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Konservatorių ir socialdemokratų derybos — vangios 

Politikai (iš kairės): Andrius Kubilius, Juozas Olekas ir Gediminas Kirkilas 
prieš susitikimą su prezidentu. Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — 
Konservatoriai ir socialdemokratai 
tikina planuojantys pradėti derybas 
dėl valdančiosios daugumos „nuo 

Vis dėlto trečiadienį po susitiki
mo su prezidentu Valdu Adamkumi 
per spaudos konferenciją žiniask-
laidai konservatorių ir socialdemok-

balto lapo" ir be išankstinių sąlygų. ratų derybininkai laidė vienas kitam 

kandžias replikas ir pastabas. 
Susitikime konservatoriai įteikė 

socialdemokratams susitarimo pro
jektą, kuriame numatyta, kad koali
cijoje negali būti susikompromitavu
sios Darbo partijos ir liberaldemok-
ratų bei kita esminė konservatorių 
sąlyga — „derybų pirmosios inicia
tyvos teisė priklauso Seime di
džiausią frakciją turinčiai Tėvynės 
Sąjungos frakcijai". 

„Konservatoriai j a u anksčiau 
laiko perdavė pasiūlymus. Tai aš 
jiems patarčiau nežlugdyti derybų 
tokiais žaidimais. Mes dabar turime 
užsidaryti ir sėdėti, o žiniasklaidai 
apie rezultatus visada spėsime pra
nešti, nes toks derybų stilius, mano 
požiūriu, nelabai tinka", — piktinosi 
kitas socialdemokratų derybininkas, 
krašto apsaugos ministras Gedimi
nas Kirkilas. 

Savo ruožtu, konservatorių va
dovas Andrius Kubilius, padėkojęs 
už „pamokymus", teigė, jog apie 
koalicijos sudarymo sąlygas buvo 
kalbama ir anksčiau. 

Krizės sprendimą siūlo pavesti KT 
Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — 

Socialdemokratų partijos pirminin
ko pavaduotojas Vytenis Andriukai
tis teigia, kad Konstituciniam Teis
mui (KT) reikėtų pavesti išsiaiškinti, 
kurios dabar t inės par lament inės 
partijos tur i teisę dalyvauti formuo
jant naują valdančiąją daugumą. 

Anot V. Andriukaičio, 1998 metų 
sausio 10 dienos nutarimu KT išaiš
kino, kad Vyriausybės programos pa
grindas yra parlamento r inkimus 
laimėjusių politinių jėgų programos. 

„Ką 2004 metų Seimo rinkimuo
se laimėjo Pilietinės demokratijos 
partija, Liberalų sąjūdis, Naujoji są
junga? Kiek mandatų? Nei Viktoro 
Muntiano, nei Petro Auštrevičiaus 

partijos rinkimuose nedalyvavo, jų 
nebuvo. Artūro Paulausko partija 
taip pat viena rinkimuose nedalyva
vo, o su socialdemokratais", — tre
čiadienį vykusioje spaudos konferen
cijoje sakė V. Andriukaitis. 

V. Muntiano vadovaujama Pi
lietinės demokratijos partija įsteig
ta, jam su grupe bendraminčių at
skilus nuo Darbo partijos. V. Auštre
vičiaus vadovaujamas Lietuvos libe
ralų sąjūdis įsikūrė iš Liberalų ir 
centro sąjungos išėjusių partijos na
rių pagrindu. 

Socialdemokrato manymu, rei
kėtų išsiaiškinti, ar šiandieninė poli
tinė situacija atitinka parlamentinės 
demokratijos principus. 

Seimo pirmininkas liudijo prokuratūrai 
Vilnius , birželio 7 d. (BNS) — 

Buvęs vienas Darbo partijos (DP) 
vadovų Seimo pirmininkas Viktoras 
Munt ianas trečiadienį apklaustas 
liudytoju Generalinėje prokuratū
roje, kuri atlieka tyrimą dėl finansi
nės DP veiklos. 

V. Muntiano, kuris anksčiau bu
vo DP vicepirmininku, apklausa pro
kuratūroje t ruko apie valandą. 

Po jos V. Muntianas, dabar va
dovaujantis atskilusiai nuo „darbie-
čių" Pilietinės demokratijos partijai, 
žurnalistams sakė, kad prokurorai 
jo klausinėjo apie Darbo partijos fi
nansinius reikalus, taip pat klausė, 
ar jis pats yra gavęs kokių nors lėšų 
iš DP ar šiuo metu įgaliojimus su-
sistabdžiusio jos vadovo Viktoro Us-
paskicho. 

Viktoras Muntianas 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

V. Muntianas atsakė jokių lėšų 
negavęs. Jis teigė, kad nuo pat DP 
susikūrimo pradžios visais partijos 
finansavimo reikalais asmeniškai 
rūpinosi V. Uspaskichas. 

„Buvau apklausiamas kaip liu
dininkas Darbo partijos finansavimo 
klausimais. Nukelta į 6 psl. 

Lietuviai — vieni 
didžiausių 
girtuokl ių 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — 
Lietuvos gyventojai — vieni iš dau
giausiai alkoholio išgeriančių euro
piečių. 

Tai rodo Europos Komisijos už
sakymu atliktas tyrimas „Alkoholis 
Europoje". Remiantis tyrimu, dau
giausiai alkoholio Europoje suvarto
ja vengrai, antroje vietoje — lietu
viai, o po to seka „plačiagerkliai" če
kai ir latviai. 

Vengrijoje išgeriama daugiau
siai — čia vienam žmogui tenka apie 
18 litrų. Lietuvos gyventojai suvar
toja šiek tiek mažiau — apie 17 lit
rų. Šie teiginiai pagrįsti neregis
truotais duomenimis — pagal neofi
cialiai parduodamą alkoholio kiekį. 
Bet pagal regis truotus duomenis 
(oficialiai parduodamą alkoholį), pa
gal išgeriamo alkoholio kiekį lietu
vius lenkia čekai, airiai, Liuksem
burgo gyventojai, prancūzai ir t.t. 

Negeriančiais Lietuvoje save 
laiko apie penktadalis visų gyvento
jų, iš jų — tik apie 5 proc. vyrų. Anot 
tyrimo, vartojantys alkoholį vyrai iš
geria reguliariai — apie 40-50 proc. 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomi
jos vyrų bent kartą per mėnesį daly
vauja išgertuvėse. 

Tyrimą atlikęs Didžiojoje Brita
nijoje veikiantis Alkoholio studijų 
institutas teigia, kad Europos Są
junga yra daugiausiai geriantis re
gionas visame pasaulyje. Čia vienas 
suaugęs pilietis vidutiniškai per me
tus išgeria 11 litrų gryno alkoholio. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Žurnalis tams paklausus, kaip 
vertina tai, kad derybose dalyvauja 
įtakingas socialdemokratas, artimas 
Algirdo Brazausko bendražygis Juo
zas Bernatonis, apie kurį konserva
toriai nėra labai geros nuomonės, A. 
Kubilius teigė, jog „tai yra tam tikro 
požiūrio demonstravimas". 

Tačiau G. Kirkilas replikavo: 
„Norėčiau tokį įvertinimą užsitar
nauti , kaip J. Bernatonis. Reiškia, 
jog geras derybininkas, jei konserva
toriai jo nenori". Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Kad šuo kepsnio 
nenuneštų. 
•„Apnėštėjimas" nauju 
Seimu? 
•Politinių bėdų turgus. 
•Vasaros renginiai 
gausina ei. biblioteką. 
•Audra. 
•Ak, tos Sekminės! 
•Iš Omaha grįžo prof. 
Clark studentai. 
•Lietuviškas filmas 
užkariauja Ameriką. 
•Ledkalnių medžioklė. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI ST PETERSBURG, FL ] 
VOKIETIJA 

Prof, V. Landsbergis lankėsi 
Vasario 16-osios gimnazijoje 

Vasario 16-osios gimnazija gegu
žės 13 d. minėjo Europos dieną. Ta 
proga mokyklai buvo suteikta teisė 
vadintis "Pilietinės drąsos mokykla, 
mokykla be rasizmo". Sis Belgijoje 
gimęs sąjūdis iškėlė sau tikslą kovoti 
prieš bet kokią diskriminaciją. Lig 
šiol prie jo prisijungė jau 600 mo
kyklų. Viena iš jų - mūsų gimnazija, 
pirmoji lietuviška mokykla. Šio mū
sų mokykloje vykdomo projekto glo
bėjais yra europarlamentarai prof. 
Vytautas Landsbergis ir dr. Wolf 
Klinz. 

Minėjimą atidarė mokinių atsto
vai Selina Strubel ir Audrius Ma
kauskas. Svečius pasveikino gimna
zijos direktorius A. Smitas, kuris 
padėkojo mokytojai dr. Gabrielei 
Hoffmann, kuri šį minėjimą organi
zavo. Po diplomo "Pilietinės drąsos 
mokykla" įteikimo mokiniai diskuta
vo su Europos parlamento nariu 
prof. dr. Vytautu Landsbergiu. Įva
dui jaunesnių klasių mokiniai trum
pu vaidinimu išryškino atskirų tau
tų arba kultūrų sugyvenimo proble-

jis kartu išreiškė viltį, kad Europos 
laukia šviesi ateitis, jei tik ji nenu
sisuks nuo savo principų ir pamati
nių vertybių. Prof. V. Landsbergis 
taip pat pabrėžė, kad ES bus gyvy
binga tol, kol ji bus atvira naujoms 
šalims. Kadangi diskusijose dalyva
vo ir vokiečiai, tai jos buvo verčiamos 
į vokiečių kalbą. Tai darė abiturien
tė Gabrielė Jankūnaitė. 

Minėjimą paįvairino gimnazijos 
saviveiklininkai: tautinių šokių šo
kėjai, choristai ir orkestrantai. 

Po programos grojo mokinių 
kapela, ir svečiai galėjo pasivaišinti 
lietuviškais bei vokiškais skanumy
nais. 

Kitą dieną, t. y. sekmadienį, 
gegužės 14 d., ateitininkų kvietimu 
profesorius Vytautas Landsbergis 
susitiko su lietuviais mokiniais, su 
jais diskutavo, bendravo visą va
karą. 

Gegužės 10 d. Vokietijoje buvo 
minima knygų deginimo diena. Buvo 
prisiminti nacių laikais nukentėję 
vokiečių rašytojai, kaip Bertold 

Europos dienos šventėje kalba prof. V. Landsbergis; jo kalbą j vokiečiu 
verčia mokinys Audrius Makauskas (kairėje). 

kalbą 

mas ir iškėlė klausimą, kiek gali 
išsiplėsti Europos Sąjunga. Dis
kusijose, kurioms vadovavo Audrius 
Makauskas, buvo kalbama apie 
Europos Sąjungos vertybes ir ateitį. 
Profesorius pasmerkė amoralią ES 
vadovų politiką Čečėnijos atžvilgiu, 
taip pat Vokietijos ir Rusijos susi
tarimą tiesti dujotiekį Baltijos jūros 
dugnu, apie tai iš anksto nepranešus 
Baltijos šalims nei Lenkijai. Tačiau 

Brecht, Franz Wefel ir Kurt Tuchols-
ki, o taip pat sovietų laikais nuken
tėję lietuviai rašytojai Tomas Venc
lova ir Vytautas Cinauskas. Išeivijai 
atstovavo poetės Liūnės Sutemos 
eilės. Mokiniai skaitė šių autorių 
kūrybą. Minėjimas buvo papildytas 
muzikiniais intarpais — grojo muzi
kos mokytojo G. Ručio paruošti mo
kiniai. 

V16gim-info 

LIETUVOS DUKTERŲ VEIKLA 

St. Petersburg, FL, Lietuvos Dukterų valdyba 2006 m. Iš kairės: ižd. dr. Birutė 
Kasperavičienė, naujoji pirm. Gražina Viktorienė, buvusioji pirm. Elena Jasai
tienė, vicepirm. Prima Vaškelienė, sekr. Alvitą Kerbeiienė. Valdybai dar priklau
so Genovaitė Osinskienė. 

Praėjo labai darbingi LDD 
(Lietuvos dukterų draugija) sky
riaus metai. Kovo 15 d. suruošėme 
puikią vakarienę su muzikine pro
grama ir loterija. Muzikė Regina 
Ditkienė yra suorganizavusi moterų 
dainos vienetą ir rudenį, atvažia
vusi iš šiaurės, tuoj sušaukia dai
nininkes repeticijoms. Šįmet mūsų 
vakaro metu sutiko padainuoti aš
tuonias gražias lietuviškas dainas. 
Rengėjos ir publika buvo laimingi 
išgirsti taip gražiai skambančias 
dainas. 

Loterijoje, kaip visuomet, buvo 
daug fantų, svečių dovanotų įvairių 
vynų. 

Prieš Velykas net dvi dienas 
vyko naudotų daiktų išpardavimas. 
Daiktai geri, paaukoti žmonių 
išsikeliančių iš namo gyventi į „con-
dominium" butą, ar išvažiuojančių 
gyventi arčiau vaikų. Išpardavimas 
buvo pelningas, papildė mūsų iždą 
šalpai. 

Gegužės 15 d. įvyko metinis vi
suotinis narių susirinkimas. Po visų 
valdybos narių pranešimų, pirmi
ninkė Elena Jasai t ienė paskaitė 
praėjusių metų darbų apžvalgą. 
Paminėjo, kad mūsų skyriuje yra 
95 narės, dvi iš jų įsirašė susirinki
mo dieną. Pranešė, kad šiomis 
dienomis į Lietuvą šalpai yra išveža
ma 5,100 dol. Šelpiame ir čia Ame
rikoje, jei sužinome iš patikimų šal
tinių, kad reikalinga pagalba, sten
giamės visos padėti ir globoti silp
nuosius. 

Pirmininkė pasidžiaugė gražiu 
valdybos ir narių bendravimu per 
paskutinius 4 metus. Padėkojo bu
vusioms ir esančioms valdybos na
rėms ir pareiškė, kad atsisako pir
mininkės pareigų. Nauja pirmininke 
tapo Gražina Viktorienė, kitos val
dybos narės liko tos pačios: vi
cepirm. Prima Vaškelienė, sekr. 
Alvitą Kerbeiienė, ižd. dr. Birutė 
Kasperavičienė ir narė Genovaitė 
Osinskienė. 

E. Jasaitienė pasveikino naująją 
pirmininkę Gražiną ir palinkėjo 
visose geriausio naujose pareigose. 
Gražina padėkojo ir žadėjo toliau 
tęsti šios organizacijos šalpos dar
bus. 

Prof Vytautas Landsbergis po diskusijų su Vasario 16-osios gimnazijos mokiniais l LIETUVIŲ TELKINIAI 
nukelt i j 4 psl 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

THE UTHtiAMiAM WORlO-WtO£ OAILY 

www.draugas.org 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays following Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and |an. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. 
Te».: 773-585-9500 Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
MetamsSl 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSl 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn. $60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant j Lietuvą 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00*1/2 metų$100.O0 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8.30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. 

Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

El-paštas: 
rastine9draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

http://www.draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
http://rastine9draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


DRAUGAS, 2006 m. birželio 8 d., ketvirtadienis 

„APNESTEJIMAS" 
NAUJU SEIMU? 

Tikite ar ne, bet kyla pagrįstų 
Įtarimų, kad valstybėje pradėtas 
naujas Seimas. Simptomai nėra 
visiškai akivaizdūs, tačiau įtarinė
jimus patvirtinančių faktų — aps
tu. Normaliomis sąlygomis — lau
kia 9 mėnesių nėštumo periodas, 
turėsiantis pasibaigti vasario mėn., 
sulig savivaldybių rinkimais. Šian
dieną jau aišku — 9 mėnesiai nebus 
lengvi: gali kilti pagundų ir „abor
tui", gali atsitikti taip, kad „gimdy
mas" bus priešlaikinis ir sunkus. 
Tačiau apie viską iš pradžių. 

Kas tėvas? 

Jau šis klausimas ne iš leng
vųjų, verčiantis sukurti detektyvinių 
tyrinėjimų vertas matricas, tačiau 
tenka pripažinti — visiems labai 
rūpimas ir aktualus. Lengviausia ir 
į t ikinamiausia atrodytų, kad tai 
konservatoriai, kaip tvirtos šeimos 
puoselėtojai, bus tvarkingai „su
planavę" šį vaisių — jų garsus kal
bėjimas apie priešlaikinių Seimo 
rinkimų neišvengiamybę tarsi pa
tvirtintų, kam turėtų priklausyti 
tėvystės teisės. Bet gal čia tik bega
linis jų noras? 

Neatmestina versija, kad tėvys
tės teisės visiškai galėtų priklau
syti ir Darbo partijai, tačiau skirtin
gai nuo konservatorių — šis „kū
dikis" bene bus pradėtas jų visai 
neplanuotai , gerokai anksčiau ir 
visai netyčia — po audringos ir vė
javaikiškos interpeliacijos A. Pau
lauskui. J au šiandieną matyti, kaip 
dėl to imta rūpintis šios partijos 
viduje. Atsakomybe nepanorę dalin
tis V. Muntianas su pasekėjų gru
pele jau nėrė į krūmus ir atsižegno
ja kuo labiau nuo likusiųjų. Nėrė ir 
pagrindinis įtariamasis šio detekty
vo byloje — tik kur kas toliau nei į 
artimiausius krūmus. 

Atsakomybės prisiimti kol kas 
neketina niekas. Ir šalies galva kol 
kas nenori girdėti kalbų apie galimą 
priešlaikinį (Seimą). 

