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name 
numeryje: 
Amžinybėn iškeliavo 
Arūnas Pakula . 
Prez. Valdas Adamkus 
priėmė olimpiečius. 
Lietuvių futbolas. 

2psl. 

Didžioji XXI a. žmonijos 
rykštė. Rugpjūčio-
rugsėjo sankir tos 
įvykių akcentai . Giliai 
išgyvena bendradžygio 
mirtį. 

3 psl. 

Tamsios praei t ies 
viltinga pabaiga. Anglų 
kalbos pamoka. 

4 psl. 

Smiltainis Valdovų 
rūmų apdailai . 

5 psl. 

Atvyskta „Sezonų 
pauzės". Atsisveikinta 
su ilgamečiais Lietuvos 
ambasados JAV 
darbuotojais. 
Šv. Kazimiero seserys 
kviečia ka r tu melstis. 

6 psl. 

Sportas ų 
* I t a l i j o j e t ę s i a s i I F F 

„Venice C h a l l e n g e C u p " mo
t e r ų t e n i s o varžybos, kurių 
prizų fondą sudaro 25,000 dole
rių. Dvejetų varžybų aštuntfi-
nalyje aštuoniolikmetė vilnietė 
Lina Stančiūtė poroje su čeke 
Andrea Hlavačkova 6:2, 5:7.6.2 
nugalėjo italę Giulia Casoni ir 
vokiete Kathrin Woehrl. 

* 82-ą k a r t ą Italijoje vy
kus iose j a u n i m o (iki 23 me
tų) dvirat ininkų lenktynėse 
„Circuito Di Cesa" devintąją 
vietą ta rp 30 finišavusių daly
vių užėmė „US Fausto Coppi 
Gazzera" komandai atstovau
jantis Marius Sabaliauskas. 

* A n t r a d i e n į Monca (Ita
lija) į v y k o i lgai l a u k t a sep-
t y n i s k a r t „Formulės -1" pa
saulio čempiono vokiečio Mi-
chael Schumacher spaudos 
konferencija. Buvo manyta, jog 
„jis praneš apie pasitraukimą 
iš sporto, tačiau M. Schuma
cher paneigė bet kokius gandus 
ir pareiškė, jog lenktyniaus tol, 
kol jam tai patiks. Paklaustas 
iš kur M. Schumacher semiasi 
tiek energijos ir motyvacijos, 
vokietis atsakė, jog tai natū
ralu, nes jis mylįs šį sportą. 

* C o l o r a d o valst i jos tei
sė jas t r e č i a d i e n į n u t r a u k ė 
JAV NBA Los Angeles „La-
kers" komandos krepšininko 
Kobe Bryant baudžiamąją bylą 
dėl išprievartavimo po to, kai 
nukentėjusi mergina pareiškė 
atsisakanti duoti parodymus. 
, ,Lakers" žaidėjas, neigiantis 
savo kaltę, teismui atsiuntė at
siprašymo laišką. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvių ir lenkų vete
r a n a i s u s i t a i k ė po šešiasde
šimties metų. 

* L i e t u v o s p r e z i d e n t o 
ž m o n a vieši Sankt Peterbur
ge. 

* „ J u k o s " perspė jo dėl 
ke t in imų stabdyti gamybinę 
veiklą. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.838 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Premjeras kreipėsi į teismą dėl apšmeižimo 
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 

— Generalinė prokuratūra ket
virtadienį pradėjo ikiteisminį 
tyrimą dėl premjero Algirdo 
Brazausko galimo apšmeižimo 
televizijos laidoje. 

Ikiteisminis tyrimas pradė
tas dėl nusikaltimo, kurį numa
to Baudžiamojo kodekso 154 
straipsnio 2 dalis — dėl asmens 
šmeižimo, neva šis padarė sun
kų ar labai sunkų nusikaltimą 
ir šią tikrovės neatitinkančią in
formaciją paskleidė per visuo
menės informavimo priemonę. 

Prokuratūrą yra pasiekęs 
premjero A. Brazausko skundas 
dėl jo šmeižimo ir įžeidimo žur
nalistės Rūtos Grinevičiūtės te

levizijos laidoje „Nesutinku". Ši 
autorinė laida TV3 televizijos 
kanalu buvo rodyta antradienį. 

A Brazauskas prašė proku
ratūros pradėti ikiteisminį tyri
mą dėl laidos „Nesutinku" vedė
jos R. Grinevičiūtės galimos nu
sikalstamos veikos ir iškelti 
baudžiamąją bylą dėl ministro 
pirmininko šmeižimo bei įžeidi
mo. 

Per kanalą TV3 šią savaitę 
transliuotoje diskusijų laidoje 
buvo cituojami STT slapta įra
šyti verslininkų ir politikų po
kalbiai ir kita tyrimo medžiaga, 
tarp galimų pinigų gavėjų mi
nint ir trimis raidėmis AMB api
būdinamą asmenį. 

Tokia san t rauka kartais ne
oficialiai vadinamas premjeras 
Algirdas Mykolas* Brazauskas. 

Užuominas apie neva jam 
duotą kyšį pavadinęs melu ir 
suplanuota šmeižto banga, A 
Brazauskas iš karto pažadėjo 
kreiptis į prokuratūrą. 

Generalinė prokuratūra jau 
pradėjo bylą dėl ikiteisminio 
tyrimo duomenų atskleidimo te
levizijos laidoje. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas patvirtino, jog kyla 
į tarimas, kad kai kurios teisė
saugos institucijos įsivėlė į poli
tinę kovą, kuri gali dar paaštrė-
ti artėjant Seimo rinkimams. 

Anot A Paulausko, jei tei

sėsaugos institucijoms dalyvau
jan t bandoma daryti įtaką poli
tinei sistemai, „yra pavojus ir 
politinei sistemai, ir mūsų vals
tybes demokratijai". 

A. Paulauskas nesiryžo poli
t ikų ir teisėsaugos santykius 
vadinti šaltuoju karu, tačiau įž
velgė „asmeninių ambicijų".. 

„Aš matau pavojų, kad kai 
kurie teisėsaugos institucijų 
darbuotojai, matydami, kad tas 
tyr imas užsitęsė, tokiu būdu 
bando įtakoti politinius proce
sus, pateikdami įtarimo lygio 
medžiagą, kuri gali nepasitvir
tinti, bet ji labai t inka panaudo
ti politinėje kovoje", sakė A. 
Paulauskas. 

Lietuva gali 
būti tarpininke 
santykiuose su 

Rytų 
kaimynėmis 
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 

— Lietuva gali būti patikima 
tarpininke tiesiant tiltus tarp 
Europos Sąjungos (ES) ir jos 
kaimynių Rytuose. 

Tai po susitikimo su Seimo 
pirmininku Artūru Paulausku 
žurnalistams ketvirtadienį sa
kė Vilniuje viešintis už ES plėt
rą atsakingas komisaras Guen-
ter Verheugen. 

Komisaras pasveikino Lie~ 
tuvos pas tangas spausti ES 
institucijas skirti daugiau dė
mesio Rytų kaimynėms. 

Vėliau vykusiame G. Ver
heugen ir užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio susitiki
me buvo aptarti Lietuvos užsie
nio politikos pirmumai Euro
pos kaimynystės politikos kon
tekste. 

A. Valionio nuomone, Euro
pos Sąjunga turėtų aktyviau 
bendradarbiaut i su Ukraina, 
Moldova, Pietų Kaukazo vals
tybėmis, nes rytiniai ES kaimy
nai yra ne mažiau svarbūs, ne
gu pietiniai. 

G. Verheugen pritarė A. Va
lionio išsakytoms mintims ir 
pabrėžė, jog vienas svarbiausių 
dalykų ES santykiuose su ry
tiniais kaimynais, iki šiol ge
rokai apleistas, būtų Europos 
Sąjungos valstybių apsuptos 
Kaliningrado srities ekonominė 
ir socialinė raida. 

Jeigu šia kryptimi nebus 
dirbama, tuo tarpu Kalinin
grado sritis lygiuosis į kitus 
Rusijos regionus, bet ne į spar
čiai ekonomiškai augančią Lie
tuvą ir Lenkiją, gilės socialinė 
praraja, kuri neišvengiamai su
kels politinę įtampą. 

Trečiadienį Europos parla
mento Užsienio reikalų komite
to narys konservatorius Vytau
tas Landsbergis Briuselyje pa
reiškė G. Verheugen susirūpini
mą, jog Europos komisija savo 
dėmesio paraštėje palieka Pie
tų Kaukazo valstybes. 

Rugsėjo 1-osios vakarą sostinės Vingio parko estradoje pirmą kartą skambėjo muzikinė istorija apie legendinį 
„svieto lygintoją" — Andriaus Mamontovo miuziklas „Tadas Blinda". Spektaklį režisavo populiarus teatro, kino 
ir televizijos aktorius Ramūnas Rudokas. I t in originalių dekoracijų autoriai — dailininkas Audrius Gražys ir ku
piškėnas šiaudinių skulptūrų kūrėjas Antanas Kalvelis. Pagrindinę plėšiko Tado Blindos partiją atliko pats muzi
kos autorius A Mamontovas. Vaido Kopūsto (ELTA) naotr 

K. Prunskienė 
siūlo pratęsti 

Ignal inos 
jėgainės darbą 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Seimo Ignalinos atominės 
elektrinės regiono problemų ko
misija ragina vyriausybę ne
atidėliotinai apsvarstyti gali
mybę pratęsti Ignalinos atomi
nės jėgainės antrojo bloko dar
bą ir apsispręsti dėl naujų 
reaktorių statybos. 

Siūlymai išdėstyti nutari
mo projekte, kurį Seimo sekre
toriate užregistravo šios parla
mentinės komisijos pirmininkė 
Kazimira Prunskienė. 

„Baigdamas kadenciją Sei
mas privalo suformuluoti aiš
kią nuostatą dėl jėgainės liki
mo", sakė K. Prunskienė. 

Nors dėl naujo elektrinės 
antrojo bloko uždarymo termi
no reikia pradėti derybas su 
Europos Sąjunga, K. Prunskie
nė teigia, kad galima nustatytą 
datą nukelti iki 2017 metų. 

Nepavykus susitarti, dešinieji 
ėmė ieškoti kaltų 

Vi ln ius , rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Dešiniųjų partijoms nepavy
kus susitart i Seimo rinkimuose 
sudaryti bendrą susivienijimą, 
imta ieškoti kaltų. 

Krikščionių konservatorių 
socialinės sąjungos (KKSS) va
dovas Gediminas Vagnorius 
ketvirtadienį spaudos konferen
cijoje apgailestavo, jog dėl kitų 
dešiniųjų partijų ambicijų ne
pavyko sudaryti rinkimų su
sivienijimo, kuriam būtų ėmęsis 
vadovauti buvęs kandidatas į 
prez iden tus Petras Auštrevi-
čius. 

..Keletą mėnesių vyko dery
bos dėl vieno jungtinio sąrašo, į 
kurį būtų įtraukti visi konser
vator ia i ir krikščionys de
mokratai , sudarymo, ir vadovu 
buvo kviečiamas Petras Auštre-
vičius, bet kai kurioms parti
joms atsisakius jungti sąrašus, 
mes dabar matome P. Auštrevi-
čių ki tame sąraše", sakė G. Vag
norius. 

P. Auštrevičius nusprendė į 

rinkimus vesti opozicinę Libe
ralų ir centro sąjungą. Savo ap
sisprendimą jis aiškino tuo, jog 
jam nepavyko įtikinti dešiniųjų 
suvienyti savo jėgas. 

G. Vagnorius taip pa t teigė, 
jog KKSS ir partijos „Lietuvos 
krikščionys demokratai" (LKD) 
valdybos bendrame posėdyje 
buvo patvirtinę bendrą kandi
datų sąrašą, bet dėl pakrikimo 
partijoje jo nesugebėjo patvir
tinti krikščionys demokratai. 

„G. Vagnorius be reikalo 
ieško kitų kaltų. Sąlygos sąra
šui buvo nepriimtinos. Deja, tai 
yra ne krikščionių demokratų, 
bet G. Vagnoriaus ambicijosr, 
sakė LKD pirmininkas Valenti
nas Stundys. 

TS vadovas Andrius Kubi
lius patvirtino, jog G. Vagnorius 
siūlė sudaryti susivienijimą, ta
čiau tai nebuvo priimtina parti
jai. 

„Mes savo nuostatą dėl G. 
Vagnoriaus esame išsakę se
niai", pabrėžė TS vadovas. 

Parlamento vadovas kritikuoja 
„realybės šou" dalyvaujančius 

seimūnus 
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas kritikuoja televizijų 
„realybės šou" dalyvaujančius 
ir taip didesnio populiarumo 
siekiančius par lamentarus ir 
mano, kad politikams ir tikros 
realybės turėtų pakakti. 

Ketvirtadienį interviu „Ži
nių radijui" A. Paulauskas tei
gė, kad politikams nederėtų re
alybę paversti „šou" verslu. 

„Politikas dalyvauja rea
liame gyvenime ir sprendžia 
real ias problemas kiekvieną 

dieną. Ir jam dar dalyvauti 
„šou" laidoje, ir tą realybę pa
versti „šou" verslu — nederėtų. 
Yra pas mus tos srities profesio
nalų ir jie puikiausiai šį darbą 
gali atlikti. Manau, kad parla
mentarui darbo užtenka savo 
pirmoje darbo vietoje", dėstė 
Seimo pirmininkas. 

Tačiau jis taip pat teigė su
prantantis, kad neigiamai atsa
kyti „šou" verslą atstovaujan
tiems žmonėms yra labai sun
ku, nes pastarieji pasižymi įkal
binėjimo menu 

Ketvirtadienį Sveikatos apsaugos ministerijos tarnautojai ne tik žodžiu 
propagavo neatlygintiną donorystę — kas galėjo, davė po 450 mililitrų 
kraujo. Sveikatos apsaugos ministras Juozas Olekas Nacionalinio kraujo 
centro medikams ranką ištiesė po 18 metų pertraukos 

Mykolo Ambraio ' ELTAI nnotr 

Ekonomikos žinovai siūlo 
gerovės receptus Seimo nariams 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto (LLRI) žinovai siūlo 
„gerovės receptų" knygą būsi
miems Seimo nariams ir jų 
rinkėjams, bei tikisi, kad leidi
nys taps įrankiu prieš populiz
mą ir padės skatinti dialogą 
tarp valdžios ir visuomenės. 

Vilniuje ketvirtadienį vyku
sioje spaudos konferencijoje, 
kurioje buvo pristatytas LLRI 
išleistas leidinys „Knyga 2004-
2008 metų Seimo nariams ir jų 
rinkėjams", instituto preziden
tas Ugnius Trumpa tikino, kad 
perskaitę šią knygą tiek būsi
mieji parlamentarai, tiek ir jų 
rinkėjai turėtų įgyti daugiau ži
nių. 

U. Trumpa teigė pastebin
tis, kad Lietuvoje trūksta pla
tesnio politinio supratimo ne 
tarp daugumos ir opozicijos 
Seime a r koalicijos partnerių 
vyriausybėje, bet tarp visuo
menės ir valdžios. 

„Kartais atrodo, kad politi
kams geriausiai būtų, kad mes 
pabalsuotumėme už juos per 
rinkimus ir tada paliktumėme 
ramybėje iki kitos kadencijos", 
sakė LLRI prezidentas. 

Anot jo, valdžia yra atsitvė
rusi nuo visuomenės didele sie
na ir nevyksta diskusija apie 
tai, kokie sprendimai priimami 
vyriausybėje ar Seime. 

Knygoje aptariamos 25 te
mos, kurios, ekonomikos žinovų 

Remigijus Šimašius 
Eltos nuotr 

manymu, paprastai patenka į 
rinkimų kampanijų programas 
— tai verslo reguliavimas, kai
nų reguliavimas, darbo santy
kių reguliavimas, švietimo poli
tika, sveikatos apsaugos politi
ka, pensijų sistema, kyšinin
kavimo pažabojimas, Lietuvos 
piliečių atstovavimas Europos 
Sąjungoje, pinigų politika, že
mės ūkio politika ir t.t. Prie 
kiekvienos temos, be jos anali
zės, pateikiami ir pasiūlymai. 

LLRI viceprezidentas Re
migijus Šimašius juokavo, kad 
dabartinėje knygoje buvo atsi
sakyta prie kiekvienos temos 
rašyti ir nerekomenduotinų pa
siūlymų sąrašą, nes buvo įgy
vendinti ir tie pasiūlymai, ku
riuos ekonomistai laikė blogais. 

A. Paulauskas prašo išsaugoti 
lietuvių bažnyčią Boston 

Vilnius, rugsėjo 2 d. 
(ELTA) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas Boston ar
kivyskupui Sean OIMalley ad
resuotame laiške išreiškė neri
mą dėl pasiekusių žinių apie 
planus uždaryti Boston Šv. Pe
tro parapijos lietuvių bažnyčią 
ir kultūros centrą, kuris šių me
tų rugsėjo 12 d. švęs 100 metų 
jubiliejų. 

