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V. Adamkus pasirengęs „informacinėms atakoms 

„Informacinės atakos" ir vėl rengiamos Maskvoje. 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus teigia, 
kad jo nenustebino šmeižto kampani
ja prieš Lietuvos valstybės instituci-

suintensyvėjimo perspėjo Valstybės 
saugumo departamentas (VSD). 

VSD ketvirtadienį išplatintame 
pareiškime perspėjo apie galimus 

jas ir jos vadovus, dėl kurios galimo naujus Lietuvos teisėsaugos už įta

riamus finansinius nusikaltimus ieš
komo Darbo partijos įkūrėjo Viktoro 
Uspaskicho, kuris dabar slapstosi 
Rusijoje, organizuojamus keršto iš
puolius. 

„Aš mačiau pareiškimą ir nesu 
nustebęs. Sniego gniūžtė, kuri yra 
paleista Maskvoje, pradėjo riedėti, ir 
mes girdėsime ir matysime dar ne to
kių dalykų. Juodoji informacija, atro
do, planuota ir pradeda veikti. Aš esu 
tikras, kad mes išgirsime dar ne to
kių fantastiškų dalykų, kuriuos, kaip 
aš manau, bus galima skaityti kaip 
įdomų romaną", — komentuodamas 
Valstybės saugumo departamento 
perspėjimą sakė V Adamkus. 

Savo pareiškime VSD ketvirta
dienį rašo norįs „informuoti visuo
menę apie naujai ruošiamas ir gerai 
finansuojamas naujas 'juodąsias' in
formacines atakas ir viešųjų ryšių 
akcijas, kaip kerštą už valstybės ins
titucijų vaidmenį, pateikiant kaltini
mus vienam iš Lietuvos politikų, pa
sislėpusių Maskvoje". 

Ar saugu 
Lietuvoje 

saugumui? 
Vytautas Ališauskas 

Kaskart išgirdęs apie Seimo su
manytą naują specialiąją komisiją 
imu svarstyti, kokių politinių tikslų 
kas siekia. Dar nepamenu, kad Sei
mo komisija būtų skirta ..šiaip" tiesai 
išsiaiškinti. Kai kurie sako, kad tos 
komisijos su politika neturi nieko 
bendra. Antai kino menas Amerikoje 
suklestėjęs didžiosios depresijos me
tais. Bedarbiai taupydavę centus, 
kad nors trumpam pasinertų į iš
galvotą pasaulį, kur ir nelaimės, ir 
sėkmės toli lenkia kasdieną. Toks už
simiršimo geismas lydįs dabartinį 
Seimą. 

Daugelis šio Seimo narių val
džioje atsidūrė tarsi netyčia, nė ne-
pamąstę, ką reiškia dirbti rutininį 
politiko darbą. Seimo nariai, nepajė
gūs susidoroti su savo darbu, nuo 
niūrios slegiančios tikrovės bando 
pabėgti kurdami vis naujas specialias 
komisijas, kuriose susiduria su svar
biais dalykais, pajunta savo vertę ir 
valdžią. Todėl šis Seimas ir pasižymi 
nepaliaujamu komisijų steigimu bei 
veikla. Analogija gan tolima. Ji ga
lėtų tikti kai kuriems politikos nau
jokams, bet tikrai ne Artūrui Pau
lauskui, Viktorui Muntianui ar ko
kiam kitam Seimo galiūnui. 

Naujausia Seimo iniciatyva - su
daryti komisiją Vytauto Pociūno pa
skyrimo į Gudiją ir tragiškos žūties 
aplinkybėms tirti. Tad kam iš tikro 
reikalinga tokia komisija? Iš anksto 
reikia pasakyti - Nukelta f 6 psl. 

Euras — ne anksčiau kaip 2009 m. 
Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) — 

Finansų ministras Zigmantas Bal
čytis prognozuoja, kad pasirengimas 
euro įvedimui Lietuvoje užtruks iki 
2009 melų, o įsivesti bendrąją ES va
liutą Lietuvai pavyks ne anksčiau 
kaip dar po metų. 

„Aš manau, kad ta data turėtų 
oūti ne anksčiau kaip 2009-ieji. 2009 
metais mes galime atitikti Ma-
astricht kriterijų, o eurą įsivesti me
tais vėliau, nes nustatyta tokia proce
dūra, bet tikslios datos reikėtų pa
laukti", — po ketvirtadienį vykusio 
susitikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi sakė ministras. 

Anot jo, tikslesnė data galėtų pa

aiškėti po to, kai rugsėjo pabaigoje 
bus atnaujintos šalies makroekono
minės prognozės, ir po spalio pra
džioje planuojamo ES ekonomikos ir 
pinigų politikos komisaro Joaąuin 
Almunia vizito į Lietuvą. 

Z. Balčyčio teigimu, planuojamas 
prekių akcizų didinimas turės didelę 
įtaką euro įvedimo laikui. Jo vertini
mu, vien akcizų cigaretėms ir dega
lams padidinimas gali padidinti in
fliaciją 2.3 procentinio punkto. 

Anot prezidento patarėjo ekono
mikos klausimais Ramūno Vilpišaus-
ko, šalies vadovas yra įsitikinęs euro 
įvedimo nauda Lietuvai ir tuo, kad 
Lietuva antrą kartą negali pralošti. 

Vilniuje vieši Vengrijos prezidentas 
sujungiant Rytų ir Vakarų energeti
kos ir transporto sistemas. Taip pat 
buvo pritarta idėjai vienyti pastan
gas siekiant kuo greitesnio Lietuvos 
ir Vengrijos įsiliejimo į Schengen er
dvę. 

Pokalbio metu Lietuvos ir Ven
grijos prezidentai taip pat aptarė da
lyvavimą tarptautinėse misijose. Abi 
valstybės šiuo metu dalyvauja misijo
se Irake ir Afganistane. 

V Adamkus pažymėjo, kad Lie
tuvos ir Vengrijos santykiai yra pui
kūs: abi valstybės remiasi tais pa
čiais strateginiais interesais ir tiks
lais, vadovaujasi tomis pačiomis lais
vės ir demokratijos vertybėmis. 

„Simboliška, kad Jūsų viešnagė 
sutampa su Lietuvos ir Vengrijos dip
lomatinių santykių atkūrimo 15-
osiomis metinėmis — šią gražią su
kaktį minėjome tik prieš kelias die
nas", — sakė Lietuvos vadovas. 

Prezidentas Laszlo Solyom 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (ELTA) — 
Prezidentas Valdas Adamkus ir Lie
tuvoje su valstybiniu vizitu viešintis 
Vengrijos prezidentas Laszlo Solyom 
aptarė dvišalius politinius ir ekono
minius santykius, bendradarbiavimo 
Europos Sąjungoje (ES) ir NATO 
klausimus. 

Abiejų valstybių vadovai sutarė, 
kad būtina bendradarbiauti formuo
jant ir įgyvendinant bendrą energe
tikos ir ES kaimynystės politiką bei 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
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VSD primena, kad viena panaši 
akcija, kai buvo paskelbta oficiali V 
Uspaskicho paieška, jau įvyko — 
anonimine pavarde buvo išplatinta 
informacija apie tariamas pilietybės 
suteikimo ir finansinės paramos pre
zidento V Adamkaus fondui sąsajas. 

Anot pareiškimo, „šiandien žino
me, kad dezinformaciją vėl bus ban
doma skleisti, kad toliau ruošiamasi 
dalimis spausdinti ištraukas iš ruo
šiamos šio politiko knygos". 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
•„Širdžių sąjunga"? Iš 
tikrųjų... 
•Jubiliejinė LFB studijų 
ir poilsio savaitė. 
•Krepšinio pasaulyje. 
•Lietuviai Amerikos 
visuomeniniame 
gyvenime. 
• Siaubo vaizdai sukelia 
neurozes. 
•Pranešimas apie 
Valdovų rūmus. 
•„Jurgio Kairio 
piknikas". 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.693 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO 

KREPŠINIO PASAULYJE 

APŽVALGA 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

Paruošė Ed. Šulaitis 

„Lituanicos" futbolininkai pradeda 
pirmenybių rungtynes 

Ilgesnį laiką žaidę „Metropo
litan" lygos aukščiausioje grupėje, 
„Lituanicos" futbolininkai bent vie
nerius metus turės pasitenkinti žai
dimu žemesnėje divizijoje. Ir jeigu 
joje užims vieną iš pirmųjų dviejų 
vietų, turės teisę grįžti į geriausiųjų 
eiles. 

Pasibaigus rekreacinio pobū
džio Čikagos lietuvių futbolo lygos 
(ČLFL) žaidimams (mažoje aikštėje, 
sumažintas žaidėjų skaičius bei 
rungtynių trukmė), vėl grįžtama 
prie normalaus futbolo. „Lituanicos" 
futbolininkai jau šį sekmadienį, 
rugsėjo 10 d., pradeda „Metropoli
tan" futbolo lygos pirmenybes I 
divizijoje, kurioje jie atsidūrė užėmę 
paskutiniąją vietą aukščiausioje di
vizijoje. 

Pirmąsias šio sezono pirmeny
bių rungtynes lietuviai žais išvyko
je prieš ukrainiečių „Lions" ekipą. 
Susitikimas prasidės 1 vai. p.p. 
Round Lake parke, „Ukrainian Vil-
lage" rajone. Ši ukrainiečių vienuo-
likė ilgą laiką rungtyniavo „major" 
divizijoje, bet jau senokai yra išjos 
iškritusi ir neturi jėgų į ją grįžti. 

Rugsėjo 17 d. „Lituanicos" 
(„Liths") varžove bus „Internatio
nal" komanda, su kuria bus žaidžia
ma jos aikštėje, Eik Grove Village 
miestelyje. Išvykoje vyks ir trečio
sios pirmenybių rungtynės paskutinį 
rugsėjo sekmadienį. Tada Schaum-
burge lietuviai išmėgins „Rams" 
pajėgumą. 

Spalio 1 d. lietuviai rungty
niaus namuose — Bambrick park 
aikštėje, Lemonte, kur kovos prieš 
„Green—White". Na, o dar kitą sek
madienį mūsiškiai važiuos į DuPage 
kolegijos aikštę ryngtynėm prieš 
„Spartą". 

Likusios trys pirmenybių kovos 
bus sužaistos Bambrick parke, Le
monte, kur dabar yra „Lituanicos" 
namų aikštė, nes vieta prie PLC, kur 
ilgą laiką buvo rungtyniaujama, 
nėra paruošta žaidimui. Tų rung

tynių varžovai bus (iš eilės): „Ga-
laxy", „Connection" ir „Kickers" ko
mandos. Paskutiniosios rungtynės 
vyks spalio 29 d. Jų visų pradžia 
(išskyrus pirmąsias) — 3 vai. p .p. 

Vienas iš „Lituanicos" klubo 
veikliųjų narių — Gediminas Biels
kis sudarė pagrindinių vyrų koman
dos žaidėjų sąrašą, kuris atrodo taip: 
Deividas Markevičius (vartininkas), 
Mindaugas Palaima, Algirdas Za-
malaitis, Laimonas Bytautas, Aud
rius Zinkevičius, Algirdas Župerka, 
Nidijus Puškorius, Edvinas Trin
kūnas, Gediminas Butrimavičius, 
Marius Šnioka, Giedrius Žutautas, 
Svajūnas Jablonskis, Povilas Gel-
žinis, Darius Vaitiekus, Aurimas Ja
nušonis (vartininkas), Andrius Vir
bickas, Algis Šukius: 

Jeigu kartais dar pritrūktų fut
bolininkų, yra dar ilgas kandidatų 
sąrašas, į kurį įtraukti: Edmundas 
Aleknavičius, Tadas Masys, Danas 
Kasperavičius, Tomas Bočkus, Jason 
Jonikas, Dainius Ruževičius, Sau
lius Fabinovich, Raimondas Irtmo-
nas, Audrius Gutaravičius, Artūras 
Žilys, Rimantas Petraitis, Darius 
Vencius, Vytautas Kristupis, Min
daugas Vainauskas, Aurimas Ma
tulevičius. 

Belieka tikėtis, kad komanda 
po metų pertraukos vėl grįš į 
„major" diviziją. Tačiau, žinoma, be 
didesnių pastangų tai nebus pasiek
ta. Nors tai nebūtų pirmasis kartas 
per šio klubo 56 metų istoriją, 
kuomet toks žygis būtų padarytas. 

O šiuo metu dar „Lituanicos" 
klubą spaudžia problema dėl aikš
tės prie PL centro sutvarkymo, nes, 
statant Jaunimo rūmų salę, ji buvo 
visiškai sugadinta. Dabar reikės 
mažiausiai 25,000 dolerių, norint ją 
paruošti žaidimui. Dabar vyksta 
pasitarimai su PL centro vadovybe 
dėl šio reikalo, kuris yra gyvybinio 
pobūdžio, nes be savo aikštės klubas 
negalės išsiversti. 

KREPŠINIO PASAULYJE 

Lietuvos krepšinio rinktinė FIBA reitinge 
nusileido į penktąją vietą 

Tarptautinės krepšinio federaci
jos (FIBA) sekmadienį paskelbtoje 
naujoje pasaulio krepšinio rinktinių 
reitingų lentelėje Lietuvos naciona
linė komanda, pasaulio čempionate 
Japonijoje likusi septinta, iš ketvirto
sios vietos smuktelėjo į penktąją. 

Mūsiškiai savo sąskaitoje turi 
460 taškų. 

Kinijos rinktinė (262 tšk.), kurią 
treniruoja Jonas Kazlauskas, iš 14-
osios vietos pakilo j 11-ąją. 

Pasaulio čempionės titulą iškovo
jusi Ispanija su 619 taškų iš penkto

sios pozicijos pakilo j trečiąją. Antrąją 
vietą planetos pirmenybėse Japoni
joje užėmusi Graikijos komanda (429 
tšk.) iš aštuntosios vietos pakilo į 
šeštąją. Į antrąją vietą iš trečiosios 
šoktelėjo Argentinos krepšininkai 
(720 tšk.). 

Ir toliau pirmauja JAV rinktine 
turinti 832,2 taško. I ketvirtąja pozi-
ciją iš antrosios nukrito Serbija ir 

Lietuvos ir JAV 
krepšininkams nepasisekė 

Kaip žinome, prieš vykstant j XV 
Pasaulio vyrų krepšinio pirmenybes 
Japonijoje, buvo užsibrėžtas pagei
davimas lietuviams patekti į baig
minį ketvirtuką, o JAV rinktinei — 
nebuvo net kitos kalbos — kaip tik 
parsivežti aukso medalį. 

Tačiau nei mūsiškiams, nei Dė
dės Šamo žemės atstovams tai nepa
vyko pasiekti: Lietuva užėmė 7 vietą,. 
o didžiules pinigų sumas gaunantys 
amerikiečiai krepšininkai j namus 
grįžo tik su bronzos medaliais. 

Žinoma, Lietuvos krepšinio sir
galiams per daug liūdėti nederėtų, 
nes lietuviai krepšininkai tokio lygio 
(pasaulio) pirmenybėse žaidžia tik 
antrą kartą. 1998 m. įvykusiose pa
našiose pirmenybėse mūsiškiai irgi 
buvo septinti. 

Auksą šį kartą nusinešė Ispanija, 
kuri baigmėje sutriuškino Graikiją 
(ji pusfinalyje įveikė amerikiečius). 
Rungtynėse dėl bronzos JAV krep
šininkai „sutvarkė" Argentiną 15 
taškų skirtumu. 

Paskutinę pirmenybių dieną 
(sekmadienį) pasirodė ir Lietuvos 
krepšininkai, kurie kovojo ne dėl 
medalių, o tik septintosios vietos. Sį 
kartą mūsiškiai vėl sužaidė vyriškai 
ir įveikė stiproką Vokietijos rinktinę 
su Dirk Novickiu priekyje. Stebint 16 
tūkst. žiūrovų, lietuviai laimėjo įtiki
nančiai — 77:62. 

Tiek Lietuvos, tiek JAV spauda 
gerokai pliekė saviškius dėl prasto 
pasirodymo Japonijoje. Lietuvos 
krepšinio sirgaliai dėl liūdnų rezul
tatų kaltino trenerį Antaną Sireiką, o 
taip pat ir žaidėją Arvydą Macijauską 
už begalę klaidų. Amerikiečiai ne
gailėjo kritikos NBA lygos „žvaigž
dėms", skaičiuojančioms milijonines 
algas, bet nekreipiančioms pakanka
mai dėmesio į komandinį susižai-
dimą. Teigė, kad pavienių žaidėjų 

Sportas LIETUVOJE 
Lietuvos futbolininkai 
1:2 nusileido škotams 
2008 metų Europos čempionato 

atrankos B grupės varžybose trečia
dienį Kaune Lietuvos rinktinė 1:2 
(0:0) nusileido Škotijos nacionalinei 
komandai. 

Nugalėtojų gretose pasižymėjo 
Christian Dailly, 46 min. ir Kenny 
Miller, (6). 

Lietuvos rinktinei įspūdingą 
įvartį pelnė Darius Miceina (85). 

Kitas rungtynes Lietuvos rinkti
nė žais spalio 7 dieną išvykoje su Fa
rerų salų komanda. ELTA 

t D a u g i a u s p o r t o ž i n i g 
s k a i t y k i t e 8 p s l . 

