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Čikagos jaunimas 
išvyksta \ Lietuvą. 
Teniso varžybos. 

2psl. 

.Atsiprašymo galia. Kas 
perkirs Gordijaus 
mazgą? Atjaunėjo 
Lietuvos Krikščionių 
demokratų partija. 

3psl. 

Su idealizmo ugnele 
į Lietuvos atgimimą. 
Kapinių šventė 
Bitėnuose. Pagerbti 
Žemaitijos laisvės 
kovotojai. 

4 psl. 

Apie konkursą 
„Lietuvos keliu* 

5 psl. 

„Meilė trims 
apelsinams" sugrįžta į 
Čikagą. Kultūrinis 
Santaros-Šviesos 
savaitgalis. ALTas 
jungiasi \ l i teratūrinio 
paminklo atidengimo 
iškilmes. 

6 psl. 
Sportas 

Naujausios 
žinios 
L 

* Ats is ta tydinęs ūk io mi
n i s t r a s traukkasi ir iš Seimo. 

• Lietuva i r Latvi ja ben-
dr.<d;irhiaus kovoje su finan
siniais nusikaltimais. 

Val iutu santykis 
1 USD — 2.858 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Viktoras U ichas atsistatydina 

* Trečią pe rga lę iš eilės 
E u r o p o s t a u r i ų l a imė to jų 
t a u r ė s kval i f ikac in iame (B 
grupės) šešių komandų turny
re Bulgarijoje iškovojo Lietuvos 
beisbolo vicečempione Kauno 
„Lituanica". Trečiadienį lietu
viai 13:4 nugalėjo trečią nesėk
mę iš eilės patyrusius ,,Iberia 
2003" (Gruzija) komandos beis-
bolininkus. 

* Kauno lengvosios atle
t ikos čempionate naują Lie
tuvos moterų šuolių su kar
t imi rekordą pasiekė Edita 
Grigelionytė, įveikusi 3.85 m 
aukštį. Ankstesnis jai priklau
sęs šiose rungties rekordas bu
vo 3.71 m. 

* Ketvir tą ją p e r g a l ę 
penkta jame Moldovos sosti
nė je vyks t anč ių E u r o p o s 
moterų šachmatų p i rmeny
b ių ture iškovojo Viktorija 
Čmilytė. Trečiadienį baltosio
mis figūromis žaidusi Lietuvos 
atstovė nugalėjo Maja Lominei-
švili iš Gruzijos ir, surinkusi 4 
taškus iš 5 galimų, pakilo į tre
čiąją vietą. 

* Šeštą perga lę devinto
se JAV WNBA p i rmenyb ių 
reguliar iojo sezono rungty
nėse iškovojo bei į antrąją vie
tą pakilo Indiana „Fever" ko
manda su Jurgita Štreimikytė-
Virbickiene. Trečiadienį na
muose „Fever" krepšininkės po 
pratęsimo 84:79 nugalėjo Det-
roit „Shock" komandą. Lietu
vos krepšininkė nugalėtojoms 
per 5 žaidimo minutės taškų 
nepelnė. Ji prametė vienintelį 
dvitaškį, kartą suklydo bei du
kart prasižengė. 

V. Uspaskichas ūkio ministro poste išbuvo vos pusmetį. 
Mykolo Ambrazo I ELTA t nuotr. 

V i l n i u s , birželio 16 d. 
(ELTA) — Turtingiausiu Lietu
vos politiku t i tuluojamas ūkio 
ministras Viktoras Uspaskichas 
šiame poste išsilaikė lygiai pusę 

metų ir vieną dieną. Ketvirta
dienį Vyriausiajai tarnybinės 
etikos komisijai (VTEK) pripa
žinus, jog jis supainiojo viešuo
sius ir privačius interesus, mi

nistras paskelbė atsistatydi
nantis. Apie tai pranešė Seimo 
Darbo partijos frakcijos seniū
nė Loreta Graužinienė. 

,,Ūkio minis t ras priėmė 
sprendimą trauktis. Jis nesu
tinka su Vyriausiosios tarnybi
nės etikos komisijos (VTEK) iš
vadomis ir jas apskųs teisminiu 
keliu, tačiau padarys tai pasi
keitus jo statusui", teigė parla
mentarė. 

Pasak jos, V. Uspaskichas 
netrukus turėtų atsiųsti atsis
tatydinimo pareiškimą. L. 
Graužinienės teigimu, atsista
tydinimo priežasčių ministras 
jai nekomentavo. 

Šiuo metu Darbo partijos 
vadovas V. Uspaskichas vieši 
Rusijoje. Kada jis grįš į Lietuvą, 
frakcijos seniūnė teigė nežinan-
ti. 

Anot parlamentarės, Darbo 
partijos prezidiumas ir Seimo 
frakcija svarstys, ar sieks išlai
kyti ūkio ministro postą. Pa
klausta apie koalicijos ateitį, L. 
Graužinienė teigė, jog šis klau
simas bus sprendžiamas grįžus 
partijos vadovui. 

VTEK svarstant V. Uspas-
kicho veiksmus už jam nepa
lankų sprendimą balsavo keturi 
komisijos nariai, prieš — 1. 

Komisija nusprendė, kad 
ūkio ministras pažeidė Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymą, 
aptardamas su Rusijos pareigū
nais Lietuvos didmeninės pre
kybos centro Maskvoje reikalus. 

Komisija nustatė, kad ūkio 
ministras V. Uspaskichas, turė
damas privačių verslo interesų 
be Vyriausybės pritarimo, taip 
pat be Vilniaus miesto savival
dybės bei lėšas į centro kūrimą 
j au investavusios bendrovės 
„Eksimeta" sutikimo, ėmėsi 
įgyvendinti bendros įmonės ir 
bendro verslo sukūrimo Mask
voje planą, p šio tikslo įgyvendi
nimui pasinaudojo savo, kaip 
ministro pareigomis bei galio
mis ir šiais savo veiksmais pa
žeidė Viešųjų ir privačių inte
resų derinimo valstybinėje tar
nyboje įstatymo 11 ir 13 straips
nių reikalavimus. 

Kitu atveju komisija nu
sprendė, kad ūkio ministras V. 
Uspaskichas, kaip buvęs Lietu
vos verslo darbdavių konfedera
cijos prezidentas, į verslo infor
macijos centrų valdymą, kurių 
dalininkė yra Ckio ministerija, 
į t raukiant susijusias verslo 
struktūras neišvengė viešųjų ir 
privačių interesų konflikto ir 
pažeidė Viešųjų ir privačių inte
resų derinimo valstybinėje tar
nyboje 3 straipsnio reikalavi
mus nešališkai, sąžiningai ir 
tinkamai atlikti tarnybines pa
reigas bei vengti interesų kon
flikto. 

V. Uspaskichas yra anks
čiau vadovavęs LVDK. Dalis 
šios konfederacijos narių tapo 
Darbo partijos steigėjais. 

Dėl trečiojo prašymo ištirti, 
ar kontraversijon patekusį V. 
L'spaskichą Nukelta į 5 ps l . 

Abejonių dėl dipsorm 
klastotės beveik ne l iko 

A. Z u o k o veik lą t i r i a n t i komisija apžiurėjo Šiaurės miestelį 
V i l n i u s , birželio 16 d. 

(ELTA) — Vilniaus mero Artū
ro Zuoko ir jo vadovaujamos sa
vivaldybės darbuotojų galimą 
interesų konfliktą tirianti Sei
mo laikinoji komisija dalyvavo 
išvažiuojamajame posėdyje. 
Per jį par lamentara i aplankė 
tr is privačioms bendrovėms 
priklausančius objektus, kurių 
privatizavimo aplinkybes sukė
lė abejonių. 

Kaip sakė komisijos pirmi
ninkė Loreta Graužinienė, ko
misija apsilankė Vilniaus Šiau
rės miestelyje, ku r apžiūrėti 
griaunami pastatai , miesteliui 
pr ik lausančiame Vismaliukų 
poligone ir žemės sklype, kuria
me buvo pasta tyta „Siemens" 
arena, priklausanti su „Rubi-
con group" susijusiai įmonei. 

„Posėdžio t ikslas yra susi
pažinti su tuo, apie ką komisi
jos nariai kalba per posėdžius. 
Viską pamačius savo akimis, 
galima bus priimti objektyves
nius sprendimus" , sakė L. 
Graužinienė. 

Laikinosios komisijos pir
mininkės pavaduotojas parla
mentaras Vytautas Galvonas, 
kuris anksčiau yra buvęs Šiau
rės miestelio direktorius, į išvy
ką pasiėmė fotoaparatą, kuriuo 
užfiksavo komisiją dominan-

A. Zuoko veiksmus tiriančios komisijos nariai atvyksta į Šiaurės miestelį. 

čius objektus. 
Anot V. Galvono, Šiaurės 

miestelyje yra griaunami du 
Kultūros vertybių apsaugos de
par tamento saugoti pasta ta i 
(23-as ir 24-as). „Jie buvo pasta
tyti iš dviejų šimtų metų senu
mo plytų. Jos, nugriovus pasta

tus, buvo parduotos pusvelčiui", 
sakė V. Galvonas. Anot jo, vietoj 
pastatų turėtų atsirasti gyvena
mieji namai. „Ploto jiems Šiau
rės miestelyje labai trūksta, to
dėl tikėtina, kad ten gali būti 
daromi pažeidimai", sakė V. 
Galvonas. 

„Durnių laivu" domėsis kalbininkai ar literatai 
V i l n i u s , birželio 16 d. 

(BNS) — Byloje dėl garsaus ne
priklausomos Lietuvos veikėjo 
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio 
galimo apšmeižimo rašytojo Vy
tau to Petkevičiaus knygoje 
„Durnių laivas" klausimų gali 
sulaukti kalbos a r l i teratūros ži
novai. 

Šią bylą nagrinėjantis Vil
niaus miesto 1-asis apylinkės 
teismas ketvirtadienį valstybės 
kaltinimą palaikančiam Gene
ralinės prokuratūros prokurorui 
pavedė suformuluoti gal imus 
klausimus žinovams, jei jiems 
tektų nustat inėt i knygos žanrą. 

Teismas dar galutinai nėra 
nusprendęs, a r skirs ekspertizę. 
Jo sprendimas turė tų paaiškėti 

artimiausiuose posėdžiuose. 
Nuo nustatyto knygos žanro 

tikriausiai priklausytų kaltina
mojo likimas byloje. 

Keturis knygoje „Durnių 
laivas" paskelbtus teiginius V. 
Landsbergio-Žemkalnio vaikai 
įvertino kaip šmeižikiškus, ma
nydami, kad knygos autorius 
sąmoningai šmeižia jų tėvą. že
mina jo vardą, daro didelę mo
ral inę žalą šmeižiamojo vai
kams ir jų šeimų nariams. 

Nukentėjusiuoju pripažin
tas V. Landsbergio-Žemkalnio 
sūnus europarlamentaras Vy
tau tas Landsbergis nepatikliai 
vertina galimą ekspertizę. 

„Dabar norima pasislėpti už 
žanro", sakė jis. 

Proceso dalyviams ėmus 
kalbėti apie Lietuvos rašytojų 
sąjungą kaip ekspertizės atlikė
ją. V. Petkevičius ir jo advokatai 
pareiškė, kad Lietuvos rašytojų 
sąjunga negali būti objektyvi, 
nes ji jau yra išsakiusi savo nei
giamą poziciją. 

Lietuvos rašytojų sąjungos 
valdyba už kontroversiškai ver
tinamą, tačiau labai populiaria 
tapusią knygą V. Petkevičių yra 
griežtai pasmerkusi. 

Posėdyje ketvirtadienį teis
mas apklausė liudytoją Ignali
nos gyventoją 83 metų Veroniką 
Varnienę. 

Ji teismui papasakojo, kad 
1940-ųjų metų rugpjūtį suimtas 
prieš lenkus už Vilniaus kraštą 

Vilnius, birželio 16 d. 
(BNS) — Kėdainių rajono teis
me rastas dokumentas, įrodan
tis, kad ūkio ministras, Darbo 
partijos vadovas Viktoras Us
paskichas yra baigęs techniku
mą, o ne aukštąją mokyklą Ru
sijoje. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
ketvirtadieni rašo, kad po šio 
radinio galima neabejoti, kad V. 
Uspaskicho aukštojo mokslo 
diplomas, neva 1993 m. įgytas 
Maskvos G. Plechanov akade
mijoje — klastotė, o politiko kal
bos apie studijas Rusijoje — me
las. 

Dienraščio teigimu, tikrasis 
niinistro išsilavinimas — spe
cialusis vidurinis. „Lietuvos ry
tas" aptiko, jog 1995-ųjų doku
mentai, bylojantys apie būtent 
tokį niinistro išsuavinimą, sau
gomi Kėdainių rajono apylinkės 
teismo archyve. 

1995 metų sausio 10-ąją 
baudžiamojoje byloje kaip nu
kentėjusįjį V. Uspaskichą ap
klausė Kėdainių prokuratūros 

Valdo Kopūsto fELTAi nuotr 

Laikinoji komisija apžiūrėjo 
sklypą, esantį tarp Ozo, Kalva
rijų ir Kareivių gatvių, kuriame 
buvo pastatyta arena. Buvo nu
statyta, kad daugiau nei 60 hek
tarų sklype yra per 10 hektarų 
valstybinio miško, kurio negali
ma buvo skirti privatininkams. 

kovojęs partizanas Petras Šiau
dinis jai prasitarė, esą jį ir kitus 
jo draugus NKVD išdavė žmo
gus, pavarde Žemkalnis. Esą 
tas Žemkalnis buvo pasižymėjęs 
žmogus, architektas. Ar suimtas 
partizanas jai tada pasakė ir iš
daviko vardą, liudytoja teigė ne
atsimenanti. 

Tais metais 17-a metų turė
jusi liudytoja kartu su motina 
buvo atėjusios į Utenos kalėji
mą, kur NKVD laikė suimtus 
partizanus, tarp jų ir Konstantą 
Bukauską — V. Varnienės tėvą. 

Žmona ir dukra jo nepama
tė, tačiau į pasimatymą atėjęs 
sumuštas P. Šiaudinis merginai 
pasakė išdaviko pavardę ir pa-
tarėją įsiminti ateičiai. 

vyriausiasis prokuroras Vytau
tas Bučius. 

Anot „Lietuvos ryto", ap
klausos protokole, surašytame 
iš V. Uspaskicho žodžių, aiškiai 
užfiksuota, jog šio asmens iš
silavinimas yra „spec. viduri
nis". 

Protokolą yra pasirašęs 
pats apklaustas is . Duomenų 
teisingumą šiame dokumente V. 
Uspaskichas patvirtina ne tik 
parašu, bet ir savo ranka po 
protokolo tekstu parašytu saki
niu, kad viskas surašyta teisin
gai. 

1995 m. Kėdainių teismas 
iškėlė ir išnagrinėjo baudžia
mąją bylą greitojo reagavimo 
rinktinės „Aras" viršiloms Ri
čardui Veličkai ir Aleksejui Jod-
kai. Pareigūnai buvo apkaltinti 
tarnybinių įgaliojimų viršijimu. 
Jie 1994 m. spalio 22-osios nak
tį sumušė tuometį „Vikondos" 
prezidentą V. Uspaskichą ir jo 
vairuotoją Audangą Sasnauską. 

įvykis kilo tuomet, kai 
„Vikondos" Nuke l t a \ 5 psl . 

Generalinė prokuratūra paneigė 
kaltinimus A. Kubiliui 

Vilnius, birželio 16 d. 
(BNS) — Generalinė prokura
tūra, siekdama pateikti visuo
menei objektyvią informaciją, 
kategoriškai paneigia pastarųjų 
dienų žiniasklaidos ir kai kurių 
politikų samprotavimus apie 
„Rubicon group" vadinamosios 
juodosios buhalterijos elektroni
nėse laikmenose vis randamus 
naujus įrašus ir dabar „atras
tas" santrumpos „Kubil." įvai
rias formas. 

