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Vilniaus mero byla bus nagrinėjama iš naujo 

Iš kairės: A. Zuoko ir „Rubicon group" advokatai Raimondas Lideika ir Arūnas 
Petrauskas bei nukentėjusiojo V. Drėmos advokatas Kęstutis Cilinskas. 

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 12 d. (BNSj — 
Aukščiausiasis Teismas (AT) paten
kino Generalinės prokuratūros 
skundą dėl Vilniaus mero Artūro 

Zuoko išteisinimo kontroversiškoje 
sostinės vadovo rinkimų byloje. Teis
mo nutartimi, ši byla grąžinta iš 
naujo nagrinėti Vilniaus apygardos 

teismui. 
Išplėstinė AT septynių teisėjų 

kolegija nusprendė, kad Vilniaus 
apygardos teismas savo nutartyje 
neatsakė į visus Generalinės proku
ratūros skundo motyvus dėl kaltina
mųjų išteisinimo. 

Tokiu atveju daroma išvada, 
kad prokurorų apeliacinis skundas 
liko neišnagrinėtas, todėl Vilniaus 
apygardos teismo nutarties negali
ma laikyti pagrįsta. 

AT Generalinės prokura tūros 
skundą pradėjo nagrinėti antradie
nį. Į teismo posėdį nebuvo atvykęs 
nė vienas iš keturių šioje byloje iš
teisintų asmenų. Jų interesams at
stovavo du advokatai. 

A. Zuokas, įmonių grupės ,,Ru-
bicon group" vadovas Andrius Janu-
konis, bendrovės „Ogmios Astra" 
valdybos pirmininkas Darius Leš
činskas ir vairuotojas Svajūnas Na
vikas teismo paprašė bylą nagrinėti 
jiems nedalyvaujant. Išteisintieji 
prašė teismo atmesti prokuratūros 

Lietuvos prezidentą Afganistane 
pasitiko su jam sukurta daina 
Čagčaran , spalio 12 d. (BNS) — 

Goro provincijos Čagčaran miesto 
gyventojai pasitiko Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų puošniomis iš
kilmėmis, šokiais ir specialiai jo vizi
tui sukurta daina. 

„Atvykus lietuviams, Goro pro
vincija tapo stabilesnė. Jūs patys, jū
sų tauta patyrė sunkių išbandymų, 
jums teko gyventi emigracijoje, todėl 
tikriausiai suprantate, kas vyksta 
mūsų šalyje", — Čagčaran ligoninės 
kieme surengtose iškilmėse pareiškė 
Goro provincijos gubernatorius Shah 

Abdul Ahad Afzal. 
Jis pabrėžė, kad „laimei, draugų 

iš tarptautinės bendruomenės ir Lie
tuvos dėka mums pavyko įveikti te
rorizmą ir 'ai Qaeda'". 

„Prašome, būkite su Afganista
nu, kol mes pakilsime ant kojų, ir to
liau nepalikit mūsų vienų", — sake 
Goro provincijos vadovas. 

Lietuvos prezidento atvykimo 
garbei ligoninės kieme išsirikiavo 
Čagčaran mokyklų moksleiviai, ku
rie mojavo gėlėmis ir Lietuvos tris
palvėmis N u k e l t a i 6 psl . 

LLRI: ekonomika tapo laisvesnė 
Vilnius, spalio 12 d. .BNS) — 

Nuo nepriklausomybės atgavimo 
Lietuvos ekonomika tapo gerokai 
laisvesnė ir žmones gerokai palan
kiau priima laisvos rinkos sąvoką, 
tačiau kai kuriose srityse ji vis dar 
laikoma svetima. 

„Situacija nėra kritine, tačiau 
sveikatos, švietimo, t ransporto, 
energetikos sritys tam tikra prasme 
vegetuoja, nes nepatiria jokio išori
nio spaudimo. Kai gatvėse pasirodys 
ne tik medikai, bet ir pacientai, tada 
padėtis gali keistis", — sakė Lietu
vos laisvosios rinkos inst i tuto 
(LLRI) prezidentas Ugnius Trumpa. 

Pasak jo, autoritetingos institu
cijos — Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF), Europos Komisija nesiima 
veiksmų keisti padėtį, todėl šiose 
srityse dominuoja valstybė. 

U. Trumpos teigimu, pastebima, 
kad keičiasi žmonių sąmonė — jie 
vis palankiau vertina nepriklauso-

Remigijus Šimašius 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

mybės laikotarpio vaisius, o ne so
cialistinius pasiekimus, tačiau dar
bų likę pakankamai daug. 

Laisvos rinkos idėjas bei refor
mas propaguojančio LLRI atstovų 
nuomone, dabar valstybės kišimasis 
pasidarė gerokai subtilesnis, geriau 
paslėptas. 

Nukelta į 6 psl. 

Vyriausybė 
atidėjo 

sprendimą dėl 
TNK-BP 

Vilnius, spalio 12 d. (ELTA) — 
Turėjusi pasirašyti ketinimų proto
kolą intensyvinti derybas su rusų-
britų susivienijimu TNK-BP dėl 
„Mažeikių naftos" pirkimo. Vyriau
sybė sprendimą atidėjo kitai savai
tei. Premjeras Algirdas Brazauskas 
interviu Lietuvos radijuje pasakė, 
kad tinkamiausias „Mažeikių naf
tos" akcijų pirkėjas būtų TNK-BP. 
kurio 50 proc. akcijų valdo Didžio
sios Britanijos kompanija BP. 

Tuo tarpu ūkio ministras Kęs
tutis Daukšys tą pačią dieną aiški
no, jog Vyriausybė tėra nusprendusi 
pradėti intensyvias derybas, tačiau 
nebūtinai su vienintele TNK-BP. Ke
tinimų protokolą Vyriausybė žadėjo 
pasirašyti posėdžio metu. 

„Sprendimo šiandien nepriėmė
me sąmoningai. Atsiranda nauji fak
toriai. Pagrindinė priežastis ta, kad 
šiandien atvažiuoja "Jukos" delegaci
ja, pavakaryje bus svarstomi klausi
mai tiesiogiai. 'Jukos" turi tam tikros 
informacijos. Iš kitos pusės, mus 
šiek tiek sujaudino galimi Nyder
landų teismų sprendimai", — po 
Vyriausybės posėdžio teigė premje
ras Algirdas Brazauskas. 

Remiantis Rusijos spauda, Ru
sijos bendrovės „Juganskneftegaz" 
prašymu Amsterdamo teismas laiki
nai apribojo Olandijoje esančių „Ju
kos" bendrovių „Jukos Finance" ir 
„Jukos International UK" veiksmus 
su joms priklausančiomis akcijomis. 

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

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

skundą. 
Po teismo nu ta r t i e s paskelbimo 

savivaldybėje surengto je spaudos 
konferencijoje A. Zuokas teigė, kad 
šis AT sprendimas jo nestebina ir to
kio sprendimo jis tikėjęsis. 

„Aukščiausiojo Teismo sprendi
mas nestebina ir buvo t ikėtinas, nes 
prokuratūros p rašymas buvo ne pa
keisti, nubaust i , o grąžinti bylą į vie
ną iš teismų instancijų dėl papildo
mo tyrimo. S u p r a n t a m a , jei Aukš
čiausiasis N u k e l t a į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Naujas lietuvybės 
žiburys. Pavykusi 
gegužinė. 
Nelaimė suart ina net ir 
priešus. Vyksta 
restauracija. Amerikos 
Lietuviu taut inės 
sąjungos seimas. Tiesus, 
bet klampus kelias. Ir 
Biblija merui nesvetima. 
Mūsų sąžinės žaizda. 
Anglų kalbos pamokėlė. 
Prisimintas kun. 
/. Krisciunevicius. 

Artėja „Draugo" šventės. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ROCHESTER, NY 

LIETUVYBĖS ŽIBURYS 
* 

Rugsėjis, tai ypat ingas metų bet ir lietuvių kalbos žinios skirtin-
laikas. Gamta subrandina derlių, 
gyvūnai ruošiasi žiemos išbandy
mams, mūsų Rochester, NY, Lie
tuvių bendruomenei naujų užmojų ir 
idėjų realizavimo metas. 

Šį rugsėjį vėl duris atvėrė Ro
chester l i tuanistinė šeštadieninė 
mokykla. Tai neeilinis įvykis, ku
riam buvo ruoštasi ilgai. Šios nuos
tabios idėjos iniciatorė — Roma Če-
sonienė. Subūrė apie save nedidelį 
entuziastų būrelį, kuris degė noru 
puoselėti lietuvybę, nors ir labai toli 
nuo gimtosios žemės. Rochester lie
tuvių išeivijos tarpe yra daug jaunų 
šeimų, kurios vienaip ar kitaip susi
ję su Lietuva ir nenori prarasti ga
limybės išmokyti vaikus savo tėvų ir 
protėvių kalbos. Todėl buvo nutar ta 
atidaryti šeštadieninę li tuanistinę 
mokyklą ir pakviesti mokytojauti 
jaunus, aktyvius žmones. 

Mokyklai vadovauti buvo išrink
ta Regina Juodeikienė, kurios peda
goginis išsilavinimas ir nemaža 
darbo patirtis atsivežta iš Lietuvos. 

Dirbti su vaikučiais mielai su
tiko: Skirmantė Juodeikytė—Philip-
pone. Reda Butauskaitė-Juodeikis, 
Audronė Gečaitė, J a n i n a Joku-
bauskienė, Virginija Mockevičienė, 
Irmunda Bergoltz. 

Dalis mokytojų tur i aukštąjį 
pedagoginį išsilavinimą ir yra ak
tyvios „Baltų vaikai" organizacijos 
narės. 

Mokyklą lanko 23 vaikai, nuo 
keturių iki trylikos metų amžiaus. 

Ne tik mokinių amžius įvairus, 

gos. Tur ime 7 vaikus , kurie supran
t a ir kalba lietuviškai, ir 16 vaikų, 
kur ie nemoka lietuvių kalbos. Mo
kiniai suskirstyti į 3 grupes. Pir
mojoje grupėje vaikai , kurie moka 
l ietuviškai , antrojoje — vaikai nuo 5 
iki 8 metų amžiaus , nemokantys 
l ietuviškai, ir trečiojoje — vaikai nuo 
9 iki 11 metų, ta ip pa t nemokantys 
l ietuviškai. 

Mūsų mokyklos pagr indin ia i 
t ikslai : mokyti va ikus lietuvių kal
bos, t au tosakos , l iaudies dainų, 
šokių ir žaidimų. Supažindinti su 
Lietuvos istorija, geografija, plėsti ir 
tu r t in t i dvasinį bei kultūrinį auk
lėjimą. Sieksime, kad vaikams būtų 
įdomu lankyti mokyklą ir kiekviena 
p a m o k a a t sk le i s tų kažką naujo, 
nepažin to ir nuos tabaus . 

Rugsėjo 10 d. prie gražaus Ca-
n a n d a i g u a ežero, Arūno Cesonio 
vasarvietėje, įvyko pirmasis mokyto
jų, va ikų ir tėvel ių sus i t ik imas . 
Simbol iškai p e r k e r p a n t juostą ir 
s u s k a m b a n t l ie tuviška i muzikai , 
buvo a tku r t a l i tuanis t inė mokykla 
Rochester. Atidaryme dalyvavo Lie
tuvos garbės konsulas Rochester — 
Rimas Cesonis. Apie mokyklos dar
bą, perspektyvą ir t ikslus pasisakė 
mokyklos adminis t ra torė Roma Če-
sonienė . Mokyklos vedėja Regina 
Juodeikienė pasveikino visus susi
r i n k u s i u s va ikuč ius , tėvelius, jų 
še imas ir mokytojas, pasiryžusias 
kūrybingai ir energingai vesti šią 
jauną ją kar tą Lietuvos pažinimo 
kel iu . Vedėja pabrėžė , kad šios 

Rochester. NY 
vedėja Regina 
Mockevičienė-

iit. moKvkios mokiniai ir mokytojos. P 
luodeikienė. Kitos mokvtoios: Janina 
i rmunda Bergoltz, 

r m o j i :s Kaires: moKVKios 
Dkubauskienė. \ ; -ginija 

Reda Butauskaitė-Juodeikis, Skirmantė 
juodeikytė-Phi i ippone, Audronė Gečaitė {nuotraukoje trūksta dar 7 mokinių). 

mokyklos atidarymas yra neįkaino
jama dovana lietuvybei išsaugoti 
šeimose, ir lietuviškos ugnelės 
įžiebimas vaikams, atėjusiems iš 
mišrių šeimų. 

Toliau įvyko mokytojų pristaty
mas. Po trumpos oficialiosios dalies 
vaikučių tėveliai, mokyklos vedėja ir 
mokyklos administratorė surengė 
tėvų susirinkimą ir išsirinko tėvų 
komitetą. Tėvų komiteto pirmininkė 
išr inkta Aušra Clifford, nariais: 
Ilona Bačkuvienė, Jonas Lelis, Da
rius Kašinskas, Lissa White. Visi 
tėvų komiteto nariai pasisiūlė patys. 
Tai parodė tėvų aktyvumą ir norą 
prisidėti prie mokyklos bei mokytojų 
užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. 

Vaikai tuo metu buvo pakviesti 
nuotaikingiems žaidimams ir rate-

SCHERERVILLE, IN 

PAVYKUSI GEGUŽINE 
Gražiai pavykusi š.m. rugpjūčio 

28 d. JAV LB East Chicago apy
linkės gegužinė. \ ją atvykstančius 
svečius vietovės šeimininkas, A. 
Vilutis sutiko sulčių tostais. Esant 
gražiam orui į gegužinę atvažiavo 
gražus skaičius dalyvių iš apylinkės 
ir tolimesniųjų vietovių, kaip La 
Porte, Beverly Shores, Lemont ir 
Čikagos apylinkių. Tarp dalyvių 
matėme buvusį Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos Gary kleboną dr. prel. 
I. Urboną, ses. J. Golubickaitę, LB 
Kultūros tarybos pirm. M. Remienę, 
LB Vid. vakarų apygardos pirm. A. 
Sakalaitę ir kitus. 

Rūtos Sidabrienės dėka apsi
lankė gražus skaičius neseniai at
vykusių lietuvių. Visiems gerai nu 
siteikus, skambant lietuviškų melo
dijų garsams, vyko darnus tarpu
savio bendravimas. Pasis t ipr inus 
tradiciniu gegužinės maistu, atsi
gėrus A. Vilučio paaukotų baro 
gėrimų, nuotaikos dar pagerėjo. Po 
gausios loterijos, toliau gyvenantieji 
pradėjo skirstytis. 

LB apylinkės pirm. B. Vilutie-
ne padėkojo visiems dirbusiems per 
šią gegužinę, aukojusiems virtuvei 
bei loterijai ir atvykusiems sve
čiams. Ypatinga padėka teko ku
gelių ir saldumynų kepėjoms: R. 
Dambrauskienei, O. Juškienei, A. 
Markevičienei, S. Kriaučeliūnienei. 
A. Pečiulytei, M. Ruzgienei, U. Ta-
vanenei, L. Vician ir vyriausioms 
šeimininkėms B. Pečiulienei bei 

J . Rudzevičiūtei. Bendruomenės ir 
svečių vardu buvo pareikšta padėka 
A. ir B. Vilučiams už suteiktą gali
mybę jų gražioje sodyboje praleisti 
šią nuotaikingą gegužinę. 

I r ka ip l ie tuvių subuvimas 
apsieis be dainų: tad esant gerai 
nuota ikai ir dalyvių tarpe choristu. 
visi likusią*; ;sijunge ; dainas. Buvo 
da inuota ir juokau ta iki <utemo>. bet 

uodai privertė skirstytis. Kad ši 
gegužinė būtų pelningesnė, kaip 
visuomet, J. Neverauskas paaukojo 
50 dol. 

