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Anne Enright 

„Booker 
literatūros 
premija 
paskirta 
dublinietei 

Londonas, spalio 17 d. („Reu-
ters"/BNS) - Dublinietė Anne En
right antradienį už savo niūrią kny
gą apie didelę airių šeimą „Susi
r inkimas" (The Gathering) gavo 
„Booker" premiją - vieną garbin
giausių literatūrinių apdovanojimų 
pasaulyje. 

„Mums ji (knyga) pasirodė labai 
įtaigi, nepatogi ir net kartais pikta. 
Tai bebaimis žvilgsnis į gedinčią 
šeimą, (naudojant) griežtą ir efek
tingą kalbą", - sakė premiją skyru
sios komisijos pirmininkas Howard 
Davies. 

A. Enright sėkmė yra netikėta -
ji nebuvo tarp išrinktųjų. 

Nukelta j 7 psl. 
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• 
Šiame 

numeryje: 
•Lietuvių telkiniuose. 
Du Įspūdingi renginiai (p. 
1,2). 
•Apie tėvą ir obuolius (p. 3) 
•„'Draugo' lietuviukai" — 
Prasidėjo ruduo... (p. 4) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5) 
•Indija prieš 20 metu (13) 
(p. 9)' 
•„Atsiminti seniai 
užmirštas linksniavimo ir 
asmenavimo taisykles" (p. 
10) 
•Mūsų stalui (p. 11) 

Val iu tu santykis 
1 USD — 2.43 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Du [spudingi renginiai 
Elvyra Vodopalženė 

Washington LB naujoji pirminin
kė Danelė Vidutienė su savo valdyba 
sumaniai sukasi, vesdama intensyvią 
rudens veiklos programą, kurią ko
ordinuoja kartu su LB Kultūros tary
ba ir LR ambasados atstove - pirmą
ja sekretore politiniams ir kultūri
niams reikalams Nida Dalmantaite. 
Paminėsiu du įspūdingus renginius, 
kuriose turėjau progą dalyvauti. 

Martyno Švėgždos v o n Bekker 
k o n c e r t a s 

LB Kultūros tarybos pirmi
ninkės Dalės Lukienės, LR ambasa
dos ir LB Washington, DC skyriaus 
dėka, šeštadienį, rugsėjo 11 d. įvyko 
Martyno Švėgždos von Bekker kon
certas. Koncertas vyko pačiame Wa-
shington, DC mieste, vienoje iš se
niausių episkopalų „Church of Ephip-
hany" bažnyčių. Si bažnyčia Ame
rikos civilinio karo metu buvo pa
versta į ligoninę, dabar ji garsėja tuo, 
kad čia yra ruošiami įvairūs koncer
tai, kultūrinės programos. Ir smui
kininkas Martynas Švėgžda buvo 
įtrauktas į šios vasaros kultūrinę 
programą. Į šį koncertą susirinko ne 

LR ambasadorius Audrius Brūzga su žmona Imsre ir su monsinjoru Gintaru 
Grušu. Elvyros Vodopalienės nuotr. 

tik gražus būrys lietuvių, bet ir 
amerikiečių bei bažnyčiai priklau
sančių parapijiečių. Bažnyčios prie
angy svečius pasitiko Washington, 
DC LB skyriaus pirmininkė Danelė 
Vidutienė, jos dukra Nida Vidutytė ir 
kiti LB valdybos nariai. Prie aukų 
stalo buvo galima gauti ne tik vakaro 
programą, bet ir būsimų LB ren
ginių informaciją. Bažnyčios vidus 

dvelkė tikra senove. Buvo gera atsi
sėsti vėsioje, mistika apsuptoje, dide
lėje, be daug puošmenų bažnyčioje 
kurios priekyje matėsi apšviestas 
kryžius. Svečiams suėjus LB pir
mininkė Danelė Vidutienė pasveikino 
visus susirinkusius ir pakvietė smui-
kininką Martyną Švėgždą von Bek
ker atlikti šio vakaro programą. 

Nukelta i 2 psl. 

Prezidentas ragina baigti kalbas ir imtis 
studijų reformos darbų 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) -
Prezidentas Valdas Adamkus paragi
no užbaigti kalbas apie mokslo ir 
studijų reformą bei imtis konkrečių 
darbų. 

Trečiadienį susitikęs su prem
jeru Gediminu Kirkilu bei švietimo 
ir mokslo ministre Roma Zakaitiene 
jis konstatavo, jog yra nesilaikoma 
anksčiau pateikto reformos darbų 
grafiko. 

Prezidentas ragino Švietimo 
mokslo ministerija pristatyti visuo
menei jau parengtus planus, kad stu
dentija, dėstytojai, mokslininkai ir 
politikai galėtų susipažinti su jais ir 
dalyvauti diskusijoje. 

Pasak jo, taip pat būtina kuo 
greičiau suformuoti paskolų fondą 
studijoms finansuoti. 

Pasak ministrės R. Žakaitienės, 
dabar ruošiama nauja aukštojo mok
slo įstatymo redakcija, projektas į 
metų pabaigą turi pasiekti Seimą. 

Premjero teigimu, Vyriausybė 
artimiausiu metu pri tars įstatymo 
projektams ir jie bus perduoti parla
mentarams. 

,,Aukštojo mokslo reforma pra
sidės tada, kai bus priimtas įstaty
mas, bet iš esmės finansavimas bus 
nuo sausio 1 dienos. (...) Finansai ki
tų metų biudžete yra numatyti, moks
lo ir studijų finansavimas padidintas 
30 proc", - sakė G. Kirkilas. 

Pasak R. Žakaitienės* nuo kitų 
metų studijų įmoka, kuri yra nus
tatyta įstatymu, nebus keičiama, nes 
nesutariama, ar paskolas teiks vals
tybės paskolų fondas, ar komerciniai 
bankai. 

Spalio pradžioje Vyriausybės 
strateginio planavimo komitetas, 
premjerui G. Kirkilui paprašius pa
laukti kitų metų biudžeto projekto, 
vėl atidėjo švietimo reformos svars

tymą. Netrukus ministerija paskelbė 
bent metams atidedanti ir visuotinių 
įmokų įvedimą. Nukelta į 6 psl. 

PERIODICALS 

Prezidentas V Adamkus, švietimo ir 
mokslo ministrė R. Zakaitiene. 

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VvASHINCTON, DC 

Du įspūdingi renginiai 
Atkelta iš 1 psl. 
Smuikininkas Martynas Švėgžda 

programą pradėjo su J. S. Bach „Cia-
ccona". Po to skambėjo E. Ysage „So
nata" Nr. 6, W. H. Ernst, „Variations 
on an Irish Song 'The lašt rose of su-
mmer"'. Taip pat išgirdome ir paties 
smuikininko kompoziciją „Baladė" ir 
V Barkausko „Solo for Violin". Tai 
buvo nuostabus vakaras. Klausytojus 
žavėjo smuikininko virtuoziškai 
atlikti kūriniai. Didžiulės bažnyčios 
skliautus užpildė smuiko garsai ir 
palietė kiekvieną klausytoją. Žiūrovai 
su nuoširdumu atsidėkojo smuiki
ninkui garsiais plojimais po kiek
vieno sugroto kūrinio. Pats smuiki
ninkas taip pat padėkojo visiems, 
kurie jį globojo, ypač Mark ir Gra
žinai Kramer, šio koncerto globėjams. 
Jų dėka kitą dieną buvo suruoštas 
koncertas jų apylinkėje, kuris taip 
pat praėjo su dideliu pasisekimu. 
Koncerto klausytojai turėjo progos ir 
asmeniškai padėkoti smuikininkui 
Martynui Švėgždai von Bekker. Buvo 
įdomu išgirsti, kaip viena klausytoja 
priėjusi dėkojo jam ir teigė, kad „tai 
buvo gražiausias jos muzikinis 
vakaras". Neklysčiau sakydama, kad 
toks vakaras buvo ir rriums. 

mas kaip graži kelionė" įvyko rugsėjo 
15 d. Latvių salėje Rockville, Mary-
land. Čia taip pat mus sutiko LB 
Washington, DC skyriaus pirmininkė 
Danelė Bieliauskaitė, rinkdama au
kas ir įteikdama vakaro programą. 
Svečius pasveikino LB valdybos narė 
Violeta Pivoriūninė ir po trumpo įva
do pakvietė Virginiją Kochanskytę. 
Grakščiai, su šypsena, baltai apsiren
gusi, tarsi įplaukė Virginija Kochans-

Po Virginijos Ko c n a n s K. i ei poezijos .aKa^i susitikę \:i k.) JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Dalė Lukienė, aktorė Virginija Kochanskytę, JAV LB 
Kultūros paveldo kc ^ : e , p .-r--T:.r.<as Algis LuKai :r 5 "u iė Bublienė. 

Virginijos Kochanskytės 
poezijos vakaras 

Šis kūrybinis vakaras „Gyveni-
LP ambasadorius Audrius Brūzga 
vadovas Kęstutis Čižiūnas ir L3 pirm. 

Smagu pabendrauti po §v Mišių (iš k. i d.): Virginija Butienė, Virginija 
Gureckiene T Aidona Bačkaitiene. 

Imsrė Brūzg ienė, Lietuvių misijos 
Daneie Vidut iene. 

kytė. Vakaro programoje ji buvo pri
statyta kaip „viena iš žymiausių 
lietuvių aktorių, kuri Lietuvos teatri
nėje erdvėje įtvirtino poezijos artistės 
sampratą". Pirmoje dalyje ji atliko 
poeto Bernardo Brazdžionio 100 me
tų paminėjimą. Ir pynėsi čia Braz
džionio eilės lyg sidabro gijos, užbur-
damos mintis, paliesdamos jausmus. 
Negalėjai akių atitraukti nuo ak
torės, skaitančios Brazdžionio eiles. 
Jos lūpose skambėjo eilėraščiai nuo 
„Per pasaulį keliauja žmogus" iki 
„Sugrįžimas" ir daug kitų. Kiek
vienam eilėraščiui ji pateikė ne tik 
savo įvadą, bet ir kitų poetų mintis 
apie Brazdžioni. Po šio įspūdingo 
minėjimo ji pakvietė David Pivoriūną 
smuiku atlikti keletą kūrinių. Taip 
pat buvo pakviesta tarti žodį ir 
Birutė Bublienė, viešnia iš Detroit 
atlydėjusi Virginiją Kochanskytę. 
Birutė Bublienė supažindino visus su 
ateitininkų jaunimo veikla ir kvietė 
tėvus įtraukti jaunimą į šią organi
zaciją. 

Antra programos dalis buvo kito
kia, čia aktorė pasiūlė daug savos in-
terpretacijos. Šioje dalyje aktorė įpy
nė J. Aisčio, K. Bradūno M. K. Čiur
lionio, G. Markeso laiškų fragmen
tus. Ją taip pat paįvairino David Pi
voriūno smuiko garsai. Šioje dalyje 
aktorę puošė raudonas rūbas, kuris 
labai tiko prie jos energingai, 
šmaikščiai ir lyriškai išsakytų poezi
jos eilių ar pasakojimų. Tai buvo dar 
vienas neužmirštamas vakaras, už 
kurį dėkojam Virginijai Kochans-
kytei ir jo rengėjams. 

Po šv. Mišių (iš k. į d.): Ginta Re-
meikytė-Gedo, Violeta Pivoriūnie
nė ir Tomas Dundzila. 

Karėje Nida Vidutytė atlikusi skaity
mus šv. Mišių metu ir dešinėje Dean-
na Hovves giedojo per šv. Mišias. 
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APIE TĖVĄ IR OBUOLIUS 
Su Vytautu V. Landsbergiu profesoriaus Vytauto Landsbergio 75-o jo gimtadienio išvakarėse kalba 

„Kauno dienos" žurnalistė Dovilė Jablonskaitė 

- N a r š y d a m a i n t e r n e t e ap
t ikau J ū s ų p a r e n g t ą i n t e r v i u su 
tėvu. Susėdę po ąžuolu kalbė
jo tės ap ie kūrybą, v e r t y b e s , Die
vą. Nejaugi ma to t ė s t a i p r e ta i , 
k a d p r i s iv i l i o t i j i p a š n e k e 
siui t e n k a žu rna l i s t in i a i s meto
dais? 

- Nuo to pokalbio prabėgo jau 
penkeri metai. Prieš tėvuko 70 metų 
jubiliejų smarkiai sukau galvą, mąs
tydamas, kokią dovaną ta proga jam 
padovanoti. Nutariau pakelti senus 
video archyvus ir sukurti filmuką -
tarsi laišką tėvui, pasidžiaugiant 
gražiais šeimyniniais momentais. Į 
juostą ir pateko epizodų iš mano vai
kystės, dar 1970-aisiais užfiksuotų 
skulptoriaus Vlado Vildžiūno 8 mili
metrų kino juostose. Įpyniau ir vė
lesnių, savo filmuotų akimirkų iš 
Įvairių šeimos švenčių, susibūrimų. 
Tačiau pradėjęs montuoti supratau, 
kad tam mano filmukui trūksta kaž
kokios ašies. Tada ir šovė mintis, kad, 
jei filmas per tėvuko gimtadieni bus 
rodomas ir jo draugams bei arti
miesiems, būtų įdomu išgirsti tėvo 
mintis apie dalykus, apie kuriuos vie
šumoje jis kalba rečiau: apie muziką, 
literatūrą, meilę, mirt} ir pomirtinį 
gyvenimą. Pamaniau, kad tėvą aš 
pažįstu šiek tiek geriau nei dauguma 
žurnalistų, kurie Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę retai rodė jo gra
žiąją humanistinę-humanitarinę pu
sę. Dažniau žiniasklaida piešė tėvo, 
kaip karingo politiko, portretą ir 
pavertė jį vos ne kažkokiu boksi
ninku. Iš tikrųjų V Landsbergis yra 
žmogus filosofas ir itin jautrus me
nininkas, ne tik puikiai grojantis 
fortepijonu, bet ir tur int is puikų 
humoro jausmą, rašantis gražius bei 
dvasingus eilėraščius. Pvz., „Obuolio 
elegija": „Menu pirkėja vartė mane/ 
Ir klausė pardavėjo:/ Tas kirminas 
kiaurai ar ne?/ Nelengva perkąst jai 
mane..." 