Pastaruoju metu Seime ir 
nesutarimų purtomos Tėvynės 
sąjungos gretose klaidžioja nau
ji duomenys iš įmonių grupės 
„Rubicon group" , juodosios bu
halterijos", rašo „Lietuvos ry
tas". Dienraščio duomenimis, iš 
kompiuterio paimtose lentelėse 
užfiksuota, jog asmuo, šios bu
halterijos įrašuose vadinamas 
„A. Kubil. Koncerv." bei „Kubi
las koncerv." 2002 m. per keletą 
kartų iš „Rubicon group" esą 
galėjo gauti daugiau nei 
150,000 litų, dolerių arba eurų 
„buhalterijoje" valiuta neįvar
dyta. 

Ikiteisminį tyrimą atlikę 
prokurorai patvirtina, kad iš 
„Rubicon group" kompiuterio 
paimti Juodosios buhalterijos" 
elektroniniai įrašai, kurie pri
jungti prie baudžiamosios bylos, 
jokiame tyrimo etape nebuvo 
taisomi, juose naujos informaci
jos neatsirado. Visi duomenys, 
kurie sudaro ikiteisminio tyri
mo medžiagą, yra Generalinėje 

prokuratūroje ir jie gali būti pa
viešinami tik prokuroro leidi
mu. 

„Prokurorai negali nuolat 
paneiginėti kai kuriems leidi
niams a r televizijos laidoms 
naudinga spekuliacijų. O as
muo, kuris mano, kad yra tokių 
spekuliacijų apšmeižtas, gali 
save apginti teisme privataus 
kaltinimo tvarka", rašoma pro
kuratūros pranešime. 

Ketvirtadienį Seimo opozi
cinė Tėvynės sąjungos frakcija, 
neigdama su „Rubicon group" 
, juodąja buhalterija" susijusius 
įtarimus partijos pirmininkui, 
opozicijos vadovui Andriui Ku
biliui, nutarė kreiptis į Genera
linę prokuratūrą. 

„Andrius Kubilius tikrai 
nėra paėmęs jokių pinigų ir jo
kių ryšių su 'Rubicon group' nė
ra turėjęs", sakė frakcijos se
niūnė Irena Degutienė. 

Pasak jos, frakcija nutarė 
kreiptis į Generalinę prokura
tūrą, siekdama išsiaiškinti, ar 
.juodojoje buhalterijoje", kur 
skelbiamos naujos pavardės, 
yra minimas nors vienas Tėvy
nės sąjungos narys. „Taip pat 
norime atsakymo dėl keliamų 
įtarimų mūsų partijos pirminin
kui A. Kubiliui", sakė I. Degu
tienė. 

Anot jos, galų gale turi būti 
viskas išsiaiškinta, nes šian
dien „mes abejojame, jūs abejo
jate, o baisiausia — yra klaidi
nama visa visuomenė". 

Gimnazijos stadione — masinė 
kapavietė 

Panevėžys, birželio 16 d. 
(ELTA) — Panevėžio Juozo Bal
čikonio gimnazijos stadione 
pradėję Pirmojo pasaulinio ka
ro vokiečių karių kapų kasinė
jimus. Karaliaus Mindaugo mo
torizuoto pėstininkų bataliono 
kariai rado paminklų detalių ir 
kryžių pamatų. 

Kasinėjimams vadovaujan
čio Kultūros paveldo akademi
jos direktoriaus Albino Kunce
vičiaus teigimu. Pirmojo pasau
linio karo palaikų ekshumavi
mo darbai iki šiol nevykdyti nė 
vienoje Europos šalyje, todėl vi
siems tenka didžiulė atsakomy
bė ir laukia kruopštus mažiau
siai du mėnesius truksiantis 
darbas. 

Trečiadienį mokyklos sta
dione, kasinėjant Pirmojo pa
saulinio karo karių masinio lai-

Pirmieji atkasti palaikai 
Gintaro Lukotovi^iau* (..Pan^vptio 

>«*; nuotr 

ba! 

dojimo vietoje, buvo atkasti pir
mieji palaikai Archeologai kol 
kas negali nuspėti, kiek iš viso 
karių ten gali būti palaidota 

http://WWW.DRAUGAS.C


A 9 9PHV rželio 17 d., p e n k t a d i e n i s 

AI ^ .^JT- "' 

I I f AUSKAS VIEŠĖJO 
LIETUVOJE 

Kauno krepšinio mokykla 
sulaukė garbingo svečio. Joje 
apsilankė NBA klubo Cleveland 
„Cavaliers" vidurio puolėjas 
Žydrūnas Ilgauskas. Šis buvęs 
kaunietis trumpai viešėjęs savo 
gimtinėje, neseniai atšventė 
savo 30-ąjį gimtadienį. Krep
šininką lydėjo žmona Dženifer 
bei tėtis Mečislovas Ilgauskas. 

Žydrūnas — buvęs Kauno 
krepšinio mokyklos auklėtinis, 
todėl nusprendė jai padėti 
materialiai. Finansinės pagal
bos aspektus NBA žvaigždė 
aptarė su krepšinio mokyklos 
direktoriumi Algiu Pušinaičiu 
ir pavaduotoju Virginijumi 
Jankausku. 

Birželio 12 d. Ž. Ilgauskas 
su žmona Dženifer jau išskrido į 
Paryžių, iš ten po kelių dienų 
Lamanšo sąsiauriu keliaus į 
Londoną. 

Vizito pabaigoje Ž. Ilgaus
kas atsakė į „Kauno dienos" 
klausimus, kurių kelis su 
atsakymais čia pateikiame. 

— Koks Jūsų vizito į 
krepšinio mokyklą tikslas? 
Nutarėte ją paremti? 

— Norėjau aplankyti mo
kyklą, kurioje seniai nebuvau. 
Be to, nutariau padėti finan
siškai, kad ją būtų galima sure
montuoti. Konkrečių detalių 
nenoriu minėti, bet bandysiu 
padėti, nes esu kilęs iš Kauno, 
šioje mokykloje išmokau žaisti 
krepšinį. 

— Ar žengdamas mokyklos 
koridoriais pajutote šiokį tokį 
jaudulį? 

— Buvo t ruput į keistas 
jausmas, nes ilgai čia nesilan
kiau. Jutau ir nostalgiją. Žmona 
šioje mokykloje nėra buvusi, 
visas istorijas tik iš manęs gir
dėjusi. Gaila, kad šiandien (šeš
tadienį — red.) prastokas oras, 
negalėjome truputį ilgiau pasi
vaikščioti. Vis dėlto labai 
smagu čia sugrįžti, nes liko 
daug gerų prisiminimų. 

E. Š. 

MARTYNAS ANDRIUŠKEVIČIUS 
IR MINDAUGAS KATELYNAS 

ČIKAGOJE 
Du Lietuvos krepšininkai, 

Andriuškevičius ir Katelynas, 
dalyvavo praėjusią savaitę 
Čikagoje įvykusiose kandidatų į 
NBA naujokų biržas peržiūroje. 
4 dienas daugiau negu 60 
krepšininkų iš įvairių JAV 
miestų, o taip pat ir užsienio 
valstybių rodė savo sugebė
jimus NBA klubų atstovams. 

Reikia pažymėti, jog jauna
sis Andriuškevičius, kuris metų 

pradžioje buvo gana gerai verti
namas, šioje peržiūroje pasirodė 
blankiai ir vargu ar pateks į 
pirmąjį dešimtuką. Amerikoje 
studijavęs Katelynas, didelių 
galimybių ne turėdamas būti 
pašauktas p i rmame rate, 
krepšinio žinovų ta rpe gana 
gerai užsirekomendavo ir, kaip 
atrodo, turi vilčių būti pašauk
tas antrame rate. 

E. Š. 

ŠALFASS praneša 

TENISO VARŽYBOS 
CLEVELAND, O H 

2005 m. Š. Amerikos "Lie
tuvių lauko teniso pirmenybės 
ir 5-asis Cleveland LSK „Žaibo" 
kviestinis lauko teniso turnyras 
įvyks 2005 m. rugpjūčio 20-21 
d., Euclid Memorial Park, East 
222nd Street, prie Milton Drive, 
Euclid. Ohio. Iš greitkelio 1-90 
pasukti East 222nd St., išva
žiavimas (Exit 183), ir važiuoti į 
šiaurę apie vieną mylią, tada 
pasukti Milton Dr. gatve į ry
tus. Lietaus atveju, varžybos 
vyks Club Ultimate (River-
view), 34650 Melinz Pkvvy., 
Eastlake, Ohio. 

P r o g r a m a : vienetai — vy
rų (neriboto amžiaus), moterų 
(neriboto amžiaus), vyrų sen
jorų (45-64 metų), vyrų vete
ranu '65 m. ir vyresnių) ir jau
nių bei mergaičių (18 m. ir 
jaunesnių). Dvejetai — vyrų, 
moterų ir mišrūs (amžius nerib
otas). Klasifikacija pagal 
žaidėjo amžių 2005 m. rugpjūčio 
20 d. Programa gali būti pra
plėsta ar suglausta, atsižvel
giant į žaidėjų skaičių bei 
amžių. 

I šanks t inė dalyvių regis
traci ja — iki rugpjūčio 6 d 
imtinai, šiuo adresu: Algis 
Gudėnas, 104 East 199th St., 
Euclid, OH 44119 Tel. 216-481-
0465 Faksas: 216-481-6064. 
E-mail linrik@adelphia.net 

P a p i l d o m a s r y š y s : Euge

n i j u s Krikščiūnas, ŠALFASS 
lauko teniso vadovas, 105 
Anndale Dr., Willowdale, Ont. 
M2N 2X3, Canada. Tel. 416-
225-4585. E-mail: 

dkrik3@rogers.com 
Dalyvių skaičius neapribo

tas visose klasėse. Kiekvienas 
žaidėjas gali dalyvauti ne dau
giau kaip 3-se rungtyse. 

Starto mokes t i s yra 15 
dol. suaugusiems ir 7 dol. jau
niams, nepaisant, keliose rung
tyse žaidėjas dalyvautų, jei 
sumokamas — iš anksto arba 
20 dol. suaugusiems ir 10 dol. 
jauniams, jei sumokamas var
žybų dieną. Čekis rašomas: 
LAC Žaibas. Dėl vidaus aikš
čių būtų papildomas mokestis. 

Varžybų forma bus nustaty
ta, atsižvelgiant į išankstinės 
registracijos duomenis. Dalyvių 
registracija bus pri imama ir 
varžybų dieną. Dalyvauti kvie
čiami visi lietuvių kilmės žaidė
jai. Platesnes informacijas gau
na sporto klubai bei kai kurie 
žaidėjai. Suineresuoti , prašo
mi kreiptis į A. Gudėną ar 
E. Krikščiūną. Priklausomybė 
ŠALFASS-gai yra privalom. 

Šias varžybas vykdo 
ŠALFASS Lauko teniso komite
tas ir Cleveland „Žaibas". 

LSK „Žaibas" 
ŠALFASS Lauko teniso 

komitetas 

ASK „Lituanica" jaunių A klasės krepšinio komanda, trečius metus iš eilės laimėjusi Šiaurės Amerikos 
Lietuvių sporto žaidynes, Detroit, MI. I eil. iš kairės: Algytis Kasputis, Paulius Ambutas, Jokūbas 
Vodicka; II eil.: Tauras Skripkauskas, Kęstutis Ambutas (treneris), Alex Shimko, Tomas Ambutas, 
Mantas Stankevičius, Vytas Karalius, fcd Kuprys, Tomas Vodicka, Alan Vodicka (treneris). 

// LITUANIKOS" FUTBOLININKAI PRALAIMĖJO 
Birželio 12 d. „Lituanica" 

žaidė priešpaskutines futbolo 
pirmenybių rungtynes; kurios 
vyko išvykoje — Lake Villa, 
tolimoje Illinois valstijos šiaurė
je. Ten buvo žaidžiama prieš 
serbų komandą, kuriai, deja, 
turėjo pralaimėti rezultatu 3:1, 
nepaisant, kad mūsiškiai gerai 
priešinosi ir turėjo daug progų 
rezultatą pakreipti savo pusėn. 

Lietuviams antrame kėliny
je įvartį pasiekė Svajūnas 

Jablonskis, kuris išlygino rezul
tatą 1:1. Tokia pasekmė išliko 
beveik iki rungtynių pabaigos, 
kuomet 40-oje antro kėlinio 
minutėje varžovai įmušė antrą, 
o po to — tuoj pat ir trečią įvar
tį. Nepajėgė pasekmę sušvelnin
ti ir Viktoras Olšanskas pa
taikydamas į vartų stulpą iš 11 
metrų baudinio. 

Šį sekmadienį, „Lituanicai" 
dar reikia sužaisti paskutines 
rungtynes — kurios buvo atidė

tos. Tai susitikimas su „Polo-
nijos" komanda. Rungtynės 
įvyks prie Pasaulio lietuvių cen
tro, Lemonte. Varžovai pir
menybių lentelėje stovi 6-oje 
vietoje, o lietuviai — dar vis 
trečioje, nors kitos komandos 
yra sužaidusios mažiau rung
tynių, negu mūsiškiai. „Litua
nica" dabar turi 26 taškus iš 17 
susitikimų. 

E. Š. 

Europos karatė čempionė N. Artiomova 
nustebino pati save 

Pirmąjį Lietuvos karatė 
sportininkų aukso medalį 
Maltoje pasibaigusiame 16-aja-
me Europos tradicinio karatė 
čempionate birželio 5 d. iškovo
jusi 24 metų vilnietė Natalija 
Artiomova teigia nustebinusi 
pati save, nes prieš čempionatą 
patirta čiurnos t rauma neleido 
jai rungtyniauti savo stiliumi. 
Be čempionės titulo kumitė 
rungtyje, ji dar pelnė sidabrą 
fuku-go rungtyje, kurioje pa
kaitomis kovojama kumitė ir 
kata stiliais. 

„Man pačiai buvo staigme
na, kad nugalėjau. Visų pirma, 
tai lėmė, jog buvau labai stipri 
psichologiškai", — surengtoje 
konferencijoje sakė čempionė. 
Ji prisipažino, jog dėl ne iki 
galo išsigydytos traumos jai 
teko keisti kovos stilių, tačiau 
tai nustebino ir jos varžoves. 

„Karatė sporte viską lemia 
akimirkos — arba tu pasinau-
doji savo proga arba ja pasinau
dos tavo varžovas. Man šįkart 
pavyko, nes aš labiau norėjau 
to aukso medalio", — džiaugėsi 
atletė. Kumitė rungties finale ji 
įveikė j auną Italijos sporti
ninkę, kuri stokojo patirties. 

Trečiąjį lietuvių medalį 
pelnė 27 metų Giedrius Švet-
kauskas, kur is buvo trečias 
kumitė rungtyje. „Tikėjausi pir
mosios vietos, abu su Natalija 
vienas kitą tam nuteikinė-
jome", — sakė sportininkas, 
pralaimėjęs pusfinalyje. J is 
prisipažino, kad šiame čempio
nate jam pavyko įveikti svarbų 
psichologinį barjerą. „Šįkart 
buvau nusiteikęs laimėti, o ne 
likti sveikas, kaip būdavo 
anksčiau, nes sportuojant teko 
patirti rimtą veido traumą", — 
prisipažino Europos čempiona
to prizininkas. 

Iki šių metų Europos čem
pionatuose lietuviai buvo iško
voję vieną sidabro (N. Artiomo
va 2004 metais Skopjėje, ku
mitė rungtis) ir du bronzos (N. 
Artiomova ir G. Švetkauskas 
2003 metais Vilniuje, abu — 
kumitė rungtyje) medalius. 
Lietuvos tradicinio karatė aso
ciacijos (LTKA) prezidento 
Giedriaus Dranevičiaus teigi
mu, pasirodyta išties neblogai. 

Europos k a r a t e čempionė Nata l i ja Artiomova. 
M y k o l o A m b r a z o (E l ta ) nuot r . 

tačiau rezultatai galėjo būti dar 
geresni. 

