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^v^v eneralinė prokuratūra nu t raukė byla Rusijos $3 
i t s %. v j f %». i 

Valerij Trojanov prie Generalinės prokuratūros rūmų. Bauro (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) — Ge- žusio Rusijos naikintuvo „Su-27" pi-
neralinė prokuratūra ketvirtadienį lotui Valerij Trojanov taikytą kardo-
nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl mąją priemonę — namų areštą. 
tarptautinių skrydžių taisyklių pa- Tai paaiškėjo po maždaug pu-
žeidimo ir panaikino Lietuvoje sudu- santros valandos trukusios piloto ap

klausos prokuratūroje. 
V. Trojanov ar t imiaus iu metu 

tu rės išvykti į Rusiją, jo sugrįžimu 
ket ina rūpint is Rusijos ambasada 
Lietuvoje. 

„Pagr indin is ikiteisminio tyri
mo nu t r auk imo motyvas — nepada
ryta veika, tur in t i nusikalt imo ar 
baudžiamojo nusižengimo požymių", 
— pranešė ikiteisminį tyrimą nut
raukęs prokuroras Mindaugas Dū
da. 

J i s sakė, kad jo sprendimas reiš
kia, k a d nebuvo p a d a r y t a nusi
ka l s t ama veika, kurios padarymu V 
Trojanov buvo į ta r iamas . 

M. Dūdos teigimu, į tar imas pilo
tui buvo pare ikš tas pagrįstai ir iki
te isminis tyr imas buvo pradėtas pa
grįstai . 

Įvykio vietoje Sakių rajone ras
tos na ik in tuvo nuolaužos bus per
duotos Krašto apsaugos ministerijos 
žinion, kadangi tai yra daiktas, už
d raus t a s civilinėje apyvartoje. 

K a d a n g i Genera l inė prokura
tū ra ne tu r i galimybių saugoti lėktų-

TNK-BP geriau negu „LUKoil"? 
Vilnius, spalio 5 d. (BNS) — 

Seimo opozicijai priklausančius kon
servatorius tenkintų, jeigu bankru
tuojančiai Rusijos bendrovei ,,Jukos" 
priklausančias „Mažeikių naftos" 
akcijas įsigytų Lietuvos nacionali
niam saugumui grėsmės nekelianti 
Didžiosios Britanijos įmone TNK-
BP 

,,Bent jau valstybės institucijos, 
įgaliotos formuluoti nuostatas, susi
jusias su grėsmėmis nacionaliniam 
saugumui, apie tai nekalba, kad 
TNK-BP kelia grėsmę nacionaliniam 
saugumui", — po susitikimo su šios 
bendrovės vadovais sakė opozicijos 
vadovas Andrius Kubilius. 

„Mums pasirodė jų planai dėl 
'Mažeikių naftos' akcijų įsigijimo pa

kankamai įtikinami ir procedūrine, 
ir teisine prasme, ir gali būti efek
tyviai ir naudingai Lietuvai įgyven
dinami", — teigė A. Kubilius. 

Pasak A. Kubiliaus, TNK-BP de
rybas dėl Mažeikių įmonės įsigijimo 
„įsivaizduoja aiškiau negu 'LUKoil': 
jie mato poreikį kuo greičiau susitar
ti su Vyriausybe ir eiti tartis su" 'Ju
kos'. Tuo tarpu 'LUKoil' yra pareiš
kęs, kad pirmenybę teikia susitari
mui tik su Lietuvos Vyriausybe". 

Opozicijos vadovo teigimu, ..LU
Koil" nepriimtina ,.Mažeikių naftos" 
akcijų pirkėja ne tik todėl, kad šią 
bendrovę Valstybės saugumo depar
tamentas yra įvardijęs kaip kelian
čią grėsmę Lietuvos saugumui, bet ir 
dėl ekonominių motyvų. 

K. Masiulis: kai „abonentas 
pietauja, trupiniai byra 

9t 

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) — 
Buvęs sostinės vicemeras, konserva
torius Kęstutis Masiulis „abonento", 
kuriam neva buvo mokami pinigai 
už bendrovei „Rubicon group" pa
lankius sostinės savivaldybės spren
dimus, siūlo ieškoti vadovaujantis 
logika. 

„Mes turime būti logiški. Ar ne
matome, kad Artūras Zuokas gele
žine ranka tvarko savo partiją, ar 
nematome, kad A. Zuokas pakanka
mai tvirta ranka tvarko savivaldybę. 
Ar mes galime matyti, kad geležinė 
ranka pakęstų šalia kokį nors 'abo
nentą', kuris ima kyšius?" — korup
cijos apraiškų sostinės savivaldybėje 
ieškančios Seimo komisijos posėdyje 
~ake K Mas; .;"•..-. 

Kęstutis Masiulis Eltos nuotr 

Buvęs sostinės vicemeras darė 
prielaidą, jog korumpuoti yra ir da
lis savivaldybės tarybos narių, kurių 
palaikymas A. Zuokui reikalingas. 

„Kai 'abonentas' pietauja, tru
piniai byra. Milžiniškas korupcinis 
sandėris Nuke l t a \ 6 ps l . 

Rusijoje — 
išpuolis prieš 

Lietuvos 
konsulatą 

V i l n i u s , spalio 5 d. (BNS) — 
Lietuvos konsulate Sank t Peterbur
ge trečiadienio vakarą buvo išdauž
tas langas , pas ta tas ištepliotas da
žais. Vieną įtariamąjį šiuo išpuoliu 
sulaikė vietos milicininkas. Kaip sa
ke Lietuvos konsulato Sankt Peter
burge vicekonsule Dalė Mickienė, 
trečiadienio vakarą t rys asmenys iš
tepliojo konsulato pas ta to fasadą 
juodos ir žalios spalvos dažais bei iš
daužė langą, tačiau į vidų patekti 
nebandė. 

„Pr ie šalia esančio Indijos kon
sulato budėjęs milicininkas pamate 
ir sula ikė vieną iš trijų užpuolikų", 
— sakė ji . 

Anot diplomatės, sulaikytas Ru
sijos pilietis yra 20-24 metų, tačiau 
kol k a s nėra aišku, a r išpuolis buvo 
pada ry ta s politiniais sumetimais. 

Chul iganai jokių užrašų, ar šū
kių neparašė . 

Rusijos milicininkas sako paste
bėjęs t r is jaunuol ius , tačiau Lietu
vos konsula to kameros užfiksavo tik 
du. D. Mickienė mano, kad tikriau
siai t rečiasis buvo ne toje zonoje, ku
rią fiksuoja stebėjimo kameros. 

Rusijos milicija t i r ia išpuolio ap
linkybes. 

Tai nebe pi rmas išpuolis prieš 
Lie tuvos d ip lomat ines atstovybes 
Rusijoje. 2003 m. vasarį chuliganai, 
protes tuodami „prieš Kaliningrado 
blokadą", Lietuvos ambasadą Mask
voje apmėtė buteliais su juodos spal
vos skvsčiu. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOiS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

vo nuolaužų, jos artimiausiu metu ir 
bus perduotos ministerijai. 

Pagal Baudžiamojo proceso ko
deksą (BPK), daiktiniai įrodymai, 
tai yra „Su-27" nuolaužos, gali būt i 
sunaikintos Lietuvoje arba perduo
tos Rusijai, jai paprašius. 

Lietuvos piliečių pareiškimai 
dėl materialinės žalos, patirtos Lie
tuvos teritorijoje sudužus Rusijos 
karo lėktuvui, kurį pilotavo V. Tro
janov, bus nagrinėjami Civilinio pro
ceso tvarka. Kaip žinia, naikintuvas 
nukrito Nukelta į 6 psl . 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Demokratija ir Lenino 
palaikai. JAV LB XVII 
Tarybos sesija: kaip 
rašyti „JAV Lietuvių 
bendruomenė". Trys 
buvusios Rusijos sostinės. 
Beglobius jaunuolius 
suartina internetinis 
ryšys. Sveikas atvykęs, 
Dariau! Ses. Pe rpe tua 
Gudai tė , SSC, užbaigė 
: i : x i L^ ,£} I "I i ilgą žemiška kelionę. 
LF p i rmin inkas kalbe^ 
„Seklyčioje". 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.861 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA 

DAR VIENAS „LITUANICOS / / 

FUTBOLININKŲ PRALAIMĖJIMAS 
Praėjusį sekmadienį, spalio 2 d., 

„Lituanicos" futbolo komanda jau 
trečią kartą iš eilės nepelnė taškų. 
Jie sekmadienį „krito" prieš gana 
agresyvią „Schwaben" komandą 0:2. 
Dar blogiau, kad tas atsitiko „namų" 
aikštėje, Lemont Bambrick parke, 
kur .mūsiškiams reikėjo išsikraus
tyti, kuomet buvo nuspręsta iš 
pagrindų pertvarkyti prie Pasaulio 
lietuvių centro esančiąja. Beje, 
Bambrick parke žolė yra nebloga ir 
šiaip žaidimui ji tinka, tačiau pri
taikyta rungtyniauti labiau jau
nimui, o ne vyrams, nes nuo vienų 
vartų iki kitų vartininkai gali leng
vai nuspirti kamuolį. 

Tai buvo penktojo rato rungty
nės „Metropolitan" lygoje ir per tuos 
5 susitikimus mūsiškiai pajėgė 
uždirbti tik 4 taškus. Lietuviai išliko 
8-oje vietoje iš 10 komandų ir dar 

yra likę 4 jėgų išbandymai prieš 
gana pajėgias komandas šiame rate. 
Iš tų likusių rungtynių reikia su
rinkti bent 6 taškus, norint nelikti 
paskutiniais vietų lentelėje ir įsi
tvirtinti kažkur viduryje. 

Šį sekmadienį „Lituanica" va
žiuoja į Schwaben Center aikštyną 
Buffalo Grove, IL, kur žais prieš vis 
labiau stiprėjančią „Vikings" vienuo-
likę. Prieš šią komandą truks plyš 
reikia laimėti, o tai padaryti galima, 
tačiau reikia labiau stengtis negu 
paskutinėse trejose rungtynėse. Mū
sų vyrai šį sezoną kažkodėl nenori 
išnaudoti visų galimybių. 

Beje, spalio 16 d. „Lituanicos" 
vyrai turės sunkią kovą prieš šiuo 
metu pirmoje vietoje esančią „Light-
ning" vienuolikę, o spalio 23 d. na
muose rungtyniaus su trečią poziciją 
turinčia „Tarnovia" komanda. E. S. 

Krepšinis ČIKAGOJE 

ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO LYGA TĘSIA 
ŽAIDIMUS 

Spalio 24 d. savo trečiąjį sezoną 
pradėjusi Čikagos lietuvių krepšinio 
lyga praėjusį šeštadienį vėl turėjo 5 
rungtynes. Šį kartą buvo sužaistos 
vyrų rungtynės ir dvi — veteranų. 
Vyrus rungtynėse „Panevėžys" įvei
kė Vilniaus „Sostinę" 44:33 (beje, vil
niečių eilėse pirmą kartą pasirodė į 
Čikagą neseniai atvykęs buvęs olim
pinis čempionas disko metime Ro
mas Ubartas). Jis „Sostinės" koman
dai pelnė 7 taškus. „Alytus" sunkiai 

64:62 nugalėjo „Lituanica", o „Rad
viliškis" — Klaipėdos „Atlantą" 
56:34. Kauno komandų rungtynėse 
tarp „Rambyno" ir „Stumbro" lai
mėjimą pelnė pirmieji — rezultatu 
50:34. Senjorų tarpe pergales nusi
nešė „Kretinga" ir „Lokiai". 

Šį šeštadienį vėl bus tiek pat 
rungtynių, kaip ir praėjusį. Jos 
žaidžiamos Lemont parkų distrikto 
salėje. Ten bus varžomasi kiekvieną 
šeštadienį. E. S. 

Futbolas LIETUVOJE I 
Lietuvos futbolo „A" lygos pir

menybėse praėjusį šeštadienį įvyko 
30—ojo rato rungtynės. Čia savo pir
mavimą sustiprino lentelės pradžio
je stovinti Panevėžio „Ekrano" ko
manda, kuri išvykoje įveikusi Ši
lutės „Šilutę" 2:0, iškovojo 24-ąją 
pergalę. Panevėžio futbolininkai 
dabar pirmenybinėje lentelėje su 77 
taškais yra pralenkę net dešimčia 
taškų antroje vietoje stovinčius lig
šiolinius Lietuvos čempionus FBK 
„Kauną". Kauniečiai tik po atkaklios 
kovos išvykoje privertė pasiduoti 

Marijampolės „Sūduvą" 4:3. 
Trečioje lenteles vietoje įsitvirti

nusi Vilniaus „Vėtros" komanda, 
įveikusi Klaipėdos „Atlantą" dabar 
turi 51 tašką ir taikosi \ bronzos 
medalius. Marijampolės „Sūduva" su 
43 taškais eina ketvirtoje vietoje, o 
Šilutės „Šilutė" su 28 užima penk
tąją. Po to komandos eilės tvarka 
rikiuojasi taip: FK „Vilnius", Vil
niaus „Žalgiris", Klaipėdos „Atlan
tas", Šiaulių „Šiauliai" ir 10-oje — 
Kėdainių „Nevėžis" (jo sąskaitoje tik 
5 taškai). E. S. 

Aprašant Lietuvių fondo golfo turnyrą praėjusios savaitės sporto skyriuje, pa
daryta klaida Keturi jauniausi žaidėjai buvo: Tadas Kleiza, Raimundas Čepefė 
(ne Linas), Tomas Kleiza ir Rimas Grybauskas. Nuotraukoje is kairės: Linas Če-
pelė (40 m ) , Raimundas Čepelė (10 m.), Robertas Raudys ir Algis Korzonas. 

ff LITUANICOS / / 

SUKAKTUVINIS POKYLIS 
Jau artėja futbolo klubo „Li

tuanica" jubiliejus — 55-rių metų 
sukaktis. Ją ruošiamasi paminėti 
lapkričio 19 d. -PL centro Lemont 
didžiojoje salėje įvyksiančia progra
ma: oficialia dalimi, šokiais, vaka
riene bei kitais įvairumais. Tam 
neseniai buvo sušauktas klubo 
valdybos narių ir talkininkų susi
rinkimas. 

Numatyta išleisti sukaktuvinį 
leidinį, kuriam renkami sveikinimai 
ir skelbimai. Dėl jų reikia kreiptis į 
Leoną Juraitį, tel. 708-532-7526. 
Leidinį redaguoja vienas iš klubo 
steigėjų — Edvardas Šulaitis. Norin
tys dalyvauti gali paskambinti 
Laimai Glavinskienei, tel. 630-323-
6302. Bilietų kaina — 40 dol. asme
niui. 

LFK „Lituanica" 55 m. sukakties p OK'i renaimo Komitetas. Tarp \u — Ir aaPar-
tinis k lubo pirm. Ą. Ciavinskas stovi pirmasis iš dešinės), ir buvę pirmininkai (iš 
kairės:) E. Šulaitis, S. Bieiskus _. iuraitis. 

Kauno „Žalgirio" krepšininkai 
paskutines tarptautinio turnyro 
Prancūzijoje rungtynes pralaimėjo 
La Mano „Sarthe Basket" komandai 
69:82. 

Tai buvojau trečioji iš eilės kau
niečių nesėkmė toje šalyje: žal
giriečiai 90:91 nusileido Vilerbano 
„Adecco-ASVEL" ir 83:94 — „Cho-
let" komandoms. 

Per dvikovą su Le Mano krep
šininkais daugiausia taškų Lietuvos 
čempionams pelnė naudingiausiuoju 
turnyro žaidėju pripažintas Tanoko 
Berdas ir Simonas Serapinas — po 
15. Redžis Frymantas surinko 12 
taškų ir atliko 6 rezultatyvius per
davimus, o Paulius Jankūnas pelnė 
11 taškų. Kauniečiai padarė riet 25 
klaidas. 