Gauta gražaus pelno ir jis LB 
apylinkes vaidybos posėdžio metu 
bus paskirstytas labiausiai finan
sines pagalbos reikalingoms lietuviu 
orgaruzacr 

V v t a u t a s Markev ič ius 

Dalis LB East Chicago apylinkės gegužinės dalyvių Vilučių sodyboje, Schererville, 
IN . Priekyje iš kairės: V. Markevičius, G. Treinienė ir M. Remienė; stovi: A. Saka-
laitė, R. Sidabrienė, A. Kalanta, prel. I. Urbonas, A. Vilutis, B. Vindašienė, ses, J. 
Golubickaitę, ]. Neverauskas ir B. Vilutienė. 

liams. Susirinkusieji turėjo progos 
pasivaišinti lietuviškais patiekalais. 
Ilgai skambėjo dainos, muzika, ilgai 
netilo vaikų klegesys. Tą vakarą 
visus dalyvavusius užvaldė mintis, 
kad, bendrai sukaupę jėgas, ga
lėsime dirbti mūsų ateities, mūsų 
vaikų labui ir savo atžalose išvysime 
lietuvių tautos nemarumo žiburį. 

Irmunda Bergoltz 
Mokytoja 
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VYKSTA 
RESTAURACIJA... 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Kalbama, kad į mūsų rankas pa
teko rusų atpažinimo sistema „sa-
vas-svet imas". Sudužęs lėktuvas 
buvo senas, daug jo detalių pakeista, 
kad net sunku pasakyti, čia tas nai
kintuvas, kuris sudužo, ar jau kitas. 
Mano galva, viską būtų galima ru
sams atiduoti, negaila: ir sulanksty
tas, suplėšytas skardas, ir radioak
tyvias detales, ir „Trojos arklį", o štai 
atpažinimo sistemą „savas-sveti-
mas" reikėtų žūtbūt pasilikti. Tegul 
didžioji kaimynė daro ką nori, tegul 
grasina, tyčiojasi, tegul nuo Lietuvos 
prokurorų slepia V. Uspaskicho 
„diplomo" dokumentus, net krane
lius tegul užsuka — neatiduokim! 
Arba bent nusikopijuokim, Ukrai
nos, NATO specialistų padedami. 

Dabar man aišku, kodėl rusai 
taip puikiai atskiria, kuris Lietuvoje 
jiems savas, kuris — svetimas. Puiki 
sistema, verta milijardų. Turėdami 
tokią sistemą... 

Neturim, todėl tik spėliojam, 
kuris — savas, kuris — svetimas. 
Penkiolika metų spėliojam. Kartais 
pasitaiko, kaip aklai vištai grūdas — 
atspėjame, tačiau akla višta j uk 
niekada nebūna riebi, nes dažnai 
prašauna pro šalį. Mus nuolat ka
muoja beveik hamletiškas klausi
mas — ką tai galėtų reikšti? 

Štai neseniai, per istorikų su
važiavimą ir po jo, sukome galvas, 
ką galėtų reikšti faktas, kad 
Kultūros ministerijoje šalia kitų 
buvusių Lietuvos kultūros ministrų 
buvo pakabintas ir Aleksandro 
Guzevičiaus portretas. To paties, 
kurio „Kalvio Ignoto teisybę" moky
tojai vertė perskaityti, net iš traukas 
atmintinai mokytis. Neprivertė. To 
paties Aleksandro Guzevičiaus — so
vietų NKGB komisaro, net asme
niškai tardžiusio kai kuriuos kul
tūros veikėjus, portretas kurį laiką 
kabojo Kultūros ministerijoje, nes 
jis, pasak kultūros ministro pa
tarėjos Zitos Čepaitės, pasak, so
cialdemokrato Juozo Olekos, savas, 
nors ir labai nekoks. Taip buvo, 
tvirtino jie, iš dainos žodžių neišme
si. Teisingumo ministras Bužmskas 
irgi nemato nieko blogo, kad dabarti
nis kultūros ministras V. Prudni
kovas Kultūros ministerijoje pakabi
no tokio sovietinio kultūros ministro 
portretą. Esą galima pasielgti ir 
vienaip, ir kitaip, nes tokia yra tiesa, 
nes taip buvo. 

Nepriklausomybės Akto signa
taras Romualdas Ozolas mano ki
taip: „Nei okupantams, nei kolabo
rantams paminklai nei statomi, nei 
atstatomi, nei jie gerbiami kokiais 
nors kitokiais ženklais, kaip antai, 
iškabinant portretus... Zita Čepaitė 
teisingai pastebėjo, kad esame ne
pakankamai susitarę, kokiais būdais 
šiandien turėtume atskirti tą oku
pacinį režimą, įvesdami jį kaip re
žimą, o ne kaip nepriklausomos 
respublikos tęst inumo į antrąją 
respubliką etapą..." 

Ką tai galėtų reikšti? Bandoma 
uždrausti nacistinės Vokietijos ir 
stalinistinės SSRS simbolius, tačiau 
Seimas nenori nė svarstyti tokio 
konservatores Vilijos Aleknaitės-
Abramikienės pateikto projekto. 

„Lietuva turė tų galimybę būti trečią
j a Europos Sąjungos valstybe, kuri 
deda a iškų lygybės ženklą tarp 
nacizmo ir komunizmo. Tokios dvi 
šalys j a u yra Latvija ir Vengrija", — 
sako ji . 

I s tor ikų suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kuria kreipiamasi į visas 
valdžios grandis ir raginama pa
keisti archyvų įstatymą, nes jis nuo " 
sausio 1 dienos Sovietų Sąjungos 
specia l iąs ias t a rnybas traktuoja 
kaip teisėtai , legaliai Lietuvoje vei
kusias , j is suvaržė tautos teisę į 
istorinę atmintį , jis archyvus uždarė 
net istorikams. Deja, valdžia į tą 
kreipimąsi nekreipia dėmesio. Ką tai 
galėtų reikšti? 

„Atsakau: vyksta restauracija. 
Po revoliucijos visada vyksta restau
racijos vienokiais ar kitokiais pavi
dalais. Mūsų revoliucija baigėsi. J i 
mi rš ta teisingumo ministro kalboje, 
kai j is sako, kad kultūros ministras 
yra laisvas spręsti, kabinti ar ne
kab in t i A. Guzevičiaus portretą. 
Ministrai labiau nelaisvi, negu mes, 
ei l iniai piliečiai, nes j ie vykdo 
Konstituciją pačiu aukščiausiu ly
giu. Konstitucijoje nepasakyta, kad 
okupacinis metas buvo teisėtas" (R. 
Ozolas). 

Restauracija — tai kai svetimas 
t ampa savu arba savas — svetimu. 
Pavyzdžiui, karinių oro pajėgų vadas 
Jonas Marcinkus keliolika metų ne 
vienam prezidentui, premjerui, kraš
to apsaugos ministrui , kariuomenės 
vadui, Valstybes saugumo ir kontr
žvalgybos depar tamentų vadovams 
buvo savas, o dabar... Užteko žmogui 
p a b e n d r a u t i su rusų kariškiais, 
sulėkusiais į „Su-27" pakasynas, ir 
jau.. . nesavas, jau į tart inas. O štai 
Užsienio reikalų minis t ras seniai 
seniai buvo svetimas, susidėjęs su A. 
Guzevičiaus pal ikuonimis , užtat 
dabar — kietas saviškis, kad ir kaip 
paksis ta i besistengtų įtraukti jį į 
„rezervą". 

Tač iau sudėt ingiaus ias , svar
biausias ir aktual iausias premjero 
Algirdo Brazausko reikalas. Šis 
politikas ir ūkininkas per ilgą savo 
politinę karjerą buvo ir svetimas, ir 
savas. Tiksliau sakant , niekada jis 
nebuvo nei labai svetimas, nei labai 
savas. O kaip dabar, Lietuvai gyvy
biškai svarbiu momentu, kai reikia 
apsispręst i , kai beveik nėra nepavo
jingo kelio? „Ar tikite, kad 'Mažeikių 
nafta' bus parduota skaidriai?" — 
televizijos forume buvo klausiama 
Lietuvos žmonių. Beveik niekas iš 
kelių šimtų netikėjo, beveik niekas 
netiki, kad bus išvengta savanau
diškumo ir paisoma ne tik ekono
minių, bet ir politinių valstybės 
interesų. Reikalo esmė skaitytojams, 
be abejo, žinoma: ket inama suteikti 
Vyriausybei įgaliojimus pirkti ir par
duoti bankrutuojančios „Jukos" ben
drovės valdomas „Mažeikių naftos" 
akcijas, tam skolinantis iki 3 mili
j a r d ų litų, ta ip pat naujajam 
savininkui parduoti ir dalį valstybės 
tur imų įmones akcijų. 

Į ta r iama, bijoma, kad tas nauja
sis savininkas, visų pirma valdančio
sios daugumos ir premjero A. Bra
zausko valia, gali tapti Kremliui 
a r t imas susivienijimas „LUKoil'', ne 
taip seniai Vyriausybės ataskaitoje 

DANUTĖ BINDOKIENE 

Nelaimė suartina 
• •>/• ir priešus 

Jeigu trumpai reikėtų apibū
dinti dvidešimt pirmojo šimt
mečio pasaulį, galėtume sa

kyti, kad jis yra dar labiau „susi
traukęs", sumažėjęs, kaip anks
čiau. Kai vienoje Žemės rutulio 
pusėje atsitinka nelaimė, kitoje 
gyvenantys ją taip pat jaučia. Ir 
skuba į pagalbą nukentėjusiems. 

O tų nukentėjusių pastaruoju 
metu vis gausėja. Ne tik nuo baisių 
gamtos nelaimių, kaip audros, 
sausros, žemės drebėjimai, gaisrai, 
bet ir kitokių megandų: bado, ligų, 
karų ar riaušių. Kai kurie žmonės, 
kiekviename baisiame įvykyje 
įžiūrėdami „Dievo pirštą" ar net 
pasaulio pabaigos ženklus, tvirti
na, kad „niekuomet taip anksčiau 
nebuvę ir dabar mūsų p laneta 
stipriai rieda pakalnėn, tiesiai į 
pražūtį..." 

Žinoma, neuždrausi žmonėms 
turėti savus įsitikinimus ar bai
mes. Antra vertus, galbūt šiuo 
metu viskas atrodo daug tamsiau 
ir baisiau vien dėl to, kad apie 
nelaimes net pačiuose tolimiau
siuose pasaulio užkampiuose suži
nome kone bematant. Modernios 
greitojo susižinojimo priemonės, 
ypač bevieliai telefonai, kompiute
riai, padangių satelitai, gali žinias 
perduoti žaibišku greičiu tuo pat 
metu, kai jos dar tebevyksta. Taip 
norom nenorom visi tapome bai
siųjų cunami bangų, Kalėdų metu 
nusiaubusių Ramiojo vandenyno 
salas ir Azijos žemyno pakrantes, 
liudininkais. Galėjome matyt i , 
kaip uragano „Katrinos" pralauž
tos užtvankos užliejo New Orleans 
miestą, o baisūs viesulai iš šaknų 
rovė šimtamečius medžius ir vertė 
nuo pamatų pastatus, tarytum tai 
būtų vaikų žaisliukai. Su nuostaba 
stebėjome Kalifornijoje nuo liūčių 
paplautų kalnelių slenkančius na
mus ir miškų bei krūmynų gaisrus, 
vėjo sparnais besiplečiančius po 
didžiausius plotus, pelenais ir nuo
dėguliais paverčiančius tiek skur
džias lūšneles, tiek milijonus do
lerių vertus rūmus... Bet galbūt 
užvis šiurpiausi vaizdai pasiekė iš 
Pakistano, Indijos, Afganistano, 
kur praėjusios savaitės šeštadienį 
įvyko stiprus žemės drebėjimas, 
per kelias minutes nuo žemės pa
viršiaus nušlavęs miestus ir kai
mus, po griuvėsiais palaidojęs apie 
40,000 gyvybių (dar ne visos aukos 
suskaičiuotos, dar nežinia, kiek jų 
bus). Prieš šią baisią nelaimę nu
bluko ir daug kitų, pastaruoju me
tu sukrėtusių Gvatemalą. Kiniją, 

JAV ir Europos valstybes. 
Tačiau ir pačiame blogio sū

kuryje galima rasti kažką gera: 
viltį teikia daugelio žmonių pas
tangos skubėti į nelaimės vietą su 
materialine ir moraline parama. Ir 
šis geraš i rd iškumas , paskatinęs 
artimo meilės darbams, neapsiri
boja vien palankiomis kaimyni
nėmis valstybėmis, nelaimės ištik
tos šalies draugais . 

Uraganų „Katrinos" ir „Ritos" 
nusiaubtoms vietovėms pagalbą 
atsiuntė net komunistinė Kuba, 
prieš kurią ne kartą griežtai pa
sisakė (be abejo, gausių kubiečių 
imigrantų paska t in tas ) Vašing
tonas, pasmerkęs Kubos diktato
riaus Fidel Castro režimą, įvedęs 
importo—eksporto ir kitokius su
varžymus. 

Pietų Korėja, aršus komunis
tinės Siaurės Korėjos priešas, taip 
pat pasižadėjo teikti savo „tamsia
jai pusei" visokeriopą paramą, kai 
S. Korėja ryžosi atsisakyti bran
duolinių ginklų gamybos ir plėtros. 

Kad nukentėjusiems nuo že
mes drebėjimo Pakistane atsku
bėjo į pagalbą daugelis pasaulio 
valstybių (visų pirma komunistinė 
Kinija ir Turkija), netenka ste
bėtis, bet t a rp tų paramą teikian
čių buvo ir Indija. Tai jau geras 
ženklas, prisimenant, kad Pakis
tanas ir Indija ne kartą buvo ragus 
surėmę del tos pačios Kašmyro sri
ties, kurioje pasireiškė žemės dre
bėjimo (7.6 stiprumo pagal Rich-
ter lentelę) epicentras. Kadangi ir 
Pakistanas, ir Indija jau turi įsigi
ję branduolinių ginklų, jų nuolati
nis ka rš takoš i škas stypčiojimas 
ant karo ribos, kėlė pavojų ne tik 
toms šalims, bet ir visam pa
sauliui. Juk panaudojus branduoli
nius ginklus tokiuose gausiuose 
gyventojais regionuose, aukų skai
čius galėtų kelis šimtus kartų pra
lenkti žemes drebėjime žuvusiuo
sius. Kad padėtį bent kiek „atvė
sintų", į Pakistano bei Indijos tar
pusavio ginčus teko įsiterpti ne tik 
Jungtinėms Tautoms, bet atskirai 
ir Amerikai, ir Kinijai. 

O visgi nelaimės atveju pa
mirštami nesutarimai, kivirčai ir 
net neapykanta. Nelaimė sujun
gia, suvienija ir draugus, ir prie
šus, parodydama, kad žmonija gali 
(ir turi) dirbti kar tu, vieni kitiems 
padėti. Gaila, kad tas bendradar
biavimas ir artimo meilė veikiai 
išnyksta, nelaimei praėjus. Bet 
norėtume t ikėt i , kad galbūt jo 
maža kibirkštėlė visgi išlieka... 

minimas kaip grėsmė Lietuvos na
cionaliniam saugumui. Premjeras 
dabar daug duotų, kad to sakinio, jo 
paties perskaityto Seime, nebūtų. 
Tačiau jis yra. Trumpame straipsny
je neįmanoma išspręsti lygties, ku
rioje tiek daug nežinomųjų, ji sun
kiai „įkandama" net Seimo opozicijai 
ir jos vadovui Andriui Kubiliui, nors 
pastarasis daug kraujo sugadino ir 
bendroves „LUKoil Baltija" vadovui 
Ivan Paleičik. ir pačiam premjerui A. 
Brazauskui bei jo žmonai Kristinai 
Brazauskienei. Visi jie nervinasi, 

painiojasi, „neprisimena , vieną 
dieną kalba vienaip, kitą — kitaip, 
galai nesueina, ir todėl visuomenė 
nesitiki, kad didžiausio, pelningiau-
sio Lietuvos pramoninio objekto per
pardavimas bus skaidrus ir nepavo
jingas. Nepavojingas jis objektyviai 
būti negali, net sąžiningai siekiant 
ne asmeninės, o vien valstybines 
naudos, nes reikalas neišvengiamai 
susijęs su Rusija, kuri tyčiojasi iš 
mūsų prokurorų ir turi Lietuvoje 
gerai veikiančią atpažinimo sistemą 
„savas-svetimas". 
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TIESUS, BET KLAMPUS KELIAS Į GĖRĮ 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Tarptautinės mokslinės konfe
rencijos „Vilnius-2005" atgarsiai 
dar ilgai domins visuomenę ir ska
tins politikus bei istorikus ana
lizuoti totalitarizmo keliamas 
grėsmes. Aukštoji šalies valdžia 
neskyrė deramo dėmesio šiai kon
ferencijai, kur buvo nagrinėjami 
Europos dviejų totalitarinių reži
mų išprovokuoti II pasaulinio karo 
ir genocido padariniai . Komu
nizmo nusikaltimai dar tebėra ne
įvertinti oficialaus Tarptautinio 
tribunolo. Susivienijusioje Euro
poje iškilo teisingumo atkūrimo 
problema. Nutylėjimais jos neįma
noma nei užmaršinti, nei išspręsti. 
Kuo galima paaiškinti valdžios 
abejingumą? 