Tad užsimaniau filme pabrėžti 
šią antrąją tėvuko pusę, todėl nu
sivežiau jį į Dūkšto ąžuolyną pasi
kalbėti. Vėliau tas interviu pateko ne 
tik į jam padovanotą juostą, pavadin
tą „Visa teisybė apie mano tėvą", bet 
įgavo ir žurnalistinę formą. 

- Ar pokalbio metu apie tėvą 
sužinojote ką nors naujo ir sau 
netikėto? 

- Man buvo labai įdomus jo san
tykis su Dievu. Kadangi tikėjimas yra 
privati kiekvieno žmogaus sritis, su 
tėvuku niekada atviriau, giliau jos 
negvildenome. Kartais susitinkame 
tose pačiose bažnyčiose, apeigose, bet 
ką Dievas reiškia tėvui, iki galo taip 
ir nežinojau. Pasikalbėjęs apie tai 
labai apsidžiaugiau, kad mūsų po
žiūriai daugeliu klausimų sutapo. 
Ypač įstrigo jo mintis, kad Dievas gali 
veikti per paprastus žmones. Esą net 
gatvėje sutiktos kaimo močiutės 
lūpomis gali kalbėti Dievas. Pranašai 
nėra išskirtiniai sutvėrimai su spar
nais ir švytinčiomis auromis. Dievas 
gyvena ne bažnyčiose, bet žmonių 
širdyse. 

- Galvodami apie mylimus 
žmones dažniausiai juos prisime
name tam t ikrose s i tuacijose . 
Kokie vaizdiniai pirmiausia išky
la Jums. kalbant apie tėvą? 

- Yra daug prisiminimų, į ku
riuos remiuosi kaip į tam tikrą jėgos 
šaltinį. Dažnai prisimenu, kaip gau
dydavome lydekas: kaip virpėdavau, 
laukdamas tų rytų. kai dviese su 
tėvuku atsikelsime, sėsime į baidarę 
ir plauksime per Aiseto ežero meldus. 
Kaip trauksiu blizgę palei pat lydekų 
nosis. Atsimenu, kaip užkibus žuviai 
stengdavausi su ja susidoroti pats, o 
nepavykus meškerę perduodavau 
tėvui. Iki šiol irdamasis palei meldus 
jaučiu tas iš vaikystės atsineštas 
būsenas. Arba žvaigždės, žvaigždy
nai, kuriuos rugpjūčio danguje rody
davo tėvas ir pasakodavo, kodėl jie 
vienaip ar kitaip yra pavadinti... 
Tėvas man parodė, kad gamtoje gali
ma lengvai išgyventi. 

Iki šiol gera prisiminti laikus, kai 
gulėdami lovoje su tėvu apžiūrinė-
davome Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio paveikslų reprodukcijas. 
Aiškindavomės paveikslų simbolines 
prasmes. Buvau vos septynerių-aš-
tuonerių, bet jau truputį pažinojau 
čiurlionišką mistikos - angelų, švy
tėjimų, piramidžių - pasaulį. Tėvas 
turėjo pedagogo talentą, mokėjo ži
nias perteikti įtaigiai, vaikams su
prantama kalba. 

- S tatote spektakl ius vai
kams, rašote j iems pasakas. Ar 
vaikystėje Jums buvo, kas jas 
seka? 

- Nuolat. Pasakos buvo ir seka
mos, ir kuriamos ekspromtu. Tėvas 
labai ugdė mūsų kūrybinę raišką ir 
pasakas sekdavo iš galvos, kitąsyk 
pasiremdamas tos dienos įvykiais. 
Būdavo, suprasdavau, kad pasakoje 
atsispindėdavo ir koks nors ne itin 
pagirtinas mano poelgis. Tėvukas 
pasakodavo labai įdomiai, artistiškai, 
pasitelkdamas įvairias balso intonaci
jas. Nuo mažumės pratino mus prie 
humoro, anekdotų. Jis mane išmokė, 
kad menas yra tarsi žaidimas, kad tai 
- akimirkos džiaugsmas. 

Vytautas Landsbergis su sūnumi V. V. Landsbergiu. 

Vytautas Landsbergis ir žmona Gra
žina sukasi Naujųjų Metų dienos iš
kilmėse prie Gedimino pilies. 

V. Kapočiaus nuotr. 

- Vadinasi , še imoje V Lands
bergis b u v o v i sa i kitoks nei poli
t ikoje? 

- Jis niekada neprimesdavo savo 
valios, bet argumentus sugebėdavo 
pateikti taip, kad aš įsiklausydavau, o 
neretai ir atsižvelgdavau į juos. 

- O ar t ė v a s ats ižvelgdavo | 
J ū s ų i š sakytas pastabas , ar yra 
k lausęs patar imo? 

- Tėvo nuomonės, deja, nepa
keisi. Mes kartais pasiginčijame, bet 
jis dažniausiai laikosi savo. Galiu 
papasakoti tokią anekdotišką situaci
ją. 1997 m. vykstant prezidentinei 
rinkimų kampanijai, kurioje dalyva
vo ir tėtis, po pirmo turo buvo aišku, 
kad jis gerokai pralaimi. Tada jis 
klausė mano patar imo, ko imtis. 
Kadangi esu režisierius, sakau, žinai, 
tėti, gal tau reiktų į eterį išeiti t ru
putį girtam? A. Brazauską visi myli, 
nes jis yra savas. O tu fortepijonu 
groji, koks iš tavęs savas? Esame 
baudžiauninkų kraštas ir fortepijonu 
skambindamas didelio įspūdžio ne
padarysi. Todėl arba išmok groti ba
lalaika, arba nuėjęs į Audriaus Siau-
rusevičiaus „Spaudos klubą", prieš 
tai išgerk keletą taurelių, o paskui 
nuėjęs laidon sakyk: „Uoj, atsi
prašau, kad pavėlavau. Matote, su 
draugais užsisėdėjau, po taurelę iš-
lenkėm." Jis išklausė, nusišypsojo ir 
atsakė negalintis vaidinti to, kuo 
nesąs. Tai prasilenktų su jo princi
pais. 

- Vis d ė l t o kai kur ios V 
Landsbergio b ū d o savybės, tar
kime, kandi ironija ir neslepia
m a s p r a n a š u m o jausmas , j a m 
nepadėjo pe lnyt i visuotinės mei
lės . 

- Sakyčiau, ne pranašumo jaus
mas, o neslepiamas susirūpinimo 
jausmas . J i s atvirai ir aktyviai 
„serga" Lietuvos reikalais ir žmonių 
nemigdo gražiom kalbom, kaip viskas 
yra gerai. J i s nėra populistas, besi
stengiantis žūtbūt įtikti, kad tik išsi
laikytų valdžioje. Jo nuomone, žmo
nėms reikia sakyti tiesą, kad ir ne
malonią, idant išmoktų analizuoti, 
susigaudyti tiek vidaus, tiek tarp
tautinėje politikoje. 

O su „aštresniais" žodžiais tėvas 
kartais būna truputį neatsargus, bet 

tai irgi yra jo šarmo dalis. Raskite 
kitą politiką-kalbininką, kuris tiek 
naujadarų būtų sukūręs. Tačiau kar
tais jam sakau: tėti, būk tu tėtis ir 
politikoje. Į kai kuriuos žmones žiū
rėk kaip į nedrausmingus vaikus -
kaip į mane, kai prisimeluodavau ar 
kai jaunystėje namo grįždavau pa
ryčiais su kvapeliu. Taigi nerėkdavai, 
nebardavai. Pasisodindavai - pakal
bėdavome. Žmonės, sakau, tokie 
patys paaugliai, būk jiems atlaides
nis. Kartais jis paklauso ir užima 
švelnesnę poziciją. 

- Palikime pol i t iką nuošaly
je. Netrukus V Landsbergiui su
kaks 75-eri meta i . Kuo šįkart 
nustebinsite tėt į? 

- Tėvukas labai vertina anūkų 
piešinius, mato juose daug šviesos ir 
geros energijos. Žinau, kad kai gau
na piešinį, j is nenukiša jo į stalčių, 
o vežasi į Briuselį, pasikabina dar
bo kabinete. Manau, ruošdami gim
tadienio dovaną judėsime šia link
me. 

- Ar anūkams užtenka nuolat 
užimto sene l io dėmesio? 

- Kartais ir trumpais susitiki
mais galima labai daug pasakyti. Kai 
tėtis Juliją moko, kaip grojant fleita 
išgauti švariausią garsą, mergaitė, 
manau, prisimins tai visą gyvenimą. 
Severija, manau, irgi niekada ne
užmirš asmeniškai jai senelio parašy
tos pasakos apie dramblį, kuris gvie
šėsi išgerti visą jūrą. Visi anūkai 
gauna unikalaus jo dėmesio. Žinoma, 
truputį keista šeimoje turėt i tokį 
muzikos ir literatūros „guru" ir neiš
naudoti jo žymiai labiau. 

Kai atsivilioju tėvą į Anykščius, 
stengiuosi ištempti į mišką pagry
bauti. Jis visada mane apgrybauja. 
daugiau baravykų randa. Tačiau 
prisikviesti jį nėra paprasta, nes 
tėvas - hiperaktyvus darbomanas: 
rašo, strateguoja, analizuoja. Tiek 
teksto, kiek jis, aš niekada nesuge
bėčiau prigaminti. Bet jis turi, ką 
pasakyti, nes pasaulio įvykius vertina 
globaliai. Paradoksas: pasitraukęs iš 
aktyvios politikos, reitingų lentelėse 
jis kopia į viršų. Tėvas kaip gerai su
brandintas vynas - bėgant laikui tik 
gerėja. 
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Prasidėjo ruduo... 
AUDRONE SIDAUGIENE 

Prasidėjo mokslo metai lietu
viškose mokyklose. Pasidaliję įspū
džiais iš praėjusios vasaros, kibom į 
darbą. Vis dėlto labai smagu išbėgti į 
mokyklos kiemą ir stebėti besikei
čiančią gamtą, pašėlti su senais ir 
naujais draugais. 

Šeštokų paprašiau pratęsti mintį 
„Rytoj prasideda ruduo, o tai ...". Ir 
pasipylė poetiški palyginimai ir spal
voti epitetai... 

-Kamilė Lazauskaitė rašo: „Rytoj 
prasideda ruduo, o tai reiškia, kad 

baigėsi atostogos ir vėl metas atgal į 
mokyklą. Lapai darosi geltoni, rudi, 
oranžiniai, raudoni, o medžiai ap
dengs žemę lapais lyg anklode ant lo
vos. Gėlės ruošiasi žiemai. Saulė 
anksčiau leidžiasi, nebegalima nakti-
nėti kaip vasarą. Oras darosi šaltes
nis ir vėjai stiprus. Naktimis reikia 
užsidaryti langus ir šilčiau klotis." 

Dainiui Grabliauskui patinka ru
duo - „daug lapų rasi ant žemės, oras 
atvės ir bus ryškios spalvos. Vaikai 
turės padėti tėvams šluoti lapus iš 
kiemo. Rudenį lapai pakeičia spalvas, 
pasidaro daug ryškesni. O taip pat 

(Iš kairės): Dainius Grabliauskas. Tomas Maslauskas, Jokūbas Aušra, Žyg i 
mantas Kataržis, Tadas Petraitis, Mindaugas Matkus. 

Prasidėjo moksio metai letuviškose mokyklose. Priekyje - Jokūbas Aušra, 
už jo - 6 a. kiases mokiniai: Paulina, Kotryna, Ieva ir Mindaugas. 

rudenį būna mano mėgstamiausia rudenį ir jo gausias gėrybes: „obuo-
šventė - Halloween. Visi vaikai apsi- liūs galima rinkti. O ir kiti vaisiai jau 
rengs kostiumais ir eis rinkti sal- prisirpo. Medžiai tuoj pasipuoš savo 
dainių pas kaimynus." gražiausiomis suknelėmis ir eis į ru-

Vaikams miela šventė Halio- dens puotą. Bus daug švenčių - pra-
ween. Jos nekantraudami laukia visi. dedant Kalakuto švente, o po to ir 

Kotryna Staputytė tęsia: „Lapai Kalėdos čia pat, per kurias mes gau-
pradės kristi ir tuoj bus Halloween. sim daug žaislų." 
Tada bus šalta, bet labai smagu rink- Kad Kalėdų Senelis tikrai būtų 
ti saldainius ir vaikščioti su draugais, dosnus, šeštokai, ir ne tik jie, turės 
Nors rudenį šalčiau, bet bus smagu sunkiai dirbti - skaityti knygas, mo-
bėgti per lapus..." kytis gramatikos, prisiminti istori-

Jokūbas Aušra primena visiems, nius momentus ir mintimis keliauti 
kad „rudenį negalėsime eiti į kiemą po Lietuvą. 
be švarkų ir kepurių. Bet bus smagu. Tad linkim jiems ir visiems lietu-
Bus daug lapų, galėsime šokinėti." viškų mokyklų moksleiviams gerų, 

Skirmantė Survilaitė mėgsta įspūdingų mokslo metų! 

šiandien pas mus svečiuojasi Philadelphia lituanistinė mokykla. Su nedidelėmis pertraukomis ši mokykla gyvuoja nuo 7 949-ųjų; Vinco Krėvės vardu ji 
vadinasi nuo 1964-ųjų. Jau keturiasdešimt metų mokykla veikia šv. Andriejaus lietuvių parapijai priklausančiose patalpose prie bažnyčios salės (19th & VVaHace 
Street, Philadelphia, PA). Mokyklą lanko dvidešimt keturi mokiniai, juos moko vienuolika mokytojų ir kūrybinių būrelių vadovų. Mokinukų amžius - nuo trijų iki 
keturiolikos metų. Turime darželinukų klasę, lietuviškai nekalbančių vaikų klasę ir visas klases nuo pirmosios iki aštuntosios, išskyrus antrąją. Pamokos vyksta sek
madieniais. 

Spausdiname šios mokyklos mokinių V. Razgaičio ir D. Volerto rašinėlius apie ateities lietuvišką mokyklą. 

• * * 
Cleveland. 8:55 valanda ryto. 

Jonukas saldžiai miega, bet staiga 
atsibunda. Jis girdi kompiuterinį 
balsą, sklindantį iš jo televizoriaus: 
Jau laikas keltis, Jonai, prasideda 
pamoka po penkių minučių." 

Televizijos ekrane Jonas mato, 
kad jau visi kiti jo draugai ruošiasi 
pamokoms. Tuo pačiu laiku Čikagoje 
Antanas žaidžia „Madden 2120" su 
savo „Playstation 4". Jis pralaimi 
šešiais taškais. Staiga žaidimas susto
ja ir kompiuterinis balsas jam pa
sako: „baik savo žaidimus, Antanai, 
jau pamoka prasidėjo." 