5įC ^ C 3$C 

Italijoje įvykusio šešių vyrų 
krepšinio komandų turnyro dėl Rino 
Snaider taurės finale Ramūno 
Šiškausko klubas Treviz „Benetton" 
pralaimėjo Udinės „Snaider" ko
mandai 84:85. Lietuvos rinktinės 
žaidėjas Treviz komandai pelnė 9 
taškus, pataikęs 2 iš 3 dvitaškių ir 1 
iš 4 tritaškių. Trečiąją vietą užėmė 
„PC Barcelona", įveikusi Maskvos 
CSKA 97:82. 

* * * 

Andalūzijos (Ispanija) regiono 
vyrų krepšinio taurės turnyro pusfi
nalio susitikime Donato Slaninos 
Sevilijos „Caja San Fernando" 
komanda po dviejų pratęsimų 
127:117 nugalėjo „CB Granada" 
komandą bei iškopė į finalą. 

Lietuvis nugalėtojams šiame 
susitikime pelnė 13 taškų. 

Paruošė E. Šulaitis 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 
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Periodical ciass postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
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JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

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

MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
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administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
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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. 

• Redakci|a straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
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JAV LB X V I I TARYBOS 
TREČIOJI SESIJA — IV 

KAIP RAŠYTI „JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ"? 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Sept in tas i s p o s ė d i s 
( šeš tadien i s ) 

Posėdis prasidėjo tarybos komi
sijų nu ta r imų pris ta tymais diskusi
jomis ir tvirt inimais. Pirmoji pra
nešimą pateikė Visuomeninių reika
lų komisija, kur ia i pirmininkavo 
Angelė Nelsienė. Buvo pasiūlyta aš
tuoniolika nutar imų įvairiomis te
momis. Tarp jų paminėt ini nutari
mai dėl sovietinės okupacijos pa
darytos žalos, Rusijos energetinių 
išteklių naudojimas užsienio poli
tikos įrankiu, jos kišimasis į kai
myninių nepr ik lausomų valstybių 
reikalus ir t.t. Atkreiptas dėmesys į 
įvykusio Rusijos karinio naikintuvo 
katastrofą Lietuvoje, ir iš to iš
plaukiančius rūpesčius. 

Lietuvos vyriausybė ragina ne
apmokestinti Lietuvos piliečių paja-^ 
mas, uždirbtas užsienio valstybėse. 

Udrienė švelniai pyktelėjus paste
bėjo, kad labai daug, per daug dėme
sio skiriama Lietuvos reikalams, lyg 
savų problemų neturėtume. Reikia 
tikėti, kad šios ir visų kitų tarybos 
komisijų rezoliucijos bus paskebtos 
spaudoje. 

Organizacinių reikalų komisi
jos nutar imus pristatė komisijos 
pirmininkė Birutė Vindašienė. Nu
tarimai apėmė atstovų rinkimą į 
PLB seimą, JAV LB aukotojus, ra
ginimą tapti Lietuvių fondo nariais 
ir t.t. Bene daugiausia laiko „su
gaišinta", jau prieš keletą metų PLB 
seime priimtam nutarimui, kad 
kraš tų organizacijų pavadinimai 
būtų rašomi didžiąja pirmąja raide 
visuose naudojamuose žodžiuose. 
Tad turime Jungtinių Amerikos 
Valstijų Lietuvių bendruomenę (su
trumpintai JAV LB). Kitokia rašyba 
yra neteisinga. Priminta lietuviš
kai spaudai, kad JAV LB savo pava
dinimo nėra pakeitusi. 

Sesijos metu buvo pagerbtas Lietuvos Respublikos Seimo narys Arminas Lydeka 
už jo įnašą i Seimo-jAV LB komisijoje spręstus klausimus dėl Lietuvos pilietybės 
atgavimo ir išlaikymo. Iš kairės: tarybos prezidiumo pirm. Regina Narušienė, A. 
Lydeka ir JAV LB Krašto valdybos pirm. Vaiva Vėbraitė. jono Urbono nuotr. 

Ta pati vyriausybė ir Seimas yra 
skat inami pakeisti įs tatymus, atve
r i an t vals tybines insti tucijas iš 
užsienio gr įž tant iems l ietuviams. 
Taryba skat ina JAV Kongresą ir 
administraciją siekti bevizinio reži
mo su Lietuva. Siūlomuose nuta
rimuose remiami naujų JAV imi
gracijos įstatymų projektai, pagal 
kur iuos daugelis ateivių galėtų 
legalizuotis Amerikoje 

Pas i saky ta KGB įslaptintų 
archyvų reikalu, Seinų mokyklos 
reikalu. Padėkota JAV Senatui ir 
Kongresui dėl rezoliucijų, ragi
nančių Rusiją pr ipažint i Baltijos 
valstybių okupaciją kaip neteisėtą 
aneksiją. Apgailestauta, kad Rusijos 
valdžia taiko tendencingą, proru
sišką propagandą, niekinančią ne
priklausomą Lietuvą ir tautinę savi
monę, ypatingai nukreiptą į naująją 
išeiviją iš Lietuvos per jų finansuo
jamą spaudą ir televiziją, pagaliau, 
išreikštas pageidavimas, kad JAV 
LB Kraš to valdyba ištirtų gali
mybes užvesti pabandomąją teis
minę bylą atlyginti padarytą žalą 
šeimai, kuri buvo išvežta į Sibirą ir 
dirbo pr ivers t inėse stovyklose ar 
buvo kal inama. 

Pr ie manęs sėdėjusi J a n i n a 

Per pertraukėlę šnektelėjau su 
R. Narušienė. Įvairių tarybos komi
sijų nariai yra skundęsi „kad ne
turėję reikiamos informacijos. Jos 
turėtų prieš sesiją turėti savo po
sėdžius, svarstybas, pasi tarimus. 
Tai yra numatyta ir JAV LB įsta
tuose. 

Šv. Mišios 

7 vai. vakare Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias atna
šavo klebonas Ričardas Repšys, Šv. 
Antano parapijos, Detroit, klebonas 
kun. Alfonsas Babonas ir svečias iš 
Chicago kun. Jaunius Kelpšas. Skai
tinius skaitė Dalia Navasaitienė ir 
Linas Mikulionis. Giedojo Prano Za-
rankos vadovaujamas kvartetas, su
sidedantis iš Edvardo Skiočio, Vyto 
Underio, Lino Mikulionio ir Prano 
Zarankos. Vargonais pritarė Rita 
Giedraitienė. Aukas prie altoriaus 
nešė Regina Narušienė ir Vaiva 
Vėbraitė. Po kun. R. Repšio pamoks
lo smuiku griežė JAV LB tarybos 
sesijos dalyvis Julius Veblaitis, 
Summit simfonijos orkestro narys iš 
New Jersey. Jam akompanavo Ada 
Šimaitytė, baigusi Lietuvos muzi
kos akademiją. Nukelta i 5 psl. 

DANUTE BINDOKIENE 

Demokratija ir Lenino 
palaikai 

Rusijoje vėl įsiliepsnojo de
batai, ką daryti su Lenino 
palaikais: palikti juos, kaip 

buvo iki šiol, ar palaidoti, tuo tary
tum visiems laikams užbaigiant 
sovietinę erą. Lenino palaikų liki
mas po Sovietų Sąjungos sugriuvi
mo jau ne kartą buvo svarstomas, 
bet jokio konkretesnio sprendimo 
nepadaryta. Nors palaikų palaido
jimas buvo siūlomas ir Boris Jelcin 
prezidentavimo metais, bet prezi
dentas , tv i r t indamas , kad tam 
laikas dar nepribrendęs, nedrįso 
„suerzinti rusų tautos, kuri Le
niną laikė savo herojumi ir komu
nizmo kūrėju". Dabar, prieš maž
daug savaitę, šį k laus imą vėl 
iškėlė vienas prez. Putin patarėjų 
Georgij Poltavčenko: „Rusų tau ta 
išgyveno daug baisių sukrėt imų ir 
tik vienas k i tas asmuo mūsų 
laikais už tai susilaukė kaltinimų. 
Mano nuomone, nėra teisinga, kad 
tie, kurie atsakingi už tautos kan
čias, būtų palikti valstybės centre, 
pačioje Kremliaus pašonėje". 

Leninas buvo pagrindinis 1917 
m. bolševikų revoliucijos režisie
rius. J is mirė, 1924 m., sulaukęs 
53 m., o jo palaikai iki šiol ilsisi 
stiklinėje „dėžėje" granito mau
zoliejuje Kremliuje. Tai buvusi 
ypatinga komunistinės imperijos 
šventovė: pro jo karstą nuolat pra
eidavo ir rusai, ir nerusai , pasi
ruošę atiduoti pagarbą „didžiajam 
komunizmo vadui". Dar ir dabar 
mauzoliejus gausiai lankomas tu
ristų, girdėjusių ar skaičiusių apie 
šią „būt inai matyt iną" vietą. 
Eiliniam lankytojui Leninas jau 
nėra „rusų tautos herojus", o grei
čiau cirko ar kokio karnavalo 
„įdomybė", klientams privilioti. 

Tačiau Kremliaus sienos pašo
nėje palaidota ir daugiau sovie
tinių „herojų": Jurij V. Andropov, 
Leonid I. Brežnev, Konstantin U. 
Černenko, Feliks Dzeržinskij, pa
sižymėjęs sovietinės saugumo poli
cijos įsteigimu. Na, ir, žinoma, Jo-
sef Stalin. Kai kas dabar siūlo ir 
šiuos komunizmo vadus bei vadu
kus perlaidoti kažkur kitur, galuti
nai išvalant Rusijos sostinę nuo 
kraugeriškos ir skausmingos pra
eities. „Kaip galima kalbėti apie 
demokratiją arba civilizaciją Rusi
joje, kai Leninas tebeguli pagrin
dinėje valstybės aikštėje", — tvirti
no viena demokratinės — tiesa, 
mažos — partijos vadovė. 

Ką apie Lenino palaikų palai
dojimą mano Rusijos prezidentas? 

Kol kas jis savo- nuomonės nepa
reiškė, bet 2001 m., kaip ir jo pirm
takas Jelcin, yra pasakęs, kad 
Lenino palaikų pajudinimas su
keltų protestus, nes daug žmonių 
Rusijoje savo visą gyvenimą sieja 
su Leninu. Galbūt Putin šiandien 
turėtų sakyti ne sieja, o siejo, nes 
jauni žmonės vis mažiau kreipia 
dėmesio į komunistinę valstybės 
praeitį, domisi jos istorija ar 
anuometiniais tos istorijos varik
liais. J ie gyvena šiandiena, ieško 
pramogų, žavisi viskuo, kas užsie
nietiška ir ilgisi geresnio gyve
nimo. Ilgainiui, pasenus arba iš
mirus tautos daliai, kuriai komu
nistinė praeitis ir jos vadai buvo 
labai svarbūs, Lenino ar kito bolše
viko palaikų vieta nebeturės reikš
mės. Įdomu, kad Lenino palaido
jimui ypač karštai pritaria orto
doksų dvasininkija, nes esą , jo sie
la a tras tikrąją ramybę tik tada, 
kai k ū n a s ilsėsis kapuose". Ar 
Lenino siela gali „atrasti tikrąją 
ramybę", kai, gyvendama kūne, 
yra padariusi tokių, dangaus kerš
to šaukiančių, nusikaltimų prieš 
žmoniją? 

Kas gali suskaičiuoti, kiek 
visoje sovietų imperijoje per tuos 
dešimtmečius buvo pristatyta pa
minklų Leninui, nutapyta jo port
retų, išleista knygų, sukurta poe
zijos, muzikos ir dainų. Daug kur 
tie paminklai ir šiandien teberiog
so (pvz., Baltarusijoje, kurios pre
zidentas yra visiškai parsidavęs 
Maskvai — ne tiek šiandieninei, 
kiek raudonajai , komunistinei). 
Teko skaityti, kad net Čečėnijos 
sostinėje Grozne dar galima rasti 
paminklų Leninui, nepaisant, kad 
čečėnai tęsia kruviną kovą su Ru
sija. 

Lietuva taip pat gali „pasidi
džiuoti" Lenino paminklais, tik jie 
gražiai išdėstyti Dzūkijos Grūto 
parke, kartu su kitais „komuniz
mo kūrėjų" atvaizdais. Čia taip pat 
lankytojų netrūksta ir tikrai sun
ku būtų pasakyti, kas atvažiuoja iš 
smalsumo, o ką prie tų „didžiųjų 
vadų" atveda praėjusių laikų nos
talgija. Galbūt Rusijos prez. Putin 
galėtų padaryti sutartį su Grūto 
parko savininku ir Lenino pa
laikus palaidoti šios gražios lietu
viškos gamtos prieglobstyje. Tuo
met Put in galėtų tvirtinti, kad 
Lietuvoje ilsisi „komunizmo šir
dis" (kaip lenkų Pilsudskio), taigi 
ta teritorija yra „šventa ir neliečia
ma..." 

jAV LB Tarybos trečiojoje sesijoje (iš kairės priekyje): Kęstutis Miklas ir dr. Dalia 
Ciedrimienė. Gražinos Kriaučiūnienės nuotr. 
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Per internetinį ryšį siekiama 
suartinti ir beglobius jaunuolius 

KĘSTUTIS PRANCKEViCIUS 

XXI amžius, kaip tvirtiną garsūs 
pasaulio visuomenės, politikos vei
kėjai, ne tik kosmose užkariavimo 
tąsa ar modernios industrijos, bet ir 
sudėtingiausių informacijos techno
logijų plėtros amžius. Tik praėjusio 
šimtmečio pabaigoje Vakarų pa
saulyje atsiradusi elektroninės ko
munikacijos sistema, pastaraisiais 
metais žmoniją visiškai pr iar t ino 
prie naujausių informacijos šaltinių: 
Kompiuterinė technika, internetinis, 
mobilusis ryšys, kitos mokslo nau
jovės jau pasiekė ir atokesnius plane
tos kampelius. Kaip žinia, daugelio 
šalių valstybinės ir privačios institu
cijos,- suprasdamos moderniausių 
technologijų svarbą, vis didesnį dė
mesį skiria visuomenės kompiu
terinio rašt ingumo plėtojimui. Tam 
tikslui įgyvendinti , s tengiamasi 
surasti lėšų ne t ik iš savo valstybės 
biudžeto, bet ir įvairių tarptaut inių 
fondų. 

Vis dar ats i l iekame 

Mūsų šalyje, kaip rodo statisti
ka, deja, tik apie 14.4 proc. namų 
ūkių yra prisijungę prie internetinio 
ryšio, kai tuo t a rpu Europos Sąjun
gos valstybėse juo jau vidutiniškai 
naudojasi daugiau nei 36 proc. var
totojų. Siekiant sumažinti tą nau
jausios informacinės ' technologijos 
sistemos a t sk i r t į Lietuvos visuo
menėje, daugiau nei prieš metus 
pradėtas įgyvendinti švietėjiškas 
projektas „16+", kurį remia ES Soc-
rates programos koordinavimo pa
ramos fondo Grundtvig 2 programa. 
Projektas sk i r t a s bene labiausiai 
pažeidžiamai visuomenės grupei — 
vaikų globos įstaigas paliekantiems 
ar jau palikusiems jauniems suau
gusiems ir su jais dirbantiems so
cialiniams darbuotojams. 

Viena iš projekto vykdytojų — 
sostinėje įsikūrusios viešosios įstai
gos „Socializacijos ir darbinio moky
mo centras" vadovė Danguolė Bo-
guševičienė priminė, jog apie šios 
programos įgyvendinimo yra prisi
jungusios švietimo bei verslo institu-
cijos-partnerės iš Kipro, Ispanijos ir 
Bulgarijos. Pastarosios šalies sosti
nėje Sofijoje ir yra įsikūręs Švietimo 
ir inovacijos centras — „Europa 
LTD", koordinuojantis projekto plėt
ros veiklą. 

