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Studentai reikalavo kokybiško moksi 

Studentai reikalavo geresnio gyvenimo. 

Vilnius , spalio 13 d. (BNS) — 
Vilniuje susir inkusi tūkstant inė stu
dentų minia iš visos Lietuvos reika
lavo kokybiško mokslo, sutvarkytų rinko keli tūkstančiai studentų, 

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

bendrabučių ir geresnės socialines 
padėties. 

Studentų mitingas, į kurį susi-

prasidėjo Daukanto aikštėje bei jos 
prieigose šalia Prezidentūros. Į mi
tingą susirinko ne tik vilniečiai — 
apie 1,500 studentų iš kitų Lietuvos 
miestų atvažiavo autobusais. 

Tūkstantinėje minioje mirgėjo 
plakatai, atspindintys pasipiktini
mą prasta buitimi, gyvenimo sąlygo
mis bendrabučiuose bei mokslo ko
kybe: „Norime valgyti pigiai, kultū
ringai ir švariai", „Studentai ne 
šiukšlės", „Kokia aukštojo mokslo 
kokybė, kai tokia skurdybė!" ir pa
našūs. 

Jaunuoliai skandavo „Gėda!", 
„Seimą į 'baraką'", švilpė ir mojavo 
vėliavėlėmis. 

Pusę aikštės ir jos prieigas užė
musios minios priekyje išsirikiavo 
veidus šalmais prisidengę policijos 
pareigūnai, užstodami priėjimą prie 
Prezidentūros. 

Susitikti su mitinguojančiais 
studentais ir perduoti šiuo metu už-

Darbo partija tapo dar populiaresnė 
Vilnius , spalio 13 d. (BNS) — Iš 

Seimo ir ūkio ministro posto pasi
traukusio Viktoro Uspaskicho vado
vaujama Darbo partija pagal popu
liarumą beveik dvigubai lenkia kitas 
partijas. 

Rinkos analizės ir tyrimų grupės 
RAIT rugsėjo 16-24 dienomis atlikta 
gyventojų apklausa rodo, kad jei rin
kimai \ Seimą vyktų šiuo metu, už 
Darbo partiją balsuotų 22 proc. ap
klaustųjų. Rugsėjį „darbiečius" būtų 
parėmę 20.8 proc. tyrimo dalyvių. 

Į antrąją apklausos lentelės vie
tą įsiveržusi Tėvynes sąjunga su
rinktų 12.1 proc. balsų. 

Koalicijai priklausantys social
demokratai nukrito į trečiąją pozici
ją. Dabar už socialdemokratus bal
suotų 11.2 proc. apklaustų žmonių. 

Apklausos duomenimis, be šių 
trijų politinių partijų. 5 proc. rinki
mų barjerą dar įveiktų tik Liberalų 
demokratų partija. Už nušalintojo 
prezidento Rolando Pakso bendra
žygius šiuo metu balsuotų 5.3' proc. 
apklaustųjų. 

Už Seimo borto liktų Liberalų ir 
centro sąjunga '4.8 proc j bei valdan
čiajai koalicijai priklausančios Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos par
tijų sąjunga (3.9 proc). 

Nobelio l i t e ra tū ros premiją 
la imėjo dramaturgas H. Pinter 

S t o k h o l m a s , spalio 13 d. 
iAFP/„Reuters/BNS) — 2005 metų 
Nobelio l i teratūros premija atiteko 
britų d rama tu rgu i Harold Pinter, 
paskelbė Švedijos Akademija. 

H. Pinter , kurio paskelbimas 
laureatu daugeliui buvo netikėtas, 
„parodo prarają, atsivėrusią po kas
dieniškomis kalbomis ir įsiveržia į 
uždaras priespaudos erdves", sako
ma Akademijos pranešime. 

75 metų londonietis, žydų siuvė
jo sūnus, yra vienas garsiausių Di
džiosios Britanijos dramaturgų, iš
garsėjęs tokiomis pjesėmis kaip 
„The Bir thday Party" ir „The Care-
taker". Jo san tū rus stilius, kuriam 
būdingi nutylėjimai, net paskatino 
sukurt i būdvardį „pinteriškas". 

„P in te r sugrąžino teatrą prie 
pagrindimų jo elementų: uždaros er
dvės ir nenuspėjamo dialogo, kai 
žmonės priklauso nuo vienas kito 
malonės ir kai ima irti apsimestinu-

Harold Pinter 

mas", — nurodė Akademija. 
H. Pinter taip pat yra žinomas 

žmogaus teisių gynėjas ir scenaris
tas, parašęs scenarijus tokiems fil
mams kaip 1981-ųjų juosta „The 
French Lieutenant's VVoman" pagal 
John Fowles romaną. 

Nukelta į 7 psl. 

Lietuva sieks 
nuolatinės 
NATO oro 

policijos misijos 
Vilnius, spalio 13 d. (BNS) — 

Lietuvos Seimas, įvertinęs Rusijos 
naikintuvo „Su-27" avarijos pamo
kas, įpareigojo Vyriausybę siekti 
nuolatines NATO oro policijos misi
jos Baltijos šalių oro erdvėje. 

Tai numatyta rezoliucijoje, ku
rią ketvirtadienį 63 par lamenta
rams balsavus „už", 8 — „prieš" ir 
16 susilaikius priėmė Seimas. 

„Seimas, siekdamas, kad ateity
je būtų išvengta panašių incidentų, 
siūlo Vyriausybei siekti, kad NATO 
oro policijos misija virš Baltijos vals
tybių būtų stiprinama ir taptų nuo
latine", — rašoma rezoliucijoje. 

Rezoliucija, kurią parengė par
lamentinis Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetas (NSGK), konsta
tuoja, kad „Rusijos vykdomi Lietu
vos oro erdvės pažeidimai yra pasi
kartojančio pobūdžio". 

Dokumente pažymima, jog Rusi
ja neužtikrina savo karinių ginkluo
tų orlaivių skrydžių saugumo, o to
kie skrydžiai arti Lietuvos ir kitų 
ES ir NATO sąjungininkių oro erd
vės kelia grėsmę. 

Rezoliucijoje pasisakoma už Ka
liningrado srities, į kurią skrisda
mas Lietuvoje sudužo Rusijos nai
kintuvas „Su-27", demilitarizavimą. 

Vyriausybe taipogi įpareigojama 
nustatyti, ar tinkamai veikė šalies 
tarnybos. Rusijos kariniam orlaiviui 
pažeidus oro erdvę. Šiuo metu oro 
erdvę virš Baltijos valstybių su pen
kiais „F-16 Fighting Falcon" naikin
tuvais saugo JAV kariai. 

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

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

sienyje viešinčio prezidento Valdo 
Adamkaus žodžius į aikštę atėjo 
Prezidentūros darbuotojai. Pasak 
prezidento patarėjo pavaduotojos 
Nerijos Putinaitės, prezidentas svei
kina studentų ryžtą išsakyti savo pi
lietinę poziciją. 

„Prezidentas pritaria studentų 
keliamam reikalavimui gerint i 
aukštojo mokslo studijų kokybę, ta
čiau mano, kad Lietuvos aukštasis 
mokslas visų savo galimybių neišse
mia Nukelta \ 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Pasaulio vyskupu 
sinodas. Partijų ir 
visuomenės santykiai 
Lietuvoje. 
Užsienio studentų 
semestro pradžia VDU. 
Negatyvizmas visuomet 
populiarus. 
Prisimenant VII Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. 
Pjūties šventė Tėviškės 
parapijoje. Iš Čikagos i 
poezijos šventę 
Druskininkuose. 

V a l i u t ų san tyk i s 
1 USD — 2.877 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO 
Sportas LIETUVOJE 

APŽVALGA 

ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
LYGOS TREČIASIS RATAS 

Praėjusį šeštadienį, spalio 8 d., 
Lemont Park distrikto salėje buvo 
sužaistas Čikagos Lietuvių krep
šinio lygos trečiasis ratas. Jo metu 
didžiausią pergalę nusinešė lygos 
čempionai „Alytaus" komanda, kuri 
net 101:30 sutriuškino lygos debiu
tantus — Vilniaus „Sostinės" krep
šininkus. 

„Aukštaitijos" komanda pelnė 
pirmąjį šio sezono laimėjimą, įvei
kusi kitą lygos debiutantą Klaipėdos 
„Olimpą" irgi didžiule persvara — 
73:38. Kauno miesto komandų — 
„Stumbro" ir „Kauno" rungtynėse 
nugalėtojas paaiškėjo tik po 5 minu
čių pratęsimo. Pergalę rezul ta tu 
53:52 šventė „Kauno" žaidėjai. Taip 

pat į savo laimėjimų sąrašą taškus 
įsirašė praėjusio sezono bronzos 
savininkai „Radviliškio" krepši
ninkai, kurie įveikė Kauno ..Stumb
rą" 71:55. 

Pirmenybės vykdomos kiekvie
ną šeštadienį. Spalio 15 d.. 6 vai. 
vak. pirmosios aikštelėn išbėgs ..Li
tuanicos" ir „Radviliškio" komandos. 
„Lituanica" savo eilėse turi trečiosios 
kartos, Čikagoje gimusį lietuvį De
rėk Molį, kuris žaidžia ir profesio
nalų tarpe žemesnėje lygoje. Jis va
sarą atstovavo JAV lietuvių rink
tinei, kuri Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse Vilniuje laimėjo aukso 
medalius, o Molis pelnė daugiausia 
taškų nugalėtojų eilėse. E.S. 

/ / LITUANICOS" FUTBOLININKAMS 
VIS NESISEKA 

Futbolo mėgėjai ir praėjusį sek
madienį turėjo praryti karčią piliulę, 
kuomet „Lituanicos" futbolo vienuo-
likė „Metropolitan" lygos „Major" di
vizijoje pralošė ketvirtąsias rung
tynes iš eilės. Žaidžiant Buffalo Gro-
ve, IL, lietuviai neturėjo laimės prieš 
„Vikings" komandą, kuriai pralai
mėjo 0:1. 

Pagal žaidimo eigą, mūsiškiai 
turėjo daug gražių progų įvarčiams 
pasiekti, tačiau net iš geriausių pozi
cijų negalėjo rasti varžovų vartų. 
Tuo tarpu „Vikings", vos tik prasi
dėjus antrajam kėliniui, įstengė su
klaidinti į komandą vėl sugrįžusį 
Irmantą Šatą, kuris prieš keletą 
metų dar saugojo Panevėžio „Ek

rano" tvirtovę. Kadangi „Vikings" 
yra viena silpnesniųjų lygos ko
mandų, tai pralaimėjimas prieš ją 
buvo tikrai apmaudus. 

Po 6 rungtynių lietuviai turi tik 
4 taškus ir pirmenybinėje lentelėje 
rikiuojasi 9-oje — priešpaskutinėje 
vietoje. Tai jau pavojinga zona, iš 
kurios reikia stengtis kiek galima 
greičiau išbristi. Tačiau nežinia, ar 
pasiseks iškovoti taškus šį sekma
dienį, kuomet lietuviai turės išvyko
je kovoti su lygoje pirmaujančiais — 
lenkų „Lightning" vienuolike, kuri 
po 6 ratų turi 15 taškų. Tiek pat 

* taškų turi ir „Schvvaben" komanda, 
tačiau jos įvarčių santykis yra šiek 
tiek blogesnis. E.Š. 

DAUG BĖGIKŲ ČIKAGOS MARATONE 
Praėjusį sekmadienį įvykęs tra

dicinis Čikagos maratonas sutraukė 
arti 40,000 bėgikų, nors kai kurie 
užsiregistravę nesiteikė pasirodyti 
starte. Per tūkstantį iš bėgusiųjų ne
pasiekė finišo. Tačiau šiaip j au 
dalyvių skaičiumi šis sporto rengi
nys buvo gana gausus ir įdomus. 
Dešimtys tūkstančių žiūrovų jį ste
bėjo, išsirikiavę šalia gatvių, kurio
mis buvo bėgama. Šimtai tūkstančių 
jį matė televizorių ekranuose, nes 
Čikagoje jį perdavė 2-asis kanalas 
nuo pradžios iki galo. 

Žiūrovams buvo smagu, kad 
tarp moterų I vietą ir 125,000 dole
rių prizą laimėjo amerikietė , 32 
metų sportininkė Deena Kastor, ats
tumą įveikusi per 2 valandas 21 mi
nutę ir 25 sekundes. Ji gana įtemp

toje kovoje aplenkė antrąja likusią 
rumune Constantina Tomescu-Dita, 
kuri atsiliko tik 5 sekundėmis. 

Taip vyrų aiškiai pirmavo Keni
jos atstovai, iš kurių pirmuoju atbė
go Felix Limo, parodęs 2 valandų 7 
minučių ir dviejų sekundžių laiką. 
Šis 25 metų amžiaus vyras irgi gavo 
125,000 dolerių prizą. Kaip rašoma, 
bėgikų būta iš 120 valstybių, jų tar
pe ir iš Lietuvos. Tačiau mūsiškiai 
nepateko į pirmuosius šimtukus. Bė
gikų tarpe buvo daug Amerikos lie
tuvių, tačiau ir jie geresnių rezultatų 
neparodė. Čia pažymėtina tik čika-
gietė Dalė Aviža, kuri 45-49 metų 
amžiaus grupėje buvo 7-oje vietoje. 
Jos laikas: 3 valandos 20 minučių ir 
51 sekundė. 

Paruošė Edvardas Šulaitis 

* * * * * * » * • • # # * * * 9 ® * * * $ * * * 

Jaunieji Lietuvos futbolininkai 
pralaimėjo belgams 

* „LITUANICOS" 55 METŲ SUKAKTUVINIS POKYLIS J 
Jau artėja futbolo klubo „Lituanicos"jubiliejus — 55-erių metų su- -

» kaktis. Ją ruošiamasi paminėti lapkričio 19 d. PL centro Lemont didžio- » 
0 ./o/e salėje įvykstančia programa: oficialia dalimi, šokiais, vakariene bei * 
% kitais įvairumais. Tuo reikalu neseniai buvo sušauktas klubo valdybos * 
* narių ir talkininkų susirinkimas. * 
9 Numatyta spausdinti sukaktuvinį leidinį, kuriam renkami sveikini- # 

• mai ir skelbimai. Del jų reikia kreiptis į Leoną Juraitį, tel. 708-532- * 
* 7526. Leidinį redaguoja vienas iš klubo steigėjų — Edvardas Šulaitis. * 
* Taip pat galima užsisakyti vietas į šį renginį. Skambinti Laimai Gla- » 
* vinskienei, tel. 630-323-6302. Bilietų kaina — 40 dol. asmeniui. E.Š. * 
* T » 
* * * * « * * * « * « * * * * * « * * * * » * * * * » « ! * * * * « » * * » « » » • * 

Dėl kamuolio kovoja Belgijos ir Lietuvos futbolininkai — dešinėje: Vytautas 
Lukša. (Eltos nuotr.) 

Europos jaunimo (iki 21 metų j 
futbolo Čempionato a t rankos varžy
bų VII grupės paskutiniosiose rung
tynėse Kauno Dar iaus ir Girėno sta
dione Lietuvos r inkt inė pralaimėjo 
Belgijos komandai 1:2 ir turnyro 
lentelėje liko pr iešpaskut inė penkta. 

Lietuviai per dešimt rungtynių 
surinko 10 taškų ir aplenkė tik visas 
rungtynes pralaimėjusią San Mari
no komandą 

Belgijos futbolininkai po per
galės Kaune tapo grupės nugalėto
jais, surinkę 24 taškus . 

Antri liko 22 t a škus pelnę Ser
bijos ir Juodkalnijos futbolininkai, 
kur ie savo aikštėje su t r iušk ino 
Bosniją ir Hercegoviną 5:1. 

Ispanijos futbolininkai savo 
paskutiniajame mače svečiuose įvei
kė San Mariną net 10:1, tačiau su 20 
taškų liko tik treti . 

Lietuvos futbolininkai ant ra
dienio rung tynėse meistriškumu 
gerokai nusileido belgams, kurie 
kontroliavo įvykius aikštėje ir įtvir
tino savo pranašumą dviem įvarčiais 
pirmajame kėlinyje. 

ELTA 

99 Lietuvos rytas" 
iškovojo antrąją 

pergalę 
Vilniaus „Lietuvos rytas" Bal

tijos krepšinio lygos (BBL) čempio
nate iškovojo antrąją pergalę iš ei
lės. Šį kar tą vilniečiai įveikė Gul-
bene ,,ASK Bumerangs" klubą iš 
Latvijos. Sostinės komanda rung
tynes laimėjo t r iuškinančiu 34 taškų 
sk i r tumu — 85:51. 

