiandieninės 
Lietuvos žurnalistikos problema yra 
tai, kad stengiamasi plaukti pa
viršiumi ir naudojantis primityviais 
minios jausmais ar poreikiais didin
ti prenumeratą. Visų pirma mintyje 
tu r iu vadinamuosius dienraščius. 
Net ir dienraščiuose šalia dienos 
aktualijų turi būti dar ir savaitės, 
mėnesio aktualijos. 

Kitaip tar iant , reikėtų elgtis 
t a ip , kaip elgiasi prancūzai: kuo 
daugiau rimtų, analit inių straips
nių, net ir tokiomis temomis kaip 
vyro ir moters santykiai . Juk kalba
me apie visuomenės ugdymą — be 
spaudos, be radijo, be televizijos da
lyvavimo šiame procese mes neiš

siversime. 
O kad publika „laukėja" yra ir 

žiniasklaidos „nuopelnas". Pažiūrė
kite televiziją, kokios laidos: „Panos, 
ratai ir alus", „Lalaila"! Tai barš
kaliukai. Gal tai ir atitinka jaunimo 
interesus, bet tokie dalykai be per
spektyvos. Žmogus gyvena ne vien 
šia diena: ne tik dėl panų, net tik dėl 
ratų, ne tik dėl alaus. Kažkokiu bū
du turėtų būti atsižvelgiama ir į tą vi
suomenės dalį, kuri linkusi susimąs
tyti, domisi kilnesniais dalykais". 

Komentatorius „Vytautas" 
„Straipsnio autorius neblogas 

kritikas. Tačiau straipsnio autorius 
nekalba apie problemos priežastis 
ir jo sprendimo būdus. Akivaizdu, 
kad visą žiniasklaidos verslą pa
siėmė verslininkai. Jeigu pripažįs
tame, kad žiniasklaida verslas, tai 
j a i taikomos Lietuvoje išsigimusio 
verslo taisyklės. Visi dabartiniai 
verslininkai pirminį kapitalą su
sikrovė iš kontrabandos ir krimi
nalinio valstybės turto privatizavi
mo. Akivaizdu, kad tokio mąstymo 
verslininkams, valdantiems žinias
klaida, bet kokios priemonės yra 
pateisinamos ir geros, kad pasiektų 
taip pageidaujamą pelną, t.y. pini
gus. Ką turi daryti žurnalistas, lai
dos vedėjas, jeigu jisai nori išlikti 
tokioje situacijoje. Akivaizdu — 
kar tu su 'verslininku' daryti pinigus. 
Pagrindinė šiuolaikinio verslo kre-
do: įdėti mažai — uždirbti daug. 
Žiniasklaidoje 'įdėti mažai' reiškia 
kurti bulvarinį produktą. Kas šio 
produkto pagrindinis vartotojas — 
jaunimėlis, šiuolaikinis jaunimėlis 
nėra vargšas pensininkas, o tai 
reiškia — jisai yra geras vartotojas 
ir nuostabus mokėtojas. Paklauski
te savo vaikų — kokias laidas jie 
žiūri ir kokią spaudą perka ir skaito? 
Atsakymo nesakysiu, paklauskite — 
jums bus įdomu. Akivaizdu, kad 
šiuolaikinės Lietuvos žiniasklaidos 
verslininkams visiškai nepelninga 
kurti filmus, teatro spektaklius, sim
foninės muzikos koncertus ir. kitą 
pasaulinio lygio meną. Beje, patiems 
„verslininkams" toks menas neįdo
mus. Tokioje situacijoje tik valsty
bės struktūros privalo daryti inter
venciją į žiniasklaida ir meną — 
aišku įstatymų ir biudžeto sąskaita. 
Bet, yra vienas bet. Valstybės 'or
ganai' neturi laiko, noro ir t rūksta 
kompetencijos. Jie labai užsiėmę, 
nes kartu su žiniasklaida 'skalbia' 
premjerienės privatizuotus apa
tinius." 

| XIV Amerikos lietuvių kongreso metu vykusias šv. Mišias Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marquette Park, žygiavo organizacijų atstovai su savo 
vėliavomis. Savo eilės bažnyčios prieangyje laukia L.D.K. Birutės draugijos 
atstovės su vėliava: Jūratė Variakojienė (kairėje) ir Danguolė Bielskienė. 
Kongresas vyko 2005 m. spalio 22-23 d. Čikagoje. 
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Atkelta iš 3 psl. 

Lietuvos karių indėlis į tarptau
tinio saugumo palaikymą negali būti 
laikomas dalyvavimu svetimos ša
lies okupacijoje. Tokios misijos ver
tintinos kaip parama Afganistano, 
Irako, kitoms tautoms. Verta pri
minti, kad pirmą kartą Lietuvos 
kariuomenės istorijoje, mūsų karių 
grupei Afganistane teko visiškai 
nauja užduotis. Goro provincijoje 
reikia pagelbėti vietos valdžiai ir 
imtis valstybės atkūrimo veiksmų 
koordinavimo anaiptol ne karinėse 
srityse, o būtent, humanitarinės 
paramos, finansų, švietimo, svei
katos apsaugos ir 1.1. 

Pašalinus agresiją ir terorą ska
tinusius režimus, šios šalys pačios 
tvarkysis ir lygiateisiais pagrindais 
bendraus su kitomis demokrati
nėmis valstybėmis. Didelė klaida ir 
gėda būtų nepadėti diktatorių terorą 
kentusių šalių gyventojams. 

Jau neįmanoma nesuvokti, kad 
intensyvėjančios globalizacijos ir 
ABC ginklo išplitimo epochoje, Že
mės gaublys prilygsta dideliam kai
mui. Nesvarbu, kuri troba bus pa
degta pirmoji. Gaisras gali apimti 
visą kaimą ir baigtis sunkiai įsivaiz
duojama katastrofa. Rūpintis tarp
tautiniu saugumu turėtų ne viena 
atskira valstybė, turinti išskirtinę 
ekonominę ir karinę galią. Tai — vi
sų tautų išlikimo ir saugaus gyvavi
mo reikalas. Daiktus reikia vadinti 
savo vardais. 

Garbusis teisininkas pagrįstai 
rūpinasi žmogaus teisių gerbimu. 
Belieka jam pritart i su nedide
liu patikslinimu — teroristų, nu
sikaltėlių žmogaus teisės taip pat 
turi būti ginamos, tačiau tik... 
kalėjime. 

KNYGŲ APŽVALGA 
KUN. DR. EUCENIUS GERULIS 

LIETUVIAI EUROPOS LITERATŪROS ENCIKLOPEDIJOJE 
Lietuva y ra Europos geografi

niame centre . Prancūzi jos moks
lininkų apskaičiavimu, t a s centras 
esąs nuo Vilniaus keletą kilometrų į 
šiaurę. Bet... kažkas vis yra suin
teresuotas Lietuvą s tumt i iš centro į 
Rytų Europos bloką. 

Štai pasirodė daugiau kaip 600 
puslapių anglų kalba knyga: „Rea-
der's Encyclopedia Of Eas tern Euro-
pean Literature". Šią knygą paruošė 
čekoslovakas prof. Robert B. Pyn-
sent ir čekoslovakė—bulgarė S. I. Ka-
nikova. Išleido Harpe r Collins, NY, 
1993. Kaina: 50 dol. 

Įdomu, kad šios knygos XV pus
lapyje esamame Europos žemėlapyje 
vietoje žodžio „Russia" matome už
rašą „Yiddish". 

Šiai apžvalginei knygai nuos
tabiai kuklią informaciją apie Lietu
vą suteikė prof. Rimvydas Šilbajoris 
(žiūr. psl. XII, 536 ir 564). 

Knygoje yra minima 20 tautybių. 
Tautų l i tera tūros istorijai apra

šyti, kiek atskiroms tautybėms yra 
skir ta vietos? 

Gauto ploto atžvilgiu, knygoje 
pirmauja Ukraina su 96 centime
trais dvigubo pločio skiltimi. Toliau 
Armėnija — 87 cm, Vengrija — 80 
cm, Latvija — 64 cm, Bulgarija — 50 
cm, Slovėnija — 50 cm, Rumunija — 
46 cm, Estija — 42 cm, Gudija — 42 
cm, Suomija — 40 cm, Čekija — 40 
cm, Graikija — 39 cm, Lenkija — 38 
cm, Gruzija — 33 cm, Kroatija — 33 
cm, Žydija — 33 cm, Lietuva — 30 cm. 

Kiek kuri tautybė pristatė savo 
rašytojų, poetų? Lenkija — 101, 
Čekija — 94, Albanija — 64, Grai
kija — 60, Slovėnija — 56, Vengrija 
— 54, Gruzija — 45, Kroatija — 40, 
Slovakija — 40, Bulgarija — 34, 
Serbija — 32, Estija — 24, Armėnija 
— 24, Rumunija — 23, Ukraina — 
22, Žydija — 20, Latvija — 18, 
Suomija — 17, Gudija — 17, Lietuva 
— 15. 

Kurie lietuviai autoriai yra mi-

LIETUVIŲ KALBOS GARSAŽODŽIŲ ŽODYNĖLIS 
2005 metų rudenį Kaune prof. 

dr. Antanas Klimas išleido naują kny
gą: „Lietuvių kalbos garsažodžių 
žodynėlis". Ji tu r i 64 puslapius. Tu
rinys apima garsažodžius nuo A iki Z. 

Daugiausia garsažodžių r a s t a 
šioms raidėms: K — 230, B — 175 ir 
Č —117. 

Mažiausia garsažodžių r a s t a 
šioms raidėms: E — 6, O — 4 ir R — 4. 

Knygos autor ius savo p ra ta rmė

je primena, kad Lietuvos kaimiečiai 
keliasi gyventi į miestus ir mieste
lius. Čia begyvendami, jie nebegirdi 
įvairių gamtos garsų nei gyvulių, 
paukščių „kalbų", pvz., karvių mūki
mo, avelių bliovimo, gaidžio giedoji
mo, paukščių čiulbėjimo. 

Todėl autorius, besirūpindamas, 
kad tie gamtos garsai arba gyvulių 
garsai neliktų užmiršti, išleido šią 
knygutę. 

nimi šioje knygoje? 
Iš paminėtų autorių, plačiausiai 

aprašytas poetas H. Radauskas. Jo 
biografijai aprašyti skirta skilties 34 
cm ilgis. Antroji vieta tenka A. Škė
mai 30 cm. Trečioji J. Aisčiui 27 cm. 
Ketvirtąja vieta dalinosi: J. Avyžius, 
K. Donelaitis ir A. Nyka-Niliūnas, 
visi po 26 cm. Penktąja vieta dali
nasi: J . Grušas, V. Krėvė-Micke
vičius, J. Maironis, V. Putinas My
kolaitis ir J. Marcinkevičius, visi po 
25 cm. Šeštoji vieta teko B. Sruogai 
24 cm. Septintoji S. Nėriai 23 cm. 
Paskutinėje vietoje matome A. Ba
ranauską ir B. Brazdžionį su 20 cm. 

SENASIS LIETUVIŲ 
SAPNININKAS 

Ši knyga turi net 480 puslapių. 
Gausiai iliustruota. Tai jau VII lai
da. Ją redagavo L. Švarlienė. Dizai
neris R. Gudas. Tiražas 2,090 egz. 
Išleido 2004 metais Panevėžio 
„Magilės" leidykla, Eglyno g. 34, 
5300 Panevėžyje, Lietuva. Spausdi
nimo darbą dailiai atliko Kauno 
„Spindulys". 

Pagirtina, kad ant knygos virše
lio nugarėlės užrašas išspausdintas 
ne aukštielninkas! 

Knygai plačią pratarmę parašė 
leidėjai. Čia yra minimas valdovo 
Gedimino sapnas ir Biblijoje apra
šyti sapnai. Apie sapnų reikalus iš
samiai čia atsiliepė biologijos moks
lų dr. Angelina Zalatorienė. 

Turistams skirti urvai buvo pažymėti Las-
caux II, o originalieji Lascaux I urvai, buvo ir to
liau palikti tik moksliniams tyrinėjimams. 

Lankytojų šiuose unikaliuose urvuose netrūks
ta. Privažiavimui yra paruoštas kelias, auto

busams bei mašinoms statyti išpilta aikštė bei 
pastatytos lankytojams patalpos, kur galima įsi
gyti įvairiomis kalbomis knygų su spalvotomis 
iliustracijomis ir kitų pageidaujamų suvenyrų, na 
ir žinoma, urvų piešinių atvirukų. Urvuose 
fotografuoti neleidžiama. 

