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Laikinasis premjeras mielai taptų nuolatiniu 

Prezidentas Valdas Adamkus (k) Zigmantą Balčytį paskyrė laikinuoju premjeru. 
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) — bės vadovu, jei tik gautų tokį pasiū-
Laikinuoju premjeru paskirtas lymą. 
socialdemokratas finansų ministras „Manau, reikia atvirai sakyti, 
Zigmantas Balčytis sutiktų tapti ir jog jei būtų pasiūlyta, iš tikrųjų pri-
nuolatiniu keturioliktosios Vyriausy- imčiau tokį pasiūlymą", — po ketvir

tadienį vykusio susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi sakė Z. Bal
čytis. 

Siame susitikime siūlymo tapti 
premjeru jis negavo. 

Ketvirtadienį V. Adamkus pri
ėmė socialdemokrato Algirdo Bra
zausko Vyriausybės atsistatydinimą 
ir pasirašė dekretą, kuriuo pavedė 
Z. Balčyčiui laikinai eiti premjero 
pareigas. 

Pats A. Brazauskas, įteikęs pre
zidentui atsistatydinimo pareiški
mą, užsiminė, kad galimas jo įpėdi
nis ministro pirmininko pareigose 
galėtų būti Z. Balčytis. 

Gegužės pabaigoje prezidentas 
pavedė Z. Balčyčiui laikinai eiti ir 
socialinės apsaugos ir darbo minis
tro pareigas. Sis postas liko laisvas 
po to, kai Naujoji sąjunga nutarė pa
sitraukti iš valdančiosios koalicijos 
bei atšaukti savo deleguotus minis
trus. 

Paklaustas, ar spės vadovauti 
visai Vyriausybei bei dar dviem mi
nisterijoms, Z. Balčytis tvirtino, kad 
„yra specialistai, valstybės tarnybos 
pareigūnai, kurie išmano savo dar-

Seimas pr i tarė 
„Mažeikių 

naftos" 
pardavimui 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) — 
Seimas ypatingos skubos tvarka 
ketvirtadienį patvirtino keturis su
tarčių su Lenkijos naftos susivieniji
mu „PKN Orlen" dėl „Mažeikių naf
tos" akcijų pardavimo projektus. 

Už „Mažeikių naftos" akcijų 
pardavimo sutarčių pagrindines 
nuostatas balsavo 97 Seimo nariai, 
prieš — 1, o susilaikė 7 parlamenta- • 
rai. 

Seimas pritarė 30.66 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų pirkimo ir par-
davimo, Akcininkų, Vyriausybės 10 
proc. akcijų opciono sutarčių projek- ; 
tams ir 1999 bei 2002 metų sutarčių 
nutraukimo aktui. 

Laikinasis ūkio ministras Kęs
tutis Daukšys tvirtino pasirašysiąs 
sutartis su „PKN Orlen", jeigu bus 
įgaliotas. Jis mano, kad sutartys ga
lėtų būti pasirašytos kitą savaitę, 
nes tada į Lietuvą atvyksta lenkų 
bendrovės atstovai. 

Premjero patarėjas Saulius Spė-
čius sakė, kad sutartys tikriausiai 
bus pasirašomos kitą savaitę, tačiau 
neatmetė galimybės, kad tai bus pa
daryta ir šį penktadienį. 

Ūkio viceministras Nerijus Ei
dukevičius informavo, kad „Mažei
kių naftos" akcijų pardavimas Lie
tuvai kainuos apie 3 mln. litų — tiek 
bus sumokėta teisininkams. 

A. Brazauskas gyvens „kaip visi žmonės / / 

Vilnius , birželio 1 d. (BNS) — 
Atsistatydinęs iš premjero posto Al
girdas Brazauskas neketina likti po
litikoje ir ketina būti tiesiog pensi
ninku. 

„Aš bandžiau porą metų būti 
pensininku, man atrodo, kad pasise
kė. Tikiuosi, kad pasiseks ir dabar", 
— žurnalistams sakė 73 metų A. 
Brazauskas , ketvir tadienį įteikęs 
prezidentui savo ministrų kabineto 
atsistatydinimo pareiškimą. 

A. Brazauskas kartą jau trau
kėsi iš didžiosios politikos — 1998 
metų vasarį, baigęs penkerių metų 
prezidento kadenciją. Tačiau po tre

jų metų jis sugrįžo į politiką, tapęs 
su tuometine LDDP susivienijusios 
Socialdemokratų partijos vadovu. Po 
pusmečio A. Brazauskas tapo prem
jeru. 

Ketvirtadienį, oficialiai įteikęs 
prezidentui atsistatydinimo pareiš
kimą, jis teigė, kad „visada turi ką 
veikti gyvenime". 

„Tada dvejus metus būdamas 
pensijoje parašiau knygą, kurios da r 
iki šiol neišleidau, nes po to nebuvo 
kada ją pabaigti. Aš ją išleisiu", — 
pasakojo premjeras. 

Jis žadėjo užsiimti ir „ūkiniais 
darbais", Nukelta \ 6 psl . 

Netekome Dalios Tamulevičiūtės 
Vilnius , birželio 1 d. (BNS) — 

Vilniuje po sunkios ligos ketvirtadie
nio rytą mirė garsi Lietuvos teatro 
režisierė ir pedagogė Dalia Tamule
vičiūtė. 

65-erių režisierei prieš tris mė
nesius Šveicarijoje buvo atliktos dvi 
sudėtingos galvos smegenų krauja
gyslių operacijos. Praėjus savaitei, 
D. Tamulevičiūtę ištiko sunkios 
komplikacijos, iškilo rimtas pavojus 
gyvybei, tačiau medikų pastangomis 
pavyko įveikti krizę. 

Balandį karo aviatoriai D. Ta
mulevičiūtę parskraidino į Lietuvą. 

P e r 18 darbo metų Jaunimo 
tea t re režisierė sukūrė daugiau kaip 
30 įvairaus žanro įsimintinų spek
taklių. 1974-1989 metais buvo šio 
tea t ro vyriausioji režisierė. 

Dalia Tamulevičiūtė 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr 

2003 metais D. Tamulevičiūtė 
įvertina Vyriausybės premija už Lie
tuvos menui ir kultūrai reikšmingus 
darbus. 

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

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

bą, todėl darbai kaip vyko, taip ir 
vyks". 

Vyriausybei atsistatydinus, ne 
vėliau kaip per 15 dienų prezidentas 
teikia Seimui ministro pirmininko 
kandidatūrą. 

Po 2004 metais rudenį vykusių 
Seimo rinkimų suformuota koalicija 
pradėjo irti, kai balandžio viduryje 
iš jos pasitraukė Naujoji sąjunga, ir 
galutinai žlugo, kai Darbo partija 
nutarė atšaukti penkis jos deleguo
tus ministrus, Nukel ta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
•Ar yra iš ko rinktis? 
•Lietuviškos šakės. 
•Išeitis iš krizės. 
•Miežio grūdas. 
•Slėpingi sielos slėpiniai. 
• Pavojingiausias 
pasaulio automobilis. 
•Veiksmingai tobulinti 
seimūnų veiklą. 
•Nuo Kryžių kalno. 
•Sporto įvairybės. 
•Kviečia dalyvauti 
įdomiuose konkursuose. 
•„Žvilgsniai II". 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.703 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA 
SALFASS ŽAIDYNĖSE SPORTININKAI 

IŠSIDALINO APDOVANOJIMUS 

Įvairios sporto žinios 

ARTĖJA FUTBOLO 
PIRMENYBĖS 

Ilgai lauktas vienas didžiausių 
sporto pasaulio įvykių j au čia pat — 
Pasaulio futbolo pirmenybių daly
viai (32 komandos iš visų žemynų) 
jau renkasi į Vokietiją, kur vyks 
'„World Cup 2006" varžybos. 

Po daugybės atrankinių varžybų 
(jose dalyvavo ir Lietuvos futbolo 
rinktinė), laimingosios vienuolikės 
birželio 9 d. pradės paskutinį pir
menybių ratą, kuriame liepos 9 d. 
bus paaiškėjęs nugalėtojas. 

Burtų keliu 32 komandos yra 
padalintos į 8 grupes (nuo A iki G), 
turinčias po 4 komandas. Grupę A 
sudaro šeimininkai — Vokietija, 
Costa Rica, Lenkija ir Ekvadoras; 
grupėje E matome JAV, Italiją, Gha-
ną ir Čekiją. Kadangi kitų grupių 
sąrašas labai ilgas, jų nevardijame. 
Mus labiausiai domina E grupė, 
kurioje žaidžia amerikiečiai. 

Nepaisant, kad JAV FIFA len
telėje užima aukštą — 5-ąją — vietą 
(po Brazilijos, Čekijos, Olandijos ir 
Meksikos), amerikiečiams bus ne
lengva prasimušti į kitą ratą. Kaip 
matėme kontrolinėse rungtynėse, 
JAV rinktinė žaidė palyginti neįs
pūdingai. Per praėjusią savaitę 
draugiškose kontrolinėse rungty
nėse, vykusiose įvairiuose Amerikos 
miestuose JAV komanda pralaimėjo 
prieš Maroką 0:1 ir Latviją 1:0. Ka
dangi šios komandos yra vos vidu
tiniškos, tokie rezultatai nekelia op
timizmo. 

Pavyzdžiui, E. Hartford rung

tynėse gegužės 28 d. amerikiečiai 
prieš Latviją pelnė tik vieną įvartį, o 
daugiau tikrų progų kaip ir netu
rėjo. Pagal vertinimų lentelę, latviai 
yra 70-oje vietoje iš 205 valstybinių 
komandų (Lietuva stovi 93-ioje vie
toje). 

Birželio 12 d. JAV komanda Gel-
senkirchen mieste susitiks su Če
kija, kuri vertinimo lentelėje eina 
antrąja. Birželio 17 d. amerikiečiai 
varžysis su pirmojo dešimtuko at
stove Italija, o birželio 22 d. Nuren-
berge — su autsaidere — Ghana. 
Norint patekti į tolimesnį ratą, 
amerikiečiams gali prireikti 5 taškų, 
o tą pasiekti bus gana sunku. 

Rengėjai praneša, kad šiose pir
menybėse daug dėmesio bus kreipia
ma teisėjavimui. Yra paskirti 23 tei
sėjai iš 21 valstybės. Jauniausias — 
australas Mark Shield (32 m.), o vy
riausias — Valentin Ivanov, turintis 
netoli 45 m. Jie teisėjaus 64 pirme
nybių rungtynėms. 

Gaila, kad JAV spauda šiam 
svarbiam ir populiariausiam (iš
skyrus Ameriką) sportui neskiria 
dėmesio ir futbolą (čia vadinamą 
„soccer") stipriai nukonkuruoja beis
bolas bei amerikietiškas futbolas, 
kuris beveik niekur kitur pasaulyje 
nėra žaidžiamas. Tačiau JAV gyve
nantys futbolo entuziastai rungty
nes iš Pasaulio futbolo pirmenybių 
galės matyti per kabelinę televiziją, 
pradedant birželio 9 diena. 

E d v a r d a s Šula i t i s 

PAINIUS RUZEVICIUS 
LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Gegužės 19-21 d. Čikagoje vy
kusiose 56—osiose Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynėse sporti
ninkai iš įvairių JAV valstijų bei 
Kanados dėl apdovanojimų kovojo 
krepšinio ir kitų sporto šakų varžy
bose. 

Gausiausiai — 38 komandos iš 
22 lietuviškų sporto klubų — rung
tyniavo krepšinio aikštelėse. Stip
riausioje vyrų A grupėje visus var
žovus nugalėjo ir ketvirtą kartą iš 
eilės ŠALFASS turnyro nugalėtoja 
tapo Čikagos „Žalgirio" komanda, 
finale 82:62 įveikusi „Lituanica" I 
komandą. Pakeliui į finalą žalgi
riečiai įveikė Toronto „Vytį", Čika
gos „Kretingą" ir „Lituanica" II ko
mandą. Treti šiose varžybose liko 
Toronto „Vyties" krepšininkai. 

Pirmąjį kartą taurę nugalėto
jams įsteigė Lietuvių fondas. Be to, 
žaidynių nugalėtojams atiteko ir 
šios organizacijos 1,000 dolerių pi
niginis prizas, kurį „Žalgiris" įteiks 
savo pasirinktai — Lemonte esan
čiai Maironio lituanistinei mokyklai. 
300 dolerių piniginį prizą, kurį 
įsteigė nekilnojamojo turto kom
panija „Tauras Mortgage", laimėjo 
taip pat „Žalgirio" komandos žaidė
jas Emigijus Lukošius, nugalėjęs 
kamuolio dėjimo iš viršaus rungtyje. 
Antras šioje rungtyje liko ir 150 
dolerių laimėjo daugkartinis pana
šių konkursų nugalėtojas ki tas 
Čikagos žalgirietis Egidijus Stanis-
lauskis, o trečiąją vietą ir 50 dolerių 
prizą iškovojo svečias iš tolimojo Los 
Angeles — „Bangos" atstovas Artū
ras Lazdauskas. Beje, šioje koman
doje rungtyniauja ir prieš keletą 
dienų CBS televizijos „Survivor" 
(„Išlikimas") nugalėtoju pripažintas 
Santa Monica gyvenantis Amerikos 
lietuvis Aras Baškauskas. 

B grupės vyrų varžybose stip-

K. MOTIEKAI — TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PRIZAS 
Gegužės 30 d. Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto (LTOK) Garbės 
teismo pirmininkui Kazimierui Mo
tiekai už nuopelnus Lietuvos olim
piniam judėjimui įteiktas Tarptau
tinio olimpinio komiteto prizas 
„Sportas ir bendruomenė". 

„Šiemet sukanka 15 metų, kai 
tapome visateisiais olimpinės šeimos 
nariais. K. Motieka buvo vienas iš 

reikšmingo olimpinio žygio variklių, 
— sveikindamas buvusį LTOK 
viceprezidentą sakė LTOK preziden
tas Artūras Poviliūnas. — Jo tvirtas 
charakteris paspartino sugrįžimą į 
olimpinę šeimą". 

„Nuo 1988 metų gruodžio, kai 
buvo atkurtas LTOK, sportas mano 
širdyje paliko gilų pėdsaką", — teigė 
K. Motieka. Jis pažymėjo, kad sporto 

LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas (kairėje) apdovanoja LTOK Garbės teismo 
pirmininką Kazimiera Mot ieka. Lmos Petrauskienės (Eita) nuotr. 

visuomenės atstovai 1988 metais 
buvo pirmieji, kurie išdrįso pasa
kyti, kad esame lietuviai. 

K. Motieka prisipažino, kad jį 
sujaudino šis apdovanojimas, tačiau 
nemanąs, kad jis yra vienintelis ver
tas šio prizo. 

A. Poviliūnas taip pat antradie
nį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
vyriausiajam treneriui Antanui Si-
reikai 50—mečio proga įteikė „Olim
pinę žvaigždę". (Elta) 

Lietuvos irkluotojams — 
pasaulio taurės varžybų 

auksas 
Gegužės 29 d. Vokietijoje pasi

baigusių pasaulio baidarių ir kanojų 
irklavimo taurės varžybų baidarių 
estafetės 4x200 m nugalėtojais tapo 
Lietuvos atstovai Egidijus Balčiū
nas, Alvydas Duonėla, Romas Petru
ką necas ir Vytautas VaiČikonis. 

Lietuviai finale distanciją įveikė 
per 2 mm 31.991 sek. ir 2.616 sek. 
aplenkė antrojoje pozicijoje likusia 
Vokietijos komanda. 

Trečioji vieta atiteko Rusijos 
atstovams atsiliko 2.8-^8 sek . o 
ketvirtoj: — Austrijos rinktinei 
(+11.158 sek.). 

Varžybose daiyvavo 16 koman
dų 'El ta) 

riausi iš 20- ies varžybas pradėjusių 
komandų buvo Čikagos „Kauno" 
krepšininkai, finale nugalėję taip 
pat čikagiečius „Lituanica" IV 
komandą 89:63. Trečią vietą užėmė 
„Lituanica" I komanda, o moterų 
krepšinio varžybas laimėjo Kanados 
lietuvaitės — Toronto „Vyties" ko
manda, finalinėje dvikovoje įveikusi 
Hamilton „Kovą" 53:45. Trečioje 
vietoje liko Čikagos „Baltijos" mo
terų krepšinio komanda. Taip pat 
kanadiečiai — Toronto „Aušra" nu
galėjo j aun ių „A" klasės krepšinio 
varžybose (iki 18 m.), kurie finale 
įveikė šeimininkų Čikagos „Litua
nica" II komandą 94:75. Trečią vietą 
šiame tu rnyre užėmė „Lituanica" I 
komanda. Visų varžybų finalai sek
madienį vyko naujojoje Pasaulio lie
tuvių centro salėje Lemonte, kurios 
oficialus a t idarymas įvyko praėju
sio mėnesio pabaigoje. 56-ąs ias 
ŠALFASS pirmenybes „Vėjų" mieste 
organizavo akademinis sporto klu
bas (ASK) „Lituanica" (pirm. Dona
tas Siliūnas) bei krepšinio klubas 
„Žalgiris" (prez. Svajūnas Masilio-
nis). Šių metų jauniausių Šiaurės 
Amerikos lietuvių kilmės krepši
ninkų (visų amžiaus grupių iki 16 
m.) čempionatas šį savaitgalį vyks 
Kanadoje, mūsų tautiečių „sostinė
je" Toronte. 
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JAV 
MetamsSI20.00 • 1/2 metų $65.00 

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

MetamsSI 35 00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuva: 

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

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

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68 00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakciIa@draugas.org . 

