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Šiame 
numeryje: 
Linkėjimas lietuviams: 
mažiau skustis, 
daugiau šypsotis. 
Paminėti liūdnieji 
birželio įvykiai. 
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Nejaugi dels, kol 
įvyks nelaimė? V. 
Landsbergis apie 
Lietuvoje įsiplieskusius 
skandalus. 
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Įspūdžiai Lietuvą 
aplankius. Pokalbiai 
telefonu ir avarijos. 
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Ir Lietuvos įmonės 
prisijungė prie 
pasaulinio susitarimo. 
Anglu kalbos pamoka. 
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Dr. VI. Petrenko 
ketvirtą kartą dalyvavo 
ADA konferencijoje. 
Darbinga vasara LTSC. 
Išvyksta kun. R. 
Adomavičius. 

6 psl. 

Sportas 
* I T F ser i jos j a u n i ų (iki 

16 m e t ų ) „ P o n t des G e n e r a -
t i o n s 2005" t en i so t u r n y r ą 
P r a n c ū z i j o j e sėkmingai pra
dėjo penkiolikmetis Ričardas 
Berankis . Lietuvos tenisinin
kas pirmajame vienetų varžybų 
rate 6:3, 6:3 įveikė Indijos at
stovą Kinshuk Sharm bei še-
šioliktfinale žais su brazi lu 
Henriąue Cunha. 

* E u r o p o s š i u o l a i k i n ė s 
p e n k i a k o v ė s p i r m e n y b i ų fi
n a l e I tal i joje t a r p 32 finalo 
d a l y v i ų bus ir Laura Asadaus-
kaitė. Lietuvos sportininkė mo
terų kvalifikacinėse varžybose 
ta rp 41 dalyvės su 4.060 taškų 
buvo devyniolikta. 

* S ė k m i n g a i 207 d a l y v i ų 
t a r p t a u t i n i a m e „ P u l a O p e n 
2005" š a c h m a t i n i n k ų t u r n y 
r e Kroatijoje žaidžia Aloyzas 
Kveinys, turintis tris t aškus iš 
tiek pa t galimų. Antradienį tre
čiajame rate Lietuvos atstovas 
nugalėjo italą Sabin Brunell ir 
t a škų nepraradusių keturioli
kos pirmaujančiųjų grupėje yra 
devintas. 

* Treč ią pe rga le š e š t o s e 
JAV NBA p i r m e n y b i ų finalo 
r u n g t y n ė s e iškovojo čempio
no titulą ginanti Detroit „Pis-
tons" komanda. Antradienį 
Detroit krepšininkai svečiuose 
95:86 nugalėjo San Antonio 
„Spurs" komandą bei išlygino 
serijos iki keturių pergalių re
zultatą 3:3. NBA čempionas pa
aiškės po lemiamo — septintojo 
— finalo serijos susitikimo ket
virtadienį San Antonio. 

Naujausios 
žinios 
L 

* Bal t i jos šal ių o k u p a c i 
j o s f a k t a s p r i s i m i n t a s E u r o 
p o s T a r y b o s P a r l a m e n t i n ė j e 
Asamblėjoje ir Europos Parla
mente . 

* Po l i c in inka i dė l te isė
t a i u ž d i r b t ų p in igų g r u m i a 
si t e i s m u o s e . 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.832 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Arturas Zuokas lieka Vilniaus mero poste 
Vi ln ius , birželio 22 d. 

(BNS) — Vilniaus miesto savi
valdybės taryba atmetė mero li-
beralcentristo Artūro Zuoko ini
ciatyvą surengti balsavimą dėl 
pasitikėjimo juo. 

A. Zuokas trečiadienį tary
bos posėdyje pasiūlė tarybos na
riams per slaptą balsavimą pa
reikšti savo poziciją dėl pasiti
kėjimo juo, kaip Vilniaus meru. 
Pasak A. Zuoko, toks balsavi
mas parodytų, ar jis gali eiti me
ro pareigas, ar ne. 

„Jeigu bus 26 balsai prieš, 
meras priims sprendimą atsis
tatydinti", sakė A. Zuokas. 

Pasiūlymą balsuoti dėl pa
sitikėjimo meru parėmus 29 ta
rybos nariams, jis buvo įtrauk
tas į tarybos posėdžio darbot
varkę. Tačiau vėliau miesto ta
rybos frakcijų atstovai suabejojo 
tokio balsavimo reikalingumu. 

Valdančiosios daugumos — 
Tėvynės sąjungos, Naujosios są
jungos — bei opozicinės Social
demokratų frakcijos atstovai 
pareiškė, kad nedalyvaus balsa
vime, nes meras turįs priimti 
asmeninį sprendimą dėl atsista
tydinimo, kadangi jam mesti 
kaltinimai buvo asmeninio po
būdžio. Vilniaus vicemeras kon

servatorius Kęstutis Masiulis 
pareiškė balsavime nedalyvaus
iąs, nes laikąs jį farsu. 

A. Zuokas sprendimą nebal
suoti dėl pasitikėjimo juo įverti
no kaip politinę paramą. 

..Neįvykus balsavimui, pri
imu tai kaip pasitikėjimą mani
mi", tarybos nariams pareiškė 
A. Zuokas. 

Į kelis skandalus įsivėlęs ir 
prezidento Valdo Adamkaus pa
sitikėjimą praradęs A. Zuokas 
prieš kelias savaites iki rugpjū
čio vidurio sustabdė savo, kaip 
Liberalų ir centro sąjungos pir
mininko, įgaliojimus. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas trečiadienį pareiš
kė, kad A. Zuokas turėtų atsis
tatydinti. 

A. Paulausko vadovaujamos 
Naujosios sąjungos (NS, social
liberalų) atstovai Vilniaus savi
valdybėje 2003 m. pavasarį pa
rėmė A. Zuoko kandidatūrą į 
merus, nulemdami jo pergalę. 

Tuo tarpu, socialdemokratų 
partijos, kurios atstovas Gedi
minas Paviržis tuomet pralai
mėjo rinkimus A. Zuokui, pirmi
ninkas premjeras Algirdas 
Brazauskas pareiškė, jog nėra 
pagrindo merui pasitraukti. 

Vyriausybė 
siūlo dirbančių 

užsienyje 
neatleisti nuo 

mokesčių 
Vi ln ius , birželio 22 d. 

(ELTA) — Vyriausybė nepritarė 
Seimo nario Algimanto Matule
vičiaus siūlymui atleisti lietu
vius, dirbančius užsienyje, nuo 
mokesčių Lietuvai. 

Jei užsienio šalyje gyvento
jų pajamų mokestis mažesnis 
nei Lietuvoje, užsienyje dirban
tis lietuvis jo skirtumą turi 
sumokėti Lietuvos biudžetui. 
Seimo narys siekė, kad paja
mos, gaunamos užsienyje, būtų 
įtrauktos į neapmokestinamas. 

„Mes nepritariam ne pačiai 
nuostatai, bet projektui tokiam. 
koks jis yra, nes jame numa
toma tiesiog lengvata, skati
nanti dirbti užsienyje. Iš tokios 
formuluotės gali kilti didelių 
problemų", sakė Finansų mi
nisterijos, patarusios Vyriausy
bei nepritarti siūlymui, sekre
torė Ingrida Simonytė. 

„Tuo klausimu mes turė
sime savo pasiūlymų, tačiau tai 
bus ne lengvata, tai bus pasiū
lymas, įprastas tarptautinėje 
praktikoje, kitas mokesčių mo
kėjimo metodas", sakė I. Simo
nytė. 

J i teigė, kad ministerija ža
da siūlyti įteisinti galimybę, jei 
šalyje, kurioje dirbama, mokes
čiai yra mažesni, jų skirtumo 
gimtajai šaliai nemokėti. 

Tačiau tai turėtų būti nu
matyta ir tarptautinėse dvigu
bo apmokestinimo vengimo su-
tartvse. 

Lietuvos krikščionių demokratų (LKD) jaunimas prie Karaliaus Mindaugo tilto, ant kairiosios Neries krantinės 
$urengė linksmą, ironišką eksperimentą — ..Agurkų Karaliaus" ir „Abonento" plukdymą upe. Akcijos metu buvo 
plukdomi simboliniai maketai: kelių metrų ilgio agurkas bei milžiniškas mobilusis telefonas. 

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

V. Adamkui — apdovanojimas už 
nuopelnus demokratijai 

Vilnius , birželio 22 d. 
i BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus už nuopelnus laisvei 
ir demokratijos plėtrai apdova
notas Polak fondo apdovanoji
mu. 

Vašek ir Anna Maria Polak 
labdaros fondo įsteigtas apdo
vanojimas V. Adamkui bus 
įteiktas liepos 28 d. Karolio uni
versitete Prahoje. Per ceremoni
ją V. Adamkus perskaitys pa
skaitą universitete veikiančio 
Amerikos politinių ir ekonomi
nių sistemų instituto studen
tams. 

1994 metais įsteigtas ap

dovanojimas yra teikiamas Ry
tų ir Vidurio Europos šalių va
dovams. 

Antrojo pasaulinio karo me
tais V. Polak išgelbėjo garsųjį 
Karolio tiltą Prahoje nuo nacių 
planuoto susprogdinimo. 1949 
m. V. Polak emigravo iš Čeko
slovakijos į Vakarus, vėliau ta
po klestinčiu verslininku JAV. 

Anksčiau Polak fondo apdo
vanojimą yra gavę buvęs Estijos 
premjeras Mart Laar, Latvijos 
prezidentė Vairą Vike-Fraiber-
ga, buvęs Lenkijos prezidentas 
Lech Walęsa, dabartinis Čekijos 
vadovas Vaclav Klaus. 

P r e z i d e n t ū r o j e — dėmesys Kuršių neri jai 
Vi ln ius , birželio 22 d. 

(BNS) — Prezidentūroje trečia
dienį apsilankę aplinkos ir kul
tūros ministrai pristatė prezi
dentui Valdui Adamkui situaci
ją į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą įtrauktoje Kuršių nerijo
je. 

Kaip sakė prezidento pata
rėja Irena Vaišvilaitė, susitiki
me buvo aptartos priežastys, 
kodėl Neringoje sunkiai užker
t amas kelias savavališkoms 
statyboms. 

Anot patarėjos, tarp prie
žasčių buvo įvardyta valdinin
kų savivalė ir neprincipingu-
mas, įstatymų bazės trūkumai 
ir kartais per didelis savivaldos 
savarankiškumas ..tokiame na
cionalinės svarbos objekte". 

Patarėjos teigimu, prezi
dento nuomone, kovai su nacio
naliniam paveldui žalą daran
čia valdininkų savivale reiktų 
pasitelkti teisėsaugos instituci
jas, tarp jų — Specialiųjų tyri
mų tarnybą. 

Pasak prezidento spaudos 
tarnybos pranešimo spaudai, 
susitikime V. Adamkus pabrė
žė, kad nesibaigianti pažeidimų 
banga, naikinanti unikalų kul
tūros ir aplinkos paveldą Ne-

Prezidentas V. Adamkus (v) priėmė aplinkos 
Kundrotą (k) ir kultūros ministrą V. Prudnikovą. 

apsaugos ministrą A. 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

ringoje. netoleruotina. 
Pasitarimo dalyviai sutarė, 

kad būtina griežtinti statybų ir 
paveldosauginę priežiūrą bei 
įs tatymu įtvirtinti nuostatą, 
kad nelegalios statybos turi būti 
griaunamos. 

Susitikime aplinkos minis
t r as Arūnas Kundrotas ir kul
tūros ministras Vladimiras 
Prudnikovas pristatė rengia
mus įstatymų pakeitimų pro

jektus, kurie leistų efektyviau 
kontroliuoti statybinę ir ūkinę 
veiklą tokiuose gamtos paveldo 
objektuose, kaip Kuršių nerija. 

Pasak A. Kundroto, taip pat 
bus siekiama stiprinti Kuršių 
nerijos nacionalinio parko ga
lias — ketinama j darbą priimti 
daugiau paveldo apsaugos spe
cialistų, plėsti prie parko vei
kiančią tarybą. 

Nukel ta į 5 psl. 

R. Paksas: 
prezidento 
nuomonę 
niekina ir 

A. Brazauskas 
Vilnius , birželio 22 d. 

(ELTA) — Liberalų demokratų 
vadovas Rolandas Paksas tei
gia, kad Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus nuomonę dėl 
pasitikėjimą praradusio Vil
niaus mero Artūro Zuoko nieki
na ne tik pats A. Zuokas, bet ir 
Socialdemokratų partijos pir
mininkas, premjeras Algirdas 
Brazauskas. 

„Matant, kaip Vyriausybės 
vadovas leidžia sau viešai ir at
virai niekinti valstybės vadovo 
nuomonę, sunku paneigti prie
laidą, kad esama kažkokių ben
drų Vyriausybės vadovo ir Vil
niaus miesto mero interesų, 
kurie nuo visuomenės slepia
mi", pareiškė R. Paksas. 

Pasak jo, prezidentui V. 
Adamkui pareiškus nepasiti
kėjimą dviem pareigūnais — 
Viktoru Uspaskichu ir A. Zuo-
ku, kol kas tik vienas iš jų rim
tai atsižvelgė į valstybės vado
vo nuomonę. 

,,Skandaluose paskendęs 
Vilniaus miesto meras Artūras 
Zuokas. deja, tą nuomonę aki
plėšiškai ignoruoja. Vakar pa
aiškėjo, kad ne jis vienas linkęs 
nekreipti dėmesio į Valdą 
Adamkų. A. Zuoko poziciją rim
tai palaikė Vyriausybės vado
vas ir Socialdemokratų partijos 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas", pažymėjo R. Paksas. 

Anot jo. tokia įvykių raida 
patvirtina liberaldemokratų 
įtarimus, kad su A. Zuoku susi
jusius skandalus bus stengia
masi užgniaužti ir išsaugoti su
sikompromitavusį politiką me
ro poste. 

A. Brazauskas sakė, jog So
cialdemokratų frakcija Vilniaus 
miesto taryboje nepalaikytų ap
kaltos A. Zuokui. 

A. Paulauskas: Kaliningrado 
vadovų elgesys nėra atsitiktinis 

Vi ln ius , birželio 22 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas mano, kad 
Lietuvos ir Lenkijos prezidentų 
nepakvietimas į Kaliningrado 
miesto jubiliejaus iškilmes, ku
riose dalyvaus Rusijos ir Vokie
tijos vadovai, nėra-atsitiktinis. 

„Manau, kad tai nėra atsi
tiktinis žingsnis, jis turbūt yra 
bendros Rusijos užsienio politi
kos dalis", sakė A. Paulauskas. 

Jis apgailestavo, kad į lie
pos 3 d. rengiamas iškilmes ne
pakviesti „kaimynai, kurie gy
vena šalia Kaliningrado ir su 
Kaliningradu turi labai daug 
ekonominių, kultūrinių santy
kių, vadovai šalių, per kurias ei
na žmonių ir prekių tranzitas į 
Kaliningradą". 

„Bet mes atidžiai stebėsime 
situaciją, nors nedalyvaudami, 
matyt pasveikinsime Kalinin
grado žmones su šiuo jubilieju
mi", sakė A. Paulauskas. 

Pažymėjęs, jog neverta da
ryti kokių nors pareiškimų, Sei
mo pirmininkas kartu pridūrė, 
kad reikėtų pasidaryti „tam tik
ras išvadas ar apibendrinimus". 

Vilniuje Maskvos signalas, 
kad kaimynių Lietuvos ir Len
kijos prezidentai nepageidauja
mi Rusijos ir Vokietijos vado
vams švenčiant Kaliningrado 
jubiliejų, buvo įvertintas kaip 
nemalonus akibrokštas. 

Šaltinių teigimu, Vokietijos 
pareigūnai diplomatiniais ka
nalais klausė Rusijos, kodėl Lie
tuvos ir Lenkijos prezidentai 
nepakviesti į jubiliejų, tačiau 
atsakymo kol kas negavo. 

Lietuvos ir Lenkijos nepa
kvietimas į iškilmes Kalinin
grade buvo aptar tas ir trečia
dienį vykusiame A. Valionio su
sitikime su prezidentu Valdu 
Adamkumi, kurio nuomone, nė
ra gerai, kad šalių kaimynių va
dovai nepakviesti į jubiliejų. 

Seimas skųs teismo nuosprendį 
tylėti „abonento' tema 

Vi ln ius , birželio 22 d. 
(BNS) — Seimas skųs teismo 
sprendimą apriboti informaci
jos, susijusios su bendrove „Ru-
bicon group", skleidimą. 

„Yra parašytas a t sk i ras 
skundas, tą skundą pasirašė 
Seimo kancleris Arvydas Kregž
dė, Seimo institucija, komisija, 
sukurta pagal mūsų konstitu
cines nuostatas, ir niekas negali 
drausti jiems vykdyti savo veik
los", po Seimo valdybos posė
džio sakė Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. 

A. Paulauskas pažymėjo, 
jog laikinosios Seimo komisijos 
veiklą riboja specialus įstaty
mas , tad „kažkurių teismų 
sprendimai neturėtų jiems pa
pildomų apribojimų". 

