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Daugiau kalbų

Lietuvos įstatymų leidėjams parūpo net tai, kas kabo ant parduotuvių pakabų.

Giedrius Kadziauskas
Edukologas M. Fullan sako, kad
problemos yra mūsų draugai, nes pa
deda efektyviai keistis. Problemos

Socialliberalai
valstybės išmokų
nepraras
Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS)
— Naujosios sąjungos (NS, sociallibe
ralų) finansus narpliojančios Vyriau
siosios rinkimų komisijos (VRK) gru
pės vadovas Jonas Udris sako, jog so
cialliberalai tikriausiai nepraras vals
tybės dotacijos.
Pasak VRK tyrimo grupės vado
vo, bent jau kol kas nėra įrodymų, pa
grindžiančių įtarimus per partijos
atstovus Valstybinėje lošimų priežiū
ros komisijoje protegavus partijai pa
ramą skyrusią lošimų bendrovę.
„Kol kas, kol neatsirado žmogus,
kuris atėjo ir pasakė — va, aš esu tas
žmogus, kuris pasakysiu, kad komisi
jos nariai atidirbinėja vienai ar kitai
bendrovei už kažkokias aukas, kol
tokio paliudijimo mes neturime, ir
panašu, kad neturėsime, manau, kad
tai neturės jokios įtakos valstybės do
tacijai socialliberalams", — sakė J.
Udris.
Jei įtarimai, kad socialliberalų
atstovai Lošimų priežiūros komisijoje
protegavo partijos rėmėjus, visgi pa
sitvirtintų, socialliberalams grėstų
prarasti valstybės dotaciją. Rudenį
šiai partijai iš biudžeto numatyta
skirti 343,000 litų.
VRK tyrimą pradėjo gavusi Vals
tybinės lošimų priežiūros komisijos
nario Petro Naviko, kurio įgaliojimai
komisijoje šiuo metu suspenduoti,
skundą. R Navikas pareiškė, kad so
cialliberalų atstovai galėjo proteguoti
lošimų firmą už tai, kad ši per rin
kimus partijai skyrė dešimtis tūks
tančių litų.
Nukelta f 6 psl.

y r a kasdienė Seimo narių duona.
Identifikuotų bėdų akivaizdoje pag
rindinis klausimas „ką daryti" turėtų
būti suprantamas taip: veikti a r ne
veikti?

mažiau darbų?
Dažnai valdžios žmonėms ne
veikti tiesiog būtina, kad nepakenk
tų. Tačiau neveikti yra sunku. Ne
kiekviena problema, su kuria kasdie
nybėje susiduria Seimo narys, iš
sprendžiama įstatymų pakeitimais.
Tačiau tai ne visada akivaizdu
valdžios vyrams ir moterims. Dažnai
girdime: „buvau (ėjau, važiavau,
miegojau, susidūriau su sunkumais),
todėl gimė ši įstatymo pataisa". Susidūrei su per mažais drabužiais par
duotuvėje - tėkšt pataisą! - tegul ga
mina didesnius; nesimpatiški vaikai
per ilgai žaidžia interneto kavinėse tėkšt! - ir nebesėdi.
Taip ir taškomasi, o dėl chaotiš
kos įstatymų leidybos šaiposi minis
terijų tarnautojai, stebisi Europos
teisės specialistai, keikiasi vartotojai
ir verslininkai. Chirurgai problemas
sprendžia skalpeliu, teisės kūrėjai kurdami įstatymus; toks darbas. Nekuri, atrodytų - nedirbi. Deja, ir ma
tuojame Seimo narius pagal pasiūly
tų teisės aktų pakeitimų skaičių.

Seimo vadovas nori daugiau
Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS)
— Seimo vadovas Viktoras Muntianas toliau bando atsikratyti Vado
vybės apsaugos departamento (VAD)
vyrų draugijos.
Prasidėjus Seimo rudens sesijai
politikas ketina pateikti Vadovybės
apsaugos įstatymo pataisas, kurios
leistų aukščiausiems valstybės parei
gūnams — prezidentui, Seimo pirmi
ninkui, premjerui — atsisakyti VAD
apsaugos, jei to šie asmenys pagei
dauja. Pavyzdžiui, būti be asmens
sargybinių paplūdimyje a r koncerte.
Šiuo metu įstatymas tokios teisės po
litikams nenumato.
Tai V Muntianas sužinojo tik ta
pęs Seimo pirmininku ir pirmosiomis
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darbo dienomis mėginęs atsikratyti
apsaugininkų palydos, rašo dienraš
tis „Lietuvos rytas".
Savo idėją parlamento vadovas
grindžia lėšų taupymu ir kitų valsty
bių patirtimi. Politiko teigimu, užsie
nio šalyse parlamentų vadovai dažnai
nesaugomi. Tačiau galutinai apsi
spręsti, ar teiks šį įstatymo projektą
Seimui, jo vadovas žada apie tai pasi
kalbėjęs su prezidentu ir premjeru.
V Muntianas savo neigiamą po
žiūrį į asmens sargybinius ėmė de
monstruoti vos tapęs Seimo pirmi
ninku. Skirtingai nei jo pirmtakas so
cialliberalų vadovas Artūras Paulaus
kas, kuris po parlamento r ū m u s
vaikščiodavo
Nukelta | 6 psl.

Teisėkūros pradžiamokslis sako,
kad rengiant teisės aktą reikia įver
tinti, jog valdžios priemonė yra tin
kama siekiamam tikslui pasiekti,
kad geresnių nėra. Geresnių daž
niausiai yra, bet jos neakivaizdžios,
nepavaldžios, veikia netiesiogiai,
sunkiai paaiškinamos žmonėms.
Pabandė jaunimo nedarbą Pran
cūzijoje tvarkyti leisdami lengviau
atleisti iš darbo jaunus darbuotojus
ir gavo atgal.
Nukelta į 6 psl.
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„British Airvvays" traukiasi iš Lietuvos

„British Ainvays" lėktuvas
Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS)
— Po kelių metų pertraukos pernai į
Lietuvos rinką sugrįžusi Didžiosios
Britanijos skrydžių bendrovė „Bri
tish Airvvays" pranešė, kad rudenį
n u t r a u k s skrydžius maršrutu Lon
donas — Vilnius, nes jie nėra pelnin
gi„Apsispręsti atsisakyti skrydžių

Londonas — Vilnius buvo itin sunku,
tačiau šis maršrutas nėra pakanka
mai pelningas mūsų kompanijai, to
dėl buvo nuspręsta nuo šių metų spa
lio pabaigos jo atsisakyti", — pra
nešime spaudai sakė „British Air
vvays" pardavimų ir rinkodaros vado
vė Rasa Barisienė.
Pasak jos, „British Airways" ne
ketina visiškai pasitraukti iš Baltijos
šalių rinkos.
„'British Airvvays' ir toliau ben
dradarbiaus su savo partnerėmis
Lietuvoje, siūlydama aviabilietus į
įvairias pasaulio šalis skrydžiams per
Londoną", — teigė R. Barisienė.
Anot jos, įmonė nuolat stebės situa
ciją Lietuvos rinkoje.
Didžiosios Britanijos bendrovė
skrydžių į Vilnių nevykdys nuo spa
lio 29 dienos.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI

NEW YORK, NY

AtA
PETRAS PALYS

ST. PETERSBURG, FL
Prasidėjo mokinių registracija

jos vėliavą ir būti dėkingi, nes Ame
rika rūpinosi mumis Vokietijoje ir
„Saulės" lituanistinė mokykla priglaudė mus savo šalyje. Atsisto
Mirė Petras Palys, 90, iš New
pradėjo mokinių registraciją. Vaiku jimu ir minutės tyla buvo pagerbti York. Petras Palys, kaip ir dauguma
čiai priimami nuo 3 metų amžiaus. visi žuvusieji už jos garbę ir laisvę. DP imigracijos asmenų, atvyko į
Smulkesnė informacija tel. 866- Pirmininkė taip pat perskaitė klubo Ameriką 1949 metais, sukūrė šeimą,
7936, Vidą Meiluvienę.
nario dr. Petro Jokubkos parašytą daugelį metų dirbo privačioje įmonė
je, labai mėgo ir domėjosi muzika,
šiai dienai eilėraštįi „Liepos 4—oji".
Liepos 4-sios gegužinė
Gegužinėje dalyvavo ir klubo cho buvo pastovus operos ir klasikinės
ro vadovas Aloyzas Jurgutis. Jam muzikos koncertų lankytojas, rašė
Ilgametė St. Petersburg lietuvių skambinant pianinu, buvo lengva straipsnius į laikraščius įvairiomis
tradicija, kad Amerikos Nepriklau dainuoti. Visi dalyviai dainavo su temomis. Jis buvo kultūringas, iš
somybės dieną Lietuvių klubo valdy malonumu ir taip gerai, kad muz. silavinęs asmuo, ištikimas Apreiški
ba klubo salėje surengia gegužinę. Jurgutis visus kvietė įsijungti į mo parapijos parapijietis, dayvaudaJau 11 vai. ryto buvo atidarytos sa chorą, kai prasidės sezonas.
vo lietuvių visuomenės parengi
lės durys, o mūsų darbščioji valdyba,
Saldainių skaičių atspėjo ir juos muose, Lietuvių Bendruomenės,
sii „samčio viršininke", klubo pir laimėjo jauni svečiai iš Lietuvos — Tautos fondo ir kitų. Jis domėjosi
mininke Loreta Kyniene, nuo anks Kristina ir Rimantas.
lietuviška veikla, lietuvybe ir Lie
tyvo ryto ruošė maistą virtuvėje.
Aldonai Čėsnaitei pravedant lo tuvos atkūrimu.
Nuliūdusią paliko savo gyveni
Atvykusių svečių akį pirmiausia teriją, vieni džiūgavo laimėję, o kiti
patraukė staltiesėmis apdengti sta pasiliko laukti sėkmingesnio kito mo draugę, žmoną Martą, du vaikus
— dr. Garsą Palį Maryland, su žmo
lai, papuošti su raudonomis ir gelto karto.
nomis bei Amerikos vėliavėlėmis.
Pabendravę su draugais ir pa na Beth, dukterį Aidą Starke Vokie
Prie scenos buvo pastatytas laimėji žįstamais, gegužine patenkinti da tijoje, su vyru, keturis anūkus ir du
proanūkius.
mų (loterijos) stalas, kuris vis pil lyviai lėtai skirstėsi namo.
nėjo svečių atnešamomis gėrybėmis.
Atsisveikinimas vyko sekmadi
Keletas moterų pardavinėjo loterijos
enį, liepos 30 d., Kearns Funeral Ho
Paminėti Darius ir Girėnas
bilietus, siūlydamos išmėginti savo
me, Richmond Hill, NY. Dalyvavo
laimę. Taip pat salės gale ant stalo
Liepos 16 d. Lietuvių klubo po
buvo padėtas stiklainis su saldai pietėje buvo prisiminta mūsų trans
ST. PETERSBURG, FL
niais. Arčiausiai atspėję jų skaičių atlantinių lakūnų žūtis prieš 73
galės juos pasiimti, valgyti patys ar metus Soldino miške, tuolaikinėje
pavaišinti draugus. Mažojoje salėje Vokietijoje. Klubo pirmininkė Lore
Apygardos rinkimų
susibūrė kortauninkės moterys —jų ta Kynienė savo kalboje perskaitė tų
rezultatai
susidarė ketvertas -stalų, kur buvo lo laikų lietuviškos ir pasaulio spaudos
šiami įvairūs žaidimai. Vyrai gardžia pasisakymus apie šią nelaimę. Pa
Gegužės mėn. visose JAV vyko
vosi lietuvišku alumi iš statinaitės lietė ir jų pasiruošimą skridimui į rinkimai į XVIII Lietuvių Bendruo
ar butelio, o moterims paruoštas Lietuvą, ir Amerikos lietuvių para menės Tarybą. Pagal balsuotojų
punšas buvo išvežiojamas prie stalų. mą šiam reikalui. Lakūnų atmini skaičių (273) Floridos apygarda
Prasidėjus 1 vai. pietums, pagal mas buvo pagerbtas atsistojimu ir galėjo išrinkti tris atstovus. Išrinkti
įsisenėjusį paprotį, buvo išvežiojami minutės tyla.
Lina Gedvilaitė iš Fort Myers, FL
šaltibarščių ąsočiai su karštomis
Alvitą Kerbelienė padeklamavo (196 balsai), Zita Siderienė iš Cape
bulvėmis. Vėliau buvo patiekta jau
D. Mickutės-Mitkienės eilėraštį Coral, FL (176 balsai) ir Dalia
tiena, dešrelės, bulvių mišrainė ir ar
Augūnienė iš Jupiter, FL (119 bal
„Dariui ir Girėnui".
būzo skiautės. Pabaigoje buvo užsiMečys Šilkaitis savo savaitinėje sų).
gardžiuota mėlynių pyragu su kava.
Sveikiname naujas JAV LB
• Papietavus, pirmininkė Loreta „Lietuvos įvykių apžvalgoje" apžvel Tarybos atstoves ir linkime sklan
Kynienė pasveikino atsilankiusius gė naujojo Lietuvos premjero Gedi daus ir prasmingo darbo!
svečius, prisimindama, kad šiandien mino Kirkilo pasakytus žodžius ir
švenčiame 230-tąją JAV nepriklau pranešė kitas įdomias žinias iš Lie
„Lietuvių žinios", 2006 m. liepa
somybės šventę. Privalome gerbti tuvos.

PALM BEACH, FL

PALM BEACH DIENRAŠTIS ŠMEIŽIA LIETUVAITES
„The Palm Beach Post" dien
raštis savo sekmadieninėje gegužės
14 d. laidoje, antro puslapio viršuje
patalpino straipsnį apie informaciją,
perduotą per vietinę WJNA radiją
AM 640 banga kad yra steigiamas
privatus „Club Party" - klubas vy
rams, žadantis draugystę su niekad
nesibaigiančiu kiekiu lietuvaičių
gražuolių.
To klubo steigėjas Diek Farrel ir
jo partneris pensininkas advokatas
Bob Kratage, jau kartą teismu baus
tas, sako, kad tai patarnavimo klu
bas supažindinimui, ir kas po to ja
me vyksta, tai ne jų reikalas. Anot
Farrelio, klubo nariai būsią ypatin
gai patenkinti, kai patirs, kad lietu
vaitės moterys yra skirtingos nuo jų
amerikietiškų seserų" „Jos yra nuo
laidžios, lanksčios ir žaismingos, jų
protas nesugadintas feminizmo".
Adv. Kratage yra vizų gavimo tar
pininkas, kurios rezervuotos tarpi
ninkas išrūpinti vizas, moterims
darbui turistiniuose laivuose. Atvy
kusias moteris jis tada pasiima savo
žinion, vežiodamas jachta ten ir at
gal pakrantės vandenimis. Jų būna
iki dešimt, atvykusiu 29 du-nu vizos

periodui, tada būna supažindinamos
su klubo nariais, tapusiais už
$4,999.99 narystės mokestį. Adv.
Kratage, kuris save vadina dr. Bob,
Meilės Guru, pareiškė: „Tai nėra
prostitucija. Bet mes neatsiprašom
už seksą". O Farrel, užklaustas vie
nos jo radijo programos klausytojos,
pareiškė, kad merginos yra tikras
dalykas, jos net vaikšto Federal
Highway kasdien.
Šis straipsnis, juodinantis lietu
ves moteris, neliko nepastebėtas.
Apylinkės moterys reikalavo, kad į
tai būtų griežtai reaguota, dėl tokio
lietuvių moterų paniekinimo. Po
pasitarimo su jų atstovėmis, apylin
kės pirm. K. Miklas tuoj susirišo su
JAV LB Tarybos pirmininke adv.
Regina Narušiene, kuri tą pačią die
ną persiuntė gautą informaciją
Amerikos valdžios įstaigoms, taip
pat Lietuvos ambasadai Vašingtone
ir Amerikos ambasadai Vilniuje, dėl
verbavimo ir įvežimo jaunų lietuvių
moterų į šį kraštą neaiškiems tiks
lams.
K. Miklas taip pat kontaktavo
-u Palm Beach dienraščio redakcija
;r pareiškė jiems protestą dei to lie

tuvius įžeidžiančio straipsnio. To
straipsnio autorius Jose Lambiet žo
džiu atsiprašė, kad šis straipsnis
tiek skaudina lietuvius, ir gegužės
19 d. laidoje patalpino K Miklo la
bai sutrumpintą pareiškimą šiuo
reikalu.
Gegužės 18 d. Floridon atvykusi
Tarybos pirm. adv. R. Narušiene su
sitiko Miklų rezidencijoje su būreliu
vietos lietuvių. Čia buvo apsvarsty
tas virš minėtas opus faktas, toli
mesnė jo eiga ir kiti JAV lietuvių
Bendruomenės reikalai.
Gegužės 21 dienos to pačio
dienraščio laidoje Jose Lambiet vėl
rašo, kad WJNA radijo stotis nu
traukė Diek Farrel programą, rekla
muojančią „Club Party - Party"
klubą, įkurtą kartu su kriminaliniu
nusikaltėliu advokatu Bob Kratage,
kuris žada nesibaigiantį ir nuolat
besikeičiantį lietuvaičių gražuolių
kiekį vyrams, kurie mokės 4,999 dol.
Bob Kratage pareiškė, kad jis duo
dąs radijo stot} į teismą.
Floridos Paatlančio lietuvių
biuletenis,
2006 m Nr. 250

apie 70 draugų ir pažįstamų. Kun.
Vytautas Volertas pravedė maldas,
Lietuvių Bendruomenės vardu Vida
Jankauskienė išreiškė užuojautą.
Visi susirinkę sugiedojo „Marija,
Marija". Laidotuvės buvo pirmadie
nį, 9 vai. ryto, iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios. Petras Palys buvo
palaidotas šeimos kapinių vietoje
Maryland, k u r gyvena jo sūnus.
Tautos fondas pareiškė giliausią
užuojautą a.a. Petro Palio šeimai,
giminėms ir draugams, ypatingą
užuojautą Martai Palienei, kuri su
vyru ištikimai lankydavo Tautos
fondo metinius susirinkimus ir talki
no Tautos fondo veikloje.
Laidotuvių proga fondui a.a.
Petro atminimui aukojo: Jonas ir
Lijolė Černauskai, dr. Stefa Dimienė, dr. Giedrė Kumpikas, Vida ir
Aldis Penikai, Sofija Skobeikienė,
Algis ir Roma Vedeckai, Jonas Vilgalys, Antanas ir dr. Jadvyga Vytuviai ir Ramutė Žukaitė.
V. P .