„Įgyvendindami šią svarbią švie
tėjišką misiją, drauge su minėtų 
trijų valstybių partneriais siekiame 
sukurti palankias sąlygas vir tua
liam jaunų suaugusių bendravimui, 
kurie iki pilnametystės gyveno inter
natuose ar kitose globos instituci
jose, panaudojant patrauklų ben
dravimo būdą internete — nuotoli

nio mokymosi pamokas, pasikal
bėjimų svetainę, meninės raiškos 
priemones. Ypatingai norime paska
t int i jaunimą dalyvauti tolimes
niame mokymosi procese, paremti ir 
padrąsint i priimant kasdieninius 
sprendimus savarankiško gyvenimo 
pradžioje. Be to, išmokius jaunimą 
naudotis moderniomis informatikos 
priemonėmis, kartu siekiame plėsti 
jų akiratį, padėti daugiau sužinoti 
apie panašaus likimo bendraamžių 
padėtį kitose šalyse. Jauni suau
gusieji šio projekto metu sukaups 
gerąją patirtį, kuria galės dalintis su 
savo jaunesniais draugais palie
kančiais globos institucijas. Perso
nalas šio projekto metu taip pat kau
pia gerąją praktiką, kaip skatinti jau
nuosius suaugusius prasmingai nau
dotis informacinėmis ir ryšių tech
nologijomis (IRT), kaip padėti jiems 
socialiai integruotis į visuomenę. 

Per šią švietėjišką veiklą, mes 
drauge prisidedame ir prie Vyriau
sybės paskelbtos „Našlaičių ir tėvų 
globos netekusių vaikų rėmimo ir 
integravimo į visuomenę 2005— 
2008 m. programos" įgyvendinimo. 
Beje, atkreipkime dar dėmesį ir į 
projekto pavadinimą — skaičius 16 
reiškia vyresnių nei 16 metų jau
nuolių įtrauktų į šį projektą amžių, o 
ženklas + tai, kad jauni suaugusieji 
projekto dalyviai po apmokymų 

• galės dalintis gerąja patirtimi su 
savo jaunesniais draugais, palie
kančiais globos įstaigas. 

Žinoma, šiame informacinių 
technologijų amžiuje, tą neįprastą 
mokymo programą yra veiksminga 
įgyvendinti per internetinį ryšį — 
juk norint pasisemti žinių, patirties, 
neįmanoma vykti į Madridą, Niko
siją ar kitą tolimą miestą, bet visą 
tai puikiai galima atlikti elektro
nines technikos pagalba", — pasako
jo D. Boguševičienė. 

Kriminalinis pasaul is 
nesnaudžia 

Vaikų globos įstaigas palie
kančiam jaunimui skirtas projektas 
įgyvendinamas 3 etapais. Pasak. D. 
Boguševičienės, per praėjusius me
tus jau atlikta keletą svarbių darbų: 
sukur ta bandomoji pokalbių sve
tainės versija, internetinis puslapis 
— w w w . s i d m c . o r g / 1 6 p l u s . Čia 
jaunuoliams bus sudarytos palan
kios ir patrauklios sąlygos ben
drauti, palaikyti ryšius internetu su 
bendraamžiais iš minėtų valstybių-
partnerių. šioje svetainėje kviečia
mi apsilankyti, teikti savo pastabas 
ir siūlymus švietimo, socialinės 
rūpybos srities specialistai, kuriems 
aktualios be tėvų likusių jaunu 
žmonių problemos bei jų socialine 
integracija į visuomenes gyvenimą. 

„Draugas" kviečia 
VISULS savo skaitytojuLS 

ir rėmėjus 
į kasmetinį „Draugo" pokylį, kuris įvyks 

spalio 16 d., 4 v.p.p. „Paradise" pokylių salėje, 
9 2 2 0 S. Harlem Ave., Bridgevievv, IL. 

Pokylio meninę programą atliks „Retro" kolektyvas 
iš Los Angeles, CA. 

Bilietus galite įsigyti , ,Draugo" administracijoje. 
Adresas: 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629, 

tei. 773-585-9500. 

nternetinis ">sys Lietuvėse tamsa vis pcpuiiares~;u ypač tarp jaunimo. 
Antano Tumėno nuotrauka. 

„Iš tiesų, internetinis ryšys — 
tai XXI amžiaus stebuklas, sutei
kiant is puikią galimybę bendrauti 
su draugais , pažįstamais bei partne
riais. Be to, tokiu ryšiu galima atlik
ti ir daugybę kitų svarbių, naudingų 
reikalų ir net užmegzti naujų pa
žinčių. Tačiau žinome, jog per inter
netą ga l ima gauti ir labai daug 
negatyvios informacijos, galų gale, 
panaudot i tą ryšį blogiems tikslams. 
J u k ne pas lapt is , kad internetą 
įvairiai bando išnaudoti ir tamsusis 
kr iminal inis pasaulis", — nuogąsta
vo pašnekovė. 

Narko t ika i , sekso paslaugos, 
prekyba žmonėmis, ypač moterų ir 
vaikų, kiti negatyvūs siūlymai nere
tai pasiekia net ir paauglius, jau
nimą, todėl projekto iniciatoriai bei 
vykdytojai ypatingą dėmesį skiria 
tam, kaip at i t raukti jaunimą nuo 
tokių blogybių, kad jis netaptų nu
sikaltėlių aukomis, o kaip nukreipti 
jį doros bei pagarbos žmogiškosioms 
ve r tybėms grįstu keliu. Projekto 
dalyviai pripažįsta, kad sukontro
liuoti kiekvieną paauglį, pastebėti 

kokiomis internetinėmis svetai
nėmis jis naudojasi, tikrai yra labai 
sunku, bet rūpintis ir stengtis ap
saugoti jaunąją kartą nuo nega
tyvios informacijos poveikio ir yra 
projekto „16+" vykdytojų pareiga. 

Tuo tarpu per projekto dalyvių 
įsteigtą interneto puslapį, pasak D. 
Boguševičienės, jauni žmonės turės 
galimybę ne tik semtis mokslo žinių, 
bet ir įdomiai, prasmingai praleisti 
laisvalaikį, bendrauti su kitų šalių 
jaunimu, sužinos kaip žengti pirmuo
sius žingsnius darbo rinkoje. O kaip 
saugiai ir tikslingai naudotis inter
netinėmis programomis, savo patirtį 
lietuviams perdavė jaunieji partne
riai iš Kipro. Būtent jų pastangomis 
projekto naujieji dalyviai įgijo nau
jausių žinių apie jaunimo socialinę 
integraciją į visuomenę, panaudo
jant tam lankstesnes ir įvairesnes 
elektroninio mokymosi formas. An
tra vertus, toks netradicinis, naujo
viškas mokymas suteikia jaunuo
menei turiningų praktinių žinių ir 
įgūdžių savarankiškai spręsti kas
dienes gyvenimo problemas. 

McDonald's" europieč iams atvers 
savo vir tuves 

* * 

JAV greitojo maisto restoranų 
t inklas „McDonald's" yra pasiruošęs 
pakviesti klientus visoje Europoje į 
savo v i r tuves , kad jie pamatytų , 
kaip ruošiamas maistas. Tai atitik
mens netur int i akcija, kuria siekia
ma sumažint i nerimą dėl nutukimo 
ir už t ik r in t i k l ientus dėl maisto 
kokybės, rašo „Financial Times". 

Vadinamoji „atvirų durų" kam
panija prasidės šį savaitgalį, ji vyks 
30 regionų, kur „McDonald's" su
muštinių, bulvyčių ir salotų pardavi
mai ženkliai atsilieka nuo rezultatų 
JAV. 

Didžiojoje Britanijoje, kur 
„McDonald 's" patyrė didžiausią 

smūgį dėl sveikatos lobistų ir poli
t ikų susirūpinimo gyventojų nu
tukimu, į klientų namus paštu iš
siuntinėjo milijonus sveikos mitybos 
skrajučių. 

Didžiojoje Britanijoje „McDo-
naFs" greito maisto restoranų tin
klas per pastaruosius penkerius 
metus prarado ketvirtį pardavimų. 

Naujausios pastangos yra skir
tos padidinti „McDonald's" resto
ranų lankomumą, ypač trijose svar
biausiose kompanijos rinkose — 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir Didžiojoje 
Britanijoje, — kurios sudaro 75 proc. 
visų regiono pardavimų. 

ELTA 

Popiežius atidarė pasaulio vyskupų sinodą 
Kreipdamas is į pasaulio vys

kupų sinodą susirinkusius 250 kata
likų vyskupų, popiežius Benediktas 
XVI paragino tikinčiuosius neslėpti 
savo tikėjimo ir religijos. 

Per šv. Mišias sekmadienį po
piežius teigė, kad tikėjimas ir religi
ja vis dažniau tampa „asmeniniu 
reikalu", ir tai, juo nuomone, „nėra 
jokia tolerancija, o veidmainvstė". 

Kalbėdamas tūkstantinei tikin
čiųjų miniai, popiežius taip pat pab

rėžė, kad „negali pasaulyje būti jo
kios teisybės, jei žmogus mano esąs 
vienintelis jo viešpats". 

Per tris savaites besitęsiantį si
nodą vyskupai iš 118 šalių aptars 
Katalikų Bažnyčios situaciją pa
saulyje ir spręs tokius klausimus, 
kaip katalikų kunigų trūkumas, ti
kinčiųjų pasyvumas ir požiūris į 
abortų įteisinimą. 

dpa-Reuters-ELTA 

http://www.sidmc.org/16plus
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Atkelta iš 3 psl. 

Bendra vakar ienė 

Po šv. Mišių visi rinkosi į 
Kultūros centro salę, kur buvo pa
ruošta vakarienė. Maldą prieš valgį 
sukalbėjo kun. J a u n i u s Kelpšas. 
Regina Narušienė Arminui Lydekai 
įteikė Gintaro žymenį, JAV LB kas
met skiriamą daug lietuviams 
pasitarnavusių pagerbimui. Praei
tyje visus žymenis yra gavę nelietu
viai. 

Visų atsistojimu ir ovacijomis 
buvo sutiktas šio vakaro kalbėtojas 
prof. Vytautas Landsbergis. Kalbėjo 
be užrašų, kalbėjo beveik valandą ir 
kalbėjo iš širdies. Save pristatė kaip 
vieną iš daugelio Lietuvos idealistų. 
Pradžioje kalbėjo apie kovo 11 
dienos Lietuvą. „Laisvė yra svar
biausias dalykas. Žmogus iš pri
gimties yra geras... likimas globojo 
Lietuvą. Galime tai vadinti Apvaiz
da... Šalys išsivadavo iš komuniz
mo, o ne iš paveldo". Jo pasirinkta 
pranešimo tema — „Lietuvos pa
dėtis Europoje". 

„Mes esame prie Baltijos, prie 
Lenkijos ir arti Rusijos. Kun. Sva
r inskas pakar to t ina i primindavo, 
kad reikia kalbėt i apie žmogaus 
dorovę ir tuo paki ls žmogaus 
kultūra". Paska i t in inkas kalbėjo 
apie Lietuvos moralinę padėtį. „Lie
tuvoje yra nedaug labai turtingų ir 
labai daug ne tur t ingų . Moralinė 
politinė stagnacija yra didelė. Są
jūdžio bangai a ts lūgus liko daug 
šiukšlių. Potvynis nuslūgo, o krantai 

Apvalaus stalo diskusijos, iš kairės: Algimantas Gečys, Arminas Lydeka, prf. Vytautas Landsbergis, Vytas Maciūnas. 
j . Urbono nuotr. 

tencialo. Reikia prikelti iki antrosios 
bangos... Reikia dirbti ir reikia 
stengtis gyventi kuo ilgiau". Taip 
savo paskaitą baigė profesorius. 

Po pertraukos tą patį paskai
tininką vėl pristatė Raminta Vil
kienė. Jį šį kartą pristatė kaip 
muziką. Šįmet švenčiame M. K. 
Čiurlionio 130 gimimo metines. Ta 
proga V. Landsbergis pianinu skam
bino Čiurlionio kūrybą. Skambino 
apie 45 minutes, be pertraukos. 
Publika buvo prašyta neploti iki 
koncerto pabaigos. J i buvo paklus
ni, bet nesigailėjo katučių koncertui 
pasibaigus. Tai buvo jau arti vidur
nakčio. 

pūva. 
Kur toliau eis mūsų kraštas? 

Kur yra Lietuva? Lietuva yra ir Ry
tuose, ir Vakaruose, nors ji dar nė
ra sugrįžusi į Vakarų pasaulį... Yra 
pavojinga ir šiandien kalbėti apie 
tiesą. Mes idealistai tikime, kad ji 
neves į pražūtį. Didelis jos poten
cialas išvyksta iš Lietuvos. Lietuvai 
yra reikalingi antrabangiai... 'Bai
kime broliai šią naktį... laikas žolei 
atsitiesti...' Idealistai tiki, kad vėl 
bus kylantis kelias. 

Dabar keli žodžiai apie Europą. 
Jos padėtis nėra gera. Europa ne
randa atgimimo impulso. Europa 
buvo kitokia. Jono Pauliaus II bal
sas nebuvo išgirstas. Su rūpesčiu jis 

kalbėjo apie mirties kultūrą. Gera: 
pagyvent: yra daugelio idealas. 

Tai egoistiškas, hedonistiškas 
gyvenimo būdas. Vakarų buvusi 
krikščioniška civilizacija jau prik
lauso praeičiai . Nyksta noras ką 
nors padaryt i kitiems... Vaikai pasi
darė naš ta , o ne džiaugsmas. Dievas 
bus paskut inis imigrantas į Ame
riką... Ats isakoma vertybių nuty
lėjimu. Čia būtų tam t ikra Lietu
vos misija. Europoje žmonės nenori 
dirbti ir nenori turėti vaikų. Dabar
tinė emigracija yra žmonių, kurie 
nori gyventi... Aš esu realistiškas 
optimistas. Kaip palaikyti gyvenimo 
norą Lietuvoje ir norą gyventi 
Lietuvoje? Lietuva turi daug po-

KGB muziejus 

Tik rytojaus dieną išgirdau kalbant, kad tą 
vakar mūsų lankytą Pergalės parką reikėtų 

aplankyti du kar tus — dieną. taip. kaip mes pa
darėme ir matėme jaunavedžiu poras, tradiciškai 
atėjusias pagerbti karo aukų. ir vakare, kai fon
tanai yra apšviečiami raudona šviesa, simbolizuo
jančia kare pralietą kraują. Sako, kad rusui tai 
neužmirštamas vaizdas. 

Bet šiandien mūsų programoje yra vizitas į 
KGB muzieiu. Laukiau io su dideliu nekantrumu, 
nes maniau, kad matysiu ką nors ypač įdomaus ir 
nematyto. Nusivyliau dar labiau, kad už įėjimą 
asmeniui reikėjo mokėti 60 dolerių! Brangiau ne
gu matyti visas carų brangenybes Kremliuje. 

Jau 1987 m. lankydamiesi Maskvoje mes abu 
buvom suradę KGB pastatą prie Dzeržinskio 
aikštės. Tada iš lauko buvo negalima suprasti, 
kad tai yra KGB centras. Netoli jo buvo, ir dar 
šiandien yra, populiari „Dietskij Mir", vaikų rūbų 
ir žaislų krautuvė. Matėme tik nedidelę prie KGB 
pastato pritvirtintą plokštelę su užrašu „Čia, šita
me pastate darbavosi draugas Jurij V. Andropov 
nuo 1967 iki 1982". Dzeržinskio aikštė dabar jau 
perkrikštyta į Liubiankos aikštę, taip kaip greti
ma Sverdlov aikštė pakeitė vardą į „Teatralnaja 
ploščiad". O paties Dzeržinskio, Čeką įkūrėjo, pa
minklo jau nebematėme. 

Dabartinis muziejus yra šalia buvusio KGB 
pastato. Jį pasiūlė įrengti J. V. Andropov 11914— 
1984), prieš tai (1967—1982) buvęs KGB virši
ninku, o po Leonid Brežnev mirties 1982 m. tapęs 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos sekretoriu
mi. Bet, kai skaitau tame muziejuje mano pirkto
je rusiškoje brošiūrėlėje, tai nebuvo tikras mu
ziejus, o tik dar viena įstaiga, kurioje buvo ruo
šiami KGB agentai, ir tik po 1989 m. ten įleisdavo 
pasižiūrėti ir ne KGB agentus, ir jų studentus, vė
liau net ir užsieniečius, tokius, kaip ir mus. Kny
gutėje rašoma, kad muziejų yra aplankę buvę CIA 
direktoriai — Turner bei Vvebster. 