Vilniaus miesto 1-ojo apy
linkės teismo sprendimu, kol 
bus baigta nagrinėti byla, ko
rupcijos apraiškų Vilnius mies
to savivaldybėje ieškančios Sei
mo komisijos nariai turės susi
laikyti nuo vertinimų bei ko
mentarų, susijusių su teisme 
dar neišnagrinėtomis baudžia
mosiomis bylomis dėl „Rubicon 
group" ir su ja susijusių įmonių 
veiklos. 

Laikinajai tyrimo komisijai 
vadovaujanti Darbo partijos 
frakcijos seniūnė Loreta Grau-
žinienė toki teismo sprendimą 

įvertino kaip komisijai daromą 
spaudimą. 

Teismas taipogi nusprendė 
Seimo kanceliarijai uždrausti 
viešinti telefoninius pokalbius, 
priskiriamus „Rubicon group" 
atstovui Andriui Janukoniui ir 
kitiems šios bendrovės darbuo
tojams. 

Kalbėti „Rubicon" juodosios 
buhalterijos tema uždrausta ne 
tik Seimui, bet ir komerciniam 
LNK televizijos kanalui. 

Teismo sprendimu. LNK ne
gali viešinti įmonės ..Rubicon" 
atstovų telefoninių pokalbių, 
taipogi televizijos kanalui už
drausta savo laidose transliuoti 
vertinimus bei komentarus, su
sijusius su teisme dar neišna
grinėtomis baudžiamosiomis 
bylomis dėl „Rubicon group" ir 
su ja susijusių įmonių veiklos. 

Pastaruoju metu LNK tele
vizijos žinių laidose buvo pra
nešama apie esą „Rubicon 
group" .juodosios buhalterijos" 
įrašų duomenis apie pinigus, 
esą mokėtus asmeniui, vadina
mam „abonentu" arba „kolega" 
už „Rubicon" naudingus Vil
niaus savivaldybės sprendimus. 

Po LNK pranešimų Lietu
vos žiniasklaida daro prielaidą, 
kad minimuoju ..abonentu" gali 
būti Vilniaus meras Artūras 
Zuokas. 

„Lietuvių kalbos žodyną" bus 
gal ima rasti in ternete 

Vilnius , birželio 21 d. 
(ELTA) — Lietuvių kalbos ins
t i tutas parengė pirmąjį elektro
ninį „Lietuvių kalbos žodyną", 
kurį jau šią savaitę bus galima 
rasti svetainėje www.lkz.lt . 

Vienu didžiausių vienakal-
bių aiškinamųjų žodynų pasau
lyje laisvai galės naudotis visi, 
kurie domisi lietuvių kalba, et
nologija, kultūros ištakomis, 
žodine tautos kūryba. Tikimasi, 
kad jis pravers viso pasaulio 
lietuviams ir kitų tautų žmo
nėms, tyrinėjantiems, studijuo
jantiems lietuvių kalbą. 

Elektroninio leidinio pama
tinis tekstas — knyginis 20-ties 
tomų „Lietuvių kalbos žody
nas", kurio senesnieji tomai yra 
tapę bibliografine retenybe. 

Dvidešimt žodyno tomų 
apima lietuvių kalbos raš tų 
leksiką nuo 1547 iki 2001 m. ir 
tarmių leksiką, kaupiamą nuo 
1902-ųjų. 

Mokslininkų teigimu, šis 
žodynas svarbus ne tik litua
nistikai, baltistikai, indoeuro-
peistikai, bet ir kalbos prakti
kai, kalbos išsaugojimui infor-

Lietuvių kalbos komisijos pirmi
ninkė Irena Smetoniene 

Tomo f e r n iševo F. I T.\ n uotr 

marinių technologijų ir žinių 
visuomenės epochoje. 

Svetainėje www.lkz.lt bus 
galima rasti 11 mln. leksikogra-
fiškai apdorotų žodžių. Jie iš
dėstyti daugiau kaip pusėje mi
lijono paaiškinimų, parašytų 
naudojantis 4.5 mln. vienetų 
kartoteka. 

Lietuvių kalbos žodyno 
elektroninis variantas pareng
tas Lietuyių kalbos instituto 
mokslininkų pastangomis 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
http://www.lkz.lt
http://www.lkz.lt
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DAYTONA BEACH, FL 

Liūdnųjų įvykių 
minėjimas 

Mūsų lietuviai Lietuvoje 
metai iš metų birželio mėnesį 
pasitikdavo linksmomis gra
žiausių vilčių nuotaikomis. Šis 
mėnuo pažymėdavo pavasario, 
o tuo pačiu ir pavasario darbų, 
pabaigą ir vasaros rūpesčių 
pradžią. O, be to, dar šis mėnuo 
yra nuspalvintas gausybe mūsų 
tradicinių vardų. Kas gi gali už
miršti Jonines ir paparčio žiedo 
ieškojimą, Petrines, Povilines? 

Bet šiandien mums šis 
mėnuo teikia vien tik liūdnus 
prisiminimus. Juk 1939 m. bir
želio mėn. Rusijos bolševikai 
įvedė Raudonąją armiją į Lie
tuvą, o Lietuvos delegatai išva
žiavo į Maskvą prašyti, kad 
Lietuva būtų priimta į Sovietų 
sąjungą. 1941 m. birželio mėn. 
bolševikai vykdė didžiuosius 
nekaltų lietuvių trėmimus ir 
tais pačiais metais vokiečiai 
pavergė Lietuvą. O 1944 m., ir 
vėl birželio mėn., Rusijos bolše
vikai sugrįžo atgal į Lietuvą, ir 
mes turėjome pasitraukti iš 
savo tėvynės. 

Per visus Lietuvos pavergi
mo metus pavergėjas buvo už
draudęs ne tik minėti, bet net ir 
užsiminti, apie šiuos įvykius. 
Už tai , laisvajame pasaulyje 
įsikūrę, lietuviai juos kasmet 

minėdavo ir šiandien mini. Visi 
šie įvykiai yra pavadinti „liūd
nųjų įvykių" vardu. Šiandien jie 
jau yra prisimenami ir mūsų 
tėvynėje, bet labai blankiai ir 
dažnai lyg nenoromis. Mūsų 
valdžioje įsitvirtinę bolševiki
niai palikuonys ne tik patys 
nenori šių įvykių prisiminti, bet 
nelabai nori, kad ir kiti juos 
minėtų. 

Liūdnuosius įvykius Dayto-
na Beach lietuviai minėjo sek
madienį, birželio 12 d. Tą sek
madienį buvo mūsų tradicinės 
mėnesio pamaldos. Šv. Mišias 
atnašavo mūsų ilgametis kuni
gas R. Grasso. Jis jau 14 metų 
patarnauja lietuviams ir yra 
labai gražiai susigyvenęs su 
jais . Mes esame jį aprūpinę 
informacine literatūra apie Lie
tuvą, tad jis yra labai išsamiai 
susipažinęs su mūsų tautos 
istorija. Buvo skaudu girdėti, 
kai jis pranešė, kad tai yra jo 
paskutinės Mišios, kurias jis 
atnašauja lietuviams. Greti
moje parapijoje yra senas kuni
gas. J is smarkiai negaluoja. 
Tad kun. Grasso išsikelia į tą 
parapiją pagelbėti šiam kuni
gui. Lietuviai t ikra i labai 
apgailestauja dėl šio netekimo 
ir širdingai su juo atsisveikino. 

Šv. Mišių metu giedojo 
„Sietyno" choras. Prie vargonų 
— choro vadovas A. Skridulis. 
Salėje įvyko liūdnųjų įvykių 
minėjimo programa. Minėjimą 
rengė LB vietinė apylinkė. 
Apylinkės pirm. B. Kožicienė tą 
dieną turėjo išvykti, tad ji 
pakvietė Lietuvių klubo pirm. 
Juozą Baltrušaitį vadovauti 
minėjimo programai. 

J. Baltrušaitis, minėjimą 
pradėjo poeto Antano Miškinio 
eilėraščiu ir pakvietė Antaną 
Dundzilą kalbai. A. Dundzila 
yra mums gerai žinomas žur
nalistas, bet jis taip pat ir kuria 
literatūrinius kūrinius. Prele
gentas pabrėžė, kad mes šian
dien dar esame tų liūdnųjų 
įvykių gyvi liudininkai, bet tie 
liudininkai nyksta ir greitai jų 
neliks. Naujieji žmonės tuos 
įvykius galės vertinti, kaip tik 
jie norės. Tad jis ir siūlo visais 
būdais rinkti galimai daugiau 
patikimos literatūrinės medžia
gos apie tuos liūdnuosius įvy
kius. 

Šiandien ne vien išeivijoje, 
bet ir pačioje Lietuvoje, yra li
teratūros kūrėjų, kurie savo 
poezijos ir prozos kūriniuose 
vaizduoja bolševikinio laikotar
pio gyvenimo baisumus ir 
skausmą. 

A. Dundzilos kalba nebuvo 
ilga, bet labai turininga ir tin
kama šios . dienos minėjimo 
nuotaikai. Tuo jis įrodė, kad 
galima ir mažai kalbant, daug 
pasakyti ir daug ką visiems 
priminti. Kalbai pasibaigus, 
susirinkusieji užtraukė „Lie
tuva brangi". 

Meninę minėjimo programą 
atliko Valerija Skridulienė. J i 

Liūdnųjų birželio m ė n e s i o į v y k i ų p a m i n ė j i m o D a y t o n a B e a c h , FL , p roga šį 
piešinį nup i e šė S. R a m a n a u s k i e n ė — j i s b u v o i š d ė s t y t a s a n t k i ekv ieno 
svečių s ta lo . 

padeklamavo du eilėraščius: B. 
Brazdžionio „Ąžuolas" ir S. 
Santvaro „Regėjimai". Abu 
eilėraščiai labai tiko šio minėji
mo nuotaikoms. Skr idu l ienė 
abu šiuos gana ilgus eilėraščius 
padeklamavo labai jausmingai 
ir iš atminties. Tuo ji susi
rinkusiems parodė savo įgimtus 
dramos art istės g a b u m u s . 
Susirinkusieji buvo sužavė t i 
Valerijos sugebėjimais. 

„Sietyno" choro dainiai šį 

kartą buvo įsimaišę į publiką. 
Vadovas A. Skr idul is užėmė 
vietą prie pianino, t ad dar 
kelias giesmes ir dainas publika 
padainavo drauge su choristais. 

J . Ba l t ruša i t i s širdingai 
padėkojo programos dalyviams 
ir pakvietė visus prie vaišių 
stalo. Tenka pridėti, kad ir šį 
kar tą J . Bal t ruša i t i s puikiai 
vadovavo minėjimo programai. 

J . Dgl. 

MADISON, W l 

LINKI LIETUVIAMS DAUGIAU 
MAŽIAU SKŲSTIS! 

ŠYPSOTIS, 

Kiekvienais metais Madi-
son-Vilnius Sister Cities, Inc. 
(MVŠC) "Madison, Wl, surengia 
pavasarį metinį pobūvį-vaka-
rienę su paskaita. Čia amb. 
John Tefft dalinosi savo meile 
Lietuvai, dr. Dovas Šaulys at
vežė naujienas iš Lietuvos; 
arch. Rimantas Griškelis skaid
rėmis atvežė Vilniaus miesto 
architektūros grožį; Romualdas 
Povilaitis, D.D.S., dėstė gintaro 
istoriją ir turėjo savo meniškų 
gintarinių dirbinių parodėlę; o 
pernai gen. konsulas Arvydas 
Daunoravičius iš Čikagos 
džiaugėsi Lietuvos įstojimu į 
NATO ir ES narystę. 

Šiemet iškilminga vakarie
nė birželio 2 d., ketvirtadienį, 
buvo skirtingo pobūdžio: dvi 
jaunos naujosios ateivės, abi 
siekiančios daktaro laipsnio 
Wisconsin universitete, atsklei
dė susiklosčiusias atvykimo į 
JAV priežastis. Susirinkusius 
per pusę šimto (mažyčiui 
telkiniui tai „pasisekimas") vo
kiečių restorane „Eissen Haus" 
miesto centre, su garbės svečiu 
gen. konsulu A. Daunoravi-
čiumi, jo žmona ir dukrele, 
pasveikino MVSC pirm. Daina 
Žemliauskaitė-Juozevičienė ir 
davė metinę veiklos apyskaitą. 
Daug darbuotasi, nemažai nu
veikta, Lietuvoje sušelpta. Ji 
užbaigė paskutiniaisiais įvy
kiais: naujųjų ateivių sūnui 
Juliui Vainauskui, 15 su puse 
metų (Šarūno Marčiulionio krep
šinio mokyklos buv. mokinys) 
pakviestam žaisti krepšinį VII 
pasaulio lietuvių žaidynėse Vil
niuje, suteikta dalinė finansinė 
parama. Ji pranešė, jog MVSC 
nariai renka lietuviškas vai
kiškas knygas ir jas dovanoja 
viešajai bibliotekai. MVSC buvo 
išleidę menišką 2005 m kalen
dorių ir dabar jau ruošia 2006 
m. kalendorių su Lietuvos nuo
traukom (daugiausia Vilniaus), 
Danos Vainauskienės ir Tim 
Mulholland nufotografuotom. 

Trumpai, nuoširdžiai, su 
humoru sveikino gen. konsulas 
A. Daunoravičius, pasidžiaugęs 
antru apsilankymu Madisone. 

Kristina Puotkalytė-Gurgel, 
Wisconsin universitete studi
juojanti ispanistiką (ruošia dok
toratą), specializuojasi šiuolai
kinėje Pietų Amerikos litera
tūroje, pradėjo pasakoti savo, 
ateivės, kelią į šią šalį. J i atvyko 
į JAV žaisti krepšinį. Šešiolik
metė mergaitė su drauge iš 
Kauno krepšinio komandos 
atskrido pabuvoti tik 3 mėne
sius, o atsitiko taip, jog jau bus 
12 m., kai gyvena Amerikoje. 
Ispanų kalbą pradėjo mokytis 
JAV vidurinėje mokykloje. Kal
ba pasirodė jai gan lengva, gerai 
sekėsi mokytis (anot jos, turi 
daug panašumų su lietuvių 
kalba), tad tęsė studijas ir uni
versitete. Tuo laiku išvyko į 
Čilę, kur norėjo pagilinti kalbos 
žinias. Ten ji gyveno labai links
moje ir mylinčioje šeimoje. Stu
dijavo vietiniame universitete. 
Gavo bakalauro laipsnį, nutarė 
tęsti studijas. Nuo to meto ir 
gyvena Madisone. Stengdavosi 
kasmet aplankyti Lietuvą. Nuo 
jos išvykimo 1993 m. Lietuva 
daug pasikeitė. Dabar, kaip jos 
tėvai sako, visko pilna, tik pi
nigų trūksta. Daug būta demo
grafinių, geografinių, architek
tūrinių ir kitokių pasikeitimų, 
bet jai asmeniškai visada ma
lonu rasti ir tai, kas nepasi
keitė. Buvo laikas, kai kiekvie
ną kartą sugrįžtant, tiesiog 
sukrėsdavo visos naujovės, da
bar jau priprato arba grįžta tam 
psichologiniai pasiruošusi. Iš
tekėjusi beveik 3 metus; šiuo 
metu moko vyrą .ietuvių kalbos. 

Susidomėję klausytojai api
bėrė prelegentę klausimais. 
Paklausta, kas yra čia, ko nėra 
Lietuvoje, ir atvirkščiai, sakė, 
jog ilgisi lietuvių kalbos, o 
Lietuvoje pasigenda kai kurių, 
jau čia įprastų pomėgių, pvz., 
kavinių (coffeeshop), kur pri
imtina ne tik bedrauti, bet ir 
knygą skaityti, ruoštis egza
minui ir t.t. J klausimą apie 
ateitį, atsakė, jog Lietuvon mie
lu noru grįžtų, jai pasitaikytų 
galimybė dirbti pagal savo spe
cialybę. 

Antroji prelegento Milda 

Ostrauskaitė atvyko į JAV 2002 
m. Ji siekia daktaro laipsnio iš 
skandinavų mokslų Wisconsin 
univer., specializuojasi skandi
navų šiuolaikiniame teatre. 
Milda laisvai kalba norvegiškai, 
angliškai, rusiškai. Taipgi su
pranta švediškai, daniškai, len
kiškai, skaito vokiškai. J Madi
son atvykti studijuoti paskati
no jos noras tęsti akademinę 
karjerą, po vienerių metų darbo, 
kaip raštinės vadybininkė sta
tybos benrovėje Vilniuje. Milda 
mėgsta ilgas žiemos-vasaros 
atostogas ir lankstų tvarka
raštį, o ne monotonišką darbą 
raštinėje nuo 9 iki 5 vai. Be to, 
ji mano, jog akademinis gyveni
mas suteikia proga išmokti 
kiekvieną dieną daugiau ir ga
limybę turėti įdomius tar
pusavio ryšius su studentais ir 
dėstytojais. Du semestrus Milda 
praleido Oslo ir Bergen, Nor
vegijoje (kur jai patiko būti 
mokytojos padėjėja), studijuo
dama Vilniaus universitete. 
Tuomet ji nutarė siekti daktaro 
laipsnio. Vvisconsin univer. Ma
dison jai rekomendavo kolegė 
studentė iš Lietuvos, kuri gavo 
čia magistro laipsnį skandinavų 
mokslų srity. 