Keliaujame vis tolyn į šiaurę link Paryžiaus, 
nori nenori, kelionė artėja prie galo. Pakely stab
telėjome pasigrožėti Limoges porceliano dirbi
niais. Tai buvo labiau komercinis sustojimas, kad 
turistai ne tik grožėtųsi porceliano menu, bet susi
gundę juos pirktų. Porceliano bei krištolo pasi
rinkimas prekių salone buvo pagal kiekvieno sko
nį ir kišenę, kainos svyravo nuo keliolikios eurų 
už vienetą iki keleto šimtų. Turistų susidomėji
mas dirbiniais pastebimai buvo didelis; būrys 
jaunų patarnautojų vikriai sukinėjosi už stalų ir 
saugiai pakavo šią trapią prekę. Laukiančių vis 
susidarydavo eilutė. Kad nenuobodžiautų liku
sieji, nesusigundė reklamine pasiūla, jie galėjo 
užsukti į porceliano muziejų, susipažinti su dir
binių praeitimi bei pamatyti filmą apie porceliano 
gamybą, kuri ypač pradėjo augti nuo XII a. 
Nereikia nei minėti, kad labiausiai apsiprekinusi 
iš čia išvažiavo australietė Maria. 

Paskutinį kelionės tarpsnį į Paryžių, apie 350 
km užbaigėme pagarsėjusiu Prancūzijos greituoju 
traukiniu TGV (Train de Gand Vitesse). Mūsų 
nebuvo pats greičiausias Prancūzijoje traukinys, 
yra ir greitesnių, kurie važinėja ilgesniais nuoto
liais ir rečiau stoja. Žinoma, pirmą kartą važiuo
jant tokiu traukiniu buvo įdomu, bet patogumas 
jame tik šiaip sau. Pusė vagono važiavo atsisukę į 
priekį, o kitiems teko važiuoti atbuliems. Iš mūsų 
grupės buvo tokių, kuriems ši kelionė buvo ne 
pirma ir ne motais, nes buvo daug apkeliavę, mi
nėjo Japonijos dar greitesnius traukinius. Mes 
savo kelionę sukorėme per maždaug dvi valandas. 
Traukinys atvežė ; Mon Parnasse stot} Lotynu 
kvartale, kur yra ir mūsų jau pažystamas ..Sotiter 

Į ŽYDROJO KRANTO 
IR LEVANDŲ KRAŠTĄ 

tUOZAS KONČIUS 
Nr. 12 

viešbutis . Čia tai galėjome pailsėti ir išsitiesti, 
kaip grįžę į namus . 

Paryžiaus apžiūrėjimui mums liko viena diena. 
Dalis keleivių buvo atvykę čia prieš ekskursi

jos pradžią ir miestą kiek turėjo noro apžiūrėjo, 
kiti gi. grįžę liks ilgėliau ir galės gėrėtis Pary
žiumi tiek, kiek j iems patiks. Man Paryžius buvo 
j au neblogai iš anksčiau pažįs tamas — net keletą 
kar tų lankytas , kai keliaudavome su moksleivių 
ekskursijomis. Vienoje tokių kelionių drauge va
žiavo ir Giedrė, tad buvo šiek tiek su miestu susi
pažinusi , o kitą sykį prisidėjo duktė Rūta, kai bu
vo s tudentė . Paryžius yra vienas tų miestų, kurį 
gali lankyti kas metą ir vis surasi ką nors nauja 
pamaty t i . 

Šį kar tą Paryžiumi 
grožėjomės beveik tiek, 
kiek važiuodami matė
me pro autobuso langą 
ir galėjome į šalis pasi
dairyti . Ypač įdomu bu
vo atkreipt i dėmesį, kai 
pravažiuodavome seniau 
lankytas vietas. Na, bet 
valandėlei stabtelėjome 
prie garsiojo Paryžiaus 
a r c h i t e k t ū r o s šedevro 
— Invalidų bažnyčios, 
kurioje yra pala idota-
i m p e r a t o r i u s Napoleo
ną;- Bonaparte. 1M0 m. 
jo 

šiai turistų lankomą, vietą. Aukštas, rudo granito 
sarkofagas stovi apačioje, rotondos centre, po 
bažnyčios kupolu. 

'as be ko, plaukėme laivu ir Seine upe. Turbūt 
lėra turistų, nesusigundžiusių pasigrožėti 

šios upės vaizdais. Nuo denio galėjome stebėti ir 
pasidžiaugti Paryžiaus panorama bei architek
tūriniais paminklais: Notre Dame katedra, Eiffe-
lio bokštu ir kitais unikaliais, pro šalį praslen-
kančiais tiltais ir pastatais. Šiuo metu Paryžiuje 
buvo pats turistų antplūdis, tad mūsų pasiva
žinėjimas Seine upe nebuvo toks malonus, kokių 
man yra tekę patirti praeityje. Popietinė saulė 
smarkiai šildė, o laivo stogas buvo stiklinis, tai 
teko gerokai paprakaituoti, kol laivas apsisuko ir 
grįžtant atgal patekom į pavėsį. Plaukiant pro 
vieną patiltę, laivo vadovas paaiškino, kad tai 
meilės tiltas, pro jį plaukiant, reikia užsimerkti, 
pagalvoti ko trokštum, šalia sėdinti draugą ar 
draugę pabučiuoti, tada per metus ta svajonė 
išsipildys. Mes su Giedre taip padarėm ir jau tą 
patį vakarą man pasakė, kad linkėjimas išsipildė. 
Tai tikrai nuostabus tiltas. 

Bus daugiau. 

M ( i * < i * H. 
Ienos salos, kur jis bv 
oaiaid< ue 
kelti i garbingesne, gau- jacques Cousteau geltonas povandeninis laivas. 
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Atnaujintas skrydžių valdymo centras Prezidentas abejoja, ar koalicija gali dirbti 

Skrydžių valdymo centre. 

Vilnius, lapkričio 30 d. (ELTA) 
— Vilniaus regiono skrydžių valdy
mo centrui (VRSVC) modernizuoti 
išleista 26 mln. litų. Atnaujinti seną 
įrangą privertė augantis skrydžių 
in tensyvumas , naujų technologijų 
diegimo būtinybė. 

Dabar jame vienu metu veiks du 
skrydžių valdymo sektoriai, dirbs 
keturi skrydžių vadovai, pamainos 
viršininkas, oro eismo informacijos 
operatorius. Be to, įrengtos dvi re
zervinės skrydžių vadovų darbo vie-

Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

tos. 
Atnaujintas Vilniaus regiono 

skrydžių valdymo centras trečiadie
nį pr is ta tytas valstybės įmonėje 
„Oro navigacija". 

Siame centre sumontuota ben
drovės „Thales", vienos garsiausių 
pasaulyje skrydžių valdymo centrų, 
ryšių ir navigacijos priemonių, radi
jo lokatorių bei lėktuvų tūpimo siste
mų gamintojos įranga. Šios firmos 
produkciją galima aptikti daugelyje 
šalių — nuo Meksikos iki Kinijos. 

A. Zuoko oponentai kuria naują partiją 
Atkelta i š 1 psĮ. 
nuo Liberalų sąjungos, kuri gyvavo 
daugiau kaip dešimtmetį, kol 2003 
metais prie jos prisijungus Lietuvos 
Centro sąjungai ir Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjungai, bu
vo suformuota LiCS. 

„Liberalų sąjungos politinė pro
grama buvo susiejama su ekonomi
nėmis problemomis, mūsų programa 
apims ne tik ekonominius klausi
mus, mes pasiūlysime ir socialinių 
problemų sprendimo būdus", — kal
bėjo E. Masiulis. 

E. Masiulis sakė tikįs, jog kuria
mas naujas politinis darinys „prisi
dės keičiant politinę sistemą, kurią 
yra ištikusi moralinė krizė". 

Naujos partijos steigėjai kol kas 

neskelbia nei jos pavadinimo, nei ga
limų vadovų. 

„Mes norime tą padaryti skaid
riai ir demokratiškai, kad dauguma 
rėmėjų galėtų išreikšti savo požiūrį 
dėl partijos pavadinimo", — sakė Li
beralų frakcijos narys Petras Auštre-
vičius. 

Pasak partijos steigėjų, kol kas 
per anksti šnekėti ir apie pretenden
tus į partijos pirmininko postą. 

„Dėl partijos pirmininko dar per 
anksti šnekėti, tam ir yra suvažiavi
mai, kurie renka partijos pirminin
kus. Pas mus asmenybių tikrai ne
t rūksta , tačiau šiandien būtų tikrai 
per anksti įvardyti pavardes", — sa
kė Liberalų frakcijos seniūnas Algis 
Kašėta. 

* Paskut inėse 32 k o m a n d ų 
FIBA Europos taurės v y r ų krep
šinio turnyro C grupės rungty
n ė s e Šiaulių „Šiaulių" komanda 
svečiuose 70:81 pralaimėjo „Vertical 
Vision" (Italija) komandai ir nepa
teko į antrąjį varžybų etapą. Pirma
jame kėlinyje šiauliečiai buvo įgiję 
11-os taškų persvarą — 21:10, tačiau 
nesėkmingai sužaisti antrasis ir tre
čiasis kėliniai, kuriuos lietuviai pra
laimėjo bendru rezultatu 23:52, pa
laidojo viltis patekti į kitą turnyro 
etapą. Po rungtynių sus ikr imtęs 
„Šiaulių" komandos vyriausiasis 
treneris Aloyzas Rudys sakė, kad vil
tis iškopti į kitą etapą sugriovė labai 
prastai sužaistas antrasis ketvirtis: 
..Trūko drausmės, visi skubėjo tik 
mesti į krepšį". 

* Sept intą pergalę dvy l iktose 
NBA reguliariojo sezono rung
tynėse iškovojo Chicago „Bulis" 
k o m a n d a su Dariumi Songaila. 
,.Bulis" namuose 85:76 įveikė Or-
lando „Magic" komandą. Lietuvis 
nugalėtojams pelnė 2 t a škus , po 
krepšiais atkovojo vieną kamuolį, 
kartą suklydo bei dukart prasižengė. 

Per 6 žaidimo minutes D. Songaila 
pataikė vieną dvitaškį iš dviejų. 

* Devintą pergalę dvyliktose 
NBA reguliariojo sezono rungty-
nėse iškovojo Šarūno Jasikevi-
č iaus Indiana „Pacers" koman
da. Antradienį svečiuose „Pacers" 
krepšininkai 84:60 sutriuškino Utah 
„Jazz" komandą. Š. Jasikevičius 
svečiams pelnė 8 taškus, atkovojo 3 
ir perėmė 1 kamuolį bei atliko 3 re
zultatyvius perdavimus. Per beveik 
24 su puse minutės jis pataikė 2 tri
taškius iš 3 bei 1 dvitaškį iš 3. 

* 25 metų čekų ki lmės Švei
carijos tenis ininkė Martiną Hin
gis , per savo karjerą laimėjusi 
penkis „Grand Slam" serijos tur
nyrus, vėl mėgins sugrįžti į teniso 
kortą. Pirmasis M. Hingis mėgini
mas sugrįžti šių metų vasario mė
nesį, dėl traumų tenisą palikus 2002 
metų spalyje, nebuvo sėkmingas. 
„Niekuomet nesijaučiau laiminga, 
jog traumos sutrumpino mano karje
rą tenise. Pasiilgau šio žaidimo ir no
riu išbandyti save varžybose su pajė
giausiomis nūdienos tenisininkė
mis", — pareiškė M. Hingis. 

A tke l t a iš 1 psl. 
„Aš tikrai raginčiau dirbti, aš 

manau, kad koalicija pajėgi dirbti ir 
labai sunkiai įsivaizduoju, kokia dar 
galėtų būti mozaika šiame Seime", 
— sakė Seimo pirmininkas. 

Pastaruoju metu koalicijoje kilu
sius nesklandumus Seimo pir
mininkas įvardijo kaip „vieną iš 
sunkumų, kuriuos reikia įveikti". 

Naujosios sąjungos pirmininkas 
A. Paulauskas neatskleidė, kaip jo 
vadovaujama partija elgtųsi, jei so
cialdemokratai nuspręstų trauktis iš 
valdančiosios koalicijos. 

Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas skeptiškai vertina so
cialdemokratų poziciją palikti val
dančiąją koaliciją, jei iš posto trauk
tųsi premjeras. 

Pasak Darbo partijos vadovo, 
„valdančioji koalicija yra sudaryta 
su partijomis, galinčiomis nuveikti 
daugiausiai valstybės naudai, o ne 
su pavieniais asmenimis". 

„Premjero situaciją vertiname 
įvairiai, egzistuoja skirtingos nuo
monės partijos viduje ir tai yra gerai, 
tačiau bendra Darbo partijos nuo
monė yra ta, kad mūsų koalicijos 
partneriai turi dirbti ir toliau, o ne 
naudotis jiems suteiktomis galiomis, 
bandant išsaugoti vieną ar kitą par
tijos atstovą. Apgailestaujame, kad 
mūsų kolegų asmeniniai prioritetai 
y ra aukščiau nei valstybiniai. 
Tikiuosi, jie susipras greitai", — 
Darbo partijos išplatintame praneši
me cituojamas jos vadovas. 

Pranešime teigiama, kad Darbo 
partijos vadovas „iš dalies nusivylęs 
socialdemokratų partijos pastarai
siais veiksmais", o „normali politinė 

partija tokioje situacijoje t u r ė tų 
mąstyti labiau valstybiškai, o ne gin
ti asmeninius interesus". 

Pranešime V. Uspaskichas nei
gia kalbas, kad jo vadovaujama Dar
bo partija keičia savo poziciją prem
jero atžvilgiu. 

Tuo tarpu premjeras Algirdas 
Brazauskas teigia neišgirdęs iš pre
zidento klausimų dėl valdančiosios 
koalicijos darbingumo. 

Po trečiadienį vykusio Vyriau
sybės posėdžio premjeras žurnalis
tams teigė, jog trečiadienį ryte 
Turniškėse buvo susitikęs su prezi
dentu Valdu Adamkumi. 

„Aš su prezidentu šiandien bu
vau susitikęs, prezidentui toks klau
simas nekyla. Jis man tokio klausi
mo neuždavė. Aš manau, kad čia 
vargu ar yra prezidento žodžiai. La
bai abejoju", — sakė A. Brazauskas. 

Premjeras tikina, kad valdančio
ji koalicija gali normaliai dirbti. 

„Koalicija normaliai gali dirbti, 
nebent šitas niekuo nepagrįstas puo
limas nesiliaus toliau. Žinoma, koa
licija gali dirbti", — sakė jis. 

Anot premjero, prez identas , 
kaip ir Vyriausybė, yra susirūpinę 
susidariusia padėtimi. 

„Prezidentas lygiai taip pa t yra 
susirūpinęs, kaip ir Vyriausybė. To
dėl, kad šitas puolimas yra aiškiai 
programuotas. O kas tą programą 
formuoja? Aš neturiu žinių", — kal
bėjo A. Brazauskas. 

J is tikina su prezidentu apie li
kimą premjero poste nekalbėjęs. 

Pasiteiravus, ar pagrįstos kal
bos, kad ketina trauktis iš premjero 
posto po to, kai bus patvir t intas 
biudžetas, A. Brazauskas tai neigė. 

Intelektualai susirūpino puolimu 
prieš pilietinę visuomenę 

Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 
Lietuvos intelektualai ir visuomeni
nių organizacijų atstovai reiškia su
sirūpinimą nepagrįstu puolimu 
prieš pilietinę visuomenę. 

Šią savaitę grupė kultūros ir 
mokslo žmonių parašė atvirą laišką 
„Respublikos" leidinių grupės leidė
jams, reikšdami susirūpinimą dėl 
pastaruoju metu vykdomo laisvos 
Lietuvos visuomenės slopinimo. 

Daugiau nei 60 žinomų Lietuvos 
kultūros ir mokslo žmonių laiške 
reiškiama parama toms demokrati
jos ir tolerancijos idėjoms, „kurių 
sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje Jūsų 
leidiniai vertina kaip 'griaunamąją 
veiklą'". 

Taip pat reiškiamas susirūpini
mas prieš pilietines organizacijas 
nukreiptais, rasinės ir tautinės ne
apykantos kurs tymą remiančiais, 
politinių partijų pareiškimais. 

Trečiadienį vykusioje spaudos 
konferencijoje kalbėjusi l i teratū
rologė Irena Veisaitė. teigė, kad iš 
pradžių nenorėjo reaguoti į maždaug 
prieš 3 savaites prasidėjusią kampa
niją „Respublikos" leidiniuose. 

„Buvome labai nustebinti . Iš 
pradžių galvojome, kad neverta pole
mizuoti, todėl, kad ten yra tiek daug 
melo. Galvojome, kad sureikšminsi
me tuos straipsnius, jeigu su jais 
ginčysimės", — kalbėjo I. Veisaite. 
Tačiau nutarta reaguoti, kai paramą 
išpuoliams prieš pilietinę visuomenę 
ėmė deklaruoti kai kurios partijos. 

„Kai pradėjo politines partijos 
kalbėti, bent man pasidarė neramu", 
— jai pritarė žurnalistas Romas Sa-
kadolskis. 

„Respublikos" leidinių grupėje 
reiškiama nuomonė, esą žinomo fi
lantropo ir demokratijos rėmėjo 
George Soros finansuojamos nevy
riausybinės organizacijos vykdo ža
lingą Lietuvai veiklą, sulaukė, pa
vyzdžiui, Liberalų demokratų parti
jos bei Darbo partijos paramos. 

Literatūrologui Kęstučiui Nas
topkai didesnį nerimą kelią ne minė
tos publikacijos, o reakcija į jas . 

„Dėl liberaldemokratų aišku — 
pralaimėjusioms jėgoms reikia at
pirkimo ožio, esą čia G. Soros ir šni
pai nuvertė Rolandą Paksą. Darbo 
partijai kliudo viešumas, pilietinės 
iniciatyvos, nes tai, kas leidžia vi
suomenei pačiai kontroliuoti save, 
yra nenaudinga. Mane labiau nera
mina kitų partijų reakcijos. Tos par
tijos niekaip nereagavo į demokrati
nių institucijų puolimą 'Respubli
koje', praleidę negirdomis, o puolė 
ginti leidėją, kaip nepriklausomos 
Lietuvos simbolį", — kalbėjo jis. 

Filosofas Arvydas Šliogeris teigė 
10 metų dalyvavęs ALF veikloje, 
konkrečiai leidybos programoje. 

„Jeigu ne G. Soros fondo finan
savimas, mes vis dar sėdėtumėme 
kokių 1978 metų lygyje. Per tuos 10 
metų buvo išleista per 250 knygų, 
pačių aktualiausių Lietuvai, pačio 
plačiausio diapozono — nuo didžiau
sios klasikos iki konkrečius politi
nius reikalus aptariančių knygų. 
Jeigu ne G. Soros fondas, iš tų 250 
knygų iki šiol gal net nebūtų buvusi 
išleista nė viena. Todėl aš galiu ra
miai padėkoti G. Soros, kad jis davė 
galimybę išleisti tokias knygas", — 
sakė A. Šliogeris. 



DRAUGAS 2005 m. gruodžio 1 d. ketvirtadienis 

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

žinių agentūrų pranešimais) 

JAV konservatoriai susirūpino 
dėl skandalų virtinės 

Respublikonai mėgo pabrėžti, kad R. 
Cunningham (nuotr.) buvo patyręs 
Vietnamo karo lėktuvo pilotas. 

Washington, DC, lapkričio 30 
d. (AFP/BNS) — JAV konservatoriai 
vis labiau rūpinasi dėl politinių pa
sekmių, kurias sukėlė korupcijos at
vejų ir pradėtų tyrimų virtinė ir dėl 
kurių Respublikonų partija gali ne
tekti daugumos Kongrese. 

Savaitė po savaitės opozicijoje 
esantys demokra ta i suranda vis 
naujų pavyzdžių, kuriais gali 
paremti savo kaltinimą, kad JAV 
prezidento George W. Bush partiją 
yra persmelkusi „korupcijos kultū
ra". 

Naujausią smūgį Amerikos de
šinieji patyrė pirmadienį, kai Ca-
lifornia atstovaujantis respubliko
nas, medaliais apdovanotas Vietna
mo karo veteranas Randy Cunnin
gham, kuris Atstovų Rūmuose dirbo 
15 metų, ašarodamas atsistatydino 
— pripažinęs, jog paėmė 2.4 mln. 
JAV dolerių kyšių iš karinių rango
vų, kad paveiktų gynybos kontraktų 
paskirstymą. 

„Cunningham yra dar vienas 
pavyzdys partijos, kuri prarado savo 
moralinį kompa'są ir pakeitė jį as
meninės ir atskirų interesų naudos 
lobių žemėlapiu", — sakė Demokra
tų partijos atstovė Karen Finney. 

Tačiau griežčiausius žodžius R. 
Cunningham išgirdo iš pačių 
respublikonų. 

„Pinigus paimančio Kongreso 
nario idėja yra piktinanti, — lan
kydamasis Arizona valstijoje sakė 
G. W. Bush. — Ir Kongreso narys 
Cunningham supras, kad pažeidė 
įstatymą, ir turės sumokėti rimtą 
kainą". 

Respublikonus ir konservaty
viąją politiką palaikantis įtakingas 
verslo dienraštis „The Wall Street 
Journal" sutiko, kad galima 10 me
tų kalėjimo bausmė būtų visiškai 
t inkama šiam įstatymų leidėjui. 

R. Cunningham paimtas kyšis 
nereiškia, kad kiekvienas respubli
konas yra korumpuotas, bet jis 
reprezentuoja „gadinamą valdžios 
žavesį", rašė šis laikraštis. 

Kiti Kongreso nariai ir aukšti 
Baltųjų Rūmų pareigūnai ginasi 
nuo kaltinimų padarius pažeidi
mų. Tom DeLay buvo priverstas at
sistatydinti iš Atstovų Rūmų dau
gumos vadovo posto, kaip buvo ap
kaltintas dėl kampanijos finansa
vimo. 

Senato daugumos vadovo, res
publikono Bill Frist atžvilgiu pra
dėtas tyrimas dėl galimo pasinau
dojimo nevieša informacija. Buvęs 
viceprezidento Diek Cheney admi
nistracijos vadovas Lewis Libby 
buvo apkalt intas dėl melagingo 
liudijimo prisiekus apie vienos 
CŽV agentės tapatybės atskleidi
mą. 

Pats skaudžiausias respubli
konams tikriausiai yra federalinis 
tyrimas dėl korupcijos, susijęs su 
įtakingu lobistu Jack Abramoff. J. 
Abramoff kolega prisipažino išvi
liojęs iš indėnų milijonus dolerių. 

Nenorinčios būti Rusijos įtakos 
zonoje šalys kurs savo ašį 

Tbil is i , lapkričio 30 d. 
(,,Interfax7BNS) — Kelios valstybės 
ketina art imiausiu metu sukurti ašį, 
kad nebūtų į trauktos į Rusijos įtakos 
zoną, pareiškė Gruzijos prezidento 
administracijos vadovas Giorgij Ar-
veladze. 

Jis pažymėjo, kad Gruzijos pre
zidentas Michail Saakašvili trečia
dienį išskrido į Kijevą, kur vyks „De
mokratinio pasirinkimo bendrijos" 
forumas. 

„Siame forume faktiškai bus su
kurta demokratinių šalių, kurios ne
nori būti Rusijos įtakos zonoje, ašis", 
— sakė G. Arveladze televizijos kom
panijos „Imedi" tiesioginėje laidoje. 

Kaip jau pranešta, susitikimas 
vyks Ukrainos sostinėje gruodžio 1-2 
dienomis. Planuojama, kad jame da
lyvaus Ukrainos, Gruzijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir kai 
kurių Balkanų valstybių preziden
tai. 

G. Arveladze pareiškė, kad Gru
zija vaidina* svarbų vaidmenį plėto
jant demokratiją posovietinėje erd
vėje. „Gruzijos sustiprėjimas skati
na visas tautas , esančias posovieti

nėje erdvėje, pakilti ir kovoti už lais
vę — to labai bijo Rusija", — sakė 
prezidento administracijos vadovas. 

Jo nuomone, „rožių revoliucijos" 
sėkmė Gruzijoje „pražūtingai veikia 
Rusijos imperializmo idėjas". 

