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Siame 
numeryje: , 
Mirė krepšininkas T. 
Stumbrys. Visuotinis 
ŠALFASS-gos 
suvažiavimas. Futbolas 
Čikagoje. * 

2 psl. 

Ar Putin laukia 
palankesnio laiko? 
Valstybės valdymas be 
statistikos sunkiai 
įmanomas. 

3 psl. 

Nežinomas genijus iš 
Lietuvos. Mokykimės 
angliškai. 

4 psl. 

Kitu žvilgsniu: apie 
pasitikėjimą. 
L. Truikiui būtų suėję 
100 metų. 

5 psl. 

Tėvų susirinkimas 
Čikagos lit. mokykloje. 
Ką renkasi Lietuvos 
įmonės? Atvirų durų 
diena senelių globos 
namuose. 

6 psl. 

Sportas_ 
* Vienin te lėse ke tv i r t a 

d i e n i v y k u s i o s e L i e t u v o s 
k r epš in io lygos (LKL) regu
liariojo sezono rungtynėse 
„Šiauliai" svečiuose 43-jų taš
kų skirtumu 111:68 sutriuškino 
„Panevėžio" komandą. Nesulai
komi nugalėtojų gretose buvo 
Tomas Balčiūnas ir Michail 
Anisimov, pelnę atitinkamai 28 
ir 22 taškus. Iškovoję ketvirtąją 
„Šiaulių" krepšininkai aplenkė 
visas tris pergales iškovojusį 
LKL čempioną Kauno „Žalgiri" 
ir pakilo į antrąją vietą. 

* Trečią p e r g a l ę iš e i lės 
k e t v i r t o s e i k i s e z o n i n ė s e 
JAV NBA rungtynėse iškovojo 
Žydrūno Ilgausko Cleveland 
„Cavaliers" komanda, trečia
dienį 103:77 sutriuškinęs lygos 
naujokę Charlotte „Bobcats". 
Lietuvis nugalėtojams pelnė 16 
taškų, per 24 minutes pataikęs 
visus 7 dvitaškius bei 2 baudų 
metimus iš 3. 

* Šve ica r i jo j e t ę s i a s i 
WTA s e r i j o s „ S w i s s c o m 
Challenge" moterų teniso 
turnyras. Ketvirtadienį aštunt-
finalyje rusė Jelena Dementje-
va 7:5. 3:6, 6:0 nugalėjo tautietę 
Jeleną Boviną bei pateko į ket
virtfinalį. Dėl vietos pusfinalyje 
kovos ir ar-gentinietė Paola Su-
arez, ket-virtadienį aštuntfina-
lyje 6:1, 2:2 įveikusi dėl trau
mos susitikimo nebaigusią 
prancūzę Emilie Loit. 

Naujausios 
žinios 

* Konservatoriai vis iš
kai reabilituos iš korupcijos 
skandalo išbridusi partijos na
rį-

Vienmandat in inkai 
rinkimų agitacijai j a u išleido 
pustrečio milijono litų. 

* Dvas in inka i r a g i n a ša
lies vadovus padaryti viską, 
kad Lietuva netaptų pedofilų 
traukos vieta 

* Seimo narių byla žlugo 
dėl STT taktikos klaidų, tei
gia prokurorai. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.758 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Garsiojoje kyšininkavimo byloje pritruko įrodymų 

Kyšininkavimo skandalo autoriai — 
saitis. 

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Generalinės prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir ko
rupcijos tyrimo departamentas 
nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl 
buvusiems parlamentarams Vy
teniui Andriukaičiui, Vytautui 

Algimantas Kliunka ir Gintaras Ja-
Mykolo Ambrazo (ELTA; nuotr 

Kvietkauskui ir Arvydui Vidžiū
nui pareikštų įtarimų kyšinin
kavimu. 

Ikiteisminis tyrimas nu
trauktas nesurinkus pakanka
mai duomenų, pagrindžiančių 
įtariamųjų kaltę dėl jiems pri

skiriamos veikos. 
Pranešime spaudai pažymi

ma, kad Organizuotų nusikalti
mų ir korupcijos tyrimo depar
tamento prokurorai tęsia iki
teisminį tyrimą baudžiamojoje 
byloje dėl „Rubikon group" įmo
nių galimai neteisėtos finansi
nės veiklos. 

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Gin ta ras J a sa i t i s 
Lietuvos radijui teigė, kad bylos 
nu t raukimas dar neįrodo minė
tų par lamentarų nekaltumo. 

G. Jasa i t i s taip pat pabrėžė, 
kad paaiškėjus naujoms ikiteis
miniam tyr imui naudingoms 
apl inkybėms, buvusių parla
mentarų byla bet kada gali būt i 
atnaujinta. 

Remdamiesi 2001-2004 me
tais su r ink ta i s operatyviniais 
duomenimis, prokurorai į tarė, 
kad konservatorius A. Vidžiū
nas, tuometinis socialliberalas 
V. Kvietkauskas ir socialdemo
kratas V. Andriukaitis, būdami 
Seimo nariais , galėjo imti ky

šius nuo 25,000 iki 95,000 litų 
iš įmonių grupės „Rubicon 
group" vadovo Andriaus Janu-
konio už įtaką pri imant įvairius 
teisės aktus. 

Iš Seimo pasi t raukę V. An
driukaitis ir A Vidžiūnas kandi
datavo į Seimą vienmandatėse 
apygardose. V. Andriukaitis Vil
n iaus Žirmūnų apygardoje su
rinko 13.98 proc. rinkėjų balsų 
ir į antrąjį ratą nepateko. 

Tuo t a rpu A.Vidžiūnas šį 
sekmadienį vyksiančiame rinki
mų antrajame rate Šakių vien
mandatė je apygardoje susi
rungs su teisiamuoju neteisėtų 
kelių blokadų organizavimo by
loje, Žemės ūkio rūmų pirmi
ninku Jonu Ramonu. 

V. Kvietkauskas po kilusio 
skandalo pasi t raukė iš Naujo
sios sąjungos ir Seimo rinki
muose nedalyvavo. 

Komentuodamas Generali
nės prokuratūros sprendimą dėl 
bylos nutraukimo, A Vidžiūnas 
sakė, kad „Lietuvoje egzistuoja 

teisinis protas". 
„Nepaisant kai kurių ne

profesionalių STT veiksmų, pro
kura tūra gerai atliko savo dar
bą. Džiugu, kad Lietuvoje teisi
nis protas nugali", pabrėžė A 
Vidžiūnas. 

,Aš j au seniai sakiau, kad 
šis tyrimas anksčiau ar vėliau 
turės būti nutrauktas. Bet ko
kiu atveju šis skandalas man 
brangia i kainavo — turėjau 
išeiti iš Seimo, iš politikos. 
Svars tau galimybę pasitarti su 
advokatais dėl žalos įvertinimo 
ir kaltųjų nustatymo", tvirtino 
V. Kvietkauskas. 

„Kitokio sprendimo ir nega
lėjo būti. Dėl to aš buvau ramus. 
Iš karto sakiau — arba einam į 
teismą, arba baigiam šį reikalą. 
Man tik nesmagu, kad ikiteis
minis tyrimas buvo nutrauktas 
antrajame rinkimų rate", sakė 
V. Andriukaitis. 

„Matyt prokuratūra gavo 
komandą iš viršaus, jei ikiteis
minį tyrimą Nukelta į 5 psl. 

Prezidentūroje — pirmieji 
nesutarimai 

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Ilgus metus Prezidentūroje 
kancleriu dirbęs Andrius Meš
kauskas bei jo įpėdiniu laikytas 
valstybės vadovo patarėjas Juo
zas Šarkus nebedirbs rūmuose 
sostinės S. Daukanto aikštėje. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos rytas", trečiadienį pasirašy
tu prezidento Valdo Adamkaus 
potvarkiu A Meškauskas posto 
neteks nuo spalio 29 dienos. 
Naujasis kancleris bus išrink
tas konkurso būdu. 

A. Meškauskas Prezidentū
ros kancleriu pradėjo dirbti Al
girdo Brazausko prezidentavi
mo laikais. Šiame poste j is iš
silaikė ir per pirmąją V. Adam
kaus kadenciją, ir į Preziden
tūrą atėjus Rolandui Paksui. 

Šalies vadovo komandą pa
liko ir tiktai porą mėnesių joje 
dirbęs patarėjas vidaus politi
kos klausimais J. Sarkus. 

Prezidento spaudos tarny
bos vadovas Marius Lukošiūnas 

dienraščiui teigė, jog J. Šarkus 
išeina savo noru. 

„Išėjimo priežasčių reikėtų 
klausti jo paties", sakė M. Luko
šiūnas. 

Buvęs verslininkas ir V. 
Adamkaus finansinis rėmėjas 
dirbti į Prezidentūrą buvo pa
kviestas vos prieš porą mėne
sių. Buvo svarstoma, jog 57 me
tų J. Šarkus pakeis dabartinį 
Prezidentūros kanclerį A Meš
kauską. 

Prieš tai patarėjas turėjo 
parengti galimos prezidento 
kanceliarijos reformos planą. 
Pasisemti idėjų, kaip tai pa
daryti. J. Šarkus buvo nuvykęs 
į Lenkiją bei Latviją. 

..Siekiau padaryti, kad pre
zidento kanceliarijos darbas bū
tų veiksmingesnis. Tačiau greit 
paaiškėjo, kad reformoms nėra 
nusiteikimo. Kadangi nebuvo 
palaikymo ir ryžto ką nors pa
keisti, nebemačiau prasmės 
dirbti", sakė J. Šarkus. 

Vilniuje. „Litexpo" parodų rūmuose, toliau vyksta tarptautinė informacinių technologijų ir telekomunikacijų pa
roda „Infobalt 2004". Nuotr: „Lietuvos telekomas" parodoje sumontavo milžinišką 3 metrų skersmens bei 15 
metrų ilgio šviesolaidžio kabelio imitaciją. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

V. Adamkus palaiko G. W . Bush Rinkėjai aktyviai balsuoja paštu 

V. Uspaskichas pralėkė 
automobil iu su švyturėliais 
Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 

— Policijos generalinis komisa
ras Vytautas Grigaravičius ne
atmeta galimybės, kad iš priva
čios bendrovės vairuotojo, ve
žiojančio Darbo partijos (DP) 
vadovą Viktorą Uspaskichą pas 
rinkėjus, bus atimtas leidimas 
automobilyje naudotis specia
liais pirmumo teisę suteikian
čiais mėlynos spalvos švyturė
liais. 

Policijos vadovo teigimu, 
dėl įvykio, kai V. Uspaskichą 
vežęs automobilis Šiauliuose 
pastebėtas su įjungtais švytu
rėliais, bus pradėtas tarnybinis 
patikrinimas. 

V. Uspaskichą vežiojantis 
vairuotojas leidimą mėlynos 
spalvos švyturėliams gavo per 
Vyriausybės įsteigtą bendrovę 
„Autoūkis". „Autoūkis" yra su
dariusi automobilių nuomos su
tartį su Kėdainiuose registruo
ta bendrove „Edvervita". 

Šių metų balandį Vilniaus 
miesto vyriausiasis policijos ko
misar ia tas (VPK) patenkino 
..Autoūkio" prašymą ir išdavė 
leidimą „Edvervitos" vairuoto
jui važinėti automobiliu su mė
lynais švyturėliais. 

Tačiau ilgalaike nekilnoja
mojo turto nuoma užsiimančios 
,,Edvervitos" vairuotojas 
,.BMW 745" su švyturėliais ve
žiojo DP vadovą V. Uspaskichą, 
kuris šiuo metu nėra nei spe-

Viktoras Uspaskichas Eltos nuotr 

cialiųjų tarnybų atstovas, nei 
prezidentas. Seimo pirminin
kas ar Vyriausybės vadovas. 

Net 54 km/h leistiną greitį 
viršijusį automobilį su įjungtais 
švyturėliais sekmadienį užfik- *< 
savo Šiaulių miesto policinin
kai. Pareigūnai automobilio ne
stabdė, tačiau pagal numerius 
išsiaiškino, kad „BMW" prik
lauso privačiai bendrovei. 

Kadangi automobilis važia
vo Kelmės kryptimi, Šiaulių po
licija apie tai įspėjo šio rajono 
kolegas. Kelmės policininkams, 
sustabdžiusiems jau išjungtais 
švyturėliais važiavusį automo
bilį, jo vairuotojas pateikė lei
dimą naudotis šia išskirtine 
teise. Automobilyje,sėdėjo ir DP 
vadovas. 

V. Uspaskichas žiniasklai-
dai teigė, automobilyje sėdėjęs 
ant galinės sėdynės ir nežino
jęs, jog vairuotojas įjungė švy
turėlius. 

Liberalcentristai 
gali apskųsti 

rinkimų 
rezultatus 

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Opozicinės Liberalų ir centro 
sąjungos atstovai svarsto gali
mybę ginčyti rinkimų rezulta
t u s tose vienmandatėse apygar
dose, kuriose jų varžovai nau
doja neleistinus agitacijos me
todus. 

„Jeigu laimės kandidatai, 
naudojantys neleistinus meto
dus , šmeižiantys konkurentus 
neleistinais būdais, manau, jog 
bus pagrindas prašyti panai
kinti rinkimų rezultatus", ket
virtadienį po susitikimo su Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininku Zenonu Vai-
gausku sakė LCS rinkimų šta
bo vadovas Žilvinas Šilgalis. 

Z. Vaigauskui LCS rinkimų 
štabo vadovas pateikė, jo nuo
mone, neleistinos agitacijos įro
dymų — konkurentų platina
mų lankstinukų, skrajučių, lai
kraščių egzempliorių. 

Ž. Šilgalis neįteikė VRK 
formalaus skundo, bet atskirus 
skundus įteikė liberalcentristai 
Dainavos vienmandatėje apy
gardoje kandidatuojantis Kęs
tu t i s Glaveckas bei Varėnos-Ei-
šiškių apygardoje kandidatuo
jan t i s Algis Kašėta. 

Skundus VRK dėl rinkimų 
agitacijos pažeidimų žada įteik
ti Fabijoniškių rinkimų apygar
doje kandidatuojantis liberal-
centr is tas Raimondas Šukys. 
Pastarasis dėl neleistinos rinki
mų agitacijos kaltina savo var
žovą Seimo pirmininką Artūrą 
Paulauską. 

R. Šukį papiktino A Pau
lausko rinkimų štabo išleistas 
leidinys, kuriame, liberalcen-
tristo teigimu, apie jį paskleis
ta melaginga informacija. 

Liberalcentristą papiktino 
laikraštyje įdėta miegančio ka
tino nuotrauka, kurioje jis įž
velgė aliuziją į save. 

Vilnius, spalio 21d . (ELTA) 
— Prezidentas Valdas Adamkus 
teigia palaikąs George W. Bush 
kandida tūrą JAV prezidento 
rinkimuose. Tokią poziciją V. 
Adamkus grindžia ne t ik simpa
tijomis, bet ir praktiniais sume
timais. 

„Mano pas i r ink imas yra 
prezidentas, kuris žino ir su
pranta mūsų reikalus ir į jį gali
ma būtų kreiptis per ateinan
čius ketverius metus ir, manau, 
rastume didesnį atgarsį bei su
pratimą Lietuvos reikalu, nei 
kad išrinkus Demokratų parti
jos kandidatą", sakė V. Adam
kus. 

Likus dviems savaitėms iki 
JAV prezidento rinkimų nuomo
nių apk lausos rodo apylygę 

abiejų pagrindinių varžovų — 
prezidento respublikono G. W. 
Bush ir senatoriaus demokrato 
John Kerry padėtį, nors kai ku
riose nežymiai pirmauja dabar
t inis Amerikos prezidentas. 

Dabartiniam JAV vadovui 
paramą yra išreiškęs ir Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. Pa
sak V. Adamkaus, skelbdamas 
palaikymą G. W. Bush jis nesi-
gretina su Rusijos prezidentu. 

Paklaustas nuomonės apie 
Lietuvos ir Rusijos santykius 
pastaruoju metu bei Rusijos ži-
niasklaidos išpuolius Lietuvos 
atžvilgiu, V. Adamkus teigė ne
tur įs įrodymu, kad dabart inė 
Rusijos žiniasklaidos kampani
ja būtų organizuota paties pre
zidento nurodymu. 

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Antrajame Seimo rinkimų 
rate rinkėjai paštu balsuoja ak
tyviau nei pirmajame. 

