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Dešinieji imasi formuoti Proveržio koaliciją

Proveržio koalicijos iniciatoriai: Petras Auštrevičius, Andrius Kubilius ir Arturas
Paulauskas.

Eltos nuotr.

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) —
Seimo Tėvynės sąjungos, Liberalų
sąjūdžio ir Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) frakcijos pirmadienį pa
sirašė pareiškimą dėl bendros Pro

V. Uspaskichas
teigia tebesąs
Rusijoje

Lietuvoje klesti spaudos laisvė
Vilnius, birželio 5 d. (BNS) —
Pagal spaudos laisvę Lietuva lenkia
tokias Europos Sąjungos senbuves
kaip Prancūzija ir Didžioji Britanija,
tačiau atsilieka nuo Latvijos ir Es
tijos.
Kaip skelbia tarptautinė organi
zacija „Žurnalistai be sienų", pagal
spaudos laisvę pernai Lietuva užėmė
22 vietą. Tuo tarpu Latvija — 17, Es
tija — 11.
Tačiau Lietuva lenkia Portugali
ją — 23 vieta, Didžiąją Britaniją —

24 vieta, Kiprą — 26 vieta, Pran
cūziją — 30 vieta, Australiją — 32
vieta, Ispaniją — 40 vieta, Italiją —
42 vieta, JAV — 44 vieta, Lenkiją —
55 vieta, Kroatiją — 56 vieta ir kitas
šalis.
Geriausios sąlygos spaudos lais
vei yra Danijoje, Suomijoje, Islan
dijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Nor
vegijoje.
Iš naujųjų ES šalių Slovakija
yra 8-oje vietoje, Čekija — 9-ojoje,
Slovėnija — 10-oje.

kokybės programą. Mes visų pirma
esame pasiruošę parengti konkrečią
Proveržio programą ir tik po to kal
bėti apie kitus koalicijos dalykus",
— sakė A. Kubilius.
P a s a k A. Kubiliaus, dešiniųjų
buriama koalicija būsimoje progra
moje pirmiausia numatytų ryžtin
gas permainas kovoje su korupcija,
„proveržio permainas ekonomikoje",
kovos s u skurdu ir demografijos
problemomis priemones.
Anksčiau A. Kubilius ne kartą
yra kalbėjęs,
Nukelta į 6 psl.

•Sveikatos klausimais.
•Pradėkime mankštinti
delnus.
•Valstybės
kompromitavimas negali
tęstis iki begalybės.
•Meilė tautoms — iš
meilės laisvei.
•Mūsų daržai ir darželiai.
•Lietuviu telkiniuose.
•Kas vyksta Lietuvos
politikoje.
•Metai — ne liga, amžius
— ne diagnozė.
•Atsisveikino su Čikaga.
V a l i u t ų santykis
1 U S D — 2.667 LT
1 EUR — 3.452 LT

Rusų dramos teatre — finansinė netvarka
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Vilnius, birželio 5 d. (BNS) —
Valstybės kontrolės (VK) specialis
t u s , atlikusius finansinį patikrinimą
Kultūros ministerijai pavaldžiame
Lietuvos rusų dramos teatre, pri
bloškė ten esanti netvarka. Tikrin
tojai konstatavo, kad finansai teatre
buvo tvarkomi nesilaikant biudžeti
nėms įstaigoms privalomų įstatymų.
„Tokių dalykų per ilgus darbo
metus beveik neteko matyti, nė vie
n a m e teatre šito tikrai nėra", —
dienraščiui „Lietuvos žinios" sakė
VK Finansinio audito 5-ojo departa-

O)

m
J3
1

O

0

z
0
H
0
m

* §

o

M

9

0 50 o

3

to

to

S- M
O

** £
2

58
M
C)
M

N

*>

Z

= o

M

-

^^ i
- *•
H
o

M

r.
o

S

S- <

n

o

*

0)

"0

o

0)
(0

a.
o

O

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

*

DIC

m
20

6-05

CO

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

r-

DC

Rusų dramos teatro nuotr.
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Rusų dramos teatras

mento vadovė Daiva Bakutienė.
Tikrintojai savo ataskaitoje a t 
sisakė patvirtinti, kad valstybės biu
džeto asignavimai — per 2 mln. litų,
pernai skirti Rusų dramos teatrui,
buvo panaudoti įstatymų nustaty
tiems tikslams.
Tikrintojai atkreipė dėmesį į ne
tinkamai tvarkomą pajamų apskai
tą. Analitinės apskaitos registro
duomenys rodo, kad t e a t r a s pernai
už suteiktas paslaugas (pajamos už
parduotus bilietus, transporto bei
kostiumų nuoma ir kt.) gavo 328,000
litų.
Tačiau minėtame registre nėra
įrašyta pajamų (11,600 litų), gautų
iš teatre veikiančios moksleivių stu
dijos „Po kauke". Studijos nuostatai
nepatvirtinti, nenustatytas mokes
čio dydis, nevedama vaikų apskaita,
o mokesčio dydis kiekvieną mėnesį
vis skirtingas. Todėl, pasak kontro
lierių, yra didelė tikimybė, kad ne
visos gautos pajamos pateko į kasą.
N u k e l t a į 6 psl.

NEW PAPI

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) —
Kontroversijų krečiamos Darbo par
tijos (DP) pareigas laikinai sustab
dęs vadovas Viktoras Uspaskichas
teigia tebesąs Rusijoje ir kol kas ne
atskleidžia, kada gali grįžti į Lie
tuvą.
„Aš neskubu. Tada ir savo ben
dražygiams sakiau, kad jeigu grįšiu,
tada nesuspenduoju savo įgaliojimų
DP pirmininko pareigose, jei susispenduoju — tai nėra ko skubėti", —
sakė V Uspaskichas.
Praėjusią savaitę žiniasklaidoje
pasirodė žinių, esą V. Uspaskichas
grįžo į Lietuvą.
Pats V. Uspaskichas pirmadienį
tikino praėjusią savaitę taip pat bu
vęs Rusijoje ir jokio galimo savo grį
žimo į Lietuvą laiko nenurodė.
Buvęs „darbiečių" vadovas už
siminė pastaruosius 10 metų tam
tikrą vasaros laiką praleidžiantis
savo gimtinėje Urdomoje, Archan
gelsko srityje, tai esą ketinąs daryti
ir šiemet.
Paklaustas, ar nesislapsto nuo
teisėsaugos, V Uspaskichas teigė
neturįs dėl ko slėptis: „Man nebuvo
jokių kvietimų ir jokių klausimų, to
dėl man nėra ko bijoti. O kad nepasi
tikiu teisėsauga Lietuvoje — tai jau
seniai apie tai kalbu".
Paklaustas, kaip vertina šiuo
metu vykstančius politinius proce
sus ir derybas dėl koalicijų, buvęs
didžiausios parlamentinės Darbo
partijos vadovas teigė nežinąs, kokia
yra šiuo metu situacija Lietuvoje.

veržio koalicijos formavimo.
Šios trys frakcijos Seime ben
drai turi 47 balsus iš 141.
Pareiškimą pasirašė konserva
torių vadovas Andrius Kubilius, libe

ralų vadovas Petras Auštrevičius ir
socialliberalų vadovas Artūras Pau
lauskas.
Į vadinamąją Proveržio koaliciją
trijų partijų vadovai kviečia jungtis
ir socialdemokratus. Pasak A Kubi
liaus, socialdemokratams prisijun
gus, jų turimų 23 balsų Seime be
veik pakaktų sudarant ir naują val
dančiąją daugumą.
A Kubilius kartojo, jog bent j a u
konservatoriai negalėtų dalyvauti
bendroje koalicijoje su Darbo partija
ar liberaldemokratais, jokių kitokių
sąlygų nei A Kubilius, nei kiti „pro
veržio" iniciatoriai neįvardijo.
Tiesa, A Kubilius užsiminė, jog
naujoji koalicija negalėtų būti kom
promituojama „kokių nors juodųjų
sąrašų pėdsakų ar kokių nors ryškių
naujosios ar senosios nomenklatūros
atstovų".
„Mes esame įsitikinę, kad šiame
Seime yra galimybių sukurti kito
kios kokybės koaliciją ir kitokios ko
kybės Vyriausybę, turinčią kitokios
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

MALONUMAI IR PAVOJAI
GAMTOJE
Daugelis s a v a i t g a l i a i s mėgsta
ištrūkti iš miesto į gamtą — mišką,
pievas, l a u k u s . Tai p a p r a s t a i maloni
atgaiva, būtinai kiekvienam reika
linga. Tačiau k a r t a i s t e n k a patirti ir
nemalonių, ir net pavojų. Su trupu
čiu a t s a r g u m o ir a p d a i r u m o tų
negerovių galima išvengti ir malo
niai praleisti laiką gamtoje.

kame įvairią augmeniją bei gyvūni
ją. Didžioji dalis — nekenksminga,
bet yra ir kitokios. Verta susipažinti
su bent jos dalimi, kad nereikėtų
kentėti nepatogumų ar net rimtes
nių sveikatos sutrikimų.
Svarbiausia — neragauti neži
nomų augalų, pvz., uogų, grybų. Net
jeigu neseniai iš Lietuvos atvykę
žmonės tvirtina, kad jie puikiai
pažįsta miško uogas ir grybus, gali
Saugokitės ultravioletinių
čia skaudžiai apsirikti: Amerikos
saulės spinduliu
miškuose daug panašios augmenijos,
- Žmonės niekuomet n ė r a savimi bet taip pat ir skirtingos. Galbūt tas
patenkinti: baltaodžiai, vos tik sau pažįstamas grybas, vaisius, uoga
lutė stipriau užkaitina, stengiasi jos Lietuvos miškuose buvo tikras
spindulių kiek galima d a u g i a u „su skanėstas, o čia — nuodai. Būtina
sirinkti" ir gražiai paruduoti. Kiti ir saugoti ir vaikus, kad nekištų į bur
to nelaukia, rusvai savo k ū n ą „dažo" ną miške rastų vaisių ar uogų, ne
dirbtiniu b ū d u — po lempomis arba kramtytų augalų šakelių ar lapų.
net specialiu tepalu. Tačiau tokia
Vienas nuodingiausių vietinių
„kosmetika" gali būti net mirtinai augalų (laimė, kad dar jo nėra
pavojinga, n e s per d a u g ultraviole Lietuvoje) yra vadinamoji nuodinga
tinių saulės spindulių gali sukelti vijoklė — „poison ivy".
odos vėžį. Pastaruoju m e t u , suskystėjus-suplonėjus ozono sluoksniui,
kuris b ū t e n t yra geriausia Žemės
apsauga riuo to kenksmingo „saulės
glostymo", s u s i r g i m ų odos vėžiu
ypač pagausėjo. Didžiausias pavojus
— šviesios odos, blondinams, mėly
nakiams a s m e n i m s . Tamsesnės odos
žmonės, pvz., meksikiečiai, Ame
rikos indėnai ir pan., rečiau serga
odos vėžiu, j i e m s saulės spinduliai
mažiau kenkia.
Yra g a u s y b ė įvairių tepalų,
saugančių n u o ultravioletinių saulės
spindulių. J u o s būtina dažnai ir gau
siai vartoti, ypač e s a n t prie vandens.
Labai svarbu tepalu padengti visą
odą, kurios neuždengia drabužiai, o
galvą a p s a u g o t i plačiabryle skry
bėle. Jeigu žmogus labai prakaituoja
arba maudosi ežere, upėje, jūroje,
baseine, po kiekvieno išlipimo iš
vandens reikia apsaugą nuo saulės
p a k a r t o t i . S v a r b u , kad b ū t ų ap
saugota švelni vaikučių oda, nes
jiems gauti vėžį d a r daugiau pavo
jaus.
Beje, b ū t i n a saugoti ir akis, nors
apie tai daugelis nepagalvoja. Tam
sūs, ultravioletinių saulės spindulių
nepraleidžiantys akiniai y r a gera
apsauga.

Ne visuomet tai vijoklė, nors
taip ir vadinama. Gali būti krūmas,
gali būti žema, tarytum žolė, gali
vyniotis apie medžius (net iki jų
viršūnės), krūmus bei kitus auga
lus. „Poison ivy" lapai susideda iš
trijų atskirų, tik trumpais koteliais
sujungtų dalių. Labai jauni lapai yra
rausvi, vėliau ryškiai žali, o rudenį
— oranžiniai arba net tamsiai rau
K i t i pavojai
doni. Vijoklės lapai yra švelnūs, iš
pažiūros atrodo tikrai nekenks
K a i t r i ą dieną, ypač ką nors mingi, tačiau išvaizda šiuo atveju
lauke d i r b a n t ar sportuojant, būtina yra labai apgaulinga. Augalas žydi
gerti d a u g i a u skysčių. Visgi geriau nežymių žiedelių kekėmis, iš kurių
sias gėrimas — p a p r a s t a s vanduo, išauga kietos, mažos (maždaug rau
nes įvairūs saldūs gėrimai gali tik donųjų serbentų uogos dydžio) uogos
padidinti troškulį. J o k i u būdu — išnokusios pabąla. Uogos viduje
nevartoti alkoholinių gėrimų.
yra nedidelis kauliukas. Uogas labai
Per „pačius karščius", t.y. karš le-sa paukščiai ir kauliukus „iš
čiausią dienos metą, reikia vengti barsto" po medžiais, krūmais, todėl
darbo a r s p o r t a v i m o l a u k e , ypač „poison ivy" greitai plinta. Beje,
saulėtoje vietoje. N e p a i s a n t apsau augalas plinta ir šakniastiebiais.
gos, žmogus gali gauti vadinamą
Nuodingos yra visos augalo da
saulės smūgį, angį. v a d . „ h e a t lys: šaknys, lapai, uogos, stiebai, net
stroke" (simptomai iš dalies p a n a š ū s dūmai, jeigu vijoklėmis apsivijusios
į insultą a r b a n e t infarktą, todėl malkos deginamos a n t laužo. Ga
nereikia rizikuoti).
lima „poison ivy" užsikrėsti ir nuo
šuns, katės, batų, drabužių, jeigu jie
palietė vijoklės.
Nuodingi augalai
Geriausia apsauga — pažinti
V a i k š t a n t po mišką, ypač nu- augalą ir jo vengti. Jeigu pasitaiko,
" klystant nuo pažymėtų takų, sutin kad vijoklę palietė, reikia nedelsiant

odą nuplauti vandeniu ir muilu, kol
d a r nuodingasis aliejus neįsisunkė į
odą.
Nuodingi vabalai ir
vabzdžiai
Visi turbūt žinome, kad reikia
saugotis uodų, nes jie platina pavo
jingus virusus. Geriausia apsauga
— pašalinti vietas, kur uodai vei
siasi, t.y. senas padangas, visokius
vazonus, indus, kibirus, kuriuose
Erkė
gali laikytis lietaus vanduo, dažnai
išplauti ir keisti vandenį paukščių
gėryklose. Taip pat dėvėti ilgomis
ar kitu įrankiu, nes gali nutrūkti
rankovėmis drabužius, o atvirą odą
erkės galva ir palikti po oda, o
apipurkšti tam skirtais purškalais,
tuomet užkrėtimas vyks toliau. Erkę
turinčiais „deet" chemikalų — juo pašalinti galima, ant jos užpylus
didesnis šio chemikalo procentas,
medicininio alkoholio („rubbing
tuo didesnė ir apsauga nuo uodų.
alcohol"), arba uždegus degtuką, jį
. Tačiau nedaug žmonių pagalvo tuojau užgesinus ir karšta galvute
j a apie kitą pavojingą vabalą — erkę
palietus erkę. Beje, erkę užmušti
(angį. „tiek"). Tiesa, erkės neskrai
nelengva, nes jos kūnelis padengtas
do, bet jos labai veiksmingai suran kietu kiauteliu, tad reikia truputį
d a savo aukas: krisdamos ant pra pastangų.
einančio šiltakraujo sutvėrimo (tai
Taip p a t erkės savaime neaugi
gi ir žmogaus) nuo medžių, įsi- na encefalito ar „lyme disease"
kabindamos į jį nuo aukštų žolių, virusų, jais jos pačios užsikrečia
krūmokšnių.
nuo kitų šiltakraujų miško gyvento
Erkių yra visur (galbūt tik ne jų — stirnų („deer"), smulkių grau
miestuose) — miškuose, aukštoje žikų, o paskui ligos sukėlėjus per
pievų žolėje ir pan. Jos platina ne duoda iš kartos į kartą, todėl, gau
mažai sudėtingų ligų, kurių pavojin sėjant erkių, gausėja ir galimybė
giausia — erkinis encefalitas ir
užsikrėsti šiomis pavojingomis li
„lyme disease". Daugiausia šių ligų
gomis.
pasitaiko gegužės-birželio mėnesį,
kai jos „veikliausios" — deda kiau
Paruošė pagal įvairią medicininę
šinėlius, o žmonės pasipila į miškus,
spaudą V.R.
parkus, pievas.
Erkinis encefalitas gali būti ir
mirties priežastimi, tačiau juo per(USPS-161000)
sirgę žmonės ilgai jaučia įvairius
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY
negalavimus, sveikatos sutrikimus,
pvz., žmogus nenulaiko galvos,
Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
rankų, skauda petį (kartais petis
observance of legal Holidays as well as Dec.
paralyžiuojamas). Kitos ligos pasek
26th and |an. 2nd by the Lithuanian Catholic
mės gali būti aštrus galvos skaus
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
mas, dėmesio sutrikimas, nemiga ir
60629-5589.
TeL: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
pan. Nors mirtingumas nuo šios
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
ligos nėra labai didelis — miršta
additional mailing offices.
maždaug vienas iš 100 susirgusių.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $135.
Liga pavojingiausia vyresnio am
Postmaster: Send address changes to
žiaus žmonėms ir vaikams.
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Šiuo metu j a u yra skiepų nuo
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
erkinio encefalito, bet jų nėra nuo
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
„lyme disease". Tačiau laiku „pa
adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada
gauta" ir pastaroji liga yra nesun
prenumerata galioja.
kiai išgydoma antibiotikais.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
Nuo erkių apsisaugoti įmano
JAV
ma, jeigu imamasi tam priemonių.
Metams$ 120.00 • 1/2 metų $65.00
Visų pirma — drabužiais (ilgos kel
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
nės, geri batai, ilgomis rankovėmis
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
marškiniai ar palaidinukė, kepurė
• 3 mėn.$60.00
a n t galvos). Grįžus iš pasivaikščioji
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
mo miške, būtina gerai pasitikrinti,
JAV
a r kur neįsikibo erkė (patariama
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
nusirengti ant šviesių grindų arba
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
vonioje, k u r nubirusios erkės bus
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
gerai matomos — jos yra tamsiai
• 3 mėn.$40.00
rudos arba ramsiai raudonos spal
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
vos). Jos į odą taip greitai neįsisiur
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
bia, todėl tam yra laiko. Reikia ypač
Reguliariu paštu
patikrinti „minkštąsias kūno vie
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
tas", pvz., pažastis, kirkšnius, kaklą,
MetamsSI 90.00 *1/2 metų$100.00
už ausų, krūtinę ir pan.
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