įgūdžiai ir jų vaidybinis nusiteikimas 
pražudė JAV rinktinę. 

Pasaulinė vyrų krepšinio 
kvalifikacija 

Po pasaulio pirmenybių paskelb
tame pasaulio vyrų krepšinio kvali
fikaciniame sąraše pirmoje vietoje 
dar išliko JAV krepšininkai, o Lie
tuva užėmė penktąją vietą. Pirmasis 
šešetukas atrodo taip: 1. JAV; 2. 
Argentina; 3. Ispanija; 4. Jugoslavija; 
5. Lietuva; 6. Graikija. 

Mūsų kaimynai latviai turi ten
kintis tik 33 vieta, o estai — 62-ąja. 
Rusija irgi stovi žemokai — 18-oje 
vietoje, o vokiečiai užima 9-ąją. 

Artėja Pasaulio moterų 
pirmenybės 

Jau čia pat ir Pasaulio moterų 
krepšinio" pirmenybės, kurios bus 
pravestos Brazilijoje rugsėjo 12-23 d. 

Jeigu vyrų pirmenybėse varžėsi 
24 komandos, tai moterų turės tik 16 
valstybinių rinktinių, tarp jų ir 
Lietuvos. 

Čia pradžioje bus žaidžiama ke
turiose grupėse, turinčiose po ke
turias komandas. Lietuvės rungty
niaus C grupėje. Pirmąsias rung
tynes Lietuva žais rugsėjo 12 d. su 
Australija. Toje pačioje grupėje var
žysis Kanada ir Senegalas. 

Edvardas Šulaitis 

Škotijos futbolo aistruoliai šėlsta Laisvės 
alėjoje Kaune. (ELTA) nuotr. 
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JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00 

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

Metams$1 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn. $60 00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metų $70 00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į 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 
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Administratorius 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

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

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

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
••astinp'a^drdugas.org 

skelbimai(3>draugavorq 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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JUBILIEJINĖ LFB STUDIJŲ 
IR POILSIO SAVAITĖ 

50-oji jubiliejinė Lietuvių fronto 
bičiulių studijų ir poilsio savaitė 
šiemet vyko rugpjūčio 20-27 d. Dai
navos jaunimo stovykloje, Manches-
ter, MI. Tai buvo 40-oji studijų 
savaitė Dainavoje — kitos vyko Ken-
nebunkport ar kitur Amerikoje bei 
Kanadoje. 

Studijų savaitė pradėta rugpjūčio 
20 d. vėliavų pakėlimu, suvažiavus 
negausiam būreliui bičiulių. Jų skai
čius per savaitę pamažu gausėjo. 
Pirmosios dvi dienos buvo skirtos 
LFB Tarybos posėdžiams, kuriuose 
buvo pranešimai apie atliktus dar
bus, esamą organizacijos padėtj Ame
rikoje ir Lietuvoje. Iš Į Laisvę fondo 
vadovo, dr. Kazio Ambrozaičio prane
šimo apie šio fondo filialo veiklą 
Lietuvoje, taip pat bičiulės adv. dr. 
Žibutės Brinkienės bei Vidmanto 
Vitkausko pranešimų buvo galima 
susidaryti vaizdą, kad LFB veikla 
atgyja Lietuvoje, nors menkėja Ame
rikoje. Lietuvoje ruošiami metiniai, J 
Laisvę fondo filialo organizuojami, 
studijų savaitgaliai. Šiemet jau įvyko 
penkioliktasis. Steigiami nauji LFB 
sambūriai ir jie jau tvirtai įsišakniję 
Vilniuje bei Kaune. Dar tebeorga-
nizuojami Telšiuose, Klaipėdoje, Ku
piškyje, Kretingoje, Vilkaviškyje, 
Skuode, Šiauliuose, Panevėžyje, Laz
dynuose, Šeškinėje ir Josvainiuose. 
Rugsėjo mėnesį ruošiamas suvažiavi
mas, kuriame jie išsirinks LFB kraš
to vadovybę. Iki šiol per Į Laisvę 
fondo filialą sambūriai daugiausia 
reiškėsi kultūrine veikla, bet dabar 
ruošiasi išeiti į viešumą politiniuose 
bei socialiniuose baruose, vadovau
damiesi LFB principais: „Į pilnutinę 
demokratiją". 

Rašyt. Vytautas Volertas 

Trečiadienis buvo skirtas Lie
tuvių fronto bičiulių sąjūdžio visuo
tiniam suvažiavimui. Išklausyti va
dovybių pranešimai. Peržvelgta pra
eities veikla, daug laiko skirta LFB 
statuto pataisoms, pritaikant esa
mai padėčiai. 

Vakaronėje Juozas Baužys pada
rė apžvalgą apie LFB studijų savai
tes. Jo tema: „50 metų su LFB studi
jų ir poilsio savaitėmis". 

Vėliau vyko svarstybos tema: 
„Keičiasi sąlygos, keistina veikla". 
Joms vadovavo Vytautas Volertas. 
Svarstybų dalyviai: prof. dr. Kęstutis 
Skrupskelis, prof. Vytautas Bieliaus
kas, dr. Kazys Ambrozaitis, adv. Algis 
Raulinaitis ir žurnalo „Į Laisvę" re
daktorius Vidmantas Vitkauskas iš 
Lietuvos. 

Kitomis dienomis, priešpiet ir po 
pietų, vyko paskaitos ir po jų diskusi
jos įvairiomis temomis. Vakarais bu-

Dr. Kazys Ambrozaitis 

vo ruošiamos vakaronės. Ketvirta
dienio ryte buvo Vidmanto Vitkaus
ko paskaita „Visuomeninių organi
zacijų spektras Lietuvoje ir LFB". Dr. 
Vytautas Bieliauskas kalbėjo tema 
„Asmuo šių dienų visuomenėje". Va
karonėje buvo pagerbti LFB darbuo
tojai: dr. Kazys Ambrozaitis — už Į 
Laisvę fondo suorganizavimą ir jam 
ilgametį vadovavimą; Vytas Petrulis 
už daugiametį vadovavimą LFB Ta
rybai; Vidmantas Vitkauskas už „Į 
Laisvę" žurnalo redagavimą, Į Laisvę 
fondo filialui Lietuvoje vadovavimą ir 
sambūrio atgaivinimą Lietuvoje. Bu
vo pagerbtas ir prof. dr. Jonas Rač
kauskas už eilę metų LFB studijų bei 
poilsio savaitėse dalyvių maitinimą. 

Penktadienį išklausėme dr. K. 
Ambrozaičio pranešimą: „Į Laisvę 
fondo jubiliejinė apžvalga"; dr. A. 
Idzelio — „Temidė be svarstyklių 
Lietuvoje"; Liudos Rugienienės 
„PLB seimas Lietuvoje — įspūdžiai". 
Vakaronėje adv. Žibutė Brinkienė 
kalbėjo tema: „LFB gairės ateičiai: 
tautinių ir krikščioniškų vertybių 
stiprinimas Lietuvoje". 

Šeštadienį buvo prof. K. Skrups-
kelio paskaita: „Tradicinių, tautinių 
ir moralinių vertybių kaita, žvilgsnis 
iš išeivijos ir Lietuvos", taip pat adv. 
Algio Raulinaičio — „Ką daryti?" 

Šeštadienį Dainavoje dar likę 
LFB Tarybos nariai turėjo trumpą 
posėdį, kuriame pasidalinta studijų 
savaitės įspūdžiais, aptarti ateities 
darbai ir nustatytos veiklos gairės 
ateičiai. 

Kaip ir visada, kiekviena paskai
ta sukeldavo stiprias diskusijas ir 
kartais pirmininkaujantis tiesiog 
„paleisdavo vadžias", bet galop vis
kas išsilygindavo ir diskusijos baig
davosi bičiuliškai. Tenka pastebėti, 
kad šiemet nebuvo studijų ir poilsio 
savaitės oficialių užbaigtuvių — kon
certo ir po to dr. Petro Kisieliaus va
dovaujamo dainavimo iki paryčių, 
nes kiekvieną dieną iš Dainavos 
išvykstant būreliui dalyvių, likusių 
bičiulių šeštadienio vakare buvo tik 
saujelė... 

Atrodo, kad tai gali būti pas
kutinė LFB studijų ir poilsio savaitė 
Dainavoje, nors dar buvo nemažai 
balsų, kad studijų savaitės būtų tę
siamos. Studijų savaičių likimą palik
ta spręsti LFB vadovybei. Gal bus 
ruošiami tik savaitgaliniai susibūri
mai Čikagoje ar kitur. Tačiau Lie
tuvių fronto bičiulių sąjūdis neuž
daromas ir džiugu, kad jis atgyja Lie
tuvoje. Ateina naujos jėgos, jaunesni 
žmonės. Dieve, jiems padėk. 

Jonas Urbonas 

DANUTE BINDOKIENE 

„Širdžių sąjunga"? 
Iš tikrųjų... 

Mūsų liaudis turi posakį: 
„neik su velniu obuoliau
ti, nes neteksi ir obuolių, 

ir pintinės". Kažkas šį posakį pri
taikė žinutei, kad neseniai Lietuva 
ir Lenkija labai šiltai paminėjo 15 
m. diplomatinių ryšių atnaujinimo 
sukaktį. Ta proga į Lietuvą buvo 
atvykęs Lenkijos prezidentas ir 
kiti aukšti valdžios pareigūnai, o 
juos priėmė prez. Valdas Adam
kus, kuris nuo pat savo pirmosios 
kadencijos pradžios su Varšuva 
turėjo labai draugiškus ryšius. 
Taip ir turėtų būti: kaimyninės 
valstybės turi glaudžiai bendra
darbiauti ir viena kitai padėti. 
Lenkija šiuo atveju tikrai parodė 
geranorišką pagalbą Lietuvai, sie
kiant įsijungimo į NATO ir Euro
pos Sąjungą. 

Lietuvių tautai siūloma iš at
minties ištrinti nemažą dalį istori
nės praeities, susietos su Lenkija, 
nes dvidešimt pirmojo šimtmečio 
Lenkija, tai ne viduramžių, tai ne 
dvidešimtojo a. vidurio, kuomet len
kai žūt būt mėgino „amžiams" pri
sijungti (ne sujungti, kaip dvi ly
giateises valstybes, bet prisijungti, 
kaip Lenkijos provinciją) Lietuvą. 
Pradedant Jogaila ir Krėvos unija, 
baigiant Liubline pasirašyta sutar
timi, o galbūt baigiant prievarta 
pagrobta Lietuvos sostine ir Vil
niaus kraštu (per visą pirmosios 
nepriklausomybės laikotarpį sos
tinė buvo Kaune). Po Lenkijos ir 
Lietuvos išsilaisvinimo iš sovietų 
imperijos, diplomatiniai ryšiai tarp 
šių valstybių užmegzti abipusiu 
susitarimu. Tačiau vyresnieji te
beprisimena, kokiu būdu Lenkija 
privertė Lietuvą Kaune atidaryti 
lenkų konsulatą pirmosios neprik
lausomybės metais... 

Bet ne karinė jėga iš lenkų pu
sės buvo pavojingiausia Lietuvai. 
Daug pavojingesnės buvo lenkų 
subtilios pastangos įtikinti lietu
vius, kad jie kažkaip žemesnės 
klasės, jeigu kalba lietuviškai, jei
gu nesulenkina pavardės ir neįsi
gyja kilmingo titulo būtent per 
Lenkijos malonę. Per katalikų baž
nyčias, per mokyklas ir kitais 
būdais šimtmečius buvo varoma 
prolenkiška propaganda, skiepi
jant lietuvių tautai menkaver
tiškumo jausmą ir iškeliant „len

kiškąsias vertybes". Daug laiko ir 
pastangų reikėjo, kol Lietuva pa
galiau ryžosi atsistoti ant savo 
kojų kaip lygiavertė kitų Europos 
šalių narė. 

Žinoma, dabartinė Lenkija — 
kitokia. Kentėjusi priespaudą, nu
sikračiusi komunizmo liekanų, tie
sia draugišką ranką kaimynei Lie
tuvai — jos valdžia lankosi Vil
niuje, mūsų — dažnai važinėja į 
Varšuvą (kartais stabtelėdama ir 
Punsko—Seinų trikampyje, bet iš 
esmės net nemėgindama įsiklau
syti į tenykščių lietuvių vargus, 
gyvenant lenkų apsuptyje). Taigi, 
ištrinkime iš tautos atminties ir 
senesnę, ir nelabai seną praeitį, 
bet vis dėlto tam tikras atsargu
mas reikalingas. Prez. Valdas 
Adamkus, to 15—mečio Lietuvos-
Lenkijos diplomatinių santykių 
atkūrimo proga kalbėjo, kad lietu
viai ir lenkai turėtų „pasinaudoti 
mums duota istorine galimybe 
sukurti mūsų — lietuvių ir lenkų 
tautų — Širdžių sąjungą"... Pre
zidentas tvirtino, kad tai „suartins 
žmones, sukurs naujų prielaidų 
tarpusavio supratimui ir pasiti
kėjimui, išsklaidys vis dar pasitai
kančius nereikalingus stereoti
pus". Prez. Adamkaus nuomone, 
Lenkija ir Lietuva daugiau nei 600 
metų buvo, yra ir liks pavyzdys, 
kaip kuriami darnūs, ilgalaikiai ir 
lygiaverčiai geros kaimynystės 
santykiai. 

Čia ir norisi tiesiai šviesiai 
paklausti: ar Lietuvos prezidentas 
yra susipažinęs su tų 600 metų 
Lietuvos istorija, kuomet šios dvi 
valstybės džiaugėsi „pavyzdingais 
santykiais"? Nejaugi būtent grįž
tame į anuos „pavyzdingus" lai
kus, kai lietuviai didikai ir ponai 
visokiais būdais (net galop par
davę savo valstybę) pataikavo len
kams už pažadėtą titulą, privilegi
jas? 

Esame visu šimtu procentų už 
glaudžius, taikius ir abipusiai nau
dingus ryšius su kaimyninėmis 
valstybėmis, bet taip beatodai
riškas lenkams (ar kuriems ki
tiems) pataikavimas tikrai žemi
na lietuvių tautą ir žeidžia jos sa
vigarbą. O kokiomis privilegijo
mis Varšuva šį kartą žada atsily
ginti? 

LFB jub i l ie j inė je studijų ir poi ls io sava i tė je !š kai res i' vcti v.Niutrr- 3'C-i auskas. 
Juozas Baužys prof. Kęstutis Skruoskel is . . 1 ' Kar-.s i ^ S ' C o i " ^ - ^ Raul^a ' t is . 
ras\ ' t . Vvtautas Voler tas Jenas Vaznel 's V idmantas V'-tkausitas. vv'as P P - - j ' -, 7 bute 
Br ink ienė. Juozas Ardvs. Jonas Urbonas, d r Vacvs Sauivs 



DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 8 d., penktadienis 

LIETUVIAI VISUOMENINIAME AMERIKOS GYVENIME 
„New York Times" ir ,,Washington Post" dienraščiuose neseniai buvo 

rašyta apie klevelandietį Rimą Saikų, kuris atlieka milžinišką darbą, kovo
damas už Amerikos veteranų gerovę, besirūpindamas Vietnamo karo vete
ranų paminklu ir lankymosi centru VVashington, DC, bei išsaugojimu archi
tektūrinio paveldo savo gyvenamajame mieste. 

Veteranų reikalų aktyvistas R. Saikus taip pat rūpinasi žmonių gerove 
savo gyvenamo rajono apylinkėse, t.y. Ohio Senato 25-oji apygardoje, į kurią 
įeina dalis Cleveland miesto, Euclid miestas ir kiti aplinkiniai priemiesčiai. 

Rimas Saikus buvo pakviestas ir dalyvavo iškilmėse, kuriose JAV senato
rius George Voinovich (jis ypač stropiai rėmė Lietuvos kelią į NATO) pristatė 
buvusį Euclid miesto merą, Amerikos pilietinio karo dalyvio palikuonį, David 
M. Lynch, kandidatuojantį Ohio 25-oje apygardoje. 

Rimas Saikus buvo pakviestas į Lynch rinkiminės kampanijos strategijos 
komitetą, atsižvelgus į jo pilietinę-visuomeninę veiklą. Rimas kvietimą priė
mė, nes sutinka su senatoriaus Vainovich nuomone, kad David M. Lynch uo
liai darbuosis Ohio 25-osios apygardos labui. Beje, David M. Lynch buvo pas
kelbtas geriausiu jaunuoju meru visoje Amerikoje. Jis taip pat rūpinosi, kad 
Euclid mieste pagausėtų darbo vietų ir, kaip privatus pilietis, rėmė katalikiš
kas mokyklas Cleveland diecezijoje. 

David M. Lynch, kaip ir senatorius George Voinovich, yra gerai susipa
žinęs su lietuviais ir savo kalboje gražiai paminėjo buvusį Euclid miesto „Ser-
geant at Arms" Ernest Stankus, kuris jam vis primindavęs lietuviškus reikalus. 

Viktoras Stankus 

Iš kairės: Rimas Saikus, Janet Voinovich, JAV senatorius George Voinovich ir 
buvęs Euclid miesto meras David M. Lynch, kandidatuojantis i Ohio 25-aja apy
gardą. 

