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mame 
numeryje: 
Kaip laikosi lietuviai 
Floridoje, audroms 
siaučiant? Madų 
paroda Worcester, MA. 
Žinios iš Cleveland. 

2 psl. 

Žvilgsnis \ Lietuvą be 
neapykantos. 
Klausimai 
burt ininkams. Knygos 
dedikuotos Vilniaus 
universitetui. 

3psl. 

Perėję ugnį ir vandenį. 
Kam ir kodėl reikia 
„tautos gelbėtojų". 

4 psl. 

Šiuolaikinis lietuvių 
menas Berlyne. 

5 psl. 

Lietuvių fondas ieško 
naujų kelių. Mirė 
Antanas Sabalis. Prof. 
K Pakšto knygos 
sutiktuvės. Gegužinė 
neįvyks. „Grandis" 
pradeda veiklos metus. 

6 psl 

Sportas 
* T a r p t a u t i n ė s dvi rač ių 

sąjungos (UCI) paske lb to je 
naujoje pajėgiausių planetos 
dviratininkių vietų lentelėje 
Edita Pučinskaitė užima ket
virtąją vietą. Diana Žiliūtė iš 
36-osios vietos per savaitę nu
krito į 38-ąją. Reitingo pir
mūnės vietą išsaugojo olandė 
Miram Melchers, lenkianti aus
trale Oenone Wood bei vokietę 
Judith Arndt. 

* Est i jos vyrų k repš in io 
č e m p i o n a t u i bes i r eng ian t i s 
„Rakvere P K " klubas kontro
linėse rungtynėse antradienį 
namuose 92:89 nugalėjo Talino 
„Dalkia-Nybit" krepšininkus. 
25 taškus nugalėtojams pelnė 
Saulius Raziulis, 14 — Marius 
Bašinskas. 

* Šveicar i jos mies tas Zu-
r ich a n t r a d i e n į oficialiai at
s i sakė ketinimo dalyvauti kon
kurencinėje kovoje dėl teisės or
ganizuoti 2014 metų žiemos 
olimpines žaidynes. Šveicarijos 
olimpinė sąjunga šį sprendimą 
motyvuoja finansiniais sunku
mais. Paskutinį kartą žiemos 
olimpinės žaidynės Šveicarijoje 
vyko 1948 metais. Tuo tarpu 
Zion teisę surengti 2006 metų 
olimpiadą pralaimėjo Turin 
(Italija), o Bern, nesulaukęs pa
ramos referendume, atšaukė 
savo kandidatūrą dėl 2010 m. 
žiemos olimpinių žaidynių or
ganizavimo. 

* A r g e n t i n o s nacional i 
n ė s fu tbo lo r i n k t i n ė s vy
r i a u s i a s i s t r e n e r i s Marcelo 
Bielsa antradienį pareiškė pa
sitraukiąs iš užimamų pareigų. 
„Nebeturiu daugiau energijos", 
pareiškė M. Bielsa. 

Naujausios 
žinios 

* Te i smas a t m e t ė kandi 
d a t u į Seimą neregistruoto lei
dėjo skundą. 

* Rusija t o l i au veliasi į 
d i skus i j ą dėl Kaliningrado 
tranzito. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.812 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V. Landsbergis apkaltino Rusiją slepiant 
Medininkų žudynių kaltininkus 

V i l n i u s , rugsėjo 15 d. 
(BNS) — Europos parlamente 
trečiadienį svarstant kovą su 
tarptautiniu terorizmu Lietuvos 
atstovas konservatorius Vytau
tas Landsbergis apkaltino Ru
siją slepiant Lietuvos muitinin
kų žudikus. 

„Kai Rusijos valdžia smer
kia dvigubus standartus, atsi
randa vilties, kad bus persekio
jami ir rusų teroristai", sakė V. 
Landsbergis, priminęs, jog iki 
šiol Rusija atsisako išduoti as
menis, 1991 metų liepos 31-

osios naktį nužudžiusius septy
nis Lietuvos muitininkus Medi
ninkų pasienio poste. 

„Nusikaltėliai žinomi, jie 
gyvena Rusijoje apsaugoti ir ap
rūpinti jos valdžios, kuri atsi
sako bendradarbiauti su Vilniu
mi dėl teisingumo. Tiek daug 
kalbėdami apie kovą prieš tero
rizmą, Rusijos vadovai ne vienu 
atveju rodo dvigubų standartų 
ir veidmainystės pavyzdį", pri
dūrė jis. 

Pasak EP spaudos tarnybos 
pranešimo, konservatorius pa

ragino Europos Sąjungą įtikinti 
Rusiją pakeisti savo elgesį. 

V. Landsbergis priklauso di
džiausiai Europos parlamente 
Europos liaudies partijos-Euro-
pos demokratų (ELP-ED) frak
cijai. 

Trečiadienį Europos parla
mentas, taip pat Europos komi
sija ir Europos ministrų taryba, 
prisimindami Šiaurės Osetijoje 
įvykusią įkaitų tragediją, griež
tai pasmerkė tarptautinį tero
rizmą ir išreiškė nuoširdžią 
užuojautą Beslan aukų šei

moms. 
Ka lbėdamas apie Bes lan 

tragediją, V. Landsbergis pažy
mėjo, jog Rusija Čečėnijoje tur i 
a t s i saky t i principo „ p i r m i a u 
pergalė, paskui taika" ir tai iš
gelbėtų tūkstančius gyvybių. 

„Klysta t ie, kurie sako: 'pir
miau pergalė, paskui taika' . Tai 
akligatvis. Reikia, kad atei tų ki
t a samprata : t a i k a yra perga
lė5", sakė jis. 

Rusijos veiksmus Čečėnijo
je V. Landsbergis pavadino „ko
lonijiniu karu". 

Dzūkai tvirtai pirmauja pagal surenkamų ir apdirbamų grybų kiekį Lietuvoje. Pasak didžiausių grybų supirki
mo verslu besiverčiančių bendrovių vadovų, Dzūkijoje paruoštų grybų siuntos pasiekia daugelį Europos valsty
bių, tarp jų Prancūziją, Šveicariją, Vokietiją, taip pat Kanadą. Lietuviški grybai jau pasirodė ir JAV rinkoje. 
Nuotr.: Vienoje Varėnos rajone veikiančių grybų ir uogų supirkimo bei perdirbimo bendrovių, „A. Taraila ir part
neriai". Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Pol i to logai prognozuoja pol i t in io gyvenimo 
scenarijus po Seimo r ink imų 

V i l n i u s , rugsėjo 15 d. 
(BNS) — Politikos apžvalgi
ninkų ir sociologų svarstomuose 
Lietuvos politinio gyvenimo sce
narijuose didžiausia sėkmė Sei
mo rinkimuose spalį prognozuo
jama populistinei Darbo parti
jai, tačiau jos galimybė sudaryti 
valdančiuosius susivienijimus ir 
formuoti vyriausybę vertinama 
skirtingai. 

Pagal vieną iš scenarijų, ku
rį trečiadienį Atviros Lietuvos 
fondo, Pilietinės visuomenės 
instituto bei Vilniaus universi
teto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto (VU 
TSPMI) organizuotoje konfe
rencijoje pristatė TSPMI ben
dradarbis Jonas Daniliauskas, 
Darbo partija gautų 37-35 man
datus. Tuomet ji turėtų daugu

mos formavimo galimybe, ta
čiau jai reikėtų stiprios susi
vienijimo partnerės. Manoma, 
kad Darbo partija pirmiausiai 
ieškotų galimų tradicinių par
tijų (socialliberalų, socialdemo
kratų, galbūt liberalcentristų) 
partnerystės. 

Pagal antrąjį scenarijų Dar
bo partija gautų 49-62 manda
tus ir Nukel ta į 5 ps l . 

Po sėkmingo pasirodymo Olimpiadoje 
lengvaatlečiai jaučia nuoskaudas 

Vi ln iu s , rugsėjo 15 d. 
(ELTA) — Lietuvos lengvosios 
atletikos federacija (LLAF), 
džiaugdamasi puikiu savo ats
tovų pasirodymu Atėnų olimpi
nėse žaidynėse, neslepia turinti 
daug nuoskaudų dėl kai kurių 
sporto valdžios sprendimų, 
ypač finansuojant pasirengimą 
olimpiadai. 

„Iš keturių aukso medalių, 
kuriuos nepriklausomos Lietu
vos sportininkai iškovojo olim
pinėse žaidynėse, trys priklau
so lengvosios atletikos atsto
vams, o Atėnuose mes laimėjo
me du iš trijų iškovotų meda
lių", statistiką pabrėžė LLAF 
prezidentas Eimantas Skra-
bulis, pabrėžęs, jog lengvosios 
atletikos žinovai tokio rezultato 
ir tikėjosi, tik labai tyliai. 

„Tai, ką pasiekėme, yra 
mūsų visų ilgalaikio sutelkto 
darbo rezul ta tas , vainikavęs 
darnaus kolektyvo darbą", sakė 
LLAF vadovas. 

J i s apgailestavo, kad 
džiaugsmas ir vienybė po per
galių buvo trumpalaikiai, nes 
užkulisiniuose žaidimuose fe
deracija laikoma „išsišokėle" ir 
neištikima sporto valdžiai. 

LLAF prezidentas piktino
si, kad rengiantis Atėnų žai-

Siame Seime 
buvo 

daugiausia 
skandalų 

V i l n i u s , rugsėjo 15 d. 
(BNS) — Seimo Etikos i r pro
cedūrų komisijos pi rmininkas 
Algimantas Sa lamakinas tei
gia, kad šios kadencijos Seimas 
buvo pa t s skanda l ing iaus ias 
per visą a tkur tos nepriklauso
mybės istoriją. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" 
teigimu, apibendrinus komisi
jos darbo rezultatus per šio Sei
mo kadenciją paaiškėjo, kad 
daugiausia kar tų viešuosius i r 
privačiuosius tikslus savo veik
loje buvo supainiojęs tur t in
giausias par lamentaras , Darbo 
partijos vadovas Viktoras Us-
paskichas. 

Dėl to V. Uspaskichas buvo 
įspėtas ketur is kartus . 

Par lamentaro etiką skan
dalingais išsišokimais ir pareiš
kimais, anot komisijos sprendi
mo, pažeidė Lietuvos laisvės 
sąjungos vadovas Vytautas 
Šus tauskas . 

Komisija negalėjo suskai
čiuoti, kiek kartų šis poiitikas 
nusižengė parlamentaro etikai, 
nes neapsikentusi nuolatinių V. 
Šustausko išsišokimų nuspren
dė nebekreipti į juos dėmesio. 

Seimo nariai viešuosius i r 
privačiuosius tikslus buvo su
painioję 12 kartų, o etikai nu
sižengę 26 kar tus . Komisija 34 
ka r tus buvo nusprendusi, jog 
pažeistos įs ta tymų priėmimo 
procedūros ir jas apibrėžiantis 
Seimo S ta tu tas . 

Komisija taip pat suskai
čiavo ir tuos atvejus, kai Seimo 
nariai nusižengė savo teisinei 
padėčiai — pavyzdžiui, neleisti
nai kišosi į ki tų institucijų veik
lą, nors ir privalėdami, nemo
kėjo už gyvenimą Seimo vieš
butyje. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos va
dovės Kazimieros Prunskienės 
bendražygiui Ramūnui Kar-
bauskiui priklauso Seimo posė
džių nelankymo rekordas. Šis 
politikas praleido 70 parlamen
to posėdžių. Drausmingiausiai 
posėdžius lankė Naujosios są
jungos narys Algimantas In
dr iūnas . 

Rinkėja i noria i balsuotų už 
po l i t iko je nebuvusius 

žmones 

Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys (pirmame pla
ne) ir „Vilmorus" direktorius Vladas Gaidys. Tomo čemiševo (ELTA) nuotr 

V i l n i u s , rugsėjo 15 d. 
(ELTA) — Daugiau kaip trečda
lis valstybės piliečių per Seimo 
r ink imus pageidauja balsuoti 
už naujus, politikoje dar nebu
vusius, žmones. Tai rodo Atviros 
Lietuvos fondo (ALF) ir Pilieti
nės visuomenės instituto užsa
kymu liepos mėnesi atlikta ne 
jaunesnių kaip 18 metų gyven
tojų apklausa. 

Apklausą atlikusios ben
drovės „Vilmorus" duomenimis, 
už politikoje da r nebuvusius 
žmones pe r Seimo rinkimus 
balsuotų 37 proc. apklaustųjų. 
Už naujus žmones nebalsuotų 
13.5 procento, neturi nuomonės 
8.5 procento Lietuvos rinkėjų. 
Didžiausios apklaustųjų dalies 
— 41 proc. piliečių — pasirinki
mas priklausytų nuo konkre
t aus kandidato į Seimą. 

„Rinkėjai nori permainų ir 
norėtų balsuoti už naujus žmo
nes", trečiadienį per ALF ir Pi
l iet inės visuomenės insti tuto 
surengtą konferenciją rinkėjų 
nuotaikas apibūdino bendrovės 
„Vilmorus" direktorius sociolo
gas Vladas Gaidys. 

Jo apibūdinimą patvirtino 
apklausos dalyvių atsakymai į 
klausima, a r balsuos už politi
kus , ke t inanč ius radikaliai 
keisti dabart inę politiką. Į šį 
klausimą teigiamai atsakė 41.5 
proc. apklaustųjų, neigiamai — 

29.8 proc , prisipažino nežiną — 
28.8 procento. 

Svarbiausi rinkėjų lūkes
čiai yra dvejopi. Pirmoji pagrin
dinių lūkesčių dalis — tai vals
tybės ekonominės padėties ge
rėjimas ir žmonių medžiaginės 
gerovės augimas. Antroji — ak
tyvesnė valstybės kova su kyši
ninkavimu, nusikalstamumu. 

Kaip teigė Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto dės
tytoja politologe Ainė Ramonai
tė , šiuo metu populiariausia 
Lietuvoje Darbo partija perėmė 
didelę dalį buvusios Demokrati
nės darbo partijos (LDDP) rin
kėjų. 

A. Ramonaitės požiūriu, bu
vusios LDDP ir Darbo partijos 
rinkėjai yra tie patys. 

Anot politologės, socialde
mokra ta i s pasivadinusios 
LDDP politika tolydžio krypo į 
dešinę, orientacija — į Vakarus, 
ji keitėsi ideologijos ir išpažįs
tamų vertybių atžvilgiu. „Liko 
niša, kurią ir užpildė Darbo 
partija", tvirtino A. Ramonaitė. 

