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Derybininkai sutaria, kad nesutaria

Socialdemokratų ir konservatorių derybininkai I. Degutienė, J. Olekas (v) ir A
Kubilius.

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 12 d. (BNS) —
Dėl plačios koalicijos besiderantys
konservatoriai ir socialdemokratai
pripažįsta, jog derybos vyksta sudėtingai.

Partijos sutaria, jog pirmas
klausimas, kurį turi atsakyti kairieji
ir dešinieji — kodėl dviem skirtingoms stovykloms priklausančios partijos turėtų dirbti drauge.

Lietuviai d i r b a užsienyje d ė l
g i m t i n ė j e p a i m t ų paskolų
Vilnius, birželio 12 d. (BNS) —
Mažiausiai 15,000 lietuvių šiuo me
tu dirba užsienyje t a m , kad pajėgtų
grąžinti Lietuvoje paimtą paskolą.
Tokia išvada daroma, nes apie
15,000 asmenų, Valstybinės mokes
čių inspekcijos duomenimis, nepa
geidauja pasinaudoti mokesčių leng
vata, rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas".
Gedimino technikos universiteto
profesorius Artūras Kaklauskas spė
jo, k a d žmonių, kuriuos į užsienį iš
vijo Lietuvoje paimtas kreditas, —
vienas iš penkiolikos.
J i s pabrėžė, kad tokių žmonių
negalima vadinti emigrantais, n e s

akivaizdu, kad jie išvyksta tik laiki
nai padirbėti.
„Jei b ū s t a s kainuoja 30—40
proc. to, ką žmogus uždirba per visą
savo gyvenimą, galima daryti lo
gišką išvadą, kad būstas yra labai
svarbus žmogaus gyvenime ir lemia
bet kokius jo veiksmus, tarp jų — ir
emigraciją", — sakė A Kaklauskas.
Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymas numato grąžinti dalį su
mokėtų mokesčių asmenims, paėmu
siems kreditą būstui pirkti.
Manoma, kad dauguma šių as
menų moka būsto paskolos įmokas iš
užsienio, t a d pasinaudoti įstatymo
teikiama lengvata neturi galimybės.

Vis dėlto n e itin sėkmingai dėl
plačios koalicijos sudarymo beside
rantys konservatoriai ir socialde
mokratai s u t a r ė trečiadienį prezi
dentui Valdui Adamkui pateikti su
sitarimą dėl būsimos Vyriausybės
darbų ir premjero kandidatūrą.
Tai buvo paskelbta pirmadienį
po partijų atstovų susitikimo s u V.
Adamkumi.
Tačiau po pokalbio surengtoje
spaudos konferencijoje abiejų parti
jų atstovai n e a t m e t ė galimybės de
rėtis su kitais partneriais dėl daugu
mos, jei šios derybos patirtų nesėk
mę.
Po sekmadienį vakare prasidė
jusių ir po vidurnakčio užsitęsusių
derybų buvo pranešta, jog abi pusės
sutaria t i k vienu klausimu — dery
bos į priekį stumiasi sunkiai.
Sekmadienį daugiau n e i pen
kias valandas posėdžiavę derybinin
kai po j ų pripažino, jog pavyko t i k
suderinti darbo reglamentą, tačiau
dėl programinių nuostatų s u s i t a r t i

Seimo narį
gynę
pareigūnai
buvo sumušti

Šiame
numeryje:
•Sveikatos klausimais.
•Kas mes: išeiviai,
ateiviai, pabėgėliai,
imigrantai...
•Batsiuvys be batų,
kūrėjas be...
•Lietuviu telkiniuose.
• Diskriminuojmas
jaunimas.
• B a l t u studijų
konferencija.
•Nuodai maiste.
•Lakštingala ir briedis.
•Seminarija apdovanojo
kun. Joną Kuzinską.
Valiutų santykis
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Z. Balčytis: skandalai — neišvengiami
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Klaipėda, birželio 12 d. (ELTA)
— Laikinasis premjeras Zigmantas
Balčytis, šį savaitgalį viešėdamas
socialdemokratų sąskrydyje Giru
liuose, išskirtiniame interviu „Vaka
rų ekspresui" labai atvirai pasakojo,
kodėl šalis neišbrenda iš skandalų.
„Visuomenė per t a m tikrą laiko
tarpį buvo nuteikiama prieš politi
kus ir daugelis žmonių tiesiog nėjo į
Seimo rinkimus. Tai y r a labai blo
gai. Linkėčiau, kad į rinkimus eitų
ne tik tie, kurie nepatenkinti politi
ne sistema, bet ir tie, kurie paten
kinti", — sakė jis.
— Sėdite ant k e t u r i ų k ė d ž i ų
Seime ir Vyriausybėje — k a i p
J u m s tai pavyksta^*
— Žinoma, situacija nėra leng
va. Aš net juokauju, kad pats prašau
pinigų, pats jų ir neduodu... Dabar
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Vilnius, birželio 12 d. (BNS) —
Panevėžio rajone sekmadienį šven
tės metu daugybės žmonių akivaiz
doje vietos chuliganai sumušė Pane
vėžio rajono policijos pareigūnus.
Pasvalio—Panevėžio apygardoje
išrinktas Seimo narys tapo liudi
ninku, kaip nesutramdomos vietinių
nusikaltėlių gaujos terorizuoja gy
ventojus ir nieko nepaiso.
Incidentas įvyko Tiltagalių kai
me, stovėjimo aikštelėje prie kultū
ros namų. Čia vyko 420—ašis Tilta
galių kaimo jubiliejus.
Į šventę atvykusio Seimo nario
Antano Matulo automobilį „Hyun
dai Elantra" atsitrenkė automobilis
„VW Multivan". Įkaušusi kompanija
' A. Matului pasiūlė dingti iš avarijos
| vietos ir pažėrė grasinimų, baugini
mų ir keiksmų.
„Kaip aš galėjau išvažiuoti? Sa
kau, vyrai, niekur negalim važiuoti,
reikia kviesti kelių policiją", — pa
sakojo A. Matulas.
Renginio metu budėję policijos
pareigūnai, kaip ir reikalauja įstaty
mai, ėmėsi priemonių eismo įvykio
vietai apsaugoti. Pareigūnai pasitei
ravo, k a s vairavo, paprašė doku
mentų.
Zigmantas Balčytis
Kilo muštynės — automobiliu
Tomo Bauro (ELTA) nuotr
„VW Multivan" važiavę keli 28—41
žymiai mažiau laiko namie pralei metų vyrai užpuolė du policininkus
džiu, tačiau jaučiuosi normaliai, nes ir juos sumušė, suplėšė tarnybines
turiu tam tikrą darbo Vyriausybėje uniformas. D u pareigūnai guminė
patirtį.
Nukelta į 6 psl. mis lazdomis
N u k e l t a \ 6 psl.

sudėtinga.
Kaip po susitikimo su preziden
t u s a k ė konservatorių vadovas An
drius Kubilius, šalies vadovui įteik
t a s laiškas, kuriame išdėstytas Tė
vynės sąjungos požiūris į dabartinę
situaciją ir kokių veiksmų galėtų
imtis prezidentas.
P a s a k Socialdemokratų frakci
jos Seime seniūno Juozo Oleko, so
c i a l d e m o k r a t a i , savo ruožtu, V.
A d a m k u i įteikė būsimos daugumos
N u k e l t a į 6 psl.
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VYRIŠKA LIGA — NEIŠVENGIAMA
Nuo prostatos adenomos stipriosios lyties atstovus
išgelbėtų nebent kastracija
IOLANTA IUŠKEVIČIENE
— Kaip g y v e n t i vyrams,
žinant, j o g n u o v i e n o s l i g o s j i e m s
išsisukti tikriausiai nepavyks?
— Tai beveik nepriklauso nei
nuo gyvenimo būdo, nei nuo mitybos.
Prostatos a d e n o m a — liga, ku
rios neišvengs nė vienas ilgai gyve
nantis vyras. Nuo jos nėra jokių ap
sisaugojimo priemonių a r profilak
tikos, išskyrus vienintelę, kurią me
dikai vadina a b s u r d u . J ą pasirinkti
gali tik beprotis. Tai — kastracija.
Tiesa, ši d r a s t i š k a priemonė medikų
yra taikoma, t a č i a u t i k prostatos
vėžio gydymui.
Ar vyrams reiktų bijoti prostatos
adenomos, a r ši liga gali pakenkti
vyriškumui, kaip sužinoti, kad j a u
laikas kreiptis pagalbos į medikus,
kaip liga gydoma teiraujamės Klai
pėdos jūrininkų ligoninės gydytojo
urologo Alfredo Radziminsko.
— K a s y r a p r o s t a t a ir k o k i o s
jos funkcijos organizme?
— Prostata — 2 - 3 centimetrų
skersmens vyrų lyties liauka, esanti
po šlapimo pūsle. J i apgaubia šlaplę.
Prostata dalyvauja šlapinimosi pro
cese ir išskiria sekretą, sudarantį
palankią t e r p ę s p e r m a t o z o i d a m s
judėti.
— Kas y r a p r o s t a t o s a d e n o 
ma?
— Prostatos adenoma yra grybi
nis prostatos audinio išvešėjimas.
Sveika p r o s t a t a p a p r a s t a i sveria
20-40 gramų, bet s e n s t a n t dėl t a m
tikrų hormoninių pokyčių ji pradeda
didėti, užspaudžia šlaplę ir sutrikdo
šlapinimąsi.
— Ar t i e s a , k a d š i a l i g a s e r g a
beveik kiekvienas vyresnis vy
ras?
— Prostatos adenoma — daž
niausiai pasitaikanti urologinė vyrų
liga. J o s d a ž n u m a s priklauso nuo
vyro amžiaus. S t a t i s t i k a byloja, jog
prostatos adenoma kamuoja apie 30
proc. penkiasdešimtmečių. Tačiau j a
serga net 90 proc. aštuoniasdešimt
mečių.
Šiai ligai išsivystyti daug reikš
mės turi p a v e l d i m u m a s . Didesnę
riziką susirgti t u r i n u t u k ę , o mažes
nę — vartojantys vitaminą E, žuvies
produktus.
— Kokie p r o s t a t o s a d e n o m o s

požymiai?
— Liga dažniausiai pasireiškia
dažnesnių noru šlapintis, tenka daž
niau keltis šlapintis naktį. Ligai pro
gresuojant kartais tenka keltis net
kas valandą. Vėliau šlapinimasis
pasunkėja, susilpnėja šlapimo srovė,
galimas dalinis šlapimo nelaikymas.
Kartais ligonis visiškai negali
pasišlapinti.
— N e s e n i a i atlikti tyrimai
atskleidė tiesą, jog vyrai ž i n o
prostatos ligas, j ų s i m p t o m u s ,
tačiau net du trečdaliai niekada
n ė r a buvę pas urologą, o ketvir
tadalis v y r ų susirgę geriau gy
dytųsi patys, n e i eitų pas me
dikus. Kuo jie rizikuoja?
— Negydoma liga gali baigtis
erekcijos sutrikimais, akmenų atsi
radimu šlapimo pūslėje, šlapimo
takų infekcija, inkstų funkcijos ne
pakankamumu, ūmiu šlapimo susi
laikymu ir operacija. Prostatos hiperplazija yra lėtinis ir progresuo
j a n t i s susirgimas, kuris niekada
nepraeis savaime. Savigyda rekla
muojamais preparatais yra nesau
gus ligos vilkinimas. Nuspręsti,
kurie vaistai ir koks gydymo būdas
tinkamiausias, gali t i k urologas.
Savalaikė gydytojo konsultacija la
bai svarbi ir laiku nustatant pros
tatos vėžį, kuris t a r p vyrų yra antro
je vietoje po plaučių ir kvėpavimo
takų vėžio.
— Kada vyrams reiktų kreip
t i s i medikus?
— Amžius, k a d a kreiptis į me
dikus, nuolatos jaunėja. Visai nese
niai buvo kalbama, jog pas urologą
konsultuotis vyras privalo atvykti
sulaukęs 60 metų, o dabar kalbama,
jog tai daryti jis turėtų nuo 40-50
metų. Jei vyras neturi rimtesnių
problemų, pakanka kartą per metus
užsukti pas gydytoją ir pasitikrinti.
J e i šeimoje k a s nors y r a sirgęs
prostatos vėžiu, vyrai privalėtų tik
rintis savo sveikatą nuo 40 metų.
— Vyrai dažniausiai vengia
eiti pas gydytoją tikrintis pros
tatos dėl jiems nemalonios pro
cedūros — prostatos apčiuopos
pirštu. Ar yra alternatyva šiam
metodui?
— Nėra. Nereikėtų vyrų be
reikalo gąsdinti. Prostatos apčiuopa
per tiesiąją žarną dažniausiai nes

kausmingas, sukeliantis tik diskom rurginės operacijos.
Tarp medikamentinio ir opera
fortą tyrimo būdas. Vertindamas
cinio gydymo yra tarpinė grandis —
prostatos būklę gydytojas remiasi ne
tik paciento apklausa, klinikiniais minimaliai invazinės procedūros,
tyrimais, bet ir laboratoriniais tyri kurių metu lazeriu, mikrobangomis,
šalčiu a r šiluma suardoma dalis
mais, vidaus organų
echoskopija,
įvertinamas ir prostatos specifinio prostatos.
Visų šių operacijų esmė y r a
antigeno (PSA) lygis. Esant reikalui
pasiekti, kad gerai nutekėtų šlapi
atliekama prostatos biopsija.
mas.
— Kur vyrai turėtų kreiptis,
— Ar p r o s t a t o s adenomos
norėdami atlikti PSA tyrimą?
— Nuo 2006 metų Lietuvoje g y d y m a s nekenkia vyriškumui?
— Jei kalbėsime apie gydymą
pradėta Ankstyvos prostatos vėžio
vaistais, mažinančiais prostatos
diagnostikos programa. Pagal ją
vyrams nuo 50 iki 75 metų, nuo 45 audinio tūrį, tenka pripažinti, kad
metų tiems, kurių tėvai a r broliai jie gali turėti neigiamos įtakos
sirgo priešinės liaukos vėžiu, PSA potencijai. Tačiau yra begalė me
tyrimas kartą per metus atliekamas dikamentų nuo kitų ligų, turinčių
neigiamos įtakos potencijai. Tai ir
nemokamai.
J a m siuntimą turėtų parūpinti vaistai, mažinantys kraujo spaudi
šeimos gydytojas. Jei tiriant ran mą, gydantys skrandžio ligas ar
damas padidėjęs PSA antigenų skai raminamieji.
O jei kalbėsime apie operacijas,
čius, vyras siunčiamas konsultuotis
kiekviena operacija turi savo komp
pas urologą.
— J e i r a n d a m a s d i d e s n i s likacijų dažnį ir rizikos laipsnį.
Jei operacija praėjo be komp
antigenų skaičius, a r t a i j a u
likacijų, vyras turėtų likti visaver
vėžio diagnozė?
tis.
— Nieko panašaus. PSA rodiklį
— Ar yra kokios rekomen
gali sąlygoti daugelis aplinkybių.
— K u o ilgiau v y r a s gyvena, d a c i j o s , k u r i ų t u r ė t ų paisyti
t u o d i d e s n ė t i k i m y b ė , j o g j i s vyras išvešėjus prostatai?
— Pradinėse ligos stadijose la
susirgs prostatos adenoma, o
vėliau gal net vėžiu, k u r i s yra bai svarbu vengti alkoholio ir puto
v i e n a s labiausiai p a p l i t u s i ų tarp jančių gėrimų, aštraus maisto, gau
prieskonių,
nepersišaldyti,
vyrų. Pasaulyje yra b u v ę faktų, sių
m a n k š t i n t i s . Žinoma, jis privalo
kai m o t e r y s , t u r i n č i o s r i z i k ą
laiku lankytis pas gydytojus ir
susirgti krūties vėžiu, d a r jau
paisyti jo gydymo rekomendacijų.
nystėje ryžtasi labai d r a s t i š k a i
išspręsti šią problemą — ampu
„Klaipėda"
tuoja k r ū t i s . Gal vyrai g a l ė t ų išsioperuoti prostatą, kol j i n e išvešėjo ir nesuvėžėjo?
(USPS-161000)
— Iš tiesų adenomos galima
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY
išvengti tik tuo atveju, jei vyras jau
Published daily except Sundays and Mondays,
name amžiuje bus iškastruotas. Bet
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
tai yra absurdas. To niekas neda
observance of iegal Holidays as well as Dec.
rys. Adenomos gydymui kastracija
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
nenaudojama, tačiau ji naudojama
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589.
prostatos vėžio gydymui. Kastracijos
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
metu pašalinamos vyriškus hor
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
monus gaminančios sėklidės, ir daž
additional mailing offices.
nai prostatos vėžio augimas sulėtė
Subscription Rates: $120.00.
Foreign
countries $135.
ja, kartais apnyksta metastazės.
Postmaster: Send address changes to
— Kokie yra galimi p r o s t a t o s
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
a d e n o m o s gydymo būdai?
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami
pašto išlaidas, pakvitavimų už
— Taikomi konservatyvūs ir
prenumerata nesiunčiame. Prie pavardės ir
operaciniai gydymo būdai. J e i liga
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
neužleista, pacientui
skiriamas
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
gydymas vaistais. Medikamentus
reikia vartoti pakankamai ilgai, nes
JAV
prostatos adenoma — lėtinė liga.
MetamsS 120.00 • 1/2 metų $65.00
Gydymas vaistais pakankamai sau
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
gus ir efektyvus. Tvarkingas varto
Metams$135.00 • M2 metų $70.00
jant vaistus dažniausiai pavyksta
• 3 mėn.$60.00
išvengti operacijos.
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
Prostatos adenomos operacijos
JAV
būdai gali būti įvairūs. Tai — mini
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
maliai invazinės operacijos per
Kanadoje ir kitur (USD)
šlapimo kanalą arba atviros chiMetams $80.00 »1/2 metų $70.00
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NUODAI MAISTE
Švedų mokslininkai ištyrė, kad
bulvių „čipsai", t a i p vadinamos „bul
vės fri" ir „hamburgeriai" (bifštek
sai) turi savyje tokį didelį kiekį
kancerogenų (cheminis j u n g i n y s ,
skatinantis piktybinių navikų susi
darymą), kad šių valgių mėgėjai ir
garbintojai y r a tiesiog p a s m e r k t i
įvairiems onkologiniams arba ge
riausiu atveju — nerviniams sutriki
mams. Ar ne todėl „makdonaldiniu"
maistu maitinami vaikai pasižymi
nervingumu, k a r t a i s ir nenusakomu
elgesiu?
Tyrimai buvo atlikti Stokholmo
universitete (Stockholm Universityi,
o t i r i a m a s i s k a n c e r o g e n a s , kuris
susidaro anksčiau minėtuose pro
duktuose, buvo a k n l a m i d a s facrv-

