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Nesi rūp indami mokslu galime tap t i antraei le valstybe 

%^S^**ę»~; 

Eugenijus Butkus 

Vilnius , spalio 20 d. (ELTA) — 
Valstybes pas i r inkta Europos Sąjun
gos (ES) lėšų panaudojimo strategi
jos kryptis nea t i t inka žinių visuo
menės kūr imo koncepcijos, teigia 

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Lietuvos akademinės bendruomenės 
atstovai. 

Ketvirtadienį Seime buvo pa
reikštas nuogąstavimas, jog nepasi
keitus 2007-2013 metų struktūrinių 

fondų panaudojimo tendencijoms, 
Lietuvos studijų, mokslo ir inovacijų 
sistema gali nebeužtikrinti šalies vi
suomenės pažangos bei jos ūkio kon
kurencingumo. 

„Didžioji dalis lėšų keliauja tai 
pačiai kelių, aplinkos infrastruktū
rai. Kitaip sakant, būsime tranzito 
valstybė. Valstybė, kurioje bus geri 
keliai, bus sutvarkyta turistams ap
linka", — sakė Seimo narys, buvęs 
švietimo ir mokslo ministras social
liberalas Algirdas Monkevičius. 

Jo teigimu, 2004-2006 metų lėšų 
skyrimo etape 18 proc. lėšų buvo nu
matyta skirti žmogiškųjų išteklių 
plėtrai, o 2007-2013 metais numaty
ta tik 16 proc. Tai, anot A. Monkevi
čiaus, yra pavojus, su kuriuo negali
ma taikstytis. 

Socialliberalas pabrėžė, jog Ai
rija iš pradžių tam skyrė 33 proc, o 
Lietuva su 18 proc. buvo paskutinio
ji tarp Baltijos valstybių. Turėdami 
tokius duomenis, anot parlamenta
ro, ryškaus posūkio žinių visuome-

P r e m j e r a s g r a s i n a ats isatydinsiąs 
Viln ius , spalio 20 d. BNS) — 

Premjeras Algirdas Brazauskas savo 
partijos kolegų akivaizdoje pagrasi
no ats is ta tydinsiąs , jei Seime būtų 
įsteigta laikinoji komisija jo šeimos 
verslo re ikalams tir t i . 

Tai patvirt ino šaltiniai Socialde
mokratų frakcijoje Seime, taip pat — 
kai kurie Vyriausybės nariai. 

Apie savo galimą atsistatydini
mą premjeras A. Brazauskas užsimi
nė trečiadienio vakarą Vyriausybėje 
vykusiame bendrame Seimo Social
demokratų frakcijos ir Socialdemo
kra tų partijos prezidiumo posėdyje. 

Socialdemokratai minėtame po

sėdyje priėmė partijos lyderį remian
tį pareiškimą, kuriame taip pat ap
kaltino konservatorius siekiant dis
kredituoti premjerą A. Brazauską ir 
taip sugriauti valdančiąją koaliciją. 

Kai kurių socialdemokratų tei
gimu, A. Brazauskas apie galimą pa
sitraukimą iš Vyriausybės vadovo 
posto yra užsiminęs ir anksčiau. Jo 
pasitraukimo motyvas esą būtų pas
taruoju metu tariamai vykdoma 
„šmeižto kampanija" prieš jį bei jo 
žmoną Kristiną Brazauskienę. 

Tiesa. Seimo socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Juozas Olekas tei
gė negirdėjęs A. Brazausko užuomi

nų apie galimą atsistatydinimą. 
Opozicinė konservatorių frakcija 

ketvirtadienį jau buvo surinkusi 40 
parlamentarų parašų, remiančių ini
ciatyvą sudaryti laikinąją komisiją 
A. Brazausko šeimos reikalams ištir
ti. Kad tokia komisija būtų sudaryta 
užteko 36 parašų. 

Konservatoriai siekia, kad būtų 
išanalizuota, ar privatizuojant vieš
butį „Draugystė" Vilniuje ir Kristi
nai Brazauskienei (tuomet Butri
mienei) bei jos šeimos nariams įsigy
jant viebučio akcijas nebuvo pažeisti 
tuomet galioję teisės aktai. 