„Pavyko išvengti vaikiškų 
klaidų, absurdiškų pralaimė
jimų. Be to, varžybų dienomis 
Maltoje buvo panašus oras, kaip 
Lietuvoje, todėl ir tai padėjo", — 
vardijo privalumus G. Drane-
vičius. Iš viso čempionate daly

vavo 250 sportininkų iš 22 
šalių. Kiti keturi Lietuvos atsto
vai pateko į geriausiųjų aštun
tukus, tačiau šalies rinktinė 
komandų kumitė rungtyje- su
klupo jau pirmajame rate 
aštuntfinalyje, nusileidusi ita
lams. 

(Elta) 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paš tu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktorė - D a n u t ė Bindokienė 

redakcija@draugas.org 
Administratorius - Vytas P a š k u s 

adminis trac i j a@draugas.org 
Moderatorius - k u n . Viktoras Rimšel i s 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija s t ra ipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: rast ine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

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

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EUGENE C. DECKER DOS, PXX 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ljetuvans sutvarkys dantis už poenamą kaną. 
Susrtannui Kabėti anojiskai arta Setuvškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

„DRAUGO" 
SKELBIMU SKYRIUS 
TEL 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www. iii i noispain .com 

EDMUNDAS VENAS, MX>., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago. IL S0638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ČIKAGOS JAUNIMAS — Į LIETUVĄ 
Net 8 Čikagos lietuvių jau

nimo komandos ne t rukus pa
kels sparnus ir keliaus rungty
niauti į Lietuvą. Tai Akade
minio sporto klubo „Lituanicos" 
jaunieji krepšinio entuziastai , o 
jų yra net 86, tuoj sės į lėktuvus 
kelionei į savo tėvų ar senelių 
kraštą. 

Čikagos jaunieji dalyvaus 7-
se Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse, kurios prasidės birželio 
30 dieną Vilniuje. O prieš tai 
jaunieji da r žada rungtyniauti 
Kaune ir Palangoje, pradedant 
birželio 22 d. Tada jie atvyks į 
Vilnių ir varžysis Pasaulio lie
tuvių sporto varžybose, kurios 
tęsis iki liepos 3 d. Po to jie tuoj 
pat grįš atgal į Čikagą. 

Iš viso iš Čikagos vyks net 
150 žmonių: be jaunųjų krep
šininkų, bus da r gana daug 

palydovų, tėvų ar senelių. Išvy
kos vadovas — dr. Donatas Si-
liūnas, kuris kar tu su savo šei
ma Čikagą jau apleido pirma
dienį, nes dar norėjo trumpai 
aplankyti ir Angliją. 

Linkime jauniesiems krep
šininkams ir jų palydovams ge
ros kloties kelionėje į Lietuvos 
žemę: 

Reikia pridėt i , kad šiose 
žaidynėse iš JAV yra užsiregis
travę 150 sportininkų, taigi či-
kagiečiai jose sudarys daugiau 
negu pusę. Iš Rusijos atvyksta 
— 156, Lenkijos — 119, Aus
tralijos — 50. Beje, dalis Aus
tralijos sportininkų skris per 
Čikagą ir juos čia matysime šį 
savaitgalį. Austraiiečiai norėtų 
turėti draugiškas rungtynes su 
Čikagos lietuviais. 

E. Š. 
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Detroit, MI, lietuvių telkinys 
nėra labai gausus, bet jame nuo
lat verda veikla: ruošiamos šven
tės, minėjimai, susibūrimai. 
Daug veiklos sukasi apie Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapiją ir jos 
Kultūros centrą, Southfield 
priemiestyje. Jono Urbono nuo
traukoje — Lietuvos Nepriklau
somybės šventės rengėjai ir sve
čiai. Iš kairės: JAV Kongreso 
nario Thaddeus McCotter štabo 
narys Andrius Anužis, Detroit LB 
apylinkės pirm. Raminta Vil
kienė, JAV LB Michigan apygar
dos pirm. Liuda Rugienienė, 
JAV Kongreso narys (Michigan) 
Inaddeus McCotter, LR garbės 
konsulas Michigan Jurgis Jur
gutis, Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. Ričardas Repšys. 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 17 d., penktadienis 

KAS PERKIRS GORDIjAUS MAZGĄ? 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Kad ir kaip skaudu, Rusijos 
Federacijos ambasadorius Lie
tuvoje Boris Cepov šių metų 
ankstyvą pavasarį sakė tiesą: 
„...ne šalis, o skandalų mėgėjų 
susibūrimo vieta..." Aš tik pri
durčiau: ne be Boris Cepov ša
lies pastangų. Tada piktinomės, 
tada negalėjome įsivaizduoti, 
kad po tokių nediplomatiškų 
žodžių diplomatas galėtų ilgiau 
pasilikti šalyje, kur „visi purvi
ni ir laimingi sėdi, kad neliko ne 
vieno švaraus". O jis, atrodo, nė 
negalvoja išvykti, vis dažniau 
matome jį televizorių ekranuo
se, net šalia aukščiausių mūsų 
politikų. Ir ko jam gėdytis, jei
gu mums patiems negėda rie
tis, pjautis visiems su visais! Ne 
be Maskvos pastangų... 

..Maskva viena ranka sukir
to rankomis su ūkio ministru, 
antra — pakišo laišką Vilniaus 
merui, trečia — siekia Mažeikių 
naftos, ketvirta — kelia dujų 
kainas". Pacitavau Permanen
tinės Animacijos agentūros ko
respondento Vytauto Jurkūno 
tekstą („Lietuvos rytas", 2005 
m. birželio 10 d.) Skandalų, 
rietenų Lietuvoje — nors ve
žimu vežk, tačiau politologai, 
politikos komentatoriai dabar 
retai juos sieja su Maskvos 
ranka arba rankomis, ne taip. 
kaip R. Pakso laikais. Maskvos 
rankų, žinoma, d a u g — ir ma
tomų, ir nematomų, tačiau jos 
būtų žymiai silpnesnės, jeigu 
ne mūsų pačių ilgi pirštai, dau
geliu atvejų išpuoselėti dar 
sovietmečiu, kai vogėme iš fab
rikų ir gamyklų, kolchozų ir 
tarybinių ūkių ir laikėme tai 
normaliu, savaime suprantamu 
dalyku, o jeigu kartais ir piktin-
davomės, tai tik dėl to, kad 
patys negalime prieiti prie ne
saugiai padėtų gėrybių. 

Vienas kolchozo pirminin
kas, didžiulio ir tais laikais pra
bangaus namo prie ežero savi
ninkas, aktyviai dalyvavęs At
gimimo judėjime, tame name 
man yra kalbėjęs: kiekvieną 
kolūkio pirmininką galima be 
teismo sodinti į kalėjimą, kaip 
daugiau ar mažiau apsivogusį, 
pažeidusi įstatymus. Ne tik kol
chozų pirmininkai tada gyveno 
ne pagal savo kišenę — visa so
vietinė nomenklatūra, kuri (li
kimo ironija!) šiandien tūkstan
ti kartų turtingesnė už tą ap
sukrų, o šiais laikais labai kuk
laus namelio savininką. 

Tada apsukrūs žmonės 
..kombinavo". ..švaistė valsty
bės lėšas" (vagių ir tada nebu
vo), o dabar jie ..painioja viešuo
sius ir privačius interesus". O 
dabar jie valdo Lietuvą, nebijo
dami jokios Maskvos rankos, 
negalvodami apie valstybę ir jos 
ateitį. Tad ar reikia stebėtis, 
kad Seimo vicepirmininkas A. 
Pekeliūnas viefei džiaugiasi, 
jog V. T'spaskichas apgavo Euro-
ps Sąjunga, savo įmonėms „su
kombinavęs" daugiau SAPARD 
lėšų, nei priklausė: „Lietuva 
turi džiaugtis, kad turi gudrių 
žmonių, kurie bando tokiais 
budais gauti kuo daugiau pi
nigų'. 

Dar mažiau reikia stebėtis, 
kad Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko visuomeninė padėjė

ja, etikos ir gamtos mokslų mo
kytoja, Ukmergės rajono Jaku-
tiškių pagrindinės mokyklos 
direktorė Nijolė Giedraitienė 
savo vyrui, mokyklos sargui 
Irmantui Giedraičiui priemokų 
pavidalu atseikėjo beveik 5,000 
litų, nors ši mokykla vienintelė 
rajone įsiskolinusi 14,000 litų 
darbo užmokesčiui sumokėti. 

Du nelygiaverčiai pavyz
džiai, suverti ant vieno viešųjų 
ir privačių interesų siūlo: „vals
tietis", „suvirintojas" ir kaimo 
mokyklos etikos mokytoja. Sei
mo pirmininko visuomeninė 
padėjėja, kaimo bendruomenės 
pirmininkė, Liberalų ir centro 
sąjungos Ukmergės rajono sky
riaus narė; milijonai ir vargani 
litukai, išmokėti ne pagal 
paskirtį... Visur kaip koks negy
domas vėžys išsikerojęs priva
tus interesas. Viešųjų, valsty
binių interesų kūne. 

Kuo tai baigsis? Šiandien 
dar negalima pasakyti, kuo 
baigsis prezidento anonimiškai 
įvardintas ūkio ministro ir mero 
konfliktas, kurį. kaip kokią 
ypatingą valstybės užduotį, 
narplioja nepopuliarusis vers
lininkų Seimas ir nepriklauso
ma bei su verslu susiliejusi ži-
niasklaida. tad dar sunkiau at
spėti, kada ims gerėti,.bloga 
atmosfera" „skandalų mėgėjų 
susibūrimo vietoje". Pasinaudo
jau Rusijos ambasadoriaus Lie
tuvoje epitetais, nors manau, 
kad šis ponas neturi moralinės 
teisės mus peikti jau vien dėl to, 
kad kol kas, mūsų atžvilgiu 
Rusija nėra geranoriška kai
mynė ir tvarkosi ji žymiai pras
čiau negu mes. 

Dviejų partijų vadai įklim
po būtent Maskvoje. „Kodėl 
Maskva? Kodėl ten toks intere
sas?. — vienoje televizijos dis
kusijų laidoje klausė 'Spaudos 
klubo* vedėjas A. Siauruse-
vičius. — Netikiu, kad tai daro
ma vadovaujantis miesto ir 
valstybės interesais". Mums. 
piliečiams, tai svarbiausia, o ne 
detalės: kuris politikas ką sakė. 
su kuo tarėsi, ką kam žadėjo. 
Tai komisijų, teisėsaugos rei
kalas. Mums reikia esmės, o ji. 
pasak Dariaus Kuolio, tokia: 
..Jeigu mes politiką paverčiame 
verslu ar klanų grumtynėmis. 
tai valstybei, piliečių laisvei, 
mūsų demokratijai iškyla rim
ta grėsmė". 

Ir tokios grėsmės akivaizdo
je antrą kartą prabilo preziden
tas Valdas Adamkus. Vieniems 
atrodė, kad po aiškių užuominų 
į konkrečius asmenis bent jau 
tie Maskvoje įklimpę politikai 
pagaliau bus sutramdyti, nu
stumti nuo politinės scenos: kiti 
prezidentą kaltino silpnumu ir 
neryžtingumu. „Veidas" ištyrė 
V. Adamkaus elgesį per visus 
didžiuosius skandalus nuo 1997 
m. Paaiškėjo, kad prezidentas 
principingai elgdavosi ir griežtą 
savo vertinimą išdėstydavo tik 
tuomet, kai susikompromituo
davo jam menkai pažįstami mi
nistrai, pareigūnai, arba kai 
pačios „prezidentūrėlės" nu
spręsdavo, jog tam tikrą asmenį 
metas „nuimti", ir į žinias-
klaidą išmesdavo „komproma-
tą". „Iš esmės prezidentas aiš
kų principingumą demonstruo
davo ne pačiais lemtingiausiais 

valstybei momentais (išimtimi, 
matyt, derėtų laikyti tik Ge
dimino Vagnoriaus atstatydi
nimą)" („Veidas". 2005 m. birže
lio 2 d., Nr. 22). 

Panašu, kad ir šį kartą pre
zidentas nepademonstravo aiš
kaus principingumo. Tokią min
tį perša jo žodžiai, pasakyti 
viešint Ispanijoje: „Daviau lai
ko pateikt man duomenis, noriu 
turėti atsakymą. Jeigu turėsiu 
atsakymą 'taip', bus mano veiks
mas, jeigu 'ne', neturiu pagrin
do toliau ką nors daryti. Turi 
būti visuomenei pateikti faktai, 
kuriais aš galėčiau remtis". 

Toks pasakymas greičiau
siai reiškia prezidento nenorą 
versti ministrą ir merą. „Vieša 
paslaptis, kad prezidento ko
manda jau tris savaites kas rytą 
savo pasitarimą pradėdavo ir 
pradeda hamletišku klausimu: 
„Ką daryti, kaip išlaviruoti, kuo 
baigtųsi rėmėjų V. Uspaskicho 
ir A. Zuoko atsižadėjimas ir 
pasmerkimas, o gal ieškoti 
netikėtos išeities, kuri niekam 
nebūtų skaudi ir patenkintų 
visuomenę" („Veidas" „įsipa
reigojimai prislėgė prezidentą". 
Gintaras Sarafinas. Jonė Ku
činskaitė ». 

O nemažai visuomenės da
liai jokie prezidento laukiami 
faktai nedaro įspūdžio. Visuo
mene politikams padorumo, mo
ralumo kartelę nuleidžia vis 

žemiau ir žemiau. Kas čia blogo, 
jeigu ūkio ministras V. Uspas-
kichas rūpinosi, kad Lietuvos 
didmeninės prekybos ir logis
tikos centrą Maskvoje steigtų jo 
šeimos įmonės? Apie tai laiki
najai Seimo komisijai ir žurna
listams kalbėjo: „Eskimeta" 
vadovas Raimondas Karpavi
čius, pats girdėjau, o V. Uspas
kicho gynėjai, Darbo partijos 
seniūnei ir komisijos pirmi
ninkei Loretai Graužinienei 
nepasirodė, kad jo versija verta 
dėmesio. Na ir kas, kad parla
mentaras A. Bosas galėjo už
sakyti uostamiesčio verslininko 
nužudymą, kad generalinis pro
kuroras Seimui šio gando nei 
paneigė, nei patvirtino! Darbo 
partija į tai nereagavo. 

Jeigu prezidentas atsi
trauks, nes, labai tikėtina, jam 
bus pasakyta „ne", politikams 
— verslininkas, verslininkams 
— politikams padorumo, mo
ralumo kartelės gali visai nelik
ti arba, kaip sakė istorikas An
tanas Kulakauskas, per ją nie
kas nešokinės, o peržengs arba 
ims landžioti pro apačią. Aukš
čiausiuose valdžios sluoksniuo
se visi susitepę, susipainioję, 
susipynę į painų, neatrišamą 
interesų mazgą, kurį profeso
rius Bronius Genzelis pavadino 
Gordijaus mazgu. Mazgą turi
me, neturime tiktai Aleksandro 
Makedoniečio. 

Lietuvos krikščion 
dar labiau 

2005 m. birželio 11d. vyku
sioje LKD rinkiminėje ataskai
tinėje konferencijoje bei po jos iš 
karto darbą pradėjusiai naujos 
sudėties partijos tarybai — ypač 
daug dėmesio skirta stiprėjan
čiam partijos jaunimui ir jo ini
ciatyvoms. 

Konferencijoje LKD JS pir
mininkas Mindaugas Lingė pri
statė ruošiamo dviračių žygio, 
skirto parlamentinės tradicijos 
kūrėjams pagerbti , projektą: 
taip bus paminimi Steigiamojo 
Seimo krikščionių demokratų 
frakcijos narių Vlado Jurgučio 
120-osios, Mykolo Krupavičiaus 
120-osios. Aleksandro Stulgins
kio 120-osios ir Antano Tumėno 
125-osios gimimo metinės. Žygį 
per Lietuvą šių asmenybių gy
venimo keliais planuojama pra
dėti liepos 29 d. J is tęstųsi iki 
rugpjūčio -13 d. ir finišuotų 
Vilniuje. 