Per pirmąsias balsavimo 
paštu dienas, savo valią pareiš
kė 113,000 arba 4.5 proc. visų 
2.5 mln. rinkėjų. 

Pirmajame rinkimų rate 
per pirmąsias dvi balsavimo 

paštu dienas balsavo 106.600, 
arba 4 proc. visų registruotų 
rinkėjų. 

Pakartotiniai rinkimai ne
bevyksta Kėdainių, Prienų, 
Šilalės-Šilutės, Vilkaviškio ir 
Vilniaus-Šalčininkų rinkiminė
se apygardose, kur Seimo na
rius rinkėjų dauguma išsirinko 
pirmajame rate. 

A. Kubil ius te ig ia negalįs 
pakeist i uošvės charak te r io 

Vilnius, spalio 21 d. (ELTA) 
— Nė kelių šimtų narių netu
rinčiai visuomeninei Lietuvos 
katalikų mokytojų sąjungai, ku
rios valdybos pirmininkė yra Vi
talija Žaidienė, daugeliui žino
ma kaip konservatorių vadovo 
A. Kubiliaus uošve, paslaptin
gomis aplinkybėmis atiteko bu
vęs augustijonų vienuolyno an
samblis, esant is pačioje sostinės 
širdyje, taip pat Šv. Marijos Ra
mintojos bažnyčia, rašoma 
„Respublikoje". 

Dalį šio milijonais vertina
mo turto sąjunga jau spėjo par
duoti . 

Tuo tarpu Tėvynės Sąjun
gos pirmininko Andriaus Kubi

liaus nestebina bandymas kom
promituoti jį ir jo gimines prieš 
pat rinkimų antrąjį ratą. 

„Nei aš, nei mano šeima ne
same gavę jokios asmeninės 
naudos iš to, kad Lietuvos kata
likų mokytojų sąjunga valdo mi
nėtą vienuolyną ir ruošiasi ten 
įsteigti katalikišką gimnaziją", 
teigia A. Kubilius. 

„Tokios publikacijos karto
jasi prieš kiekvienus rinkimus. 
Man išties būtų ramiau, jei uoš
vė rūpintųsi tik anūkais ir ne-
užsiiminėtų visuomenine veik
la. Tačiau, kaip ir daugelis kitų 
žentų, turiu mažai vilties pa
keisti uošvės charakterį", nuro
do A. Kubilius 

Lietuva prašys leisti pratęsti 
atominės elektrinės darbą 

tis į Europos Sąjungą ir pasi
kviesti Europos Komisijos žino
vų, kurie dar kartą įsitikintų ir 
patikrintų mūsų argumentus", 
po Vyriausybėje įvykusio pasi
tarimo su energetikos žinovais, 
Ūkio bei Užsienio reikalų mi
nisterijų atstovais sake premje
ras. 

Jo teigimu, laiškas Europos 
Komisijai bus išsiųstas art i
miausiu metu. 

Pasak A. Brazausko, toks 
sprendimas priimtas todėl, kad 
„Baltijos regione laiku neįvesti 
pajėgumai, kuriuos planuota 
įvesti". 

Elektrinės generalinis di
rektorius Viktor Ševaldin tvir
tino, kad dėl abiejų Ignalinos 
AE reaktorių saugumo nekyla 
jokių abejonių — jie yra geros 
technines būklės. Kita vertus, 
jis pripažino, kad trijų projektų 
— panaudotų kuro kasečių sau
gyklos bei įvairiu atliekų sau
gojimo aikštelių statybos — 
įgyvendinimas kiek užtruko, 
nes jie pasirodė brangesni, nei 
manyta anksčiau. 

Viktor Ševaldin 
Vladimiro Gul«*vičiauis ELTA) nuotr 

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Lietuva prašys Europos Są
jungos leisti pusmečiui — iki 
kitų metų liepos 1-osios — pra
tęsti Ignalinos atominės elek
trinės pirmojo bloko veiklą, ket
virtadienį patvirtino Lietuvos 
Vyriausybės vadovas Algirdas 
Brazauskas. 

„Mes nusprendėme kreip-
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2004 M. VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS 

Metinis, visuotinis 2004 m. 
Šiaurės Amer ikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos suvažiavimas įvyks lap
kričio 20 d., šeštadienį, Cleve-
land Lietuvių n a m u o s e , 877 
East 185th Str., Cleveland, OH; 
tel. 216 -531-2131 . Suvažia
vimo pradžia 11 vai. ryto. 

Vienas svarbiausių darbot
varkės punktų bus VII Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių, numa
tomų 2005 m. birželio 30-liepos 
3 d. Vilniuje, reikalai . Šių žai
dynių rengėjai ypatingą dėmesį 
kreipia ir į jaunosios išeivijos 
kartos, mergaičių bei jaunių, 
dalyvavimą jose. 

Suvažiavime, be kitų 
ŠALFASS-gos met inės veiklos 
reikalų, bus ŠALFASS-gos 
vadovybės, cent ro valdybos, 
revizijos komisijos ir garbės 
teismo rinkimai. 

Pagal ŠALFASS-gos statu
tą, suvažiavime sprendžiamuo
ju balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai, 
ŠALFASS-gos rinktieji bei skir
tieji pareigūnai ir ŠALFASS-
gos garbės nar iai . 

Patariamuoju balsu kviečia
mi dalyvauti sporto darbuotojai, 
fizinio auklėjimo mokytojai, 
sporto veteranai, lietuviškų or
ganizacijų bei spaudos atstovai 
ir visi, lietuvių sportiniu judė
jimu besidomintys, asmenys. 

Smulkios inormacijos pra
nešamos ŠALFASS-gos sporto 
klubams ir sąjungos pareigū
nams. Organizacijos ar asme
nys, norintys gauti daugiau in
formacijų ar pateikti pasiūly
mų, prašomi kreiptis į 
ŠALFASS-gos centro valdybos 
pirmininką Rimantą Dirvonį, 
20 Kane Court, Willowbrook, IL 
60527-2263, namų tel. ir faksas 
— 630-789-0529; darbo tel. 
312-681-3947; el-pašto 
adresas: 

rd i rvonis@hotmai l . com 
Sporto klubai, ŠALFASS 

pareigūnai ir sporto darbuotojai 
prašomi labai rimtai atsižvelgti 
į mūsų sportinio gyvenimo 
gyvybinius reikalus ir pasis
tengti suvažiavime gausiai 
dalyvauti. 

ŠALFASS-gos c e n t r o 
va ldyba 

MIRĖ 
KREPŠININKAS 

TAURAS 
STUMBRYS 

Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) čempionato rungtynės, 
kuriose susitiko dvi Kauno 
komandos — 
„Hidruva-Atletas" ir „Žalgiris", 
spalio 16 d. buvo nutrauktos. 
Iki antrojo kėlinio pabaigos 
likus 6 min. 3 sek., per minutės 
pertraukėlę, nualpo „Hidru-
vos-Atleto" gynėjas Tauras 
Stumbrys. Deja, medikų pas
tangos atgaivinti 34—erių metų 
krepšininką buvo bevaisės. 

T. Stumbrys mirė nuo 
širdies smūgio. Pirmadienį 
medikai konstatavo, kad mir
ties priežastimi tapo prieš še
šerius metus pastebėta širdies 
yda ir neseniai persirgtas gri
pas. 

192 cm ūgio T. Stumbrys, 
atstovaudamas „Žalgiriui", 
penkis kar tus tapo Lietuvos 
čempionu, o 1998 metais trium
favo Europos taurės turnyre. 

(Elta) 
Vienas ge r i aus ių „Žalgir io" komandos k r e p š i n i n k a s T a u r a s S t u m b r y s , 
mi rę s š.m. spa l io 16 d. vykus ių r u n g t y n i ų m e t u . (E l ta ) n u o t r . 

J. KAZLAUSKAS TRENIRUOS PIRĖJO „OLYMPIAKOS // 
Buvęs Lietuvos vyrų 

krepšinio rinktinės treneris 
Jonas Kazlauskas artimiausią 
sezoną vadovaus vienam gar
siausių Graikijos klubų Pirėno 
„Olympiakos". 49 metų treneris 
sekmadienį pasirašė vienų 
metų sutartį. 

Šiemet J . Kazlauskas dirbo 
Kinijos vyrų krepšinio rinktinės 
vyriausiojo trenerio Dell Harris 
asistentu, tačiau dėl sveikatos 
problemų ne visada galėjo būti 
su komanda. 

Prieš ta i jis treniravo 
Vilniaus „Lietuvos rytą" ir 

Kauno „Žalgirį", su kuriuo 1999 
metais laimėjo Eurolygoje. 
Nacionalinei rinktinei J . 
Kazlauskas vadovavo 1996— 
2001 metais ir su ja laimėjo 
Sidnėjaus olimpinių žaidynių 
bronzos medalius. 

(Elta) 

..VISKAS UŽPROGRAMUOTA KITIEMS METAMS" 

i n i n k a s R a i m o n d a s R u m š a s . T o m o G a u b i o (El ta) nuot r . 

Rugpjūčio pradžioje į dvi
račių lenktynių trasas po dis
kvalifikacijos sugrįžęs Lietuvos 
dviratininkas Raimondas Rum
šas šiemet išbandė jėgas dešim
tyje lenktynių, tačiau pirmauti 
nesiveržė, nes vienas pag
rindinių jo tikslų — tinkamai 
pasirengti kitam sezonui. 

„Šiemet aukštų vietų nesi
vaikau. To nereikalauja ir 
komandos vadovai: bus rezul
tatas — gerai, nebus — nieko 
tokio. Viskas užprogramuota 
kitiems metams", — teigė R. 
Rumšas, atstovaujantis Italijos 
komandai „Acqua e Sapone-
Caffe Mokambo". 

32 metų lietuvis šiemet 
daug dirbo, tačiau negali pa
sakyti, jog jam nebedaro įtakos 
be rimtų varžybų praleisti 
metai. „Anksčiau sezonui 
pradėdavau ruoštis žiemą, po to 
darydavau pertrauką, o po jos 
rengdavausi kitai sezono pusei. 
Šiemet pradėjau ruoštis nuo 
sausio ir jokių pertraukų 
neturėjau. Nepaisant to, metai, 
praleisti be aukšto lygio varžy
bų, dar atsiliepia". 

R. Rumšas tikisi, kad 
šiemet nuveiktų darbų rezulta
tus bus galima pamatyti kitais 
metais. Pasak dviratininko, juk 
ir pasodintas medis vaisių iš 
karto neduoda. 

R. Rumšas 2003 metų 

vasarą buvo diskvalifikuotas už 
dopingo vartojimą „Giro 
d'Italia" lenktynėse. Lietuvos 
dviratininko vienerių metų 
diskvalifikacija baigėsi liepos 
17 dieną. R. Rumšas liepos 
pabaigoje su Tarptautinės dvi
račių sąjungos (UCI) II 
diviziono komanda „Acqua e 
Sapone" pasirašė sutartį šiam ir 
kitam sezonui. „Manau, kad 
suradau tuos žmones, kurie tiki 
manimi. Komanda draugiška, 
joje nėra nuolat savo sąlygas 
diktuojančių žvaigždžių, — 
komentuodamas savo pasirin
kimą teigė R. Rumšas. — Jau 
po pirmųjų susitikimų įsitiki
nau, kad komandos vadovu, 
buvusiu dviratininku Palmiro 
Masciarelli galima pasitikėti". 

2002 metų „Tour de Fran
ce" lenktynėse trečiąją vietą 
užėmęs, lietuvis po diskvali
fikacijos pirmą kartą varžybose 
dalyvavo rugpjūčio 4 dieną. 
Italijoje vykusiose lenktynėse 
„Grand Prix Citta di Camaiore" 
jis užėmė 43—ąją vietą. 

„Prieš šias lenktynes užlie
jo nepaprastos emocijos. Atro
dė, kad tai pirmas star tas 
apskritai, kai užsisegi numerį 
ant nugaros ir jauti , kad kažkas 
tavyje dega", — prisiminė R. 
Rumšas. 

Vėliau Lietuvos dvira
tininkas išbandė jėgas įvairiose 

vienos dienos lenktynėse 
Italijoje. Raimondas kiek ap
gailestavo, kad šiemet neturėjo 
galimybių dalyvauti daugia
dienėse lenktynėse — neseniai 
pasibaigusiose „Vuelta a Espa-
na" varžybose „Acąua e Sapo
ne" nestartavo. 

R. Rumšas sakė, kad ge
riausiai jautėsi per rugsėjo 25 
dieną vykusias 197 km. lenk
tynes „Giro dell'Emilia". „Tada 
buvau tikrai geros sportinės 
formos. Keturiese atitrūkę nuo 
grupės važiavom apie 150 kilo
metrų. Tačiau varžovai neleido 
pabėgti daugiau nei trims mi
nutėms. Lenktynių pabaigoje 
grupė priartėjo, todėl nus
prendžiau nebeeikvoti jėgų, nes 
kitą dieną laukė dar vienos 
lenktynės. Jei būtumėm įgiję 
didesnę persvarą, būčiau mėgi
nęs važiuoti iki finišo", — 
pasakojo R. Rumšas. 

Spalio 3 dieną R. Rumšas 
su Mariumi Sabaliausku iš 
kitos Italijos komandos „Saeco" 
atstovavo Lietuvai pasaulio 
čempionato grupinėse lenk
tynėse Veronoje (Italija). Beje, 
prieš startą mūsiškiams auto
mobiliu sunkiai sekėsi patekti į 
dviratininkų aptarnavimo zo
ną. Iki varžybų likus mažiau 
nei valandai, keliai daug kur 
buvo užtverti. R. Rumšas ir M. 
Sabaliauskas aptarnavimo zo-

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„LITUANICA"-
„LIGHTNING" 1-1 

Šį ra tą „Lituanicos" fut
bolininkus t u r b ū t kas nors 
užbūrė: ir p r ie geriausiųjų 
aplinkybių jie daugiausia suge
ba iškovoti tik lygiąsias. 

Taip atsit iko ir praėjusį sek
madienį 'spalio 17 d ) , kuomet 
išvykoje lietuviai savo septinto
jo rato rung tynes „Metropoli
tan" fygos „major" divizijoje bai
gė 1-1, nepaisant, kad turėjo ne
mažai progų pergalei pasiekti. 

Po 0-1 pasibaigusio pirmojo 
kėlinio, šiek tiek pailsėję mū
siškiai pasirodė aikštėje, pilni 
energijos ir pasiryžimo. J a u 
6-oje minutė je Aleksandras 
Belostenis iš baudinio rezultatą 
išlygino. O t a d a sekė net 3 
Audriaus Zinkevičiaus šūviai, iš 
kurių bent vienas tikrai galėjo 
būti pavers tas įvarčiu. Tačiau 
pati d idž iaus ia proga buvo 

rungtynių pabaigoje, kuomet, 
vienas prieš varžovų vartininką 
a t s idūręs , Linas Jakovlevas 
nesugebėjo pataikyti \ vartus. 

Šiaip mūsiškiai stengėsi ir 
kovojo pasiaukojančiai, bet, ga
lima sakyti, laimė tikrai nebuvo 
lietuvių pusėje ir todėl tebuvo 
iškovotas tik vienas taškas, nors 
pergalė būtų atnešusi t r is , o 
ka r tu ir vietą pirmenybinės 
lentelės viduryje. 

Tačiau ir neiškovojus per
galės, „Lituanica" pakilo viena 
vieta į viršų: iš 7 vietos į šeštą. 
„Lituanica" dabar turi 7 taškus, 
panašiai kaip ir kitos trys 
komandos — „Maroons", „Uni
ted Serbs" ir „Vikings". Bet lie
tuvių įvarčių santykis yra pats 
geriausias. 

įdomu, kad lentelės uode
gėlėje buvusi „United Serbs" 
komanda net 5-1 įveikė „Vi
kings", o „Maroons" sukūlė bu
vusius čempionus — „Poloniją" 

2-0. „Sockers" 4-0 nuskriaudė 
„Legoviją", kuri su 4 taškais 
stovi paskutinėje vietoje. 

Visoms komandoms dar yra 
likę sužaisti po dvejas rung* 
tynęs. Lietuvių komanda du 
paskutinius susitikimus turės 
savo aikštėje Lemonte. Šį sek
madienį (spalio 24 d.) su „Vi
kings", o paskutines rungtynes 
(jas mūsiškiai norėtų perkelti iš 
sekmadienio į šeštadienį) su 
„United Serbs". 