THE LITHUANIAN WORLO-WIOE DAILY

www.draugas.org
DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of legal Holidays as vvell as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63 rd Street, Chicago, IL
60629-5589.
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $1 20.00.
Foreign countries $1 35.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
MetamsS 120.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams JI 35.00 • 1/2 metų J70.00
• 3 mėn $60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35 00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Administratorius
administraci|a@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 turinį neatsako
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas
rastine@draugas org
skelbi m ai(5>draugas org

DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

IZRAELIO - „HEZBOLLAH" KARO KALTININKAI
Irakas, turėdamas didelius nevaly
tos naftos išteklius (berods, trečioje
vietoje
pasaulyje) ir ambicingus val
Kad geriau s u p r a s t u m e , k a s
dabar vyksta Libane, gal būtų nau dovus, norėtų pasidaryti svarbia
dinga trumpa ekskursija į netolimą valstybe pasaulyje ir gal net pri
praeitį Amerikoje ir Artimuose Ry klausyti G-9 klubui, kaip Rusija.
tuose. JAV yra beveik pasauliniu Juk Rusija, jei neturėtų didelių naf
mastu pripažinta, kaip įtakingiausia tos ir gamtinių dujų išteklių, būtų
valstybė pasaulyje. Bet su tuo yra laikoma tik „trečiojo pasaulio" vals
viena bėda: jos prezidentais y r a tybe. Todėl Iranas veltui duoda ra
dažnai išrenkami politikai, gerai ketų, kitų ginklų ir maisto „Heznusimanantys JAV vidaus politi bollah" kovotojams, kad atkreiptų
koje, bet mažai susipažinę su už pasaulio dėmesį į save. Turbūt nėra
sienio politika, kuri labai svarbi, svarbu, kad šiame kare žudomi šim
vadovaujant pasauliui. Bent iš pra tai nekaltų civilių ir Libano vaikų.
džių Amerikos užsienio politika kai Juk pasaulis nesmerkia Irano, smer
kuriems yra buvusi „terra incog- kia tik Izraelį ir Ameriką.
nita". Geri pavyzdžiai yra buvęs JAV
Prez. Bush atsidūrė prieš didelę
prezidentas F. D. Roosevelt ir dabar dilemą. Nutraukdamas ginklų tie
tinis prezidentas G. W. Bush. Abu kimą Izraeliui, jis gal lengvai pri
pasižymėję!, kaip labai gabūs ir verstų Izraelį sustabdyti karą. Bet
veiksmingi gubernatoriai, vienas tada dalis „Hezbollah" kovotojų gal
New York, kitas Texas valstijoje. persikeltų į Iraką ir pradėtų žudyti
Todėl, bent prezidentavimo pra Amerikos kareivius. Pauliaubos tik
džioje, jie turėjo pasikliauti specia atidėtų problemos sprendimą vėles
listais patarėjais, užsienio politikos niam laikui. Taip pat pasaulio mu
žinovais.
sulmonai fanatikai tai palaikytų
F. D. Roosevelt užsienio politi savo laimėjimu ir dar labiau su
koje vyravo kairieji, net komunistai aktyvėtų.
Taigi,' dabartinis karas Libane iš
a r bent jiems prijaučiantys. Dėl to
esmės
yra Amerikos karas su Iranu,
nukentėjo Rytų Europos tautos,
Sovietų Sąjungos kaimynės, tarp jų naudojant satelitus. Amerika remia
Izraelį, o Iranas remia „Hezbollah"
ir Lietuva.
G. W. Bush stengėsi pasirinkti kovotojus. Panašus karas buvo prieš
patarėjus tarp „kietosios politikos" ir 24 metus, 1982 metų vasarą, kai Iz
diplomatiškųjų politikų, kad būtų raelio ministras pirmininkas Menadidesnis nuomonių įvairumas. Bush chem Begin pasiuntė savo karius,
„kietosios politikos" atstovais buvo kad sunaikintų Palestinos Išlaisvi
viceprezidentas R. Cheney ir krašto nimo organizaciją, įsikūrusią Liba
gynybos sekretorius D. Rumsfeld ne. Tada Begin klaidingai galvojo,
(„vanagai"). O diplomatus atstovavo kad to norėjo Amerikos prezidentas
užsienio reikalų sekretorius Colin Ronald Reagan. Dėl labai didelių ci
vilinių žmonių aukų stipriai reagavo
Powell ir jo bendradarbiai.
Per pirmąją Bush kadenciją ir Amerikos visuomenė ir pasaulio žiantrosios kadencijos pradžioje dau niasklaida. Po 6 savaičių Izraelis tu
giau įtakos turėjo „vanagai". Tai rėjo sustabdyti šią operaciją. Bet tuo
buvo gerai. Lietuvai ir daugeliui metu Amerika nebuvo įsivėlusi į ka
Rytų Europos valstybių. Tik Bush ir rą su islamo fanatikais Irake ir kitur
šių „vanagų" dėka, Lietuva, Latvija pasaulyje. Dabar yra visai kitokia
ir Estija dabar yra NATO bei Euro situacija. Nėra žinoma, ar dabartinis
pos Sąjungos narės. Bet Bush su Izraelio ministras pirmininkas Ehud
klydo po 2001 metų rugsėjo 11 die Olmart užpuolė „Hezbollah" grupes
nos musulmonų fanatikų užpuolimo Libane savo iniciatyva, ar paragin
New York mieste ir Pentagon Wa- tas Amerikos. Abiem atvejais rezul
shington, D.C. paskelbdamas karą tatas yra tas pats: košė, kurios nie
Irakui. Be abejo, paragintas savo pa kas nenori nustoti virti ir valgyti.
tarėjų. Amerika nepasimokė iš Bal
Vienu atžvilgiu šis Libano teri
kanų žudynių tarp įvairių tos srities torijoje vykstantis karas man iš da
genčių. Tai buvo „širšių lizdas". lies primena Lietuvos padėtį, gyve
Atsimenu, net ir aš, mažai nusima nant tarp dviejų didelių ir karingų
nantis apie Amerikos užsienio poli valstybių - Rusijos bei Vokietijos.
tiką, žinojau, kad Irakas bus dar di Istorijos eigoje šie kaimynai vis
desnis „širšių lizdas", negu Balka sugalvodavo kariauti vienas su kitu.
nai. Atrodo, kad to nežinojo ir šiaip Bet to nedarydavo savo teritorijose.
jo gana protingi patarėjai, ir pats Visada pasirinkdavo neutralią Lie
Bush.
tuvos teritoriją, pavyzdžiui, 1914,
Dabar jau aišku, kad dabartiniai 1941 ir 1944 metais.
įvykiai Libane yra Irako karo dalis.

ZENONAS PRŪSAS

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Kur gludi nepasitenkinimo
šaknys?

S

ią vasarą Lietuvoje lankėsi
ypač daug lietuvių iš Ame
rikos (kiti dar tebevieši, ar
tik ruošiasi vykti). Visuomet smal
su grįžusiųjų paklausti: kaip gi ten
dabar Lieuvoje? Ar padėtis kiek
gerėja? Ar yra pasikeitimų gerąja
linkme? Daugelis nedelsiant atsa
ko, kad — taip — pasikeitimai aki
vaizdūs, ypač nesilankius tėvynėje
bent porą metų. Matyti daug staty
bų ne tik didžiuosiuose miestuose,
bet ir provincijoje. Vilnius d a r
pagražėjęs, pastatai sparčiau res
tauruojami, visur daug puikių par
duotuvių, kuriose siūlomos prekės
iš plataus pasaulio. Beje, netrūks
ta tose parduotuvėse ir pirkėjų, dėl
to galima prileisti, kad visos jos iš
silaiko. Atrodo, pagausėjo ir darbų,
nes kai kurie darbdaviai talkos jau
dairosi užsienyje, nerasdami dar
bininkų savo šalyje. Apskritai Lie
tuva sudaro sparčiai pirmyn žen
giančios šalies įvaizdį ir ne vien dėl
to, kad užsienio lietuvių akys sa
vaime krypsta pozityvesnėn pusėn.
Per 16 nepriklausomo gyveni
mo metų įvyko daug pasikeitimų,
bet nepakankamai, kad patenkin
tų visus gyventojus, kad sulaikytų
juos nuo masinio bėgimo į užsie
nius ir savo gimtojo krašto nieki
nimo. Bereikia pasiskaityti tau
tiečių (ypač jau gyvenančių už Lie
tuvos ribų) komentarus įvairiuose
tinklalapiuose, kad būtume nuste
binti ir net sukrėsti: iš kur ta ne
apykanta savo tautai? Dažnos LR
prezidento užuominos apie tėvynės
meilę ir patriotišką jaunimo (ir
daugelio suaugusių) auklėjimą,
atrodo, dar nedavė jokių apčiuo
piamų rezultatų.
Pora
pastarųjų
mėnesių
,,Drauge" dažnai s p a u s d i n a m e
atsakymus į „Baltosios anketos"
klausimus. Tai Vytauto V. Lands
bergio sumanymas — užduoti tuos
pačius 10 klausimų, susietų su
Lietuvos dabartimi ir ateitimi, op
timizmu ir pesimizmu, pasidi
džiavimu savo kilme ar jos nei
gimu. Į klausimus atsako šviesuo
liai, visuomenininkai, politikai,
dvasininkai, studentai... Nors JAV
lietuviai ir nebuvo pakviesti įsi
jungti į „Baltosios anketos" akciją.

bet keletas savanoriškai tai padarė
(laukiame daugiau). Iš klausimų
ir a t s a k y m ų m a t o m e , kad visgi
Lietuvoje y r a savo tėvynę mylin
čių, j a besididžiuojančių, bet tuo
pačiu ir esamas problemas supran
tančių, žmonių. Ar tai sėkla, iš
kurios išaugs naujos tėvynės mei
lės ir patriotiškumo atžalos? Ar tie
gerai žinomų ir gerbiamų žmonių
atsakymai p a s k a t i n s eilinius pi
liečius kitu žvilgsniu žvelgti į savo
gimtąjį kraštą: užuot jį peikus ir
niekinus, imtis iniciatyvos esamas
blogybes n a i k i n t i ? J u k nereikia
kažkokių didvyriškų darbų — ir
mažais žingsneliais galima toli
nueiti.
Tačiau ypač s k a u d ų rūpestį
kelia neseniai Didžiosios Brita
nijos mokslininkų atliktos Europos
Sąjungos šalių vaikų apklausos.
Pagal jų duomenis, vaikai Lietu
voje yra, labiausiai iš visų ES šalių
to amžiaus gyventojų, nepatenkin
ti savo gyvenimo kokybe, prasčiau
siai jaučiasi savo aplinkoje, šeimo
je. Esą jie per m a ž a i įraukiami į vi
suomeninių organizacijų veiklą,
yra prastos nuomonės apie save ir
labiausiai linkę į depresiją.
Tik neaišku, kokius ir kiek gi
tų vaikų Lietuvoje apklausta. Jei
gu tai buvo asocialių šeimų vaikai,
pats skurdžiausias gyventojų luo
mas, galima sutikti su tokiais duo
menimis. Bet visgi jie verti susirū
pinimo. Kodėl vadinamoji „nerū
pestinga vaikystė" j a u apsunkinta
tokiomis didelėmis problemomis?
Ar vaikų nuotaikos atspindi suau
gusių Lietuvos gyventojų nepa
sitenkinimą? J u k ir ankstesniais
dešimtmečiais (prieš II pas. karą)
buvo daug n e t u r t i n g ų šeimų, vos
begalinčių išsimaitinti. Vaikai bu
vo siunčiami piemenauti, neturėjo
net batų ar šiltesnių rūbų, kad
galėtų lankyti mokyklą, bet, kaip
pasakoja mūsų vyresnieji, niekas
nepažinojo „depresijos" — siekė
mokslo, stengėsi „ p r a s i m u š t i į
geresnį gyvenimą", neprarado vil
ties. Žmones palaikė savo žemės
meilė ir tikėjimas. Ar tai, kad šiuo
metu tos vertybės kone išnykusios,
glūdi lietuvių n e p a s i t e n k i n i m o
savo gyvenimu ir tėvyne šaknys?

Stresas darbe
Chroniškas nuovargis ir darbe
patiriamas stresas - rimtos mūsų
laikų problemos. Per didelis nuolati
nis stresas atima gyvybinę energiją ir
mažina darbingumą.
Europos šalyse atlikti tyrimai
atskleidė paradoksalią situaciją. Kuo
šalis turtingesnė ir ramesnė, tuo daž
niau dirbantys piliečiai patiria stresą
darbo vietoje. Pavyzdžiui, „flegmatiš
ki" skandinavai (33 proc.) ir neutra
lūs norvegai (31 proc.) patiria didžiuli
stresą darbe. Ir Šveicarija, tradiciškai
laikoma ramybės citadele, pateikė

analogiškus duomenis. Airijos ir Ispa
nijos darbuotojai kantresni. Šiose ša
lyse 16-19 proc. nepatenkintųjų. Ma
tyt, žmonės, gyvenantys ekonomiškai
stabiliose ir ramiose šalyse, jautriau
reaguoja į bet kokius nesusipratimus
O štai renkantis profesiją, reikėtų
atkreipti dėmesį j tai, kad 34 proc
vadybininkų ir asmenų, užsiimančiu
pardavimų problemomis, patiria didžiulj stresą darbe. Šios profesijos
vienos iš sunkiausių.
„Klaipėda"

Antrojo karo ir bolševikų okupacijos siaubo išvyti iš gimtosios žemės, lietu
viai kartu išsivežė tėvynės meilę, ilgesj ir norą. žūt būt išlikti ištikimais savo
kilmei. 1945 m. liepos pradžios nuotraukoje: „Dainavos" ansamblio šokėjos.
Priekyje iš kairės: Ožikaitė, A. Savickaitė (Vaitkienė), S. Jonaitytė (Aušrotienė);
stovi: A. Zubikaitė (Šmitienė), I. Savickaitė (Zmuidzinienė), I. Dabulevičiūtė
(MiliOnienė), B. Čaplikaitė (Kozlcienė), R. Jonynaitė (Custaitienė) - grupės
vadovė ir mokytoja, A. Baužinskaitė (Rastonienė), V. Imbrasaitė (Dikinienė).
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BALTOJI A N K E T A

/ /

Edvardas Gudavičius:
į anketos klausimus atsakyti negalėsiu...
J a u keletą mėnesių kartą per
savaitę, o retkarčiais ir dažniau
spausdiname atsakymus į Baltosios
anketos klausimus. Iš pradžių siuntinėjome anketą įvairiais adresais,
kvietėme atsakyti skirtingos patir
ties žmones, dabar redakcija j a u
neprašydama sulaukia atsakymų iš
skaitytojų, kuriems anketos klausi
mai atrodo svarbūs. Šį kartą spaus
diname istoriko Edvardo Gudavi
čiaus mintis. Paprašytas atsakyti į
anketos klausimus profesorius pa
sakė, kad negalės to padaryti. Ko
dėl? Ir štai atsakymas. Gerbiama
redakcija, negaliu neatsakyti. J ū s ų
„Baltoji anketa" — nuoširdus gėrio
siekimo pavyzdys, kuris, deja, su
veiks tik kaip pliauškynė ant vaikų
darželio Kalėdų eglutės.
Sakoma: istorija yra gyvenimo
mokytoja. Daroma: istorikus moko,
kas netingi. Istorija — ne matemati
ka, ją „išmano" visi. Taip „išmanyda
mi", žmonės neįsivaizduoja, kad tik
200 metų (ir tik išsivysčiusiose, t.y.
industrializuotose, šalyse) pasiektas
gamybos lygis leido ir didžiajai
visuomenės daliai gyvenimą vertinti
vartojimo, o ne išgyvenimo mastais.
Iki tol ši dalis tik egzistavo, t.y. gy
veno kaip gyvūnai, o vartotojai tebu
vo tik keli elitiniai visuomenės nuo
šimčiai. Ir atstovaujamoji demok
ratija galėjo atsirasti tik industria
lizuotoje visuomenėje.
Nesileisiu į ginčus dėl istorinių
procesų dėsningumo. Nurodysiu tik
vieną istorijos dėsnį; viso vogė, vagia
ir vogs (šiuo žodžiu apibendrinu ir
plėšimą, apgaudinėjimą, išnaudo
jimą, vokelinę labdarą ir pan.). Esmė
ne tai — vogs ar nevogs, esmė —
kaip vogs. Juo daugiau gyveni dirb
damas, o ne vogdamas, tuo esi dores
nis. Juo labiau darbo, o ne vogimo
veiksnys lemia visuomenės gyveni
mą; tuo visuomenėje yra daugiau
pažangos, teisybės ir apskritai ge
rovės. Juo daugiau žmonių gali var
toti, tuo sunkiau vogti (ar mokėti
vogti), tuo daugiau prielaidų siekti

visuotinės gerovės.
Ką šiuo m e t u pasiekė m ū s ų
visuomenė? Šį siekį suskirstyčiau į
t r i s tarpsnius. Pirmąjį, atrodo, perė
j o m e . Miestas j a u labiau geria bren
dį ir alų, o ne vien vodką; kaimas
p r a d e d a gerti bobelinę a r babatuką
užuot nerafinuotos samanės; prasilakėliai vartoja narkotikus, užuot iš
B F klijų išmaišytų spirito lašelių ar
arkliškų migdomųjų dozių. Tai ne
prielaidos žengti toliau, tai tik vaiz
dingesni rodikliai, parodantys, kad
jos yra. Jos a t s i r a n d a todėl, kad
a t s i r a n d a masinio vartojimo galimy
bės, k a i p vietoj „aristokratiškos" si
filio problemos a t s i r a n d a „demokra
tiška" ŽIV problema.
Koks svarbiausias antrojo tarps
nio rodiklis? Lietuvis j a u dirba gerai,
bet didelę savo uždarbio dalį dar
prageria. Tai pasiekėme stebėtinai
greitai — per 15 nepriklausomybės
metų. Galbūt per daug optimistiškai
t a i a p i b e n d r i n s i u , bet drįstu tai
daryti, nes svarbus pats lūžis, o ne
kokie nors nuošimčiai. Tiesa, tai
išryškėjo labiau pamiršusioje bau
džiavą Airijoje, o ne paliktojoje bau
džiauninkų Lietuvoje, tačiau lietu
vių diasporos m a s t u lūžis j a u įvyko.
Mažiau gerti (t.y. nuo brendžio la
biau pereiti prie alaus) lietuvis pra
dės, kai galės daugiau vartoti.
Sunkiau apibūdinti trečiąjį tarps
nį, nes tai j a u ateitis, o ne praeitis ar
d a b a r t i s . Pažymėsiu tik tiek, kad
s v a r b u s jo rodiklis bus profsąjungų
a t s i r a d i m a s . Tikrų, o ne tokių, į
k u r i a s dirbantieji d a r bijo burtis. Jei
tai įvyks, ateis galas afrikietiškam
švogeriniam lietuvių etnosui, ku
r i a m galima spjaudyti į veidą. Kada
t a i įvyks, ne istorikui spręsti klausi
m a s . Priminsiu tik dar 1988 metais
p a s a k y t u s akademiko Eduardo Vil
ko žodžius: gerai gyvensime tuomet,
kai gerai dirbsime.
Atsakymas į „Baltąją anketą" (jos
sumanytojas yra Vytautas V. Lands
bergis) spausdina „Lietuvos žinios" ir
„Draugas".