Darbo partijos užpildytą 
„nišą" ji apibūdino kaip į Rytus 
orientuotos politikos siekiančių 
rinkėjų dalį. Tokiems rinkė
jams, pasak politologės, patinka 
„liaudiškai" kalbantis, „prak
tiškas" Darbo partijos vadovas 
Viktoras Uspaskichas. 

Lietuva gali pareikalauti, kad 
„Wi l i iams" kompensuotų žalą 
V i l n i u s , rugsėjo 15 d. 

(BNS) — Lietuva turi galimybę 
teikti civilinį ieškinį buvusiai 
„Mažeikių naftos" valdytojai ir 
investuotojai — JAV bendrovei 
„Williams International" ir rei
kalaut i kompensuoti padarytą 
žalą. 

Tokius pasiūlymus pateikė 
viena JAV teisininkų kontora, 
j au turėjusi reikalų su ,,Wil-
liams", rašo dienraštis „Lietu
vos rytas". 

JAV teisės žinovai siūlo Lie
tuvos valdžiai apsispręsti grei
tai — spalio 29 dieną sukanka 
penkeri metai, kai su ..Wil-
l iams" vyriausybė pasirašė 
„Mažeikių naftos" akcininkų, 
valdymo ir investicijų sutartis. 
Po šios datos jau bus vėlu kreip
tis į teismą, nes sueis senaties 
terminas. 

„Williams" valdymo metais 
„Mažeikių nafta" patyrė apie 
750 mln. litų nuostolių. 

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Aleksas Stanislovaitis ir dukart 
olimpinis čempionas, disko metikas Virgilijus Alekna. 

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

dynėms Austrą Skujytė nebuvo 
įtraukta į pirmąjį sportininkų 
sąrašą ir negavo viso finansavi
mo, o tokioms išvadoms siūly
mus pateikę Vilniaus pedagogi
nio universiteto mokslininkai 
vėliau pareiškė pretenzijas dėl 
negautų premijų. 

E. Skrabulio teigimu, nuo
taika smarkiai sugadino ir pa
dorumo ribas peržengusi bulva
rinė žiniasklaida, išspausdinusi 

įžeidžiančius straipsnius apie 
r inktinės vyriausiąjį trenerį 
Aleksą Stanislovaitį, kuris gavo 
120,000 litų premiją kaip vie
nas iš olimpinio čempiono Virgi
lijaus Aleknos trenerių. 

Pats Virgilijus jau ne pirmą 
kartą patikino, jog trenerių pre
mijavimui skirtą sumą dalijo 
pats, o federacija ją tik patvirti
no. „Svarbiausia, kad didžiąją 
dalį sau Nukel ta į 5 ps l . 

Ap l inkosaug in inka i ner imauja dėl cheminio 
ginklo Balt i jos dugne 

Hels ink i s -Vi ln ius rugsėjo 
15 d. (BNS) — Baltijos jūros ap
linkos apsaugos Helsinkio ko
misija (HELCOM) ner imauja 
dėl vis dažnesnių atvejų, kai iš 
Baltijos dugno ištraukiami su
irę Antrojo pasaulinio karo lai
kų cheminiai ginklai. 

Kaip pranešė HELCOM, re
miantis Danijos rugpjūtį pateik
ta s tat is t ika, vien 2003 metais 
žvejai t inklais ištraukė iš jūros 
dugno 25 sviedinius ir bombas 

su cheminiu užtaisu. Pažymi
ma, kad dauguma sužvejotų 
sprogmenų buvo suirę, o jų už
pildas — mirt inai pavojingos 
medžiagos — ipritas (garstyčių 
dujos), adamsi tas (stipraus, be
veik mirt ino poveikio ašarinės 
dujos) ir kitos — buvo pavirtu
sios į molį primenančius gniu
žulus. Juos žvejai išmetė atgal į 
jūrą arba nugabeno į krantą, 
kur nuodai buvo neutralizuoti 

Anot HELCOM, dauguma 

šių pavojingų radinių buvo iš
traukti iš jūros į rytus nuo Da
nijai priklausančios Bornholm 
salos, bendras ištrauktų chemi
nių ginklų svoris viršijo toną. 

HELCOM manymu, pavo
jingų radinių ištraukiama vis 
daugiau dėl suaktyvėjusios ko
mercinės žvejybos. Jūrlapiuose 
pažymėtos apytiksles cheminio 
ginklo kapavietės, ten nere
komenduojama mesti inkarą ir 
žvejoti, nors nedraudžiama. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
O KAIP JUMS TENAI 

FLORIDOJE? 
Šiemet, vasarai besibai

giant, gamta kažkodėl „užsisė
do ant Floridos" — skaitome 
spaudoje ir matome televizijoje, 
kad vienas po kito šią valstiją 
lanko neprašyti, ne laukiami 
svečiai: Charles, Francis, dabar 
Ivanas apie jos krantus šmai-
žioja ir vandenyne Jeanne savo 
pragaištingu rateliu sukasi... 

O gal tai tik „perspėjimas" 
(nejaugi Demokratų partija ga
lėtų „pasamdyti" gamtos jė
gas?) prieš artėjančius JAV pre
zidento rinkimus, kad balsavi
mas vyktų sklandžiau ir ne
reikėtų visos tos maišaties, bu
vusios prieš ketverius metus? 

Atrodo, kad uraganų viesu
lai ir lietuvišką veiklą „nupū
tė", gausios liūtys „nuplovė". 
Žinome, kad tik laikinai, nes 
mūsų veiklūs ir energingi tau
tiečiai nesėdės, rankas sudėję. 

„Draugo" skaitytojai j a u 

pasigedo korespondencijų iš 
saulėtosios (gal šį kar tą prie 
žodžio „saulėta" reikėtų rašyti 
k laus tuką) Floridos. Nebeži
nome, kas vyksta St. Peters-
burgo Lietuvių klube, Daytona 
Beach, Juno Beach, Palm Beach 
ar kituose lietuviškuose telki
niuose. Tad visa „šiaurietiška 
lietuvija" ragina Floridos lietu
vius nepas iduot i visokiems 
„gamtos prajovams", o „Drau
go" redakcija linki mūsų mie
liems taut iečiams nepasiduoti 
ir prisiminti mažlietuvių neofi
cialaus himno žodžius ir būti 
„kaip ąžuols d rū t s prie Nemu
nėli", kaip „eglė ten prie Še-
šupėlio" — visad tvirtai stovėti, 
visad „žal iuot i" ir ne t rukus 
parašyti , ka ip sekasi kovoti su 
„vėjingais ir šlapiais turistais", 
vis išlipančiais iš vandenyno į 
Floridos k ran tus . 

D.B. 

Viešnia iš Detroi t . MI , da i l . D a n g u o l ė J u r g u t i e n ė (ka i rė je ) i r da i l . 
Rimgai lė Zotovienė L ie tuvos R e s p u b l i k o s g a r b ė s k o n s u l a t o (ga rbės kon
su las y r a S t an ley B a l z e k a s , J r ) k i e m e P a l m B e a c h , F l o r i d a . 

VVORCESTER, M A 

MADŲ PARODA 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių moterų sąjungos 5 
kuopa rugpjūčio 29 d., sekma
dienį, nepaisant karš tos ir 
tvankios dienos. Maironio par
ke suruošė .Rudenio madų paro
dą", į kurią atsilankė ne vien 
sąjungietės. bet nemažai vieš
nių ir svečių. Ypač buvo 
pasigėrėtini jSTeringos" ir J^e-
vėžio" tuntų skautės-skauta i , 
kurie savo atsilankymu labai 
praturtino madų parodą. Vieš
nios ir svečiai buvo maloniai 
sąjungiečių sutikti su sklidi
nomis vyno taurelėmis, sūriu ir 
kitais skanumynais. 

Kuopos pirm Aldona Jak-
niūnaitė trumpu žodžiu visus 
pasveikino ir toliau vadovauti 
pakvietė komentatorę Aldoną 
Zitkienę. kuri ne tik pasigėrėti
nai atliko šias pareigas, bet, 
kaip kosmetologe, pagražino ir 
taip gražius modelių veidukus, 
o laimėjimams suteikė labai 
vertingų, gražių dovanėlių. 

Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkė Edith Roberts 
pianino muzika sudarė visoms 
pakilesnę nuotaiką ir muzikos 
garsais palydėjo kiekvieną, į 
salę ateinančia ir išeinančią, 
modelę Malonu buvo Sėdėti 
prie baitomis s ta l t iesėmis 
apdengtų ir saulėgrąžų žiedais 
pirm A Jakn iuna i tės bei 
vicepirm. V Šimkienės papuoš
tų stalu, stebint modeles, 
grakščiai valkstančias salės 
takais. Kiekviena stengėsi kiek 
galima patraukliau pademon
struoti d* kurie buvo 
atitinkamai kiekvienai pri-
taikvti Visu dėmi patraukė 
šiu met,! gražus, daugiausia 

u. rudeniniai 

LIETUVIŲ DIENOS 

LB Clevelando apylinkės 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Algis Gudėnas, vicepirm. dr. 
Viktoras Stankus, sekr. Valerija 
Adomavičienė, ižd. Vincas 
Taraška , kultūriniams reika
lams Nomeda Vučianienė, švie
timo reikalams Vida Bučmienė, 
j aun imo reikalams dr. Zita 
Masčinskienė, finansiniams 
reikalams dr. Kristina Stan-
kaitytė-Philips ir specialiems 
projektams Gintas Aras, kviečia 
visus į tradicines Lietuvių die
nas, įvyksiančias š.m. rugsėjo 
18 d., šeštadienį, 6:30 v.v., 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Programoje: Los Ange
les Lietuvių šokių grupės 
„Retro" koncertas. Po koncerto 
vaišės ir šokiai. 

Bilietus galima užsisakyti 
pas Algį Gudėną (tel. 216-481-
0465) arba įsigyti Dievo Moti
nos bažnyčios svetainėje. 

Valdyba prašo organizacijas 
ir pavienius asmenis tapti šven
tės rėmėjais-mecenatais, auko
jan t 100 dol. — garbės mece
natai , 50 dol. — mecenatai, 15 
dol. — rėmėjai. 

Valdyba primena ir solida
rumo mokesčio įnašą, kuris yra 
10 dol. šeimai ir 5 dol. pavieniui 
asmeniui. 

drabužiai: ilgos tamsios kelnės 
su ne t r u m p a i s švarkeliais, 
kostiumėliai su sijonais, na, ir 
suknelės, bet vyrauja kelnės su 
švarkeliais. 

Kiekviena modelė buvo 
palydėta ilgais plojimais. Jau
niausios buvo sesutės Onytė ir 
Rožytė Harr is . Modeliavo ir jų 
mamytė Bernadeta. Neužmirš
kime, kad modelės nėra profe
sionalės. Tenka gėrėtis ir džiaug
tis jų laikysena, judesiais, links
ma nuotaika ir šypsena. 

Parodai pasibaigus, kuopos 
pirmininkė padėkojo modelėms, 
visiems a t s i lankius iems ir 
pakvietė prie sąjungiečių pa
ruoštų vaišių. Virtuvėje triūsė: 
Vanda Ramonienė, Irena Sa
vickienė, Albina Kondrotienė, 
Teresė Ilgūnienė, Jolia Žemai
t ienė ir š iek t iek J a n i n a 
Mil iauskienė. Pirm. Aldona 
J a k n i ū n a i t ė rūpinosi visais 
reikalais . Piniginius reikalus 
tva rkė finansų raš t in inkė 
Aldona Shumway. 

Modelės alfabeto eile: Victo-
rija August in , Jo lan ta Braš-
kienė, sesutės Onytė ir Rožytė 
su mamyte Bernadeta Harris, 
Linda Hetel, Carol Kozlowski, 
Vivian Rodgers , Gema Šer-
mukšny tė , Veru tė Šimkienė. 
Viešnios ir svečiai, l inksmai 
nusiteikę, dalinosi įspūdžiais ir 
neskubėjo namo. Vicepirm. V. 
Šimkienės vyras Stasys Šim
kus, akordeonistas , paskleidė 
lietuviškų dainų melodijų gar
sus , suskambėjo ir dainos, 
kurios su te ikė dar pakilesnę 
nuotaiką; pradėjome sukti 
ratelius ir ki tus šokius. Buvo 
labai smagu , l inksma mode
liuoti, va iš in t i s pamirš tan t 
kalorijas, dainuoti ir šokti 

J a n i n a M i l i a u s k i e n ė 

Sekmadienį, 10 v.r., Mišios 
Dievo Motinos šventovėje. 

LIETUVIŠKASIS 
ŠVIETIMAS 
PRADEDA DARBĄ 

Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla pradeda mokslo metus 
rugsėjo 18 d., šeštadienį, 9 v.r. 
Po registracijos įvyks trumpas 
pasitarimas su tėvais. Angliškai 
kalbantiems pamokos prasidės 
spalio 2 d. Dėl smulkesnės 
informacijos prašoma kreiptis į 
Aida O'Meara, tel. 440-209-8160. 

„Aušros" aukštesnioji litua
nistinė mokykla darbą pradeda 
rugsėjo 11 d. 9 v.r., Dievo Moti
nos parapijos patalpose; klasė 
prie scenos. Į mokyklą kviečia
mas lietuviškai kalbantis jauni
mas nuo 13-18 metų. Platesnę 
informaciją teikia mokyklos 
vadovė Vida Bučmienė, tel. 
216-481-0653. 

„ŠVYTURYS" 

Tautinių šokių grupė darbą 
pradeda rugsėjo 26 d., sekma
dienį, 11:30 v.r., Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. Kviečia
mi atvykti ir šokėjų tėvai. Dėl 
platesnės informacijos prašoma 
skambinti Aušrinei Širvins-

kienei, tel. 440-257-5033 arba 
Živilei Vaitkienei, tel. 216-642-
4678. 

AUKOS RELIGINEI 
ŠALPAI 

LRK religinės šalpos 
komitetui Clevelande vadovau
ja: pirmininkas Zenonas Obele-
nis, nariai: Henrikas Stasas ir 
Irena Sušinskienė — visi nuo 
1967 metų, ir Regina Šil-
gaslienė nuo 1995 m. Komitetas 
per savo sėkmingus darbo 
metus neteko darbingų komite
to narių: Antano Garkos, Leono 
Keženiaus, Onos Žilinskienės ir 
Antano Styros. Jie Aukščiau
siojo globoje. 

J a u šiais metais komitetas 
surinko 6,280 dol. Taip pat 
gauta a.a. Stefanijos Radzevi
čiūtės palikimas Religinei šal
pai 2,000 dol. 

Dėl techninių klaidų ne visi 
gavo komiteto išsiųstus prašy
mus aukoti šiam reikalui, tad 
prašo aukas įteikti bet kuriam 
komiteto nariui ar atsiųst i 
paštu. 