DRAUGAS

Kai erkė įsikimba, ji po oda
paneria visą savo galvą ir siurbia
kraują. Erkės seilėse y r a nuskaus
minančių ir kraujo krešėjimą stab
dančių medžiagų, todėl žmogus
nejaučia įkandimo (pvz., kaip uodo,
musės, širšės ir pan.) ir galbūt
negreit pastebi, kad įsisegusi erkė.
Tad būtina atidžiai visas kūno dalis
apžiūrėti, kol dar erkė neturėjo pro
gos įsisiurbti.
Radus įsikibusią erkę, nereikia
stengtis jos ištraukti žnypliukėmis

Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas org
Administratorius
administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinj neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastinp(H>draucj<n o r q
skelbimai(ff>draugas n r q
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VALSTYBES KOMPROMITAVIMAS
NEGALI TĘSTIS IKI BEGALYBĖS
ANDRIUS KUBILIUS
Išgelbėti v a l d a n č i ą j ą koaliciją
V. U s p a s k i c h o p a s i t r a u k i m o
gali n e u ž t e k t i
Turime ne tik neįgalią, bet ir
totaliai supuvusią valdančiąją koa
liciją. K l a u s a n t i s g a n d ų ir pačių
Darbo partijos a t s t o v ų prisipaži
nimų, kas t u r ė t ų būti r a n d a m a tei
sėsaugos tyrimo metu, vis akivaiz
džiau tampa, k a d tokia „tyla prieš
audrą" ilgai negali tęstis. Bandymai
gesinti audrą, tęsti laiką, riboti in
formaciją, viliantis, kad žmonės j a u
yra pavargę nuo valdančiosios dau
gumos skandalų ir abejingai stebės
ilgai besitęsiančias šitos valdžios ir
Darbo partijos konvulsijas, o po to
ateis saulėta v a s a r a ir visi politiką
užmirš — yra naivus planas. Kaip ir
naivu valdančiosios koalicijos padėtį
gelbėti vieno V. Uspaskicho pasi
traukimu iš partijų vadovų. Klau
simas yra tik vienas — ar valdančio
ji koalicija suvokia, kad ji ne tik
skęsta, bet s k a n d i n a ir visą Lietuvą.
Valdančioji koalicija turi pakanka
mai galimybių dabartiniame Seime
savo desperatiškas pastangas išlikti
valdžioje paversti ilgai trunkančia
Lietuvos kompromitacija.
Darbo partijos likimas yra pa
kankamai aiškus.
Pasirinkimas
Darbo partijos ir jos Seimo n a r i a m s
— tik tarp skubaus išsivaikščiojimo,
kol nepaaiškėjo d a r blogesnių daly
kų, ir tylios vegetacijos iki dėsnin
gos pabaigos. Jokie „Pilietinės de
mokratijos" gelbėjimosi planai Dar
bo partijos neišgelbės.
Socialdemokratai taip pat turi
apsispręsti ir apsispręsti kaip gali
ma greičiau: a r jie ir toliau išlieka
sovietinės nomenklatūros partija su
tokios nomenklatūros simboliu —
Algirdu Brazausku, a r ieško galimy
bių, kaip išsivaduoti iš tokios no
m e n k l a t ū r i n ė s nelaisvės. Senajai
nomenklatūrai ši Seimo kadencija,
ko gera, yra paskutinė, kai jie su
įvairiais CK kabinetų bendruomenės
satelitais sudaro daugumą Seime.
Todėl noras bet kokia kaina šią pas
kutinę kadenciją išnaudoti savo val
džios savanaudiškumui yra begali
nis. Tas nomenklatūrinis noras ver
čia A. Brazausko grupuotę įsikibus
laikytis valdžios k a r t u su skęstan
čia Darbo partija ir tuo pačiu skan
dinti visą socialdemokratų partiją.
Socialdemokratams
linkėčiau
rasti jėgų ir p a t i e m s sau atsakyti į
paprastą klausimą: su kuo jie sieja
savo partijos ateitį — su negalinčia
jokiomis aplinkybėmis
atsisakyti
valdžios senąja nomenklatūra, ar su
tikromis europietiškomis socialde
mokratijos vertybėmis.
Lietuvos politinio gyvenimo vie
na iš didžiausių problemų yra tai,
kad tikrųjų kairiųjų socialdemokra
tinių ideologinių vertybių Lietuvoje
niekas tinkamai neatstovauja. Seno
sios CK k a b i n e t ų n o m e n k l a t ū r o s
socialdemokratija turi tiek pat ben
dra su europietiškąją socialdemok
ratija, kiek ir Viktoro Uspaskicho
tariamas liberalizmas su Hayek li
beraliosiomis idėjomis.
Senosios nomenklatūros sken
dimo procesas gali būti pakankamai
ilgas ir nelabai malonus, reikalau
jantis iš visuomenes kantrybės, bet
tas procesas yra nesustabdomas ir
vienintelis malimas kelias į Lietuvos

politinio gyvenimo apsivalymą.
Šeštadienį, 2006.05.27 d., TS
Taryba svarbiausiu TS tikslu šiame
laikotarpyje patvirtino Lietuvos ap
sivalymą nuo senosios komunistinės
nomenklatūros tebesitęsiančio val
dymo. Tai tikslas, kurį mes nuosek
liai įgyvendinsime ir kurio neauko
sime gundomi eiti į valdžią šiandien
ir tuoj pat, su tos pačios nomen
klatūros „valstybiškumu" pasipu
dravusiais veikėjais.
Valstybės kompromitavimas
negali t ę s t i s iki b e g a l y b ė s
Interpeliaciją V. Prudnikovui
seks interpeliacija Ž. Padaigai.
Tenka tik apgailestauti, kad minis
tras pats dar neatsistatydino ar kad
tai padaryti nepareikalavo koalici
jos partneriai — socialdemokratai.
Tai reiškia, kad jiems taip besiel
giantis ministras yra tinkamas. Dar
„gražiau" bus, kai mums pareiškus
nepasitikėjimą Ž. Pagaida, socialde
mokratai draus savo n a r i a m s daly
vauti balsavime, ką yra įsipareigoję
daryti pagal koalicijos sutartį.
Artimiausios pora savaičių at
sakys į klausimą, ar šis Seimas dar
gali dirbti toliau. Jeigu tie gandai
apie masinį Darbo partijos narių
pavardžių buvimą Juodosios buhal
terijos" sąrašuose,
sklandantys
žiniasklaidos puslapiuose ir Seimo
koridoriuose, pasitvirtins, klausi
mas, ar šis Seimas gali dirbti toliau,
turės turėti ir labai aiškų atsakymą.
Lygiai taip pat ši Vyriausybė turės
atsakyti į klausimą, a r ji dar gali
dirbti. Jeigu ji pati sau tokio klausi
mo neužduos, jį užduoti gali būti
priversta opozicija. Valstybės kom
promitavimas negali tęstis iki be
galybės. Neeiliniai rinkimai gali būti
vienintelis būdas sustabdyti tokią
kompromitaciją, kokią dabar stebi
me ir kokią dar pamatysime. Tai gali
būti vienintelis būdas, kurį būsime
priversti įgyvendinti, neskaičiuoda
mi politinių rezultatų, kuriuos
neeiliniai Seimo rinkimai atneš.
Ar nevertėtų e g z a m i n ą
atidėti?
Didžiulį susirūpinimą kelia vi
siška valstybinių egzaminų siste
mos krizė. Šios laidos abiturientai
tampa šios Vyriausybės neveiksnu
mo ir neįgalumo auka. Kyla klausi
mai net apie politinę atsakomybę,
— ministro ir visos Vyriausybės (aš
j a u nekalbu apie Nacionalinio egza
minų centro vadovybės) atsakomy
bę, — kaip išgelbėti galimybę šios
laidos abiturientams laikyti sąži
ningus egzaminus. TS Tarybos posė
džio metu prie Kauno savivaldybės,
k u r posėdžiavo TS T a r y b a , buvo
susirinkę abiturientai, mes su jais
kalbėjomės. J ų desperacija y r a visiš
kai suprantama. Blogiausia, kad nei
Vyriausybė, nei Švietimo ir mokslo
ministerija, atrodo, nemato pareigos
ieškoti adekvačių sprendimų. O
sprendimai turėtų būti tokie, kurie
įtikintų ir abiturientus, ir jų tėvus,
ir Seimo narius, kad kiti egzaminai
bus sąžiningi ir galimybių nusipirkti
užduotis tikrai nebus.
Dar vienas dalykas, kuris
išryškėjo šiomis dienomis ir į kurį
reikalingi neatidėliotini atsakymai
— tai ne tik lietuvių kaibos egza
mino reikalai, bet ir prieš tai vyku-

DANUTE BINDOKIENE

Pradėkime mankštinti
delnus

V

ienas mėgstamiausių dau
gelio nusiskundimų — kaip
greitai bėga laikas. Štai ir
2006-ieji jau beveik įpusėjo, o kiek
dar pažadų ir pasiryžimų, padary
tų metų pradžioje, liko neišpildyta,
darbų neatlikta... Tačiau vienas
darbas tikrai vietoje nestovi — tai
pasiruošimas Aštuntajai dainų
šventei, kuri įvyks liepos pirmąjį
sekmadienį Čikagoje.
Iki šio, net 15 metų laukto,
džiugaus užsienio lietuvių gyveni
mo įvykio beliko mažiau kaip mė
nuo! O tas mėnuo t a i p greitai
prabėgs, kad net nespėsime apsi
dairyti. Tad prieš liepos 2-ąją būti
na atlikti bent du svarbius pasi
ruošimus (čia jau nekalbame apie
choristus — jie seniai ruošiasi, bet
apie būsimąją publiką). O tie pa
siruošimai labai paprasti: įsigyti
bilietus į šventę ir „mankštinti
delnus".
„Mankštinti delnus"? Skamba
kiek keistai. Tačiau mankšta pa
žįstama kiekvienam, besiruošian
čiam dalyvauti sporto varžybose
arba net mėgstančiam sportuoti.
Tai padeda sutvirtėti, lavina fizinę
ir n e t dvasinę ištvermę. Jeigu
mankštiname raumenis, sąnarius,
tad kodėl ne delnus, kad jie būtų
tvirti, kieti, užgrūdinti, kai karš
tais plojimais reikės pasitikti iš
toli (net labai toli) ir arčiau į šven
tę atvykusius chorus, jų vadovus,
šventės dirigentus. Čia neapsiei
sime su minkštų, „poniškų" delnų
pliaukštelėjimu — plojimai turės
būti griausmingi ir nuoširdūs!
Belikus mažiau kaip mėnesiui
laiko iki Dainų šventės pradžios,
padėkime į šalį visas neigiamas
diskusijas apie choristų aprangą,
r e p e r t u a r ą ar kitus pašalinius
dalykus. Susitelkime ties tuo, kas
svarbiausia — pačiu įvykiu, ir tai,
kad visgi po penkiolikos metų jis
dar galėjo įvykti.
Tik pagalvokime, didžioji
dalis buvusių jaunų choristų, daly
vavusių 7-ojoje užsienio lietuvių
dainų šventėje, jau sulaukė pus
amžio. Daugelio vyresniųjų, prieš
15 metų dar šauniai traukusių su
tartines su visu jungtiniu dainų
šventės choru, balsus laikas nutil
dė, o jeigu dar ne — retas anuome
tinių šventės dalyvių šį kartą da

sio matematikos egzamino reikalai.
Daugelis abiturientų, besivadovau
jančių egzaminų vertinimais, teigia,
kad didelė grupė abiturientų taip
pat turėjo galimybę iš anksto žinoti
egzaminų užduotis. Kyla klausimas,
a r neverta atidėti bent savaitei visų
egzaminų ir per laiką sutvarkyti
egzaminų užduočių saugumą
už
tikrinančią sistemą. Deja, atrodo,
ministerija yra paralyžiuota ir nepa
jėgi įgyvendinti kokių nors skubių
permainų, o Vyriausybei tai mažiau
siai rūpi. Abiturientai jaučiasi palik
ti likimo valiai ir ne vienu laišku
kreipėsi į Seimo narius.
Vyriausybei užteko sveiko
p r o t o susitarti su l e n k a i s
Dar vienas svarbus įvykis — tai

lyvaus šventėje (visgi girdime, kad
tokių ištvermingų veteranų dar
yra). Prieš 15 metų vaikų choro
dainorėliai net gimę nebuvo, o jau
nimo chorų dalyviai — dar „be kel
nyčių" (pagal Vytės Nemunėlio
„Meškiuką Rudnosiuką") bėgiojo.
Vis dėlto, paskelbus džiugų
šūkį (gal jį reikėtų vadinti iššūkiu)
„Atsiliepk daina" — jie atsiliepė!
Ir ne tik — net apie 1,200 skar
džiabalsių lietuvių ryžosi dalyvau
ti Dainų šventėje, praleisti daug
valandų repeticijose, išmokti platų
ir sudėtingą repertuarą, ruoštis
kelionei į Čikagą. Tiesiog stebuk
lingu būdu atsirado nauji chorai,
nauji dainos vienetai. Tiesa, kai
kurie nelabai gausūs dainininkų
skaičiumi, bet tikrai nestokojantys
entuziazmo ir meilės lietuviškai
dainai.
Ši — Aštuntoji — dainų šventė
turi pavykti. Tai mūsų garbės ir
tautinio išlikimo reikalas. Jeigu
nepavyks, jeigu salės neužpildys
publika, jeigu po šventės „atsiliep
sime vien kritika", galime būti
tikri, kad tai bus paskutinė užsie
nio lietuvių dainų šventė! Ir ką
būsime laimėję?
Labai lengva sėdėti rankas
sudėjus, stebėti iš tolo ir kritikuoti
dirbančius. Tai, kaip žinome, ypač
gerai sugeba tie, kurie nei piršto
nepajudina, nei cento neaukoja,
įsitikinę, kad savo įnašą renginiui
atiduoda „kritikos žodžiu, pamo
kydami rengėjus, kaip ir ką reikėjo
kitaip padaryti". Siūlome „žodžių
veikėjams" naują užsiėmimą: pla
čiai išskėsti rankas, o paskui stai
giu judesiu suglausti delnus. Ir
dar, ir dar kartą! Ar buvo girdėti
stiprus pliaukštelėjimas? Jei taip,
tai jie jau pasiruošę būti šventės
žiūrovais ir klausytojais.
Suprantama, kad mūsų patrio
tiškam nusiteikimui „prieš plau
ką" brūkštelėjo šventės dalyvių
apranga, kai buvo atsisakyta tau
tinių drabužių. Dabar to jau ne
pakeisime. Tačiau niekas nedrau
džia merginoms ir moterims pub
likoje pasipuošti tautiniais rūbais
(juk daugelis juos turi), arba bent
gintaro vėriniais ir kitais gin
tariniais papuošalais. O chorui juk
svarbiausia ne drabužiai, bet
daina!