Šiuo metu Milda ruošia di
sertaciją, vardu „Labyrinth and 
Practises of Escape in Skan-
dinavian Postmodem Theater". 
J i laimėjo Christine Kohler 
stipendiją gyventi nemokamai 
Knapp House disertacininkams. 

Rudenį Milda vyks Norve-
gijon 1 metams, kuri tęs diser
tacijos rašymą. Jos baigimo 
data — 2006 m gegužės mėn. 
Po to ji planuoja ieškotis darbo 
JAV, Kanadoje ar Europoje. 
Neatrodo, jog ji grįžtų Lietuvon, 
nes ten menkos algos ir nedar
bas akademiniame gyvenime. 

M;lda palygino studijas Lie
tuvoje su JAV. Jos manymu, 
amerikiečių dėstymo sistema 
laiko apkrautus studentus visą 
semestrą. Čia priverčia studen
tus sunkiai dirbti kiekvieną 
dieną. Lietuvoje studentai pa
prastai įninka studijuoti pas 
kutinę naktį prieš egzaminą Ji 

pabrėžė 2 žodžius, vartojamus 
Lietuvoje: „studijuoti" (rim
tai mokytis) ir „s tuden tau t i " 
(džiaugtis gyvenimu — puotau
ti ir kiekvieną dieną gerti alų). 
O Lietuvos s tudentai sugeba 
abiejuose — gauti gerus 
pažymius ir leisti l inksmą 
gyvenimą. Ir Lietuvos univer
sitetinis mokslas aukšta i verti
namas užsienyje. 

Milda labiausiai pasiilgusi 
šeimos, draugų, kasd ien inės 
lietuvių kalbos. Ilgesingai prisi
mena Vilniaus kultūrinį gyve
nimą, poezijos vakarus, koncer
tus, teatro pastatymus: Nekro
šiaus, Koršunovo ir Keistuolius. 
Lietuviškas maistas yra Mildai 
prabanga, ypač duona, kurios 
nėra Madison, parsiveža iš Či
kagos. Tačiau Milda mano, kad 

lietuviai tur i šypsotis daug dau
giau, o skųstis mažiau! 

Abiem prelegentėm pasipy
lė klausimų k r u š a (beveik 
kiekvienas dalyvis turėjo ką 
paklaust i ) , kur iuos jos atsa
kinėjo humoru perpintu įdomu
mu. Po direktorių tarybos 
r inkimų, a š tuonmetė Emilija 
Daunoravičiūtė iš t raukė įėjimo 
laimikį — gražių gėlių vazoną. 

J au t ė s i š i l ta , draugiška 
nuotaika, visiems kar tu ben
draujant : seniau ir neseniai 
atvykusiems, o Lavonne Senn 
(prof. dr. Alfredo E. Senn žmona 
— jis dar negrįžo iš Lietuvos, 
kur dėsto Vytauto Didžiojo uni
versi tete) pasidžiaugė: „Koks 
nuostabiai įdomus, turiningas 
vakaras '" 

S. E . S. 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t i Lie tuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio iaida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
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Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65 00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
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VIDAS J. NBAICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

HMJNDAS VENAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcnerAve.Sfe.5r6 

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 

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

betuvBTTs sutva.1<ys dantis i i pnenamą kana. 
Susilannui Kabet anęJSka arta ietjviskai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVasrsington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tei . 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 . 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERPJ 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 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispaJn.com 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 771-S85-9500 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Buvusių Vasario 16-osios gimnazijos mokinių suvažiavimo (š.m. 
vasario mėn) St. Petersburg metu Lietuvių klube susitiko Nijolė 
Raišienė (kairėje) ir St. Petersburg Lietuvių klubo pirm. Angelė 
Kamiene. Elvyros Vodopalienės nuotr. 

VVORCESTER, M A 

BIRŽELIS, KURIO NEGALIMA PAMIRŠTI 
Gražus ir žydintis birželis 

gamtoje, bet begaliniai skaudus 
mūsų tautoje. 1941 m. 14-os die
nos naktį Lietuvos žmonės buvo 
įsiveržusių į jų namus komu
nistų prikelti iš ramaus nakt ies 
poilsio ir grūdami į gyvulinius 
vagonus tolimai kelionei į neiš
matuojamus Sibiro plotus. Visa 
Lietuva raudojo. Taip birželio 
žydinčios pievos, žali berželiai 
apsipylė ašaromis ir krauju tų, 
kurie juos augino ir mylėjo. 
Birželio tragedija krauju įrašyta 
į mūsų tautos istoriją. 

Po 64 metų tų skaudžių pir
mųjų trėmimų visoms aukoms 
prisiminti ir jas pagerbti š.m. 
birželio 12 d. rinkomės į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapi jos 
bažnyčia pamaldoms už visus 
ištremtuosius mūsų brol ius , 
seses, ne vien .Baisiojo birželio" 
siaubo paliestuosius. Tie žiau
rus trėmimai birželyje prasi
dėjo, bet jame nepasibaigė. J ie 
tęsėsi daug metų, tik kitokia 
forma Kasmet p r i s imename 
visus... 

Minonma ruošė LB VVorcos-
ter apylinkės valdyba. Dalyvavo 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa su vėliava, kurią nešė kuopos 
vadas Arūnas Gr igalauskas . 
„Nevėžio" tunto skautų — Os
karas Lisovskis. saulės Teresė 
Jušk ienė ir J a n i n a Miliaus
kienė nešė ir prie al tor iaus 
padėjo vainiką. 

Šv. Mišias aukojo Nekalto 
Marijos Prasidėjimo vienuolijos 
seselių kapelionas kun. Vytau
tas Gedvainis iš Putnam, CT. 
J is pasakė ir pamokslą; kartu 
su juo koncelebravo kleb. kun. 
Ričardas Jakubauskas . Parapi
jos choras, vadovaujamas var
gonininkės Edi th Roberts, 
gražiomis giesmėmis kėlė mūsų 
dvasią arčiau Dievo. 

Po Mišių sugiedoti Ameri
kos, Lietuvos himnai ir „Kaip 
grįžtančius namo paukščius" 
giesmė. Paba igus šauliai ir 
pamaldų dalyviai išsirikiavo 
bažnyčios šventoriuje prie pa
minklo t rumpoms iškilmių 
apeigoms Vadovavo šaulių kuo
pos vadas Arūnas Grigalauskas 
.Jis pareiškė, kad dažnai čia 
renkamos prisimint: ir pagerbti 
žuvusius de! Lietuvos laisves. 

bet šiandien susirinkome prisi
minti ir pagerbti ištremtuosius. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Vy
tautas Gedvainis. Žodį tarė LB 
pirmininkas Romas Jaku
bauskas. Šaulės padėjo vainiką. 
Iškilmės baigtos giesme „Ma
rija, Marija". 

Persikėlėme į parapijos salę 
tolimesnei minėjimo daliai , 
kuriai vadovavo LB pirm. Ro
mas Jakubauskas. Jis pasveiki
no susirinkusius dalyvius, ne
pabūgusius tvankios, karš tos 
90' F siekiančios šilumos. Susi
kaupimo minute pagerbti visi 
žuvusieji: prie Laptevų juros, 
I rkutsko taigose, Vorkutos 
šachtose. Moldavijos lageriuose, 
baisiame Vladimiro kalėjime ar 
kitose bausmės vietose, kurių 
niekada neišskaičiuosime. 

Programos vedėjas pakvietė 
kun. Vytautą Gedvainį pas
kaitėlei. J is kalbėjo labai 
t rumpai , pavadindamas visus 
64 metus tautos Genocidu, 
pradedant birželio 14-os nakti
mi, kada pradėjo dundėti \ 
Sibiro platybes nekaltu žmomu 
prigrūsti gyvuliniai vagonai su 

mažiausiais kūdikiais ir bai
giant gyvenimo naštų prislėg
tais seneliais. Primine ir parti
zanų kančias. Užbaigė poeto 
Justino Marcinkevičiaus žo
džiais: „Pravirko Dievas, kad 
mes vėl būtume laisvi". Progra
mos vedėjas prelegentui dėkojo, 
o mes padėką išreiškėme ilgais 
plojimais po kurių vaišinomės, 
paruoštais Genovaitės Jaku
bauskienės. Taip pat žiūrėjome 
vaizdajuostę „Mindaugo karū-
navmas" iš Lietuvos. Nesku
bėjome namo, buvo gera sėdėti 
vėsioje salėje ir tęsti pokalbius 
apie žiaurius, tragiškus tų laikų 
įvykius, nes mažai rasime šei
mų, kurios būtų likę jų nepa
liestos. Teko skaityti Nijolės 
Jankutės knygą „Atvirukai", 
kurioje aprašo ir savo miestelį 
Kupiškį, fdėta nuotrauka po 
kuria užrašas „Paminklas Sibi
re žuvusiems kupiškėnams". 
Tarp daugelio pavardžių šis 
užrašas: „Pasakyk Lietuvai Tu 
sugrįžęs, kad Jos vardą mir
damas tariau" Taip, birželis, 
kurio negalima pamiršti. 

Janina Miliauskienė 
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V . LANDSBERGIS APIE L IETUVOJE 
ĮSIPLIESKUSIUS SKANDALUS 

Buvęs Tėvynės sąjungos 
pirmininkas europarlamenta-
ras Vytautas Landsbergis nuo
gąstauja dėl Lietuvos visuome
nės neatsparumo populistų vi-

. lionėms ir leidžia suprasti, kad 
Arturas Zuokas geresnis už 
Viktorą Uspaskichą. 

— Kaip v e r t i n a t e poli
t inę p a d ė t į L ie tuvo je , įsi-
p l ieskus s k a n d a l a m s ap l ink 
V. Uspaskichą ir A. Zuoką? 
Kas vyks ta? 

— Gilus nuosmukis, ir jau 
yra to nuosmukio rezultatų. 
Žmonės, tą nuosmukį įkūnijan
tys, turi stiprias politines pozi
cijas, o valstybė beveik nepajėgė 
su tuo susitvarkyti. 

— Kodėl p e n k i o l i k t a i 
siais nep r ik l ausomybes me
ta i s su s ik los t ė t o k i a pa
dėtis? 

— Todėl, kad buvo gana sis
temingai griaunamas žmonių 
pasitikėjimas savo valstybe, 
galimybėmis patiems sukurti 
geresnį materialinį gyvenimą ir 
— pirmiausia — teisingesnę 
valstybę. Teisingumas visą 
laiką buvo pažeidžiamas. Tai 
savo ruožtu sudarė pagrindą 
netikėti, jog valstybė gali būti 
padoriai tvarkoma, jog galima 
dorai gyventi, o „įstatymo 
valdžia" nėra tušti žodžiai. 

— Ar p a s t a r i e j i Se imo 
r ink ima i buvo n e t i k ė t u m a s , 
a r — n a t ū r a l u s anks t e sn iu 
tendenci jų p a d a r i n y s ? 

— Iš dalies — ankstesnių 
tendencijų padarinys. Matėme, 
jog beveik per kiekvienus rin
kimus sėkmingai pasireikšdavo 
kuris nors naujas populizmas. 
Sėkmė taip pat lydėjo asmenis, 
skelbusius, jog anksčiau viskas 
esą daryta blogai — ir kairiųjų, 
ir dešiniųjų, — o jie mat žiną, 
ką ir kaip reikia daryti, esą 
„nesusitepę" ir nutuokia, ko 
žmonės trokšta. Tai vis karto
jasi — žmonės jais tiki ir lipa 
ant to paties grėblio. Grėblys 
galiausiai tapo toks didelis, kad 
ir guzas kaktoje — didelis. 

— Kokie esminia i skir tu
mai t a r p 2000 ir 2004 me tų 
Se imo r i n k i m ų bei j u o s e 
išryškėjusio popul izmo? Kur 
link k r y p s t a m a ? 

— Krypstama į tai, jog po
pulistinės partijos jau nėra 
vienišos — jos sudaro daugumą 
arba tokią jėgą, kad be jų beveik 
negali funkcionuoti Seimas ir 
Vyriausybė. Populistinės jėgos 
ir asmenys, ateinantys į valdžią 
padedant dideliems pinigams, 
jaučiasi esą diktatoriai. 

— Soc ia ldemokra ta i aiš
kino, kad v ien in te lė išeit is 
j iems buvo — koalicija su 
Darbo par t i ja . J i e sako pasi
aukoję i r d a r ę s p r e n d i m u s 
Lie tuvos l abu i . Su t i nka t e su 
jų a r g u m e n t a i s ? 

— Ne. Socialdemokratai 
taip teisinosi, o koalicija su 
Darbo partija jie rinkosi są
moningai. Dabar susidarė arit-
metiškai stabili dauguma, kuri 
nėra stabili kokybiškai. Nes tie. 
kūne tą daugumą gali išardyti, 
pradeda diktuoti sąlygas. Da
bar matome, kaip susikompro
mitavę žmonės, kurie neturėtų 
būti valdžioje, toliau joje lieka. 
Vien prezidento Valdo Adam
kaus balsas nieko nelemia — 
lemia socialdemokratų ir jų 
vado Algirdo Brazausko balsas 
O A. Brazauskas šiuo atveju 
neina išvien su prezidentu 

— Kaip mano te , a r prezi
d e n t o ka lba , kur io je j i s 
p a r a g i n o a t s i s ta tyd in t i ūk io 
minis t rą ir Vilniaus merą, 
d u o s a p č i u o p i a m ų rezul 
t a tų? 

— Ji galėtų duoti apčiuo
piamų rezultatų, jeigu visuome
ne būtų ne tokia abejinga. Nes 
prezidentas visuomenėje yra 
moralinis autoritetas ir žmonės 
galėtų suvokti, kad svarbiau
sias asmuo, kuriam buvo pa

sakyta pasitraukti iš ministro 
posto, paprasčiausiai iš visų 
juokiasi. J i s sudarė Seime tris 
komisijas — galėjo sudaryti ir 
trylika, — kurios padarys jo 
norimas išvadas. Visi mato 
demagogiją, bet niekas nesiima 
protesto. 

— T a č i a u p r e z i d e n t a s 
r a g i n o a t s i s t a t y d i n t i d u 
p a r e i g ū n u s — n e t ik V. 
Uspask ichą , bet i r A. Zuoką. 
Ar m a n o t e , k a d t a r p j ų 
e s a m a e smin io sk i r tumo? 

— Manau, yra skirtumas. 
Vilniaus miesto meras, jeigu jo 
veiksmuose būta korupcijos ar 
panašių dalykų, nepadarė to
kios žalos visai valstybei. Tuo 
tarpu ministras, kuris j au 
dabar jaučiasi ir veikia kaip 
minis t ras pirmininkas, nesi
skaito su niekuo, nes jam — 
j u r a iki kelių" ir jis aiškiai 
rodo, jog atėjo tvarkyti reikalų 
pirmiausiai nepamiršdamas 
savęs ir savo kompanijų. Tokia 
veikla yra iššūkis ir iš esmes 
svetimos kultūros požymis. 

Žmonės galbūt to nejaučia 
arba per daugelį sovietinės 
valdžios metų yra įpratę, kad 
galima taip elgtis. Nėra tokio 
pasipriešinimo, kuris buvo Ro
lando Pakso aferų atveju. Tada 
piktinosi inteligentija, dvasi
ninkija, jaunimas, o dabar 
visuomenės pasipiktinimo ne
girdime. 

— Ar p r e z i d e n t a s neį
v a r ė s a v ę s į kampą pare ikš 
d a m a s , k a d du minė t i pare i 
g ū n a i t u r ė t ų pas i t r auk t i ? 

— Protingų žmonių akimis 
prezidento autoritetas neturėtų 
nukentėti. Tie žmonės suvokia, 
kad yra prezidento galios ribos. 
Nebūtinai, viską reikia išvar
dinti vardais ir tėvavardžiais. 
Valstybės vadovas kalbėjo apie 
du pareigūnus, ir visi žino, apie 
kuriuos. Bet iš tų dviejų pa
reigūnų vienas žengė tam tikrą 
žingsnį, o pagrindinis, mano 
supratimu, parodė aroganciją, 
numojo ranka ir laikosi, kaip 
Vladimir Putin. kurio požiūriu. 
jokios Balijos valstybių okupaci
jos nebuvo. Dabar bandoma 
žaisti, tariant, kad prezidentas 
nepasakė pavardės. Neva todėl 
skandalingos istorijos tęsiasi. 
Tai savęs ir kitų apgaudinėji
mas. Prezidentas viską aiškiai 
pasakė — kontekstas žinomas. 