Vystymosi 
periodas 

Kaip žinia, pirmieji trys mėne

siai vaisiaus vystymuisi labai svar
būs. Per juos gali kilti pagundų 
nutraukti šį pradėtą „kūdikį". Nors 
apie tai ir būtų šventvagiška galvoti, 
tačiau ko nepadarysi dėl galimybės 
paskirstyti ES lėšų prioritetus ar 
pabūti dar premjeru. Net ir paties R. 
Pakso būtų galima to paprašyti, — 
ši grupuotė griūvančiai koalicijai 
garantuotų 73 balsus. O gal ir V. 
Muntianas pakeis dar kartą laiky
senos pozicijas? Tačiau — tai tik tuo 
atveju, jei valstybės saugotojai (šiuo 
atveju teisėsauga) nieko blogo ne
nustatytų Darbo partijos pradė
tuose tyrimo reikaluose. 

Aišku viena, kad konservatoriai 
bandys visais įmanomais būdais 
sergėti, kad kas nesikėsintų į „ne
išvengiamą kūdikį — priešlaikinį 
Seimą": kirs per rankas vienam 
ministrui (paradoksalu — bet svei
katos), kirs kitam bei pagrūmos, 
kad nekultūringai elgias, o galiau
siai įpykę — surengs viešą ultra
garsą (vyriausybei) prieš visuome
nę, kuri dar nepastebi nėštumo 
požymių. Panašu — po šito veiksmo 
gali krūptelėti daug kas — tars i 
nebėra ko slėpti, tačiau tam t ikras 
gėdos jausmas visgi kyla... o gal ir 
ne...? 

Kas bus, 
je i . .naujagimis" nepateis ins 

lūkesčių? 

To bene labiausiai šiandieną 
bijomasi. Ir ką paskui su tokiu dary
ti? Negi vėl tampysies ar kokio 
„draugiško ir paslaugaus" kaimyno 
globai perleisi? 

Šito bijoti nereikėtų — jei vai
sius vystysis sveikoje aplinkoje, 
nebus jam per prievartą brukamas 
populistinis „dopingas" — gal pa
galiau ir sulauktume tokio, kokio ir 
norime. Šiandienos apklausos rodo, 
kad visuomenė nenori „netyčiuko" 
— panašu, kad prasideda neigimo 
stadija: ne, tik ne tai... to atsitik
ti negali... tik ne mums... Kaip ten 
bebūtų — viskas mūsų pačių ran
kose. 

Mindaugas Lingė 

DANUTE B1NPOKIENE 

Kad šuo kepsnio 
nenuneštų 

Dabar Lietuvos vidaus poli
tikoje populiariausias žodis 
— koalicija (nors jis taip pat 

skolinys, bet šiuo atveju, atrodo, 
a t i t inka susidariusią padėtį ir pa
kaitalo neverta ieškoti). Pasi trau
kus iš pareigų ministrui pirminin
kui ir visiems kitiems jo kabineto 
nar iams, partijos skuba grupuotis, 
ieškoti bendraminčių (besidai
rančių į aukš tas valstybės valdžios 
vietas), kad įgytų didesnę jėgą ir 
pasiektų, ko siekia. 

Koaliciją stengiasi sudaryti 
dešinieji, skubiai savo koalicijai 
partnerių ieško kairieji, o prieš 
akis — didysis laimėjimas: kas 
užims tuščią ministro pirmininko 
vietą, kas užpildys įvairių minis
terijų kėdes. 

Kad politinės partijos, iki šiol 
t ik vienos k i tas kaltinusios ir besi
s tengusios sumenkin t i , taikiai 
kalbasi — geras ženklas. Gaila, 
kad tų pokalbių temos yra visgi 
daugiaus ia savanaudiškos . Ka
dangi pagrindinis tikslas yra pa
tekti į aukš tas valdžios pareigas, 
kaip tos pareigos bus atliekamos, 
kokią naudą iš to turės valstybė ir 
jos gyventojai, kol kas nekalbama 
(juk čia ne rinkimai, kur reikia 
privilioti balsuotojus, j iems paža
dant aukso kalnus). Lietuvos poli
t inėms partijoms tebegalioja tai
syklė: kaip galiu iš valstybės pa
sinaudoti, užuot — ką galiu savo 
valstybei, savo tėvynei duoti. 

Įdomu stebėti tų besiformuo
jančių koalicijų grupuotes: ką kuri 
būtinai tikisi savo pusėn patrauk
ti, ko iš tolo kratosi. Deja, pasi
skirstymas kol kas jokių staigme
nų nežada — ta ip buvo per šešioli
ka nepriklausomybės metų, taip 
yra ir dabar. Visgi verta pastebėti, 
kad kai kurios partijos, atrodo, 
ankstyvojoje koalicijų sudėtyje 
nefigūruoja (tiesa, jos Seime turėjo 
mažai įtakos, mažai vietų, tad gal
būt visai logiška besiformuojan
čioms koalicijoms į tas mažumas 
nekreipti dėmesio). 

Vyks tan t t a m persigrupavi-
mui, norom nenorom daugiau dė
mesio pradedame kreipti į dabar
tinius partijų bei jų frakcijų pava
dinimus. O jie iš tiesų stebina: 
kaip gali Lietuvos partijos pasi

rinkti tokius „nepatogius" vardus? 
Daugiausia tai sudurtiniai daik
tavardžiai, kuriuos nelengva nei 
ištarti, o juo labiau — atsiminti 
(galbūt dėl to ir partijų veikla nėra 
sėkminga). Štai keletas pavyz
džių: liberaldemokratai, socialde
mokratai, Pilietinės demokratijos 
partija, Darbo partija (pastarosios 
vadovas laikinai iš jos išsijungęs 
ir, atrodo, nelabai rūpinasi savo 
sukurtos, neseniai dar tokios „ga
lingos" partijos dabartimi ar ateiti
mi), liberalcentristai, valstiečiai 
l iaudininkai, Tėvynės sąjunga 
(konservatoriai), Naujoji sąjunga, 
liberalų sąjūdis ir t.t. (Beje, kur 
krikščionys demokratai —jaunieji, 
senieji, naujieji ar dar kiti?) Per
žvelgus tuos sąrašus, net sunku 
atspėti, kurie dešinieji, kurie kai
rieji, kas svyruoja šių dviejų vi
duryje. 

Kai kurių partijų vadai jau pa
sirašė koalicijos sutartis, kai kurie 
dar dairosi partnerių, kad susi
darytų didesnė jėga. Girdėti gandų 
(ko gero — jie tikri), kad iš Briu
selio grįžta prof. Vytautas Lands
bergis, buvęs Tėvynės sąjungos va
dovas. Ar jo įtaka dar bus veiks
minga (o ją visokiais būdais steng
tasi sumenkinti ir patį V. Lands
bergio asmenį suniekinti), kad 
pavyktų dar kartą „išgelbėti Lie
tuvą" kaip Sąjūdžio laikais? 

Ne taip seniai buvo siūloma iš 
visų partijų, kurioms dar rūpi Lie
tuvos ateitis, sudaryti „vaivorykš
tės koaliciją" (galbūt pagal Ame
rikos „Rainbovv Coalition"?). Tai iš 
dalies buvo ir prez. V. Adamkaus 
siūlymas, tačiau konservatoriai 
(su Andriumi Kubiliumi priešaky
je) atsisakė į ją jungtis. Dabar kal
bama apie Proveržio koaliciją, 
kurią būtent siūlo tie patys kon
servatoriai ir tas pats jų pirmi
ninkas . Nelabai aišku, ką tas 
„proveržis" reiškia — turbūt tai 
šmaikš tus pavadinimas, kuriuo 
t ikimasi „prasiveržti" pro dar-
biečių ir apskritai kairiųjų gretas 
tiesiai į Vyriausybę? 

Tačiau šiuo atveju netiktų 
drožti per ilgą iešmą, nes „kepsnį" 
gali nusinešti vėl kažkoks, iš kaž
kur atlydęs šuo. Sudaryti naują 
vyriausybę laikas juk ribotas. 

POLITINIŲ BĖDŲ TURGUS 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Kitose šalyse gyvenę lietuviai 
pastebi, kad mūsų tautiečiai pasi
žymi didesniu gailestingumu nei 
kitataučiai. Gailestingumas - dory
bė, jausmas, atsiliepiantis į kitus 
žmones ar gyvūnus ištikusią ne
laimę, skat inant is j iems padėti. 
Žiūrime per Lietuvos televiziją 
Editos Mildažytės vedamas laidas 

Bėdų turgus" ir žavimės mūsų 
tautiečių gailesčiu nelaimės ištik
tiems žmonėms, patys to jausmo 
pagauti skambiname pagalbos tele
fonais, aukojame litukus. Gatvėje ar 
prie bažnyčių aukojame, dažniausiai 
visiškai be reikalo, tariamiems elge
toms centus ar litukus. Užuojauta 

reiškiame nuo valstybės lovio nus
tumtiems politikams, o, atėjus rinki
mams, vėl iš gailesčio už juos balsuo
jame. 

Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę, regis, komunistų, vakarykščių 
prievartautojų neturėjome prileisti 
nei prie valstybės turtų, nei prie jos 
valdymo. Tačiau tarę, kad, nors jie 
yra niekšai, tačiau - mūsų broliai, 
j iems iš gailesčio nepasakėme 
„stop!" O jie, tuo pasinaudoję, kaip 
siurbėlės įsisegė į tautos kūną, tapo 
visavaldžiai, didelių turtų savinin
kai, milijonieriai, mokesčių mokė
tojų pinigų švaistūnai savo hedonis
tiniams poreikiams tenkinti . Čia 
dera skaitytojui priminti t rumpą 
pasakaitę apie žmogų ir gyvatę, kuri 
vaizdžia; a t:-p; r. d i susiklosčiusią 

padėtį Lietuvoje. 
Šalčiui spaudžiant , žmogus už

t iko leisgyvę, baigiančią sušalt i 
gyvatę. Išgirdo iš jos stingstančių 
nasrų lemenimą: 

— Žmogau, esi žmogus, esi gai
lest ingas, a tš i ldyk mane, neduok 
pražūti — sušalti . 

Pagailėjo žmogus gyvatės, įsi
dėjo į užantį, atšildė. Atšilusi gyvatė 
iškar t kirto žmogui ir čia pat pasi
aiškino: 

— Kita ip elgtis negaliu, esu 
gyvatė. 

Paminėtuose E. Mildažytės „Bė
dų turguose" gailestingi žmonės lab
daros būdu nuperka" nelaimėlių 
bėdas. Politiniai verteivos, buvusi 
komunist inė part inė nomenklatūra 
savo ta r iamas bėdas per mokesčius 

žmones išpirkti priverčia. O tų bėdų, 
t ikrų tautos negandų, ypač pas
taruoju metu, itin apstu. Kai keičiasi 
ministrai , nueinantiesiems reikia 
mokėti šimtatūkstantines išeitines 
pašalpas, ne mažesnių sumų pri
reikia ateinančiųjų „apsiplunks-
navimui". O jei griūva visas mi
nistrų kabinetas ar išyra seimas, — 
paprastas žmogus „apšukuojamas" 
skaudžiai. 

Klydome tardami, kad niekšų 
gauja - komunistinė nomenklatūra 
- yra mūsų broliai. Ji veikiau -
atšildyta gyvatė. 

Šių dienų politinė sumaištis -
tikras politinių bėdų turgus - turėtų 
atverti žmonių akis ir ausis, padėti 
atsikratyti gailestingumo, kur jis 
žalingas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
SUNNY HILLS, FL 

Vasaros laikotarpio renginiai 
gausina elektroninę biblioteką 

DIENĄ MOTINŲ GARBEI 
Kad ji šiemet buvo gegužės 14 

d., aiškinti nereikia. Tą dieną gyvas 
ir m i rus i a s mot inas minėjo visa 
Amerika ir daug kitų pasaulio kraš
tų. Minėjome ir mes, vis mažėjantis 
Sunny Hills lietuvių telkinėlis. 

Tą saulėtą rytą raiškiai motinas 
pr is iminė Šv. Teresės bažnyčioje, 
klebonas monsinjoras Francis Szczy-
kutowich, jų garbei paskyręs visą 
ilgą pamokslą. O Mišių maldoms ar
tėjant į pabaigą, vargonininkei Ge
nutei Beleckienei akompanuojant, 
Alė Žebertavičienė solo atliko giesmę 
„Marija". Mišiom pasibaigus, mon
sinjoras Francis visas moteris pa
kvietė ateit i prie altoriaus ir pasi
imti po tradicinę jo dovaną — gėlę, šį 
kar tą po kvepiantį gvazdiką. 

Pavakary, trečią valandą, rin
komės į Šv. Teresės parapijos salę, 
kur LB apylinkės vardu įvyko mo
tinų garbei pobūvis. Jo programai 
vadovavo ir labai aktyviai progra-
mon jungėsi renginių vadovė Alė 
Žebertavičienė. 

Patys pirmieji jos žodžiai pub
likai buvo t irada: p l o t i n a , mama, 
mamytė , motulė, motinėlė"... ir dar, 
ir dar... Po kelių jautr ių sakinių mo
t inų garbei uždegti žvakę buvo 
paprašytas žvalus paauglys berniu
kas Sean Bagužis. Vadovės pakvies
ti, visi susikaupėm tyliai maldai už 
mi rus ias mot inas . Kun. Izidorius 
Gervila sukalbėjo, kaip visada, jaut
rią invokacinę maldą. 

Prasidėjo meninė minėjimo da
lis, kurią pamainom atliko du vyrai 

ir dvi moterys. 
Pirmasis buvo aktorius Vincas 

Žebertavičius. Jis perskaitė daugelio 
mėgstamo, jau seniai girdėto Antano 
Miškinio liūdną eilėraštį, gal, tar
čiau, baladę ar elegiją „Pasimatymai 
su motina". Po jo gyvai skardėjo so
listės Alės daina „Šilagėlės mamai". 
Bronė Nakienė deklamavo Alės 
Rūtos eilėr. „Motinos žiedas". Vėl 
Alės solo daina — „Rožės motinai". 
Jimmie Lewis (angliškai) deklamavo 
savo sukurtą eilėraštį „Ieenos" (savo 
žmonos) motinos garbei. Vėl Alės 
solo „Motinų valsas..." Dar kartą 
Bronė, su nežinomos autorės eilėr. 
„Mano motina", ir dar Alės bene trys 
dainos. 

Paskutinį žodį tarė LB Sunny 
Hills apyl. valdybos pirm. Jurgis Sa-
vaitis. Per porą minučių jis nusakė 
Motinos dienos atsiradimą Ameri
koje, Lietuvoje, pasaulyje. Jo žodis 
turėjo būti programos prologu, ne 
epilogu, bet taip išėjo dėl susipanioji-
mo, už ką Alė atsiprašė. 

Nereikia beaiškinti, kad progra
ma publiką nepaprastai pradžiugi
no. O publikos buvo apie 40, nors 
galėjo būti truputį daugiau. 

Buvo ir labai gausios vaišės, 
kurias per keletą dienų paruošė 
vis t a pati LB renginių vadovė Alė. 
Beje, kai šis rašinys pasieks skaity
tojus, Alė su Vincu jau bus keliems 
mėnesiams išvykę į Detroit apy
linkę. 

Alfonsas N a k a s 

Mot inos dienos programos atlikėjai. Iš kairės, j immie Lewis, Bronė Nakienė, Alė 
ir Vincas Žeber tav ida i . 

Svoris didėja ir dėl miego trūkumo 
šsimiegančios moterys ma- miegantys žmones daugiai Neišsimiegančios moterys ma 

žiau valgo, bet greičiau storeja. 
Moterys, naktį miegančios pen

kias a r mažiau valandų, turi ants
vorį a rba yra nutukusios. Amerikos 
moksl in inkai , ku r i ems vadovavo 
Sandey Patel , nus ta tė , jog svoris 
kaupiasi nepaisant sąlygiškai ne
didelio suvartojamo maisto kiekio. 

Mokslininkai stebėjo 70,000 vi
dutinio amžiaus moterų, kurios da
lyvavo slaugytojų sveikatos tyrime. 
Jo dalyvės 16 metų kas dvejus metus 
tikrino savo svorį. 

Paaiškėjo, kad per tą laiką mo
terys , kur ios miegojo penkias ir 
mažiau valandų, priaugo 15 kg — 32 
proc. dažniau nei kitos. Be to. jos 15 
proc. dažniau nutukdavo 

Anksčiau manyta, kad svorio di
dėjimas susijęs su tuo, kad neišsi-

miegantys žmones daugiau valgo. 
Tačiau paaiškėjo, jog taip nėra. „Iš 
tikrųjų jie valgo mažiau, — sakė S. 
Patel. — Tai rodo, kad apetitas ir 
dietos neturi įtakos moterų, kurios 
mažiau miega, svorio didėjimui". 

Mokslininkai spėja, kad miego 
trukmė veikia metabolizmo greitį. Stin
gant miego lėtėja medžiagų apykai
ta, todėl lėčiau deginamos kalorijos. 

Kita galima priežastis — suma
žėjęs kasdieninis fizinis aktyvumas. 
Neišsimiegojęs žmogus daugiau sėdi 
nei stovi ar juda. „Galima aiškinti 
taip: jeigu jūs miegate mažiau, tai 
mažiau ir judate, todėl sudeginate 
mažiau kalorijų", — aiškino S. Patel. 

Tyrimo rezultatai buvo pas
kelbti tarptautinėje Amerikos pul-
monologų draugijos konferencijoje 
San Diego, CA. „Klaipėda* 

Renginių vasaros laikotarpiu 
gausa turtina Mokslinės elektroni
nės bibliotekos išteklius. 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
tęsia bendradarbiavimą su Lietuvos 
liaudies kul tūros centru (LLKC), 
kuris organizuoja eilę etnografinių ir 
švietėjiškų renginių. LLKC eBiblio-
tekai yra pateikęs naujus projektus: 
Kupole Rože (Sekminių—Joninių 
dainuojamoji t au tosaka) ir Šoks 
broliukai šokinį (Aukštaitijos, Su
valkijos, Dzūkijos bei Žemaitijos 
liaudies šokių muzika). Šie puikūs 
projektai yra lietuvių liaudies pavel
do atspindys. J ie ugdo tautinę savi
monę, skat ina nepamiršt i savo 
šaknų ir perduoti tautos tradicijas 
ateinančioms kartoms. 