Nukelta į 6 psl. 

Seimo p i rmin inkas : ES išgyvena krizę 
Viln ius , spalio 20 d. (BNS) — 

Europos Sąjunga (ES) išgyvena kri
zę, įsitikinęs Seimo pirmininkas Ar
t ū r a s Paulauskas . 

„Nors dažnai apie tai kalbėti 
vengiama ir korektiškai nutylima, 
tačiau visiems yra akivaizdu, kad 
dabar t inė ES išgyvena krizę — poli
t inę krizę, bendravimo krizę, solida
rumo krizę", — Seime ketvirtadienį, 
p radedamas diskusiją svarbiausiais 
ES darbotvarkės klausimais, sake 
A. Paulauskas . 

Seimo pi rmininkas pabrėžė, jog 
Suta r t i es dėl Konstitucijos Europai 
n e p a t v i r t i n i m a s Prancūzijoje bei 
Nyderlanduose, . .pirmiausia sukėlęs 
šoką, dabar, ž iūr int iš tam tikro ats
tumo, jau atrodo pakankamai dės
ningas". 

Prancūzija ir Olandija, referen
dumuose a tme tus ios kelis metus 

Arturas Paulauskas 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr 

rengtą ir 2004 metų pabaigoje Ro
moje pasirašytą ES Konstitucijos 
projektą, bendriją įstūmė į konstitu
cinę krizę. Kad ES Konstitucija įsi

galiotų, ją turi ratifikuoti visos 25-
ios bendrijos narės. 

Seimo pirmininkas apgailesta
vo, jog pastaruoju metu Europos Są
jungoje „solidarumo idėja nuslinko į 
antrą planą, o didžiausią reikšmę 
įgauna siauri nacionaliniai, o kar
tais gal ir dar siauresni, interesai". 

Seimo pirmininko teigimu, eu
ropinės institucijos, o dažnai netgi ir 
atskirų valstybių valdžia, nutolo 
nuo paprasto žmogaus. 

Pasak A. Paulausko, informaci
jos trūkumas — viena priežasčių, 
del kurios kilo „naujoji lietuviško
sios emigracijos banga". 

„Daugybė jaunų žmonių išvyks
ta į užsienį tikėdamiesi, kad ten jie 
uždirbs daugiau. Nors Lietuvoje 
šiuo metu sąlygos dirbti, pradėti 
verslą yra geros kaip niekada", — 
pabrėžė Seimo pirmininkas. 
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nės link nepadarysime. 
Akademinei bendruomenei neri

mą kelia tai, jog aukštųjų mokyklų 
infrastruktūrai numatomos lėšos 
2007-2013 metais sieks tik 800 mln. 
eurų. 

Lietuvos s tudentų sąjungos 
(LSS) viceprezidento Liutauro Kaz-
lavicko teigimu, iš minėtų 16 proc. 
t ik apie 2 proc. lėšų planuojama 
skirti tyrėjams ir mokslininkų gebė
jimų ugdymui. Didžiausią dalį lėšų, 
t. y. 6 proc, Nukelta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Jau koja įsprausta į 
tarpdurį. Netvarka 
Rusijoje pavojingesnė už 
provokacijas. 
„Naftjanovas" ir 
„Ciūčionovas" Vilniuje. 
Nauja Lietuvių žurnal is tu 
sąjungos valdyba. 
Cicero lietuvių telkinio 
naujienos, Bf. Drobiazko 
ir P. Vanagas tikisi 
olimpinių medalių. 
Fotomenininkui A. Keziui 
iš Lietuvos sugrįžus. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.880 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA 

DARIUS SONGAILA JAU 
ŽAIDŽIA „BULLS" KOMANDOJE 

Darius Songaila y ra pirmasis 
lietuvis, kuris bet kada žaidė Či
kagos „Bulis" profesionalų krepšinio 
komandoje, priklausančioje presti
žinei NBA lygai. Kaip žinome, šis 
klabąs eilę metų buvo lygos čempio
nais, neoficialiais pasaulio meiste
riais. 

Šiemet Darius buvo pakviestas 
žaisti į Čikagą, o prieš tai jis atsto
vavo Sacramento „Kings". Kuomet 
Čikaga pasiūlė l ietuviui daugiau 
pinigų, šis ta mintimi susidomėjo ir 
čia persikėlė. 