Viktoro Stankaus nuotrauka. 

PRANEŠIMAS JAV LB XVIII TARYBOS PIRMAI SESIJAI 
Valdovų rūmų paramos komite

tas JAV buvo sukurtas prie JAV LB 
Krašto valdybos 2003 metais. 

Komitetas siekia informuoti ir 
supažindinti JAV gyvenančius lietu
vius su Valdovų rūmų istorija ir ats
tatymo svarba, telkti lėšas ir siekti, 
kad Valdovų rūmai veiktų kaip svar
bus Lietuvos tautos valstybingumo 
centras, kuriame būtų reikšmingai 
pristatyta JAV LB bei JAV lietuviai. 

Komitetas garsino ir supažindino 
JAV gyvenančius lietuvius su Val
dovų rūmais kaip svarbiu Lietuvos 
valstybingumo paveldu. Mūsų lietu
viška spauda — dienraštis „Draugas" 
ir savaitraštis „Amerikos lietuvis" — 
bei mūsų spauda anglų kalba — 
„Bridges", „Lietuvos Vyčiai" ir „He-
ritage" — maloniai priėmė ir spaus
dino visus mūsų komiteto pateiktus 
straipsnius, pranešimus, garsinan
čius Valdovų rūmus. Ypač esame 
dėkingi mūsų komiteto spaudos ats
tovei Vaivai Ragauskaitei už jos pui
kius rašinius. Beveik kas savaitę 
matėte jos straipsnius lietuviškoje 
spaudoje. 2006 m. liepos 6 d. Vilniuje 
„Draugas" ir „Amerikos lietuvis" bu
vo apdovanoti dr. Juozo Kazicko pre
mijomis ir pažymėjimais. 

Siu metų Dainų šventės proga 
komitetas nupirko VR reklamą šven
tiniame programiniame leidinyje. 

Nepaprastai smagu pranešti, kad 
Lietuvos Valdovų rūmų atstatymas, 
jų istorija domina ne tik mūsų vyres
niuosius, bet ir jaunimą. Vasario 16-
osios dienos proga Los Angeles Sv. 
Kazimiero lituanistinė mokykla su
kūrė senovišką krosnį, panašią į 
krosnį, kuri buvo Valdovų rūmuose, 

nuspalvindami, papuošdami plyteles 
ir jas suklijavo ant kartono. Dėkojame 
Vidai Radvenienei už jos pastangas. 

Lėšų telkimas yra vienas iš svar
biausių šio komiteto uždavinių. Iki 
2006 m. vasario mėnesio iždininko 
pareigas puikiai atliko Bronius Juo
delis. Deja, dėl pablogėjusios sveika
tos jis pasitraukė iš pareigų. Širdin
gai dėkojame jam už sąžiningą darbą. 
Nuo kovo 4-osios iždininko pareigas 
perėmė Gediminas Damašius. 2005 
m. pradžioje iždo balansas buvo 
90,678 doleriai. 2006 m. gruodžio 31 
d. ižde jau buvo 139,592.00 doleriai. 
2005-aisiais buvo tik viena suma iš
laidų — 28 doleriai už pašto ženklus. 
Nuo šių metų pradžios iki birželio 30 
d. buvo paaukota 9,540 dol. Tuo metu 
susidarė dar dvi sumos išlaidų: 100 
dolerių vokams ir 150 dolerių rekla
mai Dainų šventės programoje. 2006 
m. birželio 30 dieną ižde buvo 
150,284 dol. 2005 m. rugpjūčio 11 d. 
komiteto pirmininkė R. Narušienė 
gavo pranešimą iš Floridos teismo, 
kad VR paramos komitetas JAV yra 
mirusios Onos White testamentinis 
įpėdinis. 2006 m. sausio mėnesį VR 
paramos komitetas gavo iš testamen
to vykdytojo Onos White brange
nybes. Padedant Violetai Špokaitei, 
šios brangenybės buvo nuvalytos, su
taisytos ir paruoštos pardavimui. 
Komitetas atsisakė brangenybes par
duoti juvelyrui, siūliusiam per daug 
mažą kainą, bet apsisprendė palik
tąsias brangenybes realizuoti per 
varžytines-aukcioną. Šiuo renginiu 
buvo siekiama sukurti įvykį, kuriame 
kiekvienas aukciono dalyvis, įsigijęs 
brangenybę varžytuvėse, džiaugtųsi 

Katedra ir Valdovų rūmai Vilniuje 2006-ųjų metų vasara. 
Jono Urbono nuotrauka. 

ne tik įsigytuoju brangiu papuošalu, 
bet ir savo asmenine parama atsta
tomiems Valdovų rūmams Lietuvoje. 
Mūsų spauda „Draugas" ir „Ame
rikos lietuvis" be užmokesčio rekla
mavo šias varžytines. Varžytinės įvy
ko 2006 m. balandžio 2 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonto apylinkės 
priežiūroje, padedant apylinkės val
dybai ir aktyviu, gerai organizuotu 
pirmininkės Irenos Vilimienės pa
ruošimu bei didele pagalba. Varžy
tines pravedė Violeta Špokaitė, kuri 
taip pat paruošė ir pačių brangenybių 
pristatymą visuomenei. Ruošiant 
varžytines talkino Valdovų rūmų 
paramos komiteto JAV narės Vaiva 
Ragauskaitė ir Violeta Rutkaus
kienė bei a.a. architekto Eduardo 
Skališiaus žmona Elena Skališienė, 
kuri kiekvienam varžytinių pirkėjui 
paruošė VR komiteto padėkos korte
lę. V Rutkauskienė paruošė parduo
damų brangenybių katalogėlį, kurį 
nemokamai galėjo gauti kiekvienas 
šio renginio dalyvis. Atmetus visas 
organizavimo ir parengimo išlaidas, 
varžytinių metu parduotų brangeny
bių suma sudarė 3,974.67 dol. - t.y. 
gryno pelno tris kartus daugiau, negu 
siūlė juvelyras. 

2006 m. liepos mėnesį testamen
to vykdytojas, nepardavęs Onos Whi-
te namų Venice, Floridoje, perdavė 
jos nekilnojamą turtą komitetui. Ko
mitetas dabar aktyviai bando šį namą 
parduoti. Užsilikusi neišmokėta kitų 
asmenų Onai White skola (apie 4,000 
dol.) mažomis dalimis mokama kas 
mėnesį, testamento vykdytojas taip 
pat jau perdavė VR komiteto žinion. 
Šių metų spalio mėnesį komitetas iš 
testamento vykdytojo turėtų perimti 
ir likusią piniginę sumą. 

Sį pavasarį gavome žinią iš 
Connecticut teismo, kad VR paramos 
komitetas JAV susilaukė dar vieno 
palikimo iš a.a. Juozo Pauliaus, kuris 
gyveno Waterbury, Connecticut. Savo 
testamente jis VR komitetui paliko 
5,000 dol. Šis palikimas VR paramos 
komitetui bus pervestas, pardavus 
mirusiojo nekilnojamąjį turtą. 

VR paramos komitetas JAV jau 
yra sulaukęs 8 garbės statytojų. Tai: 
Bruno Matelis, Lemontas (10,000 
dol. >; Kazys ir Genovaitė Trečiokai 
'5,000 dol.) 12/31/2003; Rasių šeima 
iš viso), Bostonas (10,000 dol.); Ra

munė ir Gintautas Vitkai, CA, 
10 25/05 (4,000 dol.); Irenos ir Juozo 
Ruseckų šeima. CA, 11/4/05 (3,600 
dol.); Jono ir Marijos Galėjų šeima -

12/05 (5,000 dol.); Emilija Grušaitė -
Ciakienė, 2006 m. (3,800 dol.) ir Ona 
White 4/24/06 (3,975 dol.). 

Buvo priimta daug rezoliucijų, 
remiančių šio komiteto veiklą. 2005 
m. spalio 28 d. Vilniuje Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV LB komisi
ja priėmė rezoliuciją dėl Valdovų 
rūmų paskirties. Išklausius įvairių 
atsakingų asmenų Lietuvoje ir Re
ginos Narušienės, šio komiteto pirmi
ninkės, pasisakymus, rezoliucijoje 
buvo pageidaujama, kad rengiamame 
Valdovų rūmų interjero ir ekspozici
jos projekte atskiroje menėje būtų 
pristatytos sukilėlių, tremtinių, par
tizanų ir užsienio lietuvių indėlis į 
mūsų tautos istoriją, kultūrą, Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimą ir 
valstybingumo įtvirtinimą. Taip pat 
buvo pasiūlyta Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijai įtraukti vieną 
JAV LB paskirtą atstovą dalyvauti 
koordinacinės komisijos sudėtyje. 

2006 m. birželio 26-30 d.d. Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, vy
kusiame posėdyje LR Seimo ir JAV 
LB komisija, išklausiusi pranešėjų 
Lietuvoje bei Valdovų rūmų paramos 
komiteto JAV pirmininkės Reginos 
Narušienės, kitų JAV VR paramos 
komiteto narių pasisakymus, kon
statavo, kad Lietuvoje atsakingi pa
reigūnai ir VR statytojai visiškai 
neatsižvelgė į praeitų metų, 2005 m. 
spalio 28 d. rezoliucijoje išdėstytus 
pasiūlymus. Todėl Lemonte posėdžia
vusi komisija pakartojo ankstesnio
sios rezoliucijos nuostatas naujoje, 
2006 m. liepos 1-2 d.d. rezoliucijoje, 
kurioje raginama kuo skubiau patvir
tinti Valdovų rūmų menių paskirties 
projektą, užtikrinant, kad ekspozici
jose būtų išsamiai pristatyta Lietuvos 
tūkstančio metų istorija, įtraukiant 
užsienio lietuvių indėlį į tautos kul
tūrą, nepriklausomybės atkūrimą ir 
valstybingumo įtvirtinimą. VR para
mos komiteto JAV iniciatyva, pasire
miant Violetos Rutkauskienės pasiū
lymu ir išsakyta idėja, posėdžiavusi 
komisija šioje rezoliucijoje prašo Lie
tuvos Vyriausybę kreiptis į kitų šalių 
ir valstybių vadovus bei monarchus 
dėl Lietuvos meno ir istorijos verty
bių sugrąžinimo Lietuvai. Taip pat 
raginama į Valdovų rūmų interjero 
atkūrimo darbus kuo aktyviau įtraukti 
Lietuvos menininkus, amatininkus, 
gebančius sukurti kokybiškas VR 
buvusių autentiškų kūrinių kopijas, 
jeigu neįmanoma į Lietuvą susigrą
žinti originalų. Nukelta i 5 psl. 
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Atkelta is 4 psl. 
Valdovų rūmų paramos komiteto 

JAV pirmininkė R. Narušienė dalyva
vo Vilniuje 2006 m. balandžio 25 d. 
Valdovų rūmų paramos fondo stei
gėjų metiniame susirinkime, kuriame 
steigėjai parėmė užsienio lietuvių 
valstybingumo menės įruošimą rū
muose. 

Taip pat 2006 m. rugpjūčio 9 d. 
Vilniuje Valdovų rūmų paramos ko
miteto JAV pirmininkė vėl pristatė 
Valdovų rūmų temą Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės XII seime, kuris 
priėmė rezoliuciją, skatinančią, kad 
Valdovų rūmų menių puošyba ir eks
pozicijos supažindintų lankytojus su 
Lietuvos valstybės istorija iki šių lai
kų ir pristatytų įvykius, organizacijas 
bei asmenis, susijusius su visom ša
limis, padėjusiomis Lietuvos valsty
bei atkurti ir įtvirtinti jos nepriklau
somybę. 

2005 m. Valdovų rūmų paramos 
komitetas JAV sukūrė JAV lietuvių 
menės Valdovų rūmuose koncepciją, 
kuri buvo mūsų pirmininkės pris
tatyta Lietuvoje 2005 m. liepos mė
nesį. Ši koncepcija buvo atspausdinta 
mūsų spaudoje ir pateikta XVII 
Tarybai. Šios menės įrengimui Val
dovų rūmuose taip pat pritarė JAV 
LB XVII Taryba. Po šios koncepcijos 
sukūrimo buvo išdirbtas pradinis me
nės įrengimo planas, kuris buvo įteik
tas rengėjams Lietuvoje šių metų ba
landžio mėnesį. Dėkojame šios kon

cepcijos kūrėjai Violetai Rutkaus
kienei už jos darbštumą ir pasiry
žimą. Apgailestaujame, kad vienas 
šios komisijos narys, a.a. architektas 
Eduardas R. Skališius, mirė šį pa
vasarį. 

2005 m. spalio 24 d. šio komiteto 
pirmininkė Lietuvoje susitiko su Kul
tūros ministru Vladimiru Prudniko
vu aptarti mūsų projektą. Tų pačių 
metų lapkričio 26 d. Valdovų rūmų 
paramos komitetas JAV susitiko su 
buvusiu Kultūros viceministru Faus
tu Latėnu Lemonte (F. Latėnas dabar 
yra naujo premjero G. Kirkilo patarė
jas kultūros reikalams). F. Latėnas 
domėjosi komiteto veikla, o vėliau 
vyko atviros ir net karštos diskusijos 
VR paramos komiteto JAV posėdyje 
Lemonte praėjusių metų lapkrityje. 

Valdovų rūmų atkūrimas vyksta 
sparčiai. Žvelgiant iš Katedros aikš
tės, matyti beveik jau pabaigtas ir 
ištinkuotas pietų korpusas. Dabar 
jau akivaizdu, kad Valdovų rūmai su
darys gražų spalvinį ansamblį su ka
tedra. Beveik pabaigtas yra jau ir va
karų korpusas, kuris glaudžiasi prie 
Katedros. Rytų korpuse dar reikia 
nuspręsti, ką daryti su Schlosbergo 
pastatu, kuris ten vos stovi. Šiaurės 
korpusas, kuriame bus įrengta teat
rinių ir koncertinių renginių salės su 
autonominiu įėjimu, bus atstatomos 
vėliausiai, kai jau nebereikės statybų 
technikos vežti į kiemą. Rytų korpuse 
pirmame ir antrame aukšte, visose 

keturiose menėse, jau yra suręsti go
tikos skliautai. Kartu dar yra svars
tomas ir interjerų projektas, kuris 
susidaro iš architektūrinės ir mobi
liosios dalių. Yra nuspręsta po Valdo
vų rūmų kiemu įrengti lankytojų 
priėmimo ir paskirstymo terminalą, 
kuriame tilptų rūbinės, kasos, suve
nyrų parduotuvė ir auditorija. Lan
kytojai, atėję į Valdovu rūmus, pir
miausia pateks į terminalą ir tada 
galės rinktis iš keturių pagrindinių 
numatomų maršrutų, kurie maždaug 
sutampa su keturiais rūmų korpu
sais. Visus korpusus planuojama at
statyti iki 2008-ųjų metų ir tada pra
dėti interjerų įrengimo darbus. VR 
paramos komitetas JAY matydamas, 
kad Lietuvoje už interjero įrengimą 
atsakingi pareigūnai nededa užten
kamai pastangų susigrąžinti išgrob
styto ir po pasaulį pasklidusio Lietu
vos Valdovų rūmų turto, meno ir isto
rinių vertybių, neseniai įkūrė atskirą 
komisiją, kuri renka informaciją apie 
prarastąsias VR vertybes ir dės visas 
pastangas pateikti šią rastą informa
ciją Lietuvai, kad šios vertybės kuo 
greičiau būtų grąžintos Lietuvai. 

Valdovų rūmų atidarymas įvyks 
2009-ųjų metų liepos 6 d. 

Lauksime Jūsų visų aukų ir pa
rėmimo. 

Regina Narušienė 
Valdovų rūmų paramos komiteto 

JAV pirmininkė 

Margumynai 

BAIME VERČIA 
PROTAUTI 

Žmogui išsigandus, išmuša šaltas 
prakaitas. Poodinės liaukos išskiria 
chemines medžiagas, kurios yra tarsi 
savotiškas pavojaus signalas, priver
čiantis žmogų logiškiau protauti. Tai 
pastebėjo amerikiečių mokslininkai, 
atlikę įdomų eksperimentą. 

Grupei žmonių buvo rodomi 
siaubo filmai ir karo dokumentika. 
Kino seanso metu mokslininkai ste
bėjo savanorių elgesį ir rinko pra
kaito pavyzdžius. Peržiūrai pasibai
gus savanorių laukė patikrinimai 
intelektui nustatyti su prakaito kva
pų „kolekcija". Užuodę „baimės kva
pą", į egzamino klausimus teisingai 
atsakė 85 proc. apklaustųjų. Neutra
lūs kvapai nebuvo tokie efektyvūs -
teisingai į klausimus atsakė tik 50 
proc. apklaustųjų. Be to, eksperimen
to dalyviams buvo pasiūlyta rasti 
išeitį iš sveikatai ir gyvybei pavojingų 
situacijų. „Baimės kvapas" privers
davo juos būti atsargesniais, bet 
kartu ieškoti įvairių .išsigelbėjimo 
būdų. 