Kaip pažymi Seimo pirmi
ninkas, tai labai nemaloni ir 
liūdna naujiena ne tik Boston 
lietuviams, bet ir visiems Lie
tuvos žmonėms, kurie labai ver
tina lietuviškų tradicijų puose
lėjimą ir siekius išlaikyti lietu
vybę net ir gyvenant svetur. Pa-

I sak A. Paulausko, šis kultūros 
j centras ir bažnyčia kaip tik ir 
] tarnauja parapijiečių kultūri

niam ir etniniam ugdymui bei 
padeda išlaikyti lietuviškas tra
dicijas. 

„Boston lietuviai — žmo
nės, kurie telkiasi apie savo 

I bažnyčią, kad palaikytų tarpu

savio ryšį ir neatitoltų nuo savo 
gimtinės reikalų. Boston Šv. 
Petro parapijos lietuvių bažny
čia ir kultūros centras — tai ne 
vien senosios imigracijos susi
būrimų vieta. Šiandien tai vie
ta, kuri traukia vis daugiau lie
tuvių, atvykstančių gyventi ir 
mokytis JAV, padeda jiems pri
sitaikyti prie naujų gyvenimo 
sąlygų ir kultūros svečioje vals
tybėje pirmaisiais jų gyvenimo 
metais", sakoma A. Paulausko 
laiške. 

Reikšdamas savo didelį su
sirūpinimą dėl ketinimų užda
ryti šį kultūros židinį, A. Pau
lauskas prašo Boston arkivys
kupo „neužtrenkti durų lietu
vių etninei ir kultūrinei veiklai 
Boston ir padėti išlaikyti Bos
ton Šv. Petro parapijos lietuvių 
bažnyčią ir kultūros centrą, ku
ris prisideda ne vien tik prie lie
tuvybės puoselėjimo, bet ir prie 
Amerikos kultūrinio paveldo 
turtinimo mūsų valstybės tradi
cijomis". 

Vaikų nemušimo įstatymas — 
moralės norma apl inkiniams 

Vilnius, rugsėjo 2 d. 
(ELTA) — Vaikų nemušimo ar 
Vaikų neskriaudimo įstatymas 
turėtų tapti garbės kodeksu ir 

i moralės įstatymu kiekvienam 
I gyventojui, kiekvienam ben

druomenės nariui, mano Socia-
! linės apsaugos ir darbo ministe-
' rijos Vaikų ir jaunimo skyriaus 

vedėja Audra Mikalauskaitė. 
Sudaryta tarpžinybinė dar

bo grupė dar turės apsispręsti, 
į ar šis įstatymas Lietuvai reika

lingas. 
„Užsienio valstybių, kurio

se panašūs įstatymai yra priim
ti, kolegos teigia, kad didžiausią 
poveikį turi ne pats įstatymas, 
bet diskusijos dėl jo, kurios pa
žadina bendruomenes atsako
mybę", pabrėžia ministerijos 
atstovė. 

Pasak A. Mikalauskaitės, 
didžiausia bėda yra žinybų ne
susikalbėjimas — jei socialine 
darbuotoja keletą kartų mamos 

su naujagimiu nerado namuose, 
ji turėtų kreiptis į Vaiko teisių 
apsaugos tarnybą, o ne abejin
gai numoti ranka. Manoma, kad 
dėl atsakingų pareigūnų bei 
kaimynų abejingumo trečiadie
nį mirė sunkiai sužalotas dviejų 
mėnesių Ernestas. 

„Sumušimai ar nelaimės 
tampa nieko nedominančiu, 
kasdieniu buitiniu atveju. Vai
kų nemušimo įstatymo rengi
mas, būtų pasakymas visuome
nei, kad silpnesnio mušti nega
lima, kad tai — nusižengimas 
prieš žmogų", sako Vaikų ir jau
nimo skyriaus vedėja. 

Užsienio patirtis rodo, kad 
panašūs įstatymai turi poveikį 
po kelerių metų 

Tyrimai rodo. kad 50 proc. 
Lietuvos vaikų yra mušami ir 
tai vadinama auklėjimu. Kaip 
smurtas panašūs veiksmai ver
tinami tuomet, kai vaikas atsi
duria ligoninėje. 

http://WWW.DRAUGAS.ORC
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SPORTO APŽVALGA 

PREZIDENTAS VAIŠINO OLIMPIEČIUS 

AMŽINYBĖN IŠKELIAVO 
KREPŠINIO VEIKĖJAS, 

ŽURNALISTAS ARŪNAS PAKULA 

P r i e š š e š e r i u s m e t u s K a u n e — A r ū n a s P a k u l a (ka i rė je) i r iš Čikagos 
v i e š i n t i s ž u r n . E d v a r d a s Š u l a i t i s . 

Pirmadienį, rugpjūčio 23 d., 
nustojo plakusi Arūno Pakulos 
širdis. J i s vasario mėnesį šven
tė dar tik 60-jį gimtadienį. 

Nepaisant, kad jis turėjo 
medicininį išsilavinimą, tačiau 
buvo žinomas kaip krepšinio 
specialistas ir žurnalistas. Dėl 
to Lietuvos krepšinio rinktinė, 
Atėnuose sužinojusi apie šią 
netikėtą netektį, po rungtynių 
su Australija, mirusįjį pagerbė 
minutės tyla. 

A. Pakula buvo Lietuvos 
krepšinio olimpinės, 1992 m. 
Barcelonoje iškovojusios bron
zos medalius, vadovas, Lietuvos 
Taut inio olimpinio komiteto 
(LTOK) iniciatyvinės grupės ir 
LTOK vykdomojo komiteto na
rys, o ta ip pa t ir Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidiu
mo narys. 

Arūnas turėjo daug įvairių 
pareigų: reiškėsi kaip Lietuvos 
krepšinio lygos patarėjas tarp
taut iniams ryšiams, o nuo 1998 
m. buvo Kauno „Žalgirio" krep
šinio klubo vadybininku. 

Daug darbavosi ir spaudoje: 
1989 - 1991 metais jis redagavo 
vieną puikiausių iki to laiko 
sportinių leidinių — „Krepšinio 
pasaulio" žurnalą. 

Kadangi gerai mokėjo 8 
kalbas (esperanto, rusų, lenkų, 
anglų, vokiečių, italų, ispanų) 
nemažai rašė ir Italijos, Ispa
nijos, Anglijos bei kitose valsty
bėse leidžiamuose krepšinio 
savaitraščiuose ir žurnaluose. 
J i s buvo akredituotas žurnalis
tas 8 Europos, pasaulio krep
šinio pirmenybėse ir olimpinėse 
žaidynėse. 

Kuomet Lietuvoje vyko Eu

ropos moterų krepšinio čempio
natas , A. Pakula buvo jo spau
dos centro vadovu. Taip pat yra 
buvęs LRTV Kauno televizijos 
programų direkcijos žurnalistu. 
Sunku išvardinti visus jo dar
bus, nes vien tik sporto srityje 
jis sugebėjo pasireikšti turbūt 
daugiau negu kitas lietuvis. 

Studijavęs Kauno medici
nos institute bei Maskvos valst. 
M. Lomonosovo universitete, jis 
1970 — 1992 metais reiškėsi 
kaip Kauno širdies ir krauja
gyslių vyr. mokslo darbuotojas, 
o nuo 1992-jų — Kauno medici
nos akademijos Kardiologijos 
instituto užsienio mokslinių 
ryšių ir informacijos skyriaus 
vedėjas. Medicinos srityje yra 
išspausdinęs 60 mokslinių 
straipsnių, buvo trijų knygų ir 
žurnalo „Annals of the Institute 
of Cardiology" redaktorius. 

Su A. Pakula kurį laiką 
teko palaikyti artimus ryšius ir 
šių eilučių autoriui. Kuomet jis 
redagavo „Krepšinio pasaulio" 
žurnalą, buvo galimybė ir 
pakalbinti. Teko jį pažinti, kaip 
labai sąžiningą ir nepaprastai 
darbštų vyrą, kuris visada 
stengėsi savo įsipareigojimus 
atlikti kiek galima geriau. Taip 
pat buvo labai ramaus būdo 
žmogus, nedaug kalbėdavo, 
tačiau daug dirbdavo. Galima 
drąsiai teigti, kad tokių individų, 
kaip A. Pakula, Lietuvoje, deja, 
nebuvo labai daug. 

Užuojauta velionies šeimai 
ir visiems jo artimiesiems bei 
draugams. Jo daug kas pasiilgs, 
ypač tie žmonės, kurie reiškėsi 
krepšinio srityje. 

Ed. Šulait is 

Olimpinėse žaidynėse Lie
tuvai atstovavusius at
letus prezidentas Val

das Adamkus rugpjūčio 31 d. 
vaišino iš JAV ambasadoriaus 
laimėtu Kalifornijos vynu, o 
30—mėtį šventusiam Andrejui 
Zadneprovskiui padovanojo 
gimtadienio tortą. 

Susirinkusiems Preziden
tūros Baltojoje salėje sporti
ninkams prezidentas teigė, jog 
Atėnuose sekmadienį pasibai
gusios olimpinės žaidynės dar 
kartą įrodė, kad svarbiausia yra 
dalyvauti, garbingai ginti ir 
kelti sporto pajėgumą. „Šioje 
salėje drįstu jums tautos vardu 
padėkoti už garbingą atsto
vavimą valstybei", — sakė pre
zidentas. 

Olimpinį auksą laimėju
siam disko metikui Virgilijui 
Aleknai V. Adamkus įteikė 
prezidento taurę. Sidabro me
dalių laimėtojams — olimpinės 
septynkovės vicečempionei 
Austrai Skujytei ir A. Zadne
provskiui — už nuopelnus Lie
tuvos sportui, valią ir ryžtą 
siekiant pergalės prezidentas 
savo dekretu suteikė ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai" Ko
mandoro kryžius. 

V. Aleknai valstybinis ap
dovanojimas nebuvo skirtas, 
nes pernai už pasaulio čempio
no titulą buvo įteiktas Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino Didysis 
kryžius. 

Visi olimpiečiai taip pat 
gavo dovanų vardinius parke
rius su V. Adamkaus autogra
fu, asmenines prezidento 
padėkas ir po jo knygą. 

Oficialiai ceremonijai pasi
baigus, V. Adamkus susirin
kusiems priminė, kad antradie
nį A. Zadneprovskis švenčia 
savo 30-ąjį gimtadienį ir 

Lietuvos p r ez iden t a s V a l d a s A d a m k u s g i m t a d i e n į švenč ianč iam A. 
Zadneprovsk iu i padovanojo tortą. 

M y k o l o A m b r a z o (El ta) n u o t r . 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik še š t ad ien io la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
U ž s a k a n t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

padovanojo jam didžiulį tortą. 
Penkiakovininkas žurnalis

tams vėliau sakė niekada ne-
pamiršiantis šio savo gimtadie
nio... „Nuostabu. Kai preziden
tas tortą dovanoja.... Nuos
tabu!", — susijaudinęs kalbėjo 
jubiliatas. 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto vadovas Artūras Po
viliūnas olimpiečių vardu teigė, 
kad visi sportininkai po ketve
rių metų vyksiančiose olim
pinėse žaidynėse Beidžinge 
kovos ne prasčiau nei Sidnėjuje 
ir Atėnuose. ' -

A. Poviliūnas taip pat 
tvirtino, kad Lietuvos krep
šininkus, Atėnuose nelaimėju
sius medalių ir likusius ketvir
toje vietoje, visi sveikino tarsi 

olimpinius čempionus. „Mes 
sakome, kad tuo gyvenimas 
nesibaigia. Artėja pasaulio, Eu
ropos čempionatai", — priminė 
A. Poviliūnas. 

Ceremonijai Prezidentūros 
Baltojoje salėje pasibaigus, pre
zidentas olimpiečius pakvietė 
paragaut i Kalifornijos vyno, 
kurį V. Adamkui padovanojo 
JAV ambasadorius Stephen 
Mull, pralaimėjęs lažybas. Pre
zidentas ir ambasadorius buvo 
susilažinę dėl Lietuvos ir JAV 
krepšinio rinktinių susitikimo 
baigties grupės varžybose. Tas 
rungtynes Lietuvos krepšinin
kams laimėjus rezultatu 94:90, 
ambasadoriui teko atiduoti 
žadėtąją dėžę Kalifornijos vyno. 

(BNS) 

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI OLIMPIADOSE 

A. Macijauskas - devintas 
Atėnų olimpinių žaidynių 

vyrų krepšinio turnyro ge
riausiųjų žaidėjų sąraše Lie
tuvos rinktinės gynėjas Arvy
das Macijauskas užėmė devin
tąją vietą. Jis per aštuonerias 
rungtynes pelnė 127 taškus 
(vid. — 15,87). 

Pačiu geriausiu žaidėju 
tapo ispanas PauGasol. Jo pel
nytų taškų vidurkis — 22,42 
(157 tšk./7 rungt.). Antrąją 
vietą užėmė Naujosios Zelan
dijos komandos žaidėjas Philip 
Jonės — vid. 21,0 tšk. (126/6), o 
trečias liko kinas Yao Ming — 
vid. 20,71 tšk. (145/7). 

Lietuvos rinktinės puolėjas 
Darius Songaila užėmė pirmą
ją vietą taikliausiai baudas me
tusių krepšininkų klasifikaci
joje. Jis iš 25 baudų pataikė 23 
(92,0 proc.). Antras liko Saulius 
Štombergas (24/27; 88,88 proc.), 
o septintąją vietą užėmė Šarū
n a s Jasikevičius (21/25; 84,0 
proc.). 

Pagal tritaškių taiklumą 
Mindaugas Žukauskas (9/16; 

56,25 proc.) užėmė trečiąją, A. 
Macijauskas (27/50; 54,0 proc.) 
— ketvirtąją, S. Štombergas 
(18/34; 52.94 proc.) — penktąją, 
o Kšištofas Lavrinovičius (12/24; 
50 proc.) — šeštąją vietas. 

Š. Jasikevičius užėmė pir
mąją vietą pagal sėkmingiau
sius perdavimus (vid. — 5,62; 
45/8) ir tapo daugiausia ka
muolių praradusiu žaidėju (vid. 
— 3,87; 31/8). 

Daugiausia kamuolių perė
musių žaidėjų klasifikacijoje Š. 
Jasikevičius (vid. — 1,37; 11/8) 
su amerikiečiu Allen Iverson ir 
argentiniečių Emanuel Ginobili 
pasidalijo 8—10 vietas. 

Pagal po savo komandos 
krepšiu atkovotus kamuolius 
Eurelijus Žukauskas (vid. - 3,75; 
30/8) su amerikiečiu Carlos 
Boozer pasidalijo 9—10 vietas. 

(Elta) 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

LIETUVIŲ FUTBOLO KOMANDA 
SUŽAIDĖ LYGIOMIS PRIEŠ ČEMPIONUS 

K a t e d r o s a ikš tp jp Vilniuje s u b r i n k u s ! r l a u g i a t n k s t a n t i n e minia sveikino iš A t ė n ų gr įžusius olimpiečius 
M y k o l o A m b r a z o (El ta) 

Z. SAVICKAS PAGERINO 

PASAULIO REKORDĄ 

Stipruolis Žydrūnas Savic
kas penktą kartą tapo Lietuvos 
galiūnų čempionato nugalėtoju. 
29 metų biržietis savo gimta
jame mieste vykusiose varžy
bose surinko 78 taškus. 

Antrąją vietą užėmė Vi
lius Petrauskas, surinkęs 70,5 
taško. Trečias liko Vidas Ble-
kaitis, kurio sąskaitoje — 70 
taškų. Ketvirtąją vietą užėmė 
Saulius Brusokas (69,5 t šk ) , 
penktąją — Nerijus Liobikas 
(56,5 tšk.), šeštąją — Alvydas 
Brazdžius (55,5 tšk.). 

Šiose varžybose Ž. Savic
kas pagerino pasaulio rąsto 
kėlimo rekordą. Žydrūnui pa
vyko iškelti 191 kg sverianti 
rąstą. 

•Kita' 

Naujojo „Metropolitan" pir
menybių sezono pradžia „Li
tuanicos" futbolininkams, gali
ma sakyti, buvo sėkminga. Iš 
išvykos į Buffalo Grove, IL rug
pjūčio 29 d. parsivežė vieną 
tašką, kuris iškovotas žaidžiant 
prieš šios lygos „major" divi
zijos naujuosius čempionus — 
„Polonijos" vienuolikę. 