LKD konferencijos delega
tams pris tatyta iniciatyva ir 
darbai dėl politinio jaunimo 
forumo kūrimo. Su šia iniciaty
va LKD jaunimas atviru laišku 
kreipėsi į LR prezidentą Valdą 
Adamkų, reaguodami į šalies 
vadovo metiniame pranešime 
iškeltą vieną iš 3 pagrindinių 
valstybės iššūkių: „politinio 
susvetimėjimo bei pilietinės ir 
politinės brandos stoką", bei 
pasiūlydami modelį, kaip šią 
problemą spręsti ilgalaikėmis 
priemonėmis. 

Naujojoje LKD Taryboje jau
nimui atstovaus 5 sekcijos nariai. 

Po konferencijos vykusiame 
LKD Tarybos posėdyje buvo 
renkama nauja partijos valdy
ba, kurioje trimis valdybos na
riais iš 12 tapo LKD Jaunimo 
sekcijos atstovai. 

vs demokratai — 
atjaunėjo 

Naujos sudėties valdyboje 
partijos atsakingojo sekreto
riaus ir vykdomojo biuro vadovo 
pareigas eis ligi šiol LKD biure 
kuravęs informacijos ir ryšių su 
visuomene klausimus 23 metų 
Mindaugas Lingė, kuris dar šių 
metų ankstyvą pavasarį organi
zavo plačiai nuskambėjusią bes
megenių lipdymo prie Seimo 
akciją, kuri pateko į Lietuvos 
rekordų knygą. 

Šiemet istorijos magistro 
laipsnį apsigynęs 26 metų Kęs
tutis Salickas, iki šiol LKD par
tijoje koordinavęs įvairius pro
jektus ir programas, naujoje 
LKD valdyboje kuruos jaunimo 
politikos reikalus. K. Salickas 
yra jaunimo asociacijos „Tabula 
rasa" pirmininkas. 

Tarptautinės politikos klau
simų kuratoriumi į partijos val
dybą nuo LKD Jaunimo sekcijos 
išrinktas fizikos instituto dok
torantas. 26 metų Paulius Sau
dargas. Anksčiau partijoje už 
tarptautinius reikalus buvo at
sakingas Pauliaus tėtis — Algir
das Saudargas, kuris šiuo metu 
eina ambasadoriaus pareigas 
prie Šventojo Sosto Vatikane. 

Viliamasi, kad atsinaujini
mas Lietuvos krikščionyse de
mokratuose suteiks partijos 
vykdomai politikai daugiau 
veržlumo, iniciatyvumo bei jau
natviško maksimalizmo. Jau
nimo atstovų kryptingas darbas 
su ilgametę partinio darbo 
patirtį turinčiais kolegomis tu
rėtų užtikrinti natūralios kartų 
kaitos pereinamumą bei atei
ties politinio potencialo ugdymą 
ir stiprinimą. Bendras naujai 
išrinktos LKD valdybos narių 
amžiaus vidurkis — 43 metai. 

P r a n e š i m a s 

DANUTE BINDOKIENE 

Atsiprašymo galia 

Š
iomis dienomis Anglijoje mirė 105 m. 
senukas, su savo žmona išgyvenęs 80 
metų. Sakoma, jog tai buvo ilgiausios ve

dybos mūsų planetoje. Kartą paklaustas išduoti 
to ilgo bendro gyvenimo paslaptį, t a rp kitko, 
pasakęs: „reikia dažnai sakyti atsiprašau"... 

Žodis atsiprašau turi ypatingą galią — jis 
užlygina daug sprūdžių ne tik šeimose, darbo
vietėse, bendro darbo baruose, bet ir su visai 
nepažįstamais žmonėmis Tačiau šį žodį dažnai 
ištariame lyg automatiškai, nesuteikdami j am 
deramos reikšmės. Pradedant buvusio šimt
mečio paskutiniais dešimtmečiais, atsiprašymo 
išreiškimas „įėjo į madą" ir daug platesniu mas
tu. Šv. Tėvas atsiprašė žydų tautos už amžių 
būvyje Bažnyčios rodytą netoleranciją; atsi
prašė tautų, kurios nukentėjo Kryžiaus karuo
se, ir už kitus nusižengimus. 

Vokietija atsiprašė už II pasaulinio karo 
metais padarytas skriaudas, ypač už nacių vyk
dytą žydų holokaustą. Prie pastarojo atsiprašy
mo yra prisidėjusi ir Lietuva, kai premjeras 
Brazauskas visos tautos vardu išreiškė atsi
prašymą už žydų tautybės žmonių pa t i r tas 
skriaudas vokiečių okupacijos metais. 

Atsižvelgiant į tuos atsiprašymus, Maskva 
taip pat spaudžiama ištarti nuolankų atsipra
šymo žodį už sovietų imperijos pada ry t a s 
skriaudas Rytų bei Vidurio Europoje, ypač 
tr ims Baltijos valstybėms, tapusioms slapto 
Stalino-Hitlerio suokalbio aukomis, kentėju
sias sovietų okupaciją bent pusšimtį metų. 
Tačiau Rusija, noriai pasisavinusi sovietijos 
palikimą, tai padaryti griežtai atsisako, todėl 
šios skriaudos žaizdos vis dar negyja. 

Atsiprašau — yra galingas žodis, nors jo 
galia — tik moralinė. Galbūt ir Lietuva, ka r tu 
su Latvija bei Estija, pas i tenkintų t ik iš 
Maskvos pareikštu okupacijos pripažinimu ir 
atsiprašymu, bet to vis dar nesulaukia. 

Amerika, nors nesulaukusi nei pustrečio 
šimto metų, taip pat savo praeityje turi tamsių 
ir kruvinų dėmių, kurios kar tas nuo karto išky
la viešumon, reikalaudamos paaiškinimo, atsi
lyginimo arba bent atsiprašymo. Viena jų yra 

susieta su juodųjų vergų era, kai turtingu 
plantacijų savininkai laikė iš Afrikos jėga at
vežtus vergus. Europa (įskaitant Lietuvą) tam 
taip pat turėjo tarsi atitikmenį — baudžiau
ninkus, tačiau tai buvo vietiniai žmonės, var
guomenė, nužmoginta, beteisė, priklausanti 
nuo savo šeimininkų valios ir malonės. Kaip ir 
vergai Amerikoje, baudžiauninkai neturėjo jo-

. kių teisių: savininkas galėjo juos skriausti, 
mušti, parduoti, net nužudyti. 

Ypač žiauri padėtis buvo Amerikos pieti
nėse valstijose. Dėl nežmoniško elgesio su juo
daisiais vergais ilgainiui kilo ir pilietinis karas, 
ir 16-ojo prez. Abraham Lincoln dekretas, pa
naikinantis vergystę. Tačiau, net išlaisvinti, bu
vę vergai neįgavo daug teisių. Už juodaodžio 
nužudymą buvo skiriama maža bausmė, bet 
juodieji už net nedidelį nusikaltimą būdavo aš
triai baudžiami. Kadangi daugeliui atrodė, kad 
ir tos bausmės per menkos, įsigalėjo „minios 
teismai", kai nuteistieji būdavo jėga išlupami iš 
kalėjimų ir viešai pakariami. Tarp XTX ir kone 
įpusėjusio XX a. užregistruota per 5,000 tokių 
pakorimų, daugiausia pietinėse valstijose. (Šiuo 
metu Čikagoje suruošta tų įvykių nuotraukų 
paroda, kuri byloja apie žmonių žiaurumą ir 
netolerantiškumą kitos rasės asmenims). „Mi
nios teismai" vykdavo kone kiekvienoje valstijo
je (apie 80 proc. pietinėse), būdavo pakariami 
ne tik juodieji, bet ir baltieji. Tik keturiose 
valstijose nebuvo vadinamų „pakaruoklių me
džių", ant kurių įsiutusi minia įvykdydavo savo 
„teismą". 

Šią savaitę JAV Senatas pagaliau viešai 
atsiprašė visų juodosios rasės žmonių už nepa
kankamas pastangas sustabdyti ir pasmerkti 
šiuos bjaurius veiksmus. Tiesa, atsiprašymas 
nepakeis praeities, bet tas savo aplaidumo pri
pažinimas galbūt prisidės didesnio toleran
tiškumo ir tarp rasių sugyvenimo. 

Jei atsiprašymas gali padaryti tokią įtaką 
valstybių ar visuomenės santykių raidai, tik 
pagalvokime, koks ta i galingas „įrankis" kas
dieniniame mūsų gyvenime! Verta juo dažniau 
pasinaudoti. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr. 3 

Tik po kurio laiko jie buvo perrengti Luftvvaffe 
uniformomis ir porą mėnesių „mankštinami" laz
dos pagalba SS rikiuotės. Bijoję, kad juos gali 
įjungti į SS. O tai jiems jau buvę žadėta. Ir mus 
jau pradėjo apmokyti r ikiuotės. . . Žmones, 
nesuprantančius vokiškai, vokiečiai gainiojo, 
kaip pasiutę šunes. Matyt, nori iš mūsų greičiau
siu laiku padaryti „kepsnius" pa t rankoms — 
pasiųsti mus prieš tarybinę armiją, kuri j au 
veržiasi į Vokietiją. Bet porą kartų pasi ta ikė ir 
žmoniškesnių instruktorių, kurie, užuot mokę, 
nusivesdavo mus į krūmus ir ten prasėdėdavome 
savo „mokslų" laiką. Buvo ir kurioziškų nuotykių. 
Mums nesisekė suktis visa linija į kairę a r į 
dešinę. Linija, kurią sudarė 30—40 vyrų, besi
sukant „sulūždavo", susikraipydavo. Taip mums 
bevargstant, viršila „išrado" naują būdą — paėmė 
ilgą kartį, ją padavė vyrams į rankas ir taip, 
laikydami prieš save, sukomės lyg malūno spar
nai. Žinoma, taip ėjosi geriau! Bet tik tol, kol 
laikėme kartį prieš save. 

Pietus turime valgyti valgykloje. Kadangi 
dabar Štettine buvo apie 2,000 lietuvių, o, be to, 
šiose kareivinėse apmokama pora kuopų vokie
čių, sudarytų iš „savanorių" 15-16 metų vokie
tukų, tai prie valgyklų rikiuotai atvesti, neretai 
turime saulės kaitroje išstovėti po 2 valandas. 
Grįžus prie savo barako ir puskarininkiui davus 
komandą išsiskirstyt, mes turime kaip kulkos 
smukti į patalpas. Nespėjus to pakankamai vik
riai padaryti (mūsų tarpe nemažai vyresnio am
žiaus asmenų), turime tai kartoti po kelis kar tus . 
Žinoma, tai ne toks jau sunkus, bet erzinantis 
darbas! 

Kareivių krautuvėje laisvalaikiu galima gau
ti alaus. Nekoks tai alus — „erzacas", bet esant 
alkanam ir tai gerai. \ krautuvę leidžiama eiti 
laisvai. Dažnai ta ip eidami, vyrai sus i t inka 
karininkus ir kitus „viršininkus" (p radedan t 
grandiniais), kuriuos, jau pirmom dienom buvo 
paaiškinta, reikia sveikinti. Bet vyrai vokiečių 
karininkuose neįžiūri jokių savo viršininkų ir 
didesne jų dalis ramiausiai eina pro šalį. Ka
rininkai susistabdo, bet. išgirdę į vokiškus klau
simus, kodėl nesisveikina. ramų lietuvišką „ne
suprantu!", pasispjaudo, pasikolioja, išvadindami 
lietuviškomis kiaulėmis ir paleidžia' Mušimų 
tokiais atvejais be tam tikrų išimčių, nepasitaikė. 
Buvo ir kitos rūšies „šaipokų", kurie kvailiausia 
veido išraiška, nešdami sriubos katiliuką dešinė

je rankoje, sutiktą karininką sveikino kaire 
ranka — šitai vokiečius vesdavo į dar didesnį 
pasiutimą negu visiškas nesisveikinimas. 

Mums atvykus į Štettiną, jis jau buvo 1/3 da
lim sugriautas nuolatiniu bombardavimu iš oro. 
Bet mums ten būnant , nors gana tankiai buvo 
skelbiami oro pavojai, tačiau bombardavimų ne
pasitaikė — lėktuvai vis praskrisdavo pro šalį. 
Oro pavojai mums net sudarydavo tam tikrą ma
lonumą — tuo metu nebūdavo jokios tarnybos. 
Rugpjūčio 8 d. turėjome duoti „priesaiką", kuri 
buvo išversta lietuviškai ir ją skaitė vienas 
vertėjų, o mes turėjome (dešines rankas pakėlę) 
balsu kartoti skaitomą tekstą. Rankas iškėlę 
laikė visi, kaip nekelti — mus stebėjo netoliese 
stovį vokiečiai, (o aikštės kampuose, pridengti 
brezentais, stovėjo kulkosvaidžiai). Priesaikos 
tekstą kartojo tik priešakinės eilės. Netrukus po 
to gavom ir „Saldbuchus", kuriuose figūravome, 
kaip „kampfhelferiai" — „karo talkininkai"... 

Rugpjūčio 11d . buvome perskirti į dvi dalis 
— ėjo gandai, kad mus išsiųs kur nors į pafrontę, 
bet tikros paskirties nė vienas mūsų nežinojome. 
Mūsų grupę, susidedančią iš 200 žmonių, ryto
j aus dieną (1944.08.12) išvežė \ Greifsvvald, 
Pomeranijon. Po poros savaičių čia atsiuntė dar ir 
kitus 200 lietuvių. Mus apgyvendino kareivinių 
rajone, virš garažų. Iš užrašų „Vietato fumare" 
sprendėme, kad čia anksčiau gyveno italų 
belaisviai. (Vėliau juos ir susitikome, jie buvo 
perkelti prie kitų kareivinių). Dalis mūsų buvo 
paskirta į lauko darbus — derliaus nuėmimui r a s 
vokiečių dvarininkus. Kiti turėjo mokytis ri
kiuotės. Mus mokė atlydėję puskarininkiai Vie
ną jų, bjaurų vokietpalaikį, vyrai praminė „Va
nagu" del jo kumpos nosies. Jam einant pro gre
tas, jis taip ir vadintas — „Vyrai, ateina Va
nagas!" Kažkas jam apie tai pasakė. Ir j«i tik tą 
dieną, kai jis girdėjo žodį „Vanagas" patekdavo jo 
valion kuri nors lietuvių grupė, tie turėjo juodą 
dieną. Man pačiam porą kartų teko yTįžti iš 
aikštės kruvinais keliais ir delnais nuo ištisais 
pusvalandžiais trukusio „gulk-kelk", nes aikštes 
žvyras iš dalies buvo sudarytas iš titnagines 
skaldos. Ne ką geresnis buvo ir kitas puska
rininkis, kuris vieną mūsų, lėto galvojimo ber
nioką, teisingai neatliekantį rikiuotes pratimu, 
liepęs užsidėti dujokaukę vaikė tol. komantuo-
damas „gulk-kelk'". kol jam iš burnos nepasipylė 
kraujas... Bus daug i au . 
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SU IDEALIZMO UGNELE Į LIETUVOS ATGIMIMĄ 
„Idealistai turi laimėti, nes 

jie yra pasaulio pažangos varik
lis" 

Stasys Lozora i t i s 

Šiuos ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio žodžius priminė ar
kivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius atsisveikinimo su 
diplomatu pagarbos, meilės ir 
vilties pamoksle. J is mokė kiek
vieną lietuvį, kiekvieną kata
liką šiuos žodžius prisiminti 
kaip katekizmą ir ja is vado
vautis. 

Būti idealistu svajonėse — 
to dar nepakanka. Reikia ak
tyviai ir pasiaukojančiai veikti, 
kad pažangos idėją įgyvendin
tum. Tik aktyvus veikimas ir 
pasiaukojimas gali įveikti ko
munizmo idėjų apsėstą, paverg
tą protą Lietuvoje, atvesti į 
dvasinį atgimimą. Kiekvieno 
savame veiklos bare , kad ir 
koks kuklus jis bebūtų. 

