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Šiame 
numeryje: 
Lie tuv ių de legac i j a pas 
JAV Kongre so n a r į 
J o e Kno l l enbe rg . 
Li t . Sv. Kaz imie ro 
m o k y k l a i r L ie tuv ių 
d i e n o s Los Ange les , CA. 

2psl. 

J e i į laužą n e m e s i m e 
malkų , j i s p a t s užges . 
Kiek ko rupc i jo s 
p o k o m u n i s t i n ė s e 
va l s tybėse . P r e z i d e n t o 
p a t a r ė j a i i r j ų į t aka . 

3psl. 

P a s l a p t i n g a s B e r m u d a 
t r i k a m p i s ; „Voyager I" 
a t s i sve ik ino su Saulės 
s i s tema; iš k u r 
a t s i r a n d a ža iba s i r k i t i 
da lyka i , k u r i u o s įdomu 
ž inot i . 

4 psl. 

Į t e i k t a LF Dr. A. 
Razmos Med ic inos 
moks lo p remi j a . Br i an 
S lavėno a u k a n e b u v o 
b e p r a s m ė . Kv ie t imas 
į folkloro v a k a r o n e . 

6 psl. 

Sportas 
* Lietuvos moterų ranki

nio klubų r inkt inė , sudaryta 
iš Vilniaus „Eglės-Šviesos" ir 
„Eastcon AG-VIKO" komandų 
žaidėjų ir vadovaujama Juozo 
Žalos bei Laimos Kavaliaus
kienės, tarptaut iniame keturių 
komandų tu rnyre Elblionge 
(Lenkija) užėmė trečiąją vietą. 

* Trečiadienį į Vi lnių at
s k r i d o l engvas is krašto puo
lė jas Miljan Goljoviči. Šis 203 
cm ūgio 32 metų krepšininkas, 
turint is Slovėnijos bei Serbijos 
ir Juodkalnijos pasus, bus pri
s ta ty tas „Lietuvos ryto" ko
mandos draugams. 

* Kaune aš tuntą kartą 
surengtame Prez idento tau
rės fizinės sveikatos vertinimo 
konkurso „Lietuvos sveikuolis 
2003" finale pereinamąją ko
mandinę taurę aš tuntus metus 
iš eilės laimėjo Panevėžio juve-
nologų klubas „Atgaiva", vado
vaujamas Kazimiero Ilginio. 
Antrąją vietą užėmė Šiaulių 
jungtinė komanda, o trečiąją — 
Kauno jungtinis sveikatos klu
bas. Vyriausi konkurso dalyviai 
buvo aštuntą kartą savo grupė
je nugalėjusi panevėžietė 90-
metė Anelė Mankauskienė ir 
94 metų šiaulietis Aleksandras 
Bielskis. 

Naujausios 
žinios 

* Prez identas pradėjo 
pertvarkyti savo komandą. 

* S k a n d a l ą vals tybėje 
išsklaidys tik v ie šumas , siko 
broliai pranciškonai. 

* Švedijos užs ien io rei
kalų ministrė Lietuvoje ap
tarė Europos Sąjungos reika
lus. 

* S o s t i n ė s sav iva ldybė 
pritarė to lesnei mies to plėt
rai dešiniajame Neries krante. 

* Vyriausybė skyrė lėšų 
b u v u s i o p r e z i d e n t o V. 
Adamkaus poilsiavietės v įren
gimo išlaidoms. 

* Už Vi lniaus savivaldy
bės pagrindini pastatą tiki
masi gauti 44 mln. litų. 

Lietuva nori atsiskaityti su Latvija už 
pagalbą sovietinės okupacijos metais 

Naujoji Konsultacinė taryba Prezidentūroje laukia pokalbio su valstybės vadovu. Tomo Bauro (Elta) nuotr 

Prezidentas buria visuomeninę tarybą 
Vilnius , lapkričio 12 d. 

(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas artimiausiu metu keti
na įsteigti profesinį ir moralinį 
autoritetą turinčių visuomenės 
veikėjų Konsultacinę tarybą. 

Kandidatai į tarybą yra 
Mokslų akademijos, Rektorių 
konferencijos, Lietuvos moksli
ninkų sąjungos, Lietuvos meni
ninkų asociacijos, Lietuvos žur
nalistų sąjungos, Lietuvių kal
bos komisijos, Gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimų cent

ro, LITEXPO, Signatarų klubo, 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos, Pramonininkų asocia
cijos, Ūkininkų sąjungos, Gydy
tojų sąjungos, Prekybos, pramo
nės ir ama tų rūmų, profesinės 
sąjungos „Solidarumas", teisi
ninkų draugijos, Teisėjų asocia
cijos, Mokyklų vadovų asociaci
jos vadovai ir atstovai. 

Konsul tacinės tarybos už
davinys — siūlyti ypač svarbių 
visuomenei įstatymų projektus, 
įvertinti j a u pri imtus įs ta tymus 

bei kitus teisės aktais. 
Taryba numato analizuoti 

ir ver t int i visuomenėje vyks
tančius reiškinius ir teikti siūly
mus , ka ip spręs t i kylančias 
problemas. 

Prezidento patarėjos vidaus 
politikos klausimais Dalios Kut-
ra i tės-Giedrai t ienės teigimu, 
įsteigti tokią tarybą numatyta 
prezidento r inkimų programoje. 

Tai būtų aštuntoji taryba, 
kurią R. P a k s a s sudarys po 
inauguracijos vasario pabaigoje. 

Paviešinti pas prezidento rėmėją rasti dokumentai 
Vilnius , lapkričio 12 d. 

(BNS) — Prezidentūrą sudrebi
nusį skandalą t i r iant i parla
mentinė komisija, prokuratūrai 
leidus, trečiadienį paviešino tris 
dokumentus, t a rp jų — tariamą 
planą, kaip destabilizuoti politi
nę padėtį Lietuvoje ir sukomp
romituoti premjerą. 

Šį planą jau paviešino žinia-
sklaida, jį komentavo Seimo pir
mininkas Ar tūras Paulauskas. 

J i s te igė m a n ą s , jog pas 
bendrovės „Avia Baltika" va
dovą Jur i jų Borisovą ras tas pro
j ek t a s „Strekoza" („Laumžir
gis") gali būti Rusijos firmos 
„Almax" specialistų parengtas 

planas, kaip prezidento Rolando 
Pakso įkurtai Liberalų demok
ratų partijai pasiekti pergalę ki
tais metais vyksiančiuose Sei
mo rinkimuose. 

Prezidentas R. Paksas pro
jektą pavadino „absurdišku" ir 
palygino jį su „planu, kaip už
imti Marsą". Nuke l ta į 5 psl. 

R. P a k s a s p r a š o 
įvertinti , a r 
n e p a ž e i s t a s 

jo i m u n i t e t a s 
Vilnius , lapkričio 12 d. 

(BNS) — „Prezidentas Rolan
das Paksas Seimo sudarytos 
Operatyvinės veiklos parla
mentinės kontrolės komisijos 
paprašė įvertinti, ar operatyvi
nės veiklos subjektų veiksmai 
dėl Seimo narių, prezidento 
institucijoje dirbančių asmenų 
ir prezidento pokalbių telefonu 
pasiklausymo atit inka Opera
tyvinės veiklos įstatymą", tre
čiadienį pareiškė prezidento 
atstovas spaudai Rosvaldas 
Gorbačiovas. 

Seimo nuolatinė Operatyvi
nės veiklos parlamentinės kon
trolės komisija kontroliuoja 

Nukel ta į 5 psl. 

Dėl „prezidentinio" skandalo 
apkaltinta prezidento bendražygė 

Ryga-Vilnius, lapkričio 12 
d. (BNS) — Lietuva pasiūlė Lat
vijai 1.5 milijono JAV dolerių 
atlygį už diplomatinę pagalbą, 
kurią latviai suteikė Lietuvos 
ambasadai Vašingtone sovieti
nės okupacijos metais. 

Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos sekretoriaus Dariaus 
Jurgelevičiaus, Latvijai pateik
tam projektui neseniai pritarė 
Lietuvos vyriausybė. 

Kaip pranešė Latvijos URM 
valstybės sekretorius Maris 

Riekstinis, Lietuvos pasiūlymą 
įvertins URM teisininkai ir spe
cialistai. 

1981-1991 metais Lietuvos 
ambasada Vašingtone kasmet 
gaudavo iš Latvijos ambasados 
maždaug po 145,000 dol. Susi
kaupusią skolą latviai prilygina 
maždaug 1.5 mln. dolerių. 

1980 metais baigėsi nepri
klausomos Lietuvos aukso at
sargos, kuriomis galėjo naudotis 
ir taip savo gyvavimą užtikrinti 
išlikusi Lietuvos diplomatinė 

tarnyba, iš esmės atlikusi egzili-
nės vyriausybės užduotį. 

Iš tų aukso atsargų buvo 
išlaikoma ir Lietuvos ambasada 
Vašingtone, tapusi pagrindine 
nepriklausomos Lietuvos diplo
matinės tarnybos būstine. 

Nepriklausomos Lietuvos 
aukso būta ir daugiau, tačiau 
kai kurių valstybių vyriausybės 
a ts isakė jį perduoti egzilinei 
Lietuvos dipidmatinei tarnybai 
arba jau buvo atidavusios 

Nukel ta į 5 psl . 

Prezidentūroje — 
atsistatydinimų metas 

tarėjų komandoje. Vi ln ius , lapkričio 12 d. 
(BNS) — Prezidentui Rolandui 
Paksui pranešus apie pradeda
mą griežtą Prezidentūros per
tvarką, patarėjų grupių vadovai 
trečiadienį pradėjo rašyti atsi
statydinimo pareiškimus, pra
nešė prezidento atstovas spau
dai Rosvaldas Gorbačiovas. 

„Prezidentas pasakė, kad 
nori pradėti reorganizaciją, bu
vo tariamasi, kaip tai galėtų 
įvykti, kaip tai turėtų būti daro
ma. Visi grupių vadovai rašo 
ats is ta tydinimo pareiškimus, 
taip palikdami laisvę preziden
tui apsispręsti", sakė R. Gor
bačiovas, jau parašęs atsistaty
dinimo prašymą. 

Gavęs atsistatydinimo pa
reiškimus, prezidentas spręs, 
kuriuos patarėjus atleisti, o ku
rie liks dirbti pertvarkytoje pa-

Ekonomikos ir socialinės 
politikos grupės vadovas Jonas 
Ragauskas praėjus mažiau nei 
pusvalandžiui nuo susitikimo 
su prezidentu pabaigos, teigė 
j au parašęs atsistatydinimo pa
reiškimą. Patarėjas užsienio po
litikos klausimais Alvydas Me-
dalinskas pareiškimą teigė ra
šysiantis ketvirtadienį ryte. 

Atsistatydinimo pareiški
mus taip pa t turėtų parašyti 
vidaus politikos patarėja Dalia 
Kutraitė-Giedrait ienė, teisės 
departamento vadovė Ona Bui-
šienė ir patarėjas nacionalinio 
saugumo klausimais Remigijus 
Ačas, kurio įgaliojimai dabar 
yra sustabdyti. 

Pastarasis pasi tar ime su 
prezidentu trečiadienį nedaly
vavo. 

S l a p t a į r a š y t a s 
p r e z i d e n t o p o k a l b i s 

n e b u s v i e š i n a m a s 

Vi ln ius , lapkričio 12 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
departamento tur imas slapta 
į rašytas prezidento ir bend
rovės „Restako" vadovo liberal-
demokrato Algirdo Drakšo po
kalbis telefonu nebus paviešin
tas, trečiadienį po susitikimo 
su Seimo pirmininku ir Gene
ralinės prokuratūros vadovais 
sakė Prezidentūros skandalą 
tiriančios parlamentinės laiki
nosios tyrimo komisijos dėl ga
limų grėsmių nacionaliniam 
saugumui pirmininkas Aloyzas 
Sakalas. 

Susitikę pas Seimo vadovą, 
prokuratūros ir parlamentinės 
tyrimo komisijos atstovai suta
rė bendradarbiauti dėl su tyri
mu susijusios informacijos pa
viešinimo. Nuke l ta \ 5 psl . 

Į kontrabandines operacijas 
įsivėlė ir kai kurie valdininkai 

V i l n i u s , lapkričio 12 d. 
(BNS) — Dosniausias preziden
to rėmėjas, sraigtasparnių re
monto bendrovės „Avia Balti
ka" vadovas Juri jus Borisovas 
dėl Prezidentūroje kilusio skan
dalo užsipuolė prezidento pata
rėją Dalią Kutra i tę-Giedrai -
t ienę, rašo dienraštis „Lietuvos 
rvtas". 

„Viso D. Kutraitės-Gied-
raitienės darbo rezultatas — di
džiulės purvo kaskados, išlietos 
an t mūsų prezidento", teigė 
skandalingai pagarsėjęs versli
ninkas. Tačiau, anot J . Boriso
vo, ir ta i yra da r ne viskas, — 
„beprecedentis skandalas. Ap
kaltos prezidentui ir jo nušali
nimo grėsmė. Nuke l ta į 5 psl. 

Valstybės vadovo vizitas į Iraką 
numatomas kitą savaitę 

V i l n i u s , lapkričio 12 d. 
'BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas kitą antradienį vyks į 
I raką aplankyti šioje neramu
mų krečiamoje valstybėje tar
nau janč ius Lietuvos ka r ius , 
sakė šaltiniai Prezidentūroje. 

Pareigūnų teigimu, tai bus 
vienos dienos vizitas. 

Prezidento patarėjas už
sienio politikos klausimais Al
vydas Medal inskas teigė, jog 
vizitas į Iraką įvyks kitą savai
tę, Nuke l ta į 5 psl. 

V i ln ius , lapkričio 12 d. 
(Elta) — Seimo laikinoji komisi
ja , t i r iant i galimas grėsmes 
nacionaliniam saugumui, nu
statė, kad abejotinos reputaci
jos struktūros mėgino pakeisti 
Valstybės saugumo departa
mento vadovą Mečį Laurinkų. 

Tai po trečiadienį vykusio 
komisijos posėdžio sakė jos 
pirmininkas Aloyzas Sakalas. 
J is taip pat patvirtino, kad į 
kontrabandines operacijas, tarp 
jų susijusias su tarptautiniu 
terorizmu, įsivėlė pakankamai 
daug Lietuvos nusikalstamų 
struktūrų ir kai kurie valdinin
kai. 

Seimo tyrimo komisija nu
statė kai kurių finansinių 
s t ruk tūrų ryšių paiešką val
džios sluoksniuose, bandymus 

sudaryti išskir t ines sąlygas 
verslui ir įtakoti privatizavimą 
bei konkursus. 

Paprašytas pakomentuoti 
Renatos Smailytės vaidmenį 
skandale, A. Sakalas sakė, kad 
, j i yra tarpininkė, kuri bandė 
užmegzti kontaktus t a rp nusi
kalstamų s t ruk tūrų ir val
džios". 

Seimo tyrimo komisija, pa
sak A. Sakalo, taip pa t nustatė 
Anzor Aksentjev-Kikališvili 
vaidmenį, ryšius, jo bandymus 
per kitus žmones paveikti valdi
ninkus. 

Seimo komisija siūlys parla
mentarams priimti protokolinį 
nutarimą, kur iame prašys 
aukščiausių valstybės pareigū
nų, tarp jų ir prezidento. 

Nukelta į 5 psl 

A t o m i n i o r e a k t o r i a u s 
s t a t y b a L i e t u v o j e 

vi l io ja k a n a d i e č i u s 

Kanados branduolinių 
technologijų bendrovė AECL 
nenori likti nuošalyje, kai Lie
tuva svarsto galimybes ateityje 
statyti naują atominį reaktorių, 
rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

Bendrovė Vilniuje pristatė 
AECL projektuojamus atomi
nius reaktorius „Gandu". 

1996-1997 metais AECL 
dalyvavo skandalingame kon
kurse įrengti Ignalinos atomi
nės elektrinės radioaktyviųjų 
atliekų saugyklą. Bet, laimėję 
konkursą, kanadiečiai vėliau 

| padidino savo projekto kainą 
I nuo 54.8 mln. litų iki 76.22 
j mln. Be to, pareikalavo 46 proc. 
j projekto ver tės sumokėti iš 
i karto. 