Žinant, kad lietuvių ko
manda i praėjusieji pirmeny-
biniai metai buvo vieni „lieses-
nių", nes užimta tik 9 —ji vieta 
ir tik per pridėtines rungtynes 
išsaugotas pasilikimas geriau
siųjų Čikagos ir apylinkių 
komandų grupėje, lygiosios bu
vo teigiamas ženklas. Po be 
įvarčių pasibaigusio pirmojo 
kėlinio, 30—oje minutėje grei
tasis Linas Jakovlevas, gavęs 
kamuolį, pralenkė lenką gy-
niką, ir ženklino 1—0. Tačiau 
ši pasekmė neišsilaikė ilgai, nes 
po poros minučių, lenkai išnau
dojo lietuvių klaidą gynyboje ir 
pasekmę išlygino. Nors abi ko
mandos stengėsi išplėšti lai
mėjimą, nė vienai nepavyko. 

Galima teigti, kad „Litua
nicos" futbolininkai buvo verti 
pergalės, nes pirmame kėlinyje 
jie neišnauodojo poros gerų 
progų, o antrame teisėjas mū
siškiams neužskaitė įvarčio, 
kuris esą buvo įmuštas iš nuo
šalės, nors to nė vienas lietuvių 
žiūrovų negalėjo suprasti. 

„Lituanicos" eilėse nebuvo 
gerųjų žaidėjų — Viktoro 01-
šansko, Rimanto Jakubausko, 
Žilvino Čenio, Virgio Žuromsko. 
Pirmasis jų yra gavęs traumą, o 
Virgis buvo pareiškęs norą 
pasitraukti iš vyrų komandos ir 
pereiti žaisti pas veteranus, bet 
vėliau lyg buvo šį sprendimą 
pakeitęs. Su šių žmonių talka 
lietuviai, be abejo, į namus būtų 
parsivežę visus 3 taškus. 

Smagu buvo matyti, jog 

„Lituanicos" komandoje, trene
rio pareigas perėmus Algiman
tui Šalkauskui, atsirado ryš
kesnis žaidimo braižas, ko 
anksčiau nebuvo galima paste
bėti. Algimantas yra žaidęs 
Vilniaus „Šviesos" ir Klaipėdos 
„Granito" komandose, ir kurį 
laiką atstovavęs Čikagos „Li-
tuanicai", sugeba nuteikti 
žaidėjus kovai. 

Teko girdėti jo ramiu tonu 
išsakomus pamokymus ar pas
tabas žaidėjams per rungtynių 
pertrauką, kas yra reikšmingas 
žingsnis, siekiant geresnio pa
sirodymo. 

Užklausus trenerio nuomo
nės apie vyrų žaidimą sekmadie
nį, jis teigė, kad visi sužaidė 
normaliai ir nemažai stengėsi. 
Taip pat pažymėjo, jog antra
jame kėlinyje, kuomet žaidėjai 
pavargo, žaidimas šiek tiek 
išsiderino. Ateitį Algimantas 
nelabai norėjo prognozuoti. 

Rungtynėse žaidė: Irman
tas Šatas, Edvinas Trinkūnas, 
Laimonas Bytautas, Alesandras 
Bilostenis, Linas Jakovlevas, 
Giedrius Žutautas , Algirdas 
Zamalakis, Algirdas Zuperka, 
Mindaugas Palaima, Vidijus 
Puškorius. 

Prie jų dar pridėjus tuos, 
kurie nežaidė praėjusį sekma
dienį, lietuviai drąsiai galėtų 
siekti pirmosios vietos. Kaip 
atsimename, „Lituanica", nors 
ir su prastesniais žaidėjais, 
užpernai rudens rate sugebėjo 
įsitvirtinti vedančiųjų pozicijo
je. Tik antrame rate pakriko ir 
pirmenybinius metus baigė 
antroje vietoje 

Kitos pirmenybių rungty
nės dabar bus žaidžiamos rug
sėjo 12 d.aikštėje prie PLC cen
tro Lemonte. Laukiam gausaus 
žiūrovų būrio. 

E. Šula i t i s 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. . 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
DANTLĮ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už pnemamą kainą. 
Susitarimui kabes anc*skai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

OLIMPINIO SIDABRO 
LAIMĖTOJA GYVENA 

ČIKAGOJE 
Laimutė Baikauskaitė, ku

ri 1988-siais Seulo mieste 
Korėjoje įvykusioje olimpiadoje 
1,500 m. nuotolyje atbėgo an
tra ir laimėjo sidabro medalį, 
jau kur i s laikas gyvena Či
kagoje. J i čia Lincoln Pa rk 
rajone turi masažo saloną. 

Ši olimpinė vicečempione 
gimusi 1956 m. Šilutės rajone, 
1979 baigė Šiaulių pedagoginį 
institutą. Jos treneriai — A. 
Šervytis ir A. Vilkas. E A 

GOLFO VARŽYBOS 
Netrukus įvyks pora svar

besnių lietuvių golfo varžybų, 
kurias ruošia šios Amerikoje 
labai populiarios sporto šakos 
entuziastai. 

Pirmosios bus šį savaitgalį 
Fortreff golfo aikštyne, Fran-
kenmuth, MI. netoli Detroit. 
Tai 2004 m. Š. Amerikos lietu
vių individualios ir komandinės 
golfo pirmybės. Jas vykdo Det
roito lietuvių sporto k lubas 
„Kovas". Daugiau informacijų 
teikia Paulius Butkūnas tel. 
734-464-9171. 

Netrukus bus ir golfo žai
dynės Čikagos apylinkėse, ku
rias organizuoja Lietuvių fon
das. Tai jau dešimtasis iš eilės 
panašaus pobūdžio t u rny ra s . 
Jis įvyks rugsėjo 19 d. Old Oak 
Country Club aikštyne, 14200 
S. Parker Rd., Homer Glen , IL, 
netoli Lemonto. 

Registruotis ar daugiau 
informacijų šiuo reikalu galima 
gauti, skambinant Aldonai ar 
Vytui Vaitkam (630-243-8178) 
arba Ritai ir Arvydui Karams 
(630-584-0158). 

Rengėjai kviečia mūsų tau
tiečius gausiai šiose varžybose 
dalyvauti. EJŠ. 

Platinkite „DRAUGĄ 

DRAUGE 
o«i o wioc o*»t 
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mailto:skelbimai@draugas.org


Klaipėdos uosto 
panorama. 
Ar sis Lietuvos uostas 
yra saugus nuo 
teroristinių išpuolių. 
ar nuodugniai 
tikrinami j jį 
atpiaukiančių laivu 
(ypač i$ Rusijos) 
kroviniu? 

Tomo Čemiševo 
(Eita) nuotr. 

DRAUGAS, 2004 m. rugsė jo 3 d., p e n k t a d i e n i s 

RUGPJŪČIO - RUGSĖJO 
SANKIRTOS ĮVYKIŲ AKCENTAI 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Rugpjūčio — rugsėjo sankir
toje keli įvykiai paliko ženklų 
pėdsaką Lietuvos, Europos, o ir 
viso pasaulio istorijoje. Dviejų 
total i tar inių režimų vadeivų 
Stalino ir Hitlerio nusikalstamu 
susitarimu, kuris istorijoje mi
nimas kaip Molotovo — Ribben-
tropo paktas, buvo pasidalintos 
Rytų Europos valstybių terito
rijos ir suplanuota II Pasaulinio 
karo pradžia. Vermachtas įsi
veržė į Lenkiją 1939 m. rugsėjo 
1 d. Raudonarmiečių divizijos 
rugsėjo 17 d. smogė kraujuojan
čiai Lenkijai į nugarą. Taip bu
vo pradėtas II Pasaulinis ka
ras, atnešęs begalę nelaimių ir 
pareikalavęs milžiniškų aukų. 
Sąjungininkai nacių režimą nu
šlavė karine jėga. Ant melo ir 
smurto pamatų suręsta komu
nistinė Sovietų Sąjunga dės-, 
ningai sugriuvo pati. 

XX amžiuje lietuviai 1918, 
1941 ir 1990 metais skelbė pa
sauliui atkuria savo valstybę ir 
jos nepriklausomybę. Ir visais 
atvejais kaizerio, bolševikų — 
nacių ir sovietų okupacijos sąly
gomis. Dar vis pasigirsta nesu
situpėjusių politikų ir net isto
rikų balsų, esą tai nebuvo tikra 
nepriklausomybė. Mėginama įti
kinti, kad pirma reikėjo išsilais
vinti, o tik po to skelbtis neprik
lausoma valstybe. Istorinė pa
tirtis akivaizdžiai rodo, kad 
tautos valia visada buvo lemiantis 
veiksnys. Pirmiausia atsirasda
vo teisinis sprendimas ir tik po 
to įgyvendinimo rūpesčiai. Ne
priklausoma valstybė negali to
leruoti ją okupavusios svetimos 
kariuomenės buvimo savo teri
torijoje. Pagal abiejų šalių pa
sirašytą grafiką Rusijos kariuo
menė turėjo būti išvesta iš Lie
tuvos iki 1993 m. rugsėjo 31 d. 
Savaitei likus iki termino ant 
sovietų armijos technika pakrau
to traukinio vagono Kirtimų ge
ležinkelio stotyje atsirado juo
du humoru dvelkiantis užrašas: 
„Ekspresas 'Vilnius — Vorkuta' 
prišalo prie bėgių". Trukdymo 
ir vilkinimo būta daug. Maskva 
delsė ir laukė kol Lietuva su
abejos. Veltui! 

Į Lietuvą atvykęs Europos 
Tarybos Parlamentinės asam
blėjos prezidentas M. Martinez 
kalbėjo: „Rusijai pačiai naudin
giau išvesti armiją iš Lietuvos. 
Jū s turite būti tvirti ir mes bū
sime tvirti". Laikraščiai skelbė 
Tėvo Jono Pauliaus II apsilan
kymo Lietuvoje programą. Šie 
du faktai ir nuosekli Lietuvos 
pozicija derybose su Rusijos 
Federacija nulėmė baigtį. 1993 
m. rugpjūčio 31 d., 11:45 vai. 
vakaro, karinis ešalonas su 
paskutiniu Rusijos kariuome
nės koviniu daliniu išvažiavo iš 
Lietuvos per Kenos geležinkelio 
stotį. Pirmoji laisvės diena be 
okupacinės kariuomenės! Šia 
proga rugsėjo 1—ąją Vilniaus 
Sąjūdis surengė iškilmingą mi
nėjimą. Seimo opozicijos vado
vas V. Landsbergis kalbėjo, kad 
ši diena turėtų tap t i tautos 
švente. Derybų dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo vadovas am
basadorius Č. Stankevičius, svei
kindamas susirinkusius žmo
nes, pranašiškai įspėjo, kad lie
tuvių tautai teks visada telkti 
savo pilietinę valią ir budėti,, 
saugant tėvynės nepriklauso
mybę. Ambasadorius buvo iš 
tiesų įžvalgus. Per Antrosios Res
publikos 14 gyvavimo metų „ar
timojo užsienio" rezgamų provo
kacijų seka niekada nebuvo nu
trūkusi. Visais kritiškais mo
mentais valstybės politikai ir pi
liečiai gebėdavo pakankamai su
telkti pilietinės valios Konstitu
cijai ir mūsų pilietinėms bei 
moralinėms vertybėms apginti. 

Mokslo metų pradžia — nuo 
seno šventė ne tik besimokan
čiam jaunimui, ne tik gausiam 
mokytojų būriui, bet mažne kiek
vienam šalies gyventojui, iš kurių 
daugelis mokosi, tobulinasi, per
sikvalifikuoja, o jei patys nesi
moko, tai jų artimieji — sūnūs, 
dukros, vaikaičiai semiasi žinių 
mokyklose, kolegijose, univer
sitetuose. Rugsėjo pirmoji — su
teikia progą pamąstyti apie mū
sų tautiečių , o ypač jaunimo lie
tuvybės pagrindo — gimtosios 
kalbos mokymo reikalus išeivi
joje ir subyrėjusios Sovietijos 
šalyse. Prisiminkime kaip mūsų 
proseneliai kentė lietuviškos 

spaudos ir gimtosios kalbos 
draudimą XIX amžiuje. Argi 
galima r^tmiršti sovietmečiu vyk
dytą imperinę politiką, kai mo
kykla buvo paversta tautinės ir 
pilietinės savimonės naikinimo 
įrankiu? Kremlius negailestin
gai žlugdė lietuvybę, reikalau
damas uždar inėt i lietuviškas 
mokyklas ir steigti rusiškas bei 
lenkiškas. Per kelerius metus 
buvo uždarytos net 367 lietu
viškos mokyklos Vilniaus kraš
te. Socializmo — komunizmo 
šūkiais maskuojama politika 
buvo provokuojamas nepasiti
kėjimas t a rp tautų. Tik vieni 
rusai turėjo išimtinę privilegiją 
bet kur iame sovietijos krašte 
mokyti savo vaikus gimtąja 
kalba. Praeities palyginimai su 
nūdienos padėtimi iškalbingi ir 
reikalingi. Nemažiau, kaip eko
nomikos plėtros reikalai, visuo
menei rūpi jaunimo pilietinis 
ugdymas, paremtas meile gim
tajam kraštui , pagarba tradici
joms ir papročiams. Prof. V. 
Vardys yra rašęs, kad piliečiams 
svarbu žiūrėti ne į vieną tašką, 
o žvelgti viena kryptimi. Palin
kėkime gausiam pedagogų korpu
sui sėkmės jų kilniame darbe. 

Rugsėjo 29 d. nuniokotoje ir 
užtvindytoje rusų divizijomis 
Čečėnijoje „išrinktas" Maskvos 
statytinis naujas marionetinis 
prezidentas. „Rinkimų" scena
rijus ir okupanto tikslai tokie 
patys, kaip 1940 m. liepą prieš 
mėnesį okupuotoje Lietuvoje — 
pagal Kremliaus scenarijų su
vaidinti r inkimų farsą, kuris 
turėtų rodyti ne aneksijos faktą, 
kokią nors „taikią socialistinę 
revoliuciją" ar „savanorišką pri
sijungimą". Esminis skirtumas 
toks: Lietuva tuomet buvo tik 
pradėta niokoti, o nūdien Ičke-
rijos Respublika sutrypta, jos 
miestai sugriaut i , tebevyksta 
planinės genocido akcijos demo
kratijos pasaulio akivaizdoje, 
didžiosioms valstybėms solida
riai tylint. Šis faktas vertinti
nas kaip įsakmus įspėjimas bu
dėti ne tik mūsų šalies neprik
lausomybės sargyboje, bet ir vi
somis išgalėmis remti paverg
tųjų tautų pastangas išsilaisvinti. 

Prieš 11 metų žiniasklaidoje 

pasirodė trumpas popiežiaus 
Jono Pauliaus II sveikinimas 
Lietuvai, kuriame buvo ir tokie 
žodžiai: „Brangieji! Atkeliausiu 
pas jus ir jūsų kaimynus lat
vius ir estus kaip draugas ir 
ganytojas. Kaip bičiulis norėčiau 
įžengti į jūsų pirkias, norėčiau 
išgirsti jūsų nuoširdų ir atvirą 
žodį; norėčiau paklajoti po jūsų 
laukus , dažnai paženklintus 
tokiais jums brangiais kryžiais; 
norėčiau su visais ir su kiek
vienu iš jūsų susitikti. 

Kaip ganytojas ateinu skelbti 
jūsų miesto bažnyčiose ir aikš
tėse, kur po tiek kančios ir tokių 
negandų Kristus lieka jūsų vil
tis". („Lietuvos aidas" Nr. 170, 
1993.09.03). Rugsėjo 4 d. Jonas 
Paul ius II, išlipęs iš lėktuvo 
Vilniaus oro uoste, atsiklaupė 
ir pabučiavo Lietuvos žemę... 
Aukštojo svečio apsilankymas 
rodė ne tik lietuvių tautos sie
kio atkurt i nepriklausomybę 
teisumopripažinimą, bet ir mei
lę mūsų kraštui, ganytojo moti
nos gimtinei. 

Paskutinį rugpjūčio sek
madienį Atėnuose įvyko įspū
dingas XXVIII olimpinių žai
dynių pabaigos aktas. Apie sporto 
varžybas bei lietuvių laimėtus 
ir nelaimėtus medalius rašoma, 
rodoma ir kalbama per visas 
visuomenės informavimo prie
mones. Nesikartojant norėtųsi 
pabrėžti vieną esminių ir mums, 
Lietuvos Respublikos pilie
čiams, be galo svarbų akcentą. 
Mes jau visur kalbame pasau
liui savo kalba, kaip lygiavertė 
t a u t a ir lygiateisė valstybė. 
Sporto kalba — labai veiksmin
gas Lietuvos užsienio politikos 
dėmuo. Kada skamba Lietuvos 
himnas Atėnuose, kada ant 
stiebo stadione kyla mūsų 
trispalvė, būtent tada su skaus
mingu pasididžiavimu suvokia
me praėjusio amžiaus laisvės 
kovų reikšmę tėvynės ir Euro
pos istorijai, o patirti praradi
mai sibiruose ir visų žemynų 
egzilyje rodo tautos dvasios 
stiprybę. 