Mažai žinojome apie Stasį 
Lozoraitį, Lietuvos ambasado
rių Amerikoje, tol, kol jis nekan
didatavo į Lietuvos prezidentus. 
Ne pats savo iniciatyva, o Lie
tuvos centro partijos pakvies
tas. Kai jis pasirodydavo tele
vizijos ekrane — aukštas, inte
ligentiškas, giedra šypsena, iš
siskiriantis iš visų mūsų „homo 
sovieticų", kalbantis apie aukš
tuosius tautos idealus, tikėji
mą ir pasitikėjimą mūsų tau
ta, atrodė, kad žiūri į kalnus, 
nuo kurių sklisdavo idealų 
šviesa. 

Tikėjomės stebuklo. Trečio. 
Po Kovo 11-osios Akto ir Sausio 
13-osios tragedijos, krauju įtvir
tinusios Lietuvos nepriklauso
mybę. 

Stebuklo neįvyko. Trečio iš 
eilės stebuklo nebūna. Tauta 
jau buvo parklupdyta komu
nistų apgaulės ir melo. Sovietų 
valdžia su komunistų partijos 
CK sekretoriumi A. Brazausku 
priešaky buvo atkurta . Komu
nistinės ideologijos garsiausias 
šauklys Č. Juršėnas iš džiaugs
mo trynė rankas ir įžūliai kiek
viena proga kartojo: „Sugrįžome 
visiems laikams". 

Bendrą to meto dorų lietu
vių nuotaiką talentingai aprašė 
rašytojas Jonas Avyžius: „Gūž

čiojome pečiais, nė mažiausio 
ženklo, kad naujieji ponai, norė
dami sulaikyti katastrofišką 
smigimą žemyn (korupcija, 
nus ika l s t amumas , s t ichiškas 
skurdo progresavimas) bandytų 
kažką daryti , i šskyrus bevil
t išką skėsčiojimą rankomis , 
kurių viena jau buvo nusitaikiu
si į valstybės kišenę. Kiekvie
nam blaivaus proto piliečiui jau 
buvo aišku, kad seniai reikėjo 
griebti už tos rankos. Užtverti 
kelią masiniam valdininkų pikt
naudžiavimui valdžia, kuris ne
t r amdomas gali t ap t i nacio
nal ine nelaime. J u k iš seno 
žinoma, koks pavojingas dviko
jis gyvūnas su trupučiu sme
genų ir dar mažiau sąžinės, kai 
a ts iveria plačios galimybės 
prisiplėšti. Be to, t a s dvikojis 
yra ypatingos veislės, penkias
dešimt metų nužmoginimo dar
želyje augintas, nepažinęs (arba 
pamiršęs), kas yra krikščioniš
ka dorovė, žmogaus orumas, 
garbė, teisingumas" (Jonas Avy
žius. Autobiografiniai fragmen
tai . Publicistika. Draugų ir 
kolegų pr is iminimai: (— V., 
2000, p. 165). 

Komunizmo šmėkla juodais 
savo sparna is uždengė visą 
Lietuvos dangų. LDDP ideolo
gas G. Kirkilas t ada kalbėjo, 
kad komunistai aukso kalnus 
žadėjo žmonėms vien tik dėl to, 
„kad LKP (Lietuvos komunistų 
partija — O.V.) tradicijų tesėja 
laimėtų rinkimus" (Avyžius J . 
Ten pat). O toliau su komu
n i s t ams įprasta neapykan ta 
(komunizmas juk ir yra nea
pykantos bei teroro sistema!) 
imta vykdyti svarbiausią dzer-
žinskietišką čekistinį uždavinį 
— surask priešą ir sunaikink! 

Surado ir sunaikino. Buvusį 
konkurentą Lietuvos prezidento 
rinkimuose — Stasį Lozoraitį. 
Kaip, beje, ir dešimtis moks
lininkų, rašytojų, menininkų — 
juos baltomis pi rš t inai tėmis , 
atleisdami iš darbų, pasmerkę 
juos ir jų šeimas bado egzisten
cijai su cinišku rusišku prie
dainiu („už ką kovojote, tą ir 
turite). 

Į Lietuvą grįžo baimė. Iš 
karto po rinkimų A. Brazausko 
ir A. Šleževičiaus dekretu, K. 

Bobelio, niekšingai parsidavu-
sio šiai klikai, klasta, Stasys 
Lozoraitis 1993 metais gegužės 
5 d. buvo atleistas iš Lietuvos 
ambasadoriaus Amerikoje pa
reigų, į jo vietą paskir tas savas 
žmogus, turėjęs KGB slapyvardį 
„Maknys". Masiškai iš darbų 
buvo atleidinėjami komunis
tams nelojalūs inteligentai. Pa
kėlė galvas stribai ir stribienės 
bei stribukai Seime. Dabar jie 
j au atvirai gąsdino: „...Dabar į 
Sibirą nevešime, pėsčius vary
sime...", kagėbistai, buvę stribų 
vadovai kalbėjo dar aštriau: „...Į 
Sibirą nevešime, vietoj šau
dysime..." 

Baimė, skurdas, nedarbas: 
nusikaltėlių organizuotų gaujų 
siautėjimas, paslapt ingos ga
biausių politikų žūtys, tyčioji
masis iš nepriklausomybės ar
chitekto Vytauto Landsbergio, 
iš visko, kas šventa lietuvio sie
lai — tokia buvo tų dienų atmos
fera. Tamsa Lietuvoje tirštėjo. 

Prisimenu tą dieną: buvo 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partijos steigia
masis suvažiavimas Lietuvos 
dramos teatre. J a m e buvo pa
skelbta, kad drąsi moteris, me
dicinos seselė iš Kauno, pradėjo 
bado akciją pr ie Seimo dėl 
Lietuvos ambasadoriaus Ame
rikoje Stasio Lozoraičio atleidi
mo iš pareigų. 

Tuoj pat aplankėme badau
jančią Mariją Garšvienę. J i 
sėdėjo prie Seimo ant suolelio 
tvirta ir pasiryžusi badauti iki 
pergalės arba mirties. Gegužės 
saulė buvo ka i t r i . J i sėdėjo 
įsaulyje, visiems akyse, kad 
būtų gerai matoma, kaip są
žinės priekaištas. Taip dvi sa
vaites — diena iš dienos — ir 
saulėtą dieną, ir per lietų, kol 
atsirado doras žmogus, kuriam 
širdis iš gailesčio neištvėrė — 
Kęstutis Mickevičius; jis atvežė 
badautojai namelį ant ratų. 

Raudonieji Seimo nariai , 
praeidami pro badaujančiąja, 
paniekinamai nusišaipydavo, 
atseit, beprotė. J iems taip buvo 
įprasta vadinti kitaip manan
čius, juos uždaryti ilgiems me
tams į psichiatrijos kalėjimus. 
Marija Garšvienė tą gerai žino
jo, todėl iš anksto „apsiginklavo" 

pažyma iš psichiatrijos polik
linikos, kad ji sveika, jeigu kas. 
J i organizavo piketą prie JAV 
ambasados, kuriame plakatuose 
buvo paskelbta, kad vietoje Sta
sio Lozoraičio paskirtas nauja
sis komunistų ambasadorius 
yra KGB šnipas „Maknys". 

Naktį jos namelis prie Sei
mo buvo apsuptas — bandyta jį 
padegti. Iki tol, vos ne kasnakt 
arba visiškai sutemus, namelį 
apsupdavo keturkampiai vyru
kai, kurie grasino Marijai kau
lus sulaužysiantys, arba kitaip 
ją nugalabinsiantys. 

Mes, Lietuvos moterų lygos 
narės, lankiusios Mariją kiek
vieną dieną, į namus grįž
davome neramia širdimi galvo
damos ar kitą dieną atrasime 
Mariją gyvą. 

24-ąją badavimo dieną Ma
rija paskelbė ultimatumą prezi
dentui Algirdui Brazauskui, 
kuriame teigė susideginsianti 
prie Seimo šv. Tėvo atvykimo į 
Vilnių dienomis, jeigu tas 
neatkurs teisingumo. 

Neatkūrė. Atvirkščiai, paža
dėjęs tai padaryti, A. Brazaus
kas, kaip jam įprasta, sumelavo. 
O mums daug kainavo įtikinti 
Mariją to nedaryti, nes komu
nistai nuo pat komunizmo įsi
galėjimo pradžios — žudė, kan
kino, išžudė milijonus žmonių, 
jiems kraujas — tai jų gimtoji 
stichija, ir vienos moteriškės 
mirtis, kad ir drastiška, jiems 
nieko nereikš. Tik pasijuoks. Ko 
gero, pats svarbiausias argu
mentas buvo, kad komunistai — 
tai nusikaltėlių partija, kurie 
sakosi atėję visiems laikams, ir 
jie nukankins ir išžudys visą 
tautą, jeigu neliks tvirtos valios 
žmonių, gebančių su jų dikta
tūra kovoti. O tų žmonių Lie
tuvoje beveik nebeliko. Visus 
kausto baimė. Kaimas, kuris 
šimtmečiais saugojo Tautos šak
nis, dabar nugirdytas, degra
duotas, praradęs tautiškumo 
jausmą, garbę ir orumą. Jeigu ji 
susidegins, tai bus tik šėtono 
šokis ant jos palaikų ir jos tiks
las apginti S. Lozoraitį civilizuo
tomis priemonėmis nebus pa
siektas. Ši formulė suveikė. 
Marija Garšvienė grįžo į namus, 
badavusi su pertraukomis — 45 

Iš kairės: Marija Garšvienė, kun. Algimantas Keina, ambasadoriaus, „Vilties prezidento" Stasio Lozoraičio našlė 
Daniela Lozoraitienė 1994 m. Kauno Kryžių kalnelyje. 

dienas. 
1994 m. birželio 13 dieną 

Stasys Lozoraitis mirė nuo 
paslaptingos, greitai progre
savusios ligos. Tai buvo smūgis 
mums visiems. Nuo tokios pat 
paslaptingos, greitai progre
savusios ligos greitai mirė ir 
rašytojas Jonas Avyžius; buvo 
nužudytas vienas perspekty
viausių dešiniųjų politikas dr. 
Tautvydas Lydeikis, darbo 
neteko beveik visi dešinieji žur
nalistai. 

Marija tada prisiekė savo 
gyvenimą skirti S. Lozoraičio 
atminimo išsaugojimui. Įkūrė 
Stasio Lozoraičio atminimo 
išsaugojimo komitetą, pradėjo 
rinkti lėšas jo paminklų staty
bai. 

1994 m. spalio 28 dieną jos 
iniciatyva Kauno 6-ojo forto 
Kryžių kalnelyje Stasio Lozo
raičio, Vilties prezidento at
minimui buvo pastatytas kop
lytstulpis, kurį suprojektavo 
architektė Birutė Poniškaitienė. 
Koplytstulpį pašventino vienas 
patriotiškiausių Lietuvos ku
nigų Algimantas Keina. 

1996 m. rugsėjo 6 d. Marijos 
Garšvienės iniciatyva, pade
dant architektams Birutei ir 

Juozui Poniškaičiams, pastaty
tas Stasio Lozoraičio paminkli
nis biustas prie jo buvusių 
namų Kaune. 

Svarbių Vilties prezidento 
sukakčių proga Marija Garš
vienė visada organizuoja 
įdomius, daug žmonių sutel
kiančius renginius. Praei tais 
metais Kauno Rotušėje buvo 
organizuotas ypač iškilmingas 
renginys, kur iame dalyvavo 
Kazimieras Lozoraitis, Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus su 
žmona ir Lietuvos nepriklau
somybės architektas Vytautas 
Landsbergis su žmona. Apie 
Marijos Garšvienės organizuo
tus renginius visada parašau — 
straipsnių susikaupė storokai 
knygai. 

Marijai Garšvienei pavyko 
sutelkti gausų bendraminčių 
būrį Kaune. Negailėdama nei 
laiko, nei sveikatos, nei ne tiek 
daug jau ir belikusių jėgų 
Marija Garšvienė pasiaukoja
mai dirba, siekdama nors savo 
erdvėje, nors savo aplinkoje or
ganizuoti tą gražesnę, švieses
nę, idealistiškesnę Lietuvą, dėl 
kurios gyveno ir mirė Stasys 
Lozoraitis. J i organizuoja įvai
riausias šventes, net gražiau

sios Kauno močiutės šventę, 
ekskursijas, paskaitų ciklus, 
kad tik Lietuva sugrįžtų į 
Lietuvą. 

Neseniai viena jos organi
zacijos narių G. Bareikienė man 
perdavė žinutę ir fotonuo
t raukas apie Kauno skyriaus 
„Bočių" surengtą lietuvių folk
loro šventę estams. 

Lietuvos ambasadoriaus 
Estijoje A. Vinkaus kvietimu, 
Marijos Garšvienės vadovau-
jams „Bočių" ansamblis balan
džio 22-25 dienomis koncertavo 
Talino rotušės aikštėje ir Tu
rizmo namuose Lietuvos įstoji
mo į ES ir NATO metinių proga. 

Tokia yra mūsų Marija 
Garšvienė, savo gyvenimu ir 
veikla liudijanti, kad žmonės — 
kaip žvaigždės: vieni švyti savą
j a šviesa, kiti — tą šviesą 
atspindėdami. Ir vieni, ir kiti 
reikalingi Lietuvos dvasiniam 
atgimimui. Svarbiausia, kad to 
švytėjimo būtų daugiau ir jo 
šviesa perskrostų ir po truputį 
sklaidytų tamsą. 

Prof. Ona Vover ienė, 
ambasadoriaus Stasio 

Lozoraičio atminimo 
įamžinimo komiteto narė 

Kapinių šventė Bitėnų kapinaitėse PAGERBTI ŽEMAIT IJOS 
LAISVĖS KOVOTOJAI 

Bitėnų kapinaitės yra tarp 
Bitėnų kaimo ir Rambyno kal
no. Bitėnus garsino Martyno 
Jankaus veikla. 1892—1909 m. 
Bitėnuose veikė M. Jankaus 
spaustuvė, kurioje buvo spaus
dinami laikraščiai ir knygos 
lietuvių kalba. 1923 metais 
Martynas Jankus vadovavo gel
bėjimo komitetui, kuris paskel
bė reikšmingą Šilutės dekla
raciją dėl Klaipėdos krašto pri
jungimo prie Lietuvos. Ant 
Rambyno kalno vykdavo šven
tės, kuriose dalyvavo Vydūno ir 
Adomo Brako chorai. Pokario 

is kapinaites nuo grobsty
mo ir sunaikinimo išsaugojo 

hiteniškė Elena Kundrota-

vičienė su šeima. 
Nuo brūzgynų apaugusias 

kapines išvalė iš visos Lietuvos 
suvažiavę entuziastai . Lietuvi
ninkų bendrija ta ip pat aktyviai 
įsijungė į šį darbą. Kapinaitės 
sutvarkytos pagal architektų M. 
Purvino ir M. Purvinienės pro
jektą, kapinaitės naujai aptver
tos, padaryt i nauji vartai . 
Klaipėdos k raš to evangelikų 
liuteronų paprotys kasmet orga
nizuoti kapinių šventes. Šven
tės vyksta Karklės, Kintų ir kt. 
kapinėse . Bitėnuose vietinių 
gyventojų nebėra, gyvena tik 
Elenos Kundrotavičienės anū
kas . Rengti kapinių šventes 
Bitėnų kapina i tėse pasiūlė 

Elenos Kundrotavičienės duktė 
Birutė Ramanauskienė, dabar 
gyvenanti Klaipėdoje. Vyskupas 
Jonas Kalvanas jaunesnysis 
šiam sumanymui pritarė ir nus
prendė šventes ruošti gegužės 
mėnesio pradžioje. Pirmoje 
šventėje pamaldas vedė pats 
vyskupas J. Kalvanas. Ruošiant 
šventes daug prisideda B. Ra
manauskienė su seserimi Irena. 
Svetingai mus sutinka ir Mar
tyno Jankaus muziejaus direk
torė Giedrė Skipitienė. 

Bitėnų kapinaitėse yra per
laidoti iš Vokietijos žymūs 
Mažosios Lietuvos veikėjai Mar
tynas Jankus , V. Vydūnas, Val
teris Kr is tupas Banait is , ten 

Bitėnų kapinaičių vartai. 

palaidota ir ilgametė kapinių 
sergėtoja Elena Kundrotavi-
čienė. 