BNS 

Tone, apsimetusi, kad to nepastebėjo, kalbino: 
— Puikus oras, tiesa? 
— Taip, tai reta mūsuose. Auksinės vasaros 

dienelės... — nenorom atsakė Faina ir nutilo. 
Tone nė nebandė tylėti, toliau šnekino: 
— Esant tokiam puikiam orui, būtų nusikalti

mas sėdėti blokiniame name tarp keturių sienų. 
— Žiemą prisisėdime, — pasyviai ištarė Faina 

ir nuleido akis žemyn, ant dobiliuko žiedo čirpeno 
griežlė, patylėjusi pridūrė. — Vasara trumpa, 
reikia išnaudoti saulėtas dienas. 

— Vakar Alę palaidojo, — prašneko Tone. — 
Kaimynai pasakojo, kad Marekas ją dažnai per 
galvą kumščiu daužė ir atmušė smegenis. 

— Girdėjau ir apgailestauju... — atsiduso 
Faina. 

Tonės name pirmoje laiptinėje, pirmame 
aukšte gyveno girtuoklių Milevičių šeima, abu su
tuoktiniai gėrė ir jų paaugę vaikai tuo pačiu keliu 
nuėjo. Tėvas, susirgęs baltlige, pasikorė kieme ant 
klevo šakos, o vyriausią sūnų girti draugai nužudė. 
Neilgai gyveno ir motina, po sūnaus laidotuvių ir ji 
mirė. Jaunesnysis sūnus Marekas išgerdavo, bet 
saikingai, visgi turėjo pažeistą psichiką nuo gimi
mo, buvo nepastovios nuotaikos žmogus, momen
tais net žiaurus ir Faina, jų šeimoje gyvenusi trejus 
metus, su maža dukrele išėjo. 

Tai buvo prieš dvidešimt penkerius metus. 
Tone tą šeimą gerai pažinojo ir Mareko žmo

ną Aliną, kurią kaimynai maloniai vadino Alia. 
Tone ne šiaip sau Fainai priminė Alės tragišką 

mirtį. Ji norėjo pamatyti, kaip Faina sureaguos iš
girdusi šią žinią, bet Faina atrodė rami, susimąs
čiusi žiūrėjo į pušyną ir tylėjo. Tone jautė, kad Fai
na slapčia širdyje džiaugėsi laiku pabėgusi nuo to 
šizofreniko, nes, kaip dabar visiems tapo aišku, ir 
Fainos likimas nebūtų buvęs geresnis už velionės 
Alės likimą. 

Tone, būdama smalsi moteris, norėjo kai ką 
daugiau sužinoti apie Fainos vaikus ir paklausė: 

— Kur dukra dirba? 
— Dabar visų gyvenimas apsivertė aukštyn 

kojomis. Kas kur dirba, sunku susigaudyti ir su
prasti. Aš pati tiksliai nežinau, kur mano dukra 
dirba, ji sakė kažkokioje firmoje, — gudraudama 
atsakė Faina. 

Pašnekesys nesirišo ir Tone supratusi, kad jos 
pažįstamoji nenori leistis į atvirą pokalbį, nutilo, 
daugiau nieko neklausinėjo, žvilgsnį nukreipusi į 
šalį, klausėsi paukštelių čiulbesio. Nekalbėjo ir 
Faina. Abiem moterims tyla tapo slogi. Pušynas 
ošė, nuo upes pūstelėjo gaivus vėjelis, žolėje čirpeno 
žiogai. Vasarėlė alsavo šiluma, žiedų kvapais, sau-

NESUVALDYSI 
LIKIMO, KAIP VĖJO... 

Apsakymas 

ONA MATU1ZA1TĖ 
Nr. 2 

lėtos dienelės džiugino gamtą ir žmones, bet kodėl 
taip neramu abiejų moterų sieloje? 

Tone atsistojo ir pasakė: 
— Karšta. Neištversiu ilgiau ant saulės. Einu į 

pavėsį, — pasiėmė krepšį su daiktais ir nuėjo į 
krūmų pavėsį. 

Faina palydėjo ją kritišku žvilgsniu. Tone jau
nystėje buvo liekna, graži moteris, nors ir 

dabar nestokojo buvusio grožio, tačiau labai pasto
rėjo, tapo panaši į statinę. Tone su vyru inžinieriu
mi ir sūnumi gyveno kaimynystėje, tame pačiame 
name, kuriame Faina gyveno su Mareku. Faina 
žinojo, kad Tone po vyro mirties pusmetį gydėsi psi
chiatrinėje ligoninėje ir šiuo metu dar vartoja kaž
kokias nuo nervų tabletes, nuo kurių jos kūnas 
pučiasi į visas puses. 

Fainos mintys nuskriejo į tolimą praeitį. Pri
siminė Mareką, pirmąją meilę. Jiedu susipažino 
šokiuose. Marekas, prieš savaitę sugrįžęs iš armi
jos, į šokius atėjo apsivilkęs vyresnio brolio pa
nešiotu kostiumu. Faina tai iš karto pastebėjo, nes 
švarkas jam buvo per pečius platokas. Jaunuolis, 
susižavėjęs juodbruve mergina, elgėsi kaip tikras 
riteris, buvo mandagus ir elegantiškas, nors be 
rublio kišenėje. Jie šoko visą vakarą ir po šokių jis 
merginą palydėjo namo. Labai gražiai mergino: į 
pasimatymus ateidavo su gėlėmis, visada ją pirma 
savęs praleisdavo, eidamas į kambarį, ar lipant į 
troleibusą ar autobusą. Visos draugės Fainai pavy
dėjo. Praėjus metams po vedybų Marekas, šeimos 
nelaimei, pasikeitė, tapo irzlus, visa kuo nepaten
kintas, sugrįžęs iš darbo buvo nekalbus, blaškėsi po 
kambarį, kojomis spardydamas baldus, kėdes, vai
ko žaislus, be priežasties prie žmonos kabinėjosi, 
stumdydavosi. 

Jauna šeima gyveno kartu su išgeriančiais tė
vais, todėl Faina bijojo pakelti balsą, duoti vyrui 
atkirtį. Kentėjo, kol galiausiai nusprendė išeiti, nors 
tam ryžtis buvo nelengva su mažu vaiku ant rankų. 

O prieš dvi savaites Marekas vakare paskam

bino, abu pasikalbėjo. Jis pasiskundė, kad jį velio
nis tėvas sapne dažnai persekioja ir kviečia kartu 
su Faina jį aplankyti. Faina, apimta negero jaus
mo, jį išklausė, bet praktinio patarimo jam suteikti 
nesugebėjo, nes pati nežinojo, ką tokiais atvejais 
daryti. Atsisveikino ir atsigulė miegoti. Vidurnaktį 
ją pažadino telefono skambutis. Pažvelgė į elek
troninį laikrodį, buvo antra valanda nakties. Ne
norom, mieguista pakėlė ragelį. 

— Laba naktis! — išgirdo ji Mareko žvalų balsą 
ir staiga kvailai klausė. — Kaip parvykai namo? 

— Atsipeikėk! — sušuko susierzinus Faina. — 
Mudu nebuvome susitikę. 

— O man pasirodė, kad tu buvai pas mus sve
čiuose ir išvažiavai namo vėlai naktį viena... — 
atsakė jis sutrikęs, patylėjo ir nuliūdęs prisipažino. 
— Mano makaulė jau streikuoja. 

— Tau reikia gydytis! Man daugiau neskam
bink, supratai? — piktai užbaigė pokalbį Faina ir 
metė ragelį. 

Sunkiai alsuodama atsigulė ir pamąstė: „Jis 
arti išprotėjimo..." 

Faina dabar prisiminus tą naktinį pasišne
kėjimą su Mareku, nemaloniai nusiteikus pasi
purtė. Žiūrėdama į žydrą dangų, pamąstė: „Nieko 
nuostabaus, kad retkarčiais susitinkame su Ma
reku, juk gyvename viename ir tame pačiame se
namiesčio rajone". 

Tone neilgai pasėdėjusi pavėsyje susiruošė na
mo, juolab, kad už dviejų valandų jai reikėjo 

būti darbe. Sėdo į troleibusą ir su dviem persėdi
mais iš paplūdimio parsidangino namo gerokai 
salės išsekinta ir pavargusi, bet, laimei, jos darbas 
restoranėlyje „Žiogas" buvo lengvas. Tone sėdėjo 
mažoje rūbinėje, kur ant staliuko stovėjo spalvoto 
vaizdo televizorius, todėl turėjo progos darbe pail
sėti, žiūrėdama televizijos visas programas. 

Senamiesčio pakraštyje, dviejų gatvių — py
limo ir Naugarduko (šalia Gastronomo) — susikir
timo kampe, buvusiame sodelyje, kur dar tarybi
niais laikais buvo pastatytas apvalus vienaaukštis 
pastatėlis su stiklinėmis sienomis. Tame stiklinia
me pastate buvo prekiaujama gėlėmis. O dar prieš 
tai, kai to stiklinio „akvariumo" nebuvo, šiame so
delyje penkiasdešimtųjų-šešiasdešimtųjų metų 
jaunimas skirdavo pasimatymus. Su šiuo sodeliu ir 
Tone rišo romantiniai prisiminimai, ji su savo bū
simu vyru čia susitikinėjo. Jiedu ant suoliuko sėdė
davo apsikabinę iki aušros. Po privatizacijos gelių 
parduotuve virto pasilinksminimo vieta. Šio gra
žaus ir jaukaus pastatėlio savininku tapo jaunas 
vyras, buvęs saugumo darbuotojas Markas ir jo da
lininkai — Julius ir Sergejus. Bus daugiau. 
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Premija už f i lmą apie g a m t ą Ar saugu Lietuvoje saugumui? 

Režisierius bei operatorius Vytas Jankevičius. Martyno Vidzbelio nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (ELTA) — 
Tradicinė Petro Abukevičiaus premi
ja už geriausią metų filmą apie 
Lietuvos gamtą paskirta žinomam 
dokumentinių filmų gamtos temati
ka autoriui, kūrybinės grupės „Gam
toje" vadovui Vytui Jankevičiui už fil
mą ,,Naujam gyvenimui prikeltas". 
Penktadienį laureatas pagerbtas Lie
tuvos radijo ir televizijos klube. 

Pasak vertinimo komisijos nario, 
gamtininko, Aplinkos ministerijos 
Biologinės įvairovės skyriaus vedėjo 
Selemono Paltanavičiaus, 5,000 litų 
premija apdovanotas V Jankevičiaus 

dokumentinis pasakojimas apie at
sikuriančią gamtą išeksploatuotame 
Novaraisčio durpyne — tai savotiška 
gamtosauginė studija, patraukliai 
„parašyta" kino kalba. 

Novaraistj Šakių urėdijos miš
kuose Vytas Jankevičius atrado prieš 
dešimt metų, kai čia tik buvo pradėta 
tvarkyti ornitologiniu draustiniu pa
skelbta teritorija — užtvenkta upelio 
ištaka, grioviai. Ir visą dešimtmetį 
tarsi metraštininkas su kamera ste
bėjo, kaip regione, kuriame nėra nė 
vieno ežero, vis didėjantis vandens 
telkinys tapo gyvybės lopšiu. 

Vilniuje vėl išniekintos žydų kapinės 
Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) — 

Vandalai nuniokojo žydų kapines prie 
Sudervės kelio Vilniuje. 

Policijos pareigūnai nustatė, jog 
nuversta 18 paminklų, dar du ant
kapiai įtrūko, išverstas vienas kapo 
bortelis. 

Vilniaus miesto vyriausiojo poli
cijos komisariato Viešųjų ryšių pos
kyrio viršininkas Marius Naruševi
čius sakė, kad pranešimą apie įvykį 
policija gavo ketvirtadienį maždaug 
pusę dešimtos ryte. Apie nusikaltimą 

pranešė kapinių sargas. 
Įvykiui tirti sudaryta Vilniaus 

apylinkės prokuratūros darbuotojų, 
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos 
komisariato bei Vilniaus miesto vy
riausiojo policijos komisariato .Nusi
kaltimų tyrimo tarnybos bei sostinės 
7-ojo policijos komisariato ikiteismi
nio tyrimo grupė. 

Dėl kapų išniekinimo pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Tose pačiose kapinėse birželio 
pabaigoje išvartyti 22 paminklai. 

JAV lėšomis įrengtas t reniruokl is 
Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) — 

Lietuvos kariuomenės generolo Adol
fo Ramanausko kovinio rengimo cen
tre Nemenčinėje įrengtas taktikos 
mokymo simuliatorius. 

Treniruoklis įrengtas JAV užsie
nio ginkluotųjų pajėgų finansavimo 
programos (angį. Foreign Military Fi-
nancing; FMF) lėšomis. Kariuome
nės duomenimis, treniruoklis ir jo 
įrengimas kainavo maždaug 0.5 mln. 
litų. 

„Kaip kariuomenes vadas jau
čiuosi išdidžiai, nes moderniausias 

* IPC (Tarptautinio parolim-
pinio komiteto) neįgaliųjų pla
netos lengvosios atletikos čem
pionate Olandijoje aukso medalį 
moterų (F35/36/38 grupės) disko me
time iškovojo Aldona Grigaliūnienė. 
Jos rezultatas — 31.63 m — naujas 
šios grupės pasaulio rekordas. Si
dabro medalį rutulio stūmime iš
kovojo Dangutė Skėrienė (10.98 m), 
pralairrjėjusi tik čempione tapusiai 
planetos rekordininkei baltarusei Ta
mara Sivakova (13.06). 

* Lenkijoje vykus iame pusės 
m a r a t o n o bėgime ketvirtą vietą 
u / e m c Alfonsas Kazlauskas , dis-

Atkelta iš 1 psl. 
tokia komisija jokios „tiesos" nesuras 
ir į jokius klausimus atsakymų ne
duos. Dalis Seimo keliamų klausimų 
iš principo neatsakomi. Valstybės 
saugumo departamento vadovas ne
privalo Seimui motyvuoti savo spren
dimų dėl personalo. Tiesą sakant, ne
privalo to daryti jokio departamento 
vadovas. Tai nėra politinis klausi
mas, tad ir reguliuojamas jis ne Sei
mo nuožiūra, o įstaigos vidaus tvar
kos, teisės kodeksų ir pan. principais. 

Žinoma, kokį nors paaiškinimą 
departamento vadovas pateiks - kad 
ir tokį: keitėsi vadovybė, todėl, sie
kiant efektyviau bendradarbiauti, te
ko keisti ir kai kuriuos vadovaujan
čius asmenis ar kolektyvo vadovus. 
Kas tai galėtų paneigti? 

Dar keistesnė viltis išsiaiškinti 
„slaptuosius" motyvus. Neįsivaiz
duoju sveikapročio Seimo nario, besi
tikinčio, kad į komisijos posėdį pa
kviestas Albinas Januška pareikš: 
„Taip, toks ir toks asmuo trukdė to
kio ir tokio verslo interesams, todėl 
liepiau Pociui jį išsiųsti į Gardiną, o 

\ mainais pažadėjau VSD vadui nieka
da nepriminti, jog šis buvęs KGB re-
zervininkas". 

Galiausiai visai nesuvokiama, ką 
Seimas nuveiks tirdamas žūties ap
linkybes: taip ir regėti, kaip Vydas 

; Gedvilas, Rasa Juknevičienė ir Julius 
Veselka vietoj prokurorų studijuoja 

: dokumentus, svarsto įkalčius, po
ėmius ir t. t. 

Ko gero, tikslai Seime yra kiti -
kiekvieno kitokie. Kai kam tikslas -
įkelti, kaip ta pasakos lapė, bent uo
degą į VSD vežimaitį. Tai labiausiai 
rūpėtų „darbiečiams" ir paksinin-
kams. Konservatoriai turbūt tiesiog 
įkliuvo į netyčia prof. Landsbergio ra-

pasaulyje taktinis treniruoklis karių 
parengimą iškelia į aukščiausią lyg
menį. Esu įsitikinęs, kad šis taktinis 
treniruoklis nestovės nenaudojamas. 
Jau dabar eilėje stovi daliniai, lau
kiantys galimybės juo naudotis ir ge
rinti savo profesionalumą", — tre
niruoklio atidarymo ceremonijos me
tu sakė kariuomenės vadas generolas 
majoras Valdas Tutkus. 

Renginyje taip pat dalyvavo JAV 
ambasadorius Lietuvoje John Cloud, 
krašto apsaugos viceministras Anta
nas Valys. 

tanciją įveikęs per 1 valandą 16 mi
nučių bei 8 sekundes. Šešioliktas 
tarp 164 distanciją baigusių dalyvių 
finišavo Saulius Janonis (1:23:28), 
aštuonioliktas — Almiras Kavaliaus
kas (1:24:02). 

* Martinikos saloje pasiren
gimą pasaulio moterų krepšinio 
čempionatui Brazilijoje (rugsėjo 
12-23 d.) baigianti Lietuvos rinktinė 
trečiadienį pirmąsias kontrolines 
rungtynes 56:70 pralaimėjo Prancū
zijos komandai. 22 taškus į varžovių 
krepšį įmetė Eglė Sulčiūtė, 12 — 
Sandra Valužytė, po 6 — Lina Braz
deikytė ir Rima Valentienė. 

dikalių pasisakymų paspęstus tinklus 
- po to tiesiog sunku buvo visai tylėti. 