Philadelphia. Gytis ir Paulius 
taip žaidžia su „Wii3", kad net pra
kaituoja. Staiga dingsta iš ekrano jų 
teniso žaidimas ir pasirodo visi jų 
draugai, besiruošiantys pamokoms. 

Visoje Amerikoje lietuvių vaikai 
lanko tą pačią mokyklą. Galima vė
liau atsikelti, nes nebereikia važiuo
ti į mokyklą. Tik reikia prijungti 
belaidinę kortą, atsiųstą iš Lietuvos, 
ir gali dalyvauti pamokoje. Ši korta 
pažadina mokinius iš ryto, primena 
apie namų darbus, ir net galima 
padaryti taip, kad ekranas neveiktų, 
jei mokinys neparuošia pamokų, ar 
būna nedrausmingas pamokoje. 

Pirmoji pamoka — istorija. 

Mokslininkai neseniai baigė ypatingą 
projektą apie karalių Mindaugą. Iš jo 
DNA mokslininkai sukonstravo kom
piuterinį žmogų. Šis žmogus atrodo 
kaip Mindaugas, net ir galvoja kaip 
jis. Mokiniams būna užduota pasi
kalbėti su Mindaugu. Ką mokiniai 
išmoksta, pristato visai klasei. Ant
roji pamoka — geografija. Mokiniai 
virtualiai keliauja po Trakų pilį. Jie 
gali susitikti net su kovojančiais 
kareiviais. 

Vėliau — gramatikos pamoka. 
Mokiniai turi bandyti susikalbėti su 
lietuviu iš kito amžiaus, kuris visai 
nesupranta angliškai. Už šį pasikal
bėjimą senovės lietuvis parašo pažy
mį. Visas pokalbis turi vertinimo len
telę. Mokiniai gauna „extra** įverti
nimą, jeigu teisingai ištaiso savo 
klaidas. 

Po gramatikos pamokos būna 
pietų pertrauka. Vaikai gali nueiti į 
savo virtuvę, ką nors pasiruošti už
valgyti ir net gali prisėsti prie vir
tualaus stalo. Prie kiekvieno stalo 
gali atsisėsti tik aštuoni vaikai. 

Vaiko ekranas pasidalina į septy
nias dėžutes, o kiekvienoje dėžutėje 
matosi kitas draugas. Niekados ne
pritrūksta stalų, nes jie yra virtua
lūs. 

Paskutinė pamoka — šokiai. 

Vaikai apsiauna savo „J3B" (Judesio 
jautrumą jaučiančius batus). Jie 
ypatingi, nes neleidžia klysti. Jeigu 
mokinys ką nors ne taip daro, tuojau 
pat ekrane parodoma, kaip reikia 
teisingai šokti. Taip yra daug leng
viau, šokti išmokstama greičiau. 
Visos šokėjų grupės gali repetuoti tuo 
pačiu metu. Tai labai padėtų ruoštis 
Pasaulio Lietuvių tautinių šokių 
šventei Lietuvoje. 

Aš manau, 2120 metais tai bus 
įmanoma. 

V Razgaitis 
V Krėvės lit. m-la, PA 

* • * 
„Labas rytas, Evaldai. Šiandien 

yra vasario 15,2120 m. po Kristaus", 
— garsiai balsas iš kompiuterio 
šaukia. Laikas atsikelti. Kai Evaldas 
neišlipo, kompiuteris išvertė miegan
tį berniuką iš lovos. Laikas ruoštis į 
mokyklą! Evaldas atsikėlė nuo grin
dų ir nuėjo praustis. 

Kitame krašte Tomas, Evaldo ge
riausias draugas, jau buvo nusi
prausęs, apsirengęs ir laukė, kad 
mašinėlė jam paruoštų ryto valgį, vi
taminų—proteino ir pieno mišinį. 
Šiandien Tomas užsakė šokoladinį. 
Laukdamas pusryčių Tomas nueina 

prie savo „kompo" susisiekti su Eval
du. Jis nori jį paskubinti į lietuvišką 
mokyklą, nes Evaldas visada vėluo
jasi. Evaldo „kompas" perspėjo, kad 
Tomas bando susisiekti. Evaldas tuo
jau atsako, kad vėluosis. Tomas ne
patenkintas, bet paima savo pus
ryčius ir įlenda į spintą, kurioje yra 
telepaštas. Jį persiųs į Vilnių, kur įsi
kūrusi lietuviška mokykla Amerikos 
lietuviams. Jis paspaudė Teleporto 
mygtuką. Teleportas Tomą siųs ten, 
kur yra gavęs leidimą keliauti. Jis 
atsirado prie Evaldo durų ir sakė: 
„Skrendam''. Tomas sako: „Aš Šį rytą 
skaičiau apie senoviškas lietuviškas 
mokyklas, 2007 metais. Beveik kiek-
vienam mieste, kur gyveno lietuviai, 
buvo lietuviškos mokyklos, ir jie va
žiuodavo automobiliais. Šiandien juo
kinga, nes dabar yra tik viena 
mokykla Vilniuje. Į ją atkeliauja iš 
visų kraštų. Vaikai turėjo knygas ir 
rašė į sąsiuvinius. Klasėse buvo 
mažai mokinių, o dabar aštuntoje 
klasėje yra 2,000." Evaldas juokėsi, 
pilvą susiėmęs. 

Laikrodis pranešė, kad reikia 
lipti į Teleportą, kad spėtume į klasę. 

D. Volertas 
V Krėvės lit. m-la, PA 
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2V REVOLIUCIJA? > 

PAGALIAU BAIKIME 
Pasaulio lietuvių centras tu rbūt 

yra vienas iš didžiausių lietuvių turi
mų turtų. „Draugo" spalio 20 d. nu
meryje Kęstutis Ječius gana atidžiai 
aptaria Centro veiklą, galimybes ir 
ribotumus. Gaila, bet priėjęs prie 
Centro įkūrimo pasimeta. 

Buvęs Centro valdybose turė tų 
žinoti, kas yra Centro įkūrėjas. Neži
nau, kokiuose šaltiniuose jis a t rado 

„Aušrą" kaip įkūrėją. „Aušra" Cent
ro kūrimosi laikotarpiu jau buvo bai
gusi savo gyvavimą. 

Kitais metais Centras švęs dvide
šimtmetį. Viliuosi, kad pagaliau, 
kiekvienas pagal savo nuožiūrą, nu
stosime jaukti Centro įkūrimo istori-

Vytautas Sol iunas 
Lemont, IL 

LAIKAS N E VISKĄ KEIČIA 
Rolandas Paksas, kaip t ik ras 

akrobatas — triukų „fokusininkas" 
pagal profesiją, savo įvaizdžiui page
rinti sugalvojo paskraidyti po Siaurės 
Ameriką su šūkiu „Laikas viską kei
čia". Ne visai! Tai jo nuomonė. Pagal 
jo galvoseną, jo užtraukta pragaištin
ga istorinė dėmė virš visos Lietuvos 
staiga dings, it pasaulio šmėkla ištirp
dama rūkuose... Jo atvykimas čia, o 
ypač dabar pokalbis „Drauge", sukė
lė, kaip amerikiečiai sako, „storm in a 
tea-cup" (audrą arbatos puodelyje). 
Bruzdėdami jie gundo kitus paprieš
tarauti laiškų skyriuje, o paklausti, 
kodėl patys neparašo, lyg tie stručiai 
kiša galvas į smėlį. Tarsi kietą riešutą 
perkąsti Paksui pavyko išjudinti 
lietuvius: juos suerzinti, net sukiršin
ti. 

Viena žymi visuomenininke, ne
šanti gausią pagalbą artimui, įvertin
ta, išaukštinta bei pagerbta amerikie
čių spaudoje, tauri asmenybė, neslėp
dama pasipiktinimo pareiškė: „Nega
liu pakęsti ir dovanoti Paksui judo-
šiško elgesio — baltinti save, patai
syti supliuškusį asmeninį įvaizdį 
Lietuvos sąskaita. Skraido, tarytum 
piktoji dvasia, pirštu badydamas, 
kokia bloga ta Lietuva, ją juodinda
mas, niekindamas. Tai jo viešas savos 
valstybės, savos tautos nešvarių bal
tinių skalbimas. Juk jis liko Lietuvoje 
'nulinčiuotas'." Jis veržiasi visur pas 
amerikiečius kaip buvęs šalies vado
vas. Kai Nixon buvo priverstas atsis
tatydinti, jis niekad nedrįso ir neban
dė save reabilituoti JAV sąskaita. 
Istorija pateiks savo išvadą ir Paksui. 

Daugelis skaitytojų nesigailėjo 

priekaištų ir Pakso žmonai Laimai, 
kuri žaibo greitumu remontavo (be 
atodairos švaistydama piliečių sun
kiai uždirbtus mokesčius) prezidento 
būstinę Turniškėse, ją pagerindama 
— išpuošdama. Spaudos atstovams ji 
teigė: „Nors ir kriokdama (žemaitiš
kai — verkdama) į ją kelsiuos/nes juk 
teks joje gyventi 10 metų." Se tau, 
boba, devintinės! Sprogo jos viltys, 
kaip muilo burbulas! Net „stebuklin
goji" aiškiaregė gruzinė Liolička, jos 
ir Pakso didžiai garbinama, nepajėgė 
teisingai išpranašauti. Didesnė dau
guma lietuvių spėliojo, ar tos išvykos 
užnugary nesislapsto geriausi Pakso 
bičiuliai ir rėmėjai — rusai. Tokius 
spėliojimus per vandenyną atpūtė ir 
vėjas iš Lietuvos. O kas žino, kur 
šuva pakastas? 

Beveik vienbalsiai lietuviai džiau
giasi ir didžiuojasi Lietuvių Bend
ruomenės laikysena. Esą, labai tei
singai, garbingai ir patriotiškai pa
sielgė LB, ignoruodama Paksą, jo ne-
priimdama ir viską praleisdama pro 
pirštus, šaltai a tsukdama jam nu
garą. Išeiviai teigė, jog didelės padė
kos bei paplojimo ver tas lietuvių 
draugo Kongreso nario respublikono 
John Shimkus neigiamas pareiški
mas Pakso adresu bei visiškas nepri
tarimas jam. O skaitytojų nuomone, 
Paksui buvo suteikta per didelė gar
bė, kurios jis visiškai nevertas, atsi
rasti garbingo lietuviško dienraščio 
„Draugo" pirmame puslapyje. Vox 
populi, vox dei! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

PRO VIRTUVĖS LANGĄ 
Smagu po visų rudens darbų 

lauke vėl grįžti į virtuvę, prisipilti 
šalto vandens stiklinę ir lėtais, diplo
matiškais judesiais cenzūruoti dienos 
paštą. Čia kažkas tai prašo aukų, ten 
reklamuoja geriausią išpardavimą ar 
kviečia linksmintis akordeonisto mu
zikai pritariant. Spalio mėn. 13 die
nos „Draugo" ketvirtame puslapyje J. 
Gaila apmąsto gėlę, gyvatę ir varlę. 
Nuotraukose gražus s ta l iukas su 
dviem kėdėm, raštuota „grass snake" 
(taip ji vadinama sojos ir kukurūzų 
valstijoje) ir... Kažkas ne taip! J. 
Gaila mato varlę, o aš, atidžiai žiūrė
dama, matau rupūžę. Kaip gali būti, 
kad du žmonės, žiūrėdami į tą patį 
šaltakūnį sutvėrimą, mato du skirtin
gus Dievo tvarinius? Bet tiek to, juk 
neverta dėl kokios ten rupūžėlės 
ginčytis. Va, dėl gėlės gali būt i kitas 
reikalas. Žiūrėdama į augalą nuo

traukoje medetkos (angį. calendula) 
tikrai nemačiau. Vietoj jos, sakyčiau, 
į dangų stiebėsi paprastas serentis 
(angį. marigold). Tai savotišką kvapą 
turinti gėlė, dažnai sodinama art i 
daržų, kad savo kvapu augmeniją 
gintų nuo kenkėjų. Jų yra daug rūšių 
ir ūgių. Tropikiniame Azijos klimate 
jos gali užaugt i k rūmo dydžio, 
sumedėjusiom šakom. 

Medetka (calendula) yra gležnas 
augalas, vaistažolė. Medetkų arbata 
yra raminami virškinimo t rak to 
negalavimai. Ko, manau, nebūtų ga
lima pasakyti apie serentį, kurio net 
ir žalią spalvą pamėgusios ožkos liesti 
nenori. Keista, kad abu augalai, prik
lausantys tai pačiai ramunių šeimai, 
gali bū t i tokie skirtingi. Kaip ir 
žmonės. 

Liuda Germanienė 
Lisle, IL 

Įdomu buvo „Drauge" (2007 m. 
spalio 10 d.) skaityti Kubiliaus ir De
gutienės — Tėvynės sąjungos poli
tikų — pasisakymus dėl krizės, iš
tikusios Lietuvos šeimas. Bet ar tai 
„revoliucija", ar tik sveikų protų 
susipratimas? Neužauginus vaikų, 
nėra, kas mokės pensiją, tau pasenus. 
Arba, kitaip pasakius, nebus kam 
tavęs nukaršinti. Bet kitas atsako, 
kad valdžia moka pensijas ir ji tuo 
pasirūpins. Atrodo, kad aš pats susi
taupau ir iš tų santaupų gyvensiu. 
Toks klausimas daugumai atrodo 
neaktualus ir neliečia jų asmeninio 
gyvenimo bei sprendimų. Gal tokie 
klausimai priklauso valstybės sferai? 
Taip sakė viena mano pažįstama. Jos 
manymu, vaikus auginti daug kai
nuoja, atima daug pastangų ir labai 
trukdo linksmai ir laisvai gyventi. 
Daug maloniau dviese be vaikų. O gal 
t ik kokį vieną reikėtų turėti dėl 
įdomumo? Amerikoje tokių porų 
daug. Du dirba gerai apmokamus 
darbus, be įsipareigojimų vaikams, ir 
jiems nereikia su pinigais skaitytis. 
Kartais juos „yuppies" vadina. Daž
nai jie apsigyvena arti miesto centro 
atnaujinamuose rajonuose. Pinigų 
butams ar namams perstatyti ne
trūksta. O vaikus gali kiti auginti, 
tie, kuriems tai patinka! 