Kaip žinome, per pirmąsias 
dvejas rudens rato rungtynes 
mūsiškiai pajėgė iškovoti 4 
taškus. Būtų gera, kad ir šio 
rato pabaigoje jie panašiai (o gal 
net geriau) pasirodytų. Tada, ži
noma, nereikėtų pergyventi dėl 
iškritimo į žemesnę grupę, kas 
šiuo metu dar vis kelia nerimo. 

Sekmadienį „Lituanica", 
kaip jau minėta žais namuose, 
aikštėje prie PL centro, Lemon
te. Pagrindinių rungtynių pra

džia ne 3 valandą, kaip būdavo 
anksčiau, bet valandą anksčiau 
— 2 vai. Prieš tai kovos rezer
vinės komandos. Kadangi, kaip 
pranašaujama, orai žada atšilti, 
publika galės dar pabuvoti gam
toje ir pasižiūrėti rungtynių, 
kurios, tikimasi, baigsis lietuvių 
pergale. Gausesnis žiūrovų 
būrys, be abejo, duotų „Litua
nicos" žaidėjams ryžto siekiant 
pergalės. 

E. Š. 

PRASIDĖS ČIKAGOS 
LIETUVIŲ KREPŠINIO 

LYGOS ŽAIDIMAI 

Spalio 23 d. prasidės Čika
gos lietuvių krepšinio lygos 
(ČLKL) antrasis sezonas. Šiame 
antrame ČLKL čempionate bus 
naujenybių: šį kartą, šalia 9 
vyrų komandų, varžysis ir 5 
senjorų (jas sudarys ne jaunes
ni, nei 35 metų žaidėjai). 
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ną pasiekė tik aplinkiniais 
keliais, kai juos motociklu su
tiko palydėti vienas Italijos 
policininkas. 

R. Rumšas sakė, kad dėl 
dalyvavimo planetos čem
pionate jam nebuvo kilę jokių 
abejonių. „Visada malonu daly
vauti pasaulio čempionate ir 
kautis su geriausiais. Jei galiu, 
visada dalyvauju jame. Juk 
pasaulio čempionatas kartu su 
Tour de France' yra svarbiau
sios dviratininkų varžybos, — 
pažymėjo R. Rumšas. — Be to, 
šiemet pasaulio pirmenybės 
vyko Italijoje, netoli namų". 

R. Rumšas paskutinį kartą 
pasaulio pirmenybėse dalyvavo 
2001 metais Lisabonoje (Por
tugalija), 32 metų dvirati
ninkas džiaugėsi, kad šių 
varžybų emocijos Veronoje vėl 
atgimė. Dviratininkams reikėjo 

įveikti 18 ratų po 14,75 km 
(265,5 km). R. Rumšas po 14 
ratų (įveikus 206,5 km) buvo 
pagrindinėje grupėje, tačiau 
vėliau jis atsiliko ir, iki finišo 
likus trims ratams (45 km), 
pasitraukė iš varžybų. Iš 200 
startavusių dviratininkų klasi
fikuoti 88. 

R. Rumšas po finišo teigė, 
kad jam pasiekti finišą su
trukdė techninės problemos. 
Septintajame rate pradūrė pa
dangą. Jam ratą pakeitė neu
trali techninė pagalba, tačiau 
ne tos firmos.— vietoj „Com-
pagnolo" įdėjo „Shimano". „Su 
tuo ratu, kuris nelabai tiko 
mano dviračiui, kiek įstengiau, 
tiek pravažiavau", — sakė R. 
Rumšas. 

(Elta) 

Lygai vadovaus ir jas vyk
dys organizacinis komitetas, 
kurį sudaro lygos prezidentas 
dr. Donatas Siliūnas, direkto
rius — Aurimas Matulevičius, jo 
pavaduotojas Stepas Žilys, vyr. 
sekretorius Dainius Ruževičius, 
nariai — Svajūnas Masilionis ir 
Edvinas Balčiūnas. 

Šiemet bus leidžiama ko
mandoms registruoti po vieną 
amerikietį ar kitatautį žaidėją. 

Pradiniame pirmenybių 
tarpsnyje komandos tarpusavy
je susitiks po vieną kartą. Tada 
pagal parodytus rezultatus, jos 
bus padalintos į dvi grupes — A 
ir B. Trečiame rate aštuonios 
pajėgiausios komandos varžysis 
dėl nugalėtojų taurės atkrenta
mosiose varžybose. Čempionas 
paaiškės po dvejų finalinių 
rungtynių. 

Čempionai gaus ne tik 
savaitraščio „Amerikos lietuvis" 
įsteigta taure, modalns bei 

„Metropolitan" lygos „mąjor" divizijos 
pirmenybinė lentelė po 7-ojo rato 

Vardas 
1. „Sockers" 
2. „Schwaben" 
3. „Lightning" 
4. „Polonia" 
5. „Eagles" 

Taškai Įvarčių sant. 
15 13-4 
15 15-8 
12 13-7 
12 8-5 

9 9-8 
6. „Liths-Lituanica" 7 10-10 
7. „Maroons" 7 10-13 
8. „United Serbs" 7 14-18 
9. „Vikings" 
10. „Legovia" 
Pirmos divizijos 

7 6-15 
4 6-16 

vienoje grupėje po 7 ratų pirmauja „Turnovia" — 16 
tžk 2. „Kickers" — 14 tšk. Antros grupes viršūnėje — „Green-White" — 
15 tžk. 2. „Galaxy" -- 13 tšk. E. S . 

asmeninius prizus, bet ir tūks
tančio dolerių piniginę dovaną, 
kurią paskyrė bendrovė „Tau
ras". 

Iškilmingas pirmenybių ati
darymas bus spalio 23 d. (šešta
dienį) 5 vai. vak. Lemonto „Park 
District" sporto salėje (16028 
127 St. netoli PL centro). Čia 
bus ne tik kalbų (tikimasi 
ž v m i ų j ų s v o č i ų d a l y v a v i m o ) . 
b u s k o m a n d ų ža idė jų p a r a d a s ir 
dav i tnau į d o m y b i ų P r i e š a t i d a 

r y m o i š k i l m e s — n u o 3 v a i . p . p . 
bus dvejos rungtynės, o po jų — 
dar 3 susitikimai. O šeštadienio 
vakare „Ren-De-Woo" salėje 
(buvusiame „Bunkeryje") toliau 
bus tęsiamos atidarymo iš
kilmės, vyks diskoteka. 

Beje, ČLKL rungtynės bus 
žaidžiamos šeštadieniais, o nuo 
2005 metų pradžios dar ir sek
madieniais aukščiau minėtoje 
salėje Lemonte. 

E. Šulai t i s 
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VALSTYBES VALDYMAS BE STATISTIKOS 
SUNKIAI ĮMANOMAS 

Lietuvoje, kaip ir visame 
civilizuotame pasaulyje, pas
taraisiais metais pakankamai 
aukštai , yra vertinamas statis
tikos vaidmuo Statistika, kaip 
žinia, gyventojams teikia svar
bią informaciją verslo, eko
nomikos, socialinės politikos ir 
kitais klausimais. Be abejo, ši 
svarbi valstybės sritis dažnam 
asocijuojasi su kiekybinių duo
menų rinkimu, analize ir 1.1 
Nors statistika paremta „sau
sais" skaičiais, bet iš jų galima 
spręsti apie kiekvienos valsty
bės ekonominį, socialinį gyve
nimą. 

Pastarosiomis dienomis 
mūsų šalies statistika pažymi 
garbingą 85-erių metų jubi
liejų. Tiesa, statistikos pradžią 
reikėtų sieti ir su Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės lai
kais, kai anketų duomenys buvo 
naudojami mokesčiams bei 
prievolėms rinkti. Kaip „Drau
go" dienraščiui sakė Lietuvos 
statistikos departamento Ryšių 
su visuomene skyriaus vyres
nioji specialistė Birutė Stolyte, 
jubiliejus sietinas su 1919 m. 
rugsėjo 6 d. Lietuvos prekybos 
ir pramonės ministro J. Šim
kaus įsakymu įsteigti Lietuvos 
bendros statist ikos departa
mentą. Pirmuoju departamento 
vadovu tapo žinomas finansi
ninkas A. V. Petrulis. 

Apie mūsų valstybės statis
tikos reikalus „Draugo" dien
raščio atstovas kalbėjosi su 
Lietuvos stat ist ikos departa
mento generaliniu direktoriumi 
Algirdu Šemeta. 

— S t a t i s t i k o j e d i r b a t e 
n u o 2001 m., o p r i e š t a i ė jote 
a t s a k i n g a s p a r e i g a s k i t o s e 
v a l s t y b ė s ins t i tuc i jose . Ka ip 
J u m s a t r o d ė s t a t i s t i kos sis
t e m a , jo s d a r b u o t o j a i ? 

— Prieš ateidamas dirbti į 
Statist ikos departamentą bu
vau aktyvus statistikos vartoto
jas. Todėl statistikos sistema 
man buvo gana gerai pažįsta
ma. Žinojau, kad čia dirba kom
petentingi, savo darbą gerai 
i šmanantys žmonės, entuzi
astingai siekiantys integruoti 
Lietuvos statistika į Europos 
Sąjungos statistikos sistei 

— Be abe jo , n e t r u k u s 
J u m s t e k o iš a~ r i au sus i 
p a ž i n t i su šia s u d ė t i n g a sis
t e m a , j o s e s m i n i a i s už 
d a v i n i a i s bei f u n k c i j o m i s . 
Kas , j ū sų m a n y m u , p a s i r o d ė 
šioje s i s temoje k e i s t i n a ? 

— Gyvenimas nestovi vieto
je, todėl net ir gerai veikian
čiose sistemose ka r t a s nuo 
karto reikalingi tam tikri po
kyčiai. Tai pasakytina ir apie 
Statistikos departamentą. Kar
tu su specialistais išanalizavę 
sistemos privalumus ir trūku
mus, perengėme departamento 
veiklos strategija 2002—2004 
metams . kuria sėkmingai 
įgyvendiname. įdiegėme vidaus 
planavimo ir monitoringo sis
temą, reformavome teritorines 
statistikos įstaigas, sukūrėme 
vidaus komunikavirno sistemą. 

Daug dėmesio skiriame ir 
darbuotojų kvalifikacijos kėli
mui Siekdami sumažinti naštą 
įdiegėme elektroninius klausi-
mynus, ėmėme plačiau naudo
tis administraciniais šaltiniais, 
statistiniuose tyrimuose taikyti 
imčiu metodus. Tenkindami 
didėjančius vartotojų poreikius 
sukūrėme nauja interneto sve
tainę, kurioje galima rasti vis 
daugiau ir įvairesnės st; 
t inės informacijos. Šiuo metu 
rengiame veiklos strategiją 
2005—2007 metams, kurioje 
numatys ime p i rmumus pir
miesiems pointegraemiams me
tams. Norėčiau priminti , jog 
Statistikos sistemoje t n 
kiek daugiau nei 300 darbuoto
jų, mums pavaldus 10 apskričių 
bei 60 savivaldybių statistikos 
skyriai 

— K o k i u s s v a r b i a u s i u s 
s t a t i s t i k o s d a r b u s , k u r i a n t 
L i e t u v o s v a l s t y b ė s s t a t i s 
t i k o s s is temą, i š s k i r t u m ė t e ? 

— Visi darbai yra vienaip 
ar kitaip svarbūs. Juk atkūrus 

Lietuvos nepriklausomybę rei
kėjo pereiti prie visiškai naujų, 
europinių statistikos organiza
vimo ir metodikos principų, 
atsisakyti s ta t i s t inės planų 
vykdymo kontrolės. Galbūt gali
ma kalbėti apie fundamenta
liausius, daugiausiai žinių ir 
pastangų pareikalavusius dar
bus. Prie tokių priskirčiau 
nacio-nalinių sąskaitų sistemos 
sukūrimą, perėjimą prie tarp
tautinių klasifikatorių ir, be 
abejo, abu visuotinius surašy
mus — gyventojų ir žemės ūkio. 

— Beveik p r i e š pusme t į 
Lie tuva t a p o v i s a t e i s e Eu
ropos Sąjungos n a r e . Kaip 
š is į s to j imo p r o c e s a s pa
ve ikė m ū s ų ša l i e s s t a t i s t i ką? 

— Jau ir anksčiau aktyviai 
dalyvavome ES statistikų veik
loje, todėl po gegužės 1-osios 
kokių nors esminių pokyčių 
nepatyrėme. Dabar įgijome tei
ses oficialiai dalyvauti priimant 
įvairius svarbius sprendimus, 
teikti savo nuomonę, argumen
tus. Valstybės statistikos funk
cijos nepakito, nes jos buvo tiks
linamos jau integracijos pro
cese. Beje, jos tik dar labiau 
išsiplėtė. Tačiau tai nieko ste
bėtino — šis procesas vyksta 
visose Europos ir pasaulio sta
tistikos tarnybose. Statistikams 
keliami labai dideli reikalavi
mai atspindėti naujus procesus 
visuomenėje ir pasaulyje (glo
balizacija, žinių visuomenė, so
cialinė atskirtis ir t.t.). 

— Kaip i r a n k s č i a u , ta ip 
i r d a b a r t i n i u m e t u ne re t a i 
d i sku tuo j ama a p i e ta i , ka ip 
v isuomenėje y r a p r i i m a m a 
ir v e r t i n a m a s t a t i s t i k o s 
p a t e i k t a i n f o r m a c i j a . Gal 
p a s t e b ė j o t e k o k i ų n o r s 
esmin iu p o k y č i u šioje, kol 
kas d a r i t i n op io je sr i tyje? 

— Masau, kad visuomenė 
vis labiau pasit iki statistine 
informacija. Tai matyti iš nuo
lat augančio Visuomenės susi
domėjimo statistika. Šiuo metu 
kasdien vidutiniškai įvairios 
informacijos teiraujasi apie 25 
vartotojai. Interneto svetainėje 
kasdien apsilanko apie 2.000 
lankytojų. Daug dirbame, kad 
augantys vartotojų poreikia 
būtų patenkinti Dabar mūsų 
institucija pateikia 107 pava
dinimų įvairaus periodiškumo 

tikos leidinius lietuvių ir 
anglų kalbomis. Interneto sve
tainėje skelbiama apie 15 proc. 
visos statistinės informacijos. 
Vartotojai nemokamai naudo
jasi visais pranešimais spaudai, 
mėnesinio pranešimo „Lietuvos 
ekonominė ir socialinė raida" 
informacija, kiekvieną mėnesį 
atnaujinamais pagrindiniais 
ekonominiais ir socialiniais 
rodikliais. 

Mūsų specialistai stengiasi 
ugdyti visuomenės ypač jauni
mo statistinį raštingumą, orga
nizuojame susitikimus su verslo 
žmonėmis, moksleiviais, stu
dentais, rengiame spaudos kon
ferencijas. Pastaraisiais metais 
praktikuojamos ir tampa popu
liaresnėmis apskritojo stalo 
diskusijos. Visiems vartotojams 
prieinama mūsų biblioteka-
skaitykla. Čia lankosi ne tik 
studentai, moksleiviai, bet ir 
valstybės institucijų bei mokslo, 
verslo atstovai, užsienio svečiai. 

— Gr įžk ime d a r p r i e ES 
re ika lu . į d o m u , k a i p mūsų 
šalies s t a t i s t ikos specia l is ta i 
r e n g ė s i t a m p r o c e s u i , ar 
tv i r ta i j i e j a u č i a s i toje nau
jojoje s is temoje? 

— Lietuvos statistika, kaip 
minėjau, jau nuo pirmųjų ne
priklausomybės atkūrimo metų 
pradėjo integruotis į Europos 
Statistikos sistemą. Tuo metu 
buvo bendradarbiaujama su 
tarptautinėmis organizacijomis, 
ypač Šiaurės Salių naciona
linėmis stat is t ikos instituci
jomis Tai ir buvo Europinių 
statistikos metodikų, standartų 
bei klasifikacijų diegimo Lie
tuvos statistikoje pradžia. 1995 
m. buvo pasirašytas Eurostato 
'Europos Bendrijų statistikos 
tarnybos) ir trijų Baltijos vals-
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Lietuvos statistikos departamento gen. direktorius Algirdas Semeta. 

tybių Bendras Pareiškimas, 
kuriame šalys įsipareigojo imtis 
būtinos teisinės ir administra
cinės iniciatyvos kuriant savo 
šalių statistikos tarnybas, re
miantis pagrindiniais oficialio
sios statistikos principais (ob
jektyvumas, patikimumas, tiks
lingumas, konfidencialumas ir 
t.t j , siekti, kad būtų tobulinami 
pasikeitusią situaciją apibūdi
nantys ekonominiai ir sociali
niai rodikliai. 