— S a k o t e , j og v i s i ems 
b u v o a i š k u , ap ie k u r i u o s 
p a r e i g ū n u s ka lbė jo p r ez i 
d e n t a s . Tač iau A. Zuokas p o 
p r e z i d e n t o kalbos pa re i škė , 
jog V. A d a m k u s galbūt tu
rėjęs galvoje V. L'spaskiehą 
i r A n d r i ų Kubil ių . Ka ip 
v e r t i n a t e tokią Libera lu ir 
c e n t r o sąjungos (LiCS) va
dovo reakci ją? 

— Kaip nevykusį humorą. 
Čia net nėra ko nagrinėti. A. 
Zuokas bandė šiek tiek vai
kiškai žaisti 

— Ar J u m s p r i i m t i n a 
T ė v y n ė s sąjungos bendražy
gių — l i b e r a l c e n t r i s t ų — 
reakc i j a į p rez iden to ka lbą? 
Ar L iCS po konse rva to r i ams 
p r i e š i š k ų pa re i šk imu J u m s 
a t r o d o pa t ik ima p a r t n e r ė ? 

— Manau, galėjo tų pa
reiškimų ir nedaryti. Opozicija 
turi būti konsoliduota, kad ji ką 
nors reikštų. Net jei vienas 
žymus asmuo opozicijoje yra 
pažeidžiamas, ji palaipsniui 
praranda autoritetą visuomenė
je. Partijoms turėtų rūpėti, kaip 
jos ir jų perspektyvos atrodo 
visuomenei. Pyktis, kai kas 
nors daro pastabą, yra ne pag
rindinio dalyko sprendimas, o 
nuėjimas į šalį. Tačiau, mano 
manymu, reikėtų kalbėti ne 
apie partnerio nepatikimumą, o 
apie kai kurių asmenų nebran
dumą ir nepakankamą reaga
vimą į situaciją. 

— Ar konserva tor ių ne
s u k o m p r o m i t u o s b e n d r a 

d a r b i a v i m a s su l ibe ra lcen-
t r i s t a i s Vi ln iaus savivaldy
bėje, je i pas i tv i r t ins , k a d A. 
Zuoko, k u r į LiCS įn i r t i nga i 
g ina , ve ik l a n e b u v o sąž i 
n i n g a i r ska idr i? J u k l ibe-
r a l c e n t r i s t a i d a b a r p a b r ė 
žia , k a d už abe jon ių ke 
l i a n č i u s s p r e n d i m u s Vil
n i a u s savivaldybėje konse r 
v a t o r i a i ba l s avo k a r t u su 
j a i s . 

— Jei kurie nors sprendi
mai dabar kelia abejonių, tai 
galima pasižiūrėti, kaip reikalai 
atrodė tada, kai tie sprendimai 
buvo priimami. Ar tuose spren
dimuose buvo kokių nors aki
vaizdžių „nešvarumų"? Galiau
siai turėtų atsirasti išvada, jog 
tie sprendimai blogi, o dabar 
yra tik daug kalbų. Net ne
norėčiau spėlioti, kas čia ką gali 
kompromituoti. Nebursiu iš 
kavos tirščių — tai ne mano 
stilius. 

— Kaip m a n o t e , a r po 
p r e z i d e n t o ka lbos A- Z u o k a s 
tu rė jo a t s i s t a tyd in t i iš Vil
n i a u s m e r o p o s t o ? O ga l 
visai p a k a k o jo , ka ip L iCS 
p i r m i n i n k o , s u s i s p e n d a v i -
mo? 

— A. Zuokas bent jau kažką 
padarė. Nežinau, ar jis gali 
pasi traukti iš Vilniaus mero 
pareigų taip pat paprastai, kaip 
sustabdyti partijos pirmininko 
įgaliojimus. Žingsnis, kurį jis 
žengė, taip pat nėra maža
reikšmis. Jis parodė, jog jaučia 
atsakomybę už partijos pres
tižą. O kas įvyktų Vilniaus 
miesto Taryboje jam atsistaty
dinus? Matyt, jis vertina, prog
nozuoja, ir. atsižvelgdamas į 
tai, atitinkamai elgiasi. Galiu 
tik spėlioti ir visai nenoriu lįsti 
į kito žmogaus kailį. Matau, jog 
vienas iš minėtų dviejų asmenų 
— ne pats pavojingiausias — šį 
bei tą padarė. 

— K a i p v e r t i n a t e p i r 
mala ik ių Seimo r i n k i m ų ga
l imybę? 

— Tai priklausys nuo 
Seimo. Galbūt Seimo dauguma 
nebus tos nuomones, jog visa 
košė. kuri tik blogės — nebent 
atsistatydintų kai kurie aukšto 
rango pareigūnai, tarp jų ir 
Antanas Bosas — paliktina? 

Pirmalaikiai rinkimai būtų 
sunkus egzaminas visuomenei. 
V. Uspaskichas ir R. Paksas ga
li gudriai rodytis esą neteisin
gai persekiojami, nuskriaust i . 
Jei žmonės nesuvoks, jog pakar
totinai lošiama ta pačia korta, 
rezultatai gali būti prasti. 

Ar reikalingi pirmalaikiai 
Seimo rinkimai, gali pasakyti 
tik pats Seimas arba daug 
žmonių. Tačiau daug žmonių 
nieko nesako, o par lamen
t a r a m s išlikti dabar t in iame 
Seime ir toliau tvarkyti savo 
verslo reikalus gali a trodyti 
naudinga. Juk tiek naudojimosi 
tarnybine padėtimi, kiek jo 
matome dabart iniame Seime, 
anksčiau niekada nėra buvę. 
Vis dėlto pirmalaikiai Seimo 
rinkimai valstybei būtų ir 
proga, ir didele rizika. 

— Riz ika — d i d e s n ė n e i 
g a l i m a n a u d a ? 

— Jei pavyktų nusipurtyti 
nešvarumų, kuriais valstybė 
veik nepakeliamai apauga, pra
sidėtų sveikimo procesas. Bet 
jei valstybė sukluptų ir įklimp
tų dar didesniuose nešvaru
muose, būtų blogai. O einama 
būtent ta linkme. Tokie prieš
laikiniai r inkimai gali t ik 
pagreitinti blogėjimo procesą. 
Kažkas mes šimtus milijonų, 
nupirks žiniasklaidą ir nu
girdys rinkėjus, sufalsifikuos 
rezultatus ir visiškai užvaldys 
valstybę. Dabar ji jau beveik 
užvaldyta, bet dar ne visiškai. Į 
pirmalaikius Seimo rinkimus 
nežiūrėčiau skeptiškai , jei 
matyčiau didesnį visuomenės 
aktyvumą. Dabar visuomenei 
bandoma įteigti, jog viskas yra 
taip blogai ir visi politikai tokie 
blogi, kad net „nėra pasirinki
mo". Tai tyčia skiepijama, nors 
taip nėra. Maža to, kritinėje 
padėtyje gali atsirasti ir naujų, 
jaunų, ryžtingų jėgų, kurios 
pasakys: gana! Juk mūsų vals
tybė bus jaunosios kar tos 
namai. Kokie jie bus? Manau, 
turi kilti visuomenėje protestas 
prieš dabartinį akivaizdų vals
tybės struktūrų puvimą. 

— Ačiū už poka lb į . 

Kalbėjosi 
V l a d i m i r a s L a u č i u s 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 23 d., ketvirtadienis 

JAV PLANUOJA 
ŽMOGAUS SKRYDĮ 

Į MĖNULĮ 2015 METAIS 
Artimiausia žmogaus kelio

nė į Mėnulį jau planuojama — 
tai įvyks 2015 metais arba kiek 
vėliau, pareiškė neseniai pa
skirtasis naujas JAV kosmoso 
tyrimų agentūros NASA vado
vas. Jis dar pridūrė, kad po to 
Mėnulyje bus statoma tarp
tautinė stotis. 

Tiesa, kol kas nenuspręsta, 
kokia raketa gabens astronau
tus Mėnulio link, kaip bus 
pasielgta su senstančių erd
vėlaivių flotile, nes ketinta jų 
atsisakyti 2010 metais. 

„Konkrečios datos neturiu, 
bet tai gali būti tarp 2015 metų 
(tai būtų artimiausia data) ir 
2020 metų (vėliausiai)", — sakė 
naujasis NASA administrato
rius Michael Griffin, kuris Pa
ryžiuje vykstančioje aviacijos 
Darodoje buvo paklaustas apie 
SAŠA planus grįžti į Mėnulį. 
Paskutini kartą žmonės Mėnulį 
aplankė 1972 metais — tai buvo 
„Apollo-17" astronautai. 

M. Griffin tikisi įgyvendinti 
prezidento George W. Bush sva
jonę — vėl imtis darbų Mėnu
lyje ir rengtis kelionei į Marsą. 

„Turime pakankamai pini
gų, kad minėtu laikotarpiu su
grąžintume žmones į Menulį. 
Pagal turimą modelį, reikėtų 
Mėnulyje statyti stotį, panašią 
kaip tarptaut inės stotys An

tarktyje", — sakė M. Griffin. 
Dėl erdvėlaivio parinkimo 

kelionei į Mėnulį žadama nus
pręsti per ar t imiausius kelis 
mėnesius — gal net vasaros 
pabaigoje, mano NASA admi
nistratorius. 

Šiuo metu kruopščiai nagri
nėjama galimybė į kosmosą 
skraidyti pilotuojamu tyrimų 
apara tu (Crew Exploration 
Vehicle. CEV), kuris turė tų 
pakeisti ligšiolinius daugkar
tinio panaudojimo erdvėlaivius 
(shuttle). nes šių era baigsis 
2010 metais. 

Naujasis laivas tiktų skry
džiams į orbitoje esančią Tarp
tautinę kosminę stotį (TKS) ir 
Mėnulį. 

Firmos „Boeing Co.", kuri 
kartu su „Northrop Grumman 
Corp." siekia daugiamilijoninio 
CEV kontrakto , pareigūnas 
sake nekantriai laukiąs, kada 
NASA pereis prie kito tarpsnio, 
sprendžiant Šį klausimą. „Lau
kiame NASA pranešimo, gal net 
šiandien, jog esame atrinkti į 
dviejų varžovų finalą", — sakė 
firmos „Boeing" integruotų gy
nybos sistemų padalinio prezi
dentas J im Albough. 

CEV kontrakto siekia ir 
pagrindinis varžovas „Lockheed 
Martin Corp". 

-E l t a ' 

DANUTE BINDOK1ENE 

Nejaugi dels, kol [vyks nelaimė 

JAV prez. George W. Bush kiekvienoje savo 
kalboje pabrėžia, kad pati svarbiausia visų 
užduotis XXI a. pradžioje — kova su tarp

tautiniu terorizmu. Pasak prez. Bush, nei vie
nas žemynas, nei viena šalis nėra saugi nuo 
kruvinos terorizmo rankos ir niekas nežino 
„dienos ar valandos", kuomet gali įvykti naujas 
išpuolis. 

Rugsėjo 11-osios tragedija New Yorke ir 
Amerikos sostinėje, traukinio išsprogdinimas 
Ispanijoje, teroristų išpuoliai (nors mažesniu 
mastu) Italijoje, Prancūzijoje, ambasadų bei 
viešbučių sunaikinimas kituose kraštuose yra 
tik įžanga į dar dažnesnes ir skaudesnes tero
rizmo apraiškas, todėl negalima nei minutei 
nukreipti akių nuo tikslo, nes tai ne vienos ar 
kitos valstybės reikalas, o žūtbūtinė viso civi
lizuoto pasaulio kova... 

Virš kalbų apie teroristų išpuolius tvyro 
šiurpi prielaida, kad anksčiau ar vėliau jie gali 
panaudot i cheminius, biologinius ar bran
duolinius ginklus. Ne kartą susekta, kad tero
ristai siekė „šių priemonių" įsigyti tarptautinės 
kontrabandos rinkose, bet kol kas jų pastangos 
sėkmingai sustabdytos. Nepaslaptis, kad mūsų 
planetoje netrūksta nei tų ginklų, nei medžiagų 
jiems pasigaminti. Netrūksta taip pat nesąži
ningų žmonių, kurie gali parūpinti net pačių 
pavojingiausių reikmenų, jeigu tik pirkėjai 
žada sumokėti prašomą kainą. 

Prieš trejus metus septynios pasaulio tur
tingosios valstybės (aštuntoji Rusija, kuri į šį 
sept intuką įsibrovė kone prievarta), prez. 
George W. Bush paskatintos, sutarė skirti 20 
milijardų dol., kad būtų nedelsiant pradėta 
programa sunaikinti arba bent saugiau sandė
liuoti branduolinių, cheminių bei kitų tolygių 
ginklų atsargas, ypač Rusijoje ir buvusiose so
vietų okupuotose valstybėse. Vien Amerika 
pažadėjo duoti 10 milijardų dol., o kiti turėjo 
ateiti iš kitų kišenių. Tai buvo logiškas ir sku
bus reikalas, vienodai svarbus turtingųjų vals
tybių „klubui", ir visoms kitoms mūsų planetos 
šalims. Ypač tą būtinumą greitai veikti turėjo 
sustiprinti rugsėjo 11-osios išpuoliai. Deja, taip 

neįvyko. Programa į priekį juda labai lėtai ir ne 
vien dėl lėšų stokos (dar trūksta 3 mljrd. dol., 
nes ne visos valstybės atidavė savo įnašus). Ka
dangi didžioji tų pavojingų ginklų ir atliekų 
dalis visgi yra Rusijoje, užsienis susiduria su 
įprastu, sovietijos dešimtmečiais giliai įsišakni
jusiu, slaptumu, vengiant užsieniečius įsileisti į 
užslaptintas vietoves ir atskleisti Rusijos opiau
sias „karines paslaptis". Tai nereiškia, kad dar
bai apskritai nevyksta. Daug branduolinių at
liekų jau išvežta ir sunaikinta iš Latvijos, Ru
munijos, Serbijos. Bulgarijos, Čekų Respublikos 
ir kitur. Rusijos energetikos komisija tvirtina, 
kad iki šio rudens bus „išvalyta" apie 77 proc. 
visų Rusijos branduolinių ginklų sandėlių. 
Tačiau dar lieka atominiai povandeniniai lai
vai, pasenusių atominių elektros jėgainių ap
linkoje nesaugiai laikomos sunaudoto kuro 
liekanos ir plačiuose Rusijos plotuose „slaptai" 
sandėliuojami branduoliniai ginklai, nekalbant 
apie naujus jų bandymus. 

Kai šių metų pradžioje prez. Bush Bra
tislavoje susitiko su Rusijos prez. V. Putin, vie
na jų pokalbių temų buvo būtent šių pavojingų 
medžiagų greitas sunaikinimas. Bet žodžiai 
dažnai žodžiais ir lieka. Užuot darbą pagreiti
nus, viskas tebeslenka sraigės greičiu. Šių metų 
rudenį 7 didieji (ir, žinoma, Rusija) susitiks 
Škotijoje. Priimta, kad valstybės, kurioje vyksta 
susitikimai, vadovas, nustato pagrindinę dis
kusijų temą. Anglijos premjeras Tony Blair j au 
paskelbė, kad bus kalbama apie pagalbą Afrikai 
ir klimato pasikeitimus globaliniu mastu. Tai, 
be abejo, svarbios temos, reikalaujančios sku
baus dėmesio, bet nemažiau jo reikia ir pavo
jingųjų ginklų bei atliekų klausimui. Deja, kol 
apie teroristų pavojus tik kalbama, didžiųjų 
valstybių vadovai atranda vis naujų pirmeny
bių, pastumdami šią opią temą į šalį. Bet 
nelaikąs bus apie tai kalbėti, jei, Dieve gink, 
teroristinis išpuolis, panaudojant chemines, 
biologines ar branduolines medžiagas, įvyktu 
Paryžiuje, Berlyne, Romoje, Maskvoje, Nevv 
Yorke ar kur kitur... 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr. 7 

Pasigirdus švilpukui rikiuot, aš, pasigriebęs 
šautuvą ir nieko nepastebėjęs, išlėkiau į kiemą. 
Išsirikiavus, užpakalyje stovįs pasakė, kad mano 
šautuvas be spynos. Užkišau ranką, patikrinau 
an t peties kabantį šautuvą — taip, spynos nėra... 
Iš patikrinimo tiesiai į užsiėmimus — kol ėjo 
įvairūs rikiuotės pratimai, buvo dar pusė bėdos. 
Bet paskui teko atlikti mankštos pratimus su 
šautuvu. O prie manęs pristojo pats viršila, 
patais inėdamas šautuvą, rodydamas, kaip jis 
turė tų būti laikomas. Ar jis nepastebėjo, i»ad 
mano šautuvas be spynos, ar nenorėjo pastebėti 
— to ir šiandien nežinau, nes už tokį dalyką galė
j au mažiausiai gauti porą savaičių daboklės. 
Skūpeikai tik tik susivaldžiau netrenkęs į žandą 
pietų metu už tą jo kvailą šposą. 