Visi (apie 2,000) eksponatai ir paaiškinimai 
muziejuje įkyriai rodo, kaip reikalingas buvo KGB 
darbas, ieškant vietinių 'politinių0 — A. V.) nusi
kaltėlių ir užsienio agentų, kad užtikrintų TSRS 
saugumą. Parodomos „herojiškų" KGB agentų fo
tografių įska. ant ir saugumo didžiuosius „tū
zus" ka; Feliks Dzeržinskij ir Lavrentij Beria 
(1899— J53). Praėjome ir pr> jų ginklų rinkinį, 
vis pabrėžiant , kaip tie a ntai užsi tarnavo 

TRYS BUVUSIOS 
RUSIJOS SOSTINĖS 

ALEKSAS VITKUS 
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pagarbos, išaiškindami visokius ket inimus prieš 
Sovietų Sąjungą. Vienas pavyzdžių: 

Gana plačiai pavaizduojama „U-2" lėktuvo 
istorija. Jį valdęs pilotas F. G. Powers buvo 
1960.05.01 pašautas netoli Sverdlovsk, Uralo 
kalnuose ir apkaltintas šnipinėjimu. Tai buvo 
didelis smūgis prez. Eisenhovver, kuris tada kaip 
tik ruošėsi Keturių didžiųjų konferencijai Pary
žiuje, kad perkalbėtų Chruščiov sustabdyti bran
duolinių ginklų lenktynes. Konferencija neįvyko. 
Po dvejų metų Powers buvo paleistas, už jį sovie
tams atiduodant 1956 m. suimtą rusų šnipą Ru-
dolfAbel. 

M inimi KGB „žygdarbiai" ir II pasaulinio karo 
metu. Prisimenama net carų laikų saugumo 

organų darbas. Žinoma, tuo laiku dar nebuvo 
KGB, nei MVD, nei NKVD, nei GPU, nei ČK (Če
ką). Įdomu, kad net lietuviai tame muziejuje pa
minėti. Tai buvo 1380 metai. Kad sulaikytų Mask
vos veržimąsi į Lietuvos valdomas žemes, Jogaila 
susitarė su Totorių ordino vadu Mamai kovoti 
kartu. Rusų saugumas (ne KGB) tai žinojo ir su
gebėjo Jogailą taip klaidingai informuoti, kad 
Jogailos kariuomenė atvyko į Kulikov laukų mūšį 
pavėlavusi. Mūšis jau buvo įvykęs be lietuviu 
pagalbos, ir Maskvos didysis kunigaikšt is Dimitrij 
Donskoj, pasinaudojęs ta proga, visiškai sutriuš
kino totorių ordą. 

KGB jau nebėra? Ne, yra — tik vardas kitoks. 
J ie dabar vadinasi FCB (federalnaja služba 
bezopasnosti Rosii). Būdinga, kad tos knygutės 
įvade parašyta: „Kad ir kaip kas pasikeitė Rusi
joje ar pasaulyje, dar toli iki laiko, kada saugumo 
agentams nebus darbo". Mūsų grupę vedžiojo FCB 
pulkininkas. Pabaigoje aš jo paklausiau: „Ar ne
galima pamatyti buvusių kalinių celių, tardymo 
kambarių?" „O. jų jau nebėra", — šypsodamas at
sake pulkininkas, į ką aš atšoviau: „Nebėra ir 
Petro Didžiojo, bet muziejuose jis visur dar rodo
mas". Išeinant nustebęs pastebėjau, kad kai kurie 
amerikiečiai turistai į pulkininko, kaip kokio eili

nio gido, delną spaudė rublius (ar dolerius). Kad 
didžiulis pastatas ne vien muziejus, o ir toliau 
pulsuoja kaip saugumo rūmai, galėjau spręsti iš 
to, kad, paklausus, kur yra tualetai, buvo atsaky
ta: „Šitame pastate jų nėra". Mus lydėjusi gidė Iri
na, rusė, ciniškai pasijuokė: „Žinot, ką raidės KGB 
reiškia? Tai "Kindness, Generosity, Beauty' ". 

pžiūrėję muziejų, pietavome už keliolikos 
-žingsnių esančioje KGB valgykloje. Net ir čia 

propaganda. Laukiame patarnavimo ir dairomės. 
Ant sienų plakatai: „Čekistai — revoliucijos ka
riai", arba „Mirtis fašistiniams tarakonam^ \ ir 
pan. Kabo ir pasižymėjusiu čekistu portretai. 
Turėtų nejaukiai tarp jų jaustis ir Churc. 1. 
Truman bei Stalin nuotrauka iš Potsdamo konfe
rencijos. Ir čia nėra tualetų, bent mums taip sakė. 
Išėję iš valgyklos, netoli Bolšoj teatro atradome 
eilę viešų būdelių. Užmoki ten sėdinčiai moteriš
kei 10 rublių, o ji, nei nemirktelėjus, tau paduoda 
raktą ir popieriaus. Tada jau esi „on your own". 

Bus dauaiau. 

HI4KTO » 
He 3Haer 
POCCMK) 
nymue nac. 

MfBdKil 
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,Niekas Rusijos geriau nepažjsta, kaip DHL"... 
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A t i d a r y t a n a u j a e l e k t r i n ė Generalinė prokuratūra 
nutraukė bylą Rusijos pilotui 

Naujoji „Kauno energijos" elektrinė. 

Vilnius , spalio 6 d. (ELTA) — 
Kauno ir Ju rba rko rajonams šilumą 
t iekiant i „Kauno energija" ketvirta
dienį a t idarė naują ir šilumą, ir elek
trą gaminančią elektrinę Noreikiš
kių gyvenvietėje. 

Į kogeneracinę elektrinę bendro
vė investavo apie 2.2 mln. litų, de
šimtadalį sumos padengė Lietuvos 

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

aplinkos apsaugos investicijų fon
das, sakė „Kauno energijos" genera
linis direktorius Aleksandras Sigitas 
Matelionis. 

Elektrinė, žada būti ekologiška, 
joje naudojamas kuras bus biodujos, 
o jas tieks „Kauno vandenys". 

Elektrinės šilumos gaminimo 
galia siekia 1,050 kilovatų (kW). 

K. Masiulis: kai „abonentas 
p ietauja , trupiniai byra 

/ / 

Atke l ta iš 1 psl . 
negali vykti be politinio palaikymo", 
— sakė konservatorius. 

Anksčiau komisijai liudijęs K. 
Masiulis yra pareiškęs neabejojan-
tis, jog „abonentas" yra dabartinis 
Vilniaus meras . Liberalų ir centro 
sąjungos vadovas A. Zuokas. 

Kuomet užvirė vadinamasis 
„abonento" skandalas , K. Masiulis 
atsistatydino iš vicemero pareigų. 

Vi lniaus m e r a s ketvir tadienį 
irgi buvo kviestas liudyti Seimo ko
misijai, bet neatvyko — jau antrą
kart . 

Galimų korupcijos apraiškų sos
tinės savivaldybėje ieškanti komisija 
jau keletą savaičių bando surengti 
sostinės mero bei buvusio vicemero 

akistatą, tačiau bergždžiai. 
Prieš pora savaičių A. Zuokas 

posėdžio išvakarėse pranešė ne-
atvyksiantis liudyti komisijai, nes 
negali atšaukti darbotvarkėje numa
tytų susitikimų. Tuomet komisijos 
posėdis neįvyko. 

Ketvirtadienį A. Zuokas nepasi
rodė komisijos posėdyje, nes atosto
gauja. 

Kai kurie komisijos nariai pa
sipiktino, esą Vilniaus meras sąmo
ningai vengia atvykti liudyti parla
mentarams. 

„Vertiname tai kaip nesiskaity
mą su komisijos darbu ir akibrokš
tą", — po posėdžio ketvirtadienį sa
kė komisijos vadovė Loreta Grauži-
nienė. 

* K a u n o „Žalgirio" krepši
n i n k a i i švyko į tarptaut in į tur
nyrą Vokietijoje. Tik prieš kelias 
d ienas sus i r inkusi visa komanda 
tu rnyre dalyvaus be fizinio parengi
mo trenerio Aleksandro Kosausko — 
jis gavo kvietimą atvykti į NBA ko
mandą Cleveland „Cavaliers", kur 
savo patir t imi dalysis su šios NBA 
komandos treneriais bei susipažins 
su šio darbo naujovėmis. „Žalgiris" 
Berlyne išmėgins jėgas su Sopoto 
„Prokom Trefl" (Lenkija), Leverku-
sen „Bayer" ir Berlyno ALBA (abi — 
iš Vokietijos). 

Italijos v y r ų krepš in io tau
r ė s s a v i n i n k ė „ B e n e t t o n " ko
m a n d a su R a m ū n u S i škausku 
s u p e r t a u r ė s varžybas 75:84 pralai
mėjo šalies čempionui Bolonia „Cli-
mamio" komandai. Lietuvis savo ko
mandai pelnė 13 taškų, per 32 minu
tes pataikęs 1 tr i taškį iš 2, 4 dvi
tašk ius iš 6 ir realizavęs 2 baudų 
met imus iš 3. Be to, po krepšiais R. 
S iškauskas atkovojo 6 kamuolius. 

Atidėto.M Lietuvos futbolo 
_fe<"!*»racijos p i r m o s i o s lygos čem-
piOi. XXIX turo rungtynėse 
penkiou.. ^ pergalę iškovojo Jonavos 
..Lietava". namuose 4:0 (1:0) sutriuš
kinusi Ukmergės „Vilkmergę". Po 

šios pergalės jonaviškiai (49 tšk.) aš
tuoniolikos komandų turnyre iš aš
tuntosios pozicijos išstūmė Marijam
polės „Sūduva-2" ^48 tšk.) futboli
ninkus, o ukmergiškiai (28 tšk.) te
bėra keturiolikti, čempionate pir
mauja „Kauno jėgeriai" (71 tšk.), 
lenkiantys Alytaus „Alyčio" (68 tšk.) 
ir Vilniaus „Vėtros-2" (64 tšk.) futbo
lininkus. 

* Po metų pertraukos pra
sidėjo 2005-2006 metų NHL čem
pionatas, kuriame 30 komandų 
dviejose konferencijose suskirs
tytos į šešis pogrupius. Rezultatyviai 
naująjį sezoną pradėjo Dainius Zub-
rus, įmušęs pergalingą įvartį ir at
likęs rezultatyvų perdavimą, o Rytų 
konferencijos Pietryčių pogrupyje 
rungtyniaujanti jo Washmgton „Ca-
pitals" komanda namuose 3:2 įveikė 
Columbus ,,Blue Jackets". 

* „Renault*' komandos vado
v a s Flavio Briatore pare iškė , 
kad jo lenktynininkas Fernando 
Alonso, šiemet tapęs jauniausiu is
torijoje ..Formules-1" čempionu, ne
tolimoje ateityje savo pasiekimais 
gali prilygti Mirhael Schumacher 
„Manau, kad Fernando gali būti 
toks pat didis, ne jis gimęs tapti 
čempionu", — pareiškė F. Briatore. 

Atkelta iš 1 psl. 
ant žemės ūkio bendrovės pasėlių. 

Pareigūnas atmetė Rusijos ži-
niasklaidos priekaištus dėl neva il
gai trukusio tyrimo, jo manymu, ty
rimas buvo atliktas gana greitai. 

Po kelias valandas trukusios ap
klausos Rusijos pilotas iš prokuroro 
M. Dūdos kabineto išėjo skubiai, bu
vo matyti, kad jis labai susijaudinęs. 
V. Trojanov nesikalbėjo su jo lauku
siais žurnalistais. Lydimas civiliai 
vilkinčių asmenų, pilotas išėjo į vidi
nį prokuratūros kiemą. 

Su žurnalistais nepanoro kalbėti 
ir prokuratūros kieme V. Trojanov 
laukusi žmona. 

„Aš esu įsižeidusi, pykstu ant 
jūsų valstybės", — Lietuvos žurna
listams kalbėjo moteris. 

Migracijos departamento direk
torius Almantas Gavėnas sakė. kad 

dabar laukiama oficialaus Generali
nės prokuratūros pranešimo, jog V. 
Trojanov panaikintas namų areštas. 

Gavus tokį pranešimą, bus pri
imtas sprendimas dėl V. Trojanov 
teisinės padėties. Jį reglamentuoja 
Užsieniečių teisinės padėties įstaty
mas. 

Nukritus naikintuvui, V. Troja
nov į Lietuvą pateko neteisėtai — 
neturėdamas vizos, asmens doku
mentų. Migracijos departamento pa
reigūnai sako, kad nors ir pilotas į 
Lietuvą pateko neįprastoje situacijo
je, jo buvimas Lietuvoje buvo ir yra 
nelegalus. 

„Kai tik gausime pranešimą iš 
prokuratūros, kad panaikinta kardo
moji priemonė, priimsime sprendi
mą. Galima variantai — išsiuntimas 
iš šalies, grąžinimas Rusijai", — sa
kė A. Gavėnas. 

Rusijai išsiųstas dar vienas 
teisinės pagalbos prašymas 
Vilnius, spalio 6 d. (BNS) — 

Lietuvos generalinė p rokura tū ra 
ketvirtadienį išsiuntė Rusijai dar 
vieną teisinės pagalbos prašymą, ku
riuo pageidaujama, kad būtų duotas 
sutikimas į Maskvą vėl atvykti Dar
bo partijos vadovo buvusio ministro 
Viktoro Uspaskicho aukštojo mokslo 
diplomo gavimo aplinkybes tirian
tiems prokurorams. 

Tai patvirtino Generalinės pro
kuratūros atstovas spaudai Vid
mantas Putelis. 

Lietuvos pareigūnai Rusijos ge
neralinio prokuroro Vladimir Us-
tinov prašo, kad šį kartą teisinės pa
galbos prašymo vykdymas būtų pa
vestas ne milicijos, bet Rusijos pro
kuratūros pareigūnams. Raštu taip 
pat prašoma tokiuose teisinės pagal
bos veiksmuose leisti dalyvaut i 
tiems patiems Vilniaus apygardos 
prokurorams Sergejui Takvareliui ir 
Rolandui Imbrasui. 

Lietuvos prokurorai prašo savo 
kolegų Maskvoje, kad teisinės pagal
bos pavedimo vykdymo metu surink

ta medžiaga būtų perduota koman
diruotiems Vilniaus apygardos pro
kurorams. 

Iš pirmojo vizito Maskvoje šie 
prokurorai grįžo it musę kandę — 
nors Rusijos generalinė prokuratūra 
žadėjo pagalbą, atvykę Lietuvos pro
kurorai į G.V. Plechanov ekonomikos 
akademiją net nebuvo įleisti, o visi 
pareigūnai, su kuriais planuota susi
tikti, staiga išėjo atostogų, išvyko į 
komandiruotes, o vienas, kaip pa
aiškėjo, jau atleistas iš pareiga. 

Vilniaus apygardos prokuratū
ros vadovas Ramutis Jancevičius yra 
sakęs, kad šiai bylai ištirti pakaktų 
trijų dienų, jei Rusija laikytųsi teisi
nių sutarčių. 

Valstybės saugumo departamen
tas tyrė, ar V. Uspaskichas, prašy
damas leidimo dirbti su slapta infor
macija, nepateikė klaidingų anketos 
duomenų. Prokurorai Maskvoje turi 
išsiaiškinti, ar Plechanov akademi
jos diplomas, kurį V. Uspaskichas 
yra pateikęs Kauno technologijos 
universitetui, yra tikras. 

Prezidentas reikalauja stabdyti 
abejotinas statybas 

Vilnius, spalio 6 d. BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus para
gino Vyriausybės atstovą Klaipėdos 
apskrityje ir Generalinę prokuratū
rą kreiptis į teismą, kad būtų pa
naikinti leidimai statyboms Kuršių 
nerijoje, kurie buvo išduoti pažei
džiant įstatymus. 

Tai pranešė šalies vadovo 
atstove spaudai Rita Grumadaite po 
V Adamkaus susitikimo su aplinkos 
ministru Arūnu Kundrotu. 