Euros ta tas įsipareigojo 
teikti techninę pagalbą pagal 
parengtas ilgalaikes progra
mas. Darbas buvo ilgas ir 
sunkus, n e s reikėjo reorga
nizuoti Lietuvos statistiką 
pagal Europos reikalavimus ir 
įgyvendinti apie 200 Europos 
teisės aktų, reglamentuojančių 
statistiką. Darbui vadovavo 
Eurostatas teikdamas metodo
loginę pagalbą. Finansinė para
ma gauta iš daugiašalės ir 
nacionalinės PHARE programų 
bei ES šalių biudžetų. ES ir 
nacionalinių statistikos institu
cijų ekspertai bei tarptautinės 
organizacijos daug prisidėjo, 
kad Lietuvos statistika sėkmin
gai baigtų derybas dėl narystės 
ir įsitvirtintų ES. 

— Ko ge ro , ne visi m ū s ų 
s k a i t y t o j a i ž ino , k a s y r a 
E u r o s t a t a s ? Kokie šios ES 
s t a t i s t i kos ins t i tuci jos t iks 
lai? 

— Eurostatas — tai Euro
pos Bendrijų statistikos tarny
ba, įkurta 1953 metais. Tai 
vienas iš Europos Komisijos 
generalinių direktoratų. J a m 
vadovauja generalinis direkto
rius. Struktūroje yra 6 direk
toratai, atsakingi už skirtingas 
statist ikos ir bendras srit is, 
pvz.: statistikos metodologijos, 
ekonominės statistikos, užimtu
mo ir socialinės ir t.t.. 2003 m. 
Eurostate dirbo apie 730 dar
buotojų. Tarp jų 60 ekspertų iš 
ES nacionalinių statistikos 
institucijų. Eurostato biudžetas 
2003 m. — 56 mln. eurų, iš jų 41 
mln. eurų skirta Statistikos 
programos vykdymui. 

Pagrindinis šios institucijos 
uždavinys rengti ir platinti 
palyginamą statistinę informa
ciją Europos lygyje. Eurostatas 
duomenų nerenka. Tą daro ES 
nacionalinės statistikos institu
cijos. Eurostatas atsakingas už 
duomenų palyginamumą, o tam 
reikia vienos bendros „statis
tikos kalbos", t.y. vieningų 
metodikų, s tandartų, klasifi
kacijų. Viena iš Eurostato 
funkcijų — koordinatoriaus 
vaidmuo teikiant techninę pa
galbą statistikos srityje mažiau* 
pasiekusioms šalims. 

— K o k i a t v a r k a ir k a i p 
n a c i o n a l i n ė s s ta t i s t ikos ta r 
n y b o s E S , t a r p j ų ir Lie
tuvos , ga l i n a u d o t i s E u r o 
s t a to d u o m e n ų baze? 

— Eurostato platinimo 
strategijoje numatyta kuo dau
giau s tat is t inės informacijos 
teikti vartotojams nemokamai. 
Nuo š.m. gegužės mėn. atnau
jintas Eurostato interneto pus
lapis, kuriame pateikiama apie 
1,000 lentelių. % Registracijos 
prieigai nėra, ji prieinama vi
siems vartotojams ir nemoka
ma. Vartotojas gali surasti pa
čius svarbiausius Europos 
Sąjungos narių (25) ir kitų ša
lių, pvz. Japonijos, JAV duome
nis. 

— Ka ip v e r t i n t u m ė t e 
mūsų šal ies s ta t i s t ikos spe
cialistų pa s t a r a i s i a i s m e t a i s 
įgytus p r a k t i n i u s įgūdž ius , 
a r j ie p a k a n k a m a i y r a 
apmokyt i , a r gali j i e b ū t i 
kompe ten t inga i s e k s p e r t a i s 
užsienyje? 

— Žinoma, tokiam svar
biam reikalui skiriame didelį 
dėmesį. Kasmet mūsų darbuo
tojai pildo savęs vertinimo 
anketas, jose nurodo, kokių 
įgūdžių jiems t rūksta ir t.t. 
Pagal anketavimo rezultatus, 
taip pat įvertinę vadovų nuo
monę, sudarome metinius dar
buotojų mokymo planus. Dar
buotojai tobulinasi Lietuvos 
viešojo administravimo insti
tute, lanko kompiuterinio raš
tingumo kursus ir duomenų 
apdorojimo kursus. Be to, jie 
dažnai dalyvauja Europos sta
tistikų mokymo programose, 
ten įgyja aukštą kvalifikaciją. 
Tad, iš tiesų, turime aukštos 
kvalifikacijos statistikos spe
cialistų, kurie gali dirbti ir jau 
dirba statistikos ekspertais 
kitose šalyse, daugiau kaip 20 
pagrindinių mūsų specialistų 
jau yra stažavęsi Eurostate. 

— Kokias e smines s t r a t e 
gijos k r y p t i s m a t o t e š i u o 
me tu i r kok ie s v a r b i a u s i 
uždav in i a i y r a n u m a t y t i 
ateityje? 

— Ypatingą dėmesį šiuo 
metu skiriame minėtai mūsų 
veiklos strategijai 2005—2007 
m. Ne mažesnį dėmesį skirsime 
statistikos produktų ir procesų 
kokybės gerinimui. Ketiname 
įdiegti visuotinės kokybės 
valdymo sistemą, taip pat plė
tosime statistiką „į gylį", t.y. 
rengsime daugiau ir įvairesnės 
informacijos, reikalingos seniū
nijoms, savivaldybėms, apskri
tims ir kt. Ketiname sukurti 
naują metaduomenimis grįstą 
statistinę informacinę sistemą, 
kuri turėtų palengvinti statis
tikų darbą bei geriau tenkinti 
vartotojų poreikius. Toliau plė
tosime administracinių šal
tinių, pirmiausia mokesčių 
inspekcijos, muitinės, sodros 
duomenų panaudojimą, kad 
galėtume dar labiau sumažinti 
naštą respondentams. 

— Visuomenėje k a r t a i s 
kyla tam t ik rų svars tymų, 
dvejonių dėl va l s tybės val
dymo be s ta t i s t ikos ins t i tu 
cijos. Kaip j ū s visa t a i įsi
vaizduojate? 

— Remiantis ta rp taut ine 
praktika, iš tiesų, manau, kad 
be statistikos institucijos val
stybės valdymas sunkiai įma
nomas. Šiuolaikinėje valstybėje 
svarbūs valdymo sprendimai 
gali būti priimami tik visa
pusiškai įvertinus visą informa
ciją apie nagrinėjamą reiškinį. 
Statistinės informacijos analizė 
čia vaidina bene svarbiausią 
vaidmenį. Kad tai netušti žo
džiai, liudija ir Europos integra
cijos procesas. Statistikos siste
mos pradėtos integruoti vienos 
pirmųjų, nebuvo leista prašyti 
jokių pereinamųjų laikotarpiu 
Visa tai buvo daroma tam, kad 
tiek stojančios šalys, tiek šalys 
narės, tiek Europos komisija 
galėtų susikalbėti, t.y. derybose 
dėl kitų skyrių remtųsi faktais, 
o ne išvedžiojimais. 

— Dėkojame už pokalbį . 
Kalbėjosi 

Kęstut is P r a n c k e v i č i u s 

DANUTE B1NDOKIENE 

Ar Putin laukia 
palankesnio laiko? 

A. Brazauskas gerai pažįsta Maskvą ir ne 
kartą ten lankėsi. R. Paksas net savo trumpos 
kadencijos Prezidentūroje metu spėjo Rusijoje 
apsilankyti. Maskvon buvo nuvykęs ir prez. 
Adamkus, tačiau Rusijos prezidentas vis 
neprisirengia tuo pačiu atsilyginti ir paviešėti 
Vilniuje. Tai kiek keista, nes Vilnius, ypač 
Prezidentūroje esant V.Adamkui, j au yra 
pa t raukęs , priėmęs, gražiai vaišinęs daug 
aukštų užsienio svečių: princų, karalių, mi
nistrų pirmininkų, prezidentų. Net Amerikos 
prezidentas teikėsi į Vilnių užsukti, pasakyti 
kalbą ir pasidžiaugti minios palankumu. 

Nejaugi Rusijos prezidento pasąmonėje dar 
vis šmėkščioja paskutinio Kremliaus valdovo — 
Gorbačiov nepasisekusi kelionė į Vilnių, kai jis 
Lietuvos laisvėjimo pradžioje buvo atvykęs 
susitikti su „lietuvių liaudimi" ir ją įtikinti, kad 
siekti nepriklausomybės yra didelė klaida, kad 
tik Maskva jai gali laiduoti saugią ir laimingą 
ateitį. Beje, nors anuomet Gorbačiov iš Vilniaus 
grįžo nieko nepešęs, šiuo metu nuotaikos 
Lietuvoje gal būtų tokiam pasiūlymui 
palankesnės. Juk aiškiai matome, kad nemaža 
dalis tos „liaudies" tebelinksta „Rytų pusėn" ir 
norėtų į valdžią įsprausti rusų kilmės „gelbėto
ją", žadantį visus apgyvendinti „pažadų dvare". 
Kad to „dvaro" stogai kiauri, o pamatai baigia 
suirti, niekam šiuo metu nesvarbu. Tad taip ir 
neaišku, kodėl prieš 15 metų minios nušvilpė 
Gorbačiov pažadus, o šiandien tiki staigiai 
pralobusiu „svieto perėjūnu". 

Už dviejų dienų Lietuva vėl balsuos. Ko 
neatliko spalio 10 d., reikės padaryti spalio 24. 
Kažin kokius pasikeitimus a tneš naujasis 
Seimas, naujoji Vyriausybė? Ar lietuvių tauta 
dar kartą pasijus apvilta? Patarlė sako: kaip 
pasiklosi, taip išsimiegosi. Ar patalėliai bus 
minkštesnį, miegas saldesnis, jeigu lopšinę 
suoks Maskvai palanki valdžia? Be abejo, 
Vladimir Putin savo kelionės į Vilnių datą 
paskelbs po Seimo rinkimų antrojo rato, kai jau 
žinos, kas tuos rinkimus laimėjo. J u k Rusijos 
valdovui, stipriai pasukusiam valstybės vairą 
autokratijos pusėn, labai svarbu, ar jis bus 
sutiktas, kaip „savas", ar tik kaip eilinis žymus 

svečias iš užsienio. 
Visgi, nepaisant, kokie bus galutiniai 

Lietuvos Seimo rezultatai, jie — bent dar ne 
šiuo metu — tikrai nepaseks Baltarusijos 
pavyzdžiu. Jeigu šiemet vykę Rusijos preziden
to rinkimai vakariečiams atrodė „įtartini", tai 
ką bekalbėti apie Baltarusiją? Aleksander 
Lukašenka, į prezidento kėdę atsisėdęs 1994 
m., net nemano jos užleisti kitam. Net jeigu 
reikia keisti konstituciją ir jo kadenciją prail
ginti neribotam laikui — gal iki gyvos galvos? 
Parlamento rinkimai ir balsavimas konsti
tuciniame referendume Baltarusijoje, geriausiu 
atveju, yra demokratinio proceso parodija, blo
giausiu — tragiškas farsas (jeigu galima su
gretinti tas paradoksiškas sąvokas). Apie ži-
niasklaidos laisvę nėra ko net kalbėti. Opozicija 
spaudžiama, persekiojama, šantažuojama, sodi
nama į kalėjimą. Bet koks ryškesnis gyventojų 
bruzdėjimas ir priešingas prezidento nuomonei 
pareiškimas nedelsiant susilaukia skaudžių 
pasekmių. Jeigu Rusijos Vladimir Put in 
Vašingtono ar kitų vakariečių jau vis dažniau 
kaltinamas demokratinių teisių pažeidimais, 
tai Baltarusijos Lukašenka toli gražu pralenkia 
ir savo globėją. Nors Baltarusija, kar tu su kito
mis sovietų okupuotomis valstybėmis, pasi
rinko nepriklausomybę, bet iki dabar, atrodo, 
neturi mažiausio supratimo, ką tai reiškia, kas 
yra laisvosios rinkos ekonomika ir apskritai 
demokratinė santvarka. 

Nepaisant kai kurių trukdymų iš Rytų ar 
dėl pačių žmonių nesąmoningumo, Lietuva per 
tą patį laikotarpį žengė labai didelį žingsnį 
nepriklausomybės keliu. Įsijungimas į NATO. 
Europos Sąjungą, pastangos prisiderinti prie 
vakarietiškų gyvenimo normų, laisvų, 
demokratiškų rinkimų būdu besikeičianti 
valdžia teikia viltį, kad laikinieji vargai 
ilgainiui išnyks ir Lietuva nenukryps nuo 
pasirinkto kelio. Be abejo, rūpestį kelia 
kaimynė Baltarusija, kurios ilgas pasienio 
ruožas tebėra „pavojaus zona" ir bus tol, kol 
valstybę valdys diktatoriška Aleksandro 
Lukašenkos ranka. 

SU PALAPINE Į BALTŲJŲ MEŠKŲ SOSTINE 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE 

Nr.2 

Žinojimas, kad vienu laiku cirkas turėjo per 
šešis šimtus arklių ir beveik du tuzinus dramblių, 
padeda suprasti tokių kelionių sudėtingumą. Ir 
šios kelionės buvo labai dažnos, nes cirkas toje 
pat vietovėje ilgai neužsibūdavo. Po gastrolių 
žiemos metu repetuodavo naujus pasirodymus, 
siūdavo naujus kostiumus, ruošdavosi naujam 
sezonui. Tik grįžę namo, atkreipėme dėmesį, kad 
šiame miestelyje gyvena „Draugo" bendradarbė 
Stasė Semėnienė. 

Už poros mylių pažioplinėjome vienoje par
duotuvėje, kur buvo daug įdomių suvenyrų, baldų 
iš medžių šaknų bei kitokių gaminių, surištų su 
„šiauriniu gyvenimu". Nusipirkę egzotiškos 
uogienės lauktuvėms, patraukėm toliau per 
Wisconsin. Saulė šviečia, rudens spalvos akį džiu
gina. Smagiai keliaudami, jau ketvirtą valandą 
p.p. pasiekėme Shoreview, MN, kur gyvena mūsų 
sunūs ir marti . Kaip ir anksčiau, radę neužrakin
tas duris, prijungėm elektrą prie Avino ir įsipi-
lietinome. Turėjome gražaus laiko atsipūsti po 
kelionės, pasnausti . Tačiau po trijų valandų jau ir 
išalkome, o lyg tyčia marti paskambino praneš
dama, kad automobilį paliks garaže patikrinimui 
ir pati valgys restorane. Kviečia savo vyrą 
prisidėti. Griebiau telefoną prisistatyti, bet šis 
instrumentas toks „naujoviškas", kad nežinau, 
kurį mygtuką spausti, kad būčiau išgirsta. 
Matomai, kur nors mūsų informacija susikryžia
vo. Tiek to. Iš Avino atsinešiau dėžutę riešutų, 
radome alaus ir toliau budime. Apie pusę devynių 
mūsų šeimininkai pasirodė, labai susigėdę, kad 
mūsų atvykimo laiko informaciją klaidingai 
suprato. Bet... dar buvo užtektinai laiko paben
drauti ir pasitikslinti, kada sustosime grįždami. 

A n t r a d i e n i s i r t r eč iad ien is 
Šį rytą mus pasivijo niūrus rudens oras — 

šlapdriba, pirmas sniegas, apsiniaukę Pava
karyje privažiavome Turtle River parką, esantį 
North Dakota valstijoje Vaizdas niūrus. Parke 
tik mes vieni. Medžiai jau pliki, be lapų, truputį 
pasnigę, dumblas daug kur, nes vyksta statyba. 

modernūs tualetai uždaryti. Įsijungus elektrą, 
galima gyventi. Patikrinom, šiluma veikia. 
Mikrobanginiame pašildžiau vakarienę, Romas 
patikrino žemėlapį, rytojaus kelionės nuotolį, 
numatytą stovyklavietę ir nuėjo miegoti, o aš 
pasilikau vakaroti su knyga prie televizoriaus. 
Jau išmokau prieš stovyklavimo keliones pasi
imti maišą video — filmų rodomu per TV ekra
ne. 