Latvijos krepšininkai „Lietuvos 
rytui" priešinosi tik du kėlinius, .po 
kurių Vilniaus komanda pirmavo 7 
t aškų pe r sva ra (32:25). Trečiąjį 
ketvirtį svečiai sužaidė itin įspūdin
gai ir per 10 minučių praleidę viso 
labo 4 t aškus susikrovė t r iuškinant į 
p ranašumą — 60:29. ELTA 

Prasidėjo FIBA 
Europos taurės varžybos 

Antradienį prasidėjo FIBA Euro
pos taurės varžybos. Šį sezoną turny
re dalyvaus 32 komandos. Del FIBA 
Europos taures varžysis ir komanda 
iš Lietuvos Šiaulių,,Šiauliai". 

Pirmąją FIBA tau rės varžybų 
dieną buvo sužaistos dvejos rungty
nes, kuriose pergales švente I spa : 

nijos komandos. 
Kroatijos čempionai „Zadar" krep

šininkai savo aikštėje po atkaklios 
kovos 71:73 nusileido Las Palmas 

. „Gran Canaria" komandai . ELTA 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E L I T H U A N I A N VVORLD W I D E DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, 
iegal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of Iegal Holidays as well as Dec. 
26th and jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
Periodical class postage pald at Chicago, IL and 
addit iona! mail ing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 

Postmaster: Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629-5589. 
Maž indami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo p renumera ta yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams$ 120.00 • 1/2 metų $65.00 

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

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

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

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

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

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paskųs 
administraciia@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopuą. 

ti-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administraciia@draugas.org
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PARTIJŲ IR PILIETINES 
VISUOMENĖS SANTYKIAI 

LIETUVOJE 
VYTAUTAS RADZVILAS 

Pirminis į spūdis -
apgaul ingas 

Žodžiai „pilietiškumas" ir „pilie
tinė visuomenė" nuolatos skamba 
partijų atstovų kalbose. Jau tapo 
įprasta daugelį šalies gyvenimo 
negandų aiškinti būtent pilietinės 
visuomenes nebrandumu ir silpnu
mu. Todėl nesunkiai gali kilti įspū
dis, kad Lietuvos partijoms, ypač 
vadinančioms save „tradicinėmis", 
nuoširdžiai rūpi mūsų pilietinės 
visuomenės būklė ir jos raidos per
spektyvos. Vis dėlto šalies visuo
meniniame ir politiniame gyvenime 
nesunku įžvelgti požymių, lei
džiančių į tart i , kad šis pirminis 
įspūdis gali būti smarkiai apgaulin
gas, o tikrasis partijų požiūris į 
žodžiais neretai net garbstomą pi
lietinę visuomenę kur kas prieš
taringesnis negu kar ta i s atrodo 
pašaliniam stebėtojui. 

Šį kartą paliksime nuošalyje 
savaime labai svarbų klausimą, ar 
šių dienų pasaulyje pilietinė visuo
menė nėra nykstanti praėjusio šimt
mečio atgyvena. Tiesiog tarsime, kad 
asmens pilietiškumas tebėra pagei
dautina dorybė ir todėl verta pa
mąstyti, kaip ją sugrąžinti į mūsų 
viešąjį gyvenimą. Toks troškimas, 
atrodytų, ypač suprantamas prisimi
nus tautinio Atgimimo ir Sąjūdžio 
laikotarpį, kurį daugelis norėtume 
laikyti masiniu pilietiškumo pro
veržiu. 

Didieji mitingai ir masines akci
jos perša mintį, kad tada trumpam 
laikui apskritai tarsi buvo išnykęs 
pats skir tumas t a rp valstybės ir 
visuomenės, nes pagrindinius to 
meto sprendimus lėmė ne tuome
tinės dar "okupuotos Lietuvos oficia
liųjų pareigūnų, bet tiesioginės de
mokratijos formomis reikšta piliečių 
valia. Tačiau lengvai ir nekritiškai 
sutinkant su tokiais teiginiais turėtų 
kilti kitas klausimas: o kur ir dėl 
kokių priežasčių išnyko šis pilietiš
kumas? Ar nebūtų apdairiau ma
nyti, kad pilietiškumas toli gražu 
nebuvo toks svarbus išsivadavimo 
kovos dėmuo kaip kartais būtume 
linkę tikėti, nes tautos nepriklau
somybės siekius ne mažiau lėmė ir 
kiti motyvai? Taip pat yra pagrindo 
ir kur kas atsargiau vertinti to pilie
tiškumo mastus, nes Sąjūdžio orga
nizuotos akcijos neturėtų klaidinti: 
nors kri t iškais Nepriklausomybei 
mėnesiais po tragiškosios sausio 13 
d. Aukščiausiąją Tarybą pasiaukoja
mai gynė dešimtys tūkstančių žmo
nių, tačiau, blaiviai vertinant tai 
nebuvo tokia jau didelė tautos dalis. 
Būtent tokie svarstymai skatina 
manyti , kad pilietiškumo poten
cialas ne drastiškai sumažėjo ar net. 
kaip teigiama, beveik išnyko - pap
rasčiausiai jis, ko gero, visada buvo 
kur kas menkesnis negu norėtume 
pripažinti. 

Nomenklatūrėj imas 

Tačiau nors labai tikėtina, kad 
šis potencialas iš pat pradžių buvo 
menkas, vis vien būtina aiškintis, 
kodėl jis neaugo, o gal net nyko arba, 
geriausiu atveju, didėjo labai lėtai 
per visą nepriklausomo gyvenimo 

tarpsnį. Atrodo, kad vienas iš pilie
tinės visuomenės formavimąsi lėti
nusių veiksnių buvo ir šalyje vykę 
spartūs politinio gyvenimo pokyčiai, 
pradėję ryškėti, kai tik tarptautiniu 
mastu buvo pripažinta atsikūrusi 
Lietuvos valstybė. Savaime supran
tama, kad svarbiausi šių pokyčių 
židiniai buvo dvi tuo metu įtakin
giausios politinės jėgos - LKP ir 
Sąjūdis. Kad ir kaip atrodytų keis
ta, atgavus Nepriklausomybę jų 
abiejų veikloje išryškėjo stulbi
namai panašios tendencijos, ku
rioms apibūdinti tinka vienas ir tas 
pats žodis - „nomenklatūrėjimas". 
Kovos už nepriklausomybę laiko
tarpiu LKP faktiškai buvo susiskirs
čiusi į tris grupes - liūdnai pagarsė
jusius „platformininkus", A. Bra
zausko vadovaujamą „pelkę" ir 
Sąjūdžio nuostatas partijoje gynu-
sius nepriklausomybininkus-refor-
matorius. Šie kurį laiką buvo domi
nuojanti partijoje grupė ir lėmė jos 
politiką. Tačiau atgavus nepriklau
somybę padėtis iš esmės pasikeitė. 
Demagogiškai pasinaudoję partijos 
demokratizavimo šūkiais, brazaus
kinės pelkės atstovai sugebėjo taip 
išplėsti tuometinės LKP Tarybą, kad 
joje pradėjo vyrauti ne tik nepriklau
somybei abejingi žmonės, bet ją 
papildė net buvę „platformininkai". 
Sąjūdininkai greitai tapo mažuma, 
jų įtaka menko, o galiausiai jie buvo 
visiškai išstumti iš partijos vadovy
bės. Taip komunistinė nomenklatū
ra pasiekė visišką pergalę, kurios 
vaisiais naudojasi ir šiandien. 

Panašūs poslinkiai įvyko ir Są
jūdžio gretose. Jau paskelbus ne
priklausomybę pradėjo ryškėti Sąjū
džio vadinamojo radikalėjimo ten
dencija, kuri ypač sustiprėjo, kai 
organizacija tapo šalį valdančiąja 
politine jėga, o viršūnę pasiekė 1992 
m., priešlaikinių rinkimų į Aukš
čiausiąją Tarybą išvakarėse. Būtent 
tuo laikotarpiu atsirado ir tokios 
sąvokos kaip „antrasis", o vėliau - ir 
„trečiasis" Sąjūdis. Šie apibūdinimai 
nebuvo tiesiog tušti žodžiai. J ie iš 
tikrųjų reiškė ženklius pokyčius, bū
tent, kad pasitelkus įvairius ir toli 
gražu ne visada gražius moralinio ir 
psichologinio spaudimo bei šantažo 
metodus iš Sąjūdžio buvo masiškai 
išstūminėjami jam priklausę žmo
nės, kurie, objektyviai ver t inant , 
nešė pagrindinę kovos už Nepri
klausomybę naštą. Jų užimta vieta 
neliko tuščia. Ją daugiausia užėmė 
asmenys, kuriuos pagrįstai galima 
vadinti naująja Sąjūdžio nomen
klatūra - tai buvo žmonės, kurie 
kovos už Nepriklausomybę laikotar
piu buvo linkę laikytis nuošalyje, o 
ne vienas anksčiau buvo pasižy
mėjęs ir kaip aktyvus sovietinio lai
kotarpio partinis ar administracijos 
veikėjas. Į šią aplinkybę itin svarbu 
atkreipti dėmesį, nes būtent šie 
asmenys ir buvo vėliau atsiradusių 
konservatorių ir šiuo metu faktiškai 
žlugusios krikščionių demokratų 
partijų branduolys. Taigi Sąjūdžio 
radikalėjimas iš esmės buvo savo
tiškas jo narių atrankos procesas, 
kuriam vykstant tokiu savitu būdu 
buvo tarsi natūraliai atrinkti sąjū
dininkai, galėję ir norėję (tai aki
vaizdžiai patvirtino tolesne įvykių 
raida) sudaryti sandorį, o vėliau ir 
visiškai suartėti su LKP vadovau-

SES. ONAMIKAILAITE 

Pasaulio vyskupų sinodas 

Š
iomis dienomis (spalio 2-23 
d.) Romoje vyksta pasaulio 
vyskupų sinodas, kuriame 

dalyvauja 250 kardinolų, arkivys
kupų ir vyskupų, pirmininkaujant 
popiežiui Benediktui XVI. Spe
cialiu kviet imu dalyvauja ir 12 
nekatal ikų stebėtojų. Tai vienuo
l iktasis tokio pobūdžio vyskupų 
suvažiavimas, įvestas į Katalikų 
Bažnyčios gyvenimą 1967 m. po
piežiaus Paul iaus VI, kolegiškumo 
dvasioje pasitart i rūpimais Baž
nyčios k laus imais . Dažniausiai 
toks sinodas paskelbia dokumentą 
— apaštal išką adhortaciją — vi
siems tikintiesiems. Šiais, Eucha
ristijai skir tais , metais leidžiamas 
r a š t a s bus toks: „Eucharist i ja: 
Bažnyčios misijos ša l t in is ir 
viršūnė". 

Iškilmingose sinodo atidarymo 
Mišiose Sv. Petro bazilikoje spalio 
2 d. popiežius Benediktas XVI taip 
meldėsi: „Melskime, kad Šv. Dva
sia apšvies tų , įkvėptų ir vado
vautų sinodui bei mus visus vestų 
prie tarpusavio meilės, susiklausy
mo ir ta rnavimo tiesai". 

Eucharis t inius metus paskel
bė a^a popiežius Jonas Paulius II, 
o jo įpėdiniui Benediktui XVI teks 
juos užbaigti . J is jau yra aiškiai 
pabrėžęs Švč. Sakramento svarbą 
Bažnyčios gyvenimui, sakydamas, 
jog tai „t ikrasis Bažnyčios turtas". 
Savo įžanginėje homilijoje popie
žius lygino Eucharistiją su akies 
lėliuke a r fotoaparato linze, kurio
je išryškėja Bažnyčios veidas ir 
kelias. 

Šiais laikais daugelis katalikų 
yra p ra radę sekmadienio Mišių ir 
šv. Komunijos priėmimo pareigos 
svarbą savo gyvenime. Tai pagrin
dinis mūsų dvasinis penas ir viso
kių malonių, padedančių pakelti 
gyvenimo vargus, šaltinis. Nuo pat 
Paskut inės Vakarienės laikų Baž
nyčia sako, kad Jėzus Kristus, Jo 
paties iš tar ta is ir kunigo kartoja
mais konsekracijos žodžiais, tikrai 
yra Eucharistijoje, nors išoriškai 
duonos ir vyno pavidalai pasilieka. 
Tai gali būti suprasta permaina 
medžiagiškai arba pernelyg dva
siškai.. . Bažnvčios dak ta ras , šv. 
Tomas Akvinietis a i šk ina taip: 
Eucharist i joje Kris tus yra savo 
prisikėlusiu ir sudvasintu kūnu. 
Toks Jo buvimas gali būti lygina
mas su žmogaus sielos buvimu jo 
kūne . Ir tai nėra simbolinis, o 

realus buvimas. 
Per 40 metų įvairių audrų 

blaškomoje povatikaninėje Bažny
čioje yra atsiradę kunigų, kurie 
patys netiki Kristaus realiu buvi
mu Eucharistijoje ir klaidingai 
moko žmones. Bažnyčiose nebero-
doma derama pagarba Švč. Sakra
mentui, o kai kur jos iš viso tuščios 
dėl kunigų trūkumo. Dargi, ypač 
JAV, iškilo opus klausimas, ar 
dera duoti Komuniją katalikams 
polit ikams, pr i tar iant iems ar 
propaguojantiems abortus ir tuo 
viešai prieštaraujantiems Bažny
čios mokymui. Dar kita skaudi 
padėtis: išsiskyrę katalikai, ne
gavę bažnytinės anuliacijos, negali 
priimti sakramentų, nors gali da
lyvauti Mišiose. Dėl šios padėties 
vyksta nesutar imai kunigų su 
vyskupais. 

Šie ir panašūs klausimai nag
rinėjami sinode, popiežiui Bene
diktui XVI vadovaujant. Jis ge
rokai reformavo sinodo pobūdį: 
įvedė daugiau grupinių diskusijų, 
apribojo paskirų kalbų trukmę ir 
sutrumpino sesijas. 

Lietuvoje sovietmečiu stipriai 
reiškėsi katalikiško jaunimo sam
būris — Eucharistijos bičiuliai. 
2000—aisiais metais įvyko Eucha
ristinis kongresas tema „Jėzus, 
tikrojo gyvenimo duona", kvies
damas visus lietuvius, drauge su 
visa Katalikų Bažnyčia, švęsti 
Eucharistiją ir dėkoti už šią gyve
nimo bei išganymo dovaną. Tuo
kart kongrese dalyvavo tūkstan
čiai žmonių iš Lietuvos ir iš už
sienio. Matyt stengiamasi lietu
vius sugrąžinti prie Eucharistijos 
stalo. 

Neseniai partizanų pagerbimo 
proga Kaune arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius kalbėjo: „Visais lai
kais būdavo pavojus apsigauti — 
laikyti duona tai, kas nėra tikra 
duona, ir valgyti tai, kas nepasoti
na... Šiandien daugelis žmonių, 
nusivylusių grubiu materializmu 
ir išgyvenusių savo pastangų be
prasmiškumą bei tragiškumą, ieš
ko išeities. Ieško išsivadavimo iš 
nevilties, iš susvetimėjimo, tačiau 
dažnai renkasi klaidingus kelius. 
Reikia kasdien skaityti ir medi
tuoti Dievo žodį, kasdien skirti 
laiko savo dvasiniams reikalams. 
Būtina kasdien paklausti savęs: ar 
buvau sutikęs Dievą, ir ar klau
siausi, ką Jis man kalbėjo..." 

jančias pozicijas susigrąžinusia ko
munis t ine nomenklatūra, netrukus 
pasivadinusia LDDP. 

Pi l i e t i šk iaus ie j i - i š s tumti 

Turbūt neįmanoma pervertinti 
šio LKP ir Sąjūdžio sunomen-
klatūrejimo padarinių Lietuvos pi
lietinės visuomenes plėtrai. Kad ir 
kaip ver t in tume šį faktą, akivaizdu, 
kad iš abiejų organizacijų buvo 
pašalinti arba išstumti pilietiškiau-
siai ir valstybiškiausiai mąstę ir 
veikę jų nariai, potencialiai galėję 
protestuoti ir prieš pačioje valstybė
je pamažu stiprejusią neokomu-
nistinę—oligarchinę ekonominę, so
cialinę ir politinę sanklodą. Kadangi 
LKP ir iš Sąjūdžio išsirutuliojusi TS 

(LK) ilgai buvo dvi valdančios par
tijos, tai natūralu, kad jos nebuvo 
suinteresuotos pilietines visuomenės 
plėtra ir stiprėjimu šalyje. Nors 
visuomeninių ir pilietinių organi
zacijų skaičius sparčiai gausėjo, ta
čiau į jų balsą paprastai nebūdavo ir 
nėra įsiklausoma arba kai kurias iš 
ju (t ipiškas pavyzdys čia būtų 
„Piliečių chartija") mėginta ir tebe-
megmama paversti vienai ar kitai 
partijai paklusniomis ,,pritarejų" 
organizacijomis. Kalbant dar aiš
kiau, Lietuvoje sektinu pilietiškumo 
pavyzdžiu ir idealu vis dar tebelaiko
mas sovietinio tipo visuomeninės 
organizacijos ir jų santykio su va
dovaujančia „neklystančia" partija 
modelis. 