Tuoj, prasidėjus treniruočių 
stovyklai, Darius susižeidė petį ir 
turėjo praleisti dvi priešsezonines 
rungtynes ant suoliuko. Tačiau tre
čiose iš jų, o pirmose komandai žai
džiant namuose, Darius jau išėjo į 
aikštelę. Siame susitikime, spalio 15 
d. čikagiečiai kaip tik iškovojo pir
mąją pergalę šį rudenį. Lietuvis šį 
kartą pasirodė gerai: per 30 minučių 
jis pelnė 14 taškų — pataikė 6 dvi

taškius iš 12 bandymų ir atliko abu 
baudų metimus. Be to, Songaila 
perėmė vieną kamuolį, atliko rezul
tatyvų perdavimą ir surinko 4 pra
žangas. 

Kiek blogiau jam sekėsi spalio 
17 d. „United Center" salėje žai
džiant su Minnesota krepšininkais, 
prieš kuriuos nusileista 89:97 rezul
ta tu . Dariaus įnašas jose nebuvo 
didelis: žaidžiant 14 minučių, Darius 
uždirbo tik 3 taškus — vienas dvi
taškis iš 5, ir viena įmesta bauda iš 
dviejų. 

Apie Darių iki šiolei gana plačiai 
rašė Čikagos didieji dienraščiai, 
nemažai rodė televizijos stotys. Mū
siškį labai gyrė komandos viršinin
kas John Paxon, kuris lietuviui ža
dėjo gerą ateitį. Ar tie viltingi žo
džiai išsipildys, parodys ateitis, 
ypatingai kuomet lapkritį prasidės 
reguliarus pirmenybių sezonas. 

E. Š. 

NBA Chicago Buils komandos kolegos 
— lietuvis Darius Songaila ir argen-
tinietis Andrea Nocione. 

Indrės Tiiūnėiienės n u o t r 

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
NAUJI 

Kaip ir kiekvieną šeštadienį, 
spalio 15 d., Lemont Parkų distrikto 
salėje vyko jau trečiąjį sezoną gyvuo
jančios Čikagos Lietuvių krepšinio 
lygos komandų rung tynės . Vyrų 
grupėje buvo trys susitikimai. Pir
mame iš jų „Radviliškis" įveikė „Li-
tuanicą" 70:62 rezultatu. „Kalnapi
lis" turėjo daug vargo, kol palaužė 
„Stumbro" krepšininkus 62:59. Taip 
pat „Kretinga" irgi susilaukė nemažo 
pasipriešinimo iš Klaipėdos „Olim
po", kurį nugalėjo 53:47. 

Si krepšinio lyga yra vienintelė 

KREPŠINIO LYGOS 
ENOS 
tokio pobūdžio išeivijoje, kokios nie
kada čia nėra buvę. įdomu, kad ir 
žiūrovų lygos žaidimai sutraukia 
gana daug, nes kai kurios komandos 
yra gero pajėgumo. Apie lygą rašo ir 
Lietuvos spauda, apie ją skelbia 
žinias ir internetiniai puslapiai. 
Buvo įdomu matyti aprašymą ir 
„Krepšinio" žurnalo (spalio 4 d.) 
numeryje. Lygos atidarymo šventę 
nufilmavo Lietuvos televizijos ats
tovė ir jau vaizdus parode mūsų 
tėvynėje. 

E. Š. 

ČIKAGOS „ŽALGIRIS" ŽAIS 
PRIEŠ AMERIKIEČIUS 

STUDENTUS 
Šiaurės Amerikos lietuvių krep

šinio čempionai — Čikagos „Žalgi
rio" komanda ne t rukus išmėgins 
jėgas prieš Čikagos apylinkių aukš
tųjų mokyklų rinktines. Lapkričio 5 
d., šeštadienį, lietuviai pasirodys 
Joliet mieste esančio Francis univer
siteto sporto komplekse prieš tos 
mokyklos rinktinę. Pradžia 7 vai. vak. 