Valdžia 
mindžikuoja 

Daugelyje valstybinės valdžios 
ir savivaldos institucijų, neišski
riant nei Seimo, nei Vyriausybės, 
apstu sovietmečio „partinės" ir 
ūkinės nomenklatūros atstovų, ku
riems ne paradinės , o realios, 
priespaudą ir genocidą liudijančios 
tikrovės priminimas, mažų ma
žiausiai nėra malonus. 

Negalima nubraukt i ir tam 
tikros baimės pabloginti santykius 
su Kremliumi. Sukorus visus šunis 
ant amerikiečių „Williams", o po to 
savanoriškai (?) atidavus ener
getikos vadžias rusams, dujotiekio 
ar naftotiekio čiaupų užsukinėjimo 
grėsmė kelia tiesioginį ir realų pa
vojų nacionaliniam saugumui. Tai 
niekaip nesiderina su Nacionalinio 
saugumo strategijos nuostatomis. 

Matyt, buvo atsižvelgta ir į dar 
tebegyvuojančią, Kremliaus pas
tangomis išpopuliarintą Vaka
ruose ir tapusią oficialia politikos 
dalimi, totalitarizmo versiją, skel
biančią, kad Europa kentėjo tik 
nuo hitlerinės okupacijos, o genoci
das buvo tik rudai nuspalvintas. 
Dar kurį laiką Vakaruose bus mė
ginama nutylėti kur kas pranašes
nį nusikaltimų mastais ir klastin
gumu stalininį totalitarizmo ana
logą. 

Viena te is ingumo 
samprata 

Lietuvos narystė Europos 
Sąjungoje teikia vilčių, kad rasis 
politikų ir valstybininkų, kurie, 
remdamiesi nenuneigiamais fak
tais, padės Vakarų Temidei susi
vokti, kad demokratijos šalyse te
gali būti viena teisingumo sampra
ta — už karo ar genocido nusi
kaltimus nusikaltėlių laukia toks 
pat atpildas. Tarptautinis tribuno
las negali būti nei „partinis", nei 
rasinis, nei klasinis, nei tautinis, 
nei klaninis, nei religinis. 

Teisingumo atkūrimo tema ak
tuali ne tik kadaise sovietų oku
puotoms šalims, bet ir pačiai 
Rusijos Federacijai. Savaime su
prantama, rusų tauta turėtų pati 
apsivalyti. Represijų smagrat is 
pirmiausia traiškė ir maigė Ru
sijos gyventojus. 

Konferencijos viešnia ir pra
nešėja „Memorialo" atstovė Galina 
Buvina teigė, kad sovietų valdžios 
metais Maskvoje politinių kalti
nimų pagrindu buvo sušaudyta 
daugiau kaip 40,000 žmonių. Jų 
palaikų užkasimo vietas rasti 
„ypatingai sunku, labai dažnai — 
neįmanoma". Tokia pati padėtis ir 
Lietuvoje. Čekistai savo aukų nie
kada nelaidodavo, o užkasdavo 
aukos kūną kaip maitą arba žmo
nių palaikus sumesdavo į griovius, 
žvyrduobes, šulinius, pelkes. 

Laidojimas — tai pagarba 
mirusiajam 

Kai kurie autoriai, kar ta is 
politikai ar istorikai tokiais atve
jais vartoja „laidojimo" sąvoką, 
sąmoningai norėdami priskirti bu
deliams žmogiškųjų savybių, kurių 
jie neturėjo. 

Neretai pasitaiko autorių, ku
rie nesuvokia skirtumo tarp laido
jimo ir užkasimo. Beje, tarptautinė 
karo teisė nurodo, kad žuvusieji 
priešo kariai turi būti laidojami. 
Nei naciai, nei sovietai to reikala
vimo nepaisė. 

Verta stabtelti prie laidojimo 
sąvokos. „Laidoti — laikantis pri
imtų papročių ar apeigų mirusį 

. 

ALTo centro valdybos pirmininkas adv Saulius Kuprys (kairėje) ir Amerikos 
Lietuviu tautinės sąjungos pirmininkas Petras Buchas rado bendra kalbą ALT 
sąjungos seime, vykusiame Čikagoje spalio 7-9. 

Zigmo Degučio nuotr. 
. ... .... .. 

pakasti", — rašoma LKŽ. G. Bu
vina pateikia ištrauką iš VCIK 
Aukščiausiojo tribunolo 1922 m. 
specialaus potvarkio: „Sušaudytojo 
kūnas niekam neišduodamas, už
kasamas žemėje be jokių forma
lumų ir ritualo, su tais drabužiais, 
kuriuos vilkėjo sušaudant, ten kur 
buvo įvykdytas mirties nuospren
dis arba kokioje nors kitoje dyk
vietėje, ir tokiu būdu, kad neliktų 
kapo ženklo, arba nugabenamas į 
lavoninę". Tai unikalus dokumen
tas, kuris paaiškina totalitarinio 
komunistinio režimo neapykantą 
ne tik gyviems „klasiniams" ar 
„liaudies priešams", bet ir jų pa
laikams. 

Dokumento tekste neminimas 
apavas. Tačiau Lietuvoje buvo 
įprasta nukautiems laisvės kovoto
jams nutraukti batus. Tokios pro
gos nepraleisdavo nei svetimkal-
biai „vaduotojai", nei stribai. 

Mirties konvejeris 

Pranešėja pateikė žinių apie 
egzekucijas Butovo gyvenvietėje 
netoli Maskvos. „Nuteistuosius 
sušaudyti atveždavo į Butovą ne
pranešdami, kodėl ir kur juos veža. 
(...) Į automašinas talpinančias 
20-30 žmonių sugrūsdavo iki 50 
žmonių, nuveždavo prie poligono iš 
miško pusės maždaug pirmą-ant-
rą valandą nakties. Zona buvo 
aptverta spygliuota viela. Ten, kur 
sustodavo automašinos, buvo 
įrengtas sargybos bokštelis tiesiog 
medyje. Žmones suvesdavo į ilgą 
medinį baraką tariamai sanitari
niam apšvarinimui. Visiškai prieš 
sušaudymą paskelbdavo nuos
prendį, patikrindavo duomenis. 

Egzekucijas vykdydavo viena 
iš vadinamųjų šaudytojų koman
dų, kurią sudarydavo 3-4 žmonės. 
Masinio šaudymo dienomis baus
mės vykdytojų komanda padidėda
vo iki 12 žmonių. Pradžioje su
šaudytuosius užkasinėdavo nedi
delėse duobėse. Tos duobės išmėty
tos po visą Butovo poligono teri
toriją. Tačiau nuo 1937 m. rugpjū
čio egzekucijų mastai buvo tokie 
dideli, kad 'technologiją' teko 
keisti. Ekskavatorius iškasė keletą 
didelių griovių, maždaug 500 
metrų ilgumo, 3 metrų pločio ir 3 
metrų gylio. Nuteistuosius išves
davo iš barako po vieną. Bausmės 
vykdytojai juos priimdavo ir kiek
vienas vesdavo savo auką tolyn į 
poligoną link griovio. 

Šaudydavo ant griovio kranto, 
į pakaušį iš arti. Nu žudytojų kū
nus sumesdavo į griovį, nuklodami 
visą gilios tranšėjos dugną. Per 
dieną retai kada sušaudydavo 
mažiau šimto žmonių. Pasitai
kydavo ir 300, ir 400, ir 500, o 1937 
metų vasario 28 d. buvo sušaudyti 
562 žmonės. Vykdytojai šaudė 
naudodami asmeninius ginklus, 
dažniausiai tai būdavo 'nagano' 
sistemos pistoletai". 

Faktai, įkalčiai, 
sugretinimai 

Šie faktai ir duomenys visais 

požiūriais lygint ini su analogi
jomis Vilniuje (Tuskulėnai), kitose 
Lietuvos vietose, kituose sovietų 
okupuotuose kraštuose ir būtinai 
su Nuernberg proceso medžiaga. 
Totalitarizmo prigimtis, ideologi
nis nusikaltimų pamatas , kėslai ir 
metodai neišvengiamai vedantys į 
genocido prak t iką turė tų būti 
motyvuotai nušviesti ir paremti 
gausia faktine medžiaga, mirusių 
i r gyvūjų liudininkų parodymais. 
Teisingumo atkūr imas turėtų tapti 
ne tik sovietų kadaise pavergtų 
valstybių, bet ir Europos Sąjungos 
politikos dalimi. 

Moraline prasme vertas poli
tikų, politologų, sociologų ir psi
chologijos specialistų dėmesio šis 
faktas. Pranešėja G. Butova savo 
pranešime paminėjo, kad egzeku
cijų objekto teritorija buvo perduo
ta OGPU (Jungt inė vyriausioji 
politinė valdyba, rus. , vėliau — 
NKVD, KGB...) pirmininkui, vė
liau NKVD liaudies komisarui G. 
Jagodai (sušaudytas 1936 m.) su 
t ikslu ten įrengti jo asmeninę 
vasarvietę. 

Vilniuje, Tuskulėnų parko te
ritorijoje, kur yra masinė KGB 
aukų kapavietė, buvo NKVD ge
nerolo J. Bartašiūno vila. Gene
rolas 1944—1953 m. ėjo vidaus 
reikalų komisaro pareigas. Abu 
vadeivos ilsėdavosi savo aukų 
kapavietėse. Ten ir lėbaudavo. 

P r i g i m t i s l i n k s t a prie 
gėr io 

Savo dokumentinėje apybrai
žoje „Tuskulėnų varpas pradeda 
gausti": Q997, Klaipėda) rašiau: 
„Kokia istorijos ir dabarties gyve
nimo, didybės ir niekšybės, kapų ir 
mirusiųjų išniekinimo sumaištis. 
Negaliu nuvyti įkyrios minties: 
Tuskulėnai — nūdienos gyvenimo 
atspindys — gėris šalia blogio, 
smurtas greta teisingumo, tiesa 
ir melas — visi lygiomis teisė
mis". 

Nustebau, a t radęs popiežiaus 
Jono Pauliaus II knygoje „Atmintis 
ir tapatybė" (Vilnius 2005, p. 12) tą 
pačią mintį, tik su pozityvia išva
da: „Žmonijos istorija yra gėrio ir 
blogio sambūvio scena. Tai reiškia, 
kad jei blogis egzistuoja šalia 
gėrio, tai gėris išlieka šalia blogio 
ir auga toje pačioje dirvoje — žmo
gaus prigimtyje. Ši prigimtis, nors 
ir paliesta gimtosios nuodėmės, 
nebuvo sunaikinta ir netapo vi
siškai bloga. Prigimtis ir toliau 
linksta prie gėrio, ką liudija įvai
riais istorijos laikotarpiais vykę 
įvykiai". Šventas is tėvas taip 
kalbėjo turėdamas omenyje „dviejų 
galingų, visą XX amžių slėgusių ir 
už begalę nusikalt imų atsakingų 
totalitarinių sistemų — nacizmo 
Vokietijoje ir socialistinio realizmo 
Sovietų Sąjungoje" griūtį (ten pat 
p. 11). 

Teisingumo a tkūr imas ar 
nebūtų tiesus, aiškus, bet, kaip 
rodo pastarųjų metų įvykiai, dar 
gerokai klampus kelias į gėrį9 O 
anksčiau ar vėliau teks tą kelią 
nueiti, gal ir neklampojant. 
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Amerikos Lietuvių tautinės sąjun
gos 28-ojo seimo dalyviai (seimas 
vyko š.m. spalio 7-8 d . Čikagoje, 
Baizeko Lietuvių kul tūros muzieju
je ) . Pirmoje e i l . iš kairės: Z. 
Juškevičienė, garbės konsulas V. 
Kleiza, ALTo centro valdybos p i rm. 
S. Kuprys, ALT sąjungos p i rm. P. 
Buchas, LR gen. konsulas A. Dau-
noravičius, L. Mažeikienė, A. Ma
žeika, Lietuvos Tautinės sąjungos 
p i rm. G. Songaila. 

Z igmo Degučio nuotrauka. 

Viena iš Pečiorska Lavra vienuolyno cerkvių — Kijevas. 

Radome ir dar gražesnę kitą katalikų baž
nyčią, Sv. Mikalojaus, kuri savo gotišku stiliumi 
labai mums priminė garsiąją Vilniaus Sv. Onos 
bažnyčią. Pradėjom tikėti gide, kuri tvirtino, kad 
jau XI amžiuje Kijev buvę per 400 įvairių religijų 
maldyklų. Ir tuo metu mieste gyveno 50,000 gy
ventojų, tai yra daugiau, negu tuometiniame Lon
done. Europoje tada tik Paryžius buvo didesnis. 

Karšta, ir nori a r nenori, geri alų, nors aš jo ir 
nelabai mėgstu. Žiūriu į tą alaus skardinukę, ir 
ten matau, kaip visose tautose jis skirtingai vadi
namas: beer. bier, biere, birra, pivo, olut, cerveza, 
cerveja, mpura, oel, piju ir net alus. Sank Peter-
burg visur matyti „Baltica", o čia gavau paragauti 
ir „Nevskoje" alaus. Koks skirtumas, kad tik 
atgaivintų nuo vaikščiojimų ištroškusią burną. 
Prisiminiau, kad Maskvos oro uoste, laukiant 
skrydžio į Kijev, pamatęs iškabą „alus — penki 
eurai" (tai maždagu 6 doleriai), nesusigundžiau. 

Garsusis v i e n u o l y n a s 

Šios dienos uždavinys yra pamatyti vieną gal 
įdomiausių Kijev įžymybių — Pečiorska Lavra 

— vienuolyną, tvirtovę. Kas katalikų bažnyčioms 
yra katedra, tai ortodoksų vienuolynams yra 
lavra, kažkas nepalyginamai svarbesnio už pa
prastą vienuolyną. Sakoma, kad Kijev Lavra yra 
visų, net Rusijos, vienuolynų motina. Pečiorsk 
vienuolynas įkurtas XI amžiaus viduryje, kai iš 
toli atkeliavę vienuoliai vardu Antoni ir Feodosij 
įsteigė Kijev vienuolyną, o po kurio laiko patys 
išsikasė urvą, ir ten vedė savo meditacijų bei mal
dų pilną gyvenimą, taip traukdami vietinius į 
naują krikščioniškąją religiją. Jie susilaukė daug 
panašių sekėjų, vienuolynas išsiplėtė iki dabar
tinio dydžio, laikomas svarbiausiu vienuolynu 
ortodoksų religijoje. Tuose siauruose urvuose, į 
kuriuos klaustrofobai bijo įžengti, yra palaidota 
125 ortodoksų šventaisiais tapusių asketų. Žings
niavome pro tas tamsias katakombas su švęs
tomis žvakėmis rankose, vos įžiūrėdami pro pat 
mus praslenkančius vėsaus oro ir drėgmės mumi-
fikuotus skeletus, ir jautėme lyg kažkokį religinį 
pakilimą. Man tas pakilimas išgaravo greitai, kai 
išėjau iš tų urvų su į žemas urvo lubas atsimušu
sią kakta ir net išsuktu kairės rankos riešu. 

Visas vienuolyno kompleksas susideda iš 
kelių plačiai išsimėčiusių bažnyčių ir jvairių vie-
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nuolyno pastatų. Tai viena didžiųjų Kijev atrakci
jų, t raukiant i ne tik maldininkus, bet ir šiaip žmo
nes, ieškančius savo gyvenimui dvasinio turinio. 
Daug kas lygina tokius Kijev maldininkus su tais, 
kurie keliauja į Romą, Mecca, ar Medina. O gal 
kaip mūsų Šiluva? 