Administratorius 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8 3 0 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors skelbti 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopija 

El-paštas: 
'•astine'a>draugas org 

skelbimai^draugas org 
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LIETUVIŠK 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Senajame testamente yra pa
sakojama daug įvykių, apie žydų 
nukrypimus nuo Dievo mokymų. 
Štai vienas pavyzdys: „Kam nors at
našaujant auką, mėsai dar tebever-
dant, ateidavo kunigo tarnas su tri
šake rankoje ir smeigdavo ją į katilą, 
ar į katiliuką, ar į skardą, ar j puodą. 
Visa, ką tik šakė iškeldavo, kunigas 
sau pasiimdavo" (I Sam 2.13-14). Tai
gi prieš tris tūkstančius metų dvasi
ninkai grobdavo nuo Dievo, bet už to
kius ir panašius veiksmus žydai buvo 
nubausti išblaškymu po visą pasaulį. 

Lietuvoje į visuomeninio ir vals
tybinio turto katilus taip pat kaišiojo 
šakes visi tie, kurie tuos katilus pasiek
davo. O kad arčiau prisigrūstų, stum
dė vienas kitą, lindo pro Seimo, pro 
vyriausybės, pro valstybės instituci
jų duris. Katilus tuštino ne tik arti
mi, bet ir tolimesni. Štai V. Uspas-
kich, gimęs Rusijos Šiaurėje, į Lietu
vą atsikėlęs tik 1987 metais. Kėdai
niuose jis įkūrė savo verslo imperiją. 
Šakes jis kaišiojo ir kaišioja į Lietu
vos valstybei skirtus ES milijardus, 
nors jo verslo pradžią gaubia paslap
tis. Jis pats yra prasitaręs, jog už Ru
sijoje gautus kreditus atsivežęs de
vyniolika juodo metalo vagonų ir juos 
pelningai pardavęs Vakaruose. O vė
liau gavęs teisę atstovauti rusiškoms 
dujoms ir uždirbęs milijonus. 

Štai jau septinti metai, kai šne
kama apie politikų etikos kodeksą, 
bet jo vis nėra. Todėl „Kauno dieno
je" (2006.03.13) Aušra Lėka pripa
sakojo įdomių nuotykių, kurių kelis 
paminėsime. 

Yra toks Povilas Milašauskas, 
privačiuose miškuose neteisėtai 
šaudęs stirnaites, taigi įstatymus 
laužęs brakonierius, A. Brazausko 
užtartas, tapo Valstybės turto fondo 
generaliniu direktoriumi. Neturėjo 
leidimo dirbti su slapta informacija, 
bet jo valdoma institucija slapta in
formacija disponavo. Taigi sugautas 
nusikaltėlis brakonierius prileidžia
mas prie valstybės paslapčių. 

Štai Aldona Balsienė, melagin
gai pasigyrusi aukštuoju mokslu, 
įtariama savavališkai pasinaudojusi 
profsąjungų turtu, būdama Seime, 
bandžiusi turėti verslą (tai draudžia 
Konstitucija), vėl begėdiškai skver-

IŠEITIS I 

OS ŠAKĖS 
besi į profsąjungų vadovybę. 

Valstybės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vadovas Kazimieras Lu-
kauskas ant valstybės žemės, nie
kam nematant, pasistatė daugia
aukštį namą. Ar jam bus įsakyta tą 
namą nugriauti? 

Prisimintinas Turniškių skan
dalas. Valstybės vadovo rezidencija 
įkeičiama bankui, du prezidento pa
tarėjai įsigyja Turniškėse naujus 
namus, kur pagal įstatymus gyvena
moji statyba negalima. Šie du pilie
čiai sukompromitavo Prezidentūrą. 
„Baltijos kelio" redakcija pažymi: 
„...Prezidento komanda iš esmės yra 
ne tik dalykiniu požiūriu silpna, bet, 
kaip paaiškėjo dabar, ir moraliniu 
požiūriu abejotinų kai kurių asmenų 
sambūris. ...Susiklostė padėtis, kai 
nė viena Lietuvoje veikianti valdžios 
šaka nebegali pretenduoti nors kiek 
būti pranašesnė už kitas". 

Šie įvykiai, o į juos panašių Lie
tuvoje yra ir buvo daug, veikia labai 
skaudžiai. Kaip atsitiko, kad daugu
ma mūsų politikų kaišioja šakes į 
valstybės puodus, kompromituoja 
save ir visą tautą? Baisu skaityti, 
kai spaudoje įtarinėjančiai spėlioja
ma, kad V. Uspaskichas, A. Bra
zauskas, kunigaikštienė K. Pruns
kienė ir R. Paksas atstovauja Ru
sijai. Ar todėl, kad „...per visus ne
priklausomybės metus taip ir nebu
vo nuteistas nė vienas tautos genoci
do vykdytojas ir aršus kolaboran
tas"? („XXI a.", 2006, nr. 26). 

Labai nemalonu. Tačiau tarp de
besų yra ir prošvaisčių. Štai jaunimas 
Kaune, minint Kovo vienuoliktąją, ne
šė gatve tris spalvotas juostas (gel
toną, žalią, raudoną) penkiasdešimties 
metrų ilgio, vadinamą Vienybės vėlia
vą, ir tas juostas balionais pakėlė į orą. 

Nenuteisti kolaborantai ir geno
cido vykdytojai, aišku, turėjo įtakos 
nepriklausomybę atgavusios Lietu
vos gyvenimui. Bala jų nematė, juo 
mažiau keršto, tuo geriau. Be to, šių 
komunizmo sentėvių laikas jau bai
giasi. Viliamės, kad jaunimas, pa
našus į kauniškį ir neskubąs emi
gruoti, atpirks visas žalas. Gal šis jau
nimas jau dabar veiks į Lietuvos pi
liečius, kad po būsimų rinkimų į Sei
mą rinksis žmonės be šakių ir sve
timuose puoduose nesigraibys. Gal 
gražiai plevėsuos Vienybės vėliava. 

5 KRIZĖS 

DANUTĖ 

Ar yra iš 
Kai kas tiki, kad trylika yra 

nelaimingas skaičius — „velnio 
tuzinas". Galima net su tuo sutik
ti, nes štai Lietuvoje nelaimingai 
baigėsi tryliktosios Vyriausybės 
kadencija, ketvirtadienį ministrui 
pirmininkui Algirdui Brazauskui 
įteikus atsistatydinimo raštą LR 
prezidentui Valdui Adamkui. 

Bet ar tikrai tai nelaimingas 
įvykis? Gal kaip tik atvirkščiai? 
Šios Vyriausybės vežėčios braškėjo 
kone nuo pradžios. Tačiau prem
jeras tik numodavo ranka į nuolat 
iškeliamas negeroves ir — nei 
krust iš savo vietos. Tad kodėl 
dabar? Priežastį jis, tiesa, pasakė, 
bet ji mūsų neįtikina. Esą, jis 

BINDOKIENĖ 

rinktis? 
pagaliau laikas atsibusti ir pagal
voti, kas už visos šios maišaties 
slypi, kieno pinigais manipuliuoja
ma, kurios girios paukštis yra V. 
Uspaskichas, ir į kurią girią nuolat 
žiūri. 

Tik pagalvokime — atvyko iš 
svetimo krašto asmuo, vos bemo
kąs lietuviškai, be ypatingo pasi
ruošimo ir supratimo, koks tai 
kraštas Lietuva, kokie jos rūpes
čiai bei siekiai, ir tik neriboto 
pinigų kiekio pagalba susivėrė ant 
auksinės virvelės ir siekiančius 
aukštų valdžios vietų, ir eilinius 
provincijos žmonelius. Ne tik su
sivėrė, bet pradėjo šokdinti kaip 
marionetes! Bet galbūt liūdniau-

Po A. Brazausko ir jo Vyriau
sybės atsistatydinimo pareiškimo 
viskas tampa daug aiškiau: atsa
komybė visiškai atitenka Seimui, 
tautos atstovybei, draskomam įtam
pų, konfliktų ir tarpusavio nepa
sitikėjimo, tuščios konkurencijos ir 
politikavimo. Žinoma, Vyriausybės 
pareiškime yra pažerta neaiškių 
atsistatydinimo motyvų, nes atsa
komybė perkeliama „stabilumo svar
bos valstybėje nesuvokusiems poli
tikams". Visiško aiškumo dėlei 
turėtų būti paaiškinta, kokios poli
tinės jėgos ir politikai yra kalti. 
Sumaišties situacijoje privalu kal
bėti aiškiai, be dviprasmybių taip, 
kaip vakar padarė prezidentas, 
įvardindamas ministrus, kuriais ne
pasitiki. Kalbėjimas užuominomis 
yra dvigubų standartų politikoje 
reiškinys. Ar pajėgs Seime atstovau
jamos partijos ir jų vadovai susitarti, 
netruks paaiškėti, jeigu sugebės 
įveikti ambicijas ir revanšistinius 
siekius. Neabejojame, kad joms būti
na rasti jėgų ir noro sudaryti naują 
daugumą. Priešingu atveju, visuo
menes nusivylimas partijomis ir 
politika, valstybes institucijomis ir 

pačia valstybe pasieks kritinį tašką. 
Vardan visuomenės ir valstybės 
interesų jos tiesiog privalo pademon
struoti politinę išmintį ir mobilizaci
ją racionaliam veiksmui. 

Raginame nuoseklias, sistemi
nes parlamentines partijas ir prezi
dentą imtis iniciatyvos ir atsakomy
bės formuoti plačią kairės-dešinės 
koaliciją, galėsiančią turėti Seimo 
daugumos palaikymą, kad būtų 
užtikrintas Lietuvos stabilumas ir 
neatidėliotinos svarbos strateginių 
klausimų sprendimas. Dėl siaurų 
partinių bei populiarumo siekių 
neturi būti aukojami bendrieji mūsų 
valstybės reikalai. Neeiliniai rinki
mai nėra efektyviausia išeitis iš 
Seimo ir Vyriausybės krizės, grei
čiau tai tėra saviapgaulė ir tų pačių 
problemų perkėlimas ateičiai ir 
visuomenės nuosprendžiui ir, beje, 
jis gali būti visai ne toks, kokio kai 
kurie politikai tikisi. Seimas šian
dien privalo įrodyti, kad yra tautos 
atstovybė, o ne besipešančių ir ne
susikalbančių politikų sambūris. 

Valentinas Stundys 
Lietuvos krikščioniu demokratu 

pirmininkas 

atsistatydina, nes prez. V. Adam
kus šios savaitės antradienį viešai 
pareiškė nepasitikėjimą dviem 
ministrais — kultūros Vladimiru 
Prudnikovu ir sveikatos Žilvinu 
Padaiga. 

Atrodo logiška, kad Vyriausy
bės vadovas būtų ėmęsis inicia
tyvos šį reikalą nedelsiant nuodug
niai ištirti (didelių tyrimų čia net 
nereikėjo, nes šių ministrų „veik
la" jau kuris laikas yra „vieša pas
laptis") ir atitinkamai pasielgti. 
Jeigu pats vienas nedrįso to pada
ryti, galėjo pasitarti su Darbo par
tijos vadovu Viktoru Uspaskichu 
(abu minėti ministrai yra šios par
tijos nariai). Tiesa, jis dabar 
„sveikatą taiso" gimtojoje Rusijoje 
ir nepateikia visuomenei savo pa
aiškinimų. Negana to, net jo arti
miausi bendradarbiai partijoje 
nežino, kuomet pirmininkas grįš. 
Pvz., frakcijos seniūnė Loreta Grau-

sia, kad tie, kurių smegenys dar ne 
visiškai „perplautos", tokią si
tuaciją toleravo. Tarp jų būtina 
įsprausti ir A. Brazauską. 

Na, o kas toliau? Dabar vyksta 
skubus „pasistumdymas", rikiuo
jant premjero, ministrų, partijų ir 
koalicijų kėdes. Kai kas džiaugiasi, 
kad pagaliau pirmasis šios tragi
komedijos veiksmas pasibaigė ir 
pagrindiniai veikėjai nulipo (arba 
buvo priversti nulipti) nuo scenos. 
Kai kas rūpinasi Lietuvos įvaiz
džio patamsėjimu užsienyje, euro 
įvedimo sutrikimu ir būsimos Vy
riausybės sudėtimi. Nepavydėtina 
yra prezidento V. Adamkaus pa
dėtis, kai jis stovi prieš tas „le
gendines arklides" ir galvoja: ar 
pavyks bent kartą jas išvalyti? O 
galbūt šis tryliktosios Vyriausybės 
suirimas yra paskutinis senosios 
nomenklatūros pasispardymas. 
Nors truko daugiau kaip 16 metų 

žinienė, norėdama pasitarti su sa- nuo nepriklausomybės atkūrimo, 
vo viršininku, turėjo vykti į Rusiją galbūt pagaliau Lietuva išsikap-
(nejaugi niekas nėra girdėjęs apie stys iš nuolat pučiamų Rytų ša-
elektronines konferencijas ir kitus lėlės miglų, ir pradės tvarkytis 
komunikacijos būdus). Užklausta, savarankiškai, o piliečiai rinks į 
kada Lietuvoje vėl pasirodys V. valdžią žmones, kurie rūpinsis val-
Uspaskichas, atsakiusi: „Nema- stybės ir jų reikalais. Bet ar dar 
nau, kad grįš artimiausiu metu". liko iš ko rinktis?. Atrodo, kad 

Toks Darbo partijos vadovo lengviau būtų sudaryti vyriausybę, 
nusiteikimas parodo jo tikrąją pavaikščiojus Vilniaus, Kauno, 
nuomonę apie Lietuvą bei jos Marijampolės, ar kito miesto gat-
reikalus. Tai yra viešas pasityčioji- vėmis ir į atsitiktinai pamatytus 
mas arba visiškas nesusigaudy- žmones bakstelėti pirštu: „Ar, ger-
mas, kas yra atsakomybė. Mano- biamasis, nenorėtum tapti mi-
me, kad reikėtų pasirinkti pirmąjį nistru?" Blogiau tikrai nebūtų 
atvejį, o Lietuvai — tiek poli- (nebent premjero vieta tektų kuni-
tikams, tiek ir eiliniams piliečiams gaikštienei)... 

Los Angeles, Calif., merginu choras „Banga", ruoštasi dalyvauti Aštuntojo
je daing šventėje Čikagoje. 

žinienė, norėdama pasitarti su sa
vo viršininku, turėjo vykti į Rusiją 
(nejaugi niekas nėra girdėjęs apie 
elektronines konferencijas ir kitus 
komunikacijos būdus). Užklausta, 
kada Lietuvoje vėl pasirodys V. 
Uspaskichas, atsakiusi: „Nema
nau, kad grįš artimiausiu metu". 

Toks Darbo partijos vadovo 
nusiteikimas parodo jo tikrąją 
nuomonę apie Lietuvą bei jos 
reikalus. Tai yra viešas pasityčioji
mas arba visiškas nesusigaudy
mas, kas yra atsakomybė. Mano
me, kad reikėtų pasirinkti pirmąjį 
atvejį, o Lietuvai — tiek poli
tikams, tiek ir eiliniams piliečiams 

nuo nepriklausomybės atkūrimo, 
galbūt pagaliau Lietuva išsikap
stys iš nuolat pučiamų Rytų ša
lelės miglų, ir pradės tvarkytis 
savarankiškai, o piliečiai rinks į 
valdžią žmones, kurie rūpinsis val
stybės ir jų reikalais. Bet ar dar 
liko iš ko rinktis?. Atrodo, kad 
lengviau būtų sudaryti vyriausybę, 
pavaikščiojus Vilniaus, Kauno, 
Marijampolės, ar kito miesto gat
vėmis ir į atsitiktinai pamatytus 
žmones bakstelėti pirštu: „Ar, ger
biamasis, nenorėtum tapti mi
nistru?" Blogiau tikrai nebūtų 
(nebent premjero vieta tektų kuni
gaikštienei)... 
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IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

IUOZAS GREVELPA 

Smalsus žmogus, domėdamasis 
keistais dalykais, dažnai užsi ima 
įvairiausiais niekais, — vienas, susi
viliojęs spiritizmu, stengiasi iššauk
ti, pavyzdžiui, Napoleono, Drakulos 
ar Ostapo Benderio dvasią, kitas, 
meilės kančių kamuojamas, žiūrėk, 
eina pas burtininkę ar čigonę, kad 
jam meilės gėrimą sutaisytų; kur is 
svajonės objekto širdį at i t irpintų, 
trečias... Ak, ar maža keistuolių 
šiame pasaulyje? 

Vienas chirurgas, savo namų 
biudžeto spragas betaisydamas ir 
-būdamas įsitikinęs, kad kas jau kas , 
o jis tai jau tikrai yra nusipelnęs 
gyventi geriau, išrado naują medita
cijos metodą — kaip mobilizuoti savo 
dvasines galias, medituojant kar tu 
su Lietuvos dvasios galiūnais,, kurių 
portretai amžiams įsitaisė ant lietu
viškų pinigų. Ta meditacija turėjo 
pastorinti daktaro piniginę, kuri t ik 
vienos biznos algelės mai t inama, 
niekada nebūna storesnė kaip mo
kyklinis sąsiuvinukas... 