R. Grumadaitės teigimu, atsi
žvelgdamas į jau žinomus dalykus, 
kaip buvo tvirtinami detalieji planai 
ir techniniai projektai Kuršių nerijo
je, valstybes vadovas pareikalavo, 
kad abejonių keliančios statybos 
saugomoje teritorijoje būtų stabdo
mos. 

Anot atstovės spaudai, prezi
dentui kelia nuostabą, jog Vyriausy
bės atstovas Klaipėdos apskrityje, 
kurio viena svarbiausių pareigų — 
prižiūrėti savivaldybių pri imamų 
sprendimų teisėtumą, iki šiol ne
įvertino šios problemos masto. 

Prezidentas pareiškė remiantis 

A r ū n a s K u n d r o t a s 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

premjero Algirdo Brazausko kreipi
mąsi į Generalinę prokuratūrą rast) 
kaltus del nelegalių statybų Kuršių 
nerijos nacionaliniame parke. 

„Pastarųjų metų statybos Ne
ringoje — įžūlaus vietinės adminis
tracijos teisinio nihilizmo pavyzdys, 
kurio per ilgai nepastebėjo ir centri
nė valdžia. Sprendžiant šią proble
mą paaiškės, ar Lietuvoje gali nuga
lėti įstatymo valia", — susitikime 
sakė V. Adamkus. 
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Pasaulio naujienos 

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 
žinių agentūrų pranešimais) 

E U R O P A 

VARŠUVA 
Benediktas XVI tapo pirmuoju 

per visą Bažnyčios istoriją popiežiu
mi, davusiu išsamų ir iš anksto pla
nuotą interviu televizijai, kuris bus 
parodytas spalio pabaigoje, pranešė 
Lenkijos visuomeninės televizijos 
TVP1 atstovas žiniasklaidai. „Inter
viu truko šešiolika minučių ir buvo 
imamas popiežiaus vasaros reziden
cijoje Vokietijoje", — -sakė kanalo 
TVPl atstovas Szymon Chrostowski. 
„Tai p i rmas ka r t as popiežiavimo 
istorijoje, ka i pontifikas atsisėdo 
priešais kamerą ir tokio ilgo interviu 
metu atsakinėjo į klausimus", — 
tvirtino pokalbį vedęs tėvas Andrzej 
Majevvski, kanale TVPl atsakingas 
už religines laidas. Jis pridūrė, kad 
velionis lenkų kilmės popiežius Jo
nas Paulius II „per televiziją dažnai 
atsakydavo į žurnalistų klausimus", 
tačiau nė kar to nedavė iš anksto pla
nuoto interviu. 

MINSKAS 
Baltarusijai kelia nerimą Euro

pos Sąjungos (ES) grasinimai Įvesti 
šaliai ekonomines sankcijas, nes jos 
gali turėti neigiamų padarinių eko
nomikai, sakė užsienio reikalų mi
nistras Sergej Martynov. ES , kuri 
nuolat kritikuoja Minską už demo
kratijos stoką ir anksčiau uždraudė 
įvažiuoti į savo teritoriją keliems 
aukštiems šalies pareigūnams, kitą 
savaitę ketina vėl nagrinėti Baltaru
sijos klausimą, pirmą kartą pagrasi
nusi imtis prieš šalį ne politinių, bet 
ekonominių sankcijų. „Jeigu tokios 
sankcijos bus įvestos, tai, be abejo, 
neigiamai atsilieps darbo vietoms, 
pramonei ir žmonių gerovei. Briuse
lis turi r imtai pasvarstyti, ar jis su
interesuotas, kad savo veiksmais pa
kenktų paprast iems žmonėms", — 
sakė S. Martvnov. 

J A V 

WASHINGTON, DC 
Baltieji rūmai bendradarbiauja 

su pareigūnais, atliekančiais tyrimą 
dėl buvusio JAV jūrų pėstininko, ku
ris dirbo pas viceprezidentą Diek 
Cheney ir yra apkaltintas dėl.slaptų 
ataskaitų perdavimo Filipinams. 46 
metų Leandro Aragoncillo, kuris iki 
pastarojo meto dirbo Federalinio ty
rimų biuro (FTB) skyriuje New Jer-
sey, praėjusį mėnesį buvo areštuotas 
dėl kaltinimų šnipinėjimu. Įtariama, 
kad jis iš FTB kompiuterio atsisiųs
dino daugiau kaip šimtą slaptų atas
kaitų ir persiuntė jas politiniams 
veikėjams Filipinuose. Dabar tyri
mas buvo išplėstas — pareigūnai do
misi ir kitais periodais, įskaitant tą, 
kai jis dirbo Baltuosiuose rūmuose. 
Čia L. Aragoncillo pradėjo dirbti 
1999 metais, kai viceprezidentas dar 
buvo Al Gore. 

JAV Senatas balsavo už tai, kad 
metams būtų atidėtas 23'mln. dole
rių nuomos mokestis Uzbekistanui, 
pareiškęs, kad Amerika neturi remti 
korumpuotos represinės valstybės, 
kuri, be kita ko, mėgina JAV karinę 
bazę išprašyti lauk. Amerikos kari
nių oro pajėgų bazė Karši Chanabad 
i taip pat žinoma kaip K-2) Uzbekis
tane naudojama skrydžiams į Afga
nistaną. Liepą Uzbekistanas parei
kalavo, kad JAV paliktų bazę K-2 
per 180 dienų. Šį žingsnį Taškentas 
žengė po to, kai JAV pakritikavo Uz
bekistano valdžią už tai , kad ji žiau
riai nuslopino demonstraciją Andi-
žan mieste gegužės 13 dieną. Rugsė
jo pabaigoje JAV „įšaldė" metinę 21 
mln. dolerių piniginę pagalbą Uzbe
kistanui kaip bausmę už Andižan 
įvykius. 

NEW YORK 
New Orleans meras Ray Nagin 

leido daugumai šio uragano nunioko
to uostamiesčio gyventojų aplankyti 
savo namus. „Galite atvažiuoti, ap
žiūrėti ir vėl išvažiuoti, žinoma, iei-
gu nepažeisite komendanto valan
dos", — pabrėžė jis kreipdamasis į 
miestiečius. Meras pažymėjo, kad 
nuo uragano „Katrina" nukentėju-
siame New Orleans dar nepasireng
ta visų gyventojų grįžimui. Daugelis 

namų dar tebėra apsemti vandens, 
kai kur nėra elektros, geriamojo van
dens. Pasak R. Nagin, New Orleans, 
kur iame iki uragano gyveno apie 
455,000 gyventojų, dabar turėtų ga
limybę nuolat gyventi iki 200,000 
žmonių. Šiuo metu New Orleans te
gyvena ne daugiau kaip 80,000 žmo
nių.. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Bagdade šalia Naftos ministeri

jos ketvirtadienį susisprogdinus au
tomobilyje buvusiam mirt ininkui , 
mažiausiai dešimt žmonių žuvo, o 
dar aštuoni buvo sužeisti. Policija 
pažymėjo, kad beveik visos sprogi
mo, kuris nugriaudėjo automobilių 
aikštelėje, aukos yra Naftos ministe
rijos darbuotojai. „Kai jie automobi
lių aikštelėje lipo į autobusą, į jį rė
žėsi kovotojo mirtininko mašina", — 
teigė vienas pareigūnas. Tačiau ki
tas policininkas sakė, kad žuvusieji 
yra netoliese esančios Policijos aka
demijos darbuotojai. Anksčiau šią 
savaitę buvo pasikėsinta ir į paties 
naftos ministro gyvybę. Šalia jo au
tomobilių kolonos sprogo bomba, ta
čiau ministras nenukentėjo. 

AFRIKA 

CAIRO 
Saddam Hussein šalininkai mė

gina pradėti derybas su JAV, siūly
dami nutraukti išpuolius už pažadą 
išsaugoti gyvyDe. buvusiam Irako 
prezidentui, pranešė Egipto dienraš
tis, remdamasis Irako prezidentu Ja
lai Talabani. Irako vadovas pažy
mėjo, kad 2003 metais JAV vadovau
jamų pajėgų nuversto S. Hussein ša-
linininkai sudaro daugumą sukilėlių 
gretose. „Sadamininkai mėgina de
rėtis su amerikiečiais, siūlydami nu
t raukt i operacijas mainais už paža
dą, kad Saddam išvengs egzekuci
jos", — pažymėjo J. Talabani. Irako 
specialusis tr ibunolas patvirtino. 
kad buvusio prezidento teismas tu
rėtų prasidėti spalio 19 dieną. 

Bin Laden 
pasirodys po 

naujos atakos 
prieš JAV? 

Washington, DC, spalio 6 d. 
(AFP/BNS) — Osama bin Laden to
liau slapstysis, kol surengs kitą ata
ką prieš JAV, per vieną interviu per
spėjo buvęs CŽV žinovas, du dešimt
mečius sekęs šio teroristų vadovo 
veiksmus. 

„Kai tik jis vėl smogs JAV, mes 
pamatysime, kokią svarbą jis tu r i 
islamo pasaulyje", — interviu nau
jienų agentūrai AFP sakė buvęs 
CŽV „O. bin Ladeno padalinio" va
dovas Michael Scheuer. 

Nepaisant to, kad mažai rodosi 
visuomenei, O. bin Laden lieka įta
kingu asmeniu, pažymėjo M. 
Scheuer, nesutikdamas su preziden
to Georg W. Bush administracijos 
pranešimais, esą „ai Qaeda" vado
vas yra izoliuotas, o jo komunikavi-
mo tinklas dėl intensyvių jo paieškų 
— suardytas. 

„Mes klystame manydami, kad 
tyla reiškia pralaimėjimą ar suma
žėjusią reikšmę. Tyla verčia neri
mauti", — teigė M. Scheuer, kuris 
nuo praėjusių metų lapkričio, kai 
paliko CŽV, tapo aršiu George W. 
Bush administracijos ir jos karo su 
terorizmu politikos kritiku. 

M. Scheuer pažymėjo, kad O. 
bin Laden dešinioji ranka Ayman al-
Zawahiri, kuris paskutinį kartą per 
televiziją pasirodė prieš 2001 metų 
rugsėjo 11-osios atakų metines, ga
lėjo laikinai perimti vadovavimą „ai 
Qaeda", kad jo bosas surengtų naują 
išpuolį prieš JAV 

Pats O. bin Laden paskut inį 
kartą vaizdo įraše pasirodė JAV pre
zidento rinkimų, įvykusių praėjusį 
lapkritį, išvakarėse. Siame įraše. 
kurio autentiškumą patvirtino žino
vai, jis tiesiogiai prisipažino nurodęs 
surengti rugsėjo 11-osios a takas . 

Paklaustas, kodėl, jo nuomone, 
„ai Qaeda" vadovas nuo to karto ne
sirodo, M. Scheuer atsakė: „Nema
nau, kad mes apie jį išgirsime arti
miausiu metu. Tačiau jis neabejoti
nai pasirodys, kai tik vėl mus už
puls. Svarbiausias uždavinys žval
gybai turėtų būti išsiaiškinti, kada 
planuojama nauja ataka". 

Buvęs Pentagon analitikas 
perdavinėjo paslaptis Izraeliui 

A l e x a n d r i a , (,,Reuters"/BNS) 
— Buvęs JAV gynybos departamento 
analitikas Lawrence Franklin pripa
žino savo kal tę , kad perdavinėjo 
slaptą informaciją Izraelį remian-
tiems politikams ir Izraelio ambasa
dos atstovui. 

Jis taip pat sutiko bendradar
biauti su federaliniais prokurorais. 

Be to, 58 metų L. Franklin taip 
pat prisipažino, kad neteisėtai laikė 
slaptus dokumentus savo namuose. 

L. Franklin buvo suimtas šių 
metų gegužės mėnesį, kilus įtari
mams, kad jis atskleidė slaptą infor
maciją apie galimus išpuolius prieš 
JAV pajėgas Irake dviem asmenims, 
susijusiems su įtakingu Amerikos ir 
Izraelio visuomeninių reikalų komi
tetu (AIPAC) — Izraeliui palankiai 
lobistine grupe. 

L Franklin Gynybos departa
mente dirbo nuo 1979 metu. Anot vy-
riausvbes tuo metu. kai atskleidė in

formaciją, jis dirbo už Irano klau
simus atsakingame skyriuje gynybos 
sekretoriaus biure. 

Kaltinime įvykdžius nusikalti
mą ir pridėtuose FTB raštiškuose 
parodymuose, pateiktuose rederal:-
niame Virginia teisme, rašoma. Kad 
2003 metų birželio 26 diena L 
Franklin su dviem buvusiais AIPAC 
nariais — Stevenu Rosen ir Keur. 
Weissman, pietavo Virginia valstijos 
Arlington miesto restorane. 

Per šiuos pietus L. Frank'.m at-
skleide slaptą informaciją, kuri žy
mima nuoroda ..visiška: siaota:*". su
sijusią su galimais išpuoliais prieš 
JAV pajėgas Irake. Ne vienas iš siu 
dviejų asmenų neturėjo leidimo susi
pažinti su tokia informacija. 

Tuo tarpu nei S. Rosen, nei K 
Weissman nepripažino savo kaltes 
dėl susimokymo perduoti nacionali
nes gynybos informaciją, kurią su
teikė L. Franklin. 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. f 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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SVEIKAS ATVYKĘS, DARIAU! ORUS PRANEŠINĖS KITAIP 
Rugsėjo 22 dieną Darius Son

gaila pasirašė dvejų metų sutartį su 
„Chicago Bulis" krepšinio komanda, 
kurioje jau žaidžia Andrės Nocioni, 
žaidęs už olimpinę Argentinos ko
mandą. Tad konkurentai olimpiado
je tapo kolegos Čikagos komandoje. 

Dvidešimt septynerių metų, 240 
sv., 6 pėdų 8 colių aukščio marijam
polietis, Igno ir Eugenijos Songailų 
sūnus, studijavo „Communications" 
Wake Forest universitete, su Lie
tuvos komanda pelnė bronzos medalį 
2002 m. olimpiadoje, vedė Jacąue-
lyn, tarp krepšinio sezonų gyvena 
North Carolina valstijoje. 

Praeitą sezoną Darius žaidė su 
„Sacramento Kings", buvusia Ša
rūno Marčiulionio komanda. Tačiau, 
kai liepos pirmą dieną komanda 
priėmė Abdur-Rahim, Dariui nebe
liko vietos. Daug komandų norėjo 
Dariaus, bet tuo metu jau buvo 
sunaudojusios algoms skirtas lėšas. 
Dariaus agentas tvirtino, kad kitu 
laiku Darius būtų lengvai galėjęs 
gauti penkerių metų sutartį ir algą 
iki 35 mln. dolerių. 

Čikagos komandai pasisekė — šį 
sezoną Dariui mokės 2.2 mln. dol. 
Praeitą sezoną Darius varžybose 
žaidė apie 20 minučių, pelnė 7.5 

taškus, atkovojo 4.2 kamuolius ir 
pataikė 52.7 proc. baudų. „Chicago 
Bulis" generalinis vadybininkas 
John Paxson yra patenkintas, kad 
Darius pasirinko Čikagą, nes jo 
įgūdžiai ir veržlumas naudingas 
komandai. 

Po spalio 5-tosios treniruotės, su 
ASK „Lituanica" treneriu Stepu Ži-
lium pasveikinom į Čikagos šiaurinį 
priemiestį neseniai persikėlusi Da
rių. Paaiškėjo, kad jis dar nespėjęs 
susipažinti su vietinių lietuvių apy
linkėmis, veikla, žiniasklaida. Pro
gai pasitaikius, kad ne tik paben
drauti, bet ir pasimėgauti tradici
niais lietuviškais patiekalais, pvz., 
cepelinais. Šiomis dienomis Dariaus 
gyvenimas įtemptas, kasdien vyksta 
dvi ilgos treniruotės, įvairios mankš
tos, pasiruošimas sezono varžyboms, 
kurios prasidės lapkričio 1 d. Či
kagos „United Center". 

Treneris Scott Skilęs komenta
vo, kad Darius yra vienas iš geresnių 
„off the bench players in the league", 
taiklus, sąžiningas. Mes l inkime 
Dariui sveikatos ir su treneriu ti
kimės, kad šie metai ir Dariui, ir 
komandai bus geri. 