Nukelta i 5 psl. 
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Užsienio šalių studentų semestro prad 
Vytauto Didžiojo universitete 

\s • zia 

Sakoma, kad pradžia visada 
sunki... Nesvarbu, kas ir kur be
prasidedą; nauji mokslo metai pažįs
tamame (ar nelabai) mieste, nauji 
darbai, naujos pažintys. 

Kad tokia sunki pradžia taptų 
bent kiek lengvesnė užsienio šalių 
s tudentams, šį semestrą studijuo
jantiems Vytauto Didžiojo univer
sitete, VDU Tarptautinių ryšių sky
rius kiekvieno semestro pradžioje 
organizuoja Orientacines dienas 
užsienio šalių s tudentams. Džiau
giamės, kad šiais metais prie Orien
tacinių dienų renginių organiza
vimo prisidėjo ir VDU Studentų 
atstovybė. 

* Šį semestrą VDU sulaukė gana 
didelio užsienio s tuden tų būrio: 
2005/2006 m. rudens semestrą VDU 
studijuos 40 užsienio studentų, ku
rie į Kauną atvyko iš Ispanijos, Por
tugalijos, Italijos, Lenkijos, Airijos, 
Latvijos, Estijos, Vokietijos, Suomi
jos, Prancūzijos, Pietų Korėjos ir 
Japonijos. Sį semestrą studijas VDU 
pasirinko net 29 ,,Socrates/Eras-
mus" mainų programos studentai, 8 
studentai , atvykę pagal pasirašy
tas tarpuniversitetinio bendradar
biavimo sutart is , 2 studentai , gavę 
Lietuvos Vyriausybės stipendijas 
studijoms Lietuvoje (pagal pasira
šytą Lietuvos ir Italijos Vyriausy
bių bendradarbiavimo sutartį), ir 1 
Latvijos studentė, pasirinkusi lietu
vių kalbos magistratūros studijas 
VDU. 

Šiais metais pirmą kartą uni
versitetas sulaukė užsienio studen

tės iš Pietų Korėjos. VDU sutartis 
su Chung—Ang universitetu buvo 
pasirašyta pavasarį (2005 m. gegu
žės 23 d.). Pirmieji studentų mainai 
prasidėjo nuo šių mokslo metų: ru
dens semestrą viena VDU Ekono
mikos ir vadybos fakulteto studen
tė studijuoja minėtame Pietų Ko
rėjos universitete, o Chung—Ang 
universiteto studentė — VDU. 

Tokia t a rp tau t inė studentų 
auditori ja visą pirmąją rugsėjo 
savaitę rinkosi į informacinius susi
t ik imus Vytauto Didžiojo univer
sitete su Tarptautinių ryšių sky
riaus — universiteto fakultetų bei 
ins t i tu tų , Studentų atstovybės, 
Kalbų klubų, Mentorių grupės bei 
Kauno viešosios policijos bei Mig
racijos skyriaus atstovais. Studen
tams paskaitą apie Lietuvos kultūrą 
bei lietuvius skaitė doc. dr. I. Žake
vičienė. Tikimės, kad studentams 
suteikta informacija apie Vytauto 
Didžiojo universiteto studijų sis
temą, dėstomus kursus anglų kalba, 
įvairius vizų bei laikinų leidimų 
gyventi šalyje k lausimus, laisva
laikio galimybes universi tete ir 
mieste bus naudinga — beliks tik 
jiems patiems pasirinkti naudin
giausius ir įdomiausius studijų 
dalykus, laisvalaikio leidimo būdą, 
galbūt netgi šauniausius vakarė
lius. 

Orientacinių dienų susitikimai 
savaitgalį tradiciškai pabaigti išvy
koje į Trakus: į ekskursiją vyko visi 
Kauno aukštųjų mokyklų užsienio 
studentai kartu su ištikimiausiais 

mentoriais. 
Į Lietuvą studentai atvyko tik 

prieš mėnesį, bet jau dabar sveiki
nasi, klausia ir dėkoja lietuviškai... 
Ir visi (kaip susitarę) tvirtina, kad 
Lietuvoje tikrai nuostabus krašto
vaizdis ir įspūdingi saulėlydžiai. 
Belieka tik palinkėti , kad pi rmi 
gražūs įspūdžiai ir šiltos emocijos 
juos lydėtų visą studijų laikotarpį 
Vytauto Didžiojo universitete. Kad 
semestro pabaigoje, kai jau dalinsis 
buvusiais nuotykiais, prisimintų ir 
pasakotų gerus dalykus. 

J u r g i t a P i l y p a i t y t ė 
Tarptautinių programų 

koordinatore 
Tarptautinių ryšių skyrius 

Vytauto Didžiojo 'ersiteto užsier studentai "akuose. 

/ / OLIMPINES PANORAMOS" 
NUMERIS 

EDVARDAS SULAITŽS 

Visada yra malonu į rankas pa
imti Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto leidžiamą, Broniaus Če
kanausko sumaniai redaguojamo, 
„Olimpinės panoramos" naują nu
merį. 

Neblogas jausmas kilo ir var-
čiant neseniai iš Vilniaus atėjusio 
„OP" šių metų Nr. 3 puslapius (o jų 
yra 64). Viršelyje matome patį žy
miausią Lietuvos sportininką, disko 
metiką Virgilijų Alekną po jo per
galės Helsinkyje. 

Pirmame puslapyje, kaip įpras
ta, naujų minčių pateikia LTOK 
prezidentas Artūras Poviliūnas ir 
žurnalo redaktorius. Rašoma apie 
Italijoje įvykusį VIII Europos jauni
mo olimpinį festivalį, kur iame 
Lietuvos delegacijos atstovai laimėjo 
5 bronzos medalius. 

Čia telpa ir ilgokas straipsnis, 
pavadintas „Kiekvieną sporto rungtį 
laimėjo Lietuva", apie vasarą Lie
tuvoje pravestas VII Pasaulio lietu
vių žaidynes. Jis pradedamas tokiais 
žodžiais: „Užsienio šalyse šiuo metu 
gyvena per 1,5 mln. lietuvių. Jiems 
labai svarbu išsaugoti lietuvybę, 
neprarast i ryšio su gimtuoju kraštu. 
Sportas — ta sritis, kuri puikiai 

sutelkia bendraminčius". 
Be to. spausdinamas rašinys 

apie Kaune surengtas Europos jau
nimo (iki 20 metų) lengvosios atle-
tikos pirmenybes. Cia lietuvaitė 
Lina Grinčikaitė laimėjo sidabro 
medalį. Supažindinama su ieties 
metiku Tomu Intu, pasakojama apie 
Vilniuje įvykusį Pasaulio jaunimo 
imtynių čempionatą. 

Futbolo mėgėjams, be abejo, yra 
įdomus rašinys apie vieną žymiausių 
Lietuvos futbolininkų — Arminą 
Narbekovą. Kadangi jau artėja 
Turino žiemos olimpinės žaidynės, 
supažindinama ir viena iš jų dalyvių 
— slidininke Irina Terentjeva. 

Taip pat šiame numeryje yra 
pasikalbėjimas su sporto žurnaliste, 
vienintele krepšinio komentatore 
Lietuvoje, Gintare Grikštaite. Pasa
kojama apie kitą sporto žurnalistą, 
knygų apie sportą techninį paruo-
šėją, sporto kolekcionierių — Vy
tautą Gudelį (jo 75-mečio proga). 

Yra gana plati LTOK kronika, 
duodama sportinio humoro, kryžia
žodis, spausdinama daug nuotraukų 
ir kt. Apskritai žurnalo išvaizda 
puiki, geros iliustracijos, kokybiškas 
popierius. 

Žurnalo adresas : Olimpiečių 
gatvė 15, 09200 Vilnius, Lietuva. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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PRADĖTAS BEATIFIKACIJOS 
BYLOS PROCESAS 

< * . -Rugsėjo 24 d. biaulių katedroje 
iškilmingu Eucharistijos šventimu 
buvo oficialiai pradėtas Dievo tar
naitės Barboros Umias tauska i t ės 
'Žagarietės) beatifikacijos bylos pro
cesas. Procesui vadovavo Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis. Bylos 
vedimui buvo paskirti tribunolo na
riai: teisingumo delegatu paskir tas 
kun. Egidijus Venckus, teisingumo 
gynėju - kun. Saulius Pa l iūnas , 
notaru - kun. Tomas Kedušis, vice-
postulatoriumi - K. Ambrasas, SJ, 
postulatoriumi - Romoje studijuo
jantis kun. Evaldas Alūza. Pirmoji 
teismo sesija vyko iškilmingų šv. Mi
šių metu. Vyskupas Eugenijus Bar
tulis ir kiti dekretu nominuoti tri
bunolo nariai prisiekė, kad ištiki
mai, laikydami tarnybinę paslaptį, 
vykdys savo pareigas. Pasirašytas 
dekretas įteiktas mons. Kleopui 
Jakaičiui. Šv. Mišių aukoje bei bylos 
procese dalyvavo ir Telšių vyskupas 
Jonas Boruta, SJ. Postulatorius kun. 
Evaldas Alūza t rumpai pr iminė 
Barboros Žagarietės gyvenimo isto
riją. 

Barbora buvo stambių Žagarės 
dvarininkų duktė, gimė 1628 metais. 
Anksti mirusi motina spėjo mer
gaitei įskiepyti meilę Dievui. 
Augdama netikinčioje tėvo ir pa
motės šeimoje, Barbora turėjo slėpti 
savo pamaldumą. Pasakojama, kad į' 
bažnyčią ji eidavo ne taip, kaip visi, 
parkritusi ant kelių ir giliai mels
damasi. Barbora buvo įstojusi į 
dominikonų vienuolyną, tačiau ten 
išbuvo neilgai. Gyvendama Žagarėje 

labai atjausdavo baudžiauninkus ir 
visaip jiems padėdavo. Mirė 1648 
metais, sulaukusi vos 20 metų. Jos 
kūnas keistai laikėsi nesuiręs, net 
per gaisrus nesudegęs. Žmonės reng
davo Barboros Žagarietės šventes su 
iškilmingomis eisenomis. Caro lai
kais - 1886 metais, žandarai, vykdy
dami valdžios valią, privertė aklinai 
užmūryti palaidojimo vietą. Tačiau 
žmonės nesiliovė eiti prie jos kapa
vietės iš tolimiausių parapijų. Po 11 
metų rūsys vėl buvo atidarytas. Ta
čiau garbingai išsaugoti palaiminto
sios Barboros palaikų žagariškiams 
nepavyko. Ne kartą išniekinti, 1963 
metais palaikai dingo. 

Apie Barboros Žagarietės pa
skelbimą palaimintąja yra kalbėjęs 
jau vyskupas Motiejus Valančius. 
Senojoje Žagarės bažnyčioje buvo 
įrengtas altorius, vadintas Šv. Bar
boros vardu. Ten nuo 1833 metų 
buvo registruoti stebuklingi pagiji
mai. Kaip padėkos ženklus žmonės 
kabindavo votus - širdeles, rankeles 
iš brangaus metalo. Šiuo metu yra 
žinomi aštuoniasdešimt septyni ste
buklai. 

Tai pirmoji beatifikacijos pro
ceso byla Šiaulių vyskupijos istorijo
je. Šv. Mišių pabaigoje Žagarės kle
bonas Aldas Vinclovas dėkojo Šiau
lių vyskupui už rūpinimąsi Barborą 
Zagarietę paskelbti palaimintąja ir 
įteikė puokštę raudonų rožių, sim
bolizuojančių jaunos merginos gyve
nime rodytą gerumą ir pasiauko
jimą. 

BŽ, 2005 m. Nr. 18 
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NAUJAS „MUZIKOS ŽINIŲ" NUMERIS 
Visada miela į rankas paimti 

Čikagoje leidžiamas „Muzikos ži
nias" — retą žurnalą, kuris kaip pa
vadinimas sako yra skirtas muzikai. 
Naujas numeris (256-asis iš eilės) 
yra stambus, turi 68 puslapius. 

Jame šį kartą yra plačiai apžvel
giamos Š. Amerikoje vykusios Lie
tuvių dainų šventės. Tai turbūt da
roma todėl, kad netrukus — 2006 m. 
Čikagoje kaip t ik vyks VIII tokia 
šventė, kuriai j a u dabar sparčiai 
ruošiamasi. Numeryje taip pat ne
mažai yra ir kitos medžiagos, dau
giausia apie sukaktuvininkus muzi
kus ar tuos, kurie ne taip seniai iške
liavo amžinybėn. O šių tarpe yra ir 
buvęs „Muzikos žinių" redaktorius 
Kazys Skaisgirys, miręs 2005 m. 
kovo 29 d. 

Pažymėtina, kad K. Skaisgirys 
dar yra autorius šiose „Muzikos ži
niose" tilpusio pagrindinio rašinio 
„Septynios dainų šventės", kuriame 
apibūdinami vadinamosios „naujos 
eros" (nuo 1956 metų) tokio pobūdžio 
renginiai. 

Čia rašoma ir apie anksčiau 
vykusias dainų šventes Amerikoje 
(autorius nėra minimas, bet reikia 
manyti, jog tai leidinio sudarytojas 
Faustas Strolia). Sužinome, jog žy
musis muzikas bei muzikologas Juo
zas Ziievčičius pirmąja lietuvių dai
nų Amerikos kontinente yra linkęs 
vadinti 1914 m. Čikagoje įvykusį di
džiulio jungtinio choro pasirodymą. 

Jau amžinybėn iškeliavęs anks
čiau minėtas K. Skaisgirys, taip pat 
šiam „Muzikos žinių" numeriui dar 
spėjo parašyti nekrologą apie 2004 
m. gruodžio 8 d. mirusį vargonų mu
zikos specialistą, S. Amerikos Lietu
vių muzikos sąjungos garbes narį 
Joną Žuką. O F. Strolia čia duoda 
nekrologą apie patį K. Skaisgirį, pa
vadintą „Muzikos žinių" redaktorių 
a.a. „Kazį Skaisgirį, išleidus Dievo 
prieglobstin". 

Dėmesio vertas yra ir F. Strolios 
rašinys „Lietuviškoji giesme, atsi
liepk", kuriame primenama gyvųjų 
lietuvių pareiga išlaikyti savo arti
mųjų kapines lietuviškomis. Čia pa
brėžiama, jog neseniai savo 100-ąjį 
jubiliejų atšventusiose lietuvių įs
teigtose kapinėse vyksta lietuviams 
nepriimtini dalykai. Yra iškeliamas 
faktas, jog šių kapinių administrato
riui Aleksui Kikilui išėjus į pensiją, 
jau kelintą kartą iš eilės arkivys
kupija skiria nelietuvius adminis
tratorius, lyg lietuvių, sugebančių tą 
darbą dirbti, jau nebebūtų! Taip pat 
skelbiama, kad iš visų užrašų, skel
biančių kapinių vardą, buvo išimtas 
žodis „lietuvių". 

Straipsnyje nurodoma, kad šiose 
kapinėse per „Memorial Day" šventę 
vykstančias pamaldas dar leidžiama 
lietuviškai giedoti. Todėl autorius 
kviečia visus Čikagos lietuvius gies
mininkus, nors dar kitas pavasaris 
toli, jungtis į bendrą giesmę Šv. 
Kazimiero kapinėse. Jis pažymi, jog 
giesmininkų repeticija įvyks ket
virtą dieną prieš 2006 m. „Memorial 
Day" kazimieriečių Motiniško namo 
salėje, 2601 W. Marąuette Rd., Čika
gos Marąuette Park rajone. 

Siame numeryje telpa išsami 
informacija apie VIII Lietuvių dainų 
šventę, kuri bus 2006 m. liepos 2 d. 
Čikagoje. Apie šią šventę, vyksiančią 
net po 15 metų pertraukos, rašo jos 
organizacinio komiteto pirm. Aud
rius Polikaitis ir jos meno vadovė 
Rita Kliorienė. Ji rašo, kad šios 
šventės šūkis — „Atsiliepk daina", o 
ruoša jai prasidėjo 2002 m. rudenį. 

Yra skelbiama, kad šį „Muzikos 
žinių" numerį, pasinaudodamas dar 
a.a. K. Skaisgirio paruošta medžia
ga, sudarė ir tekstą surinko F. 
Strolia. Beje. F. Strolia yra Š. Ame
rikos Lietuvių muzikos sąjungos 
(žurnalo oficialaus leidėjo) valdybos 
pirmininkas. Jo adresu (15325 Se-

ąuoia Ave., Oak Forest, IL 60452) 
galima kreiptis visais jo reikalais. 