Pasaulio naujienos 
(RemianSs AFP. Reu»fs, AP, imerfar, STAB-TASS. BNS 

žinių ageraarų pranešimas) 

JAV 
Vašingtonas . JAV prezi

dentas George W. Bush, per
spėjęs, kad JAV privalo, nepai
sant didėjančio aukų skaičiaus, 
tęsti savo tarnybą Irake, antra
dienį sakė, kad kai kurie parti
zanai, su kuriais šioje valstybė
je susiduria Amerikos pajėgos, 
kovoja už Talibano stiliaus vy
riausybę. Veteranų dienos pro
ga kalbėdamas „Heri tage 
Foundation" G. W. Bush sakė, 
kad Saddam Hussein ištikimi 
kovotojai ir , j ihadininkai iš už
sienio" 520 kv. km plotą uži
mančiame „sunitų trikampyje" 
kar tu rengia išpuolius prieš 
amerikiečius ir irakiečius. Šioje 
teritorijoje yra ir Saddam 
Hussein gimtinė. Kritikai sako, 
kad JAV karas priviliojo isla-
mistų kovotojus į Iraką rengti 
išpuolius prieš JAV pajėgas, 
nors jie ir buvo priešiški buvu

siam pasauliet iškam Saddam 
Hussein režimui. Jų nuomone, 
tai G. W. Bush dažnai kartotą 
teiginį, jog Irakas yra karo su 
terorizmu dalis, pavertė išsi
pildžiusią pranašyste . G. W. 
Bush sakė, kad darbas Irake ir 
Afganistane nėra lengvas, ta
čiau svarbu, kad jis nežlugtų. 
„Demokratijos žlugimas šiose 
dviejose valstybėse įtikintų te
roris tus, kad Amerika puolama 
pas i t raukia , ir t ikrai būtų dau
giau išpuolių prieš Ameriką", 
sakė j is . 

V a š i n g t o n a s . Centr ine 
žvalgybos valdyba (CIA) liūd
nai ver t ina saugumo įvedimo 
I rake perspektyvas, pareikšda
ma, kad padėtis toliau blogės 
visoje valstybėje. Tai televizijos 
kanalui CNN pranešė aukš tas 
George W. Bush administra
cijos pareigūnas, kuris yra susi
pažinęs su visų JAV žvalgybos 
operacijų okupuotame I rake 

vadovo memorandumo turiniu. 
CIA memorandume pažymima, 
jog „vis daugiau irakiečių stoja 
į partizanų būrius. Daugelis jų 
— suni ta i , anksčiau laikęsi 
nuošalyje, dabar įsitikinę, kad 
būtina daryti nuostolius ame
rikiečiams". 

Orlando . Vadovaujantį 
saugumo vaidmenį prisiėmusią 
NATO Afganistane turi lydėti 
sėkmė, nes ki taip Europą gali 
užgriūti didelės bėdos, nuo he
roino iki pabėgėlių antplūdžio, 
antradienį Atlanto sutar t ies 
organizacijos parlamentinėje 
sesijoje pareiškė NATO genera
linis sekretor ius George Ro-
bertson. „Neabejokite, jei padė
tis Afganistane nebus normali
zuota, Talibanas grįš, taip pat 
ir 'ai Qaeda" ", sakė G. Robert-
son. Šią vasarą NATO perėmė 
vadovavimą Kabule įsikūrusios 
5,500 karių Tarp taut inėms 
saugumo pagalbos pajėgoms, o 
šiuo metu NATO vyksta dis
kusijos dėl galimybės pajėgas 
dislokuoti ir už sostinės ribų. 
Afganistane ta rnauja 11,500 
JAV kareivių. 

IRAKAS 
Nas ir iyah . Italijos karo 

policijos bazėje Nasiriyah mies
te, Irako pietuose, trečiadienį 
sprogus automobilyje buvusiai 
bombai, žuvo mažiausiai 14 ita
lų ir 8 irakiečiai. Manoma, kad 
tai kovotojo mirtininko išpuo
lis. J is įvykdytas tuo metu, kai 
Vašingtonas mėgina paspartin
ti valdžios perdavimo irakiečių 
vyriausybei procesą, tačiau 
JAV pareigūnai tvirtina, kad 
tai — dar ne pasitraukimo stra
tegija. 

Tikritas. Irake antradienį 
vakare per du atskirus sprogi
mus du amerikiečių kariai žuvo 
ir dar keturi buvo sužeisti, tre
čiadienį pranešė JAV kariuo
menė. Nuo gegužės 1 dienos, 
kai Vašingtonas paskelbė apie 
pagrindinių kovos veiksmų Ira
ke pabaigą, žuvo 155 kariai. 

Bagdadas . JAV paskirtos 
Irako valdančiosios tarybos pir
mininkas Jalai Talabani trečia
dienį paragino kaip galima 
greičiau suformuoti laikinąją 
vyriausybę. „Mano nuomone. 

labai protinga ir būtina įsteigti 
laikinąją vyriausybę prieš tai, 
kai bus priimta konstitucija", 
sakė J. Talabani, kuris šiuo 
metu pirmininkauja šiai 25 
narių Tarybai. 

Į RUSIJA Į 
Maskva. Buvęs naftos ben

drovės „Jukos" vadovas Mi-
chail Chodorkovskij gali pra
leisti suimtas kalėjime iki teis
mo net 2 metus, nors prokura
tūra nori užbaigti jo bylą kuo 
greičiau — per du mėnesius, sa
kė Rusijos generalinio prokuro
ro pavaduotojas Vladimir Ko-
lesnikov. M. Chodorkovskij bu
vo suimtas spalio 25 d. pagal 
kaltinimus vengus mokėti mo
kesčius ir kitais ekonominiais 
nusikaltimais. Dėl „Jukos" by
los smarkiai smuko Rusijos ak
cijų rinkos, ir žinovai teigia, 
jog, nors Rusijos valdžia paža
dėjo neperžiūrėti privatizacijos 
rezultatų ir nekeisti rinkos re
formų kurso, investuotojai bus 
atsargūs investuoti į Rusiją, kol 
baigsis M. Chodorkovskij teis
mas. 

ARTIMIEJI RYTAI 
i \ 

Ramala , Vakaru Kran
tas. Palestinos savivaldos par
lamentas trečiadienį patvirtino 
naują ministro pirmininko Ah-
med Qurie vyriausybę, kuri , 
kaip tikimasi, padės atnaujinti 
JAV remiamo taikos „kelio gai
rių" plano įgyvendinimą. Dau
guma naujojo ministrų kabine
to narių yra prezidento Yasser 
Arafat šalininkai. A. Qurie, sa
kydamas kalbą parlamente, pa
žadėjo dėti visas pas tangas , 
kad po daugiau nei trejis metus 
trunkančio kraujo liejimo būtų 
pasiektas sus i tar imas su Iz
raeliu dėl ugnies nutraukimo. 
Be to, premjeras paragino su
rengti tarptaut inę konferenciją, 
kuri parengtų galutinį Izraelio 
ir palestiniečių taikos susita
rimą. Tikimasi, kad ši vyriau
sybė, kuri trečiadienį duos prie
saiką palestiniečių savivaldos 
vadovui Y. Arafat, atvers kelią 
naujoms taikos deryboms su Iz
raeliu, kurias pradėti A. Qurie 
pasiūlė Izraelio ministras pir
mininkas Ariel Sharon. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 

MOKYKLA 
LA. Šv. Kazimiero šešta

dieninė mokykla gausiai daly
vavo „Lietuvių dienose", ku
rias spalio 4 ir 5 d. suruošė 
LA LB apylinkės valdyba ir 
specialus komitetas, vadovau
jamas Kario Petrulio. 

Šv. Kazimiero šeštadieni
nė mokykla mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 6 d. šv. Mišiomis, 
mokslo metų atidarymu ir pa
mokomis. Užsiregistravo 110 
mokinių, nuo 4 metų „kiš
kių" iki dvyliktokų, ir 10 as

menų suaugusiems skirtoje 
lietuvių kalbos klasėje. Mo
kykloje dėsto 21 mokytojas, 
pamokos vyksta Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos patal
pose. Kviečiami visi lietuvių 
kilmės vaikai lankyti Šv. Ka
zimiero šeštadieninę mokyklą. 
Kreiptis į vedėją Marytę San-
danavičiūtę-Nevvsom, tel. 310-
553-2836 arba 

marytens@hotmail.com 

D . J . P . Šv. Kazimiero lit. mokyklos mokiniai, Los Angeles, CA. 

17-OSIOS LIETUVIŲ DIENOS LOS ANGELES, CA 

LB Los Angeles apylinkės Lietuvių dienų renginio komiteto pirm. 
Kar iga i la Pe t ru l i s su žmona Undine (viduryje) ir garbės viešnia 
visuomenininke Angele Nelsiene. 

Vasaros gale Šv. Kazimiero 
parapijos aikštėje iškyla 

trispalvės. vėliavos, kviečian
čios į didžiausią metinę šven
tę. Paprastai tylus kiemas ir 
šalia esančios salės traukia 
visus muzikos garsais, žmonių 
klegesiu ir ypatinga nuotaika. 
Visi lietuviai čia jaučiasi savi 
ir reikalingi, atvykę kartu 
švęsti ir linksmintis. 

Kas jie, 2003 m. Lietuvių 
dienų svečiai ir šeimininkai, 
kokios viltys ir lūkesčiai at
vedė per 3,000 lietuvių ir ne
lietuvių šį ankstyvo rudens 
savaitgalį į Silver Lake rajone 
esančią bažnyčią ir jos ap
linką? 

LT ir trispalvėmis pažy
mėtos mašinos slenka į Mars-
hall mokyklos automobilių sto
vėjimo aikštelę. Iš čia - visos 
linksmybės tik skersai gatvę 
esančiame kieme, pasislėpu
siame už pastatų. Perkant 
bilietus, šalia programos ir ap
valaus ženkliuko su šokančia 
lietuvaite, šiais metais dar 
įteikiamas lapelis „Kas tu esi". 
J ame įrašyti klausimai dėl 
adreso ir veiklos poreikių - ne 
smalsumo ar statistikos dėlei. 
Gauti duomenys turėtų padėti 
mūsų tautiečiams šioje didelė
je valstybėje lengviau susi
siekti ateities lietuviškai veiklai. 

Tuo tarpu parapijos kieme 
nuotaika linksma, nes šian
dien visiems gera būti kartu, 
šviečiant saulei ir skambant 
lietuviškai muzikai. Jauni ir 
vyresni, besišnekučiuojantys 
būreliais, angliškai ir lietu
viškai, „dipukiškai" ir Jkau-
nietiškai". Rimtesnio amžiaus 
dalyviai, besislepiantys dide
lių skėčių paunksnėje, užkan
džiauja ir ištikimai stebi sce
ną. Jaunesnieji būriuojasi tra
dicinėms kalboms „Kaip tau", 
„Kas gero"? Atidžiau pažvel
gus, pastebi, kad šiame kieme 
yra dvi mėgstamiausios vie
tos. Pirma jų - scena, kurioje 
vyksta šventės atidarymas ir 
dvi dienas trunkantis koncertas. 

Lietuvių dienų atidarymas 
visada smagus ir įdomus, nes 
scenoje trumpam pasirodo visi 
šventės dalyviai. Mažiausieji 
atlikėjai - Šv. Kazimiero šeš
tadieninės mokyklos šokėjai ir 

dainininkai - išbėga pirmieji, 
atidžiai mokytojų ir mamų 
stebimi, žvaliai sukasi būryje. 
Smagu į juos žiūrėti, nes ne 
tik savo vaikystę prisimeni, 
bet žinai, kad-dar po dešimt
mečio šie vaikai, jau suaugę, 
patys patrauks į šventę, visa
da atsimindami savo pirmus 
žingsnius. Šie metai, šalia 
visų garbės svečių, ypač išski
riami du, daugelį metų dirbę 
šios visuomenės labui. Tai 
garbės konsulas Vytautas Če
kanauskas ir Ema Dovydai
tienė, LA Dramos sambūrio 
pirmininkė. Juos šiandieną 
sveikina gėlėmis ir karštais 
plojimais. 

Dviejų dienų meninė pro
grama įvairi. Anksčiau šven
tės rengėjai pasikviesdavo šiai 
progai atlikėjus iš Lietuvos. 
Šiemet Los Angeles „Spindu
lio" ansambliui bei parapijos 
chorui talkina keli vietiniai 
ansambliai ir kitų Amerikos 
miestų šokėjai, dainininkai. 
Todėl, nors nėra nei vienos 
profesionalios žvaigždės, jos 
turbūt nieks ir nepasigedo, 
nes šio savaitgalio scena skir
ta visiems, mėgstantiems dai
ną ir šokį. Šiandieną ir jie, už
miršę rytoj laukiančią kasdie
nybe, tampa žvaigždėmis. Iš 
Čikagos atvyko, gražias tradi
cijas turintis, šokių ansamblis 
„Klumpė". Su jais šiapus ir 
anapus vandenyno gerai žino
mo Dariaus Polikaičio vyrų an
samblis, bei šaunioji „Sodžiaus" 
grupė. Kaimyninis San Diego 
miestas atvežė ansamblį „Jū
ra". O kad pačiame Los An
geles mieste gyvenantys lietu
viai nesnaudžia, rodo du nauji 
ansambliai. Tai kapela „Že
maitija" ir šokių grupė „Ret-
ro". Visi šie šaunūs talentingi 
lietuviai dvi dienas šoko, grojo 
ir dainavo, kvietė visus ak
tyviai dalyvauti. O jeigu tikrai 
mėgsti kojas pamiklinti, šiais 
metais pirmą kartą veikė sve
tainė JPas Ragą". Joje links
mino LA Sambūrio teatro akto
riai, paruošę humoristinę pro
gramą apie uošvienes ir 
šmaikščiąją „bufietavą". „Prie 
viso to galėjai pakramsnoti 
juodos česnakinės duonos ir 
atsigerti naminės lietuviškos 

giros, užkandant žirniais. Ne 
vienam visa tai trumpam pri
minė linksmą studentišką gy
venimą su nostalgiška melodi
ja „O studentas ne piemuo". 
Disko šokiai vyko dar ilgai, kol 
kojos traukė, kol tvarkdariai 
liepė pasiimti mašinas iš sto
vėjimo aikštelės. Ištvermin
giausieji šeštadienio vakarą 
linksmybes pratęsė Latvių na
muose vykusiame pokylyje, 
kuriame vėl grojo ir dainavo 
nepamainomi Čikagos vyrai. 

Šį savaitgalį veikla pa
prastai kaupiasi dar antrame 
strateginiame taške. Tai kie
mo gale, medžių pavėsyje įsi
taisęs baras, kuriame gali nu
sipirkti nepaprastai šauniai 
V. Čeikos pagaminto krupniko 
ir namų gamybos alaus. Čia 
užsimezga nuoširdūs pokal
biai, diskusijos, tik šiek tiek 
gaila, kad šios dvi vietelės 
labai viena nuo kitos nutolę, 
ir, nepasitraukus nuo baro, 
gali pražiopsoti artistų pas
tangas scenoje. 