Mįslingiausias čia socialliberalų 
vaidmuo. Dabar viskuo įtarinėjamas 
ir net kaltinamas Albinas Januška il
gai buvo art imas užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio bendradarbis. 
URM laimėjimus ir kryptį sociallibe
ralai mielai prisiimdavo sau. Tuo tar
pu manding pirmi kaltinimai Januš
kai nuskambėjo iš lūpų, visai nese
niai barusių konservatorius, kurie 
„valstybininką" Artūrą Paulauską 
„išmetę" iš Seimo pirmininkų. 

Seimas kunkuliuoja, žiniasklaida 
lieja informacinį triukšmą - apie bu
vusį ar nebuvusį Pociūno girtumą, 
„labai artimą" moterį ir jos paltus, 
saugotus bute Gardine. VSD pareigū
nai ginasi taip naiviai, kad atrodo vie
ninteliai Lietuvoje nėra girdėję apie 
viešųjų ryšių egzistavimą, o kažkur 
vyksta kažkas, ko nepajėgia suvokti 
nei Seimo nariai, nei VSD agentai, 
nei žurnalistai. 

„Kam tai naudinga?" - priimta 
klausti tokiais atvejais. Kas išdrįs 
apie tai kelti bent hipotezes? Žmogus, 
kuriam derėtų šį klausimą šiandien 
iškelti garsiai, o gal ir bent hipotetiš-
kai atsakyti, yra premjeras. J is mąs
liai tyli. Lengviau atsakyti, kam tai, 
kas vyksta bent jau paviršiuje, la
biausiai nenaudinga - Valstybės sau
gumo departamentui. Gal šitai pripa
žinus lengviau ir rasti, kam iš šios si
tuacijos bus didžiausia nauda? 

Atsakingai mąstantys politikai 
turėtų atvirai susirūpinti paties sau
gumo saugumu. Net ir tokio, koks jis 
yra - su visomis vidaus bėdomis ir 
trūkumais. Antraip nežinia, kas pa
sirūpins valstybės saugumu, kai vėl 
iškils reikalas. 

Alfa.lt 

Konservatoriai dėl posto „nesiplėšys / / 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) — 
Opoziciniai konservatoriai nesiruošia 
įsikabinę laikytis Seimo opozicijos 
vadovo posto, kurį šiuo metu užima 
jų pirmininkas Andrius Kubilius. 

„Su liberalais šiandieninėmis są
lygomis neužtenka balsų, kad turėtu
mėme opozicijos vadovo postą, ar li
kusios frakcijos susitars tarpusavyje 
ir tokiu atveju galės paskelbti savo 
opozicijos vadovą, čia jų reikia klaus
ti. Mes dėl šio posto nebėgiosim, ne-
lakstysim ir neieškosim tų penkių ar 
šešių balsų, kurių trūksta", — sakė 
A. Kubilius. 

Pagal Seimo statutą, jeigu opozi

cinė frakcija ar jų koalicija turi dau
giau kaip pusę mažumai priklausan
čių parlamentarų, frakcijos vadovas 
tampa opozicijos vadovu. 

Seimo opozicijos vadovo postą tu
rintys konservatoriai su opozicijos 
koalicijoje esančiais liberalais parla
mente turi 37 vietas. Valdantiesiems 
nepriklauso 86 parlamentarai. 

Situacija paradoksali tuo, kad 
Seimo statutas iš viso nenumato to
kios galimybės, kad Seimo opozicija 
gali turėti daugumą balsų, tad ir opo
zicijos vadovu negali būti daugumos, 
kurią šiuo metu sudaro opozicija, ats
tovas. 

Lietuviai — v ien i darbščiausių 
Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) — 

Nors darbo užmokestis Lietuvoje yra 
bene kukliausias Europos Sąjungoje 
(ES), tačiau darbo valandų skaičius 
per metus — vienas didžiausių. 

Europos darbo santykių stebėji
mo organizacija paskelbė, kad ES 
daugiausia valandų per metus dirba 
Latvijos, Lietuvos, Estijos, Slovė
nijos, Vengrijos ir Lenkijos gyvento
jai. Trumpiausiai dirba Prancūzijos, 
Danijos bei Vokietijos gyventojai, ra
šo dienraštis „Lietuvos rytas". 

Remiantis šiuo tyrimu, ES naujo
kių gyventojai dirba 6 proc. ilgiau nei 
sąjungos senbuvių žmonės. 

Iš 15 senųjų ES narių tik Graiki
jos ir Airijos gyventojai dirba maž
daug tiek pat, kiek ir Sąjungos naujo
kai. Airijos ekonomika yra tarp spar
čiausiai augančių — pagal bendrąjį 
vidaus produktą ši šalis užima an
trąją vietą. Graikijos ekonomika tarp 

ES senbuvių yra priešpaskutinė. 
Iš ES naujokių mažiau dirba Kip

ro ir Čekijos gyventojai — jų darbo 
valandų vidurkis panašus į senbuvių 
duomenis. 

Ilgiausiai Europoje atostogauja 
darbuotojai Švedijoje — 33 dienas per 
metus. Trumpiausios atostogos — 
Kipre ir Slovėnijoje. Šiose šalyse atos
togos t runka vidutiniškai 20 dienų. 
Graikai atostogauja 23 dienas, bulga
rai — 22, slovakai — 21.3 dienos. 

Darbuotojai Austrijoje, Čekijoje, 
Suomijoje ir Prancūzijoje atostogauja 
25 dienas per metus. Tuo tarpu danai 
ir vokiečiai ilsisi savaite ilgiau. 

Pasak Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos valstybės sekreto
riaus Rimanto Kairelio, naujosiose 
ES narėse atlyginimai yra kelis kar
tus mažesni nei ES senbuvėse, todėl 
visiškai suprantama, kad lietuviai 
nori užsidirbti daugiau. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

G. W. Bush pripažino, kad 
buvo laikomi už JAV ribų 

George W. Bush spaudos konferencijos metu. AP nuotr. 

Washington, DC, rugsėjo 7 d. 
(„Reuters'VBNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush pirmą kartą pripaži
no, kad kai kuriuos asmenis, įtaria
mus teroristine veikla, Centrinė žval
gybos valdyba (CŽV) laikė už JAV ri
bų. 

Nepatvirtinti gandai, kad už JAV 
ribų yra slaptų CŽV kalėjimų, konk
rečiai — kai kuriose Europos šalyse, 
anksčiau sukėlė tarptautinj skandalą 
ir griežtą JAV administracijos kriti
ką. 

JAV prezidentas pranešė, kad 14 
juose laikomų kalinių, kurie Įtariami 
susiję su teroristine veikla, buvo iš
siųsti į sulaikymo centrą Amerikos 
Guantanamo bazėje Kuboje. 

Keturiolika G. W. Bush minėtų 
žmonių bus teisiami, tarp jų — Kha-
lid Sheikh Mohammed, kuris laiko
mas vienu 2001 metų rugsėjo 11-
osios išpuolių New York organizato
rių. 

Prezidentas G. W. Bush sakė, kad 
Įtariamųjų tardymai, kuriuos atlieka 
CZy turi didelę reikšmę kovojant su 
terorizmu ir padeda sučiupti kitus 
kovotojus. 

„Mūsų saugumas priklauso nuo 
tokios informacijos gavimo", — sakė 
G. W. Bush. 

Kreipdamasis per televiziją ir 
kalbėdamas esant 2001 metų rugsėjo 
11-osios išpuolio aukų giminaičiams 
G. W. Bush pažymėjo, kad CŽV ran
kose jau nebeliko nė vieno Įtariamojo 
terorizmu. 

Prezidentas sakė pranešęs apie 
CZV kalėjimus todėl, kad areštuo
tųjų, kurie ten buvo laikomi, tardy
mas baigtas. Kita priežastis ta, kad 
JAV Aukščiausiasis Teismas uždrau
dė kariniams tribunolams nagrinėti 
Įtariamųjų terorizmu bylas. 

Jis pridūrė, kad pagal CŽV turėtą 
programą buvo apklausti keli žmo
nės. Įtariami sąsajomis su rugsėjo 11-
osios išpuoliais, eskadrinio mininin
ko ,,Cole" susprogdinimu Jemene 
2000 metais, taip pat bombų susprog
dinimu prie JAV ambasadų Kenijoje 
ir Tanzanijoje 1998 metais. 

G. W. Bush papasakojo, kaip vie
no iš pagrindinių sulaikytųjų — Abu 
Zubeida tardymai padėjo sučiupti 
Ramzi Binalshibh, o vėliau — ir mi
nėtą Kh. Sh. Mohammed. 

N. Kampusch: niekada nepraradau 
vilties pabėgti 

Viena, rugsėjo 7 d. (,,Reu-
ters'VBNS) — Austrijoje pagrobta ir 
aštuonerius metus nelaisvėje laikyta 
mergina trečiadieni teigė niekada ne
praradusi vilties pabėgti, tačiau bijo
jusi, kad pabėgimas išprovokuos jos 
pagrobėją nužudyti ją ir kitus žmo
nes. 

Pirmą kartą nuo tada, kai prieš 
dvi savaites ištrūko iš nelaisvės, 18 
metų Natascha Kampusch pasakojo 
apie vienatvės, alkio ir kančių metus, 
praleistus belangiame kambarėlyje 
Įrengtame po Wolfgang Priklopil na
mų Vienoje garažu. 

„Pažadėjau sau, kad užaugusi ir 
sustiprėjusi vieną dieną pabėgsiu", — 
sakė N. Kampusch per pirmąjj inter
viu televizijai. Ji atrodė pažeidžiama, 
bet nepaisant išgyvenimų ir žiniask-
laidos dėmesio, buvo rami ir pasiti
kinti savimi. 

„Susitariau su savimi, kad būsi
moji Natascha sugris išvaduoti tos 
mažos 12 metų mergaitės", — Austri-

EUROPA 

TALINAS 
JAV prezidentas George W. Bush 

lapkritį aplankys Estiją, pranešė Es
tijos užsienio reikalų ministras Urm 
Paet. G. W. Bush vizitas Įvyks lapkri
čio 28-ąją — tą dieną 1918 metais 
prasidėjo estų Išsivadavimo karas. G. 
W. Bush taps pirmuoju JAV vadovu 
apsilankiusiu Estijoje. Estijos prezi
dento sekretorius spaudai pranešė, 
kad G. W. Bush atvyks su vizitu Esti
jos valstybės vadovo Arnold Ruutel 
kvietimu. 

BRIUSELIS 
Viena Vokietijos mėsos didmeni-

! ninkė teikė supuvusią mėsą šalyje ir 
dar aštuonioms Europos Sąjungos 
(ES) šalims, pareiškė Europos Komi
sija (EK), gavusi atitinkamą praneši
mą iš praėjusią savaitę pasibaigusio 
galiojimo produktus aptikusių Vokie
tijos tarnybų. Be Vokietijos mėsa bu
vo gabenama Į Austriją, Prancūziją, 
Belgiją, Čekiją, Daniją, Italiją, Liuk
semburgą ir Nyderlandus. Nacionali
nėms institucijoms jau buvo pranešta 
apie produktus. Pasak atstovo, dabar 
institucijos privalės susekti produk-

: tus ir išimti juos iš apyvartos, jei pa
sitvirtins, kad jie yra netinkami var
toti. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Praėjus penkeriems metams nuo 

rugsėjo 11-osios teroristinių atakų, 
du trečdaliai New York gyventojų vis 
dar „labai būgštauja", kad prieš did
miesti S a n būti surengti kiti išpuo
liai, rodo „The New York Ti-
mes'VCBS News apklausos rezulta
tai. 69 proc. apklaustų niujorkiečių 
sakė, jog „labai nerimauja" dėl kitos 
atakos. Tai tik keliais procentais ma
žiau negu 2001 metų spali, kai tokių 
niujorkiečių buvo 74 proc, prane
šime pažymi „The New York Times". 
Iš 838 apklaustų suaugusiųjų New 
York gyventojų, beveik trečdalis teigė 
apie rugsėjo 11-ąją pagalvojantys 
kasdien. 

ATLANTIC 
JOS televizijai ORF per interviu, kuris 
buvo Įrašytas antradienį, sakė mergi
na ryškiai mėlynomis lyg kūdikio aki
mis. 

W. Priklopil dešimtmetę N. Kam
pusch pakeliui Į mokyklą pagrobė 
1998 metais ir laikė uždaręs šešių 
kvadratinių metrų pločio kambarėly- j' 
je Schtrashof priemiestyje, esančiame 
už 25 km nuo Vienos. 

N. Kampusch prisiminė, kaip W. 
Priklopil pirmą kartą Įvedė ją Į ka
merą, aštuoneriems metams tapusią 
jos namais. 

„Mėčiau Į sienas vandens bu
telius ir daužiau jas kumščiais, kad 
mane kas nors išgirstų, — sakė ji. — 
Tar buvo nepakeliama, ir jeigu jis ne
būtų manęs išvedęs į viršų, kad turė
čiau daugiau vietos pajudėti, būčiau 
išprotėjusi". 

N. Kampusch teigė, kad W. Pri
klopil uždarydavo ją šiame kambarė
lyje, kai savaitgaliais pas ji atvažiuo
davo jo motina. 

RUSIJA 

MASKVA 
Čitos srityje gaisras vienoje Ver-

šin Darsunskij aukso kasyklos, prik
lausančios britų bendrovei „High-
land Gold", šachtų užblokavo 19 ka-
sybininkų. Šachtoje, kurioje kilo 
gaisras, buvo 48 kasybininkai. 29 iš 
jų pavyko evakuoti. „Padėtis gana 
sudėtinga. Mes tikriname situaciją 
kas 15 minučių", — sakė kompanijos 
atstovas, bet išsamiau nieko nepra
nešė. 

AZIJA 

BISKEKAS 
Amerikos karės Jill Metzger, ku

ri dingo Biškeko prekybos centre dar 
antradienį, iki šiol nepavyko surasti, 
praneša pareigūnai. Specialiųjų 
agentų ir jų rėmimo komandų iš JAV 
operatyvinė grupė, kurią sudaro 22 
žmonės, glaudžiai bendradarbiauda
ma su vietos valdžia aiškinasi, kur 
yra karininkė. Vaizdo įrašai prekybos 
centruose padėjo nustatyti tas par
duotuves, kuriose majore J. Metzger 
lankėsi rugsėjo 5-osios vakarą. „Mi
licija apieško miesto transportą ir li
gonines, taip pat platina jos nuotrau
kas ir išvaizdos aprašymą po visą 
miestą", — sakoma pranešime. 

NEW DELHI 
Rytų Indijoje po galingo sprogi

mo sugriuvus anglies šachtos stogui, 
galėjo žūti mažiausiai 54 angliaka
siai, ketvirtadienį pranešė kasybos 
pramonės pareigūnas. „Tai prece
dento neturinti situacija ir galimy
bės, kad jie galėjo išgyventi, yra ly
gios nuliui", — sakė bendrovės „Bha-
rat Coking Coal Limited" preziden
tas Partha Bhattacharva. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BEIRUTAS 
Jokių rimtų derybų dėl Izraelio 

kario, kurį pagrobė Gazos ruože vei
kiantys kovotojai, iškeitimo Į pales
tiniečių kalinius nevyksta, pareiškė 
tremtyje gyvenantis „Hamas" politi
nis vadovas Khaled Meshaal. Izraelio 
armijos kapralą Gilad Shalit palesti
niečių kovotojai Į nelaisvę paėmė per 
birželio 25 dieną surengtą operaciją. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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KREPŠINIO PASAULYJE 

A. Sireika: rinktinės pasirodymą 
vertinu patenkinamai 

Antradienį iš 15-ojo pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato Japonijoje 
sugrįžusios Lietuvos rinktinės vy
riausiasis treneris Antanas Sireika 
krepšininkų pasirodymą įvertino 
patenkinamai. 

„Tikėjausi klausimo: 'Kaip jau
čiatės?'. Nuotaika dvejopa. Iš vienos 
pusės, jaučiuosi labai gerai sugrįžęs į 
Lietuvą, nes jau visą mėnesį nebu
vom. Iš kitos pusės, jaučiuosi kaip 
kareivis, kuris buvo pasiųstas ginti 
Lietuvos garbės, tačiau sugrįžęs su
žino, kad tie, kurie jį pasiuntė, ne
palaikė jo, — Vilniaus oro uoste su
sirinkusiems žiniasklaidos atstovams 
sakė rinktinės strategas. — Jei ne 
rungtynės su Turkija, sakyčiau, kad 
pasirodėm labai gerai, o dabar ver
tinu patenkinamai. Kaip visi matėt, 
mūsų kelyje, ketvirtfinalyje, pasi
taikė ispanai, kurie tapo pasaulio 
čempionais. Kalbėkim atvirai, šiemet 
mes jų negalėjome įveikti. Jei būtume 
užėmę penktąją ar šeštąją vietą, 
būčiau sakęs, kad pasiekėme viską, 
ką galėjome". 

Pasak A. Sireikos, lietuvių užim
ta septintoji vieta kai kuriuos nuvylė. 
Čempionato metu pasipylusi kritikos 
banga ir nuolatinės kalbos apie vy
riausiojo trenerio atsistatydinimą 
buvo ne laiku ir ne vietoje. Visus 
klausimus dėl komandos silpnųjų ir 
stipriųjų pusių reikėjo spręsti prieš 
išvykstant į Japoniją. 