Vakare nutarėm paragauti ko nors tikrai 
ukrainiet iško. Užsisakėme „okroška" sriubos, 
kurios pagrindinė dalis yra kvasas (gira), į kurį 
įmeta agurkus, svogūnus, virtus kiaušinius, ir gal 
dar ką nors. Po to buvo „Liūlia kebab", su maltos 
mėsos (avienos) kukuliais, pervertais ant iešmo. 
Mačiau valgiaraštyje „vareniki" (cepelinai?) ir 
„holubtsy" 'balandėliai?), ir kasa (avižų košė), bet 
jų jau buvau ragavęs anksčiau. Keista, kad čia 
„entrees" vadina „bliuda", pvz. „Goriačije bliuda", 
o visokius priedus — „garnyri", taip kaip ir 
Lietuvoje. Užkandžiai vadinami „zakuski", ir jie 
gali būti šilti ar šalti. 

Ar t a i p galėjo būti? 

Kijev išgirdom ir istoriją, panašią į tą neįtikė
tiną pasaką, pagal kurią 1941 m. liepos mėn., 

lietuviams krepšininkams Kaune, nugalėjus vo
kiečių karius, jiems už tai buvo leista šaudyti žy
dus. 1942 metų vasarą Kijev „Dinamo" futbolo 
komanda nugalėjusi vokiečių „Luftwaffe" koman
dą 5:3. Po rungtynių vokiečiai sušaudė keturis 
ukrainiečių „Dinamo" žaidėjus. Jų atminimui 
„Palats" sporto stadione buvo įrengta memoria
linė lenta. Iš mūsų viešbučio kambario lango gerai 

buvo matyt i visas stadionas, tai tikėjau, kad sa
vaitgalį net iš savo kambarėlio galėsiu matyti ko
kias nors rungtynes. Deja, stadionas liko tylus. 

D a r skaudesn is įvykis prie Kijev įvyko 
1941.09.29, kai visiems Kijev žydams buvo liepta 
sus i r inkt i Melnikov gatvėje, prie žydų kapinių. 
Užsiundyt i šunimis, žydai turėjo nusirengti, ir 
buvo ta ip nuogi varomi į tolimą Babi Ja r daubą, 
kur j iems nebuvo kito kelio, kaip tik nuo aukšto 
k ran to stačių uolų šokti į tą daubą. Čia buvo 
nušau t i ar palaidoti gyvi 33,771 žydai. 

Spalvingoji ukrainietė seimininkė (dešinėje) visus 
vaišina ukrainietiška vodka. 

Romantiškiems Kijevo riteriams net paminklas pas
tatytas. . . 

Kijev plačioji š irdis 

Chreščatyk vardą prisimenu dar iš mamos pa
sakojimų. Tai yra didžiausia, plačiausia, gra

žiausia, bet ne ilgiausia (tik 1,300 metrų ilgumo) 
Kijev gatvė. Gal net ir įspūdingesnė už Sankt Pe-
t e rbu rg Nevskij prospektą, Paryžiaus Camps-
Elysees, a r Berlyno Unter den Linden. Savo vardą 
gavo nuo siauros daubos ir šaiiinio, kur ir praside
da Chreščatyk. Kadangi buvo sekmadienis, ir gra
ži diena, gatvė buvo pilna, atrodo, gerai nusitei
kusių žmonių. Vieni vaikščiojo, kiti sėdėjo ant 
suoliukų, dar kiti muzikavc, o dar kiti klausėsi po
litinių kalbų. Pradėjom žingsniuoti nuo Manda-
rin aikštės, kur yra ir pagrindinis Kijev turgus, 
vad inamas Besarabska. Ir ko ten tik nėra. truko 
gal t ik kadaise buvusių tradicinių eilių. Dideli na
mai, gausūs restoranai, žymių firmų prekybos. 
Didžiulė TsUM parduotuvė (ką tai reiškia, nespė
j au sužinoti turbūt „universalnij magazin", pana
šiai kaip Maskvos žinomoji (GUM). Dešinėje 
pr ie inam prie aukšto Ukrainos nepriklausomybes 
paminklo, kur visuomet vyksta visi iškilmingi 
parada i ar kitokios iškilmes. Čia pat ir kariškas 
orkes t ras . Dar toliau už paminklo yra Vlodimirs-
kij Uzviz, čia galima rasti Ukrainos vyriausybes 
r ū m u s ir prezidento Viktor Juščenko Preziden
tūrą . 

Bus daugiau. 
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Studenta i papuošė „ A u k š t o j o 
mokslo p rob lemų med į " 

V i l n iaus m e r o byla bus 
n a g r i n ė j a m a iš n a u j o 

Studentai Edita Naujokaitė ir Dainius Dikšaitis problemų lapais puošė 
, ,Aukštojo moks lo medi" . Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 12 d. (ELTA) — 
Trečiadienio rytą prie Seimo rūmų 
fontano studentai surengė teatrali
zuotą 44 Aukštojo mokslo problemų 
pristatymą — raudonais, žaliais, gel
tonais ir mėlynais marškinėliais vil
kintys 44 jaunuoliai problemų lapais 
papuošė „Aukštojo mokslo medį". 

Seimo Konstitucijos salėje aka
demine bendruomenė surengs konfe
renciją „Aukštojo mokslo sistemos 
reforma: kryptys ir sprendimai", ku
rioje dalyvaus Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos atstovai, Lietuvos 
universitetų ir kolegijų rektorių kon

ferencijos prezidentas, studentai. 
S iekdama kelti studijų kokybę ir 

gerinti šalies studentų socialinę pa
dėtį, spalio 13 dieną Lietuvos stu
dentų atstovybių sąjunga Vilniuje 
surengė pirmąjį Lietuvos studentų 
mitingą. 

Pasak Lietuvos studentų atsto
vybių sąjungos prezidento Viačesla
vo Palkevičiaus, mitingo tikslas — 
atkreipt i studentijos, visuomenės ir 
valdžios institucijų dėmesį į aukštojo 
mokslo padėtį. 

. Valstybes skiriamas lėšas Lietu
vos aukšta jam mokslui 2006 metais 
planuojama sumažinti 20 mln. litų. 

Pusė gyventojų neskaito jokių 
spaudos leidinių 

Vilnius, spalio 12 d. (BNS; — 
Laikraščių ir žurnalų prenumerata 
Lietuvoje tampa prabanga — nacio
nalinį arba vietos laikraštį prenume
ruoja tik pusė šalies gyventojų, o 
žurnalus į namus paštininkai atneša 
mažiau nei dešimtadaliui, rodo vi
suomenės nuomonės ir rinkos tyri
mų bendrovės RAIT apklausa. 

Tyrimo duomenimis, bent vieną 
nacionalinį dienraštį prenumeruoja 
20.1 proc. apklaustųjų, bent vieną 
vietos laikrašt į — 26 proc. ap
klaustųjų, o bent vieną žurnalą — 
6.5 procento. 

Jokio spaudos leidinio sakė ne
prenumeruojantys 50.3 proc. iš visų 
apklausoje dalyvavusių žmonių. 

Du arba daugiau nei du nacio

nalinius dienraščius teigė prenume
ruojantys ati t inkamai 2.9 proc. ir 2.5 
proc. skirtingų amžiaus grupių ap
klaustųjų, o du arba daugiau vieti
nių laikraščių į namus sakė gaunan
tys 2 ir 1.9 proc. apklaustųjų. 

Nacionalinius dienraščius daž
niau prenumeruoja 45-54 ir 65-74 
metų amžiaus grupės apklaustieji — 
at i t inkamai 23.5 ir 21.5 proc. 

Vietinius laikraščius dažniau
siai prenumeruoja 55-64 ir 65-74 
metų amžiaus apklaustieji — bent 
vieną jų yra užsisakę atitinkamai 
38.4 ir 39 procentai. 

Žurnalus dažniausiai prenume
ruoja 25-34 metų amžiaus gyventojai 
— iš jų bent vieną žurnalą prenume
ruoja 10.3 proc. apklaustųjų. 

* Vilniuje vykus io tradic in io 
J. Kulakausko atminimo turnyro 
nuga l ė to j a t a r p š i m t a l a n g i ų šaš
kių varžybų dalyvių tapo Latvijos 
atstovė Zoja Golubeva, surinkus 6.5 
taško iš 7 galimų. Antrąją-penktąją 
vietas trisdešimties dalvvių turnvre 
pasidalijo vilnietis Viktoras Volo-
sionkinas, latvis Raitis Ozols, rusas 
Andrėj Naprejenkov ir vilnietis Ša
rūnas Mardosa (po 5 tšk.). Paprastų
jų šaškių varžybas (52 dalyviai) lai
mėjo šiaulietis Andrius Kybartas — 
7 taškai iš 9 galimų. 

Trečią p e r g a l ę L i e t u v o s vy
ru regb io č e m p i o n a t o a u k š č i a u 
siojo p o g r u p i o a n t r a j a m e e t a p e 
iškovojo Vilniaus „Geležinio vilko'* 
komanda. Trečiadienį namuose vil
niečiai 55:21 nugalėjo trečiojoje vie
toje esančią Šiaulių „Saldą" 20 taš
kų aikštes še imininkams pelne 

Gražvydas Bula, 15 — Vitalijus So-
bianinas , 8 — Dainius Janulevičius. 

* P i r m ą s i a s i k i s e z o n i n e s 
NBA r u n g t y n e s Šarūno Jasikevi-
č i a u s Indiana „Pacers" komanda 
svečiuose 103:105 pralaimėjo New 
Jersey „Nets" krepšininkams. Lietu
vis savo komandai pelne 8 taškus, 
per 23 minutes pataikęs 2 tritaškius 
iš 4 bei vienintelį dvitaškį. S. Jasi-
kevičius rungtynėse atliko 1 rezulta
tyvų perdavimą, pereme vieną ka
muolį, dukar t suklydo bei surinko 4 
pražangas. 

* N e s ė k m e NBA ikisezoninių 
r u n g t y n i ų serija pradėjo Da
r i a u s Songa i los Chicago „Bulis" 
k o m a n d a , antradienį 76:87 turėjusi 
pripažinti Detroit ..Pistons" krepši
n inkų pranašumą. Lietuvis šiose 
rungtynėse del dešiniojo peties trau
mos nežaidė. 

Atkelta iš 1 psl. 
Teismas būtų priėmęs kitą spren
dimą, tai keltų abejones dėl teismų 
visuomenėje", — sakė Vilniaus me
ras. 

A. Zuoko tikinimu, jis nesibaimi
nąs, kad šįkart teismo sprendimas 
gali būti jam nepalankus, nors byli
nėjimasis ir laiko bei energijos leidi
mas „nesąmonėms jau pabodęs". 

Anot A. Zuoko, nustatyti tiesai 
nereikia gailėti nei laiko, nei pastan
gų, todėl jis tikįs, kad apeliacinės 
instancijos kuo greičiau priims ga
lutinį sprendimą, dėl kurio nekiltų 
abejonių nei jam, nei visuomenei. 

Paklaustas, ką galvoja apie savi
valdybės tarybos nario Kęstučio Ma
siulio siekį nuversti jį iš posto, A. 
Zuokas tvirtino, jog dabar tokia po
litinė kultūra, „kad kažkas kažką iš 
kažkur verčia". 

Dabar, anot jo, miestui kaip tik 
reikalingas stabilumas, ir tik princi
pinga pilietinė pozicija ir moralės bei 
vertybių gynimas esą leis garantuo

ti, kad valstybėje būtų daugiau 
skaidrumo, atvirumo ir teisingumo. 

Paklaustas apie prezidento Val
do Adamkaus raginimus atsistaty
dinti, meras tvirtino jau išsakęs savo 
vertinimus, prie kurių nenorėtų 
grįžti. 

Politiko teigimu, jis jokių įstaty
mų nei atostogaudamas, nei siekda
mas mero posto nepažeidęs, tačiau 
Loretos Graužinienės vadovaujama 
Seimo komisija nesiekia išsiaiškinti 
teisybės, o užsiima politikavimu. 

„Nei moraline, nei teisine pras
me nesu nusidėjęs prieš miestą ir 
miestiečius. Jokių įstatymų pažeidi
mų dėl atostogų nėra, o Seimo ko
misija, kuri tiria daugelį dalykų, aiš
kiai politikuoja", — teigė A. Zuokas. 
— Ko jie nori — ar išsiaiškinti atos
togų teisėtumą, ar apklausti mane? 
Tegu klausia, gaus atsakymus". 

Tačiau Seimo komisijai, tirian
čiai A. Zuoko veiksmus, jau du kar
tus nepavyko apklausti Vilniaus me
ro. 

Lietuvos prezidentą Afganistane 
pasitiko su jam sukurta daina 

Atkelta iš 1 psl. 
bei NATO vėliavėlėmis. Pievelė po 
aukštomis tuopomis buvo išklota 
raudonais rankų darbo kilimais, sve
čiai buvo susodinti į plačius krėslus. 

„Mes čia tam, kad pasveikintu
me išdidžią tautą, išdidžią šalį. Jau
čiame jūsų degantį norą matyti savo 
šalį laisvą, nepriklausomą ir kles
tinčią", — angliškai kreipėsi į kelis 
šimtus susirinkusių žmonių prezi
dentas V. Adamkus. Jo žodžius, iš
verstus į dari kalbą, lydėjo plojimai. 

„Tarptautinė bendruomene ap
sisprendė būti su jumis iki pat sėk
mingos pabaigos", — sakė Lietuvos 
prezidentas. 

„Sveiki atvykę, mes džiaugia
mės, kad jūsų atvykote, ir mums ma
lonu, kad jūsų kariuomenė pas mus 
įsikūrė. Kviečiame prisijungti prie 
Afganistano tautos. Terorizmo su
naikinimas — mūsų abiejų tautų 
tikslas. Sveiki atvykę, mes būsime 
ištikimi savo įsipareigojimams", — 
maždaug tokią specialiai V. Adam
kaus atvykimui sukurtą dainą su
dainavo Cagčaran paauglių ber
niukų choras. 

Vėliau baltais ilgais chalatais 
vilkėję berniukai sušoko V. Adamkui 
tautinį šokį. 

V. Adamkus ir Goro provincijos 
gubernatorius perkirpo juostelę, žy

minčią naujų ligoninės korpusų, kur 
įsikurs virtuvė, bei vandentiekio 
įrenginiai, statybą. Lietuvos delega
cija į Cagčaran atgabeno 61,000 litų 
vertės medicininės įrangos, vaistų ir 
kitokios humani ta r inės pagalbos 
krovinį, kuris perduotas ligoninei. 

Vienintelėje Goro provincijoje 
chirurginėje operacinėje iki šiol net 
nebuvo vandens. 

Afganistane besilankantis Lie
tuvos prezidentas taip pat išgirdo ir 
JAV valstybės sekretorės Condoleez-
za Rice padėką už Lietuvos karių da
lyvavimą tarptautinėse misijose ir 
kompetentingą Rusijos naikintuvo 
katastrofos Lietuvoje tyrimą. 

V. Adamkus ir C. Rice kelias mi
nutes bendravo neįprastoje vietoje 
— Kabulo oro uoste, pakilimo take. 
JAV valstybės sekretorė atvyko į Af
ganistano sostinę su vienos dienos 
vizitu. 

„Koks puikus aplinkybių sutapi
mas", — sakė JAV ambasadorius 
Lietuvoje Stephen Mull. Žurnalistų 
žiniomis, šis „sutapimas" buvo deri
namas diplomatiniais kanalais ke
lias savaites. 

V. Adamkus ir C. Rice prie lėk
tuvo apsikabino ir pasibučiavo. „Mū
sų meilė tokia stipri, kad per pusę 
pasaulio atskridome, kad susitiktu
me Kabule", — juokavo V. Adamkus. 

LLRI: ekonomika tapo laisvesnė 
Atkelta iš 1 psl. 
„Mes analizuojame politinių partijų 
rinkimų programas ir pastebime, 
kad kartais į jas būdavo įtraukiamas 
net šalto ir karšto vandens kainų re
guliavimas", — sakė viceprezidentas 
Remigijus Simašius. 