Religinės šalpos globėjai yra 
abiejų parapijų klebonai — kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ, ir 
kun. Juozas Bacevičius. 

V . R . 

DETROIT, MI 

Dievo Apvaizdos parapi jos Southf ie ld , MI, klebonui kun . Aloyzui Volskiui su ruoš to se i š le i s tuvėse š.m. pavasa r į . 
Sėd i i š ka i rės : Elena Alk ienė , Vladas S taškus , V y t a s Pe t ru l i s , kun . A. Volskis. Kęs tu t i s Če rn i s , L iuda Rugien ienė ; 
s tovi : Kazys Navasai t i s , S t a s y s Er l ingis , Mar i ja Er l ing ienė , Leonas Pe t ron i s . I r e n a Laur inav ič ienė , Rožė 
R a ž a u s k i e n ė , Danutė P e t r o n i e n ė , Da l i a Novasai t ienė, Lėlė Viskant ienė , Anatol i jus V i s k a n t a s , Izolda Č e r n i e n e . 

A l g i o R u g i e n i a u s nuo t r . 

Dievo Apvaizdos parapi jos , Southfield, MI, t a lk in inka i , s u r u o š ę vartotų d a i k t ų pa rdav imą , kur io pe lnas s k i r t a s 
pa r ap i j o s re ikalams. 

R o ž ė s R a ž a u s k i e n ė s nuo t r . 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VTŽ3NAS, VLD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 k 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠFOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Uetuvams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabes angišKai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Highland Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage. Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Š . m . r u g p j ū č i o 1 4 - 1 5 d . L i e t u v o s V y č i ų 144 k u o p a 
A r t h r a c i t e , PA, s u r u o š ė „ L i e t u v i ų d i e n a s " Schuylki l l Ma l i , 
S c h u y l k i l l C o u n t y , PA. N u o t r a u k o j e — l i aud i ška k a p e l a 
n u o t a i k i n g a i l i n k s m i n a „ L i e t u v i ų d i e n ų " l anky to ju s . 

Š .m. rugpjūčio 15 d. De t ro i t , MI, lietuvių te lkinyje l ankės i Lietuvos l i aud ies d a i n ų puoselėtoja Veronika 
Povi l ionienė ir Dievo Apvaizdos parapijoje sus i t iko su v ie t in ia i s l ietuviais J o n o U r b o n o nuo t rauko je — vieš
n ia i dėkoja Detroit LB apy l inkes p i rm Raminta Vilkienė ir naujasis parapi jos a d m i n i s t r a t o r i u s kun . R iča rdas 
R e p š y s 

Iš t a u t o s a k i n i n k e s Veronikos Poviiiomei 
Ku l tū ros cen t re . 

Dievo Apvaizdos 

J o n o U r b o n o nuotr . 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


Ernam 

Vilnius — žvilgsnis nuo 
Gedimino pilies kalno. 

Jono Urbono nuotrauka. 

DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 16 d., ke tv i r t ad ien i s 

KLAUSIMAI BURTININKAMS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Pasibaigus Antrajam pa
sauliniam karui, garsius gene
rolų vardus, kaip Eisenhower, 
Mansfield, Patton, MacArthur, 
pakeitė geresni herojai: Elvis 
Presley ir keturi berniukai iš 
Londono, Beatles skraiste susi
rišę. Prasidėjo buvusių karių 
vedybos, studijos bei rimti 
žingsniai gyveniman. Šalia to 
scenon iškilo kraipymosi kever-
zonės su negirdėtais balsų 
tonais ir j iems pri tariantiej i 
jaunų žmonių kauksmai . Iš 
salių pers imesta į stadionus. 
Net š imtatūks tant inės minios 
pradėjo susibėgti į a tvirus 
laukus, o ten aidėjo blevyzgos, 
triumfavo narkotikai ir nesle
piamos meilės ekstazės. 

Nauja kar ta , nauji laikai. 
Žinoma, ir naujas gyvenimo 
būdas, kitokie stiliai. „Nebeuž-
tvenksi upės bėgimo", nesu
laikysi kaitos. Bet tasai naujas 
gyvenimo būdas primiršo civi
lizaciją ir nutekėjo primityvan. 
Paneigta šeimos institucija, 
žudomi negimę vaikai, lyg būtų 
kačiukai ar šuniukai, nesistebi
ma tarp tos pačios lyties asme
nų erotine meile a r net vedy
bomis. Pagaliau nemažas skai
čius katalikų kunigų iškrypėliš
kai smaguriauja. Laisvė, libe
ralizmas be dekalogo, be civi
lizacijos, be pagarbos žmogiškai 
prigimčiai. Laukinis liberaliz
mas, žmogaus grįžimas į urvus. 

Tai supuvę Vakarai, tegul juos 
bala... Tai Amerikos laukinišku
mas. Lietuvoje tokių dalykų ne
gali būti, ten žmonės civilizuoti, 
ten nekalti, užguiti žmogeliai. 

Ir atsivėrė Lietuva — lais
va, graži su savo gojeliais, su 
vyturiais ir lakštingalom. Bet 
civilizacija ir ten buvo sumaito
ta. Vyrai ir moterys gyvena be 
vedybų, kad skir iant is nesu

sidarytų išlaidų. Atėjai ir išėjai. 
Labas ir sudie. Abortai dažnesni 
kaip kitose šalyse, daug retesni 
vyrai ir moterys, v ienąkar t 
vedę. Ten lyg nepatogu prisi
pažinti, kad tai tik pirma žmo
na... Žema vyrų ir žmonų nume
racija — lyg menkavertiškumo 
ženklas. Todėl dažnai girdime 
— pirma žmona mane paliko, 
antrą aš palikau, su trečia dar 
gyvenu. Pameluoti, nusukt i , 
netesėti pažadų — tai gyvenimo 
žaismas. Vogti ir apgauti jau 
yra aukštesnės klasės, vos ne 
aristokratiški, mostai. Taigi nuo 
supuvusių Vakarų neatsilikta. 
O kai pridėsime beveik visuotinį 
šlakstymąsi spiritėliais, Vaka
ra i bus pralenkti. Nesąžinin
gumas, tinginystė ir girtuoklia
vimas yra pagrindinės Lietu
vos problemos. Iš čia kyla skur
das, susipriešinimas, elitas ir 
„runkeliai". Taip šiomis die
nomis kalbėjo vienas iš Lietuvos 
atvykęs doras, gražus ir jaunas 
vyras. (O gal kiek perdėjo?) 

Toks Lietuvos lyginimas su 
Vakarais yra nemalonus, nors 
visi žinome moralinio nuosmu
kio priežastis Lietuvoje — bolše
vikinė okupacija, bet ne Vakarų 
įtaka, kurios ten nebuvo ir nega
lėjo būti visą pusšimtį metų. 

Padėtį supranta ir Lietuvos 
žmonės, stengiasi blogybes ša
linti iš visų gyvenimo sričių. 
Šiuo metu ten aktualiausia yra 
politika. Ir ne tik šiuo metu. 
Paskut in ius dvejus metus ji 
kasdien buvo aktuali . ES, 
NATO, keistuolis Paksas su 
Borisovu ir Smailyte, naujo 
prezidento rinkimai, seimūnų 
apkalt inimai kyšininkavimu, 
keis ta STT veikla ir š imtai 
šmeižto bei kitokių bylų teis
muose. O spalio mėnesiui vėl 
kaista puodas — teisuolių rinki
mai į Seimą. Tik teisuolių. Juk 
pakankamai prisišildę ir keikū

nai, ir tuščiakalbiai , ir net 
žvairaakiai, kurie tik į Maskvą 
žiūri. O šių nėra mažai, kad ir 
buvusiais universi tetų rekto
riais pradedant juos skaičiuoti. 

Šie rinkimai vyksta pasikly-
dusioje Lietuvoje ir jie gali būti 
lemtingi. Je i daugumą Seimo 
narių laimėtų Darbo partija, jos 
vadas Uspaskichas, Lietuvoje 
apsigyvenęs rusas, taptų prem
jeru. Jau dabar jis ieško kelių, 
kaip pakliūti į vadovaujamą 
postą. Štai kalbino A. Bra
zauską sandėriui — po rinkimų, 
jei jo partijai socialdemokratai 
stiprokai nesipriešins, A. Bra
zauską paliks premjeru, o jis 
pats bus vicepremjeras. (Tokios 
pozicijos dabar Lietuvoje nėra) 
Būtinai skverbiasi į atsakingas 
pareigas, iš kurių galėtų Lie
tuvą tvarkyti. O tvarkytų iš 
pagrindų — keistų prezidento 
galias, Seimo rinkimų būdą ir 
gal net Maskvon atsigręžtų. 
Kad jo partija laimėtų dau
gumą, rinkėjus vilioja neįvykdo
mais pažadais, ypač kreip
damas dėmesį į pensininkus ir 
vargingesnius piliečius. Po rin
kimų tuojau pat žymiai padidin
siąs pensijas, žymiai sumažin
siąs butų apšildymo kainas, 
žymiai duosiąs tiems, žymiai 
aniems. Iš kur imsiąs, nepasa
ko. Gal turi kokį slaptą šaltinį? 
(Gal kar ta is tur i . Gal yra 
Lietuvos patriotas, kraštui gera 
trokštąs, gal sugebės pašalinti 
vargą. Tikimybė egzistuoja, bet 
galimybė yra menka) 

Kaip stokojantiems nebal
suoti už Darbo partiją? Ne
svarbu, iš kur Uspaskichas ims, 
svarbu, kad duos, kai kiti poli
tikai yra juos pamiršę. Šio 
Uspaskicho labdaringumo nusi
gando kitos partijos. Juk yra 
įmanoma, kad vargingesnį pa
tikės ir jį atves sostan. O ką jis 
tada vykdys? Gali sumažinti 

partijų reikšmę, gali Lietuvos 
politinę tvarką sulyginti su 
Maskvos tvarka. Todėl Bra
zausko ir Paulausko partijos 
r inkimams sudarė koaliciją. 
Veržtis pirmyn kartu, kad dau
giau praeitų į Seimą jų žmonių 
ir mažiau darbiečių. Ir dešinio
sios partijos bando tartis, bet jų 
žodžiai sunkiai klijuojasi. Ar 
todėl, kad Jurgio, Petro, Simo 
algos Seime yra svarbiau už 
Lietuvos ateitį? Kaip draugų 
neįrašyti rinkiminiame sąraše 
pirmaisiais numeriais? 

Rinkimų įkarštyje paieško
kime krikščionių demokratų. 
Kur tie vargdienėliai dingo? Ar 
Lietuva jau supagonėjo? Ne
kuklu yra minėti buvusius (gal 
dar ir esamus) krikščionių 
demokratų vardus, nes turbūt 
jie sutrupino ir šiandien dar 
trupina Krikščionių demokratų 
partiją. Lai tie vardai blunka, 
lai jie visai nublunka. Krikš
čioniškų pažiūrų politikams 
reikiamaujos pradžios, jie priva
lo rasti savo vietą, o kas ankš
čiau kalbėjo jų vardu, tą vardą 
buvo pasisavinę neteisėtai. 
Nemokantieji savo tarpe susi
kalbėti, su kitais nemokės nei 
tar t is , nei bendradarbiauti . 
Garbėtroškos egoistai demo
kratijoje neįtelpa, gal neįtelpa ir 
pas krikščionis demokratus. 

Šio spalio mėnesio rinkimai 
eis ir praeis, jų pasekmes 
matysime. Kiek žmonių patikės 
Darbo partijos pažadais? Koks 
geradaris bus Uspaskichas, jei 
laimės rinkimus? Ar Lietuvos 
žmonės stengsis bristi iš mora
linio liūno į švaresnius krantus? 
Ar bus sukamas doresnės ir pas
tovesnės politikos kryptimi? Ar 
Seimo nariai atsikratys juok
darių ir keistuolių? 

Atsakymus į šiuos klausi
mus šiandien gali spėlioti tik 
burtininkai. 

VILNIAUS UNIVERSITETUI MOKSLININKAI 
DEDIKAVO 11 NAUJU KNYGŲ 

Vilniaus universitetui mokslininkai dedikvo 11 naujų knygų. 

Rugsėjo 14 d. Vilniaus uni
versi teto bibliotekoje akade
minė bendruomenė sveikino 
universiteto 425 metų sukakčiai 

skirtų leidinių bei serijos „Fon-
tes Historia Universitatis Vilnen-
sis" knygų autorius ir leidėjus. 

Pirmąjį jubiliejinį renginį 

Tomo Černiševo (Elta) nuotr. 

pradėjęs, Vilniaus universiteto 
senato pirmininkas Vygintas 
Bronius Pšibilskis sakė, jog 
knygos, kaip ir žmonės, turi 

savo likimus. Kadaise jos buvo 
saugomos, rišamos prie len
tynų, kad nepavogtų vagys. 
Tačiau ir teisiamos, deginamos, 
draudžiamos. Leidinių pus
lapius žmonės naudojo machor
kos suktinėms, iš odinių vir
šelių darė padus batams. 

„Vis dėlto knyga atlaikė 
visus jai tekusius sunkumus — 
išgyveno periodinės spaudos, 
radijo, televizijos, kino kon
kurenciją ir išliko svarbi mūsų 
dienos žmogui", — sakė Vil
niaus universiteto senato pir
mininkas. V. B. Pšibilskis džiau
gėsi, per pirmąjį renginį, skirtą 
Vilniaus universiteto jubiliejui, 
akademinė bendruomenė su
tiko ne vienerius metus rašytas 
knygas. Vienos jų pažymėtos 
ženklu „Vilniaus universitetui 
425", o kitas puošia emblema 
„Fontes Historia Universitatis 
Vilnensis". 

Pr is ta tydamas pastarąją 
seriją knygų, Vilniaus univer
siteto senato pirmininkas pri
siminė jų leidybos pradžią — 

DANUTE BINDOKIENE 

Žvilgsnis be neapykantos 

Kai amerikietiškoje spaudoje užtinkame 
straipsnį apie Lietuvą, ypač jei jo auto
rius žydas, pasivaidena ta pati išsivie

pusi šmėkla: nesiliaujantys kaltinimai Lietuvai 
ir lietuviams už vokiečių okupacijos metais 
vykdytas žudynes. Žydai tai vadina holokaustu, 
lietuviai savo tautos naikinimą pažymi genoci
do vardu — deja, dėl lietuvių tautos kančių 
pasaulis nelabai sielojasi. Ne tik Lietuvos, bet 
kone visų Europos valstybių žemė nacių 
siautėjimo laikais buvo apšlakstyta nekaltųjų 
— ir žydų, ir nežydų — krauju, tačiau Lietuva 
susilaukė galbūt daugiau kaltinimų, kaip bet 
kuri kita nacių okupuota valstybė. Nelogiška 
paneigti, kad nei vienas lietuvis neprisidėjo prie 
šio baisaus darbo, bet tiek pat nelogiška kaltę 
mesti ant visos tautos, kai didžioji jos dalis ne 
tik nepritarė holokaustui, bet stengėsi žydus 
gelbėti. Tai liudija ir šiandien baigiama spaus
dinti atkarpa apie Lietuvos dvasininkiją, gel
bėjusią pasmerktuosius, nors dėl to reikėjo 
rizikuoti savo laisve ir gyvybe. 