A. Sireikos teigimu, atrodė, kad 
tikimasi, jog rinktinė nieko gero 
nepasieks, buvo linkima, kad būtų tik 
blogiau. 

Treneris tvirtino, kad prieš 
kiekvienas rungtynes buvo studijuo
jamos varžovų silpnosios ir stiprio
sios pusės. Mače su ispanais, kuris 
buvo įvertintas kaip gėdingiausias, 
lietuviai nesėdėjo ir nelaukė, kol juos 
sumuš, tačiau bandė žaisti. 

„Tiems, kurie sakė, kad Sireika 
išsisėmė, galiu pasakyti, kad kiek
vienas protingas treneris stengiasi 
prisitaikyti prie esamos situacijos, 
prie šiuolaikinio krepšinio. Ameri
kiečiai to nesugebėjo ir patys matėte, 
kur atsidūrė, — sakė A. Sireika. — 
Mano sąžinė švari, ir visos apkalbos, 
kurios mus pasiekdavo, nevertos 
dėmesio". 

„Visi žaidėjai stengėsi, darė tai, 
ką treneris liepė, tik kažkas nepa
sisekė, kažkur suklydome. Buvo vis
ko, bet garantuoju, kad žaidėjai ati
davė visas širdis, visas jėgas, — ko-

-mandos pasirodymą vertino rinktinės 
kapitonas Mindaugas Žukauskas. — 
Išskyrus rungtynes su turkais, viskas 

buvo gerai. Kokia buvo rinktinė, 
tokie buvo rezultatai". 

M. Žukauskas tvirtino, kad krep
šininkai yra „visom keturiom" už A. 
Sireika, ir tiems, kurie ruošiasi jį 
nuversti, reikės labai pasistengti 
pasikviesti žaidėjus į rinktinę. 

Lietuvos nacionalinės komandos 
treneris pasigedo susikalbėjimo ir 
vieningumo iš Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) pusės. 

„Tik visi veikdami bendrai gali
me kažką pasiekti. Mus siuntė į mūšį, 
o nuo pirmųjų rungtynių pasipylė 
tokia kritika. Tai reikėjo nesiųsti. No
rint kažką pasiekti, reikia visus klau
simus derinti, kalbėtis, į vieną tašką 
spausti", — piktinosi A. Sireika. 

Lietuvos vyrų krepšinio rinkti
nės rėmimo fondo direktorius Algi
mantas Pavilionis tvirtino, kad Lie
tuvos krepšinio valdymą yra ištikusi 
krizė. 

„Sekėsi mums ame, čempionatą 
turėjome pabaigti. Ne laikas buvo 
pradėti diskusijas, kaip organizuoti 
žaidimą, kas kaltas. Galime disku
tuoti dabar, — sakė A. Pavilionis. — 
Kai tokie dalykai vyksta krepšinio 
sluoksniuose, nėra malonu. Mūsų 
uždavinys — padėti komandai. Jei tu
rime gerų patarimų, šnekėkime prieš 
varžybas. Po čempionato galima 
spręsti, ką reikia pagerinti, ką buvo 
galima pakeisti, bet ne pirmenybių 
metu". 

Vertindamas rinktinės debiu
tantų pasirodymą, A. Sireika negai
lėjo jiems šiltų žodžių: „Labai džiau
giuosi, kad pasirinkau tokius žmo
nes, ir nenusivyliau. Galvoju, kacl jie 
— ateities žmonės. Jie stengėsi, darė 
viską, ką galėjo. Kaip ir visi kiti". 

Lietuvos rinktinės lyderis Arvy
das Macijauskas, į kurio gerą žaidimą 
pasaulio čempionate buvo dedamos 
didžiausios viltys, neslėpė, kad nepa
demonstravo to, ko iš jo buvo tiki
masi. 

„Nesu labai patenkintas savo 
žaidimu. Dariau, ką galėjau, sten
giausi padėti, bet gavosi kaip gavosi", 
— sakė 26-erių metų gynėjas. 

Prieš spaudos konferenciją rink
tinė su artėjančiu gimtadieniu pa
sveikino jauniausią savo žaidėją — 
Mantą Kalnietį. Trečiadienį jauna
jam nacionalinės komandos įžaidėjui 
sukaks 20 metų. 

Puikiu žaidimu pasaulio čem
pionate nustebinęs rinktinės debiu
tantas pripažino, kad svarbių tarp
tautinių varžybų patirties stoka labai 
jautėsi. 

„Buvo sunku, nes čempionate 

rungtyniavo geriausi pasaulio žaidė
jai. Buvo rungtynių, kai padėjau ko
mandai, bet varžybose su stipres
nėmis komandomis, tokiomis kaip 
ispanų, buvo labai sunku. Dar nebu
vau pasiruošęs rungtyniauti prieš 
tokius žaidėjus kaip Jose Manuel 
Calderon, — atviravo jaunasis Kauno 
'Žalgirio' žaidėjas. — Pagrindinė 
įžaidėjo funkcija — suvaldyti koman
dą. Kai kuriose rungtynėse mums 

sekėsi ir buvo pasiektas teigiamas 
rezultatas, o jei įžaidėjas nevaldo ko
mandos veiksmų, tai ji ir pralaimi". 

M. Kalnietis, liepos mėnesį su 
Lietuvos jaunimo (iki 20 metų) rink
tine dalyvavęs Izmire (Turkija) vyku
siame Europos čempionate, prisipa
žino galvojantis apie poilsį, nes „po 
dviejų čempionatų sukasi galva". 

ELTA 

Krepšininkai aplankė onkologinėmis ligomis 
sergančius vaikus 

Lietuvos krepšinio rinktinės 
krepšininkai rugsėjo 6-ąją paskyrė ne 
treniruotėms, o onkologinėmis ligo
mis sergantiems vaikams lankyti. 

Į Kauno medicinos universiteto 
klinikas (KMUK) krepšininkai at
vežė nedidelių krepšinio kamuolių su 
savo parašais bei marškinėlių, gaire
lių, šratinukų, užrašų knygučių. 

Vaikai ir medicinos personalas 

bendravo su krepšininkais, fotogra
favosi. Visi žaidėjai pasirašė ant 
aukštaūgiui šešiolikmečiui Evaldui iš 
Vilkaviškio padovanotų marškinėlių. 

Krepšininkai į KMUK sugalvojo 
atvykti patys, gavę onkologine liga 
sergančios kėdainietės Ligitos pra
šymą atsiųsti jai savo parašus. 

ELTA 

Krepšininkai aplanke onkologinėmis ligomis sergančius vaikus 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Įvairios sporto žinios 

A. Bižokas ir E. Daniūtė 
varžybose JAV — antri 

JAV vykusiose Tarptautinės „Sūkurys" šokėjai nusileido tik Ita-
sportinių šokių federacijos (IDSF) lijos porai Domenico Soale ir Gioia 
pasaulio klasikinių šokių reitingo Cerasoli. Trečiąją vietą užėmė kiti 
varžybose daugkartiniai Lietuvos Italijos šokėjai Paolo Bosco ir Silvia 
čempionai Arūnas Bižokas ir Edita Pitton. 
Daniūtė užėmė antrąją vietą. Varžybose dalyvavo 50 porų. 

Kauno sportinių šokių klubo ELTA 
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Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

LENDER 

M U T U A L FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

IŠNUOMOJA 

Prie 66 St. ir Kedzie A ve. 
išnuomojamas 1 mieg. gražus 

apšildomas „apartment" 
su nauja virtuvės įranga. 
Tel. 708-275-2070 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-535-9500 
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A. Glavinskas lankėsi 
Airijoje ir Lietuvoje 

Tie, kurie domisi sportu, gerai 
pažįsta Albertą Glavinską, kuris 
ilgus metus žaidė futbolą „Litua-
nicos" komandoje, o taip pat buvo šio 
klubo pirmininku nuo 1988 metų. 
Šis Argentinoje gimęs ir augęs mūsų 
tautietis, kartu su Čikagoje sutikta 
jo žmona Laima, užaugino ir iš
mokslino tris sūnus, kurie visi turi 
aukštąjį išsilavinimą. 

Tomas baigė sąskaitybą (ac-
counting), vedęs. Su žmona, buvusio 
Seimo nario dr. K. Bobelio dukra 
Alena, augina 4 vaikus ir gyvena St. 
Petersburg, Florida. 

Tadas De Paul universitete Či
kagoje gavo verslo diplomą ir dabar 
darbuojasi ispanų kalba trans
liuojamos televizijos stoties vado
vybėje. Jo žmona Venesa studijavo 
Northwestern universitete Evanston 
ir yra viena iš „Rotary" žurnalo 
redaktorių. 

Tik vidurinysis — advokatas 
Edvardas Glavinskas, turintis su 
draugu advokatų kontorą, dar buvo 
viengungis. Tačiau ir jis nusprendė 
žengti lemtingąjį žingsnį, į žmonas 
pasirinkdamas airių—vokiečių kil
mės amerikietę Eriką. Kadangi žmo
nos močiutė gyvena Airijoje, ją pa
gerbiant, nuspręsta vestuves kelti 
tame krašte. Todėl ir visai Gla-
vinskų šeimai prisiėjo ten vykti, 
norint atšvęsti tą neeilinį įvykį. 

Vestuvės vyko Adare miestelyje, 
kuris save vadina „Ireland's is 
Prettiest Village" ir yra gausiai lan
komas turistų. Jame, taip pat ir 
kitose Airijos vietovėse, dabar yra 
apsigyvenę nemažai tautiečių iš 
Lietuvos. Glavinskas parsivežė ir jų 
leidžiamą laikraštį. 

Iš Airijos Albertas su Laima 
pasuko į Vilnių, kur jau yra viešėjęs 
ne vieną kartą ir turi nemažai 
pažįstamų, įskaitant ir Lietuvos 

prezidentą Valdą Adamkų. 
Čia jie susitiko seną LFR „Li-

tuanicos" narį, dabartinį veteranų 
komandos žaidėją Bronių Žukauską, 
pas kurio tėvus Cicero Albertas 
apsigyveno atvykęs iš Argentinos. 
Broniaus brolis a.a. Jonas buvo 
aktyvus futbolininkas, treneris, 
valdybos narys, vėliau — atvykusių
jų iš Lietuvos žaidėjų globėjas. 

Taip pat pasitaikė proga sutikti 
ir „Lituanicos" buvusį trenerį Ge
diminą Jarmalavičių, kuris prieš 
keletą metų grįžo Lietuvon. Jo 
treniravimo laiku futbolo komanda 
buvo pasiekusi aukštumų. Albertas 
sako, kad Gediminas dar šiemet 
žada lankytis Čikagoje. 

Albertui teko bendrauti ir su 
operos solistu Vytautu Juozapaičiu, 
kuris ne kartą dainavo Čikagoje. Su 
juo, jo dukrelė ir B. Žukausku teko 
Vilniuje stebėti Lietuvos rinktinės ir 
Izraelio komandos draugiškas rung
tynes, ruošiantis Pasaulio krepšinio 
pirmenybėms. 

Dabar Albertas yra pensininkas, 
tad gali daugiau važinėti. Glavins-
kai turi būstą Floridoje — St. 
Petersburg, netoliese gyvena ir jo 
sūnus Tomas su savo gausia šeima. 
Taigi ir ten dažnai užsuka. Taip pat 
nepamiršta ir savo gimtosios Ar
gentinos. 

Nors dabar jis oficialiai pasi
traukęs iš „Lituanicos" klubo pir
mininko pareigų, tačiau, kiek gali, 
jam vis talkina. Visą gyvenimą 
pašventęs futbolui ir JLituanicos" 
klubui, jis negali be to gyventi. 

Albertas ir Laima Glavinskai 
yra įsikūrę jų pačių pastatytuose 
namuose Clarendon Hills, IL, kur 
dažnai atvažiuoja jų anūkai ir drau
gai. 

Edvardas Šulaitis 

A l b e r t a s Glav inskas ( v i d u r v j e ) buvęs č i kag ie t i s Bromus Žukauskas ir buvęs Či 
k a g o s . . L i t u a n i c a " f u t b o l o k o m a n d o s t r e n e r i s Gediminas Jarmalav ič ius, susi t ikę 
V i l n i a u s s e n a m i e s t y j e . 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 
ra, ___, First L a n d m a r k Realty 

Bus. 773-590-0205 
Re$. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

O W N E R S OPERATORS 
J O I N 

THE CONTAINERPORT G R O U P 
VVe'll Keep you busy! 

Severai Quality 0 / 0 are needed in The 
Chicago Market to movė Containers 

Many Local and Regione Rims available 
We offer: competitive Pay/Fuel Discounts 

h sycharge Platc Program Vechir|<? 
Insurance Safety & Referral Bonus 

A great dispateh team! Mušt be 24 years 
of age 2 yrs of venfiable expenenr_e. 

And reasonably clean W D 

For details. call 1 ( 7 0 8 ) 7 7 4 - 8 6 7 2 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TERRJ DALIAS PRUNSK1S, M D 
MAUNAK V. RANA, M D 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

ElkGrove: 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918VV. Archer Ave. S t s , 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave. , H ickory Hi l ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Nori - kramtyk, nori - ne 
Šiandien parduotuvių lentynos 

lūžta nuo įvairiaspalvių kramtomo
sios gumos pakuočių. Guma, atrody
tų, — paprasta prekė, tačiau yra 
viena iš žmonijos išgalvotų prieš
taringiausių substancijų. 

Nortumbrijos (Didžioji Britanija) 
universiteto tyrinėtojai įsitikinę, kad 
kramtomoji guma geba žymiai page
rinti atmintį. Mokslininkas Andriu 
Šoulis aiškina tai tuo, kad ją kram
tant širdis plaka smarkiau, dėl to 
kraujas į smegenis patenka greičiau. 

0 Singapūro valdžia tiesiog susi
dorojo su skaniosios gumos mėgėjais: 
ji uždraudė pardavinėti ir vartoti ją 
visoje Singapūro teritorijoje. Nepa
klusniųjų laukia baudos. O štai nu
metus „kramtioškę" gatvėje prasi
kaltusiems gresia net kalėjimas! 

Nuo ko gi viskas prasidėjo? Nors 
ir keistai skamba, tačiau kramtomo
sios gumos šaknys - tolimoje praeity
je. Jos kūrėjai gyveno įvairiose šalyse 
dar prieš tūkstantį metų. 

Senovės Graikijoje ir Artimuo
siuose Rytuose žmonės kramtė mas-
tikmedžio. majų indėnai - kaučiuk-
medžio sakus, Pietryčių Azijos gyven
tojai mėgo kramtyti arekinės palmės 
lapus, o štai Šiaurės Amerikos indė
nai pažengė dar toliau - kramtomąją 
gumą jie gamino iš pušies sakų ir 
bičių medaus. 

Europoje kramtomosios gumos 
pradininku laikomas amerikiečių 
krautuvininkas Džonas Kertis, kuris 
1848 metais pagamino ją iš sakų ir 
prieskonių bei parafino ir išdidžiai 
pakrikštijo ją Meno valstijos švariais 
eglės sakais. Kad ir kaip Kertis sten-

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

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

gėsi, jam vis dėlto nepavyko jos pa
gaminti minkštos ir skanios. Dėl 
parafino ji trupėjo burnoje, o pries
konių skonis išnykdavo po kelių se
kundžių, burnoje likdavo tik kartus 
sakų skonis. 

Be to, Kerčio guma neatlaikyda
vo karščio bei šalčio išbandymų ir 
tuoj pat prarasdavo savo prekinę 
išvaizdą, todėl organizuoti masinės 
prekybos jam nepavyko, nepaisant to, 
kad tam tikslui buvo pastatytos trys 
gamyklos... 

Šiuo įdomiu faktu kramtomosios 
gumos istorija tik prasideda. Ame
rikoje gyvenęs Tomas Adamsas turėjo 
didelę svajonę - gaminti vežimų ratų 
gumines padangas. 

Šiam tikslui pasiekti jis nusi
pirko toną kaučiuko. Tačiau paga
minti geros kokybės padangų jam 
nepavyko. Iškilo klausimas: kur dėti 
likusias didžiules kaučiuko atsargas? 

Adamsas prisiminė, kaip vienas 
indėnas kramtė kaučiuko gabaliukus. 
Naujai iškeptas išradėjas pagamino 
skanią gumą, kaučiuką išviręs cuk
raus sirupe. Si kramtomoji guma, pa
vadinta „Adams New York #1" , buvo 
pradėta pardavinėti visose JAV par
duotuvėse, ir daugeliui buvo labai 
skani. 

Po Adamso kramtomąją gumą 
ėmė gaminti daugelis kompanijų. 

Vienos iš jų buhalteris Volteris 
Dimeris grįžęs namo valandų valan
das eksperimentavo, užsidarydavęs 
virtuvėje. Jam atrodė, kad išradęs 
naują gumos rūšį jis pakils tarnybos 
laiptais. Ir jam pavyko! Jis sukūrė 
naują rūšį, kuri buvo itin elastinga. 

Ši guma, pavadinta „Bubble 
gum" („Burbulų guma"), taip patiko 
vartotojams, kad netrukus įvairiose 
pasaulio šalyse buvo pradėtos rengti 
gumos pūtimo varžybos. 