Taip, kiti augina ir tam naudoja 
savo uždirbtus pinigus ir energiją, 
kad išaugtų nauja karta. Bet kai 
naujai suaugusių skaičius mažėja, 
senų žmonių išlaikymas gula ant vis 
mažėjančio skaičiaus žmonių pečių. 
Nei valdžia, nei santaupos šio fakto 
pakeisti negali. Tačiau gyvenimas 
prisitaiko. Gal tai įvyksta mums ne
pageidaujamais būdais, tačiau prisi
taiko. Imigruoja žmonės iš kitų 
vargingesnių kraštų ir gimdo čia savo 
vaikus. Atveža jie savo kalbą ir 
kultūrą ir reikalauja jos įteisinimo. Iš 
dalies tai vyksta jau dabar ir Lie
tuvoje. 

Galima labai supaprastinti rei
kalą, kad būtų lengviau suvokti 
esmę. Jei niekas negimdytų vaikų ir 
nebūtų imigracijos iš kitur, tuomet 
pasenus nebūtų kam pensijas mokėti 
ir piniginės santaupos būtų bevertės, 
nes nebūtų kam dirbti. Sitai visiems 

aišku. Nepasiekus šito kraštutinumo, 
bet įsibėgėjus į tą pusę, iškyla sun
kumai valstybiniu mastu, kuriuos 
pastebima Lietuvoje jau dabar. Dideli 
„Sodros" mokesčiai, darbininkų 
trūkumas, ieškojimas įsivežti imig
rantų iš neturtingesnių šalių ir ma
žėjantis mokinių skaičius. 

Teisybę sakė ta mano pažįstama. 
Ši problema jau peršoko individua
laus susidorojimo ribas. Vienas pats 
apsiėmęs auginti gausesnę šeimą 
tautos ar valstybės sunkumų neiš
spręsi. Šeimos problema jau susirū
pino Tėvynės sąjunga. Yra j au 
žingsnį žengusi ir dabartinė valdžia. 
Lietuvoje kai kuriose tarnybose gali 
pasiimti metus motinystės ar tėvys
tės atostogų ir gauti visą algą. 

Kaip vertintume šį reikalą, at
sakymas toks pats. Reikia, kad tau
toje gimtų ir užaugtų bent tiek, kad 
skaičius nemažėtų. Tie, kurie augina 
vaikus, neša naštą ir už tuos, kurie 
vaikų neaugina. Klaida buvo paskli
dęs įtaigojimas neturėti vaikų. Dabar 
tenka valstybei imtis veiksmų, ban
dant išlyginti skriaudas, kad vaikų 
auginimas vėl taptų pageidautinu 
gyvenimo būdu. Sitai valstybė gali 
pasiekti reguliuodama mokesčius, 
paramą ir darboviečių taisykles. 
Tikslas būtų, kad vaikų auginimas 
finansiškai ir fiziškai neapsunkintų 
tėvus daugiau negu tuos, kurie ne
augina savo vaikų. Pavyzdžiui, val
džia, surinkusi mokesčius, galėtų 
imtis apmokėti tėvams už pilną vaiko 
išlaikymą. Pagalvojus, tai būtų ne
blogas sprendimas! Dėl įgyvendini
mo detalių, manau, kad Lietuvos 
partijos sugebės dar ilgai ginčytis. 
Teoriškai ir morališkai pagrindas yra 
stiprus. Tikslas — išlaikyti tautos 
gyventojų skaičių ir priežastys, kodėl 
tikslo reikia siekti, yra labai stiprios. 
Vokietija jau žengė aiškų žingsnį šia 
linkme. Atrodo, kad ir Lietuva pra
deda susiprasti. Amerikos pasiturin
tieji ir valdžia vis dar vartosi plūs
tančių meksikiečių milijonuose. Bet 
ar ilgai ir Amerika gali atmesti savo 
tautos šeimų gerovę užkimšdama 
trūkumą imigrantais? 

Algis Kazlauskas 
Orland Park, IL 

„KITI APIE MUS" 
„Draugo" rugsėjo 22 d. šešta

dieninėje laidoje Vladas Krivickas 
rašo, kaip jam „Savijauta ir realybė 
neatitiko", kai Lietuva su džiaugsmu 
šventė lietuvių krepšininkų iškovotą 
pergalę Graikijoje. V Krivickas tą 
lietuvių džiaugsmą vadina „mani
ja"... Ar V Krivickas ne lietuvis, o tik 
prisidengęs lietuviška pavarde, kad 
tuo laimėjimu nesidžiaugia? Jis be
sidžiaugiančius krepšininkų pergale 
vadina „fanatišku paprastų žmonių 
atsidavimu" be to, Jis kritikuoja 
Lietuvos vyriausybę, kad krepšinin
kams suteikė 1 milijono litų premiją 

(kas nėra daug palyginus su dolerio 
verte), nuskriausdama eilinį tarnau
toją. Bet tegul jis pagalvoja, kad eili
nis tarnautojas tiek prakaito, energi
jos ir jėgų neišeikvojo, kiek krepši
ninkas iškovodamas pergalę Lietu
vai! 

Jam lyg gaila, kad narsūs lietu
viai krepšininkai garsina Lietuvos 
vardą. Jis to nenori pripažinti. 

Tai Vladui Krivickui palinkėčiau 
džiaugtis kiekvieno lietuvio, o ypač 
jaunuolio pergale! 

Valerija Vaičjurgienė 
Boston, MA 

1 Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti
nai sutampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, 
jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai j\ pasirašyti bei 
nurodyti savo adresą ir telefono numerj. Anoniminių laiškų ir laiškų be 
adreso nespausdiname. Jūsų laiškų laukiame redakcijos adresu arba 
elektroniniu paštu: redakcija@draugas.org 

mailto:dalia.ctdzikaite@gmail.com
mailto:redakcija@draugas.org
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Prezidentas V Adamkus paragino greičiau imtis studijų reformos darbų. 
Gedimino Bartuskoe (ELTA) nuotr. 

Prezidentas ragina baigti kalbas 
ir imtis studijų reformos darbų 

Atkelta iš 1 psl. 
Dėl mokslo ir studijų pertvarkos 

principų dar birželį susitarė social
demokratų, konservatorių, liberal-
centristų, Liberalų sąjūdžio, vals
tiečių liaudininkų ir Pilietinės 
demokratijos partijos. 

Susitarimas numato, kad už 
studijas turės mokėti visi studentai, 
tačiau nuo įmokos arba paskolos 
grąžinimo bus atleidžiami gerai besi
mokantys valstybinių aukštųjų mo
kyklų studentai. Aukštosios mokyk

los pačios nustatys studentų skaičių 
ir tikslų studijų įmokos dydį, tačiau 
įmokos intervalą nustatys valstybė. 

Anot partijų pasirašyto doku
mento, studijų socialiniam prieina
mumui užtikrinti bus sukurta efek
tyvi paskolų sistema, dengianti studi
jų įmoką ir iš dalies kitas studijų 
išlaidas. Paskola bus be palūkanų, ji 
turėtų būti grąžinama studijas baigu
sio asmens pajamoms pasiekus nu
statytą lygį. 

Gyventojai geriausiai vertina 
Kalbos inspekciją 

Vilnius, spalio 17 d. (ELTA) -
Gyventojai prasčiausiai vertina 
Visuomenės sveikatos priežiūros cen
trų, o geriausiai - Valstybinės kalbos 
inspekcijos veiklą, rodo Naujosios 
viešosios vadybos fondo organizuotas 
viešojo sektoriaus įstaigų konkursas. 

Konkurso metu gyventojai balsa
vo už, jų manymu, geriausiai ir blo
giausiai dirbančias įstaigas. 

Blogiausiai gyventojai įvertino 
Visuomenės sveikatos centrus, jų 
reitingas siekė vos 13 procentų. Vie
nam Visuomenės sveikatos centrui 
tenkančiam teigiamam balsui teko 
septyni neigiami. 

Geriausiai įvertinta Valstybinė 
kalbos inspekcija, kurios reitingas 
sudarė 97 procentus, o kiekvienam 
inspekcijai tekusiam neigiamam bal
sui teko 36 teigiami. 

Aktyviausiai gyventojai vertino 
blogiausiai pasižymėjusius Visuome
nės sveikatos centrus - jie surinko 

414 balsų, mažiausiai iš pateiktų 
balsų surinko Valstybinė vartotojų 
teisių apsaugos tarnyba - 106, kurios 
reitingas taip pat buvo vienas že
miausių ir siekė vos 17 procentų. 

Gyventojai gausiai vertino ne tik 
ekspertų pateiktas įstaigas. Didelio 
vertintojų skaičiaus sulaukė ir „Sod
ra" bei Policijos departamentas, nors 
ir nebuvo įtraukti į ekspertų pateiktą 
įstaigų sąrašą. 

Naujosios viešosios vadybos fon
do ekspertai gyventojų vertinimui 
buvo pateikę trylika įstaigų - po 
vieną kiekvienai valstybės valdymo 
sričiai. Taip pat gyventojams buvo 
sudaryta galimybė įrašyti kitą įstaigą. 

Iš viso gyventojai įvertino dau
giau kaip šimtą įstaigų. 

Viešojo sektoriaus įstaigų kon
kursą Naujosios viešosios vadybos 
fondas organizuoja jau antrus metus. 
2006 metais konkursą laimėjo viešoji 
įstaiga „Regitra". 

Lietuvos dirvožemis - vienas 
švariausių Europoje 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) -
Lietuvos dirvožemis pagal visų jame 
esančių sunkiųjų metalų ir kitų 
cheminių elementų kiekį yra vienas 
švariausių Europoje, rodo Europos 
geocheminis atlasas. 

Atlaso duomenimis, švino kiekis 
Lietuvos dirvožemio sluoksnyje 
siekia 13 iki 18 miligramų viename 
kilograme, o podirvyje nuo 10 iki 14,6 
miligramų kilograme. 

Pasak Lietuvos geologijos tarny
bos direktoriaus pavaduotojo Jono 
Satkūno, švino tiek viršutiniame 
mūsų dirvožemio sluoksnyje, tiek 
podirvyje yra nuo trijų iki šešių kartų 
mažiau nei Vakarų Europos šalyse. 

Kaip pranešė Aplinkos ministeri
ja, Europos geocheminį atlasą, kuris 

buvo išleistas praėjusiais metais, 
sudarė 26 Europos valstybių geologi
jos organizacijos pagal vieningą me
todiką. Tarp jų ir Lietuvos geologijos 
tarnyba. 

Atlase yra pateikta informacija 
apie Europos dirvožemyje, miško 
paklotėje, upių vandenyje, dugno 
nuosėdose esančių cheminių elemen
tų kiekį. Šis kiekis priklauso ne tik 
nuo natūralių geologinių, klimato bei 
hidrologinių sąlygų, bet ir nuo žmo
gaus veiklos. 

Atlase, kurį galima rasti Suomi
jos geologijos tarnybos interneto sve
tainėje, yra 360 žemėlapių, kurie pa
rodo, kaip dirvožemyje pasiskirstę 66 
cheminiai elementai. 

Amerikos l ietuvių pa lydov inė 
televizija transliaci jas ž a d a 
pradėt i po kelių mėnesių 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) - Jau 
po kelių mėnesių transliacijas pradėti 
žadanti Amerikos lietuvių palydovinė 
televizija „TV Lituanica" už Atlanto 
gyvenančius tautiečius ketina supa
žindinti su svarbiausiais vietos bei 
Lietuvos įvykiais, pasiūlyti informa
cinių, kultūrinių laidų. 

„TV Lituanica" programas keti
nama sudaryti iš Lietuvoje veikiančių 
televizijų - LNK, TV3, BTV bei re
gioninių televizijų - geriausių laidų, 
pranešė televizijos kūrimo iniciato
rius Arvydas Reneckis. 

Dalis programos bus kuriama 
JAV, ją rengs specialiai sukurtas gau
siai lietuvių gyvenančius miestus 
apjungsiantis korespondentų tinklas. 
Šiose laidose bus informuojama apie 
JAV Lietuvių Bendruomenės aktuali
jas, lietuviškų organizacijų JAV veik
lą, svarbiausius Amerikos įvykius. 
Planuojama, jog programa bus 
transliuojama visą parą. 

Televizija žada rodyti specialias 
lituanistinėms mokykloms skirtas 
programas, sekmadieniais transliuoti 
šv. Mišias, rodyti pokalbių laidas su 
įžymiais išeivijos kultūros ir visuo
menės veikėjais, žiūrovams pateikti 
advokatų, finansininkų, gydytojų pa
tarimus apie gyvenimą JAV nusviesti 
lietuviškus sporto įvykius. Ateityje 
ketinama ruošti informacines sant
raukas anglų kalba, o ilgainiui kai 
kurias JAV sukurtas laidas būtų gali
ma rodyti ir Lietuvoje. 

Anot A. Reneckio, „TV Litua
nica" siekia atstovauti Lietuvai JAV 
ir pasaulyje, informuoti tautiečius ir 
amerikiečius apie JAV Lietuvių Bend
ruomenės, kitų organizacijų veiklą, 
ugdyti bendruomeninę mintį, prisi
dėti prie jaunosios lietuvių kartos 
išeivijoje lituanistinio švietimo, puo
selėti lietuviškas tradicijas. 

„TV Lituanica" kūrėjai arti
miausiu metu ketina baigti kelerius 
metus besitęsiančias derybas ir pasi
rašyti sutartį su tarptautines progra
mas transliuojančiu JAV didžiausiu 
palydovinės televizijos tinklu „Dish 
Network". 

Pasirašius susitarimus, dar teks 
suderinti techninį signalą, parengti 
naujojo kanalo rinkodarą, tad tikrojo 
programų pasirodymo žiūrovams gali 
tekti palaukti dar 2-3 mėnesius. 

Šio kanalo kūrimui iš valstybės 
biudžeto numatyta skirti 0,5 mln. 
litų. 

Prie „TV Lituanicos" programos 
kūrimo prisidėti kol kas nesutiko 
Lietuvos nacionalinis transliuotojas, 
išeivijoje gyvenantiems tautiečiams 
pasiūlęs savo kanalą „LTV World". 