I n d r ė T i jūnė l i enė 

o t ren i ruo tes s.m. spalio 5 d. Ch icago Buils naujasis komandos krepšin inkas 
a-1',- : o r g a - a g ^9^3 — . 6 8 0 g ; ~ •- ^S* .L ; + ' j3~ :ca ' f - e - e - : s Stepas Žilys 

3 ",•.;- :"-•"-:, g a o j s - i a r * . apie Krepšin; ir .iptuv^u v isuomenės i vykius. 
Indrės Ti įūnėl ienės nuo t rauka . 

SKELBIMAI 
PARDUODA 

N e h m n u i a i pu rrlu < >da m u ̂  
? rnit.vi. ir Z \<>mu .>plit !* t̂:I 5 

m, e tu H-numc, namav Mi-dinthiun 
i 4" -rr. ir ( tntr.ii raįont. 

Tel. 7 0 8 - 7 1 7 - 0 7 5 7 
arba 7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 . 

P iMunrjama^ arba r^nunrn^jamas 
? mifj. ->plit leiel" narnai 

PALOS HILLS. 
Tel. 708-717-0757 

Orų negalima pakeisti, tačiau 
orų prognozes — taip. Tokią išvadą 
padarė britų meteorologijos institu
tas ir išleido naujas taisykles, kaip 
pranešinėti orus. 

Remian t i s jomis, ateityje TV 
žinių laidose „orų mergaitėms" re
komenduojama, užuot sakius „vie
tomis, debesuota", praneš t i , kad 
„daugelyje vietų — saulėta". Pasa
kymas „vietomis — palis" turėtų būti 
pakeistas „daugiausia — be lietaus". 
„Iki šiol daugelis orų prognozių 
Didžiosios Britanijos TV kanaluose 
p radedamos , apžvelgiant mažus 

regionus, kur orai yra prasti. Mes 
norime tai pakeisti", — Londone 
sakė valstybinės įmonės „Met Office" 
atstovas. 

Anot naujų nuorodų, sakyti 
„vietomis — audra" nebemadinga. 
Tuo tarpu „daugiausia — sausi orai", 
— labai puiku, naujas taisykles 
ironiškai citavo „Times". 

Tačiau ka i kurie orų žinovai 
pažymi, kad orai neturėtų būti pri
statomi „pagražintai". Daug svar
biau yra suprantama kalba. 

BNS 

KOSMOSO TURISTAS 
ĮGIJĘS NENUSAKOMĄ PATIRTI 

Tarptaut inėje kosmoso stotyje 
(TKS) šiuo metu esantis amerikiečių 
kosminis turis tas Greg Olsen pa
reiškė, kad jo svajonė įgyvendinta ir 
kad čia įgyta patirtis „nenusakoma". 

„Visa tai — tar tum nuostabi aki
mirka", — sakė 60 metų verslinin
kas per spaudos konferenciją, su
rengtą iš orbitos, kurie TKS skrieja 
kar tu su dviem rusų kosmonautais 
ir dviem amerikiečių astronautais . 

G. Olsen nuomone, dešimt parų 
kosmoso stotyje „tikrai vertos tų 20 
milijonų dolerių", kuriuos jam teko 
pakloti prieš startą. Jis pabrėžė, kad 

geriausiai jaučiasi, būdamas TKS, iš 
kurios galima stebėti Žemę, esančią 
už 370 kilometrų. 

Kosmoso turis tas prisipažino, 
jog prieš skrydį jį labiausia jaudino 
tai, kad galbūt jo neįsileis į laivą 
„Sojuz". „Kai laivas jau atsiplėšė nuo 
Žemės, man palengvėjo, pasijutau 
laimingas". — sakė G. Olsen. 

Amerikiečių verslininkas yra 
jau trečias kosminis turistas. Euro
pos kosmoso agentūros užsakymu, 
jis turi atlikti įvairių medicinos 
eksperimentų, padaryti nuotraukų. 

„Interfax '7BNS 

A r j a u g r ą ž i n o t e „Draugo" laimėjimų b i l i e tė l ių šakne les? 
Paskubėkite , nes teliko nedaug laiko. Laimingųjų bilietų traukimas bus 

„Draugo" metiniame pokylyje spalio 16 d. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA SIŪLO DARBĄ 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— S670-S710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Spectrum Transport Of Illinois 
is hiring CDL class "A" drivers for local 

work. Day and night time. The candidate 
mušt have a medica! card and drug tęst. 

Minimum experience is OK. 
7 7 3 - 9 0 8 - 8 7 2 1 (kalbame rusiškai) 

PASLAUGOS PARDUODA 

<^ 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Eversreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 Biznyje 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MASINAS. 

Siunčiame i kitas valstijas. 
Informacija telefonu 
8 4 7 8 4 5 - 3 9 7 2 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

KAUNE, ŽALIAKALNYJE, 
parduodamas gražus 5-6 mieg.. 

6-7 metų senumo namas. 
Tel. 708-717-0757 

OrAjjfc 21 
Pro-Team 

Bus.: 708-361-0800 
VcioeMA 773354-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: . 
d.i.maver@worldnetatt.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. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVTNGS 
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^SVIESKITTAIP, KAD 
ŠVIESA NEUŽGESTU" 

Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

Gražų rugsėjo 3-osios rytą šven
tiškai nusiteikę Karaliaučiaus kraš
to mokytojai rinkosi į konferenciją 
Įsrutyje (Černiachovsk). Ji skirta 
mokytojų asociacijos dešimtmečio 
paminėjimui. 

Susirinkusius sveikino Gumbi
nės (Gusevo) 5-osios vidurinės mo
kyklos ansamblis „Nadruvėlė" (vado
vė I. Tiriuba), akademinis choras 
„Harmonija". Skamba Lietuvos ir 
Rusijos valstybiniai himnai. 

Konferenciją pradėjo Karaliau
čiaus krašto lietuvių kalbos mokyto
jų asociacijos pirmininkas Aleksas 
Bartnikas. Jam teko didžiulis darbo 
krūvis, ruošiantis konferencijai, 
ieškant rėmėjų, apgalvojant kiek
vieną šventinio renginio detalę. 

Įsruties pedagoginės kolegijos 
dėstytoja A. Nikolajevą pasveikino 
mokytojus su naujaisiais mokslo 
metais ir asociacijos dešimtmečiu, 
sakydama, kad mūsų kelias veda į 
šviesią gyvenimo šventovę — mo
kyklą. Ji linkėjo mokytojams šviesti 
taip, kad šviesa neužgestų, rasti 
laiko darbui, mąstymui, žaidimams, 
skaitymui, draugystei ir svajonėms. 

A. Bartnikas pristatė gausų būrį 
svečių. Tai Įsruties pedagoginės 
kolegijos direktorius J. Komarnickij 
ir jo pavaduotojos, Černiachovsk 
miesto mero pavaduotojas M. Vol-
kov, Kaliningrado srities lietuvių 
nacionalinės-kultūrinės autonomi
jos pirmininkas A. Muliuolis, jo 
pavaduotojas E. Čajauskas, srities 
Dūmos deputatas Vytautas Lopata, 
Lietuvos Respublikos vicekonsulas 

Kaliningrade Arūnas Kaminskis, 
Mažosios Lietuvos lietuvių fondo 
atstovė Lietuvoje R. Mačiūnienė, 
Kaliningrado 4-osios vidurinės mo
kyklos direktorė V. Jurčenko, Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mento specialistės V. Keraminienė ir 
A. Dumbliauskienė. 

Asociacijos pirmininkas A. Bart
nikas nušvietė asociacijos veiklą, per 
dešimtmetį susiklosčiusias tradici
jas, pristatė renginio rėmėjus, pa
dėkojo mokytojams už nuoširdų 
darbą ir įteikė dešimtmečio proga 
išleistą lankstinuką. Mokytojams 
įteiktos dovanos — „Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos" 2-asis tomas, 
kompaktinė plokštelė „Euroregionas 
Nemunas", „Rūtos" saldainių rinki
niai. 

Kaliningrado srities lietuvių 
nacionalinės-kultūrinės autonomi
jos pirmininkas A. Muliuolis pasi
džiaugė, kad ši šventė sutampa su 
naujųjų mokslo metų pradžia, o 
lietuvių kalbos mokymas vyksta 
glaudžiai bendradarbiaujant su Ru
sijos valdžios atstovais. Šiemet Kali
ningrado 35-ajame licėjuje jau yra 
devynios lietuviškos klasės, greitai 
lietuvių kalba bus dėstoma visose 
klasėse. Autonomija padeda išsau
goti lietuvių kultūrą Karaliaučiaus 
krašte, remia bendruomenes, kurios 
įeina į autonomiją. Autonomijos pir
mininkas įteikė mokytojams Padė
kos raštus, o kai kuriems — ir pini
gines premijas. 

Srities Dūmos deputatas Vy
tautas Lopata pasidžiaugė, kad 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, 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.illinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytoja 

Vidaus-Inos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, !L 

Tel. (708)598-8101 
Vaiandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Remkite ir p la t ink i te katalikišką spaudą 
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veikia tokia asociacija ir pasveikino 
jos dešimtmečio proga. 

Vicekonsulas Arūnas Kaminskis 
linkėjo gero darbo, kad šiame krašte 
lietuvių kalbos mokytojų būtų dar 
daugiau. 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento specialistės V. Kera
minienė ir A. Dumbliauskienė per
skaitė departamento generalinio di
rektoriaus Antano Petrausko sveiki
nimą lietuviškų ugdymo įstaigų 
mokytojams, dėkojo A. Bartnikui ir 
visiems mokytojams už pasiauko
jamą darbą ir įteikė dovanėles. 

Miesto mero pavaduotojas M. 
Volkov pasidžiaugė, kad Karaliau
čiaus krašte propaguojama lietuvių 
kultūra, pasveikino jubiliejaus pro
ga, sakydamas, kad langas į Lietuvą 
— tai A. Bartnikas ir jo vadovauja
ma asociacija. 

Pedagoginės kolegijos direkto
rius J. Komarnickij padėkojo aso
ciacijos pirmininkui už nuoširdų 
darbą. „Asociacijos dešimtmečio 
jubiliejus — tai ir kolegijos šventė. 
Jūs einate teisingu keliu", — sakė 
direktorius. 

Mažosios Lietuvos lietuvių fondo 
atstovė R. Mačiūnienė padėkojo aso
ciacijai už tai, kad ją pasiūlė ap

dovanoti Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordinu — meda
liu. Fondas irgi prisidėjo prie ren
ginio organizavimo. 

Kalbėjo mokytojai, dalyvavę aso
ciacijos kūrime. Prisiminimais pasi
dalijo O. Kruglikova, R. Leonovą. 
Rūta, mokytoja ir poetė, papasakojo, 
kaip pradėjo dirbti, padėkojo pir
mininkui A. Bartnikui, kad sutiko 
eiti šias pareigas ir labai atsakingai 
ant savo pečių neša visą asociacijos 
naštą. R. Leonovą perskaitė savo 
kūrybos eilėraštį, skirtą pirmajam 
asociacijos pirmininkui J. Miliūnui. 

Mokytoja A. Bursteikienė, dir
banti trijose Karaliaučiaus krašto 
mokyklose, papasakojo apie fakul
tatyvų darbą, pasidalijo patirtimi, 
padėkojo Departamentui, asociacijai 
ir mokyklų vadovams už sudarytas 
sąlygas lietuvių kalbos mokymui. 

Buvo perskaityti kitų ben
druomenių sveikinimai jubiliejaus 
proga. 

Prie šventinio stalo skambėjo 
lietuvių ir rusų liaudies dainos, 
mokytojai ir svečiai nuoširdžiai ben
dravo, o skambantis mokyklinis 
varpelis priminė, kad prasidėjo nau
jieji mokslo metai. 

Emilija Bukontienė 

Visatos plėtimasis liemens apimties nedidina 
„Jei jūsų liemens apimtis ir 

didėja, tai Visatos plėtimasis tikrai 
dėl to nekaltas", — sakė Texas uni
versiteto (JAV) fizikas Richard Price. 
Jis nustatė, kad kosmologinis plėti
masis galioja tik kai kuriems objek
tams. 

Kosmologai jau senokai pri
pažino, kad Visata plečiasi, todėl 
galaktikos tolsta viena nuo kitos 
kaip razinos bekylančioje duonos 
tešloje. Tačiau kai R. Price skaitė 
vasaros paskaitas, jį pribloškė vieno 
vyresnių klasių mokinio klausimas. 
„Jis paklausė, ar erdvei plečiantis 
didėjame ir mes. Aš žinau, kad stan
dartinis atsakymas yra 'ne', bet 
negalėjau paaiškinti, kodėl. Kuomet 
pasikonsultavau su kolegomis, pa
aiškėjo, kad jie taip pat nežino 

atsakymo", — sakė fizikas. 
Kadangi atomai yra iš esmės 

tuščia erdvė, kurioje elektronai 
sukasi aplink branduolius atstumu, 
šimtus kartų didesniu už jų skers
menį, atrodo natūra lu užduoti 
klausimą, ar dėl erdvės didėjimo 
elektronai tolsta nuo branduolių. R. 
Price nusprendė ištirt i papras
čiausią sistemą - vandenilio atomą, 
kuriame vienas neigiamo krūvio 
elektronas sukasi aplink vieną 
teigiamo krūvio protoną. Jis nustatė, 
kad jei sistemos vientisumą iš
laikanti jėga - atomų atveju ji yra 
elektromagnetinė - yra didesnė už 
tam tikrą ribinę reikšmę, tai kos
mologinis plėtimasis šios sistemos 
visiškai neveiks. 

„Tai reiškia, kad Saulės sistema 

- kurios vientisumą gana tvirtai 
palaiko gravitacijos jėgos - nesi
plečia. Jūsų stalas nesiplečia. Jūsų 
šuo nesiplečia. Tačiau galaktikų 
spiečiai, tarp kurių esanti gravita
cinė sąveika yra labai silpna, pajus 
plėtimosi efektą", — sakė fizikas. 

R. Price taip pat nustatė, kad 
atomai niekada ir ne kiek nesiplečia 
- jie turi arba visiškai ignoruoti 
Visatos plėtimąsi, arba absoliučiai 
suirti. „Si 'viskas arba nieko"' savy
bė yra stulbinantis rezultatas. Toks 
klausimas iškilo dar 1930 metais, 
tačiau iki šiol niekam nepavyko 
pateikti atsakymo", — sake Ports-
mouth universiteto (D. Britanija) 
kosmologas Roy Maartens. 

Londono imperatoriškosios ko
legijos (D. Britanija) astrofizikas 

Andrew Jaffe įsitikinęs, kad apra
šytas efektas yra labai įdomus grei
tėjančio plėtimosi kosmologijoje, 
kuri teigia, kad Visata ne tik ple
čiasi, bet jos plėtimasis dar ir greitė
ja. 

„Price skaičiavimai šiuo atveju 
vis dar galioja, tačiau galima paste
bėti priešingą efektą", — sakė A. 
Jaffe. Visatos plėtimasis greitėja 
labai smarkiai. Iš pradžių šis plėti
masis nugalės gravitaciją ir iš
draskys žvaigždžių sistemas, o 
paskui imsis elektromagnetinių jė
gų. Planetos išdraskomos, o tada Jūs 
ir aš, ir galų gale atomai, iš kurių 
mes sudaryti, yra sunaikinami. To
kia pabaigos perspektyva nėra labai 
viliojanti", — sakė astrofizikas. 

ELTA 

http://www.illinoispain.com
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LF tarybos pirmininkas Vytautas Kamantas 
Seklyčioje / / 

/ / 

Š.m. rugsėjo 14 d. „Seklyčioje", 
JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininko Juozo Polikaičio pakvies
tas , kalbėjo Lietuvių fondo tarybos 
p i rmin inkas , atvykęs su žmona 
Gražina tuoj po PLC, Lemont, buvu
sios LF spaudos konferencijos. 