Man neblogai sekėsi šaudymo pratimuose. 
Spalio 9 d. šaudymo į taikinį iš 100 metrų nuo 
atramos, sušaudžiau 30 iš 36 galimų taškų, ir 
buvau 6-sis kuopoje taiklumu. Spalio 11d. įvyku
sio šaudymo metu labai smarkiai lijo — iš 36 ga
limų sušaudžiau 28 taškus. 

Spalio 12 d. (1944) pas mus atvyko kpt. Ru-
seckas, Norvegijoje esančių lietuvių, karo talki
ninkų globos karininkas —jis pranešė apie mūsų 
apmokymo baigimą ir tolimesnį mūsų panaudo
jimą. Kuopos choras jam padainavo keliolika 
dainelių. 

Spalio 14 d. buvo atvykęs vokiečių karo kape
lionas. Norėjusieji galėjo atlikti išpažintį (bendrą) 
ir priimti komuniją. Spalio 16 d. pradėjome darbą 
prie vietos lauko oro uosto, bet neilgam. Teko jį 
p la t in t i . Vieni lygino gruntą, kiti karučiais 
išvežiojo žemes. Balys Pakštas buvo labai geras 
anekdotų pasakotojas — jis jų žinojo šimtus, ir 
ten. kur jis dirbo, visuomet prie jo šliejosi kiti, 
ta ip, kad mus vokiečiai vis vaikė, kad apie jį 
nesusiburtų visa kuopa. 

Dar apmokymo metu vokiečiai bandė mus 
išmokyti vokiškų kariškų dainų, bet, nors koman
das visi suprato, su dainomis buvo blogiau, nes 
jos tiesiog buvo sabotuojamos — nesimokoma ir 
t iek. Kad ir kaip stengėsi vokiečiai, išmokė tik 
poros dainų pirmuosius 2-3 punktus. O šiaip jau 
traukdavome lietuviškas dainas, o vokišką už
t raukdavome tik žygiuodami pro bataliono 
štabą... 

Spal io 24 d. 
Narstosi žuvėdros fiorde... Melsvame toly 

praplaukia burinis laivelis... širdis, lyg žuvėdra, 
nerimsta, blaškosi, lyg sraunios norvegų upės 
srovė veržiasi, kunkuliuoja; upė veržiasi į jūrą, o 
širdis — į gimtinę!.. Mažas būdamas svajojau 
apie tolimas šalis, aukštus kalnus — čia tų kainų 
gana, bet jie slegia žmogų! Niekad netikėjau, kad 
gimtos lygumos gali būti taip mielos!.. 

Mėgstu tyliais pavakariais kur nors an t 
uolos, paupy pasvajoti. Ir tada, lyg kino ekrane, 
pro akis pradeda slinkti tėviškės vaizdai... gimtas 
kaimas — čia taip viskas sava, čia taip gerai. Ir 
vis — anksčiau ar vėliau — iškyla ir ji... Šypsosi 
viliojančiai jos mėlynos akys, kad, viską už
miršęs, pradedu patyliais niūniuoti: „Mergyt, tu 
vakarų žvaigždė..." 

Po mūsų išsiskyrimo būdavo momentų, kad 
aš tikėjau, kad kurią nors moterį myliu, bet tai 
visuomet pasirodydavo tik tuščias vėjų gaudymas 
laukuose — jos, lyg gražūs, margaspalviai dru
geliai praskrisdavo, jų nebematydavau ir užmirš
davau. Bet šitoji vis dar vaidenasi akyse, nors 
man ji dingusi — ištekėjusi, net nežinai, koks jos 
dabar likimas. 

Spalio 29 d. 
Sekmadienis, bet visą dieną dirbome oro 

uoste — taisėme aikšteles lėktuvams. Vakar bai
gėm tiesti kabelį. 

„Deutsche Zeitung in Norvvegen". 1944.10.28 
— nr. 253, aprašyta dabartinė padėtis Lietuvoje. 
Straipsnio antrašte: „Sowjehoele Litauen". Rašo: 
„Die Bevoelkerung ganzer Stuedte ausgerottet". 
Stockholm, 27 October... Darin heisst es, dass der 
Bischof Matulionis von den Sowjetbehoerden in 
Kaisedorys erschosen wurde. Das Schicksal des 
Erzbischofs von Wilna und der Bischoefe 
Palltarokas und Karosas sei unbekannt. Das 
Sovvįetische Volksgericht in Wilna verurteilte die 
Verwandten des Frueheren Buergermeisters von 
Kowno. den Versitzenden des Litauischen Roten 
Kreutzes, den bekanten Sozialdemokraten Dr. 
med. Garmus, sowie den .Schnftsteller Ignaz J. 
Spheynius und den Ministerpraesidenten der 
Sammlungsregierung von 1938/38, Dekan Miro
nas zum T ode. Bus d a u g i a u . 

i 
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ĮSPŪDŽIAI 
IŠ LIETUVOS 

Lietuvoje praleidome 14 
vasarų. Reikia stebėtis, kaip 
Lietuva keliasi po okupacijos 
nepriklausomam, demokratiš
kam gyvenimui. Knygynų len
tynos lūžta nuo įvairiausių, įdo
miausių, gražiausių leidinių. 
Kultūrinis gyvenimas aktyvus 
ne tik didmiesčiuose, bet ir 
provincijoj: organizuojama jau
nimo veikla — meno, muzikos 
būreliai, veikia skautai , atei
tininkai. Organizuojamos eks
kursijos po Lietuvą, vasaros 
stovyklos. Teko dalyvauti vienoj 
jaunimo stovykloje prie Vištyčio 
ežero, Suvalkijoj. Vietovė ne
išsakyto grožio. Vaikai čia ne 
tik maudėsi, žaidė, ilsėjosi, bet 
ir sportavo, mokėsi meno, su 
vadovais lankė gražias apy
linkes. Kiekviena diena užpil
dyta vis kitokia programa. Yra 
nemažai pasišventusių žmonių, 
kurie rūpinasi j aun imo auk
lėjimu, ypač dvasininkai, vie
nuolės, žmonės įsijungę į kul
tūrinę veiklą. 

Nuostabą kėlė rugsėjo 1-oji 
diena. Rytmetį pasipila vaikai į 
gatves, parėdyti kaip lėlės. Ir 
būt inai su gėlėm rankutėse 
mokytojai. Bažnyčioje pilna, jei 
visi ateitų, oi, netilptų. Pamal
dos iškilmingos, vaikai gieda, 
gražia eisena su žvakėmis, 
smilkalais patarnauja prie alto
riaus apsupę kunigą. Angelų 
balseliais gieda rankutes aukš
tyn iškėlę. Tai jaunoji Lietuva: 
Po pamaldų mokyklos stadione 
iškilmės su sveikinimais, dai
nomis, šokiais. Abiturientai, už 
rankučių paėmę pirmokėlius, 
nuveda į klasę ir atsisveikina su 
mokykla. Šias iškilmes stebi ne 
tik tėveliai, giminės, miesto 
aukštuomenė, bei visi, kurie tik 
gali atvykti. Kybartuose buvo iš 
Vilniaus atvažiavęs premjeras 
Algirdas Brazauskas . Taigi, 
rugsėjo 1-oji, tai mokslo sie
kiančio jaunimo diena visoje 
Lietuvoje! Teko stebėti poli
tinius mokslūs baigusio jauni
mo pasirodymą televizijoj. Pro
gramoje dalyvavo visas būrys, 
kuriems buvo leista pasisakyti 
įvairiais politiniais klausimais. 
Paskutinį kalbėtoją pristatęs, 
komentatorius pareiškė, kad šis 
jau dabar galėtų būti Lietuvos 

prezidentu. Toks dar labai jau
nas, pu ikus jaunuolis savo 
kalboje išsakė sukauptą de
mokra t inę , religija paremta , 
viziją ateičiai ir daug vilties 
Lietuvos prisikėlimui. Deja. 
Šiems jaunuoliams darbo Lie
tuvoje nėra . 

Lyg voratinkliu apgaubtą 
visą Lietuvą, net tolimiausioje 
provincijoje, laiko dabar t inė 
Vilniaus valdžia ir kliudo nepa
lankiai privačiai iniciatyvai. Tai 
aiškiai patyrė privatūs steigia
mi bendruomenės būreliai, ku
rie rūpinasi ne vien kultūriniu 
gyvenimu, bet ir į vargą papuo-
lusiem pagalba, o taip pat ir 
politika. Kaip atkir t is buvo 
steigiami tokie pat bendruo
menės būreliai, bet jau paval
dūs Vilniaus valdžiai, kurių 
veikla finansuojama valdžios. 
Visa ta i veda žmones prie di
džiausio nusivylimo valdžia ir, 
atėjus r ink imams, daugelis 
numoja ranka. Ir kas iš to bal
savimo? Mums niekas nepa
gerės, o išrinktieji tik dar labiau 
pralobs... Tai tokios nuotaikos 
buvo Lietuvoje, išvažiuojant na
mo. 

To nepaisant, Lietuva gra
žėja. Akį pa t raukia naujos 
au tos t rados su švariom gra
žiomis kolonėlėmis. Vietomis 
pastatytos ir poilsio vietovės, su 
nakvynės namais, salės, sporto 
aikštelės, valgyklos viduje ir 
lauke prie padaryto ežerėlio su 
tilteliu, išėjus iš pirties šaltame 
vandeny atsigauti. Visur vin
giuoja takeliai, tilteliai per upe
liuką su žuvytėm ir užrašu, kad 
žuvauti draudžiama. Apsodinta 
žalumynais, gėlėmis... Ir iš kur 
visa tai? 

Dažniausiai teko pakeliauti 
po Suvalkiją. Negali nepaste
bėti, kaip labai gražėja remon
tuojami namai, gražinama ap
linka, gėlynai. Ūkiai klesti der
lingais laukais. O per atlaidus 
vis kitame miestelyje suplaukia 
minios pasimelsti , susieina 
giminės, atsineša visi kitokių 
patiekalų, sudeda pievutėje ant 
patiestos staltiesės, vaišinasi, 
kalbasi , dainuoja. Suvažia
vusios šokių grupės su muzika 
atlieka programą. Pagaliau ir 
visa publika įsijungia į šokius. 

Pradedant mokslo metus, visi susikaupė maldoje. 

Prie Vištyčio ežero vykusios stovyklos stovyklautojai ir vadovai prie vaikų padarytų darbelių. 

O jeigu užeina debesėlis ir lyja, 
na, tai kas, kai taip linksma — 
muzika groja ir visi šoka. 
Pasimeldus Dievuliui, galima ir 
pasilinksminti. Tokios progos 
juk ne kasdien pasitaiko! Čia 
taip pat būna įteikiamos premi
jos gražiausioms sodyboms! 

O Suvalkijos dvarai . Jų 
nemažai išmėtyta po plačias 
apylinkes. Nuo amžių naštos, 
nuo prarastų savininkų karo 
metais, jei dar neliko tik pa
matai, tai tiesiog trupa.. . Čia 
jau reikia milijonų atstatymui. 
Šimtamečiai su dideliais meno 
turtais, kuriuos taip reikia gel

bėti. Pasišventusių žmonių de
damos pastangos juos gelbėti. 
Vienas jų yra paverstas mu
ziejumi — tai Paežerių muzie
jaus rūmai netoli Vilkaviškio. 
Visokių eksponatų prikrautas 
j i u o pasaulio pradžios", o pa
baigos dar nesimato, darosi jau 
per mažas. Tik nuvažiavus į 
Lietuvą, visai netikėtai teko 
dalyvauti M. Stankūnienės pa
rodoje ir jos menui bei privačiai 
ekspozicijai paskirtų kambarių 
atidaryme. Tai buvo didelė 
šventė: Susirinkus gausiai pub
likai ir dailininkės gerbėjams, 
pristatyti ir apibūdinti meno 

kūriniai bei visa ekspozicija. 
Labai talentingų vadovų pa
ruošti, kaimyninės mokyklos 
jaunimas atliko puikią dainų ir 
šokių programą. Netrūko svei
kinimų, gėlių. Muziejaus bal
kone, prieš gražią gamtos 
panoramą, vyko vaišės. Po visų 
iškilmių žurnalistai apsupo 
dailininkę su klausimais, kad 
net pasikalbėti neteko. 

Graži Lietuva. Vilnius neat
pažįstamas ir Kauno senamies
tyje turistų grupės viena po 
kitos su fotoaparatais eina ir 
eina. 

Aldona B i l iūn ienė 

POKALBIAI TELEFONU DIDINA AVARIJŲ RIZIKĄ 
Tie. kam teko važiuoti pas

kui automobilį, kurio vairuoto
jas plepa telefonu, turbūt ne
abejodami sutiks su Utah uni
versiteto (JAV) mokslininkų at
likto tyrimo išvadomis: kalban
tys telefonu vairuoja taip lyg 
būtų pagyvenę žmonės. Jie juda 
ir reaguoja lėčiau bei didina 
avarijų riziką. „Jei už vairo 
pasodinsime dvidešimtmetį su 
mobiliuoju telefonu, jis vairuos 
taip pat, kaip septyniasdešimt
metis, nekalbantis telefonu. Tai 
kažkas panašaus į staigų am
žiaus pasikeitimą", — sakė 
Utah universiteto psichologijos 
profesorius David Strayer, va
dovavęs tyrimui. 

Psichologijos profesoriaus 
asistentas Frank Drews, prisi
dėjęs prie tyrimo vykdymo, sa
kė: „Jei staiga norėtumėte 
pradėti elgtis kaip senukas, tuo
met sėdėdami už vairo išsi
traukite mobilųjį telefoną". D. 
Strayer ir F. Drews tyrimo 
rezul tatai buvo publikuojami 
žurnalo „Human Factors" žie
mos numeryje. 

Tyrimo metu išsiaiškina, 
kad asmenys nuo 18 iki 25 
metų, atsisėdę už automobilio 
imitator iaus vairo ir kalbėję 
mobiliuoju telefonu, į priekyje 
važiuojančio automobilio stab
džių lemputę sureaguodavo taip 
pat lėtai, kaip telefonu nekal
bantys vairuotojai nuo 65 iki 74 
metu Jei telefonu kalbėdavo 
pagyvenę žmonės, tai jų reakci

jos greitis į stabdžio signalą dar 
sulėtėdavo. Tačiau šiuo atveju 
gera naujiena yra tai, kad reak
cijos sulėtėjimas buvo mažesnis 
nei prognozuota ankstesnių 
tyrimų. Anksčiau nus ta ty ta , 
kad daug darbų vienu metu 
atliekantys žmonės papildomai 
blogina visų darbų kokybę dėl 
garbaus amžiaus. 

Tyrimo metu išsiaiškinta, 
kad visi vairuotojai, kalbėję 
mobiliaisiais telefonais — ne
priklausomai nuo jų amžiaus — 
stabdžių pedalą paspausdavo 18 
procentų lėčiau nei tai darytų 
nekalbėdami. Be to, telefonu 
kalbantys vairuotojai nuo prie
kyje važiuojančio automobilio 
laikosi maždaug 12 proc. di
desniu ats tumu — tai iš dalies 
kompensuoja sumažėjusį dėme
singumą. Po stabdymo plepan
čių vairuotojų automobiliams 
ankstesnį greitį įgyti t runka 17 
proc. ilgiau. Be to, tyrimo rezul
tatuose įrašyta, kad užfiksuotas 
dvigubas susidūrimų su prieky
je važiuojančiu autombiliu kie
kis, kai vairuotojas kalbėjo tele
fonu. 

D. Strayer su kolegomis iš
garsėjo 2001 metais, kai atliko 
tyrimą, įrodžiusį, kad pokalbiui 
naudojant laisvų rankų sistemą 
dėmesys blaškomas taip pat, 
kaip laikant telefoną rankose. 
Taip pat jis vadovavo 2003 metų 
tyrimui, kurio metu paaiškėjo, 
kad nelaimių kelyje priežastis 
yra „aklumas dėl nedėmesingu

mo", kuomet vairuotojas tiesio
giai stebi vairavimo sąlygas, 
tačiau iš tikrųjų jų nemato, nes 
visą dėmesį skiria pokalbiui. Šie 
tyrimai privertė suabejoti kai 
kurių valstybių įvestu draudi
mu kalbėtis rankoje laikomu 
telefonu, bet ne naudojant lais
vų rankų įrangą. 

Be to. kitas tų pačių moks
lininkų darbas buvo pristatytas 
per mokslininkų bendruomenės 
susitikimą 2003 metais. Šiuo 
tyrimu įrodyda, kad telefonu 
kalbantys vairuotojai pavojin
gesni už išgėrusius vairuotojus, 
kurių kraujyje yra 0,8 promiles 
alkoholio. 

Paskutiniame tyrime daly
vavo 20 pagyvenusių asmenų 
(nuo 65 iki 74 metų, amžiaus vi
durkis — 70 metų) ir 20 jaunų 
žmonių (nuo 18 iki 25 metų, am
žiaus vidurkis 20 metų). Visų jų 
regėjimas buvo normalus, galio
jo jų vairuotojo teisės. Kaip ir 
tikėtasi, išankstiniai tyrimai pa
rode, kad pagyvenusieji gauna
mą informaciją apdoroja lėčiau. 