Vieną vėlų vakarą daktaras N., 
budėdamas M. rajono ligoninėje, ast
ralinėse (ar mentalinėse, — mums 
nepavyko to tiksliai išsiaiškinti) erd
vėse dvasiškai bendravo su dr. Jonu 
Basanavičium, nupieštu ant 50 litų 
banknoto. Jie dažnai kalbėdavosi 
tarpusavy, daktaras Basanavičius — 
savo erdvėse, o daktaras N. — savo 
mintyse. Taigi daktaras N. ir pak
lausė savo garbingą kolegą: 

— Sakyk, tamsta, o kaip dak
tarai tavo laikais išvengdavo pa
gundų, kaip jiems pasisekdavo ne
imti kyšių? 

Kolega pagarbiai pažvelgė iš 
banknoto į savo ne tokį garbingą ko
legą ir paaiškino: 

— Mano laikais daktarai gydy
davo ligonius ir už tai imdavo tokį 
atlyginimą, kad pragyventų. Kai 
kurie pacientai būdavo turtingi, o 
kai kurie — neturtingi. Tai mes iš tų 
turtingųjų paprašydavome atlyginti 
visas mūsų išlaidas ir triūsą, o iš 
neturtingųjų labai dažnai neimda-
vome nieko arba pasitenkindavome 
tuo, ką jie iš savo skurdžių išgalių 
įstengdavo mums duoti. Tačiau, ką 
turi galvoje, gerbiamasis, taip saky
damas? Ar tai kažkokia ypatinga 
atlyginimo forma, kuri būdinga bū
tent jūsų laikams. Apie kokias pa
gundas tu manęs klausi? 

Daktaras N. pyktelėjo ant savęs 
už tai, kad taip nevykusiai įvertino 
kolegos apsukrumą ir sumanumą, o 
ant kolegos — už tai, kad tas, kaip 
buvo, taip ir liko senamadiškas ir 
nepajėgus įvertinti moderniųjų laikų 
dvasios. 

— Nejaugi tamstos laikais nebu
vo jokio progreso žmonių santykiuo
se? — vos sulaikydamas savo visai 
suprantamą pasipiktinimą, pak
lausė daktaras N. — Ar teko tamstai 
kada nors girdėti apie naujus vėjus, 
apie verslo veržlumą ir gydytojo 
apsukrumą? 

Daktaras Basanavičius sunkiai 
atsiduso: 

— Tai štai kas tau, gerbiamasis, 
kvaršina galvą? Žinoma, ir mano 
laikais buvo tokių, atsiprašant, dak
tarų, kurie žiūrėdavo ne kaip pacien
tą ant kojų pastatyti, o kaip nuo jo 
paskutinius marškinius nuvilkti 
Tik tokių, ačiū Dievui, buvo labai 
nedaug. Medicinos visuomene tokius 

ignoruodavo, ir j ie greitai subankru
tuodavo, nes prarasdavo žmonių 
pasitikėjimą. Būdami užkimšę gal
vas greito praturtėjimo svajonėmis, 
j ie nesigilindavo į profesijos paslap
tis ir tapdavo niekam nereikalingi. 

Dakta ras N. staiga buvo paža
dintas iš svajingos būsenos. Medi
cinos seselė pranešė , jog atvežta 
t r a u m u o t a ligonė, kur ia i skubiai 
reikalinga jo pagalba. Daktaras N. 
paslėpė piniginėn savo meditacijos 
objektą ir skubiai nuėjo teikti pagal
bos. Garbingo kolegos pasakyti 
žodžiai kurį laiką dar nenorėjo išeiti 
iš galvos, bet j is susizgribo, pats esąs 
ka l tas savo neapgalvotu klausimu 
meditacijos procesą pakreipęs į 
šunkelius, ir tvirtai pasižadėjo atei
tyje su dr. Basanavičium neprasi
dėti . „Yra ir daugiau meditacijos 
priemonių, — pagalvojo modernizmo 
puoselėtojas. — Man pakaks Simono 
D a u k a n t o , Vydūno ir Vinco Ku
dirkos". 

Š i ta ip aps isprendęs ir nura
minęs savo sielą, daktaras N. ryžtin
gai įžengė į priimamąjį, kur ant 
kušetės buvo paguldyta gražuolė su 
žaizdų subjaurotu veidu. Daktaro 
visą esybę užplūdo užuojauta ir 
vil t is (jis pr is iminė savo naująjį 
pasiryžimą) . Pal iepęs seselei nu
plauti žaizdas, jis suleido nuskaus
minančių va is tų ir stebėjo, kaip 
seselė an t žaizdų tepa gydantį 
tepalą, deda tvarsčius. Laimei, žaiz
dos buvo nepavojingos, ir daktaras 
nusprendė kalti geležį, kol karšta. 

— Tamsta i labai pavyko, kad 
pakliuvai į mano rankas , — švelniai 
sumurkė dak ta ras N. — Tokio po
būdžio žaizdos yra mano specialybė, 
nedaug kas sugeba jas išgydyti, kad 
neliktų randų, kurie subjaurotų tokį 
gražų veiduką. Tamsta tokia jauna, 
tokia graži, tu rė tum jaustis laimin
ga, kad šiandien mano eilė budėti. 

Gražuolė protarpyje tarp dviejų 
a imanų a tmerkė akis ir nustebusi 
pažvelgė į daktarą; 

— Ačiū, daktare , tikrai ačiū. Ai, 
ka ip man skauda. 

D a k t a r a s raminamai paglostė 
ligonės ranką: 

— Greit pradės veikti nuskaus
minantys vaistai ir palengvės, — 
įtaigiai suformulavo paguodos žodį 
dak ta ras . — O kol nepabėgai kaip 
j a u n a s t i rnai tė , brangute, reikėtų 
atsilyginti man už mano meistriš
kumą, operatyvumą, nuskausmi
nimą, aptvars tymą ir visas kitas 
procedūras. 

Gražuolė pražydo nuostabia 
šypsena ir ją atlydėjusią mamą 
pap ra šė a t s i ska i ty t i su daktaru . 
Mama, netarusi nė žodžio, išėmė iš 
rankinuko Daukantą (100 Lt) ir iš
tiesė daktaru i N., kuris negalėjo at
sigrožėti ligonės šypsena. Pajutęs 
bakstelėj imą į a lkūnę, dak ta ras 
paėmė Daukantą ir j au norėjo slėpti 
jį į piniginę, bet pasijuto gerokai 
at lygintas ligonės šypsenos, todėl, 
išėmęs iš piniginės Basanavičių (50 
lt 00 et), davė mamai grąžos. 

Dak ta ras N. laimingas grįžo į 
gydytojų kabinetą ir pradėjo toliau 
medituoti su Daukantu . 

Vieni baudžiamosios teisės spe
cialistai mums sakė, kad ši istorija 
t aškas į tašką atsitiko Kaune, Ro
kiškyje ir Klaipėdoje. Kiti niekaip su 
tuo nenorėjo sut ikt i ir užsispyrę 
tvirtino, jog tai kablelis j kablelį 
atsitiko Telšiuose, Marijampolėje ir 
Šalčininkuose. Dar kiti kaip papūgos 
kartojo, kad tiksliai taip buvo Vil
niuje. Alytuje. Šiauliuose ir Pane

vėžyje. Mes ilgai laužėme galvas, bet 
galiausiai susigaudėme, kad chirur
gų verslo broliją, kažkas bus ap-
davęs ar apžavėjęs, o gal pinigų 
karštlige (sako, kad ir tokia liga yra, 
viena iš kyšininkavimo a r klep-
tomanijos pavidalų) apkrėtęs, ir ji 
dabar visur siautėja. 

Mūsų korespondentas sugalvojo 
apsilankyti Širvintų rajono ligoninė
je ir pasiteirauti tenykščių chirurgų, 
— ar nebus kuris nors iš jų nauja 
liga ar kuria nors lengva jos forma 
užsikrėtęs. Ir ką jūs pasakysite? — 
kaip tik prieš savaitę ar dvi viena 
jauna ir graži panelė, vardu Ne
ringa, smarkiai apsidegino veidą ir 
jai prireikė skubios pagalbos. Tą 
vėlų vakarą kaip tik budėjo daktaras 
Valdas Stramkauskas, kuris turėjo 
patyrimo tokias t r aumas gydyti 
(kad ir sekasi gi tiems chirurgams su 
jaunomis ir gražiomis!). 

Toliau visa istorija pasikartojo 
žodis žodin, — daktaras Valdas 
išradingai parodė meistriškumą ir 
operatyvumą, šauniai vadovavo 
nuskausminimui, aptvarstymui ir 
visoms kitoms procedūroms, kurių 
tik reikalavo trauma ir situacija. Na, 
o po procedūrų daktaras ir panelę 
Neringą atvežęs jos draugas apsi
keitė Basanavičium ir Daukantu, 
kaip ir dera panašiose chirurginio 
verslo operacijose. 

Su dideliu įdomumu laukėme, 
kokią reakciją į mūsų korespondento 
klausimus pademonstruos daktaras 
Valdas. Mūsų korespondentas sakė, 
jog skyriaus vedėjas daktaras Mac-
kelis iš pradžių buvo priblokštas 
daktaro Valdo neprofesionalumo, — 
tik pamanykit, paėmė pinigus, ir tai 
išaiškėjo! Vėliau skyriaus vedėjas 
pareiškė, jog panelė Neringa buvusi 

neblaivi. Dar vėliau, kai kitą dieną 
mūsų korespondentas atvyko su 
daktaru Valdu pasikalbėti po budėji
mo, skyriaus vedėjas ir daktaras 
Valdas pademonstravo ganėtinai 
nediplomatišką ir nechirurgišką 
reakciją, pareiškę, kad prieš Širvin
tų rajono ligoninės chirurgijos sky
rių kažkokios neaiškios, bet neabe
jotinai nelabosios jėgos bus sumanę 
diskreditavimo kampaniją ir kad 
joks korespondentas neturi teisės jų 
tardyti! 

Mūsų korespondento pastangos 
apraminti abu daktarus nedavė 
jokių rezultatų. Pokalbis pasibaigė 
tvirtu daktarų įsipareigojimu mūsų 
korespondentą ir mūsų laikraštį 
paduoti į teismą ir prisiteisti tiek 
pinigų, kad mums visiems laikams ir 
visoms būsimosioms epochoms iš
nyktų bet kokia pagunda apie juos 
rašyti šmeižtus! Kad ir būdami be 
galo įbauginti, vis dėlto mes išdrį-
some savo skaitytojams papasakoti 
daktaro Valdo ir jo viršininko istori
ją, nieko neišgalvodami, nieko ne
iškreipdami ir nieko nenuslėpdami, 
— nei jų arogantiškumo, nei jų 
pasipūtimo, nei jų chamiško elgesio. 

Gerbiamas skaitytojau! Patyrę 
savo korespondento kailiu Širvintų. 
rajono chirurgo daktaro Valdo ir 
skyriaus vedėjo be galo hipokratišką 
laikyseną, be galo ir be krašto ap
gailestaujame, kad Tau tenka turėti 
reikalų su tokiais gydytojais, kurie 
geriau taptų verslininkais ir eitų į 
Gariūnus pinigų sau kastuvais žerti. 
Ir jiems, ir Lietuvai būtų daugiau 
naudos. Mes tikrai nieko neturime 
prieš tai, kad jie jaustųsi nusipel
nę gyventi geriau ir būtent taip 
gyventų... 

MIEŽIO GRŪDAS 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Rapolas iš kitų aludės lankytojų 
išsiskyrė tuo, kad joje lankydavosi 
dažniau nei kiti alaus mėgėjai ir 
alaus išgerdavo daugiau nei kiti. Dėl 
pastarosios priežasties Rapolą su
gėrovai pradžioje praminė Miežio 
Grūdu, o vėliau — tiesiog Miežiu. 
Tas vardas, žinoma, prasismelkė per 
aludės sienas į viešumą, todėl tikra
sis jo vardas buvo pamirštas. Maža 
kas gyvenime nutinka, daug žmonių 
turi pravardes, tačiau Rapolą pra
vardė lemtingai paveikė: jis save iŠ 
tikrųjų pradėjo tapatinti su miežio 
grūdu. Rapolui rodėsi, kad kaimyno 
gaidys taikosi jį sulesti, alaus bra-
varėlio savininkas bando jį į salyklą 
įterpti, o kaimynė — į verdamą 
kruopų košę įmesti. Rapolas saugiai 
jautėsi tik aludėje, todėl ir aludės 
darbo laikui pasibaigus, sunku jį 
būdavo iš ten išprašyti. Matydami 
Rapolo akyse nuolatinį nerimą ir 
baimę, susivokę geradariai sugėro
vai jį nuvedė pas psichiatrą. 

Psichiatras, savo praktikoje 
sutikęs įvairių, pasivadinusių impe
ratoriais, karaliais, karvedžiais, ti
pų, ėmėsi, regis, nesunkaus darbo: 
Rapolą hipnotizavo, kodavo ir dar 
kitaip darė įtaigą, kad j i s nėra 
miežio grūdas. Po eilės seansų ir 
daktarui , ir ligoniui atrodė, kad 
išgijimas pasiektas. Tačiau, deja, 
deja... 

Kartą po eilinio pasisėdėjimo 
aludėje, niekieno nevedamas, pats 
Rapolas atlingavo pas psichiatrą ir 
pareiškė: 

— Žinau, kad nesu miežio grū
das, tačiau nei gaidys, nei aludaris, 
nei kaimynė matau šituo nėra įsiti
kinę. Kas gali paneigti, kad vieną 
dieną kuris iš jų neįvykdys savo 
kėslų? Prašyčiau, daktare, jų atžvil
giu imtis tų pačių priemonių, kurias 
taikėte man, įtikinkite juos, kad 
nesu miežio grūdas. 

Apstulbintas daktaras suvokė, 
kad jo gydymas nuėjo perniek, pa
cientas miežio grūdo įvaizdžio neat
sikratė. Pasirodo, darant įtaigą ne
galima vartoti neiginio; reikėjo ne 
neigti, kad pacientas miežio grūdas 
esąs, o — teigti, kad miežio grūdas 
atsivertė į Rapolą. 

Girdėtą nutikimą pasitelkiau 
palyginimo dėlei, nes labai panašų 
reiškinį stebime Lietuvoje. 

Rapolas — mano broliai ir sesės 
iš SSRS išsivadavę lietuviai. Jie ilgai 
buvo uždaryti ir kvaišinami sovie
tinėje aludėje, susitapatino, kaip tas 
Rapolas su miežio grūdu, su „tary
biniu žmogumi", prarado taut iš
kumą, patriotiškumą, atitolo nuo 
Dievo, todėl ir elgiasi atitinkamai. 
Jie niekaip neišsilukštena iš „tary
binio žmogaus" kevalo, todėl save 
laiko pilkąja mase, runkeliais, žmo
geliais, tebesiilginčiais gyvenimo 
„prie ruso". Jie vengia politikos, nes 
bijo valdžioje tebesančių bolševikų, 
kad jų galutinai neapšukuotų ar į Si
birą neištremtų. Tarpusavyje slapčia 
jie keikia valdžioje esančius vaka
rykščius prievartautojus, tačiau, 
atėjus rinkimams, tarsi užhipnoti
zuoti triušiai eina smaugliui } nas
rus, veljuos išrenka. Nukelta j 9 psl. 
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JUREJE STATOMA 
DIEVO GAILESTINGUMO KOPLYČIA 

DR. ALDONA 
VASILIAUSKIENĖ 

Trečiojo tūkstantmečio pradžioje 
Jūrėje atgautas žemės sklypas, dar 
1937 m. Lietuvos šaulių rūpesčiu 
išskirtas Įgulos bažnyčios statybai. 
Dera priminti, kad buvo pradėtos 
kaupti statybinės medžiagos, rū
pintasi Dievo namų statyba. Deja, 
atėjo 1940-ieji, sovietiniai okupantai 
visus darbus nu t raukė . 1970 m. 
jūriečiai miestelio aikštėje įveisė 
pušynėlį, norėdami apsaugoti baž
nyčiai skirtą vietą nuo užstatymo 
įvairiais pastatais. 

Bažnyčios statybai kadaise iš
skirto sklypo atgavimui itin reikš
minga istoriko dr. Juozo Banionio 
veikla: jo intensyvaus darbo archy
vuose pastangomis surasti minėtą 
sklypą patvirtinantys dokumentai. 
Turint dokumentus, Kazlų Rūdos 
parapijos klebonas Tadas Vallian 
(Tadeus Vallian), padedant savi
valdybės tarybai ir ypatingai savi
valdybės merui Valdui Kaziui, 2001 
metais atgavo ankstesnį žemės 
sklypą. Vėliau sulaukta Vilkaviškio 
vyskupo Rimanto Norvilos pritarimo 
- Kazlų Rūdos parapijai priklau
sančioje Jūrėje statyti koplyčią. 

„Lietuvos aide" 2005 m. vasario 
4 d. Nr. 29 išspausdintas straipsnis 
„Ar iškils šventovė Jūrėje?", kuriame 
apžvelgtas Jūrės kraštiečio dr. Juo
zo Banionio sudarytas specialus 
aplankas, skirtas Jūrės miestelio 
koplyčiai „Kazlų Rūdos savivaldybė. 
Jūrės miestelio koplyčia". Doku
mentų rinkinys - puikus pavyzdys, 
liudijantis su kokiomis problemomis 
teko susidurti tikintiesiems kol buvo 
parengtas ir patvir t in tas detalus 
koplyčios statybos planas ir gautas 
tai statybai leidimas. Per metus 

a t l ik t a daug darbų, tad ir byla 
ganėt inai „išsipūtė": nauji dokumen
tai, liudijantys planuojamus ir jau 
a t l ik tus darbus, lėšų rinkimą bei 
kaupimą, o ta ip pat ir spauda, 
atspindinti svarbius įvykius sietinus 
su koplyčios statyba. 