Šiemet į kapinių šventę 
važiavome gegužės 14 dieną. 
Pamaldas vedė jaunas kunigas 
Mindaugas Kairys. Po pamaldų 
buvo padėtos gėlės ant mūsų 
širdžiai brangių žmonių kapų. 
Visą glėbį tulpių iš savo sodo 
atvežė Lydija Aušrienė. Savo 
senelio ir jo šeimos kapus 
gėlėmis papuošė ir M. Jankaus 
anūkė Ieva Jankutė. 

Po pamaldų aplankėme 
Rambyno kalną ir gandrų ko
loniją. Radome daug tuščių 
lizdų. Pasirodo, grįždami paukš
čiai pateko į miglą ir pasiklydę 
nusileido į vandenį, negalėdami 
pakilti, žuvo. Po pasivaikščioji
mo nuėjome į M. Jankaus mu
ziejų. Ten kieme radome pa
dengtus stalus, karštą kavą, 

turėjome ir savo lauknešėlių. 
Pasistiprinus apžiūrėjom mu
ziejaus eksponatus. Muziejuje 
yra amžinoji Rambyno kalno 
knyga. Joje daug lankytojų at
siliepimų ir parašų. Susira
dome ir savo kadaise užrašą ir 
parašus. Kunigas Mindaugas 
Kairys pakvietė mus aplankyti 
jo remontuojamą Vilkyškių 
bažnyčią. Prieš karą čia buvo 
nemaža parapija, dabar tik 20 
šeimų. Bažnyčią vitražais 
papuošė garsaus skulptoriaus 
Vinco Grybo anūkė, tai jos 
diplominis darbas. Jau daug 
padaryta restauruojant baž
nyčią, bet dar daug darbo reiks 
įdėti. Iš Vilkyškių pasukome 
namų link. 

R ū t a P a p l a u s k i e n ė 
Lietuvininkų bendrijos 

„Mažoji Lietuva" Seimelio 
sekretorė 

Birželio 10 d., penktadienį, 
Telšiuose buvo iškilmingai ati
dengtas paminklas Žemaičių 
partizanų apygardai. Tai jau 
ketvirtas Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro pastatytas paminklas, 
vykdant valstybinę Atminimo 
ženklų, simbolių ir paminklų 
genocido aukoms ir asmenims, 
represuotiems už pasiprieši
nimą okupaciniams režimams, 
programą. 

Diena pasitaikė saulėta, šil
ta. O renginys gražus, turinin
gas ir gerai organizuotas. Bu
vusi automobilių stovėjimo 
aikštelė atnaujinta, naujai iš
grįsta, bet svarbiausia — aikš
tei suteiktas įpareigojantis ir 
labai skambus nepriklausomy-
bininko ausiai vardas — Nepri
klausomybės aikštė. Jos kampe 
prie gatvės stovi skulptoriaus 
Regimanto Midvikio sukurtas 
paminklas Žemaičių partizanų 
apygardai. Tai stambus stulpas 
maždaug iki pusės apjuostas 
metaliniu cilindru, kuriame 
iškalti Žemaitijos part izanų 
ženklai ir simboliai. Stulpo vir
šuje — kryžius. 

Telšiečiai mini savo miesto 
paminėjimo 555-ąsias metines. 
Miestelėnus ir svečius savo at
vykimu pagerbė Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Jis atidengė aikštės naują var
dą skelbiančią lentą, o taip pat 
ir paminklą. Aikštę ir paminklą 
pašventino Telšių vyskupas Jo
nas Boruta. Renginį vedė Inga 

Valinskienė. Miesto valdžia la
bai prasmingai pradėjo kelių 
dienų šventinių renginių mara
toną paminklo laisvės kovoms 
atminti atidengimu. Šitaip buvo 
pagerbti ne tik laisvės kovotojai 
dėl Tėvynės, tiek gyvieji, tiek ir 
žuvusieji, bet ir parodyta, kad vals
tybės tęstinumą patvirtino dešim
tį metų trukusios laisvės kovos. 
Tai jau ketvirtas tokios paskir
ties paminklas. Genocido ir rezis
tencijos centro rūpesčiu numa
toma pastatyti paminklus dar 
penkiose partizanų apygardose. 

Šios informacijos autorius, 
kalbėdamas atidengimo cere
monijoje, paminėjo ir kitas 
svarbias Tautos istorijos Birže
lio datas, būtent, 15 d. okupaci
jos, 14 d. — Gedulo ir vilties, 22 
d. — Tautos sukilimo. Jų visų 
šaknys pradžią ima iš Stalin-
Hitler slaptojo suokalbio. Tuo 
nusikalstamu 1939 m. rugpjū
čio suokalbiu buvo pasidalinta 
Rytų Europa, suplanuota An-
rojo pasaulinio karo pradžia. 
Buvo akcentuotas būtinumas 
skirti daugiau dėmesio pilieti
nės savimonės brandinimui, 
apie ką savo metiniame prane
šime kalbėjo Valstybės vadovas. 

Beje, daugiausia pastangų 
dėl paminklo pastatymo šioje 
vietoje padėjo ir ilgiausiai — 
net septynerius metus — rūpi
nosi energingoji Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių ben
drijos Telšių skyriaus pirmi
ninkė S Kryževičienė. 

F d m u n d a t S imana i t i s 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, *raertax, ITAR-TASS, BNS 

2tf»ų ageraaai pranešimais) 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Naujausias Europos Sąjun

gos (ES) pasiūlymas, kuriuo sie
kiama rasti išeitį iš aklavietės 
dėl bendrijos finansinės per
spektyvos 2007-2013 metams, 
nepriimtinas Nyderlandams, 
sakė užsienio reikalų ministras 
Ben Bot. Tai jis pareiškė prieš 
dviejų dienų ES viršūnių susiti
kimą, kuriame Bendrijos vado-
,vai svarstys Europos konstituci
jos ateitį bei tarsis dėl būsimo 
sąjungos biudžeto. Šešios di
džiausios bendrijos biudžeto 
mokėtojos, tai yra, Vokietija, 
Prancūzija, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Švedija ir Austrija 
ragina apriboti būsimus ES fi
nansinius įsipareigojimus 1 
proc. bloko bendrųjų nacionali
nių pajamų. Europos Komisija 
siūlė 1.24 proc., o Europos Par
lamentas — 1.18 proc. rodiklį. 

Į JAV ] 

WASHINGTON, DC 
JAV respublikonų senato

riai paragino teisiškai apibrėžti 
Guantanamo bazėje laikomų 
kalinių teises, bet prezidento 
George W. Bush administracija 
nurodė, kad šie tarptautiniu te
rorizmu įtariami asmenys ten 
gali būti laikomi „neribotą lai
ką". Šis kalėjimas JAV karinio 
jūrų laivyno bazėje Guantana
mo Kuboje, kuriame šiuo metu 
yra maždaug 520 kalinių, buvo 
įsteigtas 2002 m. sausį. Dauge
lis šių asmenų laikomi jau dau
giau kaip trejus metus, nors tik 
keturiems buvo pateikti oficia
lūs kaltinimai. 

MIAMI 
Terri Schiavo, kuri kovo mė

nesį, po ilgos ir atkaklios kovos 
teismuose, mirė nutraukus jos 
mait inimą, smegenys buvo 
smarkiai ir negrįžtamai pažeis
tos, trečiadienį paskelbė skrodi
mą at l ikę patologoanatomai. 
Šie rezultatai patvirtina medi
kų išvadas ir jos vyro tvirtini
mus, kad T. Schiavo nuo pat to 
laiko, kai prieš 15 metų sustojus 
moters širdžiai dėl deguonies 
t rūkumo buvo pažeistos sme
genys, buvo „nuolatinės vege
tacinės būklės". Skrodimas pa
rodė, kad ji buvo apakusi. T. 
Schiavo smegenys svėrė maž
daug perpus mažiau nei sveiko 
žmogaus. 

P H O E N K 
Arizona valstijoje trečiadie

nį nukrito JAV jūrų pėstininkų 
kovos lėktuvas, bet ant žemės 
buvę žmonės nenukentėjo, o pi
lotas išsigelbėjo. Lėktuvas 
„Harrier AV-8B", kuriame buvo 
keturios 227 kg svorio bombos ir 
300 25 m m kalibro šaudmenų, 
nukrito per pratybas. Lėktuvas 
kliudė du namus , kol galiausiai 
nukrito vieno namo kieme. 

lėlių vyriausybėje. „Ch. A Nu-
chajev pasiūlė nusikalstamos 
grupės dalyviams atlygį už P. 
Chlebnikov nužudymą, nes žur
nalistas savo knygoje 'Pokalbis 
su barbaru' neigiamai atsiliepė 
apie Ch. A. Nuchajev", pranešė 
prokuratūra. 

MEKSIKA 

MEXICO 
Meksikos Aukščiausiasis 

Teismas nusprendė, kad buvęs 
prezidentas Luis Echeverria ga
li būti teisiamas dėl 1971 m. su
rengtų protestuojančių studen
tų žudynių. Nedideliu skirtu
mu, 3 balsais prieš 2, Aukščiau
siojo Teismo teisėjų kolegija nu
tarė, kad L. Echeverria ir buvu
siam jo vidaus reikalų ministrui 
Mario Moya galima pateikti 
kaltinimus šioje byloje, nes 30 
metų senaties terminas prasi
dėjo tik 1976 m., kai jie pasi
t raukė iš pareigų. 

AUSTRALIJA 

RUSIJA 

MASKVA 
Nužudyti verslo žurnalo 

„Forbes" rusiškojo leidimo re
daktorių įsakė vienas čečėnų 
sukilėlių vadų, pranešė Rusijos 
generalinė prokuratūra. Gene
ralinė prokuratūra nurodė, kad 
nužudyti amerikiečių žurnalis
tą Paul Chlebnikov pernai liepą 
įsakė Čečėnijos gyventojas Chož 
Achmed Nuchajev — svarbi fi
gūra pogrindinėje čečėnų suki-

SYDNEY 
Australijos ministras pirmi

ninkas John Howard gyrė ira
kiečius už jų vaidmenį Baghdad 
išlaisvinant įkaitu laikytą aus
tralą. Tuo tarpu šalyje pasigirdo 
pranešimų, kad įkaitas buvo pa
leistas po derybų, kurias vedė 
vienas Australijos musulmonų 
dvasininkas. Šeichas Taj Aldin 
Al Hilali nurodė, kad David Wo-
od buvo paleistas susitarus su 
pagrobėjais, o ne panaudojus 
karinius veiksmus. JAV kariuo
menė pareiškė, jog Irako kariai 
D. Wood rado atsitiktinai vyk
dydami paieškos operaciją. 

Viktoras Uspaskichas atsistatydina 
Atkel ta iš 1 psl . 
ginančios publikacijos spaudoje 
nebuvo apmokėtos Ūkio minis
terijos pinigais, VTEK nustatė. 
kad tai patvirtinančių duomenų 
negauta. 

Dėl šių naujausių ir kai ku
rių kitų biografijos faktų, neat
sakytų klausimų dėl sukaupto 
kapitalo kilmės ir viešų pareiš
kimų didžiausios politinės jėgos 
— Darbo partijos — 46 metų va
dovas buvo laikomas viena 
prieštaringiausiai vert inamų 
Lietuvos politikos asmenybių. 

V. Uspaskichas gimė 1959 
m. liepos 24 d. Archangelsk sri
tyje, netoli Urdomos gyvenvie
tės, daugiavaikėje miško darbi
ninko šeimoje. Baigęs mokyklą 
būsimasis politikas pradėjo 
dirbti suvirintojų sovietinio du
jotiekio „Šiaurės pašvaistė" sta
tyboje. I tą pačią darbovietę V. 
Uspaskichas grįžo 1979 m. po 
tarnybos sovietinėje kariuome
nėje. Vėliau jis dalyvavo tie
siant tarptautinius magistrali
nius dujotiekius ir naftotiekius 
įvairiose šalyse. 

Savo biografijoje politikas 
skelbė, kad dirbdamas neaki
vaizdiniu būdu studijavo Mask
vos G. V. Plechanov liaudies 
ūkio institute, kurį baigė 1993 
m., įgydamas ekonomisto spe
cialybę. Tačiau pastarosiomis 
dienomis suabejota, ar jis tikrai 
mokėsi šioje aukštojoje mokyk
loje. 

1999-aisiais, jau tapęs žino
mu verslininku, V. Uspaskichas 

Kauno technologijos universi
tete baigė ekonomikos magis-
t rantūros studijas. Po metų jis 
tapo šios aukštosios mokyklos 
doktorantu, tačiau iki šiol nėra 
apgynęs disertacinio darbo. 

I Lietuvą pirmą kartą bū
simasis politikas atvyko 1985 
m. statyti dujotiekio Panevėžio 
rajone, vėliau vadovavo dujotie
kio į Kėdainius statybai. Priė
mus įstatymą dėl vadinamojo 
nulinio varianto pilietybės klau
simu. 1989 m. V. Uspaskichas, 
kaip ir tūkstančiai kitų tauty
bių žmonių, tapo mūsų šalies pi
liečiu. 

Pradėjus kur t is laisvajai 
rinkai, būsimasis parlamenta
ras ėmėsi nuosavo verslo — Kė
dainiuose įkūrė uždarąją akcinę 
bendrovę „Efektas". Pirmoji bū
simojo susivienijimo „Vikonda" 
įmonė formaliai tiesdavo vamz
dynus, tačiau imdavosi ir kito
kios veiklos, pavyzdžiui, iš bu
vusios Sovietų Sąjungos terito
rijos į Vakarus vežti įvairius 
metalus. 

Įs i tvir t inęs Kėdainiuose, 
verslininkas 1993 m. įkūrė UAB 
„Vikonda", kuri ilgainiui išaugo 
į 40 įmonių vienijantį susivieni
jimą. Iki išrinkimo į Seimą V 
Uspaskichas buvo šio susivieni
jimo prezidentas, o 1997-2003 
m. vadovavo ir Lietuvos verslo 
darbdavių konfederacijai 
(LVDK). 

Lietuvos politikoje V. Us
paskichas veikia nuo 2000 me
tų, kai buvo išrinktas Seimo na

riu Kėdainių vienmandatėje 
rinkimų apygardoje. Nepartinis 
verslininkas, tapęs politiku, pri
sijungė prie Naujosios sąjungos 
frakcijos ir išsikovojo vieno 
svarbiausių — Ekonomikos ko
miteto pirmininko kėdę. 

Dar vadovaudamas Ekono
mikos komitetui, V. Uspaski
chas ne kartą buvo įsipainiojęs į 
viešųjų ir privačių interesų kon
fliktą. Etikos ir procedūrų ko
misija dėl to jį buvo įspėjusi ke
turis kartus — daugiausia iš vi
sų parlamentarų. 

2003 metų spalį įkūręs Dar
bo partiją, kuri netrukus tapo 
palankiausiai vertinama politi
ne jėga, V. Uspaskichas turėjo 
pasitraukti iš socialliberalų gre
tų. 

Į politiką perėjęs verslinin
kas yra deklaravęs, kad jo šei
mos tur tas siekia daugiau kaip 
49 mln. litų. 

2004 m. gruodžio mėnesį V. 
Uspaskichas buvo paskirtas 
ūkio ministru. Jo vadovaujama 
ministerija atsakinga už Euro
pos Sąjungos paramos įvairioms 
ūkio sritims skirstymą. Po Vals
tybės kontrolės patikrinimo pa
aiškėjo, kad su ministru sieja
ma „Krekenavos agrofirma" ir 
jos antrinė įmonė „Krekenavos 
mėsa", pateikusios atskirus pro
jektus, gavo 8.736 mln. litų SA-
PARD paramos daugiau, nei 
leidžia teisės aktai. įtariama, 
kad „Krekenavos agrofirma", 
dirbtinai suskaidė vieną projek
tą, kad gautų daugiau paramos. 