lamide). Paprasčiau tariant, kance
rogenas atsiranda kepant ir gruzdi
nant daug angliavandenių turinčius
valgius. Beje, tai svarbu yra ir picų
„fanatams" bei ryžių garbintojams,
nors ryžiai pagal senąsias maisto
vartojimo tradicijas laikomi dietiniu
produktu...
Švedų biochemikai nustatė sen
sacingą ir sukrečiantį faktą, kad
įprastame bulvinių „čipsų" pakelyje
kancerogenai 500 kartų (!) viršija tas
normas, kurias geriamajam vande
niui nustatė Pasaulinė sveikatos or
ganizacija (World Health Organization, WHO). Bulvėse „fri" ir mesainiuose (Burger King), kurie parda
vinėjami Švedijos „McDonalduose",
kancerogenų norma viršyta net 100

kartų, t a s pats pasakytina ir apie
picas. Šiandien, kai eilinis lietuvis
suvalgo 8 kartus daugiau picų nei
tradicinių lietuviškų valgių, drąsiai
būtų galima teigti, kad statistinis
lietuvis žiupsneliais į save ir į savo
vaikus k r a u n a kancerogenus, tuo ir
save, ir savo palikuonis bei kelias
ateinančias kartas pasmerkdamas
būsimiems vėžiniams susirgimams.
Švedų mokslininkas Leif Busk,
vadovaujantis Švedijos Nacionalinės
maisto asociacijos (Sweden's N a 
tional Food Administration) tyrimų
departamentui, tiesiog pritrenktas
gautais tyrimų rezultatais, pareiškė,
kad per 30 savo specializacijos metų
maisto pramonėje „tokių dalykų dar
neteko regėti".
Nukelta j 9 psl.

• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuva.:
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$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68 00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakci|a@draugas.org
Administratorius
administracija^draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8 3 0 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ka nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopija.
Ei-paštas
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
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BATSIUVYS BE BATŲ,
KŪRYBINIS DARBUOTOJAS BE...
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS
P a s t a r u o j u metu visuomenėje
vis dažniau prabylama ir apie laisvai
samdomų kūrybinių darbuotojų so
cialines garantijas, jų statusą ir t.t.
Tikriausiai daug k a m aišku, jog
šiam luomui atstovauja tegu ir ne
gausus, tačiau reikšmingą vaidmenį
visuomenėje atliekantis gyventojų
sluoksnis — dailininkai, aktoriai,
muzikantai, žurnalistai, poetai, ver
tėjai ir kt. Per 10-12 metų susi
klosčius laisvosios rinkos sąlygoms,
dažnas iš jų dėl įvairių priežasčių
y r a n e t e k ę s nuolatinio oficialaus
darbo ir verčiasi pagal menkai ką
įpareigojančias autorines ir kitokias
sutartis.
Ne vienas s u t i k t a s kūrybinis
darbuotojas šiandien dažnai teirau
jasi, kokia tvarka ir kam turėtų būti
mokamos socialinio draudimo įmo
kos, kad gydymąsi finansuotų teri
torinės ligonių kasos ir, apskritai,
kaip būtų galima bent minimaliai
turėti socialines garantijas. Šia tema
neseniai pakalbintas vienas iš šios
srities atstovų — Lietuvos žurnalis
tikos sąjungos pirmininkas Dainius
Radzevičius priminė, jog laisvojo
kūrybinio darbuotojo problema ak
tuali ne tik mūsų šalyje. Su analo
giškais sunkumais susiduriama ir
daugelyje kitų Rytų bei Vidurio
Europos regionų, netgi ir kai kuriose
j a u gerokai labiau rinkos ekono
mikos keliu pažengusiose Vakarų
valstybėse. Tiesa, pastarosiose šaly
se jau senokai aktyviai veikia stip
rios visuomeninės, profesinės orga
nizacijos bei institucijos, ne žodžiais,
bet konkrečiais veiksmais ginančios
savo narių interesus. Mūsų šaliai
lygintis su jomis bent šiandien, būtų
dar pernelyg kukloka...
Antra vertus, pasak D. Radze
vičiaus, apie laisvųjų kūrybinių dar
buotojų socialines problemas, pavyz
džiui, šiuo atveju — žurnalistų, iki
šiol niekas taip atvirai taip ir ne
diskutavo, nors šis klausimas vienu
metu buvo paliestas gan aštrokai.
„Kai kurie mūsų kolegos, dirbantys
pagal autorines sutartis, tikina, esą
jie yra laisvi... Bet jeigu tas žmogus
bendradarbiauja tik su vienu konk
rečiu leidiniu ir dirba ten nuolatinį
darbą, tačiau turi tik autorinę su
tartį, tai iš tiesų, ar jis yra laisvas?
Pagal sutartį — taip, betgi realiai
j u k jis dirba kaip nuolatinis darbuo
tojas, tačiau neturėdamas jokių so
cialinių garantijų. Mūsų sąjunga yra
turėjusi ne itin malonių pavyzdžių,
kuomet už kitų teises kovojantį žur
nalistą jo darbdavys elementariai
priverčia pasirašyti tik autorinę su
tartį, prieš tai atsisakant turėtos
darbo sutarties. O tos autorinės su
tartys, kaip žinote, kartais pačių kū
rybinių darbuotojų pasirašomos be
pagrindinių darbdavio įsipareigo
jimų — sumokėti sutartyje įrašytą ir
konkrečia sumą apibrėžtą hono
rarą", — teigė LŽS vadovas.
Laukiama konkretesnių
administravimo nuostatų
Valstybinių institucijų atstovai,
besirūpinantys draudimo, mokesčių
sistemos administravimu, pripažįs
ta, kad iki šiol iš tiesų dar nėra
patvirtintos konkrečios administra
vimo tvarkos, nors naujasis Svei

katos draudimo įstatymas j a u galio
j a beveik metus. Artimiausiu metu
įstatymų leidėjai Seime bei Vyriau
sybėje yra pažadėję patvirtinti konk
rečią mokesčių, draudimo adminis
travimo tvarką ir tų neaiškumų
nebeliks. O kol kas, pasak Vals
tybinės mokesčių inspekcijos (VMI)
specialistų, laisvai samdomiems kū
rybiniams darbuotojams patariama
individualia tvarka, pagal nuolatinę
gyvenamąją vietą kreiptis į savo te
ritorinius mokesčių inspekcijos sky
rius.
VMI specialistas A r t ū r a s Za
remba priminė, jog asmenų, drau
džiamų privalomuoju
sveikatos
draudimu, įmokų dydžius, mokėjimo
šaltinius bei tvarką nustato 2002 m.
gruodžio 3 d. Sveikatos draudimo
įstatymas Nr. DC-1219 ir 2004.05.06
Vyriausybės nutarimu Nr. 558
patvirtinti privalomojo sveikatos
draudimo įmokų mokėjimo terminai
ir taisyklės. Būtent šių taisyklių 4.4
punkte nurodyta, kad asmenys, gau
nantys honorarus ir pajamų pagal
autorines sutartis, moka įmokas,
sudarančias 30 proc. apskaičiuotos
gyventojų pajamų sumos, bet per
mėnesį ne mažiau kaip 1/12 metinės
valstybės biudžeto įmokos už valsty
bės lėšomis draudžiamus asmenis
einamaisiais mokestiniais metais
(2004 metams n u s t a t y t a s įmokų
dydis yra 221,4 lito už kiekvieną val
stybės lėšomis draudžiamą asmenį
— aut. past.).
„Minėtų taisyklių 9 punkte
nurodyta, kad įmonės, įstaigos, orga
nizacijos ir fiziniai asmenys, mokan
tys gyventojų pajamų mokestį už šių
taisyklių 4.4 punkte nurodytus as
menis, gaunančius honorarus ir (ar)
pajamų pagal autorines sutartis,
įmokas moka Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo 23 str. nustaty
tais terminais. Pagal Sveikatos
draudimo įstatymą sveikatos drau
dimo įmokas administruoja ir per
tris dienas į Valstybinės ligonių ka
sos Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto sąskaitą perveda
Valstybinės mokesčių inspekcijos.
Mokesčių inspekcija nuo įmonių
sumokėtos pajamų mokesčio sumos
už honorarus ir autorinius atlygi
nimus 30 proc. perveda Valstybinei
ligonių kasai, tačiau ši suma per
mėnesį turi būti ne mažesnė kaip
1/12 metinės valstybės biudžeto
įmokos už valstybės lėšomis drau
džiamus asmenis einamaisiais me
tais. Todėl nuolatiniai Lietuvos
gyventojai, gaunantys honorarus ar
autorinius atlyginimus, t u r i apskai
čiuoti skirtumą tarp faktiškai su
mokėtos įmokos, sudarančios 30 pro
centų apskaičiuotos gyventojų paja
mų mokesčio sumos, ir minimalios
įmokos", — teigė A. Zaremba.
Beje, šis skirtumas skaičiuoja
mas tik tuomet, jeigu asmenys, gau
nantys honorarus ir autorinius atly
ginimus, nėra apdrausti privalomuo
ju sveikatos draudimu (šiuo atveju
asmenys, priskirti draudžiamie
siems valstybės lėšomis, taip pat
laikomi apdraustaisiais). Tuo atveju,
jeigu 30 procentų apskaičiuotos gy
ventojų pajamų mokesčio sumos per
mėnesį sudaro mažiau kaip 1/12 me
tinės LR valstybes biudžeto įmokos
už valstybės lėšomis draudžiamus
asmenis einamaisiais mokestiniais
metais, trūkstamą įmokų dalies dydj
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Kas mes: išeiviai, ateiviai,
pabėgėliai, imigrantai...
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ei vienas šių epitetų ne
atrodo priimtinas, nei vie
nas tiksliai neapibrėžia
užsienyje gyvenančios lietuvių
tautos dalies. Kai kas siūlo sve
timžodį diaspora, ir galbūt jis šiuo
atveju geriausiai tinka, nes ne visi
užsienio lietuviai savo tėvynę
paliko dėl tų pačių priežasčių.
Paprastai, kalbėdami apie už
sienio lietuvius, turime mintyje
Šiaurės Ameriką, ypač JAV, nes
čia daugiausia jie susitelkę, išvystę
plačią kultūrinę, visuomeninę,
bendruomeninę veiklą. Vis dėlto
verta prisiminti dar bent tris lie
tuviškas salas svetimųjų vande
nyne — tai vadinamieji Punsko (ir
apskritai Lenkijos) lietuviai; Ka
raliaučiaus srityje gyvenantys
mūsų tautiečiai ir nemaža jų dalis,
užsilikusi Rusijos platybėse, nega
linti arba nenorinti grįžti į neprik
lausomą Lietuvą.
Beje, visų čia paminėtų lietu
vių atsiradimas už savo tėvynės
ribų sietinas su ta pačia priežasti
mi: bolševikų okupacija ir Ant
ruoju pasauliniu karu. Būtent šio
mis birželio dienomis prisimename
tuos baisiuosius įvykius, kurie
lietuvių tautą išbloškė iš gimtųjų
namų — vienus okupantas prie
varta ištrėmė, o kiti, besistengda
mi išvengti tokio likimo, pasi
traukė į Vakarus. Tiems ilgainiui
buvo sudarytos sąlygos išvykti į
Šiaurės ir Pietų Ameriką, Aust
raliją bei kitas tolimas šalis.
Lenkijos ir
Karaliaučiaus
krašto lietuvių likimas susiklostė
kitaip. Ne visi karo pabėgėliai
atsidūrė Vokietijoje, Austrijoje ar
kituose laisvųjų Vakarų kraštuose.
Nemažai jų sustojo Lenkijoje —
kone pačiame Lietuvos pasienyje,
kad, karo audrai praūžus ir są
jungininkams grąžinus Lietuvai
nepriklausomybę (!), galėtų grei
čiau sugrįžti namo... Deja, toji sva
jonė iki šiol neišsipildė.
Po Stalino mirties kai ku
riems tremtiniams bausmė buvo
sumažinta ir Sibiro lagerių vartai
atverti. Tačiau jie negalėjo grįžti
ten, kur traukė širdis — į savo tė
vynę. Visgi jiems nebuvo draudžia
ma apsigyventi Latvijoje, Kara
liaučiaus srityje, kurioje jau buvo
išnaikinti vietiniai gyventojai ir

apskaičiuoja patys kūrybiniai dar
buotojai ir po to perveda į teritorinės
mokesčių inspekcijos surenkamąją
sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų
metų, einančių po tų kalendorinių
metų, už kuriuos buvo mokamos šios
įmokos, gegužės 1 d.
Mūsų pašnekovas užsiminė ir
apie kūrybiniams darbuotojams pa
gal autorines sutartis išmokamas
išmokas. Pagal Gyventojų pajamų
mokesčių įstatymo 2 str. 10 dalį su
darytas autorines sutartis kūrybi
niams darbuotojams išmokamos pa
jamos iš kūrybos apmokestinamos
taikant 15 proc. pajamų mokesčio
tarifą. Tokiais atvejais tarpusavio
santykiai tarp ūkio subjekto ir auto
riaus grindžiami 2003 m. kovo 5 d.
Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo Nr. IX-1355 nuostatomis

kūrėsi rusiškos kolonijos. Punsko
krašte, nors lenkų įvairiais būdais
varžoma, visgi susikūrė gyvastin
ga lietuviška veikla. Karaliaučiaus
srityje, subyrėjus sovietijai, lietu
viška veikla taip pat atgijo. Re
miamos Mažosios Lietuvos draugi
jos JAV ir taip pat iš dalies Lie
tuvos Vyriausybės, yra įsikūrusios
kelios lietuviškos mokyklos, gy
vuoja tautinių šokių, dainų rate
liai, ruošiami įvairūs renginiai.
Rusijoje lietuviška veikla nėra
labai organizuota, nes žmonės per
plačiai išsibarstę, visgi, ypač Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės
pastangomis, mėginama ją pagy
vinti.
Skaitydami lietuviškos veiklos
aprašymus iš Karaliaučiaus sri
ties, nuolat pastebime rusiškas
pavardes; Amerikos lietuvių veik
loje taip pat gausėja nelietuviškų
pavardžių. Tai ilgų dešimtmečių
gyvenimo svetimame krašte reiš
kinys — mišrių šeimų nariai, kurie
visgi save laiko lietuviais, neat
sisako nei savo kilmės, nei kul
tūros. Tokius žmones svarbu į savo
bendruomenę priimti atviru glėbiu
ir sudaryti jiems sąlygas pasilikti
prie lietuvių tautos kamieno.
Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę, į užsienius pasipylė nauja
lietuvių banga —jau savu noru, be
jokio pašalinio spaudimo ar pavo
jaus, tik ieškodama tai, ko savo tė
vynėje negalėjo rasti: geresnio, so
tesnio, pastovesnio gyvenimo. Ka
dangi jų išvykimo priežastys yra
kitos, pažiūros į lietuvišką veiklą
taip pat skiriasi nuo anksčiau at
vykusių. Tačiau tai, be abejo, lai
kinas reiškinys. Ilgainiui ir jie su
pras, kad lietuvis turi glaustis prie
lietuvio...
Šiomis dienomis toli nuo savo
tėvynės gyvenantys lietuviai prisi
mena skaudžiąsias priežastis, dėl
kurių jie atsidūrė svetimose ša
lyse, prisimena savo tautiečius,
kuriems okupacijos atneštos kan
čios pasibaigė skaudžia mirtimi.
Minint Gedulo ir vilties dieną, su
viltimi žvelgiame į ateitį, kai Lie
tuva, apsivaliusi nuo praeities
liekanų, pagaliau atkreips didesnį
dėmesį į savo vaikus, gyvenančius
užsieniuose, ir suteiks jiems savo
motinišką globą, meilę.

Sudaromoje autorinėje sutartyje turi
būti visos minėto įstatymo 40
straipsnyje nustatytos būtinos sąly
gos, tarp jų ir užsakovo įsipareigoji
mas sumokėti autoriui sutartyje
numatytą atlyginimą.
„Pasirašius autorinę sutartį tarp
subjektų susiklosto turtiniai, bet ne
darbiniai santykiai. Todėl, vadovau
jantis Valstybinio socialinio draudi
mo įstatymo 4 straipsniu bei Vy
riausybės nutarimu Nr. 530 „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto
sudarymo ir vykdymo taisyklių
patvirtinimo" 18.15 punkto nuos
tatomis, asmenims mokamas autori
nis atlyginimas socialinio draudimo
mokesčiu neapmokestintas", — su
dėtingus įstatymų subtilumus aiški
no Artūras Zaremba
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LIETUVIU TELKINIAI
VVORCESTER, M A

Aplankė Lietuvos
šaulių sąjungos vadas

Gegužės 1 ? d Naujosios Anglijos šaulius aplanke Lietuvos šauliu sąjungos vadas
Juozas Širvaitis ir LŠSI vadas Mykolas Abarius Susitikime dalyvavo „Neringos" ir
„Nevėžio" tuntų skautai. Iš kairės: Bronius Naras, LŠS vadas j . Širvaitis ir Romas
Jakubauskas.
Algio Glodo nuotrauka.