Leidimą statyti koplyčią 2004 m. 
spalio 11d . specialiu raš tu suteikė ir 
Vilkaviškio vyskupijos kurija (pasi
rašė Vilkaviškio vyskupas Rimantas 
Norvilą ir vyskupo generalvikaras 
teol. dr. kun. Arūnas Poniškaitis). 

Miestelio katal ikų iniciatyva 
(pagrindiniai iniciatoriai doc. dr. 
Juozas Banionis ir mokytoja Ona 
Stankevičienė) susikūrė 11 asmenų 
darbo grupė (ją patvirtino parapijos 
klebonas): Juozas Banionis, Zita 
Dilienė, Vidmantas Čekaitis, Algi
man ta s Juronis, Juozas Neveraus-
kas, Vaidas Stanaitis, Ona Stanke
vičienė, Džiuljeta Šopienė, Svajūnas 
Vitas, Natalija Varnagirienė, Ona 
Ūsienė. 

Kun . Igno Plioraičio siūlymu 
Šventovės kūr imas pradėtas nuo 
kryžiaus, kuris 2004 m. lapkričio 6 d. 
klebono T. Valliano buvo pašventin
t a s (dai l ininkas Vytas Aputis). 
Kryžiaus šventinimas - tapo gražia 
miestelio švente, apie kurią rašyta 
Kazlų Rūdos parapijos laikraštyje 
„Šviesa", Kazlų Rūdos krašto laik
raštyje „Kazlų Rūdos Kronika", 
Marijampolės apskrities laikraštyje 
„Suvalkietis" (straipsnius parašė dr. 
Juozas Banionis). 

Projekto parengimui reikėjo lė
šų. Koplyčios svarbą suprasdama 
Kazlų Rūdos savivaldybė (tuometi
nis meras V. Kazlas) 2004 m. lap
kričio 22 d. posėdyje patenkino Jūrės 
miestelio katalikų atstovų ir Kazlų 
Rūdos klebono prašymą dėl Jūrės 
miestelyje ketinamo statyti koply

čios pastato techninio projekto finan
savimo (projekto paruošimas - dar
bus atliks Rima Žvaliauskienės pro
jektavimo įmonė „Strampas" - kai
nuos 4,500 Lt) ir skirti puspenk
to tūkstančio litų Jūrės miestelio 
koplyčios techniniam projektui pa
ruošti. 2005 m. birželio 30 d. užbaigti 
koplyčios techninio projekto dar
bus. 

Dar rengiant projektą, j a u 
pradėta ieškoti lėšų koplyčios staty
bai . Pirmiausia jas aukojo patys 
Iniciatyvinės darbo grupės nariai , 
norėdami paskatinti turtingas įmo
nes aukoti šventyklos statybai. Ja i s 
pasekė vietos gyventojai. Jūrės kata
likų koplyčios statybos iniciatyvinė 
darbo grupė išsiuntinėjo kreipimąsi į 
kai kuriuos laikraščius prašydami 
dvasininkų, tikinčiųjų, verslininkų 
ir visų geros valios žmonių finan
sinės paramos. 

2005 m. liepos 15 d. dalyvaujant 
Vilkaviškio vyskupijos kancleriui 
mons. kan. Juozui Pečiukoniui, Kaz
lų Rūdos parapijos klebonui Tadui 
Vallianui, kun. Ignui Plioraičiui ini
ciatyvinės grupės nariams, miestelio 
gyventojams buvo pašventinti Jūrės 
koplyčios pamatai . Vyskupijos kan
cleris, pritariant Jūrės tikintiesiems, 
iškilmingai įvardijo būsimąją šven
tovę Dievo Gailestingumo vardu . 
Tuo būdu pagerbiamas atminimas ir 
popiežiaus Jono Pauliaus II, įvedusio 
Dievo Gailestingumo kultūrą, ir 
sesers Marijos Faustinos Helenos 
Kovalskos (1905-1938), plačiau ži
nomos mūsuose sesers Faust inos 
vardu. Pagal jos regėjimus (1931 m.) 
dailininkas prof. Eugenis Kazimie-
rovskis 1934 m. birželyje Vilniuje 
baigė tapyti Dievo Gailestingumo 
paveikslą. 

Būtina priminti, kad Šventųjų 

skelbimo kongregacijos dekretu 1968 
m. sausio 31 .d. Dievo tarnaitei s. 
Faustinai p radė tas beatifikacijos 
procesas. 2000 m. balandžio 30 d. ji 
Romoje kanonizuota - paskelbta 
šventąja. 

Pažvelgus į datą straipsnio pra
džioje ir tik ką paminėtąsias, galima 
pastebėti, kad koplyčios s ta tyba 
rūpintasi beveik tuo pačiu laiku, kai 
s. Faustina matė regėjimus ir pradė
tas tapyti Dievo Gailestingumo 
paveikslas. O sklypas statybai buvo 
išskirtas praėjus vos keliems me
tams, kai buvo nutapytas Dievo Gai
lestingumo paveikslas. 

Galbūt todėl statybą lydėjo Die
vo malonė ir stebuklai: Dievo Gai
lestingumo koplyčios Jūrėje sienos 
iškilo per neįtikėtinai trumpą laiką. 
Darbai pradėti nesukaupus didžiu
lio, panašiems darbams būtino kapi
talo, statybinių medžiagų. Tačiau su 
Dievo pagalba jie vyko spėriai -
medžiagų nepritrūko. Medieną su
aukojo vietos gyventojai, turintys 
nuosavo miško, ypač gausi girininko 
Juozo Neverausko parama; pinigų 
skyrė bendrovės „Girių bizonas" 
(5,000 Lt), „Ginalas" (2,500 Lt), 
3,000 Lt skyrė akcinė bendrovė „Lie
tuvos geležinkeliai". Koplyčios stogo 
dangai lėšas paaukojo akcinė ben
drovė „Kazlų Rūdos metalas". 

Pastatytai koplyčiai bus reika
lingi įvairūs vidaus darbai. Tad 
kiekvienas geros valios tikintysis, 
kad ir maža auka gali paliudyti sa
vo gailestingumą didžiajam Dievo 
Gailestingumui. Tam aidaryta spe
ciali sąskaita (sąskaita at idaryta 
AB banke „Hansą bankas", „Ma
rijampolės K A C Kazlų Rūdos KAP, 
Nr. LT 547300010086361676 (Jūrės 
miestelio koplyčios statybai). 

Gaila, kad „Auksinio Slibino" muziejaus ne-
apžiūrėjom, bet GeofT nuvairavo Pegasą į seniausią 
Australijoje puodų žiedyklą/keramikos dirbtuvę 
(nuo 1858 m.) — Bendigo Pottery. Ir ko čia nebuvo! 
Ir aukštakrosnės molio gaminiams išdegti, ir puo
džiai prie žiedimo ratų, ir didžiulė molinių/ 
keramikos indų, vazų, dėžučių, lėkštučių, nieknie
kių paroda-parduotuvė. Apsipirkę puodais ir 
puodeliais, keliavom toliau. 

Važiuojant pro Katamatite miestelį, mūsų „vi
sažinis" GeofT tuojau papasakojo šio keisto vardo 
kilmę. Būtent girtas vyras liepęs žmonai paduot 
jam arbatą, tik susipynus liežuviui, užuot „Kate, I 
have my tea!" išgargaliavo — Katamatite. Toliau 
riedėjom per Australijos „vynų kraštą": pakelės 
reklamos skelbė įvairius jų vardus. Viena iš jų 
gyrėsi, kad „Sydney has a great Harbour, but we 
have—great Port!" 

Už Yarravvanga miestelio, kuris giriasi gaunąs 
daugiausia saulėtų dienų, įvažiavom į Mulwala, 
jau New South Wales valstybėj, ant didžiosios 
Murray upės krantų. Upė rami, plati kaip trys 
Nemunai, patogi populiariam vandens pašliūžų 
sportui. Pavakary pasiekiam nakvynės miestą. 

Albury 

Vėl „Sundowner" motelis (žymiai šaunesnis už 
kitus) ant Murray kranto. Nuėjau paupin pasi
vaikščioti. Auksinis vakaras, ir upė lyg stiklo rėžis 
— nei bangelės. Laukinės antys, sutūpę ant van
denin nulinkusių pakrantės krūmų. Netoliese plū
duriuoja „paddle boat" — Cumberoona. Ant denio 
patogių kėdžių eiles ir keli uniformuoti jūreiviai 
(gal turėčiau sakyt — upeiviai) tvarkosi aplink. „Už 
poros valandų išplaukiam' Pirk bilietą'" siūlo. Nors 
to bilieto neperku, bet jie nešykšti man informaci-
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jos, būtent, kad Murray upė nuo aukštupio vingiuo
ja net 2,700 km ir įteka į vandenyną ties Adelaide 
miestu. Grįžtu vakarieniaut, kažkodėl galvodama 
apie Mississippi, tikriau apie Mark Twain Huck-
leberry Finn, išdykėlį ir jo keliones, ir dainelę 
„there around the bend my Huckleberry friend, 
moon river and me..." pp 

R K d iena 

Skaistų, šaltą rytą 
paliekam Albury. Pra
važiuojant pro didelį pas
tatą, kur iame patogiai 
sutelpa miesto mokesčių 
įstaiga ir policija, GeofT 
paaiškina, kad Albury 
gyventojai šią keistą po
rą vadina „Cops and 
Robbers". Taiklus albu-
riečių humoras! 

Aukštyn, aukštyn į 
šiaurės rytus! Artyn j 
Sydney, \ dabartinius 
mano namus. Pro Pegaso 
langus vel slenka tos 
apvalios nurudusios kal
vos. Arbatą genam Tar-
cutta miestely. Čia gra

žiai pagerbti keliuose žuvę sunkvežimių vairuoto
jai: tai atminimo lentų siena su žuvusiųjų vardais 
ir mirties datomis. Pagrindiniam paminkle nuo
traukos „country music" muzikantų, kurių dainelės 
tolimų atstumų vairuotojams labiausiai patinka. 

Į š iaurės rytus pirmyn, mano nuostabios 
kelionės pabaiga artyn... Ir štai vėl 

Goulburn 

miestas. „Apsukom visą ratą!" šaukia GeofT, o 
Lynette įjungia Beethoven „Odę džiaugsmui" CD. 
Šiuo momentu odė manęs nedžiugina, nes dar 
norėčiau pakeliaut ilgiau, gal dar dešimtą, gal vie

nuoliktą dieną... Bet jau čia pat Syd
ney priemiesčiai. 

Per rankas siunčiame dailų „Ačiū 
ir sudie!" atviruką mūsų geriems, 
iškalbingiems vadovams pasirašinė-
dami ir pridėdami doleriuką kitą. 
Nepaisant, kad sunkiai suprantu po
puliariąją, ne TV pranešėjų, „aussie" 
šneką, šios kelionės vadovai man buvo 
tikros „informacijos knygos". „You are 
Books of Wisdom!" sakau jiems at
sisveikindama, o Lynette jau duoda 
man glėbį lankstinukų, skelbiančių 
kitas, jų vadovaujamas ekskursijas. 

Sudie, sudie, Mis Desperacija, 
Mara Sabiha ir Radžer Sabih! Gero 
apetito, Rykly, ir linksma ponia su 
kaspinu! Visi jūs ilgai pasiliksit šios 
ypatingos, smagios kelionės atmini
muose! 

Nijolė jankutė, buvusi ilgametė 
,,Draugo" administracijos darbuotoja. 

Pabaiga 
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Meras pasveikino mažuosius ligonius Laikinasis premjeras mielai taptų nuolatiniu 

Vilniaus meras su viešniomis iš Japonijos Santariškių klinikose. Eltos nuotr 

Vilnius, birželio 1 d. (ELTA) — 
Birželio 1-oji — Tarptautinė vaikų 
gynimo diena. Ta proga Vilniaus uni
versiteto Vaikų ligoninėje čia gydo
mi vaikai drauge su sostinės meru 
Artūru Zuoku į orą leido iš popie

riaus sulankstytas gerves. Popieri
nes gerves, simbolizuojančias ilga
amžiškumą ir sveikatą, sulankstė 
patys ligoninėje gydomi vaikai. 
J iems padėjo Japonijos ambasados 
Lietuvoje atstovės. 

Lietuvoje vaikų nuolat mažėja 
Vilnius, birželio 1 d. (BNS) — 

Lietuvoje vaikų nuolat mažėja: per 
pastaruosius šešiolika metų vaikų 
sumažėjo beveik trečdaliu, o per pas
taruosius šešerius metus — 152,500 
arba vidutiniškai po 25,400 kasmet. 

Statistikos departamento duo
menimis, šių metų pradžioje Lietu
voje gyveno 718,800 vaikų, ta i yra 
penktadalis visų gyventojų. Per 2005 
metus jų sumažėjo 27,500 arba 4 
proc. 

Dvylika metų nuolat mažėjęs 
gimstamumas pastaraisiais metais 
stabilizuojasi. Pernai gimė 30,500 
vaikų, arba 122 vaikais daugiau nei 
2004 metais ir 1,000 gyventojų teko 
vidutiniškai 8.9 (2004 metais — 8.8) 
naujagimio (1990 metais — 15.4, 
2000 metais — 9.8). 

Tai vienas žemiausių gimstamu
mo rodiklių tarp ES šalių (pernai Vo
kietijoje buvo 8.4, Slovėnijoje — 8.8). 
Aukščiausias gimstamumo rodiklis 
— Airijoje, kur pernai 1,000 gyvento
jų teko 15.3 naujagimio, Prancūzijo
je — 12.6, Didžiojoje Britanijoje — 
11.9. 

Siek tiek mažėja dalis vaikų, gi
musių santuokos neįregistravusiems 
tėvams. Pernai tokių naujagimių bu
vo 28 proc. (2004 metais — 29 proc, 
2003 metais — 30 proc.). Tarp E S ša
lių pats aukščiausias šis rodiklis Es
tijoje, kur 2003 metais 58 procentai 

vaikų gimė santuokos neįregistra
vusiems tėvams, Švedijoje 2004 me
tais — 55 proc., Danijoje, Latvijoje 
— po 45 proc. Pats mažiausias šis ro
diklis 2004 metais buvo Kipre (3 
proc.), Graikijoje (5 proc.) ir Italijoje 
(15 proc.). 

Mažėjant mokyklinio amžiaus 
vaikų, mokinių skaičius bendrojo la
vinimo mokyklose taip pat mažėjo. 
Jei 2000-2001 mokslo metais ben
drojo lavinimo mokyklose mokėsi 
604,000 mokinių, ta i 2005-2006 
mokslo metų pradžioje — 539,000 
mokinių. Pirmokų per pastaruosius 
penkerius mokslo metus sumažėjo 
12,000 arba ketvirtadaliu. 

Vis daugiau užregistruojama 
vaikų seksualinės prievartos atvejų. 
Tarp visų nukentėjusių nuo šių nu
sikalstamų veikų daugiau nei pusė 
(54 proc.) buvo vaikai. 

Pernai nuo seksualinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų nukentėjo 239 
vaikai, tai 22 (10 proc.) vaikais dau
giau nei 2004 metais. 

2005 metais ištirta, kad 14-17 
metų nepilnamečiai padarė 4,308 
nusikaltimų. 

J ie įvykdė 22 nužudymus, 32 
sunkius sveikatos sutrikdymus, 13 
išžaginimų ir pasikėsinimų. Nepil
namečiai padarė 39 nusikalstamas 
veikas, susijusias su disponavimu 
narkotinėmis medžiagomis. 

* Lenkijoje tęsiasi ITF serijos 
„Olecko Cup 2006" tarptautinis 
moterų teniso turnyras, kurio 
prizų fondą sudaro 10,000 JAV do
lerių. Į vienetų varžybų ketvirtfinalį 
iškopė Julija Gotovskytė, ketvirta
dienį aštuntfinalyje 6:2, 6:1 su
triuškinusi korto šeimininkę Hanna 
Kapustka. Lietuvos tenisininkės 
varžove dėl vietos pusfinalyje bus ki
ta lenkaitė Katarzyna Piter. 

* 20-ą kartą trečiadienį Itali
joje vykusiose „Giro del Friuli" 
klasikinėse dviratininkių lenk
tynėse ketvirta finišavo „Safi Pasta 
Žara Manhattan" komandai atsto
vaujanti Diana Žiliūtė. 101 km dis
tancijoje Lietuvos dviratininkė 39 
sekundes pralaimėjo lenktynių nu
galėtojai italei Fabiana Luperini. 
Septinta finiše buvo Modesta \'ze>-
niauskaitė („A.S. Team PJLW" . ka

rią nuo laimėtojos skyrė taip pat 39 
sekundės. 

* Pergal ingai Ital ijos vyrų 
krepšinio lygos pusf inal io seriją 
iki trijų pergal ių pradėjo Ramu-
no Siškausko „Benetton" koman
da, trečiadienį namuose 85:77 įvei
kusi Romos „Lottomatica" komandą. 
Per 34 minutes įmetęs 16 taškų lie
tuvis buvo rezultatyviausias nugalė
tojų gretose. 