„Ir Rusijoje jaučiama, kad labai 
greitai jie nebegalės išlaikyti suskal
dytos Gruzijos, po to šis mitas apie 
Rusijos imperializmą bus sugriautas 
pačioje Rusijoje". — pareiškė parei
gūnas. 

Drauge jis pareiškė nuomonę. 
kad Rusijos politikai mėgina sukom
plikuoti padėtį Gruzijoje. 

„Tai pigios pastangos nelabai 
protingų žmonių Rusijoje, manančių, 
kad viskas vyksta pasitelkus į pagal
bą specialiąsias tarnybas. Mes žino
me, kad kai kurie Gruzijos politikai 
bendradarbiauja su Rusijos specia
liosiomis tarnybomis, ir informacija 
apie juos bus būtinai paviešinta", — 
sakė G. Arveladze. 

J is taip pat pabrėžė, kad atitin
kamos Gruzijos s t ruktūros „žino 
kiekvieną jų žingsnį, seka tam tikras 
žmonių grupes ir joms puikiai ži
nomi išdavikų planai". 

E U R O P A 

BERLYNAS 
Kanclerė Angelą Merkei pareiš

kė, kad Vokietija nesileis šantažuo
jama Irake vokietę pagrobusių eks
tremistų, o įkaitės sesuo paragino 
šalies vyriausybę pademonstruoti 
savo lankstumą, kad būtų išgelbėta 
moters gyvybė. Vokietijos visuome
ninė televizija ARD nurodė Baghdad 
gavusi vaizdajuostę, kurioje pagro
bėjai grasina nužudyti Susanne 
Osthoff ir jos vairuotoją, jei Vokie
tijos vyriausybė nenutrauks bendra
darbiavimo su Irako valdžia. S. 
Osthoff sesuo trečiadienį kreipėsi į 
vyriausybę, prašydama persvarstyti 
politiką Irako atžvilgiu ir taip išgel
bėti įkaitės gyvybę. Pasak įkaitės 
šeimos, 43 metų S. Osthoff daug me
tų Irake užsiima labdaringa veikla 
ir yra atsivertusi į islamą. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos ministras pirminin

kas Dominiąue de Villepin, vienas 
aršiausių JAV invazijos į Iraką kriti
kų, antradienį perspėjo JAV, kad jos 
nepasitrauktų iš Irako neatsižvelg
dama į saugumą regione. D. de Ville
pin, Paryžiuje davęs interviu televi
zijai CNN, teigė, kad blogai supla
nuotas pasitraukimas Irake sukeltų 
chaosą, „kuris, žinoma, būtų pražū
tingas visam regionui". Paklaustas, 
ar JAV turėtų nustatyti karių pasi
traukimo datą, ministras pirminin
kas atsakė, kad „bet koks pasitrau
kimas turėtų būti koordinuojamas 
su padėtimi Irake ir visame regio
ne". „Manau, kad pasitraukimo 
tvarkaraštis turėtų būti globalus, — 
teigė jis. — Tikrasis tvarkaraštis yra 
situacija Irake". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Baltieji rūmai nurodė, jog Irako 

pajėgos turėtų būti pakankamai pa
rengtos, kad kitais metais būtų gali
ma sumažinti JAV karių skaičių šio
je šalyje, bet prezidentas George W. 

Bush ir gynybos sekretorius Donald 
Rumsfeld sakė, kad išvesti juos da
bar būtų didžiulė klaida. Anksčiau, 
nuvykęs prie JAV ir Meksikos sie
nos, prezidentas žurnalistams sakė, 
jog bet koks sprendimas dėl JAV pa
jėgų Irake sumažinimo bus pagrįs
tas tuo, ar JAV pajėgų vadai I rake 
mano, kad irakiečių pajėgos yra pa
kankamai pasirengusios kovoti su 
sukilėliais. •Tačiau Baltųjų rūmų 
atstovas Scott McClellan, kaip ir kiti 
aukšti administracijos pareigūnai , 
antradienį suteikė vilčių, kad JAV 
kitais metais gali sumažinti Irake 
dislokuotų karių skaičių. 

Virginia gubernator ius Mark 
Warner sustabdė mirties bausmės 
vykdymą nuteistam žudikui, kurio 
egzekucija turėjo būti tūkstantoj i 
JAV nuo 1976 metų, kai Aukščiau
siasis Teismas grąžino mirties baus
mę. M. Warner sakė pakeitęs mir
ties nuosprendį Robin Lovitt kalėji
mo iki gyvos galvos be teisės paleisti 
pirma laiko bausme, nes vienas teis
mo tarnautojas, pažeisdamas valsti
jos įstatymus, apeliacijos nagrinėji
mo metu sunaikino įrodymus. De
mokratas M. Warner, kuris svarsto 
galimybes 2008 metais siekti JAV 
prezidento posto, atmetė visus 11 
anksčiau jam, kaip valstijos guber
natoriui, pateiktų malonės prašymų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
Izraelio valdančiajai part i jai 

„Likud", kuri Izraelio politikoje pas
taruosius tris dešimtmečius beveik 
visą laiką dominavo, kovo mėnesį 
įvyksiantys visuotiniai rinkimai bus 
prasčiausi per visą jos istoriją, rodo 
visuomenės apklausos rezu l ta ta i , 
kurie trečiadienį skelbiami laikraš
tyje „Yedioth Ahronoth". Pergalė per 
kovo 28-osios rinkimus tikriausiai 
laukia premjero Ariel Sharon, kuris 
praėjusią savaitę pasitraukė iš „Li
kud" ir įsteigė centristų partiją, pa
sak jo, turėsiančią daugiau galimy
bių užbaigti konfliktą su palestinie
čiais. Dienraštis nurodo, kad jei par
lamento rinkimai vyktų dabar, „Li
kud" narių skaičius parlamente su
mažėtų nuo dabartinių 40 iki vos 10, 
o naujoji A. Sharon centristų partija 
„Kadima" („Pirmyn") laimėtų 34 
vietas 120 vietų parlamente. 
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GYDYTOJAI. AR REIKIA JŲ KLAUSYTI? 
ALEKSAS VITKUS 

Gydytojai mums dažnai duoda 
patarimų ar net perspėjimų, kurių 
kartais nelabai norime girdėti, kaip, 
pvz., „numesk svorio", ar „mankš-
tinkis". O štai, vakar skaičiau, gal ir 
artėjančių švenčių proga, vienas 
gydytojas, dr. Meir Stampfer, epi
demiologijos ir mitybos profesorius 
iš Harvard universiteto „Public 
health" departamento, šitaip mus 
nori pamokyti: „Išgerk, - sako, ir 
tuojau pat primena, - „saikingas 
alkoholio naudojimas, nebent ne
pa ta r iamas sergant kai kuriomis 
ligomis ar imant tam tikrus vaistus, 
yra labai t inkamas gyvenimo bū
das". 

Toliau tas mielas daktaras savo 
Čikagoje skaitytoje paskaitoje ragi
na išgerti kasdien, tik perspėja: „Mo
terims - po vieną, o vyrai gali ir po 
du", ir sako, kad toks režimas suma
žina širdies atakos pavojų, padidina 
gerojo (HDL) cholesterolio rodiklį, 
padidina jau t rumą insulinui, kas 
sumažina riziką susirgti cukralige 
(diabetu). Atrodė, viskas gerai, bet 
kai po to perskaitai, kad gerąjį dak
tarą į tą paskaitą buvo pakvietusi 
Anheuser-Busch, garsioji St. Louis, 
MO, pasaulyje didžiausia Amerikos 
alaus gamykla, žmogus pradedi gy
dytojais abejoti, ypač kai sužinai, 
kad paskaitos klausytojams buvo 
siūlymas naujas „Budweiser Brew 
Master" alus 46 uncijų dydžio bute
liuose, vos ne taip, kaip garsiose 
Bavarijos „Oktoberfest" bachana-
lijose. 

Ši istorija sukrėtė ir mano pa
sitikėjimą gydytojais, o ypač tais, 
kurie užuot gydę žmones, „pliuški-
nasi" politikoje, užmiršę savo duotą 
Hippokrato priesaiką. Yra tos prie
saikos keletą versijų, bet beveik 
visos primena gydytojui būti lojaliu 
savo medicinos profesijai, nevesti 
žmonių prie ydų (turbūt manė apie 
alkoholį), nedaryti nieko, kas galėtų 
pakenkti ligonio sveikatai. Ir kaip 
atpildas už priesaikos laikymąsi, 
jaunajam gydytojui prižadama kles

tintis geras gyvenimas ir neginčija
mas tarp žmonių vardas ar reputacija. 

G y d y t o j a i A m e r i k o s 
po l i t ikoje 

Taip padūmojęs , p r i s imin iau , 
kad šiuo m e t u Kongrese y ra du 
gydytojai, ir abu yra gan gerai žino
mi, bet nebūt inai gerąja prasme. Tai 
Senato daugumos vadovas Bill Fr is t 
(R. Tenn.) ir Howard Dean (D. Vt.), 
demokratų nacional in io komite to 
pi rmininkas . Abu s m a r k ū s , abu 
veiklūs, su didelėmis ambicijomis, 
siekiančiomis ne t Amerikos prezi
dento posto. Gal todėl airis poetas 
George Bernard Shaw apie gerai — 
apie save galvojančius profesionalus 
taip rašė: „profesionalai papras ta i 
būna t ikr i sąmoksl in inkai prieš 
eilinius žmones, nors aš nemanau , 
kad medikų sąmokslas yra blogesnis 
ar geresnis negu kitų; jie tik labiau 
įtariami". 

Kad šie du gydytojai — Bill Fris t 
- kardiologas, ir Howard Dean -
internas, tapo politikais, Amerikos 
politikoje nėra naujiena. Gydytojai 
jau nuo valstybės pradžios vaidino 
gan svarbią rolę krašto politikoje. 
Tarp pasirašiusių Amerikos neprik
lausomybės dokumentą buvo keturi 
gydytojai, t a rp jų ir garsus Benjamin 
Rush bei Jos iah Bartlet t . Steigia
majame (Cont inenta l ) Kongrese 
1774 metais iš maždaug pusšimčio 
delegatų gydytojų buvo ne t dvi
dešimt šeši. 

Per visą XIX amžių į Kongresą 
vis būdavo i š renkama apie 10-15 
gydytojų. Ta is la ika is medicinos 
mokslas nebuvo toks platus, ir gydy
tojo diplomą gaut i neuž t rukdavo 
tiek laiko, kiek dabar, be to ir gydy
tojo profesija nebuvo finansiniai 
tokia pelninga, kaip šiandien. Kad 
uždirbtų daugiau pinigų, gydytojai, 
ypač mažesniuose miesteliuose, tuo
met dažnai užsiimdavo ir ki tais dar
bais, dažniausiai legaliais, kar ta i s 
nelegaliais, į ska i tan t ir politiką. 

XX amžiuje, augant miestams, 
didėjant pramonei ir kylant mokslo 

lygiui, gydytojai, kaip ir kiti profe
sionalai, nerado tiek laiko ir reikalo 
kaip anksčiau veltis į politiką. Am
žiui įpusėjus, Kongrese niekada ne
buvo daugiau kaip penki gydytojai. 
Sociologai tai aiškina, kad finan
siškai gydytojai ir netapę politikais, 
po t ruput į iškilo į vadinamąją 
aukštąją klasę. Jau nuo prezidento 
Franklin D. Roosevelt laikų, jei ne 
anksčiau, Amerikoje prasidėjo aštri 
kova dėl geresnio gyventojų medi
cininio aprūpinimo. Politikai ir gy
dytojai jokiu būdu negalėjo sutarti, 
kaip tai įvykdyti. 

Daugumą Amerikos gydytojų 
atstovaujanti AMA (American Me-
dical Association) kovojo prieš fede
ral inės valdžios pas tangas įvesti 
visiems piliečiams prieinamą medi
cininį aprūpinimą, Kongreso pastan
gas vadindama laisvės netekimu, 
politinės galios užgrobimu, socializ
mu ar net komunizmo sąmokslu. Ta 
nuožmi, daug metų t rukusi kova 
buvo kažkieno dramatiškai pavadin
ta kaip kova tarp vienos iš nuodin
giausių gyvačių - kobros ir jos 
didžiojo priešo - mangusto (man-
goose). 