Gegužės 17 d. Maironio parke
(Shxewsbury, Worcester) Naujosios
Anglijos šaulius aplankė Lietuvos
šaulių sąjungos vadas Juozas Šir
vaitis ir LŠSI vadas Mykolas Aba
rius. Juos pasitiko Naujosios Ang
lijos Trakų rinktinės šaulių vadas
Algirdas Zenkus. Dalyvavo Dr. Vinco
Kudirkos šaulių kuopa, vadas Arū
nas Grigalauskas (Worcester), Jono
Vanagaičio kuopa, vadė Birutė Šakenienė (Boston). Algirdas Zenkus
svečius pasveikino ne tik šaulių, bet
ir visų susirinkusiųjų vardu. Buvo
pakviesti visų Worcester lietuvių
organizacijų pirmininkai ar jų pas
kirti atstovai. Prisirinko pilna salė.
Juos visus asmeniškai pasveikino
Lietuvos šaulių sąjungos vadas J.
Širvaitis, apeidamas visus stalus.
Jis kalbėjo apie Lietuvos šaulių veik
lą, jaunimą, ruošiamas vaikams
vasaros stovyklas, pasigėrėjo gausiu
šaulių organizacijos narių skaičiumi.
Apie neseniai pasibaigusį šaulių
suvažiavimą Čikagoje trumpą žodį
tarė LŠSI vadas Mykolas Abarius ir
pareiškė, kad jis perrinktas vėl tre
jiems metams vadovauti LŠS išeivi
joje.
Worcester lietuvių organizacijų
tarybos vardu sveikino pirmininkas

(žymus lietuvių skautų organizacijos
veikėjas) Petras Molis ir visų lietu
vių vardu įteikė laiškelį. „Neringos"
ir „Nevėžio" skautų-skaučių vardu
sveikino v.s. Irena Markevičienė ir
įteikė knygą „Lietuvių skautija".
Renginyje gausiai dalyvavo skautai,
o Algio Glodo fotoaparatas blykčiojo
be pertraukos. Nijolė Pranckevičienė
su padėjėja visiems šio gražaus
pobūvio dalyviams paruošė šaunią
vakarienę, prieš kurią maldą sukal
bėjo Worcester Šv. Kazimiero para
pijos kleb. kun. Ričardas Jaku
bauskas.
Po vakarienės mūsų mieli ir
garbingi svečiai išvažiavo, nes jų dar
laukė ilga kelionė. Nors labai trum
pa valandėlė, bet mums, šauliams,
šis susitikimas su Lietuvos šaulių
sąjungos vadu paliko gražius prisi
minimus.
Tais sunkiais, ilgais okupacijos
laikais ne tik sielojomės dėl Lietuvos
likimo, bet ir dirbome dėl laisvės
atgavimo. Atgavus, labai džiau
gėmės, įvairiais būdais rėmėme Lie
tuvos šaulius, vaikus bei jų šeimas.
Tebūna ilgus amžius laisva ir ne
priklausoma mūsų brangioji Lietu
va.
Janina Miliauskienė

Susitikimas su Lietuvos šauliu sąjungos vadu Maironio parke Ii kairės: Traku
sauhu rinktines vadas Algirdas Zenkus, LŠS vadas Juozas Širvaitis, LŠSI vadas
Mykolas Abarius, VVorcester Lietuvių organizacijų tarybos pirm Petras Molis,
Dr Vinco Kudirkos šaulių kuopos vadas Arūnas Grigalauskas.

ŠVENTĖME
MOTINOS DIENĄ
Gegužės 14 d. visi skubėjome į
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią —
šventėme Motinos dieną. ALRK Mo
terų sąjungos 5 kuopa organizuotai
su kuopos vėliava, kai kurios pa
sipuošusios tautiniais drabužiais,
įžygiavome į bažnyčią. Šv. Mišias,
kurias kuopa kiekvienais metais
užsako už gyvas ir mirusias motinas,
aukojo kleb. kun. Ričardas Jaku
bauskas. Giedojo parapijos choras,
vadovaujamas vargonininko David
Moulton, solo — „Šioj dienoj, o Motin
brangiausia..." — dainavo Valerijo
nas Roževičius. Šiais metais prieš
Mišias ir po jų pasigedome mūsų
gražiausios giesmės, kurią choras
taip gražiai giedojo kiekvienais
metais — „Sveika Marija, Motina
Dievo..."
Po Mišių parapijos salėje „Ne
ringos" ir „Nevėžio" tuntų skautės(-tai) suruošė mamyčių, močiučių
pagerbimą. Vadovavo v.s. Irena
Markevičienė, kuri pareiškė, kad
mamytės, močiutės nesupyks, jeigu
įjungsime ir tėvelius, nors Tėvo
diena švenčiama birželio mėnesį. Ji
tarė: „Ačiū Jums, Mamyte, už naktis
nemiegotas, už rankų švelnumą ir
širdies meilę. Ačiū jums, mylimi Tė
veliai, kurie auginate, auklėjate
vaikus, anūkus, su mamyčių pagal
ba rūpinatės jų gerove ir skiriate
daug brangaus laiko skautijos la
bui".
Ji pakvietė susikaupimo minute
prisiminti tėvelius, draugus ir visus
kitus, žuvusius kare įvairiuose
pasaulio kraštuose. Jų garbei sesė,
skautė Elenutė Nalivaikaitė uždegė
geltoną, žalią ir raudoną žvakes.
Vadovė v.s. Irena Markevičienė pra
nešė, kad už visus skautų tėvelius,

skautes ir skautus balandžio 30 d.
Nekalto Marijos Mergelės Prasidė
jimo vienuolyne Putnam, seselių
kapelionas kun. Izidorius Sadauskas
SDB aukojo šv. Mišias. Prieš pra
dedant programėlę skautės mamy
tėms ir močiutėms įteikė po gražų
pavasarinės gėlės žiedą — skautai
tėveliams — po saldainį.
Skautas Romas Jakubauskas
pristatė pagrindinę kalbėtoją —
Jolitą Rindzevičiūtę-Segur. Jolita
gimė Lietuvoje. 2004 m. atvyko į
JAV. Paskutiniu laiku gyvena Worcester. Jolita Segur dirba Elder
Services of VVorcester case manager.
Jos vyras Timas Segur studijuoja
Worcester Policijos akademijoje.
Jolita paskaitė poezijos, skirtos ne
tik Motinoms, bet ir Tėvams pa
gerbti. Jai programėlės vedėja v.s.
Irena Markevičienė padėkojo ir
įteikė knygą „Lietuvių skautija".
Trejų metukų Paulina Šimkutė
padeklamavo eilėraštuką „Mamytei"
— labai gražiai, puikia lietuvių
kalba. Ji buvo apdovanota tokia
didele dovanėle, kad vos rankutėmis
ją apglėbė. Programėlę užbaigė
v.s. Irena Markevičienė eilėraščiu
„Šauksmas".
Skautės greitai padengė stalus
paruoštais užkandėliais, kava, malo
niai visiems patarnavo. Labai links
mai salėje krykštavo jaunas augan
tis lietuviškas atžalynas — mer
gaitės ir berniukai, suteikdami
visiems svečiams, kurių buvo pilna
salė, didelį džiaugsmą. Tai būsimieji
vilkiukai ir paukštytės. Mano nuo
širdžiausias linkėjimas skautų va
dovybei juos visus sujungti po lietu
vių skautų vėliava.
Janina Miliauskienė

SUKAKTUVINIS
KONCERTAS
Gegužės 21 d. folklorinis ansam
blis „Dolija" Maironio parke šventė
veiklos penkmetį. Pavadinimas „Do
lija" kai kuriems nelabai žinomas,
tad susipažinkime. „Dolija" — tai garsažodis, skambantis vienoje seniau
sių karo laikų sutartinių „Žvinga
žirgas, dolija". Tokiu pavadinimu
pasivadinęs ansamblis jau gyvuoja
penkerius metus. „Dolijos" repertu
arą sudaro senosios sutartinės, dau
giabalsės liaudies dainos, užrašytos
įvairiuose Lietuvos kaimuose, bei
senoji liaudies instrumentinė muzi
ka. Ansamblyje skamba senieji lietu
vių liaudies instrumentai (skudu
čiai, lumzdeliai, sekminių rageliai,
ožragis, kanklės), pagaminti Lie
tuvoje įvairių liaudies instrumentų
meistrų — Egidijaus Virbašiaus,
Jono Bugailiškio, Alberto Marti
naičio. XDC a. pabaigos — XX a.
pradžios ansambliečių atliekamiems
šokiams pritaria ansamblio kapelija,
kurios pagrindą sudaro vėlesnieji
liaudies instrumentai — bandonija,
koncertina, smuikai, Labanoro girios
dūda ir įvairūs mušamieji.
Ansamblio dalyviai labai di
džiuojas: galėdami dėvėti ir kitiems.
parodyti įvairiu etnografinių regionu
šventinius liaudies kostiumus. Tarp
mūsų galite sutikti visų regionų
atstovus — išdidžiuosius žemaičius,
kukliuosius dzūkus, darbščiuosius

aukštaičius, visada teisius suval
kiečius (šių eilučių autorė didžiuo
jasi būdama suvalkietė) ir pamirštus
Mažosios Lietuvos atstovus.
„Dolijai" vadovauja Egida Matu
lionienė. Ansamblio muzikos va
dovai — Kęstutis Kveraga ir Raimis
Matulionis.
Šiuo metu ansamblyje dalyvauja
devyniolika entuziastų, kurie beveik
visą savo laisvalaikį paskiria tam,
kad išsaugotų beveik pamirštą, o gal
ir net nebežinomą lietuvių liaudies
dainą, šokį, kostiumą.
Koncertą pradėjo „Dūda" — šo
kis su dainuojamais intarpais (Uk
mergės aps.), o užbaigė „Žvinga žir
gas, dolija..." — karinė sutartinė
(Švenčionių vis., Jaciūnių km.).
Koncerto metu atlikti 27 skirtingi
numeriai. Tai buvo ilga dainų, šokių,
įvairių muzikos garsų pynė, kurią
ansamblis atliko, pasinaudodamas
tolimos mūsų tautos praeities kul
tūriniais lobynais, be kalbų, be per
traukų, tik retkarčiais vienas kitas
nosinaite nusišluostydavo per veidus
riedančius rasos lašelius.
Auditorija sukėlė audringas
ovacijas, palydėdama šūksniais dar,
dar daugiau... Įteiktos gėlės, vadovei
Egidai Matulionienei padovano
ta gražiausia raudonų rožių puokš
tė.
Nukelta į 5 psl
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SUKAKTUVINIS KONCERTAS
Atkelta iš 4 psl.
Dovanos... Giedojome ansam
bliui „Ilgiausių metų"... Vadovė
dėkojo už viską, ypač taip gausiai
apsilankiusiems
svečiams,
„tai
suteikė mums, — sakė ji, didžiausią
džiaugsmą.
Dainuokite,
šokite,
linksminkitės, vaišinkitės kartu su
mumis, švenčiame veiklos penk
metį". Ansamblietė A s t a Grigalauskienė, laikydama rankose didelį
pyragą, teigė: „mes jį kepėme penkis
metus, kad galėtume pavaišinti
mūsų svečius". Buvo smagu, gražu ir
linksma.
Nekalto Marijos Prasidėjimo
vienuolijos seselė Margarita Barei
kaitė iš ir V. Alksninis, Connecticut
valstijos apygardos Lietuvių Bend
ruomenės
pirmininkas,
atvežė
moteris, negalinčias atvažiuoti. Taip
visos norinčios galėjo dalyvauti kon
certe. Neužteko vien jo padaryto
samarietiško darbo, per šokius an
samblietės V. Alksninį labai pamėgo
ir kvietė kiekvienam šokiui... „Dolija" mylėtojų ir gerbėjų buvo at
vykusių iš Boston, Hartford ir kitų
vietovių.
Ansamblio sudėtis: Arūnas Burneikis, Vilma Darbutaitė, Gintaras
Diržauskas, Nomeda Girniūtė, Kris
tina Grabytė, Asta Grigalauskienė,
Kazimieras Karpavičius, Rikantė ir
Kęstutis Kveragos, Oskaras ir Vi
talius Lisovskiai, Vaida Lidziūtė,
Egida ir Raimis Matulioniai, Snie

guolė Stapčinskaitė, Estera ir Vy
tautas Sužiedėliai, Irena ir Alfredas
Šebedos. Beveik visi yra neseniai
atvykę iš Lietuvos. E n t u z i a z m a s
dainai, menui juos s u v e d ė j ų širdyse
gimė idėja steigti ansamblį, bet
pradžia, kaip vadovė Egida Ma
tulionienė sakė, buvo sunki. Dau
guma gyvena ne tik ne viename
mieste, bet ir ne vienoje valstijoje.
Jie pasklidę po Massachusetts ir
Connecticut. Reikėjo rasti tokią
vietą repeticijoms, kuri būtų visiems
prieinamiausią. Į repeticijas suva
žiuoja po darbo valandų, aukodami
savo laisvalaikį, bet entuziazmas
nugali visas kliūtis.
Maironio parko vadovybė leido
naudotis parko patalpomis. Jonas
Giedrius, parko reikalų vedėjas, tapo
jų globėju. Kaip teigė vadovė, jis ne
tik niekada jų neapibara, bet kad ir
kaip vėlu vakare būtų, visada su
šypsena laukia repeticijų pabaigos.
Egida Matulionienė visų a n s a m 
bliečių vardu nuoširdžiai j a m dėkojo.
Jonas Giedrius ansambliečių buvo
perjuostas gražia tautine juosta. Visi
ansamblio dalyviai ir publika jam
plojo.
Ačiū, „Dolija", už mums pado
vanotą tokį gražų koncertą. Linki
me, kad augtų jūsų narių skaičius, ir
dar garsiau liudytumėte pasauliui
apie lietuvių tautos k u l t ū r i n i u s
lobynus.
J a n i n a Miliauskienė
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š Rastenburgo dauguma lietuvių pabėgėlių
važiavo Marienburgo-Štetino (Stettin) krypti
mi, per Pomeraniją. Važiuodami šia kryptimi
laimingai pervažiavo Vyslą, Oderį ir nepateko į
rusų armijos apsuptą „katilą". Tačiau dalis
pabėgėlių iš Lietuvos, ypač kaimo žmonių, neži
nodami krašto geografinės padėties ir neturėdami
žemėlapių bei paklausę neaiškių patarėjų, pa
traukė Alenšteino (Allenstein)-Oste rodės (Osterode) kryptimi. Tokie nelaimėliai 1945 m. sausio
pabaigoje pateko sovietinei armijai į nagus. Taip
atsitiko Lukoševičių ir Kurtinaičių šeimoms. Kiek
pamenu, dar Rastenburge prie pastato, kur buvo
išdavinėjamos pabėgėliams maisto kortelės, stovi
niavo pora vyriškių, kurių vienas buvo vyresnio
amžiaus ir prisistatė profesoriumi iš Vilniaus (ne
pasakė savo pavardės), antras — jaunesnis, gal
30—35 metų amžiaus vyras. Tariamasis „profeso
rius" kiekvieną vyresnį pabėgėlį užkalbindavo lie
tuviškai, išklausinėdavo, iš kurio Lietuvos miesto
ar kaimo, kiek šeimoje važiuoja žmonių ir patari
nėjo kuria kryptimi reiktų važiuoti, norint išvengti
anglų-amerikiečių bombų ir vokiečių lagerių. Jis
net turėjo lapelius su surašytais miestais, kurių
kryptimi reiktų keliauti. Šiuos lapelius jis dalijo
lietuviams pabėgėliams. Buvo paminėti Rytų Prū
sijos miestai: iš Rastenburgo važiuoti į Wartenburgą, Allenstein, Osterode, Deutsch Eylau, Thorei, kur reikės pervažiuoti Vyslą. Ant šios meškerės
užkibo Jurgio Lukoševičiaus ir kartu važiavusio
Jono Kurtinaičio šeimos. Tik užaugęs ir 50 metų
pragyvenęs sovietinio socializmo sąlygose su
pratau, kad tariamasis „profesorius" ir jo jaunesny
sis sėbras buvo rusų saugumo (NKVD) agentai,
kurių užduotis — būti karo pabėgėlių iš Lietuvos
susibūrimo vietose ir juos nukreipti važiuoti tokia
kryptimi, kad, prasidėjus sovietų armijos puolimui,
patektų į jos rankas, o ne į sąjungininkų (anglų,
amerikiečių). Pagal duotą — nurodytą maršrutą
važiavome pirmyn. Pravažiavome Allenstein
(Olsztyn), Osterode (Ostroda) ir, dar pravažiavus
18 km nuo šio miestelio, netoli nuo Deutsch Eylau
(Ilawa), nakvynei sustojome Štenkendorfo dvare
(Stenkendorf). Tai buvo 1944 m. lapkričio mėn.
viduryje. Oras dar buvo ganėtinai šiltas, nors diena
pati trumpiausia ir netoli per ją galima nukeliauti.
Juo labiau, kad dar vedėmės 6 karves, kurios buvo
privargusios ir vos ne vos galėjo paeiti, avelės buvo
likviduotos maistui, nuvargę buvo ir arkliai. Tėvas
ir Kurtinaitis galvojo, kad reikėtų apsistoti poilsiui