* Penktos iose NBA Rytų kon
ferencijos finalo rungtynėse re
gul iar iojo s e z o n o nugalė toja 
Detroi t „P i s tons* komanda na
muose 91:78 nugalėjo Miami „Heat" 
krepšininkus, kurie pirmauja serijo
je iki keturių pergalių 3:2 29 taškus 
nugalėtojams pelne. 7 kamuolius po 
krepšiais atkovojo ir 3 rezultatyvius 
perdavimus atliko ..Pistor.s" žaidė
jas Tayshaun Prince 

Atkelta iš 1 psl. 
o A. Brazauskas nutarė atsistatydin
ti iš premjero pareigų. 

Prezidentas V. Adamkus pasi
kvietęs Seimo pirmininką Viktorą 
Muntianą sutarė siekti, kad formuo
j a n t naują Vyriausybę tur i būt i 
įtrauktos visos visuomenės pasitikė
jimą turinčios politinės jėgos. V. 
Muntiano teigimu, pasitikėjimą tu
rinčios politinės jėgos yra tos, kurios 
praeityje neturėjo jas kompromituo
jančių dalykų. 

„Ateityje koalicijoje neturėtų 
būti parlamentinių partijų, paskui 
kurias velkasi koks nors praeities 
šleifas", — po susitikimo su prezi
dentu sakė V. Muntianas. Jis teigė, 
kad tokią poziciją su V. Adamkumi 
jie suformavo bendrai. 

Seimo pirmininkas ir Pilietinės 
demokratijos partijos vadovas V. 
Muntianas, paklaustas, ar preziden
tas jam nesiūlė imtis atsakomybės 

dėl valdančiosios koalicijos formavi
mo, sakė, kad pagrindinės konsul
tacijos vyks savaitgalį. 

Seimo p i rmin inkas teigiamai 
vertina Z. Balčyčio, kaip laikinojo 
premjero, kand ida tū rą . „Tačiau 
šiandieną mes nekalbame apie nuo
latinį kandidatą, kalbame apie pa
siūlymus, kandidatus , kuriuos kitą 
antradienį gal ir galėsime įvardinti", 
— sakė V. Munt ianas . 

J is ketvirtadienį per pietus buvo 
susitikęs ir su atsistatydinusiu bei 
atsisveikinančiu Algirdu Brazausku, 
su kuriuo ta ip pat aptarė naujos 
koalicijos formavimo perspektyvas. 
„Kalbėjom, kaip ateitį mato social
demokratų partija", — sakė V. Mun
tianas, tačiau šių savo žodžių nede
talizavo. 

Paklaustas , a r stengsis išsaugoti 
Seimo primininko postą formuojant 
naują koaliciją, V. Muntianas teigė, 
kad tai spręs ne j is. 

A. Brazauskas gyvens „kaip visi žmonės" 

Atkelta iš 1 psl. 
kuriuos dabar yra apleidęs. „Nors 
neturiu dvarų, bet tai, ką turiu, rei
kia sutvarkyti", — sakė jis. Pažy
mėjęs, jog mėgsta fizinį darbą, A 
Brazauskas žadėjo gyventi „kaip kiti 
žmonės gyvena". 

A. Brazauskas toliau gyvens 
Turniškėse, kur jam, kaip kadenciją 
baigusiam prezidentui priklauso re
zidencija, jis taip pat turės kabinetą 
Prezidentūros rūmuose, sekretorę. 

A. Brazauskas užtikrino, kad 
tikrai nepasuks į verslo sferą. „Ne, 
čia ne mano sfera, aš verslu niekada 
neužsiiminėjau. Gyvenimas taip su
siklostė, kad aš valdišką darbą d i r 
bau, matyt, taip ir baigsiu", — sakė 
premjeras. 

Paklaustas, ar galima būtų ti
kėtis jo sugrįžimo į politiką, A. Bra
zauskas atsakė: „sunkokai, sunko

kai". 
Anot jo, anuomet, 2001-aisiais, 

jis grįžo „visai kitiems reikalams, vi
sai kitam darbui". 

J is neslėpė nuoskaudos, kad po 
2000-ųjų rudenį vykusių Seimo rin
kimų „Naujosios politikos" atsto
vams, o ne socialdemokratams buvo 
pavesta formuoti Vyriausybę. 

„Tada buvo tokia politinė si
tuacija, kad praktiškai nebuvo kito 
kelio negrįžti į politiką (...). Mes lai
mėjome r ink imus , turėjome daug 
vietų ir pagal bendrą demokratinės 
valstybės principą — premjeru atei
na didžiausios frakcijos parlamente 
atstovas — paprasčiausiai nebuvo 
kito kelio", — kalbėjo A. Brazauskas. 

Pasi t raukęs iš premjero posto, 
jis kol kas lieka Socialdemokratų 
partijos vadovu. Naujo pirmininko 
rinkimai vyks po metų. 

Piliečių santaika kovos su nomenklatūra 
Vilnius, birželio 1 d. (BNS) — 

Viešą veiklą Lietuvoje pradeda Pilie
čių santalka — neformalus piliečių 
ir pilietiškų organizacijų t inklas, 
sieksiantis įtvirtinti Konstitucijos 
principus valstybės gyvenime. 

Santalkos kūrimo ėmėsi ir jos 
deklaraciją pasirašė per 70 piliečių, 
įvairių pilietinių organizacijų narių 
iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipė
dos, Panevėžio, Palangos, Kėdainių, 
Nidos, Anykščių, Rietavo, Sedos, 
Merkinės ir kitų Lietuvos vietų. 

Santalkos iniciatoriai kviečia į 
judėjimą jungtis visus, kurie pritaria 
deklaracijos nuostatoms ir yra įsi
tikinę, kad bendra piliečių talka yra 
tiesiausias kelias iš valstybę ištiku
sios krizės. 

„Atotrūkis tarp piliečių ir vals
tybės didėja. Menkai organizuota vi
suomenė neįstengia kontroliuoti val
džios. Valdžioje įsitvirtinusios gru
puotės vis labiau savinasi valstybę, 
pamindamos Konstitucijos nuosta
tas, skelbiančias, jog suverenitetas 
priklauso tautai, valdžios įstaigos 
tarnauja žmonėms", — rašoma ket
virtadienį paskelbtoje Santalkos 
deklaracijoje. 

Anot deklaracijos, „nomenkla
tūra, užuot sunykusi kaip okupacijos 
atgyvena, atsinaujina ir stiprėja. J i 
kuna demokratines valstybes regi
mybę, primeta visuomenei savo tai
sykles ir kompromituoja demokrati
nę tvarka," 

Santalkos iniciatorių vertinimu, 
„nomenklatūra t ampa galingesnė už 
įstatymą" ir tai kelia pavojų visuo
menės, mūsų ir Lietuvos Respubli
kos savarankiškumui. 

J ie ragina įvairios kilmės, pa
žiūrų bei įsitikinimų lietuvius telktis 
dėl savo dabart ies bei vaikų ateities 
laisvoje Lietuvos Respublikoje. 

„Metas susigrąžint i valstybę. 
Metas įrodyti, kad mes, Lietuvos pi
liečiai, esame tikrieji valstybės šei
mininkai", — rašoma deklaracijoje. 

Santa lka sieks užtikrinti val
džios pilietinę priežiūrą, pašalinti 
kliūtis, t rukdančias piliečiams būti 
savo valstybės šeimininkais, sieks 
prisidėti prie esminių pertvarkų val
dyme, savivaldos, teisėtvarkos, švie
timo, mokslo bei socialinės saugos 
srityse. 

„Kad būtų sukur ta teisinga, pi
liečių orumą saugant i valstybė, rei
kia įveikti nomenklatūrinę sistemą. 
Mūsų įsitikinimu, šiandien būtina 
ne taisyti sistemą, bet ją pakeisti. 
Turime aiškiai skirti valstybės stip
rumą ir nomenklatūrinės valdžios 
jėgą — tai du skirtingi dalykai", — 
teigia vienas Santalkos iniciatorių, 
internetinio dienraščio Bernardi-
nai.lt vyriausiasis redaktorius An
drius Navickas. 

Kaip spaudos konferencijoje ket
virtadienį sake Santalkos steigėjai. 
artimiausias uždavinys - inicijuoti 
pertvarkąs teismų srityje. 

http://nai.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Popiežius pasmerkė antisemitizmą 
Vatikanas, gegužės 31 d. („Reu-

tersTBNS) — Žydų organizacijoms 
pasiskundus, kad pastaroji popie
žiaus kalba buvusioje Auschwitz 
nacių koncentracijos stovykloje ne
buvo itin griežta, Benediktas XVI 
trečiadienį aiškiai pasmerkė antise
mitizmą. 

79 metų vokiečių tautybės po
piežius apie tai prabilo per savaitinę 
bendrąją audienciją. Kalboje jis pri
siminė praėjusią savaitę Lenkijoje 
vykusią keturių dienų viešnagę, ku
rios metu pagerbė savo pirmtako Jo
no Pauliaus II atminimą. 

Panašu, kad trečiadienio kreipi
musi jis bent iš dalies mėgino at
sakyti į žydų kritiką: pastarieji pa
reiškė, jog popiežius galėjo būti 
konkretesnis ir mažiau dėmesio 
skirti teologijai. 

„Mirties stovyklose Hitler įsakė 
sunaikinti daugiau kaip šešis milijo
nus žydų, — dešimtims tūkstančių 
žmonių, susirinkusių Sv. Petro aikš
tėje, sakė popiežius. — Auschwitz 
taip pat buvo išžudyta 150,000 lenkų 
bei dešimtys tūkstančių kitų tauty
bių moterų ir vyrų". 

„Šiandienos žmonija privalo ne
pamiršti 'mirties gamyklų', kuriose 
nacių režimas bandė išguiti Dievą, 
kad užimtų jo vietą, — kalbėjo Be
nediktas XVI. — Žmonija privalo ne
pasiduoti rasinės neapykantos pa
gundai, iš kurios kyla baisiausios 
antisemitizmo formos". 

Sekmadienį baigdamas keturių 
dienų ganytojišką kelionę po Len
kiją, popiežius mąstė, kaip sunku vo
kiečiui aplankyti buvusią nacių mir
ties stovyklą ir koks siaubingas iš
šūkis čia teko kiekvienam, tikėju
siam mylintį Dievą. 

Sakydamas stovykloje kalbą, po

piežius save pavadino „Vokietijos sū
numi" ir klausė, kodėl Dievas tylėjo, 
kai „šioje siaubingoje vietoje" žuvo 
pusantro milijono aukų, daugiausia 
žydų. 

Popiežius dukart pavartojo heb
rajišką žodį „šoa", reiškiantį Holo-
kaustą, ir sakė, jog Trečiojo reicho 
vadovai norėjo „sunaikinti visus žy
dų žmones ir išbraukti juos iš Žemės 
tau tų sąrašo". 

Tačiau vieni žydų vadovai ap
kaltino Benediktą XVI nepakanka
mai aiškiai paminėjus antisemitiz
mą, kitiems užkliuvo posakis, jog 
praėjusio amžiaus ketvirtajame de
šimtmetyje Vokietijoje į valdžią atėjo 
nusikaltėliai, nes Adolf Hitler rėmė 
didelė dalis gyventojų. 

„Mus didžiai neramina tai, kad 
popiežius nesugebėjo aiškiai atkreip
ti dėmesio į siaubingą antisemitiz
mą, dėl kurio žemėje, ant kurios jis 
stovėjo, buvo išžudyta daugiau kaip 
pusantro milijono žydų", — teigiama 
Abraham Foxman, New York įsikū
rusios Antidefamacijos lygos direkto
riaus, pareiškime. 

„Stovėdamas prie krematoriu
mo, didžiausių pasaulyje žydų kapi
nių, popiežius neištarė nė žodžio 
apie antisemitizmą, nė karto aiškiai 
nepripažino, kad žydų gyvenimai 
nutrūko tiesiog dėl to, kad jie buvo 
žydai", — tvirtina A. Foxman. 

Auschvvitz pasakytą popiežiaus 
kalbą sukritikavo ir daugelio žydų 
religinių bendruomenių vadovai, 
ta rp kurių buvo Romos vyriausiasis 
rabinas Riccardo Di Segni ir Amos 
Luzzatto, buvęs Italijos žydų ben
druomenių pirmininkas. 

„Mes tikėjomės daugiau, o pa
saulis nusipelnė aiškesnės šio gany
tojo pamokos",— teigė A. Foxman. 

Svarbi sukaktis Suomijos moterims 
Hels inkis , birželio 1 d. 

(AFP/BNS) — Ketvirtadienį Suomi
joje minimos 100-osios metinės, kai 
šalies moterims buvo suteiktos visos 
politinės teisės. Suomės pirmosios 
pasaulyje išsikovojo teisę balsuoti ir 
būti renkamos, kuo sėkmingai nau
dojasi iki šių dienų — moteris šioje 
šalyje užima net aukščiausią šalies 
valdžios postą. 

1906 metais Suomija tapo pir
mąja Europos šalimi, suteikusia mo
terims balso teisę. 

Nors Naujoji Zelandija ir Aus
tralija tai padarė dar atitinkamai 
1893 ir 1902 metais, tačiau niekas 
pirmiau nei suomiai neleido mote
rims be apribojimų būti renkamoms 
į valstybės postus. 

Po 1907 metų visuotinių rinki
mų, kai ši Siaurės šalis vis dar įėjo į 
Rusijos imperijos sudėtį, į parlamen
tą buvo išrinkta 19 suomių moterų. 
Tuo metu Didžiojoje Britanijoje už 
lygias teises kovojusios sufražistės 
teberizikavo palydėti galvą. 

Norvegėms už teisę balsuoti te
ko kovoti dar septynerius, prancū
zėms — 38, o šveicarėms — 66 me
tus ilgiau nei suomėms. 

Prabėgus šimtmečiui, Suomijos 
politiniame gyvenime moterims ir 
toliau tenka didesnis vaidmuo nd 
dautTimojO kitų salių 

Suomijos prezidento postą už
ima moteris — Tarja Halonen. Par
lamente moterys deputatės sudaro 
37.5 proc. deputatų ir, kaip rodo 
amerikiečių neseniai paskelbti sta
tistiniai duomenys, pagal šį rodiklį 
užima penktąją vietą pasaulyje. 

Suomiją šiuo požiūriu lenkia tik 
Ruandos (48.8 proc.), Švedijos (45.3 
proc), Kosta Rikos (38.6 proc.) ir 
Norvegijos (37.9 proc.) parlamentai. 

Vokietija, kurios parlamente dir
ba 31.8 proc. moterų, užima 16-ąją, o 
Prancūzija — tik 85-ąją vietą. Jos, 
kaip ir Slovėnijos parlamente mote
rys sudaro tik 12.2 proc. deputačių. 

Blogiausiai iš visų Europos šalių 
atrodo Italija — čia moterys užima 
tik 11.5 proc. parlamentarų vietų ir 
gerokai atsilieka nuo pasaulio vi
durkio, kuris siekia 16.6 proc. 

Vienintelė Europos šalis, kurios 
vyriausybėje vyrai ir moterys tori po 
lygiai postų, yra Ispanija — už tai ji 
turi dėkoti ministrui pirmininku; Jo
se Luis Rodriguez Zapatero 

Sukakčiai paminėti skirtose iš
kilmėse, rengiamose Eduskunta va
dinamame Suomijos vienerių r.imų 
parlamente, dalyvaus Europos Tarv-
bai priklausančių salių parlamenta
rai Moterų balso teises ir demokra
tinių reformų sukaktys .Suomijoje 
bus švenčiamos v.sus metus 

EUROPA 

VIENA 
Iranui liko tik kelios savaitės 

nuspręsti, ar priimti JAV pasiūlymą 
dėl daugiašalių derybų branduoliniu 
klausimu, sakė vienas JAV parei
gūnas, kuris nurodė, kad praėjus 
tam laikui JAV ir jų sąjungininkai 
ims siekti sankcijų. JAV valstybės 
sekretorei Condoleezza Rice atvykus 
į Vieną, kur ji dalyvaus užsienio rei
kalų ministrų susitikime dėl Irano, 
Amerikos pareigūnai optimistiškai 
vertino tikimybę, kad pasiūlymas 
dėl JAV tiesioginio dalyvavimo dery
bose su Iranu bus priimtas. Irano 
užsienio reikalų ministras Manou-
chehr Mottaki sakė, kad Tehran yra 
pasirengęs derėtis dėl abiem šalims 
rūpimų klausimų. 

VARŠUVA 
Žinomų Lenkijos in te lektualų 

grupė kreipėsi į šalies Vyskupų kon
ferenciją su prašymu skubiai ištirti 
ir paskelbti tiesą apie sudėtingą 
Lenkijos Katalikų Bažnyčios istoriją 
komunistų valdymo metais. „Bažny
čios, kuri yra moralinis pavyzdys 
kiekvienam tikinčiajam, vaidmuo vi
suomenės gyvenime reikalauja pa
skelbti visą tiesą apie sudėtingą Ka
talikų Bažnyčios istoriją komunis
tinės Lenkijos laikotarpiu. Būtina 
skubiai ištirti esamus dokumentus", 
— sakoma pareiškime. „Tačiau kol 
kas Katalikų Bažnyčios hierarchai 
nesugeba reaguoti į dramatiškai be
siklostančius įvykius", — sakoma to
liau. 

TALINAS 
Estijos vyriausybė per posėdį 

ketvirtadienį patvirtino į s ta tymo 
projektą „Dėl Estijos piliečių kovos 
už Estijos Respublikos nepriklauso
mybės atkūrimą". Kaip pranešė įsta
tymo projekto rengėjas gynybos mi
nistras Jurgen Ligi, „kovotojais už 
nepriklausomybę pripažįstami Es
tijos piliečiai, kurie priešinosi So
vietų Sąjungos ir Vokietijos okupaci
joms Estijoje ir kurie kovojo už Es
tijos nepriklausomybės atkūrimą". 