Kai 1965 metais Kongresas vis 
dėlto pravedė Medicare įstatymą ir 
kiek vėliau pridėjo prie jo Medicaid 
pataisą, politikai ir gydytojai, apie 
50 metų buvę vieni kitiems aršūs 
priešai, lyg ir susitaikė. AMA kovą 
pralaimėjo, o kartu ir neteko didelio 
skaičiaus savo narių, kurie dėl įvai
rių priežasčių nelabai sutiko su 
AMA vadovybės pozicija. 

Taip, AMA pralaimėjo, bet ilgai
niui, nors ir nelauktai, medicinos 
profesija laimėjo. AMA pralaimėji
mas, kar tu su naująja Medicare pro
grama, pagimdė galima sakyti naują 
didžiulę Amerikos ekonomikos vers
lo sritį - sveikatos aprūpinimą. 
Šiandien sveikatos reikalų išlaidos 
apima net 15 proc. visos Amerikos 
gamybinio produkto sumos. Kai 
anksčiau sveikatos aprūpinimo rei
kalų kaina buvo skaičiuojama mili
jardais dolerių, dabar jie jau viršija 
vieną trilijoną. Be to, reikia prisi

minti, kad gal dėl to per pasku
tiniąją generaciją ir gydytojų skai
čius padvigubėjo. 

Tai ar reikia stebėtis, kad poli
tikai kaip Frist ir Dean, palikę savo 
profesiją, ir užuot atstovavę medici
nos darbuotojų interesams, pasiryžo 
prisidėti prie didesnių problemų 
sprendimo, kurios veikia visą plačią 
Amerikos padėtį. Deja, tapę po
litikais, jie susirgo ta pačia politikos 
liga, kurią . amerikiečiai vadina 
„what's in it for me?" Kad ir ne
noromis, čia prisimenami dar du 
įžymūs pasaulyje gydytojai-poli-
tikai: Sirijos Baath partijos pir
mininkas Basir Assad ir Ayman 
al-Zawahiri, Osama bin Laden pir
masis pavaduotojas, ir Nr. 2 Al 
Qaeda organizacijos hierarchijoje. 
Ar tai nerodo, kad ne visuomet 
patartina pasitikėti gydytoj ais-poli-
tikais? 

Tokiems gydytojams kaip Frist 
ir Dean grįžtant į Amerikos politiką, 
eilinis amerikietis turėtų suabejoti, 
ar tai gerai. Juk girdėjome ir dar pri
simename kaip demokratas Howard 
Dean įmantriai skeryčiojosi praėju
siuose Iowa valstijos pirminiuose 
rinkimuose ir kaip jis stūmė savo 
teigimą, kad prezidentas Bush iš 
anksto žinojo apie būsimą 9/11 puo
limą? Tuo tarpu respublikonas Bill 
Frist tiesiog iš kailio neriasi, ruoš
damasis kaip nors tapti savo partijos 
naujuoju prezidentiniu kandidatu, ir 
ilgainiui būti išrinktam pirmuoju 
Amerikos gydytoju prezidentu. 

Kai matome tokius du gydy
toj us-politikus, gal ir turėtume pa
galvoti, ar ne gerai, kad jie tapo poli
tikais, o ne mūsų asmeniniais šei
mos sveikatos prižiūrėtojais ir gydy
tojais? Tačiau kadangi artėja šven
tės, gal vėl prisiminkime daktaro, ne 
politiko, Meir Stampfer patarimą, ir 
susėdę prie šventiško stalo, -apsi
dairę, ar nėra prie jo mūsų mielo 
daktaro Adomavičiaus, paraginkime 
savo svečius išgerti po vieną, nuo
širdžiai ir linksmai sakydami: „į 
sveikatą". Aš manau, kad ir dr. Jo
nas dėl to ant mūsų nerūgotų. 

Visuomenine, kultūrine veikla apsaugo ne tik nuo nuobodu l io , bet ir nuo 
'igu T,}, be abt-jo. patvirt intu , Retro šokėju trupes dalyvė V. Ragauskienė 
(kairėje) ir )AV LB Kultūros tarybos pirm M. Remienė. I. Tijūnėlienės nuot r . 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

LIT T O W I N G 
24/1 Čikagoje ir priemiesčiuose. 

Turime platforminį „truck", 
nuvežam iki dirbtuvių, 

paimame nuo greitkelio. 
T e l . 7 7 3 - 4 9 1 - 9 0 4 6 

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 
I ei. 708-424-8654.773-581-8654 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

V I D A M . {=> 
SAKEVIC IUS ' ^ 

Rea l E s t a t e C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a v i m a s 

708 889 2148 

SIŪLO DARBĄ 

CLEAN1NC PLANES ON O'HARE. 
LEGALRESIDENTSONLY. 
ALLSHIFTS, OVERTIME, 
S8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su da rbo patirt imi. 

Būtinai turėti mašina. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

S P A - M a s s a g e t h e r a p i s t s 
nail t e c h n i c i a n s . 

Send resume: 
708-233-5944 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

fmieg.— $670-5710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

S k e l b i m u s k y r i a u s 
t e l . 1 7 7 J S 8 5 9 S O O 
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Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

KAI jwvMk 

Ninety seventh l esson . (Nainti 
seventh leson) — Devyniasdešimt 
septinta pamoka. 
Christmas shopping. (Kristinas 
šaping) — Apsipirkimas Kalėdoms. 
Have you done your Chr i s tmas 
shopping? — (Hev jū dan jūr Krist
mas šaping) — Ar jau apsipirkai 
Kalėdoms? 
No, I w a n t to write Chris tmas 
cards first. (Nou, ai uan t tū rait 
Kristmas kards fiorst) — Ne, aš pir
ma noriu parašyti kalėdinius svei
kinimus. 
There are so many good bar-
gains, I wanted to get them, 
whi le they lašt. (Thėr a r sou meni 
bargens, ai uanted tū get them, uail 
thei lest) — Yra tiek daug pigių 
pirkinių, aš norėjau nusipirkti , kol 
dar nepritrūko. 
I usua l ly shop r i g h t be fore 
Christmas, they have the best 
sales . (Ai jūžuali šap rait bifor 
Kristmas, thei hev tha best seils) — 
Aš paprastai apsiperku prieš pat 
Kalėdas, tuomet parduotuvės kai
nas labai sumažina. 
But the stores run out of a lot of 
things that I would l ikę to get . 
(Bat tha stors ran aut af e lat af 
things thęt ai uod laik tū get) — Bet 
parduotuvėse pri trūksta daug daik
tų, kuriuos norėčiau pirkti (parduo
tuvėse prekių pasirinkimas labai 
sumažėja). 
Most of t h e t ime t h e s t o r e s 
order only a few lead i tems, jus t 
to get y o u to s hop in t h e i r s t o r e , 
(Moust af tha taim tha stors order 

onli e fjū lyd a i tems, džest tū get jū 
tū šap in their stor) — Daug kartų 
parduotuvės užsako tik kelis la
biausiai pa t raukl ius daiktus, kad 
priviliotų pirkėjus. 
Yes, but y o u e a n save a lot, 
t h o s e i t ems , w h e n not on sale, 
are very e x p e n s i v e . {Jes, bat jū 
ken seiv e lat, thouz aitems, uen nat 
an seil, a r veri ekspensiv) — Taip, 
bet gali sutaupyt i daug pinigų, nes 
paprastai tie da ik ta i labai brangūs. 
If y o u are vvil l ing t o s tay in l ine 
half t h e n ight , y o u might be j 
lucky, a n d g e t t h e i tem, before j 
they run out . (If jū ar uiling tū stei j 
in lain hęf t ha nait , j ū mait bi laki j 
ęnd get t ha a i tem bifor thei ran aut) 
— Jeigu sutinki laukti eilėje pusę 
nakties, gali nusišypsoti laimė ir 
nusipirksi norimą prekę prieš joms 
išsibaigiant. 
I d id m y C h r i s t m a s s h o p p i n g on 
T h a n k s g i v i n g w e e k e n d n o w I 
c a n d e c o r a t e m y h o u s e for 
Chris tmas . (Ai did mai Kristmas 
šaping on Thęnksg iv ing uikend, 
nau ai ken dekoreit mai hauz for 
Kristmas) — Aš apsipirkau Kalė
doms Padėkos savai tgal į , dabar 
galiu puošti savo n a m u s šventėms. 
I e n v y you , I don't look forward 
to s h o p p i n g in t h o s e crowded 
stores r ight be fore Christmas. 
(Ai envi jū, ai dont luk foruard tū 
šaping in thouz krauded stors rai t 
bifor Kristmas) — Aš tau pavydžiu, 
tikrai nelaukiu apsilankymo žmo
nių prigrūstose parduotuvėse prieš 
Kalėdas. 

Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos 

„AUKSINIS KRANTAS" — 
153-OJI LIETUVOS VYČIŲ 

KUOPA 
Nepaisant kaip gražiai atrodo 

apšerkšnijusi, baltais sniego pata
lais apsiklojusi žiema, visi visuomet 
labai laukia pavasario su šiltais 
saulutės spinduliais ir atsivėrusiais 
žiedais. 

Atvirkščiai yra Floridoje. J a u 
balandžio mėnesį, kas gali, važiuoja 
į šiaurę. Pratuštėja judėjimas gat
vėse. Bažnyčios, krautuvės pasidaro 
apytuštės ir saulutė ka i t ina vis 
karščiau. O jau uraganai atplaukia 
nuo Afrikos krantų — vienas po kito. 
Vietiniai žinių šaltiniai ištisai duoda 
patarimus, kaip pasiruošti, jei nebus 
elektros, vandens, maisto, maši
noms skysto kuro, o be jo — nei į 
vaistinę, nei pas daktarą nenuva
žiuosi. 

Taigi, mes Floridoje laukiame 
žiemos. Kelius vėl užplūsta mašinos, 
bažnyčios ir krautuvės pilnutėlės 
žmonių, auga vaisiai, greitai užauga 
pomidorai, braškės, jei lysvelėje 
pasisodini. Taip, floridiečių mėgsta
miausias metų laikas yra žiema. 

Dabar jau baigia pas mus iš 
šiaurės sugrįžti „žiemos paukšte
liai", a t s igauna gyvenimas ir vi
suomeninė veikla. Lapkričio 6 d. St. 
Jude parapijos patalpose įvyko 

Lietuvos Vyčių susir inkimas. Kaip 
visuomet, jis buvo pradėtas malda, 
aptarti einamieji reikalai, numaty
tos ateities gairės. 

Šiame susir inkime buvo renka
ma nauja valdyba. Kadangi dar ne 
visi nariai buvo atvykę — su mažais 
pasikei t imais — pasiliko ta pati 
valdyba: pirmininkė Dorothy Par-
rilli, vicepirm. Valerie Bissol, sekr. 
Florence Miškinis , ižd. J ames V. 
Parrilli. 

Labai apgai lestauta , kad buvusi 
sekretorė Florence Moris serga ir 
guli ligoninėje. Visi jai linkėjo grei
tai pasveikti, sust iprėt i ir vėl grįžti 
prie savo pareigų. Ją laikinai pava
duoja Florence Miškinis. Su liūdesiu 
prisimintas muzikas Liudas Stukas, 
kuris iškeliavo amžinybėn. Be jo 
neapsiėjo jokie renginiai, ne tik pas 
vyčius, bet ir kitose organizacijose. 

Ir kaip gera Floridoje žiemą! 
Palmės žaliuoja. Apelsinai baigia 
nokti, gėlynai žydi visu savo grožiu, 
nereikia jų ginti nuo karštos saulės 
spindulių. Jūroje gali maudytis kiek 
tik širdis nori. Nors vietiniams jau 
„ša l ta" — kai papučia vėsesnis 
vėjelis, jau reikia megztuko... 

A l d o n a B i l i ūn i enė 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ss. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

PRICHVATIZACIJOS 
RAUGU LYS 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Pamynę teisę į privačią nuo
savybę, po 1917 m. perversmo bolše
vikai laikėsi nuostatų: „grobk, kas 
prigrobta", nusavink, nacionalizuok 
ir viską atiduok į vienintelės partijos 
kišenę. Įvykus SSRS griūčiai, radosi 
naujas nusavinimo būdas - „prich
vatizacija"; buvo gTobiama ne tik tai, 
kas buvo prigrobta, nacionalizuota, 
bet ir tai, kas priklausė jau atkurtai 
Lietuvos valstybei, t. y. jos žmo
nėms. Partinės nomenklatūros vadai 
važinėjo po rajonus, susitikinėjo su 
bendrapartiečiais, užtikrindami ne
liečiamybę grobėjams, ragino grobti 
kolūkių bei įmonių turtą. Iš tikrųjų, 
nors Valstybės kontrolė prokura
tūrai dėl grobstymo pateikė įspūdin
gai gausią medžiagą, buvo iškelta 
šimtai bylų, tačiau visos jos buvo 
numarintos tik todėl, kad visi 
grobstytojai, kurie turėjo sėstis į 
belangę, tebesėdėjo valdžios kėdėse. 