Štai dabar jau galima pa
sidairyti po margus prekysta
lius, siūlančius visa tai, ką lie
tuviai vertina, o šiaip jau kas
dien savo „markete" neįsigysi. 
Iš Čikagos atskrido ne tik 
muzikantai ir dainininkai. 
Viename prekystalių - lietu
viška duona ir sausos dešros, 
kurios gan greit dingsta. Dar 
toliau ant stalų nutiesti ginta
ro dirbiniai. Dabar jie sko
ningai veriami kartu su žals
vais, melsvais natūraliais ak
menimis, sudaro naują grožio 
derinį. Ką pasakytų mūsų 
močiutės, kurios mėgo puoštis 
dideliais tradiciniais gintaro 
karoliais? Žvelgiant į margai 
nuklotus prekystalius, pajun
ti, kad gintaras keliauja visur 
kartu su mumis. Ir į šį kiemą 
atkeliavo įvairiais būdais: vie
ni - Amerikos dailininkų pa
versti nauju pavidalu, kiti — 
tiesiai iš Lietuvos, neseniai 
jautę liaudies meistrų rankas. 
Ne kasdien dėvimas, akmuo 
šią dieną vėl atgyja, dar skais
čiau spindi, vartomas ir apta
riamas, nes lietuvėms gitarų 
niekada nėra per daug. Gausu 
lietuviškų audinių, juostų, 
medžio dirbinių, molinių puo
dynių, lietuviškų lipdukų. 
Šeštadieninės mokyklos bib
liotekėlė parduoda lietuviškas 
knygas, dar kitur matyti 
marškinėliai su lietuviškais 
užrašais. Los Angeles darbš
čiosios „gražinietės" ir Lietu
vos Dukterys prikepė gausybę 
saldžių pyragų. Vyčiai skau
tiškai vaišina kepta vištiena ir 
dešrelėmis. Rimčiau išalku
siems šeimininkės siūlo cepe
linų, dešrų su kopūstais, virti-
nukų ir balandėlių pietus vir
šutinėje salėje. Keturios besi
šypsančios lietuvaitės ir ketu
ri šaunūs vyrukai kovoja dėl 
Lietuvių dienų „Miss" ir „Mr." 
vardo. Šeštadienio vakarą 
skelbiami nugalėtojai: losange-
liečiai Darija Varnaitė ir Sau
lius Žemaitaitis. Šiame kieme 
galima taip pat užmegzti vers
lui reikalingus ryšius. Lietu
viai specialistai siūlo pagalbą 

namų pirkimui bei visokius 
palengvinimus, gaunant pas
kolas. Naujus klientus malo
niai kviečia du lietuvių koope
ratyvai. Aukštai virš didžio
sios salės sienos iškilęs spal
vingas užrašas: „Kaliforni
ja.com". Tai Vilmanto Šul-
niaus vedamos lietuviškos in-
ternetinės svetainės reklama. 
Čia dar vienas įrodymas, kad, 
laikui bėgant, keičiasi ir veik
los formos bei poreikiai. O šis 
internetinis puslapis mygtuko 
paspaudimu pasako, kas ir 
kur vyks, duoda naudingų pa
tarimų naujai besikurian
tiems, siūlo įvairias paslau
gas. Lietuvis draugas, čia pat 
pasiekiamas. 

Lietuviškų organizacijų 
vadovams ši diena tampa gera 
proga pasiekti tuos, kurie į 
kiemą užsuka tik retkarčiais. 
Pasižvalgius margoje tautie
čių jūroje, galėtume išskirti 
kelis lankytojus. Gausiausiai 
šią dieną atstovaujamas - lie
tuvis atėjęs pasilinksminti, 
sutikti pažįstamus. Jis nieka
da nekvaršina galvos dėl glo
balinių tautos problemų, nes 
greičiausiai ką tik iš tos tautos 
prieglobsčio ištrūko. Jam štai 
skirtas šis paslaptingas lape
lis „Kas tu esi", nors jis galbūt 
pamirš jį užpildyti ir toliau 
liks anonimu. 

Antrasis - tai šio renginio 
organizatorius, kuris dvi die
nas blaškosi tarp begalės rei
kalų, pažįstamų ir scenos. 
Jam taip pat tenka sunki už
duotis įtikinti šį retą atvykėlį, 
kad lietuvių gyvenimas Los 
Angeles nesibaigia tik vienu 
savaitgaliu. Nerūpestingas sve
čias ne visada žino, kad šian
dienos smagumai, tai ilgo 
išankstinio triūso, derybų su 
miesto valdžiomis, reklamų 
siuntinėjimu, programos su
statymo, svečių priėmimo ir 
dar daug kitų rūpesčių rezul
tatas. Visa tai atliko, po Lie
tuvių Bendruomenės skraiste 
dirbęs, pirmininkas Karis Pet
rulis ir jo pagalbininkai: Va
lerija Hale, Adelė Reklaitytė, 
Marytė Šepikaitė, Daina Že-
maitaitytė, Danguolė Varnie
nė, Viktoras Ralys ir dar daug 
kitų. Gali nuspėti, kad visi jie 
antros dienos gale po visų 
darbų našta tvirtai pasiryžta 
kitais metais savo pareigas 
perleisti kam kitam. Tačiau 
laikui bėgant, mintys vėl pa
sisuka, nes visi šeimininkai 
šias pareigas atlieka jau ke
letą metų iš eilės. Šioje grupė
je, šalia jau ilgiau lietuvybės 
labui dirbusiųjų, taip pat 
atsiranda ir vadinamųjų tre-
čiabangininkų būrys, kurių 
nuomonės čia pusiau rimtai 
klausoma. Jiems dar keletą 
metų teks plušėti, įrodant, 
kad sovietinė santvarka ne 
visus sugadino. Tai muzikan
tai, šokėjai, vadovai, kurie 
toliau tęsia Lietuvoje įgytą 
polinkį kultūrinei veiklai. 
Jiems talkina mūsų parapijos 
klebonas Stanislovas Anužis. 
Jis pats ansamblyje groja, pri
ima parapijos svečius ir 
visiems renginiams negaili 

parapijos patalpų. 
Trečiąjį lankytoją - tylų ir 

nedrąsų, teko pažinti, pralei
dus kiek laiko prie LB stalo. 
Šis lankytojas ateina, ieško
damas savo tėvų ar senelių 
praeities, pažinti tai, ką stip
resnėje kultūroje šeima pra
rado. Pirmoji mane prakalbi
no maloni jauna mergina, 
ketvirtos kartos lietuvė. Ji 
apie šį renginį sužinojusi iš 
savo bendradarbės, atėjo ieš
kodama savo tautiečių, ir, 
nors išlaikė gražią lietuvišką 
pavardę, bet protėvių kalbos 
neišmoko. Žmonių sraute 
greit suradau Vyčių merginas 
ir mano naujoji pažįstama, 
atrodo, jau nebuvo vieniša. 
Dar įdomu buvo pažinti pu
siau lietuvį, pusiau airį vyriš
kį, kuris sakėsi nori išmokti 
lietuviškai, o kadangi šiais 
metais, ką tik vedė afrikietę 
moterį, savo sumanymą turi 
atidėti. Tačiau pažadėjo at
vykti kitais metais ir įsigyti 
kasetes bei knygas. Pokalbio 
pabaigoje dar pridūrė: jeigu 
lietuvių kalboje yra tarmių 
(slangs), tai aš jų visų ne
simokysiu, man užteks tik li
teratūrinės kalbos. 

Mano pokalbininkai do
mėjosi dabartine Lietuva, gin
tarais, lietuviškos parapijos 
veikla. Dar vėliau pasitaikė 
tokių, kurie norėjo įsigyti žo
dynus, kasetes, paprastas 
knygutes, užrašyti vaikus į 
lietuvišką mokyklą. 

Dar daug galėtum klai
džioti pažįstamų ir nematytų 
veidų jūroje. Šiandien keliai 
suvedė visus kartu švęsti ir 
džiaugtis. Bet štai, paskelbus 
laiminguosius loterijos laimė
tojus ir sušokus bendrą „Ma
lūną", šventė baigiasi. Lietu
viai išsiskirsto Los Angeles 
gatvėse, rieda namo, link Las 
Vegas, San Francisco ir kai
myninės Arizonos valstijos 
miestus. Mintyse blaškosi 
girdėtos naujienos, ką tik 
nutrūkę pokalbiai ir paskuti
nis scenoje nuaidėjęs sakinys: 
Jūri pasimatymo 2004-aisiais". 

Asta Pakuckienė 
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKĖJAI 
..Baltic Coucus", kaip beveik 
visi Michigano atstovai Kongrese. 

Pasimatymą su Kongreso 
nariu surengė Jonas Urbonas, 
Amerikos lietuvių respubli
konų federacijos pirmininkas. 
Dalyvavo JAV LB veikėjai: 
Liuda ir Algis Rugieniai, Ro
ma ir Vytas Petruliai, And
rius Anužis ir Jonas Urbonas. 
Jonas Urbonas visų vardu 
padėkojo Kongreso nariui Joe 
Knollenberg už jo visokeriopą 
paramą lietuviškiems reika
lams ir vėl suteiktą galimybę 
pasidalinti rūpimais klausi
mais. 

Pirmas reikalas, kuris rū
pėjo delegacijai, buvo korupci
ja, nes ankstesniuose susiti
kimuose jis vis mūsų paklaus
davo: „O kaip su korupcija?" 
Šį kartą L. Rugienienė buvo 
gavusi Lietuvos Specialiosios 
tyrimo tarnybos parengtus do
kumentus ir su šios tarnybos 
darbu susijusius įstatymus. 
J ie buvo perduoti Kongreso 
nariui. Buvo susitarta, kad jis 
apie tai bus informuojamas ir 
toliau. Nukel ta į 5 psl. 

Lietuva laisva jau daugiau 
kaip trylika metų ir, kaip 
matyti iš gyventojų praneši
mų, jos gerovė kyla. Pakelyje į 
Europos Sąjungą ir NATO, 
atrodo, galėtume sau ramiai 
sėdėti ir džiaugtis, bet vis dar 
norisi kaip nors padėti, kad 
lietuviams tėvynėje būtų dar 
geriau. 

To skatinama ir vykdyda
ma kai kuriuos JAV LB Ta
rybos sesijoje, įvykusioje rug
sėjo 12-14 d. Omahoje, NE, 
priimtus nutarimus visuome
niniais reikalais, LB Michigan 
delegacija š.m. spalio 20 d. su
rengė susitikimą su JAV Kong
reso nariu Joe Knollenberg, 9-
osios kongresinės apskrities, 
Michigano, atstovu. Joe Knollen
berg yra JAV House Appro-
priations komiteto narys ir 
,,House Appropriations Sub-
committee" karinių įrenginių 
ir statybų srityje pasaulyje va
dovas. Jis yra nuoširdus Lie
tuvos reikalų rėmėjas ir jau ne 
vieną kartą jo pastangomis 
Lietuvai buvo paskirta para
ma. Jis taip pat pr iklauso 

Š.m. spalio 20 d. Michigan LB delegacija susitiko su JAV Kongreso nar iu J o e Knollenberg (Mich. 9 kongresinė 
apylinkė). J i s yra Kongreso ..House Appropriations" komiteto n a r y s ir „House Appropriat ions Subcommittee" 
pirmininkas dėl JAV karinių instaliacijų pasaulyje, jų s ta tybų ir iš la ikymo. Be kitų reikalų su juo buvo kalbama 
apie Šiaulių oro uosto panaudojimą NATO bazei ir kad tai bū tų pe ln inga Lietuvai . Atstovas J o e Knollenberg yra 
nuoširdus Lietuvos reikalų rėmėjas, priklauso „Baltic Caucus". Nuot raukoje iš kairės: Vytas Petrul is , Algis 
Rugienius, Roma Petrulienė. Jonas-Urbonas, Kongreso na rys Joe Knollenberg, Liuda Rugienienė ir Andrius 
Anužis. Susitikimą su atstovu išrūpino AL Respublikonų federacijos p i rmin inkas Jonas Urbonas . 
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AR SMARKIAI KORUMPUOTOS 
POKOMUNISTINĖS 

VALSTYBĖS? 
Organizacija „Transpa-

rency International", stebinti 
ir tirianti korupcijos lygį 
pasaulyje, 2003.10.07 d. pa
skelbė savąją kasmetinę 
ataskaitą, vadinamą „Korup
cijos indeksu pagal gyventojų 
įsivaizdavimą". Ataskaitoje 
apžvelgtos ir pagal įsivaizduo
jamą korumpuotumo lygmenį 
sugrupuotos 133 pasaulio vals
tybės. Ataskaita rodo, kad ko
rupcija labiausiai persmelkia 
skurstančias, besivystančias 
ir pokomunistines valstybes. 
Pasiturinčios šalys pirmauja 
kaip „švaruolės". 

Kaip nustatyti valstybės 
tarnautojų korumpuotumo ly
gį? Eiliniams žmonėms, kurie 
priversti mokėti kyšius, kad 
prastumtų savo reikalus, tai 
atrodys paprastas klausimas, 
tačiau, norint atlikti rimtą 
palyginamąjį tyrimą, tenka 
kliautis tokiais duomenimis, 
kaip teismuose atsidūrusių 
korupcijos bylų skaičius, o 
„Transparency InternationaP 
savo kasmetines ataskaitas 
apie įvairių valstybių poli
tikų korumpuotumą sudaro 
remdamasi įspūdžiais ir po
jūčiais tų šalių verslininkų, 
analitikų ir paprastų gyvento
jų. Paskelbta ataskaita rodo, 
kad tokios šiaurinės valstybės 
kaip Suomija, Islandija, Da
nija, Švedija ir Azijos valstybė 
Singapūras tradiciškai pir
mauja vadinamuoju „nesuterš-
tumu". surinkdamos daugiau
sia taškų dešimties taškų 
skalėje. 

„Laisvosios Europos" radi
jas kalbėjosi su „Transparen

cy International" padalinio Vi
durio ir Rytų Europai direkto
riumi Mikloš Marshall. Jis sa
ko, kad šiame pokomunisti
niame regione pažangos ma
tyti šalyse, kurios sparčiai 
tvirtėja ūkiškai. „Tokios vals
tybės kaip Slovėnija, surin
kusi 5.9 tšk., Estija — 5.5. 
Vengrija — 4.8 tšk., Lietuva 
— 4.7 — visos atrodo pakan
kamai gerai, tai, žinoma, 
nereiškia, kad jose neiškyla 
rimtų korupcijos problemų. 
Kita vertus, jos pirmauja 
savais ūkių atsigavimo rezul
tatais. Lietuvoje matyti tam 
tikrų pagerėjimo požymių 
korupcijos suvaldymo atveju. 

Čia pat įdomus Lietuvos 
kaimynės Baltarusijos pa
vyzdys. Pasak organizacijos, 
korupcija ten per metus žy
miai labiau išsikerojo, tačiau 
ji pelnė 4.2 taško įvertinimą ir 
taip pralenkė tokias šalis kaip 
Bulgarija su 3.9 arba Čekiją 
su tiek pat taškų. (Palygi
nimui: Bulgarija atsidūrė 54-
oje vietoje, greta Čekijos ir 
Brazilijos). Marshall ragina 
neapsigauti. Pasak, jo, „Trans
parency International" indek
sas rodo korumpuotumo lygį, 
ne demokratijos tvirtumą. Be 
to, korupcija organizacijos 
ataskaitoje atspindima siaura 
prasme, tai yra, pavyzdžiui, ar 
dažnai verslininkams tenka 
mokėti kyšį. kad gautų kokį 
nors leidimą. Vadinasi, jog 
valstybės, kuriose valstybės 
kontrolė griežta, korupcijos 
pažabojimo atžvilgiu gali 
pralenkti laisvos rinkos šalis. 
„Tiesą sakant, organizacijoje 
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Danutė Bindokienė 

Lietuvių fondo pokylyje, vykusiame š.m. lapkričio 8 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš kairės: Stasys Baras, 
dr. Rimgaudas Nemickas, LF Dr. Antano Razmos vardo premijos laureatas prof. dr. Arimantas Dumčius, premi
jos komisijos koordinatorius dr. Jonas Valaitis ir komisijos pirm. dr. Daina Variakojis su vyru. 

Vytauto J a s i n e v i č i a u s nuotr. 

jau kurį laiką svarstoma, ar ir 
toliau į korupcijos indeksą 
pagal gyventojų įsivaizdavimą 
įtraukti Baltarusiją, nes tam 
tikra prasme tai panašu į 
obuolių gretinimą su kriau
šėmis. Akivaizdu, kad Čekija 
ir kitos šalys, kuriose rinka 
žymiai laisvesnė ir apskritai 
ūkyje turi žymiai daugiau 
laisvės, pelno prastesnę vietą, 
nes laisvės sąlygomis atsiran
da ir kur kas daugiau spragų 
korupcijai", — sako Marshall. 

Šįmet paskelbta „Trans
parency International" atas
kaita yra iki šiol didžiausia, 
aprėpusi 133 valstybes. Kai 
kurios šalys ten atsidūrė pir
mą kartą, kaip antai Bosnija 
ir Hercegovina, surinkusi 3.3 
tšk.. ar Chorvatija su 3.7 tšk. 
(palyginimui: Chorvatija užė
mė 56-ą vietą drauge su Slo
vakija. Salvadoru. Kolumbija 

ir Peru, Bosnija atsidūrė 70-
oje vietoje su Egiptu, Gana, 
Maroku ir Tailandu, Make
donija atsidūrė 106-oje vieto
je greta Bolivijos. Sudano, Uk
rainos, Hondūro ir Zimbab
vės). Šioms valstybėms ir toks 
rezultatas yra šiokia tokia 
paguoda. „Faktas, kad šiose 
šalyse apskritai atlikti tyri
mai, rodo, kad tarptautinis 
verslas jomis jau susidomėjo 
ir pradėjo ten veiklą, o tai — 
gera žinia, nes užsienio dė
mesys gali spausti šių šalių 
valstybes smarkiau kovoti su 
korupcija", — sako Marshall 
„Transparency Internatio
nal". 