Lapkričio 8 d., vakare (irgi 7 
vai.), žalgiriečiai svečiuosis DuPage 
kolegijoje ir rungtyniaus sujos krep
šinio r inktine. E, S 

Futbolas ČIKAGOJE 
. — 

ČIKAGOS „LITUANICOS" FUTBOLININKAMS 
VIS NESISEKA 

n LITUANICOS / / 

Praėjusį sekmadienį „Lituani-
cos" vyrų futbolo vienuolikė eilinėse, 
jau septintose, Metropolitan lygos 
aukštosios divizijos pirmenybių 
rungtynėse, patyrė penktąją nesėk
mę. Žaidžiant išvykoje „Lightning" 
komandos aikštėje Yorkville, IL, 
lietuviai turėjo nusileisti šeiminin
kams 2:1. 

Po be įvarčių pasibaigusio pir
mojo kelinio, pirmieji pasižymėjo 
lenkai, kurie poros minučių laiko
tarpiu net du kartus pajėgė nugin
kluoti lietuvių var tus laikiusį Ir
mantą Šatą, kuris neturėjo galimy
bes atremti stiprių varžovų šūvių. 

Baigiantis rungtynėms, lietuviai 
gavo progą rezultatą sušvelninti , 
kuomet teisėjas priteisė 11 metrų 
baudinį, kuris buvo išnaudotas. Nors 
lietuviai turėjo bent kelias labai 

geras progas įvarčiams pasiekti, jos 
nebuvo išnaudotos. Tačiau varžovai 
pirmame kėlinyje irgi praleido ne
mažai progų pasižymėti. 

Jau sužaidus 7 rungtynes, lietu
viai dar vis tebeturi 4 taškus ir stovi 
9-toje vietą. Už mūsiškius lentelėje 
žemiau yra lenkų — „Legovia" vie
nuolikė, kurios sąskaitoje tik 2 
taškai. 

Abi paskutines šio sezono rung
tynes lietuviai žais namuose — 
Bambrick Park, Lemont. Spalio 23 d. 
Lietuvių varžovai bus „Tarnovia" 
(pradžia 5 vai. p.p.). o šio mėnesio 
paskutinį sekmadienį lietuviai iš
bandys serbų pajėgumą 'pradžia 12 
vai.). Čia yra pažymėtas pagrindinių 
komandų žaidimo laikas, prieš tai 
varžysis rezervinės sudėtys. 

E. S. 

FUTBOLININKAI 
KVIEČIA 

Į DIDELĘ PUOTĄ 
Vienas seniausiųjų Amerikoje 

lietuvių sporto vienetų — futbolo 
klubas „Lituanica" rengiasi didelei 
šventei — savo 55-osioms gyvavimo 
metinėms. Jos bus paminėtos lap
kričio 19 d. vakare PL centre, Le
mont, didžiojoje salėje. Čia bus ofi
cialioji dalis, pasižymėjusių klubo 
narių pagerbimas, t rumpa menine 
programa, vakariene, šokiai bei kiti 
įvairumai. Bilietus reikia užsisakyti 
galimai greičiau, skambinant Lai--
mai Glavinskienei , tel. 630-323-
6302 Visi kviečiami, visi laukia
mi, nes tokių sukakčių retai pa
sitaiko. 

E.Š. 
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NETVARKA RUSIJOJE PAVOJINGESNĖ 
UŽ PROVOKACIJAS 

ANDRIUS KUBILIUS 

Lenkijos p o k o m u n i s t i n ė 
kairė virto gr iuvės ia i s 

Prieš kelias dienas vyko rinki
mai Lenkijoje. Malonu su įspūdinga 
pergale pasveikint i kolegas deši
niuosius. Lenkijos pokomunist inė 
kairė virto griuvėsiais. Kaip žinome, 
Lenkijos kairę sunaikino jos pačios 
totalinė korupcija. Iki šiol Lietuvoje 
ir Lenkijoje stebėdavome panašią 
politinę raidą. Manau, kad ir dabar 
galima rasti pakankamai daug po
žymių, kad Lietuvos kairiųjų laukia 
kaimynų — Lenkijos kairiųjų, likimas. 