Primename, kad šių metų gegu
žės 13-20 dienomis Mokslinė elek
troninė biblioteka eLIBRARY.LT 
dalyvavo Rusijos Mokslinės elektro
ninės bibliotekos eLTBRARY.RU su
rengtoje Vll-oje tarptautinėje moks
linėje—praktinėje konferencijoje 
„SCIENCE ONLINE: elektroniniai 
informaciniai ištekliai mokslui ir 
švietimui" Budvoje (Juodkalnija). 
Konferencijoje buvo nagrinėjamos 
aktualios nūdienos temos, susijusios 
su žinių vadyba ir informacinių iš
teklių valdymu, informaciniais iš
tekliais mokslo tyrimams, aukšto
sioms technologijoms ir medicinos 
sritims, informaciniu aprūpinimu ir 
inovaciniais mokslo, švietimo ir 
verslo procesais, elektroninių ištek
lių naudojimo prakt ika leidybos, 
švietimo ir verslo srityse. Mokslinė 
elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT 

parengė pranešimą „Mokslinė elek
troninė biblioteka kaip kovos su pla
giatu priemonė", kuris sulaukė dide
lio specialistų susidomėjimo ir atga-
sio. Pranešimo teksto lietuvišką ir 
rusišką versijas galima rasti bib
liotekoje eLIBRARY.LT. 

eBiblioteka pristato naują pro
jektą „Pasaulio šalių pristatymas 
(World countries presentation)", ku
rio tikslas - papasakoti Lietuvos 
visuomenei ir visai pasaulio lietuvių 
bendruomenei apie įvairias pasaulio 
šalis, jų kultūras. Viena iš pirmųjų į 
šią iniciatyvą atsiliepė Kanados 
ambasada Lietuvoje, tad šiuo metu 
eBibliotekoje galima susipažinti su 
pirmąja šalimi Kanada. 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
tęsia pradėtą bendradarbiavimą su 
leidykla „Versus aureus". Artimiau
siu metu ji praturtės naujais leidyk
los pateiktais humanitarinių mokslų 
leidiniais, kurie sudomins ne tik 
skaitytojus, bet ir specialistus už
sienyje. 

Džiaugiamės vis labiau gausė
jančiu skaitytoju ratu ir kviečiame 
susipažinti su nuolat pasipildančiais 
ištekliais. Bibliotekoje apsilankė 
skaitytojai apie 168 tūkst. kartų, iš 
jų nuolatinių beveik 7 tūkstančiai. 

Alg i rdas Aušra 
VšĮ Baltijos visuomeninis 
informacinių technologijų ir 
švietimo centras, direktorius 
Telefonas: (8-5) 248-1536, 
faksas: 248-1629, 
mob. tel. 8-699-16184 
EI.paštas: info@elibrary.lt 

Airijos kelio ženklai — ir kitataučių kalba 
Vingiuotuose Airijos priemiesčių 

keliuose netrukus turi atsirasti kelio 
ženklų latvių, rusų ir lenkų kalba. 
Iniciatyvos tikslas — išeiviai iš Rytų 
Europos turi nepamiršti , kad judėji
mas vyksta kairiąja kelio puse, o 
gerti prie vairo negalima. 

Tokių priemonių siekia pagrin
dinė opozicijos partija. 

Šį pasiūlymą iškėlė Jungtinės 
Airijos partijos atstovas, atsakingas 
už saugumą keliuose, kadangi neri
mą kelia didelis šimtų tūkstančių 
imigrantų, dirbančių šalis mėsos 
kombinatuose, statybose ir maisto 
pramonės įmonėse, mirtingumas. 

Remiantis balandžio vidurio duo
menimis, iš 125 žmonių, žuvusių 
Airijos keliuose, 19 buvo išeiviai iš 
Rytų Europos. 

Per Didįjį penktadienį ketur i 
lenkų imigrantai žuvo, kai jų auto
mobilis įsirėžė į sunkvežimį. 

Vasarį vienas lietuvis ir keturi 
latviai žuvo kaktomuša susidūrus 
dviem automobiliams Doungale. 

„Beveik ketvirtadalyje kelių eis
mo įvykių dalyvauja imigrantai, — 
pasakė spaudos sekretorius Niek 
Miller. — Iš dalies tai susiję ne su 
tuo, kad jie važiuoja ne ta kryptimi, 
o su tuo, kad jie vairuoja neblaivūs. 
Jie klaidingai mano, kad jie čia 
nesugaunami". 

„Mes pasiūlėme pastatyti kelio 
ženklus latvių, rusų ir lenkų kalba. 
Jau yra ženklų ir prancūzų bei vokie
čių kalba, įspėjančių apie eismą kai
riąja puse. Atsakymo iš Transporto 
departamento kol kas negavome". 

Neseniai suformuota Airijos ke
lių saugumo valdyba jau nagrinėja ga
limybę išversti kelių eismo taisyklių 
brošiūras į Rytų Europos šalių kalbas. 

Praėjusiais metais Airijoje ava
rijose žuvo 400 žmonių. BNS 

Ligos plinta per adatas 
Europos Sąjungos deputatai sie

kia apsaugoti medikus nuo užsikrė
timo susižalojus adatomis. 

Apie milijoną žmonių kasmet 
susižaloja adatomis. Netyčia įsidū-
rus užkrėsta adata, galima užsikrėsti 
daugiau kaip dvidešimčia pavojingų 
per kraują plintančių virusų, įskai
tant hepatito B ir C, taip pat Žrv 
virusus. Tai dažniausiai susižaloja 
slaugos darbuotojai ir gydytojai, ta
čiau pavojus kyla ir kitam medici
nos personalui. 

Daugumos susižalojimų adato
mis galima išvengti patobulinus švie
timą, pagerinus darbo sąlygas ir nau
dojant saugius medicinos instru
mentus. 

Todėl ES deputatai siūlo, kur 

įmanoma, naudoti saugias ir veiks
mingas sistemas siekiant sumažin
ti įprastų kateterių naudojimą, pvz., 
veninius nuolatinius kateterius. 
Neturi būti naudojama daugkartinių 
adatų gaubtuvėlių. Panaudotos ada
tos ir kiti aštrūs instrumentai turi 
būti išmesti į specialius talpintuvus, 
o kai jų nėra — į darbuotojo atsineš
tą vienkartinį indą, kuris po to būtų 
išmestas į klinikinių atliekų dėžę. 

Medicinos darbuotojai turi būti 
mokomi naudoti adatas ir kitus ašt
rius instrumentus, darbo vietose turi 
būti iškabintos taisykles šia tema. 
Su adatomis bei kitais aštriais medi
cinos instrumentais dirbantiems žmo
nėms turi būti rekomenduojama pa
siskiepyti nuo hepatito B. BNS 

mailto:info@elibrary.lt
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A U D R A 
ALBERTAS KANAIT1S 

Nuo laivo denio galbūt paskutinį 
kartą žvelgiu į saulės spinduliuose 
gulinčią Genovą. Darosi kažkaip 
liūdna palikti kraštą, kur gyvenau, 
studijavau daug metų, kur pažinau 
žmones, kur turėta daug draugų, 
kur pasiruošiau ateičiai. Matyt, liki
mo lemta, likimo ranka... 

Laivas didelis, kur apie 1,000 
keleivių plauks per Atlanto van
denyną į skirtingus Pietų Amerikos 
kraštus pradėti naują gyvenimą. 
Visi keleiviai, beveik visi, benamiai, 
be tėvynės, niekam nereikalingi DP. 
Mano šeima: nėščia žmona ir aš. 
Keletas lagaminų — visas mūsų 
žemiškas turtas, bet turime viltį, 
kad į geresnį ir pastovų gyvenimą 
žengiam. 

Laivas pilnas žmonių ir dar eilės 
laukia. Dar tik dvi dienos ir paju-
dėsim į nežinomą ateitį. Dar tik dvi 
dienos... 

Žiūriu į tolimą horizontą, kur 
dangus ir vanduo susilieja, kur saulė 
pamažu skęsta, kur jos šešėliai 
darosi ilgesni... 

Naktis. Sėdžiu su žmona ant 
denio. Tylim. Vėsoka. Mėnulis lyg 
didelė lempa šviečia, pasislepia tarp 
debesų ir vėl atsispindi ant vandens. 
Miestas miega, visi miega ir mes 

pradedam snausti. Užmiegam. 
Anksti rytą laivas pajuda, palieka 
uostą ilgai kelionei. Denis pilnas 
žmonių, nėra triukšmo. Sudie Euro
pa! Ar vėl grįšim kada? Nežinia. 

Pietūs. Valgis geras, užtektinai. 
Kiekviena šeima turi stalą su kita 
šeima. Susipažįstam. Vokiečių kil
mės medicinos daktaras ir jo žmona. 
Malonūs, bet nekalbūs, atrodo, bijo, 
nepasitiki. 

Laivas praplaukia Prancūzijos 
pakraštį, artėjam prie Ispanijos 
krantų. Gibraltaras. Užtrunkam 
gana ilgą laiką ir... Atlanto vandeny
nas, kur prasideda ilga kelionė. 
Paskutinis uostas Ispanijoje — Ca-
diz (Kadiz), kur į laivą krauna mais
tą, vandenį, daržoves... Apie dvi sa
vaites matysim tik vandenį ir dan
gų-

Gaunam leidimą keliom valan
dom palikti laivą ir apžiūrėti netoli 
uosto esantį Cadiz. Gatvės perpildy
tos rėkiančių, bėgančių, skubančių. 
Nedaug gali pamatyti, bijom pa
klysti, nemokam kalbos. Grįžtam į 
laivą. Miestas nuo laivo geriau ma
tyti, nėra spūsties, nepaklysim. Ant 
denio žmonės vaikšto, sėdi, šildosi 
saulėje, kalbasi. Laivas — didelis 
miestas, kur girdi skirtingas kalbas, 
matai skirtingus žmones... Girdžiu 
kalbant vokiškai, rusiškai, prancū

ziškai — kalbų mišinys. Kiekvienas 
turi savo džiaugsmus, vargus, 
skausmus ir visi esame Dievo vaikai. 
Pamažu pradedam vienas kitu 
pasitikėti, pamažu... 

Šeštadienio vakaras. Du kino 
teatrai rodys filmą apie koncent
racijos stovyklas, nacių žiaurumus. 
Dauguma nežiūrės filmo, dauguma 
praleido laiką kentėdami, dauguma 
(laive) nenori antrą kartą išgyventi 
baisios tragedijos. 

Salė beveik tuščia. Baisūs vaiz
dai ekrane. Nežmoniška. Bjauru 
žiūrėti. Paliekam. Po vakarienės su 
daktaru diskutuojam apie filmą... 
Čia jis atveria savo šeimos istoriją. 
Gimęs netoli Berlyno, turtingų tėvų 
sūnus, baigė mokslą — medicinos 
daktaras. Sukūrė šeimą. Gyvenimas 
geras. Laimingi, patenkinti, bet ne 
per ilgai. 

Šeima didėja, žmona pagimdo 
dvynukus — duktė ir sūnus. Naciai 
pradeda persekioti žydus. Daktaras 
— žydas. Žydai suvaromi į getus, jų 
turtas konfiskuojamas. Laikas bėga, 
getai uždaromi. Duktė ir sūnus 
atskirti nuo šeimos, išvežami į neži
nomą lagerį. Daktaras ir žmona — 
Auschwitz, kur, sąjungininkų išlais
vinti, vėl grįžta į naują gyvenimą, 
ieškodami dukters. Čia sustoja. Tyli. 
Nemini sūnaus. Baisi tragedija, 
baisu klausytis daktaro žodžių, bai
su... 

Žiūrėk, jau vakaras. Juodi debe
sys dengia dangų, anot kapitono, 

artėja didelė audra. Darosi labai 
tamsu, bangos didėja, vėjas pradeda 
kaukti, blaško laivą. Įsakymas 
palikti denį — visiems į laivo apačią. 
Pirma Atlanto audra. Riksmas. Mo
tina ieško vaiko, kuris žaidė ant 
denio. Ieškom. Nerandam. 

Lietus, žaibai. Audra siaučia vi
su įnirtimu. Baimės jausmas, keista 
savijauta. Slenka valandos ir mes 
vis dar laivo apačioj. Oras bjaurus. 
Pavojus didelis. Girdim sirenas, lai
vo pavojaus kaukimą... Visą naktį 
laivas blaškomas, visa naktis be 
miego, visą naktį motina šaukia, ne
randa sūnaus. 

Elektros lemputės žybčioja, už
gęsta — tamsu, šviesa. Atlantas rodo 
savo jėgą, pyktį. Švinta. 

Atrodo, kad laivas pamažu juda, 
blaškymas sustoja. Leidžia į denį, 
kur matom saulę, mėlyną dangų. 
Staigi audra, staigiai praeina. Lai
vas artėja prie mažos salos (olandų), 
kur vėl bus prikrautas. Stiprus ben
zino kvapas, maži namukai pakran
tėje, apsodinti gėlėmis. Labai tvar
kinga, švaru. Uoste beveik nema
tyti baltų, vien tik juodaodžiai. 
Krauna kurą, alyvą, vaisius, tikrina 
žalą. 

Ir vėl ieškom vaiko, 4 metų 
berniuko. Visur žiūrėta, visur tikrin
ta. Belieka tik gelbėjimo valtys. 
Paskutinė valtis, paskutinė viltis. 
Valtys uždengtos brezentu, ši pas
kutinė — pusiau. Vaikas susirietęs, 
kaip katinas, ramiai miega... 

Baigėsi 1944 metų rugsėjis, dienos darėsi vis 
šaltesnės ir lietingesnės. Sulytus rūbus jau 

nebuvo galima greitai išdžiovinti. Be to, palapinėje 
buvo drėgna, net patalynė sudrėko ir darėsi ne
maloni miegoti. Mudu su Juozuku pradėjome ko
sėti. Tėvai ėmė galvoti, kad reikia ieškoti kur nors 
apsigyventi pas ūkininką troboje. Tuo labiau, kad 
dėdė Vaitiekus su šeima persikėlė gyventi pas gi
minaitį Dominyką Kurnėtą į Pavištyčio kaimą. Po 
ilgų ieškojimų laikinai gyventi priėmė Kurtinaičiai 
Norvydų kaime. Jie perleido kambarį, kuriame bu
vo trys lovos. Dar pastatė dvi lovas, atvežtas iš Gra
žiškių. Šiame kambaryje sutilpo visa mūsų šeima ir 
Kanslerienė s"u sūnumi Vytautu. Kazimieras įsitai
sė miegoti ant tvarto šiene. Virtuvėje šeimininkai 
leido išsivirti valgį ir išsikepti duoną. Kurui malkas 
rinkome Norvydų miške. Karves ir avis su Vytu ga
nėme prie Norvydų miško esančiame raiste, o nak
čiai jas pririšdavome kieme prie tvarto. Iš ankstes
nės mūsų gyventos stovyklos „Gojelio" parvežtas 
kiaules laikėme garde už tvartų. Pašarus gyvu
liams Tėvelis vežė iš Gražiškių namų, nors tai buvo 
labai rizikinga, nes dažnai ant mūsų lauko spro
ginėdavo rusų artilerijos sviediniai. Be to, Tėtis, ri
zikuodamas savo gyvybe ir arkliais, sugebėjo pasėti 
tėviškės laukuose apie 2 ha rugių. Paskubomis iš
barstė rugių sėklą ant pūdymo suartos dirvos ir 
šiaip taip ją apakėjo. Jis tikėjosi, kad kas pasėta, 
turi užaugti, praėjus frontui gali būti per vėlu sėti 
rugius, nes neaišku buvo, kiek vokieftai sugebės 
išsilaikyti. Pasėt tai pasėjo, bet pjauti jų jam jau 
nereikėjo. 1945 m. rudenį jų pjovimą organizavo 
Mamytė. Rugiai labai gražiai užaugo, tačiau juos 
nupjovus 3 gubas (apie 60 pėdų) per prievartą pa
siėmė ant mūsų lauko gyvenantis nuomininkas 
Snapkauskas, nes jam sovietinė Gražiškių vals
čiaus valdžia buvo atmatavusi prie jo namo žemės 
iš mūsų tėviškės, į kurią įėjo ir dalis rugių pasėlio. 

Nežinau, iš kur mūsų Mamytė sužinojo, kad jos 
tėvai ir seserys, išbėgę iš namų Jakiškių kaime, 
apsigyveno Kaupiškių kaime pas Pricevičius. Ji la
bai norėjo juos aplankyti. Vieną ankstyvą spalio 
pradžios rytą pasiėmusi Juozuką ir mane, pėsčio
mis iškeliavome į Kaupiškius ieškoti Aleksų šei
mos. Pasiekę Vištytį, pasukome keliu, einančiu į 
Kybartus. Nežinojome, kur yra Kaupiškių kaimas. 
Tik po didelių ieškojimų suradome artimuosius. 
Tai buvo didelis džiaugsmas: susitikti ir pasi
kalbėti. Susėdusios seserys Marija, Adelė, Eugenija 
ir mūsų mamytė Onutė ilgai kalbėjosi. Aš su Juo
zuku taip pat šalimais prie šiaudų kūgio sėdėjome, 
nes po kelior.es buvome pavargę. Namo kambaryje, 
lovoje, gulėjo močiute Uršule Aleksiene, kuri sirgo 
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ir iš lovos nesikėlė. Su ja Mamytė pasikalbėjo 
atėjusi į kambarį, tai buvo paskutinis jų pasimaty
mas, nes Močiutė mirė išvažiavusi į Vokietiją 1944 
m. lapkričio 23 d. Regenvaldo (Resko) miesto ligo
ninėje, ten kapinėse buvo palaidota. Mūsų apsilan
kymo metu senelis Jonas Aleksa ir tetos Adelės vy
ras Ignas Pečenkis buvo išvykę į Jakiškius parsi
vežti kai kurių daiktų. Po kelių dienų senelis Jonas 
aplankė mus Norvyduose. Pasivaišinę ir pasikalbė
ję išsiruošėme atgal į namus. Saulė jau ėjo vakarop, 
mes labai skubėjome, kad iki sutemų suspėtume 
pasiekti Norvydų kaimą. Juozukas labai pavargo. 
Visa laimė, kad į Vištytį važiavo vokiečių kareivių 
mašina, tai jai sustojus, vienas lietuviškai kalban
tis kareivis paklausė, kur mes einame. Mamytė pa
sakė, kad einame į Vištytį, tai jie mus paėmė pavė
žėti. Kareivėlis papasakojo, kad jis gyveno Alytuje, 
mokėsi Kauno universitete. Kalbantis nė nepajuto
me, kaip atsidūrėme Vištytyje. Iš čia laimingai pasie
kėme Norvydus, dar saulei esant ant dangaus. 