Tuomet tyrimo rengėjai 
pasiūlė visiems dalyviams pa
vairuoti imitatorių. Imitatoriuje 
buvo prietaisų skydelis, vairas 
bei stabdis ir akseleratorius. 
Automobilį „Ford Crown Vic-
toria" atkartojantis imitatorius 
buvo apsuptas trijų ekranų, 
kuriuose buvo matomas kelias 
ir eismas. Imitatoriuje atsiras
davo ir vairuotojo reakciją tikri
nantis automobilis. Šis automo

bilis pristabdydavo po 32 kar
tus, o jei tiriamasis laiku ne
sureaguodavo, tai tyrimas baig
davosi įvažiavimu į reakciją 
tikrinančio automobilio galą. 

Kiekvienas dalyvis turėjo 
nuvažiuoti 4 imituotas 10 mylių 
ilgio trasas. Kiekviena kelionė 
truko vidutiniškai po 10 minu
čių. Pusė važiavimų vyko kal
bantis telefonu su tyrimo asis
tentu. Kita pusė kelionių vyko 
tyloje. Tyrime buvo naudojama 
tik laisvų rankų sistema norint 
išvengti bet kokių įmanomų 
rezultatų iškraipymų dėl vienos 
užimtos rankos. Imitatorius 
kiekvieną sekundę po 30 kartų 
matavo „automobilio" greitį, 
atstumą iki reakciją tikrinančio 
automobilio ir — jei tai tiko to 
momento situacijai — kiek laiko 
praėjo nuo priekyje esančio 
automobilio stabdžių lemputės 
užsižiebimo ir stabdymo bei nuo 
stabdymo iki važiavimo greičio 
sugrąžinimo. 

Paaiškė jo , k a d : 
Lyginant su jaunais vairuo

tojais, pagyvenę vairuotojai 
prireikus stabdydavo vėliau nei 
jaunimas, buvo linkę stabdžių 
pedalą spustelėti du kar tus , 
ilgiau greitindavo automobilį ir 
važiuodavo atsilikę toliau nuo 
priekyje esančio automobilio. 
Taip būdavo tol, kol abiejų 
grupių atstovai arba visi šnekė
davo, arba visi nešnekėdavo 
mobiliuoju telefonu. 

Lyginant su vairuotojais. 

kurie telefonu nešnekėjo, kal
bėjusieji telefonu stabdyti pra
dėdavo vėliau, nuo priekyje 
esančio automobilio buvo atsi
likę labiau ir ilgiau greitindavo 
automobilį. Taip galima sakyti 
apie abi vairuotojų amžiaus 
grupes. „Kai telefonu kalbantis 
vairuotojas pristabdo, jam būna 
sunkiau sugrąžinti normalų 
greitį, todėl trukdoma visam 
eismui", — sako D. Strayer. Kai 
telefonu kalbėdavo jauni vairuo
tojai, jų stabdymo reakcijos 
laikas (0,912 sekundės) prilygo 
pagyvenusiųjų telefonu nešne
kėjusių vairuotojų reakcijai. 

Telefonu nekalbant jauni 
vairuotojai stabdį spustelėdavo 
praėjus 0.780 sekundnės po 
priekyje esančio automobilio 
pristabdymo. Gali pasirodyti, 
kad absoliutus skirtumas nėra 
didelis, tačiau santykinai reak
cijos laikas skyrėsi 17 procentų. 
D. Strayer teigimu, kiti tyrimai 
įrodė, jog didelis reakcijos laiko 
sumažėjimas padidina ir avari
jų tikimybę, ir jų sunkumą. 

Kai telefonu kalbėdavo pa
gyvenę žmonės, jų reakcijos 
laikas suprastėdavo, tačiau ne 
taip žymiai, kaip buvo tikimasi. 
Ankstesni tyrimai vertė manyti, 
kad pagyvenusiems žmonėms 
turėtų būti beveik neįmanoma 
vairuoti kalbantis telefonu, nes 
jų reakcijos laiką didina amžius, 
o dėl telefono reikia dalinti 
dėmesį ir pokalbiui, ir keliui. 

Nukelta \ 5 psl. 

Vaikučiai džiaut:,!-; savo iž nendrių pagamintais krepšeliais. Iš kaires: 
Lukas Ka\ - Kotryna Rutkauskaitė, Judita Dobiliauskaitė, Igne 
Karaliūte. 

Stovyklos choro giedojimo užsiėmimas-repeticija. 
Aldonos Bil iūnienės nuotraukos. 
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4914 W. 106 St. i 

IŠNUOMOJA 

j Mūrinis namas, 10 kamb. 4+ mieg. 
Tinkamas dviern šeimom. 

, $349,000. Apžiūrėjimas sek. 2-4 v.p.p. 
KW Realty 312-342-9108 

VVoodridge i šnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.—$670-S710: 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

V I D A M . t=> 
S A K E V I C I U S ™ 

Real E s t a t e C o n s u ' t a n t 
S 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 u i m a s 

708 8 8 9 - 2 1 4 8 

IŠNUOMOJAMAS 
g r a ž u s 2 m i e g . b u t a s 

Marquette Park. 
T e l . 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

SIŪLO DARBA 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Saldyrr 

6556 S. Kedae Chcsgo, H. 60629 
Prekyba, instafeMmas, aptarnavimas 

ucersed ired 

Reikalinga auklė 
2,3 metų ir 8 mėn. vaikams, 

• Madison, Wl , 3 vai. nuo Čikagos. 
Gyventi kartu, ruošti maistą, 
valyti namus, gali grįžti namo 

beveik kiekviena savaitgali. 
Tel. 6 3 0 - 7 8 9 - 6 3 0 5 , 
s k a m b i n t i t a r p 7-8 v.v. 

C 7 diem 
p*r *ava 

773-778-
773-S31-1 

STATE FARM 
INSl RANCE 

AUTOMOBILIO, 
N \ mų, 'SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas f-rank Zapolis (versle 49 metai) 
- Aukse S Kane. 

Vilma Jaruhene. 
a Smuikaitiene 

kalba lietuviškai. 
F R A N K Z A P O U I S 

3208 1/2 West 95th St.. 
F.vergreen Park. II. 60805 

Tel. 708-424-8654773-581-8654 

Positions fo r Female Caregivers 
i in VVisconsin - patient with Multiple 
• Sclerosis; patient with Parkinson, mušt 

transfer 180 Ib. Mušt drive, good 
English, 125 per day. Other jobs 

available in VVisconsin. 
2 6 2 - 6 5 7 - 8 0 4 4 

Reikal inga e n e r g i n g a , rusiškai 
ka lban t i m o t e r i s , p r i ž i ū rė t i 3,5 
m e t u vaiką ir t va r ky t i namus . 
Gyven t i ka r tu Glenvievv ra j . 

Berniukas 3 dienas darželyje. 
Viena išeiginė — paprasta diena. 

A t l y g i n i m a s S 1 , 3 0 0 / m ė n . 
T e l . 8 4 7 - 9 2 2 - 1 1 0 1 , V i k a . 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 

TEL 773 SSS-9SOO 

m, II 60455 Tel. 1 709-5999680 
' 961 UL1 800-775-7363 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, fteuters, AP, Mertaec, ITAR-TASS. BNS 

imių agentarų pranešimais) 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 
Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 23 d., ketvirtadienis 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Jungtinių Tautų (JT) gene

ralinis sekretorius Kofi Annan 
paragino pasaulio vadovus savo 
žodžius paremti darbais ir pa
dėti atstatyti Iraką, pažymėda
mas , jog būtina patikinti pa
pras tus irakiečius, kad „vado
vai jų nenuvils". Kreipdamasis į 
Briuselyje vykstančios t a rp 
t a u t i n ė s konferencijos I rako 
klausimu dalyvius, JT generali
nis sekretorius gyrė šios šalies 
vadovų ir paprastų žmonių, ku
rie, pasak jo, privalo pamiršti 
ne su t a r imus ir kur t i bendrą 
ateitį, „narsą ir sugebėjimą at
gauti jėgas". 

PHILADELPHIA 
JAV prisiekusieji antradienį 

pripažino buvusio Ku Klux Klan 
vadovo ir baptistų pamokslinin
ko kaltę dėl trijų kovotojų už pi
lietines teises nužudymo lygiai 
pr ieš 41 metus. Prisiekusieji 
pripažino 80 metų Edgar Ray 
Killen kaltę dėl nužudymo leng
vinančiomis aplinkybėmis — po 
to, kai šios „liepsnojančios Mis-
sissippi" bylos kaltintojai atšau
kė sunkesnį kaltinimą nužudy
mu. Aukų artimieji sveikino šį 
prisiekusiųjų sprendimą, tačiau 
sakė, jog dar ne viskas padary
ta , kad Amerikos Pietūs išsiva
duotų nuo savo rasistinės praei
ties. Silpnos sveikatos E. R. Kil
len, kuris savo kaltę neigė, visą 
likusį savo gyvenimą gali tekti 
praleisti už grotų. 

WASHINGTON, DC 
Iš Barenco jūroje esančio 

Rusijos Siaurės laivyno povan
deninio laivo antradienį balisti
ne raketa „Volna" buvo paleis
tas pirms sis pasaulyje kosminis 
apara tas su „saulės bure" ,,Kos-
mos 1". Tačiau trečiadienio nak
tį Rusijos specialistai dar nega
lėjo pasakyti, ar kosminis apa
ra tas pasiekė orbitą. Siame JAV 
ir Rusijos projekte dalyvavusios 
Kosmoso draugijos atstovai JAV 
sakė, kad jeigu kosminis apara
tas sėkmingai pasiekė orbitą 
900 km aukštyje, signalai turėjo 
būti užregistruoti 20 min. po 
starto. Sis projektas atsiėjo 4 
mln. JAV dolerių, kuriuos skyrė 
privatūs asmenys ir bendrovės. 
Šio projekto mokslininkai nori 

įrodyti, kad Saules šviesa gali 
būti neribota varomoji jėga kos
minėms kelionėms. 

NEW YORK 
Naftos kainos antradienį 

pasiekė naują visų laikų rekor
dą, pakilusios iki 59.7 JAV dole
rio už barelį ir viršijusios prieš 
dieną pasiektą 59.52 JAV dole
rio už barelį rekordą. Naftos 
kainos traukia aukštyn, likus 
dienai iki itin atidžiai stebimo 
JAV energetikos departamento 
pranešimo apie savaitinį JAV 
naftos atsargų pokytį. 

RUSIJA 

SANKT PETERBURG 
Sankt Peterburg trečiadie

nio naktį nežinomi asmenys iš
tepliojo dažais Latvijos genera
linio konsulato pastato fasadą. 
Latvijos generalinis konsulas 
Sankt Peterburg Hardij Bau-
manis patvirtino vandalizmo 
faktą. Pasak jo, į generalinio 
konsulato pastato fasadą netoli 
durų apie trečią valandą ryto 
buvo mestos dvi skardinės su 
mėlynos ir raudonos spalvų da
žais. Tai jau antrasis vandaliz
mo aktas, įvykdytas prieš Lat
vijos generalinį konsulatą 
Sankt Peterburg. Šių metų ko
vą du paaugliai sviedė du bute
lius su raudonais dažais. 

MASKVA 
Rusijos gynybos ministerija 

užkirto kelią dviem teroristų 
mėginimams prasiskverbti į ka
rinius branduolinius objektus, 
pranešė naujienų agentūra 
„RIA Novosti". Teigiama, kad 
teroristai nepuolė šių objektų, 
bet buvo du pavienių žmonių 
mėginimai, kuriuos sužlugdė 
objektų apsauga ir mobilieji pa
daliniai. Kada įvyko šie mėgini
mai, nenurodyta, tačiau Gyny
bos ministerijos vadovai patiki
no, kad branduoliniai objektai 
Rusijoje gerai saugomi. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
JAV tarptautine konferenci

ja Irako klausimu, kuri trečia
dienį vyko Briuselyje, naudojasi 
gelbėdamasis nuo pralaimė-ji-
mo, teigiama Irako „Ai Qaeda~ 

pareiškime, kuris buvo paskelb
tas internete. „Dievo priešai su
sirinko į konferenciją Briuselyje 
sunaikinti Irako, o ne jo sta
tyti", sakoma šios jordaniečio 
Abu Musab ai Zarqawi vado
vaujamos sunitų grupuotės pa
reiškime. „Kai Amerikai nebeli
ko pasirinkimo ir kai ji Irake 
paragavo pažeminimo, netek
ties bei naikinimo, ji leidosi ieš
koti ko nors, kas išgelbėtų ją 
nuo pralaimėjimo ir žlugimo", 
sakoma pareiškime. „Tačiau 
pergalė ateina, ir jūsų mirtis bei 
pažeminimas yra neabejotini", 
sakoma toliau. 

VAKARU KRANTAS 
Nepatenkintas palestiniečių 

kovotojas trečiadienį per prem
jero Ahmed Qurie vizitą pabė
gėlių stovykloje Vakarų Kranto 
šiaurėje pradėjo šaudyti į vieną 
pastatą — šis įvykis privertė 
dar labiau sunerimti dėl chaoso 
okupuotose teritorijose. „Al Axa 
kankinių brigadų" kovotojas 
pradėjo šaudyti, kai jam nebuvo 
leista patekti į pastatą, premje
rui sakant kalbą socialiniame 
centre. „Tokio chaoso mes ne
norime. Jie nori primesti savo 
valią, bet mes jiems nenusileisi-
me", po įvykio stovykloje sakė A. 
Qurie. Praėjusią savaitę prem
jeras pagrasino sustabdyti savo 
vyriausybės darbą dėl saugumo 
pajėgų nesugebėjimo užtikrinti, 
kad palestiniečių teritorijose 
būtų laikomasi įstatymų. 

[ AZIJA ] 

MANILA 
Irake trečiadienį po kelis 

mėnesius trukusių derybų su 
pagrobėjais buvo paleistas nuo 
lapkričio įkaitu laikytas filipi
niečių buhalteris Robert Taron-
goy. R. Tarongoy įkaitu buvo pa
imtas praėjusių metų lapkričio 
1 d., kai į jo darbdaviui iš Saudo 
Arabijos priklausančią vilą 
Baghdad įsiveržę kovotojai pa
grobė jį ir kitus darbuotojus iš 
užsienio. Kovotojai reikalavo, 
kad Filipinai atšauktų iš Irako 
daugiau kaip 6.000 darbuotojų 
filipiniečių ir nustotų rėmę JAV 
kariuomenę. Nors po padažnė
jusių grobimų Filipinai uždrau
dė savo piliečiams vykti į Iraką, 
skurdo prislėgti filipiniečiai to
liau vyksta į šią šalį. 

P r e z i d e n t ū r o j e — dėmesys Kuršių ner i ja i 
Atkel ta iš 1 psl. 

Ministras taip pat pabrėžė 
pastebintis tendenciją, kad Kur
šių nerijoje mažėja viešbučių, 
motelių, kempingų. 

„Gali ateiti laikas, kai bus 
sunku apsistoti, nes nebus vie
tų. Siekiama viską privatizuoti 
ir naudotis tik tų savininkų la
bui", kalbėjo A. Kundrotas. 

Gegužės pabaigoje pas pre
zidentą apsilankiusi Lietuvos 
nuolatinė atstovė prie UNESCO 
ambasadorė Ina Marčiulionytė 
teigė, kad Kuršių nerija gali at
sidurti UNESCO Pasaulio pa
veldo pavojaus sąraše. 

Pasak ambasadorės. Kuršių 
nerijai pavojų kelia Klaipėdos 
miesto savivaldybės ketinimai 

statyti tiltą, kuris sujungtų 
Klaipėdą ir Kuršių neriją. 

Iki šiol keleiviai iš Klaipė
dos į Kuršių neriją keliami kel
tais. 

I UNESCO Pasaulio pavel
do sąrašą įrašyti trys Lietuvos 
objektai — Vilniaus senamies
tis. Kuršių nerija ir Kernavės 
archeologinė vietovė. 

Premjeras nepatenkintas Seimo Audito komiteto veikla 
Vilnius, birželio 22 d. 

(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas kaltina Seimo Au
dito komitetą kenkiant valdžių 
tarpusavio santykiams bei vals
tybės interesams ir griaunant 
valdžios autoritetą. 

„Kaip parodė praktika Au
dito komitetas santykiuose su 
Vyriausybe ne visuomet laikosi 
įstatymų reikalavimų", teigia
ma Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui adresuotame prem
jero laiške. 

Premjero teigimu. Audito 
komiteto vadovybė išplėstai su
vokia parlamentinės kontrolės 
esmę. 

„Todėl kartais peržengia
mos įgaliojimų ribos, nepagrįs
tai kišamasi į kitų valdž.os ins
titucijų darbą, keliami neteisėti 
reikalavimai Vyriausybei, dub
liuojama Valstybės kontrolės 
veikla", sakoma premjero rašte 
Seimo pirmininkui. 

A Brazauskas norėtu. kad 
Seimo statute būtų tikslia i api
brėžti Audito komiteto įgalioji
mai ir būtų imtasi priemonių. 

kad šio komiteto vadovai laiky
tųsi galiojančių įstatymų. 