Rugsėjo mėnesio „Travel & Leisure" žur
nale (leidžia „American Express Publishing 
Corporation", New York) išspausdintas Daniel 
Mendelsohn straipsnis „Lithuanian Legacy" 
(Lietuviškas palikimas) apie jo kelionę į Vilnių 
ieškoti prieškario žydų gyvenimo liekanų. 
Atkreipiant dėmesį į temą, buvo galima 
manyti, kad straipsnis papils naują kaltinimų 
potvynį. Tačiau taip neatsitiko. 

Nors autorius pripažįsta, kad Lietuvos 
žydus (kaip ir kitur Europoje) ištiko baisi 
tragedija: iš 250,000, gyvenusių Lietuvoje 1939 
m., išliko apie 12,500-17,500, o dabar tebėra 
gyvų tik maždaug 200. Panašaus likimo 
sulaukė ir nepriklausomybės laikais klestėju
sios žydų kultūros paminklai Vilniuje. Autorius 
sako: „Ko nespėjo sunaikinti ar išplėšti Hit
leris, pabaigė Stalinas". 

Mendelsohn lanko Vilnių, pasakoja apie 
pasikeitimus, kurie įvykę po Antrojo pasaulinio 
karo, primena, kad Vilnių viso pasaulio žydai 
vadino „Šiaurės Jeruzale", kad čia virė moksli
nis, kultūrinis, religinis jų gyvenimas. 
Pasakojama ramiai, galbūt su nostalgija ir 

liūdesiu, bet be pagiežos, priekaištų. Iš esmės 
daug kartų pabrėžiamos Vilniaus miesto ir taip 
pat Lietuvos vadovybės pastangos atitinkamai 
paminėti holokaustą. Ruošiamasi atstatyti visą 
žydų kvartalą, veikia žydų organizacijos (deja, 
tik viena sinagoga, ir dėl tos pačios tarp vietinių 
žydų kyla dažni ginčai). Kaip svečiui iš 
Amerikos sakė Lietuvos žydų bendruomenės 
pirm. Simon Alperovič, pats pergyvenęs 
holokausto siaubą ir išlikęs gyvas, „Šiuo metu 
Vilniuje yra daugiau žydų organizacijų, negu 
pačių žydų". Paklaustas, ar Lietuvoje žydai turi 
ateitį, Alperovič atsakė klausimu: „O ar žydai 
turi ateitį Amerikoje?" Hrmininkas prisiminė, 
kad į Izraelio prezidento klausimą, kaip jis galįs 
gyventi valstybėje, kurios žemė aplaistyta žydų 
krauju, Alperovič atsakęs: „Bet juk visa Europa 
yra kruvina". 

Straipsnis iliustruotas „naujojo" ir „žydiš
kojo" Vilniaus vaizdais. Pateikiama faktų 
santrauka apie žydų gyvenimą Vilniuje, duoti 
žydiškų įstaigų adresai ir kita informacija. 
Būtų netikslu straipsnį vadinti palankiu 
Lietuvai, nes jame daug kartų atsispindi eilinio 
amerikiečio pažiūra į nedidelę ir, jo nuomone, 
nesvarbią valstybę, kažkur Europos pakraštyje. 
J Vilnių autorius išsiruošė, turėdamas tikslą 
atrasti žydų palikimo pėdsakus. Juos rado, bet 
tuo pačiu turėjo pripažinti, kad visgi Vilnius yra 
paradoksiškas miestas : jis dvelkia senove 
(netiksliai pastebima, kad „greičiausiai įkurtas 
15 šimtmetyje"), bet tuo pačiu modernus, 
kupinas turistų, vakarietiško stiliaus viešbučių, 
parduotuvių, įvairių pramogų. Vargiai jis kada 
nors vėl taps „šiaurės Jeruzale", bet žydų ben
druomenė pamažu atgyja, o lietuviai jau susi
taikę su holokausto mintimi ir deda pastangas 
ati t inkamai paminėti jo aukas, įvykius. 
Straipsnyje galima pastebėti dar vieną faktą, 
nors autorius ir neatkreipė į tai dėmesio: iki II 
pas. karo ir nacių okupacijos Lietuvoje žydai 
gyveno saugiai, niekas jų nepersekiojo, 
nedraudė puoselėti savo kultūros. Tik Hitlerio 
ir jo pasekėjų neapykanta atnešė į Lietuvą 
holokaustą, tad kaltinti vien lietuvių tautą yra 
neteisinga. 

LIETUVOS DVASININKAI - ŽYDŲ GELBĖTOJAI 
VIKTORIJA SAKAITE 
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Tamoševič ius Vaclovas , kunigas. 
Kauno aps., Paštuva. Už žydų slėpimą ir fik

tyvių gimimo metrikų įrašymą buvo gestapo 
suimtas ir pasodintas į Ukmergės kalėjimą. Slėpė 
merginą iš Kelmės (vaistininko dukrą), ją 
pakrikštijo Teresės vardu vikaras Pranciškus 
Šniukšta. 1946 m. kunigas V. Tamoševičius 
ištremtas į Sibirą. (B-533) 

Tamula i t i s S tan is lovas , kunigas. 
Kaunas. Išgelbėjo Nechumą Levitaną, jo 

žmoną Adą ir sūnų Ruveną. (B-717) 
T a š k ū n a s Vladas , kunigas. 
Telšių aps., Alsėdžiai. Pamokslų metu tarp 

tikinčiųjų skleidė antifašistinę agitaciją. Už 
pamokslus buvo pašalintas iš klebono pareigų. 
(B-558) 

Tomašauskas Leona rdas , kunigas. 
Panevėžio aps., Šeduva. Už žydaitės 

Sachovaitės (vardas t ikslinamas) iš Prienų 
pakrikštijimą buvo suimtas ir nuteistas kalėti 2,5 
metų. (B-864) 

Urbel is Stanis lovas , kunigas. 
Telšių aps., Nerimdaičiai. Savo namuose 

slėpė Motiejų (Motelį?), Valančiauską iš Telšių. 
(B-1009) 

Vaič iūnas J u o z a s , kunigas. 
Vilnius. Padėjo gelbėti žydus. (B-) 
Vaišnoras J o n a s , kunigas. 
Trakų aps., Semeliškės. Slėpė žydus. (B-579) 
Va i t i ekūnas A n t a n a s , kunigas. 
Šiaulių aps., Lauksodis. Slėpė penkerių metų 

amžiaus Joselį Žulgaferį. Žeimelio miestelio vais
tininko sūnų. Visiems buvo aiškinama, kad 
vaikas paimtas iš prieglaudos. Jam buvo išrašy
tas fiktyvus gimimo liudijimas. (B-593) 

Vai tkus Michael is , kunigas 
Kaunas Krikštijo žydų vaikus. (B-1066) 

Va l i ukėnas S tasys , kunigas. 
Vilnius. Gelbėjo Miros Bordonaitės gimines 

(vardai ir pavardės tikslinami). (B-) 
Vala i t i s J o n a s , kunigas. 
Marijampolės aps., Prienai. Padėjo parapi

jiečiams gelbėti žydus. (B-1070) 
Vėlut is Mot ie jus , kunigas. 
Telšių aps., Seda. Gelbėjo gydytoją Samuilą 

Sauchatą. (B-680) 
Vembrė Mykolas , kunigas. 
Panevėžio aps., Sidabravas. Padėjo gelbėti 

žydus. (B-607) 
Vi lk ickas Kaz imie ras , kunigas. 
Telšių aps., Kaunatava. Slėpė šešiolikmetę 

Taosią Zyvaitę. (B-) 
Vilkovskij S tan i s lav , kunigas. 
Vilniaus aps., N. Vilnia. Padėjo gelbėti žydus. 
Z a k a r a u s k a s Vences lavas . kunigas. 
Kaunas. Slėpė gydytoją B. Zyvą. (B-1074) 
Želvys J u o z a p a s , kunigas. 
Kaunas. Šv. Antano bažnyčios klebonas. 

Slėpė Efraimą Leibzoną. (B-583) 
Žemai t i s J o n a s , kunigas. 
Vilniaus aps.. Laurų vaikų namai. Kartu su 

vienuole Laura Meoci gelbėjo iš geto išneštus 
žydų vaikus. Dalyvavo Stefanija Ladygienė. 
fŽGK) (B-970) 

Žemguly tė Bon i t a . vienuolė. 
Tauragės aps., Švėkšna. Slėpė ir globojo 

žydus. fB-1093) 
Žilys 'vardas tikslinamas), kunigas. 
Trakų aps.. Žilėnai. Padėjo gelbėti žydus. (B-574) 
Žvinklys A n t a n a s , kunigas. 
Tauragės aps., Šilalė. Pakrikštijo ir slėpė dvi 

seseris Grosmanaites, seseris Mileraites (vardai 
tikslinami). Išgelbėjo Šėrę ir Mere Vrublevskaites 
iš Tauragės. (B-1065) P a b a i g a 

1999 metus, kai senatas pritarė 
siūlymui pradėti leisti Vilniaus 
universiteto istorijos šaltinių 
seriją. „Žinojome, kad daugelis 
pasaulio universitetų rūpinasi 
savo mokslininkų palikimu, 
universiteto istorija Mums taip 
pat rūpėjo išsaugoti kai kuriuos 

unikalius leidinius", — sakė V. 
B Pšibilskis. 

Naujų knygų autorius 
sveikino bibliotekos direktorė 
Birutė Butkevičienė, Vilniaus 
universiteto rektorius Benedik
tas Juodka. Apie Vilniaus uni
versiteto istorijos šaltinius 

pasakojo profesoriai Domas 
Kaunas ir Eugenija Ulčinaitė, 
universiteto Retų spaudinių 
skyriaus vedėja Alma Bra
ziūnienė i'r Rankraščių skyriaus 
darbuotoja Irena Katilienė. 

(Elta) 
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KAM IR KODĖL REIKALINGI 
„TAUTOS GELBĖTOJAI"? 

ginimams su sovietmečio „lai
mėjimais", pavyzdžiui, „prie 
sovietų valdžios bedarbių nebu
vo", „sugriovė kolūkius, nėra 
pirmininko, kuris karvutei 
ganiavos skyrė", „anksčiau raj-
komo sekretoriui pasiskųsti 
galėjai, o dabar partijų daug, 
nežinia į kurią kreiptis..." Apie 
Rusijos kaimo bekraštį skurdą 
Archangelsko partiečiai nė iš 
tolo neužsimena, tačiau visos 
sėkmingos lietuvių pastangos 
atsikratyti sovietmečio paliki
mo ir teigiami pokyčiai žemės 
ūkvje, ekonomikoje, užsienio ir 
vidaus politikoje totališkai 
peikiami ir neigiami. 

Dar vienas būdingas muilo 
burbulas — jokiais ekonomi
niais skaičiavimais ar prog
nozėmis neparemta, vien paža
dais gr įs ta „programa" per 
t rumpą laiką išspręsti visas 
„vidaus" problemas. Paprasti 
žmonės neturi galimybės pa
tikrinti, ar gali būti įgyvendinti 
tokie pažadai. Dažniausiai jie 
net neįtaria ir nesusigaudo, kad 
toks žadamas mūsų šalies 
vidaus reikalų „sprendimas" iš 
tiesų tėra strateginis „artimojo 
užsienio" politikos kėslas — ei
linė apgaulė, slepianti tikrąjį 
siekį — laimėti Seimo rinkimus. 

Aktyviai veikiama per žinias-

EDMUNPAS SIMANAITIS 

Seimo narys Andrius Kubi
lius rašo: „Atrodo, kad Lietu
voje nieko nei stebina, nei gąs
dina, nei jaudina tai, kad du 
asmenys , kilę iš Rusijos ir ne 
ta ip seniai atsiradę Lietuvoje, 
p a s t a r u o s i u s keler ius m e t u s 
Lietuvos gyvenimui daro tokią 
ryškią įtaką. Dideliais pinigais 
ir viešai deklaruotą". („Tremti
nys", N r 34, 2004.08.19) 

Svarstyt i vien pinigų įtaką 
būtų aiškiai per maža. Pinigai 
tai t ik priemonė visiškai kon
krečiam tikslui pasiekti. „Ru
sija t u r i aiškią nacional inę 
strategiją kaip susigrąžinti savo 
į taką t en , k u r per pastarąj į 
dešimtmetį ji buvo bent for
maliai praras ta ," — tęsia savo 
mintį A. Kubilius. Strateginiai 
imperiniai interesai ir buvo, ir 
liko tokie patys . Keičiasi t i k 
tak t ika . Rusija buvo priversta 
nusišypsoti pro sukąstus dant is , 
kai Lietuva ir kitos Baltijos val
stybės tapo NATO ir Europos 
Sąjungos na rėmis . Pas ida rė 
aišku, kad šiuo metu mosuoti 
a tominiu vėzdu ar telkti t ankų 
diviziją pasienyje kažkelintam, 
sve t imų teritorijų „ išvada
vimui" tiek politiniu, tiek ka
riniu, o ir ekonominiu atžvil

giais neparanku. Tačiau liko 
laisvos rankos veikti Lietuvos 
ekonominę ir socialinę sferą. 

Pseudomokslai apie pasau
linę revoliuciją ir šviesų komu
nizmo rytojų bankrutavo ir jais 
Lietuvos gyventojų, kaip ir 
anksčiau, sužavėti nepavyktų. 
Socialinėje ir ekonominėje sfero
je sunkumų, nesklandumų, 
neišspręstų ar taisytinų reikalų 
visais laikais ir, be jokios 
išimties, visose šalyse buvo, yra 
ir negali nebūti ateityje. Taigi 
visur, neišskiriant ir Lietuvos, 
ras is gyventojų kuo nors 
nepatenkintų ir laukiančių pa
gerėjimo. Tačiau esmė ne tik
ruose ar tariamuose sunkumuo
se, o jų palyginime su kitų šalių 
pasiekimais. Rusija neturi sek
tinų pavyzdžių nei ekonomikoje, 
nei socialinėje srityje, tad jos 
agentai darbuojasi Lietuvoje, 
vengdami lyginti čionykštį 
gyvenimą su Rusijos Federa
cijos tikrove. 