Privatizavimas didelės vertės 
turto už grašius, neradus tokiam 
reiškiniui lietuviško pavadinimo, 
buvo įvardintas iš rusų kalbos kilu
siu ir pasigriebimą atit inkančiu 
žodžiu - prichvatizacija. Dėl grobimo 
reiškinio akivaizdaus išplitimo žodis 
naujadaras bendrinėje lietuvių 

kalboje lengvai prigijo. 
Privatizuojamų objektų sąra

šus, jų kainas nustatinėja turto fon
das, kuris pavaldus Vyriausybei. 
Privatizavimo komisija yra daugiau 
priežiūros, Seimui atskaitinga insti
tucija, tačiau jos vadovą taip pat 
skiria Vyriausybės vadovas. Taigi 
privatizavimo procesuose pagrin
dinį vaidmenį atlieka Vyriausybė, 
jai pavaldus turto fondas bei taip pat 
jai pavaldi šakinė ministerija. 

Nei ypatingomis proto ar rau
menų galiomis nepasižyminčių ver
teivų staigus virsmas milijonieriais 
nustekentoje Lietuvoje tik patvirti
na, kad privatizavimas, kurį „tvar
kė" Vyriausybė, prilygo prichvati
zacijai. 

Sakoma, kad kai kam neteisybė 
pasimiršta, gėda praeina, o grobis 
lieka. Tačiau pasimiršta tik kai kam. 
Ji nepasimiršta tiems, kieno pra
kaitu buvo uždirbti ir nusavinti tie 
milijonai. 

Kaip lakštingala negali nečiul
bėti, taip komunistai negalėjo ne
grobti. Tačiau akivaizdžią neteisybę 
nuslėpti, senatimi ar melu pridengti 
neįmanoma. Tai liudija valgyklos 
„Šešupė" bei viešbučio „Draugystė" 
privatizavimo skandalas - prichvati-
zacijos raugulys. 

REZGA PLANUS INSCENIZUOTI VESTUVES 
Hollyvvood aktoriai George 

Clooney ir Bradt Pitt slapta planavo 
iškrėsti paparacams pokštą — G. 
Clooney viloje Italijoje inscenizuoti 
vestuves. Paskatinti žiniasklaidos 
pranešimų, esą B. Pitt savo bičiulio 
G. Clooney prabangioje viloje, esan
čioje ant ežero kranto, ketina vesti 
Angelina Jolie, abu gražuoliai su
manė gudrų planą, kaip apgauti 
spaudą, ir teigia, kad jis vis dar gali 
būti įgyvendintas. 

„Pasklido gandai, jog Brad mano 
namuose Italijoje ketina susituokti. 
Tai suintrigavo, — teigė G. Clooney. 
— Taigi paskambinau Brad ir 
pasiūliau, kad leistume nutekėt i 
informacijai, o tada numatytą dieną 
aprengtume būrį vaikų taip, lyg jie 
ketintų tuoktis . Visi išsinuomotų 
sraigtasparnius ir į balą išmestų 
savo pinigus". 

WENN-BNS 

http://www.illinoispain.com


10 DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 1 d.? ketvirtadienis 

PAGERBTI JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
LAUREATAI 

Darganota ir vėjuota buvo lap
kričio 27—oji (sekmadienis) diena. 
Publika neskubėjo rinktis'į Jaunimo 
centro didžiąją salę, kurioje 3 vai. 
popiet turėjo įvykti JAV LB Kul
tūros tarybos 23-čioji Premijų šven
tė. Kul tūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė ne kartą žvilgčiojo į 
laikrodį, mėg indama atspėti, a r 
susirinks pakankamai -žmonių, a r 
visa šventės ruoša jau atlikta — o tų 
„pasku t inės minutės detalių . ir 
darbų" niekuomet netrūksta, ypač, 
kai ant jos pečių visi reikalai guli. 

Tamsiame scenos fone — pras
mingas JAV LB Kultūros tarybos 
simbolis — akiniuota pelėda ir at
vers ta knyga. Scenoje išrikiuota 
kėdžių eilė ir gėlės sukūrė šventišką 
nuotaiką. Tai tuojau pajuto ir su
sirinkusieji, kurių, atkreipiant dė
mesį į tą savaitgalį renginių gausą, 
buvo nemažai: nors salė ne sau
sakimšai užpildyta, bet visgi galė
jome matyti , kad dar yra pakanka
mai lietuvių, besidominčių ir re
miančių kul tūr inę veiklą. 

Gražina ir dr. Romualdas Kriaučiūnai 

įžanginis žodis ir priklausė Kul
tūros tarybos pirmininkei, kuri pa
sidžiaugė laureata is , susirinkusia 
publika, svečiais ir išreiškė padėką 
Lietuvių fondui, skyrusiam pinigi
nes premijas laureatams. Šioje šven
tėje Lietuvių fondui atstovavo LF 
valdybos pirmininkė Sigita Balze-
kienė, kuri ir įteikė premijuotie
siems LF čekius. 

Programai vadovauti pakviestas 
vienas „Margučio II" radijo valan
dėlės pranešėjų — Tadas Dunčia. į 
sceną susirinko laureatai: Dailės — 
Vytautas Virkau; Teatro — Ilona 
Čiapaitė; Žurnalisto — dr. Romual
das Kriaučiūnas. Buvo pakviestas ir 
Frank Zapolis, kuriam paskirta spe
ciali JAV LB Kultūros tarybos pre
mija už visuomeninę, lietuvišką, 
kultūrinę (ypač susijusią su lietuvių 
tautinių šokių puoselėjimu) veiklą. 

Trūko laurea tų iš tolimesnių 
vietovių: Muzikos premija pagerbto 
Antano Skridulio (Florida); Tautinių 
šokių l aurea tės Antaninos Bulo
tienės (Colorado) ir Radijo — Kazio 
Gogelio (Michigan) — gaila, kad 
suminėtos tik jų pavardės, bet dau
giau nieko apie juos nepasakyta. O 
jie to buvo verti ne mažiau už sceno
je sėdinčius. Scenon buvo pakviestas 
Lietuvos Respublikos kultūros vice
ministras Faus tas Latėnas, kuris 
laureatams įteikė iš tėvynės atvežtą 
padėkos raš tus . 

Pagal tradiciją, kiekvienas lau
reatas apdovanotas gražia, JAV LB 

\ u c t r a u k o ; e '.i <a;res soeciai i^ z ; .me" ^ a c a c a r o t a s -ranrv Zapo^s ^F ,a;dvOcs o>rnr,\r.l~<č Sig : ta 5a:zek:enė AV ^B 
Tarybos ~ r ez!d iumc D; r r l r : ; r .kė Regina N a r j į i e n e Ka:taros premi jos :au reatai Romualdas Kr iaučiūnas i r : i cna Č iapa i tė , LR 
KVtūrcs VcerVr-istras -apstas ^ateras AV _B Ku l tū ros tarybos Di rmin inke Mar i ja Remiene ir Ku l tū ros p rem i j os l au rea tas 
Vytautas Virkau. 

Kultūros tarybos parūpin ta pla
kėte, Lietuvių fondo tūkstančio dol. 
čekiu ir LR Kultūros ministerijos 
padėkos raštu. Laureatai pakviesti 
prie mikrofono pasakyti keletą žo
džių. Nuotaikingiausiai kalbėjo Žur
nalisto premijos laurea tas dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, savo sąmo
jumi ir taikliu žodžiu praskaid
rindamas pernelyg rimtą Premijų 
šventės nuotaiką. Režisierė Ilona 
Čiapaitė nuoširdžiai dėkojo už pa
gerbimą ir taip pat „savo vaikams", 
t.y. „Žaltvykslės" teatro trupės na
riams, kurie uoliai jos klauso ir 
dabar ruošiasi (gruodžio 4 d.) naujai 
premjerai — A. Griciaus komedijai 
„Palanga". Atrodo, kad ir tie jos 
„vaikai" jaučia ypatingą šilumą bei 
pagarbą savo režisierei, apdovanoję 
ją gėlių puokštėmis ir apkabinimais. 
Beje, pažymėtina, kad „Žaltvykslė" 
Įkurta JAV LB Kultūros tarybos 
dėka ir yra jos ypatingai globojama. 

Frank Zapolis, gimė ir augo 
Čikagoje. Jis daugiau kaip 60 metų 
šokantis lietuvių tautinius šokius 
(nuo 1948 m. buvo „Ateities" grupės 
šokėjas) ir vėliau pradėjęs vadovauti 
Lietuvos Vyčių taut. šokių rateliui. 
Kartu su LR gen. garbės konsule 
Juze Daužvardiene prieš 57 metus 
Čikagos Mokslo ir pramonės 
muziejuje ruošė lietuviškas Kalėdų 
programas (ši tradicija ir dabar tę
siama), su Lietuvos Vyčiais dalyvavo 
visose tautinių šokių šventėse, 
reprezentavo lietuvių liaudies šo
kius amerikiečiams... Frank (Prano) 
Zapolio veikla tautinių šokių ba
ruose yra tokia plati, nusitęsianti 
taip toli į praeitį, kad jis tikrai vertas 
pagarbos ir dėkingumo. Papildomai 
apie Frank Zapolį kalbėjo Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių mokytoja 
Lydija Ringienė. 

Publikos laukė dar viena staig
mena — JAV LB Kultūros tarybos 
rūpesčiu buvo specialiai iš Lietuvos 
atvežtas žymuo ir padėka ilgamečiui 
visų lietuviškų veiklos darbų tal
kininkui Antanui Valavičiui, o jo 
žmonai Viktorijai teko rožių puokš
tė. Nors A. Valavičius niekur ir 
niekuomet neatsisako padėti, bet 
labai nenoriai užlipo į sceną, tvirtin
damas, kad jis dirbąs ne dėl padėkų 
ar žymenų, bet dėl to, kad „taip 
reikia". O kaip būtų šaunu, jei mūsų 
visuomenėje būtų keli šimtai tokių 
valavičių. kaip gražiai riedėtų veik
los vežimas! 

Jokia šventė be sveikinimų juk 
neapsieina. Ir Premijų šventėje jų 

buvo — nors ne per daug. Pirmasis 
prabilo LR kultūros viceministras F. 
Latėnas, bet jo žodžiai buvo kažkaip 
padriki, nesirišo (gerai, kad kalbėjo 
trumpai) ir ne visai į temą. Kaip 
visuomet, trumpai, bet tvirtai ir 
reikšmingai, laureatus pasveikino 
LR generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius. Prasmin
gus sveikinimo žodžius išsakė JAV 
LB Tarybos Prezidiumo pirm. Regi
na Narušienė, o taip pat Lietuvių 
fondo valdybos pirmininkė Sigita 
Balzekienė. 

Raštu sveikino JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Vaiva Vėbraitė, o 
ateitininkijos vardu — dr. Petras V. 
Kisielius, kuris įteikė ir gražią 
dovaną: vario, medžio bei gintaro 
koplytėlę, sukurtą mums visiems 
žinomo menininko dr. Romualdo 
Povilaičio. 

Po 15 minučių pertraukos (kuri 
užsitęsė daugiau kaip pusę valan
dos) vyko antroji šventės dalis: Lie
tuvos Valstybinės operos solisto, 
Arūno Dingelio pirmasis koncertas 
šiapus Atlanto, akompanuojant Ma-
nigirdui Motekaičiui. 

Tai palyginti dar jaunas ir daug 
žadantis, patrauklios išvaizdos teno
ras (sol. V. Noreikos mokinys, todėl 
kai kur aiškiai girdėjome „norei-
kiškus" sąskambius), pasirinkęs 
lietuviškų (senesnių) ir tarptautinių 
kompozitorių dainų repertuarą. 

Pradėjęs S. Šimkaus (ž. P. 