V. Muntianas demonstruoja silpnybę
privilegijoms
Dar gerai pamename, kuo baigėsi
kilęs privilegijų skandalas Seimo
pirmininkui Artūrui Paulauskui, kai
tai tapo formalia jo atstatydinimo
priežastimi.
Tačiau dabartinis Seimo pirmi
ninkas Viktoras Muntianas nevengia
demonstruoti silpnybės privilegijoms
ir gan drąsiai samprotauja apie būsto
problemas Seimo nariams.
LKD Jaunimo sekcija nusivylusi
Seimo pirmininko mintimis, kad
atsisakius viešbučio Seimo nariams
kas mėnesį galėtų būti skiriama
pinigų butui nuomotis. Toks siūly
mas - didžiausias akibrokštas pir
miausia studentams, kuriems būsto
klausimai ypatingai aktualūs atvykus
studijuoti j didžiuosius miestus.
Studentai, ypatingai pirmųjų kursų iš vis nedirbantys asmenys, kuriems
valstybė net negarantuoja bendra
bučio, o gyvenimo klausimai palie
kami jų pačių galvos skausmui. Ta
čiau Seimo nariai, būdami valstybes
pareigūnai ir gaudami ne tokius ir
mažus atlyginimus, dar labiau privi
legijuojami, galvojant apie kompen

sacijas ir pašalpas būstui atskirai.
Seimo pirmininko siūlymai paro
do kaip jis žiūri i socialines visuo
m e n ė s problemas ir kokioje vietoje
visuomenėje mato save ir savo ko
legas.
įdomiai atrodo ir svarstymai apie
senojo viešbučio pardavimą. Jei jis
priklauso Seimui, tai vadinasi, jis iš
laikomas iš mokesčių mokėtojų lėšų.
Tad gal tie mokesčių mokėtojai tu
rėtų ir spręsti, kaip ir kam geriau
panaudoti patalpas?
Krikščionių demokratų jaunimo
n u o m o n e , senasis viešbutis galėtų
būti perleistas kokiam nors univer
sitetui ir jame apgyvendinami stu
dentai, kuriems išties trūksta ben
drabučiuose vietų, jei jau Seimo na
r i a m s ten per prastai, o Seimo nariai
b ū s t u galėtų pasirūpinti savaran
kiškai ir be kompensacijų, ir įvairių
lengvatinių sąlygų. Toks valdžios
žingsnis pademonstruotų valstybišką
ir pilietine laikyseną.
M i n d a u g a s Lingė
Lietuvos krikščionių demokratų
jaunimo sekcijos pirmininkas

Lietuvių kalbos kertelė

LIETUVIŲ KALBOS
LINKSNIAVIMO
ĮVAIRYBĖS
ANTANAS KLIMAS
Jokia kita gyva indoeuropiečių
(ide.) kalba šiuo metu neturi tiek
linksniuočių, tiek linksnių galūnių ir
formų, kiek lietuvių kalba. Lietuvių
kalboje y r a linskniuojami daikta
vardžiai, būdvardžiai, įvardžiai ir
skaitvardžiai; taip pat ir keli daly
viai. Nelinksniuojamos yra tik šios
kalbos dalys: prieveiksmiai, prie
linksniai, jungtukai, jaustukai ir
ištiktukai. Beveik visa ši plati ir
sudėtinga linksniavimo sandara —
su šimtais galūnių — yra paveldėta
iš ide. prokalbės. Tik senosios (seno
sios mirusios) ide. kalbos — senųjų
indų (sanskrito), graikų, lotynų —
kadaise turėjo panašias linksniavi
mo sistemas (sandaras).
Kiekviena kalba, besivystydama
ir besikeisdama, įgauna tam tikrų
nevienodų, netaisyklingų formų, lyg
ir nukrypimų nuo „generalinės gra
matikos linijos". Tai yra visiškai
natūralūs, normalūs kalbos kitimo
reiškiniai.
Čia suminėsime keliolika tokių
lietuvių kalbos linksniavimo įvairy
bių.
1. Vienas lietuvių kalbos žodis
visiškai neturi vardininko linksnio!
Tai yra vad. savybinis (sangrąžinis)
įvardis s a v ę s . Jis turi tik penkis
linksnius: K savęs; N. sau; G. save;
Įn. s a v i m i ; Vt. savyje.
Nėra aišku, kodėl taip įvyko. Kai
kurie kalbininkai galvoja, kad tai
galėjo įvykti todėl, kadangi savęs
niekuomet negali eiti (būti) sakinio
veiksniu.
Tarp kitko, vienas mano studen
tas buvo rekonstravęs savęs var
dininko formą taip: * su, plg. tu:
tavęs...
2. Vienas lietuvių kalbos daik
tavardis turi kitokias vienaskaitos ir
daugiskaitos formas. Vienaskaitoje
šis senas daiktavardis yra 4-sios
linksniuotės, o daugiskaitoje tas
pats daiktavardis yra 5-sios links
niuotės:
Vienaskaita Daugiskaita
(IV)
(V)
V. žmogus
žmonės
K žmogaus
žmonių
N. žmogui
žmonėms
G. žmogų
žmones
Įn. žmogumi
žmonėmis
Vt. žmoguje
žmonėse
Š. žmogau!
žmonės!
Šis žodis yra labai senas, kilęs iš
tos pačios ide. prokalbės šaknies,
kaip ir lotynų k. homo dg. homines:
plg. žmonės). Jo senesnė forma lie
tuvių kalboje yra buvusi (plg. šuo),
kaip *žmuo buvo pailginta į žmo
gus, niekas dar nėra išaiškinęs...
Yra tik kelios teorijos bei hipotezės.
3. Įdomus dalykas šiuo atveju
yra ir tai, kad vad. kuopinis skait
vardis (kai kas jį laiko įvardžiu!)
keletas neturi nei daugiskaitos nei
vienaskaitos vietininko linksnio: V.
keletas, K. keleto, N. keletui, G.
keletą, Įn. keletu.
Kitaip sakant, kur reikėtų var
toti žodžio keletas nesamą vietinin
ką ^kelete? 1 , vartojame kitus žo
džius, pvz., keliuose ir pan.
4. Daugelis dažnai užmirštame,
kad skaitvardžiai vienuolika... de
vyniolika galininko linksnyje ne

turi — ą, o lieka su — a. Tai yra dėl
to, kadangi šie 9 skaitvardžiai ( 1 1 19) y r a iš tikrųjų bevardės (vie
naskaitos) giminės — taip kaip
nauja, gera, maža...
5. Ypatingas (ir labai archaiš
kas!) yra lietuvių kalbos skaitvardis
du/dvi:
a) du/dvi galininkas yra toks
pat, kaip ir vardininkas du/dvi.
Pvz., Aš turiu du namus; ji turi dvi
dukras;
b) du/dvi naudininko forma yra
dviem (be -s!), nes tai yra labai
archaiška dviskaitos forma.
6. Lietuvių kalba yra išlaikiusi
ir vieną labai seną linksnį, paveldėtą
iš ide. prokalbės. Tai yra šauks
m i n i n k o l i n k s n i s , i š l i k ę s tik
daiktavardžių
vienaskaitoje.
Šauksmininko galūnės pagal links
niuotes — yra tokios:
I linksniuotė: - e , - y , - i (vaike!
arkly! peili!)
II linksniuotė: -a, - e , - i (teta!
kate! marti!)
III linksniuotė: - i e (vagie!)
IV linksniuotė: - a u (sūnau!)
V linksniuotė: - i e (šunie!)
Išimtys:
a. Tikriniai žmonių vardai ir
pavardės su galūne - a s šauks
mininke turi - a i : Petrai! Antanai!
Klimai!
b. Daiktavardžiai su galūne -jas
šauksmininke t u r i - j a u ! Moky
tojau! Teisėjau! Tardytojau!
c. Velnias turi net tris šauks
mininko formas; velnie! velniau!
velny!
d. Daiktavardis viešpats (ir
Viešpats) šauksmininke yra vieš
patie! (Viešpatie!)
8. Kaip ir visose moderniose ide.
kalbose, ir lietuvių kalboje, dabar
yra vartojamas tam tikras skaičius
nelinksniuojamų žodžių (daikta
vardžių):
a. Svetimi tikriniai vardai, kurie
baigiasi su - o , - u : Borneo, P e r u ir
pan.
b. Aiškūs skoliniai: kupė, ateljė
ir pan.
Pastaba. Kai kurie svetimi tik
riniai vardai nėra visiškai nusisto
vėję. Pvz., šalia Peru kai kas rašo
Peruvija, šalia Sydney ir: Sidnis,
Sidnėjus ir t.t.
9. Vienas kalbininkas (vokietis)
man kadaise nurodė tokį įdomų
dalyką; skaitvardis vienas, viena
daugiskaitoje yra vieni, vienos — su
kitokia reikšme: vok. allein, angį.
alone... (Tarp kitko, daug. vieni,
v i e n o s jau nėra skaitvardžiai, o
įvardžiai.)
10. Per kelis šimtmečius lietuvių
kalba — kaip ir visos Europos kalbos
— pasiskolino kelis šimtus žodžių iš
įvairių kaimyninių ir tolimesnių
kalbų; taip pat iš senųjų graikų ir
lotynų kalbų. Beveik visi šie skoli
niai lietuvių kalboje „atsidūrė" 1-je
(-as, - i s , -ys) linksniuotėje, arba
2-je (-ą, - ė , -i) linksniuotėje.
Skoliniai iš lotynų kalbos (kad ir
per kitas kalbas...) su galūne - i u s
vienaskaitoje yra 4-sios links
niuotės, o daugiskaitoje jie yra 1sios linksniuotes. Pvz., rektorius:
rektoriai, profesorius: profeso
riai; administratorius: adminis
tratoriai ir t.t.
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Varnėnai temdo Danijos saulę
Ankstyvą pavasarį danai turi ga
limybę grožėtis nepaprastu reginiu,
vadinamu Juodąja saule" (dan. sort
sol). Valandą prieš saulėlydį iki mili
jono varnėnų pakyla į dangų ir už
temdo saulę įvairiausiomis besikei
čiančiomis formomis.
Sustoja pasisotinti
Kiekvieną pavasarį varnėnai
migruoja iš savo žiemos buveinių
Pietų Europoje į vasaros namus šiau
rėje. Medžiojančių paukščių pulkai
sustoja pelkėse, kad pasisemtų ener
gijos paskutiniam kelionės tarpsniui.
Čia gausu jų mėgstamo maisto.
Paukščių pulkus galima aptikti
keliose Danijos vietovėse, tačiau dau
giausia jų susitelkia Jutlando pelkėje.
Pagal Nacionalinę miškų ir gamtos
tarybą, šiuo metų laiku čia suskrenda
apie 1,2 milijono varnėnų. Tonderio
(Tondermarsken) pelkė - patogiausia
ir daugiausia turistų sulaukianti
varnėnų stebėjimo vieta.
Europiniai varnėnai kartais ne
paiso sienų - pasitaiko, kad apsistoja
ne tik Danijoje, bet ir Vokietijoje.

Plazda milijonas sparnų
Dienas varnėnai praleidžia pie
vose, ieškodami maisto, o prieš naktį
skrenda į savo guolius nendrėse.
„Juodosios saulės" reiškinys ir yra
varnėnų persirikiavimas, skrendant į
nakvynės vietas.
Milžiniškus paukščių būrius, ku
riuos paprastai sudaro nuo kelių
tūkstančių iki milijono varnėnų, gali
ma stebėti ankstyvą pavasarį, maž
daug mėnesį - nuo kovo iki balandžio
vidurio, taip pat ir rudenį - nuo rug
sėjo pradžios iki lapkričio vidurio.
Įspūdingas pasirodymas gali tęs
tis valandą prieš saulėlydį ir apie
valandą po saulės laidos.
Jam prasidėjus, mažesni varnėnų
būriai pakyla formuodami milžinišką
bangą, o didesnės grupės seka išsi
dėsčiusios linija.
Kai skrenda paukščiai, girdimas
milijono paukščių sparnų plazdėji
mas, o besikeičiančios formos užpildo
regos lauką.
Akimirksniu dangus tampa juo
das nuo paukščių kolonijos - pasirodo
Juodoji saulė". Reginys baigiasi, kai
varnėnai pasuka link netoliese esančio

Nedidelė naujiena ir šiandien pamatyti ar net
nušauti liūtą, jei esi milijonierius ir priklausai
„Safari Club International". Botswana buvo už
draudusi šaudyti liūtus, bet, spaudžiant Amerikos
turtingiesiems respublikonams, turėjo sutikti duoti
leidimą medžioti liūtus. Už kiekvieną nušautą liūtą
milijonierius medžiotojas moka 25,000 dol.
Galiu įsivaizduoti kad ir gerai žinomą, jau be
veik prieš 100 metų įvykusi (1909), Amerikos prezi
dento Theodore Roosevelt safari. Kiek jis žvėrių
matė ir kiek jų prišaudė, nežinau. Bet kiek jam
teko praleisti laiko tai pergyventi, yra aišku: kelios
savaitės laivu į Kenijos (tuomet vadintos Britų Ry
tų Afrika) uostą Mombasa prie Indijos vandenyno
pakrantės, iš ten traukiniu iki Nairobi, kur prasi
dėjo tikras jo safari, su beveik 300 nešikų ir varo
vų, kai visai safari grupuotei apnakvydinti reikėjo
net 64 didelių palapinių.
Tigrų šiandien dar sunkiau surasti. Jau ir
1986 m., kai jų ieškojome Indijoje ir Nepale, reikė
davo budėti net naktimis, kad juos pamatytum,
išėjus į jų naktines medžiokles. Naktines? Taip, o
kai mes pradžioje stebėjomės, kodėl tigrai nebijo
davo mūsų gido iš anksto pakabintų stiprių prožek
torių, jis mums paaiškino, kad tigrai iš viršaus
šviečiančius prožektorius laiko natūralia mėnulio
šviesa. Spėjama, kad 20 amžiaus pradžioje pasau
lyje buvo dar apie 100,000 tigrų, o jau 21 amžiaus
pradžioje jų beliko tik apie 6,000, daugiausia Azijos
kraštuose. Afrikoje jų visai nėra.
Paskaitoje apie dramblius sužinojome daug
įdomių detalių. Jų skaičius irgi mažėja, nors šian
dien jų dar priskaičiuojama per 600,000. Jie randa
mi tik Afrikoje ir pietryčių Azijos kraštuose. Tai
labai socialūs gyvuliai, gyvena grupėmis, kurias
paprastai veda dominuojanti patelė, kartu su savo
seserimis, tetomis ir t.t., kurios visos padeda au
ginti jauniklius drambliukus. Patinai laikosi nuo jų
atokiai. Minta žolėmis, medžių šakelėmis, šakni
mis, žieve, lapais, vaisiais ir pan. Per dieną gali
suėsti iki kelių šimtų svarų maisto. Užtai, važinė
jant po parką dažnai užeidavom ištisus dramblių
nuteriotus plotus: medžiai stovi be šakų, be lapų,
be žievės, jau nebegyvi. Drambliai išgyvena,
neturėdami ypatingų priešų, išskyrus gal žmones,
iki 60 metų amžiauis. Jei praranda dantis, jie nu
dvesia badu.
Drambliai yra vieni protingiausių gyvulių.
Turi gerą atmintį. Juos lengvai išmoko, pvz.. cirko
triukų, pripratina prie darbo stumti ar nešioti
sunkius daiktus, juos naudodavo ir karuose (ar pri
simenat Kartagenos karvedį Hanibalą?), o dabar
net ir turistai jais mielai pajodineja. Prisiminiau.
kai kadaise, jojant per aukšta žolę ant dramblio.
neatsargiai paleidau iš rankų savo foto aparato
lęšio dangtelį. Kai apie tai pašnibždėjau prie manęs
sėdinčiai žmonai, nugirdo dramblio varovas. Jis
kažką pakuždėjo drambliui. Šis netrukus savo

miško, horizontą nudažydami pilkai.
Nėra jokios abejonės, kad tai
vienas iš didžiausių Danijos gamtos
reiškinių, paliekančių įspūdį kiek
vienam.
„Varnėnų ekspresas"
Norintiems pamatyti šį reginį
nevertėtų patiems bristi į Danijos
pelkes, nes varnėnai nuolat keičia
nakvynės vietas ir apie tai nenusi
manančiam sunku susigaudyti.
Taigi ir čia atsirado laisva vieta
verslui. Nacionalinė geležinkelių ben
drovė DSB ir Nacionalinė miškų ir
gamtos taryba surengė specialų pro
jektą tiems, kurie panoro savo akimis
išvysti reiškinį.
Tiesioginis ekspresas, kuriame
buvo 275 sėdimos vietos, vyko iš
Kopenhagos į Tonderio pelkyną. Apie
10 tūkstančių žmonių skambino,
norėdami iš anksto užsisakyti nuo
dviejų iki dešimties bilietų. Deja,
daugelį teko nuvilti.
Be 275 laimingųjų „varnėnų eks
preso" bilietų savininkų, reiškinį ste
bėjo ir vietos gyventojai.
„Klaipėda"
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ŽMONES IR ZVERYS
ALEKSAS VITKUS
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straubliu jį rado ir perdavė varovui, o tas — man.
Tik vėliau sužinojau, kad drambliai savo straublio
gale turi lyg ir lūpas. Afrikos drambliai šiek tiek
skiriasi nuo Azijos dramblių. Jie yra šiek tiek
didesni, turi gerokai didesnes ausis, o iltis turi ne
tik patinai, bet ir patelės.
Nuotykis Chobe parke