Jo teigimu, idėjine prasme dis
kusija dėl laisvos rinkos išlieka, ta
čiau ji tampa sudėtingesnė. 

Anot R. Simašiaus, vert inant 
LLRI indelį į Lietuvos ekonomikos 
laisvėjimą sunku vertinti įgyvendin
tas instituto idėjas kiekybiškai, nes 
LLRI daugeliu atvejų generuodavo 
idėjas ir atlikdavo švietėjišką misiją. 

Instituto atstovų vertinimu, Lie
tuva dar turi ne tik įsileisti laisvą 
rinką į valstybės reguliuojamas sri

tis, bet ir mažinti tiesioginius mo
kesčius, supaprastinti visą mokesčių 
sistemą bei atsisakyti ją iškraipan
čių lengvatų, siekti akcizų peržiūrė
jimo. 

Apžvelgdamas savo veiklą nuo 
įkūrimo, LLRI išleido insti tuto 
straipsnių, parašytų 1990-2005 me
tais, rinkinį „Laisves algoritmai". 

Minėdamas 15-ąjį veiklos ju
biliejų, institutas Vilniuje spalio 14-
15 dienomis rengia Europos laisvo
sios rinkos idėjas propaguojančių ne
vyriausybinių organizacijų suvažia
vimą „Europos trečiasis kelias: ar 
judame į priekį?". 

Lietuvos laisvosios rinkos insti
tutas yra privati, pelno nesiekianti, 
nepolitinė organizacija. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

VARŠUVA 
Kandidatas į Lenkijos preziden

tus Lech Kaczynski an t rad ien į atlei
do savo kampanijos vadovą, sakiusį, 
kad kito kandidato — Donald Tusk 
— šeima Antrojo pasaul in io karo me
tais buvo susijusi su nacist inės Vo
kietijos armija. Po visą dieną reikštų 
prieštaringų v e r t i n i m ų ir pasi ro
džius ženklams, kad r inkimų kam
panija tampa užgauli , įsikišo pats L. 
Kaczynski, kuris at leido ta i sakiusį 
Jacek Kursk. Vėliau per kandida tų į 
prezidentus deba tus L. Kaczynski 
sakė: „Šiandien t u r i u a t s ip rašy t i 
Donald Tusk už juodųjų technologi
jų' elementus kampani jos metu". J . 
Kursk laukia part i jos sva r s tymas 
dėl minėtų ka l t i n imų . Bet kokia 
užuomina apie kolaboravimą su na
ciais Lenkijoje, kur ią buvo okupavu
sios Hitlerio pajėgos ir kur i per karą 
neteko milijonų piliečių, gali smar
kiai pakenkti. 

PRAHA 
Čekijos premjeras J i r i Parou-

bek, siekdamas spręs t i šalies svei
katos apsaugos s is temos krizę, atlei
do sveikatos a p s a u g o s min i s t r ę . 
„Premjerui nepat iko esama sveika
tos apsaugos sistemos padėtis , ir j is 
viliasi, kad Milada Emmerova nuša
linimas palengvins padėtį", — sake 
vyriausybės atstovė. 60 metų M. Em
merova šiame poste dirbo nuo 2004-
ųjų rugpjūčio. Spalio 6 dieną tūks
tančiai Čekijos gydytojų dalyvavo 
vienos dienos s t re ike ir demonstra
cijoje prie Sveikatos apsaugos minis
terijos dėl kelis mėnes ius vėluojan
čių sveikatos d raud imo kompanijų 
atsiskaitymų. 

KIJEVAS 
Du nežinomi a s m e n y s įvykdė 

pasikėsinimą į la ikinai einantį ku
rortinio Jaltos miesto mero pareigas 
Oleksandr Čabanov. Meras buvo už
pultas antradienio vakarą po 8 va
landos vakaro. P r ie restorano „Al-
legro" šalia viešbučio „Ja l t a" tamsio
je vietoje du nežinomi asmenys du 

kar tus šovė į O. Čabanov. Viena kul
kų perėjo kiaurai ranką, bet kaulo 
neužkliudė. O. Čabanov čia pat buvo 
suteikta medicinos pagalba. Gultis į 
ligoninę jis atsisakė ir. buvo nuvežtas 
namo. 

GENEVA 
Jungtinių Tautų (JT) Europos 

būstinėje paskelbtas pavojus, nes iš
kilo „tikėtina grėsmė saugumui", sa
koma J T pranešime. Daugiau deta
lių pranešime nepateikta, bet pažy
mima, jog grasinimų gauta pirma
dienį vakare. Kada pavojus bus at
šauktas , nenurodoma. JT generali
nis sekretorius Kofi Annan, kuris pa
prastai dirba New York, pirmadienį 
buvo Geneva mieste, bet antradienį 
išvyko į Portugaliją. Žurnalistai ir 
J T personalas Tautų Rūmuose — JT 
pastate Geneva — trečiadienį kokių 
nors neįprastų dalykų nepastebėjo. 

žinios. Be to, kaip sužinota New 
York, informatorius sąmoningai suk
laidino miesto valdžią. Kodėl taip 
pasielgė agentas, nežinoma. Jis pri
sipažino apgavęs tik po ilgo tardymo 
ir tikrinimo melo detektoriumi. 

AZIJA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Antrasis pagal rangą „ai Qaeda" 

vadovas Ayman ai Zavvahiri paragi
no šio kovotojų tinklo vadovą Irake 
pasirengti islamo valdžios atėjimui 
šioje šalyje po to, kai iš jos pasi
t rauks JAV pajėgos, pranešė ameri
kiečių žvalgybininkai. „Turime būti 
pasirengę pradėti dabar, kol įvykiai 
mūsų neaplenkė ir kol mūsų 
neužklupo amerikiečių ir Jungtinių 
Tautų sąmokslai ir planai užpildyti 
savo paliktą tuštumą", — liepos 9-
osios laiške Abu Musab ai Zarqawi 
sako A. ai Zavvahiri. Šis laiškas, 
pasak JAV pareigūnų, buvo rastas 
per kontr teror is t ines operacijas 
Irake. „Verta dėmesio padėtis, susi
dariusi po to, kai Amerikos galia žlu
go Vietname, ir tai, kaip jie bėgo ir 
paliko savo agentus", — sakoma laiš
ke. 

NEW YORK 
„Konkrečios grėsmės" New York 

metropoli tenui, privertusios šio 
miesto valdžią praėjusią savaitę 
griebtis nepaprastųjų saugumo prie
monių, tebuvo klaidingos žvalgybos 

NEW DELHI 
Visame Kašmyre dešimtis tūks

tančių gyvybių nusinešęs žemes dre
bėjimas šio Himalajų regiono Indijos 
srityje su žeme sulygino 40,720 na
mų bei apgadino dar dvigubai dau
giau pastatų, trečiadienį pranešė 
aukštas Indijos Kašmyro pareigūnas 
Mohammad Sayeed. Pasak jo, 7.6 
balo stiprumo požeminiai smūgiai 
apgadino 73,450 namų, kurių daugu
ma buvo mediniai arba drėbti iš mo
lio. Dviejuose pasienio rajonuose nu
kentėjo apie 143,000 gyventojų, o žu
vusiųjų visame Indijos Kašmyre yra 
apie 1,300, sakė ministras. 

KATHMANDU 
Nepalo karalius Gyanendra, už

grobęs šalies valdžią prieš aštuonis 
mėnesius, trečiadienį paskelbė, kad 
ketina surengti rinkimus iki 2007 
metų balandžio — penkeriais metais 
vėliau nei buvo planuota. Kreipimesi 
į tautą hinduistų šventės Dashahra 
proga Gyanendra paragino pasaulio 
bendriją padėti surengti laisvus ir 
sąžiningus rinkimus. Karalius Gya
nendra taip pat paragino sukilėlius 
maoistus liautis mėginus nuversti 
monarchiją ir pasiūlė prisijungti prie 
pagrindinės politinės srovės. 

ARTIMIEJI RYTAI 
i i 

BAGHDAD 
Viena pagrindinių Irako arabų 

sunitų politinių grupuočių — Irako 
islamo partija (IIP; — užsitikrinusi 
nuolaidas antradienį nusprendė per 
šios savaitės referendumą paremti 
naująją šalies konstituciją. Tačiau 
paprašytas tai patvirtinti per televi
ziją, IIP generalinis sekretorius kal
bėjo atsargiau. 

Kinijos 
astronautai 

paki lo Į 
kosmosą 

Beij ing, spalio 12 d. 
(„Reuters'VBNS) — Iš Kinijos šiau
rės vakaruose esančios starto aikš
telės trečiadieni, praėjus dvejiem 
metams po to, kai ši šalis pirmą kar
tą pasiuntė žmogų į kosmosą, pakilo 
kinų antrasis pilotuojamas erdvė
laivis. 

40 metų Fei Junlong ir 41 metų 
Nie Haisheng, kurie abu yra Liau
dies išvadavimo armijos pulkinin
kai, buvo atrinkti iš 14 naikintuvų 
pilotų. „Nėra dėl ko nerimauti, — 
prieš „Shenzhou VI" startą sakė as
tronautai, kuriuos citavo valstybinė 
televizija. — Ryžtingai atliksime mi
siją. Iki pasimatymo Beijing". 

Erdvėlaivis iš Gansu provincijos 
dykumoje esančio kosminio centro 
pakilo lėtai kr intant snaigėms. 

Valstybinė televizija tiesiogiai 
transliavo startą ir parodė erdvė
laivio kapsulėje esančius astronau
tus, kurie mojavo kamerai. 

Pirmadienį kapsulė, kuri yra su
kurta pagal 7-ojo dešimtmečio pa
baigoje pradėtų naudoti ir vis dar 
naudojamų rusiškų „Sojuz" pavyzdį, 
nusileis atokiame šiauriniame Vidi
nes Mongolijos regione. 

„Shenzhou VI" star tas įvyko ki
tą dieną po to, kai baigėsi svarbus 
Komunistų partijos plenumas, skir
tas ekonominiam ir socialiniam vys
tymui suplanuoti penkeriems atei
nantiems metams. Šiuo metu Kini
joje taip pat prasideda 10-osios na
cionalinės žaidynės, pramintos mi-
niolimpiada ir surengtos prieš 2008 
metais Beijing vyksiančias olimpi
nes žaidynes. 

Kinijoje kosminių kelionių idėja 
gyvuoja jau labai seniai, nors ją ir ne 
visada pavykdavo įgyvendinti. 

Šioje šalyje buvo išrastas para
kas, o viena kinų legenda teigia, kad 
Ming dinastijos laikais (1368-1644) 
vienas pareigūnas, vardu Wan Hu, 
bandė nukeliauti į kosmosą. Jis pri
sirišo prie kėdės, rankose laikė ait
varus, o 47 tarnai uždegė 47 parako 
pripiltus bambuko vamzdžius. Dū
mams išsisklaidžius, visi pamatė, 
kad Wan Hu dingo. 

M. Chodorkovskij — Į Užpoliarę, 
P. Lebedev — beveik į Kiniją 

Maskva , spa l io 12 d. 
(„Reuters'VBNS) — Išsiskyrė aštuo
nerius metus kalėti nute is tų buvusio 
Rusijos naftos kompanijos „Jukos" 
generalinio d i r e k t o r i a u s Michail 
Chodorkovskij ir jo verslo partnerio 
Platon Lebedev keliai . P i rmasis ka
lėti siunčiamas į J a m a l nencų auto
nominę apygardą (beveik į Užpo
liarę), o antrasis — į Čita sritį, esan
čią prie Kinijos sienos. 

Pagal Rusijos baudžiamąjį ko
deksą, apie nuteistojo bausmės atli
kimo vietos paskyr imą pranešama 
vienam kalinio pas i r ink tam giminai
čiui. Advokatų į s ta tymai informuoti 
neįpareigoja, nors pastarieji ir pa
reiškė protestą te ismui del to, kad 
jiems apie ginamųjų buvimo vietą 
jau kurį laiką jokia informacija ne
teikiama. 

Kodėl M. Chodorkovskij ir P. Le
bedev buvo išsiųsti Į skir t ingas ša
lies puses, niekas paaiškint i negali. 

Tačiau niekas negarantuoja, kad 
abu nuteistieji verslininkai galiau
siai atsidurs paskirtose kolonijose. 
M. Chodorkovskij giminaičiams arti
mas šaltinis sake. jog minėtos įkali
nimo vietos nurodytos Tik paskyri
me, „todėl yra galimybe, jog paskuti
nę minutę viskas gali pasikeist;". 

Nepaisant neaiškumo del galuti
nių verslininkų įkalinimo įstaigų. 
jau dabar galima prognozuok:. ką jie 
veiks kolonijose. Štai. pavyzdžiui, 
Uljanovsk srities įkalinimo įstaiga 
mielai priimtų M. Chodorkovskij ir jį 
įsivaizduoja vadovaujantį kalinių 
klubui bei bibliotekai. 

Kitų įkalinimo vietų vadovą, 
greičiausiai mąsto panašiai. Šiaip ar 
taip Federalinės bausmių vykdymo 
tarnybos vadovas Jurij Kalinin ga
rantuoja, kad buvusiam „Jukos" va
dovui darbo vieta atsiras. Deja, eko
nominiu jo talentu pasinaudoti ne
ketinama. 

Krovnsu gabenimas ^gįSįj 
lektuv j visas pasaulio šalis 

Air Freight 
i AutorroDiiu Dirkimas bei 
i siuntimas i v sas pasaulio šalis 

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje. 

/ Packa Trucking 

Smulku s«untimu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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IR BIBLIJA MERUI NESVETIMA... 
ĮUOZAS KAZIMIERAS 
BURPULIS 

IUOZAS GREVELPA 

Nesvajojome ir nesapnavome, 
kad mūsų šviežias (dar spaustuvės 
dažais kvepiantis) palinkėjimas mū
sų merui ir vicemerui taip greitai, 
laimingai, vaisingai ir naudingai 
išsipildys. Pr imins ime skaitytojui, 
jog merui ir vicemerui palinkėjome 
jiems naudingų sumanymų. 

Pasidal insime su skaitytojais 
savo palinkėjimų patirtimi, — o gal 
ir jūs, gerbiamieji, palinkėsite merui 
ko nors naudingo, gal ir jūsų pa
linkėjimai merui bus laimingi ir 
vaisingi? Nedarysime paslapties iš 
laimingo, vaisingo ir naudingo da
lyko, ir tuoj pat papasakosime. Tai 
štai, antradienį įvykusioje Širvintų 
rajono savivaldybės tarybos sesijos 
dienotvarkėje buvo susikaupę net 18 
pagrindinių, 8 papildomi klausimai 
ir 1 prašymas. 

Dienotvarkės klausimas Nr. 6 
buvo pasiūlymas perimti valstybės 
turtą — Čiobiškio specialiosios mo
kyklos vandens valymo ^renginius. 
Paaiškėjo, jog mokykla nori klastin
gai nusikratyt i j iems nenaudingo 
objekto, nes įrenginiams reikalinga 
rekonstrukcija, kainuojanti nemažai 
pinigų, kadangi technologija pase
nusi, o, pagal Europos standartus, 
vandens kokybė jau nebepakanka
ma. 

Tokie klastingi ketinimai tary
bos nariams pasirodė įtartini, todėl 
po beveik pusvalandžio diskusijų 
buvo nuspręsta pasiūlyti mokyklai 
pirmiau įrenginius sutvarkyti, o po 
to jau bus galima juos ir perimti. 

Svarstant papildomą klausimą 
nr. 1 (dėl pri tar imo savivaldybės 
kontrolieriaus veiklos ataskaitai) , 
meras parodė, jog jis yra rajono šei
mininkas, jo ranka kieta, o galva — 
tvirta. Vienam tarybos nariui pa
reiškus pageidavimą, kad ataskaita 
būtų pirma apsvarstyta komitetuose 
ir, visų pirma, kontrolės komitete, 
meras trumpai, striukai ir drūtai 
atrėžė, jog reikia dalyvauti komitetų 
posėdžiuose. Bet, kai tarybos narys 
A. Astikas) pastebėjo, kad įpratus 

pranešti apie būsimą komiteto po
sėdį iš vakaro, kartais būna neį

manoma pakeisti jau sudarytos dar
botvarkės, meras pasiūlė tarybos 
nariams po sesijos pasilikti ir ap
svarstyti tarybos narių drausmę. 
Anot mero, delsti su ataskaitos 
patvir t inimu (ir gaišti laiką su 
svarstymais komitetuose) nėra ka
da, nes ne už kalnų naujo kon
trolieriaus konkursas. Daugiau tary
bos narių, kurie norėtų gaišinti laiką 
ir bandyti mero nervus, neatsirado. 
Savivaldybės kontrolieriaus ataskai
ta buvo patvirtinta be laiko gaišini
mo, be mero nervų bandymo ir (!) be 
svarstymo. Ką ir besakyti, geri atėjo 
laikai kontroliuotojams! 