JAUNIMAS
DISKRIMINUOJAMAS
NE TIK DRAUDIMO RINKOJE
J a u n u o s i u s Lietuvos krikščionis
demokratus nustebino susidūrimas
su dar vienu j a u n i m o diskriminavi
mo atveju - šį k a r t ą turizmo sekto
riuje.
Ieškodami poilsiavietės vasaros
stovyklai - a t s i d ū r ė m e precedento
neturinčioje situacijoje, rodančioje
diskriminacinį požiūrį į studentus.
Viena kaimo turizmo sodyba, infor
m u o d a m a a p i e t a i k o m a s įvairias
nuolaidas paslaugoms, ties studen
tais pažymi: -i- 15proc. Ironiška vietoj nuolaidos - antkainis. Ir tai
didžiausias a n t k a i n i s , taikomas toje
sodyboje. Kitas, kiek mažesnis - 10
proc. taikoma tiems, kas paslaugų
nori tik vienai dienai.
Nelabai t i k ė d a m i tuo - nu
t a r ė m e p a s i k l a u s t i tiesiogiai šei
mininko, kuris telefonu paaiškino,
kad jokia čia klaida, nes: „po studen
tų - kaip po karo!".
Susidaro įspūdis, kad studentai
laikomi finansiškai socialine grupe,
galinčia mokėti už paslaugas bran
giausiai.
Tačiau k u r k a s labiau nerami
nantis faktas - tai požiūrio formavi
mas, kad aukštosios ir aukštesnio
sios mokyklos ugdo potencialius ban
ditus ir v a n d a l u s . Tokių antkainių

RYTŲ PRŪSIJOS
KELIAIS
ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS
Nr. 7
Mūsų šeimos nelaimei, Stenkendorf dvare su
tikome vokietį repatriantą iš Kudirkos Naumiesčio,
Kaptainį, kuris prikalbėjo tėvą Jurgį ir Kurtinaitį
pasilikti šiame dvare žiemoti. Tėvas j a u seniai
turėjo tokią mintį, kad nuvažiuotų ne per toli nuo
Lietuvos, kad pasibaigus karui būtų arčiau grįžti į
namus su vežimu, arkliais ir karvėmis. Panašios
nuomonės buvo ir Kurtinaičio šeima. Kaptainis
įtikinėjo, kad jei rusų-vokiečių frontas pajudėtų į
vakarus, mes suspėtume pasitraukti tolyn į Vo
kietiją. Jo šeima gyveno už Vyslos, Pomeranijoje.
Tačiau gyvenimas parodė, kad ne visuomet taip
būna, kaip planuojama ir galvojama. Taip Luko
ševičiai ir Kurtinaičiai nutarė pasilikti Štenken
dorfo dvare žiemoti ir eiti dirbti į dvarą. K a r t u su
mumis pasiliko ir bendrakeleivė Kanslerienė su
sūnumi Vytautu iš Igliaukos.
er mėnesį kelionės Rytų Prūsijos keliais teko
daug patirti ir pamatyti. Keliai, kuriais važia
vome beveik visi buvo asfaltuoti, jų pakraščiai ap
sodinti laukmedžiais: ąžuolais, beržais, klevais,
liepomis, uosiais. Tvarkingi buvo kaimų ir dvarų
ūkiai, kurių pastatai dažniausiai iš raudonų plytų,
apdengti raudonomis čerpėmis, gyvenamieji namai
daugiausia aptinkuoti, ūkiai elektrifikuoti. Miestai
ir miesteliai tvarkingi, nesimatė medinių lūšnų,
šaligatviai švarūs, gatvės plačios, asfaltuotos ar iš
grįstos akmeniniu grindiniu, daug medžių, žalu
mos.
Mums kaip pabėgėliams didžiausia problema
būdavo su nakvyne. Tekdavo kaimuose a r gyven
vietėse aplankyti keliolika vokiečių ūkininkų, kol
sutikdavome nuoširdų savininką, kuris leisdavo
pernakvoti kluone, tvarte ar kitoje ūkinėje patalpo
je. Mėnesį trukusioje kelionėje į gyvenamą namą
nakvoti priėmė tik du šeimininkai. P a m e n u , kad
vienas iš jų buvo neturtingas, turėjo nedidelį namą
ir menkus ūkimus pastatus. J i s šiek tiek kalbėjo
rusiškai, nes 1914 metų kare buvo patekęs \ rusų
nelaisvę. Jis nupirko, tiksliau apmainė \ ruginius
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taikymas ne tik išreiškia neigiamą
požiūrį į studentiją, bet tarsi ir
skatina pačius studentus.„pateisin
ti" lūkesčius, kokių iš jų tikimasi
(susimoki antkainį-už tai įgyji teisę
viską nusiaubti).
Krikščionių demokratų jauni
mas neigiamai vertina tokių nuos
tatų studentams taikymą, nes yra
įsitikinęs, kad studentija yra vi
suomenės varomoji jėga, iš kurios
išauga prezidentai, ministrai, ban
kininkai, teisėjai, gydytojai - ga
lėsiantys ir turėsiantys imtis at
sakomybės už valstybės ateitį.
Antkainių nuostatos turi būti
taikomos ne už tai, ką kažkas poten
cialiai gali blogo padaryti, bet už tai,
ką realiai sulaužo, sudaužo ar
padaro kitokių materialinių nuos
tolių. Ir tai turėtų būti taikoma be
išminties visiems.
Pasisakome prieš bet kokias jau
nimo diskriminacijos formas, kurių,
kaip matyti, yra visur ir įvairių. Su
sidūrimai su panašiais atvejais
neturėtų stebinti visuomenės, kodėl
jaunimas skuba palikti Lietuvą.
Mindaugas Lingė
LKD Jaunimo sekcijos
pirmininkas

miltus ir avižas mūsų dvimetį kumelį. Šeimininkas
galvojo, kad kumelys prie kito arklio pripras va
žiuoti, kai reikės evakuotis. Jo žmonai leidus, Ma
mytė iškepė duoną iš mainytų miltų. Duonos mums
labai reikėjo, nes atsivežtą iš Lietuvos jau baigėme
suvalgyti. Antrasis šeimininkas, kuris leido per
nakvoti gyvenamo namo kambaryje ir išsivirti val
gyti taip pat buvo nelabai turtingas ūkininkas. Prie
jo sodybos buvo piliakalnis, tikriausiai senovės prū
sų. Šeimininko žmona labai verkė savo dviejų Rytų
fronte žuvusių sūnų. Šeimininkai mus, pabėgėlius,
užjautė ir sakė, kad ir jų likimas greitai bus toks,
kaip mūsų.
ieną naktį teko nakvoti kažkurio miestelio
kino salėje. Toje salėje nakvojo daug karo pa
bėgėlių iš Lietuvos. Miegojome susėdę kėdėse. Daž
niausiai nakvynę gaudavome gyvulių tvarte, ant
tvarto ar kluone. J šalinę atsigulti ant šieno ar šiau
dų neleisdavo, reikėdavo miegoti ant grindinio, pasitiesus šiek tiek šiaudų ar šieno. Dažnai iškildavo
problemų dėl glėbio šieno ar dobilų pašerti arklius.
Karvės pasiganydavo pakelėse ar miško pievelėse,
kuriose dar buvo pakankamai žolės. Nebuvo atvejo,
kad kokia nors vokietė šeimininkė būtų pasiūliusi
mums, mažiems vaikams, lėkštę sriubos, arbatos
ar sumuštinį. Pasitaikydavo tokių ūkininkų, kurie
nepriimdavo nakvynėn, bet dar priekaištaudavo
sakydami, ko jūs bėgote iš Lietuvos, iš savo namų,
Vokietijai ir savų pabėgėlių užtenka. Jie tuo metu
negalvojo, kad po keleto mėnesių taps tokiais pa
čiais pabėgėliais, kaip ir mes lietuviai, vokiečių ka
ro lauko žandarų išvaryti iš Lietuvos, iš gimtųjų
namų.
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Štenkendorfo dvare
Dvaro savininkas Abramovskis su ūkvedžiu
(pavardės neprisimenu, lenkų tautybės) priėmė
Lukoševičių, Kurtinaičių šeimas bei Kanslerienę su
sūnumi į dvarą gyventi ir dirbti, nes ūkyje labai
trūko darbo jėgos. Tai matėsi iš to, kad didžiuliai
cukrinių runkelių plotai dar nebuvo nuimti, nors
jau buvo lapkričio mėnesio vidurys ir artinosi
žiemos šalčiai. Visus buitinius-ukinius reikalus su
dvaro administracija padėjo sutvarkyti Kaptainis.
Visi buvome suskaičiuoti, surašyti pagal amžių ir
priregistruoti Štenkendorfo dvare. Dvaro savinin
kas pabrėžė, kad kol karas nepasibaigs, nega
lėsime iš ten niekur kitur išvykti.
Bus daugiau.
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Festivalis gaivins m u z i k o s spalvomis

Festivalio rengėjai. Dešinėje — Sakralinės muzikos valandų ciklo meno vadovas
prof. L e o p o l d a s D i g r y s .

V i l n i u s , birželio 12 d. (ELTA) —
Dvyliktasis Kristupo vasaros festi
valis du karščiausius mėnesius mu
zikos mėgėjus bemaž kiekvieną die
ną kvies į operas ir simfoninius kon
certus, sakralinės muzikos, gitarų ir
fortepijono muzikos koncertus, o
spalvingą liepos ir rugpjūčio muzi
kos programą d a r pagardins dviem
džiazo projektais.
Daugelis iš beveik trijų dešimčių
festivalio koncertų šįmet vyks at
naujintoje S v. Kotrynos bažnyčioje,
kurios a k u s t i k a bus dar tobulinama,
kad labiau tiktų klausytis fortepijo
ninės ir kitos kamerinės muzikos.
Be tradiciniais tapusių festivalio
ciklų „Kristupo gitaros", „Kristupo
klavyrai" ir S v. Kazimiero bažnyčioje
vyksiančių dvylikos sakralinės mu

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

zikos valandų, šįmet klausytojams
siūlomi du sceniniai veikalai. Liepos
4 dieną festivalio Sv. Kotrynos baž
nyčioje atidarymą papuoš ypač retai
skambanti Igor Stravinskij opera—
oratorija „Karalius Edipas", kurią
vilniečiams atliks Klaipėdos valsty
binio muzikinio teatro choras ir or
kestras, žinomi solistai, choro „Vil
nius" vyrų grupė.
Specialiai festivaliui kamerinę
operą „Vinter" dviem solistams ir
kameriniam orkestrui pagal garsaus
šiuolaikinio norvegų dramaturgo
Jon Fosse pjesę parašė kompozito
rius Gintaras Sodeika. Operą statys
Oskaras Koršunovas, šią pjesę prieš
keletą metų pastatęs Norvegijos na
cionaliniame dramos teatre, asme
niškai bendravęs su J. Fosse.

Seimo narį gynę pareigūnai buvo sumušti
A t k e l t a i š 1 psl.
bandė atsiginti nuo keliskart dides
nės užpuolikų gaujos.
„Visuomenei aktyviai kišantis,
aprimo. Tačiau atvažiavus daugiau
policijos automobilių, vėl viskas vy
ko iš naujo", — sakė A. Matulas.
S u t r a m d y t i chuliganai pateko į
areštinę. „Šiuo metu sulaikyti pen
ki, šeštojo ieškoma", — sakė Panevė
žio rajono policijos komisariato virši
ninko pavaduotojas Stasys Petraitis.
P a s a k jo, incidento metu Seimo
narys nenukentėjo.
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo
ir pasipriešinimo policijai pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Antradienį pa
reigūnai ketina kreiptis į teismą,
prašydami leisti ilgesniam laikui su
imti sulaikytuosius.
„Visi jie policijai žinomi. Yra ir

teistų. Ką darysi, toks j a u mūsų dar
bas, visko pasitaiko", — kalbėjo apie
incidentą S. Petraitis.
Keliolika tiltagaliečių jau buvo
kreipęsi į pareigūnus, kad sutram
dytų šią agresyvią gaują, nes ji tero
rizuoja vaikus, vagia.
„Akivaizdu, kad žmonės negali
laiku sulaukti pagalbos. Tai ženklas
ir generaliniam komisarui, ir mums,
kad toliau policija negali merdėti.
J u k chuliganai darė, ką norėjo.
Visuomenė įbauginta, manęs prašė
žmonės — padėkit juos sutramdyti,
nes niekas nereaguoja", — sakė par
lamentaras.
„Tam, kas ten vyko, neturiu net
žodžių. Prie visų žmonių — ir merui
dalyvaujant, kas tik pasakė žodį, bu
vo išplūsti. Baisus cinizmas prieš pa
reigūnus", — sakė A. Matulas.

* P a s a u l i o g a l i ū n ų čempio
n a s Ž y d r ū n a s S a v i c k a s laimėjo
ISFA „ G r a n d Prix" serijos var
ž y b a s Olandijoje, p a s i e k ę s naują
rąsto kėlimo planetos rekordą. Tur
nyro nugalėtoju tapęs Lietuvos ga
liūnas iškėlė 205 kg svorio rąstą.
Ankstesnis Z. Savickui priklausęs
šios rungties pasaulio rekordas buvo
202.5 kg. P a s a k Ž. Savicko, naujo
pasaulio r ą s t o kėlimo rekordo jis
sieksiąs galiūnų turnyre Saudo Ara
bijoje, k u r i s įvyks liepos 27-28 die
nomis.
* B i r š t o n e d e v i n t a kartą vy
ko Lietuvos s t a c i o n a r i n ė s trum
pųjų b a n g u r a d i j o r y š i o p i r m e 
n y b ė s . Varžybų dalyviai Nemuno
Krantinėje k a s 150 metrų įsirengė
savo metTeuškn trumpųjų bangų rad;jo a p a r a t ū r ą ir antenas Pusantros

valandos jie mezgė ryšius su neaki
vaizdiniais dalyviais iš Lietuvos ir
kaimyninių šalių. Vėl puikiai starta
vo vienas pajėgiausių respublikos
trumpabangininkų Gediminas Lučinskas (šaukinys LY3BA) iš Biržų,
šalies čempionu tapęs jau ketvirtą
kartą. Jo užmegzti 160 ryšių simbo
liškai sutapo su Birštono 160-mečiu.
* Antrosiose NBA čempiona
to finalo rungtynėse Dalias „Mav e r i c k s " komanda sekmadienį
namuose 99:85 vėl įveikė Miami
„Heat" krepšininkus bei pirmauja
serijoje iki keturių pergalių 2:0. Sek
madienio rungtynėse nugalėtojų gre
tose sėkmingiausiai žaidė vokietis
Dirk Nowitzki — 26 tašką;. 16 atko
votų kamuolių. 4 rezultatyvūs per
davimai ir 2 blokuoti varžovų meti
mai

Derybininkai sutaria, kad nesutaria
Atkelta iš 1 psl.
„misijos apibrėžimą, prioritetus ir
galimą Vyriausybės programos va
riantą".
Pabrėžęs, kad socialdemokratai
pasirengę pratęsti ir sėkmingai už
baigti derybas su konservatoriais,
kartu J. Olekas teigė, kad jei jos pa
tirs nesėkmę, socialdemokratai pasi
rengę formuoti kairiojo centro dau
gumą.
„Bet prezidentas mums davė,
man atrodo, pakankamai laiko — be
veik 36 valandas, pusantros paros",
— pridūrė J. Olekas.
Pasirengimą formuoti centro de
šinės koaliciją deklaravo ir konser
vatoriai.
„Jeigu tos derybos mums nepa
vyktų ir mes negalėtumėme susitar
ti dėl svarbiausių Vyriausybės dar
bų, kadangi kol kas derybos pakan
kamai sunkiai vyko, tai kaip social
demokratai yra pasiruošę prisiimti
atsakomybę ir galbūt daryti kitą
koaliciją, tai Tėvynės sąjungos atsto
vai lygiai taip pat yra pasiruošę to
kiam veiksmui — ieškoti kitų part
nerių", — kalbėjo konservatorių

frakcijos Seime seniūnė Irena Degu
tienė.
Didžiausius nesutarimus tarp
konservatorių ir socialdemokratų
kelia pastarųjų noras būsimos Vy
riausybės programą rengti atsistaty
dinusio Algirdo Brazausko ministrų
kabineto programos pagrindu. Tuo
tarpu konservatoriai deklaruoja sie
kį tartis dėl visiškai naujos progra
mos.
„Mūsų viltis šiandien padidėjo,
nes labai aiškiai prezidentas įvardi
jo: Lietuva yra politinėje bei morali
nėje krizėje, o norint iš jos išeiti —
reikia permainų. Norint tas permai
nas padaryti — iki trečiadienio rei
kia susitarti dėl konkrečių darbų. Iki
šiol socialdemokratai bandė mūsų
kantrybę buvusios Vyriausybės pro
grama, sukeitę joje skyrius vietomis.
Kiek suprantu, to nebebus bandoma
daryti, o tarsimės dėl konkrečių dar
bų", — kalbėjo A Kubilius.
Paklausti, ar spės susitarti ir
pateikti premjero kandidatūrą iki
trečiadienio, A. Kubilius teigė, kad
„mes prezidentui duosime aiškų ir
sąžiningą atsakymą pačiu greičiau-