Tačiau pasaulinę šlovę šiuolai
kinei kramtomajai gumai suteikė 
muilo fabriko savininko sūnus Vil
jamas Riglis. Jis patobulino gamybos 
procesą, pagerino skonį ir kokybę, ir 
1892 metais išleido žinomą „Wrig-
ley's Spearmint", o metais vėliau pa
saulį išvydo „VVrigley's Juicy Fruit". 

Šios gumos rūšys iki šiol yra ne
abejotinos kramtomosios gumos ly
derės. Riglis tobulino ne tik skonį, bet 
ir formą: Nukelta į 11 psl. 

http://www.Hlinoispain.com
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Romano Borisovo Rytprūsiai 
Įvairiapusis žmogus Romanas 

Borisovas. 1973 metais baigęs Vil
niaus dailės institutą (dabartinę Dai
lės akademiją), nuo 1983 metų Lie
tuvių dailininkų sąjungos narys, 
Romanas kūrė plakatus, iliustravo 
knygas, projektavo baldus, rengė pa
rodų projektus, buriavo, liejo akvare
les. Jis yra surengęs daugybę parodų 
Vilniuje, Klaipėdoje. Vokietijoje, Ru
sijoje ir kituose miestuose bei šalyse. 
Daug darbų R. Borisovas paskyrė sa
vo gimtajam miestui Vilniui. Būda
mas realistas tiek gyvenime, tiek kū
ryboje, Romanas fiksuoja tai, ką mato 
— Vilniaus senamiestį, jo architek
tūrą, beišnykstančius senamiesčio 
pastatus. 

Tačiau didžiausia jo meilė - Ryt
prūsiai. Romaną galima laikyti tikru 
Rytprūsių metraštininku. Tik savo 
matomą Prūsiją jis fiksuoja ne žo
džiu, ne raštu, o savaip — liejamomis 
akvarelėmis. 

Iš kur ta meilė Rytprūsiams? Sia
me krašte dailininko šaknys, iš šio 
krašto kilusi jo motina. „Domėtis 
Rytprūsiais pradėjau dar būdamas 

mokinys. Didelę įtaką padarė mamos 
pasakojimai. Palaipsniui tai virto ais
tra",— sako Romanas. 

Dailininkas fiksuoja šio kadaise 
klestėjusio krašto vaizdus, statinius, 
buvusių pilių, bažnyčių griuvėsius. R. 
Borisovas daug keliauja po Kara
liaučiaus (dabartinį Kaliningrado) 
kraštą, domisi jo istorija. Romano ak
varelėse pristatomas sustingęs istori
jos laikotarpis. Ta istorija tragiška, 
liūdna, graudi. Menininko darbuose 
užfiksuota kas likę, bet kas greitu 
laiku gali visiškai sunykti. Tie vaizdai 
perteikia mums tebetvyrančią to 
krašto dvasią, skatina mus labiau do
mėtis to krašto praeitimi. 

Meniškai įprasmintus Rytprūsių 
vaizdus dailininkas Romanas Boriso
vas atveža į Čikagą. Lietuvių dailės 
muziejuje, 14911 127th Street, Le-
mont, IL 60439, rugsėjo 9 d., šešta
dienį, 6 vai. vakaro atidaroma daili
ninko paroda „Išeinantys Rytprū
siai". Parodos atidaryme dalyvaus ir 
dailininkas Romanas Borisovas. 

Laima Apanavičienė 

Gražią rugpjūčio sekmadienio popietę susitikę draugai turėjo apie ką 
pasikalbėti. Nuotraukoje iš kairės: Illinois Institute of Technology profeso
rius, plastmasių specialistas inžinierius dr. Donatas Tijūnėlis. Kauno Tech
nologijos universiteto profesorius habilituotas dr. Rimantas Banevičius, 
buvęs „City Bank" viceprezidentas tarptautinės bankininkystės ir finansų 
specialistas Pranas Jurkus ir buvęs Dean of Northern Illinois universiteto 
„College of Engineering" inžinierius dr. Romualdas Kašubą. 

Indrės Tijūnėlienės nuotrauka 

Saulius J. Jankauskas iš Altamonte Springs, FL, atsiuntė pre
numeratos mokestį už ateinančius metus ir taip pat dosnią 50 dol. auką. 
Malonu, kad „Draugas" jį galės lankyti gražiojoje Floridoje. Ačiū už auką. 

Paulina Heiningas, gyv. Detroit, MI, grąžino bilietėlių šakneles 
„Draugo" administracijai ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Linkime, kad 
bent vienas bilietėlis būtų laimingas ir dėkojame už paramą. 

• 

Stasys Žukauskas, Chicago, IL, atnaujindamas „Draugo" prenu
meratą, atsiuntė ir 80 dol. auką. Dėkojame už dosnumą ir Imkime viso
keriopos sėkmės. 

Daila ir Juozas Liubinskai, Oak Lawn, IL, jau grąžino „Draugo" 
laimėjimų bilietėlių šakneles ir kartu atsiuntė 100 dol. auką. Sesė Daila 
ir brolis Juozas supranta, ką reiškia lietuviškas spausdintas žodis, koks jis 
yra svarbus mūsų organizacijoms, jų veiklai, todėl nepagailėjo ir dosnios 
aukos „Draugo" leidybai paremti. Esame labai dėkingi. 

Senoji Roganu kaimo bažnyčia. 2000 m. 

Saulius Šimoliūnas, Detroit, MI, grąžindamas „Draugo" laimėji
mo bilietėlių šakneles, pridėjo 90 dol. auką. Džiaugiamės ir stebimės mū
sų skaitytojų dosnumu. Linkėdami, kad bent vienas bilietėlis būtų lai
mingasis, dėkojame už auką. 

Siaubo vaizdai sukelia neurozes 
Žalojo vaikų psichiką 

Pirmąkart Lietuvoje pasirodęs 
siaubo atrakcionas sukėlė audringą 
reakciją tarp nepilnamečius auginan
čių tėvų. 

Praėjusią vasarą Palangoje vei
kęs atrakcionas „Pabaisa", kurį at
vežė populiarios belgų grupės „Cisco 
Kid" vadovas Fransis van Mechelen, 
sulaukė didelio susidomėjimo. 45 
metrų ilgio, 14 metrų pločio ir 12 
metrų aukščio pripučiamos „Pabai
sos" viduje buvo galima apžiūrėti tik
roviškus guminius vidaus organus -
širdį, pilvą, žarnas. 

Vaikštančius po „Pabaisos" vidų 
gąsdino iš tamsos išnyrantys griau
čiai, skambanti grėsminga muzika, o 
patekus pro nasrus, svečią stipri oro 
srovė išspjaudavo pro „užpakalį". 

Vaiko teisių apsaugos kontro
lieriaus įstaigos pareigūnai, apsi
lankę atrakcione, nustatė, kad jis nė
ra edukacinio pobūdžio, kaip buvo 
skelbta, bet žaloja vaikų psichiką. Tai 
viso labo siaubo kambarys. Atrakcio
no veikla buvo uždrausta, paaiškėjus, 
kad verslo liudijimas šiai veiklai 
išduotas neteisėtai. 

„Pabaisa" grižo 

Šią vasarą „Pabaisa" grįžo į Pa
langą. Paaiškėjus, kad atrakcionas 

demonstruojamas privačiame sklype, 
jo uždrausti negalima. Kadangi „Pa
baisa" yra pripučiama, jos eks
ploatavimui verslo leidimas nebūti
nas. 

Palangos miesto savivaldybės 
administracijos direktorius Rimantas 
Garolis teigė, kad miesto valdžia jau
čiasi bejėgė sustabdyti atrakciono 
veiklą. „Problema ta, kad nėra kam 
prisiimti atsakomybės. Kreipėmės 
net į Vaiko teisių apsaugos kontro
lieriaus įstaigą, kad ištirtų atrak
ciono poveikį vaikų sveikatai. Išvados 
pateiktos, tačiau teisiškai sustabdyti 
atrakciono veiklą negalime, todėl vis 
dar bylinėjamės", — pasakojo R. 
Garolis. 

Lemia daug priežasčių 

Psichologas Kęstutis Ridikas, 
paprašytas pakomentuoti siaubo 
vaizdų įtaką vaikų psichikai, teigė 
ypatingos grėsmės neįžvelgiantis. 
„Poveikis vaiko sveikatai priklauso 
nuo vaiko amžiaus, jo būsenos, san
tykių šeimoje. Pamatęs pabaisą, jis 
gali imti verkti, kelias naktis nera
miai miegoti, gali atsirasti įvairios 
fobijos, pavyzdžiui tamsos baimė. 
Matyti vaizdai gali persekioti, ir tam
soje vaikas vis tikėsis išvysti pabaisą. 
Tai trumpalaikės pasekmės". — 
pasakojo psichologas. 

Jo nuomone, siaubą keliantys 
vaizdai gali turėti ir ilgalaikių pa
darinių. „Poveikis gali pasireikšti ir 
kur kas vėliau. Kažkada vaikystėje 
matyti šiurpinantys vaizdai gali lemti 
tolesnį charakterio formavimąsi. 
Retais atvejais apsilankymas siaubo 
kambaryje gali tapti posūkio tašku 
vystantis žmogaus psichikai. Vaikas 
gali tapti neurotiškas", — teigė K. 
Ridikas. 

Panikuoti nereikėtų 

Psichologas tikino, kad per daug 
dramatizuoti neverta. „Juk negyve
name pasaulyje, kur gatvėse pilna 
meduolių ir teka šokolado upės. 
Vaikui didžiulį įspūdį gali palikti eili
nis praeivis, o išgąsdinti gali ir nuo
savas šuo, panorėjęs pažaisti. Tačiau, 
matant, kad vaikas tapo neurotiškas 
ar pasireiškia kiti įtartini simptomai, 
reikėtų kreiptis į specialistus. Juk 
lengviau 'pakoreguoti' vieną žmogų, 
nei pakeisti visą pasaulį", — įsiti
kinęs psichologas. 

Siaubo filmų nereklamuoja 

Verslininkai pastebimai susirūpi
no vaikų sveikata, nes siaubo vaizdų 
demonstravimo filmų seansų metu 
yra vengiama. 

Kino centro „Cinamon" rinkoda-

ros vadovė Žaneta Pakalniškienė 
užtikrino, kad prieš vaikams skirtų 
filmų seansus siaubo juostos nėra 
reklamuojamos. „Kino teatro gyvavi
mo istorijoje buvo tik vienas atvejis, 
pavadinčiau jį nesusipratimu, kai 
prieš vaikišką filmą buvo parodytas 
trumpas siaubo filmo reklaminis kli-
pas. Klaidą pastebėjo mūsų darbuoto
jai, tad priekaištų iš lankytojų pavyko 
išvengti. Dabar reklamai skirti klipai 
kruopščiai parenkami ir suderina
mi", — tikino Ž. Pakalniškienė. 

Žiūri atsakingai 

Pašnekovės teigimu, visi rodomi 
filmai skirstomi į kategorijas pagal 
tai, kokio amžiaus publikai jie skirti. 
„Neseniai rodytą animacinį filmą 
'Ledynmetis 2' galėjo žiūrėti ir vai
kai, kuriems dar nėra suėję septy
neri. Kitai kategorijai priskiriami fil
mai, kuriuos jau leidžiama žiūrėti 
nuo septynerių. Toks bus netrukus 
pradedamas demonstruoti animaci
nis siaubo filmas 'Monstrų namai'", 
— vardijo kino teatro „Cinamon" ats
tovė. 

Atskira grupė filmų skirta žiūrėti 
vaikams tik su tėvų priežiūra. „Į fil
mus, skirtus vaikams, žiūrima ypač 
atsakingai", — akcentavo Z. Pakal
niškienė. 

„Klaipėda" 
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NEBIJOKITE 
Kalbama, kad Valstybės saugu

mo departamento (VSD) darbuotojai 
niūriai juokauja linkėdami vienas 
kitam: nelipk į devintą aukštą. Jiems 
liko tik juodasis humoras: visas de
partamentas, sulaikęs kvapą, pernai 
stebėjo, kaip meistriškai stumiamas 
durų link Vytautas Pociūnas, kaip 
dabar tyčiojamasi iš kito departa
mento veterano ir autoriteto, Klai
pėdos apygardos skyriaus viršininko 
Algirdo Grublio - jeigu taip elgiamasi 
su Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriais, 
atėjusiais į saugumą tiesiai iš Sąjū
džio, kas apgins paprastus, neturin
čius jokių nuopelnų ir oficialių rega
lijų karininkus. O kam tie nuopelnai, 
jeigu jie nieko verti - verčiau pasi
rūpinti savo kailiu ir gardaus valgio 
šaukštu. 

Likimo ironija: VSD buvo mora
liškai nuginkluotas po savo žvaigž
džių valandos - R. Pakso pašalinimo. 
Po apkaltos buvo išdalyti ordinai 
(taip pat ir V Pociūnui), labai su
stiprino savo pozicijas VSD, taip pat 
ir Užsienio reikalų ministerija, mat 
visiems buvo žinoma, kad tvirtą pi
lietinę poziciją žūtbūtinėje kovoje su 
R. Paksu buvo užėmęs užsienio rei
kalų ministras Antanas Valionis. 
Naujasis VSD vadovas Arvydas Po
cius ir A. Valionis, garbingi vyrai, 
vaikščiojo iškelta galva. 

Nežinia kas buvo paskleidęs 
mitą, kad apkaltai slapta vadovavo 
Artūras Paulauskas, - Seimo pir
mininkas neneigė šios legendos, be
meilydamas pasimaudyti svetimos 
šlovės spinduliuose. Tačiau patys gar
siosios pažymos apie nacionalinio 
saugumo grėsmes autoriai, išgirdę šią 
legendą, paslaptingai šypsodavosi ir 
užuominomis prasitardavo apie 
„smegenis", kurios nematomos va
dovavo kovai su R. Pakso legionais. 
Maža pasakyti, kad VSD aukščiausio 
rango karininkams „smegenys" buvo 
autoritetas - jos buvo bemaž sudie
vintos. Bet tokia stabmeldystė parei
gūnams prastai baigėsi. 

Pirmiausia buvo nuvainikuoti 
apkaltos herojai A. Pocius ir A. Va
lionis, kurie pasijuto ereliai, patys 
priimantys sprendimus. „Rezervistų" 
skandalas pakirpo sparnus, iš jų liko 
tik šešėliai. Iš pradžių net man pa
čiam atrodė fantastiška versija, kad 
ši ataka suplanuota ne Rusijoje (kaip 
kerštas už R. Paksą ir J. Borisov), o 
Lietuvoje, netgi A. Valionio ir A. 
Pociaus pašonėje, paverčiant šiuos 
vyrus marionetėmis. Bet vėlesni 
įvykiai ją patvirtino. 

Ir VSD karininkai, rengę pažymą 
ir visą kitą R. Pakso apkaltos medžia
gą, iš pradžių negalėjo patikėti, kad 
jų represavimui (populiarus departa
mente žodis) vadovauja „smegenys", 

kurioms jie tiesiog meldėsi. Niekaip 
negalėjo suprasti - kodėl, už ką? 

Mat niekam nereikėjo gerai 
dirbančių specialiųjų tarnybų. Ypač -
sustiprėjusio, per apkaltą visuomenės 
pripažinimą pelniusio VSD. Todėl ir 
buvo sukompromituotas jo vadovas, o 
geriausi darbuotojai išstumti. 

Kodėl pašalinus R. Paksą neįvy
ko laukto apsivalymo ir moralinio 
atgimimo? Niekas nepasikeis ir de
maskavus V Uspaskichą. Mat kova 
su Rusijos įtaka tebuvo priedanga - iš 
tikrųjų tai kova dėl turto perdalijimo. 
Kodėl V Uspaskichas pričiuptas tik 
dabar - juk jau po Vytauto Matule
vičiaus TV laidų ciklo jį buvo galima 
ir reikėjo suimti bent prieš penkerius 
metus. Bet tada jis nebuvo R. Stonio 
konkurentas dujų versle. 

Žinoma, kovojama ne tik dėl mi
lijonų - ir dėl operatyvinės informaci
jos monopolio. M. Laurinkus garsiąją 
pažymą ryžosi nunešti A. Paulauskui 
tik tada, kai R. Paksas VSD vadovu 
nutarė skirti savo žmogų - „smege
nis" apėmė panika, kad ši svarbiausia 
pozicija sprūsta iš rankų. 

Tačiau atsitiko nenumatytas 
dalykas: visiškai užvaldžius VSD, iš-
gujus iš departamento geriausius pa
reigūnus, nebeliko kam rinkti ir ana
lizuoti informacijos. Teliko slapti-te
lefono pokalbių pasiklausymai, ne
turintys jokios teisinės vertės. Bet 
šantažui jų pakanka. 

Kai neturima informacijos, ji 
pakeičiama dezinformacija. Ar net 
paprasčiausiu šmeižtu. Po V Pociūno 
žūties pasigirdus pasiūlymų sudaryti 
Seimo komisiją situacijai VSD ištirti, 
praėjusią savaitę parlamentarus ėmė 
lankyti departamento pasiuntiniai, 
kurie pradėjo aiškinti, kad pakaktų ir 
uždaro Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto posėdžio. Jokiu 
būdu nereikia Seimo komisijos, nes į 
viešumą iškiltų daug negražių dalykų 
apie velionį. Koks subtilumas - neva 
gindami V Pociūną jį apjuodina. Net 
po mirties. Ir netiesiogiai primena 
Seimo nariams: gal ir apie juos ras
tųsi informacijos. 