ATLANTIC 

Pasak jo, kovotojais už laisvę skel
biami taip pat sovietmečio disiden
tai. Tačiau sovietinio Estų šaulių 
korpuso kareiviai negali būti pri
pažinti kovotojais už nepriklauso
mybę, nes ,Jie kariavo su raudo
nomis vėliavomis už tai, kad baig
tųsi karas , o ne prieš sovietinę oku
paciją". 

RYGA 
Latvijos centr inės statistikos 

valdybos duomenimis, visuomeninis 
t ransportas šalyje toliau populiarė
ja. Reguliaraus susisiekimo autobu
sų keleivių per pirmąjį metų ket
virtį, palyginti su tuo pačiu 2005-ųjų 
laikotarpiu, padaugėjo 3.9 proc. iki 
52 mln., iš jų miesto maršrutų — 4.7 
proc. iki 40.3 milijono. Troleibusais 
pervežta 24.3 mln., o tramvajais — 
23.5 mln. keleivių, o tai atitinkamai 
4.5 proc. ir 3.8 proc. daugiau nei per
nai sausį-kovą. 

ISTAMBUL 
Sprogimas, kuris ketvirtadienį 

nugriaudėjo penkių aukštų name Is-
kiudar rajone ir per kurį buvo su
žeista daug žmonių, įvyko nutekėjus 
dujoms. Privati televizija NTV pra
nešė, kad per sprogimą pietų metu 
buvo sužeista 14 žmonių, o televizija 
„CNN Turk" nurodė, kad sprogimas 
įvyko pastato pusrūsyje veikusioje 
šaudykloje. 

AZIJA 

TAIPEI 
Taivano prezidentas Chen Shui-

bian kai kuriuos savo įgaliojimus 
perleido premjerui, taip mėginda
mas sumažint i vis didėjantį ša
lininkų ir oponentų spaudimą atsis
tatydinti , bet žiniasklaida skelbia, 
kad to nepakanka. Chen Shui-bian 
darbui po skandalo dėl pasinaudoji
mo nevieša informacija, į kurį įsivėlė 
jo žentas, pritaria rekordiškai mažai 
gyventojų. 

TOKYO 
2005 metais japonų, savo noru 

atsisveikinusių su gyvenimu, pa
daugėjo — jų buvo daugiau nei 
30,000 žmonių, rodo policijos duo
menys. Pernai nusižudžiusiųjų skai
čius išaugo iki 32,552, o 2004 m. jų 
buvo 32,325. Rekordinį lygį savižu
dybės pasiekė 2003 m. — tada gyvy
bę sau a tėmė 34,427 žmonės. 

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

Ocedi 
Krovimu gaberimas 
iasvj • visas oasaui'O šalis 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu visas oasau'C salts 

- U i ' . • > i i Air Frelgtrt 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 

#r Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pastatymas i namus Lietuvoje Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
. Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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AUTOMOBILIS ŽUDIKAS 
Iš istorijos žinome, jog Pirma

jam pasauliniam karui pretekstą 
davė Austrijos hercogo Franco Fer
dinando nužudymas Bosnijos mieste 
Sarajeve, kai jis su žmona važiavo 
prašmatniu automobiliu šio miesto 
gatvėmis. 

Šis įvykis buvo daug kartų įvai
riai aprašytas spaudoje. Pasirodė ir 
tokia nuomonė, jog iš tikrųjų ten 
žuvo ne hercogas Ferdinandas, o jo 
antrininkas, nes apie ruošiamą pasi
kėsinimą buvo sužinota iš anksto ir 
tokiu būdu hercogui buvo sudaryta 
galimybė pasislėpti užsienyje... vi
sam laikui. 

Kas žino, gal iš tikrųjų tame 
automobilyje žuvo nekalta, nieko 
apie tykojusį pavojų nežinojusi 
auka? 

Tačiau faktai byloja, kad tas 
raudonas hercogo automobilis pas
kui neturėjo nė vieno šeimininko, 
kuris... jame nebūtų gavęs galo. Jis 
buvo pramintas „automobiliu- žu
diku". 

Kas buvo tas „žudikas"? 

Jį vadino mersedesu, tačiau 
pagamintas buvo Vienos įmonėje 
„Automobilfabrik Gref & Stift" 1910 
metais. Pirmas jį nupirko grafas 
Francas Marija Alfredas Karą, ta
čiau juo nevažinėjo, greitai pado
vanojo savo bičiuliui (gal tai jį išgel
bėjo nuo mirties?) Francui Ferdinan
dui. 

Automobilis buvo labai prašmat
nus ir pagal tuos laikus — galingas; 
65 arklio jėgos. Jo vidų puošė minkš
tos, natūralia oda apmuštos sėdynės, 
viduje sienos dengtos brangaus me
džio paneliais, ant langų — šilkinės 
užuolaidos, mini baras. 

Visos rankenos buvo paauksuo
tos. Automobilio spalva buvo ryškiai 
raudona. 

Ferdinando žmona hercogienė 
Sofija Hogenburgietė automobilį įsi
mylėjo iš pirmo žvilgsnio. 

Deja, jau pats pirmas jų su vy
ru pasivažinėjimas Bosnijoje bai
gėsi tokia tragedija, kad net kilo 
karas. 

Šūviai ir avarijos 

Kai teroristas serbas Gavrila 
Principas iš revolverio nušovė Fran
cą Ferdinandą, prašmatnus automo
bilis perėjo į kito šeimininko rankas. 
Juo tapo aukštas kariškis — genero
las Potiorekas. 

Kaip aukštas pareigūnas, ge
nerolas retai tepasirodydavo prieša
kinėse fronto linijose. Tačiau vieno 
inspektavimo metu jo automobilis 
buvo apšaudytas priešo artilerijos. 
Generolas buvo kontūzytas, todėl 
susirgo psichikos liga ir savo gyve
nimą baigė gydykloje. Kol dar buvo 
sąmoningas, generolas automobilį 
padovanojo savo adjutantui — kapi
tonui Elinekui Bravyjui, kuris tokia 
dovana labai apsidžiaugė. Jis greitai 
išmoko vairuoti ir į frontą važinėda
vo tik su savo „raudonąja prašmat
nybe". Tačiau 1915 metais Elinekas 
viename kalnų kelyje dideliu greičiu 
rėžėsi į sunkvežimį. Jis ir dar trys 
kartu važiavę karininkai žuvo išsyk. 

Paskui austrai tą „piktybišką" 
automobilį ilgam pastatė į karinį 
garažą, juo nesinaudojo. 

Vienam kainavo ranką, 
kitam — gyvybę 

Pasibaigus I pasauliniam karui, 
Franco Ferdinando automobilis, 
kaip trofėjus, atiteko vienam 
Jugoslavijos karininkui — Sarajevo 
miesto ko-mendantui. Tačiau 1919 
m. jis per staigų posūkį apsivertė 
kartu su keleviais. Du žmonės žuvo, 
o automobilio savininkas neteko 
dešinės rankos. 

Nukentėjęs komendantas nu
sprendė to trofėjaus atsikratyti ir 
pardavė jį varžytinėse. Automobilį 
įsigijo garsus gydytojas dantistas 
Serkis. 

Tačiau ir šis „kruvinąjį automo
bilį" valdė neilgai. Po dvejų metų, 
važiuodamas užmiesčio keliuku, 
Serkis nesuvaldė automobilio ir 
nuskriejo stačia nuokalne žemyn. 
Gydytojas žuvo, o jo mašina dar 
„suskubo" užmušti du keliu ėjusius 
vietos gyventojus. 

SKELBIMAI ,. 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

. - » - • - « t STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

GREIT PARDUODA 
T | [ ^ First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0206 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Įdomu tai, kad pats automobilis 
tų visų avarijų metu rimtai ne-
nukentėdavo. 

Likimo grimasos 

Kitas unikalaus automobilio sa
vininkas buvo kažkoks šveicarų 
lenktynininkas. Šis lenktynių metu 
tame pačiame Sarajeve rėžėsi į ak
meninį stulpą. Jo palaikus iš auto
mobilio ištraukė su dideliu vargu. 

Tačiau suremontuotas super-
automobilis neilgai stovėjo be šei
mininko. Jį įsigijo turtingas Sara
jevo priemiesčio valstietis. 

Šis žmogus žinojo mašinos isto
riją, todėl, prieš pirkdamas, ilgai ta
rėsi su ekstrasensu. Pastarasis pri
ėjo prie išvados, jog „kruvinojo auto
mobilio" aukos buvo tik inteligentai, 
o ūkininkui jis pavojaus nekels. 

Tačiau šio savininko galas buvo 
dar keistesnis. Apsidžiaugęs ekstra
senso „garantija", keletą mėnesių 
valstietis važinėjo laimingai, kol 
kartą ta jo „prašmatnybė", nežinia 
dėl kokios priežasties sustojo tiesiog 
vidury kelio. Sustojo — ir nė iš vie
tos! 

Ūkininkas paprašė pro šalį ve
žimu važiavusį valstietį nutempti 
automobilį iki jo sodybos. Šis sutiko 
pagelbėti: prikabino automobilį prie 
vežimo, šeimininkas sėdosi prie 
vairo. 

Bet staiga, dar nespėjus arkliui 
nė truktelėti, variklis įsijungė pats, 
ir automobilis šoko į priekį. Tara
navęs vežėčias ir arklį, jis apsivertė 
ir užmušė savo šeimininką... Taigi 
užmušė kitaip, nei visus prieš tai jį 
valdžiusius inteligentijos atstovus. 

Pagaliau po tokių „kruvinojo 
automobilio" nuotykių atėjo laikas, 
kai šiurpinantys gandai apie jį 
pasklido gana plačiai, ir norinčių jį 
įsigyti ne tik Jugoslavijoje, bet ir 
visoje Europoje neatsirado. Tad jis 
buvo išgabentas į kitą pasaulio 
kraštą — parduotas amerikiečiams. 

Nukentėjo ir amerikiečiai 

Tačiau ir šioje šalyje „automo-
bilis-žudikas" tebetroško kraujo: 
vienas po kito keistomis aplinky
bėmis žuvo net trys, jį bandę įsigyti, 
Amerikos piliečiai. 

O ketvirtas savininkas — turtin
gas New York juvelyras — baigė gy

venimą nepaaiškinama savižudybe. 
Paskutinis „automobilio-žudi-

ko" savininkas buvo kažkoks Chirsh-
field. Bet ir jam ši transporto prie
monė lėmė žiaurią žūtį: skubėdamas 
automobiliu į savo paties vestuves, 
jis kaktomuša susidūrė su maršruti
niu autobusu. Kartu žuvo dar keturi 
su juo važiavę vestuvių svečiai. 

Sudaužytą automobilį nutempė į 
remonto dirbtuves, tačiau bebai
giantį remontą jų savininką nu
trenkė elektros srovė... 

Tada jau ne juokais pasklido 
labai rimtai gąsdinantys gandai apie 
„automobilį-žudiką", nes tiek mirčių 
tame pačiame automobilyje, kaip 
kalbėjo žmonės, net įsivaizduoti ne
buvo įmanoma. 

Ir šioje šalyje ne tik jo niekas 
nenorėjo pirkti. Automechanikai at
sisakydavo jį remontuoti, bijodavo 
net priėjo prisiartinti, apžiūrėti. 

Galiausiai „automobilis-žudi-
kas" buvo pastatytas saugojimui 
viename iš miesto garažų, nes nie
kas iš privačių asmenų 20 žmonių 
„nužudžiusio" gražuolio nenorėjo pri
imti. 

Taip daugiau nei 30 metų Fran
co Ferdinando automobilis rūdijo 
tamsiame garaže. Tik po Antrojo pa
saulinio karo Amerikos valdžia jį ati
davė Austrijai. 

Egzistuoja mechanizmai — 
žudikai 

Šiandien tas garsusis automo
bilis, baigęs savo kruviną veiklą, nu
rimęs stovi Vienos karo ir istorijos 
muziejuje. 

Beje, pasaulio istorijoje yra iš
likę nemažai žinių apie įvairius 
daiktus, mechanizmus, lėmusius 
mirtį daugeliui žmonių. 

1970 metais JAV teismo medi-
kas-ekspertas Johnatan Barch net 
pateikė šia tema ištisą teoriją, įro
dinėdamas, jog egzistuoja mechaniz-
mai-žudikai, kuriuos kontroliuoti 
žmogus nepajėgus. 

Jo teorija paremta daugybe fak
tų iš turtingos juridinės praktikos. 

Deja, šio darbo baigti iki galo 
Barch irgi nebuvo lemta: jis žuvo po 
nuosavo automobilio ratais, jį 
remontuodamas garaže. 

„Klaipėda" 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 
Experienced CNA or Home Health 

Aide needed. 
Mušt have valid proof to work in the 

United States. Mušt speak English & dri-
ving a plūs. Come & go or live-in. Also 

need exp. Baby/child care vvorkers. 
Call VViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

Skelbiim* skyriaus 
te l . 1~77S-5S5~9SOO 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

LENOER 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
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FUTBOLAS VEL TAMPA MADINGAS 
Gegužės 30 d. „Ali Stars" bare 

vykusioje spaudos konferencijoje, 
skirtoje futbolo klubo „Prelegentai" 
dešimtmečio šventei, pagrindinių 
rungtynių dalyviai tvirtino siekian
tys futbolo ir muzikos fiesta sugrą
žinti žmones į stadionus. Šventės šū
kiai bus „Lietuva be futbolo — rokas 
be gitarų!" ir „Futbolas vėl madingas". 

Birželio 10 dieną Klaipėdos „Žal
girio" stadione vyksiančio renginio 
pagrindiniu akcentu taps „Prele
gentų" klubo ir Lietuvos rinktinės 
rungtynės. Po jų į šventę susirinku
sieji galės mėgautis gyvo garso kon
certu. Spaudos konferencijoje būsi
mieji varžovai pristatė galutines ko
mandų sudėtis. 

„Varžybomis siekiama grąžinti 
futbolui abejingus žmones prie tele
vizorių ir į stadionus, — sakė Lie
tuvos rinktinės treneris Algimantas 
Liubinskas. — Mūsų rinktinė marga 
amžiumi ir klubų pasirinkimu. 
Rungtynės vyks vadovaujantis 
olimpiniu principu — 'Svarbiausia 
dalyvauti'. Gal kas nors ir laimės". 

Tiesa, rinktinei atstovaus ne tik 
profesionalūs futbolininkai. Savo 
sugebėjimus futbolo aikštėje galės 
pademonstruoti Seimo nariai bei 
pramogų verslo atstovai. 

A. Liubinskas įteikė marški
nėlius rinktinės debiutantams — 
Deividui Šemberui (Maskvos 
CSKA), Arūnui Valinskui, daini
ninkui Deiviui, grupės „Bavarija" 
nariui Juozui Liesiui bei Vilniaus 
„Žalgirio" futbolo klubo prezidentui 
Arminui Narbekovui. 

Pagrindinio mačo pertraukos 
metu žiūrovai galės stebėti mini 

rungtynes, kuriose savo jėgas aikštė
je išbandys merginų grupės „69 
Danguje" ir „Yva". Antradienio spau
dos konferencijoje „69 Danguje" 
merginos pademonstravo savo suge
bėjimus. Tiesa, ne aikštėje, o žais-
damos stalo futbolą. 

Šventės metu vyks vaikų bei 
šeimų turnyrai, draugiškos rung
tynės tarp Klaipėdos veteranų ir 
„Prelegentų" antrosios komandos. 

Komandų sudėtys: 
Lietuvos rinktinė — Vacys 

Lekevičius, Edgaras Jankauskas, 
Deividas Šemberas, Tomas Danile
vičius, Artūras Paulauskas, Gedi
minas Kirkilas, Arūnas Valinskas, 
Ramūnas Vyšniauskas, Svaras, 
Viktoras Diavvara, Vilius („Bava
rija"), Deivis, Jurgis Didžiulis, Am-
berlife, Arminas Narbekovas, Ma
rius Stankevičius, Nerijus Barasa, 
Deividas Česnauskis, Raimondas 
Žutautas, Audrius Žūta. Treneris — 
Algimantas Liubinskas. 

„Prelegentai" — Marijus Miku
tavičius, Rolandas Skaisgirys, Gi-
rius Kalvaitis, Vytaras Radzevičius, 
Nerijus Kesminas, Martynas Star
kus, Ričardas Zdančius, Giedrius 
Klimkevičius, Arūnas Pukelevičius, 
Linas Kunigėlis, Rimantas Skir
mantas, Tomas Gražiūnas, Andrius 
Bialobžeskis, Nerijus Damauskas, 
Linas Zareckas, Valdas Urbonas, 
Darius Spetyla, Artūras Gimžaus
kas, Algis Ramanauskas, Tautvydas 
Vencevičius, Maksas Melmanas, 
Olegas Aleksejevas, Dainius Budrys. 
Treneris — Robertas Tautkus. 

(Elta) 

NAUDINGIAUSIU ŽAIDĖJU TAPO A. ŠLEŽAS 
Naudingiausiu Lietuvos krep

šinio lygos (LKL) finalo serijos 
žaidėju pripažintas Vilniaus „Lietu
vos ryto" komandos puolėjas Andrius 
Šležas. Prizas krepšininkui buvo 
Įteiktas sekmadienį Vilniuje, vieš
bučio „Reval Hotel Lietuva" konfe
rencijų centre surengtose LKL 
sezono uždarymo iškilmėse. 