K

ą mums žadėjo parodyti Chobe parke, tai
buvo drambliai, nes ten jų yra priskaičiuoja
ma apie 65,000, daugiau, negu bet kuriame kitame
Azijos ar Afrikos parke. Jų visų nematėme, bet
užteko. Štai ežerėlyje, kurio vanduo tikrai mėly
nesnis už Dunojaus, maudosi dramblių šeimynėlė:
penki visai suaugę, trys mažesni ir trys dar visai
maži. Kitoje vietoje pastebim dramblį, žaismingai
pilstant sau ant kūno smėlį, tuo tarpu kai kitas pa
tenkintas voliojasi po purviną balą. Dar kitur ran
dame visą bandą dramblių, besiganančių aukštos
žolės pievoje.
Štai ir nuotykis. Sustojome pažiūrėti į tris ži
rafas, tingiai skabančias lapus nuo medžių viršū
nių, ir skersai kelio pasirodo dramblys, gal patinas.
Privažiuojame arčiau, o jis aiškiai tuo nepatenkin
tas. Pastato savo dideles ausis ir grasinančiai trim
ituodamas mūsų toliau neleidžia. Sustojame. Ne
toli iš krūmų išlenda patelė su savo dviem vaikais.
Mes arčiau jos, o ji tik sutrimitavo ir žengė prie pat
mūsų vežimo, vis dar trimituodama. Kai buvo likę
tik keli metrai, visi, ypač prie krašto sėdėję, rimtai
išsigando, kartu ir mano žmona. Lyg ir norėjo šokti
iš vežimo ir sprukti kur nors kuo toliau. 0 ką gali
žinoti, ims ir apvers mūsų vežimą. Ką tada darysi.
Laimei, mūsų vairuotojas nerizikavo, ir, įjungęs
atbulinį bėgį, pamažu pasitraukė.

Dramblys mus puola, gindamas savo vaikus.

Kaliningrado srityje
bus pastatytas
paminklas žuvies
konservams
Kaliningrado srities Mamonovo
mieste iškils bronzinis paminklas
garsiesiems . konservams "Baltijos
šprotai".
Paminklo projektą kuria Kali
ningrado kalvių dirbtuvės specialis
tai. Pasak miesto Mamonovo apygar
dos vadovo Olego Slyko, "atidarytos
skardinės skersmuo, kaip spėjama,
bus ne mažiau kaip pusantro metro.
Užrašas ant dėžutės skelbs, kad gar
sieji šprotai pagaminti Rusijoje, Ma
monovo žuvies konservų kombinate".
O.Šlykas stebėjosi, "kodėl Rusi
joje manoma, kad geri šprotai gami
nami Latvijoje? Mūsų kombinatas
jau daug dešimtmečių gamina tokią
produkciją ir visoje šalyje parduoda
šimtus tūkstančių dėžučių. Kaip tik
todėl taip neįprastai buvo nutarta
atimti iš pabaltijiečių Baltijos šprotų
sostinės šlovę", - paaiškino jis.
Projekto vertė - apie 5000 eurų
(apie 17 tūkst. litų).
„Interfax"/BNS

Štai ant kelio nedidelė, po uolas mėgstanti lai
pioti antilopė, kurią vadina „klipspringer". Paliko
savo saugias uolas ir taip nekaltai žiūri į mus. Net
pagailo jos, nors imk ir šauk: „Bėk atgal ant uolos,
o tai liūtas pagaus". Jos laimei, liūtas ir čia
nepasirodė. Matyt, ieškojo geresnės vakarienės, ko
nors stambesnio. Pasirodė ir dik-dik, tai pati ma
žiausia antilopių rūšis. Ją galima atpažinti iš ilgo
snukiuko ir nuolat trūkčiojančių šnervių.
Netrūko ir kitų gyvulių, tik žiūrėk ir fotogra
fuok, jei turi fotoaparatą su gera baterija. Ačiū Die
vui, kad mano nelaimę ar neapsižiūrėjimą (žioplu
mą) suprato ir kelionėje sutikti nauji draugai, ku
rie, grįžus jau namo mane „sušelpė" šios paskutinės
dienos eksursijos savo pačių nuotraukomis. Parke
pavalgėme „picnic lunch" ir tik pavakariais grįžome
namo (viešbutin). Po to paskutinė atsisveikinimo
vakarienė, muzika, šokiai ir pagaliau poilsis. Juk
rytoj daugiau negu visą dieną praleisime oro uos
tuose ar lėktuvuose.
Iš Victoria Falls skridome atgal į Johannesburg, kur po šešių valandų nuobodaus stumdymosi
oro uosto laukiamuosiuose, kur prapirkome pasku
tinius likusius Pietų Afrikos randus, pagaliau
sėdome į lėktuvą, kuris turėjo mus nešti namų link.
Apie ketvirtą ryto vėl sustojome vakarinės Afrikos
Dakar oro uoste (Senegal), kur prancūziškai kal
bantys imigracijos ir saugumo agentai, visi juodi
kaip anglis, sulipę į lėktuvą, įdėmiai jį iššukavo. Ko
jie ten ieškojo, taip ir neteko sužinoti. Gal pasislė
pusio teroristo? Paskui girdėjau, kad visas tas
tikrinimas yra ne jų išgalvotas, bet reikalaujamas
Amerikos įstaigų. Šį kartą, ne taip, kaip atskren
dant į Pietų Afriką, mūsų lėktuvo nebedezinfekavo
visokiais purškalais.
Grįžęs namo, „The New York Times" laikrašty
je radau statistiką apie turistų susirgimus. Pasi
rodo, kad net 8 proc. turistų, keliavusių į besivys
tančias šalis, prireikia medicininės pagalbos arba
kelionės metu, arba iš jos grįžus. Keista buvo skai
tyti, kad tuo atžvilgiu Pietų Afrika yra pavojin
giausia vieta keliauti, pavojingesnė ir už Aziją, ir
už visas kitas sritis. Iš tų, kuriems reikia medicini
nės pagalbos, bent 20 proc. suserga maliarija. Jei
būčiau tai žinojęs, ar būtume keliavę? Turbūt, juk
suserga kiti, o ne mes, ar ne?
Ne vienas manęs klausė, kaip patiko kelionė, į
ką galiu tik atsakyti, jog nebuvo pati įdomiausia,
bet nebuvome ja ir nusivylę. O kiek tokia kelionė
kainuoja0 Turint mažai pinigų, galima apsieiti su
60-150 dol., keliaujant pirma klase — 200-250
dol ištaigingai — 300-500 dol., o visai prabangiai,
gal kaip prez. Ted Roosevelt keliavo, iki 700 dol. Vi
so? kainos — vienam žmogui, per dieną. Skridimas,
baro sąskaitos ir įvairūs pirkiniai bei suvenyrai,
žinoma, kainuoja papildomai.
Pabaiga
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Diskusija dėl Lietuvos kino teatro

Ginčijasi d ė l L u k i š k i ų a i k š t ė s
Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS)
— Vilniaus miesto savivaldybės ke
tinimai rekonstruoti Lukiškių aikštę
kelia nerimą Seime. Savivaldybė jau
rudenį ketina skelbti Lukiškių aikš
tės rekonstrukcijos konkursą. Tuo
tarpu iš parlamento atskriejo sosti
nės valdininkams skirtas primini
mas, kad kurdami miesto aikštės vi
ziją jie turi atsižvelgti į šalies valdžios
poziciją, rašo „Lietuvos ryto" priedas
„Sostinė".
{statymų leidėjai aikštę pirmiau
sia siejo su 1863 metų sukilimo aukų
bei vėlesnių laikotarpių Lietuvos au
kų simboliniu atminimo įamžinimu.
Tačiau savivaldybės atstovai,
kalbėdami apie Lukiškių aikštės atei
tį, šių tikslų neakcentavo.
„Pažiūrėjome būsimo konkurso

sąlygas - kai kurios sutampa su įsta
tymu, o kai kurios skiriasi", - teigė
Seimo ryšių su visuomene skyriaus
vedėjas Andrius Vaišnys.
Projektuose įstatymas nurodė
įkomponuoti buvusį sovietinio saugu
mo pastatą Gedimino prospekte, kaip
būsimą okupacijų genocido ir laisvės
kovų memorialinį muziejų.
Lukiškių aikštės pertvarkymui ir
memorialo įkūrimui skirto konkurso
sąlygas neseniai komentavusi mero
patarėja Dalia Bardauskienė neišsky
rė, kuriam laisvės kovų laikotarpiui
bus skirtas memorialas.
„Susidarė įspūdis, kad savivaldy
bės koncepcija neatitinka Seimo pozi
cijos. Man atrodo, kad ankstesnio ko
vų už laisvę laikotarpio valdininkai
nebemini", - sakė A.Vaišnys.

Kino režisieriai Ignas Miškinis (k) bei Donatas Vaišnoras.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS)
— Vilniuje, buvusio kino teatro „Lie
tuva" priestate, diskutuota apie gali
mybes šioje sostinės vietoje tęsti ne
komercinio kino tradicijas.
Uždarius šj sovietmečiu statytą,
tačiau nepriklausomybės laikotarpiu
nekomerciniais filmais išgarsėjus} ki
no teatrą, kilo didelis inteligentijos

bei miesto gyventojų pasipiktinimas.
Teigiama, kad naujieji kino teat
ro savininkai turėtų būti įpareigoti
išlaikyti pastato paskirtj, tačiau pas
tarieji tikina su savo nuosavybe galį
elgtis kaip tik nori.
Manoma, kad sprendžiant teatro
likimą, ateityje bus surengta dar ne
viena vieša diskusija.

Daugiau kalbų, mažiau darbų?

ma pasirodyti, jog veikiama. Deja,
Atkelta iš 1 psl.
Valdžia patikėjo, kad dereguliavimas kasdien jis neprisimenamas.
Kaip valdžia gali pasakyti, kad
padėtų, bet prie įstatymų apsaugos
buvo pripratę net ir tie, kuriems ji nesiims nieko konkrečiai problemai
tiesiogiai užvėrė duris į darbo rinką. spręsti? Klausiant be ironijos, tai yra
Taip ir liko įstatymo raidės „saugo rimtas ir sudėtingas uždavinys. Kaip
norintis būti populiarus valdžios vy
mi" bedarbiai.
Valdžios priemonės išstumia iš ras gali pasakyti, kad mato problemą,
žmonių gyvenimo bendruomenės ar tačiau tuo turi pasirūpinti pats žmo
rinkos siūlomas pagalbas, jos tiesiog gus, šeima, mokykla ar universitetas,
nebegali konkuruoti. Pavyzdžiui, pa gyventojų bendruomenė ar rinka?
Vilnius, rugpjūčio 16 d. (ELTA) gal turimus duomenis, sulaikyti as vargėlių, neįgaliųjų, skurstančiųjų ar Žmonės nesupras, sakys, kad neturi
— Po ilgai trukusio tyrimo antradie menys priskiriami Lietuvoje vei našlaičių globą iš bendruomenės per širdies, kad asociali valdžia nespren
nį Vilniaus apygar.dos prokuratūros kiančioms nusikalstamoms struktū ėmė valstybė; žemdirbių efektyviai džia savo vaikų problemų.
Jei nusprendžiama veikti, tai tik
prokurorai kartu su Lietuvos krimi roms, pranešė Generalinė prokura nedraudžia draudimo kompanijos,
nes
vis
vien
valdžia
kompensuos.
sunkumų pradžia. Socialiai atsakin
nalinės policijos biuro bei antiteroris- tūra.
Valdžia kartais pasako, kad nesi giausi ir labiausiai į kitų asmenų po
tinių operacijų rinktinės „Aras" pa
Ikiteisminį tyrimą atlieka Vil
ims
darbų, kad leis veikti žmonėms ir reikius atsižvelgiantys sprendimai
reigūnais demaskavo vieną stam niaus apygardos prokuratūros Orga
biausių netikros valiutos — eurų — nizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty rinkai. Lietuvoje privatizuotos tele priimami, kai veikėjas pats patiria vi
komunikacijų paslaugos, alkoholio sas dėl jo sprendimo kylančias pa
tiekėjų ir platintojų tinklą.
rimo skyrius.
Ketvirtadienį bus sprendžiama ūkis, atpalaiduojama energetika ro sekmes. Atsako už žalą, padarytą ki
Šios operacijos metu teisėsaugi
ninkai įvairiose Vilniaus miesto vie dėl kardomosios priemonės įtaria do, kad spaudžiama valdžia nuspren tiems, gauna naudą, jei kažkam pasi
džia neveikti - daugumai vartotojų, tarnauja - taigi rizikuoja savo kailiu.
tose vienu metu sulaikė šešis asme miesiems — suėmimo.
Valdžios sprendimus lydi numa
nis, įtariamus netikros valiutos tie
Šio tyrimo metu teisėsaugininkai ekonominiam ir technologiniam au
gimui
tai
tik
į
naudą.
tomos, bet įstatymo leidėjo nelauktos
kimu ir platinimu.
bendradarbiavo su užsienio valstybių
pasekmės.
Dėl politinės valdžios ar
Europos Komisija taip pat kar
Iš sulaikytųjų paimta apie specialiosiomis tarnybomis bei Eurotais pasako neveiksianti: neseniai Seimo nario siūlomų sprendimų jis
200,000 netikrų eurų banknotų. Pa polo atstovais.
pranešė, kad nesiims Europos mastu pats veik jokių pasekmių nepatiria —
reguliuoti maisto ir gėrimų gaminto čia tik lieka garbės ir padorumo klau
jų bei prekiautojų, idant mažintų gy simas. Tiesa, dar demokratinis rinki
Socialliberalai valstybės išmokų nepraras
ventojų nutukimą. Vis norisi tikėti, mų kelias.
Atkelta iš 1 psl.
zė, o kažkokių naujų faktų dėl ryšių kad čia ne tik interesų grupių spaudi
Valdžia turi kartais imti ir pasa
Tačiau, pasak VRK grupės vado tarp socialliberalų ir lošimų bendro mas, bet ir sveiko proto arba padoru kyti, kad ji negali padėti ir nepadės
vo J. Udrio, faktų, iš kurių būtų gali vių mes nenustatėme", — sakė J. Ud- mo nepasiduoti populistinėms min — negali be saiko remti bedarbių, nes
tims grūdas. Komisijos pranešime mažės noras ieškotis darbo, negali
ma spręsti, jog Valstybinė lošimų ris.
priežiūros komisija priima išimtinai
R Navikas žurnalistams sakė praslydo, jog ji supranta, kad indivi gelbėti bankrutuojančių įmonių ar
kuriai nors bendrovei palankius suprantantis, jog socialliberalams das, jo pasirinkimai ir veiksmai svar žemdirbių, nes kenčia kiti vartotojai,
sprendimus, nenustatyta.
mesti įtarimai — beveik neįrodomi, biausi, o tam europinio lygio politika negali sureguliuoti ir užtikrinti krin
tančių šilumos kainų, nes tai gresia
Trečiadienį VRK grupė susitiko bet pridūrė, jog ne tai buvo jo tikslas. turi ribotą įtaką.
su P Naviku, dėl kurio iškeltų įtari
„Kad tai prielaidos, aš iš karto
Lietuvos konservatoriai savo konkurencijos nebuvimu ir neefekty
mų ir buvo pradėtas tyrimas, tačiau, supratau informuodamas rinkimų programoje 2004 m. taip pat buvo viomis paslaugomis visiems...
pasak J.Udrio, daugiau faktų, kurie komisiją, iš karto supratau, kad to prisiminę susilaikymo nuo veiksmų Neveikti reikia drąsos, išmany
įrodytų socialliberalus protegavus nieks nesugebės įrodyti tų sąsajų — subsidiarumo - principą, kuris sako, mo, gebėjimo paaiškinti, kad jis nau
juos parėmusią bendrovę, šis nepa nei prokuratūra, nei VRK, nes opera jog problemas reikia spręsti tuo lyg dingesnis daugumai Lietuvos gyven
teikė.
tyvinė veikla turbūt nebuvo vykdyta. meniu, kuriuo jos išsprendžiamos tojų jei ne šiandien, tai rytoj.
„Navikas pakartojo informaciją, Pagrindinis tikslas buvo atkreipti vi efektyviausiai, o ne tuo, kuriuo gali
www.lrinka.lt
kurią buvo pateikęs raštu, pateikė suomenės dėmesį, kad priežiūros ko
dar šiek tiek kitų faktų, bet tie faktai misija nėra švari institucija", — sakė
buvo daugiau komisijos darbo anali- R Navikas.
Seimo vadovas n o r i d a u g i a u laisvės

Atskleistas netikrų eurų platintojų tinklas

* Antradieni Estijos sostinėje
vykusių tarptautinių „Tallinn
2006" lengvosios atletikos varžy
bų nugalėtoju vyrų disko metimo
rungtyje tapo dukart olimpinis ir pa
saulio bei Europos čempionas Vir
gilijus Alekna, paskutiniuoju — šeš
tuoju — bandymu (69.30 m) išplėšęs
pergalę prieš estą Gerd Kanter. Iki
penktojo bandymo pirmavo Estijos
disko metimas, kurį V Alekna pasivi
jo (67.86 m), tačiau pagal antrąjį mė
ginimą varžovas turėjo 15 cm
persvarą. Viską lėmė šeštasis meti-

mas: Lietuvos sportininkui jis buvo
sėkmingiausias, o G. Kanter bandy
mas nebuvo įskaitytas.
* Ispanijoje vykstančiame
Europos jaunučių (iki 16 metų)
krepšinio čempionate pergalin
gai keturių komandų H grupės var
žybas kovoje dėl IX-XVI vietų pradėjo
Lietuvos rinktinė. Antradienį Lietu
vos komanda 87:67 sutriuškino Vo
kietijos bendraamžius bei pirmauja
savo grupėje. 19 taškų nugalėtojams
pelnė Mindaugas Markevičius, 14 —
Karolis Jakas.