Spalio mėnesio pirmoje pusėje kiekvieną dieną 
skraidė „kukurūzninkai", kurie apšaudydavo 

keliais važiuojančias vokiečių karines mašinas. Vo
kiečių lėktuvai kažkur buvo dingę, todėl rusų lėk
tuvai drąsiai skraidė ir žvalgė vokiečių užfrontės 
teritoriją. Sovietinius „kukurūzninkus" kartais 
apšaudydavo už Kurtinaičių sodybos, Norvydų miš
ke įsikūręs vokiečių užfrontės dalinys. Šiame dali
nyje buvo apie 60 senyvo amžiaus vyrų, kuriems 
vadovavo jaunas leitenantas. Kartais po užsiėmi
mų, vakare, jis ateidavo pas Kurtinaičius pasikal
bėti, kadangi jų dukra Teresė gerai kalbėjo vokiš
kai. Jis pasakojo, kad po visuotinės mobilizacijos 
paskelbimo Vokietijoje buvo paimtas iš Berlyno 
universiteto ketvirto kurso, pasiųstas į karininkų 
kursus, išlaikė egzaminus ir gavo leitenanto laips
nį. Fronte jam neteko būti ir jis labai jaudinosi, 
kaip reikės eiti į apkasus. Kareivių apmokymą vyk
dė parako ragavę puskarininkiai. Kiekvieną rytą, 
kai išvarydavome karves į pamiškės raistą, jauna
sis leitenantas su dviem išrikiuotais būnais ka
reivių praeidavo pro šalj į Norvydų miške įrengt3 
apmokymo poligoną. Iš tolo sklido kariška dama 

Tačiau kai vieną spalio rytą išginėme į raistą 
gyvulius, vokiečių stovykloje buvo tyla, nesigirdėjo 
trankios jų maršo dainos. Paaiškėjo, kad praeitą 
naktį vokiečių karinis dalinys buvo išsiųstas į fron
tą, liko tik keletas sargybinių kareivių, kurie sau
gojo paliktą turtą. Netrukus iš kaimynystėje esan
čių Kurotkių namų išvažiavo bevielį telegrafą ap
tarnaujantys kariškiai. Prieš išvažiuodamas pas 
Kurtinaičių merginas buvo užėjęs puskarininkis 
Emilis, kuris atsisveikino ir pasakė, kad jie gavo 
įsakymą persikelti į Vokietiją. 

Darėsi pavojinga važiuoti į Gražiškius tėviš
kėn, nes rusų artilerijos sviediniai kiekvieną 

dieną pradėjo sproginėti ant mūsų ir kitų kaimo 
laukų. Vien tik ant mūsų tėviškės lauko buvo nu
kritę virš 20 didesnių ar mažesnių artilerijos svie
dinių, kai kurios jų išmuštos duobės buvo labai 
didelės. Rusai taikė į Gražiškių bažnyčios bokštą, 
kur vokiečiai buvo įsirengę stebėjimo postą. Vienas 
sviedinys net pataikė ir sprogo bažnyčios šiau
rės-rytų sienos kampe, išmušė didžiulę skylę. 

Žmonės kalbėjo, kad rusai ruošiasi puolimui ir 
labai abejojo, ar vokiečiai jį atlaikys. Vokiečiai lau
kuose prie Vištyčio, prieš Vištytgirio mišką, buvo 
paruošę gynybinius apkasus, pakloję minas ir ap
tverę spygliuotų vielų tvoromis ir taip pasiruošė 
ginti Rytų Prūsiją. Šiuos minų laukus, spygliuotas 
tvoras ir apkasus man teko matyti, kai aš su Jonu 
Kurtinaičiu ir Algimantu Kurtkiu ėjome iš Norvy
dų į Vištytį, kur turėjome užregistruoti arklius ir 
vežimus. Užregistravus gavome lentelę, kurią rei
kėjo pritvirtinti prie vežimo. Be šios lentelės vokie
čių žandarai galėjo atimti arklius ir vežimą. Taip 
gyvenant nerimo ir nežinios dienas atėjo spalio 
vidurys. Šiaurėje ir rytuose tris dienas ir tris nak
tis be perstojimo girdėjosi artilerijos ir tankų pa
būklų gaudesys. Dvi naktis iš eilės buvo bombar
duojamas Vištytis ir Vokietijos pasienio gyvenvie
tės. Gaisrų pašvaistė matėsi vakaruose, Vištyčio 
pusėje. Rusų „kukurūzninkai" visai suįžūlėjo. Jie 
pradėjo šaudyti į visa, kas gyva ir juda. Karves 
ganyti varėme į mišką, kur ant kalvelės buvome iš
sikasę apkasėlį, kad, reikalui esant, galėtume pa
sislėpti. Kurtinaičių vyrai ir Tėtis su Kaziu iškasė 
duobes, į kurias įdėjo šieno, kad būtų patogiau 
sėdėti. Dvi naktis sulindę miegojome šiose duobėse. 
Turbūt buvo spalio 17-osios naktis, mes vaikai su
lindę į rūsio duobę drebėjome iš baimės ir šalčio, 
galvojome, kas bus, kai sulauksime ryto. Apstojo ir 
artilerijos šaudymai. Vyrai svarstė, gal rusų armi
ją ryte pamatysime. Ir lyg perkūnas iš giedro dan
gaus naktį pasirodė du vokiečių lauko žandarai. 

Bus daugiau 

http://kelior.es
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Konservatorių ir socialdemokratų derybos — vangios 
Atkelta iš 1 psl. 

J . Olekas pridūrė, kad kiekviena 
pusė į derybas gali ateiti su savo de
rybininkais. 

Konservatorė Irena Degutienė, 
pabrėžusi, jog derybose svarbus ir 
psichologinis klimatas, teigė, kad „J. 
Bernatonio dalyvavimas yra šiokia 
tokia problema". Kartu ji pridūrė, 
jog jei derybininkai bus tvirtai pasi
ryžę pasiekti rezultatą, tai ,,ir Ber
natonis netrukdys". 

Kandžių socialdemokratų repli
kų sulaukė ir konservatorių siūly
mas įsipareigoti nevesti derybų su 
kitomis partijomis. 

„Kaip suprantu, konservatoriai 
pradėjo visą šitą istoriją. Aš iš karto 
pasakiau, kad jei abi pusės pradės 
telkti blokus ir feodalines pilis bei 
kariuomenes vienas prieš kitą — 
nieko neišeis. Turime sėsti tiesio
giai", — sakė G. Kirkilas. 

Kartu jis pridūrė, jog partijos tu
ri teisę „daryti ką nori, konsultuotis 
su bet kuo". 

„Kiek vienas iš kito reikalautu
mėme išpažinties ar ko kito, mes vis 
tiek turime pasitikėti. Bet pasitikė
dami kitais, pasitikėti ir savimi. Aš, 
pavyzdžiui, nebijau, kad konservato
riai su kažkuo konsultuosis, manęs 
tai visiškai nejaudina. Aš sėdžiu ir 
deruosi", — aiškino G. Kirkilas. 

Po tokių apsižodžiavimų A Ku
bilius pridūrė: „Kuo daugiau mes 
jums atsakinėjame, tuo labiau aiš
kėja, kad mums reikės dėti daug pa
stangų, kad iš derybų imitacijos pe
reitumėme prie realių derybų". 

Pasak A. Kubiliaus, susitikime 

R. Paksas skr is a p l i n k pasaulį 
pas prezidentą konservatoriai pasiū
lė socialdemokratams priimti princi
pinį sprendimą, kad jų bendra koali
cija yra įmanoma ir tuomet derėtis 
dėl tokios koalicijos sudarymo bei 
nesiderėti dėl kitų koalicijų formavi
mo. 

Konservatorių vadovo nuomone, 
plataus spektro koalicijoje galėtų bū
ti Tėvynės sąjunga, socialdemokra
tai, Liberalų sąjūdžio atstovai, Nau
joji sąjunga ir valstiečiai liaudinin
kai. 

Prie kairiųjų besišliejantys libe-
ralcentristai ir „pilietininkai", A. 
Kubiliaus nuomone, galėtų priklau
syti parlamentinės paramos koalici
jai. Valdančiojoje koalicijoje konser
vatoriai kategoriškai nenori matyt i 
Darbo partijos ir liberaldemokratų. 

Paklausti, kodėl daugumoje ne
galėtų būti ir Viktoro Muntiano „pi-
lietininkų", J . Olekas tikino, kad 
„šie žmonės turi visas galimybes da
lyvauti", tuo ta rpu konservatorių 
atstovai tvirtino, jog koalicijoje ne
gali būti tų, kurie „turi t am t ikrą 
pėdsaką". 

Taip pat, A Kubiliaus nuomone, 
valdančiajai koalicijai svarbu jos 
darbingumas. „Perteklinės koalici
jos yra mažiau stabilios nei tos, ku
rios užsitikrina pakankamą daugu
mą, bet nėra per didelės", — sakė 
konservatorius. 

Tačiau po susitikimo su prezi
dentu nei konservatoriai, nei social
demokratai, žurnalistų klausiami, 
netvirtino, jog derybas tarp kairiųjų 
ir dešiniųjų galima laikyti pradėto
mis. 

Finansų ministrai — prieš euro įvedimą 
L i u k s e m b u r g a s , birželio 7 d. 

( , ,Bloomberg7„Interfax7BNS) — 
Europos Sąjungos (ES) finansų mi
nis t ra i antradienį Liuksemburge 
prasidėjusiame susitikime pasisakė 
prieš euro įvedimą Lietuvoje nuo 
2007 metų sausio 1 dienos. 

Jų nuomone, Baltijos valstybei 
kol kas nepavyko įdiegti ilgalaikių 
priemonių, kurios leistų kontroliuoti 
pastaruoju metu laipsniškai didėjan
čią infliaciją. 

Tačiau l aukdama galutinio 
sprendimo, kuris turėtų būti priim
tas liepos mėnesį, Lietuva ketina 
kreiptis į ES vadovus, kurie atei
nančią savaitę susitinka Briuselyje. 

Lietuvai šiame susitikime atsto
vaus prezidentas Valdas Adamkus. 
Trečiadienį žurnalistams j is teigė 
priimantis ministrų sprendimą, bet 
kartu žadėjo pasinaudoti Europos 
Vadovų Tarybos susitikimu pareikšti 
Lietuvos poziciją. 

„Susitarimas yra susitarimas", 
— po ECOFIN susitikimo pareiškė 
Liuksemburgo vyriausybės vadovas 
ir finansų ministras Jean Claude 
Juncker. 

Nors balandį infliacija Lietuvoje 
atitiko nustatytąjį infliacijos kri teri
jų (2.7 proc.), ES ekspertai progno
zuoja, kad šiais metais v idut inė 
infliacija šalyje sieks 3.5 proc. 

* Maroko sost inėje vykstan
čiame ITF serijos „Riad 21" jau
nių (iki 18 metų) t en i so turnyre į 
dvejetų varžybų ketvirtfinalį pate
ko penkiolikmetis Ričardas Beran
kis poroje su metais vyresniu Indo
nezijos atstovu Christopher Rung-
kat. Lietuvos bei Indonezijos tenisi
ninkų pora šešioliktfinalyje 6:3, 6:0 
sutriuškino ukrainiečius Aleksandr 
Berežniuk ir Artiom Gram. 

* Antradienį Italijoje vyku
s iose tarptaut inėse lengvaat le
č ių varžybose Indrė Jakubaity-
tė iet ies met imo rungtyje tarp 
penkių dalyvių liko paskutinė. Ge
riausias Lietuvos sportininkės re
zultatas — 56.78 m. Rungties nuga
lėtoja tapo Kinijos ieties metikė 
Ning Ma (59.91). 

Lietuvos n a c i o n a l i n ė s 
krepšinio r inkt inės vyriausias is 
treneris Antanas S i r e i k a pas i r a 
šė vienerių metų sutart į su Rusijos 
superlygos A grupės Kazanės 

„Uniks" komanda. Finansinės 2006-
2007 metų sezono kontrakto sąlygos 
neskelbiamos. Komandos vyriausio
jo trenerio pareigose 50-metis A. Si
reika pakeitė Stanislav Jer iomin, 
kurio vadovaujama komanda pasi
baigusiame sezone pirmą kartą nuo 
1999 metų liko be šalies čempionato 
medalių. Iki šiol per savo trenerio 
karjerą A. Sireika dirbo Lietuvoje — 
treniravo Šiaulių „Šiaulius" bei 
Kauno „Žalgirį". Praėjusiame sezone 
Kazanės komandoje rungtyniavo 
Saulius Štombergas ir Kšyštofas 
Lavrinovičius, o trenerių kolektyve 
dirbo Valdemaras Chomičius. 

* Ketvirtąsias Vokietijos vy
rų krepšinio lygos finalo rungty
nes reguliariojo sezono nuga lė 
toja Martyno Mažeikos Ber lyno 
„Alba" komanda šį antradienį sve
čiuose 74:85 pralaimėjo Koeln 
„Rhein-Energie" komandai, kuri 3:1 
laimėjo finale seriją bei tapo Vokie
tijos čempione. 

R. Paksas pasiruošęs skrydžiui. 

Vilnius, birželio 7 d. (ELTA) — 
Birželio 10 dieną, šeštadienį, tarp
taut inė įgula — Rolandas Paksas, 
tądien švenčiantis savo 50 metų ju
biliejų, Vladimir Makagonov (Ru
sija) ir Eugen Salpij (Austrija) — 
vienmotoriu lėktuvu SM-2000 
„Phoenixw iš Vilniaus rajone esančio 
Kyviškių oro uosto ketina pradėti 
skrydį aplink pasaulį. 

Pirmąją skridimo dieną lakūnai 
numatę leistis Vengrijoje, kur daly
vaus aviacijos šventėje. Vėliau, pa-

Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

pildę degalų bakus, pilotai išskris į 
Didžiąją Britaniją. 

Antroji diena skirta perskristi 
Didžiąją Britaniją iki pakrantės, nuo 
kurios pirmadienį prasidės skridi
mas virš Atlanto. 

Islandija, Grenlandija, Kanada, 
JAV, Meksika — tai šalys, virš kurių 
pilotai skris ir kuriose leisis pirmąją 
savaitę. Skrydis aplink pasaulį tu
rėtų t rukt i apie 40 dienų. Numatyti 
52 nusileidimai, kai kuriose šalyse 
SM-2000 leisis ne vieną kartą. 

Seimo pirmininkas liudijo prokuratūrai 

Atkelta i š 1 psl. 
Buvo klausimai ir tokie, ar aš žino
jau apie dvigubą buhalteriją, aš at
sakiau, kad žinojau apie tai , kas bu
vo oficialiai patvirtinta partijos fi
nansinėse ataskaitose", — grįžęs iš 
apklausos Generalinėje prokuratū
roje žurnalistams sakė V. Muntia-
nas. 

J is neatsakė, ar pateikė proku
rorams žinių apie kitų partijos narių 
galimai gautus pinigus iš DP. 

Tačiau atmetė prielaidas, kad su 
partijos finansavimo reikalais galėjo 
būti susijusi DP frakcijos seniūnė 
Loreta Graužinienė. 

„Bent jau iki paskutinio laiko
tarpio, kai Loreta tapo DP pirminin
ko pavaduotoja, manau, kad su DP 
finansavimu ji nėra susijusi", — sa
kė V. Muntianas. 

Generalinės prokuratūros Or

ganizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo departamento vyriausiasis 
prokuroras Algimantas Kliunka tre
čiadienį Seime žurnalistams nei Sei
mo pirmininko apklausos, nei vyks
tančio tyrimo nekomentavo. 

Paklaustas, ar Generalinė pro
kura tūra nesikreips į Seimą, prašy
dama leisti baudžiamojon atsakomy
bėn patraukti kurį nors byloje gali
mai figūruojantį parlamentarą, A. 
Kliunka atsakė, jog „kol kas tokio 
poreikio nėra". 

Laikinoji Darbo partijos (DP) va
dovė ir „darbiečių" frakcijos Seime 
seniūnė Loreta Graužinienė penkta
dienio rytą kviečiama apklausai į 
Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT). 
Tai patvirtino pati L. Graužinienė. 

L. Graužinienė teigė daugiau 
apie minėto kvietimo tikslą nieko 
nežinanti. 

Nuteisti 
Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — 

Vilniaus 1-asis apylinkės teismas 
trečiadienį pripažino kaltais ir nu
teisė buvusius Santariškių vaikų li
goninės vadovą ir jo pavaduotoją bei 
statybininkų vadovą. 

Paskelbtu nuosprendžiu kaltais 
piktnaudžiavus tarnyba ir klastojus 
dokumentus pripažinti buvęs Vil
niaus universiteto vaikų ligoninės 
direktorius 56 metų Genadijus Dol-
ženka ir jo pavaduotojas administra-
cijos-ūkio reikalams 54-erių Vytau
tas Paulikas. 