Tačiau nebijokite: tie berniukai 
nieko neturi. Nes rinkti informaciją -
juodas darbas, o jie mėgsta tik pini
gus ir malonumus. Man atrodo, V 
Pociūnas tik išstumtas iš VSD ir tik 
šiais metais suvokė, kas yra tikrasis 
Rusijos rezidentas Lietuvoje. Dabar 
jau niekad nesužinosime, koks tai 
jam buvo smūgis. O aš, tiesą sakant, 
nėmaž nenustebau, kai neseniai iš
girdau, kad „smegenys" yra Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius Al
binas Januška. 

Valdas Vasiliauskas 
Alfa.lt 

PASAULINES TAIKOS DIENOS TEMA — 
ŽMOGAUS ORUMAS 

Vatikane paskelbta 2007 m. 
sausio 1 d. keturiasdešimtą kartą 
minėsimos Pasaulinės taikos dienos 
tema: „Žmogaus asmuo — taikos 
šerdis". Pasak pranešimo, pagarba 
žmogaus orumui yra esminė žmoni
jos taikos prielaida. Šiuo metu žmo
gaus orumui ideologiškai keliama 
grėsmė vykdant netinkamus tyri
mus, taip pat dėl tam tikro gyven
senos stiliaus. 

Pasak Vatikano pranešimo, bio-
medicinos mokslas bei technika daž

nai yra „egoistinės pažangos bei 
klestėjimo vizijos įrankiai". Taip pat 
netvarkingų ir žmogaus orumui 
priešingų gyvensenos formų papliti
mas bei jų pripažinimas kelia grės
mę tvarkingam ir taikiam sam
būviui. Todėl kiekvienas išpuolis, 
nukreiptas į žmogaus asmenį, kelia 
grėsmę taikai ir, atvirkščiai, kėsini
masis į taiką yra žmogaus ir Dievo 
tikrovės puolimas. 

BŽ 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
VALERIJA/LIUSĖ/ 

LAPAITĖ 
LASKAUSKIENĖ 

Jau praėjo penkeri metai, kai netekome mylimos žmonos, moti
nos ir močiutės. 2001 m. rugsėjo 13 d., tik po dviejų dienų nuo 
didžiosios Amerikos tragedijos, ilgos ligos iškankinta, mus paliko 
mūsų mylima žmona, motina ir močiutė. 

Pasigendame ne tik mes: vyras Kęstutis, duktė Ona su vyru 
Ray Bears ir dviem vaikais, sūnus Romas su žmona Carolton ir 
dviem vaikais, duktė Regina su vyru Viktoru Sajausku ir dviem 
vaikais, bet ir draugai, bendradarbiai, ilgus metus kartu dirbę 
Maryland lietuvių draugijos taryboje. Nuo 1957 metų iki mirties 
Liusė dirbo taryboje sekretore ir buvo pagrindinis „variklis" ruo
šiant nepriklausomybės paskelbimo minėjimus — pokylius plačia
jai lietuvių ir amerikiečių visuomenei bei valdžios atstovams. Pa
gal 1919 metų nustatytą tvarką pokyliai buvo ruošiami su muzika 
ir šokiais. Taip panašiai buvo tęsiama ir po 1940 metų sovietų oku
pacijos. Tai buvo daroma su tikslu supažindinti valdžios atstovus 
su padėtimi okupuotoj Lietuvoj. 

Ji taip pat visuomet padėdavo lietuvių radijo valandėlei ruo
šiant koncertus ir piknikus, kad finansiškai padėtų radijo valan
dėlei išsilaikyti. 

Jos laidotuvėms, po 2001 m. rugsėjo 11*d. tragedijos sutrikus 
lėktuvų transportui, nebuvo galima gauti gėlių. Tuomet prašėme 
vietoj gėlių aukoti Lietuvių fondams ar Anykščiuose statomam 
Laisvės paminklui partizanų žūties prisiminimui. Per to paminklo 
šventinimą, anykštėnų bendrijos pirmininkas, profesorius istori
kas Antanas Tyla, baigęs pagrindinę kalbą paminėjo, kad pamink
lo statymui didžiausia auka buvo gauta iš Baltimorės, JAV. 

Kviečiame visus, pažinojusius a.a. LIUSĘ, prisiminti ją savo 
maldose. 

Ilsėkis Aukščiausiojo globoje. 
Liūdintys artimieji 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
AtA 

JONAS KVIETKA -
KVIETKAUSKAS 

Amžinybėn iškeliavo 2001 m. rugsėjo 11 d. Pager
biant a. a. Jono atminimą, šv. Mišios bus aukojamos 
sekmadienį, rugsėjo 10 d., 10:30 v. ryto Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje Marąuette Park. 

Liūdintys giminės 

Nori - kramtyk, nori - ne 
Atkelta iš 9 psl. būtent jam 

priklauso plokštelių, rutuliukų ir 
pagaliukų formos kūrimo idėjos. 

Be to, Riglis surengė sėkmingą 
reklamos kampaniją: 1915 metais jis 
Įsigijo vieną iš pirmųjų JAV telefonų 
knygų ir visiems abonentams išsiun
tė po tris gumos plokšteles, kad 
kiekvienas įvertintų jų skonį. Po to 
Riglio prekės pardavimo apimtys 
žymiai padidėjo, o kalbos apie kram
tomąją gumą pasiekė ir kitas šalis. 

Daktaras Kenetas Alenas - Niu
jorko universiteto stomatologijos ko
legijos profesorius atliko įdomų eks
perimentą su savo aukštosios mokyk
los studentais. 56 studentai buvo pa
dalyti į dvi grupes: viena aktyviai kram
tė gumą per paskaitas, o kitai kate

goriškai buvo uždrausta tai daryti. 
Po trijų dienų Alenas patikrino, 

kaip abi grupės studentų įsisavino 
medžiagą. Gumą kramtančiųjų gru
pės rezultatai buvo puse balo geresni! 

Pažymėtina, kad kramtomosios 
gumos eros pradžioje didžioji viso pa
saulio dantų gydytojų dauguma nuo
širdžiai baiminosi, kad guma gali 
suklijuoti viršutinį ir apatinį žan
dikaulius. 

Guma turi ir privalumų, ir trū
kumų. Ji valo dantis ir burnos ertmę 
po valgio, naikina blogą burnos kva
pą, padeda norint mesti rūkyti. Tuo 
pat metu nuo per dažno kramtymo 
genda dantų emalis ir vystosi gastri
tas. Rinktis - kramtyti ar ne - jums! 

„Klaipėda" 

http://Alfa.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Rugsėjo 8 d., Santaros-Šviesos 
53-io suvažiavimo penktadienio va
karinėje programoje vyks fotografo 
Jono Dovydėno (Lenox, MA) skaidrių 
apie lietuvių gyvenimą Afganistane 
peržiūra. Po to vyks susitikimas— 
pokalbis su lakūnu Jurgiu Kairiu. 

•Rugsėjo 9 d., šeštadienį, Čika
gos lituanistinė mokykla pradeda 
naujus mokslo metus. 8:30 vai. r. šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje, 9:30 vai. r. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje — iš
kilmingas mokslo metų atidarymas. 
Po jo vyks naujų mokinių registra
cija. 

•Rugsėjo 9 d., šeštadienį, 11 vai. r. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny
čioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chica-
go, IL 60629, bus aukojamos šv. Mišios 
už prel. Mykolą Krupavičių. Jo palaikai 
perkeliami į Lietuvą. Visi Čikagos lietu
viai kviečiami atsisveikinti su M. Kru
pavičiumi. 

• L S S „Sietuvos" draugovės su
eiga atkelta j rugsėjo 9 d. 2 vai. p.p. 
Sueiga vyks PLC posėdžių kambary
je, Lemonte. Visas nares ir jų viešnias 
maloniai kviečiame dalyvauti. Tel. 
pasiteiravimui: 708-974-2464. 

•Rugsė jo 10 d. JAV LB Cicero 
apylinkės valdyba po 9 vai. r. šv. Mi
šių kavinės kambaryje rengia Šilu
vos Marijos ir Tautos šventės pami
nėjimą. Prieš tai pasivaišinsite ka
vute ir skaniu kugeliu. Gautas pel
nas bus skirtas JAV LB Švietimo 
tarybai lietuviškoms mokykloms pa
remti. Maloniai kviečiame visus daly
vauti. 

•Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 12 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje LB Lemont apylinkės valdy
ba ruošia linksmą rudeninę popietę 
su dainomis, muzika, šokiais, varžy
bomis ir kitomis pramogomis. Išal
kusius pamaitinsime gardžiais šaš
lykais ir kitais gardumynais, ištroš
kusius pagirdysime gaiviais gėrimais. 
Kviečiame visus atvykti kartu pasi
linksminti, pabendrauti, save paro
dyti ir kitus pamatyti. Rugsėjis — 
mokyklų rėmimo mėnuo, todėl po
pietės metu surinktas aukas ir dali 
pelno skirsime švietimui paremti. 
Tel. pasiteiravimui: 708-974-0591. 

•Lie tuv iu fondas kviečia visus 
mėgstančius žaisti golfą, rugsėjo 17 
d. 11 vai. r. atvykti „Old Oak Coun-
try Club", Homer Glen, IL. Visus gol-
fininkus kviečiame smagiai praleisti 
dieną. Nemokantiems žaisti — ne
mokama pamoka. Visus svečius kvie
čiame prisijungti ir tuo pačiu parem
ti Lietuvių fondą. Užsiregistruoti 
pas Tomą Petroliūną tel. 630-968-
3442 arba e-paštu: tomaspetro(g sbc-
global.net 

•Rugsėjo 22 d., penktadienį, 6 
vai. v. knygos „Lietuvių pėdsakai Ame
rikoje" sutiktuvės PLC Lietuvių dai
lės muziejuje, 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439. Knygą pristatys Alek
sas Vitkus. Ruošia JAV Kultūros tary
ba. Visus maloniai kviečiame dalyvauti. 

•Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 6:30 
vai. v. Jaunimo centre, 5600 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636, vyks 
liaudiška vakaronė. Pirmąjį savo 
gimtadienį švęs Čikagos tautinių šo
kių kolektyvas „Suktinis" (vadovai 
Salomėja ir Vidmantas Strižigaus-
kai). Vakaronėje dalyvaus „Gabija", 
„Lietuvos Vyčiai", „Sodžius". Po va
karonės bus šokiai, kuriems gros 
„Kaukas". Bilietų kaina 25 dol. Ma
loniai kviečiame visus smagiai pra
leisti laiką. Tel. pasiteiravimui: 630-
344-0940, 630-677-2082. 

•Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 
telkimo „Derliaus pietūs" šiemet vyks 
sekmadienį, rugsėjo 24 d. Pasaulio 
lietuvių centre, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Renginio pradžia 
12:30 vai. p.p. Bus trumpa meninė 
programa, veiks loterija. Nijolė Gri
galiūnienė priima užsakymus pavie
niams asmenims ir norintiems už
sakyti visą stalą. Tel. 708-974-1262, 
e-paštas: nijoleg@prodigy.net Kvie
čiame Čikagos ir apylinkių lietuviš
ką visuomenę atvykti į „Derliaus pie
tus" ir paremti organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" darbą. 

•„Lithuanian Mercy Lift" (LML) 
organizacijos laimės šulinio bilietų 
traukimas vyks 2006 m. spalio 1 d. 4 
vai. p.p. „Kunigaikščių užeigoje", Sum-
mit, IL. Šais metais bus 5 laimingi bi
lietai. Pagrindinis prizas - kelionė į 
Lietuvą dviem asmenim per „Vytis 
Tours" (bilietams taikomi sezoniniai 
apribojimai). Piniginiai prizai: 1,000 
dol.: 500 dol. ir du prizai po 250 dol. 
Laimingus bilietus trauksime vaka
rienės metu. Surinktos lėšos bus 
skiriamos LML programų rėmimui. 
Jau 16 metų LML kartu su Jumis -
rėmėjais tiekia medicininę ir huma
nitarinę pagalbą sergantiems Lie
tuvoje. Kviečiame visus atvykti ir 
kartu su LML komitetu linksmai 
praleisti vakarą. Norintieji dalyvauti 
vakarienėje prašome skambinti tel. 
708-354-4835 (vakarais). Loterijos 
bilietus galite įsigyti www.lithuanian-
mercylift.org 

• Lietuvos Vyčiai organizuoja 
kelionę autobusu į Washington, DC, 
dalyvauti Nekalto Prasidėjimo bazi
likoje esančios Šiluvos koplyčios 40-
mečio sukaktuvėse, kurios bus šven
čiamos bazilikoje šv. Mišiomis 2006 
m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30 vai. 
p.p. Tel. pasiteiravimui: tel. 708-687-
1430 (Teresė Strolienė). 

Rašytojo Antano Vaičiulaičio 100-ųjų metiniu 
minėjimai: 

Spalio 7 d., šeštadienį, Latvių salėje, Washington, DC. Rengia vietos 
LB apylinkė, 

Spalio 15 d. 12:30 vai. p.p. PLC Lietuvių dailės muziejuje, 14911 
127tj? Street, Lemont, IL 60439; 

Spalio 19 d. St. Petersburg, Florida; 
Spalio 21 d. Šv. Jurgio lietuvių parapijoje, 2718 St. George St., Los 

Angeles, CA 90027. 
Visuose minėjimuose paskaitą skaitys Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus Išeivių skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė. 

Rugsėjo 10 d. nuo 1 vai. p.p. 
iki 6 vai. v. oro akrobatikos 
meistras, 1982, 1990, 1994 
metų pasaulio čempionas, 

FAI World Grand Prix 
daugkartinis laimėtojas 

Jurgis Kairys 
visus kviečia į 

„Jurgio Kairio pikniką" 
legendiniame Galt One Zero 

Charlie aerodrome. 
Garsusis lakūnas danguje išrašys autografą „J", parodys keis

čiausių elementų kompoziciją, o jei susirinks gausus būrys žiū
rovu J. Kairys, pirmą kartą pasaulio akrobatinio skraidymo istori
joje, atliks „Ribbon Cut Cobra" manevrą. Po savo programos dan
guje, J. Kairys bendraus su žiūrovais. Vaikams suruoš popierinių 
lėktuvėlių skraidymo konkursą (atsivežkite popieriaus, iš kurio 
galėtumėte išlankstyti lėktuvėlį), tėveliai taip pat galės dalyvauti 
konkurse. Organizatoriai maloniai kviečia visus gausiai dalyvau
ti šiame puikiame renginyje. 

{ renginį nuvažiuoti galite: 
Iš Čikagos — Kenriedy Express keliu (1-90) iki Route 47, sukti į šiau

rę, per Huntley ir VVoodstock, važiuoti Route 120 link Greenwood ir to
liau pagal ženklus iki Galt aerodromo, sukti prie ženklo Studio@One-
ZeroCharlie. 

Iš šiaurinės pusės— Edens Express keliu iki Route 120 (Belvidere 
Rd.), keliauti į vakarus per McHenry, už 5-6 mylių sukti į Greenwood Rd.(Į 
šiaurę, pravažiuoti Greenwood miestelį ir sukti prie ženklo Studio@ 
OneZeroCharlie. 

Nepraleiskite progos susitikti su legendiniu oro akrobatu 
ir pasižiūrėti jo atliekamos programos. 

Tad iki susitikimo! 

LIETUVOS VALSTYBINIO JAUNIMO TEATRO 
SPEKTAKLIS VISAI ŠEIMAI 

Valstybinio Jaunimo Teatro \i Lietuvos 
spektaklis visai Jeimai 

'ftrttio Vomnyko WWiu* 
Pagal V.V. Landsbergio pasaką 

Rugsėjo 16 d (sestadienj) 3 vai. 
Pasaulio lietuvių centre. Lemonte 

Va-ans ««»-*>: Neringa Vametyta 
• M r i M Storptrfeis 
Režisierius Atoertas VKjŽKjnas 
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EMIGRANTAS 

Rugsėjo 16 d., šeštadienf, 
Pasaulio lietuviu centre, 

14911 12 7th Street, 
Lemont, IL 60439, 

3 vai. p.p. 
bus rodomas 

lietuvių režisieriaus 
Alberto Vidžiūno 

spektaklis vaikams 
„Arklio Dominyko meilė" 

Spektaklyje vaidina Neringa 
Varnelytė ir Gediminas Storpirš
tis. Spektaklis sukurtas pagal V. V. 
Landsbergio ir S. Ach knygg tuo pa
čiu pavadinimu, kuri išrinkta 2004 
m. geriausia knyga vaikams. 

B e+ai D a b o d a m i : „Lietuvė
lėje", „Bravo" ir S^ igoie". 

B:'-e*~ <c •-.a "2 do;. 

JAV LB Lemonto apylinkes suruoštoje gegužinėje ne vieno dalyvio akj 
traukė advokato Roberto Kėželio sukurtos metalinės skulptūros. 

Indrės Tijūnėlienes nuotrauka 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T H U A N I A N W O R L O V V I D E D A I L Y 

www.draugas.org 

http://global.net
mailto:nijoleg@prodigy.net
http://www.lithuanian-
http://mercylift.org
http://www.draugas.org