„Mažeikių naftos" akcijų pardavi
mas. Gerai, kad taip baigiasi, arba
norima, kad pasibaigtų, nepaisant
pradinio premjero pasipriešinimo
lenkų
investicijoms: Lietuvos vy
riausybė sutarė su Lenkijos kom
panija „PKN Orlen" dėl 30 proc.
Lietuvos valstybei priklausančių
„Mažeikių naftos" akcijų pardavi
mo. Teko daug kartų kritikuoti ir
premjerą, ir visą derybų grupę ir
net imtis tam tikrų politinio grasi
nimo veiksmų, kad galų gale Vy
riausybės ir premjero nuostatos
pasikeistų. Noriu šiuo požiūriu
pasveikinti Vyriausybę ir premjerą,
kad užteko sveiko proto padaryti tin
kamus sprendimus. Tikiuosi, kad
Seimas nedarys kliūčių Vyriausybei
realizuoti tuos sprendimus.
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KAS VYKSTA LIETUVOS POLITIKOJE?
IEVA VILUTYTE
Gegužės 31 dieną atsistatydino
Lietuvos Vyriausybė, dirbusi nuo
2004 metų rudens. Kad suprastume,
kas atsitiko, ką tai reiškia ir kodėl
tai svarbu, reikia s u p r a s t i prie
žastis.
Lietuvos politinė s i s t e m a —
daugiapartinė parlamentinė demok
ratija. Lietuvos vyriausybę sudaro
ministrai ir premjeras. Paskutinėje
vyriausybėje turėjome 13 ministrų.
Pasikeitus daugiau nei pusei jų, vy
riausybė turi iš naujo gauti Seimo
įgaliojimus arba atsistatydinti. Vie
nas svarbiausių tokios sistemos ele
mentų yra koalicijos s u d a r y m a s ,
reikalingas tada, kai nė viena parti
ja negauna balsų daugumos. Par
tijos, turinčios panašias programas,
buriasi į koaliciją, manydamos, kad
galės dirbti kartu. Trečiadienį koali
cija žlugo ir premjeras k a r t u su
visais ministrais atsistatydino.
Dar balandžio pradžioje koalici
ją sudarė keturios partijos: Social
demokratai, Darbo partija, Vals
tiečiai liaudininkai ir Naujoji sąjun
ga. Vyriausybės pamatai sudrebėjo
balandžio 11 dieną, kai Artūras Pau
lauskas pasitraukė iš Seimo pirmi
ninko posto, Seimo narių daugumai
pareiškus jam nepasitikėjimą. Su
juo iš koalicijos p a s i t r a u k ė visa
Naujosios sąjungos frakcija. Nepai
sant populiarumo, pasitraukė Nau
josios sąjungos deleguoti ministrai:
Socialinės apsaugos ir darbo minist
rė Vilija Blinkevičiūtė ir Užsienio
reikalų ministras Antanas Valionis.
Gegužės 31 dieną Darbo partija
pasitraukė iš koalicijos, a t š a u k d a m a
savo penkis ministrus: Teisingumo
ministrą Gintarą Bužinską, Ūkio
ministrą Kęstutį Daukšį, Vidaus
reikalų ministrą Gintarą F u r m a navičių, Sveikatos apsaugos min
istrą Žilviną Padaigą ir Kultūros
ministrą Vladimirą Prudnikovą.

Atrodo, kad pagrindinė prie
ž a s t i s — dėl įvairių skandalų pra
rastas pasitikėjimas keliais aukšto
rango politikais. Lietuvos visuo
menės dauguma nebepasitikėjo Vy
riausybe. Sakyčiau, kad kai kurie
nuogąstavimai buvo išreikšti ir Lie
tuvos populiariausio politiko, Lietu
vos prezidento Valdo Adamkaus, kai
jis išreiškė nepasitikėjimą dviem
ministrais Vladimiru Prudnikovu ir
Žilvinu Padaiga — abejodamas dėl
jų politinės ir etinės kultūros.
Vyriausybės padėtis prezidento ne
tenkino ir jis pasiūlė jos vadovui
paneigti visuomenei iškilusias abe
jones apie Vyriausybės sugebėjimą
toliau dirbti. Kaip tinkamiausią
būdą Adamkus pasiūlė Konstitucijos
numatyta t v a r k a reformuoti Vy
riausybę ir gauti Seimo pasiti
kėjimą.

per 15 dienų turės pristatyti Seimui,
sudarytą ir prezidento patvirtintą,
Vyriausybę ir jos programą. Ketvir
tadienį prezidentas Valdas Adam
kus susitiko su Seimo pirmininku
Viktoru Muntianu ir s u t a r ė , kad
sieks sudaryti tokią naująją Vy
riausybę, kurios n a r i a i n e t u r ė t ų
praeities šleifo ir kuriais pasitikėtų
visuomenė.
Partijos j a u derasi dėl naujos
valdančiosios koalicijos formavimo.
Kol kas matosi du blokai. Tėvynės
sąjunga su Lietuvos liberalų sąjū

Darbo partija turėjo savo prob
lemų. Dar praeitų metų birželį Dar
bo partijos pirmininkas Viktoras
Uspaskichas, būdamas Ūkio minist
ru, nesuderino viešų ir privačių in
teresų ir turėjo pasitraukti iš posto.
Pastarąsias kelias savaites jis aps
kritai negrįžta iš Rusijos. Darbo par
tija atsidūrė teisėsaugos akiratyje
dėl galimos korupcijos su gaunamu
europinių lėšų skirstymu. Kultūros
ministras Vladimiras Prudnikovas
įtariamas už valstybės lėšas finan
savęs savo žmonos ir dukros keliones
į užsienį. Sveikatos apsaugos minis
t r a s Žilvinas Padaiga prisipažino
paėmęs iš Viktoro Uspaskicho pini
gus mašinos remontui.
Trečiadienį premjeras Algirdas
Brazauskas atsistatydino. Jis ne
aiškino priežasčių, bet sakė manąs,
kad atėjo laikas naujajai kartai
dirbti toliau. Ketvirtadienio rytą
įteikė atsistatydinimo pareiškimą
prezidentui. Pagal Konstituciją pre
zidentas turi per 15 dienų Seimui
pateikti kandidatą į premjerus.
Paskirtas
ministras-pirmininkas
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KAS PRISIIMS
ATSAKOMYBĘ?
Jie pasitraukė — atšaukė savo
ministrus. Kol kas tik tiek. J ų ats
tovų pareiškimai žiniasklaidoje apie
pasitraukimo motyvus labai pa
našūs į įsižeidusių mergelių raudo
jimą: mes siekėme stabilumo, bet
kalčiausias valstybės prezidentas.
Taip, jis praėjusios savaitės antra
dienį be jokių dvejonių įvardijo, kas
jo netenkina, ko j i s , kaip šalies
vadovas, negali toleruoti. Akivaizdu,
kad pirmosios jų reakcijos tepatvirtino viena: jie visiškai nesuvokia, kas
yra politiniai-etiniai standartai, jų
veikimas grindžiamas a p s k r i t a i
neaiškiom nuostatom ir vieninteliu
įsitikinimu — reikia turėti valdžią.
Todėl jie sąmoningai ir įžūliai at
sakomybę permeta prezidentui, t.y.
savo negalias dangsto kitų kritika.
Apgailėtinas nesusivokimas situaci
joje ir absoliutus atsakomybės už
savo partijos narių veikimą nebuvi
mas.
Politinė krizė d a r paaštrėjo.
Esminis klausimas, ar Seime atsiras
valios ir noro imtis atsakomybės.
Panašu, kad viskas dabar yra social
demokratų ir konservatorių rankose
— ar jie turės tiek išminties, kad
imtu formuoti nauja dauguma, kai

kieno išsvajotą vaivorykštę.
Ar bus priešlaikiniai rinkimai?
Daug kas priklauso nuo darbiečių
pozicijos — Seimui gali nepakakti
ryžto tokį sprendimą priimti, ypač
DP. Šiandien panašu, kad darbiečiams nauji rinkimai turėtų būti dar
palankūs, vėliau jie gali visai ištirp
ti. Nors, tiesą sakant, gaudyklė jau
paruošta — „piliečiai" laukia.
O konservatoriai? Jiems irgi
išmušė atsakomybės valanda, nors
labiau jie norėtų būti opozicijoje, bet
gali tekti tautai pademonstruoti ir
savo pasiryžimą dirbti jos naudai.
Tikėtina, kad jie nelaukė tokios
atomazgos: nuolat kartodami prieš
laikinių rinkimų idėją, jie siekė žūt
būtinai konsoliduoti daugumą, patys
vengdami atsakomybės. Kažkas toje
kovoje pražiūrėta? Euras? Užmirš
kime. ES lėšos? Jų pasidalijimui dar
bus laiko. „Mažeikių nafta"? Per ją
viena koalicija jau yra žlugusi. Is
torija kartojasi, tik interesai jau kiti.
Rytietiški. Ir išvažiavus į ten ilgai
negrįžtama. Ir tegu.
Valentinas Stundys
Lietuvos krikščionių demokratų
pirmininkas

džiu ketvirtadienį pareiškė, kad jie
yra pasiruošę inicijuoti koaliciją. Tą
patį pareiškė ir Socialdemokratai su
Valstiečiais liaudininkais.
Sugriuvo trylikta Lietuvos Vy
riausybė per 15 nepriklausomybės
metų. Ką galima įžvelgti teigiamo?
Tik tai, kad vis stipriname demok
ratiją savo valstybėje, nes sugebame
keisti Vyriausybę taikiu būdu. Man,
asmeniškai, tik šiek tiek gaila, kad
turime tiek daug patyrimo „keisti
Vyriausybes".

Kiaulpienės tinka kavai
ir vaistams
Paskaičius
literatūros
apie
augalus, galima patikėti, k a d tik dėl
to mus kankina skausmai, r ū š k a n a
nuotaika, įsimeta įvairiausios ligos,
kad esame nusigręžę nuo to maisto
ir vaisto, kurį m u m s vos ne kas
žingsnį siūlė ir siūlo g a m t a .
Žinovai kiaulpienę labai aukšti
na ir vertina ją vos ne kaip gyvybės
ir žvalumo šaltinį. Ji, kaip ir dilgėlė,
tinka ir vaistui, ir maistui. Tai ste
bėtinų savybių augalas.
Karti, bet n a u d i n g a
Kiaulpienė yra k a r t a u s skonio.
Tačiau tai nieko n e k e n k i a . At
virkščiai — kartumynai y r a naudin
gi. Senovės rytiečių išmintis pataria:
„Neskubėk saldaus nuryti, k a r t a u s
išspjauti".
Kiaulpienėse gausu vitamino C,
yra ir gyvybės palaikytojų vitaminų
E ir A, turi geležies, kalcio, fosforo,
insulino, jodo, dervos, vaško, orga
ninių rūgščių, net kaučiuko. Nau
dingos yra visos augalo dalys.
Kiaulpienės gerina virškinimą,
skatina medžiagų apykaitą, gydo
tulžį, aktyvina apsaugines organiz
mo galias, varo prakaitą, tonizuoja,
gerina atsikosėjimą, reguliuoja me
džiagų apykaitą, valo šlakus.

vos vos
šildomoje orkaitėje (ne
karštesnėje kaip 40 laipsnių).
Išdžiovintas prieš vartojimą ga
lima lengvai paskrudinti ir sumalti
kavamale. Užplikyti taip, kaip įpras
ta namų sąlygomis plikyti kavą.
Iš lapų — salotos
J a u n i kiaulpienių lapeliai kai
kurių šalių brangiausiuose restora
nuose naudojami kaip delikatesinės
salotos. Jos yra keliasdešimt kartų
naudingesnės, turinčios daug dau
giau vitaminų ir maistinių medžia
gų, nei įprastos daržininkų augi
namos salotos.
Iš sulčių — eliksyras
Kadaise vienas Bavarijos (Vo
kietija) karalius priversdavęs šei
myną po pusryčių susirinkti į sve
tainę, kur karaliaus pagarbiai lauk
davo senas dvaro vaistininkas su
dviem buteliukais rankose. Viename
būdavusios šviežios kiaulpienės,
kitame — dilgėlių sultys.
Karalius pats priversdavęs
kiekvieną šeimyniškį išlenkti po
mažą taurelę šių stebuklingų sulčių.
Ilgainiui tai tapę tradicija, o po šalį
ir po Europą paplitęs gydymas
žolelėmis.
Valgė net Goethe

Grąžina v y r i š k u m ą
Literatūroje rašoma, kad kiaul
pienė naudinga moterims ir d a r la
biau — vyrams. Vyrai, gerdami tik
kiaulpienės šaknų kavą, k a s rytą
valgydami lapų s a l o t a s , n i e k a d a
nevarstytų vaistinės durų, teirau
damiesi brangaus preparato. Pasak
reklamų, būtų „taip p a p r a s t a susi
grąžinti vyriškumą".
Biologiškai a k t y v ū s y r a visi
kiaulpienės antpilai. Sergantiesiems
cukralige vertėtų su k i a u l p i e n e
nesiskirti žiemą vasarą, prisidžiovinti lapų ir naudoti juos maistui ir
vaistui.

P a t s didysis Goethe kas pa
vasarį mėgęs tokias salotas; imti po
saują pienių, dilgėlių, rūgštynių
lapų, skaninti petražolėmis, svogūnlaiškiais, vaistine agurkle, krapais,
pridėti du kietai virtus ir susmulkin
t u s kiaušinius, dvi supjaustytas
svogūno galvutes.
Viskas sumaišoma ir užpilama
padažu, kuris padaromas iš stiklinės
rūgpienio, išmai\,y'••• '"""• •••••"->
šyto su druska ir
^
pipirais, pridė
jus pusę smul
kintos citrinos su
visa žieve..

Kava iš š a k n ų
Kiaulpienių kava puikiai grąži
na jėgas, suteikia d a u g d a u g i a u
žvalumo nei kavos pupelių kava.
Kavai kiaulpienių šaknis reikia
rauti anksti pavasarį, kai tik kalasi
pirmieji lapeliai, arba vėlų rudenį,
lapams nukritus. Beje, rudenį šak
nys yra vertingiausios.
Šaknys švariai n u p l a u n a m o s ,
nušveičiamos kempinele, nudžiovi
namos, supjaustomos ir džiovinamos