„Centro" specialistai anali
zuoja susiklosčiusią padėtį 
šalyje, stengiasi išsiaiškinti 
bui t ines , socialines bėdas, 
nepriteklius, kurie vargina ma
žiau pasiturinčius gyventojus. 
Domimasi ką kalba žmonės ir 
ką jie norėtų labiausiai išgirsti. 
Daug skiriama dėmesio paly-

klaidą, stengiamasi, kad kuo 
mažiau būtų šnekama, rašoma 
ir rodoma apie tikrąsias su
maišties priežastis Lietuvoje. 
„Centrui itin rūpi, kad aukš
čiausiosios valdžios institucijos 
ir valstybės saugumo tarnybos 
kuo ilgiau neįvardytų seniai su
voktą grėsmę nacionaliniam 
saugumui, iki šiol neįvilktą į 
teisės akto formą. 

Dar viena būtinoji „Centro" 
suplanuota funkcija — nepaliau
jamai skleisti dezinformaciją 
per visas prieinamas visuome
nės informavimo priemones, 
kad visos politnės jėgos, atga
vus nepriklausomybę, nesuge
bėjo valdyti šalies, taigi ir pati 
nepriklausomybė yra nieko 
verta. Tačiau kol ją tenka kęsti, 
reikalinga nauja, švari, neko-
rumpuota, dar prie „valdžios 
lovio" neprišokusi „partija" 
žinanti, kaip išbristi iš visų 
įmanomų bėdų ir negaišuojant. 
Tačiau svarbiausias protų 
sumaišties ir Seimo užvaldymo 
planuotojų akcentas, vis dėlto 
yra jau kartą mūsų šalyje 
mėgintas būdas — įpiršti rinkė
jams „tautos gelbėtoją". 

Kaip sporte, taip ir FSB 
veikloje, pralaimėjimų ir laiki
nų atsitraukimų išvengti nepa
vyksta. Po sėkmingo starto į 
prezidentus ir neplanuoto pra
laimėjimo su pirmuoju „gelbėto
ju", išvedamas į sceną rengtas 
kitas „pranašas". Minios apgau
lės teorija ir jos triukai nėra 
naujiena. Ne naujiena ir apsi
šaukėliai. Brandžios demokrati

jos sąlygomis, kai šalyje veikia 
kelios tradicinės politinės parti
jos, tokio tipo „gelbėtojai" turi 
labai nedaug galimybių išsiveržti į 
politikos olimpą. Posovietinėje 
visuomenėje galimybių žymiai 
daugiau. Kokios savybės būti
nos rengiamam apsišaukėliui? 

Pirmiausia, jis turi tapt i 
populiarus. Plačiai žinomu ir 
dar įtakingu visuomenėje žmo
gumi gali tapti tik tas, kuris 
turi pinigų ir, antroji būtinoji 
sąlyga — turėti daug pinigų. 
Kol atitinkamos valdžios insti
tucijos dar negeba pakankamai 
efektyviai kontroliuoti, iš kokių 
šaltinių finansuojamos naciona
liniam saugumui grėsmę 
keliančios akcijos, pinigų ne
trūksta bet kokio masto pro
vokacijoms. Tuo buvo įsitikinta 
ne vieną kartą. Pinigai reikalin
gi ne tik rinkėjams vaišinti 
alumi, ledais, pramaišiui su 
pažadais, bet ir rimtesniems 
veiksmams, sakysim, ardoma-
jai, visuomenę demoralizuo
jančiai propagandai. „Pinigų 
darymo" būdai ne šio rašinio 
tema. Tačiau, pasak žinomo 
politiko, ir Petraičio arkliui 
aišku, kad skurdžiui, taikan
čiam ar brukamam (!) į naujai 
apsireiškusiu „pranašo — tau
tos gelbėtojo" vaidmenį niekad 
nepasiseks juo tapti. 

„Gelbėtojas" nebūtinai turi 
būti talentingas. Talentingo 
žmogaus kalba lengvatikiams 
gali būti per daug sudėtinga, 
sunkiai suprantama. „Gelbėto
jas" turi kalbėti trumpai, aiš

kiai, paprastai, vaizdingai, dažnai 
kartodamas atmintinai iškal
tas frazes. Vienas žmonių kvai
linimo teorijos dėsnių byloja — 
pakartojus melą šimtą kartų, 
dažnam jis virsta tiesa. Tuo ir 
naudojamasi. Daugelį rinkėjų 
pat raukia ne filosofiniai pas
varstymai apie Europos Sąjun
gos teikiamas galimybes page
rinti gyvenimą ar šnekos apie 
painius rinkos ekonomikos dės
nius, kainodarų ir bankininkys
tės vingrybes, o emocinga kalba 
apie nepriteklius, šių negerovių 
kaltininkus, sugriovusius sovie
tinę sistemą, ir jokių abejonių 
nekeliančius tvirtus pažadus 
visai tai kaip mat išgyvendinti. 

„Gelbėtojui" leidžiama skir
ti tik dvi spalvas: juodą ir baltą. 
Ir šiukštu — jokių atspalvių. 
Visa kas buvo sukurta atgautos 
nepriklausomybės metais ir dar 
tebeegzistuoja— juoda ir 
atmestina. Šviesu ir balta — 
tai , ką žada naujasis „prana
šas". Lengvatikiams įperšami 
štampai, pavyzdžiui, „nusibodo 
laukti 14 metų, kol kas Lietu
voje pasikeis", „tradicinės parti
jos parodė visišką nesugebėjimą 
valdyti šalį", „visi valdininkai 
korumpuoti" ir pan. Nenoras ar 
negebėjimas matyti tikrąją 
padėtį? Tačiau smegenų pudri-
nimo pasekmės akivaizdžios. 

Pseudopranašas niekada 
neabejoja savo skelbiamų tei
ginių tikrumu ar įgyvendinimu, 
tačiau savo „argumentus" ver
čia aukštyn kojomis, jei to 
reikalauja scenarijus, pavyz

džiui, „demokratija be partijų 
— pati tikriausioji demokrati
ja", „demokratiją gina tik mano 
partija, visos kitos — vien tik 
apgaudinėja rinkėjus". 

„Gelbėtojas" turi nė trupu
čio neabejodamas žadėti daug 
ir, būtent, to, ko rinkėjai pagei
dauja: padidinti pensijas, pa
naikinti nedarbą, suteikti arba 
pagerinti būstą, padvigubinti 
atlyginimus ir visa kita, ko 
prašo ar gali paprašyti rinkėjai. 
Dažniausiai kandidatas į „pra
našus — gelbėtojas" nėra visiš
kai nesusivokėlis. J is žino, kad 
pasiekus „Centro" nurodytą tik
slą — laimėjus rinkimus, visi 
duotieji pažadai išsisklaidys 
kaip dūmas. Nei ekonomikoje, 
nei socialinėje sferoje, nei pa
sakų, nei stebuklų nebūna. Tai 
ne kartą įrodė lietuviškoji 
„Margaret Thatcher" — Euro-
komisarė Dalia Grybauskaitė. 
Žinoma, po Seimo rinkimų 
išryškėtų ir kitas tikslas — 
būtų galima kaltinti „sąmok
slu", pavyzdžiui, savo oponen
tus, neva sutrukdžiusius įgy
vendinti neįgyvendinamus tuš
čius pažadus. Priklausomai nuo 
planuojamos griaunamosios 
eigos, demokratiškai išrinktas 
naujasis Seimas, tikriausiai tik 
jo dalis, galbūt kurį laiką nesu
sivoktų, jog „dirba tamsoje", ne 
savo valstybės, o Rusijos inte
resų naudai. 

Dideli svetimi pinigai, juodi 
tikslai — didelė grėsmė, bet 
lygiai taip pat nemažesnė ir 
rinkėjų pilietinė atsakomybė. 

PERĖJĘ UGNĮ IR VANDENĮ 
AUDRONE V. SKIUDAITE 

„Turbūt n iekada Vilnius 
nema tė tiek krikščionių demok
ratų", — džiaugėsi eisenos per 
Vilnių dalyvė iš Rokiškio. 
Eiseną iš a rk ika tedros , k u r 
buvo aukojamos šv. Mišios už 
Lietuvos krikščionis demokra
t u s , vedė garsus pučiamųjų 
orkes t ras „Trimitas". Tai buvo 
Lietuvos krikščionių demokratų 
pirmosios programos 100-mečio 
minėjimo renginiai. 

Rugsėjo 3-oji buvo nuos
tabiai graži, ir šventė buvo labai 
graži. Gerai nusiteikusių žmo
nių, mosuojančių specialiai ta i 
progai pagamintomis vėlia
vėlėmis, kolona nutįso per visą 
Gedimino prospektą. Tai gerai 
veikė ir praeivius. Ypač akty
viai reagavo užsieniečiai, kurie 
žygeivius fotografavo ir filmavo. 
Žodžiu, smagu buvo ir pat iems 
kr ikščionims demokra t ams , 
smagu buvo ir jų svečiams. 
Maršo žingsniu renginio daly
viai nužygiavo iki „Naujojo 
Vilniaus" viešbučio modernia
me Konstitucijos prospekte, ku r 
vyko jubil iej inė konferencija. 
Čia buvo pr i s ta ty ta LKD 
100-mečio knyga. Ją r a šė 
krikščionių demokratų j aun i 
mas, vasarą dviračiais keliavęs 
per Lietuvą. Į knygą turėjo teisę 
pasirašyti ir kiekvienas konfe
rencijos dalyvis. Krikščionis 
demokratus , švenčiančius tokią 

reikšmingą datą, sveikino sve
čiai, t a rp jų ir išeivijos krikš
čionys demokratai bei jų rėmė
jai, kurių laiškai buvo ypač šil
tai sutikti. Pranešimą padarė 
LKD pirmininkas Valentinas 
Stundys, jau kelintą kadenciją 
renkamas Molėtų rajono meru. 
Kalbėjo vienas Krikščionių 
demokratų partijos kūrėjų, 
buvęs disidentas Viktoras Pet
kus. Pranešimus apie krikščio
nių demokratų partijos pirmąją 
programą skaitė istorikas dr. 
Rimantas Miknys, o apie krikš
čioniškąją demokratiją šiuo
laikiniame pasaulyje — dr. 
Mantas Adomėnas. Po to la
biausiai nusipelniusiems krikš
čioniškajai demokratijai žmo
nėms buvo įteikti atminimo 
medaliai, tarp jų įvardinti ir 
išeivių lietuvių Krikščionių 
demokratų sąjungos pirminin
kas Česlovas Masaitis bei gene
ral inis sekretorius Pranas 
Povilaitis, Krikščionių demo
kratų rėmėjų sambūrio pirmi
ninkas Jonas Vaznelis ir narys 
Jonas Pabedinskas, Tautos fon
do garbės pirmininkas Juozas 
Giedraitis, Tautos fondo valdy
bos pirmininkas Algis Vedec-
kas, „Draugo" redaktorė Danu
tė Bindokienė. Po to prie vaišių 
stalo vyko neformalūs pokalbiai. 

Beje, reikia pažymėti, kad 
konferencijai, skirtai pirmosios 
LKDP programos 100-mečiui, 
surengti, lėšų skyrė Lietuvos 

vyriausybė. 
Tokia oficiali informacija. 

Apmąstant šį įvykį, reikėtų 
paminėti ir ne kartą iš tribūnų 
bei privačiai skambėjusius 
žodžius: „atgimimas", „atsinau
jinimas", „naujas partijos gyve
nimo puslapis". Jausmai žvel
giant į šį gražų būrį šventiškų 
žmonių buvo prieštaringi. Kas 
atidžiai sekė krikščionių demo
kratų veiklą, žino, kad buvusi 
gyvybinga, po 1996 m. Seimo 
rinkimų koalicijoje su konser
vatoriais netgi buvusi valdžioje 
ir nuveikusi daug ryškių darbų, 
partija prieš penketą metų 
staiga subyrėjo. Dėl šio proceso 
priežasčių ir šiandien dar nesu
tariama. Vieni prisimena pas
kutinio KGB vado Lietuvoje 
Eismunto paskutinį pranešimą 
Maskvai, kuriame jis džiaugėsi 
į atkuriamą Lietuvos krikščion
ių demokratų partiją infil
travęs „savų" žmonių. Kiti par
tijos byrėjimą įvardija kaip 
viršūnėse buvusių politikų 
ambicijų karo pasekmę. Tiesos 
gali būti ir vienuose, ir kituose 
argumentuose, bet buvo aki
vaizdu, kad daugelis to šven
tinio sambūrio dalyvių jautėsi 
labai patenkinti dėl to, kad 
konferencijoje nedalyvavo iš 
partijos išmesti dr. Kazys Bobe
lis, Gražina Paliokienė, kad, 
netekęs valdžios, į pašalį pasi
t raukė Petras Gražulis, kad 
nebėra kitų skaldytojų. Pokal-

Kuriuo keliu pasuks Lietuva po Seimo rinkimų spalio 10 d 9 

biai buvo ramūs ir dalykiški, be 
jau buvusio įprasto erzelio. 

Vilčių buvo daug. Šventė 
suvienijo senuosius likusius 
narius ir gerai nuteikė naujai 
įstojusius. Salėje buvo matyti 
nemažai dešimtmetį ir daugiau 
aktyviai krikščioniškosios de
mokratijos baruose veikiančių 
žmonių, bet nuo aktyvios veik
los atitolusių. Buvo matyti ilgą 
stažą turinčių žmonių, kurie, 
prieš keletą metų buvę eiliniai, 
dabar užima skyrių pirmininkų 
vietas. Jie šiandien sudaro par
tijos kandidatų į Seimą sąrašą. 
Žiūrint į seniai matytus veidus, 
taip ir lindo į galvą palygini
mas, kad tai tie', kurie perėjo 
ugnį ir vandenį. Klausyda
masis žmonių privačiuose po
kalbiuose negalėjai nejausti jų 
tikro širdies skaudėjimo dėl 
išvarstytų perspektyvių žmo
nių, dėl nustojusios eiti parti
nės spaudos, dėl ne kartą pami
ntų vertybių. Iš tiesų, krikš
čionys demokratai per 10 metų 
jau buvo užsiauginę jaunų poli
tikų kartą, kurios atstovų 
dabar rasi ministerijose, diplo
matinėje tarnyboje, kitose val
stybei svarbiose įstaigose. Jų 
salėje nebuvo matyti , jie 
pasitraukė iš politikos arba 
nuėjo į kitas partijas. Buvo 
matyti naujų veidų. Gerai, bet 
vėl viskas iš pradžių... 