Vasaros ir rudens sankirtos 
įvykių datos įvairiareikšmės, 
kaip ir mūsų gyvenimas. Bu
vome, esame, būsime! 

TĖVYNĖS SĄJUNGA GILIAI IŠGYVENA BENDRAŽYGIO MIRTĮ 

Vytautas Vidugiris 

Lietuva neteko patrioto, o 
Tėvynės sąjunga — nuoširdaus 

rėmėjo Vytauto Petro Vidugi
rio, gyvenusio ir mirusio Ka
lifornijoje, JAV. Reikšdami gi
lią užuojautą velionio artimie
siems ir bendražygiams, negali
me neapgailėti, kad netikėta 
mirtis sustabdė dar aktyviai 
varomą barą. Liko daug pada
rytų ir daug nebaigtų darbų, 
nes velionis buvo pajėgus savo 
didžius darbus tęsti. 

V. P. Vidugiris, 1930.07.03 
gimęs Lietuvoje, Raguvoje (Pa
nevėžio r a j ) , mokslus baigęs 
JAV (1953 m. Temple univer
sitetą Philadelphia. PA, 1959 
m. Illinois technologijos insti
tutą, Čikagoje, IL, Pepperdine 
universitetą Malibu, CA) ir įgi
jęs elektromechanikos inžinie
r iaus bei pramonės adminis
travimo specialybes, atsakingą 
darbą dirbęs Lockheed raketų 

ir kosmoso palydovų tyrimo 
bendrovėse, TWR bendrovėje 
Redondo Beach, CA, visą sąmo
ningą gyvenimą buvo aktyvus 
visuomenininkas, lietuvių išei
vių organizacijų veikėjas, ypač 
dosnus aukotojas. V. P. Vidugi
ris aktyviai dirbo JAV Lietuvių 
Bendruomenėje, daug kartų bu
vo r enkamas tarybos nariu, 
PLB seimų nariu bei LR Seimo 
ir JAV LB komisijos nariu. Lietu
viškos veiklos reikalai jį dažnai 
atvesdavo į Vilnių, kur turė
jome progos artimiau jį pažinti. 
Žavėjomės jo energija ir pasi
šventimu lietuviškiems reika
lams. Mums žinoma, kad jis 
buvo ir aktyvus skautas bei 
šaulys, Lietuvių fronto bičiulių 
sambūrio narys, Lietuvių Res
publikonų partijos Kalifornijos 
valdybos vienas iš vadovų, 

lietuvių inžinierių organizacijų 
narys ir vienas iš vadovų, taip 
pat ir JAV organizacijų — 
Amerikos veteranų legiono, 
Kalifornijos valstijos skyriaus, 
Amerikos aeronautikos ir as-
tronautikos, Amerikos mecha
nikos inžinierių, Amerikos pro
duktų kokybės kontrolės drau
gijų narys, daugelio lietuviškų 
ir amerikietiškų laikraščių ir 
žurnalų bendradarbis, pelnęs 
šaulių ir skautų organizacijų 
apdovanojimus, įvertintas ke
turiais JAV kariniais medaliais 
už nuopelnus Korėjos kare. 

Suprasdama, kad jo vietos 
nebus kam užimti. Tėvynės 
sąjunga giliai išgyvena ben
dražygio Vytauto Petro Vidu
girio mirtį. 

Tėvynės sąjungos pirmininkas 
Andr ius Kubil ius 

DANUTE BINDOKIENE 

Didžioji XXI a. žmonijos rykštė 

Š
iomis dienomis New York miesto Madison 
Sąuare Garden salėje vyksta Respub
likonų partijos suvažiavimas. Kadangi 

niekas neabejojo, kad jo metu partijos kandi
datu į prezidentus bus paskelbtas George W. 
Bush, siekiantis antros kadencijos, visų kalbė
tojų pagrindinė mintis yra: Bush ir jo kieta 
ranka yra vienintelė Amerikos apsauga nuo' 
teroristinių išpuolių. Tačiau klausytojai (ne tie, 
kurie sėdi salėje ir ploja, o visa Amerika) jau 
pradeda skeptiškai vertinti nuolatinius „pavo
jaus signalus" iš Vašingtono ir daugelis mano, 
jog tai tik dar vienas rinkiminės kampanijos 
arkliukas (o gal dramblys, juk tai Respublikonų 
partijos simbolis), turėsiantis nunešti G.W. 
Bush į Baltuosius rūmus. 

Abejoti terorizmo šmėklos tikrumu būtų 
didelė klaida. Taip pat klaida teroristus vadinti 
„laisvės kovotojais, partizanais, tautos didvy
riais" ar kitu kilniu vardu. Netinka tas vardas 
žmonėms, kurie savo aukomis pasirenka ne
kaltus civilius. Mes su pagarba prisimename 
Lietuvos partizanus, kovojusius dėl savo tautos 
laisvės, bet jie kovojo su okupanto kariuomene 
ir jos statytiniais. Partizanai nesprogdino ligo
ninių, keleivinių autobusų, viešbučių, mokyklų, 
nežudė įkaitų... 

Nejaugi musulmonai ir kiti kraštutinieji 
fanatikai nesupranta, kad žiaurus smurto 
veiksmai prieš nekaltus žmones ne tik nepade
da jų tikslams (jei tikslai tikrai yra savo tautos 
gerovė), bet ugdo neapykantą visiems to tikėji
mo išpažinėjams, visiems savo tautiečiams. Ar 
dvylikos nepaliečių įkaitų Irake nužudymas 
padės toje šalyje įvesti demokratiją, atstatyti 
griuvėsius, atsikratyti „netikėliais" (suprask — 
ne musulmonais) kitataučiais? Ar dėl dviejų 
žurnalistų pagrobimo Prancūzija pakeis 
įstatymą, draudžiantį musulmonėms ryšėti 
skarelėmis? Ar dėl autobusų susprogdinimo 
Jeruzalėje, Izraelis pasitrauks iš okupuotų 
žemių, nugriaus užtvarą, skiriančią pales
tiniečius nuo žydų? Pastaruoju metu Vakarų 
pasaulio simpatijos buvo stipriai pakrypusios 
palestiniečių pusėn, o žydai vadinti nesantaikos 
'"iršintojais. Po naujų smurto veiksmų vargiai 

palestiniečiai sulauks užuojautos, jei Izraelis 
vėl smogs karine jėga. Juo labiau dabar, kai ir 
Rusijoje pasireiškė smurto veiksmai, o Vakarų 
pasaulis ėmė labiau rūpintis savo saugumu. 

Lietuviai visuomet užjautė Čečėniją ir rėmė 
jos pastangas išsilaisvinti iš Maskvos įtakos, 
atgauti nepriklausomybę, ats ikratyt i sauva
liaujančia rusų kariuomene. Teisybė visuomet 
yra laisvės siekiančios tautos pusėje, tad čečė
nai verti ir užuojautos, ir paramos. Jeigu ne 
2001 m. rugsėjo 11-osios įvykiai Amerikoje, ir 
Vašingtonas būtų daug daugiau pastangų dėjęs 
Čečėnijos s iekiams įgyvendinti. Bet čečėnų 
laisvės kovotojai padarė tą pačią klaidą, kaip ir 
kiti teoristai: j ie karą pradėjo su nekaltais 
gyventojais toli už savo tėvynės ribų. 

Nejaugi Vakarų pasaulis pateisins dviejų 
keleivinių lėktuvų susprogdinimą, bombą viešo
jo susisiekimo stotyje? Kai Rusija imsis griežtų 
„atlygio" priemonių (o tai t ikrai įvyks) prieš 
Čečėniją, nuo jos šauksmo nusigręš ir Vašing
tonas, ir kitos Vakarų sostinės. 

Bet dar šiurpesnė drama vyksta Šiaurės 
Osetijoje (Rusija), k u r ginkluotų vyrų ir moterų 
būrys įsiveržė į mokyklą pačią pirmąją mokslo 
metų dieną, kai ten buvo susirinkę keli šimtai 
vaikų ir suaugusiųjų. Grasinama įkaitus žudyti 
— po pusšimtį kasdien, kol Maskva sutiks 
nusileisti pagrobėjų norams. 

Vargiai kur i s tėvas a r motina bet kur 
pasaulyje šiandien nejaučia tų moksleivių tėvų 
bei artimųjų siaubo, širdgėlos, laukiant, kaip 
bus išspręstas jų vaikų likimas. O ką jaučia jau
nieji įkaitai? 

Gal kas sakys, kad tai žudomos čečėnų tau
tos desperacijos riksmas? Kad tikslas pateisina 
priemones, kuriomis jo siekiama? Su šiais ar 
panašiais išvedžiojimais sunku sutikti. Tik įsi
vaizduokime panašų atvejį Čikagoje, Los 
Angeles, Detroite — ar pateisintume teroristų 
veiksmą? JAV Saugumo biuras įvedė naujus 
suvažymus l ėk tuvams , a t sk rendan t i ems iš 
Rusijos, ir dar griežtesnius patikrinimus ke
leiviams. Kol kas š iame krašte ramu, bet neap
sigaukime, terorizmo šmėkla tik laukia pato
gios progos... 

LIETUVOS DVASININKAI - ŽYDŲ GELBĖTOJAI 

Nr.3 
VIKTORIJA SAKAITE 

Nuo krentančių bombų žemė maišosi su dan
gum, atrodo, kad tūkstančiai adatų susminga į 
mano kūną, o aš iš baimės valgau žemę ir šaukiu... 

Gete neprisimenu jokių veidų, tik begalinis 
alkis ir aplinkui tamsu, šalta ir viskas aplinkui 
panašu į šlapią asfaltą. 

Prieglaudoje atvirkščiai — nebeskauda, šilta, 
kažkokios malonios ir geros moterys, bet valgyti 
vis tiek norisi. 

Miškas, tai šviesus, tai tamsus, diena, naktis, 
aš sėdžiu miške moteriai ant kelių ir ji kažką 
pasakoja man pažįstama lietuvių kalba, man ne
baisu. 

1950 metais iš Sibiro lagerių grįžo mane 
globojęs kunigas Petras Rauda. Išgyvenimai 
palaužė jo sveikatą, grįžęs į gimtinę jis atgulė į 
ligoninę, kur po kelių mėnesių ir mirė. Mama 
nusivedė mane jį aplankyti ir nors visai aklas, 
kunigas pažino mane. 

— Aleksiuk, mažyli, ar tai tu? — paklausė jis 
lietuviškai, ir aš verkdamas apkabinau jį..." 

Po karo gyvi išlikę berniuko tėvai atvažiavę į 
prieglaudą pamatė jį gyvą ir gerokai paaugusį. Jo 
tėvas apsikabino medį ir pravirko. O juk tai buvo 
visą karą išbuvęs fronte ir du kartus sužeistas 
vyras... 

J u o z a s Ink ra t a s (kunigas). 
Teofilė Kazlauskaitė (bažnyčios ekonomė). 
Apdovano t i Pasau l io T a u t ų Te i suo l io 

meda l iu bei Garbės raštu i r Žūvančiųjų gel
bėj imo kryžiumi . 

Lazdijų apskrities Šeštoku klebonas. Slėpė 
bažnyčios špitolėje ir išgelbėjo Bertą ir Gutą 
Kaufmanaites. 

„Kiekvieną kartą, kai skaitau apie Lazdijus, 
mane apima ilgesys ir skausmas dėl brangaus 
gimtojo miestelio, kur gimiau ir praleidau geriau
sias gyvenimo dienas — vaikystę", — iš Kanados 
rašė Berta Kaufmanaitė-Lenskienė. 

Tačiau Lazdijų žydaitėms Bertai ir jos sese
riai Gutai yra ir kita lemtinga vieta — Šeštokai, 
kur vokietmečiu jas nuo žūties išslapstė parapijos 
klebonas Juozas Inkratas ir bažnyčios ekonome 
Teofilė Kazlauskaitė. Aišku, ne be kitų šešto
kiečių tylaus pritarimo ir paramos 

Prakalbus apie kunigą Juozą Inkratą, vyres
niųjų šeštokiečių veidai nušvinta. Kunigas j Šeš

tokų parapiją buvo atkeltas iš Slavikų ir pra
gyveno čia daugiau kaip dvidešimt metų. 

Šeštokiečiai pasakoja, kad klebonijos špitolė
je glaudėsi dvi dvarininkaitės Vanda ir Kazė 
Beldauskaitės, kur ias klebonas globojo. Tai jos, 
pasibaigus I pasaul in iam karui , padovanojo 
aštuonis margus žemės ir kelis pastatus naujai 
Šeštokų parapijai steigti. Turtingos paveldėtojos, 
bet vienišos moterys nemokėjo ūkininkauti ir 
pamažu viską nugyveno. Jų kažkada buvę 
puošnūs drabužiai ir skrybėlaitės tiesiog šešto
kiečių akyse bluko, spuro, dryžo — ir klauptuose 
prie altoriaus melsdavosi j au visai nuskurdusios 
senos moterys. 

Pirmiausia pas paneles Beldauskaitės į špi
tolę ir atvedė žmonės dvi išsigandusias Lazdijų 
karčiamos savininkės Kaufmanienės dukteris — 
Bertą ir Gutą. Vienai buvo devyniolika, kitai — 
dvidešimt metų. Merginos ilgai slapstėsi pelkėse 
prie Rimiečio ežero, kol jas rado ir priglaudė Šeš
tokų pakraštyje gyvenusi Liutkauskų šeima, 
matyt, savo paslaptimi pasidalijusi ar patarimo 
atėjusi pas kleboną Juozą Inkratą. Netrukus kle
bonijai artimesni žmonės sužinojo, kad čia atsira
do dvi naujos tarnai tės : Onutė (Guta) ir Regina 
(Berta). 

Po karo Berta Lenskienė ir Guta Gotlibienė 
gyveno Vilniuje. O Šeštokuose Sibiro grėsmė jau 
iškilo kunigui Juozui Inkratui . J a m pačiam 
prireikė slėptuvės po klebonijos grindimis ar 
bažnyčios palėpėj, kur prieš keletą metų pavojin
giausiais momentais tūnodavo Berta ir Guta 

— Manėme, kad jau neišbūsime, — prisime
na kelbonijos vargonininko žmona A Vilčins-
kienė. — Klebonas slapstėsi, mano vyras pri
žiūrėjo ūkį. Ne kar tą j į tardė, mušė. Sakom reikia 
važiuoti pas žydaites užtarimo. Netrukus Berta ir 
Guta pasirodė Šeštokuose, susitiko su klebonu, 
nuvažiavo į Lazdijus. Ir nuo to laiko daugiau 
mūsų netąsė. O kleboną Juozą Inkratą netrukus 
iškėlė į Lazdijus. 

„Širdį galima gydyti širdimi", — Šeštokų pa
rapijos svečių knygoje 1998 metų vasarą atvykęs 
l miestelio šimtmečio minėjimą įrašė gydytojas 
kardiologas, profesorius Chackelis Kibarskis, vie
nas iš nedaugelio Šeštokų žydų išlikęs gyvas. 

Ru* d a u g i a u 
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Tamsiosios praeities viltinga užbaiga 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

1863 metų pavasarį sukili
mas buvo beveik numalšintas. 
Tų metų gegužę caras paskyrė 
pėst ininkų generolą M. Mu-
ravjov Vilniaus generalguber
nator iumi ir Šiaurės Vakarų 
krašto viršininku. Lietuvos var
dą minėti raštuose ir kalbose 
buvo griežtai uždrausta. Gene
ralgubernatorius gavo užduotį 
— įgyvendinti etninėse lietuvių 
gyvenamose žemėse „rusų pra
dų atkūrimo" programą. Pro
grama numatė neleisti „lenkų 
kilmės" asmenims, prie kurių 
priskiriami ir etniniai lietuviai, 
dirbti jokioje valstybinėje tarny
boje. Pirmumo teise į tarnybą 
bus sk inami iš imperijos centro 
gubernijų atkeliami rusai stačia
tikiai. Katalikų Bažnyčia turi 
būti visapusiškai varžoma, o jos 
veikla griežtai kontroliuojama. 
Sukurt i itin palankias sąlygas 
stačiatikybei įsišaknyti. Spar
čiai steigti rusiškas mokyklas, 
kuriose dirbtų tiktai rusai mo
kytojai. Skatinti rusus iš cent
rinių imperijos gubernijų keltis 
į Šiaurės Vakarų kraštą. Vienas 
iš svarbiausių reikalavimų — 
pakeisti lietuvių raštijos loty
nišką abėcėlę kirilica. 

L i e t u v o s va rdą var to t i 
griežtai draudžiama 

Įsteigtose rusų mokyklose 
buvo diegiama šovinizmo dva
sia, skiepijamas nuolankumas 
rusų valdininkams ir visokerio
pai plečiamas stačiatikių tikė
j imas Lietuvoje. Lietuviai kiek 
galėdami vengė į jas leisti savo 
vaikus. Visose įstaigose kabėjo 
rusiški užrašai didelėmis rai- . 
dėmis — „Lietuviškai kalbėti 
griežtai draudžiama". 