Paskelbtu nuosprendžiu statybų 
bendrovės „Kaminta" Vilniaus filialo 
investicijų direktorius 49-erių Euge
nijus Ramanauskas pripažintas pa
dėjęs įvykdyti šias nusikalstamas 
veikas. 

Teismas G. Dolženkai bei V. 
Paulikui skyrė po 1 metų 2 mėnesių, 
laisvės atėmimo bausmę, E. Rama
nauskui — 10 mėnesių laisvės atė
mimo bausmę. 

Tiek buvusiems ligoninės vado
vams, t iek verslininkui paskirtų 

ligoninės vadovai 
laisvės atėmimo bausmių vykdymas 
atidėtas vieneriems metams. 

Ikiteisminį tyrimą Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai 
pradėjo 2005 metų liepos mėnesį. 

Valstybės kaltintojai teigė, kad 
vaikų ligoninės vadovai savo veiks
mais padarė didelę žalą valstybės 
interesams, pažeidė Viešųjų ir priva
čių interesų derinimo tarnyboje įsta
tymą, skaidrumo principus, diskre
ditavo valstybinę instituciją. 

Bylos duomenimis, ligoninės va
dovai neteisėtai vykdė viešuosius 
pirkimus posėdžių salės remonto pa
slaugoms — kai buvo atplėšti viešojo 
pirkimo konkursui pateikti vokai, li
goninės vadovai sutarė su „Kamin-
tos" atstovu daugiau nei 61,000 pa
didinti statybos darbų atlikimo kai
ną ir už tai paėmė neteisėtą atlygį, 
siekiantį 20,000 litų. 

Prokurorai nustatė, kad ligoninė 
pirko statybos darbus, o pirkimo 
konkurse dalyvavusios bendrovės 
„Kaminta" direktorius sudarė sąly
gas piktnaudžiauti tarnyba. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

14 Europos valstybių bendradarbiavo 
su JAV dėl slaptų kalėjimų 

P a r y ž i u s , birželio 7 d. 
( , ,Reuters7AFP/BNS) — Didžioji 
Britanija, Lenkija ir Rumunija buvo 
tarp 14 Europos valstybių, kurios 
kokiu nors būdu slapta bendradar
biavo su Centrine žvalgybos valdyba 
(CZV) laikant slaptus kalėjimus ir 
pervežant į tariamus teroristus tar
dyti, trečiadienį paskelbė Europos 
Tarybos Par lament inė Asamblėja 
(ETPA). 

Šios Europos valstybės vaidino 
aktyvų ar pasyvų vaidmenį CZV ope
racijose ir nebuvo vien nieko neži
nančios aukos, sakoma ETPA inter-
neto svetainėje paskelbtoje ataskai
toje. 

„Dabar aišku — nors dar toli 
gražu nenustatėme visos tiesos, — 
kad kelių Europos valstybių valdžia 
su CZV aktyviai dalyvavo šioje ne
teisėtoje veikloje", — ataskaitoje nu
rodo Europos Tarybos tyrėjas, švei
caras Diek Marty. 

„Kitos šalys juos ignoravo tai ži
nodamos arba nenorėjo to žinoti", — 
sakoma 65 puslapių ataskaitos, ku
rią D. Marty trečiadienį pristatė Pa
ryžiuje, išvadose. 

Ataskaitoje rašoma, kad Len
kijoje ir Rumunijoje veikė slapti su
laikymo centrai, o Vokietija, Turkija, 
Ispanija, Kipras ir Azerbaidžanas 
buvo „sustojimo vietos" skrydžiams 
neteisėtai pervežant sulaikytuosius. 

Nurodoma, kad lėktuvai, kuriais 
neteisėtai buvo gabenami sulaiky
tieji, t rumpam nutūpdavo Airijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Portugalijoje, 
Graikijoje ir Italijoje, o Švedija, Bos
nija ir Hercegovina, Britanija, Ita
lija, Makedonija, Vokietija ir Turkija 
paminėtos kaip šalys, „įvairiu mastu 
atsakingos už konkrečių asmenų tei
sių pažeidimus". 

D. Mar ty ataskaitoje identifi
kuojamas tūpimo vietų visame pa
saulyje, kuriomis amerikiečiai nau

dojosi slapta perkeldami į tariamus 
teroristus į trečiąsias šalis ar savo 
sulaikymo centrus, „voratinklis". 

„Jungtinės Valstijos faktiškai 
sukūrė šį smerktiną tinklą. Bet mes 
taip pat manome nustatę, kad tik šis 
tinklas ir per Europą galėjo nusi
driekti tik dėl tyčinio ar itin atsai
naus slapto partnerių Europoje susi
tarimo", — sakoma ataskaitoje. 

D. Marty sakė, kad gali paaiš
kėti ir daugiau tokių atvejų. Buvęs 
Šveicarijos magistratas neigė pasiju
tęs kaip teisėjas ir prisiekusieji ir 
tvirtino, kad tvirtų įrodymų „dar nė
ra". 

Tačiau jis sakė, kad esama „nuo
seklių ir tarpusavyje derančių ele
mentų, rodančių, kad slapti sulaiky
mo centrai išties egzistavo ir kad Eu
ropoje vyko neteisėti perdavimai 
tarp valstybių". 

Įtarimai apie CZV piktnaudžia
vimus, kuriuos pirmieji praėjusių 
metų pabaigoje pareiškė laikraščiai 
ir žmogaus teisių gynimo grupės, 
Europoje pakurstė įtarimus dėl JAV 
karo su terorizmu taktikos. Tačiau 
dabar norima išsiaiškinti ir Europos 
šalių vyriausybių veiksmus, nes 
daugėja įrodymų, kad jos geriausiu 
atveju pro pirštus žiūrėjo į neteisėtą 
veiklą. 

JAV teigia veikusios su tų vals
tybių žinia ir pripažįsta kai kurių 
įtariamų teroristų perdavimą tarp 
valstybių, bet neigia darę ką nors ne
teisėta. 

Lenkijos premjeras Kazimierz 
Marcinkiewicz pareiškė, jog kaltini
mai, kad JAV Centrinės žvalgybos 
valdybos (CŽV) lėktuvai su įtaria
mais teroristais tūpė Lenkijoje, nėra 
pagrįsti faktais. 

„Tai jokiais faktais neparemtas 
šmeižtas", — Seime sakė K. Marcin-
kiewicz. Jo buvo paprašyta pako
mentuoti pranešimą. 

Lenkijoje gali būti [vestas patriotinis auklėjimas 

Vilnius , birželio 7 d. (BNS) — 
Lenkijos švietimo ministerija pra
dėjo konsultacijas dėl naujo moko
mojo dalyko — patriotinio auklėjimo 
— įvedimo, šalies žiniasklaidai pra
nešė švietimo minis t ras Roman 
Giertych. 

Tikimasi, kad tokios privalomo
sios pamokos padės sumažinti į tur
tingesnes Europos valstybes dirbti 
išvykstančių lenkų skaičių. 

„Žmonės didžiuosis, kad yra len
kai ir norės gyventi bei dirbti Len
kijoje, o ne užsienyje. Ir todėl jie no
rės kažką aukoti savo šaliai", — sakė 
R. Giertych, kurio žodžius trečiadie
nį cituoja dešiniosios pakraipos dien
raštis „Nasz Dziennik". 

Nuo Lenkijos įstojimo \ Europos 
Sąjungą 2004 metais į turtingesnes 
Europos valstybes dirbti išvažiavo 
milijonas lenkų — maždaug 5 proc. 
visų gyventojų. Juos išviliojo didesni 
atlyginimai ir prastos darbo per
spektyvos Lenkijoje, kur nedarbas 
siekia 17 procentų. 

Pasak R. Giertych, patriotinio 
auklėjimo pamokose moksleiviai ne 
tik mokytųsi Lenkijos istorijos, bet 

E U R O P A 

PARYŽIUS 
Beijing siekiant riboti visuome

nės priėjimą prie informacijos, dau
gelyje Kinijos regionų blokuojama 
„google.com" paieškos sistema, skel
bia Paryžiuje įsikūrusi žiniasklaidos 
organizacija „Žurnalistai be sienų". 
Pasak organizacijos, praėjusią sa
vaitę interneto vartotojai susidūrė 
su sunkumais siekdami prisijungti 
prie necenzūruojamos tarptautinės 
„Google" versijos visą pastarąją sa
vaitę. „Google.cn" versija pradėjo 
darbą sausio mėnesį, tačiau sukėlė 
nemažai pasipiktinimo, nes bendro
vė sutiko cenzūruoti savo turinį pa
gal Kinijos propagandos vadovų pa
geidavimus. 

VARŠUVA 
Lenkijos vicepremjeras, žemės 

ūkio ministras Andrzej Lepper ne
tur i brandos atestato, trečiadienį ra
šo dienraštis „Fakt", kuris nurodo, 
kad nors skandalais pagarsėjęs „Sa
vigynos" vadovas baigė Žemės ūkio 
technikumą, jam nebuvo leista lai
kyti vidurinės mokyklos baigimo eg
zaminų. Pavyko išsiaiškinti, jog A. 
Lepper nebuvo leista laikyti brandos 
egzaminų todėl, kad jis primušė 
Bydgoszcz miestelio Žemės ūkio ko
operatyvo pirmininką. Lenkijoje nė
r a naujiena, kad vadovaujamą dar
bą dirba žmonės be aukštojo išsilavi
nimo. Net du buvę Lenkijos prezi
dentai — Lech Walęsa ir Aleksandr 
Kwasniewski ta ip pat neturėjo 
aukštojo mokslo baigimo diplomo. 

TALINAS 
Nyderlandų ambasadorius Es

tijoje Hans Glaubitz palieka Estiją 
vieneriais metais anksčiau, nes jo 
gyvenimo partneris, juodaodis ku
bietis Raul Garcia Lao, tapo homofo-
bų ir rasistų išpuolių taikiniu, pra
nešė didžiausias Olandijos laikraštis 
„NRC Handelsblad". R. G. Lao bė
dos prasidėjo dar pernai. Tada Es
tijos spauda rašė, kad diplomato gė-
jaus , gyvenančio su juodaodžiu part
neriu, paskyrimas ambasadoriumi į 

taip pat būtų ugdomi patriotizmo 
dvasia. 

Radikaliosios ul tranacionalis-
tinės Lenkijos šeimų lygos, kuri į 
valdančiąją koaliciją atėjo gegužę, 
vadovas taip pat nori pasiekti, kad 
visose valstybinėse šalies mokyklose 
iškilmių metu būtų giedamas Len
kijos himnas. 

Ministras šalies švietimo sky
riams išsiuntė laišką, kuriame kvie
čiama iškilmių mokyklose metu gie
doti Lenkijos himną. 

R. Giertych nuomone, visi ren
giniai mokyklose turi prasidėti arba 
baigtis himno giedojimu. Nors kai 
kuriose mokyklose taip ir daroma, 
tačiau ši praktika dar netapo visuo
tinu reiškiniu. 

Lenkijos himno giedojimas nėra 
toks jau paprastas dalykas net žino
miems politikams — ne visi moka jo 
žodžius. Lenkijos televizija parodė 
kadrus iš praėjusį sekmadienį įvy
kusio valdančiosios konservatorių ' 
partijos „Įstatymas ir teisingumas" 
suvažiavimo, kuriame netgi jos va
dovas Jaroslaw Kaczynski giedoda
mas himną suklydo. 

ATLANTIC 

Estiją yra Olandijos provokacija. Po 
to H. Glaubitz partnerį imta įžeidi
nėti gatvėse. Olandijos URM sutiko 
paskirti ambasadoriumi Estijoje H. 
Glaubitz, tikėdamasi, kad Estijoje, 
kurios dauguma gyventojų yra liu
teronai, bus elgiamasi kaip gretimo
je Suomijoje. Tuo tarpu JAV amba
sada savo ataskaitose pažymi apie 
neonacistų išpuolius prieš juodao
džius ambasados darbuotojus. 

JAV 

NEWYORK 
Pastaruoju metu dirbti į už

sienio šalį išvykstančiųjų skaičius 
pasaulyje pastebimai padidėjo, tei
giama naujausioje Jungtinių Tautų 
Organizacijos (JTO) ataskaitoje apie 
migraciją. Šios ataskaitos duomeni
mis, šiuo metu už savo gimtosios ša
lies ribų dirba apie 200 mln. žmonių. 
Nuo 1990 metų darbo migrantų 
skaičius pasaulyje padidėjo ketvirta
daliu ir 2005 metais pasiekė 191 
mln. žmonių. Daugiau kaip pusė 
darbo migrantų siekia patekti į eko
nomiškai stiprias valstybes, tuo tar
pu apie 75 mln. žmonių migruoja 
tarp besivystančių rinkų. 

KANADA 

BRAMPTON 
Vienas iš Kanadoje areštuotų 

ekstremistinės kuopelės, įkvėptos 
„ai Qaeda" idėjų, narys kaltinamas 
ketinimu šalies ministrui pirminin
kui Stephen Harper nupjauti galvą. 
Kaltinamasis 25-erių metų Steven 
Chand teisiamas drauge su dar 14 
kuopelės narių. Teismo pastato To
ronto ir aplinkinių gatvių apsauga 
sustiprinta. Kanados policija areš
tavo 17 musulmonų, iš kurių pen
kiems dar nėra 18 metų, praėjusį sa
vaitgalį per didžiausią šalies istori
joje kovos su terorizmu operaciją. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
13 iš maždaug 50 irakiečių 

transporto darbuotojų, kurie buvo 
pagrobti anksčiau šią savaitę, buvo 
surasti gyvi, bet kai kurie jų buvo 
kankinami. Policijos patrulis maž
daug vidurnaktį aptiko juos sėdin
čius gatvėje Baghdad centre. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea* 
Kroviniu gabenimas 
laivj : '/įsas pasaulio šalis. 

Krovmu gabenimas 
iektuvj visas pašau i o šalis y 

* <» • i Air Freight 
Aiitomoo'li^ oirkimas be 
|siuntimas j vsas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
^soje Amerikoje. 

fSm*H Packa Trucking 
S m jlkiu siuntiniu siuntimas bei 
pi statymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ujamoje, 

8801 78th Ave Bridgeview,\l 6045* M . 1 708-5999630 
FQX. 1 708-599-M2 TtL 1 $00-775-7363 
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Iš Omaha grįžo 
prof. Clark studentai 

AK, TOS SEKMINĖS! 

Omaha, NE, vardas Lietuvoje 
skamba vis dažniau, ir tai palyginti 
nedidelės, bet iki šiol labai aktyvios 
Omaha Lietuvių Bendruomenės 
nuopelnas. Šiauliai ir Omaha yra 
susigiminiavę miestai, jie keičiasi 
studentais ir delegacijomis. Šiuo 
metu Vilniuje prasideda etnogra
finių ansamblių festivalis, ir Nelė 
Sudavičiūtė, viena iš Šiaulių ir 
Omaha draugystės iniciatorių, vėl 
Lietuvoje — šį kartą ji į Vilnių 
atvežė indėnų folklorinį kolektyvą iš 
Omaha miesto. 

Lietuviai atrado ir Creighton 
universiteto profesorių J. Clark, 
kuris jau daug metų suteikia privi
legiją Lietuvos studentams stažuotis 
Amerikoje. Neseniai iš Omaha grįžo 
grupė šiemetinių stažuotojų — Vil
niaus universiteto Tarptautinių san
tykių instituto magistrantų, tarp jų 
— ir Diana Jurgelevičiūtė. „Mums 
pasisekė, kad profesorius pasirinko 
globoti būtent Lietuvą, o ne kurią 
kitą šalį", — sako Diana. Ji po trijų 
mėnesių darbo Creighton univer
sitete namo grįžo labai patenkinta. 
Džiaugėsi,, kad Amerikos univer
sitete yra sudarytos idealios sąlygos 
mokytis tiems, kurie nori mokytis. 

Kaip ir reikėjo tikėtis, Dianą 
taip pat buvo globojama Lietuvių 
Bendruomenės žmonių. Žinau, kad 
tai graži Omaha lietuvių tradicija — 
globoti iš Lietuvos atvykstančius 
studentus. Pro jų draugišką glėbį 
yra praėję daug jaunų žmonių. 
Diana ypač susidraugavo su Irenos 
Matz šeima. Viešniai neteko nuo

bodžiauti svetimoje šalyje ar užsi
imti vien mokslais. Ją kas sekma
dienį lietuviai atsiveždavo į Mišias 
Šv. Antano bažnyčioje, jai teko daly
vauti ir Vasario 16-sios minėjime. 

Diana labai stebėjosi, kad jos 
sutikti amerikiečiai Omaha beveik 
visi žinojo, kas yra Lietuva, nes 
jiems buvo tekę kokiu nors būdu 
pažinti Omaha lietuvius — vieni 
perka gardžiąją lietuvišką Omaha 
duoną, kiti ką nors pažįsta iš vieti
nių lietuvių, dar kiti patys yra buvę 
Lietuvoje. Taigi Omaha lietuviai yra 
puikūs Lietuvos ambasadoriai. 

Bet Diana parvežė iš Omaha ir 
liūdną žinią — ankstesnis klebonas 
(deja, lietuvis) iššvaistė didžiules jų 
parapijos santaupas ir jie dabar sva
joja tik kaip nors išgyventi iki 2007 
m. sukankančio parapijos 100-mečio 
jubiliejaus. Galima suprasti, kad 
nerimo šiuo metu Omaha daug — 
aktyvių lietuvių sumažėję, o parapi
jos pastatų kompleksas didžiulis, jį 
išlaikyti reikia didelių lėšų. Šiuo 
metu Šv. Antano parapijos klebonas 
— jau nebe lietuvis. Tikėkimės, kad 
Omaha vėl pakils. Bet, kaip ten 
bebūtų ateityje, Omaha tebeveikia 
parapijos choras, Vasario 16-osios 
šventėje pasirodė vaikų šokių grupė, 
tebeveikia lituanistinė mokyklėlė. 