Vaičaičio) „Kur bakūžė samanota", 
užbaigė italų daina „O, mano saule 
(O sole mio). Prieš nelietuvių kom
pozitorių dainas dar pasiteiravo, a r 
dainuoti l ietuviškai, a r i ta l i škai? 
Kultūros ministras iš salės paleido 
repliką, kad „čia gali pakliūti į bėdą, 
dainuodamas ne lietuvių kalba.. ." 
Tai iš dalies t iesa, nes gars ių 
kitakalbių solistų Amerikoje, j u o 
labiau Čikagoje, mes galime išgirsti 
įvairiomis progomis. Kai iš tėvynės 
atvyksta lietuvis, mieliau klausomės 
lietuviškų dainos žodžių, nors nie
kas „nenušvilptų", jeigu ir i tal iškai , 
vokiškai, prancūziškai užtrauktų. . . 

Solisto dikcija ypač gera, balsas 
tyras, tvirtas, bet reikėtų padirbėt i 
dėl kai kurių perėjimų į skirt ingą 
garsumą ar nuotaiką. Publikai j is 
labai patiko, pasigirdo „bravo" ir 
„bis" šauksmai , tad A. Dingel is 
sutiko dar ir „bisui" padainuoti . 

Dėkojame JAV LB Kultūros ta
rybai, ypač jos pirmininkei Marijai 
Remienei už prasmingai praleistą 
paskutinę lapkričio mėnesio sekma
dienio popietę. Kaip besiskirstyda-
ma publika pastebėjo, turbūt visoje 
Lietuvių Bendruomenės istorijoje 
Amerikoje niekuomet nebuvo tokios 
darbščios ir produktingos Kul tūros 
tarybos pirmininkės kaip M. Re
mienė. Jos vienos ruošiami renginiai 
kone užpildo kiekvieną metų savait
galį. Ačiū! 

D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

LIETUVOS DUKTERŲ RUDENS 
PIETUS 

Karštos vasaros nuvarginti , 
sutikome vėsų rudenėlį kaip draugą, 
su džiaugsmu. Taip ir šį lapkričio 6 
dienos sekmadienį subėgome pasi
žmonėti, pasidžiaugti, kad dar esa
me visi kartu, kad galime vėl pradėti 
darbus , lankyti vis gausėjančius 
renginius. 

Dukterų rudens pietūs praėjo 
puikiai. Nuolatiniai mūsų draugai ir 
jų draugai užpildė Jaunimo centro 
salę, atrodė — esame viena šeima. 
Kaip įprasta, pietus atidarė sesė Rū
ta Spurgienė, visus pasveikino drau
gijos pirmininkė sesė Joana Krutu-
lienė, o maldą ir keletą prasmingų 
žodžių pasakė Dukterų kapelionas 
kun. J. Kelpšas. 

Nors programa buvo numatyta 
prieš pietus, bet solistės pagei
davimu buvo nukelta į vėlesnį laiką. 

Gausus valgių pasir inkimas galėjo 
patenkinti net ir labai išrankų sve
čią. Tai mielos Aldonos Šoliūnienės 
dėka, ačiū jai! 

Pavalgius k lausėmės sol. dr . 
Vilijos Kerelytės dainų, pr i ta r ian t ir 
akompanuojant Algimantui Bar -
niškiui. Malonios, naujos ir l iaudies 
dainos sklido per salę, palydimos 
plojimų. Vėliau — loterija, kuri buvo 
gana gausi ir įdomi. Praėjo vaka ras . 
Dėkingos Lietuvos Dukterys vėl pa
pildė savo „kraičio" skrynelę, vėl ga
lės paremti varguolį, našlaitį, nelai
mės ištiktą tautietį. Sesės dėkoja vi
siems ir visoms, o ypač sol. dr. Vilijai 
Kerelytei, atsisakiusiai savo hono
raro ir neužmirš tančia i Lie tuvos 
Dukterų draugijos. Telaimina ju s 
visus Dievas! 

Irena G e l a ž i e n ė 
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PRISIMENAME 
GUNHILDĄ BRAKIENĘ 

Negailestingas lai
kas , greitai šuoliuo
damas per pirmąjį pen
ketą šio šimtmečio me
tų, iš gyvųjų tarpo 
išsivedė daug veiklių ir 
mums brangių vyres
nio amžiaus žmonių. 
Amžinybėn žengiančių 
procesijon š.m. rugsė
jo 7 d. įsijungė Sioux 
Falls, South Dakota, 
gyvenusi 96 m. am
žiaus Gunhilda Hogh 
Brakienė. Velionė buvo 
prieš kelerius metus 
mirusio žymaus Mažo
sios Lietuvos veikėjo, teisininko prof. 
Martino Brako žmona. 

Atsisveikinimas su velione vyko 
2005 m. rugsėjo 14 d., 2 vai. p.p., 
Calvary Episcopal katedroje Sioux 
Falls. Apeigoms vadovavo Eunice 
Cavanaugh. Vargonavo Sandy De-
Saix. Speciali muzika: „Jeg Elsker 
Dig" ir „I love you". Poema „The 
Sparrow" (William Carlos) skaitė 
Martinas J. Brakas. „Planning the 
Garden" — perskai tė Jurgis H. 
Brakas (abu velionės sūnūs). Po 
atsisveikinimo apeigų visi dalyviai 
buvo pakviesti pabendravimui ir 
pasivaišinimui, kur ių metu buvo 
pr is imintas prasmingas velionės 
gyvenimas. 

Gunhilda Hogh Brye gimė Kor-
sor, Danijoje, 1909 m. kovo 6 dieną. 
Pradinį mokslą ėjo privačioje pran
cūzų mokykloje 1916—1921 m., vė
liau Norre gimnazijoje, kurią baigė 
1927 m. Paskui studijavo Prancū
zijoje. Studijas baigė 1929 m. ir gavo 
diplomą iš Comite Universitaire de 
Nancy. Grįžusi Kopenhagon, 3 me
tus dirbo įstaigos vedėja ir prancūzų 
korespondente su Danijos „Lottery" 
(Commission for foreign countries) ir 
2 metus „Turist hoteller". 

Kopenhagoje 1935 m. ištekėjo už 
teisininko dr. Martino Brako, su ku
riuo studentė skautė susipažino, kai 
Martinas su kitais jūros skautais iš 
Klaipėdos jūrų laivu „Budys" buvo 
atplaukęs į Daniją. Po vedybų Bra-
kai atvyko gyventi į Klaipėdą ir 
Šiaulius. Čia susilaukė dviejų sū
nelių ir laimingai gyveno iki 1944 
m., bet sovietinės Rusijos raudonajai 
armijai artėjant prie Lietuvos, 1944 
m. birželio mėnesį Brakų šeima 
pasitraukė į Daniją. Čia gyveno 8 su 
puse metų. Susilaukė dukrelės Gun-
dos. Augindama 3 vaikučius, Gun
hilda, kaip užsienio korespondentė, 
dirbo dviem Danijos importo-eks
porto firmoms. 

Brakų šeima 1952 m. gruodžio 

Gunhilda Hogh Brakienė 

mėn. emigravo \ 
JAV, kur daug metų 
gyveno New York 
mieste. Nuo 1953 m. 
iki 1964 m. dirbo 
Foster Wheeler kor
poracijai. J i ta ip 
pat buvo Amerikos 
skandinavų fonde 
New York narė . 
Pr ik lausė Europie
čių moterų federa
cijai išeivijoje ir 
1958—1959 metais 
buvo jos pirmininkė. 

1964 m. persi
kėlė į Sioux Falls, 

South Dakota, ku r Martinas Brakas 
Augustanos kolegijos buvo pakvies
tas Germanist ikos profersoriaus 
pareigoms. Čia Gunhilda tęsė savo 
prancūzų ir vokiečių kalbų studijas, 
kurias su pagyrimu baigė 1967 m. 
Naudodamasi kalbų mokėjimu, ji 
daug metų mokytojavo Sioux Falls 
High School. Iš pradžių abi kalbas 
nuo 1967 iki 1974 m. dėstė Lincoln 
Senior High School. 1971 m. buvo 
apdovanota „Teacher of the Year" 
žymeniu. Nuo 1975—1990 metų 
Sioux Falls kolegijoje dėstė pran
cūzų ir vokiečių kalbas, o prancūzų 
kalbą dar ir Augustanos kolegijoje 
1984—1989 m. 

Būdama imli kalboms, gerai 
išmoko lietuvių kalbą. Domėjosi 
Lietuvos istorija, papročiais, tradici
jomis ir tautodaile. Kartu su savo 
vyru prof. Martinu Braku, buvusiu 
ilgamečiu Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio pirmininku, sielo
josi Lietuvos okupacija ir ypač 
skaudžiai išgyveno Mažosios Lietu
vos tragediją. Buvo nuoširdi savo vy
ro talkininkė lietuviškoje veikloje. 

Išėjus pensijon, Brakams neilgai 
teko džiaugtis auksiniu gyvenimo 
rudeniu. Vyrui paliegus, Gunhilda 
nuoširdžiai jį slaugė ir rūpinosi 
visais buit iniais reikalais. J am 
mirus ir pati pradėjo negaluoti, 

teko apsigyventi slaugos 
kur ją dažnai lankė ir jos 
taip pat ir laidotuvėmis 
duktė Gunda. Velionės 

pageidavimu, jos pelenai palaidoti 
Danijoje, šalia jos vyro. 

Amžinybėn iškeliavusių tėvų 
liūdi duktė Gunda M. Brakai tė , 
sūnus Martinas J. Brakas su žmona 
Eva, sūnus Jurgis H. Brakas su 
žmona Nore Jachym, du vaikaičiai, 
trys provaikaičiai ir kiti artimieji. 
Ypač savo veikloje pasigenda pla
čiame pasaulyje pasklidę jo numylė
to krašto mažlietuviai. 

Algis A Regis 

Ilgainiui 
namuose, 
gerove, o 
rūpinosi 

A t A 
JONUI KAZLAUSKUI 

amžinybėn iškeliavus, žmonai STASEI, Clevelando 
skyriaus „Vaiko vartai į mokslą" atstovei, dukrai RI
TAI, sūnums ROMUI, ANDRIUI ir jų šeimoms, 
reiškiame gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

„Vaiko vartai į mokslą" organizacijos 
taryba, valdyba ir nariai 

Žmonai 

A t A 
ERIKAI BUDRAITIS 

mirus, mūsų kolegą BALĮ ir art imuosius, nuoširdžiai 
užjaučia ir dalinasi skausmu 

Aušra Padalino ir bendradarbiai 
First Rate Real Estate 

Margumynai 

Nepalo valdžia paragino religi
nes grupes ir mokslininkus padėti 
įminti paslaptingo medituojančios 
paauglio, kurį kai kas mano esant 
Budos inkarnaciją, mįslę. Pasta
rosiomis savaitėmis į tankų mišką, 
plytintį Pietryčių Nepale, pamatyti 
penkiolikmečio Ram Bahadur Bam-
jon atvyko mažiausia 100,000 tikin
čių nepaliečių. Pasak draugų, ber
niukas nevalgęs ir negėręs medituo
ja jau pusmetį. 

Už 150 kilometrų į pietryčius 
nuo Kathmandu esančio Baro 
rajono, kuriame medituoja berniu
kas, administratorius Shanta Raja 
Subedi sakė pareikalavęs, kad šį 
paslaptingą reiškinį išaiškintų bu
distų komisija „Lumbini Develop-
ment Trust" bei Nepalo karališkoji 
mokslo ir technologijų akademija. 
„Mes norime ištirti teiginius, esą 
berniukas taip ilgai išgyvena be 
maisto ar gėrimo", — sakė Sh. R. 
Subedi. 

R. B. Bamjon sėdi sukryžiavęs 
kojas po hinduistų garbinamu 
šventuoju fikusu ir užsimerkęs me
dituoja. Jis nieko nekalba, o ben
draminčiams į jį leidžiama pasižiū
rėti tik iš pusšimčio metrų atstumo. 
Atėjus nakčiai nuo žmonių jaunąjį 
mistiką užuolaida atitveria jo pa
sekėjai. Iš tolo paauglį stebintys 
gydytojai sako, kad jis kvėpuoja nor
maliai, bet yra nusilpęs. 

Paslaptingąjį medituotoją ap
lankęs vietos žurnalistas Gonind 

Dar viena Budos 
inkarnacija"? 