Gaila, kad į šio žurnalo leidinio 
ir adminis t ravimo žmonių eiles 
atėjusi giltinė pernai rudenį pasiėmė 
administratorių Antaną Giedraitį. 
Šiemet pavasrį atsisveikinta su jau 
minėtu K. Skaisgiriu. Negana to, iš 
redakcijos tarpo 2005 m. balandžio 
mėnesį pasitraukė Stasys Sližys. Tai 

šiame numeryje reikėjo apsieiti be 
muzikinės kronikos. 

Tačiau nei mirtys nei kitos ne
laimės iki šiol nepajėgia įveikti 
didžiųjų žurnalo leidimo entuziastų. 
Reikia manyti, jog „Muzikos žinios" 
dar išliks ilgiems laikams. Jos vis
iems yra labai reikalingos! 

Edvardas Šula i t i s 

Atkelta iš 3 psl. 
Iš dalies, o gal ir pirmiausia dėl 

šių priežasčių dabart inę Lietuvos 
pilietinių organizacijų būklę ir jų 
veiklą tenka vertinti prieštaringai. 
Nors tokių organizacijų gana gausu, 
jų veiklai apskritai būdingas vienas 
bendras ir į akis kr intant is t rū
kumas. Šios organizacijos pirmiau
sia linkusios ginti gana siaurus savo 
narių arba kurių nors visuomenės 
grupių interesus, ir neretai tai daro 
išties sėkmingai. Tačiau, objektyviai 
vert inant jų jėgas ir galimybes, rei
kia pripažinti ir tai, kad šiuo metu 
jos dar nėra tokios stiprios ir susi
telkusios, kad pajėgtų vieningai ir 
efektyviai siekti svarbiausio strate
ginio valstybės tikslo - taikiomis de
mokra t inėmis teisinėmis priemo
nėmis pašalinti Lietuvoje įsitvirti
nusį neokomunistinės oligarchijos 
valdymą ir priartinti šalį prie civi
lizuoto pilietinio gyvenimo stan
dartų. Sunku tikėtis, kad tokias pas
tangas remtų ir didelėje moralinėje 
bei idėjinėje krizėje a ts idūrusios 
visos be išimties „tradicinėmis" va
dinamos Lietuvos politinės partijos, 
o t iksliau kalbant - jų vadovau
jančios viršūnės. Nors dauguma to
kių partijų pastaraisiais metais yra 
patyrusios rimtų nesėkmių, jų va
dovybės neskuba pripažinti, kad tik 
brandi pilietinė visuomenė yra ta 
dirva, kurioje galėtų a ts i ras t i ir 
klestėti atsakinga ir nuosekli par
tinė politika. Todėl bet kokia pilie

tinė partijų veiklos kritika papras ta i 
vertinama nepalankiai, o dažniau
siai - priešiškai. Tokią poziciją sunku 
pavadinti įžvalgia ir toliaregiška. 
Mat nėra abejonių, kad pilietinės or
ganizacijos Lietuvoje pamažu, bet 
nenumaldomai auga ir stiprėja. Kar
tu didėja ir jų reiklumas politinėms 
partijoms, vis garsiau skamba rei
kalavimai vykdyti skaidresnę ir šių 
partijų paprast iems nar iams bei 
visiems valstybės piliečiams supran
tamesnę politiką. Tad jeigu partijos 
nereaguos į šiuos pilietinius iššū
kius, praraja tarp jų ir pilietinės 
visuomenės tik platės. Paprasčiau
siai gali ateiti diena, kai pačios pi
lietinės organizacijos išsiaugins pa
kankamai daug drąsiai ir pilietiškai 
mąstančių žmonių, kurie sudarys 
naujoviškų - nebe nomenklatūrinių 
ir uždarų, bet atvirų - politinių par
tijų branduolį. Iš esmės atnaujinti , o 
prireikus ir iš pagrindų perkur t i 
Lietuvos partinę sistemą turėtų būti 
svarbiausias ir neatidėliotinas šalies 
pilietinių organizacijų uždavinys ir 
tikslas. Brandi ir sveika partijų sis
tema yra viena iš pamatinių mūsų 
demokratijos išlikimo sąlygų. Jeigu 
dabar egzistuojančių partijų vadovy
bės supras šį laiko iššūkį ir t inkamai 
į jį atsilieps, šį tikslą pavyks įgy
vendinti greičiau, sklandžiau ir ne 
taip skausmingai pačioms par t i 
joms. 

„Baltijos k e l i a s " , 
2005 m. Nr. 10 

Ukrainiečiu ..Rumšiškių" atitikmens dalis. 

Paskutinę vakarienę nutarėme atšvęsti pra
bangiame „Soho" restorane, kur valgiaraštis gali 
atstoti gerą kulinarinę enciklopediją. Ten ne tik 
yra „meniu steikov", bet ir kiekvienas pasirinki
mas yra smulkiai aprašytas, ar tai būtų „Porter-
house", ar New York, ar „T-bone", ar dar kitoks 
kepsnys (steak). Užsisakome ir „Šampanskoje", ir 
laukiame kepsnio, bet jo vis nėra, o mus tuo tarpu 
maitina įvairiais blyneliais. Taip. kaip Paryžiuje, 
kur sūriais smaguriaujama tarp valgių. Pagaliau 
ateina mūsų „Praim Rib", ir kar tu su juo ir bulvių, 
agurkų, morkų, svogūnų, žirnių, kumpio ir virtų 
kiaušinių maišytų „Stoličnij salat" (sostinės salo
tos). Kepsniu mes skųstis negalime, bet kur dėti 
tą̂ s visas salotas? 

C ia prisiminiau ir istorijėlę kaip Chruščiov, 
daugelio žmonių laikytas „netašytu", vieną 

kartą vakarieniavęs panašiame gerame restora
ne, pasiėmė duonos riekę, ir šakute pradėjo ją 
tepti sviestu. Pasilenkė prie jo Nina ir paraudusi 
jam sušnabždėjo: „Nikita, su peiliu", o Nikita 
Ninai, nei nekrūptelejes. taip pat sąmoksliškai 
tyliai: „Kuriam?" 

Kas Kijev įdomiausia9 Nesena apklausa turis-

TRYS BUVUSIOS 
RUSIJOS SOSTINĖS 

ALEKSAS VITKUS 
Nr. 29 

tams davė pasirinkti keturis atsakymus: Lavra 
katakombos, bažnyčios, Chreščiatyk ar Dniepro 
pakrantės. Užsieniečiai turistai , ignoravę visus 
keturis siūlomus atsakymus, atsakę, kad „ukrai
niečių merginos". Taip, tų merginų iššaukiantis 
apsirengimas čia kartais ir atkreipia praeivio akį 
į jas, bet juk ar ne tas pats ir Maskvoje, ar Vil-

šimtai žmonių, net vaikų. 

Gaila, kad šiame rašinyje neįpyniau daugiau 
Rusijos istorijos. O ji tokia įdomi, dažnai 

kraują stingstančiai šiurpulinga, o kar ta is tik 
ramiai plaukianti, kaip Šolochov tykusis Donas, 
ar plačioji „matuška" Volga. 

Keturios dienos prabėgo greitai. Ir čia nespė
jom aplankyti visko, ką buvom numatę pamatyt i : 
Černobyl muziejų, Taras Ševčenko, garsiausio 
Ukrainos poeto, muziejų ir Babi Yar žydų šaudy
mo vietą. O ar Čikagoje esam viską matę? Kijev 
nėra toli nuo Lietuvos, tai kaip nesusigundyti, 
esant Kijev, nepasukti savo tėvynėn? Ir susigun-
dėm, ir pasukom ten, jei ne tiek Lietuvą pamatyt i , 
tai šį kartą bent savaitę su savo giminėmis susi
tikti. Pabaiga 

niuje? Kaip ir kitur. Ki
jev daug angliškų pa
vadinimų, iškabų kaip 
pvz., „Nu Virgos" kavinė 
ar dar drąsesnė „XX 
Century Eros". Mačiau 
ir „Miss Army" rinki
mus, bet tik televizijos 
ekrane. Didžiuojasi uk
rainiečiai savo boksi
ninku Kličko, boksavu-
siu prieš amerikietį Ty
son. WBC komisijos pri
pažintu sunkaus svo
rio pasaulio čempionu. 
Džiaugėmės, kad mums 
lankantis Rusijoje ar 
Ukrainoje, neįvyko jokiu 
teroro veiksmų, nors ge
rai žinojome, kad dar 
taip palyginti neseniai 
Maskvoje ir kitur nuo 
kelių teroro atakų žuvo 
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Dar viena Kijev cerkvė 
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Studentai reikalavo 
kokybiško mokslo 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
ne vien tik del finansavimo trūkumo, 
bet ir del daugelio kitų problemų. Jis 
įsitikinęs, kad vienas iš svarbiausių 
šiuo metu kylančių uždavinių - pra
dėti racionaliai valdyti šiuo metu 
aukštajam mokslui jau skiriamas lė
šas ir diegti modernius vadybos ir 
valdymo principus", — V. Adamkaus 
žodžius perdavė Prezidentūros dar
buotojai. 

Po to studentų minia pajudėjo 
Vyriausybės link. Savivaldybės aikš
tėje išsirikiavę ir laiptus į Vyriausy
bes pastatą apsupę studentai kelioli
ka minučių švilpimu ir šūkiais kvie
tė premjerą Algirdą Brazauską, ta
čiau premjeras tuo metu taip pat vie
šėjo užsienyje. 

Kreiptis į mitinguojančius stu
dentus išėjo Švietimo ir mokslo mi
nisterijos atstovai, pakartoję antra
dienį įvykusio s tudentų ir A. Bra
zausko susit ikimo metu priimtus 
sprendimus. Ministerijos atstovui 
pasakojant apie šiemet ketinamą pa
tvir t int i bendrabučių atnaujinimo 
programą bei kitus pianus, kaip pa

gerinti studentų gyvenimą, studen
tai replikuodavo: ,,mažiau kalbų, 
daugiau darbų". 

Nuo Vyriausybės studentai pa
traukė Seimo link, kur tylos minute 
protestavo prieš, jų teigimu, mažė
jantį finansavimą aukštojo mokslo 
studijoms, o vėliau klausėsi muzikos 
koncerto. 

Surengti mitingą studentai nus
prendė pasipiktinę, anot jų, mažė
jančiu valstybės finansavimu aukš
tajam mokslui. 

„Norime, kad studentas gautų 
tai, ko tikisi iš studijų, nenorime, 
kad gyventų tokiuose bendrabučiuo
se", — motyvą, kodėl studentai nus
prendė išeiti į gatves, įvardijo Lietu
vos studentų atstovybių sąjungos 
prezidentas Viačeslavas Palkevičius. 

Pasak V Palkevičiaus, nors stu
dentų daugėja, 2005 metais aukšta
jam mokslui skirta tik 45 proc. lėšų, 
numatytų Vyriausybės programoje. 

Su studentais šią savaitę susi
tikęs premjeras pažadėjo išsiaiškin
ti, kodėl sumažėjo studijoms numa
tytas finansavimas. 

N e a i š k u , kas pardav inės 
„ M a ž e i k i ų n a f t o s " akci jas 

Konservatoriai dėl nuosprendžio 
V. Petkevičiui kreipėsi į prokuratūrą 

Vilnius, spalio 13 d. (ELTA) — 
Teismai ir prokuratūra diskredituoja 
Lietuvos, kaip teisinės valstybės, 
statusą, nes rašytojo Vytauto Petke
vičiaus kaltė akivaizdi, o jis išteisin
tas dėl neteisingai suformuluoto kal
tinimo, tvirt ina Tėvynės sąjungos 
frakcijos Seime seniūnė Irena De
gutienė. 

„Stebina toks lietuviškas 'teisi
nės valstybės' veikimas, kai sudaro
mas vaizdas, kad prokuratūra nemo
ka tinkamai suformuluoti kaltinimo. 
o teismas nesugeba įvertinti padary
to nusikaltimo ir taikyti tinkamo 
baudžiamojo kodekso straipsnio, 
nors kaltinamojo veika ir akivaizdi, 
— rašoma frakcijos kreipimesi į lai
kinąjį generalinį prokurorą Vytautą 
Barkauską. — Mūsų įsitikinimu, tai 
diskredituoja Konstitucijoje įtvirtin
tą teisinės valstybės principą". 

Skandalą sukėlusios knygos 

,,Durnių laivas" autorių V. Petkevi
čių, kuris kaltintas mirusio architek
to Vytauto Landsbergio-Žemkalnio 
šmeižimu, Vilniaus 1-osios apylinkės 
teismas pirmadienį išteisino dėl pro
kuroro neteisingai suformuluoto kal
tinimo. 

Kaip rašoma kreipimesi į V. Bar
kauską, negauta jokio atsakymo į vi
suomenę bei Seimo frakcijos nar ius 
dominantį klausimą — kokia turi 
būti bausmė ir kaip ji turi būti tai
koma teisinėje valstybėje asmeniui, 
sąmoningai paskleidusiam dideliu 
tiražu tikrovės neatitinkančias ži
nias, ir kas kaltas, kad V. Petkevi
čius nesulaukė pelnytos bausmės. 

Parlamentarai taip pat prašo at
sakyti, ar prokuratūra sutinka su to
kiu teismo sprendimu ir kokių bus 
imtasi teisinių priemonių, kad būtų 
apginta europariamentaro Vytauto 
Landsbergio mirusio tėvo garbė. 

* P a g a l i a u Vi lnius t u r i t ikrą , 
v i sus r e i k a l a v i m u s a t i t i nkanč i ą 
žolės r i e d u l i o a i k š t ę . J i į r eng t a 
prie Žemynos gimnazijos (Čiobiškio 
g. 16). Jau šį savaitgalį aikštę išmė
gins Lietuvos vyrų čempionato daly
viai, nors oficialus jos atidarymas 
įvyks kiek vėliau. Naujojoje sostinės 
žoles riedulio aik"steje savaitgalį 
įvyks 2005-2006 metų Lietuvos vyrų 
žoles riedulio čempionato antrojo ra
to varžybos. Šeštadienio rungtynes 
tarp dviejų sostinės klubų „Zuvė-
dros-Tauro" ir ,,Ardo-Rudaminos" 
turėtų stebėti ir Vilniuje vyksiančios 
EHF generalinės asamblėjos daly
viai. 

S ė k m i n g a i Anglijoje vyks
t anč io p a s a u l i o j a u n i ų (iki 17 
metų) bokso č e m p i o n a t o pirmąjį 
etapą iveike Edgaras Sadovskis 
(svorio kategorija iki 70 kg), kuris 
antrajame raunde aiškia persvara 
įveikė vengrą Ferenc Horvat. Pau
lius Kasiulevičius (iki 80 kg) pirmąją 
kovą jau pi rmame raunde aiškia 
persvara pralaimėjo rusui Vitalij 
Kuduehov, o Vitalijus Solovjovas (iki 

46 kg) iš kovos dėl medalių pasi
traukė po pralaimėjimo pirmajame 
dvikovos raunde aiškia persvara Uz
bekistano atstovui Samsudin Todži-
bojev. 

* Treč iad ien į P r a n c ū z i j o s 
moterų k r e p š i n i o č e m p i o n a t e 
įvyko trečiojo rato sus i t ik imai . 
Pirmąją pergalę pirmenybėse iško
vojo ir į vienuoliktąją poziciją ketu
riolikos komandų turnyre pakilo 
, ,Strasbourg" komanda su Lina 
Brazdeikyte. „Strasbourg" krepši
ninkės svečiuose 81:75 įveikė tre
čiąją nesėkmę patyrusią bei dvylik
toje vietoje esančią „Saint-Amand" 
komandą. Lietuve per 31 minutę pel
nė 15 taškų. 

* Antrą j į į va r t į p e n k t o s e 
NHL regu l i a r io jo sezono r u n g t y 
nėse pe lnė Dainius Zubrus, ta
č iau l ie tuvio VVashington „Capi-
tals" komanda svečiuose 2:7 pralai
mėjo ..Hurricanes" ledo ritulinin
kams. Tai buvo 3 ,,Capitals" pralai
mėjimas, po kurio „Capitals" atsi
dūrė Rytų konferencijos pogrupio 
paskutinėje vietoje. 

Bendrovė „Mažeikių nafta". 

V i l n i u s , spalio 13 d. (BNS) — 
Nyder landų teismas patenkino Rusi
jos valstybinio naftos susivienijimo 
„Rosneft" pagrindinės gavybos įmo
nės „Juganskneftegaz" prašymą ir 
laikinai areštavo „Jukos" antr inės 
įmonės valdomas „Mažeikių naftos" 
akcijas. 