„Audito komiteto įgalioji
mai negali būti platesni negu 
Seimo", teigiama premjero raš
te. 

Audito komitetui vadovauja 
socialliberalas Artūras Skar
džius, o jo pavaduotojas yra li-
beraldemokratų frakcijos narys 
Remigijus Ačas. 

A. Brazauskas taip pat įta
ria, kad Audito komitetas karto
ja kitų parlamentinių komitetų 
funkcijas. 

A. Brazauskui užkliuvo, 
kad Audito komitetas svarstė 
Kauno laisvosios ekonominės 
zonos problemas, ką. pasak jo, 
turi daryti Seimo Ekonomikos 
komitetas. Nacionalinio saugu
mo komiteto kuruojamos Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos veiklos 
bei karo prievoles administravi
mo efektyvumą, teismo antsto
lių reformą, kuria turėtų rūpin
tis Teisės ir teisėtvarkos komi
tetas. 

„Dėl tokio plataus klausimų 
rato nukenčia jų svarstymo ir 

priimamų sprendimų kokybė, 
todėl Vyriausybei sunku tai įgy
vendinti", teigia A. Brazauskas. 

Tarp Audito komiteto pasta
ruoju metu nagrinėtų klausimų 
buvo ir sklypo ..Siemens" are
nos ir pramogų parko Vilniuje 
statybai skyrimo bei žemes pa
skirties jame keitimo aplinky
bes. 

Komitetas ketino kviestis 
premjerą į Seimą paaiškinti mi
nėto Vyriausybės sprendimo 
motyvus. 

A. Skardžius premjero laiš
ką Seimo pirmininkui dėl Au
dito komiteto veiklos pavadino 
„nesusipratimu" ir pasiūlė jį ap
tarti valdančiosios koalicijos Po
litinėje taryboje. 

„Manau, kad premjeras pa
sirašė tą patarėjų parengtą 
kreipimąsi net neskaitęs", sake 
A. Skardžius. 

Jo teigimu. Vyriausybės raš
tą paskatino aktyvi Audito ko
miteto veikla. 

„Per daug interesų yra, ma
tyt. Ant kažko komitetas užlipo 
ir stipriai", sakė A. Skardžius. 

Seventy fifth lesson. (Seven-
ti fifth lesan) — Septyniasde
šimt penkta pamoka. 
English lessons. (Ingliš le-
sans) — Anglų kalbos pamo
kos. 
Our friends are c o m i n g to 
the United States to l ive , do 
y o u know of a p lace w h e r e 
they could learn Engl ish? 
(Aur frends ar kaming tū tha 
Jūnaited Steits tū liv, dū j u 
nou af e pleis uer thei kud liorn 
Ingliš) — Mūsų draugai atvyks
ta gyventi Jungtinėse Valsti
jose, gal žinai vietą, kur jie 
galėtų mokytis anglų kalbos? 
What language d o t h e y 
speak? (Uat lęnguidž dū thei 
spyk) — Kokia kalba j ie kalba? 
They speak L i t h u a n i a n . 
Russian, Polish, a n d were 
studying German. (Thei spyk 
Litueinien, Rašen, Polis ęnd 
uer stadying Džerman) — Jie 
kalba lietuviškai, rus iškai , 
lenkiškai ir mokėsi vokiškai. 
I know that t h e y h a v e 
courses for new emigrants 
at the Sočiai Sett lement . (Ai 
nou thęt thei hev korses for njū 
imigrants ęt tha soušial setl-
ment) — Aš žinau, kad jie turi 
naujiems emigrantams kursus 
Socialinės rūpybos skyriuje. 
I heard about tha t , t h e y 
have mostly Spanish speak-
ing people that go there . (Ai 
hiord ebaut thęt . the i hev 
moustly Spęniš spyking pypi 
thęt gou thėr) — Aš apie tai 
girdėjau, ten daugiausia eina 
ispaniškai kalbantys. 

You can go to the Universi-
ty of I l l inois in Chicago, 
they t e a c h Engl i sh there 
too. (Jū ken gou tū tha Jūni-
versity af Ilinoi in Šikagou, 
thei tyč Ingliš thėr tū) — 
Galima lankyti Illinois univer
sitetą Čikagoje, jie ten taip pat 
moko angliškai. 
Our friends don't know any 
English, they need to start 
from the beg inn ing . (Aur 
frends dont nou eni Ingliš, thei 
nyd tū start fram tha begining) 
— Mūsų draugai visai nemoka 
angliškai, jiems reikia pradėti 
iš pradžių. 
There i s a book cal led 
„Herlitas", it's the book 
that my parents used when 
they came to America. (Thėr 
iz e buk kold "Herlitas", its tha 
buk thęt mai perents jūzd uen 
thei keim tū Amerika) — Yra 
knyga, kuri vadinasi „Herli
tas", t a knyga naudojosi mano 
tėvai, kai jie atvyko į Ameriką. 
Where c o u l d I get that 
book, so I can send it to 
them before thei leave 
Lithuania? (Uer kud ai get 
thęt buk, sou ai ken send it tū 
them bifor thei lyv Lithueinija) 
— Kur galėčiau tą knygą įsi
gyti, kad galėčiau jiems nu
siųsti prieš išvykstant iš Lie
tuvos? 
I saw a copy of it at "Drau
gas", the Lithuanian Daily 
Newspaper . (Ai so e kapy af it 
et "Draugas", the Litueinien 
njūspeiper). — Aš mačiau tą 
knygą „Draugo" knygynėlyje. 

Ir Lietuvos įmonės 
prisijungė prie Pasaulinio 

susitarimo 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Birželio 2 d. šalies Prezi
dentūroje, Didžiuosiuose rū
muose, dalyvaujant gausiam 
politikos, verslo, visuomeninių 
organizacijų atstovams. įvyko 
iškilminga Lietuvos įmonių 
prisijungimo prie Pasaul inio 
susitarimo (Global Campact) 
ceremonija. Toks renginys — 
Jungtinių Tautų (JT) gene
ralinio sekretoriaus Kofi Annan 
inicijuota tarptautinė iniciaty
va, kuria siekiama skat int i 
verslo įmones visame pasaulyje 
atsakingai vykdyti savo veiklą, 
nedaryti žalos gamtai, aplinkai, 
bendromis pastangomis drauge 
su vyriausybinėmis ir nevy
riausybinėmis organizacijomis 
spręsti globalines, vietines eko
nomikos, socialines problemas. 

Pasaulinis susi tar imas — 
tai didžiausia pasaulyje sava
rankiška korporacinės, socia
linės atsakomybės iniciatyva, 
padedanti diegti s t ra teginius 
verslo principus, bendradarbia
vimą ir partnerystę tarp įvairių 
valstybinių ir privačių sektorių. 
Pastaruoju metu pasaulinio 
susitarimo gretas vienija be
veik 10,000 stambaus, vidutinio 
ir smulkaus verslo įmonių iš 
daugelio pasaulio šalių. 

Renginio metu 50 Lietuvos 
verslo įmonių bei visuomeninių 
asociacijų prisijungusių prie šio 
susitarimo, įsipareigojo diegti 
socialiai atsakingo verslo stra
tegiją. Priminsime, kad šios 
įmonės bei organizacijos dar 
balandžio mėnesį sus ibūrė į 
Nacionalinį verslo įmonių tin
klą. Tikimasi, kad prie šios ini
ciatyvos vėliau prisijungs ir 
daugiau šaries įmonių, verslo 
asociacijų. Prisijungusių įmonių 
vadovai įteikė JT Pasaulinio 
susitarimo biuro New York 
direktoriui laiškus, adresuotus 
pačiam JT vadovui K. Annan. 

Atsak ingas v e r s l a s — 
p a g a r b a b e n d r a ž m o g i š k o m s 

vertybėms 
Pasaulinio susitarimo ren

ginio dalyvius pasveikinęs Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pabrėžė ne tik eko
nominę, bet ir socialinę prisi
jungimo prie šios kilnios misi
jos svarbą. Pasak prezidento, 
šio procesas, neabejotinai bus 
naudingas ne tik verslinin
kams, investuotojams, bet ir 
visiems šalies piliečiams. Va
karų pasaulio šalyse, kur nuo 
seno plėtojamos ir praktiškai 
įgyvendinamos sąžiningo ir 
socialiai atsakingo verslo idėjos, 
Lietuvos verslininkai galės 
pasisemti patirties ir įdiegti 
savo įmonėse. 

„Atsakingas verslas turėtų 
būti diegiamas visur ir visada, 
nes tai visų pirma pagarba žmo
gaus teisėms, dvasinėms verty
bėms, didesnis dėmesys aplin
kosaugai, nesitaikstymas su 
korupcija". — sakė V. Adamkus. 

Jungt in ių Tautų vadovo 
vardu renginio dalyvius pa
sveikinusi JT koordinatorė 
Lietuvoje Cihan Sultanoglu iš
reiškė įsitikinimą, jog Lietuvos 
privataus verslo sektorius taps 
aktyviu šalies socialinės, ekono
minės gerovės kilimo dalyviu, o 
pačioms įmonėms, prisiėmu
sioms atsakingus įsipareigoji
mus Pasaulinio susitarimo at
žvilgiu, duos svarių rezultatų 
prieš negailestingą konkuren
ciją, padės geriau valdyti įmo
nių riziką, gerinti ir stiprinti 
santykius su kitais verslo part
neriais, ir, galų gale, šalies 
bendrovėms atsivers naujų, 
perspektyvesnių veiklos gali
mybių. 

Prie Pasaulinio susitarimo 
prisijungusios UAB „Traide
nis" generalinis direktorius 
Sigitas Leonavičius įsitikinęs, 
jog dalyvauti šioje kilnioje ini
ciatyvoje Lietuvos įmonėms 
bus naudinga dar ir dėl to, kad 
susi tar imo narėms atsivers 
platesnės galimybes įsitvirtinti 
naujose tarptautinėse rinkose, 
keistis pat ir t imi, žiniomis ir 
naujovėmis sparčiai kintančia
me verslo pasaulyje. 

A f A 
Dimisijos majoras 
JONAS ABRAITIS 

Mirė 2005 m. birželio 18 d., sulaukęs 93 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolės apylinkėje. 
Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus Arūnas, duk tė Regi

na Idalija Panaras su vyru Viktoru; anūkai Andrius ir 
Lisa; sūnėnas Antanas Abraitis ir dukterėčia Genė Venc-
kauskas bei giminės Lietuvoje. 

A.a. Jonas buvo Lietuvos kariuomenės kar in inkas ir 
Lietuvos laisvės kovų dalyvis. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 24 d. nuo 
3 v. p.p.' iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 25 d. 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Jonas bus 
palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, ku r 10 
vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdint i š e i m a 

Laidot. direkt. Donaid M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

BALFo geradariui ir rėmėjui 

A t A 
dr. ANTANUI V. VALIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, BALFo 
direktorę ir ilgametę veikėją dr. ALDONĄ VA-
LIENE, velionio brolius, seseris ir visus arti
muosius. 

BALFo Centro valdyba ir direktoriai 

POKALBIAI TELEFONU 
DIDINA AVARIJŲ RIZIKA 
Atkelta iš 4 psl. 

Taigi, atrodytų, kad kalban
tys senoliai su vairavimu turėtų 
tvarkytis gerokai sunkiau nei 
jaunimas. Tačiau pastarojo tyri
mo duomenys rodo, kad pagy
venusiųjų žmonių dėmesingu
mas ir reakcija kalbantis tele
fonu ir vairuojant suprastėja ne 
labiau nei jaunų žmonių. Gali 
būti, jog taip yra dėl to, kad 
pagyvenę žmonės paprastai 
būna labiau patyrę vairuotojai 
ir mažiau rizikuoja, o tyrime 
dalyvavusieji senoliai galbūt 
buvo sveikesni už statistinį sep
tyniasdešimtmetį. 

Pagal JAV statistiką, jauni
mas ir senoliai yra labiausiai į 
avarijas patekti linkę vairuoto
jai. Paauglystės metais mirtinų 
avarijų tikimybė būna didelė, 
iki 30 metų ji sumažėja ir 
išlieka sąlyginai nedidelė iki 60 
metų, kuomet vėl pradeda 
didėti. Į reakciją tikrinančio 
automobilio galą įvažiavo 6 tyri
mo dalyviai. Keturios avarijos 
įvyko kalbėjusiems telefonu (1 
— senoliui ir 3 — jaunimui'. 
Dvi avarijos įvyko, kai telefonu 
nebuvo kalbama (vienos kal
tininkas — pagyvenęs asmuo, 
kitos —jaunas). Kad būtų gali
ma atlikti statistinę analizę, 
įvyko per mažai avarijų. Tačiau 
D. Strayer pažymi, kad į avari

jas pateko du ka r tu s daugiau 
kalbėjusiųjų telefonu nei ne
kalbėjusiųjų, o j aun imas buvo 
du kartus labiau linkęs patekti į 
avarijas už pagyvenusius žmo
nes. 

Pagyvenę žmonės į avariją 
patenka t ruputė l į rečiau nei 
jauni žmonės. Kodėl0 Todėl, kad 
jie pasilieka didesnį a ts tumą iki 
priekyje esančio automobilio. Jų 
reakcija pras tesnė, tačiau jie 
vairuoja ta ip a t sa rg ia i , kad 
tikimybė a ts imušt i į svetimo 
automobilio galą buvo mažesnė. 
„Tačiau rea l iame pasaulyje 
labai dažnai a ts i t inka taip. kad 
įvažiuojama į pagyvenusių 
žmonių automobilių galus, nes 
jie važiuoja lėčiau", — sakė D. 
Strayer. 

Mokslininkai pastarojo tyri
mo duomenis sujungė su 
ankstesnių savo tyrimų duo
menimis ir paaiškėjo, kad 
ištyrus 121 asmenį įvyko 12 
avarijų, kuomet buvo įvažiuota 
į priekyje važiavusio automo
bilio galą, 10 iš jų įvyko kalban
tis telefonu. O tai j au yra statis
tiškai re ikšmingas įvykių 
kiekis. Psichologų teigimu, tai 
yra aiškus įrodymas, kad tele
fonu kalbantys vairuotojai la
biau linkę patekti į avariją. 

(Iš spaudos* 

PRINCESES DIANOS VESTUVINES SUKNELES 
GABALĖLIAI VARŽYTINĖSE 

Tragiškai žuvusios Didžio
sios Britanijos karališkosios 
šeimos narės princesės Dianos 
vestuvinės suknelės gabalėliai 
interneto aukcione „eBay" par
duodami už stulbinančią 2 mln. 
dolerių (per 5,6 mln. litų) sumą. 
Pardavėjas Gavin, tvirtina, kad 
jam šiuos medžiagos gabalėlius 
atidavė jo tėvai, kurie po Dianos 
ir princo Charles vestuvių 1981 
m., suknelę, kaip padėkos ženk
lą, gavo iš Londono rūbų mode
liuotojų Elizabeth ir David 
Emmanuel, nes jų dukra Kerry 

devynis mėnesius dirbo jų vaikų 
aukle. 

Penkis šilko ir nėrinių ga
balėlius G. Young patalpino 
brangesnių prekių skyriuje, 
tačiau jis tvirtina, kad dėl įs
pūdingos kainos galima derėtis. 
„Tai, ko gere, prašmatniausios 
ir neabejotinai unikalios kara
liškosios relikvijos, kada nors 
pasirodžiusios Anglijoje, — 
sakė GI Young. — Jeigu kaina 
yra teisinga, akivaizdu, jog 
būčiau kvailas, jei neparduo-
čiau". WENN-BNS 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČtKAGOJE IR APYLINKĖSE 

BIRŽELIO 26 D., SEKMADIENĮ, universiteto ansamblio liaudies 

DR. VLADIMIRAS PETRENKO 
KETVIRTĄ KARTĄ DALYVAVO A D A KONFERENCIJOJE 

10:30 v.r. šv. Mišias atsisveikin
damas su Švč. M. Marijos Gi
mimo parapija, aukos kun. Rim
vydas Adomavičius. Kviečiame 
bendrai maldai, o po Mišių į 
parapijos salę pabendravimui 
su kun. Rimvydu prie kavos 
puodelio. 

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 25 D., 
nuo 7 v.v. iki 3 v.r. vyks Joninių 
naktis „Martyrs" naktiniame 
klube, 3855 North Lincoln gatvė 
Čikagoje. Programoje dalyvauja 
R. Zubreckaitė ir D J Jonis. 
Vakaro svečiai - aktorių trio iš 
Vilniaus. Bus įleidžiami asme
nys nuo 21 metų. Ieškosime 
paparčio žiedo pačiame Čikagos 
miesto centre. Iki pasimatymo! 

JAV LB BRIGHTON PARK 
apylinkės valdyba dėkoja 
Lietuvių fondui už paramą, 
„Pagarba Lietuvai" šventės 
ruošai, kuri vyko gegužės 21d. 