J. Polikaitis supažindino klausy
tojus su V. Kamantų, pateikdamas jo 
biografinę apybraižą. Iš -pat jaunys
tės V. Kamantas buvo įsijungęs į 
visuomeninę veiklą, buvo skautų ir 
ateitininkų organizacijų narys. Dir
bo inžinieriumi architektūrinėse/in
žinerinėse bendrovėse, buvo įvairių 
projektų vadovas. Vėliau Michigan 
valstijoje dirbo vakarų srities Ligo
ninės ir sveikatos korporacijos direk
torius. Buvo aktyvus LB ir PLB dar
buotojas vadovaujančiose pareigose. 
JAV LB eilės Tarybų narys, PLB 
pirmininkas, PLB fondo įkūrėjas. 
Lietuvių fonde veikė nuo pat jo įsi
kūrimo dienų. Nuo 1971 m. yra LF 
Tarybos narys, o šiemet LF tarybos 
pirmininkas. 

V. Kamantas , kreipdamasis į 
„Seklyčios" trečiadienio popiečių 
lankytojus sakė, kad Lietuvių fondas 
yra jį sudarantys nariai. 8,279 lietu
vių, paskirų asmenų ir organizacijų, 
suaukoti pinigai 15,900,000 (kalbant 
apskritais skaičiais) yra neliečiamas 
kapitalas. Prieš 14 m. LF narių nu
ta r imu buvo paskirta Lietuvai 
1,300,000 dol., o likusieji 14,600,000 
dol. yra investuoti į akcijas, CD, 
žemę Wisconsin. „LF nariai, — sakė 
jis, — gali didžiuotis savo sunkiai 
uždirbtais pinigais sukrovę tokį ka
pitalą, iš kurio palūkanų apie 12 
milijonų dol. yra išmokėta lietuvybės 
reikalams". 

LF taryboje ir LF valdyboje yra 
ir vyresnių, ir jaunesnių žmonių, 
aukojančių savo laiką LF reikalams. 
Nei vienas Tarybos ir Valdybos na
rys negauna jokio atlyginimo ir pa
tys apsimoka išlaidas. Apmokama 
yra tik administratorė, kuri dirba 
pilną laiką ir turi atlikti daug darbų. 
Jai padeda kelios apmokamos tal
kininkės, dirbančios dalį laiko. 

Vytautas Kamantas. 
j 

V. Kamantas kalbėjo ir apie dr. 
Gediminą Baluką, dirbusį Lietuvių 
fonde 43 metus ir dabar atsistatydi
nusį dėl sveikatos. J is liks LF tary
bos narys-emeritus. O jo vieton 2006 
m. LF narių suvažiavime bus išrink
tas naujas Tarybos narys. 

LF tarybos pirmininkas prane
šė, kad LF Dr. Antano Razmos vardo 
2005 m. Švietimo premija (25,000 
dol.) laimėjo A.P.P.L.E. draugija, ku
ri jau eilę metų atlieka patriotinį 
lietuvišką darbą, pravesdami semi
narus mokytojams Lietuvoje. 

Šie metai Lietuvių fondo yra 
paskelbti naujų narių metais, ir V. 
Kamantas kvietė „Seklyčios" lanky
tojus, kurių beveik visi jau yra LF 
nariai, prisidėti prie naujų narių 
įjungimo į Lietuvių fondą ir išdalino 
tam tikslui skirtus LF lankstinukus. 
Baigdamas savo žodį, V. Kamantas 
įteikė J. Polikaičiui Lietuvių fondo 
15,000 dol. paramos čekį JAV LB 
Socialinių reikalų tarybai, kas buvo 
sutikta gausiais plojimais. 

Po to buvo klausiama apie sti
pendijas studentams, Jaunimo rūmų 
statybą PLC, Lemont, paramą Jau
nimo centrui, Lietuvių bendruo
menės dalyvavimą Lietuvių fonde ir 

Lituanistinį žurnalą galima 
skaityti internete 

„Lituanus", anglų kalba leidžia
mas žurnalas, jau 50 metų supažin
dina pasaulio visuomenę su Lie
tuvos l i teratūra , menu, muzika, 
istorija bei politiniais įvykiais. 
Neseniai išleistame numeryje pag
rindinė tema - sovietinis Gulagas. 
Latgales tyrimo centro bendradarbis 
L. Latkovskis rašo apie baltų kali
nių sukilimus 1953 metais. Tomas 
Balkelis iš Toronto universiteto ap
rašo lietuvių vaikų vystymąsi ir jų 
likimą Gulaguose. 

Studentai rašantys mokslinius 
darbus ir kiti skaitytojai gali rasti 
seniau, 1954 -1992 metais, atspaus
dintus straipsnius. „Lituanus" sve
tainė: w w w . lituanu^.oru 

Straipsniai suskirstyti pagal 
bendrą tematiką arba pagal metus. 
Taip pat galima daryti viso teksto 
paieškas, naudojant raktažodžius. 
Pvz., į rašant raktažodį „Čiurlionis", 
atrinksite visus straipsnius, kurie jį 
mini. Archyviniai straipsniai ne
mokami. 

. .Lituanus" žurnalą redaguoja 
dr. Violeta Kelertienė, Lituanistikos 

\ 
"* 

0 prenurne-
katedros vodrja I 
Illinois, Chicago Žun 
ratą metams tik 20 dol. Teirautis: 
www.lituanus.org arba paštu 47 
Vvest Polk, Suite 100-300, Chicago. 
IL 60605-2000. 

kt. LF tarybos pirmininkas atsakė į 
klausimus, paaiškindamas, kad pir
menybė stipendijoms teikiama JAV 
piliečiams ir kre ipiamas didelis 
dėmesys į jų įsijungimą į lietuvišką 
veiklą. LF duoda daugiau mažesnių 
stipendijų, negu keletą stambių. 
Lietuvoje LF remia studijuojančius 
partizanų ir tremtinių vaikaičius ir 
s tudentus , siekiančius aukštesnių 
laipsnių. Sakė, kad iš dr. Donato 
Siliūno, Jaun imo rūmų statybos 
koordinatoriaus, Lietuvių fondas 
gavo gražią Padėkos plakėte už 
paramą. Paminėjo ir priekaištus, 
kad vieni skundžiasi, kad per daug 
juos remia, o kiti — kad per mažai. 

V. Kamantas sakė, kad LF remia 
įvairius lietuviškus centrus ir sto
vyklas. Jaunimo centrui (kaip ir ki
tiems) teko proporcingai mažiau, nes 
šiemet buvo galima paskirstyti tik 
750,000 dol., nenaudojant pagrin
dinio kapitalo. Be to, svyravo akci
jos, ir todėl parama buvo sumažinta. 

LF pelno skirstymo komitetą 
sudaro 4 LF ir 3 LB nariai, bei 2 ant
r ininkai , kurie rūpest ingai aps

varstę prašymus, skirsto paramą. 
Pelno skirstymo komitetas kreipia 
dėmesį į gerai paruoštus projektus. 
O LF taryba žiūri, kad būtų išlaiky
ta tvarka ir laikomasi IRS reikala
vimų. 

Dėl Lietuvių bendruomenės ir 
Lietuvių fondo nesutarimų V. Ka
mantas sakė, kad LF tikslas yra kuo 
daugiau lėšų sutelkti l ie tuvybės 
išlaikymui, o LB tikslas yra kuo dau
giau projektų atlikti l ie tuvybės 
išlaikymo darbuose. Esam par tne
riai, projektų vykdytojai. Buvo susi
pykta dėl įstatų paragrafų, ir V. 
Kamantas siūlė užmiršti tuos įsta
tus porai metų. „LF tarybos posė
džiuose, — sakė jis, — kalbama apie 
naujus narius, ne įstatus ir s iekiama 
atvirumo". 

J. Polikaitis dėkojo LF tarybos 
pirmininkui už tartą žodį ir paramos 
čekį. Priminė, kad LF Dainų šventei 
paskyrė 30,000 dol. Joje dalyvauti 
jau užsiregistravo 47 chorai. Šia 
džiugia gaida buvo baigta įdomi, 
informacinė popietė. 

Aldona S m u l k š t i e n ė 

Naujoji LF valdybos pirmininkė S. Baizekienė s 
St. Džiugu. 

u šios valdybos buvusiu nariu 
E. Šulaičio nuotr. 

Dš)3Ms Jmtf)(k(U 
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Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti. 

Konkurso organizatoriai: JAV LB Kultūros taryba ir Čiurlionio 
galerija Čikagoje. 

Konkurso tema - „Atgimusi Lietuva". 

Atl ik imo technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, t e m 
pera ir kt 

Darbu dydis ne mažesnis, kaip 16x20 coliai (inčai), arba 40x50 cm. 
Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 m. iki 18 

m. !r nuo 18 m iki 25 m 

* 
• 

• 
• 
• 

-r- irso darbų atsiuntimo terminas 2005 m. lapkričio 1 d. 

# 

Darbai DUS premijuojami: pirmoji premija 300 dol., dvi premijos 
po 200 doi. ir tris premijos po 100 dol. 

• 
• 

• 
• 

Konkursui darbus siųsti Čiurlionio galerijos adresu: 5620 S. 
I Claremont Ave., Chicago, IL 60636 JAV. # 

» Kartu su darbu atsiųsti trumpą biografiją. Darbo kitoje pusėje # 
* užrašyti vardą, pavardę, amžių rr nuorodą ,,Dailės konkursui". Kilus * 

klausimams, kreiptis i Laimą Apanavičienę Čiurlionio galerijos # 

# adresu, arba e-paštu: laimaa@hotmail.com. # 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t 

http://www.lituanus.org
mailto:laimaa@hotmail.com
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SESUO 
PERPETUA GUDAITĖ, SSC 

Sesuo Perpetua Gudavičiūtė 
(Gudaitė), Šv. Kazimiero kongre
gacijos narė, gimė 1901 m. birželio 
25 d. Mahanoy City, PA. Tėvai — 
Pranciška Černiauskaitė-Gudavi-
čienė ir Pranciškus Gudavičius. 
Pradžios mokslą įgijo New Phila-
delphia, PA, ir Philadelphia, PA. 
1914—1915 metais lankė kun. A 
Miluko vadovaujamą lietuvišką 
mokyklą, vėliau šeštadieninę mo-
kyklą Šv. Jurgio parapijoje, Phila-
delphijoje. Vidurinį mokslą baigė Šv. 
Kazimiero akademijoje. Studijavo 
De Paul ir Loyola universitetuose 
1936—1938 metais. Lankė Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune, kur 
studijavo teologiją ir lituanistiką. 
Įgijo bakalauro (Bachelor of Arts) 
laipsnį pedagogikoje Katalikų uni
versitete, Washington, DC. 

Grįžus iš Lietuvos, perdavė su
kauptas lituanistikos žinias sese
lėms mokytojoms, ruošdama pas
kaitas ir kursus iš literatūros, tau
tosakos bei Lietuvos istorijos. 1939— 
1949 metais redagavo Šv. Kazimiero 
akademijos „SKA Aidus" ir dėstė 
lituanistiką akademijoje, Marijos 
aukšt. mokykloje bei Švč. Marijos 
Gimimo ir Nekalto Prasidėjimo pa
rapijų lituanistinėse mokyklose. 

1998 metais, pakviesta Litua
nistinio švietimo direktoriaus api
būdinti kazimieriečių įnašą lietu
viško švietimo srityje, sesuo Per
petua skaitė paskaitą „Lituanistinio 
JAV švietimo šimtmetis (1868— 
1968)" Dainavos stovykloje mokytojų 
suvažiavime. Paskaitoje išsamiai 
nušvietė kazimieriečių veiklą lietu
vybės išlaikymui Amerikoje. 

Apie 1935 m. lietuvių kalbos 
mokymas JAV mokyklose nedavė 
reikiamų rezultatų. Vadovėliais iš 
Lietuvos mokiniai nesidomėjo, žo
dynų žodžių nesuprasdavo. Kazi
mieriečių mokyklų inspektorė ses. 
Teofilė, kuriai rūpėjo pagerinti mo
kinių lietuvišką . žodyną, kreipėsi į 
seselę Perpetua patarimo. Pastaroji, 
turėdama nemažą patirtį švietimo 
srityje, patarė paruošti „lietuviškus 
pratimus", pagal anglų kalba varto
jamus „vvorkbooks". Inspektorė pa
vedė seselei Perpetuai imtis inicia
tyvos paruošti tokius pratimus. 
Drauge su sesele Rosarita, abi buvu
sios VDU studentės, stojo į darbą ir 
1946—1948 m. vasaros atostogas 
pašventė, ruošdamos „Pratimų" va
dovėlius keturiems pradžios mokyk
lų skyriams. 1952 metais sesuo 
Perpetua paruošė skaitymų knygą 
„Tėvų dovanėlė". 

Kita sesers Perpetuos darbuotė 
buvo išsaugojimas vienuolyno lietu
viško kultūrinio turto. Dvidešimt 
metų ji globojo sukauptus tauto-
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Sesuo Perpetua Gudaitė, SSC. 

dailės lobius vienuolyno muziejuje, 
stengdamasi išsaugoti lietuvių kul
tūros vertybes, kurias metų slinkty
je seselės parsivežė iš Lietuvos ar 
gavo dovanų. Kitas turtas, kurį nuo 
1974 m. ji buvo įpareigota globoti, 
tai lietuviška biblioteka, kurioje 
sutelktas ir saugojamas turtas sie
kia kun. Staniukyno ir Motinos Ma
rijos vienuolijos steigimo laikus. 
Bibliotekos įsteigėjai pirmosios Lie
tuvos nepriklausomybės laikais kau
pė periodiką ir įvairias knygas, 
atsiųstas iš Lietuvos. Perėmus bib
liotekos brangų turtą, sesuo Per
petua jį papildė pirktomis ir gera
darių padovanotomis knygomis. 
Bibliotekoje tausojama įvairių iš
karpų rinkiniai apie~ Lietuvą ir 
pasižymėjusius lietuviška veikla. 

Sesuo Perpetua susipažino su 
filatelistų draugija „Lietuva" ir jos 
nariais LITHPE XXVI parodoje 1996 
metais, feioje parodoje, Numizma
tikos skyriuje, ji eksponavo „Bank
notas ir monetas, kursavusias Lie
tuvoje okupacijų metais". Sesuo 
Perpetua dalyvavo 2000 metų LITH-
PEX XXVIII parodoje su savo turtin
gu krikščionybės medalių rinkiniu. 

Sesuo M. Perpetua ramiai mirė 
2005 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienio 
vakare. Dar šešis mėnesius prieš 
mirtį ji buvo judri ir įstengė savimi 
pasirūpinti. Sveikatai blogėjant, ji 
gyveno Šv. Kazimiero seserų globos 
namuose Čikagoje. Jos neįkainoja
mas įnašas, kaupiant ir saugant 
Lietuvos istorijos, kultūros ir kalbos 
paveldą, niekuomet nebus pamirš
tas. Jos pasiaukojimas ir uolumas 
tiek kituose darbuose, tiek Šv. Ka
zimiero vienuolijos gerovei visuomet 
bus branginamas kazimieriečių 
seselių. 

Sesuo M. Perpetua mus paliko, 
sulaukusi 104 metų amžiaus. Tegul 
ji ilsisi ramybėje. 

Šv. Kazimiero seserys 

PER VIENĄ DIENĄ TAPO JAV PILIEČIU 
IR MILIJONIERIUMI 

40 metų kenietis Moses Bittok, 
gavęs Amerikos pilietybę, tą pačią 
dieną loterijoje laimėjo 1,8 milijono 
dolerių. 

Emigrantas iš Kenijos M. 
Bittok, dirbantis sargybiniu moterų 
kalėjime, davė piliečio priesaiką fe-
deralinėje įstaigoje Iowa valstijos 
sostinėje Des Moines. Po ceremoni
jos, su šeima važiuodamas apsipirk
ti, jis degalinėje patikrino loterijos 
„Hot Lotto" lošimo rezultatus. Pa

aiškėjo, kad bilietas buvo laimingas. 
Nors M. Bittok dar gerai nežino, ką 
darys su išloštais pinigais, jis sako, 
kad tikriausiai juos skirs savo ket
verių metų dukrelės Mindie moks
lams. „Atsitiko taip, tarsi apsigy
ventum kokioje nors šalyje, o ji tau 
už tai atsilygina 1,8 milijono, — 
pareiškė žurnalistams laimės kū
dikis. — Taip niekur nebūna, nebent 
Amerikoje", 

(Elta) 

Af A 
PETRONĖLĖ STANIŠKIENĖ 
Su liūdesiu pranešame, kad mūsų mylima mamytė, močiutė 

ir promočiutė netikėtai mirė 2005 m. rugsėjo 19 d. savo namuo
se Baltimore, MD, sulaukusi 96 metų amžiaus. 