Ta pačia proga meras painfor
mavo tarybos narius, jog 2004 
metais buvo surinkta 1,4 milijono 
litų viršplaninių pajamų. Toks įdo
mus faktas tiesiog pribloškė — 
kuriems galams savivaldybė varg
šams „Širvintų šilumos" vadovams 
neskyrė paramos jų patirtiems nuos
toliams padengti, o apdėjo gyvento
jus papildomu „gyvatuko mokesčiu"? 
Paskaičiuokime — 8 litus padaugi
nus iš 1,500 butų, susidarys 12,500 
litų per mėnesį. Per metus susidaro 
150,000 litų. 2004 metais šilumos 
Įmonė gavo 400,000 litų pelno. Ko
kius nuostolius turėjo savo tvirtoje 
galvoje meras, kai tarybos narius 
privertė balsuoti už „gyvatuko mo
kestį", matyt, liks paslaptimi, kurią 
meras nusineš į kapą. 

Taigi, kitais metais tas pelnas 
padidės, bent jau mūsų paskaičiuo
ta, 150,000 litų suma. Reikia ma
nyti, jog „gyvatuko mokestis", bus 
padidintas atit inkama suma. O kad 
jis bus ir vėl didinamas, nėra ko 
abejoti, nes apetitas ateina beval
gant. Jeigu širvintiškiai tokie meilūs 
ir švelnūs, geranoriški ir draugiški, 
nestreikuoja ir nepiketuoja, nesiko-
lioja, merą gatvėje sutikę, jeigu 8 

• litai jiems ne pinigai, tai kodėl ne
kišti rankos į jų kišenes iki alkūnės? 

Svarstant papildomą klausimą 
Nr. 5 (dėl turto mainų), meras papil
domai pademonstravo ir kietą ran
ką, ir tvirtą galvą. Vilniaus apskri
ties aplinkos apsaugos departamen
tas siūlo mainyti jų turimą butą 
Kalnalaukio gatvėje į dabar panau
dos teise užimamas savivaldybės 
patalpas Vilniaus gatvėje, presti
žinėje vietoje. Mero teigimu, siūlomi 

KNYGA APIE EKUMENIZMO PERSPEKTYVAS 
Rugsėjo 1 d. Freiburg įsikūrusio

je „Herder" leidykloje išleista Popie
žiškosios krikščionių vienybes tary
bos pirmininko kardinolo Walter 
Kasper knygos apie ekumenizmo 
perspektyvas vokiškasis leidimas. 
Leidimo pratarmėje Popiežiškosios 
krikščionių vienybės tarybos pirmi
ninkas teigia: „Per pastarąją pusę 
šimtmečio pasiekėme daugiau, negu 
per ankstesnius šimtmečius". J i s 
nereiškia nerealistiško optimizmo: 
„Ekumeninis suartėjimas, be abejo, 
dar nepasiekė savo tikslo, regimo
sios krikščionių vienybės, o į šį tikslą 
vedančio kelio atkarpos bus dar il
gos, iš dalies akmenuotos ir skardin
gos". Drauge kardinolas Kasper 
prieštarauja rezignuojantiems bal
sams, esą ekumenizmas po septinto
jo ir aštuntojo dešimtmečio proveržio 
ir ekumeninio pavasario pateko į 
žiemos sąstingį arba kad tai net nuo 
pačios užuomazgos buvo nevykęs 
dalykas. 

Pasak kardinolo Kasper, viena 
iš nusivylimo priežasčių yra klaidin

ga galvosena, esą tikėjimo skirtumai 
tarp Bažnyčių šiandien nebėra svar
būs arba kad jie jau įveikti - neva to 
nepripažįsta tik „kietakaktė hierar
chija". Pasak kardinolo, toks šian
dien paplitęs paviešinis požiūris 
kyla iš šiandien plačiai įsigalėjusio 
reliatyvizmo ir abejingumo tiesos 
klausimui. Jis tvirtina, kad teisingai 
suvokiamas ekumeninis dialogas 
niekuomet nereiškia savo tikėjimo 
tradicijos išsižadėjimo, siekiama 
kaip tik išsaugoti tą tradiciją ir at
nešti ją į ekumeninį dialogą. 

Pasak kardinolo Kasper, yra vie
nas dalykas, kurio nepaisant dauge
lio suartėjimo pastangų dar nepa
vyko išspręsti ir kuris kliudo eucha
ristinei bendrystei: tai bažnytinės 
tarnybos klausimas. Čia katalikų ir 
ortodoksų samprata labai skiriasi 
nuo reformuotųjų Bažnyčių požiū
rio. Kardinolas Kasper neprognozuo
ja jokių konkrečių Bažnyčių suartėji
mo datų: „Turime leisti laisvai veik
ti Dvasiai". 
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mainai verti dėmesio, nes iš to buto 
galima „padaryti gerą būstą ir jį k a m 
nors paskirti eilės tvarka". Bet ką 
jūs pasakysite? Minėtas ta rybos 
narys A. Astikas ir vėl sudrumstė 
tarybos ramybę, ir vėl pasikėsino į 
mero nervus, pasiūlydamas panau
dojamas patalpas d e p a r t a m e n t u i 
parduoti, nes, nors ir būdami pa
našaus ploto (93 ir 91 kv. m), objek
tai nėra lygiaverčiai, mainai negali
mi. Tačiau meras dar kar tą įrodė, 
jog jo nervai geri. Nesiieisdamas į 
tolimesnes diskusijas, jis klausimą 
pateikė balsavimui, ir reikalas buvo 
išspręstas kaip iš pypkės! 

Ką ir besakyti, malonu, kai pats 
Likimas taip greitai a ts i l iepia į 
palinkėjimus. Pasirodo, jog depar ta
mentas gaus maždaug 100,000 litų 
didesnės vertės pata lpas , o savi
valdybei įbruktą butą dar reikės re
montuoti. Laimingas bus tas žmo
gus, kuris patirs tokį didelį mero 
rūpestį ir jo širdies gerumą! Tai, kad 
nusišypsojo laimė kandidatui , sto
vinčiam eilėje butui gauti pirmuoju 
numeriu! 

Tik kažin, ar viskas čia gerai? 
Kodėl, svarstant Čiobiškio vandens 
valymo įrenginius, buvo svarstyta , 
ginčytasi, diskutuota ir vieningai 
nuspręsta — katino maiše mums 
ne t ruks i te ! Viešasis interesas buvo 
apgintas ir triumfavo. O štai, kati
nas maiše nustekento buto pavidalu 
— taip, mums priimtinas, čia viskas 
gerai, tik duokit greičiau, š įkar t 
viešąjį interesą bruksime katei po 
uodega! 

Dar taip neseniai Anykščių me
ras savo meilužei, gyvenančiai Vil
niuje, taip pat įtaise butą Anykš
čiuose. Ar dar pr i s imenate , ger
biamieji, koks tr iukšmas tada kilo? 
Berods, ta mergužėle žadėto buto 
taip ir negavo. O ar pris imenate, 
tamstos, premjero istoriją? J i s pa
dovanojo savo meilužei ištisą vieš
butį, žurnalistai klykė, draskėsi , bet 
kas iš to9 Ką tu premjerui padarysi? 

O paskui ir apsiženyti galima buvo. 
Ir n i e k a s n e n u s k r i a u s t a s — nei 
premjeras, nei jo meilužė (dabar jau 
žmona). O juk mūsų meras Širvintų 
premjeru jaučiasi — ką jūs man pa
darysit?! 

Mes anaiptol nenorime skleisti 
paskalų apie mūsų merą — kam jis 
nori tą butą paskirt i . Gal ir tetai. 
Gal ir dėdienei. O gal pusseserei. 
Paklauski te , ką norite, — pusseserę 
turėt i t ikrai ne nuodėmė. Palauk
sime ir gre i ta i 'pamatys ime, kai tik 
butas bus paskir tas , turi mūsų me
ras tetą, dėdienę ar pusseserę, ar ne. 

Ka lban t papras ta i , liaudiškai, 
tokioms operacijoms nuo seno varto
j a m a s t e rminas — šakar makar, 
ki taip dar žinomas „tu man, aš tau" 
va rdu . Tas metodas naudojamas 
seniai — dar nuo biblinių laikų. 
Malonu, kad mūsų merui ir biblija 
nesvet ima, ne tik Ostapo Benderio 
garbės kodeksas. 

Kalbant teisiškai, meras pade
mons t ravo , jog supainiot i viešąjį 
interesą su asmenin iu (asmenine 
nauda) j am tas pat, kas nusičiau
dėti. Kitaip neįmanoma paaiškinti, 
kodėl ir kieno nauda i pri imami 
nuostolingi mainai. Pasidomėsime, 
kas į rašytas į eilę butui gauti pir
muoju numeriu, ir operatyviai pa
informuosime skai tytojus. Reikia 
t ikė t i s , jog vis iems bus įdomu 
sužinoti, kas tas laimingasis (laimin
goji). Gali būti, kad kas bus malo
niai nus tebin tas . 

Tad visi palinkėkime merui lai
mingai, vaisingai ir naudingai dar
buotis viešajam interesui, bendra
jam gėriui kurt i , mūsų gerovei kelti 
ir didinti , šviesiam rytojui šviesinti. 
Tegul n iekada ponas meras ne
pr i t rūks ta laimingųjų su pirmuoju 
numeriu! Duok Dieve jam nepatrūk-
ti, tą rytojų bešviesinant! 

Ką mes be jo darytume, kas 
m u m s tokias naudingas naujoves 
pateiktų? 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
FOR W O M E N A N D MEN 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 

$8 O N START. 
C ALL HALINA (630) 286-7398 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
f . ' . ' l . ' l ' . ^ l l 

Rl -.!!>! NT1AI. 
BK"K1 K V.! 

Real 

V I D A M . t=> 
SAKEVICIUS ™ 

Estate C o n s u l t a n t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

T1LE FLOOR1NG INSTALLER 
Successful f loor ing company in 
vvestern suburbs is looking for 

h ighly experienced installers, w i th 
a m i n i m u m of 10 yrs in ceramic, 
porcelain and stone. Work w i th 

very best. Great pay plūs full 
benefits. Mušt be Bilingual. 

Equal oppor tun i ty employer. 

Please call Ken at 
630-327 8309. 

IŠNUOMOJA 
VVoodridge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg.—$670-5710; 
2 mieg. — S770-S810. 
I mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

TiLE FLOORING APPRENTiCE, HELPER 
Successful flooring company in 

vvestern suburbs is looking for a hard 
vvorker to assist experienced 

Lithuanian speaking installers. Great 
carreer opportunity for those who 

desire to become Tile installers in the 
future. Good pay plūs full benefits. 

Previous experience preffered but not 
necessary. Mušt be Bilingual. 
Equal opportunity employer. 

Please call Ken at 
630-327-8309. 
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MŪSŲ SĄŽINES ŽAIZDA Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

ANTANAS RIMŠA 

Šviesios a tmint ies l i teratūros 
kritikas Albertas Zalator ius , at
gavus nepriklausomybę, viename 
savo straipsnyje rašė: „Užeinu į 
knygyną, žiūriu, mėtosi Kudirkos 
'Rinktinių raštų' dvitomis. Aplam
dytas, nučiupinėtas, bet nenupirk
tas. Kudirka ant prekystalio man 
pasirodė kaip kraujuojanti mūsų 
sąžinės žaizda. Prieš keletą metų 
būtume stovėję visą naktį už durų, 
kad gautume nusipirkti tokius lei
dinius. O dabar mėtosi. Kas atsitiko? 
Puolėme prie sapnininkų, mikaldų? 
Galų gale aplėpome?" Tikriausiai, 
kad aplėpome, sudribome, dvasiškai 
subliūškome, bet ne vien savo noru. 

Perestroikos, Sąjūdžio, Atgimi
mo verpetuose ant laikmečio bangos 
užšoko ir visus k i tus nus tūmė, 
paspyrė t rokštantys garbės, val
džios, storos piniginės, spaudos ir 
televizijos dėmesio bei titulų poli
t inės scenos ar t i s ta i . Tai kas ta 
žmonių, sugebančių vaidinti orias ir 
reikšmingas asmenybes, rėžti primi
tyvias, rafinuotas, demagogiškas 
kalbas ir begėdiškai mulkinti nai
vuolius. Jų kiauliškas landumas, 
skurdokas intelektas, sugebėjimas 
veidą slėpti po patrioto ir šalies gel
bėtojo kauke bei iš Lietuvos daryti 
biznį, norom ar nenoromis per
sisunkė ir į dalies visuomenes pro
tus. Žingsnelis po žingsnelio pradėjo 
formuotis ir susiformavo piliečių 
sluoksnis, kuris įsitikinęs, kad jeigu 
nežinosi apie Juršėnus, kirkilus, bra-
zauskus, šustaukus, paksus, bori-
sovus, uspaskichus ir panašius į 
juos, tai aplinkinių tarpe gali at
rodyti kvailas, bet jeigu nebūsi 
skaitęs Donelaičio, Mykolaičio-Pu

tino, Brazdžionio, Šekspyro, Gėtės, o 
tuo labiau kažkokio Kudirkos, tai 
kvailas nepasirodysi. To naujai susi
formavusio tautiečio pagrindinis, o 
gal ir vienintelis dvasios mitalas yra 
tik periodinė spauda ir televizijos bei 
radijo žinių laidos. Deja, ten nieko 
daugiau, vien tik nužudė, pasikorė, 
išžagino, apiplėšė, susprogdino... 

Žinoma, neapsieinama be jau 
įkyrėjusių ir vis tų pačių politikų 
apsispjaudymų, atmieštų saldžia-
rūgščio patriotizmo ir pridengtų gel
bėtojų kaukėmis. 

Nuotaikai pakelti dažnai pus
lapiai dar pamarginami nuogais 
užpakaliais. Tai ir visas jovalas, kurį 
kiekvieną dieną esame priversti 
srėbti. Perfrazavus Justiną Marcin
kevičių, tai tik purvinos putos di
džiajame dvasios turtų vandenyne. 

Šiandien jau nebesistebime, kad 
nemaža visuomenės dalis, išstumta 
už tikrųjų vertybių skalės ribų, ver
tybes matuoja tik pinigais, daiktais 
bei malonumais. Daug kam garbių 
mūsų rašytojų kūryba neprieinama 
vien tik todėl, kad jų vertė ant pre
kystalio neatitinka piliečio kišenės 
turinio. Todėl atsirado jau ir tokių 
tautiečių, kurie nebežino, kad be 
kolaborantų ir oligarchų, Lietuvoje 
dar yra garbių menininkų, moks
lininkų, kultūros darbuotojų... Tau
tos istorinė praeitis, dorovė, krikš
čioniška mintis bei moralė nebeįdo
mi, o kai kam ir nebesuvokiama. „Ar 
neatkeršys mums nenupirktas Ku
dirka? — toliau klausia A. Zalato
rius. — Prisiekinėjome, o jis dabar 
guli ant prekystalio, paaukojęs dėl 
mūsų sveikatą ir gyvybę. Žiūri 
įdubusiomis džiovininko akimis ir 
šnibžda: 'Ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi'. Kodėl užmiršome 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain institute 

Nugaros, sprando, gaivos sąnarių, 
suže is iete^e De; K;:U 

skausme diagnozes :r gydyme specialistą. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.il i inoispain.com 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ G Y L > N U JAS 

Kalbame lietuviška 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Te!. 773-229-9965 

Vaianaos paga sus;:anmą 

Akkį ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

pirmąjį žodį?" 
Keršto pasekmes j au reg ime. 