Rumunija ' įvertinta itin 
kukliai—ji 83-ioje vietoje su 
Indija ir Malaviu. o Albanija 
— net — 92-oje. Juodojoje 
ataskaitos pusėje atsidūrė 
..blogųjų vietų" senbuvės: Uk

raina suj2.3 balo, Kirgizija su 
2.1 balo, Gruzija su 1.8 ar Ta
džikija su tiek pat balų. 

Organizacijai „Transpa
rency International" didelį 
susirūpinimą kelia tai, jog 
korupcija labiausiai veši naf
ta turtingose šalyse kaip 
Azerbaidžanas su 1.8 tšk. ar 
Kazachija su 2.4. Tai reiškia, 
kad šių šalių gamtos ištekliai 
turtina tik siaurą valstybinės 
ar partinės grietinėlės sluok
snį. „Transparency Interna
tional" pradėjo pasaulinio 
masto vajų „Prisipažink, kiek 
moki", kurio tikslas skatinti 
pasaulio naftos bendroves 
viešai nurodyti, kiek moki 
įvairių šalių vyriausybėms už 
galimybę plėtoti ten naf-
tininkystės verslą. 

Andrius Kunčiną 
Laisvosios Europos radijas 

KIEK ĮTAKOS LIETUVOS VYRIAUSYBEI TURI PREZIDENTO PATARĖJAI 
Lietuvos Vyriausybės mi

nistrų žodžiais, prezidento 
patarėjai dažnai kišasi į jų 
ministerijų veiklą. Premjeras 
Algirdas Brazauskas taip pat 
yra sakęs, girdįs daugybę 
skundų iš valdžios pareigūnų 
apie prezidento patarėjų pas
tangas įtakoti jų nutarimus. 
Kiek įtakos turi prezidento 
patarėjai, domėjosi J ū r a t ė 
Damulytė. 

Sveikatos apsaugos minis
tras Juozas Olekas patvirtino 
jau anksčiau premjero Bra
zausko išsakytus priekaištus, 
jog prezidento Pakso patarėjai 
neretai viršija savo įgalio
jimus. Oleko žodžiais, kartais 
atsitinka taip, kad dėl didelio 
rūpesčio tauta, kartais ir 
Seimo nariais, paklausimų 
būna įvairių ir. atrodo, kartais 
jie viršija tiesioginę prezidento 
patarėjo kompetenciją. Pri
minsiu. jog šią savaitę prem

jeras Brazauskas taip pat 
teigė, sulaukiantis nemažai 
nusiskundimų iš įvairių vals
tybinių institucijų dėl to. kad 
prezidento patarėjai kišasi į 
darbą, nurodinėja, sprendžia 
ne savo klausimus. Brazausko 
žodžiais, prezidento patarėjai 
blaškosi, užsiima ne savo rei
kalais, nurodinėja, komanduo
ja. Tačiau esminė problema 
šiuo atveju, kurią pripažįsta 
daugelis pašnekovų, yra ta, jog 
patarėjų įgaliojimų ribos 
niekur nėra apibrėžtos. 

Dabartiniai Rolando Pak
so patarėjai bei buvę kitų 
prezidentų patarėjai, klau
siami apie savo galių ribas, 
kalba suvokdami ir interpre
tuodami jas skirtingai. Antai 
prezidento Valdo Adamkaus 
buvęs patarėjas Darius 
Kuolys, prisimindamas sa
vąją darbo Prezidentūroje 
patirtį, kalbėjo: 

— Mes išorėje veikdavom 
tik tiek, kiek buvom (...) paties 
prezidento. Mūsų pozicija 
buvo, kad palaikytume kuo 
politiškesnius santykius su 
ministrais, ir vis dėlto prezi
dento komanda labai aiškiai 
suprato, kad ministras yra iš 
tikrųjų pareigūnas, apibrėžtas 
ir įstatymais su tam tikrais 
suteiktais jam Seimo ir prezi
dento įgaliojimais. Tuo metu 
prezidento patarėjas yra 
tarpininkas, ir tik prezidentas 
tiesiogiai gali kalbėtis su mi
nistru, formuluoti jam užduo
tis, uždavinius ir 1.1. 

Prezidento Rolando Pakso 
vienas patarėjų — Gintaras 
Šurkus — teigia, jog patarėjai 
kišasi į kitų institucijų veiklą, 
siekdami pirmiausia rezulta
to, vykdydami prezidento pro
gramą. Paklaustas apibudini
mo, kaip konkrečiai patarėjai 
bendrauja su kitomis instituci

jomis, Šurkus minėjo, jog pa
tarėjai nuolat kaupia informa
ciją, skambina į ministerijas, 
susitinka su jų vadovais. Pats 
Šurkus minėjo ne kartą susi
tikęs su ministrais ir disku
tavęs jo kuruojamos srities 
klausimais. Šios diskusijos, 
anot Šurkaus, ne visuomet 
būna rezultatyvios, tačiau 
„kišimasis tai ir būna, kad po 
to vėl skambini, vėl bandai 
aiškintis, kodėl taip yra, koks 
jų interesas, kodėl jie eina 
tokiu keliu. Kitaip tariant, tai 
yra nuolatinis spaudimas", — 
kalbėjo prezidento patarėjas 
Gintaras Šurkus. 

Politologo Lauro Bielinio 
manymu, iš tiesų prezidento 
patarėjų įgaliojimų ribos yra 
gana išplaukusios, nes nėra 
niekur apibrėžtos, tačiau „vis 
dėlto patarėjas gali labai aiš
kiai matyti savo veiklą, nes 
patarėjas iš esmės yra prezi

dento pagalbininkas — patari
nėja, taip ir pavadintas. Reiš
kia, jo galios negali peržengti 
to, kas yra susieta su prezi
dentu. Jei prezidento galios 
apibrėžtos labai aiškiai, 
pakankamai aiškiai, ir patarė
jas turi būt (...), dar daugiau 
patarėjas nėra prezidentas. 
Reiškia, viskas, ką daro 
patarėjas, visa tai, kokie 
sprendimai išeina iš patarėjo 
lūpų, kokie kaltinimai, siūly
mai ir pan., turi būti suderinta 
su prezidentu". 

Vertinant šiuo požiūriu, 
politologo manymu, šiuo metu 
kai kurie prezidento Pakso 
patarėjai iš tiesų peržengia 
savo galių ribas. Tiesa, kartu 
politologas priduria, kad 
panašių klaidų neišvengė ir 
buvusių prezidentų patarė
jai. 

Laisvosios Europos radijas 

Kai į laužą nemesime 
malkų, jis savaime užges 

Praėjo vasara. Lapkričio 
vėjai greitais žingsniais 
neša gamtą į žiemos ka

ralystę. Rodos, turime t iek 
daug darbų, sumanymų, rū
pesčių, kad dėmesys JAV Lie
tuvių Bendruomenės ir Lie
tuvių fondo kivirčui yra tary
tum netašytas kuolas, kaišio
jamas į lietuvių veiklos bei 
tarpusavio susiklausymo ra
tus. Jeigu nepasisaugosime, 
jeigu aklai ieškosime „kieno 
pusėje teisybė", ilgainiui ne
teksime nei ratų, nei vežėčių. 

Kaip ir galima buvo nu
matyti, sprūdį tarp LF ir LB 
gilina tam tikra grupė as
menų, būtinai norinčių į šią 
aferą įtraukti kuo daugiau 
šalininkų, surasti „įrodymų" 
oponento nenaudai, mėgi
nančių mūšio lauku padaryti 
lietuvišką periodiką — tame 
tarpe ir „Draugą". Per šį lai
kotarpį gavome krūvą laiškų 
ir ilgesnių straipsnių, palai
kančių vieną ar antrą pusę, 
kartojančių vis tą pačią istori
ją. Diskusijos taip pat tęsia
mos internete, kartais visiškai 
nuklystant „į lankas". 

„Draugas" kategoriškai 
atsisako palaikyti vieną a r 
antrą pusę. 

Visų pirma pakalbėkime 
apie Lietuvių fondą. Kaip ga
lėtume išeiti prieš savo „au
gintinį"? Juk „Draugo" pusla
piuose išspausdintos pirmo
sios užuominos apie milijo
ninio Lietuvių fondo (tuomet 
dar ir šis vardas nebuvo įsi
tvirtinęs) reikalingumą. Viltys 
anuomet — prieš daugiau 
kaip keturiasdešimt metų — 
buvo gan kuklios: jeigu pavyk
tų sukaupti vieną milijoną do
lerių, visgi ir iš tokios sumos 
lietuviškai veiklai nubirtų ne
maža parama. Nors t ruko 
daugiau kaip 10 metų milijoną 
sunešti į LF avilį, lietuvių vi
suomenė ne tik tas viltis įgy
vendino, ilgainiui net toli pra
lenkė. Tai parodo dabartinis 
LF kapitalas. 

Lietuvių fondas neliko 
skolingas — gausiai rėmė ir 
teberemia lietuvišką veiklą. 
Be to, dešimtmečiams bėgant, 
niekuomet nekrito įtarimo 
šešėlis, kad LF kažkur kažką 
neskaidriai atlieka. O tai jau 
retas atsitikimas, kada ope
ruojama tokia stambia pinigų 
suma. Tad dėl ko tie gandai, 
nepasitenkinimai, priekaiš
tai? 

Viena pagrindinių priežas
čių, mūsų nuomone, yra infor
macijos stoka. Nepamirškime, 
kad praėjo daug laiko nuo 
Lietuvių fondo įkūrimo. J 
amžinybę iškeliavo žurnalis

tai, kurie nuolatos apie LF 
rašė, informavo, skatino tau
tiečius LF remti savo įnašais. 
Nepraėjo savaites, kad straips
nis Lietuvių fondo temomis 
nebūtų išspausdintas kuriame 
lietuviškame laikraštyje. Ir tie 
straipsniai paprastai būdavo 
pozityvūs, kaip ir pati LF 
veikla. 

Per keturis dešimtmečius 
išaugo ir subrendo nauja kar
ta. Be to, po nepriklausomybės 
atkūrimo į JAV atvyko tūks
tančiai naujų lietuvių imi
grantų. Ką jie apie Lietuvių 
fondą šiandien žino? Nedaug. 
O ir tai — ypač neseniai atvy
kusiųjų atveju — ką žino, yra 
nelabai tikslu. Tad siūlome 
Lietuvių fondui susirasti žmo
nių, kurie trumpai, tiksliai ir 
dažnai pateiktų informacijos 
— tiesiog nuo pradžios; kaip 
LF įsikūrė, kokie jo tikslai, 
kas jį valdo, kaip vyksta va
dovybės rinkimai, suvažiavi
mai, pelno skirstymas, kaip 
investuojamas kapitalas. Rei
kia taip pat paaiškinti skir
tumą tarp LF įstatų ir inkor
poravimo Illinois valstijoje 
(atrodo, kad dėl nesupratimo 
ir kilo dalis dabartinių ki
virčų). Viena negali pasikeisti: 
Lietuvių fondas ir JAV Lie
tuvių Bendruomenė turi likti 
drauge. Bet kokios „skyrybos" 
nebus naudingos nei vienai, 
nei antrai pusei. 

„Drauge" Lietuvių Bend
ruomenei ir visoms jos plačios 
veiklos šakoms visuomet buvo 
ir bus vietos. Mes gerbiame 
LB vadovybę bei visus žmo
nes, kurie įsijungę į LB veiklą. 
Lietuvių Bendruomene — tai 
mes visi. Iki vieno. Nepaisant, 
kada atvykome į JAV, ar jau 
gimėme šiame- krašte. Jeigu 
esame lietuvių kilmės, pri
klausome ir LB. 

Tačiau LB vadovybė turi 
suprasti savo atsakomybę 
prieš visuomenę. Lietuvių Bend
ruomenė yra tvirta, rimta, jau 
pusšimtį metų gyvuojanti, 
organizacija. Ji privalo savimi 
pasitikėti: vieno asmens laiš
kas ar veikla jos nesugriaus. 
Jeigu dėl tokių niekų LB 
sutrupėtų, ji neverta išlikti. 

Kadangi dar turime at
siųstos medžiagos Lietuvių 
fondo ir Lietuvių Bendruo
menės sprūdžio tema, ją iš
spausdinsime. Prašome dau
giau apie tai straipsnių ar 
laiškų nesiųsti. Kai į laužą ne
mėtysime malkų, jis savaime 
užges. Tegul skundus spren
džia ir nesutarimų duobes 
užlygina Garbės teismas, 
jeigu asmenys, su jais susiję, 
to patys nepadarys. 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Nr.4 

Va, mes jau leidžiamės že
myn. Sveika Kopenhaga! Oro 
uoste trumpam pamankšti
name kojas ir persėdame į 
kitą SAS lėktuvą — mažesnį, 
dvimotorį, su propeleriais, sta
tytą prieš porą metų Kana
doje. Tokių lėktuvų nėra daug, 
bet jie gan naudingi trumpes-
niems skrydžiams. Skrenda 
jie beveik tiek greitai, kaip ir 
didieji keturmotoriai, bet su
naudoja daug mažiau kuro. 
Gal kiek siauresni juose tarp 
kėdžių takai — patarnauto
jams prasilenkiant, tenka 
vaikščioti kone skersiems. Da
bar, skrendant į Vilnių, lėk
tuve pasirodo jau ir lietuvių, 
nors dauguma užsieniečiai. 
Matyti kelios jaunos su vai
kais lietuvių šeimos, gal grįžta 
jie iš atostogų, ar kokie įstaigų 
atstovai — atrodo reprezen

tatyviai. Yra ir pavienių as
menų, kukliau atrodančių, gal 
grįžtantys namo uždarbiauto
jai iš Europos Sąjungos šalių, 
šie apsirengę paprasčiau, be 
pretenzijų, be odinių krepšių. 

Artėjant prie Vilniaus, pa
tenkame į debesis, apačioje 
jau turbūt lyja. Ką gi, kai Lie
tuvoje, taip ir lietus. Tačiau į 
pesimizmą nepuolame, skren
dame ne į kokią gegužinę, bet 
į Pasaulio lietuvių dainų šven
tę! Kai lėktuvas ima leistis 
žemyn, pasirodo saulės ap
šviesti raudoni miesto stogai 
ir balti bažnyčių bokštai. 

Stebėtina, kad Vilniaus 
oro uoste dar vis taupoma 
energija, mažo voltažo lem
putės blankiai apšviečia taką į 
pereinamąją salę, kad eida
mas nepargriūtum. Už lange
lio pasitinka rūškani, ne

kalbūs, kaip ir anksčiau, pasų 
kontrolės tarnautojai. Padėko
jus jiems už patarnavimą, šie 
burbteli kažką, tarsi sakytų, 
„...eikite nesimaišę. Šeštadie
nio popietė, o aš čia turiu pec-
kiotis su jumis, dirbdamas už 
kuklius skatikus, ar nematote, 
kad lauke prasideda vasara". 
Nuotaika pasitaiso, kai. praėję 
patikrinimą, patenkame į gi
minių glėbį, jie apipila mus 
šiltais sutiktuvių sveikinimais 
ir gėlėmis. 