Gimė Krokialaukyje, Alytaus apskrityje. Gyveno Cleve-
lande, Cape Coral, Floridoj ir Baltimorėj, 

Buvo žmona a.a. Juliaus, sesuo a.a. keturių seserų ir brolio. 
Giliame liūdesyje liko: duktė Roma Žilionienė su vyru 

Egidijum ir dukrom Elena ir Renata su šeimom, sūnus Jul ius 
Džiugas su vaikais Rūta, Paulium, Vincu ir Diana su šeimom, 
aštuoni proanūkai, sesuo Natalija Bielinienė su šeima, sese
rėčios ir seserėnai su šeimom Lietuvoj ir Amerikoj, ir kiti gi
minės. 

Palaidota 2005 m. rugsėjo 26 d. iš Dievo Motinos šventovės 
Clevelande, Visų Sielų kapinėse Chardon, OH. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už jos 
sielą. 

Liūdinti š e ima 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Af A 

MONIKA KRUTULIENĖ 
Jau praėjo metai, kai iš mūsų tarpo atsiskyrė mylima 

mama, močiutė, sesuo ir draugė. 
Nors laikas bėga, mes Jos niekada neužmiršime. Už a.a. 

Monikos sielą šv. Mišios bus aukojamos šį sekmadienį, 2005 m. 
spalio 9 d., 10:30 vai. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje, Marąuette Parke. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus, dalyvau
ti ir prisiminti a.a.Moniką maldoje. 

Liūdinti še ima 
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LR PREZIDENTAS DOMĖJOSI 
PASIRENGIMU ĮVESTI EURĄ 

Spalio 3 d. Lietuvos banke lan
kėsi Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus. Jis domėjosi 
pasirengimu Įvesti mūsų valstybėje 
Europos Sąjungos bendrąją valiutą 
eurą, aiškinosi, kokia bus euro įtaka 
Lietuvos ekonomikai ir gyventojams, 
kaip organizuota visuomenės infor
mavimo apie euro įvedimą kampani
ja, šiais klausimais informaciją 
pateikė Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarkinas. 

Prezidentas Valdas Adamkus 
taip pat buvo supažindintas su 
priemonėmis, kurios numatytos sie
kiant apsaugoti vartotojų interesus 
įvedant eurą. 

Po susitikimo Lietuvos banke 
įvykusioje trumpoje spaudos konfe
rencijoje prezidentas Valdas Adam
kus teigė per pokalbį su centrinio 
banko vadovu įsitikinęs, jog kalbos 
apie naujos valiutos galimą nei
giamą* poveikį Lietuvos žmonėms 
neturi pagrindo. 

Prezidentas teigė, manąs, jog 
nėra jokių priežasčių, kodėl Lietuva 
negalėtų euro įvesti 2007 metų 
pradžioje, kaip numatyta. 

Valstybės vadovo vertinimu, 
Lietuvos bankas gerai atlieka orga
nizacinį darbą, reikalingą euro įve

dimui. „Prezidentas Valdas Adam
kus išsamiai domėjosi Nacionaliniu 
euro įvedimo planu. Prezidentas 
supažindintas, kaip Lietuvos bankas 
rengiasi euro įvedimui. Prezidentui 
parodyti eurų, kurie bus kaldinami 
Vilniuje, nacionalinės pusės su Vyčio 
simboliu pavyzdžiai, pristatyta nu
matoma euro informacine kampa
nija",- sakė Reinoldijus Šarkinas. 

Pasak jo, susitikime su prezi
dentu patvirtinta, jog rengdamiesi 
euro įvedimui Lietuvos bankas su
telktai dirbs kartu su Seimu, Vy
riausybe, ministerijomis, kitomis 
institucijomis, kad perėjimas prie 
Europos Sąjungos bendrosios valiu
tos būtų sklandus ir skaidrus. 

Lietuvos banke pasirengimas 
euro įvedimui vyksta pagal planą, 
kuriam pritarta dar praėjusių metų 
pabaigoje. Rengiamasi pakeisti gry
nuosius pinigus, prisijungti prie 
Europos Sąjungos mokėjimo siste
mos „Target", pertvarkomos banko 
informacines sistemos, tobulinama 
finansinė apskaita ir atskaitomybė, 
atliekami kiti techniniai, logistikos, 
teisinės bazes tvarkymo ir visuo
menės informavimo darbai. 

Ryšiu su visuomene 
skyrius 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• 

•V i suomenin inkas Vytautas 
Aušrotas po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Kanadoje spalio 4 d. V. Auš
rotas mėgo knygas, jas platino. Ilgus 
metus vedė lietuviškos spaudos kny
gyną prie Lietuvos kankinių parapi
jos. Per 20 metų dirbo Paramos kre
dito unijoje. Po šv. Mišių Lietuvos 
kankinių bažnyčioje palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Toronte. Jo 
liūdi žmona Sigita, dukros Aldo
na Šimonėlienė ir Bernadeta Ro-
vienė, vaikaičiai Julytė ir Justinas 
Šimonėliai, Mykolas ir Matas Rovai 
bei kiti giminės Kanadoje ir Ame
rikoje. 

• A u k o s BALFo vajui bus renka
mos Lemonte, Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos prieangyje, spalio sekma
dieniais po 9 ir 11 v.r. šv. Mišių. 

• Spalio 8 d. tėvu jėzuitu 
koplyčioje (Della Strada) ir Jaunimo 
centre apsilankys Čikagos vyskupas 
Gustavo Garcia-Siller. 12 v.p.p. vyks 
šv. Mišios, kuriose dalyvaus Čikagos 
lituanistinės mokyklos mokytojai ir 
mokiniai; 1 v.p.p. vyks Jaunimo cen
tre įsikūrusių organizacijų veiklos 
pristatymas, kuriame dalyvaus Jau
nimo centro, šeštadieninės litua
nistinės mokyklos, Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro, Pedagoginio 
lituanistikos instituto, Moterų klu
bo, Čiurlionio galerijos ir kt. organi
zacijų vadovai. 

•Sekmadienį , spalio 16 d. 12:30 
vai. p. p. PLC (14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439) didžiojoje salėje 
įvyks susitikimas su LR Užsienio 
reikalų ministerijos Amerikos, Af
rikos, Azijos ir Okeanijos departa
mento direktoriumi ambasadoriumi 
Jonu Paslausku. Svečias pasidalins 
mintimis apie Lietuvos ir JAV san
tykius. J. Paslauskas yra dirbęs LR 
ambasadose JAV ir Kanadoje, o pas
taruosius 6 metus buvo LR amba
sadoriumi Baltarusijoje. Visus malo
niai kviečiame į susitikimą. 

• N u o spalio 15 d. Palaimintojo 
J. Matulaičio misijoje vaikai ir 
suaugę bus ruošiami Sutvirtinimo 
sakramentui. Visus norinčius, skelb
tą dieną prašome rinktis bažnyčios 
vestibiulyje 5 vai. p.p. 

•Spal io 22 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa 
šaukia narių susirinkimą Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salėje. 
Bus kavutė. 

•Sekmadienį, spalio 16 d., 1 vai. 
p.p. maloniai kviečiame į Audriaus 
Plioplio, MD, paskaitą-parodą „Ka
pos, grivinos ir kiti reti lietuviški 
numizmatiniai eksponatai". Paskai
ta vyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui 
773-582-6500. Įėjimas nemokamas. 

• L B Brighton Park apylinkės 
valdyba spalio 9 d., sekmadienį, po 
10 vai. lietuviškų šv. Mišių ruošia 
pietus Švč. Mergelės Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Mozerio salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Visi kviečiami 
ir laukiami. 

•2005 m. spalio 21-23 dienomis 
įvyks Amerikos lietuvių kongresas, 
kuriame bus aptariami išeivijos 
planai ateičiai ir paminėta ALTo 90 
metų sukaktis. Norinčius dalyvauti 
kongrese, prašome registruotis tel. 
773-735-6677, fax 773-735-3946. EI. 
paštas: AltCenter@aol.com 

•Lietuviu opera širdingai dėko
ja visiems atsiliepusiems ir grąži
nusiems laimėjimų šakneles. Pra
šome negrąžinusių pasiskubinti jas 
grąžinti ir įsijungti į laimingųjų 
tarpą. Kam šiais metais nusišypsos 
laimė, sužinosime Operos vajaus 
pokylyje Jaunimo centre, lapkričio 
19 d. Norintys užsisakyti vietas, 
prašome kreiptis į Jurgį Vidžiūną 
tel. 773-767-5609. 

• Lemonto socialinių reikalų 
skyrius praneša, kad spalio 21 d. 
nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p.p. Bočių 
menėje bus galima pasiskiepyti nuo 
gripo (Flu). Prašome atsinešti 
„Medicare" korteles. 

• Draugo gegužinėje pr ie loteri
jos laimėjimų kartu su anksčiau 
paminėtais talkininkais dirbo ir 
Danguolė Ilginytė bei Gintarė Ja
nuškevičienė. Daug padėjo ir Vytau
tas Šilanskas, Audrius Polikaitis, 
Liudas Landsbergis. 

Tautinių šokių ansamblio „Grandis" veteranų ratelio šokėjai 
įsigijo 12 bilietų į „Retro" koncertą, vyksiantį Jaunimo centre spalio 15 
d. Bus labai malonu juos matyti koncerte, kuris — gerai žinome — visus 
nuteiks smagiai, galbūt (mūsų vyresniuosius) net nostalgiškai. Juk 
daugelis dar prisimena Šabaniausko dainas, jaunystėje ruoštus „robak-
sus", o jaunesnieji galės gėrėtis moderniais šokiais, mėgautis smagia 
muzika. Šis šmaikštus šokėjų vienetas iš Los Angeles, CA, į Čikagą 
atvyksta pirmą kartą. Besilankydamas Cleveland, OH, ir Detroit, MI, 
tiesiog burte užbūrė tenykščius lietuvius. Nejaugi Čikaga — užsienio 
lietuvių sostinė — juos sutiks tuščių kėdžių eilėmis? Atvykite į „Retro" 
koncertą — tai bus tikrai puiki proga pradėti rudeninės veiklos sezoną. 
Bilietai gaunami „Seklyčioje" ir „Draugo" administracijoje. 

Prel. J o n a s A. Kučingis, gyv. Los Angeles, CA, daug kartų parėmė 
„Draugą" dosniomis aukomis. Nepamiršo mūsų dienraščio ir šiemet — 
kartu su laimėjimo bilietėlių šaknelėmis atsiųsdamas 400 dolerių auką! 
Linkėdamas Gerbiamam Prelatui ilgiausių ir sveikų metų, „Draugas" 
nuoširdžiai dėkoja už paramą, kuri, ypač šiuo metu, jam tikrai reikalinga. 

Palmira A. Janušonis iš 
Dousman, WI, jau grąžino 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių 
šakneles ir dar kartu atsiuntė 
100 dol. auką! Tikrai įvertiname 
jos dosnumą ir už auką širdingai 
dėkojame. 

Skelbimas 

Amerikos lietuvių radijas, 
vad. Anatolijus Siutas — 

kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
W C E V 1 4 . 5 0 A M . 

Tel. 773-847-4903, adresas 4459 
S. Frandsco, Chicago, IL 60632. 

VISUS, VISUS VISUS 
S P A L I O 15 D 1 A . . V A K . 
KVIECiAME | LOS ANGELES 
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JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 
5620 S. CLAREMONT AVE., ČIKAGOJE. 

Trupės vadovė - Sigita Barysienė. 
Matysite šokant valsą ir fokstrotą, tango ir rumbą... 

Koncertą organizuoja dienraštis „Draugas" . 
Bilietai parduodami „Seklyčioje" ir „ D r a u g o " administraci joje. 

LEMONTE KYLA 
JAUNIMO R Ū M A I 

Daug kas iš mūsų tautiečių sa
kė, jog pastatas su sporto salėmis 
mūsų jaunimui nereikalingas. Kiti, 
kurie nors ir rėmė tokį projektą, iš 
anksto buvo jį „nurašę" kaip nerealų. 
Žinoma, buvo ir tokių, kurie, net pa
tys nežinodami priežasties, buvo 
bendrai prieš tokią statybą nusi
teikę. 

Dėkui Dievui, opozicija pralai
mėjo. Dabar statybos darbai vyksta 
pagal planą ir 2006 pradžioje šis 
pastatas, kurio daugelis Čikagos bei 
apylinkių lietuvių lauke jau bent 50 
metų, bus atidarytas naudojimui. 

Spalio mėnesio pirmosiomis die
nomis teko lankytis rūmų statybos 
vietoje, savo akimis pamatyti rūmų 
statymo eigą ir visą apylinkę, su ku
ria kasdien susiduria PL centro gy
ventojai. 

Reikia pasakyti, jog vaizdas 
nėra labai mielas akiai, tačiau tai tik 
laikinas dalykas. Be to neišsiverte 
jokio statyba, ypač pirmaisiais mė
nesiais. 

Kuomet kalbėjomės su šio pro
jekto pradininku ir jo vyriausiu 
vykdytoju — dr. Donatu Siliūnu, jis 
atsiprašė butų gyventojų už tuos 
laikinus nepatogumus. Jis sakė: „Jog 
blogiausi dalykai jau baigiasi". Dr. 
Donatas ragina dar turėti šiek tiek 
kantrybės ir po mėnesio, jo nuo
mone, turėtų būti geriau ir gražiau, 
nes dulkių jau greitai nebebus. Net
rukus bus išpiltas asfaltas, o lapkri
čio 12 d. yra ruošiama talka, kurios 
metu bus pasodinti medeliai, su
tvarkyta aplinka. 

Šiuo metu jau yra įvykdytas 
trečdalis viso projekto. Iki Padėkos 

šventės (lapkričio 24 d.) planuojama 
rūmų uždengti rūmų stogą. Tada 
bus koncentruojamasi vidaus dar
bams, apdailai ir tą bus galima 
atlikti žiemos mėnesiais. 

Pagal statytojų darbų eigą, 
viskas turėtų būti užbaigta iki 2006 
m. vasario pabaigos. Tada pastatą 
greitai bus galima pradėti naudoti 
sportui (bus dvi normalaus dydžio 
krepšinio salės), didesniems koncer
tams bei kitiems renginiams. 

Jau dabar galvojama apie iš
kilmingą rūmų atidarymą, kuris tu
rėtų įvykti apie Velykas. Planuo
jama įvairi programa su menine da
limi, kurią turėtų atlikti „Dainavos" 
ansamblis. Ruošiama tikrai įspūdin
ga šventė šiam neeiliniam įvykiui • 
pažymėti. 

Dr. D. Siliūnas sakė, kad viso šio 
projekto įgyvendinimas kainuos apie 
2 milijonus dolerių, šiek tiek dau
giau negu anksčiau buvo galvota (vis 
kyla medžiagų ir paslaugų kainos). 
Jis džiaugėsi, kad šiuo metu kasoje 
turima 650,000 dolerių grynais. Ti
kisi, kad visi, kurie buvo pasižadėję 
šį projektą remti, tai padarys. Lau
kiama ir naujų aukotojų. 

Norintieji vienaip ar kitaip prie 
šio projekto užbaigimo prisidėti arba 
gauti daugiau informacijos, gali 
kreiptis į dr. D. Siliūną tel. 630-852-
3204. 

Tik visų mūsų tautiečių bendru 
darbu bei pasiryžimu bus galima 
sėkmingai įveikti šį „šimtmečio" pro
jektą. Juo, be abejo, džiaugsis ir di-
džiuosis ateinančios lietuvių kartos. 

E. Šulaitis 

Taip atrodė Jaunimo rūmų prie PLC Lemonte statybos vieta rugsėjo pabaigo je . 
E. Šulaicio nuo t r . 
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