Taigi naujas partijos gyveni
mo puslapis, kaip buvo įvar
dinta konferencijoje, verčiamas 
su gerokai sumušta armija. O šį 
rudenį atstovauti Lietuvai 
Vatikane išvyksta ir vienas 
krikščionių demokratų kertinių 
stulpų — buvęs partijos pirmi
ninkas, ideologas ir autoritetas 
Algirdas Saudargas. 

Prisimenu, įvykus LKDP 
skilimui, Čikagos krikščionių 
demokratų vienas iš veikėjų 
Vladas Šoliūnas, sunkiai tai 
išgyvendamas, prieš mirtį kal
bėjo, kad gal be reikalo buvo 
aukotas jo ir jo bendraminčių 
gyvenimas, kad gal krikščio
niškoji demokratija Lietuvai 
nebereikalinga. Jį teko raminti, 
kad ne veltui, kad, sąjūdininkų, 
krikščionių demokratų, konser
vatorių dėka, Lietuva buvo 
pastūmėta gerokai į dešinę, į 
patriotinių kelią, kad tik stumia
mi patriotinių jėgų kairieji ir 
buvusieji komunistai buvo 
priversti laikytis vakarietiškų 
pozicijų ir nedaryti ryškių pro
rusiškų žingsnių. Nesvarbu ar 
patriotinės jėgos buvo pozicijo
je, ar opozicijoje, jos buvo pakan

kamai svari jėga, kurią rėmė 
didelė dalis visuomenės, o ir 
Vakarų nuomonė buvo patrio
tinių jėgų pusėje. Tai joms teikė 
tvirtybės ir tai Lietuvą kreipė 
tuo keliu, kuriuo į ES po to gy
rėsi vedę buvusieji LDDP-istai. 

Lietuvos sėkmėje, be abe
jonių, yra ir krikščionių demo
kratų indėlio, bet šiandien ne
galima nepastebėti, kad patrio
tinių jėgų svoris yra gerokai 
sumažėjęs. Ir buvę krikščionių 
demokratų partneriai , kurių 
koalicija su krikščionimis de
mokratais buvo vysk. S. Tam-
kevičiaus autoriteto ir maldų 
rezultatas, taip pat Seime 
beturi 10 atstovų. Būtų džiugu, 
kad tos krikščionių demokratų 
šventės viltys atgimti pildytųsi, 
nors realybė kol kas kitokia. 
Tarsi audra per Lietuvą siaučia 
su Rusija susiję veikėjai, vie
naip ar kitaip Rusija veikia 
Lietuvos gyvenimą ir politiką, 
taip pat ir žmonių protus. 
Pabaltijui transliuojamos Ru
sijos laidos, Rusija skiria didžiu
les lėšas, norėdama veikti vadi
namąjį „artimąjį užsienį", tame 
tarpe ir politiką bei ekonomiką. 
Ne kartą Lietuvos spaudoje 
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buvo cituojami Rusijos veikėjų 
atviri žodžiai apie būtinybę iš
laikyti Baltijos valstybes savo įta
koje. Taigi milžiniškos Rusijos 
pajėgos kartu yra nukreiptos ir 
prieš Lietuvos patriotines jėgas, 
stengiantis jas silpninti ir kom
promituoti, tame tarpe ir nau
dojantis žmonių silpnybėmis, 
stengiantis juos nupirkti pini
gais ar išmušti iš kelio šantažu. 

Kažkada, prieš 15 metų, atro

dė, kad mums užteks vien lais
vės. Laisvę turime, ją remia narys
tė Europos Sąjungoje bei NATO, 
bet ramybės nėra. Kova už Lie
tuvą tęsiasi. Kartais atrodo, kad 
ta kova tik aštrėja. Ji tikriausiai 
tęsis visada, kol bus gyva Lietu
va. O ji bus gyva tol, kol kovos. 
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kitų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, ftevtets, AP. !nterfax, ITAR-TASS. BfiS 

žinių agentCai prarisimais) 

Atidaryta skulptoriaus 
V. Šerio paroda 

DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis 

EUROPA 

STRASBOURG 
Europos Sąjunga, sekdama 

JAV pavyzdžiu, trečiadienį iš
reiškė susirūpinimą dėl Rusijos 
prezidento Vladimir Put in pla
nuojamų žingsnių kovoje su te
rorizmu, ir sakė, kad Kremliaus 
valdžia ne turė tų būti stiprina
ma demokratijos sąskaita. V. 
Pu t in pare i škė , kad ateityje 
pats skirs regionų gubernato
rius ir pakeis rinkimų sistemą, 
o tai iš esmės užkirs kelią Ru
sijoje a ts i ras t i stipriai opozici
jai. ES užsienio ryšių komisaras 
Chris Pa t t en sakė, kad ilgalai
kis Čečėnijos konflikto sprendi
nys slypi „toliaregiškoje, huma
niškoje ir ryžtingoje politikoje, o 
ne demokrat i ją ribojančiuose 
veiksmuose". 

VARŠUVA 
Lenkijos vyriausybė antra

dienį paskelbė, kad nereikalaus 
iš Vokietijos žalos, padarytos 
per Antrąjį pasaulinį karą, atly
ginimo, a tmesdama parlamento 
raginimą pradėti diskusijas šiuo 
k laus imu. Lenkijos Seimas 
penktadienį pr iėmė teisiškai 
neprivalomą nutarimą, kuria
me nurodoma, kad Vokietija ne
atlygino Lenkijai už karo metu 
padary tą žalą. Nu ta r ime vy
r iausybė r ag inama iškelti šį 
klausimą Berlyne. Po 1939 m. 
Vokietijos nacių įsiveržimo į 
Lenkiją, kuria prasidėjo karas, 
žuvo apie šeši milijonai lenkų. 
Beveik vienbalsiai p r i imtas 
Lenkijos Seimo nutar imas buvo 
a t sakas į , ,Preussische Treu-
hand" p lanus iškelti bylą Varšu
vai. Si bendrija atstovauja vo
kiečiams, kurie prarado nuosa
vybę, kai po karo buvo išvaryti 
iš žemių, at i tekusių Lenkijai. 

LONDONAS 
Moterys vadybininkės Di

džiojoje Britanijoje uždirba dau
giau nei jų kolegos vyrai, tvirti
na „Financial Times". 22,000 
šios srities žinovų apklausos re
zultatai byloja, jog vidutinis mo
terų vadybininkių atlyginimas 
yra 51,854 svarai sterlingų, o 
vyrų — 50,459 svarai sterlingų. 

Šių sociologinių tyrimų išvadose 
taip pat pažymima, jog britų 
moterų vadybininkių atlygini
mai pef pastaruosius aštuone
rius metus didėjo sparčiau nei 
jų kolegų vyrų. 

MINSKAS 
Baltarusijos Užsienio reika

lų ministerija davė sutikimą iš
plėsti tarptautinių stebėtojų, 
pakviestų į parlamento rinki
mus valstybėje, mandatą. Tai 
pareiškė oficialus Baltarusijos 
užsienio politikos žinybos atsto
vas, LTRM sekretorius spaudai 
Andrėj Savinych. Šiuo sprendi
mu, pasak jo, siekiama užtikrin
ti Baltarusijos piliečių valios pa
reiškimo atvirumą. Manoma, 
kad stebėti rinkimų kampanijos 
į Baltarusiją atvažiuos apie 500 
tarptautinių stebėtojų, t a rp jų 
30 ilgalaikių ir 300 trumpalai
kių ESBO demokratijos institu
tų ir žmogaus teisių biuro stebė
tojų. Parlamento rinkimai ir re
ferendumas dėl Konstitucijos 
pakeit imo vyks Baltarusijoje 
spalio 17 dieną. 

čiadienį rasti trys lavonai be 
galvų ir manoma, kad nužudy
tieji yra užsieniečiai, pranešė 
Irako saugumo pajėgos. JAV 1-
osios pėstininkų divizijos atsto
vas spaudai nurodė, kad, pir
miniais duomenimis, nužudy
tieji yra arabai. Tačiau policija 
pranešė, kad ant dviejų kūnų 
yra tatuiruotės lotyniškomis 
raidėmis. Ant trečio lavono yra 
tatuiruotės arabų raštu, bet žo
džiai nėra arabiški. Policijos pa
reigūnai pažymėjo, jog galvos 
buvo pririštos prie lavonų, įkiš
tų į nailoninius maišus, nugarų. 
Irakiečių sukilėliai šiuo metu 
įkaitais laiko mažiausiai ketu
ris vakariečius — du prancūzų 
žurnalistus ir dvi pagalbos dar
buotojas itales. Viena grupuotė 
paskelbė laikanti du australus 
ir dar du žmones iš Rytų Azijos, 
bet jokių įrodymų nepateikė. 
Australijos atsakingos instituci
jos pareiškė neturinčios jokių 
duomenų apie pagrobtus savo 
valstybės piliečius. 

AZIJA 

JAV _J 

MIAMI 
JAV valdžia daugiau kaip 

milijoną žmonių, gyvenančių 
pakrantės rajonuose nuo New 
Orleans iki Floridos šiaurės va
karų, paragino evakuotis dėl be
siart inančio uragano ,,Ivan", 
kuris slenka virš Meksikos įlan
kos ir gali pasiekti JAV pa
krantę. „Ivan", kuris vienu me
tu buvo vienas stipriausių At
lanto uraganų per visą istoriją, 
j au pareikalavo mažiausiai 68 
žmonių gyvybių. Tūkstančiai 
Floridos. Alabamos, Mississippi 
ir Louisianos pakrantės rajonų 
gyventojų išvažiavo į aukščiau 
virš jūros lygio esančias vieto
ves, o JAV gyventojų surašymo 
biuras apskaičiavo, kad nuo itin 
pavojingo uragano gali nukentė
ti daugiau kaip 6.1 mln. žmo
nių. 

ARTIMIEJI RYTAI j 

BAGHDAD 
I šiaurę nuo Baghdad tre-

BEIJING 
Specialusis Dalai Lamos pa

siuntinys atvyko į Kiniją derėtis 
dėl ištremto dvasinio vadovo 
siekių suteikti Tibetui autono
miją. Tai trečias toks vizitas per 
trejus metus. JAV pasveikino 
daugiau negu po vienerių metų 
pertraukos surengtą pasiunti
nio Lodi Gyari vizitą ir teigė 
turinčios vilčių, kad po pas
taraisiais mėnesiais megztų 
užkulisinių kontaktų pavyks 
pradėti esminį dialogą. Kinija 
menkino šio vizito reikšmę, 
teigdama, kad tai tėra privati 
kelione, kurios metu L. Gyari 
aplankys savo gimines. Tačiau 
..Tarptautinė kampanija už 
Tibetą", šios valstybes gynimo 
organizacija, kur L. Gyari eina 
tarybos nario Washington. D.C. 
pareigas, nurodė, kad tibetiečiai 
viliasi, jog šios derybos peržengs 
ankstesnių pasitikėjimo stipri
nimui skirtų susitikimų ribas. 
1950 m. Tibetą užplūdus Kinijos 
kariams, šioje valstybėje buvo 
įvestas komunistinis režimas. 
Dalai Lama pabėgo 1959 m. 

Politologai prognozuoja politinio gyvenimo scenarijus... 
Atkel ta iš 1 psl. 
galėtų suformuluoti daugumą, į 
savo vadovaujamą susivieniji
mą pasir inkdama liberaldemo-
kra tus arba Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų są
jungą. 

Pagal trečiąjį scenarijų Dar
bo partija ir socialdemokratų 
bei socialliberalų susivienijimas 
gautų po panašų mandatų skai
čių (at i t inkamai 34-44 ir 29-43) 
bei tu rė tų vienodą daugumos 

formavimo teisę. 
Šis scenarijus suteiktų gali

mybes suformuoti visų keturių 
tradicinių partijų (socialdemo
kratų, konservatorių, sociallibe
ralų ir liberalcentristų) „platųjį 
susivienijimą". 

J. Daniliauskas mano, kad 
labiau tikėtinas pirmasis va
riantas, kai Darbo partija suda
rys susivienijimą su tradicine 
partija ir taps sistemos dalimi. 

Taip pat jis pažymėjo, jog 

Po sėkmingo pasirodymo Olimpiadoje lengvaatlečiai jaučia... 

nuogąstavimai, kad rinkimus 
laimėjusios „antisisteminės" 
partijos viską pakeis yra perdė
ti. 

„Net ir atėjusi į valdžią 'an-
tisisteminė' partija taptų siste
mos dalimi", teigė J. Dani
liauskas. 

Jo manymu, rinkimų rezul
tatus lems rinkėjų aktyvumas 
bei visuomenės vadovų — ypač 
prezidento — nuostata, kuri 
rinkėjams yra svarbi. 

Atkel ta i š 1 psl. 
priklausančios premijos trene
ris skirs lengvajai atletikai i r 
tokiu būdu galės ats tatyt i tei
singumą sporte, kurį funkcio
nieriai pamiršo skirstydami pi
nigus pasiruošimui", teigė E. 
Skrabulis. 

„Tarp 202 olimpinėse daly
vavusių valstybių Lietuvos 
lengvaatlečiai pagal iškovotus 
medalius užėmė 16-ąją vietą, 
aplenkdami tokias galingas val
stybes, kaip Čekiją, Lenkiją. Vo
kietiją, PAR. Australiją, Ispa
niją, Prancūziją ir daugelį kitų. 
Tačiau pagal vieno sportininko 
finansavimą rengiantis žaidy
nėms t a rp 14 dalyvavusių spor
to a ts tovų lengvaatlečiai yra 

'aukštoje' 11-ojoje vietoje", sakė 
A. Stanislovaitis. 

J is pažymėjo, kad pasiren
gimo Atėnams cikle lengvoji at
letika gavo milijonu litų mažiau 
nei prieš ketverius metus, todėl 
šiuos pinigus reikėjo kažkuo 
kompensuoti. Taupant pinigus 
olimpiečiams. kitiems sporti
ninkams teko atsisakyti ka i ku
rių varžybų. 

Treneris piktinosi, kad žai
dynėms besirengiančių sporti
ninkų finansavimo kriterijai 
nuolat keitėsi ir buvo nesupran
tami. Pagal juos nedaug trūko, 
kad 2002 metais V. Alekna būtų 
patekęs į antrąjį sąrašą ir ne
gavęs viso finansavimo, bet nuo 
tokio absurdo išgelbėjo t ik ryž-

Leista veikt i Ignalinos elektrinės antrajam blokui 
Vi ln ius , rugsėjo 15 d. 

(BNS) — Valstybinė atominės 
energetikos saugos inspekcija 
(VATESI) trečiadienį išdavė il
galaikį leidimą Ignalinos atomi
nės elektrinės (IAE) antrojo blo
ko naudojimui. 