Aštuonis sezonus Vilniaus ko
mandoje rungtyniaujantis A. Šležas 
teigė nesitikėjęs tokio pripažinimo. 
„Aš net negirdėjau. Kai paskelbė 
nugalėtoją, komandos draugai sakė: 
'Eik, pasiimk'. Dar paklausiau, ko
kia Čia nominacija. Visa širdim tikė
jau, kad Robertas Javtokas gaus šį 
prizą, nes jis mūsų komandą traukė 
į priekį. Bet man malonu. Gal tik 
reikėjo sulaukti savo momento", — 
kalbėjo „Lietuvos ryto" senbuvis. 

Paklaustas, kuris prizas malo
nesnis — LKL čempiono žiedas ar 
naudingiausiojo žaidėjo apdovanoji
mas, A. Šležas ilgai nedvejojęs at
sakė, kad asmeninis pripažinimas 
buvo malonesnis: „Naudingiausiu 
tapau pirmą kartą gyvenime, o LKL 
žiedas jau trečias. Laukiau tik žiedo 
pakeitimo". 

31-erių metų krepšininkas prisi
pažino, kad jei kitame sezone tektų 
perimti komandos kapitono raištį iš 
R. Javtoko, tikrai nesivaržytų: „Jei 
komanda mane išrinks, vadinasi, aš 
jiems tinkamiausias". 

Trečią kartą Lietuvos čempionų 
titulą iškovojusiems „Lietuvos ryto" 
krepšininkams įteikti čempionų žie
dai su briliantais, o komandai — 
pagrindinės LKL rėmėjos „Mažeikių 
naftos" įsteigta taure ir 160.000 litu 
premija 

Lietuvos čempionų taurę įteikė 
ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas. „Ne pirmą kartą džiau
giamės krepšininkų rezultatais. Ma
tome akivaizdų meistriškumo augi
mą, — sakė premjeras. — Džiugu, 
kad Lietuva užima tvirtas pozicijas 
ir Baltijos krepšinio lygoje (BBL). 
Lietuvos komandos šiemet užėmė 
1-4 vietas". 

Antrąją ir trečiąją vietas LKL 
čempionate užėmusioms Kauno 
„Žalgirio" ir Šiaulių „Šiaulių" 
komandoms įteikti sidabro bei bron
zos medaliai ir 120,000 bei 80,000 
litų premijos, kurias skyrė „Mažei
kių nafta". Ketvirtojoje pozicijoje 
likusiems Kėdainių „Nevėžio" krep
šininkams atiteko 40,000 litų čekis. 

Buvo apdovanoti ir geriausius 
rezultatus šių metų sezone pade
monstravę krepšininkai. Naudin
giausiu reguliariojo sezono žaidėju 
pripažintas žalgirietis Darjušas 
Lavrinovičius. Jis tapo ir daugiau
siai kamuolių atkovojusiu krepši
ninku (vidutiniškai po 9,8 kamuolio 
per rungtynes). Rezultatyviausio 
žaidėjo prizas atiteko Klaipėdos 
„Neptūno" legionieriui Jerome Go-
leman. Daugiausiai rezultatyvių 
perdavimų atliko Tomas Gaidama
vičius (Panevėžio „Panevėžys", vi
durkis — 3,8), daugiausiai kamuolių 
perėmė Gintautas Vileita („Nep
tūnas", 2,3), daugiausiai metimų 
blokavo R. Javtokas („Lietuvos 
rytas", 2,4), baudas taikliausiai metė 
A. Šležas (92,6 proc), dvitaškius — 
Povilas Čukinas („Lietuvos rytas", 
76 proc), tritaškius — Tomas De-
lininkaitis („Lietuvos rytas", 52 
proc.). (Elta) 

JONAS V.PRUNSK.'S. MD 
^ERR: DALLAS PRUNSKiS MD 

MAUNAK V. R ANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

V^DAS.. NEMiCKAS V 2 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tai. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.A-cherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvaitys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kabėti angSskai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

„DRAUGAS" informuoja , „ D R A U G A S " fo rmuoja ; 
„DRAUGAS": išeivijos i r Lietuvos Jungtis; 

„DRAUGAS" l ietuvybės švyturys i r sargas! 
Prenumeruokime Ir ska i tyk ime „DRAUGĄ"! 

vfMnv.draugas.0r9 
•>x*XvX •;•»;•; "•> x X v X * x : 

MIEŽIO GRŪDAS 
Atkelta iš 4 psl. 
Ir keisčiausia, kad išrenka bal

suodami prieš, t.y. neigdami buvu
siuosius. Reikalas paprastas — bu
vusieji prievartautojai visuomet turi 
rezervą; jei nuverčiami esantieji 
valdžioje, ateina į valdžią niekuo 
nuo jų nesiskiriantis rezervas, gimi
ninga, gal tik kitaip pasivadinusi 
partija. 

Kita vertus, ar tinkami „psichia
trai" nuo sovietinės ligos gydo, ar 
gydytis ta „tarybinė liaudis" pagei
dauja? Užuot pagalbą pasiligojusiai 
liaudžiai teikus, ją perdėm kalti
name, kad ji elgiasi nederamai: 
nenori euro, ėjimą į Europą suvokia 
kaip išvykimą į ją, geria, prievartau
ja, žudo, kelia ranką prieš save. 
Landsbergius, Damušius, Kronkai-
Čius, Bražėnus ant pirštų galime 
suskaičiuoti, o sovietinių „psichia
trų" — nors vežimu vežk. Pastarieji, 
būdami valdžioje, liaudį laiko skur
de, kad ji rūpintųsi tik buitimi, ne
simokytų politinio raštingumo, ne

siektų aukštesnių idealų, kad liktų 
„tarybinio žmogaus" kevale (tokią 
valdyti partiniai nomenklatūri
ninkai per penkis dešimtmečius itin 
gerai išmoko). 

Dėl negandų valstybėje kai kas 
kaltina laisvę, nepriklausomybę, de
mokratiją (kaip tas Miežis — gaidį, 
aludarį, košės virėją), tačiau laisvė, 
nepriklausomybė ir demokratija vei
kia ir gerus vaisius duoda ten, kur 
išugdyta sveika, sutelkta visuo
menė. Pirmosios Lietuvos respub
likos sveikus, tautiškai susipratu
sius piliečius sovietai sunaikino fi
ziškai ar privertė trauktis iš Lie
tuvos, todėl nėra kito kelio, kaip pa
siligojusius gydyti, naujus ugdyti. 

Vilčių teikia vietos bendruo
menių, įvairių judėjimų kūrimasis ir 
veikla. Bažnyčios žodis, nesnau-
džianti žiniasklaida. Vardan švieses
nės ateities, tenka patiems gydytis ir 
gydyti, paklupdytiems ar suklu
pusiems padėti pasikelti, naujus 
ugdyti. 

GERIAUSIAS SEZONO KREPŠINIO 
TEISĖJAS 

Geriausiu 2005—2006 metų se
zono Lietuvos krepšinio teisėju tapo 
vilnietis Romualdas Brazauskas 
(80,90 tšk.). 

Antras liko kaunietis Kęstutis 
Pilipauskas (80,06 tšk.), trečias — 
kitas kaunietis Virginijus Dovida-
vičius (74,50 tšk.). 

Vertinimas buvo sudarytas pa
gal Lietuvos krepšinio lygos koman
dų trenerių ir rungtynių techninių 
komisarų skirtus vertinimus ir 
patvirtintas Lietuvos krepšinio fe
deracijos Teisėjų asociacijos prezi
diumo posėdyje. 

Geriausiųjų dešimtukas; 1. Ro
mualdas Brazauskas (Vilnius) — 
80,90 tšk.; 2. Kęstutis Pilipauskas 
(Kaunas) — 80,06; 3. Virginijus Do-
vidavičius (Kaunas) — 74,50; 4. 
Tomas Jasevičius (Vilnius) — 73,28; 
5. Antanas Ramanauskas (Šiauliai) 
— 67,73; 6. Aleksas Zakis (Kaunas) 
— 59,70; 7. Martynas Gudas 
(Vilnius) — 57,34; 8. Mindaugas 
Večerskis (Vilnius) — 57,31; 9. 
Artūras Gelvich (Marijampolė) — 
54,06; 10. Algirdas Bataitis (Kau
nas)—51,52. 

(Elta) 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.A-cherAve.Sts.5r6
http://vfMnv.draugas.0r9
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NUO KRYŽIŲ KALNO 
IKI GOLGOTOS 

Šiandien žinios iš Lietuvos nėra 
džiuginančios. Demokratija neįsi
gali, tikros vertybės nuvertinamos. 
Sprendžiant iš Lietuvoje leidžiamų 
laikraščių, kasdienos gyvenime vyk
sta grobstymai, plėšikavimai ne tik 
paprastų piliečių tarpe, bet ir valsty
bės vadų tarpe. 

Tačiau lietuviai moka prasmin
gai ir kultūringai suruošti švenčių 
minėjimus, pagerbimus, laikantis 
tradicijų ir pagarbinti Aukščiausiąjį. 
Niekur nėra tokio Kryžių kalno, kaip 
Lietuvoje, kur nesuskaitomais kry
žiais ir kryželiais yra nusagstytas 
kalnelis ir jo papėdė. Tų kryžių vis 
daugėja. 

Prieš keletą metų plačiai nu
skambėjo žinia apie lietuvių piligri
minę kelionę: nešdami kryžių pėsčio
mis jie nukeliavo į Romą pasveikinti 
Šv. Tėvą Joną Paulių II jo jubiliejaus 
proga. Šiais metais gegužės 4-5 die
nomis būrys tautiečių išsiruošė į 
naują piligriminę kelionę: „Nuo Kry
žių kalno iki Golgotos". Ankstų ge
gužės 4 d. rytą piligrimai, susirinkę 
prie Kryžių kalno, pynė vainikus 60 
kg sveriančiam kryžiui, kurį pės
čiomis neš su savim iki Golgotos 
kalno, iki pat Jeruzalės. Trisdešimt 

septynių pasiryžėlių piligrimų grupę 
išlydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis ir nemažas būrelis žmonių. 
Vyskupas kalbėjo padrąsindamas: 
„Kryžių nešti yra sunku, bet prisi
glaudus prie kryžiaus atgaunamos 
jėgos ir galima įveikti tuos sunku
mus". Piligrimai atsisveikindami bu
čiavo žemę, kryžių ir išėjo lydimi 
pasiliekančiųjų. 

Pirmas piligrimų sustojimas 
buvo Šiaulių miesto katedra. Ka
tedroje šv. Mišias atnašavo ir palai
mino vysk. Eugenijus Bartulis. Pili
grimų grupę į Šventąją žemę lydi 
jėzuitas kun. Kazimieras Ambrazas. 
Pamokslo metu jis sakė: „Užsidėję 
ant pečių kryžių, Jėzaus kančios 
ženklą, kaip atsiteisimą už mūsų 
kaltes simbolį, trokštame partijų, 
šeimų ir mūsų širdžių vienybės". 

Keliautojus piligrimus žmonės 
pasitinka, priima nakvynėn, vaišina. 
Kiekvieną dieną jie išklauso šv. 
Mišias ir būna laiminami. Šiluvoje 
šv. Mišias aukojo arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius. Toliau jie keliavo 
pro Kėdainius, Veprius, Gelvonis. 
Gegužės 14 d. pasiekė Musninkus, o 
kitą dieną Kernavę. Gegužės 17 d. 
buvo Vilniuje ir šv. Mišias išklausė 
Sopulingosios Motinos koplyčioje, o 
vėliau tą pačią dieną Aušros 
Vartuose. Gegužės 19 d. jie jau buvo 
Šalčininkuose. Piligrimų grupę su
daro įvairaus amžiaus žmonės, kurie 
pasiryžę Golgotos kalną pasiekti 
spalio mėnesį. 

Mūsų tautoje yra žmonių, kurie 
surengia kažką prasmingo, nors ir 
neįprasto, net jei jiems patiems tai 
sudarytų daug vargo. Ši lietuvių gru
pė apsisprendė atlikti tokį pras
mingą, nors ir neįprastą žygį: per 6 
mėnesius, t.y. per pusę metų eiti pės
čiomis ir nunešti 60 kg sveriantį kry
žių nuo Lietuvos Kryžių kalno iki 
Jeruzalės Golgotos. Ši sunki bendra 
kelionė — tai tarsi malda už savo 
tautą ir visą pasaulį. 

Marija Remienė 

Politikos savaitraštis „Atgimimas" pristato konkursą 

PADOVANOK LIETUVAI VIZIJĄ 
Šis konkursas — apie Lietuvą po 20 metu* Geros idėjos 

pasaulį stumia į priekį. Galbūt Jūsų vizija pakeis Lietuvą? Kviečiame 
dalyvauti Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančius piliečius — valstybei 
labai reikia Jūsų minčių ir idėjų. 

Organizatorių siūlymu, vizijoje turėtų atsispindėti politiniai ir 
ekonominiai šalies pokyčiai, ekologijos, švietimo, socialinio saugumo ir 
pilietinio aktyvumo aspektai. Tačiau tai yra siūlymas, o ne privalomas 
reikalavimas. Mes kviečiame sulaužyti stereotipų rėmą ir pateikti 
novatorišką idėją. 

Bendrovė „Eika" konkurso nugalėtojams įsteigė prizus: I vieta 
— 15,000 litų, II vieta — 10,000 litų, III vieta — 5,000 litų. 

Darbo apimtis (tekstas spausdintinis) ir dalyvių amžius — 
neribojami. Galima rašyti grupėmis. Darbus siųsti iki spalio 10 d. 
adresu: Politikos savaitraščio „Atgimimas" redakcija, T. Vrublevskio g. 
6, Vilnius, Lietuva. 

Vertinimo komisija: verslininkas Robertas Dargis, Interneto 
portalo „Delfi" redaktorė Monika Garbačiauskaitė, politikos filoso
fas Alvydas Jokūbaitis, politikos savaitraščio „Atgimimas" žurnalis
tas Stanislovas Kairys, ekonomiste Elena Leontjeva, ekonomistas 
Gitanas Nausėda, žurnalistas Romas Sakadolskis. alpinistas 
Vladas Vitkauskas, verslininkas Antanas Zabulis. 

Bus atsižvelgiama, ar vizija: užkrečianti, išskirtine, originali, 
konstruktyvi. 

TMID FOTOKONKURSAS 
„LIETUVIAI PASAULYJE ?> 

Fotografijose užfiksuojame įsimintinas gyvenimo akimirkas, iš-
saugome brangius žmones ir vaizdus. Kadre sustabdę akimirką, rašo
me istoriją — savo, šeimos, miesto, šalies. Lietuviai yra išsibarstę po 
visą pasaulį, su Tėvyne juos sieja tapatybė, tradicijos. Pasidalinkime 
vieni su kitais nuotaikomis ir jausmais, šventėmis ir kasdienybe! 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kviečia dalyvauti fotografijų 
konkurse „Lietuviai pasaulyje". 

Konkurse gali dalyvauti kiekvienas užsienyje gyvenantis 
tautietis ar išeivijoje veikiantis lietuvių susivienijimas. Temų 
ratas neribojamas: įamžintos gali būti ir krašto bendruomenės ren
ginių, lituanistinių mokyklų veiklos ir asmeninio gyvenimo, buities, 
sporto akimirkos. Nuotraukos gali būti darytos ir dabar, ir prieš kelias
dešimt metų. 

Prie nuotraukos (pageidautina, ne mažesnės nei 10x15 cm) turi 
būti nurodytas jos autorius, gyvenamoji šalis, fotografijos data, 3-5 
sakinių parašas (gali būti ir oficialiai rimtas, ir žaismingai šmaikštus). 

Konkursas vyks nuo 2006 m. birželio 1 d. iki spalio 1 d. Visus 
darbus vertins komisija, konkurso nugalėtojai bus apdovanoti vertin
gais prizais. Geriausios nuotraukos bus išleistos atskiru leidiniu. 

Nuotraukas siųsti adresu: Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, T. Kosciuškos g. 30, 
Fotokonkursui „Lietuviai pasaulyje". 

Išsamesnės informacijos teiraukitės: tel. (+370-5) 2709822, ei. paš
tas: giedrius.sniukas@tmid.lt 

TMID inf. 

„Lituanicos" futbolininkai žais šį sekmadienį 
Po savaitės pertraukos („Memorial Day") „Lituanicos" vyrai vėl tęs pir-

menybines rungtynes „Metropolitan" lygos aukštojoje divizijoje. 
Birželio 4 d. mūsiškiai važiuos į Triton College aikštę (1 Ave. ir 1/2 

mylios į šiaurę už North Ave.), kur rungtyniaus su „Tarnovia" komanda. Šie 
aukštosios lygos naujokai nėra iš stipriųjų tarpo, todėl lietuviams yra gali
mybė parsivežti 3 taškus ir tada galvoti apie išlikimą geriausiųjų tarpe. 

Pagrindinės sudėtys rungtyniaus 3 vai. p.p., o prieš tai žais rezervai. 
Lietuviai žiūrovai yra kviečiami gausiai apsilankyti! 

Kviečiamas „Lituanicos" futbolo klubo / / 

susirinkimas 
Yra šaukiamas specialus „Lituanicos" futbolo klubo narių ir žaidėjų 

susirinkimas šį šeštadienį, birželio 3 d. 12 vai. Bočių menėje PL centre, 
Lemonte. 