Klaipėda'
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MEILE TAUTOMS — IS MEILES
LAISVEI
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Niekada negalvojau, kad, nema
čius nė vieno tautos atstovo, galima
staiga pamilti visą tautą. Iš tikrųjų,
kai 1956 metais buvau Kauno po
litechnikos instituto (KPI) antro kur
so studentas, žinių apie Vengriją tu
rėjau tik iš vidurinės mokyklos geog
rafijos vadovėlio, o gyvo vengro ne
buvau akyse matęs. Tačiau, sužino
jus apie vengrų išsivadavimo kovą ir
akivaizdų laisvės siekį, apėmė toks
solidarumo su t a t a u t a j a u s m a s ,
tokia meilė jai, kad minties sparnais
skridau į tą šalį pabučiuoti žemę,
kuri išugdė didžiavyrius, laisvės
kovotojus.
Gyvenau tuomet bendrabutyje
KPI trečiuosiuose rūmuose (buvę
„Saulės" rūmai). Bendravimo atviru
mo dėl suprantamų priežasčių tarp
studentų nebuvo, tačiau iš tam
tikrų, kartais mažareikšmių požy
mių mokėjome atskirti, kas yra kas,
dalindavomės ne tik instituto, bet ir
iš toliau ateinančiomis žiniomis.
Vengrijos įvykiai sujudino giliai užs
lėptą sukilimo ar bent pasipriešini
mo dvasią, kuri veržėsi į išorę ne
matoma, tačiau jaučiama, sklandė
erdvėje t a r p studentų. Ir atėjo Vė
linių dienos vakaras, kada nemato
mais Vengriją siekiančiais saitais

susieta minia patraukė į Karmelitų
kapines prie Žuvusiems kariams už
Lietuvos laisvę paminklo.
Prie paminėto paminklo ir
anksčiau lankytojai per Vėlines
uždegdavo žvakutes, pasimelsdavo,
todėl sovietinė valdžia paminklą
aptvėrė aukšta, neperlipama aklina
lentų tvora, paminklą izoliavo. Nu
jausdama ne tik Vėlinių paminė
jimą, tą vakarą prie šios tvoros sto
vėjo milicija, stengėsi neprileisti
atvykusiųjų. Tačiau minia gausėjo, ji
mūru artėjo prie tvoros, pasigirdo
atsimušančių nuo tvoros akmenų
dūžiai. Milicija neatlaikė. Neatlaikė
ir tvora: ji buvo nuversta prieš pa
minklą, virto tiltu prie paminklo.
Atsirado lietuviška Trispalvė, pa
minklu aukštyn kopė jaunuoliai ir
uždeginėjo ten žvakutes. Pasigirdo
giesmės, maldos, Lietuvos himnas,
eilės ir kalbos. Tuo metu ties kapi
nėmis atsirado kelios kariškos maši
nos su kareiviais, kurie išsilaipino ir
užtvėrė gatvę geležinkelio stoties
link, nes ta kryptimi buvo numatyta
demonstrantų eisena.
Iš kapinių, nebandydama pra
laužti kareivių užkardą, minia
patraukė Kauno centro link. Virš mi
nios iš rankų į rankas buvo per
davinėjama Trispalvė, nes ją milicija
stengėsi atimti. Atėjusią iki KPI
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o pasakojimų man buvo labai įdomu klausytis.
Ignatavičiai visą turtą buvo palikę Kaune, o į
du lagaminus ne ką galėjo sudėti ir paimti su savi
mi. Ignatavičius pasakojo, kad jį 1940 metų rudenį
bolševikai buvo areštavę ir nuteisė tremčiai į
Sibirą. Jį iš Kauno kalėjimo 1941 m. birželio 23 d.
išlaisvino sukilėliai. Ignatavičius antrą kartą jau
nebenorėjo patekti į bolševikų kalėjimą ir su šeima
buvo pasiruošęs pasitraukti į Vakarus. Pradėjus
trauktis vokiečių užfrontės kariniams daliniams,
Ignatavičiai išvyko pas savo giminaičius prie Ky
bartų į Stanaičių kaimą. Juos iki Virbalio miško
pavėžėjo Tėvelis. Vokiečių vermachto kareiviai
užplūdo Gražiškius. Jie užėmė pradžios mokyklą,
kleboniją, valsčiaus raštinę, kai kurių miestelio
gyventojų namus, o taip pat įsikūrė didesnėse
aplinkinių kaimų ūkininkų sodybose. Radijo ir
lauko telefono kariniai specialistai apsistojo ir
dėdės Antano Lukoševičiaus namuose Gražiškių
kaime. Vokiečiai Gražiškių bažnyčios bokšte įrengė
stebėjimo punktą, o ant kapinių kalno ir kitose
miestelio vietose pastatė priešlėktuvines pat
rankas, nes sovietų lėktuvai pradėjo atakuoti vo
kiečių dalinius ne tik naktį, bet ir dienos metu. Gy
venimas namuose pasidarė nesaugus, nes mūsų tė
viškė buvo prie pat Gražiškių miestelio. Vieną
naktį užskridę sovietų lėktuvai kelias bombas
numetė ant kaimyno Jono Valinsko lauko, maž
daug 500 m nuo mūsų namų. Sprogimas sudrebino
klėtį, iškritome iš lovų. Mes labai išsigandome ir
bėgome slėptis į rūsį, bijodami, kad rusų lėktuvai
gali vėl atskristi. Sovietų lėktuvų bombos buvo
taikomos į Gražiškiuose dislokuotus vokiečių ver
machto užfrontės dalinius. Bijodami naujų bom
bardavimų tėvai, pasitarę su dėde Vaitiekumi, nu
tarė laikinai pasitraukti iš namų. Susikrovę į
vežimą reikalingiausius daiktus, o kitus kluone
užkasę su dėžėmis į žemę, pasiėmę gyvulius, išvažia
vome į Šilsodį pas Joną Simanavičių. Nuvažiavę
ten jau radome jų sūnus Joną ir Vincą su šeimomis
atvykusius iš Kauno. Simanavičiai ruošėsi artėjant
frontui važiuoti į Vokietiją. Apie dvi savaites pabu
vus pas Simanavičius, fronto linijai lyg ir apsistojus
prie Nemuno, tėvai su dėde Vaitiekumi nutarė
grįžti į namus, kad nebūtų ištampyti palikti baldai,
indai, kitas ūkinis inventorius. Prieš tai jie nus
prendė, kad reikėtų nueiti ir pasižiūrėti, kokia
padėtis Gražiškiuose ir namuose. Vyrai nesiryžo
eiti, kad žandarai nepagautų darbams prie apkasų.
Visi nusprendė, kad turi eiti moterys su vaikais. Iš
anksto ryto išsiruošėme pėsčiomis į Gražiškius,

trečiųjų rūmų, minią sustabdė sker
sai išrikiuotos viena už kitos dvi
kareivių eilės. P i r m u t i n ė s gretos,
m a t y d a m o s t a r s i nenugalimą už
kardą, bėgo į kiemus, dalis studentų
lindo į bendrabutį, iš kurio tikėjosi
apeiti kareivių užtvarą. Tarp jų pa
kliuvau ir pats. Tačiau, tik įėjus, pa
s i t i k o KPI p a r t i n ė s organizacijos
sekretorius ir nurodė laiptais lipti į
savo k a m b a r i u s . Iš bendrabučio
trečio a u k š t o balkonų stebėjome
tolimesnę demonstracijos eigą. Mi
nia nuo kapinių nenutrūko, nematy
d a m a ir nebijodama kareivių ji
s t ū m ė prieš save ėjusiuosius, kol ka
reivių užkarda neatlaikė. Minia su
šūkiais „Laisvę! Laisvę! t r a u k ė iki
centrinio pašto, k u r jos j a u laukė
g a u s i a u sutelkta kariuomenė, milici
j a ir, žinoma, KGB šunauja.
Vėlinių kovinga dvasia persikėlė
į auditorijas: s t u d e n t a i dalinosi
įspūdžiais, aiškinosi dingusių stu
dentų likimą, o per marksizmo semi
n a r u s dėstytojui Jonui Aničui ne
lengva buvo ne tik į antitarybinius
klausimus atsakinėti, bet ir su bai
me žiūrėti į komunistiškai auklėtus
ir n e i š a u k l ė t u s s t u d e n t u s . Garbė
j a m — mūsų auditorijos aiškiai anti
tarybinės nuotaikos KGB nepasiekė.
P a m i n k l a s žuvusiems už Lie
tuvos laisvę buvo nugriautas, ka

RYTŲ PRŪSIJOS
KELIAIS
ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS
Nr.2
apie 6 km. Ėjo Mamytė su manimi, dėdienė Teresė
su sūnumi Jonuku. Žingsniavome lauko takeliais,
nes vieškeliais šen bei ten važinėjo vokiečių ka
riškiai, kartais pravažiuodavo lauko žandarai.
Netoli tėviškės sodybos, prie kelio B a r t n i n k a i Gražiškiai, iš tolo išgirdome t a n k ų tarškėjimą, išsi
gandę sulindome į netoli esančius krūmus. Keliui
vienas paskui kitą važiavo apie 10 tankų. Jiems
pravažiavus, laimingai pasiekėme namus. Namuo
se viską radome taip, kaip buvome palikę. Grįžome
į Šilsodį, o kitą dieną išsiruošėme atgal į namus.
Per tas dvi savaites pas Simanavičius aš k a r t u su
jų sūnumis, bendraamžiais Algiu ir Augustinu,
ganėme bendroje bandoje karves. Pietų poilsio
metu eidavome į Širvintos upę maudytis ar gaudyti
žuvų. Man buvo labai malonu draugauti su jais, tai
buvo labai malonūs berniukai. (Po daugelio metų
lankydamasis JAV sužinojau, kad Augustinas Si
manavičius yra vienuolis pranciškonas — Tėvas
Augustinas. 2005 m. jis gyveno Toronte (Kanadoje),
klebonavo lietuvių parapijoje. Jo brolis Algis vargoninkavo.) Iš Šilsodžio pargrįžę pradėjome
tvarkytis ūkyje, reikėjo pjauti rugius, kviečius,
miežius. Tačiau fronto atgarsiai diena iš dienos vis
didėjo. Jautėsi, kad jis artėja. Nepaisant to, kad
Gražiškiuose vokiečių karinių dalinių j a u nebuvo,
tačiau sovietų lėktuvai, vadinamieji „kukurūzninkai", retkarčiais atskrisdavo ir net apšaudy
davo laukuose dirbančius žmones. Todėl javus
ūkininkai pjaudavo tik anksti ryte ir kai pamaty
davo atskrendančius rusų lėktuvus, kuo skubiau
siai slėpdavosi. 1944 m. rugpjūčio pradžia buvo
saulėta ir labai šilta, nupjauti rugiai ir kviečiai
greitai išdžiūvo ir juos parvežus į kluoną buvo ga
lima iškulti. Mes kūlėme su arkline kuliamąja
mašina. Man teko varinėti arklius, pakinkytus
manieže, ir stebėti, ar neatskrenda „kukurūzninkai". Išgirdę lėktuvų ūžimą, greitai iškinky
davome arklius, įvesdavome juos į kluoną. Taip
vargais negalais išsikūleme dalį rugių ir kviečių.
Iškultus grūdus džiovinome supiltus ant iškūren

pinės panaikintos.
Meilė artimesnėms tautoms iš
meilės laisvei pasikartojo, kai apsi
kabino Lietuva, Latvija ir Estija
Baltijos kelyje.
Pasikartojo tokia meilė tolimai
Čečėnijai, kuri stojo į žūtbūtinę kovą
su pavergėjais. Nors čečėnų tautos
kultūra, kalba mums nepažįstamos,
nors skirtingai garbiname Kūrėją,
tačiau ji man tapo artima, mylima.
Teko būti toje gražioje šalyje, su
žinoti apie jų garbingą kovą už laisvę
praeityje, patirti čečėnų laisvės
troškulį, svetingumą, todėl dalinuosi
širdies skausmu su Lietuvoje prig
laustais čečėnais, džiaugiuosi, kad
mūsų valstybė jų neatstumia, kai jų
tėvynėje Rusija vykdo nuožmų geno
cidą.
Ir pasilieka ši meilė tautoms iš
meilės laisvei širdyje, nes tai verty
bė, kurią sunaikinti net visagalis
laikas — bejėgis.

tos krosnies viršaus, o išdžiūvusius pylėme į mai
šus, kad reikalui esant, juos galima būtų sudėti į
vežimą ir išsivežti. Taip besidarbuojant atėjo rug
pjūčio vidurys. Frontas vis artėjo ir artėjo prie
Gražiškių. Dieną ir naktį girdėjosi sprogstančių
artilerijos sviedinių garsai. Vieną dieną pamatėme,
kaip dega Bartninkų bažnyčia. Ore be paliovos
pradėjo skraidyti rusų žvalgybiniai lėktuvai.
Retkarčiais, pasirodžius vokiečių naikintuvams,
įvykdavo oro kautynės. Teko matyti, kaip vienas
rusų lėktuvas užsidegė ir degdamas rėžėsi į žemę.
Rusų lakūnas iššoko su parašiutu ir pasislėpė
rugių guboje, tačiau jį vokiečiai surado. Tai įvyko
Donelaičių kaime, Vasiliausko laukuose. Kaimuose
pradėjo lankytis vlasovininkai, kurie atimdavo iš
ūkininkų vieną ar kitą gyvulį, paukštį, vis dažniau
pradėjo rodytis vokiečių lauko žandarai. Pagaliau
vieną naktį išgirdome, kad mūsų sodybos keliu, pro
sodą kažką su arkliais veža. Girdėjosi arklių ka
nopų bildesys ir vokiečių kareivių šauksmai, ragi
nantys arklius. Tai buvo 1944 m. naktį iš rugpjūčio
19 į 20 dieną. Išėję į lauką tėtis Jurgis ir dėdė
Vaitiekus pamatė, kad vokiečiai veža sunkiąsias
patrankas, grįžo atgal į kambarį labai susirūpinę ir
nusiminę. Iš ryto pamatėme, kad ant mūsų tė
viškės lauko Gražiškių kaime, prie alksnyno pas
tatytos 4 toliašaudės patrankos, kurios buvo
užmaskuotos nupjautų rugių pėdais. Vokiečių ark
liai buvo atvesti į alksnyną, pririšti po medžiais ir
pašerti nupjautu mišiniu. Ryte pas mus į namus
atėjo vokiečių karininkas su kareiviu kalbančiu
rusiškai. Jis įspėjo, kad gavę įsakymą, pradės
šaudyti iš artilerijos pabūklų, nes rusai užėmė
Bartninkus ir fronto linija sustojo Liepalotų, Vartų,
Sausininkų kaimų laukuose. Apie pietus, vos vo
kiečių artilerijai iššovus keletą sviedinių rytų kryp
timi, Vartų kaimo link, atskrido rusų žvalgybinis
lėktuvas ir, paleidęs baltų dūmų kamuolį virš vo
kiečių patrankų ir mūsų trobesių, nuskrido.
N e t r u k u s prasidėjo sovietų artilerijos ataka.
Pradžioje sviediniai krito ir sproginėjo Gražiškių
kaimo Matulevičių ir Četvertinskų laukuose, o vė
liau ir ant kaimyno iš rytų puses Žeko laukų, netoli
nuo pastatytų vokiečių patrankų. Kai pradėjo
sproginėti rusų artilerijos sviediniai, mūsų ir dėdės
Vaitiekaus šeimos subėgome į rūsį ir meldėme
Dievą, kad sviediniai nepataikytų į namus ir į rūsį.
Rusų artilerijos atakai pasibaigus, ant motociklo
atvažiavo vokiečių lauko žandaras ir įsakė nedel
siant išvažiuoti iš namų, nes Vermachtas neatsako
už civilių žmonių gyvybę.
Bus daugiau.
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Radijas p r i m i n s 80 metų istoriją

Iš kairės: LRT generalinis direktorius Kęstutis Petrauskis, ilgametė radijo dikto
rė Undinė Nasvytytė, Lietuvos radijo direktorius Rimgaudas Geleževičius.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

- Vilnius, birželio 5 d. (ELTA) —
80 metų sukaktį birželio 12 dieną
švęsiantis Lietuvos radijas pradeda
jubiliejaus minėjimo m a r a t o n ą ir
pristato proginius leidinius.
P a g e r b s d i k t o r i ų ir p r i s t a t y s
simfoniją
Birželio 9 dieną Kauno Petrašiū
nų kapinėse b u s perlaidojami vieno
iš Lietuvos radijo pradininkų ir pir
mųjų diktorių, rašytojo ir vertėjo
Petro Babicko (1903-1991) palaikai,
parvežti iš Brazilijos.
Pagrindinis minėjimo renginys
birželio 10 dieną vyks Lietuvos na
cionalinėje filharmonijoje — iškil
mingą koncertą diriguos garsus len
kų kompozitorius ir d i r i g e n t a s
Krzysztof Penderecki. Jo sukurtos
simfonijos premjerą atliks Lietuvos
nacionalinis simfoninis o r k e s t r a s ,
Kauno valstybinis choras ir lenkų
solistai.
Jubiliejinis albumas

apie Lietuvos radiją ir jo darbuoto
jus, prisimena sunkų diktoriaus dar
bą sovietiniu laikotarpiu, tačiau ir
tuomet diktoriai sugebėdavę eteryje
„suminkštinti" plieninius Maskvos
radijo stiliaus pranešimus.
Tikra radijo gerbėja
„Ir dabar esu Lietuvos radijo
gerbėja, todėl norėčiau prašyti, kad
Lietuvos radijas nepataikautų pras
to skonio klausytojams, auklėtų savo I
auditoriją, ypač jaunimą, daugiau I
transliuotų geros muzikos ir gerų
pašnekesių", — kalbėjo U. Nasvy- j
tytė.
Pasak Lietuvos radijo direkto
riaus Rimgaudo Geleževičiaus, se- I
niausios iš bemaž pusšimčio šalyje '
registruotų radijo stočių — Lietuvos
radijo klausosi kas ketvirtas Lietu- '
vos gyventojas. Šiuo metu transliuo- •
jamos dvi Lietuvos radijo programos j
— kiaurą parą transliuojanti pirmo
ji ir programa „Klasika", skirta kul
tūros laidoms.