K a l b ė t i l i e tuviška i 
ta ip pat d r a u d ž i a m a 

Vienas iš Lietuvos sukilėlių 
vadų kun. Antanas Mackevičius 
buvo pakartas 1863 m. gruodžio 
28 d. Sukilėlių korimas, jų šei
mų t rėmimas ir kolonistų atkel-
dmimas į Lietuvą tapo neatsie
j a m a „rusų pradų atkūrimo" 
programos dalimi. 

M. Muravjov savo 1864 m. 
birželio 5 d. rašte Vilniaus cen
zūros komitetui rašė: „Nepra
leisti spausdinimui nė vieno lie
tuviško elementoriaus, rašyto 
lenkiškomis raidėmis, ir leisti 
spausdinti juos tik tada, kai jie 
bus perrašyti rusiškomis raidė
mis pagal pridedamą pavyzdį". 

Naujas generalgubernato
r ius K. Kaufman 1865 m. rug
sėjo 18 d. pasiūlė vidaus reikalų 
ministrui P. Valujev visoje im
perijoje „uždrausti visiems 
spaustuvių, litografijų ir chro-
molitografijų savininkams spaus
dinti bet kokius leidinius loty-
niškomis-lenkiškomis raidėmis 
lietuvių ir žemaičių tarmėmis; 
an t ra , panaudoti visas priemo
nes, kad būtų uždrausta įvežti, 
parduoti ir bet kokiu būdu platinti 
visus leidinius minėtomis tar
mėmis lotyniškomis-lenkiško-
mis raidėmis*. Ten pat buvo 
paminėta, kad „visos knygos ir 
rankraščiai lietuvių, žemaičių ir 
latvių tarmėmis botų leidžiami 
spausdinti tik rusiškos pasau
lietinės abėcėlės raidėmis". 

Uždraudžiamas i r 
got i škas šriftas 

Ministras po penkių dienų, 
rugsėjo 23 d., savo rašte guber
nijų viršininkams tai padaro, 
paaiškindamas savo veiksmų 
tikslą „...norėdamas veikiau 
sulydyti žemaičius, lietuvius ir 
latvius su to krašto gyventojais 
rusais, o taip pat praplatinti 
t a rp minėto krašto gyventojų 
rusų kalbą" 

Lietuvybės gaivintojai ieš
kojo bodų kaip apeiti spaudos 
draudimą. Vienas iš jų — spaus
dinti laikraščius ir knygas go
tiškomis raidėmis Vilniaus vi-
cegubernatorius Ochremenka 
savo 1872 m sausio 27 d rašte 
gubernijos viršininko kancelia

rijai rašė: „Dabar ėmė rodytis iš 
užsienio įvairių rūšių leidiniai 
žemaičių kalba, spausdinti go
tišku šriftu. Kadangi galiojantis 
draudimas naudoti lenkų abė
cėlę, (...) turėjo tikslą pakeisti 
šitą abėcėlę rusiškąja, (...) tai 
Vyriausioji spaudos reikalų 
valdybos taryba ir vokiško šrifto 
atžvilgiu pripažino būtinu lai
kytis aplinkraščio Nr. 141 nu
rodytos krypties, uždraudžiant 
ateityje įvežti iš užsienio lei
dinius žemaičių kalba spaus
dintus gotišku šriftu". 

„Istorijos patirtis rodo, kad 
daugiatautės valstybės, mecha
niškai sujungusios įvairias tau
tas, negali sudaryti sąlygų joms 
kultūriškai plėtotis, o tik veltui 
eikvoja energiją ir išteklius 
dirbtinei vienybei palaikyti. 
Valdančioji tauta visuomet sie
kia įtvirtinti savo tariamą pra
našumą. Tuo pasireiškia di
džiavalstybinis nacionalizmas." 

Agresyv iaus ias — 
imper in i s nac iona l i zmas 

Pats agresyviausias ir gro-
buoniškiausias. Griebiamasi 
melo ir demagogijos. Anuomet 
gimnazijose buvo aiškinama, 
kad Šiaurės Vakarų kraštas 
buvęs „iš seno rusiškas", — kons
tatuoja akademikas Z. Zinkevi
čius. Rusijos ministrų kabine
tas 1886 metais pripažino, kad 
lietuvių kalba jau išnykusi ir ji , 
kaip tyrimų objektas, gali dominti 
tik mokslininkus.Tačiau buldo
zerinė imperinė politika nepa
laužė pavergtos tautos dvasios. 

Spaudos uždraudimas ne
turi analogo pasaulio istorijoje. 
Mūsų amžiuje tokie okupacinės 
valdžios veiksmai kvalifikuoja
mi, kaip genocido politikos 
sudėtinė dalis pavergtos tautos 
atžvilgiu. Rusų mokyklos buvo 
nepopuliarios. Po apylinkes vaikš
čiojantys mokytojai, žmonių va
dinti daraktoriais, slapta mokė 
kaimo vaikus lietuviško rašto ir 
skaitymo. Knygnešiai iš Ryt
prūsių gabeno knygas ir laik
raščius į Didžiąją Lietuvą. Tai 
buvo itin sunkus metas tautai, 
kuri jau kaupė jėgas atgimimui. 

L ie tuv iškų r a š tų lauža i 
Daugelis knygnešių buvo 

įkalinti, kiti patyrė Sibiro 
tremtį. Lietuviški laikraščiai 
buvo atiminėjami ir „sistemin
gai deginami porą kartų per 
metus Kaune, buvusios guber-
natūros kieme ir Vilniuje mies
to valdybos kieme". Spausdin
tas žodis visada būdavo galin
gas įrankis tautinės savimonės 
idėjoms skleisti, teisėms ir tie
sai ginti. Tą suvokė ne tik 
imperinės politikos įgyvendin
tojai, bet kur kas ryškiau ir 
atsakingiau pasmerktoji išnykti 
tauta. Ir lietuvių tauta šią 40 
metų trukusią kovą laimėjo. 
Spaudos draudimas buvo pa
naikintas 1904 m. gegužės 7 d. 
O kitų metų gruodžio 4-5 d. Vil
niuje apie 2000 įvairių visuo
menės sluoksnių delegatų pa
smerkė Rusijos imperinę poli
tiką ir pareikalavo plačios au
tonomijos. Suvažiavimas gavo 
Didžiojo Vilniaus Seimo vardą. 
Seime pirmą kartą buvo sugie
dota Vinco Kudirkos „Tautiška 
giesmė", vėliau tapusi nepri
klausomos valstybės himnu. Šis 
įvykis aiškiai pademonstravo 
tautos valią siekti laisvės ir 
savarankiško gyvenimo. 

N u t a u t i n i m o pol i t ika 
sovie tmečiu 

Imperinė politika buvo tę
siama, vykdoma nelyginamai 
didesne apimtimi, sovietams 
okupavus šalį, pagal Stalino-
Hitlerio nusikalstamą suokalbį, 
kitaip vadinamą Molotovo-Rib-
bentropo paktu. 

Ypač brutalus, beatodai
riškai ir negailestingai žlugdan
tis lietuvybę buvo Stalino rei
kalavimas steigti daugiau len
kiškų mokyklų. Per kelerius 
metus buvo uždarytos net 367 
l ie tuviškos mokvklos Vilniaus 

krašte. Imperinės politikos tiks
las buvo toks pats — slopinti 
tautiškumą, kelti nepasit ikė
jimą tarp tautų. Tik vieni rusai 
turėjo privilegiją bet kuriame 
sovietijos krašte mokyti savo 
vaikus gimtąja kalba. Skau
dančia širdimi lietuviai buvo 
verčiami leisti savo vaikus į ru
sų ar lenkų mokyklas. Po lietu
viškų mokyklų uždarymo buvo 
numarinta ir lietuviška spauda. 

Straipsnio apimtis neleidžia 
paminėti daugelį kitų būdingų 
šiurkščios nutaut inimo poli
tikos faktų. Tačiau ypatingai 
skaudūs genocido, o drauge ir 
karo nusikaltimai buvo įvykdyti 
Rytų Prūsijoje. Pasibaigus II 
pasauliniam karui, viena Ryt
prūsių dalis buvo perduota 
valdyti Lenkijai, kita okupuota 
senųjų baltų žemių dalis Stalino 
sprendimu buvo priskirta Ru
sijai. Rusija priskyrė Sovietų 
Sąjungai. Stalinas senąsias bal
tų žemes priskyrė Rusijai. Ma
žoji Lietuva —; lietuvių kultūrai 
turi išskirtinės reikšmės: čia 
1547 m. buvo išleista pirmoji 
lietuviška knyga, pirmoji lietu
vių kalbos gramatika (1653), 
pirmasis Biblijos vertimas į lie
tuvių kalbą... Šioje žemėje buvo 
sukurtas pasaulio garso šedev
ras, lietuvių literatūros pasi
didžiavimas Kristijono Donelai
čio poema „Metai". 

S i s teminga i n a i k i n a m a s 
k u l t ū r i n i s p a l i k i m a s 

„Vyresnysis brolis", taip mė
go save tituluoti raudonojo im
perializmo propagandininkai , 
giliai atsikrenkštęs nusispjovė.į 
„lygaus tarp lygių" mažesniojo 
brolio kultūrinį palikimą. Tol
minkiemis, kur pastorius K. Do
nelaitis gyveno ir kūrė, perva
dintas į Čystyje Prudy. Lietuvių 
kultūros korifėjaus gimtavietė 
— Lazdynėliai sunaikinta, per
vadinta į rusišką Vyšniovka ir 
paversta šiukšlynu. Vargu a r 
labiau galima pasityčioti iš 
baltų istorijos, lietuvių kultūros 
palikimo, lietuvių kalbos ir 
žmogiškojo orumo. Maža to, visi 
senieji vietovardžiai ir hidroni
mai, atlaikę germanizacijos 
bangas, naujojo okupanto buvo 
be mažiausių skrupulų pakeisti 
rusiškais. O „Didžioji sovietinė 
enciklopedija" Rytprūsius pava
dino „nuo seno rusų žeme". 
Krašto senbuviai, tarp kurių 
nemažai buvo ir lietuvių, žiauriai 
išžudyti, ištremti, o nuniokotas 
kraštas kolonizuotas ateiviais iš 
Rusijos centrinių sričių. Bet tai 
jau ne šio rašinio tema. 

P e n k i ų okupac i jų 
ža l a mi l ž in i ška 

Praėjo 140 metų, kai buvo 
uždrausta Lietuvoje minėti Lie
tuvos vardą ir kalbėti lietuviš
kai. Praėjo visas šimtmetis, kai 
atgimstanti lietuvių t au ta atsi
kovojo teisę kalbėti , rašyt i , 
skaityti gimtąja kalba. Per šį 
laikotarpį Lietuva patyrė pen
kias okupacijas: caristinės Ru
sijos, kaizerinės Vokietijos, ko
munist inės Sovietų Sąjungos, 
nacis t inės Vokietijos ir pusę 
amžiaus trukusią sovietų. Tris 
ka r tus pasauliui skelbta Lietu
vos nepriklausomybė. Spaudos 
atgavimo faktą norėtųsi laikyti 
...pergale. Neklystame taip sa
kydami, tačiau ši pergalė vertin
t ina ir kaip įsakmus įspėjimas 
nepamiršti žiaurios ir neteisin
gos praeities. Strateginiai impe
rializmo tikslai ir kėslai išliko 
tie patys. Keičiasi tik grobuo
niškos politikos įgyvendinimo 
metodai ir taktika. Penkių oku
pacijų padaryta žala visose 
gyvenimo srityse yra milžiniš
ka. Tad tautos apsisprendimas 
įsijungti į Šiaurės Atlanto Są
jungą yra natūralus ir būtinas 
savisaugos žingsnis. 

Pilietine prasme būtų nedo
ra peikti Antrosios Respublikos 
spaudą, jos knygą, jos mokyklą. 
Esame posovietinė visuomenė ir 
sveikėjimo procesas vyksta nesu
laikomai. Norėtųsi greičiau iš
mokti dirbti vakarietiškai, už
dirbti vakarietiškai, o gyventi... 
lietuviškai, na, panašiai, kaip 
danai gyvena daniškai, o airiai 
airiškai. 

T ik inč ių jų i n t e r e s a i 
i g n o r u o j a m i 

Tačiau, rašant ar kalbant 
apie spaudą, paširdy skaudžiai 
dilgteli. Kas nutiko, kad į 15-
uosius metus įžengusioje laisvo
je šalyje, kurioje apklausų duo
menimis per 80 procentų tikin
čiųjų, absoliuti dauguma kata
likų, o krikščioniškos minties, 
kultūros ir visuomenės laikraš
tis „XXI amžius" į mūsų radijo 
ir televizijos diktoriaus Juozo 
Šalkausko akiratį nepatenka? 
Kasdien kartojamoje laidoje 
apžvelgiamos ne tik politikos ar 
ekonomikos naujienos, bet ir 
mados, kriminalai, nuotykiai ar 
įvairenybės iš didžiatiražinės, o 
ir mažesnio tiražo spaudos, bet 
niekada iš „XXI amžiaus"? Ar 
diktorius pats pasirenka ką 
skaityti ar jam tik paduodama, 
kas kruopščiai „glavlito" šiuo
laikinio filialo cenzorių parinkta 
ir atrinkta? Teisė gauti infor-
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maciją yra viena iš pagrindinių 
žmogaus teisių. 

Temt in ių ir išeivijos 
balso neg i rdė t i 

Trečdalis tautos patyrė oku
panto represijas. Savaitraštis 
„Tremtinys" nėra skirtas t i k 
Gulago ir t remties atsimini
mams. Jame keliamos ir nagri
nėjamos visos aktualios visuo
menę dominančios problemos. 
Argi skaudžiausiai nuo okupaci
jos nukentėjusiųjų nuomonė 
nėra verta dėmesio? Kodėl apie 
ta i tiek kasdienėse tiek i r 
savaitinėse spaudos apžvalgose 
apeinama mirtina tyla? 

Amerikos lietuvių dienraš
tis „Draugas" artėja prie savo 
gyvavimo šimtmečio. Nė vienas 
lietuvių dienraštis tuo pasigirti 
negali. Ir ne t ik tuo. Jame 
spausdinamos vidaus ir užsie
nio politikos apžvalgos pasižymi 
objektyvumu, o į Antrosios Res
publikos aktualijas žvelgiama 
sveiku specifiniu žvilgsniu. Tik
tų reguliariai informuoti visuo
menę apie išeivijos gyvenimo 
aktualijas ir priverstinių išeivių 
reakciją į politinio ir visuome
ninio gyvenimo įvykius Lietuvo
je. Juk Tėvynės moralinė skola 
išeivijai nėra iki šiol atlyginta. 
Per okupacijos pusamžį pasi
traukusioji nuo raudojo teroro 
tautos dalis nuosekliai gynė 
Lietuvos Laisvės bylą. 

Su tap imų s imbol ika 
žad ina viltį 

Spaudos atgavimo 100-me-
čio jubiliejus sutampa su dviem 
išskirtinės svarbos valstybei i r 
kiekvienam jos piliečiui įvy
kiais. Lietuva tampa NATO 
nare ir pirmą kartą per savo 
istoriją įgyja saugumo garantą 
globalizacijos plėtros sąlygomis 
ir už mažiausią kainą. 

Nemažiau svarbus Lietuvos 
įsijungimas į Europos Sąjungą. 
Tai pirmas toks neprievartinis 
darinys pasaulio istorijoje, didi
nantis ekonominę šalių tarpu
savio priklausomybę ir stipri
nantis solidarumą. Kartu t a i 
įsipareigojimas, siekiant ben
dros gerovės, pripažinti ES tei
sės viršenybę prieš nacionalinę 
teisę ir suteikiantis galimybę 
kiekvienai tautai savo unikalu
mu praturtinti pasaulio kultūrą. 

Savaime suprantama, jog 
valstybėje borisovininkų sukel
tos destrukcijos teisinė užbaiga 
šiems įvykiams sugrąžina de
ramą orumą ir iškilmingumą. 

Nuke l t a į 5 p s l . 

SIŪLO DARBĄ 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

Darbui reikalingi dažytojai. 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

Gerbiami lietuvui 
Jei žinote koki darbą arba parduodate tavo 

darbą, prašau skambinkite 
tel 77i S&S-4249, raiykttt 

d.irh j r— d r jvfj •> f. org 
arba siuskite faktą 773-S8S-8284šiai diert--
turime apie 70 lietuviu, ieškančiu darbo i 

* M, pradedant 
žmonių priežiūra ir baigiant valymai* Butna 

matonu, įei įu% padėtumėte savo tautiečiams 
įsikurti Amerikofe ir susirasti darbą 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

L I N O O I 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
A N P L O A N ASSOClATIOfy O F C H I C A G O 

2212 Wcsrt Ccrmak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stepher M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietiniams Daugiau Kaip 95 Metus. 

J MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

F o r t y f i rs t l e s s o n . (Fory 
fiorst leson) — Keturiasdešimt 
pirma pamoka. 
L a b o r D a y weekend . iLeibor 
dey uykend) — Darbo dienos 
savaitgalis. 
I t ' s a l r e a d y L a b o r D a y 
w e e k e n d , time to c e l e b r a t e 
t h e accompl i shmen t s of o u r 
l a b o r force . (Its olredy Leibor 

I dey uykend, taim tu selabreit 
Į t ha ekamplišments af au r lei-
j bor fors) — Jau Darbo dienos 
savaitgalis, laikas švęsti mūsų 
darbo jėgos pasiekimus. 
I a m looking fo rward t o t h e 
L a b o r D a y p a r a d e d o w n -
t o w n , i t 's fun t o see al l t h e 

' w o r k e r s in the p a r a d e . (Ai 
I em luking foru ar d tū tha 
| Leibor dey pareid dauntaun, 
j its fan tū sy oi tha uorkers in 
! t ha pareid) — Aš laukiu Darbo 
dienos parado miesto centre, 
smagu parade matyti visus 

i darbininkus. 
T h i s is elect ion year , I t h i n k 
t h a t w e will see a lo t of 
po l i t i c i ans who a r e r u n n i n g 
for office. (Tis iz elekšian jyr, 

; ai think thęt ui uil sy e lat af 
; politišians hū a r raning for 
. ofis) — Šiemet yra rinkimų me-
Į t a i , manau, kad matysime 
: daug kandidatuojančių poli-
| t iku. 
We enjoy the elovms, t h e 
m a r c h i n g bands , t he c a n d y 
a n d all t h e floats. (Ui endžioi 
tha klauns, tha marčing bęnds, 
tha kęndy and oi tha flouts) — 
Mums patinka klaunai, žygiuo
jantys orkestrai, saldainiai ir 

I papuošti vežimai. 
We need to get downtown 
earry or we won't be able to 
find a place to park our car. < Ui 
nyd tū get dauntaun erly, or ui 
uont be eibl tu faind e pleis tū 

; park aur kar) — Mums reikia į 

miestą nuvykti anksti , kitaip 
nerasime vietos mašinai pas
tatyti. 
They said over the radio that 
we can park in a lot near dovvn-
town, and buses wiD take u s to 
the p a r a d e (They sed over tha 
reidijo thęt ui ken park in e lat 
nyr dauntaun, and bases uil 
teik as tū tha pareid) — Per 
radiją pranešė, kad galime pas
tatyti mašinas aikštėje netoli 
vidurmiesčio ir autobusai 
nuveš iki parado. 
If we get t h e r e ea r ly , t a k e 
o u r cha i r s , w e c a n ge t a 
good p lace to si t w h e r e w e 
c a n see t h e p a r a d e . (If ui get 
thėr erly, teik aur čėrs, ui ken 
get e gud pleis tū sit uer ui ken 
sy tha pareid) — Jei mes ten 
būsime anksti, pasiimsime sa
vo kėdes, galėsime gauti gerą 
vietą, atsisėsti ir matyti paradą. 
I a lways l ikę to b e ea r ly , 
t h a t way I don ' t m i s s o u t on 
a n y of t h e f e s t iv i t i e s . (Ai 
olueis laik tū by erly, thęt uei 
ai dont mis aut an eny af tha 
festivitys) Man visuomet patin
ka būti ankst i , t a ip aš 
nepraleidžiu jokių iškilmių. 

Le t ' s p l a n t o go t o t h e 
p a r a d e in t he m o r n i n g a n d 
h a v e a family p i e n i e in t h e 
a f te rnoon . (Lets plęn tū gou 
tū tha pareid in tha morning, 
ęnd hev a fęmily piknik in tha 
efternūnj — Planuokime 
nuvykti į paradą iš ryto, o 
pavakare turėti šeimos vaišes. 
It's the lašt hohday before my 
son leaves for coDege, if s nice 
way to send him off. (Its tha 
lest halidey byfor m ai san lyvs 
for kalidž, its e nais uey tū 
send him of) — Tai paskutinė 
šventė prieš mano sūnui išvyk
stant į kolegiją, bus gražus 
būdas jį išleisti (iš namų). 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai i 
Off. Mgr. Auksė S Kane. 
Vilma Jaruiienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

VVoodridge i šnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620 - $650; 

2mieg . — $ 7 1 0 - 5 7 5 0 . 
Tel. 630-910-0644. J a n ą . 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kecfcje Crtcago. IL 60629 
Prekyba, instaiavinas, aptamavtnas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-S31-1833 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Vv'hipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„securitv". 

Tel. 773-4344543. 

Išnuomojamas 2 mieg. 

modemus butas naujame name 

66 PI. ir Kedzie A ve. 
Tel. 708-656-6599. 

PARDUODA 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 

1977 VVashburn I p r i ^ h t Piano. 
$500. Vicinity - 63 i* Pulaski. 

You movė it by 9/17/04. 
Good cond i t ion 

Call evenings 810-621-4993. 

•Ss mš 
La nd mark 

*! properties t® 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

Waterfall Bdrm. Set. 
Shumann Piano «ne»). Antique 

Dresscs & Buffet, V intage lamps, oid kit 
Bar & glass misc. All Appliances. 

Full garage. New Sleeper Sofa. Lvnns 
Home Estate Sale 630-674-2434. 

P a r d u o d a m i 
įvairūs ba lda i 

Tel . : 3 1 2 - 8 0 5 - 4 8 5 1 , 
A u š r a . 

GROŽIO PASLAUGOS 

Ortutfc. 
21 

Pro-Team 
Bus.: 708-361 -0800 
Vr«ce\fcA7738S4-7820 
Fax: 708-361-9618 

R-mail: 
d. i .mayer^ worldnot.att.net 

DANA ŠČKRBAITĖ M A Y E R 
Jei nonte parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

NIRVANA - ODOS IR PLAUKŲ 
LAZERIO KLINIKA 

•Pilna mediciniška spa procedūra 
'Naudojama naujausia la/eno technologija 
"Medianine priežiūra 
"Plaukų depiiiaciia 
"Odos atnaujinimas ir veido foto procedūra 
•Aknes gydymo procedūros 
"Botakso iniekciios 
"Mikro-dermmis nuSiifavimas 
"Parinkta kotekci|a odos onefiūros produktų 
"Odos grožiui 

9115 S. CICERO 
OAKLAWN.lL 60453 
TEL. 708-229-1051 

http://worldnot.att.net
http://OAKLAWN.lL


Pasaulio naujienos 
(Remtamis AFP. Reuters. AP. kaertax, ITAR-TASS. BNS 

žtrtų agentūrų pranešimais) 
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EUROPA JAV 

BERLYNAS 
Nedarbo lygis Vokietijoje, 

apskaičiuotas pagal Europos 
Sąjungos (ES) standartus, rug
pjūtį nepakito ir, kaip ir anks
tesnį mėnesį, siekė 9.9 procento. 
Tuo tarpu bedarbių, palyginti 
su liepos mėnesiu, padaugėjo 
24,000. Žinovai prognozavo, jog 
bedarbių armiją papildys tik 
10,000 žmonių, o nedarbo lygis 
nepakis ir, kaip ir liepą, sieks 
9.9 procento. Rugpjūtį bedarbių 
skaičius didžiausiame euro zo
nos ūkyje augo jau septintą mė
nesį iš eilės. Žinovų nuomone, 
vartotojų išlaidų augimo su
lėtėjimas, taip pat būgštavimai 
dėl galimo valstybes ūkio plėt
ros sutrikimo verčia bendroves 
kol kas nesamdyti naujų dar
buotojų. 

BESLAN 
Derybos su kovotojais, kurie 

Rusijos pietinės Siaurės Oseti-
jos mieste užgrobė vidurinę mo
kyklą ir įkaitais paėmė kelis 
šimtus žmonių, daugiausia 
moksleivių, kol kas nedavė re
zultatų. Su kovotojais telefonu 
kalbėjo gydytojas Leonid Rošal, 
kuris 2002 m. jau padėjo spręsti 
įkaitų krizę Maskvos teatro cen
tre. Užfiksavę bet kokį judėji
mą, pagrobėjai paleidžia ugnį, 
taip pat vis dar atsisako priimti 
maistą ir vandenį, kurį parei
gūnai prašo perduoti vaikams. 
Apie pagrobėjų reikalavimus 
skelbiama prieštaringa infor
macija. Pasak vienų pranešimų, 
jie nori, kad būtų paleisti jų 
bendražygiai, o kiti šaltiniai 
tvirtina, kad kovotojai reikalau
ja susitikti su Ingušijos ir Siau
rės Osetijos vadovais. Naujau
siais duomenimis, pagrobėjai 
paleido 26 įkaitus, tačiau padė
tis lieka sudėtinga. 

WASHINGTON, D.C. 
Washington, D.C. policijos 

areštinėje trečiadienį a ts idūrė 
vienas paauglys, o ligoninėje — 
vienas žmogus, kai JAV sostinės 
centre esančiame biurų pas ta te 
į pirmame aukšte įsikūrusius 
restoranus prasismelkė iš savi
gynai skirto balionėlio papurkš-
tos dujos. Pasigirdus žinioms 
apie tariamą cheminę a taką, 
JAV vertybinių popierių biržose 
iš karto smuko akcijų kainos. 
Pasak pareigūnų, grėsmę gyvy
bei keliančių sužalojimų nebu
vo. Prie minėto pastato prijung
to restorano „Baja Fresh" vado
vas pažymėjo, jog ašarojimą i r 
kosulį sukeliančiais chemika
lais kažkas papurškė pas ta to 
koridoriuje, greičiausiai — 
sulaikytasis paauglys. Jo elge
sio motyvai kol kas neišaiškinti. 

NEW YORK 
JAV viceprezidentas Diek 

Cheney trečiadienį per Respub
likonų partijos suvažiavimą 
kandžiai užsipuolė demokratų 
kandidatą į prezidentus John 
Kerry, teigdamas, kad jis y ra 
silpnas ir neryžtingas, net in
kantis būti valstybės vadovu. D. 
Cheney pareiškė, kad senato
rius turi įprotį dvejoti, todėl j a m 
negalima patikėti Baltųjų rūmų 
šeimininko vietos. Suvažiavimo 
dalyvius ir rinkėjus jis pamėgi
no įtikinti, kad G. W. Bush var
žovas nesugeba apsispręsti sun
kiais klausimais, ypač naciona
linio saugumo ir gynybos srity
je. 

New York Manhattan rajo
ne 5.000 žmonių, protestavusių 
prieš padidėjusį nedarbą, t re
čiadienį sustojo į 5 km ilgio be
darbių eilę. o AIDS aktyvistai 

trečiąją respublikonų suvažiavi
mo dieną per t raukė vieną parti
jos susitikimą. Nuo tada, kai G. 
W. Bush užėmė prezidento pos
tą, JAV buvo panaik in ta 1.1 
mln. darbo vietų. Policija suėmė 
dar 19 asmenų. Iš viso per sep
tynias dienas t runkančius pro
tes tus policija sulaikė daugiau 
negu 1,760 žmonių. Dauguma 
demonstracijų buvo taikios, t ik 
pirmadienio nakt į už kelių 
kvartalų nuo „Madison Sąuare 
Garden", kur vyksta respubliko
nų suvažiavimas, iki sąmonės 
netekimo buvo sumuš tas vienas 
policijos pareigūnas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

FAJLLUJAH 
Irako Fallujah mieste JAV 

kariuomenei naktį iš trečiadie
nio į ketvirtadienį surengus oro 
ataką prieš du namus , kuriuose, 
pasak jos, rinkosi su „ai Qaeda" 
sąjungininku Abu Musab al-
Zarqawi susiję kovotojai, žuvo 
17 žmonių, pranešė medikai. 
Dar 14 žmonių per šį oro išpuolį 
buvo sužeisti. Kol kas nežino
ma, ar tarp žuvusiųjų yra parti
zanų ar kovotojų iš užsienio — 
jie retai leidžia žuvusius ar su
žeistus draugus vežti į ligoninę. 

ABU DHABI 
Irako karinė grupuotė, pasi

vadinusi ..ai Tawhid wa ai J i -
had". nužudė tr is įkaitais paim
tus turkus, ketvirtadienį prane
šė televizija „AI Jazeera". Kol 
kas neaišku, ar minėta grupuo
tė yra ta pati, kuriai vadovauja 
„ai Qaeda" sąjungininkas Abu 
Musab al-Zarqawi. Anksčiau 
ketvirtadienį Irako policija pra
nešė, kad į šiaurę nuo Baghdad 
pakelėje buvo rast i dviejų nužu
dytų sunkvežimių vairuotojų iš 
Turkijos kūnai. Vėliau netoliese 
ras tas ir trečio vvro kūnas. 

Lietuva tapo Europolo nare 
Haga. rugsėjo 2 d. (Reuters-

ELTA) — Europos Sąjungos tei
sėsaugos įstaigų bendradarbia
vimo organizacija Europolas 
nuo trečiadienio išaugo iki 22 
narių — į ją priimtos 7 naujo
sios Europos Sąjungos narės: 
Lietuva, Latvija, Čekija, Slo
vakija, Slovėnija, Vengrija ir 
Kipras. 

Dar trys ES naujokės — Es

tija. Lenkija ir Malta turėtų įs
toti į Europolą vėliau — iki 
2005 metų, tvirtina Europolo 
atstovas spaudai Soren Kragh 
Pedersen. 

„Narių skaičiumi ir geogra
finiu plotu išsiplėtusi Europos 
Sąjunga suteiks gerokai dides
nių galimybių Europolui stip
rinti įstatymų laikymosi prie
žiūrą ir kovą su tarptautiniu or

ganizuotu nus ika ls tamumu" , 
sakė šiuo metu Europolui laiki
nai vadovaujantis Mariano Si-
manz. 

Europolo narėmis netampa
ma savaime. To norinčios vals
tybės pirmiausiai turi tapti Eu
ropos Sąjungos narėmis, po to 
būtina oficialiai priimti Europo
lo sutart is ir pranešt i ES apie 
ketinimą stoti į šią organizaciją. 

Saugumo vadovas pastebi „AMB skandalo" neigiamą poveiki 
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 

— Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovas Arvydas 
Pocius teigia pastebįs neigiamų 
valstybinio saugumo požiūriu 
tendencijų, kai nepatikrintos in
formacijos paviešinimas paže
mina Lietuvos valstybę tiek vi
duje, tiek užsienyje. 

Tai VSD generalinis direk
torius A. Pocius sakė reaguoda
mas į naują Lietuvos politinį gy
venimą krečiančio įtariamo ky

šininkavimo skandalo proveržį. 
Generalinė prokuratūra ketvir
tadienį pradėjo ikiteisminį ty
rimą dėl premjero Algirdo Bra
zausko galimo apšmeižimo. 

A. Pociaus teigimu, „paste
bima tendencija, kai teisėsau
gos pareigūnų neištirti ir nepa
tvirtinti faktai patenka viešu
mon, taip pakenkdami valsty
bei", o „šių faktų pateikimas ir 
interpretavimas Lietuvoje ir už 
jos ribų sukelia ir neigiamas 

valstybinio saugumo požiūriu 
tendencijas". 

VSD vadovas mano, jog 
svarbu, kad ikiteisminiai tyri
mai dėl įtariamo kyšininkavimo 
būtų greitai, išsamiai, laikantis 
Baudžiamojo proceso kodekso 
reikalavimų ištirt i , tačiau pa
brėžė, jog teisėsaugos pareigū
nai privalo nepateikti nepatik
r in tų duomenų, kur ių pavie
šinimas gali padaryt i žalą vals
tybei. 

Lietuviai vis daugiau išleidžia kultūrai 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Augant valstybės ūkiui bei 
visuomenės poreikiams, kultūra 
tampa vis svarbesne Lietuvos 
žmonių gyvenimo sritimi, gy
ventojai vis daugiau savo pa
jamų išleidžia kultūros paslau
goms. 

Tai skelbia sociologinio tyri
mo „Lietuvos gyventojų kultū
riniai poreikiai", skelbiamo Kul
tūros ministerijos interneto sve
tainėje, išvados. 

Tyrimas parodė, kad kultū
rinė veikla yra svarbus laisva
laikio poreikis ir užima trečią 
vietą po bendravimo su šeima ir 
draugais tarp apklaustųjų. Kul
tūrinė veikla svarbesnė mote
rims, vidutinio amžiaus žmo
nėms (jaunesniems svarbesnės 
pramogos, o vyresni dažniau 
renkasi pasyvų poilsį). 