Tai pranešė ūkio ministras Kęs
tu t is Daukšys , remdamasis „Jukos" 
atstovų pate ikta informacija. J is pri
pažino, jog akcijas areštavus galuti
nai, bus neaišku, kas pardavinės 
„Jukos" valdomos „Mažeikių naftos" 
akcijas. 

„Aš įsivaizduoju, kad tos akcijos 
bus parduodamos, tik neaišku, kas 
jas pardavinės. Šiuo atveju tai bus 
t rukdis mums", — kalbėjo ūkio mi
nis t ras . 

Anot jo, „Jukos" atstovai prane
šė, kad susivienijimo antr inė įmonė 
„Yukos Internat ional UK BV" valdo 
„Mažeikių naftos" akcijas, bet „Ju-
gansknef tegaz" p rašymu te ismas 
priėmė laikinąsias apsaugos priemo
nes ir j as laikinai areštavo, kad būtų 
už t ikr in tas „Jugansknefte-gaz" ieš
kinys, kur i s netrukus turėtų būti pa
te iktas teismui. 

„Kai ieškinys bus pateiktas, Ny
derlandų teismas spręs, ar jį tenkin
ti iš esmės. Jei jis bus patenkintas , 
akcijos bus areštuotos galutinai", — 
teigė K. Daukšys. 

Anot jo, ši naujiena iš esmės nie
ko nekeičia: „Vyriausybė turi ruoštis 
ir to pat ies sieks ir toliau — iš „Ju
kos" įsigyti „Mažeikių naftos" akci
j a s ir j a s vėliau parduoti su dalimi 
savo akcijų, bet iš kitos pusės, tai 
yra tam t ikras ženklas, kad Rusijos 
kompanijos siekia išieškoti 'Jukos' 

Eltos nuotr. 

turtą užsienyje". 
„Jukos" kreditorių veiksmai su

trukdė Lietuvos Vyriausybei priimti 
sprendimą pradėti derybas dėl naf
tos perdirbimo bendrovės „Mažeikių 
nafta" su Rusijos ir Didžiosios Brita
nijos bendrove TNK-BP, kurią prem
jeras Algirdas Brazauskas įvardijo 
kaip tinkamiausią Mažeikių įmonės 
pirkėją. 

Tuo tarpu Seimas toliau tęsė 
parlamentinių komitetų patobulinto 
specialaus bendrovės „Mažeikių naf
ta" akcijų įsigijimo ir disponavimo 
jomis įstatymo projekto svarstymą. 

Konservatorius Jurgis Razma 
apgailestavo, kad nuo „Mažeikių 
naftos" akcijų pirkimo ir pardavimo 
nušalinta ūkio ministerija ir pats 
ministras. 

„Viena kalba jis, o kita — prem
jeras. Esant tokiam vaizdui, sunku 
tikėtis gero rezultato", — sakė J. 
Razma. 

Liberalcentristų frakcijos narys 
Audrius Endzinas suabejojo, ar daly
vauti „Mažeikių naftos" akcijų pirki
mo ir pardavimo spekuliacijose yra 
Vyriausybės funkcija. 

Socialdemokrate Birutė Vėsaitė 
ragino nepamiršti, „kokios kilmės 
benzinu važinėjame ir kokias dujas 
naudojame verdant valgį". 

Liberaldemokratų frakcijos ats
tovas Julius Veselka siūle „Mažeikių 
naftos" akcijas pirkti ir parduoti va
dovaujantis tik komerciniu interesu. 

„Vėl pakenksime valstybei, jei
gu velsimės į politinius aspektus — 
atbaidysime nuo sandorio bendro
ves, galinčias normaliai tvarkytis 
'Mažeikių naftoje' — investuoti ir 
tiekti naftą", — kalbėjo J. Veselka. 

Trys konservatorių „išeiviai" žengė 
liberalios politikos pusėn 

Viln ius , spalio 13 d. (BNS) — 
Trys sostines savivaldybės konserva
torių frakciją palikę politikai žengė 
liberalios politikos link. Iš Vilniaus 
miesto tarybos Tėvynės sąjungos 
(TS) frakcijos rugsėjo mėnesį pasi
t r aukę Algirdas Ciučelis. Jonas En
driukai t is ir Arvydas Šaltenis pa
skelbė steigiantys Liberaliojo kon-
servatizmo frakciją. 

Pasak politikų, tokį žingsnį jie 
žengė nenorėdami būti į traukti į 
„politinius žaidimus". 

„Tvirtai remiame piliečių išrink
tos savivaldos savarankiškumą, to
dėl nepasiduosime atskirų partijų 
vadovų mėginimams įtraukti mus į 
politinius žaidimus. Esame išrinkti 
miesto žmonių, ir tik jie turi teisę 
keisti miesto valdžią", — rašoma 

naują frakciją kuriančių tarybos na
rių pareiškime. 

Konservatorių atstovai iš TS 
frakcijos pasitraukė protestuodami 
prieš partijos sprendimą nutraukti 
konservatorių bendradarbiavimą su 
liberalcentristais, sustabdant įgalio
jimus sostinės valdančiojoje koalici
joje. Visų trijų narystė partijoje šiuo 
metu yra sustabdyta. 

Dar vasarą iš vicemero posto pa
sitraukė sostines merą Artūrą Zuoką 
korupcija kaltinantis konservatorius 
Kęstutis Masiulis. 

K. Masiulis šią savaitę ėmėsi 
iniciatyvos griauti Vilniaus merą A. 
Zuoką remiančią koaliciją ir formuo
ti „moralia politika" grįstą valdan
čiąją daugumą sostines savivaldybes 
taryboje. 



i J IVrvL . U-~v: ZUUO I I . ^lJa.. . , 14 U f i . r i . . a u . t ' I . . ; 

k.-i: 
s«w/>2 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Šiaurės Kaukaze mėginta 
pakartoti Beslan tragediją 

Maskva, spalio 13 d. 
(EPA/ELTA; — Daugiau kaip 60 
žmonių žuvo, dar apie šimtą sužeista 
per susirėmimus tarp sukilėlių ir 
milicijos Siaurės Kaukazo sostinėje 
Nalčik, pranešė Rusijos žiniasklai-
da. Atsakomybę už išpuolius prisiė
mė čečėnų kovotojai. 

Vietos pareigūnų teigimu, per 
susirėmimus nukauta maždaug 50 
kovotojų, taip pat žuvo 12 civilių gy
ventojų. Šaltiniai Nalčik ligoninėje 
radijui ,,Echo Moskvy" anksčiau pra
nešė, kad į gydymo įstaigą atvežta 
20 uniformuotų žmonių, greičiausiai 
Rusijos karių, palaikų. 

Operacijoje dalyvavusių kovoto
jų skaičius kol kas nėra tiksliai žino
mas. Kaip pranešė ITAR-TASS nau
jienų agentūra, išpuolius įvykdė 
maždaug pusantro šimto kovotojų. 
Tuo tarpu, ,,RIA Novosti" duomeni
mis, prie išpuolių prisidėjo net trys 
šimtai sukilėlių. 

Neramumai mieste prasidėjo 
apie pusę dešimtos ryto vietos laiku, 
kai daugiau nei šimtas kovotojų vie
nu metu surengė išpuolius milicijos 
nuovadose, kalėjime, Federalinės 
saugumo tarnybos <TSB) būstinėje ir 
Nalčik oro uoste. 

Netrukus po to pasigirdo šūvių 
pliūpsniai, miestą sudrebino grana
tų sprogimai. Iš pradžių naujienų 
agentūra ,,Associated Press" pra
nešė, kad susirėmimai persimetė ir j 
vietinę mokykloje, tačiau pareigūnai 
šiuos pranešimus vėliau paneigė. 

Šie išpuoliai laikomi nauju sun
kiu išmėginimu Rusijos prezidentui 
Vladimir Putin, kuris itin griežtomis 
priemonėmis kovoja su sukilėliais 
Čečėnijoje. Anot „Reuters" naujienų 
agentūros, prezidentas išpuolio ap
linkybes tirti pavedė savo patikėti
niui Dimitrij Kozak. 

Kabarda-Balkarija, kurios sos
tinė ir yra Nalčik miestas — dau
giausia musulmonų gyvenama res
publika, besiribojanti su Šiaurės 
Osetijos provincija, kurioje įsikūru

siame Beslan mieste čečėnų sukilė
liai 2004 m. rugsėjo mėnesį užpuolė 
vietos mokyklą ir įkai ta is paėmė 
šimtus žmonių. 

Rusijos p rez iden tas V. Pu t in 
davė nurodymą jėgos s t ruk tūroms 
visiškai uždaryti Nalčik miestą. 

„Prezidentas davė užduotį, kad 
nė vienas kovotojas ne iše i tų už 
miesto ribų, ir visi, kas bus su ginklu 
rankose ir priešinsis, tu r i būt i su
naikinti", — pareiškė vidaus reikalų 
ministro pirmasis pavaduoto jas 
Aleksandr Cekalin po susit ikimo su 
prezidentu. 

Pagal vieną versijų, dingstis ko
votojų išpuoliui buvo grupės vaha-
bitų sulaikymas. Dabar juos mėgina 
išlaisvinti jų šalininkai. Kai kuriais 
duomenimis, mieste dega du daugia
aukščiai pastatai — miesto centre ir 
Gornaja rajone. 

Nalčik mieste saugumo pajėgos 
evakavo vaikus iš vienos pradinės 
mokyklos, nes ginkluoti kovotojai 
atakavo netoliese esančius jėgos ži
nybų pastatus. 

Evakuoti žmones iš mokyklos 
buvo nurodyta dėl to, kad jos pasta
tas yra prie 2-ojo Nalčiko milicijos 
skyriaus ir Rusijos VRM kovos su 
ekstremizmu ir terorizmu Siaurės 
Kaukaze centro, kurie buvo užpulti, 
sakė šis pareigūnas, nenorėjęs, kad 
būtų skelbiama jo pavardė. J i s pri
dūrė, kad abu šie pas ta ta i dega. 

Vienas l iudininkas sake , kad 
mate iš mokyklos bėgančius vaikus. 
Šie įvykiai priminė prieš metus įvy
kusią tragediją Beslan mokykloje. 

Savo ruožtu a g e n t ū r a ,,Reg-
num", remdamasi 5-tos Nalčik mo
kyklos mokytojais, pranešė , kad pas
tate vyko susišaudymas. 

Kitose Nalčik, kur i s yra maž
daug 150 km į vaka rus nuo Čečėni
jos sostines Grozno, mokyklose mo
kytojai neišleidžia vaikų iš mokyk
lų, nes gatvėse aidi šūviai. Išsigan
dusiems moksleivių t ėvams taip pat 
patariama kurį laiką likti namuose. 

E U R O P A 
_ 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vike-

Freiberga mano, kad sprendžiant 
sienos su Rusija sutarties klausimą 
šalis tebėra aklavietėje. Komentuo
dama Rusijos pareigūnų pasisaky
mus , esą Maskva nori atnaujinti de
rybas su Latvija ir Estija, jei šios pa
rodys iniciatyvą, prezidentė nurodė, 
kad padėtis nepagerėjo. ,,Kiek aš ži
nau , tokios pat nuomonės yra ir Už
sienio reikalų ministerija", — sakė 
ji . ,,Mes, kaip ir anksčiau, šia pras
me esame aklavietėje", — konstata
vo V. Vike-Freiberga. Maskva atsisa
kė pasirašyti sienos sutartį su Lat
vija, kai jos Vyriausybė nusprendė 
vienašališkai papildyti dokumentą 
deklaracija su nuorodomis į 1920 
metų Tartu taikos sutartį. 

LONDONAS 
Buvusiai Didžiosios Britanijos 

premjerei Margaret Thatcher ket
virtadienį suėjo 80 metų, o vakare 
jos jubiliejaus proga įvyko praban
gus pobūvis, kuriame dalyvavo ka
ralienė Elizabeth II ir ministras pir
mininkas Tony Blair. M. Thatcher 
šią dieną savo prašmatniuose na
muose centrinėje Londono dalyje 
pradėjo ramiais pusryčiais. Sergan
čios baronienės pokylis suteiks retą 
progą viešumoje išvysti politikos 
milžinę, kuri savo postą paliko 1990-
aisiais, po 11 metų trukusio pirmi
ninkavimo, dramatiškai pakeitusio 
Didžiąją Britaniją. Jos ilgalaikė pa
dėjėja Cynthia Crawford teigė: „Ji 
negali patikėti, kad jai sukako 80 
metų. Aš taip pat tuo netikiu. J i at
rodo visiškai nuostabiai. Tikiuosi, 
kad ir aš taip atrodysiu, kai man su
eis 80 metų". 

Irako gyventojams gali tekti pa
laukti apie dešimt metų, kol šalyje 
įsivyraus stabili demokratija, pa
reiškė Didžiosios Britanijos užsienio 
re ikalų sekretorius Jack Straw. 
Nors prieš šiitų ir kurdų vyriausybę 
nesiliauja ginkluota kova, nusine

šusi tūkstančius gyvybių, pasak J. 
Stravv, Irakas žengia keliu, vedančiu 
į demokratiją. „Žiūriu į Iraką opti
mistiškai, manau, kad po 5-10 metų 
pamatysime, kaip jis darosi stabi
lus", — sakė J. Stravv. „Jeigu paly
gintume, kaip kitomis sąlygomis for
muojasi valstybingumas — kaip po 
karo Europoje, po Sovietų Sąjungos 
griuvimo, galiausiai, dabar Afganis
tane kuriasi stabilios valstybės, to
kia perspektyva atrodo reali", — 
dėstė jis. 

BERLYNAS 
Naujojoje Vokietijos vyriausybė

je, kurią formuoja socialdemokratai 
ir konservatoriai, užsienio reikalų 
ministru dirbs kanclerio Gerhard 
Schroeder bendražygis, neturintis 
didelės darbo užsienio politikos sri
tyje patirties. Socialdemokratai nus
prendė užsienio reikalų ministru pa
skirti 49 metų Frank-Walter Stein-
meier, kuris nuo 1999 metų dirba G. 
Schroeder administracijos vadovu ir 
kuris nėra gerai žinomas nacionali
nės politikos arenoje. Naujajame mi
nistrų kabinete dirbs ir Peer Stein-
brueck, kurį socialdemokratai pa
skyrė finansų ministru. 58 metų P. 
Steinbrueck, dirbdamas ekonomikos 
ministru, finansų ministru ir dau
giausiai gyventojų turinčios Vokie
tijos žemes — Šiaurės Reino-Vestfa
lijos — premjeru, pelnė dalykiško 
pragmatiko ir reformų šalininko re
putaciją. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidento George W. Bush 

populiarumas nukrito iki žemiausio 
visų laikų lygio — jo veiklą palan
kiai vertina vos 39 procentai ameri
kiečių, rodo ,,NBC News" ir ,,Wall 
Street Journal" apklausos rezulta
tai. Rugsėjį paramą G. W. Bush buvo 
išreiškę 40 procentų apklaustųjų. 
Apklausos duomenimis, vos 28 pro
centai amerikiečių mano, kad šalis 
eina teisinga linkme. Pastaruoju 
metu G. W. Bush teko atremti dau
gybę politinių priekaištų — prade
dant kritika dėl valdžios elgesio šalį 
užgriuvus uraganui „Katrina", dėl 
sparčiai augančių naftos kainų ir 
baigiant nepasitenkinimu del buvu
sios prezidento advokates Harneta 
Miers paskyrimo į Aukščiausiojo 
teismo teisėjos postą. 

Nobelio literatūros premiją 
laimėjo dramaturgas H. Pinter 
Atkelta iš 1 psl. 

Savo jaunystes metais jis patyrė 
antisemitizmą ir tai, pasak jo, jam 
buvo svarbu nusprendžiant tapti 
dramaturgu. 

Jo pirmoji pjesė ,,The Room" pa
sirodė 1957 metais, o lemiamas kar
jeros lūžis įvyko su 1959-ųjų „The 
Caretaker". po kurio. 1964-aisiais. 
išėjo ,,The Homecoming". 

H. Pinter atiteks 10 mln. Švedi
jos kronų (3.7 mln. litų), auksinis 
medalis ir diplomas, kuriuos per 
Stokholme įvyksiančią oficialią cere
moniją jam įteiks Švedijos karalius 
Carl XVI Gustaf. Ceremonija įvyks 
gruodžio 10 dieną, kai minimos pre
mijų įsteigėjo Alfred Nobel mirties 
metinės. 

Pernai Nobelio literatūros pre
mija buvo paskirta austrų rašytojai 
Elfriede Jelinek. 

Vienas biografas H. Pinter, kuris 
atvirai reiškia savo nuomonę politi

kos klausimais, pavadino ..nuolati
niu įkyruoliu, keliančiu klausimus 
del pripažintų tiesų tiek gyvenime, 
tiek mene". 