P l ė s radijo programas
Jubiliejaus proga išleistas gau
siai a r c h y v i n ė m i s n u o t r a u k o m i s
iliustruotas a l b u m a s „Lietuvos radi
„Dar turime išteklių plėsti radi
jas. Viena diena ir 80 metų". Knyga jo programas, nes visuomeniniam
išleista su kompaktine plokštele „Is transliuotojui leidžiama turėti ke
toriniai balsai. Iš Lietuvos radijo turias programas. J a u šį rudenį star
transliacijų archyvo 1926-1939". Pa tuos trečioji Lietuvos radijo progra
sak leidinį parengusio dr. Gintaro ma, skirta jaunimui ir šiuolaikinei
Aleknonio, šis proginis leidinys turi jaunimo muzikai. Joje bus ir žinių
ir išliekamąją vertę. Aprėpia vieną laidų, patraukliai parengtų jaunajai
Lietuvos radijo parą ir parodo žmo auditorijai. Platūs horizontai atsive
nes, pažįstamus iš balso, bet nema ria ir ketvirtajai programai, kuri ga
tomus klausytojams.
lėtų būti skirta regionų klausyto
Lietuvos radijo 80-mečiui išleis jams. Sėkmingai veikia ir pernai
ta ir dviguba kompaktinė plokštelė pradėta transliuoti muzikinė inter„Visų laikų radijo dainos", kurioje neto programa „©radijas", — sakė
įrašytos dažniausiai Lietuvos radijo R. Geleževičius.
bangomis skambėjusios dainos nuo
Lietuvos radijo 80-mečio minėji
1926-ųjų iki šių dienų.
mo programą vainikuos renginys
Nuo 1956 metų Lietuvos radijo plačiajai publikai — liepos 7 dieną
diktore dirbusi aktorė Undinė Nas Palangoje šiai progai skiriamas kon
vytytė, turinti begalę prisiminimų certas.

* Kauno „Titano" komandos
kovotojas Romualdas Klimavi
čius tapo E u r o p o s Muai Thai
p r o f e s i o n a l ų bokso čempionu pagal
WBC (pasaulinio bokso kongreso)
versiją. Savaitgalį Dusseldorf vyku
sioje kovoje dėl čempiono diržo svo
rio kategorijoje iki 70 kg R. Klimavi
čius jau antrajame raunde įrodė sa
vo pranašumą prieš vokietį Denis
Schneidmiller.
* Lina M i s i k o n y t ė s a v a i t g a l į
tapo E u r o p o s S i a u r ė s š a l i ų s t a l o
teniso čempione moterų vienetų
v a r ž y b o s e . Turnyro finalinėje dvi
kovoje L. Misikonytė 4:3 įveikė Esti
jos atstovę Tatjana Čistiakova. L.

Misikonytė žaidė ir moterų dvejetų
susitikimo finale, kur poroje su nor
vege Anna Berner 0:3 nusileido Es
tijos duetui Katlin Latt ir Tatjana
Čistiakova.
* Vl-ajame t a r p t a u t i n i a m e
sportinės gimnastikos turnyre
triskart o l i m p i n i o č e m p i o n o
Aleksandr Ditiatin prizams laimė
ti jaunimo varžybų daugiakovės nu
galėtoju tapo Vilniaus gimnastikos
mokyklos atstovas Ivanas Ritčikas.
Trenerio Viktoro Šurpiko auklėtinis
iš viso surinko 77,350 balo bei aplen
kė rusą Dmitrij Stolerov (76,350) bei
Vokietijai atstovaujantį Ivan Bykov
(76,100).

A. Valionis: Europa neturi tapti draustiniu
Vilnius, birželio 5 d. (BNS) —
Juodosios jūros regiono vizija turi
būti aptariama platesnės diskusijos
apie Europos ateitį kontekste.
Tai pirmadienį Bukarešte vyks
tančiame Juodosios jūros forume
dialogui ir partnerystei pabrėžė lai
kinasis Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis.
„Lietuva, kaip Europos Sąjun
gos ir NATO narė sieks, kad Europa
netaptų 'draustiniu' a r 'turtingųjų
muziejumi', o kaip atvira ir dinamiš
ka bendrija aktyviai dalyvautų pa
saulio reikaluose", — sakė užsienio
reikalų ministras.
Ministras pabrėžė, kad dabarti
nio Juodosios jūros šalių regioninio
bendradarbiavimo lygio dar nepa
kanka ateities tikslams įgyvendinti.
Jis teigė, kad tik kartu išsprendusios
užsitęsusias problemas, Juodosios
jūros šalys išmoks pasitikėti vienos
kitomis.
„Turime pradėti nuo nedidelio,
bet labai svarbaus dalyko — nuo pa
sidalijimo regionų patirtimi ir nuo

platesnio Juodosios jūros regiono ta
patybės sukūrimo. Būtina sutelkti
mūsų pastangas kurti 'naujųjų de
mokratijų' pilietinę visuomenę. Taip
pat svarbu stiprinti ES ir JAV ben
dradarbiavimą Juodosios jūros re
giono klausimais", — akcentavo A.
Valionis.
Bukarešte A. Valionis taip pat
susitiko su JAV vadovo George W.
Bush padėjėju, prezidento patarėjo
nacionalinio saugumo klausimais
pavaduotoju Jack Crouch. Jie aptarė
demokratijos sklaidos Rytų Europoje
klausimus, energetinio saugumo
problematiką, dvišalius Lietuvos ir
JAV santykius, vizų atsisakymo pro
gramos išplėtimą.
J. Crouch padėkojo už Lietuvos
vadovaujamos Provincijos atkūrimo
grupės pagalbą Afganistano Goro
provincijai.
A. Valionis su Moldovos vi
cepremjeru ir užsienio reikalų mi
nistru Andrėj Stratan aptarė dviša
lių santykių aktualijas, Moldovos ir
ES santykius.

Dešinieji imasi formuoti Proveržio koaliciją
Atkelta iš 1 psl.
jog sunkiai įsivaizduoja kokybiškai
naują koaliciją dabartinės sudėties
Seime, todėl geriausia išeitis būtų
pirmalaikiai Seimo rinkimai.
Pirmadienį A. Kubilius teigė, jog
jei nepavyktų susitarti dėl Proveržio
koalicijos, pirmalaikiai rinkimai iš
tiesų būtų geriausia išeitis.
Socialdemokratai savo ruožtu
pirmadienį ragino konservatorius
jungtis prie koalicijos, kuri būtų for
muojama pasitraukusios Vyriausy
bės programos pagrindu.
A. Kubilius pabrėžė, jog labai
svarbus vaidmuo šiuo atveju tenka
prezidentui Valdui Adamkui.
„Mes matome, kad šiame Seime
dabar yra du atskiri blokai. Vienas
— socialdemokratų ir valstiečių liau
dininkų — kviečia tęsti anksčiau
pradėtus darbus, mūsų — kviečia
Proveržio koalicijai. Prezidentas,
įvardindamas, kurią pusę jis nomi
nuoja formuoti Vyriausybę, padės to
liau realizuoti visas derybas", — sa
kė A. Kubilius.
Darbo partija, kol kas besilai
kanti neutraliai, trečiadienį žada pa

skelbti savo poziciją dėl dalyvavimo
valdančiojoje koalicijoje.
Prezidentas Valdas Adamkus
teigia palaikantis platesnio spektro
koaliciją valstybės interesų labui ir
ragina kairiąją Socialdemokratų
partiją bei dešiniąją Tėvynės sąjun
gą greičiau susėsti prie derybų stalo.
„Tik stipri, tvirtos Seimo daugu
mos palaikoma Vyriausybė, savo
veikloje besivadovaujanti aukštais
moralės ir profesinės etikos princi
pais, bus pajėgi įveikti jai keliamas
užduotis", — V. Adamkaus žodžius
žurnalistams citavo šalies vadovo
atstovė spaudai po jo susitikimo su
socialdemokratų atstovais Gediminu
Kirkilu ir Juozu Oleku.
Pasak atstovės spaudai, V.
Adamkus nori sužinoti, kaip šios
partijos, kurių kiekviena atskirai jau
ėmėsi iniciatyvos telkti koalicijas,
vertina galimybę suburti platesnio
spektro politinių jėgų koaliciją.
Susitikime su socialdemokratais
prezidentas domėjosi, kaip vyksta
konsultacijos, kokiais klausimais
gali būti pasiekta sutarimų, kur la
biausiai išsiskiria nuomonės.

Rusų dramos teatre — finansinė netvarka
Atkelta iš 1 psl.
2004-ųjų spalį t e a t r a s sudarė
sutartį su viešąja įstaiga „Nacos" dėl
gastrolių organizavimo. Viešoji įstai
ga už kiekvieną gastrolių spektaklį
įsipareigojo teatrui sumokėti 500 li
tų, taip pat pardavinėti bilietus. Tik
rintojai nepatvirtino, kad už „Nacos"
surengtus gastrolių spektaklius gau
ta tik 500 litų pajamų ir kad visos lė
šos už bilietus buvo apskaitytos ir
pateko į biudžetą.
Didelių abejonių kilo ir dėl para
mos (labdaros) apskaitos. Pernai
bendrovė „Dujotekana" teatro vieno
spektaklio pastatymą parėmė 40,000
litų. Tačiau teatras šias lėšas panau
dojo ne spektakliui, kaip buvo nu
matyta paramos sutartyje, o paden
gė jomis savo skolas.
Paramos sutartį teatras pasira
šė ir su bendrove „Respublikos in
vesticija". Sutartyje kalbama apie
30,000 litų paramą, tačiau teatro bu
halterijoje ši suma neapskaityta. Nė
ra ir dokumentų, įrodančių, kad par.'irr.rs r.pb'ivo -m-;?n

2005 metų sausio 27 dieną minė
t a bendrovė teatrui suteikė dar
80,000 litų paramą. Pagal tą pačią
dieną sudarytą kitą sutartį teatras
už 80,000 litų užsisakė reklamos
spausdinimą „Respublikos" leidi
niuose. Įdomu tai, kad už šią rek
lamą teatras „Respublikos" leidi
niams sumokėjo 80,000 litų, kurie,
kaip parama, buvo gauti iš „Respub
likos investicijos".
Su šia bendrove pernai gegužę
buvo pasirašyta ir trečia sutartis,
pagal kurią teatrui vėl numatyta
skirti 30,000 litų paramą. Scenarijus
pasikartojo — už šią sumą teatras
užsisakė reklamos „Respublikos"
leidiniuose.
Rusų dramos teatro buhalterijo
je ši suma nėra apskaityta, todėl,
kontrolierių teigimu, nustatyti, kaip
parama buvo naudojama, negalima.
Šioje istorijoje tikrintojai rado Pelno
mokesčio įstatymo pažeidimų. Pa
ramos tvarkymo reikalus teatre jie
apskundė Valstybinei mokesčių ins
pekcijai.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Mirtininkų išpuolių Londone tyrimas
atskleidė komunikacijos trūkumus
L o n d o n a s , birželio 5 d. („Reu
t e r / B N S ) — P e r n a i po mirtininkų
išpuolių Londone gelbėtojams truk
dė p r a s t a komunikacija ir ydingi pa
galbos n u k e n t ė j u s i e m s asmenims
planai, pirmadienį paskelbtose išva
dose rašo pusę metų trukusį tyrimą
atlikę pareigūnai.
Kai kurie gelbėtojai naudojosi
radijo ryšiu, kurio metropolitene, po
žeme, nebuvo. Kitiems neveikė mo
bilieji telefonai, sakoma rinktos Lon
dono asamblėjos ataskaitoje.
„ Š i e komunikacijos t r ū k u m a i
n u l ė m ė tai, k a d į vietas nebuvo pa
siųsta tiek greitosios pagalbos auto
mobilių, kiek j ų reikėjo, būtinos
įrangos ir resursų trūkumą įvykio
vietoje, taip pat — pavėluotą kai ku
rių sužeistųjų nugabenimą į ligoni
nes", — r a š o m a toliau.
Labiausiai pribloškia tai, kad
n e p a k a n k a m a i planuota, kaip pa
sirūpinti žmonėmis, kurie liko gyvi
ir patyrė t r a u m a s , sakoma ataskai
toje.
„Nepriimtina tai, kad pagalbos
tarnybos, išskyrus britų transporto
policiją, vis d a r nesugeba palaikyti
tinkamo ryšio po žeme", — nuro
doma toliau.
2005-ųjų liepos 7-osios rytinę pi
ko valandą keturiems mirtininkams
susprogdinus su savimi turėtas bom
bas trijuose Londono metropoliteno
traukiniuose ir autobuse, be jų pačių
žuvo 52 žmonės, o d a r maždaug 700
buvo sužeisti.
Ataskaitą parengusio komiteto
pirmininkas Richard Barnes sakė,
jog policija, ugniagesiai ir greitosios
pagalbos m e d i k a i pademonstravo
„neįtikimą drąsą", tačiau reikia pa

simokyti iš to, kad komunikacija bu
vo prasta.
Žuvusiųjų artimieji ir daugelis
sužeistųjų ragino nuodugniai ir vie
šai ištirti minimus išpuolius, kurie
buvo pirmosios mirtininkų atakos
Vakarų Europoje.
Kai kurie apžvalgininkai sakė,
kad ministro pirmininko Tbny Blair
parama JAV vadovaujamam Irako
karui pakurstė terorizmą pačioje Di
džiojoje Britanijoje, priversdama radikalizuotis šalies musulmonų ma
žumą.
Londono meras Ke Livingstone
sakė, kad gelbėjimo tarnybų atsakas
buvo „praktiškai tobulas", bet liudi
ninkai tyrimo metu atskleidė rimtus
trūkumus.
Kovo mėnesį nukentėjusieji sa
kė, kad kai kurie gelbėtojai lėtai rea
gavo į sprogimą traukinyje Londono
finansiniame rajone, nes buvo baimi
namasi naujo sprogimo.
Vienas keleivis, kurio nurodo
mas tik vardas Michael, sakė perone
praėjęs pro policininkus ir ugniage
sius, nors netoliese tunelyje geso
žmonių gyvybės.
Trys Didžiosios Britanijos pilie
čiai traukiniuose susisprogdino prieš
pat 9 vai. vietos laiku, o ketvirtasis
maždaug po valandos susisprogdino
autobuse miesto centre.
Londono metropolitenas pirma
sis suprato, kad kažkas atsitiko, nes
sistema parodė, kad linijose, kur bu
vo susprogdintos bombos, dingo elek
tra.
Išpuolių vykdytojai bomboms
panaudojo paprastas medžiagas, o
visa operacija turbūt atsiėjo mažiau
nei 8,000 svarų, nurodė vyriausybė.

V a k a r a i skatina M. Saakašvili
susitaikyti su V. Putin
M a s k v a , birželio 5 d. („Reuters"/BNS) — Gruzijos vadovas Mi
chail Saakašvili tikisi per susitikimą
su kolega Rusijoje Vladimir Putin
sušvelninti įtampą dvišaliuose san
tykiuose, gresiančią sukelti karinį
konfliktą dėl Pietų Osetijos, kurios
teisę į apsisprendimą neseniai pri
pažino Kremlius, rašo Rusijos laik
raščiai.
Laikraštis „Izvestija" pavadino
derybų idėją Tbilisi susitaikymo ges
tu spaudžiant Vakarams. Tuo pat
m e t u Rusijos žiniasklaidos priemo
nės abejoja, kad šalys padarys svar
bių tarpusavio nuolaidų.
Kaip pranešė V. Putin adminis
tracija, Rusijos prezidentas sutiko su
Gruzijos vadovo siūlymu surengti
susitikimą ir apsvarstyti visą kom
pleksą dvišalių santykių reikalų.
M. Saakašvili pareiškė šeštadie
nį, kad toks susitikimas įvyks birže
lio 13 dieną S a n k t Peterburge.
„Derybų tikslas bus sumažinti
įtampą dėl Pietų Osetijos", — rašo
laikraštis „Vedomosti".
P a s a k jo, šią problemą jau ap
svarstė telefonu Rusijos ir Gruzijos
URM vadovai Sergej Lavrov ir Gėla
Bežuašvili.
K.i:p Ru>;jo? URM pareiškė pra-

ėjusią savaitę, Maskva, kurios taikdarių yra Pietų Osetijos ir Gruzijos
konflikto zonoje, pripažįsta, kad ne
pripažinta respublika, kurią susi
grąžinti į savo jurisdikciją siekia
Tbilisi, turi teisę į apsisprendimą.
Rusija pripažintų referendumų i
dėl apsisprendimo Pietų Osetijoje ir j
Abchazijoje rezultatus, o Pietų Ose
tijos vadovas Eduard Kokoity pareiš
kė, kad jo vadovaujama nepripažinta
respublika nori susivienyti su Rusi- į
jos Siaurės Osetija.
Gruzijos parlamentarai pavadi- !
no šiuos pareiškimus „provokaci- j
niais ir agresyviais", o Rusijos taik- \
darių buvimą konflikto regionuose
— „okupacija".
V. Putin per susitikimą su di
džiausių pasaulio informacijos agen
tūrų vadovais birželio 2 dieną pabrė
žė, kad Rusija „neturi planų" įtrauk
ti „kokias nors teritorijas už savo ri- j
bų į Rusijos valstybės sudėtį". Laik
raštis „Izvestija" rašo, kad M. Sa
akašvili ištiesė draugystės ranką
Maskvai „iš esmės spaudžiamas Va
karų".
Gruzija, kaip ir Ukraina, paskel
bė Maskvai nerimą keliantį kursą
suartėti su Vakarų struktūromis ir
i?tot: Į NATO

EUROPA
LONDONAS
Britų policija pirmadienį prane
šė, kad viename sostinės name, ku
riame praėjusią savaitę buvo su
rengtas patikrinimas, vis dar ieško
„cheminės bombos", tačiau atsisakė
komentuoti pranešimus, kad veikė
vadovaudamasi klaidinga žvalgybi
ne informacija. Per operaciją name
Londono rytuose, surengtą penkta
dienį auštant, buvo areštuoti du bro
liai, kurių amžius — 23-eji ir 20 me
tų. Operacijoje dalyvavo daugiau
kaip 250 policijos pareigūnų, kurių
kai kurie vilkėjo cheminės apsaugos
kostiumais. Vienas vyras buvo su
žeistas į petį. Minima operacija buvo
viena didžiausių nuo mirtininkų iš
puolių Londone praėjusią liepą.
KIJEVAS
Susivienijimo „Mūsų Ukraina"
juridinio departamento vadovas Ro
man Zvaryč pareiškė, kad šio susi
vienijimo, Julija Tymošenko bloko ir
socialistų partijos atstovų darbo
grupė baigė rengti susitarimo dėl
koalicijos projektą, bet dar nesude
rintos kai kurios principinės pozici
jos. Pasak R. Zvaryč, kol kas nepa
vyksta susitarti su socialistų parti
jos atstovais dėl Ukrainos narystės
NATO. Antrasis ginčijamas klausi
mas — žemės pirkimas-pardavimas.
„Šiuo klausimu mes nesusitarėme
su socialistais dėl bendros pozicijos,
kad būtų panaikintas žemės ūkio
paskirties žemės pardavimo draudi
mas, kai bus sukurtas visas normi
nis pagrindas ir užtikrintos techni
nės, materialinės ir organizacinės
prielaidos, tai yra — kaimo infra
struktūra", — sakė R. Zvaryč.