Rytojaus rytą, sočiai papusryčiavę, vykome 
toliau į šiaurę. Vėlų rytą įriedėjome į Pembina, 
mažą miestelį North Dakota valstijoje, prie pat 
Kanados sienos. Pirmas vaizdas toli gražu ne
džiuginantis, tačiau toliau pamatėme mo
dernišką, įspūdingą pastatą. Pagal turimą infor
maciją, tai buvo šios valstijos muziejus. 
Užsukome. Labai gražu ir įspūdinga. Sužinojome, 
kad čia buvo pirma europiečių nausėdija. Jie 
turėjo savo bažnyčią, mokyklą, paštą, muitinę ir 
viensėdystes. Ilgainiui prancūzai su vietiniais 
indėnais sukūrė šeimas ir išsivystė jų nauja 
kultūra, su sava kalba ir apranga, vadinama 
„mėtis". Dalį muziejaus sudaro rankomis siūtos 
vatinės dygsniuotos antklodės. įdomu, kad 
dygsniuoti rūbai atsirado net riterių laikais, 
kurie tokius aprėdus dėvėjo po šarvais. Kitas įdo
mus eksponatas: rūbai, pasiūti iš miltų maišelių. 
Pereito šimtmečio antrame ir berods trečiame 
dešimtmetyje kai kurios maisto prekes būdavo 
siunčiamos maišuose, pvz.. ryžiai, pupos, žirniai, 
cukrus, miltai. Populiariausi buvo miltų maišai, 
nes jie būdavo pasiūti iš labai gražios, plonos, 
pastelinės spalvos su raštais medvilninės medžia
gos. Šeimininkės iš šių maišiukų siūdavo užval
kalus, antklodes, palaidinukes ir sukneles. 

Kitas įdomus eksponatas: tai dviejų ratų veži
mas, vietinių naudojamas nuo devyniolikto šimt
mečio pradžios Šis vežimas gali pa v eiti ;ki tūks
tančio svarų, o. ratus nuėmus, galima jj plukdyti 
per upę. Panašius vežimus matėme Costa Rica, 
tik ton jie buvo įvairiaspalviai išmarginti ir vež
davo kavos pupeles. 

Bus d a u g i a u . 
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NEŽINOMAS GENIJUS IS LIETUVOS 
BOB MULLAN 

Paprašyki te eilinių ame
rikiečių žemėlapyje paro
dyti Lietuvą. Veikiausiai 

j ie ne tu rė s net menkiausio 
suprat imo, jog tai - pirmoji 
Respublika, pasiskelbusi nepri
klausomybe nuo Sovietų Sąjun
gos. J o g ta i - neapsakomo 
grožio, gyvybės, kultūros ir 
istorijos šalis. 

Istorija tęsiasi iš kartos į 
kartą. Šiandieninis pasaul is 
istoriją pateikia vaizdingomis 
priemonėmis, remdamasis po
puliariomis kultūros šakomis, 
filmais. Jei kultūra neužsimins 
apie istoriją, panašu, jog istorija 
taip ir liks nuošalyje. 

Mano filmas „Laiškai Sofi
jai" Lietuvai gali duoti tai, ką 
davė Gandi Indijai - pvz., 
išplėsti turizmą, paryškinti 
Lietuvą pasaul iniame žemė
lapyje. Juo labiau, Lietuvai 
naujosios Europos Sąjungos 
sudėtyje gresia likimas būti 
užgožtai tokios valstybės mil
žinės, kaip Lenkija, o gal net 
sparčiai kylančios ir dominuo
jančios šalies - Estijos. Čikagos 
gyventojams Lietuva yna svar
bus kraš tas j au vien todėl, kad 
daugelis jų yra kilę iš šios 
mažos Baltijos valstybės. 

„Laiškai Sofijai", - tai visa -
metražinis meninis filmas apie 
žymiausią Lietuvos dailininką 
ir kompozitorių Mikalojų Kons
tantiną Čiurlionį. (1875-1911). 

Visą gyvenimą praleidęs 
Londone, apie Čiurlionį pirmą 
kar tą sužinojau, dėstydamas 
psichologiją socialinio darbo 
s tuden tams Vytauto Didžiojo 
universi tete . Atvykau kaip 
savanoris su Amerikos labdaros 
programa. Mano amžiną atilsį 
mamos šeima žuvo viename 

Lietuvoje tuo metu buvusių 
getų, todėl čia ir slypėjo mano 
tikrasis troškimas pažinti šią 
mažą Baltijos valstybę. 

Rugpjūčio mėnesį univer
sitete buvo taip stebėtinai šalta, 
jog nusprendžiau užsukti į visai 
gret imai įsikūrusį Čiurlionio 
muziejų. Čia ir įvyko mano pir
moji pažintis su Čiurlionio 
meno darbais, pianinu atlieka
mais jo kūriniais. Būtent čia aš 
ir susižavėjau istorija apie 
Čiurlionį menininką ir jo 
mylimą žmoną Sofiją. Juo dau
giau sužinojau apie Čiurlionį, 
tuo labiau pasiryžau papasakoti 
jo istoriją, tik, žinoma, su poe
tine lyrika. 

'Kastukas', Čiurlionis gimė 
1875 metais Varėnoje, mažame 
miestelyje, įs ikūrusiame ro
mant i škame pietų Lietuvos 
regione - Dzūkijoje. Dar vaikas 
būdamas, M. K. Čiurlionis atra
do savyje neįprastų gabumų 
tiek tapyti, tiek kurti muziką, 
kupiną stulbinančios ir baugi
nančios įtampos. Deja, tik įsto
jęs į vietinę meno mokyklą, 
Čiurlionis buvo pakirstas mįs
lingos psichinės ligos, kuri 
kamavo jį visą likusį gyvenimą. 
Čiurlioniui tebuvo septyniolika. 
J a m liko gyventi t ik apie 
dvidešimt metų. 

Nepaisant to, per savo 
trumpą gyvenimo tarpsnį Čiur
lionis nutapė apie 300 paveikslų 
ir sukūrė apie 300 muzikinių 
kompozicijų. J i s turėjo neap
sakomą talentą išgirsti tai, ką 
vaizdavo piešiniuose, ir matyti 
muziką, kurią artikuliavo. 

Pagrindinė problema buvo 
ne tai , jog niekas nenorėjo jo 
meno kūrinių, nors tame yra 
šiek tiek tiesos, bet tai, kad 
Lietuva to amžiaus tarpsnyje 
skilo į skirtingas dalis, norė

dama išsilaisvinti nuo Rusijos 
caro priespaudos. Ką jis turėtų 
daryti? Prisijungti prie revoliu
cijos dalyvių ir rizikuoti ištrėmi
mu ar būti paskirtas mirties baus
mei? O gal pasinaudoti savo me
nu ir rizikuoti prarasti tą nedide
lę dalį visuomenės pripažinimo? 
Bandydamas išspręsti šiuos klausi
mus, jis draskė save į skirtingas 
puses, jo ir taip silpna psichinė 
būklė dar labiau pakriko. 

Bet štai Čiurlionio vidinė 
kova buvo sutrikdyta jo angelo 
sargo - Sofijos. J i s ją bepro
tiškai pamilo ir po ilgų dvejonių 
Sofija jam atsakė tuo pačiu 
jausmu, nors jos tėvai ir prieši
nosi jų draugystei. 

Bet būtent čia ir prasideda 
visa t ragedi jai Sofija buvo 
aktyvi politikė, revoliucionierė, 
pilna įsitikinimų ir vilties kuo 
greičiau atsikratyti nepakenčia
mos rusų valdžios. Dar liū
dniau, išpuikęs, ryžtingas oku
pantų armijos kapitonas Iva
novas pradėjo persekioti Sofiją. 
Galiausiai Čiurlionis ir Sofija 
pasitraukė į St. Peterburgą, kur 
Čiurlionio darbai pagaliau buvo 
pripažinti. J ie vedė, bet Sofija 
ilgėjosi ir troško grįžti į tėvynę, 
nors žinojo, kad užsi t raukė 
Ivanovo rūstybę tiek ji, tiek visa 
jos šeima, tiek Čiurlionis, o 
kartu su juo ir jo kūryba. 

Čiurlionis, negalėdamas 
gyventi be Sofijos, grįžta į 
Lietuvą drauge su žmona. 
Ivanovas, pasinaudodamas savo 
padėtimi, šantažuoja Čiurlionį, 
gąsdinimais užsiundyti visą 
savo batalioną, kad išprievar
tautų Sofiją, o kar tu ir jo 
jaunėlę seserį, jei menininkas 
nepaliks šalies tą pačią naktį. 
Be to, j is iškėlė sąlygą, jog 
Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis jokiu būdu negali at

skleisti Sofijai tikrosios išvyki
mo priežasties, antraip susitari
mas negalios. 

Scenarijus yra iš dalies pa
remtas Čiurlionio siųstais laiš
k a i s Sofijai. Laiškai rašyt i 
išsiskyrimo metais, kai j is ke
liavo per Rusiją, bandydamas 
parduot i savo paveikslus, taip 
pa t s iuntė laiškus, gydydamasis 
nuo depresijos tiek Lenkijoje, 
t iek kitose šalyse. Liūdna, bet 
Čiurlionis taip ir mirė neišvy
dęs savo gimusio kūdikio -
duk re l ė s Danutės . Dar j a m 
esan t gyvam, jo darbai buvo 
užd raus t i rusų imperijos, po 
mirt ies - Sovietų Sąjungos. Bet 
Čiur l ionio ta len tas yra pri
paž in tas Lietuvoje, o šiandien jo 
genijus pripažįstamas ir visame 
pasaulyje. Paskutinės jo darbų 
parodos turėjo ypatingą pasi-

. sekimą Vokietijoje, Kanadoje ir 
Japonijoje. 

2000-aisiais metais čika-
giečiai pažymėjo Čiurlionio 
125—ąsias gimimo met ines , 
surengė tarptautinį pripažini
mą susilaukusį muzikinį festi
valį ir koncertų ciklą. Šiandien, 
aš noriu paprašyti čikagiečių, 
kad padėtų paremti filmo pro
jek tą t r imis galimais būdais: 

1. Bandau surinkt rėmėjų 
t ink lą filmo projektui finan
suoti, kuriame vaidins beveik 
visi lietuvių (ir rusų) aktoriai, 
d i rbantys Lietuvos Nacionali
n iame tea t re (Vilniuje). 

2. Aš renku komen ta rus 
apie jo darbą „Laiškai Sofijai" 
dokumentiniam filmui, kuria
me bus interviu su vaidmenis 

1 

„ D r a u g o " s u k a k t u v i n i a m e pok\.-yK s.m spal 
svečias prof. A n t a n a s M o c k u s , Virginija Žuk 
r e d a k t o r i u s Vy tau ta s Radž ius . 

X?KV! t< i ;<mx^ 
tskienė ir „Lietuvių b a l s o " vvr. 

„DRAUGAS" SKELBIA 
KONKURSĄ 

"n IŠNUOMOJA 

skirtą ,,Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėti. 
T e m a : .,Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 
R a š i n i o ap imt i s : 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų 

puslapių 'gali būti ir daugiau) 
D a l y v a u t i gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, studen

tai ir kiti, sugebantys rašyti. 
Už ge r i aus ią t eks tą s k i r i a m a 1,000 dol . p remi ja , 

k u r i o s m e c e n a t a s y r a K a z i m i e r a s Rožanskas . 
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dienos. 
R a š i n i a i pa s i r a šomi s l apyva r dž iu , o atskirame voke 

įrašoma tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. 
S iųs t i ,,Draugo' leidėjų valdybos pirm Marijai Remie-

nei „Draugo ' adresu: 4545 West 63rd. Str., Chicago, IL 
60629. 

Išnuomojamas geras 2-jų 
miegamųjų butas 
Brighton Parke. 

First Rate Real Estate, 
Aušra 773-767-2400. 

Išnuomojamas butas 
Kast Pilsen rajone, prie 18-os 

gatvės ir Jefferson. 
arti "'downtown" ir universiteto. 

Naujai suremontuotas. 
First Rate Real Estate. 

Aušra 773-767-2400. 

atliekančiais aktoriais, taip pat 
Lietuvos prezidentu (Valdu 
Adamkumi) ir taip pat filmuo
ta medžiaga iš užkulisių. Šis 
dokumentinis filmas bus įrašy
tas į DVD, pavadintas „Laiškai 
Sofijai". 

3. Aš bendradarbiauju su 
.Amerikos lietuviais, kad filmo 
premjera pirmiausia būtų pris
tatyta Čikagoje. Šis pristaty
mas, viliuosi, padės sužadinti 
susižavėjimą lietuvių tauta. 

Kinematografijos pasaulyje, 
pilname prievartos ir persunk
tame erotinių vaizdų, netu
rinčių finansinių apribojimų, 
„Laiškai Sofijai" priešingai, bus 
istorija, kupina meno, meilės, 
integralumo ir narsios kovos. 
Amerikiečiai gali suvaidinti 
labai reikšmingą vaidmenį, 
prisidėdami prie šios ypatingos 
istorijos. 

J a u trejetą kartų finansavi
mas šiam filmui buvo suplanuo
tas , tačiau ta ip ir liko neį
gyvendintas. Aš tikiu, kad lėšos 
filmo pastatymui bus surinktos 
ir aš galėsiu pastatyti šį filmą 
nuostabioje Lietuvos gamtoje 
šių metų vėlyvą rudenį arba 
ankstyvą žiemą. 

Bob Mullan, buvęs BBC 
prodiuseris / režisierius, sukūrė 
per penkiasdešimt dokumen
tinių filmų, statė filmus tokiose 
šalyse kaip Indija, Sri Lanka, 
Azerbaidžanas, Egiptas ir 
Marokas. Galite su juo 
susisiekti elektoriniu paštu: 
rgmul lan@aol .com 

M -s* kJ 
MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

F o r t y e i g h t h lesson. (Fory 
eith leson) — Keturiasdešimt 
aštunta pamoka. 
I n t h e morn ing . (In tha 
morning) — Ryte. 
J o h n , ge t u p , it 's six th i r t y , 
y o u h a v e to be a t w o r k a t 
e i g h t h , y o u will b e l a t e . 
(Džan, get ap, its siks thiory, jū 
hev tū by et uork et eit, jū uil 
by Įeit) — Jonai, kelkis, jau 
pusė septynių, tau reikia darbe 
būti aštuntą, pavėluosi. 
W h y d i d n ' t you w a k e me u p 
e a r l i e r ? Now I won' t have 
t i m e for b reakfas t . (Uai 
didnt jū ueik my ap erlijer? 
Nau ai uont hev taim for brek-
fest) — Kodėl manęs anksčiau 
neprižadinai? Dabar neturėsiu 
laiko pusryčiams. 
I t h o u g h t t h a t you were u p , 
b u t I w a s mis taken. (Ai thot 
thęt jū uer ap, bat ai uoz mis-
teiken) — Aš maniau, kad tu 
jau atsikėlęs, bet klydau. 
L a š t w e e k I was l a t e t w o 
t imes , I can ' t be la te t h i s 
w e e k . (Lest uyk ai uoz Įeit tū 
taims, ai kent by Įeit this uyk) 
— Praėjusią savaitę aš 
pavėlavau du kartus, negaliu 
vėluotis šią savaitę. 
H u r r y u p , it 's fifteen t o 
s e v e n a l ready , b r u s h y o u r 
t e e t h , t a k e a shower a n d 
g e t d r e s s e d . (Hari ap, i ts 
fiftyn tū seven olredy, braš jūr 
tyth, teik a šauer ęnd get drest) 
— Paskubėk, jau be penkio
likos septynios, išsivalyk dan
t is , išsimaudyk po dušu ir 
apsirenk. 