Suvirškintas laikmečio dvas in i s 
mitalas privedė prie to, kad nepaju
tome tiek subanalėję, jog pr i 
artėjome prie „Klausimėlio" veikėjų 
lygio ir nebemokame nieko daugiau 
pasakyti, kaip tik kelias praėjusios 
dienos paskalas. Visose pakampėse 
„priperėjome" naivuolių, lengvat i 
kių, kuriuos apsišaukėliai u spas -
kichai ir panašūs į juos, pri lygstan
tys caro Nikalojaus r a spu t i nams , 
neįvykdomais pažadais mulkina ir 
lengvai apmulkina. Garbingus ir 
protingus lietuvius apspjaudome, o 
iš kažkokių Rusijos pelkių a t s i -

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytoj a i 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnanamą kainą. 
Susitarimui kalbėt angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

basčius ius perėjūnus padarome 
šventais iais , mesijais, gelbėtojais. 
Kaip sakė Kudirka, už kelias jų 
pabarstytas kapeikas puolame lai
žyti rankų, pasimuilinę lendame ir 
nesigėdydami daromės maskolber-
niais. 

Tai čia ir bus ta A. Zalatoriaus 
paminėto keršto pasekmė, atlygis už 
tai, kad ant prekystalio dūla ir pelija 
viena iškiliausių mūsų tautos 
asmenybių — Vincas Kudirka. Čia ir 
yra šių dienų kraujuojanti mūsų 
sąžinės žaizda. 

„Baltijos kelias", 
2005 m. Nr. 10 
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KUN. VIKTORO KRISCIUNEVICIAUS 
MIRTIES METINĖS 

Kad tu tarp tūkstančio 
žmonių klajojai vienas, 

Kad tu savoj širdyj Jo 
širdžiai žodį suradai. 

Kad be žiedų, be saulės 
buvo tavo dienos. 

Tau visą dieną ten žydės 
dangaus žiedai. 

B. B r a z d ž i o n i s 

Laikas per daug greit lekia. Ro
dos tik kaip vakar su kunigu mel
dėmės bažnyčioje. Klausėmės jo 
turiningų pamokslų, kurie būdavo 
dažnai persunkti patriotizmu, kada 
sielojomės dėl pavergtos tėvynės 
Lietuvos. Lenkėm galvas prieš jo 
pakeltą ranką Mišių pabaigoje, jam 
prašant Dievo palaimos visiems. 
Mišiose dalyvavusiems. 

Jau prabėgo vieneri metai, Die
vo Apvaizdos lietuvių parapijos pa
rapijiečiams besigailint ilgamečio 
parapijos klebono, mielo kun. Vik
toro Kriščiūnevičiaus. Jo mirties 
metinių iškilmingos Mišios, kurias 
atnašavo jo įpėdinis kun. Ričardas 
Repšys, buvo rugpjūčio 27 d.. 11 
vai.r., šeštadienį. Parapijiečiai gau
siu dalyvavimu rodė meilę buvusiam 
klebonui. Mišiose dalyvavo keletas jo 
gimnazijos draugų iš kitų valstijų. 
Aukas nešė gimnazijos draugai : 
Česius Kuras iš Windsor, Andrius 
Petrašiūnas iš London ir J an ina 
Mitkienė detroitiškė. Dalyvavo Joa
na Kuraitė-Lasienė, lietuviškoje 
veikloje visiems gerai pažįstama ir 

K u n . Vik toras Kr išč iūnevk ius (dešinėje), švenčiant jo 25 m. kun igys tės sukak t i , 
su kun. j . Kardausku, buvus iu jo k lebonu Vi lkaviškyje. Kun. Kardauskas p a d ė j o 
V i k t o r u i Kr iščiūnevičiui įs tot i i kunigų seminari ją Vi lkaviškyje. 

kiti. Po iškilmingų mirties metinių 
Mišių, mirusio kunigo pusseserė 
Teresėlė Vaitkūnas visus pakvietė į 
parapijos kavinę užkandžiams. Visi 
atėję į kavinę rado ne užkandžius, 
bet iškilmingus pietus. Susėdę nuo
širdžiai bendravo, kalbose vyravo 
prisiminimai, nuotykiai su buvusiu 
klebonu. Šias eilutes rašančiai su
kosi mintyse, kad paskutinis jo 
palaidotas žmogus buvo mano vyras, 
kurio draugystę su klebonu rišo 
opera. Abu buvo dideli operos mėgė
jai . Kunigas ne kartą skrido į New 

York tik dėl savo mėgstamos operos. 
Juk ir mirtis prie gyvenimo 

priklauso. Žinome, kad anksčiau ar 
vėliau visi žengsime per tą paskutinį 
šio žemiško gyvenimo slenkstį. Kas 
toje antroje pusėje? Pas i t iks gal 
buvęs klebonas kun. Viktoras Kriš
čiūnevičius visus savo buvusios 
Dievo Apvaizdos parapijos parapi
jiečius, pakelta ranka prašys Dievo 
palaiminimo visiems... 

Tegu lydi jį Dievo gailestingu
mas, tegloboja jį Motinėle Marija... 

R. R a ž a u s k i e n ė 

KATALIKŲ IR 
LIUTERONŲ 

DOKUMENTAS 
Rugsėjo 8 d. Popiežiškosios 

krikščionių vienybės pirmininkas 
kardinolas Walter Kasper spaudos 
konferencijoje paskelbė apie naujai 
parengtą bendrą katalikų ir liu
teronu dokumentą svarbiais teolo
giniais klausimais. Pasak kardinolo, 
dokumente aptariama abiejų šalių 
bažnytinės tarnystės ir pačios Baž
nyčios samprata . Dokumente api
bendrinami nuo 1999 m. dirbusios 
katalikų ir liuteronų dialogo komisi
jos pasitarimų rezultatai. Svarbiau
sia pasitarimų tema buvo apašta
liškoji Bažnyčios dimensija. Abi 
šalys skir t ingai suvokia sąvoką 
„apaštališkoji sukcesija", taip pat 
bažnyt inės tarnystės sampratą. 
Dokumentas pasirašytas rugsėjo 
28 d. BŽ 

Remkite 
ir platinkite 
katalikišką 

spaudą 
DRAUGAS 
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Amerikos lietuvių tautinės sąjungos seimas 
Amerikos lietuvių tau t inė sąjun

ga buvo įsteigta 1949.05.22 taut inės 
srovės reorganizacinio seimo metu 
(Liet. Encikl. I tomas , 148 psl.). 
ALTS apjungė Amer ikos l ietuvių 
tautininkų centrą, Lietuvai vaduoti 
sąjungą ir Amerikos lietuvių misiją. 
ALTS pirmuoju p i rmin inku buvo 
adv. Antanas A. Olis. ALTS seimai 
vyko kas dveji meta i ir dabart inis 
buvo 28-asis se imas. 

Sąjungos u ž d a v i n i a i 

Nedaug belikę ALTS ve te ranų-
steigėjų, k u r i e dalyvavo 28-

ajame seime. Nedaug suvažiavo sky
rių atstovų iš JAV didžiųjų lietuvių 
telkinių, kur veikia ALTS skyriai. 
Gausiau buvo a ts tovaujama Čikaga, 
Los Angeles ir Bostonas. Seime da
lyvavo ir svečias iš Lietuvos, te
nykščių t a u t i n i n k ų sąjungos pir
mininkas dr. G in ta ras Songaila. 

Seimas vyko Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Seimas prasi
dėjo penktadienio vaka re susit ikimu 
su atstovais ir svečiais. Spalio 8 d., 
šeštadienį, vyko oficiali seimo pro
grama. Seimo a t idarymo žodį t a rė 
rengimo komite to pirm. M. Mar
cinkienė ir pakvietė sąjungos pirm. 
Petrą Buchą oficialiam seimo ati
darymui.. Pasveikinęs seimo daly
vius ir svečius, p i rmininkas į seimo 
garbės prez id iumą pakvietė: Lie
tuvos gen. konsulą Čikagoje Arvydą 
Daunoravičių, konsulus — Vaclovą 
Kleizą ir Stanley Balzeką, prel. dr. 
Igną Urboną, ALTo pirm. Saulių 
Kuprį ir dr. Gin ta rą Songailą. Į 
seimo sekretoriatą buvo pakviestos: 
dr. L. Simulienė ir B. Banait ienė. Į 
rezoliucijų komisiją — Rūta Ša
kienė, Mykolas Abarius ir Romas 
Veitas. Į spaudos komisiją — Stasys 
Džiugas, Bron ius Juodel is ir 
Edvardas Šulai t is . Po JAV ir Lie
tuvos himnų, kur iuos pravedė V. ir 
M. Momkai, prel. dr. I. Urbonas su
kalbėjo invokaciją. prašydamas Die
vo palaimos ALTS darbams, toliau 
išlaikant t au t inę dvasią išeivijoje. 
Sąjungos sekretorė I. Dirdienė pra
vedė mirusių pagerbimą. Seimą žo
džiu sveikino konsu la s A. Dau
noravičius, pabrėždamas , kad tau
tinės minties i š la ikymas lietuvių 
tautoje yra svarbesnis, negu Tauti
nės sąjungos egzistencija. 

— Tautinę mintį reikia st iprinti 
Lietuvoje ir išeivijoje, — linkėjo kon
sulas. 

Sveikino ir ALTo pirm. S. Kup
rys, pr imindamas, kad ALTS yra 
svarbi ALTo dalis . JAV LB vardu 
sveikino Vidurio vakarų apygardos 
pirm. A. Sakalai te . Saulių sąiuneos 
išeivijoje vardu sveikino M. Abarius. 
Rast-J sveikino Lietuvos konsulas 
L— Ar.įie'.os V-.^autas Čekanauskas . 

K: jruvure-. programos paskai
ta; nuv" Dakviesta- is Lie*av;> ar. G. 

ALTS 28-asis seimo garbės prezidiumas. Iš kairės; konsulas Vaclovas Kleiza, ALTo pirm. Saulius Kuprys, prel. dr. Ignas 
Urbonas, Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, konsulas Stanley Balzekas, jr. ir ALTS pirm. Petras 
Buchas. 

Songaila. Jo paskaita lietė sąjungos 
veiklos aplinkybes Lietuvoje ir tau
t inės minties išlaikymą abiejose 
At lanto pusėse. Plačios apimties 
paska i t a bus atskirai skelbiama 
spaudoje. Po paskaitos buvo klausi
mai prelegentui: 

— Kokia Lietuvos žiniasklaidos 
ir "žmonių nuomonė dėl euro įvedimo? 

— Ar yra tautinės sąjungos ben
dravimas su kaimu, provincija? 

— Kaip tautinė sąjunga žiūri į 
Rusijos grėsmę Lietuvai? 

— Mūsų turimomis žiniomis, 
Lietuvos žmonės euro įvedimo ne
nori. Su provincija sąjungos ben
dravimo strategijos neturime. Ru
sijos grėsmę matome ne tik Lietuvai, 
bet ir visai Europos Sąjungai, — 
atsakė prelegentas. 

Seimo dalyvių pagrindiniai 
norai buvo kviesti Lietuvos švietimo 
vadovybę sustiprinti tautines min
ties, patriotizmo atstatymą Lietuvos 
mokyklose ir visuomenėje, kaip ji 
kad buvo ankstyvesnės Lietuvos ne
priklausomybes laikotarpio metu. 

Darbo posėdis 

Šeštadienio popietė buvo skirta 
organizacinės veiklos praneši

mams. ALTS pirm. P. Buchas pra
nešė, kad sąjungos veikla vyksta 
skyriuose, o centras rūpinasi repre
zentacija, bendra veikla, seimų 
ruoša ir, kartu su „Vilties" draugija, 
„Dirvos" laikraščio leidyba ir daly
vauja Amerikos lietuvių taryboje. 

Iždininkas Oskaras Kremeris 
pateikė finansinę apyskaitą, pra
nešant, kad ižde dar yra 13.000 do
leriu. Aukų buvo gauta iš skyrių. 
pavieniu asmenų ir seimo metu. 

Garbes teismo pirm. A. Mažeika 
araneše. kad si įstaiga IOKIOS veikios 

ALTS 28 jo seimo spaudos komisija Iš k 
Bronius juodel is 

airės; Edvardas Šulaitis, Stasys Džiugas ir 
Vytauto jasinevičiaus nuotr. 

neturėjo. 
Kontrolės komisijos pirm. dr. L. 

Simulienė pranešė, kad iždo finan
siniai reikalai atliekami tiksliai ir 
tvarkingai. 

Čikagos skyriaus pranešimą 
skaitė pirm. M. Marcinkienė. Minėjo 
senų narių sumažėjimą ir naujų 
stoką. Nepaisant to, skyrius kasmet 
ruošia Kovo 11 d. minėjimus, va
saros gegužines ir kitus renginius. 
Los Angeles skyriaus pranešimą 
skaitė pirm. Rūta Šakienė. Skyrius 
kasmet ruošia Tautos šventes, Tau
tiniuose namuose ruošiamos šven
tės, minėjimai, gegužines. Visuo
menė šią veikią mielai remia. 
Bostono skyriaus pirm. Birutė Ba
naitiene pranešė, kad į skyrių įstoja 
ir trečiabangiai. Ją papildė Romas 
Veitas. buvęs pirmininkas, primin
damas, kad skyrius per 12 metų 
pasiuntė 174 talpintuvus įvairios 
labdaros į Lietuvos provincijas. Kai 
buvo parduoti skyriaus Tautiniai 
namai, gautų lėšų dalis buvo inves
tuota į Lietuvos kredito unijas. 
Gaunamos geros palūkanos naudo
jamos studentų stipendijoms, po 
1,350 litų metams vienam Lietuvos 
Jūrininkystės mokyklos studentui 
Klaipėdoje, kad paruošus savus 
kapitonus Lietuvos prekybos lai
vynui. Detroito skyriaus pranešimą 
skaitė M. Abarius, pasidžiaugda
mas, kad skyrius dar gyvas. Kitų 
skyrių pranešimų nebuvo. 

Darbo posėdžiams vadovauti 
buvo pakviestas Romas Veitas iš 
Bostono. 

ALTS vadovybė 
lieka ta pati 

Sekmadienį po šv. Mišių, antra
jame darbo posėdyje buvo perrinkta 
ALTS taryba iš 14 asmenų ir valdy
ba. Kuria sudaro: pirm. P. Buchas, E. 
Bartkus — vicepirm., J. Variakojis 
— vicepirm., I. Dirdienė — sekretorė 
;r O Kremeris — iždininkas. Pa
siliko ta pati kontrolės komisija, o į 
garbes teismą pridėtas Brūtems 
Veitas. vietoje mirusio nario. 

Seimo nutarimų komisijos re
zoliucijos buvo priimtos ir bus atski
rai paskelbtos spaudoje. Seimas 
buvo užbaigtas ALTS pirm. P. Bucho 
padėka visiems dalyviams, atsto
vams ir svečiams ir ypač seimo 
ruošos komitetui. Seimas užbaigtas 
Lietuvos himnu. Po seimo uždarymo 

dar vyko „Vilties" draugijos posėdis. 

„Dirvos" 90 metų 
sukakt i s 

Nedaug mes turime lietuviškų 
laikraščių Amerikoje. Vienas iš se
niausių yra „Dirvos" savaitraštis, 
švenčiantis 90 metų leidybos sukak
tį. Si sukaktis buvo specialiai pa
minėta ALTS seimo pokyliu šešta
dienio vakare, j ame dalyvaujant 120 
asmenų. 

„Dirva" buvo pradėta leisti 
Clevelande 1916 m. rugpjūčio 26 d. 
tęsiant jai pradžią davusią „San
taiką" 1915 meta is . „Dirvą" pir
maisiais metais redagavo V. K. 
Jokubynas. Ilgiausiai „Dirvą" reda
gavo (1918—1948) K. S. Karpius. Po 
jo V. Rastenis, B. Gaidžiūnas,' J. 
Čiuberkis, V. Gedgaudas, dr. J. Ja
saitis, šiuo metu redakciniam kolek
tyvui vadovauja leidėjų „Vilties" 
draugijos pirm. Algirdas Matulionis. 
„Dirva" yra lietuvių tautinės minties 
laikraštis, skelbiantis ir ALTS idė
jas. 