JAV
NEWYORK
JAV žiniasklaidos milžinės „Ti
me Warner" interneto padalinys
AOL, didžiausias pasaulyje interne
to paslaugų tiekėjas, parduoda savo
verslą Didžiojoje Britanijoje, kurio

c

vertė kol kas neskelbiama. Pirmąjį
2006 metų ketvirtį „America On
line" neteko 835,000 klientų, o ben
drovės įplaukos, palyginti su 2005
metų sausio-kovo mėnesiais, suma
žėjo 7 proc. iki 1.98 mlrd. JAV dole
rių. Gegužės pradžioje AOL kalbėjo
ketinanti parduoti savo verslą Pran
cūzijoje ir Vokietijoje.

RUSIJA
MASKVA
Krasnokamensk kolonijoje at
liekantis bausmę buvęs naftos kom
panijos „Jukos" vadovas Michail
Chodorkovskij vėl uždarytas dešim
čiai parų į bausmės izoliatorių. M.
Chodorkovskij nubaustas už patai
sos įstaigų vidaus taisyklių 15 punk
to pažeidimą. Pagal šį punktą kali
niams draudžiama „parduoti, pirkti,
dovanoti, imti dovanų, atimti ir ati
duoti kitiems ar pasisavinti asme
niniam naudojimui skirtus daiktus
ir maisto produktus". Dėl ko tiksliai
nubaustas M. Chodorkovskij, išsa
miau nepranešama.

ARTIMIEJI RYTAI
GAZA
Gazos Ruožo Chanjun mieste
pirmadienį „Hamas" kovotojai ir su
karintos pajėgos užėmė palestinie
čių televizijos patalpas, grasino žur
nalistams ir apgadino ten esančią
įrangą. Pasak „Palestinos TV" ope
ratoriaus Bassam Abdullah, maž
daug 100 kovotojų iš „Hamas" gin
kluotojo sparno „Izz ad Deen ai Qassam brigadų" ir „Hamas" vadovau
jamos vyriausybės naujai suformuo
tos sukarintos pajėgos įsiveržė į tele
vizijos centrą.

AFRIKA
MOGADISHU
Islamistų formuotės Somalyje
pirmadienį paskelbė iškovojusios
pergalę prieš Somalio karo vadų pa
jėgas ir kontroliuojančios Mogadishu po daugiau kaip tris mėnesius
trukusius kovos dėl sostinės. „Is
lamo teismai paskelbė, jog jie kon
troliuoja Mogadishu. Jie žada kartu
su gyventojais padaryti miestą sau
gesnį", — sakė sostinės gyventojas
Ali Abdikadir.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 705-599-9650
Fax. 1 708-599 9682 Tel. 1 800-775-7363
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LIETUVIS — IŠRADĖJAS
Pernai vasara buvo ypač sausa.
Kadangi daugelyje vietovių stigo
vandens, buvo draudžiama laistyti
žolę, darželius, daržus. Parudavo ve
jos, išdžiūvo gėlynai, sausra paken
kė dekoratyviniams medžiams ir
krūmams — daugelis pernykštės
sausros padarinius pamatė tik šį
pavasarį, kai neišsprogo, nežydėjo
vaismedžiai, spyglius numetė eglai
tės ir pušys, nesužaliavo krūmeliai
prie namų.
Ir tai tik vietovės, kur paprastai
pavasarį ir vasarą dažnai palyja.
Dar blogiau valstijose, kurios ap
skritai negauna pakankamai lietaus
kritulių. Viena tokių — Nevada, ku
rioje visgi plečiasi „dirbtiniai mies
tai", ypač Las Vegas, Reno ir kiti.
Kažkur skaičiau, kad Las Vegas yra
greičiausiai didėjantis miestas visoje
Amerikoje, o visi juk žinome, kad
Nevada nepasižymi lietaus kritu
liais, tokiam didmiesčiui (ir dar su
baseinais, fontanas, žaliomis vejo
mis bei gėlynais) vandenį reikia „im
portuoti", ir, jeigu tik įmanoma,
taupyti.
Pasirodo, kad tam taupymui į
pagalbą atėjo lietuvis, jau 17 metų
Reno mieste gyvenantis J o n a s Šipaila, kuris išrado labai veiksmingą
požeminį augalų drėkinimo metodą,
pavadintą „Evaporative Control
Systems" (ECS). Apie šį lietuvio
išradimą plačiai rašė Nevada valsti
jos ir ypač Reno spauda, pailius
travusi straipsnius ne tik drėkinimo
sistema, bet ir Jono Šipailos nuo
trauka.

„Dalis mano daržo ant ratukų. Tą didelę dėžę (Earth box) pirkau, o visa kita pa
sidariau pats", — rašo Kostas Mačiulis, kuris atsiuntė medžiagą apie ECS drėki
nimo sistemą.

Neaiškus paaiškinimai

ECS drėkinimo sistema, ruošiama
pakeltoje lysvėje-„lovyje".

kad vandens rezervuarus apsaugo
nuo smėlio byrėjimo ir užkimšimo
(su smėliu, ypač smėlėtame dirvože
myje, daug bėdos turi purškimo sis
tema).
Neseniai J. Šipailos drėkinimo
sistema buvo įvesta Reno golfo lau
kuose ir, pasak tų laukų vadybi
ninko Tom Steinberg, puikiai veikia:
žemės paviršius išlieka sausas, todėl
golfo žaidėjams netrukdo, kaip
atsitinka su kitais drėkinimo būdais,
o visgi aikštėje žolė gražiai žaliuoja.
Tačiau, kaip straipsniuose mini
ma, Šipailos drėkinimo sistemą gali
ma pritaikyti ne tik golfo laukams ar
kitiems dideliems objektams, bet ir
eiliniams darželiams, daržams,
panaudojant didelius vazonus, lo
velius, pakeltas lysves-„lovius" (žr.
pavyzdžių), kurių apačioje įrengta
ESC požeminio drėkinimo sistema.
Kartu su drėkinimu augalai gali būti
ir tręšiami, tad viskas atliekama
vienu metu.
Ai su šia sistema nesu susi
pažinęs, tik tiek — kiek perskaičiau
atsiųstuose straipsniuose ir girdėjau
iš medžiagą atsiuntusio asmens.
Jeigu kas domėtųsi Jono Šipailos
išradimu ir galbūt norėtų jį išmėgin
ti savo darželyje ar darže, gali dau
giau informacijos rasti tinklalapyje
www.ecsgreen.com arba paskam
binti išradėjui nemokamu telefonu
877-608-2615.

„Evaporative Control Systems" išradė
jas Jonas Šipaila ruošiasi įruošti
drėkinimo sistemą.

Išradėjas tvirti
na, kad požeminė
drėkinimo sistema
yra veiksmingesnė
už
automatiškus
vandens purkštuvus
(sprinkler system)
arba kitus metodus,
nes vandens ištek
liai yra po augalų
šaknimis, todėl ne
išgaruoja, net esant
labai sausam ir
karštam orui. Jo sis
tema taip įtaisyta,

Dėkojame Kostui Mačiuliui (Rochester, NY) už atsiųstą informaciją.

-:$*••

Klausimas. Žinau, kad jau tru
putį per vėlu sėti, bet šį pavasarį iš
visur pradėjo man siųsti sėklų kata
logus (gavau bent 20). Vartau ir
skaitau juos, kaip „romanus", nes
visi augalai taip dailiai pristatomi,
tokie gražūs jų paveikslėliai —
norėčiau įsigyti kiekvieno po vieną, o
kitų — daugybę.
Mano anglų kalba dar vis šlu
buoja (esu neseniai šiame krašte),
tai norių paklausti, ką reiškia kai
kurie paaiškinimai kataloge. Pvz.:
,,bare-root", ,,bush, pole", ,,compact", „cool-season", „Disease resistant", „determinate", „Fl hybrid",
„open pollinated" ir „60 days" arba
„70 days".
Atleiskite, kad tiek daug klau
simų klausiu. J u r g i t a Š.
Atsakymas. Mėginsiu trumpai
paaiškinti Jus „painiojančius" išsi
reiškimus.
„Bare root" reiškia, kad tai ne
sėklų maišelis, o jau išaugintas
augalas, siunčiamas be jokios žemės,
„nuogomis šaknimis" t.y., jo šaknys
įvyniotos į kokią nors įpakavimo
medžiagą. Kai augalas atsiunčia
mas, reikia nedelsiant jį pasodinti į
žemę.
„Bush, pole", paprastai kalba
ma apie pupeles („string", „green
beans"). Pirmosios auga nedideliais
kupsteliais, kurie žydi ir išaugina
ilgas, žalias (kartais geltonas, jeigu
tai „wax beans") ankštis. Kadangi
verdamos ir valgomos nesubrendu
sios ankštys, lietuviškai jas dar va
dina šparaginėmis pupelėmis. „Pole"
rūšies pupelės taip pat išaugina
ankštis, bet augalas yra vijoklinis,
jis turi būti paramstomas ir lipa kar
timis (poles) arba virvelėmis.
„ C o m p a c t " — tai augalas,
kuris yra „suglaustas" — siauresnis,
žemesnis, turintis daugiau šakelių,
žiedų arba ankščių, vaisių. Tokie
augalai labai tinka nedideliems
daržams ar darželiams.
„Cool-season* yra augalai, ku
rie geriausiai auga anksti pavasarį
(kartais ir ankstyvą rudenį, kai oras
atvėsta), bet labai skursta per
vasaros karščius.

Skelbimų skyriaus
te!. 1-773-585 -9500
ECS drėkinimo sistema

„Disease resistant" — manau,
kad šis išsireiškimas labai aiškus.
Tai augalai, kurie yra atsparūs
įvairioms ligoms arba net kenkė
jams. Verta į tai atkreipti dėmesį,
kai renkatės daržoves ar gėles savo
kiemui.
„Determinate'' — riboto dy
džio augalai, kurie užauga iki tam
tikro aukščio ir daugiau nebeauga.
„ F l byDrid" — tai pirmamečiai
(nelabai išbandyti) hibridai, arba
išauginti, sukryžiavus du panašios
rūšies augalus. Jeigu esate nepri
tyrusi daržininkė, geriau jų vengti,
nes šie „pirmapradžiai hibridai" kar
tais prastai auga ir tikrai skiriasi
nuo reklamos kataloge.
„Open-poIlinated , , — yra au
galai, kurie išauginami iš sėklų, ne
iš šakniastiebių, svogūnėlių, šakniagumbių, ūglių ir pan. Kai šie augalai
peržydi, jų sėklas galite surinkti,
pasidėti kitam metui ir vėl pasėti —
gausite lygiai tokį pat augalą, kaip
pernykštis.
„60 o r 70 days"? Paprastai ant
sėklų vokelių (ir kataloguose) pa
žymėta, kiek ilgai trunka, kol pasėta
sėkla atneš vaisių arba išsiaugins
žiedą. Reikia visuomet žiūrėti į
didesnį skaičių, nes tai tikrasis laiko
tarpas iki augalas užauga. Jeigu
sėklas pasėjate viduje, o lauke perso
dinate jau ūgtelėjusius augalus, nuo
persodinimo iki vaisių ar žiedų
tikrai gali būti tik 60 (ar dar mažiau
dienų). Jeigu sėklos sėjamos tiesiai į
lysves, trunka, kol jos išdygsta ir
pradeda sparčiau augti. Tai, be
abejo, priklauso nuo oro tempe
ratūros, drėgmės ir kitų sąlygų.

SKELBIMAS
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

«*t • • • • « ' •

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
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LIETUVIŲ TELKINIAI
VOKIETIJA

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
ANNABERG 2006
Š. m. gegužės 19-21 d. Vokie aukščiausią kvalifikaciją turinčių
tijos lietuvių jaunimas vėlei rinkosi darbuotojų emigracijos motyvus.
tradicinėje savo susitikimų vietoje - Traukos veiksniai užsienyje (vilio
Annaberg pilyje, Bonna. Suvažia jančios darbo ir profesinės realizaci
vimo tema buvo pasirinkta šiuo jos sąlygos) turintys didesnę įtaką
metu ypač dažnai žiniasklaidoje aukštos
kvalifikacijos
žmonių
mokslininkų ir (pamažu) politikų migracijai nei stūmimo veiksniai
nagrinėjama aktualija - emigracija (netenkinančios sąlygos Lietuvoje).
ir „protų nutekėjimas".
Tarp labiausiai
reemigracines
Po triukšmingo susipažinimo nuostatas įtakojančių veiksnių taip
vakaro prie laužo, nuo pat ankstaus pat minimos profesinės realizacijos
šeštadienio ryto prasidėjo politinė sąlygos Lietuvoje, „kurių gerinimas
dalis. LR Seimo narys bei Liberalų galėtų stipriai sumažinti traukos į
Sąjūdžio vadovas Petras Auštrevi- užsienį efektą ir vienkryptį protų
čius skaitė paskaitą „Emigracijos judėjimą, sukuriant sąlygas vykti
tendencijos, perspektyvos, galimi 'protų cirkuliacijai'. Buvęs vyriausia
problemos sprendimo būdai". Api sis euroderybininkas savo praneši
bendrindamas statistinius duome mą baigė pasiūlymais Lietuvos val
nis, viešosios nuomonės apklausų stybės politikai, apimančiai ryšių su
bei socialinių tyrimų rezultatus, jis emigrantais plėtrą, reemigracijos
apžvelgė emigracijos iš Lietuvos skatinimą emigrantams palankiais
politiniais sprendimais (švi
etimo ir mokslo reforma,
mokesčių sistemos ir verslo
reguliavimo bei kt. pakeiti
mai),
darbo jėgos pri
traukimą iš užsienio šalių.
Po
paskaitos
vyko
energinga diskusija apie
emigracijos priežastis, semi
naro dalyviai dalinosi savo
patirtimi, lūkesčiais ir pas
varstymais, kodėl jie norėtų
ar nenorėtų grįžti į Lietuvą.
Susitikimo dalyviai vienu
balsu pabrėžė svarbiausią
sąlygą - tai mokslo ir moky
mo
kultūros
keitimą.
Studijos pirmiausia turėtų
išmokyti jauną žmogų kri
Sofija Loiter {teikia VLJS marškinėlius P. Aust
tinio mąstymo, savarankiško
re vidų i
darbo metodikos, savikonmastus, kryptis, priežastis, aptarė trolės ir disciplinos, gebėjimo
neigiamas ir teigiamas emigracijos savarankiškai planuoti savo laiką ir
pasekmes Lietuvos ekonomikai, tolesnį gyvenimą po studijų. Buvo
darbo
rinkai,
socialiniam
ir prieita prie bendros išvados, kad
nacionaliniam saugumui bei politini Lietuvoje ypač reikia skatinti
ams pokyčiams. Nagrinėdamas emi diskusijų kultūrą.
gracijos prie-žastis, P. Auštrevičius
VLJS suvažiavime taip pat
lygino Lie-tuvos ir kitų ES šalių svečiavosi Arnoldas Pranckevičius socialinius rodiklius, iš dalies sąly buvęs LR prezidento V. Adamkaus
gojančius
Lietuvos
gyventojų patarėjas, dabar dirbantis Europos
veržimąsi svetur. Aptardamas tyri parlamente užsienio politikos sky
mo „Protų nutekėjimas iš Lietuvos" riuje. Pokalbyje su suvažiavimo da
išvadas, politikas atkreipė dėmesį į lyviais apie studijas užsienyje bei
išsimokslinusių,
aukštesnę
ir grįžimą į Lietuvą jis pasidalino savo

Vokietijos Lietuviu jaunimo sąjungos suvažiavimo dalyviai

Stuburo ir skausmo ligos I
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

Širdies ir kraujagyslių
ligos
GALE SABALIAUSKAS, MD.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127 th St Ste 200
Lemont IL 60439

630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Vidaus ligos

KARXXOGAS-ŠIRDIES UGOS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

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

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
5918W.ArcnerAve.S1s.5r6
Chlcago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

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

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitanmui kabėti angfcskai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 .