Atkelta iš 1 psl.
lydimas apsaugininko, V Muntianas
Seime vaikštinėja vienas.
Stiprindamas uoliai kuriamą ne
pretenzingo ir demokratiško politiko
įvaizdį, naujasis Seimo vadovas taip
pat dažniausiai pietauja parlamento
valgykloje, apsuptas kitų parlamen
tarų.
Likęs gyventi Seimo viešbutyje ir
atsisakęs planų įsikurti prieštaringą
šlovę pelniusiose Turniškėse, V Mun
tianas norėjo atsikratyti ir apsaugos.
Tačiau parlamento kanceliarijos val
dininkai politikui išaiškino, kad tai
neįmanoma. Todėl Seimo pirminin
kas privalo keliauti įsitaisęs ant gali

nės valdiško limuzino sėdynės, lydi
mas VAD palydos ir prižiūrimas kelių
apsaugininkų.
Neseniai Seimo informacijos ana
lizės skyriui buvo nurodyta surinkti
ir susisteminti informaciją apie tai,
kaip saugomi parlamentų vadovai ki
tose Europos Šalyse. Seimo vadovo
sekretoriatas gavo užduotį parengti
įstatymo projektą, leidžiantį saugo
miems asmenims atsisakyti apsau
gos.
„Patirtis rodo, kad Europos Są
jungos šalyse parlamentų pirminin
kai ne taip jau labai saugomi. Be to,
galima mažinti saugančių pareigūnų
skaičių", — sako V Muntianas.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

jog tai, kad Baltarusijos teisėsaugos
institucijos diplomato bute padarė
kratą ir paėmė asmeninių daiktų, yra
rimtas Vienos konvencijos pažeidi
mas.

i

G. Grass: prisipažinimas pakenkė
literatūrinei reputacijai
Berlynas, rugpjūčio 16 d.
(„Reuters7AFP/BNS) — Garsus vo
kiečių rašytojas ir Nobelio premijos
laureatas Guenter Grass pareiškė,
kad po to, kai prisipažino Antrojo pa
saulinio karo laikais tarnavęs pajėgo
se „Waffen SS", buvo pradėti juodin
ti jo literatūriniai pasiekimai.
„Patiriu mėginimus paversti ma
ne nepageidaujamu asmeniu, sukelti
abejones viskuo, ką po to nuveikiau
savo gyvenime", — sakė G. Grass.
Interviu, kurį davė televizijai
ARD, 78 metų rašytojas, kitą mėnesį
turintis išleisti savo autobiografiją,
teigė, kad trumpa tarnyba siaubą kė
lusiuose „VVaffen SS" daliniuose, kai
jam buvo 17 metų, turėjo įtakos jo
gyvenimui pastaruosius šešis dešimt
mečius.
„Aš to nepadariau ir turėjau taip
gyventi", — atsakė G.Grassas, kai
buvo paklaustas, kodėl anksčiau ne
atskleidė savo praeities.
„Esu tikras, kad šiuos kaltini
mus girdėsiu dar ilgai. Galiu pasakyti
viena: šį klausimą nagrinėju savo
knygoje ir viskas, ką turiu pasakyti
šia tema, yra joje", — pažymėjo jis.
G. Grass naujienų agentūrai
DPA sakė, kad jam gėda, jog jis tar
navo „Waffen SS", sukarintoje orga
nizacijoje, liūdnai išgarsėjusioje
šiurpiais nusikaltimais prieš civilius
gyventojus nacių okupuotuose regio
nuose, tačiau teigė, kad nuo tada mė
gino gyventi garbingai.
„60 metų jaučiau šią stigmą ir
laikiau tai stigma, bet mėginau pa
daryti tinkamas išvadas, — sakė jis.
— Tai pakeitė mano, kaip rašytojo ir
piliečio, tolesnį elgesį".
G. Grass, visame pasaulyje iš
garsėjęs 1959 metų romanu „Skar
dinis būgnelis", kuriame kritikuoja
mas nacių režimas, šokiruojančią tie
są vienam Vokietijos laikraščiui at
skleidė praėjusį šeštadienį, prieš pa
sirodant jo autobiografijai „Lupant
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Guenter Grass
Artundgraphicmagazine.de nuotr.

svogūnus".
Po šio prisipažinimo G. Grass su
laukė įnirtingo rašytojų, literatūros
kritikų, istorikų ir politikų puolimo.
Metų metais G. Grass ragindavo vo
kiečius susitaikyti su nacistine praei
timi.
Kai kas netgi paragino atimti iš
jo Nobelio literatūros premiją, įteik
tą 1999 metais. Buvęs Lenkijos pre
zidentas Lech Walęsa pareikalavo,
kad rašytojas atsisakytų Gdansko,
kur jis gimė, garbės piliečio vardo.
Garsus literatūros kritikas
Hellmuth Karasek sakė manąs, jog
G. Grass slėpė savo tarnybą „Waffen
SS" tam, kad galėtų gauti Nobelio li
teratūros premiją, kurią po daugelio
metų, praleistų kandidatų sąrašuose,
laimėjo 1999-aisiais.
Tačiau Vokietijos rašytojas žydas
Ralph Giordano gynė G. Grass, tvir
tindamas, kad jaunystė yra švelni
nanti aplinkybė.
„1933 metais, kai naciai atėjo į
valdžią, G. Grass tebuvo 6-eri, —
dienraštyje „Stuttgarter Nachrichten" rašė 83 metų R. Giordano.
„Kuo daugiau jis galėjo tapti ga
lingo nacių propagandos aparato aki
vaizdoje? Niekuo. Kokius vidinius
mechanizmus jis turėjo, kad apsigin
tų? Jokių", — rašo R. Giordano.

pozicijas taikdariams

Beirutas, rugpjūčio 16 d. („Reuters"/BNS) — Izraelio pajėgos trečia
dienį, trečiąją paliaubų su „Hezbollah" dieną, pasirengė kai kuriose Pie
tų Libano dalyse užleisti pozicijas
Jungtinių Tautų (JT) taikdariams ir
išvesti daugiau savo karių.
Izraelio pareigūnai sakė, kad pa
gal šį planą JT pajėgos UNIFIL per
artimiausias dvi dienas turėtų būti
dislokuotos tose izraeliečių pozici
jose, kurių armija nelaiko strategiš
kai itin svarbiomis.
Tuo pačiu metu Libano armija
turėtų pradėti judėti Litanio upės
link, o tada, atsitraukiant Izraelio ar
mijai, pamažu slinkti į pietus, sakė iz
raeliečių pareigūnai.
Libano armija 15,000 karių į pie
tus nuo Litanio pradės dislokuoti ket
virtadienį, sakė libaniečių aukšto
rango pareigūnas, kurio pavardė ne
nurodoma.
UNIFIL dabar sudaro 2,000 ka
rių, bet JT Saugumo Taryba penkta
dienį leido jas išplėsti iki 15,000 karių
ir suteikė joms didesnius įgaliojimus.
Aukšto rango prancūzų karinin
kai New York su JT taikos palaikymo

misijų pareigūnais turi aptarti „ope
racijų koncepciją".
„Norėtume, kad per 10 dienų ar
dvi savaites būtų dislokuota 3,500 ka
rių", — žurnalistams sakė JT genera
linio sekretoriaus pavaduotojas tai
kos palaikymo operacijų reikalams
Hedi Annabi.
Tačiau kitas aukšto rango JT pa
reigūnas sakė, kad daug kas priklau
so nuo to, ar Prancūzija taps pagrin
dine pajėgų atrama.
Prancūzų užsienio reikalų minis
tras Philippe Douste-Blazy turi at
vykti į Beirutą aptarti šių pajėgų dis
lokavimo, Libano uostų bei oro uosto
atidarymo ir humanitarinės pagalbos
teikimo.
Prancūzija, kuri dabar vadovauja
UNIFIL, oficialiai dar nepasisiūlė va
dovauti naujosioms pajėgoms. Kitos
Europos šalys, kurios galėtų skirti sa
vo karių, laukia signalo iš Paryžiaus.
Pagrindinis klausimas yra toks:
ar „Hezbollah" pasitrauks iš teritori
jos, esančios į pietus nuo Litanio upės
ir sudarys sąlygas UNIFIL bei Li
bano pajėgoms perimti visišką kon
trolę šiame regione.

EUROPA
PRAHA
Čekijos vyriausybė trečiadienį
sutiko atsistatydinti, o kairiųjų mi
nistras pirmininkas Jiri Paroubek sa
kė įteikęs šalies prezidentui Vaclav
Klaus atsistatydinimo raštą. Antra
dienį J. Paroubek paskelbė, kad trau
kiasi, o V Klaus sakė, kad premjeru
paskirs dešiniosios pakraipos Mirek
Topolanek. M. Topolanek turi ban
dyti užsitikrinti parlamente paramą
savo mažumos vyriausybei. Jis sakė,
kad tai padaryti bus sunku. Parla
mentas aklavietėje buvo nuo pat rin
kimų, kurie vyko birželio 2-3 die
nomis ir per kuriuos dešinysis ir kai
rysis blokai gavo po tiek pat vietų že
muosiuose rūmuose.
LONDONAS
Britų policija antradienį sulaikė
dar vieną asmenį, siejamą su pra
ėjusią savaitę atskleistu įtariamu są; mokslu susprogdinti į JAV skrendanI čius lėktuvus. Iš viso Didžiojoje Bri| tanijoje jau suimti 24 įtariami sąi mokslininkai. Praėjusį ketvirtadienį
i policija paskelbė sužlugdžiusį planą
įvykdyti mirtininkų išpuolius iš Di\ džiosios Britanijos į Jungtines Vals\ tijas skrendančiuose lėktuvuose. Bu
vo planuojama įnešti į lėktuvus skysI tus sprogmenis gėrimų buteliuose ir
; skrydžio metu juos susprogdinti. Visi
| 23 anksčiau Britanijoje sulaikyti as• menys yra šioje šalyje gimę musul
monai, daugiausia — pakistaniečių
kilmės. Apie naujausią areštantą de
talių kol kas neskelbiama.
RYGA
JAV ambasada Minske išplatino
pareiškimą, kuriame sakoma, kad
Washington apgailestauja dėl Balta
rusijos valdžios veiksmų prieš Lat
vijos diplomatą Reims Šmits, kurio
bute buvo padaryta krata ir kuriam
buvo iškelta baudžiamoji byla už
pornografinės medžiagos platinimą.
„JAV labai apgailestauja dėl pasipik
tinimą keliančių Baltarusijos val
džios veiksmų prieš Latvijos diplo
matą", — sakoma ambasados Balta
rusijoje pareiškime. Jame pabrėžta,

TALINAS
Tarptautinė žmogaus teisių gy
nimo organizacija „Amnesty Inter
national" antradienį sukritikavo Es
tijos valdžią už tai, kad ji nesugebėjo
užtikrinti saugumo gėjų parado, ku
ris vyko Taline praėjusį savaitgalį,
dalyviams. Organizacija išplatintame
pareiškime pažymi, kad ir Estija, pa
gal Tarptautinę ir Europos teisę, turi
gerbti žmonių saviraiškos laisvę bei
teisę rengti taikius susirinkimus ir
užtikrinti saugumą parado daly
viams.
KIJEVAS
Ukrainos ministras pirmininkas
Viktor Janukovič trečiadienį pareiš
kė, kad kol kas neturi galimybės
įvykdyti jo vadovaujamos Regionų
partijos per rinkimų kampaniją duo
to pažado suteikti rusų kalbai antro
sios valstybinės kalbos Ukrainoje
statusą. „Šiuo metu, kol parlamento
koalicija neturi konstitucinės daugu
mos, įvykdyti programos nuostatą
dėl rusų kalbos nėra jokios galimy
bės", — sakė V Janukovič.

AZIJA
TOKYO
Rusijos užsienio reikalų ministe
rija pareiškė apgailestavimą dėl to,
jog šalies pasienio apsaugos patru
liniam laivui apšaudžius japonų žve
jybos laivą, žuvo Japonijos pilietis,
tačiau pažymėjo, kad atsakomybė už
šį incidentą tenka brakonieriams ir
Japonijos valdžiai. Incidentas įvyko
netoli Kurilų salų, priklausančių Ru
sijai. Japonija ginčija Rusijos teisę
valdyti šias salas.

N A U J O J I ZELANDIJA
WELLINGTON
Naujoji Zelandija trečiadienį ge
dėjo dėl vienos labiausiai gerbiamų
tenykščių gyventojų vadovių —
maorių karalienės — mirties. Šimtai
maorių susirinko prie Te Atairangikaahu, kuri mirė dėl inkstų nepakan
kamumo, genties namų.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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Apmąstymai iš Ellicott miestelio
IUOZAS GAILA
Kiekvieną rytą mėgstu apžiūrėti
kieme augančias gėles, o svarbiausia
— pomidorus, pirmą kartą savo pa
sodintus. Visada su pavydu klausy
davau besiginančių savo sodintų po
midorų derliumi ir kokie jie gardūs
palyginti su parduotuvėje pirktais.
Taigi, pavasarį ir aš jų pasisodinau. Ir
va, kasdieną juos augančius apžiūriu,
priraišioju prie kartelių, pasidžiaugiu
benokstančiais. O mieste augusiai
žmonai primenu, kad didžiuotųsi
turinti vyrą - sėkmingą daržininką.
Deja, šį rytą užsibaigė mano džiaugs
mas. Iš benokstančių pomidorų tik
pora bekabančių ir tuose matyti su
leistų dantų randai, o ant žemės dar
guli keletas vargšelių. Aiškiai stirnų
darbas, nes laukiniai triušiai pomi
dorų augančių viršūnėse nebūtų pa
siekę.
Viena nelaimė ne nelaimė. Prieš
kelias dienas, berašant apmąstymus
„Draugui", staiga kompiuterio ekra
nas pamėlynavo ir kompiuteris nei iš
vietos, nepaisant, kokį klavišą bespaustum. Kompiuteristų žargone
tas vadinama „Blue screen of death",
lietuviškai turbūt būtų: „mėlynas
mirties ekranas". Taigi - kompiuteris
miręs. Bet kompiuteris, nors ir mir
damas, paaiškina, nuo ko jis mirė.
Skaitau „config error 32". Va, ži
nokis. Laimė, ka.d turiu dar ir kitą,
žymiai senesnį ir lėtesnį. Jsijungiu į
internetą ir, naršydamas jame, ieškau
kas ta „error 32" ir kaip kompą
prikelti iš numirusiųjų. Nustembu
radęs, kad yra šimtai taip kaip aš
nukentėjusių, na, ir begalė patarimų,
ką daryti. Naudojuosi jais, bandau.
Kompas lyg ir prisikelia, bet tik iki
tam tikro laipsnio. Gyvas „nabašninkas".
Vargau, vargau visą dieną ir pa
galiau nutariau, kad reikia skambinti
į firmą „Dell", iš kurios pirkau. Ir
taip, šiandieną, su apkartusią širdimi
po nelaimės su pomidorais skambinu
į firmą. Manasis kompas, geriausias,
kokį „Dell" gamina ir esu gavęs
atskirą telefono numerį, kuriuo dieną
naktį galiu susisiekti su to modelio
specialistais. Skambinu. Spausk, ko
kia kalba kalbėsi. Spaudžiu. Spausk
vienuolikos numerių registracijos
numerį. Spaudžiu, bet kažkur vieną
numerį iš vienuolikos praleidžiu ir
vėl iš naujo. Spausk savo telefono
numerį. Spaudžiu, spaudžiu o tam
robotui, nors ir moterišku balsu, vis
negana. Ak, kaip pasigendu senų,
gerų laikų, kai paskambinęs galėjai
susisiekti su gyvu žmogumi, o dabar...
Prieš metus paskambino man
baltimorietis Aleksas R., klausdamas,
kaip jam susisiekti su Lietuvos am
basada VVashington. Sako: skambinu,
skambinu ir po signalo prašo palikti
savo pavardę ir telefoną, bet kaip aš
paliksiu, kad neleidžia. Kaip čia gali
būti? Neleidžia? Netikiu. Skambinu
aš. Tikrai neleidžia, nes atsakovo
dėželė perkrauta. Ką gi, keliolikos
žmonių kolektyve nėra žmogaus, pa
tikrinančio atsakovą. O gal jie nenori
būti trukdomi.. Beje, net susisiekus
ambasadoje su gyvu žmogumi ir pa
sakius, su kuriuo pareigūnu nori
kalbėti, būsi nukreiptas į jo atsakovo
dėželę, reikia tikėtis — neper
krautą...
Bet grįžkime prie mano kom
piuterio reikalų. Po visų spaudimų
robotui reikalaujant, pagaliau išgirs
tu, kad likčiau prisijungęs ir su ma
nim susieks specialistas. Laukiu, o

Juozas Gaila, prieš keletą metų, kai jis buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstovas ir gyveno Vilniuje — Turniškėse, iš kurių „apmąstymus" dažnai spaus
dindavome „Drauge" Su J. Gaila (iš kairės) tuometinė PLB įstaigos Vilniuje vedė
ja Virginija Grybaitė ir Raimonda Bojazinskytė.