Iš oro uosto nedelsdami sė
dame į mašinas ir leidžiamės 
apytuštėmis Vilniaus gatvė
mis Pedagoginio universiteto 
link. Kelią veda Liolė. dažnai 
šiame mieste kursuojanti pre
kybiniais reikalais ir sakosi 
Vilnių neblogai pažįstanti. 
Mudu su seserėnu, bendra
vardžiu Juozu ir jo sūnumi 
Luku, sekame Liolę iš paskos. 
Kam yra tekę iš kitur atvažia
vus, orientuotis Vilniaus gat
vėse, tuoj pat pajunta, kad tai 
nėra jau taip paprasta. Gatvių 

užrašo, kaip pas mus Ame
rikoje, nematyti, lentelės su 
gatvių vardais pritvirtintos 
atokiau prie namo kampo, o ją 
kaip tyčia dengia plačiašakiai 
medžiai ar išsiskleidę krūmai. 
Tad kurį laiką klaidinėjame 
kažkur netoliese universiteto, 
kurio studentų bendrabutyje 
mudu su Giedre gavome nak
vynei prieglobstį. Tik kad to 
bendrabučio negalime surasti. 
Juozas Lukui į rankas paduo
da Vilniaus žemėlapį ir sako: 
„Tu, Lukai, žiūrėk, kaip čia 
dabar važiuojame, man atro
do, kad Liolė mus atgal į oro 
uostą nuveš". Luko neišsen
kanti kantrybė ir jo geros akys 
įžiūri net ir smulkius žemėla
pio pavadinimus. Ilgai nelau
kęs, jis imasi tėvui aiškinti, 
kurios krypties laikytis, į ku
rią pusę reikėtų sukti. Spus
teli Juozas benzino pedalą ir 
kaip mat užbėga Liolei į maši
nos priekį. Bijau, kad nesu-
sikultume... Padaręs dar ke
letą posūkių pagal Luko nu

rodymus, per keletą minučių 
atbaldina mus prie bendra
bučio; išlipę mudu su Giedre 
aiškiname, kad važinėti Či
kagos gatvėmis, būtų kur kas 
lengviau, o čia tai mes net ne
bandytume imti vairo į ran
kas. Juozas juokiasi. 

Universiteto bendrabutyje 
mes buvome vieni pirmųjų. 
Pasikėlę girgždančiu siūbuo
jančiu keltuvu (vienu metu 
gali juo keltis 4 asmenys), bu
vome maloniai nustebinti, kad 
kambarį gavome geroje vieto
je, koridoriaus priekyje ir su 
visais patogumais: tuo tarpu 
kai kurie mūsų pažįstami, at
važiavę vėliau, turėjo pasi
tenkinti kambariais korido
riaus gale — dušu ir kitais 
patogumais jie turėjo dalintis 
su kaimynais. 

Gerai po kelionės pailsėję, 
kitą rytą po neblogų pusryčių 
apačioje esančioje kavinukėje, 
norėdami išnaudoti kiekvieną 
Lietuvoje dieną, negaišindami 
laiko, leidžiamės į Uteną pas 

seserėčią Romą ir jos šeimą; 
mus veža paslaugi ir puiki 
vairuotoja Raminta. Kelionės 
metu, šnekučiuodamiesi su 
Raminta, sužinojome, kad ji 
dirbanti parduotuvėje Vilniu
je, o studijuojanti neakivaiz
diniu būdu turizmą ir vadybą. 
Šitaip studijuojant, jai už
truks truputėlį ilgiau, bet taip 

lengviau pragyventi, norint 
dar ir automobilį išlaikyti, o 
savaitgaliu į kiną ar koncertą 
nueiti. Galimybių įsidarbinti 
kelionių verslo srityje, ji ma
no, kad gal ir bus, nes turiz
mas, kaip jiems mokykloje 
aiškina, Lietuvoje plėsis. Tad į 
ateitį mergaitė žvelgia opti
mistiškai. Bus daugiau 

Lietuvišku alumi vaisinami sveteliai iš ufyur 
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ĮDOMU ŽINOTI 
Erdvėlaivis „ Voyager 1" -

Saulės sistemos ribų 
uz 

NASA kosminis erdvėlaivis 
„Voyager 1", kuris buvo sukur
tas tam, kad 5 metus tyrinėtų 
kaimynines planetas, lapkričio 
5 dieną, daugiau kaip po 26 me
tų nuo paleidimo, pasiekė išori
nę Saules sistemos ribą ir nu
skriejo į tarpžvaigždinę erdvę. 

„Voyager-1" gabena ne tik 
būdingiausius kosminio am
žiaus žmonijos produktų pavyz
džius. Jame — auksu įrašyti 
sveikinimai tolimiesiems „proto 
broliams". 

Visa tai į NASA erdvėlaivį 
buvo pakrauta prieš leidžiantis 
į kosminę kelionę 1977 metais. 

Auksiniame įraše sveikini
mai skamba 55 Žemės kalbomis 
— nuo senosios akadų kalbos 
iki jauniausios — Wu. 

Angliškas pasveikinimas 
paprastas — „Heilo from the 
children of planet Earth" 
'„Sveikinimai nuo Žemės plane
tos vaikų"). Deja, baltų kalbo
mis sveikinimo ten nėra. 

įraše yra ir JT generalinio 
sekretoriaus Kurt Waldheim 
balsas bei JAV prezidento Jim-
my Carter laiško atvaizdas. 
„Štai dovana iš mažyčio tolimo 
pasaulio: mūsų garsų, mokslo, 
vaizdų, muzikos, minčių, jaus
mų atminimo ženklas. Siekda
mi išlikti savo amžiuose, tiki
mės išlikti ir jūsų laike", teigia

ma J. Carter kreipimesi. 
Visas įrašas tilpo 30 centi

metrų auksu dengtame vario 
diske. Greta jo pridėta ir „laz
delė" (stylus), kuria galima per
skaityti, išklausyti, pamatyt i 
diske įrašytą informaciją. 

Tarp vaizdų — žmogaus 
atvaizdai, dauginimosi organų 
piešiniai. 

Pusantros valandos muziki
nėje programoje pateikti tokie 
kūriniai kaip Chuck Berry 
„Johnny B. Goode", Mocarto 
„Užburtoji fleita", Zairo pigmė
jų mergaičių daina ir kiti. 

Aparatai „Voyager-1" ir jo 
dvynys „Voyager-2" buvo su
konstruoti taip, kad veiktų tik 5 
metus , bet jie vis dar tebe-
siunčia signalus iš Saulės siste
mos pakraščių. 

NASA mokslininkai mano, 
kad tie signalai dar gali sklisti 
iki pat 2020 metų. 

Tiesa, iki artimiausios kitos 
planetų sistemos „Voyager-1" 
teks keliauti apie 40,000 metų. 

Pasak mokslininkų, „Voya
ger" kultūrinį krovinį galės 
įvertinti, įrašus perskaityti tik 
aukšto lygmens civilizacijos. 

Vis dėlto toks „butelis", iš
mestas į kosminį „vandenyną", 
protingiems padarams gali pa
teikti žinių apie mūsų planetos 
gyvybę. 

Erdvėlaivis „Voyager 1" 

PO$MOĘIMf£I 
Medicinos nestudijavęs 

italas 20 metu dirbo 
klinikoje 

Medicinos nestudijavęs ita
las Romoje padarė ortopedo 
karjerą 45 metų Roberto Ing-
ravailo garsioje klinikoje per 
beveik 20 metų atliko nesu
skaičiuojama daugybę operaci
jų. Apgavyste išaiškėjo tik po 
to, kai vienas operacija nepa
tenkintas pacientas kreipėsi į 
Italijos gydytojų asociaciją. R. 
Ingravallo. kuris yra vedęs ži
noma advokatę ir mėgo praban
gų gyvenimo stilių, jį susekus, 
nedelsiant dingo. Tikriausiai jis 
pabėgo i užsienį Jo viršininkas 
ir kolegos buvo priblokšti ži
nios, kad garsus ortopedas yra 
a p s i š a u k ė l i s . 

Alaus kapsulė — 
naudingesnė už internetą ir 

mobilųjį telefoną 
Didžiojoje Br i tan i jo je su

rengtos a p k l a u s o s dalyviai pa
čiu n a u d i n g i a u s i u pas ta rų jų 40 
m e t i i š r a d i m u pr ipaž ino pa
p r a s t a kapsu l ę , kur ios dėka iš 
s k a r d i n e s g e r i a m a s a lus supu
toja lygiai t a i p pa t . ka ip ir įpil
t a - iš s t a t i n e s b a r e . Apvali 
p las t iko k a p s u l e (angį „vvidg-
e i" •. d e d a m a j a l a u s ska rd ines , 
d idele balsų pe r sva ra n u r u n g ė 
in t e rne t ą . mobi l iuos ius telefo
n u s , k o n t a k t i n i u s lęš ius ir 

k o m p a k t i n i u s d i s k u s . Tokie ne
t ikė t i a p k l a u s o s rezu l t a t a i ro
do, k a d b r i t a i a rba pas ižymi 
pu ik iu ironijos j a u s m u , a r b a už 
v i ską labiau v e r t i n a kasd ien i 
n i u s m a l o n u m u s ir t iesiog ne
įs ivaizduoja savo gyvenimo be 
a l a u s bokalo. 

12 metų mergaitės pilve 
rastas didelis plauku 

gniužulas 
12-metė Costa Rica gyven

toja galiausiai išsivadavo nuo 
ilgai ją varginusių pilvo skaus
mų. Norint išsiaiškinti jų prie
žastį, gydytojams teko ją ope
ruoti . Operacijos metu mer
gaites skrandyje buvo aptiktas 
60 cm skersmens ir 1.5 kg svo
rio plaukų gniužulas. Plaukai, 
kuriuos kramtyti buvo įpratusi 
pacientė, užėmė beveik visa 
skrandį, ir gydytojai stebėjosi. 
kaip ten galėjo dar kas nors 
tilpti. 

Laimėjimas loterijoje atnešė 
...mirti 

T r a g i š k a s l ik imas Aus t ra 
lijoje ištiko d u brolius, sk i r t in 
gose loterijose iš lošusius dide
les pinigų s u m a s Gordon J u n g 
p r i eš ke l ias d i enas su žmona 
žuvo automobi l ių avarijoje. Po
r a n e s e n i a i buvo l a i m ė j u s i 
. . aukso puodą" G. J u n g brolis 
Keit prieš 7 me tus mi rė n u o 
diabeto . J i s t a i p pat pr ieš tai to-

Akmens amžiaus mumijos radėjai laukia 
pripažinimo 

Alpėse ras tas ir Oetzi var
du pavadin tas akmens amžiaus 
žmogus , sen iaus ia pasaulyje 
mumija, ne tik tapo sensacija 
m o k s l i n i n k a m s ir pasau l iu i , 
bet ir net ikėtai tapo teismo ty
rimų objektu. 

Helmut ir Erika Simon iš 
Niurnbergo niekaip negalėjo iš
sikovoti, jog jiedu būtų oficia
liai laikomi Oetzi atradėjais . 
B ū t e n t j ie, ke l iaudami per 
Austrijos ir Italijos Alpes, pir
mieji aptiko iš po atitirpusio le
dyno pakraščio kyšančią mumi
jos kūno dalį. 

Nufotografavęs parudavu
sią figūrą, Helmut iš pradžių 
nesupra to , jog tai s tulbinantis 
a t rad imas . 

Po to j is 12 metų bylinėjosi 
su vietine valdžia, kad būtų 
p r i p a ž i n t a s Oetzi a t radė ju . 
Praėjusią savaitę pagaliau Ita
lijos miesto Bolcano teismas pa
skelbė sprendimą sutuoktinių 
nauda i . 

Dabar jie teisėtai galės 
savo vizitinėse kortelėse turė t i 
įrašą — „Oetzi atradėjas". 

Bet šis vardas vargu a r leis 

Iš kur atsiranda žaibas? 

Pietų Tyrolio Archeologijos muziejus. 2000 metų r 
žiūrinėja paslaptingojo Sniego žmogaus — Oetzi - • mumija. 

j iems gauti radybų premiją. 
Nors remiantis šiuo teismo 

sprendimu, radėjams priklau
sytų ketvirtadalis 5300 metų 
senumo mumijos vertės, provin
cijos vyriausybė tikriausiai už
ginčys šį sprendimą. 

Sensacingas mumijos atra
dimas leidžia archeologams at
skleisti, kaip gyveno žmonės ak
mens ir metalo amžių sandūro
je. Jos vertė gali būti milžiniš

ka. Vokietijos žiniasklaidoje mi
nima šešiaženklė eurų suma, 
kuri turėtų tekti radėjams. 

Vis dėlto pats Helmut Si
mon stebisi, iš kur tokias sumas 
ištraukė laikraščiai. J am tokie 
skaičiai atrodo beprotiški, ne
tikroviški. 

Ir archeologų nuomone, mu
mijos piniginė vertė yra „nuli
nė", o mokslinė — neįkainoja
ma. 

Per Ramųjį vandenyną — burlente 
P r a n c ū z ė bur len t in inkė 

Raphaeia Le Gouvello tapo pir
muoju žmogumi pasaulyje, sa
varank iška i įveikusiu Ramųjį 
vandenyną. — ji burlente nu
p laukė nuo Peru iki Tahiti 

43 metų moteris, per 89 die
nas ir 7 valandas sukorusi be
veik 8,200 kilometrų, pasiekė 
Papeete miestą Tahiti saloje. 

Burlent ininkė veterinare su 
7.8 metro ilgio lenta, ant kurios 
ir miegodavo, išplaukė iš Peru 
rugpjūčio 5 dieną. 

„Nuostabu vėl stovėti an t 
žemės, tačiau jaučiu ir liūdesį. 

kad baigėsi šis nuotykis", sakė 
R. Le Gouvello. 

Plaukdama iš Peru į Tahiti. 
ji sekė maršrutu, kurį 1947 me
tais su penkiais bendražygiais 
sėkmingai įveikė norvegas Thor 
Heyerdahl su savo laivu iš pa
piruso „Kon-Tiki". 

R. Le Gouvello dar 2000 me
tais per 58 dienas pirmoji kirto 
Atlanto vandenyną, iš Senegalo 
a tp laukdama į Martiniąue. 

Po dvejų metų ji per Vidur
žemio jūrą per 10 dienų iš Mar-
seille nuplaukė į Tunisia esantį 
Sidi Bou Said. 

Jei Floridos (JAV) techno
logijų instituto mokslininkas 
Joseph Dwyer teisus, tuomet 
didelė dalis žmonijos žinių apie 
griausmą ir žaibą gali būti 
klaidinga. 

Šis mokslininkas neseniai 
paskelbė dvejus metus trukusio 
žaibų tyrimo rezultatus. 

Paaiškėjo, kad sąlygų, ku
rios, kaip manyta, būtinos žai
bo susidaryt11 ui, iš tikrųjų gam
toje nėra. 

„Ilgą laiką tikėjome, kad 
tam, kad susikurtų žaibo iškro
va, audros viduje turi būti labai 
stiprus elektriniai laukai. Kaž
kas panašaus juntama palietus 
įsielektrinusias durų ranke
nas", sakė J. Dwyer. 

Tačiau mokslininkai pralei
do ilgus metus ieškodami šių 
elektrinių laukų, tik paieškos, 
deja, buvo bergždžios. 

Kai kurie mokslininkai už
sispyrę tvirtina, kad galbūt 
elektrinio lauko paieškos yra 
nepakankamai uolios, galbūt 
elektriniai laukai iš tikrųjų 
egzistuoja, tačiau vis prasprūs
ta pro mokslininkų jutiklius. 

Naujausia J. Dvvyer teorija 
tvirtina, kad iš tikrųjų be reika
lo buvo ieškoma didžiulių elekt
rinių laukų, nes jie tiesiog ne
egzistuoja. 

„Atradome naują gamtos 
ribą. Lygiai kaip kibire van
dens negali tilpti daugiau, nei 
numatyta, atmosferoje gali būti 
tik tam tikro dydžio elektrinis 
laukas. Už šios ribos elektrinio 
lauko stiprėjimą smarkiai stab
do gama spindulių ir antime-
džiagos — pozitronų —susida
rymas", aiškino mokslininkas. 

Nors J. Dwyer teorija ir pa
aiškina, kad žaibo nesukuria 
stiprus elektrinis laukas, ta
čiau ji nieko nepasako, kas iš 
tikrųjų sukelia žaibą. 

„Nors visi yra matę žaibą, 
kol kas vis dar nežinoma-didelė 
dalis jo veikimo principo", sakė 
J. Dvvyer. 

Kodėl dingsta laivai 
,Bermudų trikampyje"? 

Rflpiiftrfa 

je pačioje loterijoje buvo susi-
7.<'r<'< 200.000 australiškų dole
rių (124,000 eurų) laimėjimą. 
Trečiasis brolis Eric mano. kad 
tai p ranaš ingas ženklas. „Aš 
n iekada daugiau nelošiu loteri
joje. Neliko dviejų brolių, ir aš 
nenoriu būti kita auka", sakė 
jis. 