„Dirvos" sukakties minėjimą — 
iškilmingą vakar ienę pradėjo M. 
Marcinkienė, visus pasveikindama 
ir pakviesdama D. Sokienę pravesti 
minėjimo programą. Kun. A. Gra
žuliui sukalbėjus maldą prieš valgį, 
vyko vaišės ir tostai, linkint „Dirvai" 
gyvuoti ir skleisti tautinę mintį dar 
daug metų. 

Sveikindamas „Dirvą" konsulas 
A. Daunoravičius linkėjo dar daug 
metų „arti" ir toli skleisti tautinę 
mintį. Dr. G. Songaila kvietė „Dirvą" 
būti taut iniu „daržu" ir Lietuvos 
žmonėms. Raštu sveikino konsulas 
Vyt. Čekanauskas. Platų ir reikš
mingą „Dirvos" 90 metų kelią nu
švietė Antanas Mažeika. Už malo
nius linkėjimus „Dirvai" visiems 
padėkojo „Vilties" draugijos pirm. 
Algirdas Matulionis. Minėjimo pro
gramą atliko solistė Nida Grigala
vičiūtė, padainavusi dvi dainas ir dvi 
operų arijas, akompanuojant muz. 
Ričardui Šokui. Jo šokių muzika 
kvietė pokylio dalyvius smagiai 
pasišokti. 

Sekmadienio posėdyje „Dirvą" 
sveikino jos skaitytojas nuo 1935 
metų Algis Regis. Jis įteikė ir 100 
dol. dovanelę, kuri labai reikalinga 
tolimesnei „Dirvos" leidybai. 

Bronius Juodel i s 
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A t A 
SESUO M. MARGARET 

MIKSAS, SSC, R.N. 
Mūsų mylima seselė mirė 2005 m. spalio 10 d., Šv. Kazimie

ro seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette RcL, Chicago, 
IL, sulaukusi 87 metų. 

I vienuolyną įstojo iš Nekalto Prasidėjimo parapijos, Brigh-
ton Park, Chicago. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. 
Seselė Margaret daug metų buvo slaugė Šv. Kryžiaus ligo

ninėje. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; jos sesutė seselė M. 

Teresita, SSC, kur i gyvena motiniškame name, Chicago; sesutė 
Euphrasia Drabik; dukterėčia Janice su vyru Niek Geden; 
sūnėnai Robert su žmona Gloria Drabik ir Kenneth Drabik, jų 
šeimos, kiti giminės ir pažįstami. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 13 d. nuo 1 v. p.p. iki 
7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., Chica
go. Mišparai mirusiems 7 v.v. 

Laidotuvių šv. Mišios penktadienį, spalio 14 d. 9:30 v. ryto 
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių a.a. 
Margaret bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Kviečiame dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už se
selės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys i r Drabik šeima 

A t A 
VALERIJAI MEMĖNIENEI 

PATALAUSKIENEI 

mirus, sūnui VIKTORUI MEMĖNUI, dukrai DA
LIAI RACKIENEI ir jų šeimoms, reiškiame gilią 
užuojautą ir ka r tu liūdime. 

Bronė Ciunkienė 
Jadvyga ir Robertas Janšauskai 

Irena Laurienė 
Antanas Osteika 

Natalija ir Stasys Sližiai 
Vladas Staškus 

Aldona ir Robertas Tamulioniai 
Regina ir Algis Vaitiekaičiai 

Aldona Vilkauskienė 

A f A 
ANTANUI VALAIČIUI 

mirus, dukrai ALDONAI KAMANTIENEI, sūnums 
KĘSTUI, ALGIMANTUI, GINTUI ir jų šeimoms, 
reiškiame gilią užuojautą. 

Ateities klubas 

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

KOTRYNA 
KAMARAUSKIENĖ 

Jau suėjo trisdešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Motiną, kurios netekome 1975 m. spalio 
16 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas ja i suteikia amžiną ramybę. 

Jos brangiam atminimui, trisdešimties metų sukaktyje, už 
jos sielą šv. Mišios bus aukojamos spalio 15 d. 8 vai. ryto Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje Čikagoje ir Šv. Teresės bažnyčioje Flori
doje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose Mišiose ir kar tu su mumis pasimelsti už a.a. Kotry
nos sielą. 

Nuliūdę dukterys 

m 

L i 
MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Ninety first lesson. (Nainti fiorst 
ieson) — Devyniasdešimt pirma 
pamoka. 
Returning to Lithuania. (Ričiur-
ning tū Lithuėnija) — Gręžimas į 
Lietuvą. 
After t en years , I finally am 
going home to Lithuania. (Ęfter 
ten jyrs, ai faineli em going hom tū 
Lithuėnija) — Po dešimt metų aš 
pagaliau vykstu namo, \ Lietuvą. 
Why did you leave Li thuania? 
(Uai didž jū Iyv Lithuėnija) — Kodėl 
tu palikai Lietuvą0 

I lošt my pension, I won a g reen 
card and came to the Uni ted 
States to ea rn some money. (Ai 
lošt mai penšian, ai uon e gryn 
kard, ęnd keim tū the Jūnaited 
Steits tū iorn sam mani) — Aš 
praradau pensiją, laimėjau „žalia 
kortelę" ir atvykau į Jungtines 
Valstijas užsidirbti pinigų. 
Why a re you going back after 
ten years, don' t you likę it here? 
{Uai ar jū going bęk ęfter ten jyrs, 
dont jū laik it hyr) —Kodėl po 
dešimt metų grįžti, ar tau čia ne
patinka? 
I likę it here , but its not home, 
my family and the friends t ha t I 
grew up with are in Li thuania . 
(Ai laik it hyr, bat its nat hom, mai 
fęmili ęnd tha frends thęt ai griū ap 
uith ar in Lithuėnija I — Man čia 
patinka, bet čia nėra namai, mano 
šeima ir draugai, su kuriais užau
gau, yra Lietuvoje. 

But haven ' t you made friends 
here, and couldn't you bring 
your family over?(But hevnt jū 
meid frends hyr, ęnd kudnt jū bring 
jūr fęmili over) — Bet ar tu čia 
neįsigijai draugų, ar negalėtum 
atsikviesti savo šeimą? 
It's ha rd to raake friends when 
you have a language barrier, 
and the cul ture here is so differ-
ent from ours . (Its hard tū meik 
frends uen jū hev e lęnguidž berijer, 
ęnd tha kalčiur hyr iz sou difrent 
fram aurs) — Sunku įsigyti draugų, 
kai kliudo kalbos nemokėjimas, be 
to, kultūra čia labai skiriasi nuo 
mūsiškės. 
Will you be able to get a job in 
Li thuania at your age? (Ui! jū by 
eibl tū get a džęb in Lithuėnija et 
jūr eidž) — Ar galėsi Lietuvoje gauti 
darbą, būdamas tokio amžiaus? 
I won't have to, I have earned a 
Sočiai Securi ty pension, I will 
be able to live on that. (Ai uont 
hev tū, ai hev iorn d e Soušel Sek-
jūriti penšian, ai uil by eibl tū liv an 
thęt) — Man nereikės, aš užsidir
bau ,.Sočiai Security" pensiją ir ga
lėsiu iš jos pragyventi. 
Good luck to you, I envy you, I 
would likę to go home myself, 
but I have a good job here. (Gud 
lak tū jū, ai envi jū, ai uod laik tū 
gou hom maiself, bat ai hev e gud 
džęb hyr) — Linkiu sėkmės, aš tau 
pavydžiu, aš pats norėčiau grįžti 
namo, bet čia turiu gerą darbą. 

Gyvūnų gynėjai sviedė tortą į „Vogue" redak to rę 
Prancūzijos gyvūnų teisių gynė

jai pranešė šeštadienį sviedę kreminį 
tortą JAV žurnalo ..Vogue" vyriau
siajai redaktorei Anna VVintour į 
veidą, taip išreikšdami savo protestą 
jos pritarimui naudoti gyvūnų kai
lius madų pramonėje. 

Juodu kailiniu švarkeliu vilkin
čiai A. Wintour kreminis tortas 

pataikė tiesiai į veidą, kai ji išėjo iš 
,.Chloe" gatavų rūbų I ,,pret-a-por-
ter") kolekcijos madų pristatymo, 
kuris vyko Paryžiaus centre, sakė 
gyvūnų teises ginančios organizaci
jos ,.Žmonės už etišką elgesį su 
gyvūnais" 9,,People for Ethical 
Treatment of Animals", PETA) na
riai. 

Tai jau antra tokio pobūdžio 
ataka prieš kailių mylėtoją A. 
Wintour, kurią gyvūnų teisių gynėjai 
praminė „kailių prekeive". 

,.VVintour yra didžiausia kailinių 
gyvūnų priešė, nes jos žurnalas ir to
liau kasmet spausdina tuzinus pusla
pių su kailių reklamomis", — telefonu 
iš Paryžiaus sakė PETA atstove 

Yvonne Taylor. 
,,Ji priima didžiules prabangias 

kailių reklamas ir atsisako įdėti bent 
vieną gyvūnus ginančią reklamą, net 
jei už ją yra mokama, todėl ji yra 
didžiausia gyvūnų priešininkė", — 
sake Y. Taylor. 

BNS 
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ČIKAGOJE IR APYLl 

• J a u šį savaitgalį, spal io 16 d., 
4 v.p.p. „Paradise" pokylių salėje, 
9220 S. Harlem Ave., Bridgeview, 
IL, vyks pramoginis, kasmetinis , 
nepakartojamas, įsimintinas rengi
nys - „Draugo" metinis pokylis. 
Meninę programą atl iks „Retro" 
šokių grupė, sužavėjusi šimtus žiū
rovų. Dar ne vėlu įsigyti bilietus. 
Visus kviečiame ir laukiame! Bilie
tai parduodami „Draugo" adminis
tracijoje: 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629, tel. 773-585-
9500. 

• L i e t u v i ų fondo met in i s rudens 
pokylis ir Švietimo premijos įteiki
mas vyks šeštadienį, lapkričio 5 d. 
Maloniai kviečiame LF narius, rė
mėjus, globėjus, draugus ir svečius 
susiburti PLC salėje, pasisvečiuoti, 
pasivaišinti ir paremti Lietuvių fon
dą. Jus linksmins brolių Švabų 
ansamblis. Dėl rezervacijų skambin
ti Živilei, tel. 630-257-1616. 

• Spalio 20 d., š e š t ad ien į , 7 v.v. 
Brighton Park parapijos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) vyks „Halloween" 
pokylis. Geriausios kaukės bus apdo
vanojamos, vyks žaidimai vaikams, 
loterija, bus karštas maistas, skam
bės naujausia lietuviška muzika. 
Vaikams "įėjimas nemokamas. Visi 
laukiami ir kviečiami. Rengia Brigh
ton Park parapijos choras. 

• Sausio 14-19 d. Amerikos lie
tuvių gydytojų sąjunga (ALGS) orga
nizuoja tradicinį seminarą, ir kartu 
su Siaurės Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo sporto sąjunga (SALFASS) 
kviečia visus į garsų žiemos kurortą 
Telluride Colorado valstijoje. Slidi
nėsime, varžysimės, bendrausime 
laukiniame vakarų miestelyje Rocky 
kalnuose. Sausio 16 d. - Martin Lut-
her King's Day - mokiniams bus lais
va diena; sausio 17 d. numatomos 
kalnų slidinėjimo varžybos; sausio 
18 d. uždarymo vakaras. Kviečiame 
visus dalyvauti šiame renginyje. 
Kelionės klausimais kreipkitės į 
„Jurgita Travel" agentūrą, tel. 773-

582-8882, arba rašykite: Jurgita® 
earthlink.net. 

• Š e š t a d i e n i o vakarą, spalio 22 
d., įvyks Amerikos Lietuvių Kon
greso pokylis Čikagos miesto centre, 
Chicago Athletic Association patal
pose. Autobusas išvažiuos iš seselių 
kazimieriečių motiniškojo namo kie
mo 5:30 v.v., po pokylio sugrįš į 
Marquette Park. Pokylis, įskaitant 
autobusą, tik 60 dol. asmeniui . 
Vietas galima užsisakyti paskambi
nus į parapijos kleboniją, tel. 773-
776-4600, arba ALTą 773-735-6677. 

• Čikagos Anglijos l ietuvių k lu
bo susirinkimas įvyks spalio 20 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių namuo
se: 2417 W. 43 gatvė. Kviečiame 
visus narius gausiai dalyvauti. 

• B e v e r l y Shores, IN, būna l ietu
viškos pamaldos kiekvieno mėnesio 
trečiąjį sekmadienį. Spalio mėn. jos 
bus 16 d., 1 v.p.p. Sv. Onos bažnyčio
je . Mišias aukos kun. Antanas 
Gražulis SJ. Visi kviečiami. 

• Lietuvių opera kvieč ia į po
kylį, kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 
19 d., Jaunimo centre, Čikagoje. Dėl 
pokylio rezervacijų, prašome kreip
tis į renginio vadovą Jurgį Vidžiūną, 
tel. 773-767-5609. 

• J A V LB Social inių reikalų ta
rybos Lemont skyrius kiekvieną 
penktadienį, 2 v.p.p., PLC Bočių 
menėje rodo filmus iš Lietuvos. Šiuo 
metu gavome daug naujų filmų. Visi 
kviečiami pasižiūrėti. 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

V I S U S , V I S U S , V I S U S 
SPALIO 15 D. 7 VAL. VAK. 
K V I E Č I A M E Į LOS A N G E L E S 

Š O K I Ų T R U P Ė S 
„ R E T R O " P A S I R O D Y M Ą 

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 
5620 S. CLAREMONT AVE., ČIKAGOJE. 

T r u p ė s v a d o v ė - S ig i ta Barys ienė. 
Matys i te šokan t vaisa ir f o k s t r o t ą , t a n g o ir r u m b ą . . 

Koncer tą o r g a n i z u o j a d i en raš t i s „ D r a u g a s " . 

Bilietai parduodami ,,Seklyčioje" ir „Draugo" administracijoje. 

• r ' 

S e k m a d i e n į , spa l io 1 6 d . , 1 v .p .p . 
maloniai kviečiame i 

A u d r i a u s V . P l i o p l i o , M . D . 
paskaitą-parodą 

Kapos, grivinas ir kiti reti tietuviski 
numizmatiniai eksponatai". 

Paskaita vyks Balzeko lietuvių kultūros muzieju}e/ 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL. 

Lietuviški i lgieji, vadinami kapomis, buvo naudojami prekybiniams 
mainams Lietuvoje 900-1300 metais. Kapos paprastai tur i įkirstas atžy
mas. Lietuviškos kapos turėjo didžiule ftaką vėlesniam Rusijos pinigų 
vystymuisi. Paskaitoje Audrius Plioplys kaJbės apie kapų paplitimą. 

Lietuvos įtakos zonoje buvo paplitusios skirtingos formos grivinos. 
Audrius Plioplys pasakos apie te rm ino „g r i v ina " ki lmę ir grivinų naudo
jimą net prekiaujant su vikingais. Lietuviškieji i lgiej i buvo labai vert ingi . 
Vieno lydinio vertė buvo žmogaus gyvybė. Kadangi lietuviškų ilgųjų 
vertė buvo nepaprastai didelė, apie 1300 metus dauguma jų buvo su
smulkinti ir iš jų nukaldintos daug mažesnės sidabrinės monetos. 

Pasinaudokite šia reta proga. Audrius Plioplys pristatys savo unikalią 
kapų ir grivinų kolekciją. Kapų ir grivinų nėra nei vienoje Šiaurės 
Amerikos muziejaus kolekcijoje! 

Nuotraukoje Audrius V. Plioplys, M.D 

„DRAUGO" 
gegužinėje 

dalyvavo 

daug svečių 

ir, žinoma, dienraščio 

darbuotojai, tarybos bei 

vaidybos nariai ir 

bendradarbiai. 

Naujo formato ,,Draug< 
pastatė Dalia So^iene 

dienrašti 

Nuotraukoje iš kairės jonas Kuprys, žurnalistas Edvardas Šulaitis, „Draugo" 
vyr. redaktorė Danutė Bindokienė ir Juozas Polikaitis. 

Indrės Tijūnėlienės nuotraukos 

http://earthlink.net