telefono ragely mane tikina, kad aš
esąs svarbus, kad patikrinčiau, ar
mano kompiuteris prijungtas prie
elektros, kad patikrinčiau, ar mygtu
kas paspaustas ant „on", ar kad
monitorius („vaizduoklis" - lietu
viškai) prijungtas ir t.t. Ką padarysi,
sėdžiu, telefono ragelį prikišęs prie
ausies gerą valandą, besiguosdamas,
kad esu svarbus, nors ranka pradeda
tirpti. Bet, va, atsiliepia gyvas žmo
gus. Sunkiai aš jį suprantu, aiškiai iš
Indijos. Vėl ta pati ceremonija: vie
nuolikos numerių registracija, tele
fono numeris, e-mail adresas ir t.t.
Pagaliau indas pradeda aiškinti ką
daryti. Sakau, jau tą pats dariau ir
nepadėjo. Jis prieina išvados, kad
pagalbos nėra, reikia viską ištrinti ir
iš naujo įdėti visas programas. Kitaip
tariant, prarandu viską, kas buvo
kompiutery. Laimė, kad birželio 15
d., atsargos dėlei viską buvau įrašęs į
atskirą diską, taigi atgausiu, bet
paskutinių trijų savaičių įrašai: nuot
raukos, laiškai, muzika, dingę am
žinai. O darbo atnaujinti kompiuterį,
mažiausiai trims dienoms. Tiesiog
norisi verkti. Kas per diena: ryte stir
nų nugraužti pomidorai, vidurdienį gyvas „nabašninkas" kompiuteris.
Pavakarį atsisuku senąjį kompiu
terį skaityti žinių iš Lietuvos. Iškyla
Anglijoje sumuštos septyniasdešimt
kelerių metų anglės sumušimo žy
mėmis nusėtas veidas. Dviejų jaunų
lietuvių žiauriai sumušta, apiplėšta,
nustumta nuo laiptų ir vos vos iš
gelbėta nuo mirties. Anglijoje teisia
mi du lietuviai. Išėjus iš baro, vienas
iš jų pareikalavęs iš praeivio ciga
rečių. Šis nedavęs. Antrasis tiek ang
lui trenkęs, kad šiam lūžo stubur
kaulis, buvo paralyžiuotas ir ligoni
nėje mirė... Prisimenu anksčiau Šve
dijoje mirtinai dėl keliolikos kronų
subadytą švedę. Užpuolikai: taksistas
ir studentė, abu iš Lietuvos... Lygiai
prieš penkerius metus „Drauge" ra
šiau apie lietuvių jaunuolių vykdo
mus apiplėšimus ir nužudymus.
Lietuva Europos Sąjungoje, mūsų
tautiečiai važinėja, kur nori, įsi
darbina, kur nori, deja, nesiliauja
plėšikavę ir žudę. Skaitau išvykusiųjų ir besiruošiančiųjų išvykti
pasisakymus, o jų šimtai. Daug jų
netaisyklinga lietuvių kalba. Štai
dalis jų:
„..Absurdas, beprotybė ir nesą
monė kažkokia, o ko čia grįžt??? Ko
jei aš ten dirbu, gyvenu, kuriu savo
ateitį sau ir savo vaikams. Grįžtu
atostogų kartais, ir tai ne visuomet.
O jūs bandytiniai vagys ir toliau

genocidą tautos atžvilgiu vikdykit. Po
to klausinėkit o kodėl niekas negrįžta, kodėl tiek daug pabėgo iš
durnių skęstančio laivo Debiluvos
respublikos
viena priežastis delko
jaunimas bėga o gi dėl to kad "voiskė" gaudo ir metams nori uždaryti,
geriau jau svetur metus padyrpti
negu "Tėvynes labui" tarnauti, bent
pinigų parsivesi....Grįžti į Lietuvą?
Ne už ką! Džiaugiuosi kad iš ten
išvykau! Jau 6 metus nesu Lietuvoj
buvęs ir neplanuoju būti, man tas
košmaras jau pamirštas, pradėjau
naują normalų gyvenimą Ką tie
emigravusieji blogo padarė, kad juos
norima sugrąžinti. Ką Lietuva gali
emigrantams pasiūlyti, nuolatinį pažeminimą, skurdą, amžinus nepriteklius, skolas ir t.t. Žmonės nuo viso
šito pabėgo, pradėjo normalų gyvenimą, galų gale pasijuto tikrais žmonėmis, ir tuoj atsirado gudruolių
ekspertų, kurie kuria būdus kaip
emigravusius sugrąžinti į vargingą
gyvenimą. Bet žmonės įkvėpę tikros,
o ne lietuviškos laisvės oro, negrįš,
nes gerai žino kas jų čia laukia, jie gi
apsilanko Tėvynėje ir mato kas jų čia
laukia sugįžus nekilnojamą turtą
išpirkti reikia 20-30 metų mokėti
bankui, tol ir bus Lietuvoje vergas
maitinantis bankininkus ir spekuliantus ir visa gyvenimas arsi, kad
galutum pabūt bevertės plytų krūvos

savininku. Aš gyvenu Londone, butui
kuris žymiai geresnis ir pigesnis nei
Vilniuj, susitaupiau beveik per 4
metus, ir be jokių paskolų dirbu
vienoje (pusiau valstybinėje) konto
roje yra 5 metai. Realiai ariu. Ir ką?
Kai tik yra laisva aukštesnė vieta (su
geresne alga), ją iš kart užima kažkas
iš "savų" ir visiems dzin mano pa
tirtis, pastangos, lojalumas (smarkiai
mažėjantis). Viršininko alga yra dvi
gubai didesnė už mano. Nors iš mūsų
dirbu aš, o jis vadovauja, kontrolioja,
koordinoja, dalyvajau pasitarimuose,
konferencijose ir t.t. Todėl antrą
mėnesį ir ieškau naujo darbo ir jei
nieko gero nesurasiu tai irgi ban
dysiu laimės svetur....Juk valdžia pati
viską daro kad kuo daugiau jaunų
žmonių pabėgtų iš Lt. Trėmimai j
Sibirą yra tik žiedeliai, palyginus
kiek dabartinė valdžia ištrėmė jaunų
darbingų žmonių su visom šeimom....
idiotų, vergų ir juos išnaudojančių
biurokratų kraštas ta lietuva. ką
ne?....į lietuva nemanau grįžti, net
ten nejaučiu psichologinio komforto,
į tą įeina šiek tiek daugiau nei gera
alga...Siūlomos vadybininko pareigos
naujai įsikūrusioje kompanijoje. Rei
kalavimai: ne mažesnė nei 2 metų
patirtis panašioje srityje savarankiškūmas sugebėjimas prisitaikyti prie
aplinkos Atsiprašau, kur dėtis studentams kurie ką tik baigę studijas?....Mano du sūneliai Londone,
nes jiems tapo saugiau,pelningiau ir
garbingiau ten duoną pelnyti,nes aš
,kaip tėvas negalėjau jiems gerbūvio
užtikrinti ir nuo kgb-komuniagų
siautėjimo apginti....Nes ant Lietuvos
„vsio zakonno" tik genetiniams enkavedistų ainiams, kurie džiaugiasi
pačius maištingiausius iš Lietuvos
išsiviję.... šio amžiaus pradžia į
istoriją įeis kaip lietuvių išvarymo iš
Lietuvos etapas, kaip kad buvo 20
amž. pradžioje ir prie Smetonos, kur
net dažnas kaimietukas traukė iš
Lietuvos....O kodėl emigravusieji turi
grįžti į Ubagyną ir skursti Lietuvoje
arba gyventi tarp skurdžių?.... sąmoningai nutylimas tikras emigravusių skaičius, kuris sudaro virš 1,5
milijono, -atvirai teigia -kad tik apie
0,5 milijono emigravo. Nes pasakius
tikrą skaičių -tai krizė ir reikia vytbaust tokią valdžią...
Nukelta į 9 psl.

Skelbimai
SIŪLO DARBA

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

Skelbimų skyriaus
tel. 773-585 9500

Darbui reikalingi dažytojai
su darbo patirtimi.
Būtina turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.
FULL T I M E SEASONAL
LANDSCAPE CARDEN
HELP VVANTED
I N BURR RIDCE
312-656-2713

NEKILNOJAMASIS TURTAS
Rf.MDfNTIAJ.
MtORMtACt

VIDA M .
SAKEVICIUS

U*St»

Real Estate Consultant

www. draugas.org

Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardauimas
708 889-2148

DRA
Atkelta iš 8 psl.
Iš tiesu LT gyventi gal ir ne
blogai, kai turi normalu užsiėmimą,
pragyvenymą ir tt, bet kai pagalvoji
apie mūsų vadovybę ir jos kompe
tenciją
na tai visas noras ir pra
eina gyventi LT..... lietuviai niekada
gerai negyveno, ir manau negyvens,
ir nereikia čia svaigti kad po tiek ar
tiek metų suomius pavysime ar dar
ką....kas galvas turit varykit nafig iš
tos susmirdusios lietuvos....Nors
labai skauda širdį, bet ir aš išleidau
savo sūnų į Norvegiją. Jau 1,5 mėn.
kaip dirba Osle. Ir jau patiko, jau
pasitaupė.... Man, kaip ir kiekvienai
motinai, norisi kad jis būtų netoli, bet
paskatinau likti. Ačiū valdžiai už
išdraskytas šeimas, klaikią neteisybę,
jokios garantijos dėl ateities
Myliu
Lietuva, bet dar labiau JAV nes čia
gyvenu kaip inkstas taukuose ir
nesiruošiu grįžti nes mano vaikas
amerikietis dėl ko labai džiaugiuosi. Į
Lietuvą grįžtame tik išleisti $ ir gerai
praleisti laiką
myliu aš Lietuvą,
bet kodėl AS mylėdamas Tėvynė,
turiu išvykti iš savo šalies? ačiū UK dabar tu mano šalis..."
Skaitau visą tai ir pajuntu ne
pykti, bet kartelį. Kodėl mano tė
vynėje tiek piktų, taip Lietuvos ne
kenčiančių žmonių? Žinia, kad Va
karuose galima kelis kartus daugiau
uždirbti ir negali kaltinti ten iš
vykstančių, bet kodėl tiek nepa
matuoto pykčio Lietuvai ir net
kvailumo. Juk ne Lietuva kalta, kad
mūsų ainių buvo maža ir jie atsidūrė
tarp gausių slavų ir germanų. Te
galime tik didžiuotis, kad išlikome
lietuviais, kad išlaikėme savo kalbą,
savo papročius. Bet vienam išvykėliui
ji „Ubagynas", kitam ji „susmirdusi"
ir net jos vardą jis ir kiti rašo iš
mažosios raidės, o dar kitas savąjį
„aš" rašo didžiosiomis raidėmis, tur

būt parodyti, koks jis svarbus! Pa
sirodo, net gera alga Lietuvoje nepa
deda, nes ten „nejaučia psichologinio
komforto", o kitas, nors su rašybos
klaidomis, skundžiasi, kad jo virši
ninkas gauna dvigubai didesnę algą,
bet nedirba kaip jis, bet vadovauja!
Kitas piktinasi, kad naujai įsikūrusi
kompanija ieško tarnautojų su patir
timi, tad kaip įsidarbinti studentams.
Rodos pagalvotų, kaip ta, naujai
įsikūrusi kompanija išsilaikys, jei
neturės darbuotojų su patirtimi.
Turbūt kvailumo viršūnė kai pik
tinamasi bankininkais, nes...būsto
įsigijimui jie duoda paskolas 20-30
metų!
Peržvelgiau apie porą šimtų
tokių pasisakymų. Jau po vidur
nakčio. Einu miegoti, bet vartausi
lovoje, negalėdamas užmigti. O ne, ne
dėl stirnų suniokotų pomidorų, ne dėl
pagedusio kompiuterio. Mintyse pri
simenu visą savo gyvenimą. Motinos
verksmą, vokiečių žandarams išva
rant mus iš Virbalio į Vokietiją, Lie
tuvos ilgesį ir pergyvenimus dėl ten
vykstančių trėmimų, persekiojimų,
gyvenant pabėgėlių stovyklose Vo
kietijoje, sunkų įsikūrimą Amerikoj,
tėvų ruošiamus siuntinius Sibire
esantiems giminėms. Nesigailiu ve
žiojęs Amerikoje gimusios dukros į
šeštadieninės mokyklas, jaunimo sto
vyklas, siuntinėjęs į Jaunimo kongre
sus. Nesigailiu ruošęs ir dalyvavęs
demonstracijose prieš Lietuvos oku
pantus, nesigailiu rašęs laiškus JAV
senatoriams, Kongreso nariams, lan
kęs juos, kad tik Lietuvos okupacija
nebūtų įteisinta, kad Lietuvos vardas
nebūtų ištrintas iš pasaulio že
mėlapio. Nesigailiu, nes tai buvo ir
mano ir mano šeimos trupinėlis į
lietuvybės išlaikymą išeivijoje. Ta
čiau jaučiu krūtinėje nenumaldomą
skausmą, tartum atsidariusią opą.

Margumynai
Vienišiams ir liūdniems nuotaiką
gali pataisyti vestuvės, rodo tyrimas
Jautiesi vienišas? Prislėgtas?
Pamėgink pasivaikščioti — altoriaus
link, nes santuoka gerina psichinę
sveikatą, ypač jei esi kamuojamas
depresijos, teigiama remiantis naujos
amerikiečių mokslinės studijos duo
menimis.
Atradimas, kad teigiamas san
tuokos poveikis sergantiems depresi
ja yra ypač didelis, nustebino tyrimą
atlikusią profesorę ir jos studentę.
"Tiesą sakant, nustatėme esant
priešingai nei tikėjomės", - sakė so
ciologijos mokslų doktorantė Adrianne Frech iš Ohajo valstijos univer
siteto, atlikusi minėtąjį tyrimą pa
dedama sociologijos docentės Kristi
Williams.
Jodvi tikėjosi nustatyti, kad vie
no sutuoktinio depresija sunkia našta
prislegia santuoką, tačiau "papras
čiausiai tapus svarbiu kitam, galima
palengvinti depresijos simptomus",
teigė A. Frech.
A. Frech tyrimo duomenis pri
statys sekmadienį Monrealyje rengia
mame Amerikos sociologų asociacijos
metiniame suvažiavime.
Mokslininkės tyrė 3 066 asmenis,

kamuojamus standartinių depresijos
požymių, pavyzdžiui, nemigos ir nuo
latinio liūdesio, prieš ir po pirmosios
santuokos.
Jos nustatė, kad susituokus dep
resuotiems žmonėms šie simptomai
gerokai palengvėjo.
"Galbūt depresuotiems žmonėms
ypatingai reikia glaudaus ryšio, emo
cinio artumo ir socialinės paramos,
kurią gali suteikti santuoka <...>
jeigu pradedi (santuoką) laimingas,
tai pusė darbo padaryta, — sakė
K.VVilliams.
Kita vertus, jeigu pats nesergi
depresija, santuokos poveikis gali
būti priešingas, įspėja A.Frech.
Žmonėms, kurie buvo laimingi
iki vedybų, bet susituokė su depresija
sergančiu asmeniu ir dabar ken
čiantiems dėl šaltumo ar nesutarimų,
verčiau jau likti viengungiais.
„Panašu, kad tiesa, jog susituokę
su depresuotu asmeniu, sveiki žmo
nės rizikuoja, kad tokia santuoka
jiems gerai nesibaigs", — teigė A.
Frech.
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ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ UCOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė Sakalaitė

H u n d r e d t h i r t y first lesson.
(Handred thiory fiorst lesan) —
Šimtas trisdešimt pirma pamoka.
Pets. (pets) — Naminiai gyvulėliai.
It's been such a hot summer,
how a r e your pets coping with
t h e heat? (Its bin sač e hat samer,
hau ar jūr pets kouping uith tha
hyt) — Šiemet tokia karšta vasara,
kaip tavo gyvulėliai ištveria karštį?
I take my dog for a walk in t h e
morning, than in t h e evening,
my cat stays indoors. (Ai teik mai
dog for e uok in tha morning, then
in tha yvning, mai kęt steis indors)
— Aš išvedu šunį pasivaikščioti
ryte, po to vakare, mano katė būna
viduj.
I feel sorry for dogs that a r e
tied u p outside vvithout shade
o r w a t e r . (Ai fyl šori for dogs thęt
ar taid ap autsaid uithaut Šeid or
uoater) — Man gaila šunų, kurie
pririšti lauke be pavėsio ar van
dens.
I have a neighbor who leaves
h e r dog tied up outside, when
it's a h u n d r e d degrees. (Ai hev e
neibor hū lyvs her dog taid ap aut
said uen its e handred degrys) — Aš
turiu kai-mynę, kuri palieka šunį
pririštą lauke, kai yra šimtas laips
nių karščio.
What c a n you do about it? (Uat

ken jū dū ebaut it) — Ką tu gali
daryti?
I b r i n g t h e dog some ice water,
movė him to t h e shade, and
m a k e sure he's alright. (Ai bring
tha dog sam ais wuater, mūv him tū
tha šeid, ęnd meik šiur hys alraight) — Aš nunešu šuniui van
dens su ledais, patraukiu jį į pavėsį
ir prižiūriu, kad jam būtų patogu.
Doesn't she get mad at you for
interfering? (Daznt šy get męd ęt
jū for interfering) — Ar ji ant tavęs
nepyksta, kad įsikiši?
Yes, but I w a r n e d her, if she
continues t o a b u s e h e r dog, I
will report h e r t o the humane
society. (Jes, bat ai uornd her, if šy
kontinjūs tū abjūz her dog, ai uil
riport her tū tha hjūmein sasaijeti)
— Taip, bet aš ją perspėjau: jeigu ir
toliau skriaus savo šunį, aš ją ap
skųsiu gyvulių globos draugijai.
P e t s depend on u s for everything, it's too b a d people own
pets and don't t a k e care of them
properly. (Pets dipend an as for
envrithing, its tū będ pypi oun pets
ęnd dont teik kėr af them properli).
— Naminiai gyvuliukai visiškai nuo
mūsų priklauso, gaila, kad žmonės
laiko gyvuliukus ir jų tinkamai
neprižiūri.