„Mes atnešėme kankin imus , ka
setines bombas, nuskurdintąjį ura
ną, nesuskaičiuojamus atsi t ikt ines 
žmonių žūties atvejus, skurdą be: 
pažeminimą Irako žmonėms ir pava
dinome tai 'laisves ir demokratijos 
atnešimu į Artimuosius Rytus'", — 
sake jis kovo mėnesį. 

..Harold Pinter turi požiūrį į Va
karų pasaulį 2003 metais jis labai 
atvirai nepritarė karui Irake", — sa
ke prancūzų l i teratūros kr i t ikas Ra-
phaelle Rerolle, d i rbant is laikraščiui 
,,Le Monde". 

,,Jo pjesėse yra ir netiesiogiai 
reiškiamas politinis tur inys", — sa
ke R. Rerolle, kuris mano, kad No
belio laureatai renkami ,,vis radi
kaliau" ir kuris kaip pavyzdį nurodė 
italų dramaturgą Dario Fo. 

Krovn j caDemmas 
!a:vu visas oasau to sahs 

Kroviniu Gabenimas ?* * i ' .KfZ*-
ėktuvu i visas pasaulio sahs * 

". - ; Air Freight 
'Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas t visas pasaulio šalis 

M 

Kroviniu pervežimas 
visoje Ame'ikoje. 

IPacka Trucking 

Smulku siuntiniu siuntimas oei 
p- s*a*>~as i narnas Lietuvoje Latvijoje 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukraroje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 UI. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 UI. 1 800-775-73*3 
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NEGATYVIZMAS + NEGATV VIZMAS=? 
Sklaidant Lietuvos spaudą susi

daro įspūdis, kad žurnalistai siekia 
prikimšti visuomenę kuo kraupes
niais kr iminal in ių įvykių aprašy
mais. Pro padidinamąjį stiklą viešai 
tyrinėjamos kokios nors įžymybės 
apatinių drabužių dėmės. Jeigu ku
riam nors kolegai rašyti nusikaltimų 
ar žvaigždžių gyvenimo temomis yra 
negarbinga, ta i j is pasiryš gilesnėms 
intelektual inėms įžvalgoms, tačiau 
jas pateiks taip juodai, kad nebe
įmanoma juodžiau. 

Žinant tokią žiniasklaidos dar
bininkų nuosta tą , atrodo, belieka 
skai ty t i sporto įvykių apžvalgas. 
Įpusėjus Europos krepšinio čempio
nato batalijoms, viename Lietuvos 
dienraščių susiradau reportažą apie 
rungtynes. Ci ta ta iš šio reportažo: 
„Vokiško kumščio smūgis pusfinaly
je ta ip apsvaigino ispanus, kad jie 
lyg nesavi svyrinėjo po aikštę vakar 
Belgrade mače dėl Europos čem
pionų bronzos". Čia reportažo auto
rių galima suprasti: akivaizdu, kad 
žmogus dievina boksą, tad ir be

žiūrint krepšinį, jam norom nenorom 
akyse šmėkščioja ringo vaizdai. Bet 
štai dar viena citata iš to paties 
rašinio: „Nuo trečio kėlinio vidurio 
iki finalo sirenos prancūzai ispanus 
tiesiog sukramtė ir išspjovė". 

Bent kiek padoresnių žmonių 
draugijoje tokiu stiliumi kalbančius 
žmones dažnai vadina tiesiog „ko-
ročininkais" (nuo rusų kalbos žodžio 
„koroče", t.y „trumpai kalbant"). Tai 
nuolat treningus vilkintys vyrukai, 
spjaudantys saulėgrąžų lukštus, tu
rintys platų rusišką keiksmažodžių 
arsenalą, savo dėstomas mintis nuo
lat reziumuojantys žodeliu „koroče!" 
Brolius lietuvius, sugrįžtančius iš 
tolimųjų užsienių, oro uoste pasitin
ka su vodkos stikline, duonos rieke 
ir žiupsneliu druskos. Lietuviškos 
tradicijos įgauna naujų bruožų! 

Atrodytų, kam čia gilintis ar 
skambinti pavojaus varpais? Na, 
ats i randa vienas ki tas, „stipriau" 
pasakantis, tai ar didelė čia bėda. 
Pasvarstykime. Lietuvą šiuo metu 
tarsi gaubia negatyvizmo šydas. 

MALDOS ŽYGIS 
Rugsėjo 3 d. nuo Vilniaus Aušros 

Vartų Gailestingumo Motinos kop
lyčios pagal seną piligrimystės tradi
ciją surengtas maldos žygis į Trakų 
šventovę, p rašan t Lietuvos žmonių 
atsivertimo, tikėjimo, vilties ir mei
lės bei šeimų dvasinio atgimimo. 
Piligriminiam žygiui vadovavo Vei
viržėnų parapjios (Klaipėdos r.) 
emeri tas kun. Klemensas Puidokas. 
Žygio organizatoriai — įvairų pa
maldumą Švč. Mergelei Marijai puo
selėjantys maldininkai iš kelių Lie
tuvos vyskupijų: Vilniaus, Kauno. 
Telšių, Kretingos ir Šiaulių. Pilig
r iminiame žygyje dalyvavo apie 200 
žmonių, t a rp jų nemažai jaunimo ir 
šeimų. D a u g u m a piligrimų į šią 
kelionę išsiruošia ne pirmi metai. 
Tokio pobūdžio piligriminė kelionė 
organizuojama jau septintą kartą. 
Eidami piligrimai meldėsi rožinį ir 
giedojo giesmes. 

Lentvaryje maldininkus pasi
tiko klebonas Tadeuš Aleksandrovič. 

Kartu su parapijiečiais piligrimai 
pagerbė Lentvario bažnyčioje sau
gomą stebuklais garsėjantį Švč. 
Mergelės Marijos Nepaliaujamos 
Pagalbos paveikslą. Vakare maldi
ninkai pasiekė Trakus ir bažnyčioje 
meldėsi vienoje iš seniausių pili
grimystės vietų Lietuvoje, prie pir
mojo mūsų krašte stebuklais pa
garsėjusio Marijos Lietuvos Globėjos 
paveikslo, kuriam vainikuoti po
piežius Klemensas XI 1718 m. do
vanojo auksinę, brangakmeniais 
papuoštą karūną. Bažnyčioje visą 
naktį vyko Švč. Sakramento adoraci
ja, o anksti ryte piligrimams ir vi
siems susir inkusiems parapijie
čiams šv. Mišias aukojo Trakų baž
nyčios emeritas jubi l ia tas mons. 
Vytautas Pranciškus Rūkas, pa
moksle priminęs, kokia svarbi ir 
prasminga yra piligriminė kelionė 
kiekvienam krikščioniui. 

BŽ 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th SU 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581 -8654 

T1LE FLOORING 1NSTALLER 
Successfu! f l oo r ing company in 
vvestern suburbs is look ing for 

high iy experienced installers, w i t h 
a m i n i m u m of 10 yrs in ceramic, 
porcelain and stone. W o r k w i t h 

very best. Creat pay plūs full 
benef i ts. Muš t be Bi i ingual. 

Equal oppo r tun i t y empioyer . 

Please call Ken at 
630 327-8309. 

Įsijunk bet kurį TV kanalą — nuolat 
politikų debatai, akivaizdžiai ilius
t ruojantys elementarios diskusijų 
kultūros stoką. Radijo stotys vėlgi 
transliuoja politikų rietenas arba 
politologų komentarus tokių rietenų 
ypatumo klausimais. Eilinių žmonių 
pokalbiuose dažniausiai išgirsi žo
džius: „brangsta", „kyla kainos", 
„kaip susimokėti už šildymą" ir pan. 
Apie valdininkų savivalę, korupciją 
nėra ko ir kalbėti. Atrodo, meluoti į 
akis Lietuvoje tampa gyvenimo nor
ma. 

Atsivėrus Europos Sąjungos 
durims iš Lietuvos plūstelėjo emi
grantai . Antrasis pagal dydį Lie
tuvos miestas Kaunas ištuštėjęs. 
Vakarais centrinėje Laisvės alėjoje 
— tik vienas kitas praeivis. Uždaro
mos kavinės, parduotuvės — nebe-
išsilaiko, maža apyvarta. Jeigu par
duotuvėje paprašysite, tarkime, ledų 
porcijos, nenustebki te , jeigu par
davėja juos ne paslaugiai paduos, 
bet, geriausiu atveju, numes ant 
prekystalio. Autobusuose ir trolei
busuose vis dažniau gali išgirsti 
barnius. Koks nors vyrukas išgertą 
a laus butelį, užuot įmetęs į šiukšlių 
dėžę, su įniršiu trinktels į grindinį 
taip, kad pažirs šukės. 

Teisėsaugos institucijos nėra 
pajėgios užtikrinti žmonių saugumo. 
Lietuvoje socialinė įtampa yra pa
siekusi k raš tu t inę ribą. Neduok, 
Dieve, kad kas nors kyšteltų deg
tuką... 

Tokia padėtis Lietuvoje skatina 
įvairių judėjimų, tokių, kaip, pa

vyzdžiui, „Baltijos kelias", a ts i ra
dimą. Tačiau tos gražios iniciatyvos 
nejučia prigęsta. Sunku pasakyti , 
kas jas slopina. Matyt, žmonės, 
pajutę valdžios abejingumą, gelbstisi 
kaip kas išmano — emigruodami, 
nešdami kyšius suįžūlėjusiems val
dininkams, darbdaviams, mažaraš
čiams gydytojams. Priklausomai nuo 
situacijos, mokėjimo „suktis", fi
nansinių galimybių. Akivaizdu vie
na: tauta dūsta. Kur ir kaip ieškoti 
išeities? Galbūt pirmiausia kiek
vienam reiktų atlikti „inventorizaci
ją savyje": kas aš esu ir kuo galiu 
būti naudingas kitiems. Ir nebe-
maišyti jovalo — nuolatinėmis kal
bomis apie nusikaltimus, nesugyve
namus kaimynus, nesu tvarky tus 
šaligatvius, pamestą vyrą su šešiais 
vaikais ir 1.1. Nesakau — ats i 
sakykime šių temų visai. Bet jeigu 
atgavę nepriklausomybę dainavome 
— pabudome ir kelkimės — tai ir 
kelkimės pagaliau, nesivartę savo 
migyje kaip Vingių Jonas. Ir ieš
kokime aplinkui gėrio, grožio, tiesos, 
nesidrovėdami apie tai kalbėti. Čia 
būtų labai plati veiklos dirva žurna
listams: susivokti patiems ir paro
dyti žmonėms prasmingesnio gyve
nimo al ternatyvas. Neigti, kr i t i 
kuoti, griauti nėra labai sunku . 
Sudėtingiau — teigti, statyti, kur t i . 
Sudėtingiau, bet tada gyvenimas 
atrodo visai kitoje šviesoje. Vien dėl 
to verta gyventi. 

B i r u t ė J a n u l e v i č i ū t ė -
I v a š k e v i č i e n ė 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VciceMai: 7734*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer @ worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

s 
GREIT PARDUODA 

First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBĄ 

TILE FLOORING APPRENTICE/HELPER 
Successfui f looring 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 pius full benefits. 

Previous experience preffered but not 
necessary. Mušt be Biiingual. 
Equal opportunity empioyer. 

Please call Ken at 
630-327-8309. 

CLEANING PLANES O N O'HARE. 
FORVVOMEN A N D M E N 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 

$8 O N START. 
CALL HALINA (630) 2 8 6 - 7 3 9 8 

IŠNUOMOJA 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO - — . . 

EOUAt HOUSIHG 
L E N O E R 

W*3**l', 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 _ 
Stephen M. Oksas, President «**.*-*• 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

1-2 
VVoodridge 
mieg. naujai 

1 mieg.— 
2 mieg. — 
1 mėnuo 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
-$670-$710; 
-S770-S810. 
nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

PARDUODA 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

Siunč iame j kitas va ls t i jas . 
In fo rmac i ja t e l e f o n u 
847 845-3972 

http://worldnet.att.net
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Prisimenant 
VII Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynes 

Stuburo ir skausmo Kgos 

Birželio 30-liepos 4 d., jau sep
tintą kartą, susirinko lietuviai į savo 
tėvų žemę iš dvylikos valstybių 
parungtyniauti, užmegzti naujas pa
žintis. Lietuva — pati geriausia vie
ta žaidynėms, nes čia visuose kam
peliuose gyvas lietuviškas žodis, 
lietuviška atmintis. 

Apie 5,000 įvairaus amžiaus 
sportininkų rungtyniavo 28 sporto 
šakų varžybose. Žaidynes organiza
vo Kūno kultūros ir sporto departa
mentas, kuriam vadovavo gen. di
rektorius Vytas Nėnius. Milžinišką 
darbą atliko žaidynių organizavimo 
direktoratas, kurio vadovas — Algir
das Raslanas, taip pat atsakinga 
sekretorė Milda Laurutėnaitė ir kiti. 

Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių dalyviai ilga eisena žengė Gedi
mino prospektu į katedrą. Valsty
binę Lietuvos vėliavą nešė Miun
cheno olimpinis čempionas Vladas 
Česiūnas, o žaidynių vėliavą — gar
sūs Lietuvos sportininkai: Ana 
Ambrozienė, Antanas Bagdanavi-
čius, Vytautas Briedis, Lina Ka-
čiušytė ir Vida Vencienė. Vilniaus 
sportininkų namuose buvo surengta 
paroda „Jau septintąjį kartą", kur 
buvo eksponuojama visų Lietuvoje 
vykusių žaidynių pašto ženklai, 
vokai, medaliai, nuotraukos. 

Vilniaus naujoje, puikiai įreng
toje „Siemens" arenoje įvyko žaidy
nių atidarymas ir diskoteka, kurių 
ilgai neužmirš, ypač jaunieji spor
tininkai. Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, sveikin
damas sportininkus, sakė, kad žai
dynių dalyviai, gyvendami toli už 
Lietuvos ribų, išliko lietuviais, iš
saugojo lietuvišką sielą. Jis pažy
mėjo, kad Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės — tai tautinės vienybės ir 
stiprybės simbolis. 

Apsiribosiu vienos sporto šakos 
varžybų aprašymu, kadangi žaidžiau 
žaidynių stalo teniso varžybose. 

Tik nuvykusi į Vilnių, nuskubė
jau į seniai pažįs tamo trenerio 
Helmuto Lysino „Ping Pong" klubą. 
Šis klubas išsilaiko tik šio, atsidavu-
sio visa siela stalo tenisui, trenerio 
pastangomis. Klubas šiemet švenčia 
15 metų veiklos sukaktį. Gavusi 
naują raketę treniravausi, bet per 
t rumpą laiką ta ip ir nepavyko. 

atgauti „sportinę formą". Vykau į 
žaidynes su mintimi, kad svarbiau
sia dalyvauti. Beje, labai smagu bu
vo susitikti buvusius komandos 
draugus iš Panevėžio. Juk tiek metų 
buvo žaista kartu ir laimėta Pane
vėžio miesto „Žalgirio", o vėliau „Di-
namo" komandų varžybose. O mūsų 
Panevėžio šeštosios vidurinės mo
kyklos komanda buvo daugkartinė 
miesto čempionė. Tada mus trenira
vo žymus Lietuvos čempionas Vilius 
Variakojis (jau miręs) ir padėjėjas 
treneris Algis Jonėnas. 

Žaidynių stalo teniso varžybas 
atidarė Lietuvos stalo teniso asocia
cijos prezidentas Rimgaudas Balaiša 
ir linkėjo dalyviams pasiekti gerų 
sportinių rezultatų. Žaidynių vėlia
vą iškėlė 1938 m. pirmos tautinės 
olimpiados čempionė Julija Verbic-
kaitė-Urbšienė ir 1960 metų Euro
pos vicečempionas Rimas Paškevi
čius. Varžybas pravedė vyriausias 
teisėjas Vincas Pranckaitis, vyr. sek
retorius Romualdas Pranckaitis bei 
kiti teisėjai. 

Varžybose dalyvavo vyrai ir mo
terys devyniose amžiaus grupėse 
nuo 14 iki per 80 metų. Prie žaliųjų 
stalų rungtyniavo žaidėjai iš visos 
Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, o iš 
JAV dar žaidė ir Kostas Mačiulis. 
Gaila, kad neteko su juo susitikti ir 
pasisveikinti laimėjus čempiono me
dalį, senjorų grupėje. 

Žaidynių metu buvo pagerbtas 
visiems žinomas vienas iš „Litua-
nica" klubo Čikagoje įkūrėjų Riman
tas Dirvonis. Jis buvo apdovanotas 
sporto garbės komandoro ženklu „Už 
nuopelnus Lietuvos sportui". 

Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė 
prieštaringų nuomonių, kad žaidy
nėms išleidžiame daug lėšų ir jos 
pernelyg mėgėjiškos. Bet juk yra ir 
kita, nepiniginė šio renginio prasmė. 
Žaidynės Lietuvoje suvienija viso pa
saulio tautiečius! Jaunieji čia ieško 
savo šaknų, o vyresnieji — nurami
na širdies ilgesį, susitikdami gimi
nes, lankydami gimtines. Šios Pa
saulio lietuvių sporto žaidynės buvo 
labai sėkmingos. Žaidynių dalyviai 
išsivežė ilgesį savo tėvų žemei ir viltį 
po ketverių metų vėl sugrįžti į VIII 
sporto žaidynes. 

M i l d a Š a t i e n e 

: C \ A S V . P R „ \ S K : S M Z 
TERRI DALLAS PRUSSKS MC 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
ElkCrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIUMO - *— MIL/ l \Mo, M.U. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS V1ZINAS, M.DV S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos paga! susitarimą 

ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti 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 

Panevėžiečiai susitiko žaidynėse !š kai^ev Va'<:-'~',''~-')s Rutkauskas 
Janėnas, Povilas Baguzis 

!ens Algis 

Žaidynių stalo teniso varžybose. Iš kairės: vyr. varžybų teisėjas Vincas 
Franckaitis, žaidėja (iš Čikagos) Mi lda Šatienė, Stalo teniso asociacijos prez. 
Rimgaudas Balaiša. 

Panevėžio stalo teniso komandos draugės, susitikusios po žaidynių Iš kairės: 
Aldona Šiurkienė, Milda Šatienė, Irena Gabrišiūnienė. 

http://www.illinoispain.com
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Pjūties šventė 
Tėviškės parapijoje 

Tėviškės parapija Čikagoje, nuo 
pat jos įsisteigimo, puoselėja jos 
steigėjų iš tėvų žemės atsivežtas 
senąsias tradicijas, iš protėvių pa
veldėtas dvasines vertybes. Prieš 50 
su viršumi metų, steigiant šią para
piją, jos steigėjai parinko jai Tė
viškės pavadinimą, kad jos visoje 
veikloje liktų nepamirštamas tėvų 
žemės prisiminimas. Be to, nemažos 
įtakos daugelį metų turėjo iš Ma
žosios Lietuvos arba Klaipėdos kraš
to kilę parapijiečiai, įnešdami į para
pijos veiklą kar tu ir tautinį atspalvį, 
l ietuviškai taut inį susipratimą. 
Todėl net šiandien bažnytiniai minė
jimai rengiami prisilaikant Mažosios 
Lietuvos parapijose turėtų tradicijų. 
Viena iš jų — Pjūties šventė. 

Senaisiais laikais po rugia
pjūtės, po bulviakasio, daržuose nu
rinkus dar užsilikusias paskutines 
daržoves, Mažosios Lietuvos ūki
ninkas vykdavo spalio pirmąjį sek
madienį su visa šeima į bažnyčią, 
padėkoti Viešpačiui Dievui, visų gė
rybių davėjui, už gautąjį derlių. 
Rudens gėlėmis išpuoštoje bažnyčio
je jie su giliu įsijautimu ir dėkingu
mu Dievui giedojo, be visų kitų 
giesmių, Strauss ir Torney (1809— 
1899) sukur tą gjesmę: „Ką davė 
Dievas malonus , j au suvalėme į 
namus, pastogėn rūpestingai. Malo
nės brangiu šiuo metu, širdie, krauk 
turtų pastovių ir sielai nemirtingai". 

Tad dar ir šiandien Tėviškės 
vardu pasivadinusioje parapijoje, 
prisilaikydami senosios tradicijos, 
susirinkę parapijiečiai į jų protėvių 
ir tėvų įsteigtą Tėviškės parapijos 
bažnyčią, dėkojo Dievui už visus 
maisto produktus, kuriais jie kas
dien maitinasi. 

Kun. Jonui Liorenčui išvykus su 
šeima atostogų, jį pavadavo kun. d. 
Erika Dilytė-Brooks, pasakydama 
giliomis mintimis pagrįstą pamok
slą. Šv. Rašto ska i t in ius ska i tė 
Astr ida Pauper i enė . Parapij iečių 
bendrai giedamoms giesmėms var
gonais pritarė Arūnas Kaminskas . 

O kad padengus stalus ir pa
ruošus maistą sekmadienį numaty
tiems pietums, j au išvakarėse nema
žai pasidarbavo Gerda Gružienė, 
Ilzė Pėteraitienė, Zelma Noreikienė, 
Marta Paulikait ienė, Astrida Pau
perienė ir Edita Kupreišienė. Mote
rų draugijos pirmininkės Idos Jo-
nušaitienės rūpesčiu ir Zelmos No-
reikienės n e p a p r a s t u s u m a n u m u 
paruošti pietūs susi laukė vėliau iš 
valgytojų nepaprasto pagyrimo. 

Šių pietų m e t u parapijiečiai 
buvo prašomi pasisakyti , kurį ku
nigą jie norėtų pasikviesti tolimes
niam jų dvasiniam aptarnavimui , 
kai kun. Jonas Liorenčas užbaigia 
pagal sutartį savo tarnybą Čikagoje 
ir grįžta su šeima atgal į Lietuvą. 
Parapijiečiai turėjo apsispręsti pra
vestu slaptu balsavimu, už kokį kan
didatą jie balsuoja. Į Tėviškės para
pijos klebono pareigas kandidatavo 
kun. Saulius Robertas Juozaitis iš 
Kauno ir kun. Liudas Miliauskas iš 
Šilutės. Kurį kandidatą Tėviškės pa
rapija pasirinks jos kunigu, galu
tinio sprendimo dar nebuvo, nesu
laukus dar paties kandidato atsaky
mo, nes jis dar Lietuvoje. Iki vieno ar 
kito kandidato galutinio atsakymo, 
Tėviškės parapija dvasiniai ir toliau 
p a t a r n a u s kun . d. Er ika Dilytė-
Brooks. 

Val ter i s B e n d i k a s 

:C i _ i . -.: K.1 

\K e n e D.r_ 
'elfas 3uchas, 
:a-3s Songaila 
c::^čio nuotr. 
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ŠOKIŲ TRUPĖS 
„RETRO" PASIRODYMĄ 

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

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

Koncertą organizuoja dienraštis „Draugas". 
Bilietai parduodami „Seklyčioje" i r „ D r a u g o " administracijoje. 

„Poetinis Druskininku ruduo 
apdainuos žemės stichiją 

5 > * 

Pasaulyje vyksta daug dalykų, 
kurių žmogus negali kontroliuoti. 
Vienas tokių — gamtos stichijos. Gai 
neseniai praūžę uraganai , o gal 
apskri tai egzistuojančios nevaldo
mos gamtos galios paskatino 
Lietuvos meno pasaulio žmones šių 
metų l i tera tūros festivalį skirti 
pasaulio stichijoms. Šešioliktą kartą 
rengiamas tarptaut inis literatūros 
festivalis „Poetinis Druskininkų 

ruduo", kaip t ik ir užbaigs keturių 
festivalių ciklą, skirtą šiai temai. 

Spalio 12-17 dienomis Vilniuje ir 
Druskininkuose į poezijos skaity
mus, diskusijas, t ea t ro spektaklį , 
improvizuotą misteri ją ir k i tus 
renginius tur in t i s tradicinis festi
valis š įkart y r a sk i r tas žemei. 
Festivalis jau prasidėjo. Jį pradėjo 
trys amerikiečių poetės - Patricia 
Goodrich, Rebecca Seiferle ir J 

\ uo t rauko ;e dail ininke Nelė Zirnite ir Kornelijus Jazbutis Čiur l ionio galeri joe 
parodos at idarymo metu. Laimos Apanavicienės nuotrauka 

Toddo — poezijos skaitymais Ame
rikos centre Vilniuje. 

Kasdien vyksta renginiai. Ra
šytojų klube vyko susitikimas su 
vokiečių rašytoju Marcei Beyel, o 
Menų spaustuvės salėje festivalio 
proga rodomas Birutės Marcin
kevičiūtės monospektaklis ,,Poetė" 
Salomėjos Nėries dienoraščių ir 
poezijos motyvais. 

Šio rudens festivalyje bus įtei
kiama tradicinė Jotvingių premija, 
vyks du poezijos vakarai, festivalio 
tema: skirta diskusija „Poezija ir 
-tebijos: žemė", per metus išėjusių 
Knygų pristatymas, kameriniai ir 
naktiniai skaitymai, užsienio svečių 
kūrybos skaitymai Vilniuje. 

..Dainavos" centro pirtyje Drus
kininkuose bus vaidinama misterija 
„Ugnies, vandens, oro ir žemės gin
čas". Vėliau bus atidaroma poeto 
Dainiaus Gintalo fotografijų paroda 
r nristatoma nauja Lauros Sintijos 

I•'» rmauska i tės prozos ir pjesių 
kr.yea ..Artumo jausmas". 

Festivalyje taip pat numatomi 
trys anoniminiai konkursai, kurių 
tema skiriama žemei. 

„Poetinio Druskininkų rudens" 
festivalio programą spalio 17 dieną 
užbaigs neformalūs poezijos skaity
mai Užupio kavinėje. 

Parengė V.S. 

KORNELIJUS JAZBUTIS 

K r e g ž d ė s 

Norėjau dar kartą per Bartuvą 
perplaukti ant seno Bėrio 

Ir paglostyti savo šuniuką Margį 
Bet Čikagos dangoraižiai užstojo 

dangų 
Ir didžiulio Amerikos erelio 

sparnai saulę. 

Kažkur kažkaip gyvenimas eina 
Ir aš seku jo pėdsakus 
Sniegas susimaišo su pelenais 
Užpustydamas viską. 

Vaiku būdamas 
Laukiau kada užaugsiu 
Užaugęs grįžau į vaikystę 
Ir nepastebėjau kai laikas 

pralenkė mane. 

Dūmai rūko iš krematorijaus 
Paskutinis žydas šaukė „gwalt" 
Bombos palengva krito ant 

Berlyno 
Ir kregždės tą pavasarį baisiai 

greitai skraidė. 

Specialiai „Poetiniam Druski
ninkų rudeniui", vykusiam 2002 m. 
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R. Javtokas — medikų akiratyje 
Žinomas krepšininkas Robertas 

Javtokas — medikų akiratyje. Spor
tininkui sutriko širdies veikla bei 
pastebėti ritmo permušimai. „Lie
tuvos ryto" komandos gydytojas 
Audrius Gocentas patvirtino, kad 
krepšininką šiuo metu stebi me
dikai, ir j am dėl širdies veiklos 
atliekami tyrimai. 

„Kas konkrečiai yra, negaliu 

pasakyti. Šiuo metu esu ne Lietu
voje. R. Javtoku rūpinas i Santa-
riškių medikai . Tikiuosi, kad po 
kelių dienų turės ime konkrečius 
atsakymus", — sakė A. Gocentas. 

25 metų R. Javtokas blogai pasi
juto po neseniai vykusio Europos 
krepšinio čempionato. Tačiau kas 
konkrečiai nutiko, komandos gydy
tojas atskleisti nepanoro. ELTA 

Š. Jas ikevič ius taikosi 
prie naujo va idmens 

29-erių debiutuodamas NBA, 
Šarūnas Jasikevičius teigia jau 
įpratęs prie nuolat jį lydinčių pokš
tų. „Mane pašiepia dėl visko - ir dėl 
to, kad esu senis, ir dėl to, kad esu 
naujokas. Man tenka geriausia, kas 
priklauso šiems pasauliams", — 
šypsosi Indiana „Pacers" marškinė
lius apsivilkęs lietuvis. 

Po septynerių metų Europoje, 
šiemet jis pagaliau debiutuos stip
riausioje krepšinio lygoje ir išpildys 
savo svajonę. S. Jasikevičius teigia 
esą pasirengęs prisiimt kitokį vaid
menį, nei Europoje. 

„Be abejo, norėčiau šioje koman
doje vaidinti tam tikrą vaidmenį, 
tačiau man svarbiausia, kad 'Pacers' 
laimėtų. Nesupraskite manęs klai
dingai. Aš noriu žaisti ir noriu žaisti 
daug. Tačiau iki sezono pradžios liko 
mėnuo ir dabar tur ime kur kas 
svarbesnių reikalų, nei rūpintis as
meniniu vaidmeniu komandoje. Ma
nau, kad jei atvyksti geros formos, 
pasirūpinęs savo kūnu, tada kiti 
reikalai išsispręs savaime", — teigia 
triskart Eurolygos čempionas. 

S. Jasikevičius oficialiose „Pa
cers" treniruotėse dalyvauja jau be
veik savaitę — nuo spalio 4-osios. 
Prieš tai dvi savaites jis, Jermaine 
O'Neal kvietimu, dalyvavo ir neofi
cialiose treniruotėse. 

Nors 192 cm ūgio krepšininko 
gynyba kelia rūpesčių, „Pacers" 
treneriams jo sugebėjimai puolime 
atsveria visus t rūkumus. 

„Jis patyręs, turi taiklią rauką 
ir labai t inka prie to žaidimo mode
lio, kurį planuojame naudoti , - sako 
„Pacers" treneris Riek Carlisle. — 
Esame įsitikinę, kad j am neprireiks 
daug laiko prisitaikyti. J i s jau yra 
žaidęs prieš NBA žaidėjus olimpia
dose, rungtyniavęs Maryland uni
versitete. Todėl pirmieji meta i NBA 
jam neturėtų būti ypat ingai sun
kūs". 

„Pacers" vadovai nesitiki, kad S. 
Jasikevičiaus s ta t is t iką puoš įs
pūdingi skaičiai. Trys Eurolygos 
čempiono titulai įrodo, kad Šarūno 
žaidimo vien skaičiais vert int i ne
įmanoma. 

„Aš ne tas , kuris mes daug me
timų, — supranta S. Jasikevičius. — 
Kai kuriose rungtynėse gal ir teks 
tai daryti, tačiau aš ne tas , kuris 
daug mėtytų į krepšį. Man žymiai 
labiau patinka į traukti komandos 
draugus į žaidimą ir užtikrinti , kad 
komandos mechanizmas veiktų be 
priekaištų". 

Europoje buvęs žvaigžde, JAV jis 
turi taikytis prie naujo vaidmens — 
tiek treniruotėse, tiek rungtynėse 
įrodinėti treneriams bei komandos 
draugams, ko yra vertas. Šarūnas 
supranta, kas jo laukia. 

..Žinau, kad manęs laukia kitoks 
vaidmuo ir esu pasirengęs jį priimti, 
— tikina S. Jasikevičius. — Kaip aš 
susitvarkysiu? Pamatysime, tačiau 
galiu patvir t int i , kad stengsiuos, 
kiek tik galėsiu". BNS 

Britės apie futbolą i šmano 
daugiau už vyrus 

Jei nesuprantate nuošalės tai
sykles, neprašykite paaiškinti vyro 
— klauskite moters. 

Didžiosios Britanijos moterys 
pagal šio žaidimo išmanymą žengia 
priekyje, palikdamos vyrus antroje 
vietoje, rodo vienos apklausos rezul
tatai. 

Per tyrimą buvo nustatyta, kad 
nuošalės taisyklę — vieną sunkiau
siai suprantamų futbolo taisyklių, — 
teisingai gali paaiškinti 59 proc. 
moterų ir tik 55 proc. vyrų. 

65 proc. moterų taip pat žinojo 
tikrąsias teisėjo asistento pareigas. 
Tuo tarpu 40 proc. vyrų juos painiojo 

su šoniniais teisėjais. 
„Niekada nesupratau diskusijų 

apie tai, ar moterys supranta , ką 
apie futbolą kalba vyrai, nes vaikys
tėje būtent mama man paaiškino, 
kas yra nuošalė", — teigė televizijos 
„Sky" sporto naujienų pranešėja 
Heien Chamberlain. 

Tačiau vyrai išsiveržia toli į 
priekį, kai reikia išvardyti futbolo 
komandų aprangos spalvas. Dau
giau kaip 80 proc. vyrų ir tik 33 proc. 
moterų galėjo teisingai pasakyt i , 
kokią aprangą dėvi visų 20-ies 
,,Premier" lygos komandų žaidėjai. 

ELTA 

Belgas iškosėjo varžtą 
Prieš ketverius metus krisda

mas nuo kopėčių Etienne Verhees 
susilaužė keturis stuburo slankste
lius, ir gydytojai į jo kaklą įdėjo me
talinę plokštelę, kad lūžis greičiau 
gytų: 

Šią savaitę belgas iškosėjo vieną 
iš keturių varžtų, kuriais buvo pri
sukta toji plokštelė. 

„Praeitą savaitę smarkiai per
šalau,— pasakojo E. Verhees dienraš

čiui „Gazet Van Antvverpen", — 
Prieš kelias dienas užėjo smarkus 
kosulio priepuolis. Ir staiga pajutau 
kažką burnoje. Tai buvo varžtas". 