Žuvį išgelbėjo dirbtinis 
kvėpavimas 

Belgijoje buvęs greitosios 
medicininės pagalbos vairuoto
j a s nepamiršo pirmosios pagal
bos teikimo įgūdžių ir atgaivino 
vieną savo tvenkinio žuvį — 60 
cm japoniškąjį karpį, a t l ikęs 
j am dirbtinį kvėpavimą ir šir
dies masažą. 57 metų Leo Van 
Aers ta ip džiaugėsi grąžinęs sa
vo numylė ta i žuviai gyvybę, 
kad ketina jai suteikti vieno iš 
savo anūkų vardą. 

Per daug švariam vyrui 
— įkalinimas vonioje 

Turkijoje viena moteris 3 
metus vonioje laikė uždariusi 
savo tur t ingą vyrą, tvirt inda
ma, kad jis buvo psichiškai ne
sveikas. 41 metų Orhan Babut-
cu buvo ras tas nuogas ir pašli
jusios sveikatos. Policininkams 
pravėrus duris, jis sėdėjo vonio
je a n t grindų, o ant žemės buvo 
padė tas dubuo maistui. Savo 
vyrą kalinusi moteris sakė, kad 
jos sutuokt inis buvo akivaiz
džiai išprotėjęs, nes eidavo 
praus t i s po dušu tris kar tus per 
dieną. O. Babutcu teigė, kad jo 
žmona, turint i du vaikus, į na
mus ved žiodavosi kitus vyrus, 
kol'jis sėdėjo užrakintas vonios 
kambaryje. Įkalintąjį „švaruo
lį" O. Babutcu galiausiai išlais
vino policija, kuria iškvietė jo 
motina, informuota sunerimu
sių kaimynų. 

Bukime sveiki! 

Paslaptingas laivu* ir lėktu
vų dingimas Bermudų salų ra-

'jone susijęs su metano išmeti
mu iš vandenyno gelmių. 

Taip „Bermudų fenomeną" 
aiškina Australijos mokslinin
kai iš Monasha universiteto 
Melbourne. 

Jų manymu, vandenyno 
dugne esama daug kristalizuoto 
metano nuosėdų. Jeigu koks 
nors veiksnys daro poveikį 
šioms nuosėdoms, tai dujos išsi
veržia į paviršių, sumažinda-
mos vandens tankį ir išretinda-

mos orą. 
Teorijai patikrinti moksli

ninkai paleido laivo maketą į 
vandens baseiną, kurio dugne 
buvo metano dujų balionas. Pa
aiškėjo, jog kai į paviršių kylan
tys dujų burbulai yra tokie pat 
kaip maketas arba didesni už jį. 
laivas skęsta. 

Tokį pat neigiamą poveikį 
išsiveržęs metanas gali daryti ir 
lėktuvams: kai jie įskrenda į 
tirštą metano debesį, pakilusį 
virš vandenyno, dėl deguonies 
stygiaus sustoja jų varikliai. 

Mokslininkai taikosi į vėžj auk
sinėmis kulkomis. Gali būti, 

kad ateityje auksinės ..nanokulkos" 
ieškos ir naikins neoperuojamus 
auglius. Šios kulkos - tai mažutes 
silicio prisot intos dalelytes, pa
dengtos auksu. Apšviestos artimu 
infraraudonajam šviesos spektru 
(Near Infra Red - NIR) jos įkaista, 
naikindamos vėžio ląsteles. Kulkų 
bandymai na ik inan t krutu veži 
bandymo vamzdyje bei pelių orga
nizmuose buvo labai sėkmingi. 

Anot JAV atliktos studijos, šir
dies infarktą moterims daž

niausiai pranašauja nuovargis, iš
sekimas ir miego sutrikimai. Ati
t i nkamos išvados padarytos ap
klausus 515 amerikiečių, kurios pa
tyrė infarktą. Minėtus simptomus 
j au tė 95 proc. apklaustųjų. Likus 
kelioms savaitėms iki infarkto. 71 
proc. moterų skundėsi neįprastu 
nuovargiu. 48 proc. — minėjo miego 
sut r ik imus. Tuo tarpu kvėpavimo 
problemomis skundėsi tik 42 pro
centai moterų, baimės būsenomis 
— 39 procentai. Studija parode, 
kad, likus kelioms savaitėms iki 
infarkto, skausmus krūtinės ląstoje 
jau tė tik 30 procentu moterų, nors 
tai laikoma klasikiniu infarkto po
žymiu Iš ūmių simptomų moterys 
minėjo dusulį (58 procentai) ir silp
numą (55 procentai). 

Saikingai geriant raudona vyną, 
galima išvengti sunkios plaučiu 

ligos Cheminė medžiaga resverato-
lis, esant i vyne, nuslopina uždegi
mą sergant lėtine obstrukcine plau
čių liga. kuri gali baigtis mirtimi. 
Tyrinėtojai atrado, kad ši chemine 
medžiaga efektyvesne už dabar 
naudo jamus medikamentus šiai 
ligai gydyti TaCiau žinovų nuomo
ne, geriausias būdas išvengti plau

čių pažeidimo — nerūkyti. 

Rūkantiej i trjs kar tus labiau 
rizikuoja susirgti išsėtine skle

roze nei tie. kūne nerūko. 1997-
1999 m. buvo apklausta 27,000 40-
47 metų amžiaus žmonių ir paaiš
kėjo, kad rūkantiems vyrams rizika 
susirgti šia liga padidėja 3 kartus, 
moterims — 2 kartus. Tyrinėtojai 
teigė, kad cigarečių durnai — che
minių medžiagų, kurios yra neuro-
toksiškos. mišinys. Tačiau t am. kad 
paaiškėtų, kaip būtent rūkymas 
skat ina šios ligos atsiradimą, reika
lingi išsamesni tyrimai. 

Ne t rukus pasirodys cholestero
lio kiekį mažinančios apelsinų 

sultys. Gaiviųjų gėrimų gamintoja 
„Coca-Cola Co", kovojanti dėl au
gančios rinkos su savo konkurente 
„PepsiCo Inc.". pranešė ketinanti 
pradėt i gamint i apelsinų sultis, 
mažinančias cholesterolio kiekį. Ji 
tikisi, kad per Padėkos dieną — 
lapkričio 27-ąją — šio gėrimo bus 
gal ima įsigyti visoje Amerikoje. 
Sultyse bus augaliniu steroidų —-
priedų, kurie naudojami margarino 
ir kitų produktų, skirtų mažinti 
cholesterolio kiekį, gamyboje. Pa
aiškėjo, kad, nuolat, vartojant au
gal inius steroidus, cholesterolio 
koncentracija kraujyje sumažėja 10 
procentų. 

Mokslininkams pavyko labora
torijoje sukurti pagrindines 

ausies ląsteles ir tai teikia vilčių 
gydant senatvinį kurtumą. Ausyje 
esančios ląsteles priima garsinę 
vibraciją ir pakeičia ją nerviniu 
impulsu. Šių ląstelių sunykimas 
sens tan t —- pagrindine kurtumo 
priežastis Harvard (JAV) univer
siteto mokslininkai rado būda jas 
atnaujinti panaudojant embriono 
ląsteles. Tai padės sukurti vaistus. 

gerinančius klausą, kuri susilpnėja 
keturiems iš penkių žmonių, vyres
nių nei 65 metai. 

JAV tyrinėtojai teigia, kad mote
rys, kasdien vaitojančios aspi

riną (o tai daro milijonai — siekda
mos išvengti širdies priepuolio, in
sulto ar numalšinti galvos skaus
mą), rizikuoja susirgti mirtina liga 
— kasos vėžiu. Tai sukėlė gydytojų 
susirūpinimą. Jie sako. kad, prieš 
pradėdamos kasdien vartoti aspiri
ną, moterys turėtų pasitarti su gy
dytoju. Kasos vėžiu kasmet suserga 
apie 31.000 amerikiečių. Per 3 me
tus jie beveik visi miršta. Ištyrus 
88.000 moterų, paaiškėjo, kad 
toms. kurios 20 ar daugiau metų 1-
2 kartus per savaitę vartojo aspiri
ną, rizika susirgti kasos vėžiu padi
dėjo 58 procentais. 

Valytojos labiau rizikuoja su
sirgti astma ir kitomis kvėpa

vimo takų ligomis Ispanijos tyrinė
tojai mano, kad taip yra dėl to, kad 
jos dirbdamos naudoja įvairias che
mines medžiagas. Jie teigia, kad 
valytojų rizika susirgti šiomis li
gomis dvigubai didesnė nei moterų, 
dirbančių kitokį darbą, taip pat sa
ko, kad bet kas, dirbantis namų 
ruošos darbus, gali susidurti su er
zinančiu chemikalų poveikiu. 

Kūdikio perkaitinimas gali pa
didinti staigios mirties tikimy

bę. Tyrimo duomenimis, tėvai, pa
tys to nesuprasdami, perkaitina sa
vo vaikus, taip padidindami mirties 
lovytėje riziką Apklausa parodė, 
kad 50 proc tėvų nežino, kokia tu
rėtų būti temperatūra vaiko kam
baryje. Vienas iš penkių manė. kad 
ji turėtų būti aukštesnė nei reko
menduojama 16-20 laipsnių pagal 
Celsijų (61-70 F). Keturi iš de-
iimties tėvų manė, kad jų namuose 

yra vėsiau, nei iš tiesų buvo. 

Sukurtas naujas vaistas, sergan
t iems hepat i tu C. Vokietijos 

mokslininkai, dirbantys „Boehrin-
ger Ingelheim" firmoje, teigia, kad • 
naujas vaistas, neleidžiantis viru
sui daugintis, galės būti nauju 
ginklu kovojant su hepatitu C — li
ga, nuo kurios gali mirti daugiau 
žmonių nei nuo AIDS. Pasaulyje 
daugiau nei 170 milijonų žmonių 
yra užsikrėtę šiuo virusu, kuris pa
žeidžia kepenis, o kartais būna ir 
mirties priežastis. 

Sakoma, jog už pinigus nenusi
pirksi sveikatos, tačiau Norve

gijos visuomenes sveikatos institu
to skaičiai rodo. jog žmonės, turin
tys didesnes pajamas, mažiau rizi
kuoja susirgti psichikos ligomis nei 
tie, kurių pajamos mažesnės. Be to. 
išsilavinimas turi tokią pat įtaką. 
Skaičiai rodo, jog tarp mažas paja
mas gaunančių žmonių 17 procentų 
vyrų ir 16 procentų moterų turi psi
chologinių problemų. O tarp dideles 
pajamas gaunančių žmonių psichi
kos sutrikimų turi 6 procentai vyrų 
ir 10 procentų moterų. 

Dietų pasaulyje pasirodė naujas 
metodas, kuris nėra pagrįstas 

svorio stebėjimu. Jis pavadintas 
..South Beach Diet" (..Pietų paplū
dimio dieta") ir panašu, kad jis pa
siruošęs pralenkti populiarųjį dr. 
Atkins metodą. Kol svorį kontro
liuojantys žmonės skaičiuoja ka
lorijas, ši dieta išrenka maisto pro
duktus su mažu glikemijos indeksu 
ir leidžia jos besilaikantiems valgy
ti dideles jų porcijas. Glikemijos in
deksas — angliavandenių turinčių 
maisto produktų vertinimas pagal 
tai . kaip greitai jie virškinami ir 
kiek padidėja cukraus koncentraci
ja kraujyje juos valgant. 



Lietuva nori atsiskaityti su Latvija u ž pagalbą 
soviet inės okupacijos meta i s 

A t k e l t a iš 1 psl . 
lietuvių taurųjį metalą Sovietų 
Sąjungai. 

Pasibaigus aukso atsar
goms, kuriomis galėjo naudotis 
okupuotos valstybės atstovai 
tremtyje, tuometinis laikinasis 
Lietuvos reikalų patikėtinis Va
šingtone Stasys Antanas Bačkis 
kreipėsi į nepriklausomos Lat

vijos atstovus, da r turėjusius 
tam tikrų finansinių ir mater ia
linių išteklių, kad jie padėtų iš
laikyti lietuvių ambasadą Va
šingtone. 

Latviai sutiko — buvo pasi
rašyta a t i t inkama su ta r t i s ir 
kasmet Latvijos egzilinė vyriau
sybė skirdavo t am tikrą sumą 
lietuviams. 

Tik kai Lietuva paskelbė 
nepr ik lausomybę , o 1991-ųjų 
metų rudenį pelnė tarptaut inį 
pripažinimą ir vėl galėjo netrik
doma naudotis savo tu r tu už
sienyje, ambasados Vašingtone 
veiklą vėl buvo pradėta finan
suoti iš Lietuvos valstybės biu
džeto. 

mpaap^m 

Paviešinti pas prezidento rėmėją rasti dokumentai 
A t k e l t a i š 1 ps l . 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas per savo atstovę spau
dai pareiškė plano nekomentuo
siąs, kol nebus patvirtintas jo 
tikroviškumas ir jo neįvertins 
par lament inė komisija gali
moms grėsmėms valstybiniam 
saugumui ištirti. 

Komisijos paviešinti doku
mentai buvo rasti per kratas 
dosniausio R. Pakso rinkimų 
kampanijos rėmėjo J. Borisovo 
namuose. Prokuratūra yra pa
teikusi jam įtarimus dėl grasi
nimų valstybės vadovui. 

Be žiniasklaidoje paskelbto 
minėto politinės padėties desta-
bilizavimo projekto, parlamen
tinė komisija paviešino projekto 
priedą ir dokumentą, kuris va
dinasi „Padėties analizė ir gali

mi negatyvūs jos vystymosi sce
narijai". Šiame dokumente 
svarstoma galima apkal ta tuo
met dar Seimo nar iui R. Paksui 
dėl r inkimų kampanijos finan
savimo ataskaitos padirbinėji
mo. 

Analizė remiasi 2003 metų 
vasario 7 dienos Lietuvos žinia-
sklaidos pranešimais . Vasario 
pradžioje opozicinės Tėvynės 
sąjunga ir Lietuvos liberalų są
junga planavo sudaryti parla
mentinę tyrimo komisiją prezi
dento rinkimų kampanijos fi
nansavimui ištirti. 

Minėtame dokumente siūlo
ma reikalauti , jog Vyriausioji 
rinkinių komisija pripažintų R. 
Pakso įgaliojimus nu t rūkus nuo 
dienos, kai j am buvo įteiktas 
prezidento pažymėjimas, nes 

dokumente nuogąstaujama, jog 
jei apkal ta būtų surengta, gali 
vėluoti prezidento inauguracija. 

Pasak dokumento, nu t rau
kus par lamentaro R. Pakso įga
liojimus, j am apkal ta negalėtų 
būt i surengta. 

Prezidento pažymėjimas R. 
Paksui buvo įteiktas 2003 m. 
sausio 10 d. Tą pačią dieną jis 
paprašė komisijos nu t rauk t i jo 
Seimo nario įgaliojimus. 

Komisija nusprendė nu
t r auk t i įgaliojimus nuo inaugu
racijos datos — vasario 26-osios, 
tač iau vėliau R. Paksas paprašė 
jo įgaliojimus nu t rauk t i anks
čiau — nuo vasario 13 dienos. 

Savo sprendimą jis aiškino 
„dideliu užimtumu" ir „nenoru 
gaut i Seimo nario algos už neat
liktą darbą". 

Dėl „prezidentinio" skandalo apkaltinta prezidento bendražygė 
A t k e l t a iš 1 ps l . 
Politinis nestabilumas. Su
griautas šalies įvaizdis pasauly
je". Štai toks D. Kutraitės-Gied-
raitienės darbo prezidento R. 
Pakso komandoje rezultatas, ra
šo dienraštis. 

Skandalą sukėlė įtarimai, 
kad kai kurie prezidento aplin
kos atstovai turi galimų ryšių 
su nusikaltėliais, kurie mėgina 
daryti įtaką Prezidentūrai. 

J . Borisovo ir D. Kutraitės-
Giedraitienės konfliktas į viešu

mą iškilo dar kovo pradžioje. 
Tuomet apie jį prabilo pati pre
zidento patarėja. 

Tomis dienomis įmonės 
„Avia Baltika" vadovas neretai 
apsilankydavo Prezidentūroje, 
be ki ta ko, ir pas nacionalinio 
saugumo patarėją Remigijų 
Ačą. 