Naujoji Vokietijos Lietuvių jaunimo sąjungos valdyba. Iš kairės: Sofija Loiter,
Martynas Gaurilčikas, Aušra Malinauskaitė, Jūratė Patackaitė (valdybai dar prik
lauso Martynas Tschischauskas).

asmenine patirtimi, ragindamas
susirinkusius ieškoti darbo ir kar
jeros galimybių tėvynėje.
Po ilgos ir įdomios diskusijų die
nos Vokietijos lietuvių jaunimas kar
tu su svečiais rinkosi priešais di
džiulį lininį ekraną stebėti Europos
dainų konkurso. Žinoma, labiausiai
visoje „eurovizijoje" įdomūs buvo
jungtinių Lietuvos muzikos grantų
(„LT United") pajėgų pasirodymas,
netrukęs visiems šešiasdešimt daly
vių leisti pasijusti tikrais nugalėto
jas, o pačius „LT United" didvyrius
ilgam laikui užkelti ant pjedestalo
šalia „Žalgirio" ir Vytauto Didžiojo.
Sekmadienį buvo skaitoma me
tinė veiklos ataskaita, pristatytas
„Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas" bei Vokietijos atstovai, iš
klausyti pasiūlymai kitai VLJS
valdybos kadencijai.
Jaunimo sąjungos valdyba buvo
atleista nuo atsakomybės ir išrinkta
nauja: Martynas Gaurilčikas - pir
mininkas, Aušra Malinauskaitė - 1
vicepirmininkė, Jūratė Patackaitė 2 vicepirmininkė, Martynas Tschis
chauskas - sekretorius, Sofija Loiter

- iždininkė. Revizijos komisiją su
daro Aušra Getautienė, Arūnas Da
mijonaitis, Dovydas Šalkauskas.
Suvažiavime dalyvavo apie 50
dalyvių, didesnė dalis - nauji žmo
nės, turintys daugybę idėjų bei pa
siūlymų, neslėpė ambicijų dalyvauti
VLJS veikloje. Tai įkvėpė valdybą
dar aktyviau darbuotis Vokietijos
jaunimo labui.
Vokietijos Lietuvių jaunimo są
junga įkurta prieš 30 metų. Jos tik
slas dar iki dabar nepasikeitęs:
VLJS teikia galimybes lietuviškam
jaunimui susiburti ir palaikyti
ryšius tarp vienas kito. VLJS nariai
pagal statutą yra visi lietuviai tarp
16 ir 36 metų, pastoviai gyvenantys
Vokietijoje. Mes kasmet pavasarį
surengiame metinį suvažiavimą, kur
būna progos padiskutuoti aktualio
mis temomis, pasiklausyti įdomių
paskaitų ir pranešimų. Kitose šalyse
taipogi yra lietuviškų jaunimo
sąjungų, visas jungia Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjunga.
Bernadeta Goštautaitė
VLB valdybos atstovė,
spaudai
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Donatas Peciura
atsisveikina su Čikaga
Šeštadienį, birželio 17 d., 7 v.v.,
2006 m. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje kino operatorius Donatas
Pečiūra pristatys ir rodys atvykusių
žiūrovų pasirinktą vieną iš dviejų
Lietuvos kino studijos filmų —
„Jausmai" arba ^Amžinoji šviesa".
Šiuo filmo rodymu Donatas Pečiūra
atsisveikina su savo žiūrovais Či
kagoje, prieš grįždamas gyventi į
Lietuvą. Dailininkė Aldona Pečiū
rienė atsisveikindama Balzeko mu* ziejui dovanoja savo sukurtą lėlę lie
tuvių tautiniais drabužiais, kuri
gražiai papildys muziejaus lėlių tau
tiniais kostiumais kolekciją. Kvie
čiame atvykti į muziejų žiūrėti savo
pasirinktą filmą ir atsisveikinti su
šia puikia menininkų pora!

Regimantas Adomaitis

Vaidybinis filmas „Jausmai"
(1968), 90 min., nespalvotas, drama.
Filmas sukurtas Egono Livo (Lat
vija) romano „Velniakaulio dvyniai"
motyvais. Scenarijaus autorius —
Vytautas Žalakevičius. Režisieriai
— Algirdas Dausa, Almantas Grikevičius. Operatorius — Jonas Tomaševičius. Meno vadovas — Vytau
tas Žalakevičius. Vaidina: Regiman
tas Adomaitis, Juozas Budraitis,
Regina Paliukaitytė, Eugenija Bajorytė, Bronius Babkauskas, Laimo
nas Noreika, Algimantas Masiulis,
Gediminas Karka, Vytautas Paukštė
ir kt. 1975 m. šis filmas San Rėmo
festivalyje Italijoje pelnė specialų
žiuri prizą. Per 1997 metų žiūrovų ir
kritikų apklausą Lietuvoje pripažin
tas geriausiu visų laikų lietuvių
vaidybiniu filmu.
Tai pamario žvejų aistrų drama.

Juozas Budraitis
Pagrindiniai personažai — broliai
dvyniai (R. Adomaitis ir J. Bud
raitis), vienas kurių tampa našliu su
naujagimiais (irgi dvyniais) ant ran
kų. Abu įsipynė į sudėtingus santy
kius su pamario moterimis. Filmo
veiksmas rutuliojasi pokario metu,
pamary dar slapstosi buvęs Ver
machto kareivis, grupė lietuvių pasi
ryžta bėgti į Švediją, bet autorius
daugiau domina ne konkreti politinė
situacija, o amžina gyvenimo ir mir
ties problematika. Filmas išsiskiria
savo plastine kultūra, nespalvotos
juostos šviesos-tamsos kontrastais.
Sovietų Sąjungos (išskyrus Lietuvos)
ekranuose „Jausmai" buvo uždrausti
demonstruoti.
Vaidybinis filmas „Amžinoji
šviesa" (1987), 89 min. Filmas su
kurtas pagal Rimanto Šavelio apysa
ką. Scenarijaus autorius — Riman
tas Šavelis. Režisierius — Algiman
tas Puipa. Operatorius — Rimantas
Juodvalkis. Vaidina: Vidas Petke
vičius, Kostas Smoriginas, Virginija
Kelmelytė, Daiva Stubraitė, Vladas
Tamošiūnas. Lokarno tarptautinia
me kino festivalyje kūriniui buvo
skirtas pagrindinis „Auksinių burių"
prizas. Filmo veiksmas vyksta kai
me, pokario metais. Siužeto centre
— emociniai keturių pagrindinių
personažų santykiai. Nors filme
tiesiogiai beveik nekalbama nei apie
karą, nei apie dramatiškus pokario
mūšius, nei apie priverstinę kolek
tyvizaciją, ši našta slegia herojų pe
čius, lemia filmo atmosferą. Filmas
įtaigiai rodo, kaip žmonės kyla,
bando tiestis, siekti šviesos. Šis filmo
motyvas sutapo su devinto dešimt
mečio pabaigoje bundančia tautine
lietuvių savimone.
Filmą rodysime nemokamai.
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski
Rd., Čikaga. Telefonas pasiteiravi
mui: 773-582-6500.
Undinė Uogintaitė

Visus, norinčius vykti į Pasaulio Lietuvių dainų šventės
renginį autobusu, kviečiame įsigyti bilietus JAV LB Socia
linių reikalų tarybos raštinėje. Išvykstame prieš renginį,
liepos 2 d. 12:30 vai. p.p. iš Marquette Park parapijos kiemo
(Nativity BVM Church, 6812 S. Washitenaw ave., Chicago,
IL). Bilieto kaina 5 dol.
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.

Dail. Ada Sutkuvienė, gyv. Beverly Shores, IN, kartu su prenu
meratos atnaujinimo mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Labai
dėkui.
Vincas Mikalonis. Azusa, CA. atnaujindamas prenumerata, pri
dėjo ~)0 'ioi auka ..Draugui" Esame dėkingi.
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METAI - NE LIGA,
AMŽIUS - NE DIAGNOZĖ
Kaip ir kiekvieną trečiadienį,
„Seklyčios" lankytojai sulaukė sve
čio. Šį kartą „Seklyčios" lankytojų
pašnekovė buvo gydytoja Danguolė
Bortkevičienė iš Vilniaus. Daktarė
jau daug metų domisi akupunktūra
ir homeopatija (gydymo būdas, kai
vartojamos labai mažos vaistų
dozės). Ji yra surinkusi medicininių
receptų ir patarimų iš įvairių pa
saulio šalių, pradedant Kinija, bai
giant Amerika. Būdama ausų-nosies-gerklės gydytoja, daug metų
operuodama ligonius, ji priėjo prie
išvados, kad ne visada reikalingas
drastiškas brovimasis į žmogaus
kūną, kartais galima ligą pagydyti
adatomis (akupunktūra) arba ho
meopatiniais vaistais. Jau 30 metų
daktarė sėkmingai užsiiminėja aku
punktūra, yra Europos akupunk
tūros asociacijos pirmininkė. Ir į
Čikagą ji atvyko iš Washington, DC,
kur vyko tarptautinė akupunktūros
konferencija, į kurią daktarė buvo
pakviesta dalyvauti.
Susirinkusiems
„Seklyčioje"
klausytojams daktarė skaitė pas
kaitą „Metai — ne liga, amžius —
ne diagnozė".
Pagal amžių dabartinė visuo
menė darosi brandesnė, jos gyveni
mo amžius pailgėjo, o su juo pa
daugėjo ir rūpesčių — kaip, atėjus
senatvei, išlaikyti darbingumą, jud
rumą, sveiką protą. „Niekas nevėlu,
kol abi kojos vaikšto žeme", — teigia
kinų patarlė. Daktarės teigimu,
žmogus gyvendamas išnaudoja tik 6
proc. visos savo jėgos. Kad galėtume
sveikai gyventi, turime padėti sau ir
turime įsiklausyti į savo organizmą.
Mūsų organizme viskas susiję —
pasaulio pažinimas vyksta per juti
mo organus: uoslę, regą, klausą, sko
nį, juslę. Mūsų odoje (žmogaus oda
sveria 3-6 kg) yra 1300 akupunktūrinių taškų. Esant reikalui, žmo
gus gali padėti sau masažuodamas
tuos taškus. Labai svarbu teisingai
maitintis, nesižavėti netradiciniu
maistu, išmokti medituoti, nebūti

piktam, nekaupti pykčio savyje,
dirbti pozityvius darbus. Atrodo pa
prastos tiesos, bet kaip dažnai mes
jų nepaisome! Daktarė teigė, kad
grįžus namo pirmiausia reikia nu
siprausti, persivilkti rūbus, pamedi
tuoti, o tik tada gaminti maistą.
Žarnynas yra vitaminų bankas. Taip
pat labai svarbu maistą gerai su
kramtyti, nes nesukramtytas mais
tas — gydytojos teigimu — pagrin
dinė vėžio atsiradimo priežastis.
Na, o jei viso to laikantis vis tiek
turite sveikatos problemų, negalite
įveikti savo bėdų, į pagalbą ateis
akupunktūros specialistai.

Paskaitininke kalbėjo ir apie
žmogaus širdį, plaučius, diafragmą,
raumenis ir limfą. Juos visus į vieną
komponentą sujungia kraujotakos
sistema. Visi organai žmogaus orga
nizme susieti vienas su kitu, todėl
žmogui reikia rūpintis viso kūno
sveikata, o ne vien tik gydyti pavienį
organą.
„Metai įrašyti tik pase, mes jų
nenešiojam. Mylėkime save, nes
meilė yra kelias į pergalę", — baigė
savo paskaitą gydytoja.
Susirinkusiems klausytojams
ji pademonstravo akupunktūrines
adatas, šildomąją lempą, masažinius
magnetėlius ir šepetėlį.
Paskaitininke susilaukė daug
klausimų, į kuriuos ji maloniai at
sakinėjo.
Laima Apanavičienė
*•%

TMID FOTOKONKURSAS

„LIETUVIAI PASAULYJE"
Fotografijose užfiksuojame įsimintinas gyvenimo akimirkas, išsaugome 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 siusti adresu: Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, T. Kosciuškos g. 30.
Fotokonkursui ..Lietuviai pasaulyje".
Išsamesnes informacijos teiraukitės: tel. +370-5 2709822. ei. paš
tas: giedrius.sniukas(pt mid.lt
TMID inf.

I
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Brangiam vyrui ir tėvui

AtA
Dr. ALBINUI GARUNUI
žemiškąją kelionę užbaigus, gilią užuojautą reiškiame
velionio žmonai, kolegei dr. ONAI, dukroms RŪTAI ir
dr. DALIAI bei jų šeimoms ir kitiems velionio arti
miesiems.
Danguolė ir Aleksas Vitkai
Alicija ir Adolfas Ruibiai
Vitalija ir Alvydas Vasaičiai

AtA
Kun. dr. JONUI SAKEVIČIUI, MIC
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią ir gilią užuojautą
reiškiame jo sesutei dr. JOANAI DANILEVIČIENEI,
visiems jo artimiesiems.
Gilią užuojautą reiškiame Lietuvių ir JAV kunigų
Marijonų provincijų vadovams ir visiems kunigams.
Mes Londone pasiliekame nuliūdime, netekę buvu
sio savo Tėvo kunigo lietuviškos bendruomenės Dva
sios vadovo ir nuoširdaus darbininko visuose dar
buose.
Londono Lietuvių Švento Kazimiero
parapijiečiai
Kunigo dr. Jono Sakevičiaus, MIC
laikotarpio parapijos tarybos nariai
Londono Švento Kazimiero klubas
B ritą-Lietuvių Pagalbos fondas
vaikams Lietuvoje
Londono Sporto ir Socialinis klubas

POPIEŽIŠKA BULE
IŠ AUSTRIJOS Į LIETUVĄ
PER AMERIKĄ
Kai BALFo centro valdybos
pirm. Maria Rudienė su savo vyru
inž. Antanu Rudžiu buvo Detroite,
šias eilutes rašančios paprašyta, pa
pasakojo tos bulės istoriją (bulė —
tai iškilmingas popiežiaus raštas —
dovana.)
Arkivyskupo Juozapo J. Skvi
recko sekretorius Klemensas pa
skambino telefonu iš Austrijos \
Čikagą Rudžiams, pranešė, kad
arkivyskupas Skvireckas, pasi
traukęs iš Lietuvos nuo komunis
tinio siaubo, apsigyveno Austrijoje,
seselių vienuolyne, kuriame jis buvo
nuoširdžiai globojamas, nes yra
didelis ligonis. Jis gyvena jau pasku
tines dienas.
Su arkivyskupo sekretoriumi
kalbėjęsis Antanas Rudis, pareiškė
norą aplankyti sergantį arkivys
kupą. Jam buvo pasakyta: jei norite
jį aplankyti, turite paskubėti.
Maria ir Antanas Rudžiai tuoj
išsiruošė ir išskrido į Austriją.
Turėjo didelį norą dar gyvą rasti
arkivyskupą ir, jei įmanoma, su juo
apie daug ką pasikalbėti. Kad jo
nenuvargintų, vieną dieną nutarė
pratęsti iki trijų dienų. Arkivyskupo
sekretorius Klemensas nuolat buvęs
su jais.
Pirmą dieną besikalbant, Kle
mensas parodė Rudžiams tokį pa
kabintą dokumentą prie arkivys
kupo lovos, smarkiai saulės apšvies
tą, ir kiek nublukusį. Sakė, tas doku
mentas yra popiežiška bulė, kuri
buvo įteikta arkiv. Skvireckui Lie
tuvoje, gal Rudžiai galėtų padaryti
pastabą arkivyskupui, kad tas doku
mentas būtų labiau apsaugotas nuo
saulės, užsiminė Klemensas.
Antrą dieną sugrįžę, Rudžiai
ieškojo taktiško bodo priminti arki
vyskupui, kad toks svarbus doku
mentas būtų labiau apsaugotas. Tą
dieną daugiau kalbos apie dokumen
tą nebuvo. Daug kalbėjo apie lietu
vius, kurie turėjo išbėgti iš tėvynės.
Trečią dieną, prieš išvykstant į
namus, Rudžiai atėjo atsisveikinti
su arkiv. Skvirecku. Arkivyskupas
kreipėsi į sekretorių, kad nukabintų
tą dokumentą. Tai yra popiežiška
bulė, skelbianti šv. Kazimierą Lie
tuvos jaunimo globėju, kuri arkiv.