Z. Balčytis: skandalai — neišvengiami
Atkelta iš 1 psl.
Į smulkmenas nesigilinu, palieku šį
darbą specialistams ir daugiau
sprendžiu strateginius dalykus.
— Esate universalus politi
kas?
— Nesu, tik baigiau ekonominę
kibernetiką. Išmanau aukštąją ma
tematiką, ekonomiką, buhalteriją.
Šių sričių žinios labai praverčia
konkrečiam darbui Vyriausybėje.
Gal esu geras vadybininkas...
Juk, pavyzdžiui, buvo labai daug
problemų bei klausimų Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste. Derantis
pavyko kai kuriuos klausimus 'iš
lyginti', todėl šiandien galime drą
siai švęsti šventes.
— Kaip Jums atrodo, ar v y k s 
tančios konservatorių d e r y b o s
su socialdemokratais išties t ė r a
tik derybų imitacija?
— Manau, kad idėjiškai susitar
ti yra labai sudėtinga. Mes viena
reikšmiškai esame kairiųjų pažiūrų
partija, jie — dešiniųjų. Taip ir turi
būti gyvenime ir normalioje demok
ratinėje valstybėje. Kuo mes dau
giau įgausime politinės patirties, tuo
labiau stiprės šių sparnų įtaka Lie
tuvos gyvenimui.
Aš konservatoriams labai nuo
širdžiai patariu neimituoti derybų,
jei jiems rūpi žmonių gerovė. Jei
jiems išties svarbu pensijų, atlygini
mo didinimas, įvairiausių socialinių
neatitikimų šalinimas, tegul ne vien
deklaruoja tokius siekius, o realiai
prie mūsų prisideda ir sprendžia
šiuos klausimus būdami pozicijoje.
— Vertinant dabartinę situa
ciją, — kiek Lietuvai yra svarbu
turėti stabilią valdžią?
— Nemanau, kad šiandieninė
politinė situacija yra labai proble
minė. Dirba laikinoji Vyriausybė,
kuri toliau vykdo savo funkcijas. Sis
ministrų kabinetas turi gana ne
menką patirtį. J u k mums daugelis
Europos valstybių pavydėjo, kai su
gebėjome praktiškai dvi kadencijas
išlaikyti tą pačią Vyriausybės sudėtį
ir vykdyti tą pačią programą.
Jei pradėsime kalbėti apie ne
realius dalykus, kažkokius prover
žius, kurių niekas negali paaiškinti.
tuomet per likusius dvejus metus iki
naujų Seimo rinkimų grįšime i 1998
metus, kai nebesurinkdavome mo

kesčių, buvome per daug prisižadėję,
nesugebėjom finansuoti valstybinių
įmonių.
— J e i b ū t u m ė t e paskirtas ei
ti premjero pareigas, kokį minis
trų kabinetą norėtumėte matyti
šalia savęs?
— Pirmiausiai sulaukime siūly
mų, tuomet ir kalbėsime.
— Kaip vertinate kalbas apie
eurokomisarės Dalios Grybaus
kaitės g a l i m y b e s užimti premje
rės postą, nors ji ir nepriklauso
jokiai partijai?
— Demokratinė politika yra pa
remta partiniu principu. Partijos
vaidino ir vaidins lemiamą vaidmenį
formuojant valdžią.
Komisarės atvejis — išskirtinis.
Ji — stipri asmenybė, praeityje labai
gerai užsirekomendavusi. Tačiau
reikėtų jos pačios paklausti, ar ji no
rėtų grįžti į tą mūsų problemų ratą?
Ji dabar turi gana atsakingas pa
reigas Europos Komisijoje, o ir Lie
tuva, mes, iš to daug laimime.
— Esate nebe pirmą kadenci
ją Seime. Kodėl šis parlamentas
yra toks „skystas", kai skandalai
keičia skandalus?
— Reikia suprasti, kad mūsų de
mokratinė visuomenė yra dar labai
jauna, todėl vykstantys procesai Lie
tuvoje — normalūs ir būdingi to
kioms jaunoms šalims. J u k kartais
nesuvokiama, kad nuo manęs pri
klausys Lietuvos likimas, nuo to,
kaip aš balsuosiu.
Antra vertus, nereikia norėti,
kad per 16 nepriklausomybės metų
Lietuvoje vyktų tokie procesai kaip
Vokietijoje ar JAV. Kuo skiriasi mū
sų dabartinė situacija nuo vokiečių?
Ten dvi kairiesiems ir dešiniesiems
atstovaujančios partijos susėdo ir
dirba kartu. Tačiau tos partijos turi
daugumą parlamente ir nereikia
nieko pasiimti „iš šono".
— Ar turėsime eurą 2008 me
tais?
— Ne čia esmė. Pavyzdys, kai
atitinkamose Europos Sąjungos
struktūrose buvo kelias valandas la
bai karštai diskutuojama būtent dėl
Lietuvos, garsins mūsų vardą dar la
bai ilgai. Mūsų valstybės atvejis dėl
pačių sąjungos pozicijų atskleidė
tam tikras problemas Mūsų pa
vyzdys bus postūmis kitoms šalims

DRAUGAS, 2006 m. birželio 13 d., antradienis

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, interfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)
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V. Zirinovskij mano galįs
pakeisti V. Putin
Vilnius, birželio 12 d. (BNS) —
Ultranacionalistinės Rusijos liberalų
demokratų partijos vadovas Vladi
mir Zirinovskij savaitgalį pareiškė
ketinąs dalyvauti 2008 metų prezi
dento rinkimuose.
Į e i n a į populiariausiųjų
trejetą
Skandalais pagarsėjęs Valstybės
Dūmos pirmininkas tiesioginėje r a 
dijo „Echo Moskvy" laidoje sakė, kad
, j e i g u b u s visiškai laisvi rinkimai" i r
jeigu šalies prezidentas Vladimir
P u t i n nerems n ė vieno kandidatų,
„yra galimybė iškovoti pergalę".
„Jeigu rinkimuose dalyvaus proprezidentinės 'Vieningosios Rusijos'
iškeltas žmogus, a š ir komunistų va
dovas Genadij Ziuganov, tai aš turiu
galimybių daugiau nei Medvedev a r
Ziuganov", — teigė V. Zirinovskij.
Jo teigimu, į populiariausių va
dovų trejetą, naujausiais duomeni
mis, įeina šalies vyriausybės pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas Dmitrij
Medvedev, pats V. Zirinovskij ir gy
nybos ministras Sergej Ivanov.
„Visi tie, kurie dabar vadinami
V. P u t i n įgaliojimų perėmėjais —
Ivanov, Medvedev — nebus įpėdi
niai", — sakė V. Zirinovskij ir pridū
rė, kad „jie specialiai rodomi, sie
k i a n t nukreipti rinkėjų dėmesį".
Turi s a v o n u o m o n ę apie
kandidatus
Komentuodamas galimų kandi
datų perspektyvas, jis pažymėjo, kad
„Medvedev, kaip pareigūnas galbūt
ir neblogas, b e t Rusijai per tylus.
Mūsų šalis didžiulė, ir čia reikia
griežtesnio balso, pozicijos, mokėji
mo kalbėti, žvelgiant tiesiai į visą ša
lį, o jeigu iš popierėlio, paruoštomis
frazėmis — tai nedaro didelio įspū
džio".
Kai dėl S. Ivanov, tai, pasak V.
Zirinovskij, , j i s artimesnis jėgos

struktūrų atstovams, ir sprendžiant,
kas geresnis: Medvedev a r Ivanov,
gali būti pasirinktas būtent Ivanov".
Tuo tarpu buvęs šalies generali
nis prokuroras Vladimir Ustinov, V.
Zirinovskij nuomone, tai pat yra ga
limas kandidatas į prezidento postą.
Pasak deputato, „tai tarsi nusk
riaustas, pirma laiko n u š a l i n t a s
kandidatas, jis taip pat įeina į jėgos
struktūrų atstovų sąrašą".
„Man labiau patinka Ustinov, —
pažymėjo jis. —Jeigu Putin neis tre
čiajam laikotarpiui, tai, manau, Us
tinov tam ir nušalino, kad jis išlauk
tų, o žmonės galvotų apie jį, kaip
apie galimą variantą".
Tarp kandidatų į valstybės vado
vo posą yra ir „kadrinis darbuotojas
Viktor Ivanov", ir dar keli žmonės, —
pridūrė V. Zirinovskij.

Jis

paminėjo

vieną

judėjimo

STRASBOURG
Trijų sulaikytų arabų savižudy
bės Guantanamo rodo, kad kalėji
mas šioje amerikiečių bazėje Kuboje
turėtų būti uždarytas, pirmadienį
nurodė Europos Sąjunga (ES). Du
arabai iš Saudo Arabijos ir vienas jemenietis itin saugomose kamerose
šeštadienį pasikorė pasidarę virves
iš drabužių ir paklodžių. Tai pirmieji
Guantanamo mirę kaliniai nuo pat
2002-ųjų, kai amerikiečiai pradėjo
siųsti į šią bazę sulaikytus įtaria
mus „ai Qaeda" ir Talibano narius.
„Guantanamo turėtų būti uždary
tas. Tai proga pakartoti tą pareiški
mą", — atvykusi į ES užsienio rei
kalų ministrų susitikimą sakė są
jungos užsienio ryšių komisarė Be
nita Ferrero-VValdner.

STOKHOLMAS
JAV pernai padidino pasaulio
karines išlaidas iki naujo rekordo —
1.118 trln. JAV dolerių, tačiau kartu
pasaulyje pasireiškė skirtingos ten
Rinkimai praeis ramiai
dencijos — JAV ir Artimuosiuose Ry
tuose
šios išlaidos padidėjo, o Euro
Dabartinis prezidentas, jo nuo
mone, neis trečiam įgaliojimų laiko poje — sumažėjo, teigiama pirma
tarpiui, nes „tada jis blogai jaustųsi dienį paskelbtoje metinėje Stokhol
— Vakarai ims kalbėti, kad tai Lu mo tarptautinio taikos studijų insti
tuto (SIPRI) ataskaitoje. Didžiausia
kašenka variantas, o jis to nenori".
Prognozuodamas įvykius 2008 bendrų pasaulio karinių išlaidų da
metais V. Zirinovskij sakė, kad rinki lis, kaip ir anksčiau, teko JAV — 48
mai praeis „tyliai, ramiai: paskelbs proc. bendros išlaidų sumos. Be to,
rinkimus į Valstybės Dūmą, į ją pa JAV teko 80 proc. pernykščio išlaidų
teks trys partijos, galbūt d a r ma prieaugio, kuris siekė 33 mlrd. JAV
žiausiai dvi; prezidento rinkimuose dolerių. Tačiau sparčiausiai karinės
dalyvaus trys ar keturi kandidatai, išlaidos augo Artimuosiuose Rytuose
reikalingas kandidatas nugalės per — daugiausia dėl gerokai padidinto
Saudo Arabijos gynybos biudžeto.
pirmąjį ratą, surinkęs 52 proc. balsų
ir komanda dirbs vėl aštuonerius
metus".
VARŠUVA
V. Zirinovskij pritarė siūlymui
Lenkijos policijai pavyko išaiš
rinkti prezidentą septyneriems me kinti, jog 1995 metų balandį Varšu
tams. „Geriau vieną kartą ir septy voje įkurtos Gerosios Naujienos
neriems metams, — pažymėjo jis, — Skelbimo Bažnyčios vyskupai ir ku
kad visi žinotų, kad iš tikrųjų kitą
nigai buvo garsiausi Varšuvos nusi
kartą bus kitas žmogus, septynerius kaltėliai, rašo dienraštis „Zycie
metus jis valdo, ir viskas".
Warszawy". Policijos akiratyje atsi
Jo nuomone, „tai būtų geras va dūrė 58 šiai religinei bendruomenei
riantas: sutaupytume pinigų, laiko, priklausantys asmenys, kurių 41 jau
būtų mažiau intrigų, melagingos anksčiau buvo užregistruotas policikompromituojančios medžiagos".

Izraelis grasina palestiniečių premjerui
J e r u z a l ė , birželio 12 d. („Reuters"/BNS) — Izraelio premjero
Ehud Olmert partijos aukšto rango
narys pirmadienį pagrasino palesti
niečių premjerui Ismail Haniyah nu
žudymu, jei jo judėjimas „Hamas"
atnaujins savižudžių išpuolius Izra
elyje.
Tai parlamento užsienio reikalų
ir gynybos komiteto pirmininkas
Tzachi Hanegbi pareiškė po to, kai
prie Izraelio ir Gazos Ruožo sienos
smarkiai suintensyvėjo smurtas, o
„ H a m a s " pareiškė, kad beveik pu
s a n t r ų metų t r u k u s i o s paliaubos
baigėsi.
„Šeicho Ahmed Yassin ir Abdel
Aziz ai Rantissi likimas laukia t a 
vęs, Haniyah, jei taikysi tą pačią žy
dų naikinimo, beatodairiško šaudy
mo ir mirtininkų teroro išpuolių po
ziciją, kurios tikslas — vėl paraly
žiuoti Izraelio visuomenę", — armi
jos radijui sakė Tz. Hanegbi.

EUROPA

„Hamas" steigėjų ir vieną jo vado
vų, kurie abu 2004 metais Gazos
ruože žuvo nuo Izraelio raketų.
„Hamas", kuris sausio mėnesį
laimėjo rinkimus, o kovą suformavo
vyriausybę, yra prisiekęs sunaikinti
Izraelį. „Grasinimai neprivers pa
miršti mūsų žmonių teisių", — Ga
zoje atsakydamas į Tz. Hanegbi pa
reiškimą sakė „Hamas" atstovas Sa
mi Abu Zuhri.
Per 2000 metais prasidėjusį
palestiniečių sukilimą „Hamas" Iz
raelyje įvykdė beveik 60 mirtininkų
išpuolių, tačiau 2004 metų viduryje
juos sustabdė ir iš esmės laikėsi ug
nies nutraukimo, dėl kurio buvo su
sitarta 2005-ųjų pradžioje.
„ H a m a s " yra susiginčijęs su
nuosaikių pažiūrų prezidentu Mahmoud Abbas dėl manifesto valstybin
gumo klausimu, kurį parengė Izrae
lio kalėjimuose laikomi palestiniečiu
kaliniai ir kuriuo net.iesio.Ena; pripa
žįstamas Izraelis
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jos kartotekose, 19 atliko laisvės
atėmimo bausmes, o penki buvo ieš
komi. Bažnyčios vadovas buvo vie
nas garsiausių Lenkijos nusikaltė
lių, jos vyskupu įšventintas Mariusz
D., kurio gauja ilgą laiką sėkmingai
veikė ne tik Varšuvoje, bet ir Šiau
rės Lenkijoje bei Vokietijoje. Bažny
čios nariams pareikšta maždaug 20
kaltinimų dėl žmonių grobimo bei
ginkluotų užpuolimų.

RUSIJA
MASKVA
Rusija sekmadienį pripažino
Juodkalnijos nepriklausomybę, ku
rią šis Balkanų regionas paskelbė po
referendumo gegužės 21 dieną. „Ru
sija savo šalies prezidento įsaku pri
pažino Juodkalnijos Respubliką ne
priklausoma ir suverenia valstybe",
— sakoma Rusijos Užsienio reikalų
ministerijos pareiškime. „Juodkal
nijai pasiūlyta surengti derybas dėl
dvišalių diplomatinių santykių už
mezgimo ir ambasadų atidarymo
Maskvoje ir Podgoricoje", — pridu
riama pareiškime. Rusija paskelbė
pareiškimą, kad pripažįsta Juodkal
niją, diena anksčiau už Europos Są
jungą (ES).

AZIJA
TOKYO
Japonijos pietinę ir vakarinę da
lis pirmadienį sukrėtė 6.2 balo pagal
Richter skalę stiprumo žemės dre
bėjimas, per kurį buvo sužeisti ma
žiausiai aštuoni žmonės ir sutriko
eismas. Drebėjimo hipocentras buvo
140 km gylyje, o epicentras — Oita,
maždaug 800 km į pietvakarius nuo
Tokyo.

AFRIKA
CAIRO
Iraniečių vyriausiasis derybi
ninkas branduoliniais klausimais
Ali Larijani sakė, kad pasiūlymas
dėl branduolinių reaktorių Iranui
yra pozityvus dalykas pasiūlymų pa
kete, kuriuo siekiama įtikinti Tehran atsisakyti branduolinio kuro
darbų. Pasak A. Larijani, tarp šešių
įtakingų pasaulio valstybių pareng
tų pasiūlymų yra pasiūlymas pra
dėti dialogą dėl stabilumo regione.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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Krovimu cabenmas
laivj i -/įsas pasaulio šalis.
Kroviniu gabenimas
'ektuvu i visas pasaulio šalis.
Air Frelght
automobiliu pirkimas bei
I siirtiTias i visas pasaulio šalis.
Krovimu oervežimas
visoje Amerikoje.