Nors trečiasis nacionalinio trans
liuotojo televizijos kanalas veikia jau 
tris savaites, kol kas jį mato tik Lie
tuvos kaimyninėse šalyse gyvenantys 
lietuviai. Nei Ispanijos, nei Jungtinės 
Karalystės ar Airijos, kuriose gyvena 
gausiausios lietuvių išeivių bendruo
menės, palydovinės televizijos „spin
dulys" nepasiekia, trečiadienį prane
šė dienraštis „Lietuvos žinios". 

Lietuvos nacionalinės televizijos 
direktorius Šarūnas Kalinauskas 
teigė, kad trečiasis kanalas dabar ro
domas per palydovą „Sirijus-3", ku
rio sklaidos nepakanka „uždengti" 
visą Europą. 

„Laukiame, kol Vyriausybė skirs 
šiek tiek pinigų ir galėsime baigti 
derybas dėl transliacijų per kitą 
švedų palydovą - 'Sirijus-4'. Tada 
'LTV World' matys ne tik Vakarų 
Europos žiūrovai, bet ir pietinio 
Viduržemio jūros kranto gyventojai", 
- sakė televizijos vadovas. 

Arvydas Reneckis. 
E. Misevičienės nuotr. 

Lenkų emigrantai Airijoje nori, kad lenkų 
kalba būtų oficiali valstybinėse įstaigose 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) - Vi
siškai neseniai į Airiją emigravę len
kai jau nori, kad lenkų kalba drauge 
su airių ir anglų kalbomis būtų ofi
ciali valstybinėse įstaigose, rašo 
lenkų dienraštis „Dziennik". 

Tokį savo norą lenkai grindžia 
tuo, kad dabar yra antra pagal dydį 
etninė grupė šioje šalyje. Tačiau kad 
būtų patenkintas šis noras, reiktų 
keisti Airijos konstituciją. 

Pasak minėto dienraščio, lenkų 
emigrantai kuklumu nepasižymi. 
Greičiau priešingai. „Mūsų tiek daug, 
jog turime turėti daugiau teisių", -
sako lenkų kalba leidžiamo žurnalo 
„Sofa" vyriausiasis redaktorius Mar
tin Wrona. 

Tuo tarpu airiams tai - didžiulė 
staigmena. Kaip pažymi „Dziennik", 

idėjos autoriai, visur, kur tik skam
bindavo, išgirsdavo tylą arba po ilgos 
pauzės ištartus žodžius „drąsi 
mintis". 

Tiesa, Dublino socialinių ir šei
mos reikalų departamento darbuoto
ja Tina Clark pripažįsta, jog būna 
dienų, kai departamente apsilanko 
daugiau lenkų negu airių. 

Kiek Airijoje gyvena lenkų, nie
kas tiksliai nesuskaičiavo. Lenkijos 
ambasada Dubline mini 170 tūkst., 
Airijos statistikos valdyba - 65 tūkst., 
airiška vikipedija - 180 tūkst., o 
vietos lenkų spauda - 500 tūkstančių. 

Airių šalyje gyvena 6 milijonai. 
Neoficialiais duomenimis, už 

Lenkijos ribų gyvena apie 18 mln. 
lenkų, kurių 10 mln. gyvena JAV 



DRAUGAS, 2007 m. spalio 18 d., ketvirtadienis 

nauĮienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, tnterfax, ITAR-TASS, BNS Imlų agentūrų pranešimais) 

Rice pasimeldusi Betliejuje 
ragina siekti taikos 

JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice. 

Betliejus, Vakaru Krantas, 
spalio 17 d. (AFP-BNS) - JAV valsty
bės sekretorė Condoleezza Rice 
trečiadienį meldėsi biblinėje Kristaus 
gimimo vietoje, taip atkreipdama 
dėmesį į religijos faktorių inten
syviomis diplomatinėmis priemonė
mis siekiant taikos Artimuosiuose 
Rytuose. 

„Būti čia, vietoje, kur gimė mano 
Viešpats ir Išganytojas Jėzus Kristus, 
buvo labai ypatinga ir jaudinanti 
patirtis", - sakė JAV diplomatijos 
vadovė, kuri yra uoli krikščionė ir 
kurios tėvas bei senelis buvo presbi
terionų pastoriai. 

Vakarų Kranto Betliejaus mieste, 
kurio gyvybiškai svarbiam turizmo 
sektoriui smarkiai pakenkė smurtas 
po JAV remtų taikos derybų žlugimo, 
per JAV valstybės sekretorės apsi
lankymą buvo imtasi itin sustiprintų 
saugumo priemonių. 

Ginkluoti palestiniečių saugumo 
pareigūnai stovėjo tuščiose gatvėse, 
kuriomis važiavo jos šarvuotų auto
mobilių kortežas. Parduotuvių vitri
nos buvo uždarytos; pasižiūrėti pir
mojo per beveik dešimtmetį JAV val
stybės sekretorės vizito atėjo tik sau
jelė vietos žmonių. 

C. Rice, kuri vilkėjo žalsvą kelnių 
kostiumą, Betliejaus Viešpaties gimi
mo bazilikoje praleido maždaug pus
valandį ir aplankė graikų ortodoksų, 
armėnų bei katalikų koplyčias ir 
pabuvo prie tos vietos, kurioje, kaip 
tiki krikščionys, gimė Jėzus Kristus. 

Ji pasimeldė, o išėjusi sakė, kad 
šis jos vizitas buvo asmeninis primi
nimas apie religijos galią gydyti ir 
sutaikyti tuos, kurie gyvena Švento-

v 

joje Žemėje, kur, pasak C. Rice, atėjo 
laikas Palestiniečių valstybei, egzis
tuojančiai greta Izraelio. 

„Sios didžiosios monoteistinės 
religijos, kurios kartu gyvavo šioje 
žemėje, turi galimybę įveikti nesu
tarimus, atidėti į šalį nuoskaudas, 
paversti religijos galią gydymo ir 
susitaikymo galia", - sakė ji. 

Palestiniečių turizmo ministras 
Khulud Duaibess, kuris lydėjo C. 
Rice ir jos palydą apsilankymo bazi
likoje metu, žurnalistams sakė, jog 
viliasi, kad šis vizitas bus jai naujas 
stimulas rengtis JAV remiamam susi
tikimui taikos klausimu. 

Tai pirmasis JAV diplomatijos 
vadovo apsilankymas Betliejuje nuo 
1999 metų, kai čia lankėsi Madeleine 
Albright. 

„Booker" l i teratūros premija 
paskirta dublinietei 

Atkelta iš 1 psl. Komisija 50 
tūkst. svarų (99 tūkst. litų) vertės 
premijos laureatą už uždarų durų 
rinko pustrečios valandos. 

Pati A. Enright savo knygą vadi
na „sentimentalių Hollywood filmų 
intelektualiniu ekvivalentu". 

„Rinkdamiesi knygą žmonės gali 
norėti kažko, kas ... juos pralinks
mintų. Tokiu atveju jie iš tikrųjų 
neturėtų rinktis mano knygos", - pri
pažino 45 metų rašytoja. 

Jos knygoje pasakojama apie 
devynis Hegarčių klano vaikus, kurie 
susirenka Dubline į budynes prie 
savo girtuokliavusio brolio ir vėl 
prisimena tamsią jo vaikystės pas
laptį. 

Sagas apie tokias šeimas, kuriose 
ne viskas gerai, A. Enright apibūdina 
taip: „Visada būna vienas girtuoklis, 
visada būna kažkas, kas vaikystėje 
buvo išprievartautas, ir visada būna 
kažkas, kas sulaukė didžiulės sėk
mės." 

„Booker" premija, kuri anksčiau 
buvo paskirta tokiems rašytojams 
kaip Salman Rushdie ir J. M. Coet-
zee, buvo kritikuojama dėl to, kad 
nuolat skiriama niūrioms, sunkiai 
skaitomoms knygoms, ne tokioms, 
kaip kitų, labiau populistinių lite
ratūrinių premijų laureatams. 

Paklausta, kam skirs gautus 
pinigus, A. Enright atsakė: „Vakar 
nusipirkau suknelę ir esu labai pa
tenkinta, kad šiandien galiu sau tą 
leisti." 

1969 metais įsteigta „Booker" 
premija skiriama britų, airių ar San
draugos rašytojui už geriausią metų 
knygą ir garantuoja laureatui staigią 
pasaulinę šlovę bei vietas bestselerių 
sąrašuose. 

Praėjusiais metais „Booker" pre
miją laimėjo 35 metų Indijos rašytoja 
Kiran Desai už savo romaną „Pra
radimo paveldas" (The Inheritance of 
Loss). 

JAV 

NEW YORK 
'Pastarąjį naftos kainų šuolį 

išprovokavo politiniai prieštaravi-
I mai, o ne tiekimo iš Naftą eksportuo

jančių valstybių organizacijos 
i (OPEC) narių sutrikimai, tvirtina 

Kataro naftos ministras Abdullah 
bin Hamadas al-Attiyah. Naftos 
kainos New York antradienio preky
bos sesijos pabaigoje siekė rekor-

I dinius 87,61 JAV dolerio už barelį. 
Kainų kilimas „nėra susijęs su gali-

į ma atsargų stoka", - tvirtino minis
tras. „Augimą skatina baimė, susi
jusi su įvykiais Irane, Turkijoje ir bet 

| kokiuose kituose regionuose." Minis-
Į tras patvirtino, kad prireikus OPEC 

padidins naftos tiekimą rinkoms. 

FLORIDA 
JAV kosmoso agentūra NASA 

antradienį patvirtino, kad spalio 23 
dieną mėgins į statybinę misiją 
Tarptautinėje kosmoso stotyje (TKS) 
paleisti erdvėlaivį „Discovery", at
mesdama būtinybę pakeisti jo ter-
moizoliacines plokštes. NASA trum
pai svarstė galimybę atidėti spalio 
mėnesį numatytą misiją, kai neprik
lausomų inžinierių grupė išreiškė 
susirūpinimą dėl mikroskopinių 
įtrūkimų trijose termoizoliacinėse 
plokštėse. NASA vadovai peržiūrėjo 
analizę ir nusprendė, kad menki 
įtrūkimai nekelia grėsmės erdvė
laiviui ir jo septynių narių įgulai. Po 
2003 metų „Columbia" katastrofos 
NASA kreipia daug dėmesio ter-
moizoliacinių plokščių pažeidimams. 

EUROPA 
TALINAS 
Rusijos pramonės ir energetikos 

ministras Viktor Christenka apkalti
no Estiją, neleidusią savo ekonomi
niuose vandenyse Baltijos jūroje 
atlikti tyrimų Siaurės Europos 
dujotiekiui tiesti, Jungtinių tautų 
organizacijos Jūrų konvencijos ne
paisymu. 

„Tokia Estijos vyriausybės elgse
na yra grynas politikavimas, ir dar 
gana kvailas", - sakė Rusijos minis

tras. Estijos vyriausybė, atsižvelgusi 
į aplinkosaugos ir saugumo riziką, 
uždraudė „Nord Stream", kuris prik
lauso Rusijos dujų monopolininkui 
„Gazprom" ir Vokietijos susivieniji
mams BASF bei E.ON, Estijos ekono
miniuose* vandenyse Baltijos jūroje 
atlikti tyrimus šio vamzdyno tiesi
mui. „Nord Stream" Baltijos jūros 
dugnu iš Rusijos į Vokietiją ketina 
nutiesti 1,2 tūkst. kilometrų ilgio 
dujotiekį. Šiuo vamzdynu Rusija ke
tina tiekti dar daugiau energijos 
išteklių jų ištroškusiai Vakarų Euro
pai. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktor 

Juščenko paragino pirmalaikių par
lamento rinkimų nugalėtojus skubiai 
pradėti rengtis pirmajam Rados 
posėdžiui, kuriame būtina nedelsiant 
sudaryti koaliciją, išrinkti parlamen
to pirmininką ir patvirtinti vyriausy
bės sudėtį. Rinkimuose rugsėjo 30 
dieną daugumą balsų - 228 iš 450 
gavo prezidentą remiančios jėgos -
buvusios premjerės Julija Tymo-
šenko blokas ir partijų „Mūsų Uk
raina" ir „Liaudies savigyna" susi
vienijimas, kurie jau pareiškė, kad 
sudarė daugumos koaliciją. Pagal 
anksčiau paskelbtus „oranžinių" 
jėgų tarpusavio susitarimus, teisę 
siūlyti ministro pirmininko kandi
datūrą gaus tas koalicijos blokas, 
kuris surinko daugiausia mandatų, ir 
vienintelė JTB kandidatė yra jo 
vadove J. Tymošenko. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHERANAS 
Rusijos prezidentas Vladimir 

Putin antradienį pakvietė Irano pre
zidentą Mahmoud Ahmadinejad 
atvykti į Maskvą deryboms. 

Toks kvietimas buvo duotas po V 
Putin susitikimo su M. Ahmadinejad, 
kuris priešinasi Vakarų valstybių 
raginimams sustabdyti branduoli
nius darbus, skirtus atominei bombai 
pasigaminti. V Putin taip pat sutiko 
laiku paleisti Bušehr atominę elek
trinę. 

Jungtinės Valstijos, kurios drau
ge su kai kuriomis kitomis Vakarų 
valstybėmis šią elektrinę laiko poten
cialia galimybe Iranui pasigaminti 
branduolinių ginklų, ragino Maskvą 
sustabdyti jos statybą. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio Šalis. 

Air Frelght 
ALtorrofrlio pirkimas bei 
siuntimas į visas pasaulio šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje Amen kote. 

TruckfyįįJJ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukramqe. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S TeL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-$99'96$2 Tel. ? 800-77S-7B63 



8 DRAUGAS, 2007 m. spalio 18 d., ketvirtadienis 

r « 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 

pirmą kartą... 
prenumeruojant „Draugą" (JAV) gaunate 
nuolaidą - tik 120 dol. metams (Reg. 150 dol.). 
Atsiųskite vardą, pavardę, adresą Ir telefono 
numeri kartu su mokesčiu („Draugas". 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629) 

Vajus tęsis visą spalio mėnesį. 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefoną numeris 

&J$>\ 
*S* Zj*^***-* 

3~f>*'~ 

******* 

Veidrodžio istorija 

JAV LB Waukegan - Lake County Apylinkė 
Kviečia visus į 

Keptą karką, lietuviškų dešrelių su troškintais kopūstais, kugelio su 
kiaules ausimis, taip pat daug kitokių skanių užkandžių jums patieks 

•Kunigaikščių Užeiga". 
Veiks baras, kur jums—iš statines ar iš skardinės—pils 

putojančio alaus, o "kaimo ponai" galės vaišintis šampanu, 
vynu arba brendžiu. 