Šiuo metu antrasis reakto

rius, kurį numatoma uždaryti 
2009 metais, remontuojamas, jį 
vel paleisti planuojama rugsėjo 
pabaigoje. 

Sprendimas priimtas atli
kus išsamų IAE antrojo bloko 
saugos įvertinimą, taikant Eu
ropos Sąjungos valstybių ir kitų 

Nacionalinės premijos laureatas Vytautas Šerys Vilniaus Rotušėje 
atidarytoje parodoje „Paraiška ištikimybei". 

Valdo Kopūsto (Elta) nuotr. 

tingas protestas. 
Konferencijoje dalyvavęs V. 

Alekna patvirtino federacijos 
vadovų išsakytas nuoskaudas ir 
sakė netikįs jokiais valdininkų 
pažadais. 

Jis prisipažino, kad būda
mas 32 metų jau negali kasmet 
siekti aukščiausių rezultatų, 
nes kūnas reikalauja daugiau 
poilsio. 

„Mūsų sporto ministras Vy
tas Nėnius yra viešai teigęs, 
kad olimpinis medalis kainuoja 
4-5 milijonus dolerių. Jeigu taip 
yra iš tikrųjų, vadinasi, mes 
esame verti gauti 10 milijonų. 
Jei taip ir įvyks, kitoje olimpia
doje bus ir trečias medalis", sa
kė E. Skrabulis. 

branduolines energetikos vals
tybių praktiką bei tradicijas ir 
atsižvelgiant į Aplinkos minis
terijos bei Radiacinės saugos 
centro išvadas. 

VATESI pripažino, kad IAE 
antrasis blokas atitinka bran
duolinės saugos reikalavimus. 

Vilniaus savivaldybės Ro
tušėje atidarytoje parodoje 
„Paraiška ištikimybei" Nacio
nalinės premijos laurea tas 
Vytautas Šerys visuomenei 
pristatė pastarojo dešimtmečio 
medinės skulptūros, tapybos 
darbus ir piešinius. 

Rugsėjo 7 d. atidarydamas 
parodą dailininkas kalbėjo 
poezijos žodžiais. „Et, aš savęs 
niekad nelaikiau menininku. 
Gal norėjau būti laisvas nuo 
visokiausių žaltvykslių. Žmogus 
ir tiek", — tai tik viena, tačiau 
tiek daug apie V. Šerį sakan
ti jo eilėraščio eilutė. 

Dailininko poeziją skaičiusi 
aktore Gražina Urbonaitė pa
žymėjo, jog V. Šerio tekstai — 
kaip ir tapybos, skulptūros dar
bai paprasti, be pykčio, arogan
cijos. „Tačiau jie liudija, kad 
Vytautas mato ne tik kiaurai, 
bet ir iš visų pusių", — sakė 
aktorė. 

Dailėtyrininkai V. Šerį 
priskiria Renesanso kūrėjo 
tipui, kuriam kūryba — ne 
kokia romantiška misija, bet 
nuoseklus darbas, intensyvaus 
vidinio gyvenimo forma. „V. 
Šerį visų pirma išgarsino jo 
medinės skulptūros, tačiau per 
visą jo kūrybinę karjerą driekia
si ir tapybos linija", — sakė 
parodos „Paraiška ištikimybei" 
kuratorė Dovilė Tomkutė. 

Tapybos monotipijos, kurias 
dailininkas kuria daugiau nei 
tr is dešimtmečius, atspindi 
autoriaus polinkį eksperimen
tuoti. „Kita vertus — rodo plas
tinių uždavinių sprendimo 
nuoseklumą. V. Šerdys tą patį 
motyvą vartijuoja tol, kol jis 
įgyja tobuliausią plastinę 
išraišką", — teigė parodos 
organizatorė. 

Impulsų kūrybai dailinin
kas neieško praeities kultūrų 
tradicijose ar lietuvių liaudies 
mene. Visos sąsajos, plastinės 
vizijos gimsta stebint papras
čiausią medžio kontūrą ar pa
dangėje sklendžiančio paukščio 
siluetą. Tačiau V. Šerio kūrybo
je nėra realios tikrovės formų. 

Dailininko piešiniuose vy
rauja tradicinė lietuvių ekspre
sionistinės tapybos spalvų 
gama: nuo prislopintos rudos 
bei mėlynos iki švelniai žalios 
ir pilkos. Ypatingu turtingumu 
jose išsiskiria toniniai deriniai, 
pasižymintys subtiliausių ats
palvių gausybe, netikėtomis 
variacijomis. 

Kaip ir skulptūroms, V. 
Šerio monotipijoms būdingas 
lyrizmas, poetinė nuotaika, 
metaforiškumas. Tik paskuti
niaisiais metais lyrinę nuotaiką 
vis dažniau keičia dramatiškos 
intonacijos. Spalvų deriniai 
tampa aitresni, vietomis net 
šaižūs, aptakios formos neretai 
įgyja lūžtančius kontūrus. 

Trejetą dešimtmečių ku
riantį menininką sveikino arti
mieji, draugai ir mokiniai. Per 
parodos „Paraiška ištikimy
bei" atidarymą dailininkui 
dainas dovanojo vienintelė jo 
dukra, į Lietuvą grįžusi po 
vokalo studijų Austrijoje, Saulė 
Šerytė. Jai pritarė Šerių šeimos 
draugai: violončelininkas Vir
gilijus Vasiliauskas ir pianistas 
Andrius Vasiliauskas, Rotušės 
didžiąją salę užliejęs nuostabia 
Liudvik van Beethowen muzi
ka. 

V. Šerio skulptūros, tapybos 
ir piešinių paroda Vilniaus 
Rotušėje veiks iki spalio 2 
dienos. 

Vytautas Šerys gimė 1931 
m. sausio 24 d. netoli Anykščių, 
Naujasodžio kaime. Baigęs I 
Panevėžio berniukų gimnaziją, 
įstojo į Vilniaus dailės institutą, 
skulptūros specialybę. Po 
studijų dirbo Vilniaus mok
slinėse restauracinėse dirbtu
vėse, „Dailės" kombinate, mo
kytojavo J. Vienožinskio dailės 
mokykloje, dėstė skulptūrą 
Vilniaus dailės akademijoje. 
Nuo 1957 m. V. Šerys surengė 
25 personalines parodas Lie
tuvoje, Danijoje, Austrijoje, 
Šveicarijoje. 1995 m. skulpto
rius pelnė Nacionalinę premi
ją-

(Elta) 

Lietuvių šiuolaikinis menas 
Berlyne 

Net devynių lietuvių šiuo
laikinio meno kūrėjų darbai 
pusantro mėnesio bus ekspo
nuojami Vokietijos sostinės 
Menų akademijoje. 

Rugsėjo 19 dieną Berlyne 
atidaromoje parodoje „E.U. 
Positive — naujosios Europos 
menas" („E.U. Positive — 
Kunst aus dem neuen Europa") 
bus pristatyti įvairių kar tų 
naujųjų Europos Sąjungos šalių 
autorių kūriniai. Tarp jų — 
lietuvių menininkų Artūro 
Railos, Svajonės ir Pauliaus 
Stanikų, Audriaus Navicko, 
Antano Sutkaus, Karolio 
J ankaus , Gintaro Makarevi-
čiaus, Andrew Mikšio, Deiman
to Narkevičiaus, Lauros Sta-
siulytės kūryba. 

Ekspozicijoje — daugiau 
negu 40—ies įvairių šalių meno 
kūrėjų tapybos, skulptūros. 

fotografijos, grafikos, taip pat 
vaizdo ir kompiuterinių insta
liacijų darbai. 

„Anksčiau menas buvo 
kur iamas politiškai ideolo
giškomis, šiandien — ekonomi
nėmis sąlygomis. Berlyno menų 
akademijos parodų salės pri
taikomos ne kaip nostalgijos, o 
kaip patirt ies erdvė, kurioje 
meno kalbomis apmąstoma 
naujoji Europa", — teigia paro
dos rengėjai. Šioje parodoje bus 
pristatyta ir išsami joje daly
vaujančių menininkų filmų 
programa bei literatūros projek
tas, kuriame dalyvaus rašytojai 
iš Vidurio ir Rytų Europos. 

Praėjusią savaitę Berlyne 
Brockstedt galerijoje buvo 
atidaryta ir žinomos lietuvių 
tapytojos Rūtos Katiliūtės per
sonalinė kūrinių paroda, 
parengta pagal programą „De-

Mūsų mielai narei 

A t A 
DAINAI KINDERYTEI 

MONINSKI 

per anksti atsiskyrus su šiuo pasauliu, giliai 
užjaučiame skausme paskendusius jos brangius 
artimuosius: vyrą KEN, motiną IRENĄ, brolius 
SAULIŲ ir VIKTORĄ su žmonomis. Jos gerą 
širdį prisiminsime visados. 

Lietuvos Dukterų, draugija, Seattle 

„Lietučio" buvusiai šokėjai, 

A t A 
DAINAI KINDERYTEI 

MONINSKI 

užmerkus akis amžinybėje, reiškiame nuošir
džią užuojautą jos liūdinčiai šeimai: vyrui KEN, 
motinai IRENAI, broliams SAULIUI ir VIKTO
RUI su žmonomis ir visiems artimiesiems. 
Mūsų širdys su Jumis. 

„Lietučio" tautinių šokių grupė, Seattle 

„Stovim štai mes visi susikaupę, 
Stovim tylūs taip neįprastai, 
Ir malda, ir giesmė graudi plaukia 
Iš širdies viršum medžių aukštai..." 

Ona Alesiūtė-Bleizgienė 

A t A 
DAINAI 

dar jaunystėje užbaigus žemišką kelionę, reiš
kiame gilią užuojautą jos vyrui KEN MONINS
KI, motinai IRENAI KINDERIENEI, broliams 
SAULIUI ir VIKTORUI su žmonomis bei vi
siems artimiesiems. 

Ina Bertulytė ir Jim Bray 
Irena Blekytė ir Allan Johnson 

Birutė ir Paulius Gyliai 
Aleksandra Gylienė 

Jūratė ir Jeff Harrison 
Dalia Lapatinskaitė-Hagan 

Vytautas Lapatinskas 
Rasa Raišytė ir Steve Liffick 

Linda ir Gandis Mažeikai 
Aldona ir Antanas Minelgai 

Irena Morkūnienė 
Gėdis Morkūnas su dukromis 

Danute, Audra ir Lydija 
Dalia Tutlytė Mrowiec 
Genutė ir Paul Orrico 
Zita ir Juozas Petkai 

Nijolė ir Vidmantas Raišiai 
Laurie ir Viktoras Raišiai 

Aušrelė ir Ričardo Ramanauskai 
Erna ir Česlovas Ramanauskai 

Valytė Sparkytė 
Zita Zvirzdienė 

Seattle 

Tai - jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

šimties naujų ES šalių kul
tūros metai". Lietuvių daili
ninkes paroda susilaukė ne tik 
meno gerbėjų, bet ir Berlyno 
dienraščių dėmesio. 

Tuo pat metu vienas R. Ka
tiliūtės darbas eksponuojamas 
ir Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijoje, o keturi meni
ninkes paveikslai nuo rugsėjo 
10 dienos pristatomi garsiojoje, 
jau šešioliktus metus ren
giamoje, Miuncheno meno 

galerijų savaitėje „Open Art" 
(„Atvirus menas"). 

Rugsėjo 18 d. Berlyno foto
grafijos galerijoje ..Argus foto-
kunst" bus pristatyta ir Antano 
Sutkaus autorinė fotografijų 
paroda. 

Šiuos lietuvių šiuolaikinį 
meną pristatančius projektus 
parėmė Lietuvos kul tūros ir 
užsienio reikalų ministerijos. 

(Elta) 
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APYLINKĖSE 

PRAĖJUSIO SEKMADIENIO va
kare, rugsėjo 12 d., New Yorke 
mirė An tanas Saba l i s (g. 1929 
m.) Jis buvo vienas pirmųjų 
„Ateities" žurnalo Amerikoje 
redaktorių, labai veiklus Re
liginės šalpos New Yorke dar
buotojas, visuomenininkas. Li
ko žmona Aušra, dukra Rita, 
sūnus Paulius su žmona Moni
ka (Vygantaite) ir kiti giminės 
bei artimieji. 

PENKTADIENIAIS „BOČIŲ me
nėje" Lemonto Socialinių rei
kalų skyrius rodys filmus iš 
Lietuvos. Pirmas filmas, iš 
„Miestelių" serijos, bus rodo
mas rugsėjo 17 dieną. 

„DRAUGO" JUBILIEJINIS poky
lis įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. 
naujoje Martiniąue pokylių 
salėje, 8200 S. Cicero Ave., 
Burbanke. Į pokylį atvyksta 
svečias iš Kolumbijos, buvęs 
Bogotos miesto meras , An
tanas Aurelijus Mockus. Šis 
garsus lietuvis, Kolumbijoje įgi
jęs aukštąjį išsilavinimą, šį 
rudenį destis Hanvard univer
sitete. Nors ir būdamas labai 
užimtas, jis sutiko atvykti į 
„Draugo" pokylį. Šio pokylio 
dalyviai turės ypatingą progą 
susitikti ir susipažinti su šiais 
metais Kolumbijos prezidento 
rinkimuose besiruošiančiu da
lyvauti garsiuoju profesoriumi 
A. Mockumi. Taip pa t jūsų 
laukia puikus maistas ir patar
navimas. Nemokamas baras 
veiks 4 valandas. S ta lus ir 
pavienius bilietus jau galima 
užsisakyti „Draugo" adminis
tracijoje darbo valandomis. 

JAUNIMO CENTRO Čiurlionio 
galerijoje rugsėjo 17 dieną 7:30 
v.v. įvyks „Keturių dailininkų 
parodos" (Lietuva - New York) 
atidarymas. Parodoje dalyvaus 
žinoma Lietuvoje grafikė bei 
knygų iliustratorė Irena Dauk
šaitė - Guobienė ir trys jauni, 
bet jau spėję užkariauti žiūrovų 
simpatijas, dailininkai: Ginta
ras Meškauskas, Virginijus 
Poškus ir Sigitas Staniūnas. 
Čiurlionio galerijos adresas : 
5620 S. Claremont Ave., Chica-
go, IL 60436. Visi maloniai 
kviečiami. 