Small Packaaes

Trucking
Smulkiu siuntimu siuntimas bei
pnstatyrras i namus Lietuvoje Latvijoje
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje

801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1 800-775-7363
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Lakštingala
ir briedis
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS
Vieną vakarą Labanoro girioje
ganėsi jaunas, stiprus briedis, vardu
Eugenijus. Jis stovėjo pamiškėje ir,
aukštai iškėlęs savo raguotą galvą,
skabė neseniai išdygusius pušų ūg
lius. Valgė juos ir patenkintas. čep
sėjo savo storomis lūpomis:
— Tai gardumėlis, tai šviežių
pušų salotos!
Prisivalgęs tų skaniųjų
pum
purėlių iki kaklo, užsimanė briedis
Eugenijus atsigerti. O netoliese kaip
tik tekėjo Lakajos upė, kurios van
duo labai švarus ir skanus. Atėjo
briedis prie upės, įsibrido ir pasi
lenkęs ketino j a u gerti. Bet netikė
tai upelyje jie išvydo savo raguotą
veidą...
— Ir kodėl aš esu toks negražus
ir raguotas, — paklausė Eugenijus,
žvelgdamas į savo atvaizdą vandeny
je. — Gal todėl ir esu toks vienišas?
— toliau nelinksmai mąstė briedis.
— Dėl to tikriausiai manęs niekas ir
nemyli, — net apsiašarojo Eugenijus
ir dvi didžiulės ašaros nukrito į
skaidrų Lakajos vandenį.
Bet staiga kažkur netoliese pa
sigirdo n u o s t a b u s giedojimas .—
briedžiui net širdis apsalo tai išgir
dus!
— Tikriausiai tai gieda undi
nės, — pagalvojo briedis Eugenijus
ir užsisvajojęs net užsimerkė, —
tikriausiai pamatė, koks aš nelai
mingas ir a t p l a u k ė manęs pa
linksminti!
Dar iš savo močiutės pasakojimų
briedis Eugenijus atsiminė, kad un
dinės, kurių nemažai gyvena Laka
jos p a k r a n t ė s e , dažnai atplaukia
pagalbon kokiam nors nelaimingam
žvėreliui, susirgusiam paukšteliui ar
pasiklydusiam grybautojui. Bet ne
žinojo Eugenijus, kad šioje girioje
gyvena ne tik undinės, bet ir lakštin
gala Izabelė, kur moka giedoti gra
žiau už visas undines ir laumes,
kartu j a s sudėjus... J i visada tems
tant šioje pakrantėje gieda, šlovin
dama Labanoro girią ir jos gyvento
jus. Lakštingala tik užverčia į dangų
savo mažą galvytę ir, užmiršusi
visus savo žemiškus rūpesčius, ima
dangiškai giedoti;
— Jurgiuk Jurgiuk,
Kinkyk kinkyk,
Paplak paplak,
Trrrrr...
Taigi, stovėjo
briedis Euge
nijus, įsibridęs iki pažastų Lakajos
upėn, ir klausydamasis nuostabaus
lakštingalos balso, net apie savo
troškulį užmiršo. Kiek pasiklausęs
bei pasigėrėjęs, jis užvertė savo
raguotą galvą, ir, norėdamas lakš
tingalai pritarti, garsiai užbaubė:
— Būū būū, būū būū,
Būbū būbū,
Trrrr...
O Izabelė, išgirdusi tokį gy
vulišką baubimą, labai išsigando ir
kaip m a t čiulbėti nustojo. Atsi
merkusi ir apsidairiusi pamatė, kad
apačioje, po jos medžiu į upę įsibri
dęs baubia kažkos raguotas pada
ras. Izabelė be galo įsižeidė:
— Ko čia baubi kaip išprotėjęs?
— paklausė lakštingala briedį, — tu
trukdai man koncertuoti!
— Aš labai atsiprašau, — su
sigėdęs Eugenijus net paraudo, — aš
tik norėjau padėti j u m s dainuoti...

— Ačiū, bet man Jūsų pagalbos
nereikia, nes aš ir pati moku labai
gražiai dainuoti, — atsakė vis dar
supykusi lakštingala ir pridūrė, — o
t u kas toks? Gal tu koks velnias,
nes, kaip matau, esi su ragais?
— Ne, aš tikrai ne velnias, —
atsiprašinėjo briedis, — aš vienišas
briedis Eugenijus iš Labanoro girios.
— O aš maniau, kad velnias, —
nusiramino Izabelė, — matai, kar
tais naktimis čia jų privažiuoja
devynios galybės su savo velniškai
prabangiom mašinom. J i e m s irgi
neįdomu, ką giedu, nes jie mieliau
klausosi kažkokios pragariškos mu
zikos atlapoję savo mašinų dureles.
O kad girdėtum, kaip tie velniai
besiklausydami savosios muzikos
dar ir patys rėkia bei kriokia!
— Taip, taip, tikras siaubas,
pritarė lakštingalai Eugenijus. — O
man, pavyzdžiui, labai patinka, kaip
j ū s giedate! Gal galėčiau sužinoti,
koks Jūsų vardas?
— Aš esu Izabelė, — atsakė
lakštingala ir kojele pasipureno
plunksneles, kad atrodytų dar gra
žesnė.
— Izabele, — negalėdamas nuo
lakštingalos a t i t r a u k t i susižavė
jusių akių, dar sykį į ją kreipėsi
briedis, — o gal jūs galėtumėte man
dar sykį pagiedoti?
— Galėčiau, kodėl gi ne, — nu
sišypsojo lakštingala, — j u k mano
darbas ir yra dainuoti visokiems
Labanoro girios gyvūnams. Be to,
nieko kito aš daugiau ir nemo
ku...
Ir lakštingala Izabelė užgiedojo
dar sykį:
Jurgiuk Jurgiuk,
Kinkyk kinkyk
Paplak paplak,
Trrrrr...
— Betgi aš ne Jurgis, aš Euge
nijus, — pabandė su lakštingala
pasiginčyti briedis, kai ši pabaigė
savo giesmę...
— Prieš keletą dienų čia buvo
atsibastęs toks briedis, vardu Jurgis,
tai aš galvojau, kad jūs visi Jurgiai,
— nustebusi pečiais gūžtelėjo Iza
belė.
— Bet jeigu tu nori, aš galiu būt
ir Jurgis, — briedis labai stengėsi
lakštingalai Izabelei įtikti ir bijojo,
kad kaip nors netyčia neįskaudintų
trapiosios dainininkės, — nes aš
labai bijau...
— Ko tu bijai? — nustebo
lakštingala, — pasižiūrėk į upelį —
koks tu galingas ir stiprus! Kaip vel
nias...Oi, ne, kaip ...kaip briedis,
girių karalius...
— Aš labai bijau, kad vėl nelikčiau toks vienas ir vienišas, koks
buvau iki mūsų susitikimo, — su
sigėdęs tyliai pasakė briedis Euge
nijus...
— Na gerai... Ir nebūk t u
Jurgis,— nusijuokė
lakštingala
Izabelė, — nes tas briedis Jurgis
buvo labai nemandagus! Aš visą
naktį jam, gyvuliui giedojau, o
paryčiui jis išėjo net nepadėkojęs...
nubrido sau nė neatsigręždamas
upės viduriu, it koks laivas, ir dau
giau aš jo nebemačiau, — net apsi
ašarojo nedėkingąjį briedį prisimi
nus Izabelė.
— Ne, aš tai tikrai ne toks, ką
jūs. — susuko bnedis Eugenijus. —
aš aš... truput) kitokios veisles

— Nagi nagi, — susidomėjusi
sučiulbėjo Izabelė, — gal j ū s galė
tumėte ne žodžiais, o darbais įrodyti,
kad esate kitoks, nei jūsų kolega
n e m a n d a g u s briedis Jurgis...
— Mielai, —
apsidžiaugė
Eugenijus, — mes tuoj ką nors su
galvosime. Žinot ką, aš galiu jus
panešioti a n t savo ragų upės vi
duriu....Norit pabandyti?
— Oi kaip įdomu, dar niekada
nesu jodinėjusi a n t briedžio, —
apsidžiaugė lakštingala. Paskui
purptelėjusi išskrido iš savo pamėg
tos p a k r a n t ė s karklo ir n u t ū p ė
briedžiui tiesiai ant ragų....
— Nagi, laikykis,
sušuko
briedis Eugenijus Izabelei ir pasilei
do lėkti negilios upės viduriu.
V a n d e n s p u r s l a i taškėsi į visas
puses, upėtakiai ir undinės išsi
gandę susislapstė kuo giliausiai už
akmenų arba melduose, o lakštin
gala laikėsi kuo stipriausiai įsika
binusi nagais ir snapu už briedžio
rago ir džiaugėsi šia nuostabia pra
moga. O kai Eugenijus sukaitęs ir
uždusęs j a u sustojo pailsėti, lakštin
gala sukuždėjo jam į ausį:
— Tu esi nuostabiai gražus
briedis. Norėčiau tau atsidėkoti už
nuostabią kelionę. Tu atsigulk
p a k r a n t ė s pievoje, o aš tau pačiulbėsiu į ausį ir t u užmigsi, pailsėsi.
K a d a n g j a u buvo beveik sutemę,

tai briedis Eugenijus su malonumu
sutiko — išlipo iš Lakajos pievon,
atsigulė ir palaimingai užsimerkė.
O Izabelė ėmė jam čiulbėti:
— Eugenijau, t u genijus —
Kinkyk kinkyk.,
Paplak paplak.
Miegok miegok
Trrrrr...
Briedis Eugenijus jautėsi kaip
ant sparnų. Jis dar nenorėjo mie
goti, jam buvo gaila miegoti. Be to
jis bijojo, kad pabudęs neras savo
nuostabiosios draugės Izabelės ir
vėl liks toks vienas ir vienišas, kaip
anksčiau... Jis pakėlė galvą
ir
paprašė savo draugės lakštingalos:
— Izabele, būk gera, išmokyk ir
mane taip gražiai giedoti! Man
nusibodo vien tik baubti ir mauroti.
— Pradėsi giedoti, o paskui dar
ir skraidyti užsimanysi. Žinau aš
tuos briedžius, — pareiškė Izabelė,
— o be to, skraidantis briedis, tai
visiškas nesusipratimas Labanoro
girioje! Aš pati t a u pagiedosiu, kai
tik užsinorėsi. Tu tik baubk prie
upės atėjęs — ir aš kaip mat atskrisiu....O dabar miegok....
Ką darys vargšas
briedis —
paklausė lakštingalos Izabelės ir
užmigo saldžiu miegu, savo draugės
nuostabių naktinių giesmių dide
lėm briediškom ausim klausydama
sis.

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ

Driver
GO GLOBAL!!
GLOBAL CONTAINER
GROUP
An intermodal ocean
container drayage company,
has positions available for
O/O's & company drivers
*Home Daily &Weekends
* 1 $ t & 2 n d shifts available

RobbG 800 428 0177 x232

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
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Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jaruliene.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654.773-581-8654

Reikalingi statybininkai
su d a r b o p a t i r t i m i .
Skambinti
tel. 7 0 8 - 7 1 5 - 4 4 5 4 , A l b e r t a s
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N UODAI
MAISTE
Atkelta iš 2 psl.

nos fakulteto mokslininkų teigimu,
Neįtikėtini ir ypatingai svarbūs ikimokykliniame amžiuje kiekvieną
tyrėjų atradimai privertė pakeisti savaitę suvalgyta bulvių „fri" porcija
mokslinių atradimų tradicinius pris didina riziką susirgti k r ū t ų vėžiu.
tatymo būdus: pradžioje kolegų re Šie duomenys gauti s t e b i n t ilga
cenzijos, paskui publikacijos specia mečius 80 t ū k s t a n č i ų medicinos
liuose leidiniuose ir tik paskui „kon seserų sveikatos pokyčius. Moksli
taktai su visuomene". Mokslininkai, ninkai nustatė daugelį ryšių tarp
matydami, kad šį kartą jų gauti mitybos režimo ir atsirandančių li
duomenys rodo apie j a u veikiančią gų. Kitaip s a k a n t , „pasakyk kuo
kokiomis
„uždelsto veikimo bombą", visų pir maitiniesi, p a s a k y s i u
ma nutarė organizuoti spaudos kon ligomis sergi".
ferenciją.
Paskutinis straipsnis, išspaus
Akrilamidas y r a balta arba dintas „International J o u r n a l of
skaidri kristalinė medžiaga, tirps Cancer", paremtas 582 moterų, ser
tanti vandenyje. Žinoma, kad jis gančių krūties vėžiu ir 1569 neser
ardo nervinę sistemą ir, pagal on- gančių moterų tyrimais nuo 1993
kologų duomenis, yra geninių mu metų. Mokslininkai tyrė nuo 3 iki 5
tacijų bei piktybinių navikų pilvo metų mergaičių mitybos režimą,
ertmėje atsiradimo priežastis. Šie apklausdami jų m a m a s , kaip dažnai
ir kokius maisto p r o d u k t u s jos tada
duomenys gauti tiriant gyvūnus.
Pagal JAV Aplinkos apsaugos valgė. Tyrimų duomenys rodo, kad,
valdybos (The US Enviromental Pro- jei vaikai iki 5 metų k a r t ą per sa
tection Agency) klasifikaciją, akri vaitę suvalgo m i n ė t ų patiekalų,
lamidas įeina į tų kancerogenų gru krūtų vėžio susirgimo galimybės pa
pę, su kuria kontaktuojant patiriami didėja 27 procentais. Rizika susirgti
„vidutinio sunkumo sveikatos pažei krūties vėžiu iki 60 m e t ų vertinama
1:25. Mokslininkai t a i p pat pažy
dimai".
Gali būti, kad greitai šitokio mėjo, kad šią riziką sukelia ne bul
maisto komplekto pardavėjai pak vės (virtos bulvės, bulvių košė), bet
bulvių kepimas keptuvėse ir ypatin
lius į kalėjimą.
Pagal Pasaulinės sveikatos or gai gruzdinimas gruzdintuvėse, kai
ganizacijos (WHO) reikalavimus, bulvės prisigeria kancerogenų i r
viename geriamojo vandens litre riebalų rūgščių.
turėtų būti ne daugiau kaip vienas
Britanijos organizacijos, kovo
mikrogramas akrilamido. Pagal jančios prieš krūtų vėžį generalinė
naujus Europos Sąjungos reikala direktorė Pamela Goldberg pareiškė:
vimus, akrilamido kiekis sumažin „Atlikti tyrimai apie tai, kaip mai
tas iki 0.1 mikrogramo. Supranta tinimasis ankstyvoje jaunystėje pa
ma, šių reikalavimų Lietuvos svei sireiškia vėžinių susirgimų rizikai,
katos centras arba nežino, arba ko yra šokiruojantys".
rupcijos sumetimais nepaiso. Tyri
Lietuvoje sveikatos ir veterina
mais buvo nustatyta, kad virtose rijos klerkai, priimdami ir aprobuo
bulvėse ir mėsoje kancerogenų iš vis dami darbui maitinimo įmones, ypač
nesusidaro. Ar ne todėl, kai senovėje vaikų darželius ir mokyklas, tikrina,
lietuviai maistą gamindavo duon koks bus valgiaraštis, k a i p valgiai
kepėse krosnyse (gaminami dau bus gaminami, tačiau d a r nėra buvę
giausiai būdavo virti, troškinti, slo atvejų, kad būtų t i k r i n a m i , kaip
pinti patiekalai), vėžinėmis ligomis kepami ar gruzdinami gaminiai, kuo
mažai kas sirgdavo? Šiandien už yra maitinami vaikai. D a r blogiau,
sienio kulinariniai žurnalai, interne- Lietuvos sveikatos i r kulinarijos
to kulinarinės svetainės daug dėme klerkų leidimu, j a u mokyklose stato
sio skiria garintiems ir virtiems val mi nuodingų gėrimų i r maisto
giams, ypač troškiniams. Ne tik automatai.
aukštesnio rango, bet ir bet kuri
Agresyvi „greito maisto" (fast
maitinimo įmonė, kurioje dirba mi food), ypač picerijų ir „McDonalds"
tybos specialistai, o ne analfabetai plėtotė, cheminiais ir kancerogeni
diletantai, savo klientams valgia niais nuodingais priedais perdozuo
raščiuose siūlo didelį pasirinkimą tų maisto produktų gamyba, ypatin
troškinių, o ne keptų valgių, beje, ir gai ydinga vaikų mityba šiandien ta
labiau apsišvietę klientai mėsos, po būtina norma. D a r daugiau: Lie
žuvies, paukštienos kepsnių užsi tuvos maitinimo įmonių — restora
sako žymiai mažiau.
nų, kavinių, barų, picerijų — savi
— Kas vaikystėje valgė bulvytes ninkai, direktoriai i r vadybininkai,
„fri", tas suaugęs turi daugiau ga norėdami padidinti savo pelnus, val
limybių susirgti k r ū t ų vėžiu, — giaraščiuose įvedė net atskirą skyrių
paskelbė i r amerikiečių moksli — „Valgiai vaikams", k u r būtinai
ninkai. Harvard universiteto medici yra siūlomi t r a n s g e n i n i ų , modifi
kuotų, cheminiais priedais dozuotų
pigių dešrelių, gruzdintuvėse gruz
dintų bulvyčių ir krakmolingų chemizuotų kečupų. Kitaip sakant, vi
sos Lietuvos maitinimo įmonės, pa
laimintos Valstybinės maisto ir ve
terinarijos tarnybos, stengiasi vai
kus maitinti trigubai nuodingesnių
maistu!
Atrodo, kad tiek Seime, tiek
Vyriausybėje, Sveikatos apsaugos ir
Švietimo ministerijose, Valstybinėje
maisto ir veterinarijos tarnyboje
nebėra tikrų vyrų ir moterų, nėra nė
vienos motinos ir tėvo, kurie turi
vaiku ii kuriems r ū p ė t ų vaikų
ateiti.-, dar blogiau — k a i kam, kurie
gal ir turi vaikeliu, aiškiai labiau
rūpi, kad jų atžalos augtų kamuoja
mi įvairiausiu susirgimų ir ligų.

ŠMfes Ir kraujagyslių
ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD.

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W, 127 th St Ste 200
Lemom, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Gcod Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
BkGitMS 847-718-1212

www.illinoispain.com

V1DASJ.NEMICKAS,M.D.
Vidaus ligos

KAFOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Kalbame lietuviškai
6918W.ArcnerAve.Sts, 5 r 6

Chicagc, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Dantų gydytojai

Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

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

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Uetuvtams sutvarkys dantis už poanamą kainą.
Susitarimui kabėti angfcskai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

„Mars" — šokoladiniai saldai
niai „Marš", „Snickers", „Twix";
„McDonald's" — greito maitini
mo valgiai;
„Nestle" — vaikų maistelis, kava
ir kavos gėrimai, šokoladas;
„PepsiCola" — „Pepsi", „Mirinda", „SevenUp".