Karnavalą ves gražiausia kaimo pora Aušra ir Hansas. 
"Kaimo mergas ir bernus" savo programa linksmins "Sodžius", 

o šokiams gros Arūnas Augustaitis 

Prizais bus apdovanoti Šauniausiai apsirengę, garsiausiai 
dainuojantys, net daugiausia bokalu alaus išgėrę kaimiečiai. Taip pat bus 

surengtos valgymo, gėrimo, bulvių skutimo ir kitokios varžybos, o kas 
juose nelaimės, galės sėkmę išbandyti loterijoje. 

Apsirengimas: įleidžiami kaimiečiai, ponaičiai, lauko kaliausės, paršiukai ir 
kiti gyvuliukai, net bulvių ir runkelių maišai, priklausomai nuo 

kiekvieno kamavališkos išmonės ir sugebėjimų. 

Į karnavalą kviečiame Spalio mėnesio 27 dieną, šeštadienį 
kuris vyks Vokiečių Centro salėje, 

259 West Grand Avenue, Lake Villa, Illinois. 
Pradžia—6 valandą. Įėjimo kaina $35. 

Bilietus nusipirkite iki Spalio 21 dienos. 
Informacijos skambinkite Algiui Marcinkevičiui 847-543-431 

Čekius, išrašytus "Lithuanian American Conimunity" vardu 
kartu su svečiu \ ardais pavardėmis, siųskite: 

Elenai Skahšienei. 119 Shendan CourL Waukegan, IL 60085 

Senų senovėje pirmąkart žmogus 
pamatė savo veidą, žvelgdamas į upės 
ar ežero vandens paviršių. Ilgai 
užtruko, kol žmogus pradėjo kurti 
veidrodį. 

Metalinis veidrodis žmonijai bu
vo žinomas jau prieš istorinius 
laikus, jis buvo pagamintas iš žal
vario. 

Graikai ir romėnai prie žalvario 
pridėdavo ir sidabro. Netrukus veid
rodis buvo patobulintas su švinu arba 
cinum. 

Čikagoje yra saugoma 3,500 
metų senumo metalinis Egipto vei
drodis. Jis buvo pagamintas deivės 
Harnos garbei, papuoštas moters 
veidu su karvės ragais ir ausimis. 

Popiežius Bonifacas V 625 metais 
padovanojo vienai karalienei kosme
tinę dovaną — sidabrinį veidrodį. 

Viduramžiais Europoje paplito 
plieno ir sidabro veidrodžiai. 

1373 metais pietų Vokietijoje, 
Niurnberge, prasidėjo stiklo veidro
džiai. 

Veidrodžio gamyboje pradėtas 
vartoti amelgamas nuo 1670 metų, 
tai minkštas metalų lydinys, kuriame 
yra gyvsidabrio. 

1564 metais stiklo veidrodžių 
gamybos iniciatyvą perėmė šiaurės 
Italija, Venecija. Apskritai, už vei
drodžio tobulinimą esame daugiausia 

dėkingi vokiečiams ir italams. Staig
menos laukėme 1691 metais Pary
žiuje ir iš prancūzų! 

1835-1840 metais pažangų 
žingsnį vėl žengė vokietis — Justus 
von Liebling. 

Įdomu, kad kuriant veidrodį 
pasigendame anglų, ispanų, čekų, 
švedų, rusų ir kitų talkos. 

Veidrodis žmonijai tarnauja tūks
tančius metų be jokių baterijų, aku
muliatorių ir jokių kitų energijos šal
tinių. 

Eugenius Gerulis 

Ar tikrai yra skraidančių žuvų? 

1949 metais plaukdamas laivu iš 
Europos į Ameriką, pirmą kartą pa
mačiau skraidančias žuvis. 

Ši žuvis yra 18 colių ilgio. Ji turi 
sparnus, kurių ilgis yra daugiau nei 6 
coliai. Ji neturi nei plunksnų, nei 
kojų. Jos skrydžio ilgis yra maždaug 
ketvirtis mylios. 

Gaunasi komiškas vaizdas: žmo
gus žvejoja stovėdamas vandenyje, 
tuo tarpu žuvys skraido virš jo gal
vos... Žmonės šių žuvų maistui 

negaudo. 
1968 metų Encyclopedia Britan-

nica apie žuvį rašo 9-e tome nuo 319 
iki 366 psl., o apie Flying fish rašoma 
9:328, Plate XII ir 340-341 psl. 

1966 m. Boston Lietuvių enciklo
pedijos 35 tomo 435 psl. šios žuvies 
numeris yra 37. Čia jos paveikslas yra 
toks mažas, kad tenka į ją žvelgti net 
per padidinamąjį stiklą. 

Eugenius Gerulis 

PASLAUGOS 

ROOFERS 
C0NTRACT0R MIRING ROOFERS 
AND GUTTER INSTALLERS. Mušt 
read English and be insured. 

708-771-3010 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

RKIPt.NTlAl 
MOKI'ltAGF 

V I D A M . g ? 
SAKEVICIUS "— 

Re a l Estate Consultant 
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 , pa rdau imas 

708 889 2148 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

S k e l b i m u s k y r i a u s 
t e l . 1 - 7 7 3 - 5 3 5 - 9 S O O 
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INDIJfi PRIEŠ 2 0 METŲ 
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Budizmas ir hindu tikėjimai 
kadaise turėjo daug ką bendro, bet 
jau apie 1,000 metų po Kr., budizmas 
gerokai pasikeitė. Jis beveik pranyko 
Indijoje, bet liko dominuojanti religi
ja Šri Lanka, Nepale ir kitose Hi
malajų kalnyno valstybėse, taip pat ir 
Tolimųjų Rytų kraštuose. Šiandien 
Amerikoje yra daugiau budistų negu 
Indijoje. 

Budizmą pavadinti religija būtų 
netikslu, nes ten nėra jokios aiškios 
dievybės sąvokos. Budistai net nesi
meldžia, jie tik medituoja arba mąsto. 
Tas, kas vyksta jų šventyklose, nėra 
religinės apeigos, o tik ritualai, per 
kuriuos tikintysis pasiruošia mąsty
mui. Budizmas išsilaiko budistų vie
nuolynų dėka, kuriuose gyvena bu
distų vienuoliai, kurie negauna jokių 
šventimų, neturi jokios paklusnumo 
prievolės. Vienuoliai prašo išmaldos 
gatvėse, bet tai nėra elgetavimas. 
Paprastas budistas džiaugiasi turė
damas progą vienuoliui įteikti do
vaną, nes jam tai yra užskaitoma 
kaip nuopelnas. Teko ir man laimė 
vienam budistų vienuoliui įteikti tin
kamą maisto dovaną. 

Budisto pagrindinis tikslas yra 
pasiekti sunkiai apibūdinamą nir
vaną. Jei jis jos nepasiekia, turės 
progą to siekti savo kitame gyvenime. 
Todėl budistui yra labai svarbu pel
nyti kuo daugiau nuopelnų už gerus 
darbus. Norėdami tai pasiekti, jauni 
vyrai, o kartais ir senesni, jau išaugi
nę savo šeimas, tampa vienuoliais, 
atsiskiria nuo materialaus gyvenimo 
ir aukojasi bendram žmonijos gyve
nimui pagerinti. 

Prie Himalajų — Nepalas 

Grįžtame į Azijos žemyną. Koks 
staigus ir fantastiškas kontrastas! Iš 
tropinio Šri Lankos krašto prie pat 
pusiaujo. Šiandien, Amerikos pirmojo 
prezidento George Washington gim
tadienio dieną, skrendame į Nepalą, 
Himalajų kalnų valstybę, kur net 
penkios dešimtys viršūnių yra dau
giau nei 25,000 pėdų aukščio. 

Nepalas dabar yra karalystė, 
kuri pasauliui buvo uždara beveik iki 
po Antrojo pasaulinio karo, kai ten 
įvyko perversmas, buvo atkurta 
autokratiška Rana dinastija ir įvesta 
konstitucinė monarchija. Pailgos for
mos kraštas yra lyg įspraustas tarp 
Tibeto ir Indijos, apie tris kartus 
didesnis už Lietuvą. Su jo šiaurine 
siena prasideda Himalajų kalnynas. 
Kraštą galima dalinti į keturias 
zonas kaip keturius plonus dryžius. 
Pačiame šiauriausiame, daugiau nei 
15,000 pėdų aukščio, neauga jokia 
augmenija. Kuo toliau į pietus, tuo 
aukštumos žemėja, kol paskutinėje, 
vadinamoje Tarai, aukštumos nusi
leidžia iki tūkstančio ar mažiau pėdų. 
Ten ir gyvena beveik pusė viso krašto 
gyventojų, nes tokiose aukštumose 
jau įmanoma verstis žemės ūkiu. Ten 
įsikūrusi ir sostinė Kathmandu. 

Nepalo žmonės yra per amžius 
kilę arba iš Tibeto, arba atkeliavę iš 
Indijos. Dauguma jų yra budistai, 
nors yra nemažai priklausančių ir 
hindu religijai. Gyventojų skaičius 
Nepale yra gerokai išaugęs. Jei 1951 
m. ten buvo priskaičiuojama tik 9 
mln., tai šiandien ten gyvena net 27 

mln. gyventojų. Visame pasaulyje ge
rai žinomi Nepalo „šerpai", kurie ge
rai pažįsta Himalajus ir veda alpinis
tus, kopiančius į aukštus kalnus. 
Vienas iš jų, Tenzig Norgay kartu su 
N. Zelandijos alpinistu Edmumd P 
Hillary buvo pirmasis žmogus 1953 
m. gegužės 29 d. užkopęs į aukščiau
sią Himalajų ir pasaulio kalno viršū
nę 29,035 pėdų aukščio — Everest. 
Taip pat yra gerai žinomi Nepalo 
narsūs kareiviai „gurkhai", kurie per 
šimtus metų pasisamdydavo sveti
mose kariuomenėse ir tokiu būdu 
savo uždirbtais pinigais išlaikydavo 
savo šeimas ir padėdavo Nepalo 
ekonomikai. 

Senieji Nepalo amžiai istorikams 
nelabai žinomi, bet jau V amžiuje po 
Kr. krašte atsirado Karat dinastija, 
kuri, atrodo, yra kilusi iš šiaurinės 
Indijos. Bet tik XVII amžiuje įvairūs 
Nepalo karaliai pabandė sujungti 
Nepalą į vieną valstybę. 1768 Prithvi 
Narayan Shah pagaliau suvienijo 
valstybę, kuri išliko nepriklausoma 
iki šių dienų. Kai beveik visos Azijos 
valstybės buvo užimtos įvairių Euro
pos kolonijinių valstybių, Nepalas 
sugebėjo išlikti visai nepriklausomas. 
XTX amžiaus viduryje ministro pirmi
ninko Rana giminė perėmė krašto 
valdymą, 1951 m. su Indijos pagalba 
valdžią perėmė karalius Tribhuvan. 
Jam mirus, valdžią perėmė jo sūnus 
Mahendra, dabartinio Nepalo kara
liaus tėvas. 

Atskridę į 4,000 pėdų aukštyje 
įsikūrusį Kathmandu, apsistojome 
daugiaaukščiame prabangiame Soal-
tee Oberoi viešbutyje, prie pat Bag-
mati upės, bet tik vienai nakčiai. 
Mums tuojau įdavė krūvą žetonų 
pabandyti laimę prie pat viešbučio 
esančiuose lošimo namuose —kazi
no. Nuėjome, padėjome tuos žetonus, 
ratai pasisuko, nesuspėjau net su
prasti, kaip čia reikia lošti ir jau bu
vome praradę visus gautus žetonus. 
Toliau lošti savais pinigais jie mūsų 
nesugundė, nes jau kitą dieną buvo 
numatytas kitas neilgas skrydis į 
Meghali vietovę, apie 75 mylių nuo 
Kathmandu. 

Tiger Tops 

„Tiger Tops" vardo vietovė buvo 
viena iš mūsų pagrindinių apsilanky
mo Nepale tikslų. Tai turistinė vieta 
Chitwah parke, kuris prieš Antrąjį 
pasaulinį karą buvo ne parkas, bet 
tankios aukštų žolių džiunglės, ku
riose tuomet buvo priskaičiuojama 
tūkstantis raganosių, šimtai tigrų ir 
leopardų. Juos medžioti būdavo orga
nizuojamos didžiulės medžioklės, 
kuriose dalyvaudavo Nepalo ir Euro
pos karaliai, Indijos princai ir maha
radžos, milijonieriai iš Anglijos ir 
Amerikos. Kadangi tai vykdavo tik 
kas keletą metų, žvėrių netrūkdavo. 
Visame Indijos subkontinente buvo 
apie 40,000 tigrų. Dabar jų tėra likę 
apie 2,000, kurių visame Nepale ran
dama tik 200. 

Po karo, kai atsirado uodus ir jų 
sukeliamą maliariją naikinantys DDT 
milteliai, į Chitwah slėnį pradėjo 
veržtis vietiniai žmonės, kurie ten kū
rė savo ūkius. Gindamiesi nuo žvėrių, 
jie juos naikino. Žvėrių skaičius 
smarkiai mažėjo. Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligos | | Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
7HTO DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUGARMD 
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 
ElcGrave: 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 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave St 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Eetuvtškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suit* 2401, 

Chlcago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

ADVOKATO DANO LAPKAUS 
KONTORA 
www.LapkusLaw.com 

Wlllow Springs, f L 
Tel. 708-839-1556 

M^MMU*ltfMliliHilMiiHitai ttMi^MM^ 

KAIP LIETUVIUI NEMOKAMAI 
ĮSIKURTI SENELIŲ PRIEGLAUDOJE 

Jūsų sutuoktiniui Jonui reikalin
ga senelių prieglaudos priežiūra. 
Daugeliui tokia priežiūra būtų per 
brangi be valstybinio Medicaid svei-
katos draudimo. Žinia, Medicaid ap
draudžia tik vyresnius nei 65-eri 
metai ir nepasiturinčius gyventojus. 
Dažnai kyla klausimų, kiek reikia 
neturėti, norint įtilpti j Medicaid 
rėmus? 

Turėkite galvoje du skaičius: 
vieną - apibūdinantį jūsų sukauptus 
turtus (visa, ką galima įkainoti: 
banko sąskaitas, automobilius, na
mus, laivus, aukso plytas, akcijas ir 
t.t.) ir antrą - apibūdinantį jūsų 
mėnesines pajamas. 