Abejonių dėl d ip lomo klastotės beveik neliko 

Atkelta iš 1 psl. 
vadovo automobilis „Volvo" pra
švilpė maždaug 160-165 kilo
metrų per valandą greičiu pro jį 
stabdančius policijos patrulius 
kelyje Vilnius-Ukmergė. 

Apie pažeidėją radijo ryšiu 
buvo pranešta antrajam postui. 
Už 10-15 kilometrų „Volvo" ke
lią užtvėrė „Aro" pareigūnai. 
Šie iš automobilio išlipusiam V 
Uspaskichui ir jo vairuotojui ge
rokai „įkrėtė į kailį". 

Tą pačią naktį V. Uspaski
chas kreipėsi į Ukmergės ligoni

nės medikus ir šie jam diagno
zavo kairiosios krūtinės pusės 
sumušimą bei šonkaulio lūžį. 

Dėl apysunkio kūno sužalo
jimo Kėdainių prokuratūra ne
t rukus iškėlė baudžiamąją bylą 
„Aro" pareigūnams. Abu kalti
namieji buvo nuteisti. 

Primename, kad nors savo 
oficialiose biografijose politikas 
t ikina mokęsis prestižinėje 
Maskvos G. Plechanov akade
mijoje, kurią 1993 m. esą baigė 
ir įgijo ekonomisto specialybę, 
šios aukštosios mokyklos atsto-

APIE PIRMĄ KARTĄ 
RENGIAMĄ 

DAILĖS KONKURSĄ 
LIETUVOS KELIAS'' 

D R A U G A S , 2005 m. birželio 17 d., penktad ien is 

Lietuvos dailės muziejus ir 
Čikagos (JAV) Čiurlionio galeri
ja (The Art Gallery of Čiurlio
nis, Inc.) š.m. birželio 14 d., 
visus kvietė į Radvilų rūmuose 
(Vilniaus g. 22 > atidaromą Miko 
J. Šileikio ir Teofilio Petraičio 
premijų dailės konkurso parodą 
„Lietuvos kelias". Ji buvo 
skiriama Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 15-sioms me
tinėms. Parodos premijų kon
kursui 138 įvairių žanrų kūri
nius pateikė 52 dailininkai — 
žinomi ir ga r sūs ' skulptoriai, 
tapytojai ir grafikai. Čiurlionio 
galerijos trys Miko Šileikio ir 
trys Teofilio Petraičio premijos 
žiuri sprendimu bus įteiktos 
liepos 5 d. 11 vai. 

Čiurlionio galeriją Čikagoje 
1957 m. įsteigė Amerikos lietu
vių dailininkų klubas, o „krikš
tatėviu" tapo profesorius Ado
mas Varnas. Čiurlionio galerija 
kaip svarbus kultūros centras 
intensyviai rengė dailės paro
das ne tik šiame mieste, bet ir 
kitur, leido katalogus, kaupė 
dailininkų Lietuvai padovanotą 
kūrinių kolekciją, rūpinosi 
mirusių dailininkų kūrybos 
palikimu. Nuo 1980 m. galerija 
pradėjo teikti vardines Miko J. 
Šileikio ir Teofilio Petraičio pre
mijas, nedideles materialia 
išraiška, bet garbingas, kurias 
įsteigė patys dailininkai, norė
dami paskatinti lietuvių kūry
bą. M. J . Šileikis (1893—1987), 
atvykęs į JAV 1913 m. ir pra
dėjęs sunkų darbininko kelią, 
vėliau, po mokslų Čikagos meno 
institute, kūrė portretus ir 
peizažus. Jis tapo ir pirmuoju 
Čiurlionio galerijos direkto
rium, bendradarbiavo spaudoje, 
bandė l i teratūrinę plunksną. 
Kitas premijų donatorius — 
Teofilis Petraitis (1896—1978), 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
savanoris, studijavęs tapybą 
Prahoje, Berlyne, Karaliau
čiuje, nuo 1928 m. dalyvavęs 
dailės parodose Lietuvoje, dir

vai nerado V. Uspaskicho pa
vardės studentų sąrašuose 

Nepaisant to, verslininkui 
pavyko Maskvoje gauti ekono
misto diplomą. 

Jeigu paaiškės, kad V. Us
paskichas diplomą Rusijoje ga
vo neteisėtai, negaliojančiu bus 
pripažintas ir KTU jo gautas 
magistro diplomas. 

Pagal įstatymus, ministrui 
aukš tas is išsilavinimas nėra 
privalomas, tačiau V. Uspaski
chui gali grėsti bausmė už doku
mentų klastojimą. 

bęs piešimo mokytoju Šiauliuo
se. Karo pabaigoje pasitraukęs 
iš Lietuvos, vėliau pateko į JAV, 
dalyvavo New York lietuvių 
dailės parodose. Palikimą — 
akvareles ir tapybą — patikėjo 
Čiurlionio galerijai. Jo kaip ir 
daugelio kitų išeivijos dailinin
kų kūriniai, Čiurlionio galerijo
je kaupti Nepriklausomai Lie
tuvai, buvo pervežti į tėvynę ir 
prieš penketą metų parodyti 
Lietuvos dailės muziejaus Rad
vilų rūmuose surengtoje pa
rodoje „Sugrįžusi išeivijos 
dailė". 

Prieš ketvertą dešimtmečių 
pradėjęs bendradarbiauti su 
išeivijos menininkais ir jų insti
tucijomis, Lietuvos dailės mu
ziejus tai tęsia. 2004 m. lap
kričio 6 d. LDM ir Čikagos 
Čiurlionio galerija (The Art 
Gallery of Čiurlionis, Inc.) pa
sirašė bendradarbiavimo sutar
tį, kurioje 2005—2009 m. nu
matė rengti šiuos Miko J . 
Šileikio ir Teofilio Petraičio 
donuotų premijų dailės konkur
sus. Dabar vyksta pirmasis, 
toliau jie pakaitomis bus ren
giami Lietuvoje ir Čikagoje. 
Konkursų temos bus keičiamos, 
bet jų svarbiausias tikslas — 
gaivinti Lietuvos visuomenės 
pilietinę savimonę, aktualinti 
mūsų istoriją, tęsti ir plėtoti 
gyvybingiausias meno tradici
jas, skatinti lietuviškosios kul
tūrinės tradicijos interpretaci
jas , prisidėti prie Lietuvos tūk
stantmečio programos siekių 
įgyvendinimo. 

„Lietuvos kelio" parodos 
koordinatorė Julija Mušins-
kienė, tel. 212 14 77. Išsamiai 
parodos ir jos konkurso premijų 
sampra ta pristatyta Lietuvos 
dailės muziejaus svetainėje 
www.ldm.lt (skyrius „Aktua
lijos"). 

L i e tuvos dai lės muz ie jaus 
Ryš ių su v i s u o m e n e 

c e n t r a s 

ATKASĖ SENIAUSIĄ 
EUROPOS CIVILIZACIJĄ 

Archeologai keliose žemyno 
vietose aptiko seniausios Euro
pos civilizacijos pėdsakų, pra
nešė Didžiojoje Britanijoje lei
džiamas dienraštis „The Inde-
pendent". 

Laikraštis rašo, kad Vokie
tijos, Austrijos ir Slovakijos 
laukuose bei miestuose buvo 
atkasta daugiau nei pusantro 
šimto didžiulių šventyklų, pas
tatytų 4800-4600 metais prieš 
Kristų, kurios yra maždaug 
dviem tūkstančiais metų senes
nės už Egipto piramides. Iš 
molio ir medžio suręstų šven
tyklų tinklą pastatė tikintys 
žmonės, veikiausiai vertęsi 
gyvulininkyste, praneša „The 
Independent". Kasinėjimai vyko 
trejus pastaruosius metus. Šis 
atradimas yra toks naujas, kad 
rastoji civilizacija dar neturi 
pavadinimo. 

Kol kas labiausiai išplėtotas 
civilizacijos centras aptiktas 
Rytų Vokietijoje. Saksonijos 
žemėje, po Drezden miestu. Jį 
sudaro šventykla, apjuosta 

keturiais grioviais, trimis įtvir
tintais pylimais ir dviem me
dinėmis tvoromis. 

„Mūsų kasinėjimai atsklei
dė monumentaliosios vizijos ir 
išprusimo mastą, kuriuo naudo
damosi šios ankstyvosios kaimo 
bendruomenės sukūrė pirmuo
sius iš tikrųjų didelius Europos 
į tvir t intus kompleksus", — 
sakė Saksonijos žemės vyriau
sybės Paveldo departamente 
dirbantis Harald Staeuble. 

Šventyklas, kurių skersmuo 
siekia iki pusantro šimto metrų, 
pastate žmonės, gyvenę ilguose 
namuose ir kaimuose, rašo 
laikrašt is . Kasinėjimų metu 
ras ta akmeninių, kaulinių ir 
medinių įrankių, taip pat ke
raminių žmonių ir gyvūnų 
figūrėlių. 

Rytų Vokietijoje netoli Leip
cigo esančiame Aitros kaime 
kadaise buvo apie 300 gyvento
jų, kurie glaudėsi maždaug dvi
dešimtyje didelių pastatų, išsi
dėsčiusių aplinkui šventyklą. 

ELTA 

SKELBIMAI 

A f A 
JUOZUI MIEČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui RIMUI 
su šeima. 

ŠALFASS centro valdyba 

mirus, 
seimą. 

A t A 
JUOZUI MIEČIUI 

nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų 

Kanados sporto 

RIMĄ su 

apygarda 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURT 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
Ycice M a t 773354-7X20 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.may er<§ worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-[įį--— First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Ras. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBĄ 

Reikalinga energinga, rusiškai 
kalbanti moteris, prižiūrėti 3,5 
metų vaiką ir tvarkyti namus. 
Gyventi kartu Glenvievv raj. 

Berniukas 3 d ienas darže ly je . 
V iena išeig inė — papras tą d ieną. 

Atlyginimas S1,300/mėn. 
Tei. 847-922-1101, Vika. 

Reikalinga auklė 
2,3 metų ir 8 mėn. vaikams, 
Madison, Wl. Gyventi kartu, 
ruošti maistą, valyti namus. 

Tel. 6 3 0 - 7 8 9 - 6 3 0 5 , 
skambinti tarp 7-8 v.v. 

PASLAUGOS 
' • " • ' . ' 

„Draugo" skelbimų 

skyrius 

Te*. 1-773 585 -9500 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg —S670-S710: 

2mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAML;, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapohs (versle -19 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuv:-

KRANk Ž A K U S 
3208 1/2 VVest 95th M.. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654 773-5&1-M54 

Remkite ir pia 
OfI 

inkite katalikišką spaudą 

' « E UTHUAMAN WORLO WID£ DA: 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, a.e0629 
Pmkytm, Imiliiinvtnas. aptarnavimas 

~06 r S6C 3 o r d f K / -s r V. 

C 773-77S-4**7 
773-531-1*33 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOt IATION OF CHICAGO 

Č* 2212 West Cermak Road. Chicago. IL 60608 
(773)847-7747 

Stephcn M. Oksas. President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metu. 

http://www.ldm.lt
http://worldnet.att.net


RAKO MIŠKAI SAUKIA VISUS 
lietuvių skautus dalyvauti šių 
metų vasaros stovykloje, kuri 
įvyks liepos 10-20 dienomis. 
Norintys daugiau informacijos 
prašome kreiptis pas Rasą 
Aleksiūnienę, tel. 708-423-
6503 arba e-paštu: rasa203@ 
comcast.net. Taip pat informa
ciją galima rast i internete: 
www.budek.org . 

BIRŽELIO 22 D., TREČIADIENĮ, 
5 v.p.p., Lietuvoje, Kėdainiuose, 
Janinos Monkutės-Marks mu
ziejuje, įsikūrusiame J. Basa
navičiaus gatvėje 45, bus pris
tatoma akmens skulptūrų paro
da ir vyks Joninių šventė. 
Janinos Monkutės-Marks mu
ziejus birželio 7-18 dienomis 
organizavo lauko akmens (gra
nito) skulptūrų simpoziumą 
„Skulptūros ir medžio ryšys". 

BIRŽELIO 26 D., 12 V.P.P. 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd 
St., vyks tradicinė Joninių ge
gužinė. Šokiams gros ir dainuos 
A. Barniškis, veiks baras, bus 
įvairus lietuviškas maistas, lo
terija, laimės šulinys. Visi kvie
čiami pasilinksminti vėsinamo
je salėje karštą vasaros dieną. 

TĖVO DIENĄ, BIRŽELIO 19, BUS 
lietuviškos pamaldos Beverly 
Shores, IN, Šv. Onos bažnyčioje. 
Mišias 1 v.p.p. aukos kun. 
Antanas Gražulis, SJ. Visi ma
loniai kviečiami atvykti. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės kviečia viešnias ir 
svečius paragauti kugelio. Pie
tūs vyks šeštadienį, birželio 25 
d. „Seklyčioje', 2711 W. 71st 
Street. Pradžia 1 v.p.p., pietūs 
1:30 v.p.p. Popietės paįvairi
nimui - Vilniaus pedagoginio 
universiteto ansamblio liaudies 
ir šokių vaizdo juosta. Beje, 
apsilankiusieji bus vaišinami 
ne tik kugeliu. Vietas prašome 
rezervuoti tel.: 708^148-9309, 
ar 773-334-3343. Iki malonaus 
pasimatymo. 

ŠIAI METAIS ŠVENČIAMOS 
Mocarto 250 gimimo metines. 
Ravinijos festivalis skiria keletą 
vakarų šio klasiko muzikai, 
pavadintų ,,Mocarto serena
domis". Viename jų gros ir 
lietuvaitė pianistė Ieva Jakuba-
vičiūtė. Kartu su Čikagos sim
foniniu orkestru birželio 26 d., 
sekmadienį, ji atliks Mocarto 
koncertą fortepijonui Nr. 5. 
Pradžia 5 v.p.p. Vėliau Martin 
koncertinėje salėje Ieva, kartu 
su Steans muzikos instituto 
programos dalyviais gros ka
merinę Mocarto muziką. Skam
bės sonata smuikui ir fortepi
jonui bei fortepijoninis kvinte
tas. Informacija suteikiama tel. 
917-647-9796 arba e-paštu: 
ievaj@earthlink.net. 

BIRŽELIO 18 D., 7V.V. BALZEKO 
lietuvių kultūros muziejus kvie
čia į 39-ojo gimtadienio šventę. 
Šokiams gros ir liaudies žaidi
mų mokys Rimantas Pumputis 
ir Algimantas Barniškis. Bus 
tradicinės lietuviškos vaišės. 
Maloniai prašome registruotis 
iki birželio 15 d. telefonu 773-
582-6500. Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ 
apygardos tradicinė gegužinė 
įvyks birželio 19 d., PLC sodely
je, Lemont, po 11 v.r. šv. Mišių. 
Muzika kvies šokiams ir dai
noms, skanus maistas paten
kins visus skonius, veiks baras. 
Atvykite susitikti su draugais ir 
paremti JAV LB Vidurio Va
karų apygardą. 

KREIPIAMĖS | LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti, kad tolimesnei veiklai 

būtina finansine jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-o-
sios ir kitomis progomis neuž
tenka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone, Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęsti svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti rašant savo testa
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Lithuanian American 
Council Foundation, 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. 

PENKIOLIKA METŲ LIETUVOS 
nepriklausomoje respublikoje 
įvyko daug permainų sveikatos 
sistemoje. Siekdami sutelkti 
visame pasaulyje besidarbuo
jančius lietuvius gydytojus, 
Kauno medicinos universiteto 
akademinė bendruomenė ėmėsi 
iniciatyvos suorganizuoti 2007 
m. birželio 29-30 dienomis, 
Kaune I-ąjį Pasaulio lietuvių 
gydytojų kongresą. Kongreso 
globėju sutiko būti Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus. Šio kongreso organi
zacinis komitetas kviečia visus 
susidomėjusius gydytojus rašyti 
pasiūlymus kongreso mokslinei 
ir socialinei programai, nuro
dyti organizacijas ar asmenis, 
galinčius prisidėti prie informa
cijos skleidimo bei finansinės 
paramos. Pasiūlymus siųsti e-
paštu: kongresas@kmu.lt, arba 
adresu: A. Mickevičiaus g., 
LT-44307, Kaunas. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai J A V . 
J au trejus metus renkama in
formacija ir nuotraukos. Knyga 
redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Com-
munity, Inc.. 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

• Amerikos l ie tuvių rad i 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. : 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Prancisco, Chicago, EL 60632. 