Paradoksas, kad Lietuvos val
džia pasirūpino, kokiu maistu turi
maitintis kaliniai: įstatymu patvir
tinta, kiek kalorijų turi gauti tin
ginys kalinys — 2,298 kcal, dirbantis
kalinys — 3,301 kcal, nepilnametis
kalinys — 3,023 kcal., tinginė kalinė
— 1,951 kcal, dirbanti kalinė —
2,476 kcal. Kalėjimo viršininkams
valdžia griežtai nurodė, kad kaliniai
privalo gauti ne tik duonos ir van
dens, bet ir mėsos, žuvies, daržovių.
Kalinio racione būtinai turi būti gri
kiai, ryžiai, manų kruopos, kiauši
niai, grietinė, pienas, kefyras, liesa
varškė, fermentinis sūris, liesos
varškės sūris, pieniškos dešrelės ir
net virta bei pusiau rūkyta dešra.
O kiek kalorijų (energinės
vertės) maisto turi gauti kūdikiai,
darželinio, mokyklinio, studentiško
amžiaus vaikai ir jaunuoliai? Kas
pasirūpins, kiek angliavandenių,
baltymų, riebalų, vitaminų, fiziolo
giškai aktyvių mikroelementų s u
maistu turi gauti besivystantis vai
kų organizmas, kad vaikai išaugtų
sveiki, protingi ir darbingi?
Lietuvos ateinanti k a r t a pas
merkta valstybinei visa apimančiai
nevisavertei mitybai, kad tik grei
čiau degraduotų, išsigimtų ir išmir
tų. J a u šiandien valdžia, Sveikatos
apsaugos ir Švietimo ministerijų ir
ypač Valstybinės maisto ir veteri
narijos tarnybos klerkai pagreitino
vaikų masinį nuodijimą, — kaip
kitaip galima paaiškinti, kad Lietu
vos mokymo įstaigose j a u veikia
nuodingais cheminiais priedais perduozuotų saldėsių ir gėrimų parda
vimo automatai, kurie labiau civili
zuotuose kraštuose jau yra uždraus
ti... Net Rusijoje nustatyta, kad to
liau išvardintų žinomų maisto firmų
maisto produktuose ir gėrimuose
rasta transgeninių komponentų:
„CocaCola" — „CocaCola", „Fan
tą", „Sprite", tonikas „Kinley";
„Cadbury" — šokolado ir ka
kavos gaminiai;
„Danon" — vaikų maistelis, jogurtai, kefyras, varškė;
„Hershey , s" — šokoladas, gaivicji gėrimai:
v

Lietuvoje ypatingai reklamuo
jamų i r mėgiamų „čipsų" dviejuose
pakeliuose y r a toks kancerogenų
kiekis, kad gali rimtai sutrikti ner
vinė sistema. Kas paneigs, kad dau
gelis vaikų „Čipsų" nevartoja kaip
narkotiko?
Švedų mokslininkų atlikta ana
lizė parodė, kad akrilamidas susida
ro keptuose ir ypač gruzdinamuose
maisto produktuose. Pavyzdžiui,
keptose bulvėse akrilamido susidarė
1240 kartų daugiau, nei keptuose
„hamburgeriuose"
(bifšteksuose).
Taip pat nustatyta, kad „McDonalduose" naudojami maistiniai stabi
lizatoriai, konservantai, emulgatoriai ir pan. Iš jų E121, E123, E240
yra visai uždrausti, E103, E105,
E121, E123, E125, E126, E130,
E131, E142, E152, E210, E 2 U ,
E213-217, E240, E330, E447 prik
lauso kancerogenų grupei, alerge
nams — E230, E231, E232, E239,
E311-313, o kepenų ir inkstų ligas
sukelia E171-173, E320-322.
A. V i n c e n t a s Sakas
Nepriklausomas mitybos ir
kulinarijos ekspertas
•

iu
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QU!GLEY SEMINARIJOS
APDOVANOJIMAS
LIETUVIUI KUNIGUI
Quigley paruošiamoji kunigų
seminarija kasmet apdovanoja savo
buvusius auklėtinius „Metų žmo
gaus" („Man of the Year") žymeni
mis. Iš jų, penki žymenys skiriami
kunigams, dar penki tiems, kurie
seminariją baigė anksčiau ir darbuo
jasi kituose luomuose.
Šiais metais Quigley paruošia
moji seminarija švenčia savo 100
metų sukaktį. Per tokį ilgą laiko
tarpį daugybė mokinių baigė šią
mokyklą ir išėjo į gyvenimą. Se
minarija, įvertindama savo buvusių
auklėtinių pasiekimus ir didžiuo
damasi turėjusi įtakos jų gyvenime,
parenka skirtingų metų pasižymėju
sius auklėtinius, skirdama „Metų
žmogaus" žymenis. Šių metų apdo
vanojimas žymenimis vyko kovo 23
d. Žymenį gavusių tarpe — mums
visiems gerai žinomas ir gerbiamas
kun. Jonas Kuzinskas. Kunigui teko
garbė padėkoti visų žymenį gavusių
vardu. Jo kalba taip patiko šios
šventės ruošėjams, kad bus išpausdinta jubiliejinėje knygoje.

Kun. jonas Kuzinskas

Malonu, kad kun. Joną taip gražiai įvertino. Sveikiname kun. Joną
Kuzinską su apdovanojimu ir linkime ilgai, sėkmingai ir gražiai darbuotis.

KYBARTŲ PARAPIJOS
RESTAURACIJA
Kai širdyje gera, visuomet prisi
mename savo artimuosius, savo gim
tąsias vietas, kuriomis mynėme ta
kelius į mokyklą ar su pulkais drau
gų braidėme po rasotas pievas, kur
išmokome pirmąją maldą, paupy
gainiodavome drugelius ar kūrėme
pirmąsias eiles...
Širdžiai nuliūdus ir vėl keliau
jame tais pačiais tėvų numintais
vingiais, sustingstame galėdami
pastovėti ant to žemės lopinėlio... ir
pažvelgti į jį su pasididžiavimu.
Deja, šiandien mūsų protėvių
šventovė nebešviečia įmantriomis
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio su
kurtomis langinėmis, didinga var
pine ir koplytstulpiais...
Ją gaubia kelios žaliuojančios
eglaitės ir skurde parimusi protėvių
dvasia, kaskart atsiremianti į vaiz
dą, anaiptol nepakylėjantį maldoje
už mūsų artimuosius ir ateities kar
tas...
Puiki proga tokiai vasaros vizi

jai Jums suteikta šiemet, birželio 18
d., per Devintines — apsilankykite
savo parapijoje ir prisidėkite prie
kilnių darbų vardan savo krašto!
Kviečiame Jus paremti Kybartų
parapijos bažnyčios restauraciją ir
tiek, kiek leidžia galimybės, prisidėti
prie darbų.
Mūsų sąskaita:
LT 834010040100018498 USD,
bankas NORD/LB
Vilkaviškio skyrius.
Banko kodas:40100
Bernadeta Mališkaitė
Virgilijaus Jaugelio jaunimo
centras
Valerijus Gliaubickas
Bažnyčios atnaujinimo
iniciatyvinė grupė
Vytautas Sakavičius
Eucharistinio Išganytojo
bažnyčios klebonas

VMS

Baltų studijų konferencija

Association for the Advan- Diana Špokienė (McMaster Univercement of Baltic Studies (AABS) sity); Vilius Rudra Dundzila (Tru20-oji baltų studijų konferencija man College, City Colleges of Chivyks birželio 15-17 d. George cago); Daiva Markelis (Eastern Illi
Washington universitete, Washing- nois University); Violeta Kelertas
ton, DC.
(University of Illinois at Chicago);
Konferencija vyks anglų kalba ir Darius Furmonavičius (University of
sesijose bus gvildenamos Baltijos Bradford); Irena Blekys (Seattle,
kraštų (palei Baltijos jūrą, iškaitant WA); Cheryl Žilinskas (University of
Skandinaviją) istorija, lingvistika, VVashington); Ineta Savickienė (Vy
literatūra, politika, socialiniai moks tautas Magnus University); Regina
lai, istorija ir bendra baltų studijų Kvašytė (University of Šiauliai);
tematika. Konferencijos tema — Re- Diana Mincytė (University of Illinois
Imagining the Baltic Region: Pers- at Urbana); Vytis Čiubrinskas (Vy
pectives on the Past, Present, and tautas Magnus University); Leo
Future" (Permąstant Baltijos regio nidas Donskis (Vytautas Magnus
ną: praeities, dabarties ir ateities University).
perspektyvos).
Informaciją rasite konferencijos
Konferencijoje dalyvaus Lat tinklalapyje: http://www.aabsconvijos, Estijos ir Lietuvos ambasado ference.org/. Reikia tikėtis, kad
riai ar jų atstovai. Bus simpoziumai, Amerikos lietuviai pasinaudos šia
banketas, knygų pristatymai, AABS proga ir parašys spaudai savo įspū
narių susirinkimas ir pan. Konfe džius apie sukaktuvinę konferenciją.
rencijoje dalyvauja nemažai Šiaurės
Amerikos ir Lietuvos mokslininkų:
Ramunė Kubiliūtė

Jtlsif laikraštis
T H h

l l t H U A N l A N

V A / O R I O

V V I U L

www.draugas.org

U A I I V

Kybarty Eucharistinio Išganytojo parapijos bažnyčia

36-tos kuopos Vyčių pietus
Birželio 4 dieną ŠvČ. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje buvo suruošti skanūs
pietūs. Skaniai kvepėjo kugelis, deš
ros su kopūstais. Sugauti trys „zui
kiai" kėlė nemažą apetitą.
Šeimininkės — Palmyra Gilienė,
Valė Railienė ir Anelė Ramanaus
kienė sukosi virtuvėje. Turėjome ir
vieną vyrą — Robertą Tamašauską,
kuris yra geras kepėjas ir iškepė
labai skanų pyragą.
Gerai, kad Dievas davė mums
gražią dienelę — tad ir mūsų ruošti
pietūs pasisekė neblogai. Šeiminin
kėms nereikėjo prakaituoti.
Gražiai išpuoštoje ^aloje buvo
gražus bū r v? tautiečiu Anelės Ra

manauskienės darželio rožės skleidė
širdžiai malonų aromatą. Žmonės
gardžiavosi skaniais valgiais, šne
kučiuodamiesi gurkšnojo kavą. Kiti
mėgino laimę loterijoje, kurioje buvo
daug laimėjimų. Loteriją vedė Ka
zimieras Zurlis ir Sofija Žukaitė.
Salomėja Daulienė, kaip ir visados,
sukosi kaip darbščioji bitelė. Prie
kavutės patarnavo Stasė V. ir Lucyl
Kilkus. Evelina Oželienė tvarkė
kasą, kad niekas nepraspruktų su
vilko bilietu.
Laikas greitai prabėgo, gražiai
praleidę sekmadienio popietę, sma
gūs skirstėmės namo.
Stasė Viščiuvienė
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MALDA MANO GYVENIME (2)
IONAS KAZIMIERAS
BURPUL1S
Evangelistai Matas (Mt 6, 9-13)
ir Lukas (Lk 11, 2-4) mums pateikia
skirtingus Viešpaties maldos teks
tus. Tai rodo, jog svarbesnė yra mal
dos dvasia negu maldos žodžiai ar
žodžių deriniai. Malda yra ne
gražbylystės menas, o mūsų širdies
kalba Dievui.
Pirmuoju Viešpaties maldos pra
šymu meldžiame Dievą visiems žmo
nėms išsilaikyti Jo vaikų būsenoje ir
savo krikščionišku gyvenimu atsk
leisti netikintiesiems Jo didybę ir
kilnumą. Prašydami, kad ateitų dan
gaus karalystė, mes įsipareigojame
jos laukti ir būti jos verti. Gili šio
mūsų prašymo prasmė glūdi tame,
kad mes pateikiame savo krikščio
nišką gyvenimą kaip pavyzdį ki
tiems ir netiesiogiai jiems duodame
galimybę patirti Dievo veikimą.
Antruoju prašymu meldžiame
ryžto visus žmones patraukti prie
Dievo vaikų gyvenimo.
Teateinie Tavo karalystė
Visas Kristaus gyvenimas su
kasi apie Dievo karalystę. Jo misija
buvo pranešti apie ją žmonijai ir
pašaukti ją atrasti bei priimti kaip
naują gyvenimo prasmę. Kristus
mokė: „Atsiverskite, nes Dangaus
karalystė čia pat". Pirmasis mūsų
žingsnis į ją yra krikštas.
Bažnyčia visus Dievo vaikus
sujungia į vieną šeimą, jos nariai yra
glaudžiai susiję su Kristumi. Kaip
žmogus turi galvą ir sielą, taip ir
Bažnyčios galva yra Kristus, o siela
- Šventoji Dvasia. Bažnyčia istorijos
eigoje yra dinamiška, ji auga ir bręs
ta. Šv. Paulius iš kalėjimo rašytame
laiške efeziečiams sako: „Mes jau
nebegalime būti maži vaikai, siūbuo
jami ir nešiojami bet kokio mokymo
vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudru
mo, vedančio į klystkelius. Ne! Elg
damiesi pagal tiesą, mes aukime
meile visais atžvilgiais tame, kuris
yra galva, - Kristuje. Iš jo visas kū
nas, suderintas ir stipriai sujungtas
įvairiais ryšiais, savaip veikiant
kiekvienai daliai, auga ir save patį
stato meilėje" (Ef 4-16). Dievo plane
numatyta žmogui augti, tobulėti ir
sugrįžti pas Dievą.
Kiekvienas krikščionis yra pa
šauktas apaštalauti, savo malda,
gyvenimu ir darbais šaukti žmones į
Dievo karalystę. Tokia yra mūsų
antrojo prašymo prasmė.
Kristus ne kartą sakė, jog Jo
Bažnyčia bus persekiojama, Baž
nyčia persekiojimus patyrė per visą
dviejų tūkstančių metų laikotarpį,
tie persekiojimai niekada nesiliovė,
jie su ne mažesniu įkarščiu tęsiasi ir
dabar. Bažnyčia turi apsiginti, ir
mes meldžiame, kad ji užkariautų
visus žmones, juos išlaisvintų iš
priklausomybės blogiui ir patrauktų
į šviesos ir tiesos karalystę.
Nuo ko ginasi Bažnyčia ir prieš
ką kovoja? Šv. Paulius savo laiš
kuose aiškiai įvardija Bažnyčios
priešą. Tai Šėtonas, žemiškojo pa
saulio valdovas, savo galią augin
damas iš žmonių pagedimo, jų ydų ir
įgeidžių. Jis savo melu ir vilionėmis
aptemdo žmonių protus, kad jie
susiviliotų netikrais blizgučiais ir
neregėtų šviesos. Palenkęs žmogaus
širdį blogiui, Šėtonas įgyja sau vergą
ir talkininką. Žmogus, akimirkos
silpnume pasidavęs blogiui, ima ir
toliau jam tarnauti.