Devkota teigė, kad berniukui ant 
krūt inės per pažastį bei petį suriš
tas šalis ir j is sėdi tokia pat poza, 
kokia paveiksluose vaizduojamas 
Buda. Pasak žurnalisto, lankytojų 
skaičius per dieną išaugo iki 10,000, 
bet dabar į mišką atvyksta mažiau 
žmonių nei pirma. „Jis sėdi nejudė
damas nuo aušros iki sutemų, kai 
lankytojams leidžiama jį pamatyti . 
Tai reikalauja tam tikrų pastangų, 
— sakė G. Devkota. — Tačiau aš 
abejoju, a r j is Budos inkarnacija, 
kadangi mes nežinome, ką jis veikia 
naktį. Tai reikia ištirti. 

Paaugl io m a m a Maya Dėvi, 
kurios vardas toks pat kaip ir Budo 
motinos, sakė, kad trečiasis iš sep
tynių jos vaikų Bamjon yra ramus 
berniukas , linkęs laikytis atokiau 
nuo draugų. 

Budizmo įkūrėju laikomas pu
siau legendinis princas Buda, dau
giau kaip prieš 2600 metų gimęs 
karališkoje šakjų genties šeimoje, 
Lumbinyje — du lkė tame Nepalo 
lygumų, kuriose auginami ryžiai, 
kaime, už 350 kilometrų į vakarus 
nuo sostinės Kathmandu. 

Būdamas 29 metų jis paliko na
mus, šeimą ir po septynerius metus 
trukusių klajonių, asketiško gyveni
mo bei apmąstymų praregėjo, su
vokė tikrąją gyvenimo išmintį, ir 
pasiekė dvasios tobulybę. Jo moki
niai pavadino jį Buda, t.y. atbudu
siu, praregėjusiu išminčiumi. 

Reuters /BNS 

Ministras išsiųstas 
persirengti 

Pirmasis sniegas Kryžių kalne. Algimanto Žižiūno nuotr. 

Serbijos finansų ministras 
Mladjan Dinkič sulaukė griežtos 
parlamento pirmininko kritikos už 
tai, kad parlamente pasirodė vilkė
damas džinsus. Anot žiniasklaidos, 
Predrag Markovič nurodė ministrui 
„per valandą persirengti". 

Prieš tai viena aukšto rango 

opozicijos poli t ikas pareikalavo 
„ išmest i" minis t rą iš salės. M. 
Dinkič išėjo iš posėdžio, tačiau atgal 
nebesugrįžo. Serbų deputatams yra 
nurodyta par lamento posėdžiuose 
pasirodyti „vi lkint de ramus dra
bužius". 

dpa—ELTA 
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APYLINKĖSE 

• Č i u r l i o n i o galerijoje Jaunimo 
centre rengiama dėmesio verta paro
da „Mano kolekcija". Parodos ati
darymas — gruodžio 2 d. 7:30 vai. v. 
Parodoje bus rodomi rinkiniai iš 
asmeninių kolekcijų. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

•„Ža l tvyks l ė s" kolektyvas stato 
Augustino Griciaus „Palangą", 10 
paveikslų, 2 dalių komediją. Prem
jera įvyks gruodžio 3 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p. Jaunimo centre. Režisuoja 
šių metų LB Kultūros premijos lau
reatė Ilona Čiapaitė. Bilietai par
duodami „Seklyčioje". 

• G r u o d ž i o 4 d., s ekmad ien į , nuo 
1 vai. p.p. iki 3 vai. p.p. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus kviečia vi
sus norinčius išmokti pasidaryt i 
šiaudinukus Kalėdų eglutei. Užsi
ėmimus ves didelę patirtį turinčios 
meistrės Albina Savickas ir Irena 
Karaliūnas. Atsineškite žirkles, li
niuotę ir pieštuką, o mes pasirūpin
sime šiaudeliais, siūlais ir instrukci
jomis. Įėjimo mokestis - muziejaus 
nariams - 9.50 dol., visiems kitiems 
- 11.50 dol., vaikams - 6 dol. Tel. 
pasiteiravimui ir registracijai: 773-
582-6500. 

• B a l z e k o l i e tuv iu k u l t ū r o s mu
ziejus „Metų žmogumi" išrinko Ma
ry Krauchunas už jos aktyvią veiklą 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės 
ir lietuviškų tradicijų bei kultūros 
puoselėjimą. Sekmadienį, gruodžio 
18 d., 5 vai. v. visus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus, 6500 S. Pu-
laski Rd. Čikagoje, pokylyje. Iškil
mingos vakar ienės metu Mary 
Krauchunas bus į teiktas „Metų 
žmogaus" apdovanojimas. Pagerbsi
me labai malonią, nuoširdžią, inte
ligentišką, daug Lietuvai ir lietuvių 
kultūrai nusipelniusią veikėją. 

• Sv. K a z i m i e r o k o n g r e g a c i j o s 
seserys maloniai kviečia dalyvauti 
šv. Mišiose ir pasimelsti, kad kon
gregacijos įsteigėja Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaimintąja. Mišios 
bus šį šeštadienį, gruodžio 3 d., 9:30 
vai. r. seselių motiniškajame name, 
2601 W. Marąuette Rd., Chicago. 
Mišias aukos kun. Nicolas Des-
mond, Šv. Aloyzo parapijos klebo
nas. Kviečiame visus dalyvauti. Įėji
mas pro priekines duris. 

• V i s u s k v i e č i a m e da lyvaut i 
Kalėdinėje mugėje, kuri įvyks gruo
džio 3-4 dienomis, šeštadienį ir sek
madienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. 
PLC didžiojoje salėje. Norintys už
sisakyti stalus prekių pardavimui, 
prašome kreiptis į Aldoną Palekienę 
tel. 708-448-7436. 

• J a u n i m o centro tradicinė va
karienė įvyks š. m. gruodžio 4 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 3 vai. 
p.p. Šv. Mišias už mirusius centro 
narius ir rėmėjus atnašaus kun. An
tanas Gražulis, SJ. Mišių metu gie
dos Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Meninę programą atliks dr. Vilija 
Kerelytė ir Algimantas Barniškis. 
Bus gardi vakarienė, laimingų bilie
tų traukimas. Maloniai kviečiame 
užsisakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-447-
4501 (Milda Šatienė) arba 708-636-
6837 (Anelė Pocienė). 

• Lietuvių rašytojų draugi jos 
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) arba 773-
580-4503 (Daiva Petersonaitė). 

• J A V LB S o c i a l i n i ų re ika lų 
taryba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Čikagoje kviečia visus į kasmetinį 
labdaros vakarą š. m. gruodžio 10 d. 
6:30 vai. v. „Seklyčioje" (2711 W. 71 
st. Street, Chicago, IL). Jūsų laukia 
skani vakarienė bei tradicinė Prel. 
Juozo Prunskio premijos įteikimo 
ceremonija. Meninę programą atliks 
Stasė Jagminienė su talkininkais. 
Auka — 30 dol. Maloniai kviečiame 
dalyvauti. 

• 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 ad
resu: 13140 Moorfield Ct., Lemont, 
IL 60439 iki gruodžio 16 d. Auksinis 
sveikinimas — 250 dol.; visas pus
lapis —100 dol.; pusė puslapio — 50 dol. 

• U n i o n Pier L i e t u v i ų draugija 
rengia tradicines kūčias sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michi-
gan laikui. Kūčios įvyks Šventos 
Marijos parapijos salėje, 718 W. Buf-
falo St. (Hwy 12), New Buffalo. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasi teiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• Č i k a g o s l i e tuv ių Sak ių klubo 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
8 d., ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43 gatvė. Visų 
narių dalyvavimas būt inas . 

• Gruodžio 9 d., p e n k t a d i e n į , 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinėje 
Amerikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius ruošia JAV Karo aviacijos 
pulkininko Felikso Vaitkaus skry
džio per Atlantą 70-mečio paminė
jimą. Kviečiami sąjungos nar ia i , 
svečiai ir besidomintys prisiminti 
Čikagoje gimusį lakūną ir jo antrąjį 
t ransatlantinį skrydį. 

• L i e tuv ių s k a u t ų sąjunga už 
paramą dėkoja Pre la to Juozo 
Prunskio fondui, veikiančiam Lietu
vių fondo ribose. J i e rašo: „Šie pini
gai bus skiriami jaunimo kūrybos 
premijoms a te inanč ia i s metais". 
Smagu, kad remiami kūrybingi lie
tuvaičiai . Prie paramos j aunimo 
organizacijoms kviečiame prisidėti 
ir Jus . LF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

• G r u o d ž i o 18 d. po l ie tuviškų 
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo prasidėj imo bažnyčios 
parapijos salėje bus vaidinimas vai
kams „Kalėdų pasaka" ir susitiki
mas su Kalėdų seneliu. Kviečiame 
visus vaikučius. 

• A t e i t i n i n k ų Kūč ių šventė įvyks 
sekmadienį, gruodžio 18 d., 1 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Visi kviečiami. 
Registruotis pas Onutę Daugirdienę 
tel. 630-325-3277 a rba e-paštu: 
odaugirdas@hotmail.com 

• G r u o d ž i o 18 d., s e k m a d i e n į , 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Šv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores lietuvių 
klubas kviečia į Kalėdinį pabendra
vimą. 

GRUODŽIO 19 D. 10 VAL. V. TELEVIZIJOS KANALAS VVTTVV 11 RODYS 
FILMĄ APIE X V I I A. LLETUVOS BAROKO PERLĄ LIETUVOJE — 

PAŽAISLIO V IENUOLYNĄ. 
TAI VIENAS ŽYMIAUSIŲ BAROKO ARCHITEKTŪROS PAMINKLŲ BALTIJOS KRAŠTUOSE. 

WHWW: Pažaislio vienuolyno 
ansamblis 

(fundatorius - Kristupas 
Zigmantas Pacas) 

tur i visiškai simetrišką, 
meno istorijoje retai 

sutinkamą, planą. 

Vienuolynas tur i 
turtingiausią freskų ciklą 

visoje Lietuvoje, 
daugybę tapytų paveikslų. 

Pažai&lis Monastery Idvll 

KVIEČIAME VISUS 

PAŽIŪRĖTI ŠIĄ LAIDĄ 

PER AMERIKIEČIŲ TV. 

ARTĖJA KALĖDOS 

Reikia pasveikinti 
draugus, pažįstamus. 

Gera išeitis — gražus 
kalėdinis atvirukas. 

„ D r a u g e " 
yra didelis Jų 
pasirinkimas. 

Atvykite į „Draugą" 
i r išsirinkite 

jums labiausiai patikusį. 

jeigu negalite 
atvykti, 

skambinkite 
tel. 

773-585-9500 
ir užsisakykite. 
Atvirukus jums 
atsius į namus. 

Atviruko su 
voku kaina — 

1 dol. 
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Didelis l i e t u v i u k u l t ū r o s rėmėjas išeivijoje J u r g i s Lukait is , 
gyv. Peoria, IL, bibliofilui Stasiui Džiugui padovanojo visą komplektą (37 
t.) Lietuviškos enciklopedijos ir visus žurnalo ,,Aidai" komplektus — nuo 
pirmo nr. išėjusio Vokietijoje ir paskutiniojo — Brooklyn. Kai kurie kom
plektai įrišti kietais viršeliais. Vertingos dovanos bus persiųstos Lietuvos 
bibliotekoms. 

Lemont Maironio l i tuanist inės mokyklos mokiniai artėjančių 
švenčių proga, norėdami suteikti džiaugsmo kitiems vaikams, sunešė 
dovanėlių, kurios per „Vaiko vartai į mokslą" organizaciją bus nusiųstos 
jos remiamiems dienos centrams Lietuvoje. Dėkojame Maironio mokyk
los mokiniams, kad pasidalina Kalėdų džiaugsmu su Lietuvos vaikais. 

• Maloniai kviečiame dalyvauti 
Lietuvių operos Naujųjų metų poky
lyje šeštadienį, gruodžio 31 d., 
Jaunimo centro pokylių salėje, 5620 
S. Claremont Ave., Čikagoje. 7:30 
vai. v. kokteiliai, 8:30 vai. v. vaka
rienė, 9:30 vai. v. šokiai. Gros A. 
Barniškis. 12 vai. sutiksime Naujuo
sius. 12:45 ryto - šaltas ir karštas 
užkandis, o vėliau - šokiai. Auka -
70 dol. Tel. pasiteiravimui ir vietų 
užsisakymui: 773-925-6193 (Vaclo
vas Momkus) arba 773-767-5609 
(Jurgis Vidžiūnas). 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 
S k e l b i m ų skyr iaus 

tel. 1 7735859500 

mailto:odaugirdas@hotmail.com