Vienas iš gydytojų, dalyvavusių 
operacijoje, sake laikraščiui , kad 
varžtas galėjo pajudėti dėl infekcijos, 
patekusios į paciento organizmą po 
antrosios operacijos, del kurios jo 
kaklas patino. 

Routers-ELTA 

PUSĖS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

TADAS KĘSTUTIS RŪTA 
Mirė 2005 m. gegužės 2 d. 
Laikas bėga, o gyvi prisiminimai lieka... Atrodo taip neseniai 

Tado K. Rūtos ba l sas skambėjo Jėzuitų koplyčioje ir Šervudo 
konservatorijos salėje, akompanuojant Manigirdui Motiekaičiui. 

Žemės kelionė baigėsi... liko šilti prisiminimai apie a.a. Ta
dą, mylėjusį Tėvynę Lietuvą, žmones, šeimą ir ar t imuosius bei 
paž įs tamus . Dalį laiko skyrė klasikinėms dainoms. 

Tegul būna j a m lengva Čikagos žemelė, tegul ilsisi ka r tu su 
tėveliais. 

Už a.a. Tado Kęstučio sielą šv. Mišios bus aukojamos Brigh-
ton Parko bažnyčioje sekmadienį, spalio 30 d. 10 v.r. Maloniai 
p rašome visus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti Tadą K. Rūtą. 

Liūdi š e ima 

Ilgamečiui valdybos nariui 

A t A 
KAZIMIERUI MALDĖNUI 

mirus, užjaučiame jo žmoną GENOVAITĘ, sūnų 
KĘSTUTĮ, dukrą RAMUNĘ, su šeimomis ir kartu 
liūdime. 

Marąuette Park lietuvių 
namų savininkų draugija 

Gina liturgijos reformą 
Rugsėjo 4 d. pasirodė popiežiaus 

ceremoniaro arkivyskupo Piero Ma
rini Vatikano leidykloje „Libreria Edit-
rice Vaticana" išleista knyga „Litur-
gia e Bellezza" su lotyniška paan
t raš te „Nobilis pulchritudo". Nuo 
1987 m. einantis popiežiaus ceremo
niaro pareigas arkivyskupas Piero 
Marini savo veikale ryžtingai gina 
Vatikano II Susirinkimo liturgijos 
reformą. Autorius patikina, kad sa
vo darbe jis nuolat vadovavosi Vati
kano II Susirinkimo dokumentu „Sac-
rosanetum Consilium". Savo veikale 
arkivyskupas P. Marini aptaria po-

susirinkiminę liturgijos raidą, taip 
pat savo kaip popiežiaus vyriausiojo 
ceremoniaro darbą. Jis pabrėžė, jog 
Susirinkimo tėvų darbas ir liturgijos 
reformos įgyvendinimas ,,buvo 
įkvėptas Šventosios Dvasios". Pasak 
jo, Šventoji Dvasia, įkvėpusi litur
ginį sąjūdį, Susirinkimo tėvus ir li
turgijos reformos įgyvendinimą, taip 
pat šiandien veikia Bažnyčioje. 

Arkivyskupui P. Marini vadovau
jant buvo organizuota popiežiaus Jo
no Pauliaus II laidotuvių ir popie
žiaus Benedikto XVI ingreso liturgi
ja BŽ 

Paaiškėjo realiausias kandidatas 
į Bond vaidmenį 

Naujo filmo apie James Bond 
kūrėjai slepia vyro, kuris įkūnys 
agentą 007, pavardę, tačiau antra
dienį paaiškėjo naujas favoritas — 
britų aktorius Daniel Craig. 

Likus vos kelioms dienoms iki 
oficialaus paskelbimo, dienraštis 
„The Daily Mail" D. Craig įvardijo 
kaip pirmąjį „šviesiaplaukį Bond". 
Laikraščio teigimu, šis aktorius 
dalyvavo bandymuose vilkėdamas 
smokingą ir sulaukė labai gerų įver
tinimų. 

Didžiosios Britanijos lažybų tar
p in inkas William Hill netgi nu
t raukė lažybas dėl agento vaidmens, 
kai žmonės po šio pranešimo puolė 
statyti už D. Craig. 

W. Hill į lažybas buvo įtraukęs 
ne mažiau kaip 39 aktorius, pre
tenduojančius į šį vaidmenį, tačiau 
pastarosiomis savaitėmis žinias-
klaidoje buvo paskelbti bent keli 
„laimėtojai", o spaudą ir Bond skir
tus tinklalapius tiesiog užplūdo 
gandai. 

JAV bilietų pardavimo tinkla-
lapyje „Fandango.com" D. Craig ga
limybes atlikti legendinio agento 
vaidmenį gerbėjai įvertino tik vienu 

procentu. Šio tinklalapio sudary
tame kandidatų sąraše pirmauja 
„Transporter 2" žvaigždė, br i tas 
Jason Statham, surinkęs 33 proc. 
balsų. 

Tarp paskutinio Bond atlikėjo 
Pierce Brosnan įpėdinių buvo mini
mi dešimtys aktorių, įskaitant britus 
Clive Owen ir Jude Law, australą 
Hugh Jackman bei kroatą Goran 
Visnič. 

D. Craig agentas Londone at
sisakė ką nors pakomentuoti, o „So
ny Pictures Entertainment", tu
rinčios išleisti šį filmą, ats tovas 
spaudai pareiškė, kad kino studija 
gandų nekomentuoja. 

Nuo tada, kai daugiau kaip prieš 
40 metų pasirodė pirmasis filmas 
„Dr. No", kuriame leidimą žudyti 
turinčio agento vaidmenį atliko ško
tas Sean Connery, Bond smokingą 
vilkėjo tik penki aktoriai. 

Hollyvvood prodiuseriai ir reži
sieriai, išmanantys kandidatų at
ranką tokiems veiksmo filmų hero
jams kaip Bond, teigia, kad veikiau
siai šis vaidmuo bus patikėtas paly
ginti nežinomam aktoriui. 

Reu te r s -BNS 

http://�Fandango.com
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ČIKA GOJĘ LR APYLĖ N K i 

• J a u šį savaitgal į , spalio 16 d., 
4 v.p.p. „Paradise" pokylių salėje, 
9220 S. Harlem Ave., Bridgevievv, 
IL, vyks pramoginis , kasmetinis, 
nepakar to jamas , įsimintinas ren
ginys - „Draugo" metinis pokylis. 
Meninę programą atliks ,,Retro" 
šokių grupė, sužavėjusi šimtus žiū
rovų. Visus kviečiame ir laukiame! 

• L a p k r i č i o 13 d., sekmadienį , 
12:30 v.p.p. PLC įvyks madų paroda 
,,Rudens simfonija". Pietus ruošia 
Aldona Soliūnienė. Bilietus užsi
sakyti galima pas Žibutę, tel. 630-
257-0153, arba Elzytę, tel. 630-257-
8617. 

• P r e l a t a s Edmundas Putr imas , 
Lietuvos vyskupų konferencijos dele
gatas išeivijos sielovadai, atvyksta į 
Amerikos Lietuvių Kongresą. T a 
proga jis aukos šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą sekmadienį, spalio 23 d., 
10:30 v.r., Marąuette Park Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 

• Labdaros organizacija Lithua-
nian Mercy Lift šiais metais švenčia 
15 metų jubiliejų ir organizuoja iš
kilmingą pokylį Morton Arboretum, 
Lisle, IL, lankytojų salėje, lapkričio 
12 d. Visas pelnas bus skirtas Lie
tuvoje diabetu sergantiems vaikams. 
Pokylio metu veiks tylusis aukcio
nas. Aukcionui savo kūrybinius dar
bus aukojo šie dailininkai: Nijolė 
Banienė, dr. Audrius Plioplys, Mag
dalena Stankūnienė, Giedrė Zum-
bakienė ir dr. Jonas Valaitis a.a. 
žmonos dai l ininkės Jonės Pal ta-
rokaitės-Valaitienės studijų laikais 
tapytą paveikslą. Bilietus galima" 
užsisakyti skambinant Laimai Jur -
kūnienei, tel . 847-636-7797 a rba 
708-354-4835. 

• L i e t u v i ų o p e r a dėkoja v i s iems 
grąžinusiems loterijos bilietėlių 
šakneles, o taip pat taria ačiū už 
pridedamas aukas . Vajaus pokylio 
rengėjas, valdybos vicepirmininkas 
Jurgis Vidžiūnas su dėkingumu 
mini, kad jau yra sulaukęs „Pilėnų" 
operai paremti ir stambesnių auko
tojų: dr. Jonas Adomavičius atsiuntė 
1,000 dol., J an ina Marks - 500 dol., 
dr. Kostas Jablonskis - 200 dol. 
Operą parėmė ir daugelis kitų dos
nių rėmėjų. Visų aukotojų pavar
dės bus surašytos operos sukaktu
viniame leidinyje. Pokylio klausi
mais ir dėl rezervacijų prašome 
kreiptis į Jurgį Vidžiūną, tel. 773-
767-5609. 

• S p a l i o 20 d., šeštadienį, 7 v.v. 
Brighton Park parapijos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) vyks „Hallovveen" 
pokylis. Geriausios kaukės bus -ap
dovanojamos, vyks žaidimai vai
kams, loterija, bus karštas maistas, 
skambės naujausia lietuviška muzi
ka. Vaikams įėjimas nemokamas. 
Visi laukiami ir kviečiami. Rengia 
Brighton Park parapijos choras. 

• S a u s i o 14-19 d. Amerikos lietu
vių gydytojų sąjunga (ALGS) organi
zuoja tradicinį seminarą, ir kartu su 
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auk
lėjimo sporto sąjunga (SALFASS) 
kviečia visus į garsų žiemos kurortą 
Telluride Colorado valstijoje. Slidi
nėsime, varžysimės, bendrausime lau
kiniame vakarų miestelyje Rocky kal
nuose. Sausio 16 d. - Martin Luther 
Kings Day - mokiniams bus laisva die
na; sausio 17 d. numatomos kalnų 
slidinėjimo varžybos; sausio 18 d. 
uždarymo vakaras. Kviečiame visus 
dalyvauti šiame renginyje. Kelionės 
klausimais kreipkitės į „Jurgi ta 
Travel" agentūrą, tel. 773-582-8882, 
arba rašykite: Jurgita@earthlink.net. 

• M u z i k ė Rūta Mičiulienė, kartu 
su choreografe Sandra Krumhosn, 
kuri turi choreografės darbo patirtį 
Lietuvoje, steigia vaikų šokių teatrą. 
Kviečiami vaikai ir jaunuoliai, nuo 4 
iki 15 metų, dalyvauti teatro veiklo
je. Ši trupė jau dirba nuo rugsėjo 
mėnesio pradžios, tačiau dar galima 
užsiregistruoti ir pradėti lankyti. 
Vaikų teatras atliks miuziklo tipo 
teatralizuotus šokius, jungs įvairių 
tipų šokius į vieną visumą. Teatras 
išsiskirs tuo, kad derins judesių 
plastiškumą ir dainavimą. Jau tu
rime kalėdinę programą, paruoštą 
kalėdiniam koncertui. Iš patirties 
Lietuvoje žinome, kad tokio pobū
džio teatrą labai mėgsta vaikai. 
Repeticijos vyksta Witkovski centre, 
Lemont. Dėl informacijos prašome 
kreiptis telefonu 312-804-5012, arba 
312-952-0669. 

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

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

Jonas V. Paronis, Darien, IL, atnaujindamas „Draugo" prenu
meratą, atsiuntė ir 50 dol. auką. Labai dėkui. 

Birutė ir Algirdas Jakšč ia i iš Yorkville, IL, grąžino laimėjimų j 
bilietėlių šakneles ir pridėjo dosnią 100 dol. auką „Draugo" leidybos 
paramai. Reiškiame jiems nuoširdžią padėką. 

Rita Venclovienė, gyv. Lemont, IL, grąžino „Draugo" laimėjimų 
bilietėlių šakneles ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Širdingai dėkojame. 

I. Kuras iš Palos Heights , IL, grąžindama „Draugo" laimėjimų 
bilietėlių šakneles, pridėjo 55 dol. auką. Labai ačiū. 

Dr. V y t a u t a s V. Urba, gyv. Schererville, IN. apdovanojo ..Drau
gą" 100 dol. auka. Esame labai dėkingi! 

Antanas Bajerčius iš Miami Beach, FL, ne tik grąžino „Draugo" 
laimėjimų bilietėlių šakneles, pridedamas 70 dol. auką, bet atsiuntė 
kartu ir papildomą, tikrai dosnią ir labai reikalingą — 900 dol. auką. Už 
šio mūsų skaitytojo dosnumą labai nuoširdžiai dėkojame! 

mailto:Jurgita@earthlink.net


DR. MlNDAUL.Ab v v G A N I A i , 
oftalmologas, 

tinklainės specialistas, 
grįžęs iš antros labdaringos 
kelionės po Nigeriją sutiko 
pasidalinti savo įspūdžiais 

„Saulutės" „Atviro žodžio" 
forume sekmadieni spalio 22 d., 

po r s» ,; s Pasaulio 
l ic i jv ių cent'o a:-::Z:CS:Ci ia^ei 

.aKarlnėle p^se.e. 

| pranešimą 
„Spalvingi nuotykiai 

tamsioje 
Afrikoje - Nigerijoje" 
visus maloniai kviečia 

„Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos 

būrelis. 

Nuotraukose dr. Mindaugas Vygantas Nigerijoje. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

DONATAS PECIURA PRISTATO 
IR RODO LIETUVIŲ MENINĮ FILMĄ 

„FAKTAS" 
Sekmadienį, spalio 23 d., 2 vai. 

po pietų, kviečiame Jus ir Jūsų šei
mą pažiūrėti lietuvių meninį filmą 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Filmą pristatys žinomas kino opera
torius bei fotografas, Lietuvos Vals
tybinės premijos laureatas, Lietuvos 
nusipelnęs meno veikėjas Donatas 
Pečiūra. 

Filmas ;,Faktas" dokumentiškai 
t iksliai atgaivina vieną tragiškų 
Antrojo pasaulinio karo epizodų: 
1944 metų liepos 3 dieną fašistai 
sudegino gyvus Pirčiupio kaimo 

KUNIGO ALFONSO LiPNIUNO 
100 metu gimimo ir 

60 metu mirties minėjimas 
[vyks 2005 m. spalio 30 d., 

sekmadienį, 3 v.p.p. 
Čiurlionio galerijoje, 

jaunimo centre. 

Prisiminsime šio lietuvybės 
ir žmoniškumo šviesos skleidėjo 
ir kandidato j šventuosius gyve
nimą. 

Rengia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

gyventojus — senius, moter is , 
vaikus. Režisierius: Almantas Grike-
vičius. Scenarijaus autorius: Vytau
tas Žalakevičius. Operatorius: Dona
tas Pečiūra. Vaidino: Algimantas 
Masiulis, Irena Leonavičiūtė, Sau
lius Balandis, Donatas Banionis , 
Leonid Obolenskij, Jelena Solovej, 
Aleksandr Kaidanovskij, Doloresa 
Kazragytė, Vaiva Mainelytė, Regi
mantas Adomaitis, Valentinas Ma
salskis, Laimonas Noreika, Eugenija 
Pleškytė. 

1981 m. filmas „Faktas" (pava
dinimu „Nulinė kraujo grupė") daly
vavo konkursinėje Kanų kino festi
valio programoje. Siame filme vaidi
nusi aktorė Jelena Solovej pelnė 
žiuri prizą už antraplanį moters 
vaidmenį. 

Donatas Pečiūra 1960 m. baigė 
Kinematografuos institutą Maskvoje 
ir nuo to laiko Lietuvos kino studijo
je bei televizijoje nufilmavo 22 fil
mus: „Kai aš mažas buvau" (1968), 
„Maža išpažintis" (1972), „Sadūto 
tūto" (1974), „Sodybų tuštėj imo 
metas" (1976), „Velnio sėkla" (1979), 
„Faktas (1980), „Atsiprašau" (1982), 
„Jo žmonos išpažintis" (1983), „Vil
kolakio pėdsakai" (1986), „Savait
galis pragare" (1988) ir kt. 

Filmą rodysime nemokamai 
nauja DVD aparatūra . 

Atvykite į muziejų anksčiau ir 
apžiūrėkite ekspozicijas. 

Muziejus atidarytas kasdien nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 

Muziejaus adresas : 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga. 

Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500, Undinė Uogintaitė. 

Skelbimas 

A m e r i k o s l i e t u v i ų rad i jas , 
vad. Anatolijus S iu tas — 

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

Tel. 773-847-4903, ad resas 4459 
S. Francisco, Chicago. IL 60632. 

.... 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 