„Reuters'VBNS

B a n i u t ė s M. Kronas nuotr
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Palanga, Palanga!
Kas nesvajoja pabūti prie jūros,
pagulėti ant smėlio, palydėti nusilei
džiančią saulę. Juolab, kad ši vasara
tikrai lepino Lietuvos gyventojus
savo šiluma. Kokia ta Palanga po
dešimties metų nebuvimo joje?!
Reikia pasakyti - pasikeitusi!
Naujai išklotos gatvės, sutvarkyta
aikštelė prie Jūratės ir Kastyčio
paminklo, pastatytos naujos parduo
tuvės, daugybė kavinių vilioja poil
siautojus, atrakcijonai masina vai
kus (deja, jie galėtų būti įdomesni) ir
tuština jų tėvelių pinigines, sana
torijose gali pasidaryti masažą, pa
silepinti įvairiose voniose, gali išsi
nuomoti dviratį ir važinėtis gerai
įrengtais takais, arkliuku ar velomo
biliu pasivažinėti Palangos gatvė
mis.
Kas labai maloniai nustebino daugybė gėlių Palangoje. Jos svyro
nuo visų balkonų - įvairiausių spal
vų ir formų, jų daug parke, pa
gražėjo ir gėlynas prie Gintaro
muziejaus.
O jau koncertų koncertų! Ne
mėgsti dainuojančių kavinėse, gali
eiti į koncertus Vasaros estradoje (oi,
kaip jai reikia remonto!), nepatinka
estradinė muzika - rinkis koncertus
prie Gintaro muziejaus.
Aišku, pasidairius atydžiau, dar
pamatai nesklandumų bei negerovių
(bet kur jų nebūna!).
Šį kartą noriu parašyti apie gar
siąją Basanavičiaus gatvę, keliančią
daug kalbų. Vieni piktinasi, kad ka
vinėse per garsi muzika, kiti, at
virkščiai - tuo džiaugiasi. Mano nuo
mone, yra daug puikių, gražių, tylių
vietų pasivaikščiojimams, ir poilsi
autojas, nenorintis klausytis garsios
muzikos, gali lengvai susirasti tyles
nę vietelę.
Visa Basanavičiaus gatvė „nu
sėta" kavinėmis. Jei dieną jose nėra
labai daug lankytojų, tai vakare
daugumoje kavinių vietos užimtos.
Kiekviena kavinė turi dainininkų,
kurie kas vakarą atlieka koncertinę
programą. Vakarais kavinėse pra
sideda tikras darbymetis. Yra kavi
nių, kur atliekama rusų muzika,
mat kaip paaiškino palangiečiai,
šiuo metu į Palangą atvyksta poilsi
auti daug rusų. Kavinėse koncertuo
ja ir žinomi Lietuvių estrados dai

nininkai. Tiesa, šiuo metu profesio
nalumo viršūnę pasiekę daininkai
kavinių savininkams per brangūs,
bet palikę didžiąją sceną atlikėjai
kelia daug sentimentų publikai.
Juos ir kviečiasi verslininkai. Šis
darbas -jiems pragyvenimo šaltinis.
Kartais pavyksta prisivilioti kokiam
vakarui ir dabartinę žvaigždę. Teko
matyti koncertuojančius Vitalijų
Pauliuką (jam šiemet įteiktas šlage
rių konkursų specialus prizas), An
taną Čapą, nuėjau ir į šiaulietės Vi
talijos Katunskytės koncertą. Ji kon
certuoja kavinėje „Jūros užeiga".
Čia ji dainuoja jau aštuntus metus,
turi savo publiką, jos atliekamos dai
nos jau seniai tapo šlageriais. Gra
žus sodrus balsas, iš širdies atlieka
ma programa, vilioja klausytojus.
Pakalbinau 2005 metų šlagerių ka
ralienę ir aš.
— Kada pradėjote dainuoti?
Dainuoju jau seniai. Sovietiniais
laikais dainavau „pogrindyje", nes
mano sudėjimo žmonių į sceną nelei
do. Niekas nežiūrėjo, turi duomenų
dainavimui ar ne. Esi per stambus į sceną neužlipsi! Tad dainuodavau
naktiniame klube „Naktibalda",
kviesdavo žmonės į vestuves, į ju
biliejus. Žodžiu, pragyvenimui už
sidirbdavau vis tiek iš muzikos.
— Iš kur tas galingas, gra
žaus tembro balsas? Genai, Die
vo dovana, ar didelio darbo re
zultatas?
Mūsų visa šeima muzikali. Tėtis
grojo gitara, mama gražiai dainuo
davo, mes visi trys vaikai irgi dai
nuodavome. Esu baigusi (1978 m.)
Lietuvos konservatorijos akordeono
klasę, tą pačią specialybę yra įsigi
jusi ir mano sesuo Genovaitė Žiobakienė, kuri yra Plungės meno
mokyklos direktorė, brolis, deja jau
miręs, taip pat dainuodavo. Tą do
vaną gavau iš gamtos, bet be darbo
irgi nieko nebūtų.
— Kaip pasirenkate reper
tuarą? Ar turite savo kompozi
torių?
Jau sovietiniais laikais dirbau
su Sigitu Adeikiu. Bendradarbiau
jame su juo ir dabar. Jis man rašo
tekstus ir muziką. Nemėgstu negra
žių tekstų, nešvankių žodžių juose.
Sigitas parašo melodiją, paklausau

LIETUVOS TEATRAS ŠIANDIEN
Balzeko lietuvių kultūros muzie šiamo spektaklio pagal Dostojevskio
jus maloniai kviečia visuomenę į romaną „Nusikaltimas ir bausmė".
režisieriaus Pauliaus Budraičio Po programos bus proga klausti,
paskaitą apie Lietuvos teatrą šian pasivaišinti ir bendrauti.
dien. Režisierius pasidalins savo
Balzeko muziejus, švęsdamas
asmeniniais įspūdžiais bei patirtimi savo 40-ties metų sukaktį, džiau
Lietuvoje, kur studijavo ir dirbo nuo giasi šia proga pristatyti Amerikos
2001 metų.
lietuvį teatralą, ir kviečia bei skati
Prelegentas kalbės šiomis te na visas Čikagos teatro grupes bur
momis: „Lietuvos teatro populiaru tis vaisingam bendravimui. Muzie
mo pasaulyje fenomenas": „lietuvių jus siūlo savo patalpas ir kitus re
režisierių darbai" (vyresnės kartos sursus, kad teatralai turėtų prieg
Jono Vaitkaus, Eimundo Nekro lobstį ir bazę ruošti programas, da
šiaus, Rimo Tumino, ir „Jaunosios lintis informacijas, ir puoselėti savo
kartos Oskaro Koršunovo, Gintaro veiklą. „Jeigu mūsų reikia, tai mes
Varno, Cezario Graužinio); aktorių čia", — sako muziejaus prezidentas
ruošimo metodai" (Jono Vaitkaus bei Stanley Balzekas, Jr.
Vestos Grabstaitės mokykla); „Da
Balzeko lietuvių kultūros muzie
bartinė rašytojų ir dramaturgų si jaus adresas — 6500 S. Pulaski Ave.
tuacija bei pastangos puoselėti naują Darbo valandos — nuo 10 vai. ryto
Lietuvos dramaturgų kartą".
iki 4 vai. vakaro. įėjimas — 5 dol.
Bus rodomi trumpi video filmai suaugusiems, 4 dol. studentams ir
bei fotografijos apie P. Budraičio pensininkams, 2 dol. vaikams.
darbus Lietuvoje. Pauliaus Bud Telefonas: 773-582-8500. Visi malo
raičio ką tik įkurta teatro grupė niai kviečiami pasisemti lietuviškos
„Empirio Theatre Works" vaidins nuotaikos
ištrauką iš teatro atidarymui ruo
Giedrė Gillespie

V. Katunskytės kompaktinės plokštelės

ir jau pirmi taktai tarsi man pa
sako, ar ta daina bus populiari. Tu
riu kažkokią nuojautą. Lipant į
sceną reikia turėti ką parodyti,
negali dainuoti bet ką.
— Kas Jūsų žiūrovas?
Klausytojai - 30-mečiai ir vyres
ni. Tačiau jau koks pora metų paste
biu, kad į mano pasirodymus ateina
ir jaunesni žmonės.
— Ar vis dar bijote scenos?
Ne, scenos jau seniai nebijau.
Bet niekada nelipu į sceną nepa
siruošus. Šiais laikais konkurencija
didelė, rinka maža, todėl, norint išsi
laikyti, reikia daug dirbti.
— Dainuoja ir J ū s ų dukra
Monika? Kas ją atvedė \ sceną?
Aš pasiūliau Monikai dainuoti,
nors pradžioje ji tam labai prieši
nosi. Ji matė mano ašaras, kovą už
būvį ir nenorėjo to „saldaus" daini
ninkės gyvenimo. Bet pamažu įsi
traukė į šią veiklą, nors iki šiolei
dirba Šiaulių ligoninėje sekretore.
Esame su dukra labai geros draugės,

Tegu muzika kalba" viršelis.

dalinamės džiaugsmais ir vargais.
— Ar jaučiatės žvaigžde?
Kokia žvaigžde?! Žvaigždės turi
savo namus, virėjus, masažistus. Aš
to nieko neturiu. Bet nesiskundžiu.
Turiu gražius namus, gerą dukrą,
gerus draugus. Esu „savo rogėse".
Tiesa, kartais vargina per didelis
dėmesys, pavargstu nuo jo, bet ant
žmonių nepykstu. Meilė, džiaugs
mas, scena, dainavimas - visas
mano gyvenimas.
— Kas dar be dainavimo
įdomu V. Katunskytei?
Labai mėgstu vairuoti. Didelė
laimė sėsti už mašinos vairo ir va
žiuoti, važiuoti... Pamatai kokį gra
žų vaizdą, sustoji, pasigroži ir vėl
važiuoji. Dar mėgsti auksinius pa
puošalus. Tur būt kaip ir daugelis
moterų, mėgstu puoštis.
Dėkoju už pokalbį ir linkiu Jums
gražių dainų ir daug klausytojų.
Laima Apanavičienė

Spaudos apžvalga
Viešėdama Lietuvoje, buvau su
sitikusi su šio žurnalo „Metai" vyr.
redaktoriumi Danieliumi Mušinsku.
Esame baigę tą pačią Žemaitės vidu
rinę mokyklą Telšiuose, gyvenome
kaimynystėje. Visada, kai tik pavyk
davo gauti šį įdomų žurnalą, su ma
lonumu jį skaitydavau, todėl buvau
dėkinga Danieliui į susitikimą at
nešusiam kelis „Metų" numerius.
Mėnraščio liepos mėn numeris
prasideda Danutės Kalinauskaitės
straipsniu „Kauleliai, peilis, susmul
kėjimai..." Tai pamąstymai ne tik
apie greitai besikeičiantį pasaulį,
bet ir nerimas dėl literatūros.
Spausdinami Tomo Venclovo
eilėraščiai. Galėsite pasiskaityti Leo
nardo Gutausko romaną „Ponios
Lidijos dienoraštis", Juan Jose Millas „Pasakojimus apie sutrikusius si>
augusius žmones". Manau, kad skai
tytojo dėmesio susilauks Viktorijos
Daujotytės straipsnis „Apie tapaty
be, netaaptybe. be tapatybe"", ak
tualus, ne tik Lietuvoje gyvenan
tiems lietuviams.
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Rasite žurnale ir recenzijų bei
anotacijų, bei kitų įdomių straipsnių.
Mėnraštį leidžia Lietuvos rašy
tojų sąjunga. Kaina Lietuvoje — 5
h tai.

Laima Apanavičienė
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GYVENIMAS
PRIVERTĖ M O K Y T I S
LIETUVIŲ KALBOS
Great Jarmuto miesto Norfolk
grafystėje policininkas Gary Pettengell mokosi lietuvių kalbos, kad
galėtų susišnekėti su vietine lietuvių
imigrantų bendruomene. Dažniau
siai jam tenka ištarti lietuvišką
frazę: „Apgailestauju, jūs esate sui
mamas", — rašo „Lietuvos rytas".
Konsteblis G. Pettengell liepos
mėnesi buvo apdovanotas, kaip ge
riausias 2006 metų vietinės ben
druomenės policininkas. Be to, jis
yra pasiūlytas geriausio šalies poli
cininko apdovanojimui.
Great Jarmutas — vienas popu
liariausių ir seniausių, trečias pagal
dydį Jungtinės Karalystės kurortas.
Mieste — per 90,000 gyventojų.
Netoli šio kurorto yra Kings Lino ir
Norvvick miestai, pagarsėję gausio
mis lietuvių imigrantų bendruo
menėmis. Čia yra daugybė maisto
pramonės įmonių — paukštynai,
žuvų perdirbimo fabrikai, daržovių
ūkiai. Būtent šios įmonės vilioja
mūsų tautiečius.
Pasak G. Pettengell, lietuvių čia
yra apie 500-600. Konsteblis atjau
čia mūsų tautiečius, dirbančius sun
kius darbus, kurių patys britai kra
tosi. Anot jo, lietuviams sunku, nes
tik nedaugelis jų geba susikalbėti
angliškai. Juk nuo to tiesiogiai pri
klauso įsidarbinimo galimybės, per
spektyvos".
Anksčiau miesto fabrikuose
dirbo beveik vien pietų afrikiečiai.
Bet pastaruoju metu daugelį jų
išstūmė išeiviai iš Rytų Europos.
„Darbdaviai ėmė teikti pirmeny
bę lenkams ir lietuviams, kurių dau
guma yra ne tik darbštesni, bet ir
sutinka su mažesne alga. Be to, be
veik nekalba angliškai. O jei nekal
ba, vadinasi, negali ir pasiskųsti, —
aiškina Gary. — Bet ir lietuviai gali
netekti darbo, ka"i čia privažiuos bul
garų ar rumunų".
Kas gi paskatino britų polici
ninką rūpintis atvykėliais lietuviais
jo gimtajame mieste? „Susiradau
daug draugų, pažįstamų, — sako
Gary. — Be to, manau, kad atvy
kusių lietuvių negalima izoliuoti nuo
bendruomenės gyvenimo. Jiems ir
taip sunku. Tad jie neturi čia jaustis
svetimi, jiems reikia mūsų paramos.
Integravimas — geriausia kova su
nusikalstamumu".
Po 2004-ųjų gegužės 1-osios,
kai Lietuva ir dar kelios šalys buvo
priimtos į Europos Sąjungą, šį nedi
delį miestą užplūdus atvykėliams,
G. Pettengell teko susidurti su iki tol
neįprastais įstatymų pažeidimais.
„Sulaikiau keletą lietuvių bedarbių
merginų už vagystes iš parduotuvių.
Bet jos vogė ne kokius prabangos
daiktus, o maistą — kepalą duonos
ar konservų skardinę. Vogė todėl,
kad neturėjo darbo, paprasčiausiai
badavo, kad norėjo išgyventi. Ar
galiu už tai bausti žmogų? Mano
pareiga tokiu atveju — ne bausti, o
padėti", — prisimena britų polici
ninkas.
Vis dėlto keletas darbingo am
žiaus lietuvių Great Jarmute taip ir

nepritapo. Jie pasirinko benamių
dalią ir tvarkos sergėtojams dabar
kelia rūpesčių, miegodami gatvėse
girtaudami viešose vietose ir savo
išvaizda baidydami turistus.
„Mano pareiga — padaryti vis
ką, kad atvykėliai neskausmingai
įsilietų į mūsų gyvenimą", — pakar
toja Gary.
Tad rugpjūčio pabaigoje jis pla
nuoja pristatyti savo sukurtą interneto svetainę „Sveiki, atvykę į
Norfolk". Čia atvykėliai ras išsamių
patarimų apie vietinius įstatymus,
sveikatos paslaugas, įdarbinimo pro
cedūras ir kasdienius reikalus. „Ži
nau, kad daugelis jų apskritai pirmą
kartą atsiduria už tėvynės ribų, kai
kurie palieka namuose savo šeimas.
Todėl svetainėje bus ir informacijos,
ką daryti, jeigu nutrūksta ryšys su
išvykusiu artimuoju, kaip pranešti
apie jo dingimą", — sakė konsteb
lis.
Nuovada, kurioje dirba G. Pet
tengell, lietuvių vertėjų paslaugomis
per Criminal Justice telefono pagal
bos liniją naudojasi neretai. Važi
nėjant Great Jarmuto gatvėmis, Ga
ry kaip tik sulaukia skambučio iš
nuovados — nuo birželio mėnesio
lietuvių kalbos vertėjai išrašytos 26
sąskaitos. Vadinasi, per du mėne
sius būtent tiek kartų lietuviai čia
„prisidirbo". Gary nori, kad jo kuria
moje svetainėje visa informacija
būtų būtinai pateikta ir lietuvių
kalba. Tačiau jo lietuvių kalbos ži
nios dar nėra tokios tvirtos, kad jis
pats galėtų tiksliai išversti nemažai
teisinės informacijos. „Nusipirkau
Amerikoje išleistą lietuvių kalbos
pamokų knygą su kompaktiniais dis
kais. Dar turiu lietuviškų pokalbių
knygelę. Tačiau ji tokia didelė —
kaip plyta ir niekaip netelpa į kiše
nę. Mielai ją nešiočiausi", — šypsosi
policininkas.
Dabartinis Gary galvos skaus
mas — kaip rasti lėšų svetainės
informacijai išversti į lietuvių kalbą.
Paklaustas, kokius nusikaltimus
dažniausiai padaro lietuviai, poli
cininkas sakė, kad dažniausiai su
simuša. „Tai — dažniausiai išgėrusiųjų muštynės. Kartais muštynes
išprovokuoja ir vietiniai, manantys,
kad miestas priklauso išimtinai
jiems".
Iš lietuviškų frazių policininkui
mėgstamiausios tokios: „Labas, kaip
gyvuojate?", „ačiū", „prašom", „aš ne
suprantu" (pastaroji dažnai praver
čia), „ar jūs suprantate angliškai?",
„ar jūs norėtumėte ko nors išgerti?",
„ar jūs lietuvis?", — sakė Gary. „Tu
riu dar daug išmokti. Bet net
pavienės frazės labai padeda įveikti
barjerus, bendraujant su lietuviais.
Kartais tenka būti įvairių ginčų,
konfliktų liudininku. Neseniai ma
čiau barnį dėl nuomos ir iškeldinimo
iš buto. Kai jie baigė bartis, sakau:
„Viso gero".
Reikėjo matyti jų veidus — jie
tarsi bylojo: „Vajetau, tai kiek gi jis
iš tikrųjų suprato?"
ELTA
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Dipl. teisininkas
KAZYS JANUTA