J . Borisovas tada aktyviai 
siekė sustiprinti savo pozicijas 
Prezidentūroje, o ka r tu apriboti 
D. Kutraitės-Giedraitienės įta
ką R. Paksui. 

Pasak dienraščio, ypač dide
lė į tampa ta rp verslininko ir pa
tarėjos kilo po to, kai buvo pa
reikšta , jog bus atsisakyta Ru
sijos viešųjų ryšių firmos „Al-
max", kurią siūlė J . Borisovas, 
paslaugų. 

Per išs lapt intą telefono 
pokalbį J . Borisovas ,,Almax?' 
atstovei iš Maskvos Anai Za-
tonskajai teisinasi ir skundžia
si, kad nevykdoma su Preziden
t ū r a prieš rinkimus sudaryta 
su ta r t i s . :nes KonniKias } viešu- Ką «.. r a s s u i . su ta r t i s . 

R. Paksas prašo įvertinti, ar nepažeistas jo imunitetas 
A t k e l t a iš 1 psl. 
konstitucinių teisių ir laisvių 
apsaugą vykdant operatyvinę 
veiklą bei šios veiklos atitikimą 
Lietuvos Konstitucijai. 

Dienraštyje „Lietuvos ry
tas" trečiadienį atpasakojamas 
R. Pakso pokalbis su „Restako" 
vadovu Algirdu Drakšu. Pokal
byje netiesiogiai patvirtinama, 
kad yra susitarimas tarp R. 
Pakso ir jo rinkimų kampanijos 
rėmėjo Jurijaus Borisovo. 

Generalinis prokuroras An
tanas Klimavičius antradienį po 
susitikimo su prezidentu pa
reiškė, jog slapta darytas po
kalbis, kuriame skamba prezi

dento balsas, turėjo būti nedel
siant sunaikintas . Trečiadienį 
A. Klimavičius teigė, jog proku
ra tūra šio įrašo neturi ir pati 
negali jo sunaikinti . 

Prezidentūros į tariamų ry
šių su tarptaut inia is nusikal
tėliais skandalą t ir ianti parla
mentinė laikinoji komisija ant
radienį pavedė Generalinei pro
kura tūra i ir Valstybės saugumo 
departamentui nenaikinti jokių 
įrašų be šios komisijos sutikimo. 

Operatyvinės veiklos įstaty
mo 6 straipsnis numato, kad 
draudžiama taikyti operatyvi
nes priemones tik prieš prezi
dentą. Į operatyvinių priemonių 

kategoriją įeina slaptas pokal
bių telefonu klausymasis, slap
ta pata lpų apžiūra ir pan. 

Teisininkai nesutaria, ka ip 
suprast i šią įstatymo nuostatą. 
Visi pripažįsta, kad draudžiama 
sankcionuoti prezidento telefo
no klausymąsi, tačiau nesuta
riama, kaip turi elgtis slapto
sios tarnybos, kai klausomasi 
ki to žmogaus, skambinančio 
prezidentui, pokalbis. 

Konstitucijoje sakoma, kad 
prezidento asmuo neliečiamas: 
kol eina savo pareigas, jis negali 
būti suimtas, pa t rauktas bau
džiamojon ar administracinėn 
atsakomybėn. 

Į kontrabandines operacijas įs ivėlė ir kai kurie valdininkai 
Atke l t a iš 1 psl . 
nekvietinėti generalinio proku
roro ir Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko ir nedaryti spaudi
mo komisijai. 

„Pavyzdžiui, Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas abejoja, a r 
mūsų kryptys yra geros, ar blo
gos. Tai yra ne jo ūkis , todėl jo 
komentarai yra neleistini. J i s 

gali abejoti, ar teisėjai gerai, a r 
blogai dirba", pažymėjo komisi
jos vadovas A. Sakalas. 

Slapta įrašytas prezidento pokalbis nebus v ieš inamas 
Atke l t a iš lps l . 

Pasak A. Sakalo, sutarta su 
prokuratūra dėl to „bendradar
biauti geranoriškai", tariantis 
su ja dėl informacijos paviešini
mo. 

Aukščiausiojo Teismo (AT) 
pirmininkas Vytautas Greičius 
po susitikimo su prezidentu Ro
landu Paksu trečiadienį sakė, 
kad slapta daryti prezidento po

kalbių telefonu į rašai , jok iu 
būdu" negali būti viešinami ir 
juos reikėtų sunaikinti . 

„Operatyvinės veiklos įsta
tymas reglamentuoja, kad tele
foninių pokalbių pasiklausymas 
negali būt i ta ikomas preziden
tui ir tos nuostatos turi laikytis 
visi — ir pareigūnai, ir politi
kai", sakė V. Greičius. 

AT pi rmininko te igimu, 

Valstybės vadovo vizitas į Iraką 
numatomas kitą savaitę 

Atke l t a iš 1 psl . 
šiuo metu laukiama, kada Lie
tuvos prezidento kelionei „žalią 
šviesą" įjungs Jungtinės Valsti
jos. 

BNS šaltinių teigimu, į Ira
ką prezidentas vyks lydimas pa
tarėjo A. Medalinsko ir dar ke
lių asmenų. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius, paklaustas, 
ar lydės prezidentą kelionėje į 
Iraką, sakė to negalįs nei pa
tvirtinti, nei paneigti, nes ke

lionės da ta dar nepatvir t inta. 
R. Pakso vizitas į Iraką pla

nuotas anksčiau, tačiau lapkri
čio pradžioje įsiplieskus skan
dalui dėl į tariamų prezidento 
aplinkos ryšių su tarptaut inia is 
nusikaltėliais, kai kurie poli
tikai ragino R. Paksą laikinai 
atsisakyti visų užsienio vizitų, 
kol skandalas bus išt ir tas. 

Šiuo metu Irake, ta rptau
tinėse taikos stabilizavimo pajė
gose, tarnauja 100 karių iš Lie
tuvos. 

bandymas apeiti šias nuosta tas 
a iškinant tuo, kad pasiklauso- ! 
ma kitų asmenų, kurie skambi
na prezidentui, pokalbių telefo- [ 
nu, yra įstatymo pažeidimas. 

„Jei žinoma, kad preziden- ! 
t a s gali kalbėti su asmeniu, ne
būt ina pasiklausyti prezidento | 
telefono pokalbio", sakė V. Grei- j 
čius. 

* N u o š ių m e t ų p r a d ž i o s 
S e i m a s u ž s i e n i o k e l i o n ė m s 
išleido daugiau nei 1.5 milijono 
litų, kurių didžioji dalis — 1 
mln. 93,000 litų — išleista par
l amenta rų komandiruotėms į 
užsienį. Brangiausiai iš visų 
t a rp t au t i n io pa r lament in io 
bendradarb iav imo s t r u k t ū r ų 
kainavo Europos Tarybos Par
lamentinė Asamblėja. Lietu
vos par lamentara i , važinėdami 
į jos posėdžius, išleido 182,000 
litų. 142,000 litų išleista vyks
tan t į Europos Konventą, kur 
diskutuota dėl Europos Sąjun
gos konstitucinės sutart ies. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

O a k Lavvn i š n u o m o j a m a s 
4 mieg. n a m a s . 
Arti mokyklos. 

Te l . 708-289-8577; 
708-423-4761. 

PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindvs. dažvmas-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor CON5TRUCTI 

312-388-8088; 
773-581-5920 

RUCTION 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chcago, IL 60629 
Prekyba, instaiavinas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

775-778-4007 
773-531-1833 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
AUFOMOBSm NAMU, SVEKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUDMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalingas asmuo darbui raštinėje. 
Kalbėti angliškai, turėti kompiuterio 
pagrindus ir legalius dokumentus. 

Reziume siųsti faksu: 773-585-8284 
arba paštu: Draugas (raštinė),4545 

W. 63 Str., Chicago, IL 60629. 

Moteliui Floridoje reikalingas 
menedžeris/ė. Darbas vakarais ir 

savaitgaliais. 
Aprūpiname gyvenamuoju plotu. 

Tel. 1-386-409-8265 
www.joe2ray@yahoo.com 

Live-in Nanny in Glencoe. 6 days 
$540. Mušt speak English. U.S. 
references and experience with 

newborns. 
847-331-3304. Five Diamond 

Agency for Nannies. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai . 

Tel. 630-305-0022, 
fax 630-637-9557. 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIIĮ DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ iŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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ĮVAIRUS 
* Moter is gali pakeist i bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 773-
863-8473. 
* Moter i s ieško darbo pri
žiūrėti senus žmones, tvarkyti 
namus ir gali gyventi kartu. 
Siūlyti įva i r ius va r i an tu s . 
Tel. 708-233-6925. 
* Moter is , tu r in t i žalią kortą, 
vairuojanti automobilį , mini
mali anglų kalba, ieško bet 
kokio darbo, a rba pe rka Chi
cago Ridge a r aplinkiniuose 
rajonuose. Tel. 708-422-3004. 
* Ieškau žmogaus, gyvenančio 
Wisconsin , kur i s leistų vieną 
kartą pasinaudoti adresu ar 
išnuomotų kambar į . Gerai at
silyginsiu. Tel. 630-688-3306. 
* 23 m. mergina ieško pasto
vaus darbo su gyvenimu arba 
gali pastoviai pake i s t i , iš
skyrus šeštadienį ir sekma
dienį. Turi rekomendaci jas , 
kalba angliškai. Tel. 630-688-
3306. 
* Moter is , tu r in t i žalią kortą, 
rekomendacijas, automobilį , 
ieško darbo su grįžimu namo. 
Tel.708-227-7810. 708-227-7798. 
* A r c h i t e k t ė , t u r i n t i žalią 
kortą, patirtį interjero srityje. 
ieško darbo, susijusio su spe
cialybe. J e igu k a s padėtų 
į s i d a r b i n t i - a t s i l y g i n s i u. Tel. 
708-594-3942. 773-470-7395 

Ingrida arba Agnė. 
* Š e i m a ieško darbo k a r t u a r 
a tski ra i . Žalia korta. Tel.773-
807-1595. 
* 44 m . med. sesuo, tu r in t i 
masaž i s t ė s sertifikatą ir 22 
me tų darbo pat i r t į , ieško 
d a r b o pagyvenusių žmonių 
priežiūroje. Tel. 773-276-3640, 
781-738-6976. 

* I š n u o m o j a m a s vienam as
meniui kambarys su a t sk i ra 
vonia Lisle priemiestyje. Tel. 
(mob.) 630-292-9725. 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKĖJAI 

A t k e l t a i š 2 p s l . 
Andrius Anužis pažadėjo 

su jo štabu palaikyti ryšį. 
Kitas re ikalas - Šiaulių 

oro uosto p a n a u d o j i m a s 
NATO bazei. Lietuva dėjo pas
tangas, kad oro uos tas būtų 
panaudotas kaip komercinis 
punktas , bet nieko iš to ne
išėjo. Kaip žinome, oro uostą 
perėmė Lietuvos k r a š t o ap
saugos ministerija. Liuda Ru-
gienienė per Algimantą Gečį iš 
Lietuvos buvo gavusi brošiū
rėlę apie Šiaulių oro uostą. J i 
buvo įteikta Kongreso nar iui . 
J i s tuo labai domėjosi ir sakė, 
kad Amerika planuoja keisti 
savo bazių t ink lą bei ka
r iuomenės i šdės tymą Euro
poje. Reikia t ikėt is , kad tokiu 
būdu mes p r i s idės ime , kad 
Šiaulių oro uostas bus panau
dotas NATO bazei ir a tneš 
Lietuvai ekonominės naudos . 
Būtų gerai, kad Lie tuva pa
ruoštų daugiau tokių brošiū
rėlių, ku r i a s b ū t ų ga l ima 
įteikti ir kitiems JAV Kong
reso nar iams. Andr ius Anužis 
tuo reikalu teiks informaciją 
Kongreso nario š tabui . 

Trečias re ika las , apie kurį 
ka lbė jomės , t a i „Laisvosios 
Europos" radi jo p r o g r a m ų 
rėmimas . Nor s t a s rėmimas 
yra p r a t ę s t a s v iener iems me
t ams , a i šk inome, kad Lietu
voje pe rduodamos žinios per 
CNN yra p r i s t a tomos europie
t iška versija ir n e g a u n a m a s 
visas va izdas . Kongreso narys 
pažadėjo p a r a m o s re ika lą 
peržiūrėt i . 

Bend rose p a s t a b o s e J o e 
Knollenberg pagyrė l ietuvius, 
kad j ie v ieningai laikosi poli
t inių pozicijų, nes susiskaldy
mas , kaip y r a kitose grupėse, 
kenkia . Paminėjo , kad Lietu
va, v iena p i rmųjų išėjusi į 
pagalbą J A V ir pas isakius i už 
kovą su t e r o r i z m u Afganis
t ane , I r a k e ir k i t u r , nebos 
pamirš ta . 

Darba i d a r nesibaigė. Lie
tuva i d a r r e ik i a m ū s ų pa
ramos. Reik ia t ikėt is , kad ir 
k i t i p a s e k s m ū s ų pėdomis . 
Visi k a r t u d i rbdami , pagerin
sime Lietuvos ir mūsų tau
tiečių gyvenimą. 

J o n a s U r b o n a s 

Memmingeno gimnazijos bendraklasei 
A t A 

LEONIDAI KIRKUTEI 
KAZĖNIENEI 

m i r u s , n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e j o s v y r ą G E D I 
M I N Ą , d u k t e r į R A M U N Ę , s ū n ų K Ę S T U T Į s u 
š e i m a , k i t u s g i m i n e s i r a r t i m u o s i u s . 

L i ū d i m e n e t e k ę m i e l o s j a u n y s t ė s d r a u g ė s . 

Rita Ačaitė-Slapšienė 
Danutė Andrašiūnaitė-Petronienė 

Laima Braziulevičiūtė-Jarašiūnienė 
Irena Daniuseuičiūtė-Kirkuvienė 

Marytė Kušeliauskaitė-Barzdienė 
Angelė Matulevičiūtė-Karnienė 

Vytautas Matulionis 
Algis Zalnieriūnas 

A f A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

KIRKUTEI 

į A m ž i n u o s i u s D a n g i š k o T ė v o n a m u s i š ė j u s , g i 
l i a m e l i ū d e s y j e l i k u s i e m s v y r u i G E D I M I N U I , 
d u k r a i R A M U N E I , s ū n u i K Ę S T U Č I U I , b r o l i u i 
L I U D U I , j ų š e i m o m s i r k i t i e m s g i m i n ė m s b e i a r 
t i m i e s i e m s , r e i š k i a m e n u o š i r d ž i a u s i ą u ž u o j a u t ą 
i r d a l i n a m ė s š i o s d i d ž i o s n e t e k t i e s s k a u s m u . 

Jonas ir Vanda Stankai 

A t A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

i š k e l i a v u s į A m ž i n y b ę , j o s l i ū d i n č i a m v y r u i 
G E D I M I N U I , d u k r a i R A M U N E I , s ū n u i K Ę S T U 
Č I U I , b r o l i u i L. K I R K U I , k i t i e m s g i m i n ė m s , 
r e i š k i a m e gi l ią u ž u o j a u t ą i r l i ū d i m e k a r t u . 

XII Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
organizacinis komitetas 

A t A 
v.s. fil. RAMINTAI MOLIENEI 

mirus, jos vyrą v.s. fil. PETRĄ MOLJ, dukteris 
su šeimomis, brolį v.s. VAIDEVUTI MANTAU-
TĄ bei kitus artimuosius, giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime Jūsų skausmo valandoje. 

Lietuvių Skautų Sąjunga 

http://www.joe2ray@yahoo.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE IŠKILMINGAI ĮTEIKTA DR RAZMOS 

„Draugo" svečiai - dr Jonas Valaitis, LF Mokslinės medicinos premijos 
skyrimo komisijos koordinatorius (kairėje), ir prof. Arimantas Dumčius, 
LF premijos laureatas . Jono Kuprio nuotr. 

Lapkričio 22 d., 5 v.v., 
Jaunimo centro kavinėje Ame
rikos lietuvių gydytojų sąjun
ga rengia susitikimą su prof. 
dr. A. Dumčiumi - kardiologu, 
Lietuvių fondo paskirtos dr. A. 
Razmos vardo premijos laure
atu, Kauno miesto savivaldy
bės tarybos nariu, Sveikatos 
komiteto piiroininku. Bus rodo
mas videofilmas apie Kauno 
Medicinos universiteto kardio
logijos skyriaus darbus. 
Kviečiame dalyvauti. 