I can ' t f ind m y favor i te 
sh i r t , i t m u š t b e in t h e 
laudry. (Ai kent faind mai fei-
voret šiort, it mast by in tha 
londry) — Aš negaliu rasti savo 
mėgstamiausių marškinių, 
turbūt jie skalbiniuose. 
You can ' t be so p icky when 
you a re l a t e for work , you 
have o t h e r clean sh i r t s . (Jū 
kent by sou piky uen jū ar Įeit 
for uork, jū hev ather klyn 
šiorts) — Tu negali būti toks 
išrankus, kai vėluojiesi į darbą, 
tu turi kitų švarių marškinių. 
I know, b u t I h a v e a very 
i m p o r t a n t m e e t i n g t h i s 
morning , a n d I vvould l ikę 
t o wear t h a t s h i r t . (Ai nou, 
bat ai hev a very important 
myting this morning, ęnd ai 
uod laik t ū uer thęt šiort) — 
Žinau, bet šį rytą turiu labai 
svarbų susitikimą ir norėčiau 
dėvėti tuos marškinius. 
T h a t s h i r t is c l e a n , j u s t 
n e e d s i r o n i n g , you c a n 
choose b e t w e e n b e i n g l a te 
for work, o r t h a t sh i r t . (Thęt 
šiort iz klyn, džast nyds- airon-
ing, jū ken čūz bituyn bying Įeit 
for uork, or thęt šiort) — Tie 
marškiniai yra švarūs, tik 
reikia išlyginti, tu gali pasi
rinkti: arba vėluotis į darbą, 
arba dėvėti tuos marškinius. 
Okay, FU w e a r a n o t h e r 
sh i r t , a n d be o n t ime a t 
work t h i s m o r n i n g . (Okey, 
ail uer enather šiort, ęnd by an 
taim et uork this morning) — 
Gerai, a š dėvėsiu kitus 
marškinius ir šį rytą būsiu 
darbe laiku. 

SKELBIMAI 

X!l-osios Tautinių šokių šventės vaizdajuostę 
arba DVD jau galite įsigyti lietuviškuose 

prekybos centruose Chicagoje! 

Užsakyti galite: 
Amerikos lietuvių televizijoje 
tel: 708-839-9022. 
Internetu: 
altv@comcast.net 
Užsakymo paštu adresas: 
ALTV, 14911 127 St., 
Lemont, IL 60439 

IŠNUOMOJA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Marquette Park (72 S. 
Francisco) išnuomojamas 

3 kamb. pirmame aukšte butas 
pagyvenusiems žmonėms. 

Tel. 773-925-1529. 

Prie Kedzie Ave. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina S420. 

TeL 708-425-7160. 

Onjup^. 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice M * 773*4-7820 
Fax:708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer®1 worldnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620 - S650: 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & WhippTe apyl.) 

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

Tel 77J434-4543. 

GREIT PARDUODA 
m am 

Landmark 
properties 

-Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^330 

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

PASLAUGOS 

STATE F A R M 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr Auksė S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviška). 

FRANK Z A P O I J S 
3208 1/2 VVest 95th S t . 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kertas Cttcago, IL 80629 
Pngkyba, hstafavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773 778-4007 
773-531-1833 

Jūsų dovanos g im ines ir a r t imuos ius 
L ie tuvo je pas ieks Šv. Ka lėdoms, je igu 
kre ips i tės iki Lapkr ič io mėn. 1 d ienos . 

ATLANTIC 
tresslrorp. 

2719 W. 71 st Str. CHICAGO, i L 60629, te!: 773-434-7919 
8801 S. 78 Th Ave BRIDGEViEW, IL 60455, rei: 708-599-9680 

M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a V O c o f f e e aincJ d e l i 

238 Main Str. LEMONT, IL 60439, tel: 630-257-3300 
K A L Y N A c o r p . 

338 S. Rohlwing Road PALATINE, IL 60067, tel: 847-776-7766 

SIŪLO DARBĄ 

ik J 
SPA CONSTANTINF NOW 

HIRING 
Massage therapists and nail techs. 

Mušt be certified massage therapist 
nail tech. Mušt have Illinois statė 

license. 
Plrase 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. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
AND LOA.V ASSOC1ATION OF CHICAGO 

2212 VVest Ccrmak Road Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M Oksas, Prefident 

Patarnautam Cikagm ir ĄpyUnkiu Lietuviam* Daugiau Kaip 9S Metus. 

'*£* 
<2> 

mailto:rgmullan@aol.com
mailto:altv@comcast.net
http://worldnet.att.net


Pasaulio naujienos 
(Ramtantis AFP, Rautas, AP, ft«ertax. ITAR-TASS, BHS 

I— 
EUROPA 

BRIUSELIS 
Paskirtasis Europos Komi

sijos pirmininkas Jose Manuel 
Barroso ketvirtadienį pareiškė 
neketinąs pakeisti prieštaringai 
vertinamo paskirtojo Italijos ko
misaro Rocco Buttiglione. Pats 
konservatyvių pažiūrų R. Butti
glione savo laiške cašo labai ap
gailestaujantis dėl prieštaringų 
vertinimų, pasigirdusių po de
batų Europarlamente, per ku
riuos jis sakė, jog homoseksua
lizmas yra nuodėmė ir jog san
tuoka egzistuoja tam, kad mo
terys galėtų turėti vaikų. „Jo
kiu būdu nenorėjau įžeisti kieno 
nors jausmų", laiške rašo R. Bu
ttiglione. 

MINSKAS 
Baltarusijos sostinėje tre

čiadienio vakarą buvo rastas 
žiauriai nužudytos žurnalistės 
Veronikos Čerkasovos kūnas. 
Žurnalistė buvo nužudyta savo 
bute, kai rytą ruošėsi į darbą. 
Buto duris ji pati atidarė. Žudi
kas apie 20 kartų smogė .aukai 
buto šeimininkės peiliu. Spren
džiant iš žaizdų pobūdžio, V. 
Čerkasova ilgai gynėsi. Iš nužu
dytosios buto nedingo vertingi 
daiktai. Tiriamos visos galimos 
įvykio versijos, bet tardytojai 
linkę manyti, kad V. Čerkasova 
nužudė žmogus, su kuriuo ji bu
vo gerai pažįstama. V. Čerkaso
va rašė straipsnius socialinėmis 
temomis. Iki darbo laikraštyje 
„Solidarnost", kuris buvo pa
skutinė jos darbovietė, V. Čer
kasova rašė apie sektų veiklą. 

G. W. Bush pareiškime. 2004-
ųjų akte dėl demokratijos Balta
rusijoje numatoma remti Balta
rusijos politines partijas, nevy
riausybines organizacijas ir ne
priklausomas žiniasklaidos 
priemones. Jis taip pat draudžia 
JAV organizacijoms teikti pa
skolas Baltarusijos valstybi
nėms struktūroms. 

LOS ANGELES 
Los Angeles miesto taryba 

pritarė prieštaringai vertina
mam 11 mlrd. JAV dolerių pla
nui pertvarkyti antro pagal dydį 
JAV miesto pasenusį ir chaotiš
ką tarptautinį oro uostą. Mano
ma, kad plano priešininkai, ku
riuos palaiko miesto meras J im 
Hahn, bandys užginčyti tokį 
sprendimą teisme. Jei planas 
bus įgyvendintas, 75 metų senu
mo oro uostas bus rimtai per
tvarkytas pirmą kartą nuo 1956 
m. Oro uostas bus pritaikytas 
XXI amžiaus aviacijos porei
kiams, taip pat galės aptarnau
ti ir ,Airbus A380" superlaine-
rius. Plano priešininkai aiškina, 
kad planuojami pokyčiai dides
nio oro uosto saugumo neužtik
rins, tačiau oro uosto plėtra gali 
didinti triukšmą ir trikdyti vie
tos gyventojų gyvenimą. 

AZIJA 

KARIBAI 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
JAV prezidentas George W. 

Bush trečiadienį pasirašė anks
čiau Kongreso patvirtintą Aktą 
dėl demokratijos Baltarusijoje, 
pagal kurį Amerika vėl rems 
Baltarusijos demokratijos ir 
žmogaus teisių gynėjus. „Šis 
abiejų partijų paremtas įstaty
mas rodo didelį Amerikos susi
rūpinimą dėl įvykių Baltarusi
joje ir įsipareigojimą remti tuos 
bal tarusius, kurie priversti 
dirbti šešėlyje, kad grąžintų 
laisvę savo šaliai", sakoma 

SANTACLARA 
Kubos prezidentas Fidel 

Castro trečiadienį po meno mo
kyklos studentų baigimo cere
monijoje pasakytos kalbos par
griuvo ir susižeidė kelį. Atsisto
jęs prezidentas paprašė mikro
fono ir maždaug 30,000 žmonių, 
iš kurių kai kas jam pargriuvus 
apsiverkė, pasakė, jog nėra jo
kios priežasties nerimauti . 
„Kad užkirsčiau kelią spėlio
nėms pasakau, jog man skilo 
kelio kaulas ir galbūt dar lūžo 
rankos kaulas, to dar tvirtai ne
žinau, bet pasveiksiu kaip galė
damas greičiau. Kaip matote, 
galiu kalbėti, net jeigu mane su
gipsuos, ir galiu toliau dirbti", 
sakė F. Castro. 2001 m. birželį 
F. Castro buvo trumpam nual
pęs, kai sakė kalbą plieskiant 
kaitriai saulei. F. Castro priešai 
didelėje Floridos kubiečių ben
druomenėje dažnai kalba, kad 
jis serga kažkokia sunkia liga. 

TOKYO 
Potvynius ir žemės nuo

šliaužas Japonijoje sukėlęs tai
fūnas „Tokage" pareikalavo 48 
gyvybių — tai didžiausias taifū
no aukų skaičius daugiau kaip 
per dešimtmetį. Be to, gelbėtojai 
ketvirtadienį toliau ieško dar 33 
žmonių, kurie laikomi dingu
siais. Daug žmonių žuvo po že
mės nuošliaužomis, kurias su
kėlė liūtys, trečiadienį nesilio
vusios didelėje Japonijos dalyje. 
Kiti žmonės žuvo per potvynius 
arba dėl didžiulių bangų. Repor
tažuose buvo matyt i žmonės, 
kurie, norėdami išstovėti, lai
kosi įsikibę elektros stulpų. 

SEOUL 
Pietų Korėjos Konstitucinis 

Teismas ketvirtadienį blokavo 
prezidento Roh Moo-Hyun 45 
mlrd. JAV dolerių vertės planą 
perkelti šalies sostinę iš Seoul ir 
nurodė, kad toks žingsnis prieš
tarauja konstitucijai. Tai skau
dus smūgis prezidentui, kuris 
sostinės perkėlimą iš pergrūsto 
Seoul į dvi kaimo apygardas ša
lies centriniame regione buvo 
padaręs pagrindine 2002 metų 
rinkimų kampanijos tema. Roh 
Moo-Hyun teigia, kad sostinės 
perkėlimas leistų tolygiai plėto
ti trečiąją Azijos ekonomiką. 
Oponentai sako, kad prezidento 
planas prastai apgalvotas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Po visą dieną trukusio teis

mo posėdžio se ržan tas Ivan 
,,Chip" Frederick trečiadienį 
prisipažino žeminęs sulaikytuo
sius irakiečius liūdnai pagarsė
jusiame Abu Ghraib kalėjime. 
Teismo metu seržantas ramiai 
vardijo visus fizinio bei psicho
loginio smurto būdus, kuriuos 
jis ir jo draugai naudojo prieš 
sulaikytuosius. I. Frederick yra 
kol kas aukščiausio rango tei
siamasis šioje kalinių kankini
mo byloje. Jei jis bus nuteistas 
už nusikaltimus, tarp kurių mi
nimas pareigos neat l ik imas , 
blogas elgesys su kaliniais bei jų 
žeminimas, I. Frederick gali bū
ti nuteistas kalėti iki 11 metų . 

KITU ŽVILGSNIU 
V y t a u t a s V. Landsbergis (kino režisierius} 

DRAUGAS, 2004 m. spalio 22 d., penk tad ien i s 5 

Garsiojoje kyšininkavimo byloje pritruko {rodymų 
Atkelta iš 1 ps l . 
nutraukė prieš pat pasibaigiant 
antrajam rinkimų ratui. Pas 
mus visuomet taip būna: iš pra
džių viskas užverda ir suputoja, 
o po to į nieką pavirsta", teigė 
Seimo iiberaldemokratas Hen
rikas Žukauskas. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, anksčiau piktinę
sis Seimo sprendimu neleisti 
kyšininkavimu įtartų parla
mentarų patraukti baudžiamo
jon atsakomybėn, dabartinį pro
kuratūros sprendimą komenta
vo santūriai. 

„Teisė nėra tikėjimas, tai 

yra argumentų kalba", sakė Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas, paklaustas, ar tikėjosi, 
kad bus panaikinti įtarimai Sei
mo nariams dėl kyšininkavimo. 

A Paulauskas atsisakė ko
mentuoti , kodėl prokuratūra 
ikiteisminį tyrimą nut raukė 
Seimo rinkimų antrojo rato iš
vakarėse. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus teigia, kad bylos įro
do, jog teisėsaugininkai politi
kavo ir, prezidento nuomone, 
apkaltino parlamentarus kyši
ninkavimu „tikriausiai" neturė
dami įrodymų. 

„Turbūt ta ip pasi tvir t ina 
vienas dalykas, kad prieš tai ži
nybos, kurios iškėlė tą klausimą 
ir apkaltino, lyg ir turėjo įro
dymų tiems nusikalt imams tir
ti, iš tikrųjų tikriausiai jų netu
rėjo. 

Pasitvirtino dar kartą, kad 
mes turim peržiūrėti savo siste
mą ir kalbėti viešumoje su to
kiais kalt inimais ir įtarinėji
mais tiktai tada, kada mes tu
rime tam pagrindo. Šiandien 
apgailėtinai atrodo, kad to pa
grindo nebuvo", pareiškė prezi
dentas pridurdamas, kad STT 
vadovo klausimas yra aiškus. 

Policija tiria melagingą pranešimą kandidatės motinai 
Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 

— Druskininkų policija pradėjo 
ikiteisminį tyrimą dėl melagin
go pranešimo Seimo narės kon
servatorės Irenos Degutienės 
motinai. 

Tai ketvirtadienį sakė pati 
I. Degutienė, informavusi polici
ją apie jos motiną sukrėtusį 
skambutį. 

Trečiadienį popiet parla

mentarės motinai paskambinu
si nenustatytos tapatybės mo
teris pranešė, esą I. Degutienė 
yra priešmirtinės būklės. 

Anksčiau širdies operaciją 
patyrusi I. Degutienės motina 
vėliau prisiskambino dukrai į 
Vilnių ir įsitikino, jog ji sveika. 

„Negaliu suvokti sveiku 
protu, jog galima taip niekšiš
kai elgtis. Man daromas psicho

loginis spaudimas dėl to, kad aš 
dalyvauju Seimo rinkimuose"* 
sakė Naujamiesčio vienmanda
tėje rinkimų apygardoje kandi
datuojanti Seimo narė. 

Naujamiesčio vienmandatė
je rinkimų apygardoje su I. De
gutiene konkuruoja liberalcen-
tristas Algirdas Gricius. 

I. Degutienė teigė neįtarian
ti savo konkurento. 

Lietuvoje — mažiausiai 79 milijonieriai 
Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 

— Valstybinės mokesčių inspek
cijos (VMI) duomenimis, pernai 
mažiausiai 79 šalies piliečiai 
pagal sukauptą turtą ar gautas 
pajamas galėjo pelnytai vadin
tis milijonieriais. 

Specialistai teigia, kad šaly
je, kur šeštadalis asmenų gyve
na žemiau skurdo ribos, ne visi 

milijonieriai skuba deklaruoti 
savo turtą, ketvirtadienį rašo 
dienraštis „Lietuvos žinios". 

Valstybinės mokesčių ins
pekcijos (VMI) duomenimis, iš 
šiemet pateiktų 345.500 pajamų 
deklaracijų 24 gyventojai nuro
dė pernai gavę daugiau kaip mi
lijoną litų pajamų, nors beveik 
pusė šalies darbuotojų oficialiai 

gauna tik minimalų atlyginimą. 
79 šalies gyventojai nurodė 

pernai turėję turfo daugiau nei 
už milijoną litų. 

..Milijonierių daugėja labai 
sparčiai turint galvoje, kad Lie
tuva laisvosios rinkos sąlygomis 
gyvuoja dar palyginti t rumpą 
laiką", sakė socialinių mokslų 
daktaras Romas Lazutka. 