Tačiau daugiau laiko skirti 
kultūrinei veiklai dažniausiai 
trukdo pinigų trūkumas bei kie-
kybinp ir kokyb'.np kultūros 

renginių stoka. 
Pabrėžti kultūros įs taigų 

trūkumą dažniau linkę jaunesni 
žmonės. Si priklausomybė, pa
sak tyrimo išvadų rengėjų, aiš
kintina didesniu kultūriškai ak
tyvesnių žmonių reiklumu. 

Esama kultūros įstaigų in
frastruktūra ir jų veikla nepa
tenkinti daugiau negu pusė kai
mo gyventojų ir 20-30 proc. 
miestų gyventojų. Kaimo vieto
vių gyventojų kultūrinių porei
kių tenkinimo galimybes daž
niausiai apriboja bibliotekų i r 
kultūros centrų veikla, nors 40 
proc. kaimo gyventojų nurodė, 
kad trūksta aktyviai veikiančių 
kultūros centrų. 

Tarp informacijos apie kul
tūros renginius šaltinių vyrauja 
keturi šaltiniai — spauda, afi
šos bei plakatai , d raugų , 
pažįstamų informacija ir radijas 
bei televizija. Kaimo vietovėse 
informacija daugiausia sklinda 
per žmonių tarpusavio bendra

vimą. 
Kompiuteriais daugiau ar 

mažiau naudojasi visos gyvento
jų grupės (54 proc. visų gyvento
jų) , bet t iek in te rne tas , tiek 
kompiuteris daugiausia yra jau
nų ir vidutinio amžiaus, aukš
tesnio išsimokslinimo miestų 
gyventojų naudojama priemonė. 

Lietuvos gyventojai palan-
kiatisiai vertina ir aktyviausiai 
lankosi šventėse, mugėse bei 
koncertuose — šių renginių ver
t inimas nepriklauso nuo am
žiaus ir išsilavinimo, jie pritrau
kia įvairių sluoksnių žmones, 
tačiau didmiesčių gyventojai 
dažniau negu mažų miestų bei 
kaimo gyventojai mano. kad 
šventės nereikalingos. 

Tyrimo duomenimis, žmo
nes dažniau koncertuose apsi
lankyti paskat intų pigesni bilie
tai ir įžymybių pasirodymai, o 
jaunimą labiau negu vyresnius 
patrauktų žymūs atlikėjai, kai
nos jam ne tiek svarbios. 

Iš Gotlando salos atvežtas smiltainis, kuris bus panaudotas Valdovų rū
mų statybai. 

SMILTAINIS IŠ GOTLANDO SALOS 
Prieš kelias dienas į Vil

niaus žemutinės pilies teritoriją 
specialiai Valdovų rūmų ats
tatymui atvežtos dvi tarpaukš-
tinių karnizų siuntos. Apie 60 
tiesinių metrų karnizų smil
tainio specialiai šiam atkūrimui 
yra atvežta iš Gotlando salos. 
Paskutinį kartą iš šios salos į 
Valdovų rūmus statybinė me
džiaga buvo vežta Vazų laikais, 
XVII a. pradžioje. 

Šiais metais pietinio korpu
so išorei, karnizams ir langų 
apvadams, bus panaudota 90 
kubinių metrų smiltainio. Vi
siems Valdovų rūmams šios 
medžiagos reikės apie 500 ku

binių metrų. 
Iš Gotlando atvežtas smil

tainis pjaustomas Kaune ir Ry
goje. Kaip atrodo autentiški 
Valdovų rūmų karnizai ir lan
gų apvadai, iš kur yra aiškūs 
šių eksterjero elementų profi
liai, galima matyti Taikomosios 
dailės muziejuje esančioje Val
dovų rūmų radinių parodoje. 
Čia visuomenei pristatoma apie 
1,000 keramikos, eksterjero ir 
interjero detalių, odos, kaulo, 
tekstilės, geležies, aukso ir kiti 
radiniai. 

Valdovų rūmų 
pa ramos fondas 

JAUNIEJI K I N O MENININKAI 
SUKURS 15 FILMŲ 

Savaitę Neringoje trumpo 
metražo filmų scenarijus kūrę, 
Europos aukštųjų mokyklų stu
dentai pradėjo įgyvendinti savo 
sumanymus. Po visą pajūrį išsi
barstę, tarptautinės kino reži
sierių, operatorių, aktorių koman
dos per rekordiškai t rumpą 
laiką nufilmavo 15 filmų. 

Dviem kūrėjų grupėms ypač 
pasisekė - jos laimėjo itin retą 
galimybę filmuoti su vienintele 
Lietuvoje profesionalia High 
Definition kamera, kurią origi
naliausių kino idėjų autoriams 
patikėjo reklamos gamintojų 
kompanija „DV PRO". 

„Studentų scenarijai žada 
labai įvairią programą — po 
visą Neringą išsibarsčiusios fil
mavimo grupės kuria įvairiau
sio žanro kino pasakojimus — 
nuo siaubingų iki komedijų", — 
sakė Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Mokomosios kino ir 
televizijos studijos direktorė, 
tarptautinio renginio kuratorė 
Inesa Kurklietytė. Pasak reži
sierės, Neringoje kuriamuose 
studentų filmuose vaidina dės
tytojai, Vasaros media studijos 
dalyviai ir profesionalūs Pran
cūzijos bei Lietuvos aktoriai. 

Per rekordiškai trumpą lai
ką nufilmuotų ir sumontuotų filmų 
premjeros įvyko paskutiniąją 

Vasaros Media studijos dieną — 
rugpjūčio 23-iąją Juodkrantės 
,Ažuolyno" amfiteatre. 

Kiek vėliau bus baigtas ir 
dokumentinis filmas apie pačios 
Vasaros Media studijos kasdie
nybę, šventes ir netikėčiausias 
situacijas filmavimo aikštelėse. 

Vasaros Media studija — 
tarsi trečias vasaros semestras 
patiems gabiausiems aukštųjų 
Europos kino mokyklų studen
tams ir jauniesiems profesiona
lams. Šiemet Neringoje filmus 
kuria originaliausių scenarijų 
konkursą laimėję studentai iš 
Didžiosios Britanijos, Suomijos, 
Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. 

Tradiciškai būsimus kino 
profesionalus konsultuoja žy
miausi Europos režisieriai, kino 
operatoriai, kompozitoriai ir 
kino teoretikai. 

Vasaros Media studija orga
nizuojama nuo 1995 metų. 2001 
metais ji tapo Europos Komisi
jos Socrates Erasmus progra
ma. Ją drauge su Europos Ko
misijos Media training progra
ma, Lietuvos kultūros, Švietimo 
ir mokslo ministerijomis, Lie
tuvos kultūros ir sporto rėmimo 
fondu bei Lietuvos televizija 
rengia Lietuvos Muzikos ir 
teatro akademija. 

(Elta) 

TAMSIOSIOS PRAEITIES VILTINGA 
UŽBAIGA 

Atkelta iš 4 psl. 
Kokios jėgos suko ir tebesu-

ka borisovininkų karuselę ne
verta smulkiau aiškinti. Lygiai 
ta ip pat nusikalstama būtų 
abejoti „artimojo užsienio" spec-
tarnybų kvalifikacija. Rasis 
naujų mūsų atsparumo išmėgi
nimo scenarijų. Jų negali nebū
ti. Lietuvos geopolitinė padėtis 
įgijo šviesių viltingų dėmenų ir, 
būtent, kovo-balandžio-gegužės 

mėnesiais. Tapome Euroatlan-
tijos lygiaverte ir lygiateise 
nare. Ir niekad per praėjusį am
žių Tėvynė nešventė tokių 
šviesių ir džiaugsmingų Velykų, 
kaip šiais metais. Amžinas bu
dėjimas — mūsų demokratijos 
būtinoji sąlyga. Tai ne tik poli
tikų, ne tik valstybes pareigūnų 
pareiga. — o visų pilietinės sa
vivokos nepraradusių tėvy
nainių. 

LF bičiuliui 
A.tA. 

EDMUNDUI ARBUI 
mirus, jo žmonai ALEI RŪTAI, dukterims RA
SAI ir VIJOLEI bei visiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba 

AfA 
RASA LAPKIENĖ 

Mirė 2004 m. rugpjūčio mėn. 29 d. 
Nuliūdusi liko šeima, artimieji, draugai. 
Atsisveikinimas su Rasa vyks penktadienį, 

rugsėjo 3 d. nuo 6 v.v. iki 9 vai. v. Petkaus laido
jimo namuose, Lemonte. 

Šv. Mišios už a.a. Rasą bus aukojamos 2004 
m. rugsėjo 4 d. 10 v. r. Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje. 

• Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveiki
nime ir Mišiose. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti kiaušidžių 
vėžio tyrimams. 

Aukas siųsti: Palos Community Hospital c/o 
Dr. Domas Lapkus, 12251 S. 80 th Ave. Palos 
Hts., IL 60463 

Nuliūdę Rasos artimieji 

A.tA 
VALERIJA STANCELYTĖ 

RAUDYS 
Mirė 2004 m. rugsėjo 2 d. 
Gyveno Marąuette Park, Čikagoje. 
Amerikoje gyveno nuo 1948 m. 
Nuliūdę liko: duktė Ellen su vyru Charles Emich, anū

kai Stephanie, Jaclyn ir Nicole. 
Valerija ilgą laiką dirbo Cook County. 
A.a. Valerija buvo žmona a.a. Antano, mama a.a. Wan-

dos. 
Velionė pašarvota penktadienį, rugsėjo 3 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 vai. v. Palos — Gaidas laidojimo namuose, 11028 
S. Southwest Hwy. (7700 W.) Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 4 d. Iš laidojimo 
namų 8 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę a r t imie j i 

Laidotuvių direkt. David Gaidas, 
tel: 708-974-4410 www.paiosgaidasfh.com 

Mylimai žmonai ir motinai 

A.fA. 
ADAI PĖTERAITIENEI 

mirus, skaudžios netekties prislėgtą jos vyrą ne
nuilstantį Mažosios Lietuvos veikėją dr. VILIŲ 
PĖTERAITĮ, dukrą INĄ ARIADNĄ LESARD, 
sūnų JURĮ, jų šeimas, kitus gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. Il
gai a t a ADOS pasigesime asmeniškai ir mūsų 
bendroje visuomeninėje veikloje. 

Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis ir 
Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugija 

Skaudžią netekties valandą dėl mylimos MA
MYTĖS mirties, nuoširdžiai užjaučiame Čika
gos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos pirmi
ninką Vilių Trumpjoną, jo šeimą ir artimuosius. 

. 

Karaliaučiaus krašto 
Ragainės II vid. m-los mokytojai 

LF bičiuliui 
AtA. 

VYTAUTUI VIDUGIRIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
ELENAI, dukrai DIANAI ir visiems artimie
siems. 

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba 

http://www.paiosgaidasfh.com


DRAUGAS, 2004 m . rugsėjo 3 d., penktad ien i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

NUO RUGSĖJO MĖN. pirmojo 
sekmadienio iki gruodžio mėn. 
pirmojo sekmadienio kun. Jau
n ius Kelpšas vėl aptarnaus 
Cicero Šv. Antano parapijos 
l ietuvius, nes kun. Kęstutis 
Trimakas išvyksta rudens sesi
ja i Lietuvos universitetuose. 
Sekmadienio šv. Mišios Cicero 
vyks 9 v.r., o Brighton Parko 
parapijoje 10 v.r. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACIJOS 
seserys maloniai kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, 
kad kongregacijos įsteigėja 
Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Mišios 
bus šį šeštadienį, rugsėjo 4 d., 
9:30 v.r., seselių motiniškame 
name, 2601 West Marąuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kun. Peter Paurazas, Marijos 
aukštesniosios mokyklos sese
lių kapelionas. 

„DRAUGO" JUBIUEJINIS POKYUS 
įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. nau
jojoje Martiniąue pokylių salėje, 
8200 S. Cicero Ave., Burbanke. 
Jūsų laukia puikus maistas ir 
patarnavimas. Nemokamas ba
ras veiks 4 valandas. Į pokylį 
apsilankys ypatingas svečias, 
apie kurį pranešime vėliau. 
Stalus ir pavienius bilietus jau 
galima užsisakyti „Draugo" 
administracijoje. 

LIETUVIŲ OPEROS VALDYBA 
kviečia visus buvusius, esamus 
ir būs imus Operos narius į 
2004—2005 m. sezono atidarymą 
ir pirmąją choro repeticiją, 
penktadienį, rugsėjo 10 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centre. Meno 
vadovas ir dirigentas Alvydas , 
Vasait is supažindins atvyku
sius su šiais metais statoma P. 
Mascagni opera „Cavalleria 
rusticana", o Operos valdyba 
informuos apie šių metų darbus 
bei renginius. Valdybos pir
mininkas Vaclovas Momkus 
nuoširdžiai kviečia į šio sezono 
statomą operą, kurioje yra daug 
chorinio dainavimo vyrams ir 
moterims. Jis kviečia taip pat į 
Lietuvių operos šeimą įsijungti 
naujus choristus ir atvykti į pir
mąją repeticiją. 

VYT. DIDŽ. ŠAULIŲ RINKTINĖ, 
gen. T. Daukanto Jūrų šaulių 
kuopa, ramovėnai, ruošia Tau
tos šventės minėjimą sekmadie
nį, rugsėjo 5 d. Šventė prasidės 
10 v.r. šv. Mišiomis Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Po pamaldų Šaulių 
namuose akademinė dalis, kon
certas, kavutė. Kviečiame visus 
dalyvauti. 

PEDAGOGINIS INSTITUTAS Či
kagoje rugsėjo 4 d. pradeda sug
rįžtančių ir naujų studentų reg
istraciją. Kviečiami jaunuoliai 

ir jaunuolės, sėkmingai užbaigę 
lituanistines mokyklas ir sie
kiantys toliau gilinti savo litu
anistines žinias. Skambinti tel.: 
773-434-4545, a rba 630-910-
6803. Mokslo metai prasideda 
rugsėjo 11 d. 

ŠILUVOS ATLAIDAI Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčio
je prasidės tračiadienį, rugsėjo 
8 d. ir tęsis iki rugsėjo 15 d. 
Šiluvos atlaidų procesija vyks 
sekmadienį, rugsėjo 12 d., po 
10:30 v.r. šv. Mišių, kurios bus 
aukojamos lietuvių ir anglų 
kalbomis. 

RUGSĖJO 19 D., SEKMADIENĮ, 
Lietuvos vyčiai kviečia Šv. 
Kazimiero bažnyčios parapi
jiečius ir draugus į šv. Mišias ir 
gegužinę, VFW 1563, 6880 
Hendricks, Merrillville, IN, 1 
v.p.p. Bus naminio maisto, 
įskaitant kugelį - kaina 12 dol. 
Gros Bronius Mūras. Norintieji 
dalyvauti prašomi skambinti ir 
užsisakyti maisto bilietėlius iki 
rugsėjo 14 d. pas Joanną 
Rudzevičius, tel. 219-884-2220, 
arba Mildred Jagiella, tel. 219-
996-6516. 

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO 
Prasidėjimo parapija rengia 
Linksmavakarį, kur is įvyks 
rugsėjo 11 d., nuo 6 v.v. iki 11 
v.v. Bus šokiai ir skanus mais
tas. Gros A. Barniškio grupė. 
Visi kviečiami. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ bus 
sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
šventovėje, Putnam, Connec-
ticut. Praves pranciškonas tė
vas Antanas Grabnickas, OFM. 
Dienos programa: 10 v.r. - re
gistracija, klausomos išpažin
tys. 11 v.r. - šv. Mišios ir homi
lija. 12 vai. - pietūs. 1:30 v.p.p. 
- konferencija, procesija su 
rožančiaus malda vienuolyno 
sodyboje, palaiminimas švč. 
sakramentu. Apie dalyvavimą 
pranešti iki rugsėjo 6 d. tele
fonu 860-925-7955. Visi kviečia
mi. 

PROF. KAZIO PAKŠTO rinktinės 
knygos „Kultūra. Civilizacija. 
Geopolitika" sutiktuvės įvyks 
š.m. rugsėjo 19 d., PLC, 
Lietuvių dailės muziejuje, Le-
monte. Knygą išleido Bal
toskandijos akademija Lietu
voje. Šios knygos išleidimas 
Lietuvoje tapo reikšmingu kul
tūros įvykiu, įprasminančiu 
vieno garsiausių ir garbin
giausių lietuvių kultūros ir 
visuomenės veikėjų prof. Kazio 
Pakšto veiklą bei idėjas. Jis 
nėra pamirštas Lietuvoje, 
nepamirškime ir išeivijoje. Prof. 
Kazys Pakštas mirė 1960 m. 
rugsėjo 11d. Čikagoje. 

J Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapiją jau atvežta 
„Tūkstantmečio 5vč\ Mergelės Marijos statula", kuri stovės 
bažnyčios Šventoriuje (mašinų stovėjimo aii'TTl'lfJf] IKI 
rugsėjo 19 d.. Kviečiame apsilankyti ir pagerbti Dangiškąją 
Motiną Mariją, pasimelsti ir uždegti žvakutę prie šios statu
los. Nuotrauka Algirdo Čepėno. 

Susipažinkime su Aleksu 
Mickumi ir „Sezonų pauzėmis" 

Č
ikagos žiūrovams ne 
kartą teko stebėti Kali
fornijos lietuvių teatro 

spektaklius. Šį kartą didžiausia
me lietuvių telkinyje apsi
lankys naujai Los Angeles 
mieste susikūrusi trupė „Se
zonų pauzės". Šios grupės va
dovas bei spektaklio reži
sierius Aleksas Mickus, tai įdo
mus žmogus, gal kiek pas
laptingas ir uždaras žemaitis, 
kuris nuolat ieško naujos me
ninės išraiškos formos savo 
filosofiniam gyvenimo požiūriui 
įgyvendinti. 

Aleksą teko pažinti prieš 
daugiau kaip dešimtmetį, kai 
jis, atvykęs su šeima iš Kauno, 
kūrėsi naujame gyvenime, vi
somis išgalėmis, puoselėjo savo 
dukros Ievos muzikinį talentą, 
o laisvalaikiais mėgo su palapi
ne pabėgti į gamtą. Žymiai 
vėliau dalyvavome šeimos įkur
tuvėse naujai įsigytame name 
West Hills mieste. Jų kieme 
augo naujai pasodintų daržovių 
lysvės, o viduje ant sienų kabo
jo paties Alekso atliktos me
ninės fotografijos. Kaip vėliau 
iš pokalbių sužinojau, šią me
ninę sritį jis glaudžiai sieja su 
teatro estetika, jo meniniu api
pavidalinimu. Aleksą pažinti 
nelengva, nes jis, paskendęs 
nuolatiniame ieškojimų kelyje, 
retai atsiskleidžia išoriniam 
pasauliui, retai dalyvauja tip
iškoje lietuvių ateivių veikloje, 
nelinkęs niekur nieko maldauti 
ir pataikauti. Po šia romantiško 
vienišumo skraiste slepiasi 
nuolat besitobulinantis, reiklus 
sau, originaliai mąstantis žmo
gus. 

Gimęs Sibiro platybėse, 
būdamas trijų metų grįžo su 
tėvais į Žemaitijoje, Sedos 
apylinkėse esantį Žadeikių 
kaimą. Vidurinę mokyklą baigė 
Mažeikiuose, vėliau mokėsi ir 
dirbo Kaune. Į Ameriką atvyko 
1991 metais, paskui jį patraukė 
ir žmona Violeta kar tu su 
dukra Ieva su sūnumi Žilvinu. 
Neįgyvendinęs ankstyvoje jau
nystėje atsiradusio noro tapti 
profesionaliu aktoriumi, pirmą 
patirtį scenoje įgijo Los An
geles „Sambūryje", atlikęs ke

letą vaidmenų. Labiausiai įsi
mintinas — dramatiškas Kosto 
vaidmuo A. Škėmos „Žvakidė
je". Tuo pačiu metu Aleksas 
nuolatos tobulinosi Santa Mo
nika miesto kolegijoje, studijuo
damas aktorinę vaidybą, vėliau 
pamėgęs meninę fotografiją. 

Alekso užmojui pirmąkart 
lietuvių kalba inscenizuoti V. 
Hugo veikalą, jo pavadintą 
„Gailesčio sėkla", talkina nauja 
j aunų teatro mėgėjų grupė. 
Paties parašytame ir režisuo
tame veikale parodomas ide
alas, į kurį žmonija eina iš lėto 
ir skausmingai. Šio idealo pa
vyzdys — Jėzus Kristus, atpir
kęs žmoniją ne su jėga ar prie
varta, bet su meile ir gailesčiu. 

Artėjančios gastrolės proga 
paprašiau paties Alekso Mic
kaus papasakoti apie save ir 
mintis, paskatinusias įvykdyti 
šį sumanymą. 

— K a d a n g i esi ba igęs in
ž iner i jos m o k s l u s i r ik i šiol 
d i r b ė s t e c h n i k o s sri tyje, pa
p a s a k o k k a d a p a m ė g a i tea
t r ą i r pa ju t a i no rą i šban
d y t i j a m e savo j ė g a s . 

— Norėdamas atsakyti į šį 
klausimą, neišsiversiu be fi
losofinės spalvos, t.y. meta
fizikos. Nors metafiziniu sam
protavimu praeitis, dabartis ir 
ateitis nėra atskiros dalys — 
viskas vyksta (arba nevyksta) 
vienu metu, mes esame įpratę 
remtis tradiciniu suskirstymu. 
Taigi, ateitis man yra mįslė, 
kurią svajoju ir įsivaizduoju. 
Dabartis man yra chaosas, kai 
dažnai negaliu kaip noriu 
surikiuoti nei minčių, nei centų. 
Praeitis man yra suprantama, 
dėsninga ir turinti aiškų raštą 
(pvz., nuaustos drobės). 

Kai mokiausi Lietuvoje dar 
tuo metu vadinamame Kauno 
A. Sniečkaus politechnikos 
institute, man atrodė visa tai 
chaosas, ir todėl nesupratau, 
kodėl aš tai mokausi. Bet ši 
praeitis man dabar yra dės
ninga ir suprantama. Jeigu 
dabar nežinočiau, kas yra elek
trinio signalo moduliacija, 
amplitudė, dažnumas, fazė, 
negalėčiau įsivaizduoti gamtos, 
t.y. visatos kūrimo. To pasėkoje 

„Draugo" knygynėlyje 

„DRAUGO" KNYGYNĖLIS SIŪLO 
ĮSIGYTI ŠIAS KNYGAS 

KRUPAVIČIUS 

1. M. Krupavičius „Kuni
gas Dievo ir žmonių tarnyboje". 
Kaina - 1 dol. 

2. A. Paškus „Kunigo mei
lė". Kaina - 9 dol. 

SKELBIMAI 

• A m e r i k o s l i e tuv ių r a d i j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per WCEV 14.50 AM. TeL 773-847-
4903, adresas 4459 S. Francisco, Chkago, IL 60632. 

nesukurčiau istorijų, kurios 
išėjusios iš gamtos pereitų pro 
žmonių širdis ir vėl sugrįžtų 
atgal į gamtą. 

Paties teatro, kaip struk
tūros, aš niekada nebuvau 
įsimylėjęs. Myliu žiūrovus. Su 
jais pasidalinu jausmais, kai 
kuriu tai, kas mane jaudina. 
Kadangi teatras šiuo metu yra 
man prieinama išraiškos forma, 
savo kūrybą dabar ir skiriu 
teatro scenai. 

— Kaip ki lo min t i s insce
n i zuo t i t ok ios d idelės ap im
t ies i r dauge l io s iuže t in iu li
ni jų p r a n c ū z ų klas iko roma
ną? 

— Tai įvyko neplanuotai. 
Nors žvilgterėjus atgal į 2002 
metų vasario mėnesį, kai mano 
rankose netikėtai atsidūrė Vic-
tor Hugo romanas „Vargdie
niai", dėsningumas atrodo 
apsireiškė iš didžiosios „D". 
Tada aš nežinojau, kad tomis 
dienomis kaip tik suėjo 200 
metų, kaip gimė didysis roman
tikas Victor Hugo. 

Beskaitant šį epinį romaną 
pajutau, jog autoriaus mintys 
man yra artimos ir supranta
mos. „Vargdienių" inscenizaci
ją, kurią pavadinau „Gailesčio 
sėkla", rašiau daugiau kaip pu
sę metų. Rašyti sekėsi (man 
pačiam neįtikėtina) gana leng
vai. Turėjau tokį jausmą, lyg 
kas kuždėtų man į ausį. 

— Ar t e a t r o p a v a d i n i m a s 
„Sezonu p a u z ė s " y ra š ia ip 
t ik žodžių d a r i n y s , a r j i s t u r i 
kažkok ią r e i k š m ę ? 

— Taip. „Sezonų pauzės" 
turi reikšmę. Apie tai būtų gali
ma kalbėti gerą pusdienį. Bet 
pasistengsiu atsakyti keliais 
sakiniais. 

Kai žmogus klausosi garso, 
tarkime muzikos, jis priima 
atatinkamą informaciją. Tik tiek. 
Tylos akimirkomis, t.y pauzių 
metu, žmogus yra atpalaiduo
tas nuo informacijos ir todėl turi 
galimybę pats interpretuoti, 
suprasti, pajausti tai, ką prieš 
tai girdėjo. Tuo būdu žmogus iš 
pasyvaus klausytojo pavirsta 
aktyviu — jis jaučia ir pergyve
na. Taip pa t yra ir teatre . 
Žiūrovas jaučia ir pergyvena 

3. K. Milkovaitis „Ledinės 
kregždės". Kaina - 5 dol. 

4. K.V. Banaitis „Liaudies 
dainos mišriam chorui". Kaina 
- 2 dol. 

5. V. Bogutaitė „Lietus ir 
laikas". Kaina - 2 dol. 

6. J. Balys „Lietuviškos 
pasakos". Kaina - 1 dol. 

7. B. Brazdžionis „Lietuvių 
beletristikos antologija I dalis". 
8. V. Liulevičius „Lietuvių emi
gracijos priežastys". Kaina -
2.50 dol. 

9. P. Jonikas „Lietuvių 
kalba ir tauta amžių būvyje". 
Kaina - 15 dol. 

10. J. Masilionis „Lietuvių 
kalbos sintaksė". Kaina - 9 dol. 

Norintieji įsigyti šias kny
gas, būtinai paskambinkite 
prieš tai telefonu „Draugo" 
knygynėliui, įsitikinti, ar ta 
knyga dar tebėra pardavime. 
„Draugo" knygynėlio tel. 
773-585-9500. 

DĖMESIO' DĖMESIO1 Nen>nial a t v y k o t e l e i k o t e da rbo ar b o t o . 
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"Gailesčio sėkla" 

tiktai tada, kai scenoje yra efek
tyviai išnaudojamos pauzės. 

Šios mintys yra lengvai 
suprantamos rytų pasaulyje, 
kuriame didesnė reikšmė yra 
skiriama tylai negu garsui . 
Keliant žmogaus sąmonę ne
užtenka imituoti garso. Sąmo
nei reikai pajutimo. O pajuti
mas ateina iš tylos. 

— Kokie t e a t r i n ė s g ru
p ė s „Sezonų p a u z ė s " a t e i 
t i e s p l ana i ? 

—Neįsivaizduojame supla
nuoto meno ar jausmų. Tačiau 
„Sezonų pauzės" , kaip ir visi 
šioje žemėje, turi norus ir 
troškimus. Nenorėtume apsiri
boti Los Angeles ir Čikagos 
scenomis. „Gailesčio sėkla" yra 
laukiama ir Lietuvoje. Ten, kur 
maitinomės vaikystės upėmis ir 
dirvonais, turime pasidalint i 
pribrendusiais vaisiais. 

Taigi, „Sezonų pauzių" 
grupė nuoširdžiai kviečia visus į 
spektaklį „Gailesčio sėkla", 

A.Mickaus nuot rauka 

kurį pamatysite Čikagos Jau
nimo centre rugsėjo 18 d. 6 vai. 
vakaro ir rugsėjo 19 d. 3 vai. po 
pietų. Spektaklyje vaidina In-
draja Šulcaitė, Aleksas Mickus, 
Kristina Vyštartaitė, Saulius 
Šumanas , Viltė Šulcaitė, Re
migijus Bobina, Aurelijus Vi
j ū n a s , Jurg is Kajota, Inesa 
Kručkauskienė, Ieva Išga-
nai tytė , Aistė Markevičiūtė, 
Stasys Maksvytis. Dekoracijas 
atliko Violeta Mickienė, kostiu
mus paruošė Aušra Maciule
vičienė ir Laima Vaitkevičienė, 
grimuos Aušra Rosegard, įgar
s inimu pasi rūpins Paul ius 
Jašukonis , Marius Černiauskas 
ir Linas Mar t inėnas , kur i s 
kar tu su Vygintu Bobinu at
sakingas ir už apšvietimą. 

Atvykite p a m a t y t i naują 
klasikinio romano interpre
taciją, ir pabūti su Čikagoje 
debiutuojančiais Los Angeles 
teatro entuziastais. 

As t a P a k u c k i e n ė 

Atsisveikino su ilgamečiais 
ambasados darbuotojais 

Š. m. rugpjūdo mėn. 19 d., ket
virtadienį, Lietuvos Respublikos 
ambasadoje Vašingtone įvyko at
sisveikinimas su ilgamečiais 
Lietuvos ambasados darbuoto
jais. 

Po trejų metų tarnybos at
gal į Lietuvą sugrįžta: amba
sadoriaus pavaduotojas, minis
t ras — patarėjas Renatas Nor
kus, gynybos atašė, pulkininkas 
leitenantas Gediminas Grina, 
pirmasis sekretorius Raimon
das Ališauskas, antroji sekre
torė Sandra Smaidrytė, antroji 
sekretorė Renata Ališauskienė, 
vyr. specialistas Jarekas 
Neverovič bei ambasados kan
celiarijos vedėjas Marius Pat-
rušonis. 

Padėkos laiške ambasado
rius Vygaudas Ušackas išvyk
stantiems darbuotojams dėkojo 
už tarnybą: „Jūs buvote Lie
tuvos diplomatų 'svajonių ko
mandos' branduolys Vašing
tone, kuriai skirtą misiją JAV 
— palaikymą dėl Lietuvos na
rystės NATO mes įvykdėme. 
Nuoširdus ačiū už nuoseklų, 
aktyvų, ir efektyvų darbą. Dė
koju už supratimą ir palai

kymą, vykdant įvairius užda
vinius ir pavedimus, nevisada 
nuspėjamoje ir besikeičiančioje 
politinėje aplinkoje, kuri tiesio
giai įtakojo ir mūsų veiklą 
Vašingtone", rašė V. Ušackas. 

Išlydėdama diplomatus , 
Valstybės sekretoriaus padėjėjo 
pavaduotoja Europos ir Eura
zijos reikalams Heather Con-
ley sakė: „Visiems žinoma kokie 
klaidūs ir tankūs yra Vašing
tono koridoriai, tačiau jūs savo 
atkakliu ir aktyviu darbu įro-
dėte, kad galima įveikti ir 
sunkiausias kliūtis. Man ir ma
no kolegoms buvo malonu dirb
ti su jumis. Šį vakarą mūsų 
širdys yra 'sunkios' ". 

Diplomatų išlydėtuvėse taip 
pat dalyvavo Nacionalinio sau
gumo tarybos (National Secu-
rity Council) direktorius NATO 
ir Vakarų Europos reikalams 
Kurt Volker, kiti JAV pareigū
nai, Lietuvos draugai bei vietinė 
Lietuvių Bendruomenė. Už efek
tyvų darbą, plėtojant dviša
lius santykius, išvykstantiems 
diplomatams telefonu dėkojo ir 
JAV kongreso ats tovas iš 
Illinois valstijos John Shimkus. 

Priėmimo ambasadoje me
tu taip pat buvo pristatyti 
naujieji Lietuvos ambasados 
darbuotojai — įgaliotoji minis
t rė Kornelija Jurgai t ienė, pa
keisianti R. Norkų — amba
sadoriaus pavaduotoją; pulki
ninkas Romas Petkevičius, pa
keisiantis G. Griną — gynybos 
atašė Lietuvai ir Kanadai: ata
šė Gabrielė Klimaitė, pakei
sianti S. Smaidrytę ir atlik-
s iant i konsul ines funkcijas; 
Vaidas Taučius, pakeisiantis M. 
Petrušonį ir dirbsiantis kaip 
kanceliarijos vedėjas. 

Kitą savai tę pr ie kolegų 
prisijungs patarėja Sigita Ka
valiūnaitė, pakeisianti R. Ali
šauską ir kuruosianti prekybą 
bei kai kuriuos ekonominius 
k laus imus , bei II sekretorė 
Žana Tarasevič, pakeisianti R. 
Ališauskienę ir dirbsiant i su 
Lietuvių Bendruomene, nevy
riausybinėmis organizacijomis. 

Diplomatų ka i ta yra įpras
t inės diplomat inės prakt ikos 
dalis. Pagal LR Diplomatinės 
ta rnybos įstatymą, Lietuvos 
diplomatų kaita įvyksta maž
daug kas trejus metus . 

PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ' 

C * ^ ^Sfsggh 

- šįSesSS. ̂ "SšS-S-i TiT5fe;~£ i i ^ / r * s \ 
- - - - „ - ; . . ~ss~|g5: v į Ę S į s ~; t • 

Metams JAV — 100 dol. 
Metams tik šeštadienio laida 

6 0 do l . 
Metams tik „BKititjrstcs 

40<*ol. 