A.A. DR. ALDONOS RUGIENĖS 
atminimą pagerbiant, dr. Čes
lovą Bačinskienė įteikė Ateiti
ninkų namams 225 dol., ku
riuos suaukojo: J. ir M. Ali
šauskai, Č. Bačinskienė, A. 
Fremarek, D. Griganavičienė, 
A. Juozevičienė, P. Povilaitis, V. 
ir A. Šauliai, V. Waliczek. Atei
tininkų namų valdyba dėkoja 
už aukas namų išlaikymui. 

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 26 D., 
vyks Pasaulio lietuvių centro 
organizuojama gegužinė. Pra
džia 12:30 v.p.p., tuojau po šv. 
Mišių, PLC sodelyje. Bus štei
nus maistas, gera muzika, 
loterija, draugiška aplinka. 
Laukiame visų. 

RAKO MIŠKAI ŠAUKIA VISUS 
lietuvių skautus dalyvauti šių 
metų vasaros stovykloje, kuri 
įvyks liepos 10-20 dienomis. 
Norintys daugiau informacijos 
prašome kreiptis pas Rasą 
Aleksiūnienę, tel. 708-423-6503 
arba e-paštu: rasa203@com-
cast.net. Taip pat informaciją 
galima rasti internete: 
www.budek.org . 

ir šokių vaizdo juosta. Beje, 
apsilankiusieji bus vaišinami 
ne tik kugeliu. Vietas prašome 
rezervuoti tel.: 708-448-9309, 
ar 773-334-3343. Iki malonaus 
pasimatymo. 

BIRŽELIO 26 D„ SEKMADIENĮ, 
visi, kur ie žavisi kompozito
riaus Mocart muzika, kviečiami 
į Ravinijos festivalį, pavadintą 
„Mocart serenadomis". Jame 
gros ir lietuvaitė pianistė Ieva 
Jakubavičiūtė. Kartu su Čika
gos simfoniniu orkestru, ji at
liks Mocart koncertą fortepi
jonui Nr. 5. Pradžia 5 v.p.p. Vė
liau Martin koncertinėje salėje 
Ieva, kar tu su Steans muzikos 
instituto programos dalyviais 
gros kamerinę Mocaro muziką. 
Skambės sonata smuikui ir 
fortepijonui bei fortepijoninis 
kvintetas. Informacija suteikia
ma tel . 917-647-9796 arba 
e-paštu: ievaj@earthlink.net. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino juos
tas iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kand ida tus premijoms: 
dailės - Dalia Šlenienė, žurna
listo - Danutė Bindokienė, 
tea t ra lo — Vitalija Sireikis, 
muziko - Faustas Strolia, radijo 
programų - Algis Zaparackas ir 
tautinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siū
lymus siųsti LB Kultūros tary
bai, adresu: 2841 Denton Ct., 
VVestchester, IL 60154 iki rug
sėjo 1 d. Premijų mecenatas -
Lietuvių fondas. 

Birželio 20 d. „Draugo" re
dakcijoje lankėsi Kauno Medi
cinos universitetinės klinikos 
endokrinologijos skyriaus gydy
tojas Vladimiras Petrenko su 
žmona Vitalija ir Algiu Grigu. 
Atvykęs į ADA (American 
Diabettes Association) 65-ąją 
sesiją San Diego, vykusią birže
lio 9-14 dienomis, dr. V. Pet
renko tęsia savo kelionę po 
Ameriką. 

Viešnagė p r i e š 15 m e t u 

Tai ne pirmoji V. Petrenko 
kelionė į Jungtines Valstijas. 
Prieš 15 metų gydytojas endo-
krinologas su keturiais cukra
ligę turinčiais jaunuoliais at
skrido iš Lietuvos dalyvauti 
vienos savaitės „Diabetes 
Camp" stovykloje šiaurinėje 
Wisconsin dalyje. Daug darbo, 
laiko ir energijos įdėta sklan
džiai ir rūpestingai pravesti šių 
keturių jaunuolių (dviejų ber
niukų ir dviejų mergaičių) vieš
nagę Amerikoje. Šį projektą 
koordinavo Rūta Pauperienė, 
G.T. International vicepirmi
ninkė; taip pat Marilyn Caras, 
R.N., American Diabetes Asso
ciation, Northern Affiliate, pro
gramos direktorė; prisidėjo 
Gražina ir Jim Liautaud, pri
imant ir apgyvendinant jau
nuolius. „Draugas" tuomet 
rašė: „Ši keturių cukralige ser
gančių jaunuolių viešnagė 
Amerikoje yra puikus pavyzdys, 
kaip gražiai galima bendradar
biauti plačiam Amerikos ir mū
sų tautiečių Lietuvoje rate...." 

P r o g r e s a s med ic ino je 

S tovyk los u ž d a v i n i a i 
i r t i k s l a i 

Stovyklavimas - ilgalaikis 
patyrimas, kuris suteikia gali
mybę kurti , improvizuoti, mo
kytis ir atgauti jėgas tarpe ben
draamžių, gyvenančių ne namų 
sąlygomis. Stovyklų metu , 
įgudę vadovai ir natūrali aplin
ka padeda kiekvienam dva
siškai, fiziškai ir socialiai tobu
lėti. 

Stovyklos tikslas - pagerin
ti cukriniu diabetu sergančių 
paauglių gyvenimo kokybę bei 
diabeto kontrolę. 

Pagrindiniai uždaviniai — 
padėti jaunuoliams įgyti naujų 
žinių apie diabetą; išmokyti 
savarankiškumo; sukurti sąly
gas sergantiems šia liga tar
pusavyje bendraut i ; sukur t i 
saugią, malonią aplinką poil
siui; sudaryt i galimybę me
dikams stebėt i diabeto eigos 
ypatumus. 

Sklando tokie mitai , jog 
susirgęs cukriniu diabetu žmo
gus pa tenka į visuomenės 
sukurtą izoliaciją. Šioje stovyk
loje norėta sukurt i tokią psi
chologinę atmosferą, kurioje 
jaunimas atgautų pasitikėjimą 
savimi. 

Naudojant is vaikų, ser
gančių cukriniu diabetu, regis
tru, į stovyklą kviečiami vaikai 
sulaukę 16 metų. Dalį jų sudaro 
stovyklavę ir laimėję teisę 
konkursuose bei neseniai su
sirgę 15-18 metų jaunuoliai. 

Nuo pat stovyklų įkūrimo 
pradžios, jose dalyvavo ir daug 
padėjo Amerikos lietuviai -
Rūta Pauper (minėta Rūta 
Pauperienė) ir Algis Grigas. 

vykdami pailsėti į Lietuvą 
vežasi maisto net iš Amerikos. 
Jaunystė je daug sportavęs A. 
Grigas vėl grįžo prie ankstes
nių pomėgių. Antrojo tipo dia
betikų kasa dirba, tačiau po 
kurio laiko pavargsta ir nebe
sugeba gaminti insulino. Todėl 
A. Grigas j au dešimtmečius 
kasry t nuryja po tabletę. Jis 
išmoko kontroliuoti ligą, 
sveikai mai t in t i s ir laikytis 
dietos. Po cukraligės diagnozės 
teko atsisveikinti su saldumy
nais . Dar Algis Grigas džiau
giasi , kad Amerikoje nėra 
diskriminacijos sergančiųjų 
d iabe tu atžvilgiu. Todėl jam 
diabetas ne liga, o kasdienybė. 
Išmokt i gyventi su liga gali 
kiekvienas! 

Vital i ja S i r e ik i s Vladimiras Petrenko su žmona Vitalija. J. Kuprio nuotr. 

13-ta vasaros stovykla organizuota V. Petrenko. 

BIRŽELIO 26 D., 12 V.P.P. 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nės namuose. 2417 W. 43rd St.. 
vyks tradicinė Joninių geguži
nė. Šokiams gros ir dainuos A. 
Barniškis, veiks baras, bus įvai
rus lietuviškas maistas, loteri
ja, laimės šulinys. Visi kviečia
mi pasilinksminti vėsinamoje 
salėje karštą vasaros dieną. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės kviečia viešnias ir 
svečius paragauti kugelio. Pie
tūs vyks šeštadienį, birželio 25 
d. „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street. Pradžia 1 v.p.p., pietūs 
1:30 v.p.p. Popietės paįvairi
nimui -• Vilniaus pedagoginio 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
J a u trejus metus renkama 
informacija ir nuotraukos. Kny
ga redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
L i thuanian American Com-
munity, Inc., 2841 Denton Ct., 
VVestchester, IL 60154. 

Ar daug kas pasikeitė per 
15 metų endokrinologijos srity
je? Dr. Vladimiras Petrenko 
maloniai papasakojo, kad pro
gresas medicinos srityje yra 
milžiniškas. Pradedant nuo ele
mentarių cukraus kiekio krau-
juje matavimo aparatėlių, po
žiūrio į ligą bei ligos kontrolia
vimo. Gydytojas papasakojo, jog 
anuomet apsilankęs Amerikoje, 
nusprendė pasinaudoti ameri
kiečių patirtimi ir Lietuvoje su
organizuoti jaunimo ratelius, 
vasaros stovyklas, kur jauni
mas būtų apmokomas kaip gy
venti su šia tik apgydoma liga. 

Ir štai 1991 metais gydytojo 
V. Petrenko iniciatyva orga
nizuota pirmoji diabetu ser
gančių jaunuolių stovykla 
Birštone, kur ji gyvavo septy
nias vasaras. Vėliau stovykla 
perkelta į Jonavos rajoną, 
Ruklą, „Achemos" poilsio na
mus. Visus šiuos metus stovyk
loje dirbo dr. V. Petrenko, Eval
dą Danytė, Daiva Silvestravi-
čiūtė. 

L i k i m o s m ū g i a i 

Algiui Grigui, buvo 45-eri 
kai dainuojant j am pradėjo 
kimti balsas. Iš pradžių vyras 
nesuprasdavo, kodėl j a m vis 
sunkiau dainuoti. 

Šeimoje niekas, a t rodė, 
nesirgo diabetu. Tik daug vė
liau A. Grigas prisiminė, kad jo 
tėvo sesuo mirė būdama 53 
metų. Prieš mirtį jai labai pa
blogėjo regėjimas. 

Todėl, laukdamas tyr imų 
rezultatų iš ligoninės, jis buvo 
beveik t ikras kokia bus diag
nozė. O kai jam paskambino 
pažįstamas gydytojas ir liepė 
greičiau važiuoti į l igoninę 
susileisti insulino, staiga už
klupo neviltis ir k laus imas : 
kaip aš gyvensiu toliau? 

Visi gali i š m o k t i 

Antrojo tipo diabetu ser
gančiam A. Grigui labai svarbi 
dieta, todėl jis su žmona Rūta 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais ruMŠimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Fede ra l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 

Cootl C.ounty iždininkė Maria Pappas su pavaduotoja Patritia Michalski aplankė seseles kazimierietes. 
MotinKkame seselių name yra lietuviu kultūros muziejus, kuri apžiurėjo M. Pappas. 
Nuotraukoje: i* kairės ses. M. Tarcisia Stulgis. Pat Michalski, ses. Johanna Marie Shainauskas, ses. 
Maureen Juozapavičius, Maria Pappas, ses. Salvatore Ciuckyta. 

• P I G I A U S I A — N E 
PATTKIMIAUSIAJ Kortelės daž
nai nesuveikia. Pasku t inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV* ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausia i t a i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Pro t ingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklot inę 
gaunate su savo viet ine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LTTCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Darb inga vasara LTSC 
Iš Lietuvos nacionalinės M. 

Mažvydo bibliotekos į Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
trą atvyko bibliotekininkė, ka
taloguotoja Jūra tė Remeikienė. 
Čia jos laukė dideli darbai ir 
užmojai, praplėsti ir pertvar
kyti LTSC bibliotekas, sukata
loguoti knygas. 

Pasaulio lietuvių archyvo 
biblioteką sudaro daugiau kaip 
120,000 pavadinimų knygų. 
Kai LTSC sudarė sutartį su M. 
Mažvydo biblioteka. Pedagogi
nio lituanistikos instituto bib
lioteką ėmė tvarkyti ir knygas 
kataloguoti LTSC. PLI bibliote
ka — tai antrasis PLA biblio
tekos egzempliorius, biblioteka 
leidžiame naudotis skaityto
j ams , kurių kiekvienais metais 
vis daugėja. 

Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos ir LTSC 
bendradarbiavimas tęsiasi jau 
keliolika metų. 1981 metais su
sikūręs Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras jau 1992 metais 
užmezgė ryšius su didžiausia 
Lietuvos biblioteka. Bibliotekos 
tuometinis direktorius Vladas 
Bulovas, suprasdamas LTSC 
poreikius siuntė į Čikagą savo 
darbuotojas, o Lituanist ikos 
tyrimo ir studijų centras mielai 
j a s priimdavo su te ikdamas 
būtiniausias darbo ir gyvenimo 
sąlygas. 

Pirmosios į LTSC atvyko 
J ū r a t ė Blagnienė, Virginija 
Džiovėnienė, Dalia Pečiulienė, 
Regina Švabauskaitė, Genutė 
Jokubaitytė, Roma Skačkaus-
kienė, ir Jū ra tė Remeikienė. 
Silvija Vėlavičienė, dirbdama 
LTSC bibliotekose, paruošė ir 
išleido Lietuvoje monumentalų 
veikalą „Lietuvių išeivijos 
spaudos bibliografija 1945— 
2000". 

J ū r a t ė Remeikienė, kuri 
dirba M. Mažvydo bibliotekos 
katalogavimo skyriuje nuo 
1983 m. į LTSC atvyko jau ne 
pirmą kartą ir darbuosis LTSC 
visą vasarą. Kataloguotoja iš 
Vilniaus papildys Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro bib
liotekų kompiuterinius aprašus 
naujai suaukotomis ir atsiųs
tomis iš Lietuvos knygomis. 
Dėkojame Lietuvos naciona

linės M. Mažvydo bibliotekos 
direktoriui Vytautui Gudaičiui 
suteikusiam savo darbuotojai 
galimybę atvykti į LTSC. 

Šiais metais daug pasipildė 
PLA ir PLI bibliotekų meno, 
medicinos skyriai, daug knygų 
gauta iš dr. V. Dubinsko bib
liotekos, Žilevičiaus-Kreivėno 
muzikologijos archyvas pasipil
dė a.a. K. Skaisgirio rinkta me
džiaga, PLA švietimo fondas — 
iš a.a. J. Masilionio. A. Idzelio ir 
kitų lietuvių visuomenės ir 
kultūros veikėjų bibliotekų. 
Džiaugiamės, kad lietuviai ver
tina lietuvišką knygą, savo tėvų 
ir giminių lietuvišką žodį, jų 
veiklą išsaugant lietuvių kalbą 
ir bendrai lietuvybę svečioje 
šalyje. 

Jūratė Remeikienė, atvyku
si praeitą mėnesį buvo maloniai 
nustebinta knygų ir skaitytojų 
gausumu. Kaip ji pati sako, 
didžiausias nustebimas, kai iš 
Vašingtono universiteto atvyko 
mokslininkai susidomėję mūsų 
turimais mainų fondais. Va
šingtono universitetas jau nuo 
1994 metų puoselėja Baltų 
studijų programą, kurioje daly
vauja vis daugiau ir daugiau 
studentų, besidominčių Pabal
tijo valstybėmis. Universiteto 
biblioteka jau turėjo surinkusi 
knygų estų, latvių ir truputį 
lietuvių kalbomis, todėl profe

sorių apsilankymas LTSC jiems 
buvo labai naudingas. O' bib
liotekininkė iš Lietuvos visą 
laiką padėjo jiems atsir inkti 
rūpimas knygas, pakuoti bei 
mokslininkams parodė ir Mar-
ąuette Park lietuviškas įžymy
bes. Jū ra tė džiaugėsi, kad lietu
višku žodžiu domisi net Seattle. 

Kartu su Jūrate darbavosi 
ir iš Klaipėdos miesto savival
dybės viešosios bibliotek os atvy
kusi Eugenija Koveckienė. Bu
vome truputį nustebę, kai ji irgi 
susidomėjusi vartė sovietiniais 
laikais išleistas knygas, nes jų 
biblioteka to laikotarpio knygų 
jau nebesaugo. Eugenija minė
jo, kad Klaipėdos biblioteka ne 
archyvinio profilio, todėl, jei 
knyga per metus nepaimama 
skaitytojų, ji pašalinama iš bib
liotekos. 

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro biblioteka dirba 
kiekvieną darbo dieną nuo 10 
vai. ryto iki 5 valandų vakaro. 
Jei norite pasiskolinti knygą 
vasaros poilsiui, maloniai kvie
čiame apsilankyti. Jus mielai 
aptarnaus Jūratė Remeikienė 
arba kiti LTSC darbuotojai. 
Mūsų adresas ;>600 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL, 60636, 
telefonas — 773-434-4545. 
Lauksime Jūsų 

S k i r m a n t ė Migl in ienė 
LTSC archyvų direktorė 

Tarp knygų iš kairės: E. Koveckien 
S. Mifclinienės nuotr. 

http://cast.net
http://www.budek.org
mailto:ievaj@earthlink.net