Skvireckui buvo įteikta Lietuvoje.
Arkivyskupas, apleisdamas Lietuvą,
to dokumento nepaliko komunis
tams sunaikinti.
Sekretorius Klemensas, nuka
binęs tą dokumentą - bulę, padavė į
Antano Rudžio rankas. Arkivys
kupas Skvireckas kalbėjo: „Antanai,
ateik, pas mane prie lovos, aš atiduo
du šitą bulę į tavo rankas, kad iš
saugotum ir grąžintum į Lietuvą,
kada ji vėl bus laisva, nepriklauso
ma." Antanas Rudis atsakęs: „Jūsų
Ekscelencija, gal aš irgi nesulauksiu
tos dienos". Arkivyskupas sakė: „Tu
sulauksi, mes daugelis nebesulauk
sime, bet tu sulauksi, ir tu žinosi,
kam įteikti, kokiai asmenybei ir tin
kamiausia proga". Tokiu būdu po
piežiška bulė, buvo patikėta 4 inž.
Antano Rudžio rankas, apsaugai ir
įsipareigojimui...
Maria Rudienė kalbėjo toliau,
kad niekad nežinojome, jog okupaci
ja užsitęs 50 metų. Kuomet Lietuva
atgavo laisvę, laukėme tinkamos
progos ir tinkamiausiam asmeniui
įteikti tą popiežišką bulę. Kai buvo
pranešta, kad vyskupas A. J. Bačkis
paskirtas kardinolu Lietuvai, žino
jome, kad jis yra ta asmenybė ir jo
įvesdinimo proga galime įteikti tą
dokumentą. Pasitaikė ir šv. Kazi
miero šventė prieš kardinolo įvesdin
imo iškilmes. Jaunimas buvo paskir
tas nešti tą bulę procesijoje. Bulė šv. Kazimieras Lietuvos jaunimo
globėjas... Taip baigė savo pasako
jimą Maria Rudienė, apie to istorinio
dokumento - popiežiškos bulės su
grįžimą į Lietuvą...
Maria ir inž. Antanas Rudžiai
yra vaikščiojanti
enciklopedija.
Dievas juos apdovanojęs gera at
mintimi. Gaila, kad tokie žmonės
sensta. O, kad jie paliktų kuo dau
giau savo prisiminimų jaunajai kar
tai. Buvo labai įdomu skaityti ne per
seniausiai vyr. „Draugo" redaktorės
pasikalbėjimą su inž. Antanu Ru
džiu. Prašome daugiau panašių
pasikalbėjimų...
Maria ir Antano Rudžių meilė
Lietuvai ir lietuviui niekad neturėtų
būti pamiršta.
Rožė R a ž a u s k i e n ė

„DRAUGAS" Informuoja, „DRAUGAS
formuoja;
„ D R A U G A S : išeivijos Ir L i e t u v o s J u n g t i s !
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!
P r e n u m e r u o k i m e ir s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą " *
«-:•:•:•:•:•:•:• - ...

- -

-

"

11

At A
VINCUI VAITKUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai
REGINAI, dukrai MILDAI su šeima, sūnums VY
TAUTUI, ARVYDUI su šeima, visiems giminėms ir
draugams.
J. ir R. Gintautai
V. Gutauskas
J. ir A. Kereliai
A. ir B. Maciukevičiai
Irena Miecevičienė
J. ir J. Mockaičiai
L Rimavičienė
B. Sekmakienė
J. ir V. Simkai
J. Vienužienė
L. Vitkauskienė
E. ir J. Zubrickai
Michiana

Lietuvos Dukterų draugijai aukojo:
$1,000
$100
$50

dr. Dana Trotter.
Gailė Janišonytė.
Bridgeview Health Care Center, P. Pakalka, Halina
Bagdonienė, Angelė Lawler, J. Mikutaitienė, V. Valavičienė.
$40
Emilija Pakštienė, Danutė Bilaišienė, Irmina ir Aldona
Lesevičiūtės.
$25
Stasė Bacevičienė, Elena Vasilewski, Monika Gudai
tienė.
$20
Dalia Butėnas, Marytė Černiūtė, Č. Bačinskienė, R.
Kreivėnienė, Z. Pupienė, Bronė Mikulskienė, Halina
Bagdonienė, Ona Žukauskas.
$15
O. Norvilienė, G. Juodikis, B. Prapuolenienė.
$10
Angelė Lawler, Irena Mironas, Stefa Miliauskienė, J.
Jarašienė, Marija Barienė, M. Andriuškienė, L. Butikienė, Stasė Vaišvilienė, Aldona Sobieskienė, Ona Gradinskienė, Regina Matonis, Nijolė Grigaliūnienė.
Mažiau kaip 10 dol.:
Danutė Garbonkienė, Agota Tiškus, G. Gylienė, F. Scerbienė, P,.
Skruodienė, V. Šimkienė, Edita Giedraitienė, Marija Šeduikienė,
Valė Railienė, Anelė Ramanauskienė.
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ČIKA G

ALRKF Jaunimo stovyklos

„DAINAVA"
• B i r ž e l i o 9 d., penktadienį, 7
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., įvyks
dokumentinio filmo „Smėlio genero
lai" peržiūra. Šį žurnalisto iš Lie
tuvos Audriaus Lelkaičio filmą apie
Afganistane tarnaujančius Lietuvos
karius pristatys generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. Tel. pasiteiravimui: 773-5286500.

mi ir bendraudami, artimiau suži
nosite apie Maloningojo Dievo meilę,
skirtą visiems žmonėms. Tai puiki
galimybė supažindinti vaikučius su
krikščioniškojo tikėjimo pagrindais
bei smagiai praleisti laiką! Regis
tracija ir informacija tel. 708-4221433 iki birželio 15 d. Mūsų adresas:
Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia,
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL
60453.

2006 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
•Amerikos Lietuvių Romos
Rugpjūčio 13 d. - 20 d. Tautinių šokių mokytojų stovykla
katalikų federacija, apjungianti išei
vijos katalikų organizacijas bei insti
Rugpjūčio 20 d. - 27 d. Lietuvių fronto bičiulių savaitė
tucijas, spalio 20-22 dienomis Čika
Rugsėjo 1 d . - 3 d. Dainavos stovyklos 50-mečio jubiliejus
goje šaukia Amerikos Lietuvių kata
likų kongresą. Amerikos Lietuvių
Romos katalikų federacija įkurta
1906 m. Wilkes Barre, Pennsylvania. Kongrese bus pažymėtas Fe
deracijos šimtmetis. Šiais metais tai
• J A V LB Lemont o apylinkės pogi sueina 50 metų nuo Katalikų
Greitai skambės dainos aštunto West".
valdyba maloniai kviečia visus birže federacijos jaunimo stovyklos „Dai
Sekmadienis, liepos 2 d.
lio 11 d. į Palaimintojo J. Matulaičio nava" įkūrimo ir 40 metų nuo Fe joje Lietuvių dainų šventėje. Pen
Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton
lietuvių katalikų misiją paminėti deracijos iniciatyva Šiluvos Mari kiasdešimt keturi chorai iš tris
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 vai. r. jos koplyčios įrengimo Nekaltojo dešimt miestų ir keturių valstijų Chicago Hotel and Towers".
Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton
padėsime vainikus prie Partizano Prasidėjimo bazilikoje Washington, kruopščiai ruošiasi šiai tautos šven
tei. Šventės renginiai vyks 2006 m. Chicago Hotel and Towers".
paminklo. Prisiminimais šią liūdną DC.
liepos 1-2 dienomis Čikagoje. Pati
Aštuntoji Lietuvių dainų šventė
visai tautai dieną pasidalins prof.
dainų
šventė
bus
,,University
of
2
vai.
p.p. „UIC Pavilion" salėje.
Vytautas Černius. 10:45 vai. r. •Lietuvių fondo nariams malo
bažnyčioje misijos choras ir solistė P. niu laiškeliu dėkoja Juozas Damb Illinois UIC Pavilion". Dainų šventės
Dainų šventės pokylis 7 vai. v.
Ragienė atliks specialiai tai progai rauskas už paramą knygai „Žaidi būstinė — „Sheraton Chicago Hotel „Sheraton Chicago Hotel and
skirtus kūrinius. 11 vai. r. bus auko mas ir kultūra Lietuvoje". Jis rašo: and Towers". Speciali kaina daly Towers".
jamos šv. Mišios už tuos, kurie per ,,Linkiu viso geriausio, tikiuosi viams ir žiūrovams — 119 dol. nak
Bilietus į Dainų šventę galite
čiai
už
kambarį.
Kambarių
skaičius
prievartą buvo išvežti a r turėjo pagalba, kurią jūs teikiate Lietuvos
nusipirkti „Ticketmaster" bilietų
už
šią
kainą
yra
ribotas,
todėl
palikti savo gimtuosius namus, bėg žemei ir jos žmonėms, sustiprins
agentūroje. Tel. 800-277-1700 (JAV)
paskubėkite
užsisakyti
kambarius
iš
dami nuo raudonojo maro.
ir tel. 416-870-8000 (Kanadoje) arba
kultūrą". Kviečiame visus jungtis į
anksto.
Iš
„Sheraton"
viešbučio
į
„UIC Pavilion" bilietų kasose. Pirk
Lietuvių fondą. Mūsų adresas:
• B i r ž e l i o 11 d., sekmadienį, 14911 127th Street, Lemont, IL visus Dainų šventės renginius bus dami šioje kasoje, išvengsite „Tic
galima nemokamai nuvykti užsaky ketmaster" mokesčio. „UIC Pavi
9 vai. r. Cicero Šv. Antano bažnyčio 60439, tel. 630-257-1616.
tais autobusais.
lion" kasos dirba pirmadieniaisje bus aukojamos šv. Mišios prisi
minti mūsų tautos kankinius, nu
Visą informaciją apie Dainų penktadieniais nuo 12 vai. p.p. iki 6
IŠ ARTI IR TOM,
šventę (renginiai, bilietai, nakvynė vai. v., šeštadieniais — nuo 12 vai.
kentėjusius nuo komunistinių oku
ir t.t.) galite rasti Dainų šventės p.p. iki 4 vai. p.p. Bilietų kaina —
pantų. Tuoj po šv. Mišių parapijos
22-32 dol. suaugusiems ir 12-22 dol.
•Birželio
18
d.
12
vai.
p.p.
Ame
internetinėje svetainėje
kavinėje įvyks Gedulo ir Vilties die
vaikams iki 12 m.
wnrw.dainusvente.org
nos, tragiškojo birželio minėjimas. rikos Lietuvių Tarybos Los Angeles
Bilietus į susipažinimo vakaronę
Kalbės dr. Petras Kisielius ir adv. skyrius, dalyvaujant estams ir lat
Neturinčius interneto, kviečia
viams,
ruošia
tragiškų
trėmimų
mi
me sekti spaudą, kurioje skelbsime ir Dainų šventės pokylį galite įsigyti
Saulius Kuprys. Cicero LB valdyba
nėjimą.
Šv.
Mišios
už
gyvus
ir
miru
užpildę anketą, kurią rasite tinDainų šventės informaciją.
maloniai kviečia visus atvykti į šį
klalapyje
Šeštadienis, liepos 1 d.
renginį. Pagerbsime savo tautos sius tremtinius — 10:30 vai. r. Meni
www.dainusvente.org/bilietai
Choristų repeticija nuo 8 vai.
kankinius ir tautiečius. Neprarado nę programą atliks pianistas Rodolfas
Budginas
ir
Šv.
Kazimiero
para
ryto „UIC Pavilion" salėje.
Susipažinimo vakaronės bilietų
me vilties, Lietuva išsivadavo iš ko
pijos
choras,
vadovaujamas
muziko
Mugė nuo 9 vai. ryto „Sheraton kaina — 30 dol. Pokylio bilietų kaina
munizmo priespaudos.
Viktoro Ralio. Įėjimas nemokamas. Chicago Hotel and Towers".
— 60 dol. suaugusiems, 45 dol. jauni
• L i e t u v i š k a s vaikų darželis Po oficialios dalies — pietūs (prašo
Susipažinimo vakaronė ir „Jazz mui iki 20 m. ir 30 dol. vaikams iki 12 m.
„Spindulėlis", esantis Ziono evange ma auka, kuri bus skiriama pamin Land" koncertas 8 vai. vakaro „Park
Dainų šventės organizatoriai
likų liuteronų parapijos patalpose, klui nuo komunizmo nukentėju
9000 S. Menard Ave, Oak Lawn, IL siems, kuris bus pastatytas Wa—
60453, vasaros atostogų metu priims shington, DC).
Spaudos
apžvalga
vaikus nuo 6 iki 12 metų amžiaus.
Jiems sudaryta speciali programa • Š i ų metų birželio 25 d. Švytu
Darželis veiks nuo 7 vai. r. iki 6 vai. rio jūrų šaulių kuopa (Detroit, MI)
„Ne idealas turi taikytis prie
v. Registruotis tel. 708-422-1433 iki Pilėnų stovykloje rengia pavasario siekiančiojo, bet kovotojas dėl idealo
gegužinę. Pilėnų vartai bus atviri turi kilti prie jo", — teigė pirmasis
birželio 9 d.
nuo ankstaus ryto. Sesės švyturietės žurnalo „Ateitis", kuris vasario 10
• Birželio 19-23 dienomis nuo vaišins lietuviškais patiekalais, o d. šventė savo 95-metį, redaktorius
9:30 vai. r. iki 12:30 vai p.p. Ziono broliai švyturiečiai pasirūpins, kad prof. Pranas Dovydaitis.
lietuvių liuteronų bažnyčia kviečia nebūtumėte ištroškę. Gausiai daly
Naujasis 2006 m. žurnalo nu
3-12 metų vaikus į Vasaros Biblijos vaukite Pilėnų gegužinėje, nes jūsų
meris skirtas šiai sukakčiai pami
stovyklą. Stovyklos tema - „Švento apsilankymas įgalins išlaikyti gra nėti. Šia proga žurnale „Ateitis"
Rašto ekspresas". Jos metu, žaisda žią Pilėnų stovyklą.
patalpinti buvusių redaktorių Kazio
Bradūno, Kazio G. AmbrozaiČio,
kun. Kęstučio Trimako, Živilės Šeporaitytės pasisakymai apie žur
Alberta G. Astras iš Hollister, CA, atsiuntė „Draugui" dosnią 100
nalą. Šių dienų redakcija rašo apie
dol. auką. Širdingai dėkojame.
„Ateities" uždavinius.
Be jubiliejinių pasisakymų ra
site Liutauro Serapino pranešima
Valerija Čepaitienė, Chicago, IL, už „Draugo" išleistą kalendorių
apie sendraugių konferenciją, vy
atsiuntė 50 dol. auką. Tariame ačiū!
kusią Šv. Kazimiero bažnyčioje Vil
niuje, Jono Kaunecko straipsni apie
ateitininkų dvasios vadovus. Petro 25 dol. metams. Del prenumeratos
„JAV LB Apygardos valdyba savo vasario 1 d. posėdyje paskyrė
Plumpos prisiminimus apie prieš 20 kreiptis } Laurą Lapšyte. 2449 9th
dienraščiui 'Draugas' 100 dol. auką. Norime padėkoti už visus skelbi
metų neaiškiomis aplinkybėmis Street # 1. Boulder. CO 80304. Emus, kuriuos įdedate, už malonumą su jumis bendradarbiauti ir už visus
žuvusį kun. Juozą Zdebskj. Aldona paštas: iapsyte<syahoo com Čeki ra
jūsų patarimus. Valdybos vardu siunčiu jums čekį su nuoširdžiais linkėji
Zemai'yto-Petrauskiene rašo apie šyti: Lithuanian Catholic Federation
mais toliau tęsti mūsų mėgstamiausio laikraščio leidybą", — rašo JAV
Jadvyga Damušiene. Rasite žurnale Ateitis, pažymėti, kad tai žurnalo
LB Vidurio vakarų apygardos pirm. Aušrelė Sakalaitė. Esami nu' :r..Ateitis" prenumerata
i r kitu įdomiu straipsnių.
džiai dėkingi už dosnumą ir ypač už gražius linkėjimus!
Žurnalo prenumeratos kaina —

• B i r ž e l i o 10 d., šeštadienį, visus
kviečiame į „Grandies" 47-ųjų veik
los metų pabaigos tradicinę švente,
kuri vyks PLC Lietuvių fondo salėje.
Pradžia 6:30 vai. v. Po programos —
vaišės. Tel. pasiteiravimui: 708-7886208 (Aldona ir Mindaugas Bielskai)
arba 708-460-9123 (Laura Burokienė).
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ateitis