Diana Jurgelevičiūtė — puiki 
fotografė, ji parsivežė didžiulę kolek
ciją Omaha nuotraukų. Jos bus 
panaudotos baigiamoje rengti kny
goje „Lietuvių pėdsakai Amerikoje''. 

Audronė V. Škiudaitė 

Jauniausi Omaha, NE, lietuvių telkinio nariai atlieka programą Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėje. 

Skelbimai 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 
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AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
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Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
V'rginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
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Štai ir atėjo Sekminės — Šven
tosios Dvasios atsiuntimo šventė. Ją 
sutikome Raudondvaryje, prie „Gy
vųjų akmenų" sodybos. Pliaupė 
lietus, bet būrelis atkakliųjų vis 
viena stovėjo po skėčiais ir iš širdies 
traukė džiaugsmingas giesmes. 

Šventąsias Mišias aukojo kuni
gas Kęstutis Rugevičius ir dar trys 
kunigai, nepabūgę blogo oro ir ati
dėję kitus savo reikalus. Mišios pra
sidėjo liturginiu šokiu, šokamu vai
kų ir jaunimo baltais rūbais — tai 
buvo labai sakralus reginys. Per pa
mokslą kunigas Kęstutis ragino, kad 
kiekviena diena mums būtų kaip 
Sekminės, kad kasdien šauktumė-
mės Šv. Dvasios ir prašytume Jos 
dovanų. Mišių pabaigoje buvo su
teiktas palaiminimas tėvams (Sek
minės šįmet sutapo su Tėvo diena) 
bei specialus Sekminių palaimini
mas visiems dalyviams. 

Po Šv. Mišių trumpą žodį tarė 
visų mylimas Vincas Kolyčius, at
vykęs net iš Kanados — žurnaliuko 
„Žodis tarp mūsų" tėvas. Šio gar
baus amžiaus žmogaus akys šviečia 
kaip vaiko. Niekaip nepavyktų nus
lėpti džiaugsmo, kurį jis nešiojasi 
širdyje — tikėjimo džiaugsmo, ku
ris jo neapleidžia jau daugelį metų 
— nuo lemtingos jo atsivertimo 
dienos. 

Po to linksmai klegėdami vaiši
nomės visų atsivežtomis gėrybėmis. 
Pamažu nustojo lyti, ir likę ištver
mingiausieji susirinko klausytis dar 
vieno svečio — Džozefo iš Belgijos, 
kurio mokymas buvo apie Šventąją 
šeimą ir jos tarpusavio meilę. Ypač 
daug jis kalbėjo apie šv. Juozapą, 
kuris yra nepelnytai primirštas. 

Po jo pasirodė „Gyvųjų akmenų" 
grupė, kurių dainuojamoms senoms 
ir geroms dainoms pritarėme ir mes. 
Gera, kai žmonės moka ne tik mels
tis, bet ir linksmintis — to taip 

Skelbimu skyriau* 
te!. 773 5S5-9SOO 

Vidos Lukšaitės nuotr. 

reikia sušalusioms mūsų širdims! 
Pati linksmiausia malda buvo 

Šventosios Dvasios tunelis, kuris iš 
tikrųjų yra labai rimtas dalykas, 
nors ne visą laiką pavyksta jį atlik
ti rimtai — labai didelė pagunda 
pradėti kvailioti... Tai maldos tu
nelis, pro kurį tenka lįsti visiems — 
juos palydi malda ir švelnus (arba 
nelabai) prisilietimas. 

Galiausiai vaikų laukė laužas ir 
likusi programa, kurioje dalyvauti 
neteko — sušalau ir pasinaudojus 
proga išvykau namo. 

Tokios buvo mano Sekminės. O 
kaip jas sutikote jūs? 

Eglė Perednytė 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Hundred twenty fourth lesson. 
Handred tuenti fourth leson) — 

Šimtas dvidešimt ketvirta pamoka. 
The bir thday par ty . (Tha biorth-
dei parti) — Gimtadienio pokylis. 
We are having a b i r thday party, 
our daugh te r is going to be 
three years old th i s Sunday. (Ui 
ar heving e biorthdei parti, aur 
doter iz going tū by thry jyrs old this 
Sandei) — Mes ruošiame gimta
dienio pokylį, šį sekmadienį mūsų 
dukrytei sueis treji metai. 
Where are you going to party? 
(Uer ar jū going tū parti) — Kur jūs 
švęsite? 
We are going to party in our 

| yard. (Ui ar going tū parti in aur 
jard) — Mes švęsime savo kieme. 
How many children are coming? 

Į (Hau meni čildren ar kaming) — 
Kiek vaikučių susirinks9 

We invited the parents along 
with the children — altogether 
about thir ty people. (Ui mvaited 
tha perents elong uith tha čildren, 
oltūgether ebaut thion pypi> — Mes 
pakvietėme tėvus kartu su vaikais, 
iš viso apie trisdešimt žmonių. 
It sounds likę you are going to 
have your hands full. (It saunds 

laik jū ar going tū hev jūr hęnds fui) 
— Atrodo, kad jūs turėsite pilnas 
rankas (būsite labai užimti). 
I t would b e more difficult to 
keep track of fifteen three year 
olds by ourselves. (It uod bi mor 
diflkalt tū kyp tręk af fiftyn thry jyr 
ojLds. bai aurselvs) — Būtų dar 
sunkiau mums patiems prižiūrėti 
penkiolika trečiamečių. 
What a r e t h e kids going to do a t 
the party? (Uat ar tha kids going 
tū dū et tha parti) — Ką vaikučiai 
veiks (kaip jūs vaikus užimsite)? 
We a re going to have hot dogs, 
cake and ice cream, my brother 
is going to be a clown, we will 
play games. Ui ar going tū hev 
hat dogs, keik ęnd ais krym, mai 
brather iz going tū by e klaun, ui uil 
pi ei geims) — Mes valgysim dešre
les su bandelėmis, tortą su ledais, 
mano brolis bus klounas, mes žai-
sim žaidimus. 
Your little girls is so lucky, to 
have wonderful parents and so 
many friends. 'Jūr liti giorl iz sou 
laki tu hev uoanderful perents ęnd 
sou meni frendsi — Jūsų mažoji 
dukrelė yra laiminga, kad turi 
gerus tėvus ir tiek daug draugų. 
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OLDENBURGO KRAŠTO 
VYSKUPO VIZITAS 

Stuburo ir skausmo ligos irdies ligos 

KUN. ROBERTAS GRIGAS 

Balandžio 19 - 26 d. Lietuvoje 
lankėsi Oldenburgo krašto (Vokie
tija) vyskupas, Miunsterio vyskupo 
augziliaras Heinrich Timmerevers 
su šio krašto Caritas ir Maltos ordi
no pagalbos tarnybos vadovais. 
Svečią lydėjo krašto Caritas direkto
rius dr. Gerhard Tepė, Carito atsto
vas spaudai Dietmar Kattinger (Dyt-
mar Katinger), Cloppenburgo psi
chiatrijos klinikos vadovas C lemens 
Rottinghaus, Maltos ordino pagar
bos tarnybos vadovas Sebastian 
Kliesch (Sebastian Klys) ir MOPT 
referentas ryšiams su užsieniu Ste-
fan Grabber (Stefan Grabber). 

Oldenburgo krašto (Vokietija) vysku
pas, Miunsterio vyskupo augziliaras 
Heinrich Timmerevers. 

Lietuvą su Oldenburgo kraštu 
ypatingai susiejo šio krašto katalikų 
iniciatyva jau 1990 m., vos pra
sivėrus „geležinei uždangai", pradė
ta ir iki šiol tebevykstanti karitaty-
vinės šalpos ir labdaros akcija. Per 
praėjusius 15 metų Oldenburgo 
krašto Caritas ir maltiečiai suorga
nizavo apie 500 didelių labdaros 
siuntų Lietuvos vargstantiesiems ir 
socialinės globos įstaigoms, kurios 
vertė sudaro daugiau kaip 16 mln. 
eurų. Surenkant, atgabenant ir pa
skirstant paramą dalyvavo, Lietu
voje apsilankė apie 2000 savanorių 
talkininkų, Caritas ir Maltos tarny
bos bendradarbių iš Oldenburgo 
krašto. Jų suteikta finansinė pagal
ba, konsultavimas, stažuotės Lietu
vos Caritas bei kitų krikščioniškų ar 
socialinių įstaigų darbuotojams ati
tinkamose Vokietijos struktūrose 
daug kur esminiai prisidėjo įkuriant 
parapijų senelių namus, vaikų die
nos centrus, modernizuojant ir 
išlaikant labdaros valgyklas Lietu
voje. Oldenburgo ir Lietuvos Caritas, 
kaip partneriškai bendradarbiau
jančios organizacijos, yre drauge 
teikę paraiškas tarptautiniams fon
dams ir gavę rėmimą neįgaliųjų glo
bos, priklausomybėmis sergančių 
žmonių reabilitacijos ir kt. srityse. 
Šiuo metu partneriškas bendradar
biavimas, jau peraugęs ir į asme
ninę, šeimų, parapijų draugystę, su 
Oldenburgo kraštu sieja apie 50 
Lietuvos parapijų, globos ir šalpos 
įstaigų. 

Svečių vizito tikslas ir buvo susi

pažinti su Lietuvos Katalikų Baž
nyčios ir visuomenės situacija, ap
lankyti jų kraštiečių remtus sociali
nius projektus, apsvarstyti tolimes
nio bendradarbiavimo būdus ir ga
limybes. Šiuos ir kitus bažnytinio 
gyvenimo klausimus vyskupas Tim
merevers ir jo bendradarbiai aptarė 
savaitę trukusios viešnagės metu 
susitikimuose su Lietuvos vysku
pais, Caritas, maltiečių ir globos — 
paramos institucijų atstovais. Ko
legų iš Vokietijos kelionę Lietuvoje 
organizavo ir juos lydėjo Lietuvos 
Caritas ir Maltos ordino pagalbos 
tarnybos vadovai. 

Balandžio 19 d. atvykę į Vilnių, 
kitą dieną svečiai susitiko su kardi
nolu A. J. Bačkiu ir vyskupu Juozu 
Tunaičiu, aplankė Vilniaus arki
vyskupijos Carito nakvynės namus, 
kur kaip tik buvo iškraunama nese
niai gauta oldenburgiečių labdaros 
siunta; Vilniaus arkivyskupijos Ca
ritas direktorius Linas Kukuraitis 
supažindino su karitatyvinio darbo 
planais Vilniaus krašte, pristatė sėk
mingai veikiančio Motinos ir vaiko 
globos namų projekto dabartį ir po
reikius. Priėmime Maltos ordino am
basadoje Lietuvos maltiečių genera
linis sekretorius Arvydas Bružas ir 
programų direktorė Angelė Šernaitė 
supažindino su čia pat įkurto Vaikų 
dienos centro veikla - vaikai iš 
sudėtingų socialinių sąlygų ugdomi, 
globojami ir maitinami. Tolimesnėje 
kelionėje pirmąkart Lietuvoje vie
šintys vyskupas Timmerevers ir 
Caritas direktorius dr. G. Tepė bei 
nuolat čia besilankantys jų kolegos 
nuvyko į Trakus, gėrėjosi Vilnijos 
gamtovaizdžiais, pilies muziejaus 
eksponatais. Pagal numatytą marš
rutą delegacija nuvyko į Marijam
polę, kur buvo priimta vyskupo 
Rimanto Norvilos. Marijampolėje 
svečiai apžiūrėjo neseniai Sielovados 
centre įsikūrusio Vilkaviškio vysku
pijos Caritas naujas patalpas, susi
pažino su Caritas pagalbos centru 
„Rūpintojėlis" (vadovė gyd. Emilija 
Montvilienė), skirtu priklausomybių 
prevencijai, aplankė Senelių globos 
namus prie Šv. Mykolo parapijos 
(vadovė Stasė Požarskienė) ir Vaiko 
tėviškės namus Avikilų kaime (di
rektorius Vytautas Šulinskas). Vys
kupo R. Norvilos kvietimu svečiai 
pabendravo su Seimo nariu p. Rimu, 
apskrities atstovais, Marijampo
lės meru p. Braziu, kuris prieš 
keletą metų drauge su vyskupu yra 
viešėjęs Oldenburgo krašte ir do
mėjęsis socialinių bei valdžios insti
tucijų darbu. Buvo išreikštas abipu
sis pasitenkinimas dėl nuolat stiprė
jančios dviejų katalikiškų kraštų 
draugystės ir pasiryžimas ją tęsti. 

Iš Marijampolės svečių kelias 
vedė į Kauną, kur juos nuoširdžiai 
priėmė Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos pirmininkas, arkivykupas Sigi
tas Tamkevičius, jo augziliaras Jo
nas Ivanauskas, Lietuvos Caritas 
vadovai. Vyskupas ir jo palydovai 
ypač domėjosi Bažnyčios persekioji
mo ir lietuvių moralinės rezistenci
jos istorija sovietų okupacijos laiko
tarpiu, nes tai, vyskupo Timme
revers žodžiais tariant, yra jiems, 
Vakarų Vokietijos piliečiams, visiš
kai nauja, nežinoma patirtis. Lietu
vos Caritas centre pirmoji šios kata
likiškos bendrijos vadovė ir atkūrėja 
sesuo Albina Pajarskaitė, generah-

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
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VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
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Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
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Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą karną. 
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nis direktorius kun. Robertas Gri
gas, jo pavaduotoja Janina Ku-
kauskienė, įvairių socialinių pro
jektų koordinatoriai padėkojo sve
čiams už tebesitęsiančią reikšmingą 
įvairiapusę paramą vargstantie
siems Lietuvoje - tiek lietuviškųjų 
Caritas struktūrų atsikūrimo me
tais, tiek naujomis dabartinėmis 
sąlygomis, kai Lietuva drauge su 
Vokietija yra Europos Sąjungos na
rės. Dalintasi įžvalgomis apie naujus 
iššūkius krikščionims. 

Balandžio 23 d., svečias vysku
pas ir Clemens Rottinghaus, pirma
sis Oldenburgo krašto Carito refe
rentas Lietuvos reikalams, davė in
terviu „Marijos radijui". Oldenbur
giečių delegacija iš Kauno nuvyko į 
Šiluvą. Savo homilijoje sumos šv. Mi
šiose vyskupas Timmerevers kvietė 
atpažinti šiuolaikinio pasaulio žaiz
dose, vargšuose kenčiantį Kristų, 
kaip anuomet, palietęs Nukryžiuoto
jo žaizdas, jį atpažino apaštalas Tb-
mas, o įtikėjus - su krikščioniška 
meile imtis tas žaizdas gydyti, kad 
geroji Evangelijos žinia būtų liudija
ma pasauliui. Apsilankę Šiluvos 
koplyčioje ir Jono Pauliaus II na
muose, svečiai išvyko į Kryžių kalną, 
kur išvydo ne vien unikalų tautos 
kančios ir tikėjimo ištikimybės liudi
jimą, bet ir daugelio anksčiau Lie
tuvą aplankiusių Oldenburgo krašto 
grupių pastatytus atminimo ir 
padėkos kryžius. Pasiekusią Telšius 
delegaciją sutiko vyskupijos Caritas 
direktorius kun. Saulius Damašius, 
reikalų vedėja Zita Grušienė. Svečiai 
apžiūrėjo Carito labdaros valgyklą ir 
vaikų dienos centrą, domėjosi gausią 
Oldenburgo krašto paramą gavusios 
Telšių specialiosios mokyklos (direk
torius Kęstutis Saplinskas) veikla. 
Pernakvojusi Žemaičių Kalvarijoje, 
Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų 
seminarijos propedeutinio kurso 
namuose, kitą rytą delegacija susi
tiko su Telšių vyskupu Jonu Boruta, 
drauge aplankė Ž. Kalvarijos bazi
liką ir parapijinius senelių namus. 
Atvykę į Klaipėdą svečiai susipažino 

su Marijos Taikos Karalienės para
pijos Caritas senelių namų (vedėja 
Rasa Senkienė) bei kitų keturiose 
Klaipėdos parapijose veikiančių Ca
ritas projektų ir globos įstaigų po
reikiais, problemomis. Su kun. Vi
liumi Viktoravičiumi aplankę Ma
rijos Taikos Karalienės bažny
čią, pasižvalgę po Kuršių neriją, 
UNESCO pripažintą pasaulinės 
vertės gamtinį unikumą, kitą dieną 
svečiai tęsė kelionę ir pasiekė 
Kaišiadoris, kur vyskupas Juozapas 
Matulaitis, generalvikaras kun. Al
girdas Jurevičius, vyskupijos Cari
tas direktorius kun. Rimvydas Jur
kevičius pristatė Caritas ir maltiečių 
vykdomus projektus, dėkojo už Frie-
soythe (Fryzoite) ir kitų Oldenburgo 
krašto parapijų teikiamą pagalbą. 
Drauge su svečiais Kaišiadorių 
vyskupas nuvyko į Pivašiūnų Ma
rijos Nuliūdusiųjų paguodos šven
tovę; klebonas Vincas Baublys pa
kvietė atvykusius aplankyti parapi
jos senelių namus, taip pat gavusius 
Oldenburgo miesto tikinčiųjų para
mą. 

Kelionė, kurios metu vyskupas 
Timmerevers ir jo bendradarbiai iš 
katalikų labdaros organizacijų ap
lankė apie 20 partneriškų šalpos 
projektų, baigėsi Vilniuje balandžio 
25 d. Atsisveikindami su Lietuvos 
Caritas ir Maltos ordino pagalbos 
tarnybos vadovais, Oldenburgo kraš
to vyskupas ir jo palydovai išreiškė 
tvirtą įsitikinimą, kad bendradar
biavimas vargstančiųjų labui bus 
toliau tęsiamas. Vizito metu aplan
kytus Lietuvos vyskupus ir kari-
tatyvinių įstaigų darbuotojus gany
tojas iš Vokietijos apdovanojo gau
siai iliustruotomis knygomis, skir
tomis Miunsterio vyskupijai, pernai 
šventusiai 1500 metų įkūrimo ju
biliejų, ir „Miunsterio liūto", prieš 
Hitlerio politiką atvirai stojusio 
kardinolo fon Galeno, paskelbimo 
palaimintuoju iškilmėms. 