KUN. ANTHONY MARKAUS 
įvesdinimas į Švč. M. Marijos 
Gimime parapijos tarybą kle
bono pareigoms įvyks rugsėjo 
25 d. 5 v. v. Šv. Mišiomis, 
kurios bus aukojamos anglų ir 
lietuvių kalbomis. Dalyvaus 
vyskupas Gustavo Garcia 
Stiller, kuris tars pasveikinimo 
žodį. Vėliau kviečiame visus į 
parapijos salę pabendraut i . 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos adresas: 6900 S. Washte-
naw Ave., Chicago, IL 60629. 

ATŠAUKIAMA JAV LB apygar
dos gegužinė, turėjusi įvykti 
š.m. rugsėjo 19 d. Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje. 

KVIEČIAME MĖGSTANČIUS lie
tuvišką dainą tautiečius pa
pildyti „Vyčių" choro gretas. 
Repeticijos vyksta ketvir ta
dieniais, 7:30 v.v., seselių ka-
zimieriečių motiniškų namų 
patalpose, 2601 W. Marąuette 
Rd. Vieta saugi, nes ši teritorija 
saugoma spec. policijos. Jei 
turite klausimų, skambinkite 
Almai Prėsaitienei telefonu 
630-257-0759, arba Faustui 
Strolei telefonu 708-687-1430. 

NORIME SUBURTI TAUTINIŲ 
šokių ratelį. Kviečiame šokėjus 
ir mėgėjus, jaunus ir senus. 
Repeticijos vyks sekmadieniais 
po ryto 10:30 v. Šv. Mišių (apie 
12 v.) ir tęsis apie dvi valandas. 
Repeticijų pradžia rugsėjo 19 d. 
Registruotis galite tel. 773-776-
4600, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos raštinėje darbo die

nomis. Adresas: 6900 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629. Kviečiame dalyvauti. 

ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ rėmė
jos rengia pokylį. Šiemet su
kanka 85 metai nuo šios orga
nizacijos įkūrimo. Kviečiame 
visus Seselių Kazimieriečių 
rėmėjus, draugus, pažįstamus 
atvykti sekmadienį, spalio 3 d. į 
Oak Lawn Hilton viešbutį ties 
Cicero ir 9400 gatve. Pokylis 
prasidės 1:30 v.p.p., bus skanūs 
valgiai, įdomi programa, loteri
ja . Vietos užsakomos iki 
rugsėjo 29 d. telefonu 773-776-
1324, kviesti Ses. Genovaitę. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus maloniai kviečia į 
seminarą imigracijos tema. 
Seminaras skir tas žmonėms, 
norintiems sužinoti kaip įstaty
mai įtakoja jų galimybes dirbti 
ir pasi l ikt i nuolatos gyventi 
JAV. Bus svarstomi šie klausi
mai: 1. žalia kortelė ir nuolati
nis gyvenimas JAV; 2. natūra
lizacijos reikalavimai nuola
t in iams gyventojams, kariš
kiams ir kitiems. Seminarą ves 
teisininkai R. A. Kėželis ir L. 
Sosnowski. Teisininkai apžvel
gs naujaus ius pasikeitimus 
imigracijos teisės srityje: 
natūralizacija, pilietybės gavi
mas, reikalavimai, keliami 
skirt ingo amžiaus imigran
tams. Bus kalbama apie žalių 
kortelių išdavimo tvarką, rei
kalavimus norint tapti nuola
t in iu JAV gyventoju, ir dėl 
kurių pažeidimų galima pra
rasti nuolatinio gyventojo sta
tusą. Seminaras vyks anglų ir 
lietuvių kalbomis rugsėjo 17 d. 
7-9 v.v. Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Čikaga. 
Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

SPALIS - BALFO MĖNUO. 
BALFas organizuos metinę rin
kliavą. Š.m. spalio 2-3 d. bus 
dal inami vokeliai įeinant ir 
išeinant iš Marąuette Parko 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčios. Vokeliai bus suren
kami spalio 9-10 d. 

PRANEŠAME, KAD BILIETAI į 
organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" šventę „Derliaus pie
tūs" baigiasi. Norintieji daly
vauti prašomi nedelsiant skam
binti Nijolei Grigaliūnienei 
telefonu 708-974-1262. 

SPALIO 3 D., SEKMADIENI, dr. 
Jono Šalnos naujausios poezijos 
knygos „Gyvenimo veidrodis" 
sut iktuvės įvyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Rengia 
draugai. 

RUGSĖJO 18 D. | ČIKAGĄ at
vyksta naujai susikūręs Los 
Angeles teat ras „Sezono pau
zės". Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, rugsėjo 18 d., 6 v.v. ir 
rugsėjo 19 d., 3 v.p.p., žiūrovai 
matys režisieriaus Alekso 
Mickaus pastatymą „Gailesčio 
sėkla", pagal V. Hugo „Varg
dienius". Bilietai bus parduoda
mi valandą prieš spektaklį prie 
įėjimo. Visi mielai kviečiami. 

Tai - jūsų laikraštis 
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Skelbimai 

N a m a m s p i r k t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l Savings , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel . (773) 847-7747. 
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Stasė Kazlauskienė, iš Cleveland, ir Aldona Kamantienė, „Vaiko vartai į mokslą" 
savanorės darbuotojos, išvyko ilgesniam laikui dirbti su beglobiais vaikais Lietuvoje. 
Stengiamės, kad dienos centrų vaikai gautų ne tik lėkštę košės, bet ir šį tą daugiau, -
sakė Aldona Kamantienė. 

Nuotrauka Ritos Venclovienės. 

LIETUVIŲ FONDAS 
JEŠKO NAUJŲ KELIŲ 

Po vasaros pertraukos įvy
kusiame pirmame Lietuvių 
fondo valdybos narių susirin
kime rugpjūčio 31 d. paaiškėjo, 
kad naujasis valdybos pirmi
ninkas Arvydas Tamulis ieško 
naujų būdų šios stambios lietu
vių finansinės institucijos veik
los pagyvinimui. 

Jis savo pranešime pareiš
kė, kad netrukus, rugsėjo 23 d., 
amerikiečiams planuojama su
rengti populiarią „brainstor-
ming" sesiją (lietuviškai šį ren
ginį viena iš dalyvių pavadino 
„smegenų audros" sesija). J i 
tęsis 4 valandas ir vyks LF nau
jos administratorės bei valdybos 
narės Laimos Petrulienės na
muose. J šį renginį bus kviečia
mi ne tik valdybos, bet ir tary
bos nariai. 

Posėdžio pradžioje A. Ta
mulis pasveikino naujus valdy
bos narius — administratorę 
Laimą Petroliūnienę bei 
Edvardą Šulaitį, ir į valdybą vėl 
sugrįžusią Sigitą Balzekienę. 
Be šių posėdyje dar dalyvavo ir 
tokie valdybos nariai: Ramūnas 
Astrauskas, Alė Razmienė, Ra
moną Stephen-Žemaitienė, Vy
tas Vaitkus ir LF tarybos pirm. 
dr. Antanas Razma. 

Pirmininkas savo praneši
me akcentavo, kad planuojama 
tęsti CPA firmos, kuri turėtų 

peržiūrėti rašt inės finansines 
procedūros darbą, veiklą. Bu
halterija bus automatizuota, 
naudojant P. Stončiaus pro
gramą, o ta i turėtų palengvinti 
ir pagreit int i finansų suba
lansavimą. Padarius pradėtoje 
programoje tam t ikrus pa
keit imus, reikės tęst i pelno 
skirstymo duomenų įrašymą į 
kompiuterį nuo pat pradžių. 

A. Tamulis taip pat pareiš
kė, kad bus tęsiamas R. As
trausko pradėtas LF interneti-
nis puslapis, kuris turėtų būti 
naudingu LF populiarinimo bei 
tobulinimo įrankiu. Reikia ger
inti LF įvaizdį, kuris yra šiek 
tiek smukęs. 

J is pažymėjo, kad valdyba 
turi prisidėti prie numatyto 20 
mln. dolerių kapitalo sutelkimo. 
Reikia naujų narių ir naujų 
aukotojų, negalima tenkint i s 
vien tik gaunamais palikimais. 
Pirmininkas sakė, jog valdyba 
turi sudaryti tris darbo grupes, į 
kur ias būtų į t raukt i tarybos 
nariai, o gal ir 'kiti žmonės. 
Pirmoji iš jų būtų skirta LF popu
liarinimui arba viešiesiems san
tykiams. Antroji grupė turėtų 
dirbti su LF įgaliotiniais visose 
vietovėse, kur tik gyvena lietu
viai. Trečioji grupė koncent
ruotųsi naujų LF narių ieško
jime, atkreipiant dėmesį į tuos 

žmones, kurie domisi lietuvybe, 
bet jų nesimato jokiuose lietu
viškos veiklos sąrašuose. 

Ta ip pa t šiame posėdyje 
buvo diskutuoti LF finansiniai 
reikalai, parama žiniasklaidai, 
golfo žaidynės bei kiti smul
kesni dalykai. 

P i rmin inkas išdalino šių 
metų LF finansines ataskaitas 
iki 2004 m. gegužės mėnesio 
pabaigos, kurios rodo, kad yra 
laikomasi numatytos sąmatos. 
J is pažymėjo, kad yra gautas 
Albinos Lingus 76,000 dol. 
palikimas, tačiau daugiau infor
macijos apie šį reikalą nėra. 

Daug laiko pašvęsta Vyto 
Vaitkaus pranešimui apie rug
sėjo 19 d. įvykstančias dešim
tąsias LF golfo žaidynes. Pažy
mėta, kad į j a s išsiųsta apie 140 
kvietimų. Golfo žaidynių dieną 
dirbti padės R. Žemaitienė, A. 
Tamul i s , L. Petroliūnienė ir 
kiti. 

Buvo pasidžiaugta, kad pa
sirašytas bendras LF valdybos 
ir JAV LB valdybos pirmininkės 
Vaivos Vėbraitės pareiškimas, 
suteikiantis viltį, kad ateityje 
šios organizacijos glaudžiai 
bendradarbiaus. 

Kitą LF valdybos posėdį 
numaty ta sušaukti spalio 21 d. 
PL centre, Lemonte. 

E. Š u l a i t i s 

2004 metų rugpjūčio mėnesį įvyko Balzeko l ietuvių kul tūros muzie jaus organizuota tu
ristinė kelionė į Sankt Peterburgą (Rusija), Estiją, Latviją bei Lietuvą. Kelionės metu 
dalyviai yra ne tik supažindinami su pagrindiniais ku l tūros ir istorijos paminkla is , bet 
jei būna įmanoma, aplanko įvairias kitas įdomias vietas. 

Nuotraukoje iš kairės pirmoje eilėje: Gabrielė Vilkickytė, Stanley Jr. Balzckas, Rasa Rudzkytė, 
Vincas Vilkickis, antroje eilėje: žymusis Lietuvos drabužių modeliuotojas Juozas Statkevičius bei 
Asta Vilkickienė Juozo Statkevičiaus madų studijoje „Fashion House" Odminių gatvėje Vilniuje. 
Juozas Statkevičius neseniai lankėsi Floridoje. JAV, kur jvyko nuostabiai pasisekęs jo sukurtų 
rūbų pristatymas. 

Prof. Kazio Pakšto 
knygos sutiktuvės 

Pianistas Rimantas Vingras atliks meninę programos dalį 
prof. Kazio Pakšto knygos „Kultūra. Civilizacija. Geopolitika." 
sutiktuvėse. Rimantas Vingras gimė 1970 m. Šiauliuose. Baigęs 
M.K. Čiurlionio meno mokyklą, studijavo Piotr Čaikovski konser
vatorijoje, kurią baigė 1996 m. įgydamas Menų magistro laipsnį. 
1996 - 1999 m. dirbo fortepijono specialybės dėstytoju Šiaulių uni
versiteto Muzikos katedroje. Šiuo metu jis yra Cincinnati univer
siteto doktorantas. Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 12:30 v. jis skam
bins Čiurlionio ir kt. kūrinius prof. Kazio Pakšto knygos sutiktu
vėse Lemonte, PLC, Lietuvių Dailės muziejuje. Visi nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti pirmame šio rudens kultūrinime renginyje. 

Pianistas Rimantas Vingras Dainavoje. Nuotrauka Jono Urbono. 

„Draugo" knygynėlyje 

Vytautas Landsbergis 

M.K. ČIURLIONIS. 
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Time 
and 
Content 

KNYGA APIE ŽYMIAUSIĄ VISŲ LAIKŲ 
LIETUVIŲ MENININKĄ 

Žymiausias dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio žinovas ir interpretatorius profesorius 
Vytautas Landsbergis šioje į anglų kalbą išverstoje monografijoje 
aptaria paties garsiausio visų laikų lietuvių menininko gyvenimą 
ir kūrybą. 

Pasak autoriaus, sovietmečiu ši knyga nebūtų galėjusi 
pasirodyti visų pirma dėl M. K. Čiurlionio meno ir ideologinės sis
temos konflikto, tačiau, kita vertus, leisdamas monografiją tyrinė
tojas nusprendė sąmoningai nopapildyti jos ne tik istorinių 
pokyčių detalėmis, bet ir naujausiomis menininko darbų inter
pretacijomis, taip siekdamas „palikti šiame veikale laiko žymę". 
Knygoje V. Landsbergis ne tik pristato išsamią menininko gyveni
mo ir kūrybos chronologiją, pateikdamas ją istoriniame ir 
kultūriniame kontekste, bet ir analizuoja M. K. Čiurlionio dailės, 
muzikos bei literatūros kūrinius, nevengdamas subjektyvių, ir 
intriguojančių įžvalgų. 

Monografijoje M. K. Čiurlionio asmenybė pristatoma trimis 
pavidalais: kaip dailininko, menininko bei subtilaus rašytojo. 
V.Landsbergio žodžiais tariant, iš pirmo žvilgsnio „menininko 
gyvenime galbūt nėra daug dramatiškų įvykių, tačiau gausu 
vidinio intensyvumo, įžvalgų gelmės ir kūrybinių vizijų". 

Vytautas Landsbergis, „M. K. Čiurlionis. Time and Content", 
Vilnius: Lituanus, 1992, $10. 

M.B. 

Skelbimai 

• PIGIAUSIA — NE PATIKIMIAUSIA! Kortelės dažnai nesuveikia. 
Paskutinės minutės nutrupa. O kaip su bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus įkainius"9 Dažniausiai tai prastas in-
ternetinio tipo, o ne telefoninis ryšys. Protingas vartotojas renkasi 
amerikiečių firmą (įst. 1993 m.) LITCOM. Į Lietuvą iš namų ar mobi
laus telefono TIK 11,9 et., o JAV — 4,9 et. Jokių mėnesinių mokesčių, 
jokių papildomų kodų. Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. 
Registruokitės lietuviškai 708-386-0556. Taupykite šiandien su LIT
COM! Dėmesio! įkainis galioja tik naujiems klientams! 