Mirė 2006 m. rugpjūčio 15 d. San Francisco apylinkėje, Ka
lifornijoje.
Gimė 1912 m. vasario 14 d., Stripinių kaime, Ylakių
valsčiuje, Mažeikių apskrityje, šešių vaikų ūkininkų šeimoje.
Jam buvo tiktai 5 metai, k a d a teko pirmą kartą bėgti iš savo
gimtinės — tai buvo per Pirmąjį pasaulinį karą, kai vokiečiųrusų karo frontas siautė šalia jų šeimos sodybos.
Vidurinę mokyklą baigė Ylakiuose, gimnaziją — Mažei
kiuose, teisę — Vytauto Didžiojo universitete. 1932—1934 m.
buvo žemaičių studentų korp. „Samogitia" pirmininkas. 1936—
1937 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, paskui liko atsargos
leitenantu. Dirbo teismo tardytoju Vilniuje ir Vilkaviškyje.
Jis vienintelis iš savo šeimos paliko ūkininkystę — brolis
Petras perėmė tėvų ūkį Stripiniuose, brolis Stasys perėjo į jų
motinos šeimos, Petrauskų, ūkį Vabaliuose. Trys kiti mirė vai
kystėje. Kazio motina, Kazimiera Petrauskaitė Janutienė, labai
norėjo ir ruošė, kad jis būtų kunigas. Neseniai senyva teta
užklausta, kodėl toks didelis noras siųsti į kunigus, atsakė:
„Tais laikais, tokių stambių ūkininkų šeimoje neišleisti nei vie
no sūnaus į kunigus — tai beveik skandalas!"
1939 metais Kazys susituokė su rašytoja Petronėle Orintaite. 1941 metais jis, žmona, ir tik gimęs sūnus, išvengė
trėmimų Sibiran, nes tą naktį, kai Vilniuje atėjo NKVD jų
ieškoti, bute šeimos nerado. Visi kiti jo ūkininkų šeimos nariai
— virš 10 žmonių — atsidūrė Sibire. Pats Kazys vėliau buvo vo
kiečių paimtas priverstiniems darbams Vokietijoje.
1944 metais, Raudonajai armijai vėl artėjant prie Lietuvos,
šeima traukėsi per Vokietiją į Vakarus — pėsti, sunkvežimiuose
tarp krovinių. Ūkininko arklių vežamame vežime, kartais
užsilipę ant dar riedančio traukinio vagono. Nakvynė buvo ar
ant grindų kokioje išbombarduotoje traukinių stotyje, kad ir be
stogo, ar kur rūsyje, ar palėpėje, o jeigu pasitaikydavo pas kurį
ūkininką kluone ant šieno — tai tikra prabanga. Paskutinėm
karo dienom, kai karo fronto linija keitėsi beveik kasdien, vieną
naktį šeima būdavo bombarduojama ir apšaudoma iš ameri
kiečių lėktuvų, kitą naktį j a u toje pačioje vietoje į juos šaudė vo
kiečių artilerija, o Raudonoji armija iš paskos vis lipo ant
kulnų. Kai karas baigėsi, Kazio šeima atsirado Rytų Vokietijos
dalyje, kuri buvo okupuota JAV karių, bet Yaltoje atiduota Sta
linui. Kai po kelių savaičių amerikiečiai kariai pradėjo trauktis,
Kazys su Šeima vėl turėjo skubiai bėgti dar toliau į Vakarus.
Po karo, Augsburgo—Hochfeldo lietuvių karo pabėgėlių sto
vykloje, 1948—1949 m. Kazys redagavo ir leido biuletenį
„Dienos žinios". Gyvendamas Augsburge, įdėjo skelbimus
Čikagoje leidžiamam „Draugo" laikraštyje — ieškojo giminių,
tarp jų savo tėvo jaunesnio brolio, kuris dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą buvo emigravęs Amerikon. Pasirodė, tas dėdė buvo
seniai miręs, tačiau jo našlė atsiliepė ir parūpino dokumentus
Kazio šeimai vykti Amerikon. Amerikiečių kareiviniu transpor
to laivu šeima plaukė per Atlantą. 1949 m. gegužės 31 d. ank
styvą rytą New York uoste, Kazys pakėlė savo septynerių metų
sūnų ir abu užlipo ant denio pamatyti Laisvės statulą.
Čikagoje pirmasis darbas, kaip ir daugeliui karo pabėgėlių,
buvo fabrike. Augsburge buvo baigęs linotipininko kursus ir
kurį laiką dirbo spaustuvėje raidžių surinkėju. Vėliau, baigęs
braižytojų kursus, dirbo firmoje, kuri gamino elektronines kon
troles JAV karo laivynui, pasiekė „electronic designer" profesinį
pažymėjimą. 10 metų išgyveno Čikagoje. 1959 metais šeima per
sikėlė į Los Angeles, o 2006 m. pavasarį Kazys apsigyveno pas
sūnų San Francisco apylinkėje.
1934 metais pradėjo bendradarbiauti spaudoje. Amerikoje
rašė straipsnius „Naujienoms", „Dirvai" bei kitiems laik
raščiams ir leidiniams. Nors ir sirgo sunkiai, be galimybės pa
sveikti, bet iki galo protas buvo žvalus ir neprarado savo gero
ūpo.
Liūdi sūnus Donatas, marti Barbara, anūkės: Daina, Viltis,
Marcelė, Andrea ir Orinta J a n u t a i t ė s , giminės Amerikoje ir Lie
tuvoje.
Žmona Petronėlė Orintaitė Janutienė mirė 1999 metais.
Mišios už a.a. Kazį bus aukojamos Los Angeles Sv. Kazimie
ro bažnyčioje šeštadienį, rugpjūčio 19 d. 11 vai. ryto.
Palaikai, pagal Kazio pageidavimą bus pervežti laidojimui į
Lietuvą, Ylakių Šv. Roko kapines, ten kur kiti jo šeimos nariai
guli, arti bažnyčios, kurioje buvo krikštytas ir kurioje klapčiuku
tarnavo Mišioms taip labai seniai...
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• K u n i g a s Antanas Gražulis, SJ,
aukos šv. Mišias rugpjūčio 20 d. 1
vai. p.p. Šv. Onos bažnyčioje. Visi
kviečiami.
• V i s o s LARC sąjungos narės
kviečiamos paskambinti Stasei Viščiuvienei tel. 773-247-8453 arba
Evelinai Oželienei tel. 773-254-7553
ir pranešti apie dalyvavimą sąjungos
suvažiavime rugpjūčio 19 d. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčios salėje, 2745
w. 44th Street.

APYLINKĖSE
•'•*!

tuos vietiniai atlikėjai bei svečiai iš
Lietuvos — humoro grupė „Radio
Show". Po koncerto — šokių vakarą
ves Jager DJ's. Sekmadienį, rug
pjūčio 27 d., po 12 v. šv. Mišių vyks
tradicinė gegužinė su loterija ir šo
kiais, kuriems gros Jonas Domar
kas. Vasaros palydų organizatoriai
mielai kviečia visus — prekybi
ninkus, verslininkus ir kitus žmo
nes, norinčius dalyvauti šventėje,
prekiauti, tapti rėmėjais ar kitaip
prisidėti prie šventės organizavimo,
skubiai skambinti Pasaulio lietuvių
centro telefonu: 630-257-8787. Visi
maloniai kviečiami apsilankyti šioje
šventėje!

• J o n o Dovydėno foto meno pa
rodos "Another Country Also Mine"
(Sugrįžimas į paliktą kraštą) atida
rymas įvyks penktadienį, rugpjūčio • R u g s ė j o 8 -10 d., Pasaulio lietu
18 d., 6-8 vai. v., Chicago Cultural vių centre, Lemonte, IL, organizuo
Center, 77 East Randolph. Paroda jamas 53-iasis Santaros-Šviesos fe
vyks pirmo aukšto Michigan Avenue deracijos suvažiavimas. Trijų dienų
galerijose. Nuotraukose pristatomi suvažiavimo metu bus galima pasi
įvairūs Lietuvos 1996-2002 metų klausyti įvairių Lietuvos ir išeivijos
kasdieninio gyvenimo vaizdai. Paro mokslininkų pranešimų. Penktadie
da tęsis iki spalio 22 d. Ketvirtadie nį pranešimus skaitys: Algis Mickūnį, rugpjūčio 24 d., 12:15 v.p. Sofia nas, Giedrius Subačius, Laimonas
Žutautas, viena Čikagos miesto Kul Briedis, Julius Šmulkštys, Jonas
tūros centro parodų kuratorių, pri Dovydėnas. Šeštadienį bus galima
statys šią parodą ir praves disku pasiklausyti Neringos Klumbytės,
sijas. Įėjimas į parodą bei jos atida Dianos Mincytės, Daivos Litvinsrymą - nemokamas. Visi kviečiami kaitės, Undinės Uogintaitės, Da
apsilankyti. Čikagos Kultūros centro riaus Kuolio pranešimų. Vėliau vyks
(Chicago Cultural Center) valandos: pokalbis apie išeivių kultūrinį gyve
pirmadienį - ketvirtadienį - 8 vai. nimą bei diskusija apie lietuvių išei
r. - 7 val.v.; penktadienį - 8 vai. r. vių spaudos problemas. Šeštadienio
- 6 vai. v.; šeštadienį - 9 vai. r. - 6 vakarą bus rodomas Ilonos Čiapaitės
vai. v.; sekmadienį - 10 vai. r. - 6 vadovaujamo teatro sambūrio „Žalt
vai. v. Tel. pasiteiravimui: 312-744- vykslė" K. Ostrausko dramos „Gy
6630 (TTY: 312-744-2947), tinkla- veno senelis ir senelė" pastatymas.
lapis: www.chicagoculturalcenter. Sekmadienio rytą vyks susitikimasorgailininkas
pokalbis su Pilietinės visuomenės
instituto direktoriumi Dariumi Kuo
• Rugpjūčio 26 d. 7 vai. v. Bal- liu. Dėl išsamesnės informacijos
zeko lietuvių kultūros muziejus, prašome kreiptis į Marytę Paške6500 S. Pulaski Rd., Chicago, malo vičienę, tel.: 630-852-3887.
niai kviečia į režisieriaus Pauliaus
Budraičio paskaitą apie Lietuvos •Organizacijos „Vaiko vartai \
teatrą šiandien. Režisierius pasida mokslą" rengiami tradiciniai lėšų
lins savo asmeniniais įspūdžiais bei telkimo „Derliaus pietūs" šiemet
patirtimi Lietuvoje, kur jis studijavo vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d. Pa
ir dirbo nuo 2001 m. Renginys vyks saulio lietuvių centre, 14911 127th
anglų kalba. Įėjimas nemokamas.
Street, Lemont, IL 60439. Renginio
pradžia 12:30 vai. p.p.. Bus skanūs
•Rugpjūčio 26-27 d., savaitgalį, pietūs, trumpa meninė programa,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, veiks loterija ir baras. Nijolė Griga
vyks Vasaros palydos, kurios pra liūnienė priima užsakymus pavie
sidės šeštadienį, rugpjūčio 26 d., 1 v. niams asmenims ir norintiems užsi
p. p. Šeštadienį veiks mugė, daly sakyti visą stalą. Tel. 708-974-1262,
vaus populiariausios lietuviško maisto e-paštas: nijoleg@prodigy.net Kvie
kavinės, įvairiu lietuvišku alumi čiame Čikagos ir apylinkių lietuviš
vaišins Centro šeimininkai, futbolo ką visuomenę atvykti į „Derliaus pie
aikštėje vyks finalinės ČLFL rung tus" ir paremti organizacijos „Vaiko
tynės. 8 v. v. šventė persikels į nau vartai į mokslą" darbą.
juosius Jaunimo rūmus. Čia koncer

Birželio pabaigoje - liepos pradžioje Čikagoje su darbo vizitu viešėjo Lietuvos
Respublikos Seimo nariai, jie dalyvavo ir 8-oje Dainų šventėje. Lietuviškos
veikios mecenatai C. ir J. Liautaud pakvietė svečius į viešbutį ,,Four Seasons".
Susitikime taip pat dalyvavo JAV LB Komisijos nariai ir LR prezidentas Valdas
Adamkus. Nuotraukoje iš kairės: Irena Veitienė, Gintautas Mikolaitis, Dalia
Puškorienė, Vytautas Maciūnas, Laima Mogelienė, Arminas Lydeka, prez.
Vaidas Adamkus, Angelė Nelsienė, Dalia Teišerskytė, Janina Sniaukštienė,
Ona Vaiukevidūtė ir Julius Dautartas.

„Draugo" knygynėlyje
J u o z a s Bertulis
» Kūriniai fortepionui"
Neseniai reklamavome Juozo
Bertulio kūrinių rinkinį „Bažnytinė
muzika", o dabar pristatome šio
kompozitoriaus kūrinius fortepionui. Šioje knygoje pateiktos talen
tingo, veiklaus muziko ir kompozito
riaus fortepijoninių kūrinių natos
gali sudominti lietuviška muzika be
sidominčius muzikus. Daugelį metų
šis kompozitorius buvo užmirštas, o
jo kūryba Lietuvoje buvo nežino
ma.
„Kūriniai fortepionui yra ta sri
tis, kur bene dažniausiais taikytinos
kompozicinės naujovės", - rašo kny
gos įvade Aušra Ručinskienė. J šį
rinkinį pateko dar nepublikuoti J
Bertulio kūriniai fortepijonui. Čia
rasite ir charakteringiausius ir
vertingiausius kompozitoriaus opu
sus, sukurtus šiam instrumentui.
Knygą sudarė ir redagavo A.
Ručinskienė, išleido J. Petronio lei
dykla Raune.

Juozas BERTULIS

KŪRINIAI
FORTEPIJONUI
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Rnygos kaina - 12 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9
proc. persiuntimo mokestį. Užsisa
kant IL valstijoje — persiuntimo
kaina - 5 dol. Persiunčiant daugiau
knygų, už kiekvieną papildomą
knygą - 1 dol. mokestis.

„ D r a u g o " knygynėlio adresas: 4545 W . 6 3 t h Street, Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. pasiteiravimui: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

Jadvyga Laucevičius, Cherry Hill, NJ, rašo: „Persikėliau į New
Jersey. Noriu 'Draugą' turėti ir ten. Už adreso pakeitimo paslaugas pri
dedu 100 dol. auką". Labai džiaugiamės, kad ši skaitytoja nenori skirtis
su ištikimiausiu savo „Draugu". Esame dėkingi už dosnią auką.

Miesto panorama
EISMAS ČIKAGOJE
Draudimo kompanijos „Allstate
Insurance" tyrimai parodė, kad
Čikagos vairuotojai net 33 procen
tais dažniau patenka į avarines si
tuacijas, lyginant su kitais Ameri
kos vairuotojais. Čikagoje visą parą
eismą prižiūri tik 32 policininkai
(palyginimui - New York - 1,000).
Eismo reguliuotojai pakankamai ne
aprūpinti ir tvarkos palaikymo prie
monėmis.
PAUKŠČIŲ GRIPAS
MICHIGAN
Netoli Erie ežero, Michigan, ap
tiktos dvi gulbės su paukščių gripu.
Tačiau šis H5NI tipo gripas nėra tas

pats, kuris sunaikino milijonus
paukščių ir nuo kurio mirė 139 žmo
nės Azijoje ir Vidurio Rytuose. Ras
tai per H5NI gripas? Žinoma tik tai,
kad juo apsikrėtę paukščiai nemirš
ta ir niekada nebuvo užfiksuota, kad
nuo jo mirtų žmonės.
KARDINOLAS IŠ LIGONINĖS
IŠVYRO NAMO
Antradienį iš Loyola Medical Center
ligoninės namo išvyko kardinolas
Francis George. 19 dienų jį globojęs
daktaras jėzuitas Mylės Sheehan
sakė, kad jie abu - ir gydytojas, ir
pacientas yra patenkinti gydymo re
zultatais. „Aš jaučiuosi gerai, smagu
tokią gražią dieną išvykti namo, šypsodamasis sakė kardinolas, pa
likdamas ligoninę. - Aš dėkoju Die

vui ir visiems tiems, kurie meldėsi
už mane".
ĮVAIRIAKALBĖ
ČIKAGA
Tyrimai parodė, kad 30 proc. 5
metų ir vyresni Čikagos gyventojai
namuose kalba ne anglų, o kitomis
kalbomis. Per 5 metus kita kalba na
muose kalbančių čikagiečių padau
gėjo beveik 4 proc. Didėja kita kalba
kalbančių ir kituose rajonuose. Pvz.,
Lake County per penkis metus jų
padaugėjo nuo 21.4 iki 27.5 proc.
Ypač populiari ispanų kalba. Ne tik
radio stotys, laikraščiai, žurnalai
pasirodo vis dažniau šia kalba, bet
jau ir mokyklose, ligoninėse, dar
bovietėse daug kur kalbama ispa
niškai. Tyrimai taip pat parodė, kad

vyriausi amžiumi yra Arlington
Heights miestelio gyventojai (40,5
metų), o Cicero gyvenvietė yra viena
jauniausių - čia gyventojų amžiaus
vidurkis - 27,4 metai, greičiausiai
jaunėjantys priemiesčiai: Aurora,
Bolingbrook ir Joliet. Čikagiečių am
žiaus vidurkis - 33.1 metai.

Skelbimas
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