Kitos dienos rytą, pasimeldę 
Aušros Vartų koplyčioje, svečiai iš
skrido namo. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcnerAve.Sts.5r6
http://www.draugas
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I ietuviškas filmas pradeda Amerikos „užkariavimą" 
A. Matelio dokumentinis filmas, apdovanotas prestižiškiausiais kino prizais Europoje, 

įtrauktas į konkursines „Silverdocs" ir „Brooklyn International Film Festival" programas 
„Silverdocs"— Vašingtone vyks

tan t i s kino festivalis yra vienas 
svarbiausių kino filmų festivalių 
JAV. Jį organizuoja Amerikos kino 
inst i tutas (viena iš garbingiausių 
Amerikos kino institucijų) ir Disco-
very Network (didžiausias.transliuo
tojas pasaulyje). „Silverdocs" yra ir 
labiausiai žiniasklaidos dėmesį už
kariavęs dokumentinių kino filmų 
festivalis JAV. Festivalis pasižymi 
net ir JAV neįprastu politikos, spor
to, muzikos „žvaigždžių" dėmesiu. 
Pvz., tarp praėjusių metų svečių bu
vo: Madeline Albright, Lance Arms-
trong, Lynda Carter, Geraldine 
Chaplin, Sheryl Crow. Šio festivalio 
svarbą bei įtaką rodo ir tai, jog šio 
festivalio nugalėtojai ar nominantai 
taip pat buvo nominuoti ir Oskarui. 
Šiemet festivalis ypatingą dėmesį ir 
akcentą skiria būtent programai 
„Docs Rx", kurioje pristatomas ir fil
mas „Prieš parskrendant į žemę". 
Būti jos koordinatore pakviesta 
daugkartinė EMMY nugalėtoja Ni
na Gilden Seavey. 

Filmai pretenduos į prizus 4 
konkursinės.e programose. Konkur
sinės programoje „Docs Rx" be lietu
viško filmo dar atrinkti 7 filmai iš 

Režisierius Arūnas Matelis 

JAV, Kanados, Prancūzijos ir Čilės. 
Į konkursines programas pate

ko tik labai nedidelis kiekis filmų iš 

1,700 pristatytų atrankai . Jau pas
kelbti ir kai kurie šių metų svečiai 
bei dalyviai — tai legendiniai JAV 
kinematografininkai Martin Scor-
sese, Jim Jarmusch, buvęs vicepre
zidentas Al Gor, geriausios muzikos 
dokumentiniame kine žiuri narys, 
legendinis muzikantas Peter Gabriel 
ir kt. 

Šio festivalio svarbą bei įtaką 
rodo ir tai, jog festivalis laikomas 
t am tikru „Oskarų" pranašu, nes jo 
nugalėtojai ar nominantai po įver
t inimų „Silverdocs" taip pat buvo 
nominuoti ir „Oskarui" geriausių 
dokument inių filmų kategorijoje. 
Šiemet festivalis ypatingą dėmesį ir 
akcentą skiria bū ten t programai 
„Docs Rx", kurioje bus demonstruo
j a m a s ir A. Matelio filmas „Prieš 
parskrendant į Žemę". Yra planuoja
ma, pasitelkus žymius Amerikos ir 
pasaulio įtakingus politikus, vers
lininkus, žurnalistus, menininkus, 
skatinti diskusijas ir globalias ini
ciatyvas, kurias inspiruoja šie filmai 
— pirmiausia sąsaja su sveikatos 
apsaugos problemomis. Filmas rodo
mas birželio 16 d. 4 vai. p.p. AFI 
Silver 8633 Colesville Road, Silver 
Spring, info@silverdocs.com 

„Brooklyn International Film 
Festival seniausiame New York 
vykstančiame kino festivalyje, fil
mas „Prieš parskrendant į Žemę" 
atrinktas į konkursinę programą. 
Filmas rodomas birželio 10 d., šešta
dienį, 2 vai. p.p. 200 Eas te rn 
Parkway — 11238 Brooklyn, NY. 

Nors A. Matelio filmo premjera 
Lietuvoje įvyko tik šiek tiek daugiau 
nei prieš pusmetį, tačiau jo apdo
vanojimų kolekcijoje „puikuojasi" 
pagrindiniai prizai: dokumentikos 
kino pasaulyje svarbiausias — Ams
terdamo kino festivalio „Sidabrinis 
vilkas", Leipcigo — „Auksinis balan
dis", Zagrebo „Didysis antspaudas" 
bei Europos kino akademijos nomi
nacija „Geriausias 2005 metų doku
mentinis filmas", pagrindinis prizas 
„Documenta Madrid". Lietuvoje fil
mas buvo įvertintas nacionaline pre
mija bei išrinktas 2005 metų geriau
siu filmu. Filmas „Prieš parskren
dant į Žemę" tai lyriška ir asketiška 
esė apie vaikų ligoninę ir joje gauna
mas meilės, tikėjimo ir stiprybės 
pamokas. 

Algimante Matel ienė 
Studijos projektų vadovė 

ir asistentė viešiems ryšiams 

/ / Kauno Fotografijos Dienos 2006 
kviečia ir Amerikos lietuvius 

/ / 

Šiomis dienomis iš Kauno ga
vome žinią apie ten rengiamą tre
čiąjį fotografijos festivalį „Kauno 
Fotografijos Dienos 2006". Tai vie
nintelis tokio plataus masto kas-
metinys renginys Baltijos šalyse. Jis 
vyksta rugsėjo-spalio mėnesiais 
tradicinėse ir neįprastose erdvėse: 
galerijose, istoriniuose ir šiuolaiki
niuose muziejuose. 

Gautame pranešime cituojamas 
vienas garsiausių JAV fotografijos 
kritikų A. D. Coleman, kuris 2004-
siais lankėsi šiame renginyje. Jis 
sakė, kad šio festivalio sėkmę lemia 
puiki programa, skirta tiek plačiajai 
publikai, tiek ir tarptautinei fotog
rafinei bendruomenei. 

Vadovas — Mindaugas 
Kavaliauskas 

Šio renginio direktorius — JAV 
lietuviams gerai pažįstamas jaunas 
fotografijos meistras Mindaugas 
Kaval iauskas, kuris ilgesnį laiką 

Mindaugas Kavaliauskas 

viešėjo Amerikoje ir yra čia surengęs 
savo kūrybos parodų. 

Šis ir Prancūzijoje fotografijos 
meną studijavęs vyras kviečia Lie
tuvos ir viso pasaulio fotografus 
atsiųsti darbus pagrindine t ema 
„Laikas", o taip pat regionine tema 
„Euro-Azija — susiliejantis konti
nentas". 

Rengėjai rašo: „Skelbdami temą 
'Laikas' mes laukiame fotografijų, 
kurios bus susijusios su visomis šios 
temos variacijomis: laiko tėkmė; 
tada ir dabar, prieš ir po; laiko skir
tumai; tam tikros valandos, dienos, 
savaitės, metai ar metų laikai; pe
riodiškumas; vertybės ir skirtybės 
laiko šviesoje; augimas; laiko ža
vesys, laiko dvasia; laikrodžiai; lau
kimas; viltis ir tikėjimas; skubėji
mas, laiko trūkumas; tamsos/aukso 
amžius; geri ir blogi laikai; svarbūs 
momentai; fotografijos procesai ir 
laikas — išlaikymas, liuminografija, 
sinchronizacija, fotofinišas; archi
tektūriniai, urbanistiniai pasikeiti
mai laiko šviesoje, post-modernios 
laiko poveikio menui traktuotės ir 
t.t. 

Kviečiami dalyvauti: fotografai 
iš viso pasaulio". 

Projektas „Euro-Azija — susilie
jantis kontinentas" turi savo apribo
jimus: jame kviečiami dalyvauti fo
tografai iki 35 m. amžiaus tik iš 25 
Europos Sąjungos šalių bei pietry
tinės Azijos (ASEAN šalių). 

Reikia paskubėti 

Kaip rašoma pranešime, darbus 
mk ia siusti iki birželio 9 d. (nors, 
atrodo, susitarus bus galima tą datą 
pratęst i . 

Direktoriumi ir vadovaujančiu 
kuratoriumi pasirašo jau minėtas M. 
Kavaliauskas ir asistuojantys kura
toriai: Aurelijus Madzeliauskas. 

Dalia Šivickaitė. 
Festivalio rengėjai: F Galerija/ 

VŠĮ, „Šviesos raš tas" , Kaunas ir 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos 
Kauno skyrius. 

Darbus siunčiant ei. paštu, rei
kia laikytis tokių reikalavimų: fo
tografijų skaičius — iki 15 vienetų 
(3MB) + 1 puslapio CV. Dėkojame, 
jog nesiunčiate daugiau fotografijų 
nei prašoma. Jei t am tikri Jūsų dar
bai mus sudomins, paprašysime 
atsiųsti daugiau fotografijų ar kom
paktinę plokštelę su visa pateikiama 
fotografijų serija. Reikalinga infor
macija — elektroniniu variantu turi 
būti pateikti darbų pavadinimai, ne 
ilgesnis nei 200 žodžių temos pris
ta tymas, sukūrimo metai (jei ekspo
nuota anksčiau — kur ir kada). 
Elektroniniame laiške turi būti ši 
informacija — vardas, pavardė (net 

jei pasirašote pseudonimu), adresas, 
telefono/fakso numeris, mobiliojo tel. 
numeris. Fotografijų dydis — ilgoji 
fotografijos kraštinė turi būti 1000 
pikselių ilgio. Rezoliucija — 96 
taškai colyje. Failų pavadinimai — 
Vardas — Pavardė — Pavadinimas 
— Vieta, metai, Nr. 123.jpg. J P G ko
kybė — 80 proc. Darbus siųsti adre
su — festival@light.lt Elektroninio 
laiško pavadinimas — „KFD'06 
paraiška — Vardas Pavardė". 

Paraiškas paštu siųsti: Mindau
gas Kavaliauskas (Kauno Fotogra
fijos Dienos 06), F Galerija, Žalia
kalnio funikulierius, Aušros g. 6, 
LT-44174 Kaunas, Lietuva. 

Tikimės, kad šis kauniečių pro
jektas susilauks ir JAV gyvenančių 
lietuvių fotografų susidomėjimo. 

Edvardas Šulait is 

Šarūnas P. Tauras, gyv. Valparaiso, IN, pratęsė prenumeratą dar 
vieneriems metams ir parėmė „Draugo" leidybą 50 dol. auka. Tariame 
ačiū! 

J o n a s Jurkūnas , St. Petersburg, FL, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė ir 50 dol. auką „Draugui". Dėkui! 

Charlotte Ruseckas, Bullhead City, AZ, pratęsdama prenume
ratą dar vieniems metams, atsiuntė dosnią 80 dol. auką „Draugui". Labai 
dėkojame šiai skaitytojai iš gražiosios Arizonos! 
B H W B B B W B W • > • > • — — — — — M — i M M t l i — w n « i n n n n nuarnnnnMnnnnannnn nnn— n—mm n m n n n n • n n i n ninnnnnnnn• imtini • nom — — — — — ^ i W n m o m n n rtf 

Kazimiera Indreikienė, Chicago, IL, parodė savo dosnią širdį, 
atsiųsdama „Draugui" 80 dol. auką. Ačiū! 

Saul ius Jameikis , Lemont, IL, atsilygino už prenumeratą ir 
pridėjo 50 dol. auką „Draugui". Kiekviena auka labai svarbi ir vertina
ma. Tariame ačiū! 

Ona Alekna, Miami Beach. FL. užprenumeravo ..Draugą" savo gi
minėms. Labai ačiū. ..Draugas" visuomet labai laukia naujų skaitytojų. 

mailto:info@silverdocs.com
mailto:festival@light.lt
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AKLA MEILE NE VISADA 
ATNEŠA LAIMĘ 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Dažnam iš mūsų gyvenime 
tenka susidurt i su įvairiausiais 
rūpesčiais ir bėdomis. Ne taip seniai 
vienam pažįstamam, kiek daugiau 
nei prieš metus iš Vilniaus grįžu
siam į Širvintas, teko patirti vieną 
nemaloniausių, kaip jis pats pri
pažįsta, gyvenime įvykių. Prieš dau
giau nei penkerius metus jis atsitik
tinai sostinėje susipažino su kele
riais metais jaunesne vieniša mote
rimi, auginančia mažametį sūnų. 
Draugystė, kaip pasakoja vyriškis, 
truko daugiau nei metus, kol ji pa
sikvietė šeimyninės laimės ieškantį 
vyriškį gyventi pas save. Pašnekovas 
tikino, jog nuosavo būsto neturėjo — 
nuomojo Vilniuje kambarį pas sve
timus žmones. Netrukus abu susi
tarė oficialiai susituokti. Vėliau 
moteris pasiūlė įsūnyti ir jos vaiką. 
Gyvenime juoda ir balta patyręs 
širvintiškis, nedvejodamas pritarė 
savo gyvenimo draugės pasiūlymui, 
nes tą berniuką mylėjo kaip savą... 

„Atrodė, jog gyvenimas klostysis 
kuo puikiausiai. Bet greitai teko 
skaudžiai nusivilti: vieną gražią 
dieną moteris melagingai apkaltino 
mane neištikimybe, nesąžiningumu 
ir kitomis nebūtomis nuodėmėmis. 
Prabėgus dar porai savaičių, ji jau 
man nedviprasmiškai paliepė išsi
kraustyti... Ką gi, mūsų gyvenimo 
keliai netrukus išsiskyrė. Negana to, 
iš manęs ji prisiteisė alimentus savo 
mažamečiui sūnui. Patyręs skriaudą 
bei neteisybę, nusprendžiau netylėti 

ir kreiptis konsultacinės pagalbos. 
Viešai per spaudą savo pavardės dėl 
s u p r a n t a m ų priežasčių nenoriu 
skelbti. M a n a u , kad toks atvejis 
nėra toks dažnas, bet apie jį būtų 
pravartu sužinoti ir kitiems", — savo 
bėdomis dalijosi pašnekovas, prisi
statęs Regimantu. 

T e i s ė į būstą 
nepr ik lauso 

Šią mūsų visuomenėje susiklos
čiusią neįprastą šeimyninę padėtį 
komentavusio teisės specialisto Po
vilo Žukausko nuomone, iš nuken
tėjusio vyriškio pateiktų faktų gali
ma spręsti, jog jis patyrė skriaudą ir 
neteisybę dėl to, kad neteko gyvena
mojo ploto ir dar iš jo priteisti ali
mentai. Taigi tokiu atveju reikėtų 
kalbėti apie tur t ines tėvų pareigas ir 
apie al imentines tėvų pareigas, nes 
santuoka, ka ip galima spręsti iš 
pono Regimanto pasakojimo, buvo 
sudaryta. Tėvų pareigas ir įvaiki
nimą reglamentuoja Lietuvos Res
publikos santuokos ir šeimos kodek
sas. 

„Iš tikrųjų, šio vyriškio galimybė 
gyventi t a m e bute visiškai priklausė 
nuo jo šeimininkės. Nors santuoka 
buvo į teisinta, ponas Regimantas 
jokių teisių į būstą neįgijo. Taip atsi
tiko todėl, kad moters nuosavybės 
teisė į butą atsirado anksčiau, nei 
susituokė su šiuo vyriškiu", — teigė 
P. Žukauskas. Beje, pasak jo, pagal 
Santuokos ir šeimos kodekso 21-ąjį 
straipsnį, bendroji jungtinė sutuok-

IŠNYKUSIŲ LEDKALNIŲ 
MEDŽIOKLĖ 

Nuo pavasario pradžios ir visą 
vasarą JAV kranto apsaugos lakū
nai kartą per dvi dienas kyla į orą 
tam, kad atliktų Tarptautinio ledo 
patrulio (International Ice Patrol) 
užduotį: jie tiria Atlanto vandenyną 
aukštesnėse platumose, į kurias gali 
įplaukti laivai, ir stebi dreifuo
jančius ledkalnius, atsiskiriančius 
nuo Grenlandijos. 

1912 — „Titaniko" žūties metu 
— balandžio ir gegužės mėn. buvo 
pastebėta 740 ledkalnių. Tai buvo 
nepaprastas laikmetis, kadangi kas
met buvo pastebima vos keli šimtai 
ledkalnių. 

Ir jau po „Titaniko" tragedijos 
buvo įkurta organizacija, pavadinta 
Tarptautiniu ledo patruliu (TLP). 

„Dar neįkūrus šios organizaci
jos, 1913 metais dėl ledkalnių nus
kendo 113 laivų (stebėjimai iš oro 
pradėti tik 1946 metais). Tačiau ir 
vėliau užfiksuota 19 incidentų, kurie 
įvyko tik dėl to, kad laivų kapitonai 
ignoravo mūsų rekomendacijas", — 
pasakoja TLP vadovas Maiklas Hiksas. 

Tačiau per pastaruosius dvejus 
metus poliarinio rato rajonuose pas
tebimi anomalūs reiškiniai. 

Bendras ledkalnių skaičius grės
mingai mažėja. 2003 metais jų buvo 
927, 2004 m. — tik 262, praėjusiais 
metais šiaurės jūrų akvatorijose 
buvo pastebėta 11 ledkalnių, o šiais 
metais — nė vieno. Kur jie dingo? 

Susiklosčiusi situacija kelia 
okeanografų nerimą. Jie mano, kad 
tai, be jokios abejonės, viena iš šilt
namio efekto apraiškų. 

Priminsime, kad ledkalniu vadi

nama ne mažesnė kaip 15 metrų 
ledo nuolauža. 