Kristus sakė Sauliui jam keliau
jant į Damaską persekioti tikinčiųjų:
„Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau
tave tarnu bei liudytojų tų dalykų,
kuriuos matei ir kuriuos tau dar
apreikšiu. Aš tave gelbėsiu nuo tau
tiečių ir pagonių, pas kuriuos tave
siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš
tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo
šėtono galybės - į Dievą ir tikėdami
mane gautų nuodėmių atleidimą bei
dalį su pašventintaisiais" (Apd
26,16-18).
Tą tikrąjį Kristaus ir Bažnyčios
priešą mums atidengia evangelistas
Morkus, pasakodamas kaip Kristus,
vos sugrįžęs iš dykumos, Kafarnaumo sinagogoje akis akin susiduria su
Šėtonu, jo apsėstame žmoguje. Šė
tonas klausia pas Kristų: „Ko tau iš
mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal
atėjai mūsų sunaikinti?" (Mk 1, 24).
Iš tiesų, Kristus atėjo sugriauti blo
gio karalystę ir išvaduoti žmogų iš jo
vergijos. Tą pačią misiją Jis pavedė
ne vien tik apaštalams, bet ir vi
siems tikintiesiems. Jis perspėja vi
sus tikinčiuosius, kad negalima tar
nauti dviem valdovams: „Kas ne su
manimi, tas prieš mane, ir kas su
manimi nerenka, tas barsto" (Mt
12,30). Kristaus reikalaujamas radi
kalus tikinčiojo apsisprendimas yra
visiškai aiškus, -jeigu to apsispren
dimo nėra, žmogus linksta Kristaus
priešo pusėn, pamažu jis yra priešo
įtakojamas keisti savo mąstyseną
priešingai evangelijai ir Bažnyčios
mokslui.
Kaip eilinis krikščionis prak
tiškai turi ginti Dievo karalystę nuo
blogio pasikėsinimų, ją plėsti, kaip
turi būti nukreiptos jo pastangos,
siekiant išvaduoti savo artimuosius,
kitus žmones, iš blogio vergijos?
Pirmiausia, blogio akivaizdoje jis
turi per žmogų pasireiškiantį blogį
atskirti nuo bloga darančiojo as
mens. Būtina aiškiai suvokti, kad
bloga darąs žmogus yra patekęs blo
gio ir jo šaltinio - Šėtono - priklausomybėn, jo aptemdytas ir paverg
tas. Ne bloga darantį žmogų, bet jo
pavergėją dera neapkęsti ir su juo
kovoti. Pačiam gi žmogui, pateku
siam blogio įtakon, reikia pagelbėti,
padėti iš blogio įtakos ištrūkti. Tai
labai svarbus principas, teikiantis
šviesą artimo meilei. Tuo pačiu dės
niu pasireiškia ir priešo meilė. Už
priešą melsdamiesi, jo kaltes prisi
imdami, mes jį laimime Kristui. Tik
iš meilės Kristui ir jo vardu galime
imtis šio žygio, taip ne vien žodžiais
prašydami Jo karalystės atėjimo, bet
ir ją praplėsdami tikrovėje.
Teesie Tavo valia, kaip danguje,
taip ir žemėje
Kovos dvasia labai ryški evangelijose. Kristus, atėjęs sugriauti Šė
tono viešpatijos, išvaro demonus ir
gydo ligonius, kuriuos jie dažnai lai
kydavo apsėdę dėl padarytų nuodė
mių. Todėl Jis tuoj pat užsitraukė
priešo neapykantą, kuri užsibaigė Jo
nukryžiavimu ir mirtimi. Atrodytų,
jog Šėtonas laimėjo pergalę, tačiau
Kristaus prisikėlimas lėmė priešin
gai. Jis savo pasekėjams pavedė tą
kovą tęsti, duodamas jiems savo
galią virš demonų ir ligų.
Šv. Paulius apie tai sako šiais
žodžiais: „Mūsų kova yra ne prieš
kūną ir kraują, bet prieš kuni
gaikščius ir valdžias, prieš šių tam
sybių pasaulio valdovus, prieš piktu
mo dvasias padangėse" (Ef 6,12).
Nuolatinė kova krikščionio gyve

nime išreikšta trečiuoju prašymu
(teesie Tavo valia). Tikintysis yra
eilinis kareivis, kurio vadas - Kris
tus. Jis iš Kristaus, savo vado, gauna
maistą, apdarą, ginklą. Jis vykdo
savo vado planus ir strategiją. Todėl
Viešpaties maldoje Kristus patiksli
na ir prideda „teesie Tavo valia".
Mes prašome jėgų ir sugebėjimo
naudotis Jo ginklais.
Kristus duoda mums pavyzdį,
sakydamas: „Štai ateinu, kaip kny
gos rietime apie mane parašyta,
vykdyti Tavo o Dieve, valios! (Žyd
10,7). Kristaus gyvenimo kelias buvo
Tėvo nusakytas per pranašus. Jis
savo Tėvo valią vykdė su meile ir
visišku paklusnumu, - gimė Betlie
jaus varge, bėgo į Egiptą, grįžo į
Nazaretą, išsirinko mokinius, juos
mokė. Mokė taip, kaip Tėvas norėjo
- palyginimais Laiške Filomenui šv.
Paulius sako: „Jis apiplėšė pats save,
tapdamas klusnus iki mirties, iki
kryžiaus mirties" (Fil 2,7-8). Jis
skatina Timotiejų, o per jį ir visus
tikinčiuosius: „Kovok šauniąją tikėji
mo kovą, užsikariauk amžinąjį gy
venimą, kuriam esi pašauktas ir
kurį puikiai išpažinai daugelio liu
dininkų akyse. Aš tau įsakau dėl
Dievo, kuris visiems duoda gyvybę"
(1 Tim 6,12).
Gyventi Evangelijos principais

reiškia vykdyti Dievo valią. Evan
gelija turi žmogų perkelti iš žmo
giškos būsenos į dieviškąją. Pats pir
masis Kristaus skelbimo žodis buvo
„atsiverskite, persikeiskite!" Krikš
čionis turi 'tikrinti kiekvieną savo
mintį, visą veiklą ir žiūrėti, ar tai
atitinka Kristaus mokslą.
Kristus pagrindinius krikščio
niško gyvenimo principus yra su
vedęs į vieną - visuotinę artimo
meilę. Visi esame vieno Tėvo vaikai,
visi esame broliai. Visi turime teisę
būti mylimi dėl paties Tėvo. Ta
visuotinė meilė yra pats sunkiausias
kryžius, kurį galime nešti tik kartu
su Kristumi. Jo našta apima visas
fizines ir dvasines mūsų galias.
Kristus liepia atleisti bloga daran
tiems, mus šmeižiantiems. Mes ne
turime teisės gintis nuo mums bloga
darančių ar neteisingai apie mus
kalbančių, priešingai, - turime jiems
atleisti, jiems gera daryti, juos ap
ginti, jų kaltes sau prisiimti. Krikš
čionis negali gerais darbais didžiuo
tis, laukti už juos padėkos, įvertini
mo. Jis turi pareigą mylėti savo prie
šus, už juos melstis.
Dievo valią, mums išreikštą
evangelijose, mes turime vykdyti
taip, kaip šventieji danguje, nes visi
mūsų darbai, - ir geri, ir blogi, danguje atsispindi.

VYRIAUSYBE PATVIRTINO
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO PROGRAMĄ
preliminariai yra parinkta Ignalinos
rajone, Galilaukės kaime, netoli Vi
Prieš porą savaičių buvo skelbta sagine dar veikiančios atominės jė
aktuali informacija apie kilusias gainės. Taip pat numatoma įvykdyti
aistras dėl netoli Lietuvos sostinės panaudoto branduolinio kuro ir il
esančio Maišiagalos radioaktyviųjų gaamžių radioaktyviųjų atliekų lai
atliekų laidojimo kapinyno, kurį dojimo galimybių įvertinimo pro
neva, atsakingos valstybės instituci gramą 2003-2007 m. ir pasiūlyti
jos po daugiau nei 16 metų vėl keti alternatyvas šioms atliekoms lai
doti.
na atgaivinti.
Modernizuojant ir vykdant ra
Praėjusią savaitę šis opus klau
simas kaip tik buvo svarstytas šalies dioaktyviųjų atliekų tvarkymą, iš
Vyriausybėje. Patvirtinusi Radio pramonės įmonių, medicinos bei
aktyviųjų atliekų tvarkymo agen mokslinių tyrimų institucijų planuo
tūros (RATA) 2006-2008 metų veik jama surinkti ir apdoroti, daugiau
los programą, ji taip pat pritarė ir kaip 5 tūkst. panaudotų uždarų
konkrečių uždavinių sprendimui. radioaktyviųjų šaltinių, o nelegalius
Pagal šią programą agentūra per ir paliktus uždarus šaltinius sut
trejus metus įgyvendins priemones, varkyti ir lokalizuoti.
Programos vykdytojai įsitikinę,
užtikrinančias saugų radioaktyviųjų
j°§» įgyvendinus papildomas priemo
atliekų tvarkymą.
Per 2006-2008 m. RATA pla nes bus galima pagerinti Širvintų ra
nuoja užbaigti vietos galutinei pa jono Bartkuškio miške esančio Mai
viršinei mažo bei vidutinio aktyvu šiagalos specialaus radioaktyviųjų
mo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo punkto fizinę bei
atliekų saugyklai statyti paiešką, radiacinę saugą. Visus darbus nu
atlikti saugyklos poveikio aplinkai matyta finansuoti iš valstybės biu
vertinimą ir sudaryti sąlygas jos pro džeto, taip pat Ignalinos AE eksplo
jektavimui pradėti. Pasak RATA atavimo nutraukimo fondo lėšų, smul
atsakingų pareigūnų, tokia vieta jau kiųjų atliekų gamintojų įmokų.

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS
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— vienintelis lietuviš
kas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietuviškas
laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių visuomenę.
„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau
-tus metus.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą".
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas,
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.
„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams,
giminėms, draugams ir pensininkams.
„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir informuoja
jau beveik šimtmetį.
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•Suvalkiečių draugijos susirin
kimas įvyks birželio 15 d., ketvirta
dienį, 1 vai. p.p. Šaulių namuose,
2417 W. 43 gatvė. Kviečiame visus
narius gausiai dalyvauti.
•Lietuvių centre „Seklyčia" bir
želio 14 d., trečiadienį, 2 vai. p.p. tra
dicinio pabendravimo metu prisi
minsime trėmimų įvykius ir pami
nėsime Gedulo ir Vilties dieną.
Kiekvienas su žvakele rankose pa
dainuosime, pasiklausysime tai pro
gai skirtų eilių. Laukiame visų.

• Birželio 25 d., s e k m a d i e n į ,
12:30 vai. p.p. Vydūno fondas ruošia
Jūratės Rosales knygos „Goths and
Balts" pristatymą Lietuvių dai
lės muziejuje, PLC, 14911 127th
Street, Lemont. Knyga kviečia lie
tuvius susipažinti su iki šiolei dar
nežinomais, kruopščiai autorės iš
nagrinėtais šaltiniais, o užsienie
čius — plačiau pažvelgti į baltus
pasaulio tautų ir kultūrų raidoje.
Po trumpos programos bus laiko
pasisvečiuoti. Kviečiame visus daly
vauti.

• V a i k ų darželis „Spindulėlis"
(Ziono lietuvių evangelikų liuteronų
bažnyčia, 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453) kviečia vaikus nuo
3 iki 12 metų į vasaros Biblijos
stovyklą š. m. birželio 19 - 23 die
nomis nuo 9 vai. r. iki 12:30 vai. p.p.
Tai puiki galimybė supažindinti
vaikučius su krikščioniško tikėjimo
pagrindais bei smagiai praleisti
laiką! Tel. pasiteiravimui: 708-4221433 iki birželio 15 d.

•Charlotte ir Kirk Pettit, CT,
Lietuvių fondui atsiuntė 50 dol.
auką, įrašydami į LF savo tris lietu
vaites dukras — Daivą, Dalią ir Si
moną. Kviečiame visus tapti Lietu
vių fondo nariais. Mūsų adresas:
14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630-257-1616.

•Birželio 15-17 dienomis George
Washington universitete (Washington, DC) vyks 20-oji baltų studijų
konferencija (Association for Advancemerrt of Baltic Studies, AABS).
Konferencija ,,Re-Imagining the
Baltic Region: Perspectives on the
Past, Present, and Future" vyks
anglų kalba. Joje "bus gvildenamos
Baltijos kraštų, įskaitant ir Skan
dinaviją, istorija, lingvistika, litera
tūra, politika, socialiniai mokslai.
Plačiau galite pasiskaityti tinklalapyje: www.aabsconference.org

•Birželio 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. Me
ninę programą atliks pianistas Rodolfas Budginas ir Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovaujamas muzi
ko Viktoro Ralio. Įėjimas nemoka
mas. Po oficialios dalies — pietūs
(prašoma auka, kuri bus skiriama
paminklui nuo komunizmo nuken
tėjusiems, kuris bus pastatytas
Washington, DC).

•Birželio 17 d. 7 vai. v. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S.
Pulaski Rd., kino operatorius Do
natas Pečiūra pristatys ir rodys
atvykusių žiūrovų pasirinktą vieną
iš dviejų Lietuvos kino studijos filmų
— „Jausmai" arba „Amžinoji ugnis".
Šiuo filmų rodymu D. Pečiūra at
sisveikina su žiūrovais Čikagoje
prieš grįždamas gyventi į Lietuvą.
Įėjimas nemokamas. Tel. pasiteira
vimui: 773-582-6500.

• Š i ų metų 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.

IŠ ARTI IR TOLI.~
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AŠTUNTOSIOS LIETUVIŲ DAINŲ
ŠVENTĖS RENGINIŲ INFORMACIJA
Greitai skambės dainos aštunto
joje Lietuvių dainų šventėje. Pen
kiasdešimt keturi chorai iš tris
dešimt miestų ir keturių valstijų
kruopščiai ruošiasi šiai tautos šven
tei. Šventės renginiai vyks 2006 m.
liepos 1-2 dienomis Čikagoje. Pati
dainų šventė bus „University of
Illinois UIC Pavilion". Dainų šventės
būstinė — „Sheraton Chicago Hotel
and Towers". Speciali kaina daly
viams ir žiūrovams — 119 dol. nak
čiai už kambarį. Kambarių skaičius
už šią kainą yra ribotas, todėl
paskubėkite užsisakyti kambarius iš
anksto. Iš „Sheraton" viešbučio į
visus Dainų šventės renginius bus
galima nemokamai nuvykti užsaky
tais autobusais.
Visą informaciją apie Dainų
šventę (renginiai, bilietai, nakvynė
ir 1.1.) galite rasti Dainų šventės
internetinėje svetainėje
www.dainusvente.org
Neturinčius interneto, kviečia
me sekti spaudą, kurioje skelbsime
Dainų šventės informaciją.

Šeštadienis, liepos 1 d.
Choristų repeticija nuo 8 vai.
ryto „UIC Pavilion" salėje.
Mugė nuo 9 vai. ryto „Sheraton
Chicago Hotel and Towers".
Susipažinimo vakaronė ir „Jazz
Land" koncertas 8 vai. vakaro „Park
West".
Sekmadienis, liepos 2 d.
Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton
Chicago Hotel and Towers".
Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton
Chicago Hotel and Towers".
Aštuntoji Lietuvių dainų šventė
2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje.
Dainų šventės pokylis 7 vai. v.
„Sheraton Chicago Hotel and
Towers".
Bilietus į Dainų šventę galite
nusipirkti „Ticketmaster" bilietų
agentūroje. Tel. 800-277-1700 (JAV)
ir tel. 416-870-8000 (Kanadoje) arba
„UIC Pavilion" bilietų kasose. Pirk
dami šioje kasoje, išvengsite „Tic
ketmaster" mokesčio. „UIC Pavi
lion" kasos dirba pirmadieniaispenktadieniais nuo 12 vai. p.p. iki 6

JAV LB Švietimo taryba kasmet organizuoja mokytojg konferencijas
įvairiose JAV vietovėse. Birželio 3 d ivyko Rytinio pakraščio ir Atlantos
miesto lituanistiniu mokyklų mokytojų konferencija, Į kurią suvažiavo
nemažai mokytojų. Pagrindinė pranešėja šioje konferencijoje buvo
Nijolė Gierštikienė iš Čikagos, mokytojams skaičiusi paskaitą „Skaitovų
teatras", kuri sukėlė dideli susidomėjimą konferencijos dalyvių tarpe.
Konferencijoje buvo diskutuojama ir kitais svarbiais lituanistinių mokyk
lų kiaušiniais.
Nuotraukoje: Rytinio pakraščio ir Atlantos lituanistinių mokyklų
mokytojai mokytojų konferencijoje. Pirmoje eilėje antra ii kairės - Nijolė
Gterltftdenė.

„Draugo" knygynėlyje
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Lietuvių scenos darbuotojų sąjunga
Čikagoje
„Čikagoje gyvavusios Lietuvių
scenos darbuotojų sąjungos jau
didesnę dalį narių pasiglemžė ne tik
mirtis, bet j a u ir sėlinanti už
marštis. Jų atminimą ėmėsi įamžin
ti gyvi likę jų kolegos", — rašoma
knygos leidėjų žodyje.
Knygoje skelbiamas šios, dau
giau kaip 10 metų (1958-1972) Či
kagoje veikusios, teatralų organi
zacijos archyvas. Didžiąją dalį leidi
nio sudaro LSDS archyve išsaugoti
lietuvių spaudoje spektaklius rekla
muojantys straipsniai bei spektaklių
recenzijos.
Atskirą skyrių sudaro įvairių
autorių apibendrinantys straipsniai
apie išeivijos teatrą ir jo problemas.
Tiems, kas domisi teatru, tai
tikrai įdomi knyga. Ji naudinga ir
lietuviško teatro istorikams, čia jie
ras daug įdomios medžiagos apie
lietuvių teatrą išeivijoje.
Leidinys iliustruotas daugybe
nuotraukų.
Leidinio leidėjai — Lietuvių
scenos darbuotojų sąjunga Čikagoje
ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejus. Sudarytoja ir redaktorė —
Audronė V. Škiudaitė.
!•::•:•:•:•••:'

Knygą spausdino Standartų
spaustuvė Vilniuje.
Knygos kaina — 10 dol., pri
dedant 9 proc., užsisakant IL valsti
joje. Persiuntimo kaina — 5 dol.
Persiunčiant daugiau knygų, už
kiekvieną papildomą knygą — 1 dol.
mokestis.

„Draugo" knygynėlio adresas:
4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

vai. v., šeštadieniais — nuo 12 vai. autobusu, kviečiame įsigyti bi
p.p. iki 4 vai. p.p. Bilietų kaina — lietus:
22-32 dol. suaugusiems ir 12-22 dol.
JAV LB Socialinių reikalų
vaikams iki 12 m.
tarybos raštinėje, adresu: 2711 W.
Bilietus į susipažinimo vakaronę 71st Street, Chicago, IL. Tel. 773ir Dainų šventės pokylį galite įsigyti 476-2655. Išvykstame prieš renginį,
užpildę anketą, kurią rasite tin- liepos 2 d. 12:30 vai. p.p. iš Marklalapyje
quette Park parapijos kiemo (6812 S.
www.dainusvente.org/bilietai
Washtenaw Ave.) Bilieto kaina 5 dol.
JAV LB Lemonto apylinkės
Susipažinimo vakaronės bilietų
kaina — 30 dol. Pokylio bilietų kaina Socialiniame skyriuje, tel. 630— 60 dol. suaugusiems, 45 dol. jauni 986-0184 (Romas Kronas), arba
mui iki 20 m. ir 30 dol. vaikams iki 12 m. kiekvieną sekmadienį PLC priean
Visus, n o r i n č i u s vykti i Pa gyje. Išvykstame į Dainų šventę
s a u l i o L i e t u v i u Dainų šventę liepos 2 d. iš PLC 12:15 vai. p.p.