Bus stengiamasi šį 55 metus veikiantį klubą perorganizuoti, įtraukiant 
valdybon ir tarybon daugiau veiklių žmonių, o taip pat tokių, kurie galėtų 
užtikrinti finansinį pagrindą, o be jo klubo komanda negali tinkamai 
pasirodyti. Laukiami ir nauji futbolo entuziastai. 

Čikagos Lietuvių Futbolo Lygos atidarymas 
Čikagos Lietuvių Futbolo Lyga (ČLFL) šį šeštadienį, birželio 3 d. 3 vai. 

p.p. pradeda savo antrąjį sezoną. Čia bus trumpos atidarymo iškilmės su 
muzikine-pramogine programa. 

3:30 vai. p.p. pirmąsias rungtynes žais praėjusių metų nugalėtojai 
„Vilniaus" futbolininkai, kurie išmėgins jėgas su „Šiaulių" komanda. Iš viso 
bus 4 rungtynės, kurios užsitęs iki vakaro. 

Varžybos kiekvieną šeštadienį vyks aikštyne prie PL centro Lemonte. 
Pernai šios lygos žaidimai sutraukdavo nemaža sirgalių, palaikiusių savo 
miestų komandas. Panašiai, atrodo, bus ir šiemet. Visi futbolo entuziastai 
laukiami šeštadienio popietes praleisti su futbolininkais. 

Parengė Ed. Šulaitis 
w*v ^ • • ^ • • 1 

Jonas Cinkus, gyv. Downers Grove, IL, pratęsė „Draugo" prenu
meratą ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū! 

Ben Dunda iš Cicero, IL, kartu su „Draugo" prenumeratos mokes
čiu atsiuntė labai dosnią 100 dol. auką. Širdingai dėkojame! 

Vytautas Girnius. Greenacres, FL, prie „Draugo" prenumeratos 
mokesčio pridėjo ir 55 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū! 

Sophie Domeika, Rockford, IL. dar vienrius metus skaitys „Drau
gą" — esame jai už tai dėkingi, o taip pat dėkojame už 50 dol. auką. 

mailto:giedrius.sniukas@tmid.lt
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MIRTIES SUKAKTYS 

Af A 
OLGA ANDRIUŠAITIENĖ 

minint jos 30-tąsias mirties metines 

A t A 
ALEKSANDRAS ANDRIUŠAITIS 

minint jo 39-tąsias mirties metines 

A t A 
STEFANIJA LIKANDERIENĖ 

minint jos 40-tąsias mirties metines 

A t A 
ANTANAS LIKANDERIS 

minint jo 53-čiąsias mirties metines 

J a u praėjo daug metų, kai negailest inga mirtis iš mūsų tar
po atskyrė šiuos mums mylimus žmones. 

Nors laikas bėga, bet mes jų niekad neužmiršime. Lai gai
lestingas Dievas suteikia J iems Amžinąją Ramybę. 

J ų brangiam prisiminimui šv. Mišios bus aukojamos 2006 
m. birželio 4 d. 10:30 vai. ryto Tėvų Jėzui tų koplyčioje. 

Maloniai prašome gimines, d raugus ir pažįstamus prisimin
ti velionius maldoje. 

N u l i ū d ę vaikai , a n ū k a i ir proanūkai su š e i m o m i s 

EFEKTYVIAI TOBULINTI 
SEIMUNŲ VEIKLĄ 

Kai kam gal ir nepatinka, kad 
atsibastėlis iš Archangelsko, veikiai 
tapęs „tautos gelbėtoju" garsėja so
vietinio Jefreitoriaus" manieromis, 
bet ne Čia šuo pakastas. Ne kiekvie
nam pavyktų net ir su „rubliotiekio" 
pagalba iš vamzdynų suvirintojo vie
nu šuoliu įšokti į oligarchų grupę. 
Išrinktas į Seimą mėgino eiti Eko
nomikos komiteto pirmininko pa
reigas, bet kurį laiką patrypčiojęs 
vietoje, atsistatydino. Įgyta patirtis 
nenuėjo šuniui ant uodegos — su 
tokia pačia sėkme gerokai trumpe-
lesnį laiką pavadovavęs Ūkio minis
terijai, paliko ją. Mėginimas „per 
televizorių" apginti plechanoviečio 
akademiko diplomą ar jo kopiją — 
dar vienas sėkmės tarpsnis, palydė
tas populiarios dainos „Ne tau, Mar
tynai, mėlynas dangus". Laikinosios 
sostinės universitetininkų pastan
gos „gelbėtojui" suteikti „mokslų 
daktaro" vardą, o ir kitos neįvardy
tos aplinkybės lėmė kitaip. 

Praradęs visas valdiško darbo 
pozicijas, teatrališkai sukiojasi tai 
Seime, tai premjero valdose, kas 
žino, patarinėdamas, įsakinėdamas, 
nurodydamas ar pagelbėdamas val
dininkams bei seimūnams, ką, kaip 
ir kada daryti. Šiaip jau labai įdomu 
stebėti, kai aukštų valstybės parei
gūnų pasitarimuose oligarchas daly
vauja lygiomis teisėmis, tarsi būtų 
neetatinis valdininkas. Jo teatrališ
ki klestėlėjimai kėdėn, dažniausiai 
šalia premjero, kai kam gali pasi
rodyti kaip mėginimas „privatizuoti" 
Vyriausybės vadovą. Ši žinia dar 
nepasitvirtino. 

Tolydžio išryškėja vis naujų, 
labai efektingų nacionalinės teisės 
praktiškų pataisymų, papildymų, o 
ir šiaip naujovių. Kas gali paneigti, 
kad oligarcho įmonėse įdiegta ir sėk
mingai praktikuota, nepatvirtin
tomis žiniomis jau sukaupusios 
didelę patirtį firmos Jntersharash-

kontor" parengta „vokelio" sistema 
esmingai keičia samdinių darbo 
efektyvumą ir ugdo naujos kokybės 
darbdavio ir darbininko (darbuotojo) 
santykius? Samdiniai sparčiai persi
ima meile, prieraišumu ir ištikimybe 
bosui. Iš tiesų jaudinantis vaizdas, 
kai darbininkėlis laisvoje šalyje 
nevisada išdrįsta net nusišnirpšti... 
boso pusėn. 

Kai kuriuos piliečius papiktino, 
ki tus nudžiugino, trečius drūčiai 
nustebino naujausia žinia — „dar-
biečiams" kandidatavusiems į ren
kamąją valdžią, o ir patekusiems į 
ją, pavyzdžiui, į Seimą, oligarchas ar 
dar vis tebeformuojamo departa
mento „Krekenagurfix" pasitobulini
mo kursus Lukiškėse baigęs eksfi-
nansistas mokėdavo apvalias sume
les — kam 30,000, kam mažiau, kam 
daugiau. Juk vieną tautos atstovą 
ligos kamuoja — vaistukams reikia, 
kitas seimūnas labai daug išleidžia 
tarnybiniams pasivažinėjimams, 
trečiasis jau ir cigaretėms neišten
ka... Tokia labdaros forma verta 
spectarnybų, o ir kitų valstybės ins
titucijų pareigūnų akylaus ir ausy-
laus dėmesio ir įvertinimo. 

Negalima nubraukti ir bręstan
čio poreikio pataisyti teisinę bazę. 
Draudimas Seimo nariui gauti iš 
šalies dar vieną ar kelis atlyginimus 
(išskyrus honorarą už kūrybinę veik
lą) kertasi su itin pažangia „tautos 
gelbėtojo" praktika paremti „dar-
biečius". Įsidėmėtina, kad tai vienin
telė „partija", kurios pavadinime 
puikuojasi žodis „Darbo". Kitų poli
tinių partijų pavadinimuose tokio 
žodžio ir su žiburiu nerasite, matyt, 
todėl jos ir dirba prasčiau, o gal ir 
visai nedirba, tik kvailį volioja. 

Suirutė „darbiečių" gretose lai
kina. Laukiama firmos „Interbrats-
kaja Bum bum kakao" tyrimo rezul
tatų. 

Rapolas Pu te lė 

A t A 
GIEDRA NASVYTYTĖ 

GUDAUSKIENĖ 
Mirė 2006 m. gegužės 23 d., su laukusi 82 metų. 
Gyveno Čikagoje, vė l iau Los Angeles. 
Gimė Kaune . 
Nuliūdę liko: vaikai D a i n a Marija Gudauskai tė , Thomas 

Saulius Gudauskas su žmona Nancy, a n ū k a i Patrick, Dane ir 
Tanner , sesuo Salomėja Nasvytytė-Valiukienė Lietuvoje. 

A.a. Giedra paša rvo ta penktadienį , birželio 2 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 8 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., 
Hickory Hills, IL. 

Šeštadienį, birželio 3 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje 9:30 vai. ryto b u s aukojamos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių velionė bus pa la ido ta Taut inėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines , d raugus ir pažįs tamus daly
vaut i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę artimieji 

Laidot. direkt . Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700 

Mylimas vyras, tėvelis, senelis 
A f A 

Dr. ALBINAS GARUNAS 
Mirė 2006 m. gegužės 30 d., sulaukęs 92 

metų amžiaus. 
Giliam liūdesyje liko: žmona dr. Ona 

Prunskytė-Garunienė; dvi dukros Rūta Sula 
ir dr. Dalia Sadauskienė; žentai dr. Daniel 
Sula ir dr. Linas Sadauskas; anūkėliai And
rius ir Dana Sula bei Viktoras, Aleksas, 
Nora, Lilija ir Marisa Sadauskai. 

Lietuvoje liūdi mirusio brolio Jono Ga-
runkščio žmona Emilija; du brolio sūnūs Ti
tas Garunkštis ir Rimantas Garunkštis su 
šeimomis; pusseserės Angelė Galvidytė ir 
Genė Karazijienė; pusbroliai Gipiškiai bei 
kiti giminės ir artimieji. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, bir
želio 4 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Le-
mont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisvei
kinimas ir maldos įvyks 7 vai. v. 

Pirmadienį, birželio 5 d. 9:30 vai. r. po 
trumpų apeigų Petkus Lemont laidojimo 
namuose, velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. r. 
bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
šv. Mišių a.a. dr. Albinas Garunas bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Maloniai kviečiame visus artimuosius, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 

arba petkusfuneralhomes.com 

http://petkusfuneralhomes.com
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• Židinio p a m a l d o s , šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiami arkivysk. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos šventovėje, Lemonte, šeštadienį, 
birželio 3 d., 8 vai. r. Tai bus Sek
minių išvakarės. Melsimės Švento
sios Dvasios dovanų Bažnyčiai, Lie
tuvai, žmonijai, sau ir artimiems. 
Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
pamaldose. 

• Š v . Mišios už Motiną Mariją 
Kaupaitę bus aukojamos šeštadienį, 
birželio 3 d., Šv. Kazimiero seselių 
motiniškajame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd., 9:30 vai. r. Kviečiame 
visus dalyvauti. Mišias aukos Švč. 
Mergeleės Marijos Gimimo parapijos 
klebonas kun. Antanas Markus. 

• Lietuvos Vyčių 36 k u o p a ši 
sekmadienį, birželio 4 d., po 10 vai. 
ryto lietuviškų šv. Mišių kviečia 
pietų Brighton Park Nekaltojo Pra
sidėjimo parapijos salėje. Vyks lote
rija. Visus kviečiame atsigaivinti, 
papietauti ir gerai praleisti vasaros 
sekmadienio vidurdienį. 

• N u o birželio 5 d. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčio
je bus tik vienos kasdieninės šv. 
Mišios, kurių pradžia 7:30 vai. r. Pir
madienį, trečiadienį, penktadienį — 
lietuviškai, antradienį, ketvirtadie
nį, šeštadienį — angliškai. Šv. Mišių 
8:30 nebus. 

• Čikagos l i e t u v i ų z a r a s i š k i ų 
klubo susirinkimas įvyks birželio 8 
d., ketvirtadienį, 1 vai. p.p., Šaulių 
namuose, 2417 W. 43 gatvė. Visų 
narių dalyvavimas būtinas. Tel. 
pasiteiravimui: 773-778-8178. 

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

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

• L i e t u v i š k a s vaikų darže l i s 
„Spindulėlis", esantis Ziono evange
likų liuteronų parapijos patalpose, 
9000 S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 
60453, vasaros atostogų metu priims 
vaikus nuo 6 iki 12 metų amžiaus. 
Jiems sudaryta speciali programa 
Darželis veiks nuo 7 vai. r. iki 6 vai. 
v. Registruotis tel. 708-422-1433 iki 
birželio 9 d. 

• N u o birželio 18 d. iki rugpjūčio 
29 d. Čikagoje vyks 7-asis lauke 
rodomų kino filmų festivalis. Filmai 
bus rodomi antradienio vakarais , 
nusileidus saulei (8:55 vai. v.) Butler 
Field, Grant Park (Lake Shore Dr. ir 
Monroe gatvių sankryžoje). 

• N u o 2006 m. gegužės 26 d. 
Field Museum, 1400 Lake Shore Dr. 
pradėjo veikti paroda „Tutankha-
mun and the Golden Age of Pha-
raons". Ši paroda tai pasakojimas 
apie berniuką-karalių, kuris gyveno 
maždaug prieš 3,000 metų. Parodoje 
daug eksponatų, kurie anksčiau 
niekada nebuvo išvežti iš Egipto. 
Tel. pasiteirauti: 312-665-7705 arba 
tinklalapis 

fieldmuseum.org/membership 

IŠARTIIRTOLL.. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

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

Visus, norinčius vykt i i Pasaulio Lietuvių dainų šventės 
renginį autobusu, kviečiame įsigyti bilietus JAV LB Socia
linių reikalų tarybos raštinėje. Išvykstame prieš renginį, 
l iepos 2 d. 12:30 vai . p.p. iš Marquette Park parapijos kiemo 
(Nat iv i ty BVM Church, 6812 S. VVashitenavv ave., Chicago, 
IL). Bil ieto kaina S do l . 

JAV LB Socialinių reikalų raštinė dirba pirmadieniais— 
ketvirtadieniais nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. Adresas: 2711 W. 
71 st Street, Chicago, IL. Tel. 773-476-2655. 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDŲ 
nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 

Tel. 773 476 2242 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE GEGUŽES 31 D. 
3 METŲ KADENCIJAI IŠRINKTA NAUJA 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS VALDYBA: 

Pirmininkė Aušrelė Sakalaitė 
Vicepirmininkė Rita Šakenlenė 
Sekretorė Birutė A. Vindašienė 
Iždininkė Genovaitė Treinienė 
Reikalų vedėja Stasė Jagminienė 

j.v.s. Bronius juodelis, 
buvęs Skautų Brolijos 
vyriausiuoju skautinin
ku ir užbaigęs 60 metų 
trukusias vadovo parei
gas, savo didelę skau
tišką biblioteką ir skau
tiškų nuotraukų rinkini 
perdavė Lietuvių Skau
tų Sąjungos archyvui 
Pasaulio Lietuvių cen
tre, Lemonte. 
LSS archyvui vadovauja 
v. s. Sigitas Miknaitis 
(tel. 630-985-1820). 

Ramunės Juodelienės 
nuotraukoje 
Bronius juodelis. 

ALRKF Jaunimo stovyklos 
„DAINAVA" 

200o* m. vasaros sezono 
kalendorius 

Birželio 17 d. - 24 d. Detroit ir Cleveland skautai 
Birželio 25 d. - 29 d. Jaunimo krepšinio stovykla 
Liepos 3 d. - 12 d. Jaunučių ateitininkų stovykla 
Liepos 12 d. - 23 d. Moksleivių ateitininkų stovykla 
Liepos 23 d. - 30 d. Sendraugių ateitininkų stovykla 
Liepos 30 d. - rugpjūčio 6 d. „Heritage" stovykla 
Rugpjūčio 6 d. -13 d. Mokytojų tobulinimosi kursai 
Rugpjūčio 13 d. - 20 d. Tautinių šokių mokytojų stovykla 
Rugpjūčio 20 d. - 27 d. Lietuvių fronto bičiulių savaitė 
Rugsėjo 1 d. - 3 d. Dainavos stovyklos 50-mečio jubiliejus 

Spaudos apžvalga 

Pasirodė žurnalo „Lithuanian 
Heritage" šių metų gegužės/birže
lio mėn. numeris. Jame galėsite 
pasiskaityti apie lietuvius, garsi
nančius Lietuvą visame pasaulyje. 
Artėjant baisiųjų trėmimų datai, 
žurnale daug vietos skiriama trėmi
mams ir tremtiniams. Rasite Ed
vardo Baranausko straipsnį apie 
lietuvių lakūną Feliksą Vaitkų, 
Tomo Vaisietos interviu su kuni
gaikščio Gedimino palikuoniu Pau
liumi Sanguška, Lęo L. Algmino ra
šinį apie transportą Lietuvoje. Skai
tytojui bus įdomu pasiskaityti ir 
apie Joninių šventę. Kaip visada 
įdomus Jennifer Virškus straipsnis 
(šįkart apie balandžio gėles ir 
gegužio lietų). Rasite ir daugiau 
naujienų. 

Žurnalo prenumeratos kaina — 
29.95 dol. metams. Čekį rašyti: 
Baltech Publishing, P.O. Box 225, 
Lemont, IL 60439. 

Žurnalą galima nusipirkti ir 
„Draugo" knygynėlyje. Kaina — 
4.95 dol. Persiuntimo kaina — 3 dol. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel pasiteiravimui: 771 585-9500 

i 

http://fieldmuseum.org/membership