Ji pradeda kelti pavojų, kai yra 
žemesnėje nei 48 laipsnių šiaurės 
platumoje — linijoje, kertančioje 
Prancūzijos šiaurę. O j au piečiau 
vandenyne gali būti nemažai kelei
vinių ir prekybinių laivų. 

Nepr ik lausomai nuo to, kas 
vyksta pastaraisiais metais, net po 
ištiso šimtmečio stebėjimų įmintos 
ne visos ledkalnių paslaptys. 

Devintąjį ir dešimtąjį praėjusio 
amžiaus dešimtmečius visais įma
nomais būdais buvo bandoma neleis
ti ledkalniams „klajoti" po vande
nyną. 

Juos bandy ta net sprogdinti 
bombomis, tačiau rezultatai nedžiu
gino. Dėl tos priežasties buvo su
stiprinta stebėjimo sistema. 

Tomis dienomis, kai lakūnai ne
kyla į orą, ledkalnių judėjimo marš
rutas y ra skaičiuojamas specialia 
kompiuterine programa. Taip pat 
apskaičiuojami jo dydžiai, jūros 
srovės ir oro sąlygos. 

Tokia prognozė buvo numatyta 
24—48 valandoms. Po to vėl tekdavo 
grįžti prie vizualių stebėjimų. 

Žvalgyba vyksta iš lėktuvų 
C-130 bortų 2,000 m aukštyje, ta
čiau kai borto radaras pastebi si
luetą, kur is gali būti ledo sala, lėktu
vas nusileidžia ir filmuoja ledkalnį. 

Iš tų nuotraukų galima spręsti 
apie ledkalnio dydį (atsižvelgiant į 
tai , kad an t vandens paviršiaus 
styro tik devintoji dalis ledo gabalo 
ir nuspėti jo egzistavimo laiką. 

„Klaipėda" 

A t A 
EDVARDUI AUSTRUI 

iškeliavus amžinybėn Bostone, jo žmonai VALEI, 
dukteriai Danutei, sūnums EDVARDUI ir JUOZUI 
su šeimomis, broliams PAULIUI ir ALIUI, seseriai 
IRENAI ir ALGIUI ŽEMAIČIAMS Toronte, Kanadoj, 
reiškiame giliausią užuojautą. 

Angelė ir Sigitas Ąžuolai 

tinių nuosavybė yra turtas, įgytas 
santuokos metu. Sutuoktiniai turi 
lygias teises jį valdyti, juo naudotis 
ir disponuoti. Be to, turtas, įgytas 
santuokos metu, laikomas priklau
sančiu abiems sutuoktiniams, nors 
įformintas ir vieno iš jų vardu. 

Prityrusio teisininko teigimu, be 
bendrosios jungt inės sutuoktinių 
nuosavybės, įstatymas, pagal minėto 
Kodekso 22 straipsnį, išskiria ir as
meninę nuosavybę. Turtas , prik
lausęs sutuoktiniams iki santuokos 
sudarymo, taip pat gautas jų san
tuokos metu kaip dovana arba pa
veldėtas, yra abiejų nuosavybė. 
Taigi reikia pripažinti, jog asme
ninė moters nuosavybė yra jos butas. 
Kitas asmuo, net ir sutuoktinis, 
teisių į šį turtą neturi ir jo neįgyja 
nei santuokos sudarymo metu, nei 
vėliau, kad ir kiek t runka santuoka. 

„Tiesa, iškilus ginčui, įstatymas 
leidžia teismine tvarka įrodinėti kita 
— Santuokos ir šeimos kodekso 22 
straipsnio 3-oji dalis nurodo, kad 
abiejų sutuoktinių tur tas gali būti 
pripažintas bendrąja nuosavybe, 
žinoma, jeigu tik bus nustatyta, jog 
santuokos metu buvo įdėta lėšų, 
gerokai padidinusių šio turto vertę", 
— aiškino teisininkas P. Žukauskas. 

Skirtingi a l imentų 
dydžiai 

Iš Regimanto pasakojimo galima 
suprasti, kad jam neteisėtai priteisti 
alimentai berniukui išlaikyti. Pasak 

teisininko, teismo sprendimu įtė
viams bei jų giminaičiams, įvai
kiams bei jų palikuonims suteikia
mos tarpusavio asmeninės ir turti
nės teisės bei pareigos kaip ir gimi
naičiams pagal kilmę. Visa tai nuro
do jau minėto Kodekso 120 straips
nis. 

„Taigi įvaikiai, pagal juridinį 
statusą prilyginami vaikams, o jų 
įtėviai — tėvams. Pagal to Kodekso 
80 straipsnį, tėvai juk privalo iš
laikyti nepilnamečius vaikus. Bū
tent vienas iš išlaikymo būdų ir yra 
alimentų priteisimas'', — atkreipė 
dėmesį P. Žukauskas. 

Įstatymas nustato ir šių alimen
tų dydį. Pavyzdžiui, pagal Šeimos ir 
santuokos kodekso 81 straipsnį ali
mentai nepilnamečiams vaikams iš 
tėvų išieškomi tokia tvarka: vienam 
vaikui — ketvirtadalis, dviem — 
trečdalis, trims ir daugiau vaikučių 
— pusė tėvų uždarbio, bet ne mažiau 
kaip vienas minimalus gyvenimo 
lygis (MGL — nuo 1998 m. jis tebėra 
125 litai — autor. past.) kiekvienam 
vaikui. Beje, pasak teisininko, šių 
dalių dydis gali būti teismo spren
dimu sumažintas, jeigu tėvas turi 
kitų nepilnamečių vaikų, kai jis yra 
pirmos ar antros grupės invalidas, 
jeigu vaikai dirba ir gauna pa
kankamą atlyginimą. Antra vertus, 
teismas turi teisę sumažinti alimen
tus arba atleisti nuo jų mokėjimo, 
jeigu vaikai gauna valstybės ar 
visuomeninės organizacijos išlai
kymą. 

KUR VALGYSIME PO PENKERIŲ METŲ 
įprastinis, tris kar tus per dieną, 

valgymas namuose tokiose šalyse 
kaip Anglija, Prancūzija ar JAV jau 
yra istorija. 

Anglai per metus valgymui ne 
namuose (angliškai „Eating out") 
išleidžia vidutiniškai 6,120 litų. 

Jie šiek tiek atsilieka nuo italų, 
kurie daugiausia Europoje išleidžia 
valgymui ne namuose — 6,325 litus 
per metus. 

Trečiojoje vietoje prancūzai — 
5,350 litų. Pasaulyje visus lenkia 
JAV — 7,300 litų, tai sudaro net 47 
procentus visų jų išlaidų maistui. 

Valgymo ne namuose kultūra 
sparčiai keičia maitinimosi įpročius. 

Profesionalią virtuvinę įrangą 
parduodančios firmos „Hotel and 
Gastro" direktorius Benas Antaniū-
nas teigia, jog yra visi požymiai, kad 
šis reiškinys labai staigiai plinta ir 
tarp Lietuvos didmiesčių gyventojų. 

Tai lemia sparčiai didėjantis 
restoranų skaičius ir įvairovė bei di
delis gyvenimo tempas, kuris nepa
lieka laiko maisto ruošimui. 

Dabar gimtadieniai (netgi vai
kų), verslo ir draugų susitikimai, lais
valaikis persikėle į restoranus ir barus. 

Taip parogiau. Taip įdomiau 

Lietuvoje gyventojai valgymui 
ne namuose 2004 m. per metus išlei
do 249,6 lito. Tai sudaro apie 4 pro
centus visų asmens pajamų. 

Palyginimui, anglai valgymui ne 
namuose išleidžia apie 7 procentus 
visų savo pajamų. 

Londone vienas gyventojas per 
savaitę valgymui ne namuose išlei
džia 3,300 litų, arba net 13 kartų 
daugiau nei Lietuvos gyventojas per 
metus. 

Restoranų kultūra stipriai popu
liarėja didėjant gyventojų paja
moms. Lietuvos spartus ekonomikos 
augimas sudaro sąlygas ir greitam 
restoranų sektoriaus augimui. 

UAB „Hotel and Gastro" vadovo 
Beno įsitikinimu, Lietuvoje per atei
nančius dešimt - penkiolika metų 
restoranų skaičius išaugs penkis - sep
tynis kartus, nes gyvenimo lygis Lie
tuvoje sparčiai kyla, o turistų skai
čius, palyginti su save reklamuojan
čiomis šalimis, yra dar labai mažas. 

Benas teigia, kad vienas turtstas 
restoranuose per kelias dienas išlei
džia pinigų daugiau, negu vidu
tiniškai vienas Lietuvos gyventojas 
išleidžia per metus. 

„Klaipėda" 
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APYLINKĖSE 

• Birželio 9 d., penktadienį, Lie
tuvių moterų klubas organizuoja 
„Garage sale" adresu: 4201 W. Prai
rę, Alsip, IL. Visos surinktos lėšos 
bus skiriamos Šiaulių vaikų na
mams. Visus kviečiame prisidėti 
dovanomis ar pirkimu. 

• J A V LB Lemonto apylinkės 
valdyba maloniai kviečia-visus birže
lio 11 d. į Palaimintojo J. Matulaičio 
lietuvių katalikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 vai. r. 
padėsime vainikus prie Partizano 
paminklo. Prisiminimais šią liūdną 
visai tautai dieną pasidalins prof. 
Vytautas Černius. 10:45 vai. r. 
bažnyčioje misijos choras ir solistė P. 
Ragienė atliks specialiai tai progai 
skirtus kūrinius. 11 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie per 
prievartą buvo išvežti ar turėjo 
palikti savo gimtuosius namus, bėg
dami nuo raudonojo maro. 

• Biržel io 11 d., sekmadienį , 
9 vai. r. Cicero Šv. Antano bažnyčio
je bus aukojamos šv. Mišios prisi
minti mūsų tautos kankinius, nu
kentėjusius nuo komunistinių oku
pantų. Tuoj po šv. Mišių parapijos 
kavinėje įv.yks Gedulo ir Vilties die
nos, tragiškojo birželio minėjimas. 
Kalbės dr. Petras Kisielius ir adv. 
Saulius Kuprys. Cicero LB valdyba 
maloniai kviečia visus atvykti į šį 
renginį. Pagerbsime savo tautos 
kankinius ir tautiečius. Neprarado
me vilties, Lietuva išsivadavo iš ko
munizmo priespaudos. 

• A m e r i k o s l ietuvių ta rybos 
(ALT) Čikagos skyrius ruošia skau-
džiųjų lietuvių tautos Birželio trė
mimų minėjimą, kuris vyks sekma
dienį, birželio 11 d., Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje. Minė
jimo programa prasidės 10:15 vai. r. 
vėliavų pakėlimu parapijos aikštėje. 
10:30 vai. r. — šv. Mišios. Po Mišių 
parapijos salėje Rima Kuprytė pasi
dalins mintimis iš savo akademinės 
studijos „Sibiro trėmimų pristaty
mas Amerikos visuomenei". Meninę 
programą atliks Algimantas Bar-
niškis. Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti. 

•Aukšta ič ių (panevėžiečių) klu
bo susirinkimas įvyks š. m. birželio 
11 d. 12 vai. p.p. Jaunimo centre, 
5600 S. Claremont Ave. Maloniai 

kviečiame visus. Tel. pasiteiravi
mui: 708-296-1577. 

•Suvalkieč ių draugijos susirin
kimas įvyks birželio 15 d., ketvirta
dienį, 1 vai. p.p. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 gatvė. Kviečiame visus 
narius gausiai dalyvauti. 

•Tėvų , tėvužėlių, tėtukų dienos 
pietūs! Kviečiame maloniai praleisti 
Tėvo dieną Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, 14911 127th Street. Bir
želio 18 d. 12 vai. p.p. PLC didžiojoje 
salėje skanūs lietuviški pietūs sve
tingoje aplinkoje. Stalus užsisakyti 
galite telefonu 708-448-7436 (Aldona 
Palekienė). 

• J A V LB Lemonto apyl inkės 
Socialinis skyrius užsako autobusą į 
Dainų šventę, kuris liepos 2 d. į 
Dainų šventę iš PLC išvažiuos 12:15 
vai. p.p. Prašome iš anksto užsisa
kyti vietas tel. 630-986-0184 (Romas 
Kronas). Taip pat vietas galėsite 
užsisakyti kiekvieną sekmadienį 
PLC prieangyje. 

• Š v . Kazimiero seselės liepos 
9 d., sekmadienį, širdingai kviečia 
jus dalyvauti vasaros šventėje „Ju-
bilee 100 of Faith and Service", kuri 
vyks seselių motiniškajame name, 
2601 W. Marąuette Rd., nuo 11 vai. 
r. iki 4 vai. p.p. Jūsų laukia linksmy
bės, skanus maistas, muzika, loteri
ja, bingo. Atvykite aplankyti seseles, 
atnaujinti senas draugystes ir rasti 
naujų draugų. Įėjimas nemokamas. 

IŠARTIJRTOU. 

Skelbimas 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Te l (773) 847-7747. 

•Biržel io 18 d. 12 vai. p.p. Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyrius, dalyvaujant estams ir lat
viams, ruošia tragiškų trėmimų mi
nėjimą. Šv. Mišios už gyvus ir miru
sius tremtinius — 10:30 vai. r. Meni
nę programą atliks pianistas Rodol-
fas Budginas ir Šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio. Įėjimas nemokamas. 
Po oficialios dalies — pietūs (prašo
ma auka, kuri bus skiriama pamin
klui nuo komunizmo nukentėju
siems, kuris bus pastatytas Wa-
shington, DC). 

• Š i ų metu birželio 25 d. Švytu
rio jūrų šaulių kuopa (Detroit, MI) 
Pilėnų stovykloje rengia pavasario 
gegužinę. Pilėnų vartai bus atviri 
nuo ankstaus ryto. Sesės švyturietės 
vaišins lietuviškais patiekalais, o 
broliai švyturiečiai pasirūpins, kad 
nebūtumėte ištroškę. Gausiai daly
vaukite Pilėnų gegužinėje, nes jūsų 
apsilankymas įgalins išlaikyti gra
žią Pilėnų stovyklą. 

Skelbimų skyriaus tel. 1 77^5*5 9500 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

»»umnm 
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LR Generalinio konsulato Čikagoje 
pranešimas 

Lietuvos Respublikos generali
nis konsulatas Čikagoje ir Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus kviečia į 
Lietuvos televizijos žurnalisto Aud
riaus Lelkaičio dokumentinio filmo 
„Smėlio generolai" peržiūrą, kuri 
įvyks birželio 9 d., penktadienį, 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd.). 

2004-aisiais nusprendusi pradė
ti taikos misiją Afganistano Goro 
provincijoje, pernai Lietuva ten iš
siuntė per šimtą karių. NATO Lietu
vos karių misiją įvertino kaip pa
vyzdinę. 

A. Lelkaitis filme „Smėlio gene
rolai" ieško atsakymų į klausimus: 
Kaip užtikrinti taiką šalyje, kuri 
dvidešimt metų kariavo? Ar gali 
dviejų civilizacijų sandūra būti 
taiki? Ką reiškia paramos misija Af

ganistane Lietuvai ir jos kariams? 
Žurnalistas su Lietuvos kariais 

šioje karo nuniokotoje šalyje pralei
do kelis mėnesius ir pats patyrė, ką 
reiškia paramos misijos dalyvių kas
dienybė. A. Lelkaitis įsitikinęs, kad 
apie karių kasdienybę geriausia kal
bėti jų pačių lūpomis arba kameros 
užfiksuotais vaizdais. Todėl filme be
veik nėra komentarų, oficialios in
formacijos, nekalbama ir apie karius 
aplankiusį Lietuvos prezidentą. Pa
sak A. Lelkaičio, iškalbingesni yra 
vaizdai, kai mūsų kariai susiduria 
su mirštančiais vaikais, vietiniais 
karo vadais, kad akistata su mirtimi 
įvyksta pribloškiančių gamtovaiz
džių fone. 

Visus maloniai kviečiame daly
vauti filmo peržiūroje. Tel. pasitei
ravimui: 773-582-6500 (Rita Janz). 

Afganistano vaikai. Kadras iš filmo. 

Amerikos l ietuvių 
TV rodo: 

Sekmadienį, birželio 11 d. 7 - 8 v.v.: „Kunigo žodis". „Advokato 
patarimai" — į žiūrovų klausimus atsakys adv. Robertas Kėželis. 
Joninių koncertas iš Nidos „Gero ūpo". 

Antradienį, birželio 13 d. 7 - 8 v.v. : Čikagos lietuvių futbolo 
lygos valandėlė. Laidelę veda A. Matulevičius. Kultūros ir verslo nau
jienos iš Lietuvos. 

Ketvirtadienį, birželio 15 d. 7 
„Panoramos" santraukos. 

8 v.v.: žinios iš Lietuvos — 

ALTV laidas galite žiūrėti kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir 
sekmadienį nuo 7 iki 8 v.v. Laidos kartojamos — antradienį, ketvirta
dienį, penktadienį 1:30 - 2:30 v. dienos per WFBT 48 kanalą bei Comcast 
248 kabelinį kanalą. 

Tel. 708-839-9022, altv@comcast.net 
ALTV inf. 

„Lithuanian Assistance Foundation", Santa Monica, CA, at
siuntė „Draugui" 100 dol. auką. Širdingai dėkojame! 

Operos mėgėjai 
radijo programoje 

„Opera Stage", 
kurt transliuojama 

98 7 VVFMT radijo bangomis, 
birželio 10 d. , 

šeštadienį, 12:30 vai. p.p. 
galės pasiklausyti 

Alfredo Catalani operos 
„La VVally" jrašą. 

VVally partiją atliks 
žinoma dainininkė 

Violeta Urmanavidūtė-Urmana 
(sopranas), 

VVally tėvo partija dainuos 
Dan Paul Dumitrescu (bosas). 

Gros Vienos radijo simfoninis 
orkestras, diriguos Carlo Franci. 

mailto:altv@comcast.net