Visi, mėgstantys liaudies 
dainas, šokius ir žaidimus, 
kviečiami į folkloro vakaronę 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje lapkričio 15 d., šeš
tadienį, nuo 6 iki 9 v.v. Vaka
rą ves folkloro klubas „Kūmu-
žėliai", jiems talkins kaimo 
kapela „Sodžius", ansamblis 
„Gabija" ir kt. muzikantai. 
Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd„ Čikaga. Telefo

nas pasiteiravimui: 773-582-6500. 

Jau praėjo 10 metų, kai 
mirė žurnalistas Vladas Butė
nas. Šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos Čikagoje, Tėvų jė
zuitų koplyčioje (5620 So. 
Claremont St.), sekmadienį, 
lapkričio 16 d. 10 v. ryto. 

Kun. Antanas Gražulis, 
SJ, lapkričio 16 d., 1 v.p.p., šv. 
Mišias aukos Šv. Onos baž
nyčioje Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuviams. 

Marąuette Parko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje lapkričio 15 
d., šeštadienį, 5 vai. Mišiose 
giedos Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos choras. Kvie
čiami ir Švč. M. Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo, Šv. Anta
no parapijų ir Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos 
chorai. 

„BRIAN D. SLAVĖNO AUKA NEBUVO 
BEPRASMĖ..." 

Redakcijoje apsilankiusi 
žuvusio Irake Brian D. 

Slavėno (Slavėno) teta, moky
toja ir bažnyčios diakone. 
Erika Brooks pasidalino savo 
prisiminimais apie Brian. 

Genoa, Illinois valstijoje, 
yra ta vieta, kur gimė Brian. 
Išaugo, praleido vaikystę, 
baigė gimnaziją. Dabar jo 
kūnas amžinam atilsiui grįžo 
namo, į Genoa. 

Visa Slavėnų šeima —ka
rininkai. Tėvas Ronald Slavė
nas buvo parašiutininkas. 
Brolis Eric tarnavo JAV armi
joje Grenadoje. Marcus Sla
vėnas 1991 m. dalyvavo ope
racijoje „Dykumos audra", kai 
tarptautinės koalicijos pajė
gos sustabdė Irako įsiveržimą 
į Kuwait. O Brian, jauniau
sias sūnus Slavėnų šeimoje. 
visada norėjo būti lakūnu. 
Baigęs inžineriją universitete, 
įstojo į JAV armiją, kur jam 
pasiūlė išmokti pilotuoti ka
rinį sraigtasparnį. Balandžio 
mėnesį, gavęs paskyrimą į 
Irako karo zoną. nesudvejojo. 
Brian sakė: „Noriu tarnauti 
Amerikai, kol neturiu šeimos, 
važiuosiu atlikti savo parei
gos". 

šių metų lapkričio 4 die
ną Irake buvo numuštas JAV 
kariuomenės sraigtasparnis, 
kurį skraidino Brian. Jis žuvo 
kartu su 16 kitų įgulos narių. 

Prieš kelias dienas Erika 
Brooks gavo Brian laišką, de
ja, pomirtinį. Jame Jungtinių 
Amerikos Valstijų karys, at
liekantis savo pareigą Irako 
kare, rašė: „Irake viskas susi
tvarkys, manau, iki balan
džio. Žmonės galės atsikvėpti, 
pradėti tvarkytis taikiai ir 
demokratiškai. Mes esame 
čia, kad padėtume jiems..." 

Brian Slavėnas buvo ne
paprastas žmogus. Dėl aukšto 
ūgio buvo vadinamas „geruo
ju milžinu", jautrus, protin
gas, atidus aplinkiniams, 
stengėsi domėtis viskuo, mo
kosi skambinti pianinu. Meilę 

Brian D. Slavėnas. 

muzikai paveldėjo iš muziko 
dėdės Vlado Jakubėno. 

Asmeninio skausmo ir ne
tekties valandą supratimas, 
kad Brian žuvo dėl kilnaus 
tikslo Amerikai sudėtingu lai
kotarpiu, įprasmina jo auką. 
Mes didžiuojamės Brian, sakė 
Erika Brooks. Norisi, žinoma, 
kad visur būtų demokratija. 
Mūsų vaikų aukos mums vi
siems labai skausmingos. Šis 
karas sudėtingas reiškinys, 
tarp mūsų tautų yra kultūri
nis ir religinis nesusivokimas, 
lieka tik klausimas: ar mes 
tikrai darom gerą darbą? 

Brian Slavėnas laidoja
mas ketvirtadienį, lapkričio 
13 dieną, 11 v.r. iš Faith 
United Methodist Church, 
325 S. Stott St., Genoa, II. 

Kalbėjosi Vitalija 
Pulokienė 

Lietuvių fondo, dr. Anta
no Razmos vardo moks
linės medicinos premija, 

paskirta Kauno Medicinos 
universiteto Kardiochirur
guos klinikos profesoriui, 
Biomedicininių tyrimų insti
tuto širdies ir kraujagyslių 
chirurgijos laboratorijos vado
vui, prof. Arimantui Dumčiui, 
iškilmingai įteikta šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lietuvių fondas, įsteigęs 
šią premiją, įkurtas 1960 m. 
Vieno iš LF steigėjų (iš viso jų 
buvo keturi - dr. Antanas 
Razma, Alicija Rūgytė, dr. 
Rimvydas Sidrys ir Jonas 
Pabedinskas), dr. A. Razmos 
nesvyruojantis nusistatymas 
pagrindiniais fondo struktū
ros ir veiklos klausimais buvo 
nepalenkiamas. Ne vienas 
stebėjosi ir siūlė atsisakyti iliu-
zijų„sukaupti milijoną dole
rių", tačiau, aukos fonde 
kaupėsi. Pagrindinis kapita
las buvo neliečiams ir tik 
pajamų panaudojimas lietu
vybės reikalams, anot J. 
Pabedinsko, buvo magiška 
jėga renkant aukas. 

Reikšmingas buvo ir ži-
niasklaidos palaikymas. Tuo
metinis „Draugo" redaktorius 
kun. P. Garšva, kun. Rim
šelis, A. Baronas, vėliau A. 
Butėnas, A. Juodvalkis nuolat 
teigiamai rašė apie fondo tiks
lus ir galimybes. Juolab fondo 
skiriami pinigai buvo skirsto
mi lietuvybės misijai išeivijoje 
išsaugoti: lietuviškoms mo
kykloms išlaikyti, lietuviškai 
spaudai paremti bei kul
tūrinėms apraiškoms. 

Prieš keletą metų LF 
Garbės komitete buvo iškelta 
idėja įsteigti premiją, 
analogišką Nobelio premijai. 
Ją skirti buvo numatyta 
asmenims ar organizacijoms, 
vykdžiusioms ypatingą veiklą 
ar darbus švietimo, mokslo, 
kultūros ir visuomeninės 
veiklos srityse Lietuvoje ar 
užsienyje. LF narių suvažia
vimas 2000 m. tai idėjai pri
tarė ir buvo paskirta pirmoji 
25,000 dol. premija švietimo 
reikalams. Premija buvo 
pavadinta Lietuvių fondo 
steigėjo dr. Antano Razmos 
vardu. 

Šiais metais Lietuvių 
fondo dr. Antano Razmos 
vardo mokslinės medicinos 
premija - 25,000 dol. — 
paskirta A. Dumčiui. Tiks
liau, galima premijos paskir
tis — KMU įrengti modernias 
eksperimentines operacines, 
numatytose patalpose moko-
majame-laboratoriniame kor
puse (Eivenių g. 4). KMU 
vadovybė ir laboratorijos ko
lektyvas pritaria, kad premi
jos lėšos būtų naudojamos 
eksperimentinių operacinių 
projektui įgyvendinti. 

Prof. hab. dr. Arimantas 
Dumčius vadovauja labora
torijai nuo pat jos įkūrimo 
1979 m. Klinikinės mokslinės 
laboratorijos darbo pastan
gomis Kaune plačiai įdiegta 
išeminės širdies ligos chi
rurgija, vykdomi svarbūs 
mokslo tyrimai, č i a buvo 

parengti pagrindiniai specia
listai šiuolaikinei Kauno 
širdies chirurgijai - širdies 
chirurgai, anesteziologai-
reanimatologai, intervenci
niai kardiologai, dirbtinės 
kraujo apytakos specialistai. 
Atliktos sudėtingos širdies 
operacijos. 2001 m. laboratori
jos ir klinikos bendradarbiai 
Kaune atliko pirmąją širdies 
persodinimo operaciją. Labo
ratorijos eksperimentiniai 
darbai cituojami pasaulio 
medicinos spaudoje. 

I Pasaulio lietuvių centre 
vykusį iškilmingą vakarą bei 
premijos įteikimą atvyko pats 
profesorius hab. dr. A. 
Dumčius, atvežęs pademonst
ruoti ir mokslinių darbų paro
dėlę. 

Arimantas Dumčius 1959 
m. baigė Kupiškio vidurinę 
mokyklą- sidabro medaliu. 
1959 - 1965 m. mokėsi KMI 
gydomajame fakultete. Baigęs 
mokslus dirbo Kauno respub
likinės ligoninės chirurgu, 
KMI chirurgijos asistentu, 
nuo 1977 m. docentu, nuo 
1986 m. profesoriumi. 1993 -
94 m. IŠL chirurgijos klinikos 
vadovas. 

A. Dumčius yra išspausdi
nęs 300 medicinos mokslinių 
straipsnių, yra dviejų knygų 
bendraautorius, įdiegė 18 
išradimų, 58 racionalizacinius 
pasiūlymus, parengė 14 meto
dinių nurodymų gydytojams. 
Vienas iš Lietuvos gydytojų 
sąjungos ir „Medicinos" žur
nalo atkūrimo iniciatorių, 
Lietuvos piliečių chartijos 
medicinos reformų klubo 
pirmininkas. 

Nuo Lietuvos Atgimimo 
pradžios nepertraukiamai da
lyvauja visuomeninėje-politi-
nėje veikloje, Kauno sąjūdžio 
tarybos narys, Lietuvos są
jūdžio II Seimo narys, nuo 
1991 m. iki šiol Lietuvos žmo
gaus teisių gynimo asociacijos 
pirmininkas, Lietuvos žmo
gaus teisių centro narys. Šiuo 
metu prof. A. Dumčius ak
tyvus NATO ir eurointegraci-
jos rėmimo bei ES ateities 
Lietuvos forumo Kauno ap
skrities tarybos pirmininkas. 
Lietuvos tautinės inteligenti
jos konferencijų Kaune orga
nizatorius ir leidinio „Lietu
vių tauta ir pasaulis" redakto
rius ir sudarytojas. Premijai 

Maironio lituanistinės mokyklos 
mokinių padarytą dovaną Lietuviu 
Kiliui ir Tarybos pirmininkui Anta 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS LAIVU 
PRIIMAME NU 

LAPKRIČIO 12 DIENOS 
LĖKTUVU —IKI 

GRUODŽIO 5 DIENOS 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624 
Siaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 

T E L 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 



MEDICINOS PREMIJA IR STIPENDIJOS STUDENTAMS 

Padėkos žodžiai Alei Razmienei, užbaigus 20 m. tarnybą Lietuvių fondo vedėjos pareigose. Iš kairės: Tarybos 
pirm. dr. Antanas Razma, A!ė Razmienė. LF administratorius Ramūnas As t rauskas ir Valdybos pirm. Povilas 
Kilius. Nuotraukos Vytauto J a s i n e v i č i a u s . 

Lietuvių fondo pokylyje. Iš kaires sėdi: Alė Razmienė, Rūta Kilienė, Asta Kleizienė; stovi: Povilas Kilius, dr. 
Gediminas Balukas, Algirdas Ostis, Mokslinės medicinos premijos l au rea tas prof. dr. Ar imantas Dumčius, 
Regina Ostienė. dr. Jonas Valaitis, Vaclovas Kleiza ir dr. Antanas Razma. 

prof. A. Dumčių pristatė 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Kauno 
skyrius. 

Lietuvių fondo premijos ir 
stipendijų teikimo vakarą iš
kilmingai pradėjo LF prezi
dentas Povilas Kilius. Lietu
vos Respublikos generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius pagerbė Lie
tuvių fondo atliekamą darbą 
lietuvybės išsaugojimui. 

direktorė Audrone Elvikienė įteikia 
i fondo Valdybos pirmininkui Povilui 
nui Razmai LF pokylyje. 

palaikymui ir puoselėjimui. 
Dr. J. Valaitis pakvietė 

Mokslinės medicinos premijos 
komisijos pirmininkę Dainą 
Variakojis trumpai papasa
koti apie šios premijos taisyk
les ir atrankos metodus. 
Mokslinės medicinos premijai 
gauti buvo atsiųstos 9 pa
raiškos, - sakė Daina Varia
kojis. Didelių pastangų ir lai
ko reikėjo pateiktas paraiškas 
perskaityti, išnagrinėti ir įver
tinti. .Nuspręsta, jog KM L" 
Kardiologijos klinikos profeso
rius, vadovaujantis Biomedici-
ninių tyrimų instituto širdies 
ir kraujagyslių chirurgijos la
boratorijai, A. Dumčius at
lieka svarbius eksperimen
tinius darbus, plačiai įdiegia
mus medicinos praktikoje. 
LF premijų teikimo komisi
ja vienbalsiai premiją sky
rė šiam moksl ininkui . 

Be šios premijos, Lietuvių 
fondas paskyrė art i 100 
stipendijų studentams. Sigita 
Balzekas išvardijo 17 studen
tų, atvykusių į iškilmingą va
karą atsiimti paramos čekių. 
O lietuviško švietimo Ame
rikoje atstovė, Lemonto Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
direktorė Audronė Elvikienė 

įteikė dr. A. Razmai didelę 
pieštą sėklą, simbolinę jauno
sios kartos išraišką, išaug
siančią į gražų lietuvišką tau
tinį žiedą. 

Garbinga ir reikalinga pa
rama nebūtų galima be gau
saus Lietuvių fondo narių bei 
rėmėjų palaikymo. Dr. A. Raz
ma padėkojo susirinkusiems 
atliekant svarbią misiją lietu
vių visuomenės labui. Lietu
vių fondo taryba gėlėmis ir 
nuoširdžia padėka už ilgametį 
nenuilstamą darbą fondo 
administracijoje, dėkojo Alei 
Razmienei, nusprendusiai per
duoti šias pareigas ir pasi
t raukt i užsitarnautam poil
siui. Ramūnas Astrauskas, pe
rėmęs administratoriaus pa
reigas šioje atsakingoje insti
tucijoje išreiškė Alei Raz
mienei nuoširdžią padėką ir 
įteikė puokštę gėlių. 

Gausus atsilankiusiais Lie
tuvių fondo pokylis po iškil
mingos dalies prapliupo muzi
ka ir šokio sūkuriu, į kurį, 
tikėkimės, įsisuks ir jauni
mas, kad dar ilgai tęstųsi 
lietuviams svarbi paramos 
tradicija. 

Vitalija Pulokienė 

SKELBIMAI 
• Lietuvių fondui va

jaus proga aukojo: po $250 
Viktorija Joga ir Donatas 
Empakeris, dr. Vacys ir dr. 
Augusta Šauliai, po $200 dr. 
Kazys ir Marija Ambrozaičiai. 
Stanley ir Sigita Balzekai. dr. 
Meilutė Biskienė, dr. Antanas 
ir Alė Razmai, dr. Vytautas ir 
Aldona Urbai, Antanas ir 
Viktorija Valavičiai, $120 
Viktoras ir Milda Šatai, po 
$100 Walter Gedgaudas, Ed
vinas ir Dalia Giedrimai, Vy
tenis Kirvelaitis, Marius ir 
Mary Kriaučiūnai, Justinas ir 
Danute Prasauskai, Kazys 
Škirpa ir daugelis mažesnes 

sumas. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame ir prašome toliau 
remti Lietuvių fondą, aukas 
siųsti 14911 127th St., 
Lemont, IL 60439. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

,DRAUGO" SKELBIMAI 
Tel. 1-773-585-9500 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
I Jetuva bei visu pasauliu! 