Medicaid apmokės senelių prieg
laudoje atsidūrusio Jono gydymo ir 
priežiūros sąskaitas, jei abu sutuok
tiniai yra prikaupę turtų iki 103,640 
dol. Iš šios sumos, prieglaudoje 
atsidūręs Jonas tegali turėti 2,000 
dol., o laisvėje likusi žmona - 101,640 
dol. Jei žmonos turtai nesiekia 
101,640 dol. ribos, Jonas gali pervesti 
savo turtus žmonai ir kvalifikuotis 
Medicaid. 

Sakykime, Jonas turi slaptą 
banko sąskaitą su 15,000 dol. savo 
malonumams. Žmona turi 5,000 dol. 

taupomąją sąskaitą vien jos vardu bei 
tvarko 30,000 dol. čekinę sąskaitą 
atidarytą abiejų sutuoktinių vardu. 
Jonas galės pervesti savo 15,000 dol. 
žmonai ir kraustytis į prieglaudą būti 
išlaikomas Medicaid. Žmonos turtai 
tuomet bus 50,000 dol., t.y. nesieks 
101,640 dol., ir Medicaid bus paten
kintas. 

Medicaid numato išimtis, kurių 
neįskaičiuoja į turtus. Tai: vienas na
mas, vienas automobilis, namų apyvo
kos daiktai, rūbai, kai kurių gyvybės 
draudimų polisai, laidojimo išlaidos. 

Kalbant apie mėnesines pajamas, 
Medicaid norės, kad prieglaudoje 
atsidūręs Jonas tegautų 30 dol. per 
mėnesį. Žmona galės gauti iki 2,541 
dol. per mėnesį. Principas toks pat 
kaip su turtais: jei Jonas gauna 900 
dol. pensiją, o žmona 1,200 dol. pen
siją, Jonas gaiės pervesti žmonai visą 
savo pensiją, ir Medicaid nustatyta 
riba nebus viršyta. 

Be amžiaus ir turtinių apribo
jimų Medicaid riboja paramą ir 
atsižvelgiant į potencialių apdraus
tųjų imigracinį statusą. Medicaid pri
ima tik JAV piliečius arba žaliakor-
tininkus, gyvenančius JAV ne mažiau 
kaip penkeri metai. 

<5£> 
MARGUTIS II 

Tei. 773-476-2242 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1 4 5 0 A M b a n g a iš WCEV stot ies 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 

. 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU WWW.WCev14S0.CMft 

http://www.illinoispain.com
http://www.LapkusLaw.com
http://WWW.WCev14S0.CMft
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„ATSIMINTI SENIAI UŽMIRŠTAS LINKSNIAVIMO 
IR ASMENAVIMO TAISYKLES" 

Amerikos lietuviai šiemetiniuose Vilniaus universiteto lituanistikos kursuose 
AUREL1IA TAMOŠIŪNAITE 

Lituanistikos kursai vasaromis 
dėstomi daugelyje Lietuvos univer
sitetų ir centrų. Vieni populiariausių 
- rengiami VU Lituanistinių studijų 
katedroje. Tai kasmetiniai lietuvių 
kalbos kursai užsieniečiams, i ku
riuos susirenka žmonės iš viso pa
saulio, norintys išmokti lietuvių kal
bos, kultūros, istorijos. 

Iš kairės: Laura Šeštokaitė ir Lina 
Maciūnaitė - ekskursijoje po VU 
observatoriją. 

Rima Šeštokaitė: „norėčiau 
i r savo va ikus auginti l ietu
viškai" 

Rima, Laura ir John kursuose 
dalyvavo pirmą kartą. Rima Šeš
tokaitė, paklausta, kodėl nusprendė 
mokytis, teigė, jog vyko i Lietuvą dėl 
kelių priežasčių: aplankyti draugus, 
sudalyvauti Dainų šventėje ir pasi
mokyti lietuvių kalbos. Kaip teigia 
mergina, šių kursų metu ji norėjo pa
gilinti lietuvių kalbos rašto, grama
tikos žinias. Mokantis ir būnant Lie
tuvoje, kalbą vartoji kasdien ir visur, 
taip esi apsuptas lietuviškos kul
tūros, lietuviško gyvenimo. Rima sa
ko norinti išlaikyti tą kalbą, kurią jai 
perdavė jos tėvai ir seneliai: „Aš ne
noriu pamiršti šios dovanos ir, norė
dama padėkoti tėvams ir seneliams, 
norėčiau ir savo vaikus auginti lietu
viškai." 

Rima Šeštokaitė lietuvių kalbos 
mokėsi dvi savaites, teko paplušėti 
aukščiausiame besimokančiųjų lygy
je. Labiausiai merginai patiko moky
tis gramatikos, o smagiausia - spręsti 
pratimus, mokytis, kaip taisyklingai 
reikšti mintis lietuviškai. Svarbu tai, 
kad viską,-kas buvo išmokta klasėje, 
po paskaitų buvo galima pritaikyti 
realiame gyvenime. Sunkiausia Ri
mai pasirodė skaitvardžių linksniavi
mas ir vartojimas. 

Rimos teigimu, po šių kursų ji 
jaučiasi daug laisviau kalbėdama lie
tuviškai, pagilino savo žodyno, gra
matikos žinias, bet labai norėtų grįžti 
kitais metais atgal, nes, pasak mer-

IŠ kairės: Lina Maciūnaitė, Rima Šeštokaitė, John Howes ir Laura Šeš
tokaitė - po rytinių gramatikos paskaitų. 

bė buvo didelė jos gyvenimo dalis: lie- įvairiausių priežasčių, ne vien tik dėl 
tuviškai kalbėjo namuose su tėvais, lietuviškos kilmės. L. Šeštokaitė tvir-
sekmadieniais lietuviškoje mokyk- tina, jog šie kursai jai padėjo atgai
loje. Tačiau įstojus į universitetą - vinti jau primirštą lietuvių kalbą, 
lietuviškai beveik nekalba, ir pama- kaip ją taisyklingai vartoti. Kaip tei-
žu ši kalba nyksta iš jos kasdienybės, gia mergina, „su visu ūpu patarčiau, 
Tai ir paskatino Laurą vykti į Vii- kad draugai lankytų šiuos kursus -
nių, kaip ji prisipažįsta, „atsiminti jie ne tik išmoktų, kaip asmenuoti ar 
seniai užmirštas linksniavimo ir linksniuoti, bet ir galėtų patirti tikrą 
asmenavimo taisykles". Laura, kaip lietuvišką gyvenimą studijuodami 
ir sesuo, mokėsi aukščiausiame Vilniuje", 
(penktame) besimokančiųjų lygyje 
dvi savaites. John Howes: Vilniuje įgijau 

Paklausta, kas labiausiai patiko, daug žinių 
teigė, jog ypač mėgo gramatikos pa
mokas: „man gramatikos pamoka 
buvo įdomiausias ir maloniausias 
žaidimas, kaip galvosūkis." O sun-

John Howes, politikos mokslų ir 
ispanų kalbos studentas iš Fordham 
University, New York, paprašytas 

Šiemet VU surengtuose lietuvių ginos, dar visko neišmoko, 
kalbos kursuose dalyvavo 90 studen
tų iš 21 šalies. Daugiausia dalyvių at
vyko iš JAV, tarp jų - ir keletas 
Amerikos lietuvių. Dvi seserys iš Bal-
timore - Rima ir Laura Seštokaitės -
bei John Howes pasidalijo savo 
įspūdžiais, parsivežtais iš Vilniaus. 

Laura Šeštokaitė: .. gra
matikos pamoka buvo įdomiau
sias ir maloniausias žaidimas" 

Rimos sesers, Lauros Šešto-

kiausią Laurai pasirodžiusį gramą- pasidalinti iš Vilniaus parsivežtais 
tikos dalyką - pusdalyvių, padalyvių įspūdžiais, apsidžiaugė galėdamas 
ir dalyvių vartoseną - visi studentai atsakyti „Draugui", nes, pasak jo, šį 
aptarinėdavo net ne paskaitų metu. laikraštį labai mėgo skaityti jo 
Lauros teigimu, lietuvių kalba surin
ko žmones iš įvairiausių pasaulio 
kampelių. Buvo tikras malonumas 
mokytis su žmonėmis, kurie susi-

kaitės, teigimu, nuo mažens lietuvy- rinko mokytis lietuvių kalbos dėl 

Iš kairės: Tadas Kasputis, Rima Šeštokaitė, Regina čyvaitė, Laura Šeštokaitė, Sigita Newsom, Inga Nevvsom, 
Lina Bublvtė. 

senelis. Ir į lietuvių kalbos kursus 
John nusprendė važiuoti dėl savo 
lietuviškos kilmės. John teigimu, jis 
kartu su seserimi Deana norėjo 
pramokti lietuviškai. Prieš dvejus 
metus Vilniuje mokėsi jo pusseserės, 
kurioms labai patiko kursai. Tai ir 
paskatino John šiais metais vykti į 
Lietuvą. 

Kartu su seserimi John mokėsi 
antrame lietuvių kalbos lygyje dvi 
savaites. John labai patiko, kad jo 
grupė buvo itin draugiška. Pasak jo, 
buvo tik kiek gaila, kad taip lijo per 
šventes. 

Sunkiausia išmokti John pa
sirodė lietuvių kalbos daiktavardžių 
linksniavimą, nes, pasak John, lin
ksnių nėra nei anglų, nei ispanų (ją 
vaikinas mokosi nuo 12 metų) kal
bose. Sunkoka buvo įsiminti ir visas 
gramatikos išimtis bei asmenuoti 
veiksmažodžius. Tačiau nors lietuvių 
kalba atrodo paini, paskaitomis 
Vilniuje bei jų metu įgytomis žinio
mis John yra labai patenkintas. 

Per dvi savaites Vilniuje John 
susirado nemažai lietuvių bei Ame
rikos lietuvių draugų. Čia jaunuolis 
norėtų sugrįžti studijuoti ir kitais 
metais. 

Lietuvių kalbos kursų metu stu
dentai ne tik mokėsi lietuvių kalbos, 
bet ir dalyvavo ekskursijose (į Rum
šiškes, Kauną, Druskininkus), jiems 
buvo rengiamos paskaitos apie lietu
viu kultūrą, istoriją. O smagiausia 
būdavo pasak Rimos, kai su draugais 
š Latvjos, Rusijos, Estijos ir Ang
lijo?, jau galėjai susikalbėti lietuviš
kai 
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Mūsų stalui 
KASDIENES BULVES -

NEKASDIENIŠKOS 
Bulvės mums vis dar yra tarsi 

„antroji duona". Be to, saikingai var
tojama, ji yra ir vertingų medžiagų 
šaltinis. 3.5 oz (100 gramų) bulvių 
per dieną visiškai pakanka normaliai 
visavertei mitybai, bet ne visi jų 
gaminimo būdai naudingi, o kai kurie 
netgi kenksmingi, pavyzdžiui, keptos 
bulvės. 

Ši l to s bulvių sa lo tos 
su aguročiais 

35 oz (1 kg) bulvių, 
8.8 oz (250 g) nedidelių pomi

dorų, 
2 cukinijos (po 17.6 oz arba 500 g), 
2.6 oz (75 g) lašinių, 
1 svogūnas, 
druskos, 
kmynų, 
acto, 
aliejaus, 
žiupsnelis cukraus, 
2 šaukštai kaparių, 
juodųjų maltų pipirų. 
Bulves nuplaukite, nuskuskite ir 

išvirkite vandenyje su druska ir kmy
nais. Pomidorus nuplaukite, nusau
sinkite ir perpjaukite per pusę. Cu
kinijas supjaustykite 1 in (3 cm) sto
rio griežinėliais. 

Lašinius supjaustykite plonais 
šiaudeliais ir pakepkite ant mažos 
ugnies. Svogūnus taip pat pakepkite. 
Nuluptas bulves supjaustykite grie
žinėliais ir sudėkite į puodą. Keptus 
svogūnus sumaišykite su actu ir alie
jumi, pašildykite, Įberkite cukraus, 
Įdėkite kaparių ir Įpilkite truputi jų 
m a r i n a t e Šiltu mišiniu užpilkite bul
ves ir išmaišykite. Po to sumaišykite 
su cukinija ir pomidorais. Salotas 
apibarstykite pipirais ir tuojau pat 
patiekite Į stalą. 

Įvairiaspalvės bulv ių salotos 
su žuvimi 

21 oz (600 g) bulvių, 
5 morkos, 
druskos, cukraus, 
7 oz (200 g) šaldytų žaliųjų žir

nelių, 
10.5 oz (300 g) rūkytos žuvies ftlė, 
4.4 oz (125 g) grietinėlės, 
4 šaukštai vyno acto, 
4 šaukštai jogurto, 
baltųjų maltų pipirų, 
1 ryšelis žalumynų. 
Bulves išvirkite su lupenomis, 

atvėsinkite, dar šiltas nulupkite ir 
supjaustykite griežinėliais. Morkas 
virkite pasūdytame ir truput} pasal
dintame vandenyje 20 min. Šaldytus 
žaliuosius žirnelius suberkite Į ver
danti pasūdytą vandenį, užvirkite, 
nukoškite ir perliekite šaltu vande

niu, nusausinkite. 
Žuvies filė supjaustykite 0.4 in (1 

cm) pločio gabalėliais. Grietinėlę, 
actą ir jogurtą išmaišykite, pasū-
dykite, pasaldinkite, papipirinkite. 
Viską sumaišykite, palaikykite pusę 
valandos, papuoškite žalumynais. 

Bulvių sriuba su žaliaisiais 
ž irnel iais 

1 šaukštas alyvuogių aliejaus, 
1 smulkiai supjaustytas svogūnas, 
1 skiltelė česnako, 
26 oz (750 g) vištienos sultinio, 
3 smulkiai supjaustytos bulvės, 

8.8 oz (250 g j šaldytų žaliųjų žirnelių, 
2 puodeliai (500 mlj vandens, 
0.7 oz (20 g) tarkuoto parmezano 

sūrio. 
Aliejų pakaitinkite dideliame 

puode ir pakepinkite svogūnus bei 
česnaką. Įpilkite sultinio, sudėkite 
bulves ir, neuždengę dangčiu, virkite 
10 min. Po to sudėkite žirnelius. 
Sriubą suplakite plaktuvu, supilkite 
atgal Į puodą, Įpilkite vandens ir vėl 
užvirkite. Patiekite užbarstę tarkuo
to sūrio. 