APIE PASITIKĖJIMĄ 
Ar ve r t a pasit ikėti part i

jomis , žiniasklaida, Bažnyčia, 
krepšiniu, žmona, vaikais? Patį 
pasitikėjimo terminą dažniau
siai m u m s perša politikai, kurie 
nori, kad ja is būtų kuo labiau 
pas i t i k ima — ta rs i kokiais 
dievais, nors jie viso labo dul
kės, kaip, beje, ir mes visi kiti... 
Dieviškos dulkės — pridurčiau, 
pačios nuostabiausios kosminės 
du lkės . Pasi t ikėj imo terminą 
ta ip pa t perša save reklamuo
jan t i žiniasklaida, taip pat Baž
nyčia. Ir ta ip , norom nenorom, 
p a t s „pasit ikėjimo" te rminas 
t ampa įvairių masinės sąmonės 
manipul iac i jų bei r inkiminių 
technologijų sudedamąja dalimi. 

Pačiame žodyje „pasitikėti" 
nėra nieko negatyvaus, jis susi
jęs su žodžiu „tikėti, tikėtis", 
taigi a tspindi tam tikrą norą, 
iliuziją, kad būtų, ar bus gerai. 
Tačiau „pasit ikėjimas ki tais" 
pastarojo meto Lietuvos gyve
nime vis labiau įgyja liguistą 
re iškmę — tars i tai būtų „nepa
sit ikėjimo savimi" sinonimas. 
Pasi t ikiu parti ja, nes nepasiti
kiu savim, savo darbo rezulta
tais , pasi t ikiu Bažnyčia, nes ne
pasit ikiu savo dieviška prigim
tim, lemtim ir savo gerų darbų 
vaisiais; pasit ikiu žiniasklaida, 
nes pa ts nebemoku analizuoti ir 
i n t e rp re tuo t i įvykių... Ir t.t. 
Taigi š iais atvejais pasitikėji
mas a t sp ind i j au problema-
tiškesnį nesavarankiškos psi
chikos aspektą. Jeigu į šį reiš
kinį pažvelgtume psichoanali-
t i ška i , t a i supras tume , kad 
pasit ikėjimas, kaip ir meilė — 
prasideda nuos savęs. Neveltui 
psichologas teigia, kad žmogus, 
kuris save myli, savim rūpinasi, 
pr iž iūr i savo kūną ir sielą, 
neleidžia sau susiteršti negra
žiais darbais ir mintimis — tik 
t a s žmogus gali tikrai mylėti 
k i tus . 

Tas pa ts ir su pasitikėjimu 
— jei tu pasitinki savimi, tai tu 
pasitiki ir kitais — ar tai būtų 
Viktoras Uspaskichas, ar Algir
das Brazauskas , ar Andrius 
Kubilius. Tiksliau —jie niekaip 
negali ryškiau įtakoti, pakeisti 
ar nulemti savimi pasitikinčio 
žmogaus gyvenimo eigos. O tų 
žmonių, kurie yra priklausomi 
nuo aplinkybių, nuo savo kom
pleksų, neišprusimo, kurie lin
kę visas savo bėdas permesti 
kokiam nors atpirkimo ožiui — 
jų gyvenimai yra išties priklau
somi nuo politikų, žmonių, 
krepšinio ir visų kitų astro
loginių aplinkybių. 

Tačiau ir „atpirkimo ožio" 

sąvoka tėra tik didelė, naivi 
iliuzija, nes gamtoje egzistuoja 
tam tikri fizikos dėsniai. Pvz., 
— jokia partija, joks preziden
tas nepadarys mano gyvenimo 
geresniu, jei aš ir toliau vogsiu, 
meluosiu, ištvirkausiu, pavydė
siu. Ar gali Viktoras Uspas
kichas, tarkim, įtakoti procesus 
Lietuvoje, kad žmonės mažiau 
gertų, žudytųsi ir labiau mylėtų 
vienas kitą? Gal ir gali, bet tik 
asmeniniu pavyzdžiu, o ne įsta
tymais ar vadovavimu vyriau
sybei... 

Asmeninis doras gyvenimas 
— kas tai ir kaip tai atpažinti? 
Jei Viktoras, kaip vienam bul
variniam laikrašty teigia Rūta 
Grinevičiūtė, išties yra jai siū
lęs seksualinio pobūdžio paslau
gas, tai doro gyvenimo pavyz
džiu jis kol kas dar gal ir ne
labai galėtų būti, tačiau links
mo, betarpiško gyvenimo — 
kodėl gi ne... Tai irgi vertybė — 
džiaugtis gyvenimu toje koky
bėje, kurią pats esi pasiekęs. 
Bent j au tai tikrai yra pozity
viau už susiraukusį, nelaimingo 
politiko-bambeklio būvį, kuris, 
pats būdamas nelaimingas, 
stengiasi žūtbūt ir visus kitus 
to zyzimo išmokyti. 

Taigi — nepriklausomai 
nuo rezultatų, šie Seimo rinki
mai yra Lietuvai labai reikš
mingi, nes dar yra likusios 
kelios partijos, kurios, deja, turi 
žmonių pasitikėjimą. Kai jos 
laimės rinkimus ir žmonių iliu
zijos, kad kas nors kitas išspręs 
jų problemas, subliūkš, tada 
žmonės nustos pasitikėti parti
jomis, Bažnyčia, žiniasklaida, 
nusispjaus ir ims rūpintis, kaip 
čia kuo greičiau pradėti pasi
tikėti savimi, savo gražiomis 
mintimis ir kilniais darbais... 

Norėčiau rašinį pabaigti 
taip: vienas žymiausių filosofų 
Konfucijus, kuris ypatingai 
rūpinosi valstybės valdininko 
dora, teigė, kad dorą ugdyti 
labai padeda gera muzika ir 
gera poezija. Perfrazuojant 
pagrindinę rašinio mintį, gali
ma būtų teigti, kad geriausia 
būtų pasitikėti gera poezija ir 
gera muzika, ji atves į pa
sitikėjimą savimi, į laimės ir 
pi lnatvės pojūtį. Juk vienas 
žaviausių pastarojo meto poli
tikos momentų buvo tada, kai 
Jul ius Sabatauskas Seimo mo
terims skaitė savo meilės lyri
ką. O jeigu dar Č. Juršėnas flei
ta pagrotų, o V. Uspaskichas 
jam tyliai pritartų klavesinu, 
manau — iš šviesa, ir tiesa jų 
žodžius lydėtų... 

SCENOS ALCHEMIKUI L. TRUIKIU! BUTŲ 
SUĖJĘ 100 METŲ 

Kaune spalio 8 d. prasidėjo 
žinomo lietuvių scenografo bei 
pedagogo Liudo Truikio (1904-
1987) 100-ųjų gimimo metinių 
minėjimo renginiai. Nacionali
niame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje penktadienį įvyko 
moksl inė konferencija, pava
k a r e buvo a t idaryta paroda 
„Scenos alchemikas". 

Parodoje, be L. Truikio 
sukur tų dekoracijų eskizų, taip 
pa t pr is ta tyta jo tapyba, sakra
linės dailės kūriniai, plakatai 
bei i l ius t ruotos knygos, L. 
Truikio sukauptos Rytų meno 
kolekcijos fragmentai. 

Maestro kūrybos užkulisius 
atvėrė bei aristokratiškos meni
ninko namų aplinkos aurą leido 
pajusti Lietuvos fotomenininkų 
Rimanto Dichavičiaus, Romual
do Rakausko bei Arūno Baltėno 
nuo t ra ikų galerija. Prieš ta i 
muziejuje buvo rodomi filmai 
apie L. Truikį. Ekspozicija veiks 
iki kitų metų sausio 16 dienos. 

Spalio 11-ąją L. Truikio 
jubiliejui skir ta paroda „Scenos 
a lchemikas" at idaryta ir Vil
niuje, Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejuje. Joje buvo 

rodomi L. Truikio scenografijos 
darbai operos pastatymams. O 
spalio 30-ąją Lietuvos nacio
nal iniame operos ir baleto 
teatre bus parodyta G. Verdi 
opera „Don Karlas" su L. Trui
kio scenografija. 

L. Truikys išgarsėjo kur
damas dramos bei operos spek
taklių scenovaizdžius, kuriuose 
novatoriškai sprendė jį dominu
sios menų sintezės problemas. 
J i s originaliai siejo senųjų civi
lizacijų. Vakarų Europos bei 
lietuvių liaudies meno motyvus. 
Pirmą kartą tarptautinio pri
pažinimo jis susilaukė dar 1937 
m. - tarptautinėje parodoje 
Paryžiuje gavo diplomą už A. 
Račiūno operos „Trys talisma
nai", kuri buvo pastatyta Vals
tybės teatre Kaune, maketą. L. 
Truikys taip pat kūrė akvarele 
ir paliko nemažai įdomių impre
sionistinių peizažų. 

Dailininkas gimė 1904 m. 
spalio 10 d. Pagilaičių kaime, 
netoli Platelių, Plungės rajone, 
mokėsi Telšių gimnazijoje, dailę 
studijavo Kauno meno mokyk
loje, vėliau studijavo Berlyne ir 
Paryžiuje. Dailės srityje jis 

A t A 
ANTANAS KURAS 

Mirė 2004 m. spalio 21 d., sulaukęs 84 metų. 
Gimė 1919 m. lapkričio 14 d. Kaune. Amerikoje 

išgyveno 43 metus, Čikagoje ir Oak Park. 
Nuliūdę liko: žmona Eva, sūnus Antanas ir Romual

das, dukterėčios ir sūnėnai Kanadoje ir Lietuvoje. 
A.a. Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Laidotuvės privačios. 

Liūdint i šeima 

Af A 
JULIJA VALIUKAITIS 

GUŽAUSKAITĖ 
Mirė 2004 m. birželio 16 d., sulaukus 82 metų. 
Gimė Raseiniuose, gyveno Čikagoje, vėliau Center-

ville, MA. 
Nuliūdę liko duktė Irene Keane, anūkė Nicole Keane 

ir proanūkė Beatricie Rose Scollan; brolis Kazys Gu-
žauskas, Kaune. 

Prašom pasimelsti už a.a. Julijos sielą. 

Kolegai, idėjos draugui, tauriam lietuviui 

A t A 
Dr. VYTAUTUI MAJAUSKUI 

mirus, jo žmonai VANDAI, dukroms, sūnums ir 
jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 
jungiamės maldose. 

Danutė ir Vytautas Bieliauskai 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

PETRAS NAVICKAS 
Užgeso akys, nutilo lūpos 
Raminusios ir guodusios mane, 
Sustojo plakusi širdis. 
Tu išėjai į šaltą kapą, 
Apklotą lapais ir sidabriniais ašarų lašais... 

Dvejų metų mirties prisiminimui, šv. Mišios už a.a. 
Petrą bus aukojamos 2004 m. spalio 24 d., sekmadienį 
10:30 v. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 
spalio 25 d. ir 27 d. 7 v. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Šiais metais spalio mėn. bus laikomos šv. Mišios Už
ventyje, Lietuvoje ir Gregorinės Mišios Pranciškonų Misi-
jonierių koplyčioje. , 

Maloniai prašau visus, kurie pažinojo a.a. Petrą prisi
minti jį savo maldose. 

L iūdin t i d r a u g ė Elena Aniulis 

UTENOJE PAŠVENTINTI VARPAI 
Rugsėjo 19 d. Utenoje 

pašventinti keturi prel. Ger
hardo Lange iš Vokietijos at
vežti varpai. J ų vertė — apie 
160,000 Lt. Prelatas jau yra 
padovanojęs šešis varpus Telšių 
katedrai, keturis — Plungės, 
keturis — Panevėžio Švč. Trejy
bės, vieną varpą — Kaltinėnų 
bažnyčioms. Ateinančiais me
tais j is yra numatęs dovanoti 

dirbti pradėjo 1931-1932 m., 
studijuodamas Kauno meno 
mokykloje. Tuo laikotarpiu jis 
kurdavo savaitines Valstybės 
teatro afišas. Vėliau dirbo 
Šiaulių dramos teatro daili
ninku, po to kūrė scenografijas 
tarpukario Kauno valstybi
niame teatre. 

1941-1949 m. L. Truikys 
dirbo Kauno taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institute. 
Jis - .vienas iš instituto Dailio
sios tekstilės katedros organiza
torių, jos vedėjas, dėstytojas, 
docentas. 1947-1948 metais L. 
Truikys buvo Lietuvos operos ir 
baleto teatro vyriausiasis dai
lininkas. 1953-1959 metais 
dėstė Kauno vidurinėje dailės 

varpus Klaipėdos Taikos Ka
ralienės ir Mažeikių bažny
čioms. Už nuopelnus miestui 
prel. G. Lange yra tapęs Plun
gės, Telšių, Akmenės garbės 
piliečiu. Rugsėjo 18 d. prelatas 
drauge su vyskupu Jonu 
Kaunecku Panevėžio Švč. 
Trejybės bažnyčioje aukojo šv. 
Mišias. 

BŽ 

mokykloje, dirbo Lietuvos vals
tybinio dailės instituto Kauno 
skyriuje. 1979 m. jam suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio meno 
veikėjo vardas. 1980 m. -
Lietuvos valstybinė premija. 

Kaune (E. Fryko, g. 14) 
veikia L. Truikio ir jo žmonos, 
operos solistės Marijonos Ra
kauskaitės (1892-1975) memo
rialinis muziejus Sutuoktinių 
bute įrengtame muziejuje rodo
mi asmeniniai šeimininkų daik
tai, eksponuojamos L. Truikio 
akvarelės, tapyba, scenografijos 
ir kostiumų eskizai, rankraš
čiai, dailininko sukauptos Rytų 
meno ir lietuvių liaudies skulp
tūrų kolekcijos 

(Elta) 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ČIKAGOS LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

TĖVELIŲ SUSIRINKIMAS 
KUNIGAS VYTAS MEMENĄS, 
gyvenantis Riverside, IL, esan
tis DF garbės nariu, Draugo 
fondui rudens vajaus metu at
siuntė 200 dol. Iš viso jo įnašai 
sudaro 1200 dol. sumą. Nuo
širdžiai dėkojame. 

DANGUOLĖ KVIKLYTĖ, gyve
nanti Chicago, IL, tėvelio a.a. 
Broniaus Kviklio a tmin imui 
ats iuntė 100 dol. Labai ačiū. 

VĖLINIŲ IŠKILMĖS Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse vyks 
sekmadienį, spalio 31 d. Prie 
šiose kapinėse esančio Steigėjų 
paminklo 12 v.p.p. vyks t rum
pos religinės ir pasaulietinės 
pamaldos . Visi mūsų tau tos 
mirusieji bus prisiminti dva
sininko malda , pasauliečio 
visuomenininko žodžiu, Vėlinių 
žvakės uždegimu, vainiko visų 
dalyvių v a r d u padėjimu, ir 
k a r t u g iedama giesme bei 
Tautos h imnu. Iškilmes daug 
metų ruoš ia Bendruomenės 
pasauliečių komitetas ir Kapų 
savininkų draugija, garbės sar
gyboje su vėliavomis dalyvau
jant uniformuotiems šauliams 
ir ramovėnams. Visi kviečiami 
da lyvaut i šiose mirusiųjų 
pagerbimo iškilmėse ir po jų 
aplankyti čia pat Šv. Kazimiero 
kapinėse palaidotus art imuo
sius, d raugus ir lietuvių tautos 
nusipelniusius asmenis. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
kuopa n r . 3 šauk ia nar ių 
susirinkimą, kuris įvyks lap
kričio 6 dieną, šeštadienį, 3 
v.p.p., Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

LIETUVIŲ OPEROS 
vajaus baigiamasis 

metinio 
pokylis 

vyks lapkričio 20 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre. Šio renginio 
vadovas Jurg is Vidžiūnas prašo 
visus, kur i e dar negrąžino 
loterijos šaknelių, kuo skubiau 
tai padaryt i , nes pokylio metu 
bus i š t r auk tos laimingųjų 
pavardės. J i s taip pat kviečia ir 
šiais metais nepraleisti šio šau
naus pokylio, jo aukšto lygio 
koncertinės programos, puikios 
vakar ienės ir smagių šokių, 
grojant G. Jukniui ir A. Pi-
libaičiui. Vietas bei stalus pra
šome užsisakyti telefonu 773-
767-5609, kviesti J . Vidžiūną. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ ZARASiŠ-
KIŲ klubo metinis susirinkimas 
įvyks spalio 28 d., ketvirta
dienį, 1 v.p.p. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Visų narių daly
vavimas būtinas. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ FUTBOLO 
klubo „Ljtuanica" 54-asis 
sezonas bus pažymėtas t ra
diciniame pokylyje spalio 30 d., 
PLC didžiojoje salėje, Lemon-
te. Užsisakyti vietas būtina iš 
anksto tel. 708-532-7526, kvies
ti Ann Marie Jurai t is . 