K U L T Ū R I N I S 
SANTAROS—ŠVIESOS 

SAVAITGALIS 
Santaros-Šviesos 52-ojo su

važiavimo, vyksiančio rugsėjo 
8-11 d., ketvirtadienio ir penk
tadienio vakarinėje dalyje bus 
rodomi lietuviški filmai. Fil
mais maloniai leidžia naudotis 
Amerikos lietuvių televizija. 

Santaros-Šviesos 52-ame 
suvažiavime poetas, vertėjas, 
Alliant tarptautinio universite
to anglų kalbos fakulteto prof. 
dr. Algis Žolynas skaitys pra
nešimą t ema „Maskulinizmo 
poezija". 1994 metais Žolyno poe
zijos rinkinys „Under Real Con-
ditions" laimėjo San Diego „Ge
riausios knygos" apdovanojimą. 

Santaros-Šviesos 52-ame 
suvažiavime sekmadienį daly
vaus Valdas Petrauskas, dau
giau nei 50 knygų iš anglų, 
prancūzų, italų, portugalų, 
ispanų, lenkų ir švedų kalbų 
vertėjas, šiuo metu gyvenantis 
Kanadoje. 1980 ir 1982 metais 
Petrauskas buvo apdovanotas 
Lietuvoje už geriausią metų 
vertimą. Savo pranešime „Ver
timas - kūrybos aktas" Pet
rauskas aptars vertimo proble
mas. 

Santaros-Šviesos 52-ame 
suvažiavime pektadienio vaka
rinėje programoje bus pristaty
tos dvi knygos: Mariaus Ka
tiliškio „Senojo kareivio su
grįžimas" ir Rimvydo Šilbajorio 
„Poezijos skaitymai". Katiliškio 
knygą pr is ta tys literatūros 
žinovas Kęstutis Keblys. Šilba
jorio knygą pristatys prof. Dia
na Špokienė. 

Santaros—Šviesos 52-ame 
suvažiavime Zenonas Rekašius 
diskutuos politikos tema -
„Tarp Šekspyro ir Petkevičiaus 
(„Durnių laivo"): Lietuva po 15 
nepriklausomybės metų". 

Santaros—Šviesos 52-ame 
suvažiavime Jul ius Šmukštys, 
Zenonas Rekašius ir Horstas 
Žibąs kalbės Lietuvos politikos 
temomis. 

Santaros-Šviesos 52-ame 
suvažiavime Diana Špokienė, 
vokiečių kalbą bei literatūrą 
dėstanti McMaster universi
tete, Kanadoje, skaitys prane
šimą „Mąstymas peržengus tau
tos r ibas: lietuvių rašytoja, 
poetė ir eseistė Jurga Ivanaus
kaitė". 

Santaros-Šviesos 52-ame 
suvažiavime Rimvydas Šilba
joris dalyvaus su paskaita 
„Mirtis ir žodis poezijoje". 

Santaros-Šviesos 52-ame 
suvažiavime antropologijos te
ma kalbės Neringa Klumbytė. 
Klumbytė yra Pitsburgo univer
siteto antropologijos doktoran
tė. Praėjusiais metais Santa
ros-Šviesos suvažiavime ji 
skaitė pranešimą „Dabarties 
istorijos paraščių žmonės: atsi
minimai aipe sovietmetį ir kas

dienybės patirtys kaimo ben
drovėse". 

Santaros-Šviesos 52-ame 
suvažiavime literatūros vakare 
dalyvaus: Irena Mačiulytė-Guil-
ford, Birutė Putriūtė-Serota, 
Antanas Šileika, Algis Žoly
nas. 

Santaros-Šviesos 52-ame 
suvažiavime šeštadienio popie
tinėje programoje įspūdžiais 
apie Lietuvą dalinsis Patrick 
Chura, Randy Richards, Gre-
gory Tague. Prof. Chura dėsto 
anglų literatūrą University of 
Akron. J is yra „Lituanus" red
kolegijos narys, rašo apie E. 
Nekrošiaus teatrą, dažnai lan
kosi Lietuvoje. Prof. Richards 
yra filosofijos mokslų daktaras, 
jau penktus metus dėsto verslo 
etiką Vilniaus, universiteto 
Tarptautinės verslo mokyklos 
s tudentams. Prof. Tague yra 
anglų literatūros dėstytojas St. 
Francis kolegijoje, Brooklyn. 

Santaros-Šviesos 52-ame 
su-važiavime šeštadienį Jūratė 
Baranovą, filosofijos profesorė 
iš Vilniaus Pedagoginio univer
siteto, kalbės tema „Postmo
dernizmas ir Lietuva". Bara
novą rašo filosofijos ir litera
tūros temomis, 2004 m. išėjo 
Baranovos knyga „XX amžiaus 
moralės filosofija: pokalbis su 
Kantu". 

S. PROI 
MEILĖ TR / / 

„Paimkite negalintį juoktis 
princą, raganą, kuri prakeikia 
jį mirtinai aistrai ne vienam, o 
t r ims apelsinams, veidmainį 
ministrą pirmininką, velnią su 
magiškomis dumplėmis, mil
žinišką žiurkę ir virėją su sam
čiu: patalpinkite visą tai pa
sakų karalystėje; pritaikykite 
tai Prokofjev žaismingai, trykš
tančiai gyvumu muzikai, ir jūs 
turėsite vieną iš siurrealistiš-
kiausių komiškosios operos še
devrų," - taip Prokofjev operą 
31eilė trims apelsinams" trum
pai pristato savo skaitytojams 
Australijos dienraštis „Sydney 
Morning Herald". 

Prieš porą savaičių Aus
tralijos publika šiltai ir entu
ziastingai sutiko režisieriaus 
Francesca Žambelio operos pa
statymą. Bet pagaliau galime 
džiaugtis ir mes - praėjus dau
giau nei ketvirčiui amžiaus, 
opera „Meilė trims apelsinams" 
netrukus pasirodys ir Čikagos 
scenoje. Ir neimportuota iš 
Australijos, o sukurta žymaus 
Čikagos režisieriaus Sean Gra-
ney kar tu su „New Millennium 
Orchestra" dirigentu Francesco 
Milioto. Operoje dainuos dau-

Jau ši savaitgalį, birželio 18 d., n u o 12 v.p .p . iki 7 v.v., Arabian Knights Farms (6526 
Clarendon Hills Rd., Willowbrook, IL 60527) įvyks didžiausia vasaros šventė - J o n i n ė s 2005! 
Šventėje dalyvaus liaudies muzikos ansambl i s „Sutaras" iš Lietuvos ir popul iarūs Čikagos 
lietuvių muzikantai ir atlikėjai. Bus įdomi programa vaikams, lietuviškas maistas, gaivinan
tys gėrimai ir puiki kaimiška apl inka. Kviečiami visi lietuviai ir jų draugai . Informacija 
suteikiama tel. 708-839-9022 ir 773-501-9332. 

Jono Kuprio nuotraukoje: 2004 HNtq !<ninni tventc 

http://comcast.net
http://www.budek.org
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mailto:kongresas@kmu.lt


A L T A S 
JUNGIASI Į LITERATŪRINIO PAMINKLO 

ATIDENGIMO IŠKILMES 
Belaukiant Upton Sinclair „Džiunglių" šimtmečio 

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša, kad birželio 23 d., 
ketvirtadienį, Čikagos skerdyk
lų vartai bus paženklinti kaip 
literatūrinis istorinis pamink
las. Ši istorinė vieta j au yra 
Federalinės ir miesto valdžios 
saugomas paminklinis objek
tas . Šia proga bus a tmenama 
šimto metų sukaktis nuo Upton 
Sinclair romano „Džiunglės" 
(The Jungle) parašymo. Kny
goje aprašoma lietuvio emi
granto Jurgio Rudkaus ir jo 
šeimos patirtis Čikagos sker
dyklų rajone. Keturis šimtus 
akrų apimančiame skerdyklų 
rajone dirbo tūkstančiai lietu
vių ir kitų imigrantų XX am
žiaus pradžioje. 

Šis l i tera tūr in is kūr inys , 
laikomas klasika, tapo privalo
mas JAV universitetų ir gim
nazijų l i tera tūros kursuose . 
Teigiama, kad ši knyga pas
katino prezidentą Theodore 
Roosevelt 1906 m. išleisti itin 
reikšmingą Maisto ir vaistų 
higienos įstatymą. 

Jubiliejinės iškilmės vyks 
birželio 23 d., ketvirtadienį, 2 v. 
p.p. prie buvusių pagrindinių 

skerdyklų vartų, esančių Ex-
change Ave. į vakarus nuo 42 ir 
Ha ls ted gatvių sankryžos. 
Drauge su Amerikos Lietuvių 
Taryba iškilmėse dalyvaus 
mais to ir prekybos sąjungos 
darbuotojai, iš Vašingtono Fe
dera l inės Maisto ir vaistų 
adminis t raci jos įgaliotinė bei 
Illinois Knygos centro ir 

Čikagos miesto administracijos 
atstovai. 

Literatūros istorinius pa
minklus tvirtina JAV Biblio
tekų draugija, turinti 2,000 
narių. J i rūpinasi bibliotekų 
stiprinimu visose JAV. 

Visuomenė kviečiama iškil
mėse dalyvauti. 

ALTo p r a n e š i m a s 

Čikagos skerdyklų vartai. 

COFJEV SIURREALISTINIS ŠEDEVRAS 
IMS APELSINAMS" SUGRĮŽTA Į ČIKAGĄ 

S Prokofjev. 

gelio pamilti solistai iš Lyric 
Opera, Chicago Opera Theater 
ir Chicago Symphony Orches
tra. Princo vaidmenį at l iks 
„gudraus veido tenoras" Vin-
cent Wolfsteiner. Ar pagal lib
retą jis neturėtų būti paniręs į 
liūdesį? 

Iš tiesų, jaunasis princas 
kenčia nuo melancholijos. Kitur 
rašoma, jog jį kamuoja hipo-
chondrija. Šalt iniai pate ikia 
skirtingas šio pasakojimo versi
jas, tad išsiaiškinti teks apsi
lankius pačioje operoje. Bet 
kuriuo atveju, princą išgydyti 
gali tik juokas. Paradoksalu, 
bet karaliaus rūmų juokdarys 
prajuokinti jo negali. Užtai 
princas ima kvatoti pargriuvus 
raganai Fata Morganą ir pasi-
mačius jos kaulėtiems keliams 
bei raukšlė tam užpakal iui . 
Aišku, tokie dalykai geruoju 
nesibaigia, ir įsiutusi ragana 
prakeikia jį nevaldomai aistrai 
trims apelsinams. Taip princas 
ir rūmų juokdarys, pučiant bur
t ininko Farfarello galingoms 
dumplėms, „nupučiami" į pa
saulio kraštą ieškoti apelsinų. 
Ten stūksančiuose rūmuose 
apelsinus saugo virėjas Creonte 
su „mirtinu" samčiu. Apelsinus 
princui ir juokdariui pagaliau 
pavyksta „nudžiauti", ir iš 
vieno jų išlenda princesė. Kas 
gali geriau išsklaidyti vyro 
liūdesį jei ne graži moteris? 
Tiesa, dar akimirkai pasirodo 
ragana Fata Morganą ir pa
verčia princesę į žiurkę. (Ar tik 
Fata Morganą personaže ne-
sa; -*uT,c įžvelgti piktnv i r . v ' a ' 
r . r T i j ' T i* - ; r ; trrf,*-,i: ' • :- : 

mas ir visi linksmai geria už 
pralinksmėjusio princo ir prin
cesės laimę. 

Sergej Prokofjev „Meilė 
t r ims apelsinams" - žinomiau
sia ir dažniausia i a t l iekama 
Prokofjev opera. Nebent teko 
augti sovietinėje Lietuvoje, ku
rios mokyklose bene labiausiai 
propaguojama to paties auto
r iaus „Petka ir Vilkas". Operą 
„Meilė t r ims apelsinams" Pro
kofjev pradėjo kur t i Pirmo 
pasaulinio karo pabaigoje, tuoj 
po Rusijos revoliucijos, pakeliui 
iš tėvynės į Ameriką. Pabaigė 
ją 1919 metais , jau priėmęs 
pasiūlymą statyti ją Čikagoje. 
P a s a u l i n ė operos premjera 
įvyko 1922 naujų metų pra
džios išvakarėse Čikagos opero
je, ir ta i buvo didelis įvykis ne 
t ik mies to istorijoje, bet ir 
v i same muzikos pasaulyje. 
Premjeros metu dirigavo pats 
Sergej Prokofjev . 

Daug šurmulio sukėlė auto
riaus libretui pasir inkta pran
cūzų kalba, tur int omeny, jog 
j is p a t s buvo rusas ir s ta tė 
operą Čikagoje. Pradžioje Pro
kofjev buvo parašęs ją rusiškai. 
Tačiau jis suvokė, jog statyti 
operą jo gimtąja kalba tuomet 
būtų buvusi politinė savižudy
bė, o anglų kalba butų buvusi 
nepr i imt ina konservatyviai 
Amerikos publikai. Tada Pa
ryžius buvo laisviausias pasau
lio miestas , kuriame Prokofjev 
labiausiai vylėsi pripažinimo. 
Be to, prancūzų kalba nuosta
biai tiko postromantiniam, sa
ty r inės prigimties kūriniui . 
Krit ikai dabar sutaria, jog nors 
vėlesni operos pastatymai rusų 
ir anglų kalbomis suteikė 
kūr in iu i įdomių niuansų, ta
čiau kalbos pasirinkimas mu
zikiniu atžvilgiu realiai nebu
vęs toks svarbus. Bet mačiu

siems operos „L'Amour des 
Trois Oranges" premjerą tuo
metinėje Čikagoje itin įdomu 
bus išvysti jos „prisikėlimą" 
anglų kalba šiame, XXI am
žiaus sulaukusiame, mieste. 

Opera „Meilė trims apelsi
nams" išliko ypač svarbi me
niniu požiūriu. Kurdamas ope
rą, Prokofjev buvo nusivylęs 
Stanislavskij mokykla ir Mask
vos meno teatru. Jų propaguo
jamos natūralistinės meno for
mos Prokofjev atrodė atgyvenu
sios ir nederančios prie tuome
t inės pokarinės ir porevoliu
cinės Vakarų pasaulio kultū
ros. Operoje jis nustebino ir 
sužavėjo kritikus išdrįsdamas 
atsisakyti arijos ir iškraipy
damas vienintelę operoje esan
čią meilės sceną stačiokiškais, 
tars i neturinčiais su scena jokio 
ryšio, graikų stiliaus choro 
komentarais. Commedia dell'-
ar te stiliaus opera įsuka tarsi 
uraganinio vėjo verpetas, ne
leisdama žiūrovui nė akimirkai 
praras t i budrumo. Pašaipus 
operos humoras sustiprinamas 
įspūdingais tempo pokyčiais ir 
talentingu orkestravimu. Nuo 
1979 metų, dėl nepaaiškinamų 
priežasčių ši opera daugiau nė 
karto nepasirodė Čikagos sce
noje. Todėl jos sugrįžimas į 
gimtąjį miestą šią vasarą tikrai 
sukels susidomėjimą. Anot 
muzikos kritikų, tai viena iš 
svarbiausių XX amžiaus operų, 
kurią neužtenka tik išgirsti, bet 
būtina ir pamatyti. Juolab, kad 
Chicago Cultural Center žada 
surengti net keturis nemoka
mus pasirodymus Preston 
Bradley Hali, liepos 18, 19, 21 
ir 24 dienomis. Tiesa, nemoka
mus leidimus turite suskubti 
įsigyti jau dabar. 

Monika Bončku tė 
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