Bulvių apkepas 
su pomidorais 

21 oz (600 g) bulvių, 
1 svogūnas, 
1 oz (30 g) sviesto, 
14 oz (400 g) mėsos faršo, 
14 oz (400 g) pomidorų, 
2 šaukštai pomidorų tyrės, 
druskos, 
pipirų, 
2 tryniai, 
tarkuoto muskato riešuto, 
truputis pieno, 
4 kiaušiniai, 
2 oz (50 g) tarkuoto sūrio. 
Nuluptas bulves išvirkite, sup

jaustytus kubeliais svogūnus pake
pinkite svieste. 4-5 minutes pakepin
kite mėsos faršą. Pomidorus trum
pam sudėkite Į verdantį vandenį, 
nulupkite odelę, minkštimą supjaus
tykite ir sudėkite į faršą. Pomidorų 
tyrę pasūdykite, papipirinkite ir 
troškinkite 10 min. Virtas bulves su
trinkite, sudėkite kiaušinio trynius, 
pasūdykite, papipirinkite, įdėkite 
muskato riešuto, sumaišykite. Jeigu 
tyrė tiršta, įpilkite truputį pieno. 

Keptą faršą su pomidorais su
dėkite į aliejumi išteptą kepimo 
skardą, ant viršaus sukrėskite bulvių 
tyrę, padarykite joje 4 duobutes, 
įmuškite į jas kiaušinius, užbars-
tykite sūriu ir kepkite orkaitėje apie 
15 minučių. 

Prancūziškas bulvių 
apkepas 

Į sviestu suteptą skardą dėkite 
nedideliais gabalėliais supjaustytą 
kiaulieną, ją pasūdykite, papipirin
kite, ant viršaus užberkite griežinė
liais supjaustytą svogūną, po to dė
kite sluoksnį griežinėliais supjaus
tytų bulvių ir viską užpilkite majo
nezu. 

Galima padaryti ir dar vieną tokį 
pat sluoksnį. Viską užbarstykite tar
kuotu sūriu ir kepkite 50 min. 

A t A 
PETRONĖLĖ LAUKAITIENĖ 

BRINKAITYTĖ 

Mirė 2007 m. spalio 16 d. 1 vai. ryto, sulaukusi 93 metų. 
Gimė 1914 m. birželio 1 d. Lietuvoje. 
Gyveno Mountain Home, Arkansas, anksčiau Čikagoje, West 

Lawn ir Gage Park apylinkėse. 
Nuliūdę liko: duktė Regina McAulifTe su vyru Thomas, anū

kai Christopher Christerson su žmona Ani ta ir Paul Christer-
son su žmona Michelle; proanūkiai Katie, Michelle, Sara ir Keith 
Christerson; dukterėčia Akvilė Cosomo su vyru Franco bei kiti 
giminės. 

A. a. Petronėlė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 18 d. nuo 
3 v. p.p. iki 8 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (kampas Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 19 d. 10:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose. 

Po religinių apeigų velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus, gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Liūdint i š e i m a 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 a rba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
ANNA KIZLAUSKAS 

(BACINSKAS) 

Mirė 2007 m. spalio 15 d., sulaukusi 100 metų. 
Gyveno LaGrange Park, anksčiau Broadview ir Cicero. 
Nuliūdę liko: duktė Regina (Gene) Ivanauskas, anūkės Da-

nielle (Kevin) Bronkema ir Jul ie (Richard) Cichon, proanūkis 
Thomas Cichon. 

A. a. Anna buvo žmona a. a. Leon. 
Velionė pašarvota trečiadienį, spalio 17 d. nuo 6 v. p.p. iki 8 

v.v. 
Laidojimo apeigos ketvirtadienį, spalio 18 d. Kuratko-Nosek 

laidojimo namuose, 2447 S. Des Plaines Ave., North Riverside, IL. 
Po apeigų a.a. Anna bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių ka

pinėse, 4401 W. 111 St., Chicago, IL. 
Velionės atminimui aukas prašome siųsti Alzheimer's Asso-

ciation 4709 Golf Rd., Suite 1015, Skokie, IL 60076. 

Nul iūdę art imiej i 

Laidot. direkt. F rank Nosek, Jr. Tel. 708-447-2500 a rba 
www.kuratkofuneralhome.com 

A t A 
ZUZANAI PUPIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras ALDONĄ BRIZ-
GIENĘ, MARIJĄ AMBROZAITIENĘ, sūnus ANTANĄ, 
JUOZĄ ir jų šeimas, sesutę PRANUTE SKRUODIENĘ. 

St. Pete Beach, FL 
Algė ir Adolfas Šležai 

Įdarytos bulvės 

Bulvių, 
jautienos faršo, 
svogūno, 
česnako, 
kario prieskonių, 
1 kiaušinis, 
druskos, 
pipirų. 

Nuluptas bulves perpjaukite per 
pusę, šaukštu išskobkite jų vidų, į 
puseles dėkite įdaro, bulvių puselių 
apačią nupjaukite, kad būtų patogiau 
sudėti į kepimo indą, ir kepkite 
orkaitėje. 

Įdaras: į faršą Įdėkite kiaušinį, 
susmulkintų svogūno ir česnako, 
kario, pipirų, druskos ir viską išmai
šykite. 

• 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.kuratkofuneralhome.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKfcS* 

• S p a l i o 21 d., sekmadieni, po 9 
vai. ryto šv. Mišių Cicero Sv. Antano 
parapijos kavinėje įvyks susitikimas 
su Cicero lietuviais. Susitikimą ren
gia ir kviečia Cicero LB apylinkės 
pirmininkas Mindaugas Baukus. Visi 
bus vaišinami kugeliu bei kava. 
Susitikime dalyvaus ,,Draugo" vyr. 
redaktorė Dalia Cidzikaitė. Tai puiki 
proga paremti dienraštį ir artimiau 
susipažinti su vyr. redaktore. Malo
niai kviečiami ne tik Cicero parapijos 
lankytojai, bet ir svečiai iš toliau. 

• S p a l i o 21 d., 12:30 v. p . p . Lie
tuvių dailės muziejuje, PLC, Lemont, 
IL, įvyks susitikimas su filmo apie 
žymiausius pasaulio lietuvius kūrėju 
režisieriumi Arvydu Barysu. Taip pat 
bus rodomas filmas ,,Iš naminio audi
mo dainos". Maloniai kviečiame apsi
lankyti. 

• S p a l i o 21 d., sekmadien į , 1 v. p. 
p. Jaunimo centro kavinėje Algiman
tas Baltis pamokys ir supažindins su 
unikalia kvėpavimo sistema pagal 
mokslininko fiziologo Aleksandro 
Smetankino metodą „Pasigydyk 
pats". Kviečiame apsilankyti. Įėjimas 
nemokamas. 

• B A L F ' o Lemont 28 skyrius 
spalio mėnesį ir vėl r inks aukas 
vargstančių žmonių šalpai Lietuvoje 
ir kitur. Jau išsiuntinėti laiškai, o 
sekmadieniais nuo spalio 7 dienos 
aukos bus priimamos Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčios prie
angyje po 9 vai. ir 11 vai. šv. Mišių. 

• S p a l i o 26 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre 7:30 vai. v. vyks Re
ginos Benson (Colorado) tekstilės darbų 
parodos „Vizijos" atidarymas. Dalyvaus 
autorė. Maloniai kviečiame visus į paro
dos atidarymą. 

• V ė l i n i ų susikaupimo apeigos 
įvyks lapkričio 4 d., 1 vai. p. p. Sv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse (111 ir 
Pulaski gatvių sankryža). Apeigas 
rengia Sv. Kazimiero kapų sklypų sa
vininkų draugija. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti. Padėdami žvakes 
ir vainikus, įrodysime arkivyskupijai, 
kad mums rūpi išlaikyti tėvelių ir 
prosenelių papročius. Dalyvaus šau
liai. 

i$ ARTI m TOLI 

*** 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel . (773) 847-7747. 

• U n i o n Pier Lie tuvių klubo 
metinis narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalio 27 d., 6:30 v. v. 
(Michigan laiku). Po susirinkimo 
vyks ,,Oktoberfest" - bus muzika, 
užkandžiai, baras. Kviečiame visus 
draugijos narius ir draugus gausiai 
dalyvauti. Dėl smulkesnės informaci
jos prašome skambinti tel.: 269-469-
3298. 

• L F 45-ečiui skirti Livetos ir 
Petro Kazlauskų koncertai vyks: 
spalio 21 d., 3 vai. v. Atlanta, GA -
Red Top Mountain State Park & 
Lodge; spalio 27 d., 6 vai. v. Mas-
peth, NY - Viešpaties atsimainymo 
parapijos salėje; lapkričio 4 d., 
12:30 vai. v. Rochester, NY - Šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia Lietuvių 
fondas. Maloniai kviečiame apsi
lankyti. 

• S p a l i o 15 - lapkričio 16 die
nomis, The Klatch Coffeehouse/ 
Gallery, 9 Maiden Lane, Lower 
Manhattan, New York bus eksponuo
jama pirmoji autorinė dailininkės 
Lucijos Tijūnėlienės darbų paroda. 
Tel. pasiteirauti: 212-227-7276. Visus 
mielai kviečiame apsilankyti. Dau
giau informacijos apie dailininkę gali
ma rasti: 

www.immortalflowers.com. 

• S p a l i o 27 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
maloniai kviečiame į susitikimą-
pašnekesį su rašytoja Birute Jo-
nuškaite. Susitikimo metu autorė 
pristatys savo kūrybą, bus rodomas 
jos apsakymo inscenizacijos įrašas, 
kalbėsimės apie šiuolaikinės lietuvių 
literatūros būklę. Susitikimas įvyks 
New York University Catholic 
Center, 238 Thompson St., tarp W3 ir 
W4 Street, NYC. Pageidautina įėjimo 
auka - 10 dol. Maloniai kviečiame. 

š. m. rugsėjo 23 d. surengtame „Vaiko vartai \ mokslą" pokylyje: 
..Vaiko vartai i mokslą'" valdybos narė Nijolė Nausėdienė ir Loreta 
Daunoravičiene. Rimo Griškelio nuotr. 

454> 

JU5ILIEJU6 
Maloniai kviečiame Jus į Lietuvių fondo pokylį ir teatro 

„Žaltvykslė" bei lietuvių meno ansamblio „Dainava" 
spektaklį -koncertą „Jubiliejus" 

šeštadienį, 2 0 0 7 m. lapkričio 3 d., 
Pasaulio l ietuviu centre, 14911 127th st., Lemont, IL. 

Teatro sambūris „Žaltvykslė" ir lietuvių meno ansamblis „Dainava" 
pasveikins fondq su originalia jungtine programa, kurioje matysite 

inscenizaciją pagal A. Čechovo kūrinį „Jubiliejus" ir ansamblio 
„Dainava" koncertą. 

5 v. v. - kokteiliai Jaunimo rūmų salėje 
6 v. v. - spektaklis-koncertas „Jubiliejus" Jaunimo rūmų salėje 
7:30 v. v. - vakarienė ir šokiai PLC pokylių salėje 

Šokiams gros „Brolių Švobų" orkestras. 
Bilietai i pokylį ir koncertą - 60 dol. 
Studentams - 30 dol. 
Norintiems dalyvauti tik meninėje dalyje - 10 dol. 
Pageidautina vakarinė apranga. 

R.S.V.P. iki spalio 26 d. Tel.: 360-257-1616 zinios@lithfund.org 

Lietuvybė juk 
aktuali ne tik 
dideliems, bet 
ir mažiems! 

Lietuvių fondas laukia vaikų piešinukų 
lietuviška tema ruošiamai 
LF spalvojimo knygelei. 

Jeigu norite tapti vienu šios knygelės 
dailininku, piešinukus kviečiame siųsti 
iki 2007 m. lapkričio 24 d. 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439, 630-257-1616 

admin@lithfund.org www.lithuanianfoundation.org 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putna m, CT seselių vienuolyne sekmadieni, 

spalio 2& d. 11 vai. r. 
Sąskrydžio šv. Mišias atnašaus ir pamokslą sakys vienuolyno kapelionas 

ku n. Arvydas Žygas. 
Po pietų - rėmėjų posėdis ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio beati

fikacijos dvidešimtmečio paminėjimas. Bus rodomos skaidrės. 
Po paminėjimo - mirusiųjų prisiminimas: kapinių lankymas bei naujų 

paminklų šventinimas ir Mišparai vienuolyno koplyčioje už mirusiuosius. 
Visi kviečiami. Apie dalyvavimą, prašome pranešti iki spalio 22 d. te

lefonu: 860-928-7955. 

Dainininkės 
JURGOS ŠEDUIKYTĖS 

pirmasis debiutas Amerikoje įvyks Čikagoje 
spalio 26 d . , 8 vai. v. Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 
Bilietus į koncertg galima įsigyti iš anksto krautuvėlėje „Lietuvėlė" ir PLC, Lemont. 

Kiti Jurgos Sėdu i kylės koncertai vyks: 
spal io 27 d., 7 vai. v. - "Cleveland, JAV (Lietuvių namuose, 877 E 

185th St Cleveland, OH 44119); 
spal io 2 8 d., 1 vai. p. p. - Detroit, JAV (Dievo Apvaizdos bažnyčios 

salėje, 25335 W. 9 Mile Road. Southfield, MI 48033); 
lapkrič io 2 d., 8:30 vai. v.- New York, JAV (The Community House, 

15 Borage Place, Forest Hills, New York); 
l apkr ič io 3 d., 7 vai. v. - Baltimore, JAV (Lietuvių namuose, 851-

853 Hollins Street , Baltimore, MD 21201); 
l apkr ič io 8 d. 8 vai. v. - VVashington (McGinty's Public House, 911 

Ellsworth Dr, Silver Spring, MD 20910); 
l apkr ič io 9 d., 7.30 vai. v. - Boston, JAV (Lietuvių Piliečių klube, 

368 W. Broadway Street, So. Boston, MA 02127); 
l apkr ič io 10 d., 7 vai. v. - Philadelphia, JAV (Lietuvių namuose, 

2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134); 
Koncertų turą rengia JAV LB Krašto valdyba ir Jaunimo sąjunga. 

http://www.immortalflowers.com
mailto:zinios@lithfund.org
mailto:admin@lithfund.org
http://www.lithuanianfoundation.org