LIETUVOS DUKTERŲ šiemet 
ruoš iami . p i e tūs -vakar ienė 
vyks, spalio 24 d. 3 v.p.p. 
Jaun imo centro didžiojoje salė
je. Bus meninė programa, lai
mėjimai. Užsisakyti vietas ga
lima adresu: 2735 W. 71 St., 
arba tel. 773-925-3211 Name
liuose, kuriuose budima nuo 
antradienio iki šeštadienio, 10 
v.r. - 2 v.p.p. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

LAPKRIČIO 7 D, SEKMADIENĮ 
1-3 v.p.p. Balzeko lietuvių 
ku l tū ros muziejus kviečia 
vaikus, tėvelius ir senelius į 
lietuviškų kalėdinių atvirukų 
kūr imo užsiėmimą. Profesio
nalios dailininkės Rasa Ibians-
kienė ir Virginija Morrison 
pažadins jūsų kūrybingumą ir 
padės sukurti meniškus kalė
dinius atvirukus iš įvairiausių 
medžiagų. Atsineškite nuo
t raukų, džiovintų gėlių, klevo 
lapų ir žalumynų, klijus, 
žirkles Mes pasirūpisime po
pieriumi, akvarelėmis ir kitais 
rf ikmenimis Registruotis tele

fonu 773-582-6500, kviesti Ritą 
Janz. 

PASKAITĄ APIE SPAUDOS 
atgavimo kultūrinę ir istorinę 
reikšmę lietuvių tautai skaitys 
prof. dr. Giedrius Subačius lap
kričio 3 d. 2 v.p.p. University of 
Illinois, Stevenson Hali, 
Institute For Humanities salė
je . Kviečiami dalyvauti visi 
besidomintys šia tema. 

ROBERT DŪDA IR GINGER 
HOUGHTON, Lietuvos vaikų 
globos būrelio „Saulutė" rytinio 
JAV pakraščio atstovai, atvyks
ta į Čikagą. Sekmadienį, spalio 
24 d., 12:30 v.p.p. (po 11 v.r. 
Šv.Mišių) PLC „Bočių menėje" 
jie skaitys pranešimą apie savo 
labdaringą veiklą Lietuvoje. 
Pasakojimas bus pailiustruotas 
epidiaskopu. „Saulu tė" nuo
širdžiai kviečia visus dalyvau
ti, parodyti amerikiečiams, kad 
įvertiname jų prasmingas pas
tangas. Bus kavutė ir užkan
džiai, įėjimas nemokamas. 

CICERO ŠV. ANTANO parapijo
je spalio 24 d„ sekmadienį, tuoj 
po 9 v.r. šv. Mišių parapijos 
salėje susir inksime maloniai 
pabendrauti rudens užbaigimo 
pietuose. Vėl a te ina žiema, 
parapijos pas ta tų šildymas 
daug kainuoja, todėl šio 
renginio visas pelnas bus skir
tas parapijos iždui. Cicero LB 
valdyba nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti ne tik parapijiečius. 
Džiugiai pasi t iks ime visus 
svečius. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
Gimimo parapijoje, esančioje 
6900 S. Wash tenaw Ave., 
Chicago, nuo lapkričio 1 d. 
keičiamas rytinių Mišių anglų 
kalba laikas. Mišios bus auko
jamos 8:30 v.r. 

LAPKRITIS - MALDOS už miru
siuosius mėnuo. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijoje, esančioje 
PLC 14911 - 127th St., Lemont, 
lapkritį pradedame šv. Mišių 
devyndienį už mirusiuosius. 

KIEKVIENĄ SPALIO MĖN. sek
madienį Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčios vestibiu
lyje, PLC 14911 - 127th St., 
Lemont, po šv. Mišių vyks 
BALF-o vajaus rinkliava. Bū
kime dosnūs. 

„Čikagos lituanistinė mo
kykla — mūsų vaikų mokykla. 
Jūs, tėveliai, galite ją sukurti 
kokią norite: kas neveikia — 
keiskime, kas nepatinka — to
bulinkime". 

Spalio 9-oji — šventinė 
diena Čikagos lituanistinėje 
mokykloje — tradicinė mokyk
loje fotografavimosi diena. Šią 
dieną susirenka visų skyrių ir 
klasių mokiniai, apsirengę tau
tiniais drabužiais. Kiekvienais 
metais mokyklos kolektyvo nuo
traukos papildo archyvą, jos 
rikiuojasi lituanistinės mokyk
los koridoriuje: keičiasi veidai, 
auga vaikai, tik niekuomet ne
sikeičia ta pati fotografavimosi 
vieta — Jaunimo, centro pas
tatas, kolonos, laiptai ir durys į 
mokyklą. Mokykla yra plačiai 
atvėrusi duris ir tėveliams, 
kurie kasmet kviečiami į tėvų 
susirinkimus. 

Tą pačią dieną įvyko Či
kagos lituanistines mokyklos 
tėvų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo direktorė Jūra tė 
Dovilienė, direktorės pavaduo
toja Laima Apanavičienė, tėvų 
komiteto pirmininkė Dovilė 
Ruscitti, iždininkas Albertas 
Kerelis, tėvų komiteto nariai 
Mindaugas Bielskus, Rasa Tre
čiokienė, Dana Klovienė, Rena
ta Kancleris, Neringa Alekso
ms , Kristina Petraitienė ir 
tėveliai. 

Tėvų komiteto pirmininkė 
D. Ruscitti padėkojo 2003— 
2004 mokslo metų tėvų komite
tui už padarytą didžiulį darbą: 
„Šeštadieniais mes susirenka
me todėl, kad mūsų vaikai 
mokytųsi lietuviškoje mokyklo
je. Kuo daugiau tėvų susiburs, 
tuo bus daugiau galvų planams 
kurti ir rankų darbams dirbti", 
pabrėžė Dovilė. Smagu, kad 
dauguma tėvų komiteto narių 
pasiliko dirbti ir šiais 2004— 
2005 m. Buvo pasveikintos dar 
penkios mamos, kurios sutiko 
prisidėti prie tėvų komiteto 
veiklos. Pirmininkė pasi
džiaugė, kad mokykla išsiplėtė, 
mokiniai mokosi gerai su
tvarkytose naujose vienuolyno 

patalpose. Dovilė padėkojo 
tėveliams, kurie mažai turėda
mi laisvo laiko, kasdieną sun
kiai dirbdami, vis tik rado laiko, 
susibūrė ir įrengė klases Jė
zuitų patalpose, ir taip sutaupė 
mokyklos lėšas. Tokio dėmesio 
ir pagalbos iš tėvelių mokyka 
dar niekada nebuvo sulaukusi! 

Buvo pabrėžta, kad mokyk
la išsilaiko iš tėvelių už mokslą 
mokamų pinigų ir gauna svar
bią kasmetinę paramą iš 
pagrindinio rėmėjo — Lietuvių 
fondo. Tėveliai buvo kviečiami 
aktyviau dalyvauti mokyklos 
veikloje: dalintis savo talentu, 
padėti telkiant lėšas, kad 
mokykla galėtų ruošti įvaires
nes programas, įdomesnius 
renginius, pasikviestų svečių. 

Mokyklos direktorė Jūra tė 
Dovilienė padėkojo tėveliams, 
kad veža vaikus į šeštadieninę 
mokyklą. Svarbiausia, kad 
vaikai čia atsirastų, kad kuo 
daugiau vaikų ateitų į lituanis
tinę mokyklą. J i priminė, kad 
su vaikais kalbėtųsi lietuviškai 
ir prašė tėvelių padėti savo 
vaikams išlaikyti nesudarkytą 
lietuvių kalbą. 

Direktorės pavaduotoja L. 
Apanavičienė pranešė, kad šiuo 
metu mokyklą lanko 295 mo
kiniai. Mokykloje yra 20 klasių. 
Didžiausi — 1 ir 2 skyriai; 
mažiausias — 10. Mokykloje 
dirba 50 mokytojų, padėjėjų ir 
administracijos darbotojų. 
Pavaduotoja L. Apanavičienė 
padėkojo tėveliams, kurie 
vaikus užregistruoja iš anksto 
— pavasarį- Tai palengvina 
mokyklos atidarymo ir regis
tracijos dienos darbą. J i ypač 
džiaugėsi 2003—2004 mokslo 
metų abiturientais: Živile Ba-
daraite, Luką Šaparnyte ir 
Tomu Mačiuliu, kurie baigę 
mokyklą, paprašė pasilikti ir 
dirbti mokykloje. Pavaduotoja 
įsitikinusi, kad šie jaunuoliai ir 
toliau liks dirbti lietuvybės 
labui. 

Lietuvių publicistas J. 
Grinius rašė: „Nepakanka tik 
kalbėti apie gėrį, svarbu save 
liudyti gerais darbais". Mokyk-

Priekyje sėdi tėvų komiteto pirmininke Dovilė Rucitti. 

los vadovybė, tėvų komitetas 
dar kar tą dėkoja tėveliams, 
padėjusiems vasaros metu 
įrengti klases Jėzuitų patal
pose. Štai šie tėveliai — mūsų 
mokyklos pasididžiavimas: To
mas Klova, Asta ir Rytis 
Alčauskai, Audrius Baliuta-
vičius, Antanas Česnauskas, 
Aidas Černevičius, Vladas 
Zakarauskas, Sigitas Lėliukas, 
Jūra tė Dovilienė, Indre Barta-
šiūnienė, Kris t ina ir Jonas 
Petraičiai, Indrė ir Edvinas 
Skeberdžiai, Darius Raudys, 
Mindaugas Keturakis , Dovilė 
Ruscitti, P ranas Ringis, Vid
mantas Briaukus, Mindaugas 
Vaškys, Egidijus Kancleris, 
Ričardas Jakubauskas, Darius 
Gadeikis, Rolandas Kundrotas, 
Rasa Ibianskienė, Neringa 
Aleksonis, Mindaugas Bielskus, 

SPALIO 23 IR 24 DIENOMIS 
Čikagos priemiesčių senelių 
namai ruošia pensininkams 
atvirų durų dienas. Daugeliui 
lietuvių artimiausi yra seselių 
prižiūrimi Alvernia Manor 
senelių namai, esantys 13950 
Main St., Lemont, tel. 847-816-
6644. 

POEZIJOS VAKARAS „Pavasaris 
rudenį", skirtas laureatei poe
tei Eglei Juodvalkei, įvyks 2004 
m. lapkričio 12 dieną, penkta
dienį, 1 v.p.p. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Vakarą 
rengia Lietuvių rašytojų 
draugija. 

LAPKRIČIO 14 D., SEKMA
DIENĮ, 12:30 v.p.p. PLC didžio
joje salėje įvyks madų paroda 
„Rudens simfonija 2004". 
Pietūs - Aldonos Šoliūnienės, 
muzika - A. Andriekaus, paro
dos rengėjos - Vida Kosmonienė 
ir Vida Girdvainienė. Norintys 
užsisakyti vietas arba stalus, 
skambinkite telefonu Žibutei 
630-257-0153 arba Elzytei 630-
257-8617. 

ČIKAGOS GEN. T. DAUKANTO 
jūrų šaulių tradicinė „Rudens 
puota" įvyks lapkričio 20 d. 
Šaulių namuose. 

• Amerikos l ietuvių radijas, 
vad. Anatolijus Siutas — 

kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 773-
847-4903, adresas 4459 S 

Franrisco, Chicago, IL 60632. 

Reda Blekys, Rasa ir Tomas 
Trečiokai, Albertas Kerelis. 
Ačiū Jums. 

Tėvų susirinkimo pabaigoje 
vienas iš tėvelių — Tomas 
Klova — papasakojo su kokiu 
entuziazmu visi dirbo: „Darbo 
organizavimo pradžia nebuvo 
lengva. Davė tėvelių sąrašus, 
kurie siūlė pagalbą įrengiant 
patalpas, pradėjome po truputį 
organizuoti, skambinti. Ma
niau, kad niekas nesusirinks, 
bet įsiterpė tėvų komiteto na
riai, pradėjo žmonės rinktis ir 
rinktis. Visi susirinkome, pa
siskirstėme darbais, kas ką 
moka. Ėjo vyrai, kurie dirbo tą 
darbą, jį išmanė, nes yra staty
bininkai. Dirbo ir ne staty
bininkai. Beje, atskubėjo į 
pagalbą ir tie entuziastai, kurie 
neturi nieko bendro su Čikagos 

lituanistine mokykla. Darbas 
vyko labai sklandžiai ir sma
giai. Dar ir Olimpines krepšinio 
varžybas pasižiūrėjome, kai 
lietuviai žaidė pusfinalyje su 
italais. Gerai, kad pralaimėjo, o 
tai būtumėme išvertę ir t a s 
sienas, kurių versti nereikėjo. 
Kai pabaigėme darbus, buvau 
nustebęs, kad mūsų buvo tiek 
daug, kai pasižiūrėjau į są
rašus, suskaičiavome apie dvi
dešimt vyrų! Amerikoje viskas 
yra materialu, todėl labai svar
bu padaryti darbą ir iš širdies, 
savo dvasiai, kad pačiam būtų 
gerai, žinoma, ir dėl vaikų 
gerovės. Po darbo visi jautėmės 
laimingi, tai nereiškė, kad 
didžiuojiesi prieš kažką, bet 
didžiuojiesi prieš save". 

I n d r ė B a r t a š i ū n i e n ė 

Dalis susirinkusių tėvelių. 

Tėveliai sutvarkė Jėzuitų patalpas: (pirma eilė iš kairės į dešinė) Tomas 
Trečiokas, Edvinas Skeberdis; (antra eilė iš kairės į dešine) Mindaugas 
Keturakis, Vidmantas Briaukus, Darius Gadeikis, Tomas Klova, Darius 
Raudys, Pranas Ringys. Ričardas Jakubauskas. Padėjėjų komandoje trūk
sta: Jono Petraičio, Aido Čemevičiaus, Egidijaus Kanclerio. 

KĄ RENKASI LIETUVOS ĮMONĖS? 
Penktadienį, spalio 22d., 7 v.v., Jaunimo centro kavinėje jvyks 

politinė diskusija ir naujo kontraversiškiausio dokumentinio filmo apie 
populistinės Darbo partijos vadovą Viktorą Uspaskichą "Viktoras. 
Geras vaizdelis" premjera (autorius Audrius Lelkaitis). 

Atvirą forumą - diskusiją pradės ALTV laidų vedėjas Arvydas 
Reneckis, dalyvauja "Akiračių" redaktorius Zenonas Rekašius. 
Kviečiame visus j atvirą diskusiją apie filmą ir šiandien aktualius 
Lietuvos politikos klausimus. Bus §alima pasivaišinti kava, vynu ir 
pyragaičiais, o įkaitę prelegentai galės atsigaivinti šaltu alumi. 
Renginys bus filmuojamas. 

Kviečia: Amerikos lietuvių TV. 

Uja Bereznickas 
Čikagos 

lituanistinėje 
mokykloje 

Uja Bereznickas - vienas žymiausių 
dabartinių Lietuvos animacijos 
re; _>ierių ir dailininkų, taip pat jau 
gerai žinomas pasaulyje, jos sukur
tas animacinis filmukas „Bermudų 
žiedas" 1988 m. pelnė pagrindinį 
prizą Tarptautiniame sportiniu 
filmų festivalyje Baiboa. Ispanijoje, 
ir specialųjį prizą tarptautiniame 
animacinių filmų festivalyje „Krok-
89", Kijeve, Ukrainoje. Visiems 
lietuviams gerai žinomas ir daug 
šiltų jausmu sukeliantis filmukas 
„Baubas" 1987 m. gavo pagrindini 
prizą !X Tarptautiniame festivalyje 
Portugalijoje. Buvo apdovanoti I. 
Berezntcko filmukai „Atsargiai! 
Vaikai!" (1990 m.), „Regbis" (1993), 
„Senelis ir senelė" (1999) ir daugelis 
kitų. Šį rudenį Uja Bereznickas 
aplankė ČLM vaikus. 

„Draugo" tafo 