NATO galia yra ir 
mūsų gal ia 

Man, kar tu su prezidentu V. 
Adamkumi, grupe Lietuvos Vyriau
sybės atstovų ir Lietuvos kariuo
menės vadovų bei Seimo narių, nese
niai teko lankytis JAV lėktuvnešyje 
Viduržemio jūroje „Theodor Roo-
sevelt". Smagu buvo matyti NATO 
kariuomenės galią, suvokiant, kad 
tai yra ir mūsų galia. Apie tokią 
galią ypač smagu galvoti, kai Lie
tuvoje krenta rusiški naikintuvai ir 
Rusija didina politinį spaudimą. 

Šiandien — na ik in tuvas , 
rytoj gali nukris t i raketa 
Norėčiau apsistoti prie incidento 

dėl rusiškojo na ik in tuvo „Su-27" 
katastrofos Lietuvos teritorijoje, 
aiškėjančių katastrofos aplinkybių ir 
politinės elgsenos. Pirmiausia no
rėčiau pasakyti, kad neturiu dides
nių priekaištų Lietuvos vyriausybės 
ir kar iuomenės a t s tovams , vyk
dantiems tyrimą, tačiau per detales 
(laiku ar ne laiku nuskambėjo mi
nistro G. Kirkilo pareiškimas praė
jusį penktadienį) netur ime pamesti 
iš akių esmės. Esminis klausimas — 
kas lėmė incidentą: ar tai buvo są
moninga Rusijos provokacija, ar 
visiško rusiško „balagano" sąlygotas 
atsitiktinumas? Atrodo, kad tyrėjai 
linksta prie visiškos netvarkos Ru
sijos kariuomenėje versijos. Tai 
verčia dar labiau sunerimti . Netvar
ka yra pavojingesnė už sąmoningą 
provokaciją. Nuo provokacijos gali 
apsisaugoti, į t ikindamas Rusiją pats 
ar per partnerius NATO, kad nu
stotų taip elgtis. Nuo netvarkos net 
ir pati Rusija mūsų negali apsaugoti. 
Tenka dar kartą daryti išvadą — 
Rusija yra nuolatinė grėsmė mums. 
Ir imperinės ambicijos, ir rusiškoji 
netvarka yra vienodai pavojingos. 

Turime daryti išvadas patys ir 
su jomis supažindinti NATO vals
tybes bei dėti pastangas, kad tas 
išvadas NATO valstybės tinkamai 
suvoktų. Nuo rusiškos netvarkos 
apsisaugoti nėra lengva. Lietuva 
turi kalbėtis su NATO. Oro policija 
Baltijos valstybėse turi veikti taip, 
kaip veikė Danijos ir Suomijos oro 
policija. Danijos, o, atrodo, ir Suo
mijos naikintuvai buvo pakeiti į orą 
tuo metu. kai Rusijos naikintuvų 
grupė skrido virš Baltijos. Vokietijos 
ir artimiausiu metu atvykstantys j 
Zoknius JAV naik in tuvai turėtų 
dirbti tokiu pat režimu — Rusijos 
na ik in tuvams sk rendan t Baltijos 
erdve dėl viso pikto jie turi pakilti. 

Esminis iššūkis iškyla mūsų 
užsienio reikalų diplomatijai. Vienas 
iš ar t imiausio laikotarpio tikslu. 
kalbantis su Rusija, yra Kalinin
grado >m;cs cicm; ;;*<inza\ ;n-as 
NATO lygyje reikia kalbėtis su 

Rusija dėl Baltijos regiono saugumo, 
nes Rusijos netvarka kelia vis di
desnį ir visiems matomą pavojų. 
Reikia kalbėtis dėl minimalaus ka
rinio aktyvumo Baltijos jūros regio
ne. Kodėl Rusijos lėktuvai, prikrauti 
nešvaraus urano, skraido virš Bal
tijos, nuo ko ji ruošiasi gintis ir kas 
jai kelia pavojų? Tai klausimai, ku : 
rie turėtų būti keliami visu rimtumu. 

NATO turi rūpintis ne tik dėl 
tinkamos Rusijos turimų branduo
linių ginklų priežiūros, kuo Vakarai 
nuolat rūpinasi, bet ir dėl tradicinės, 
tačiau potencialiai pavojingos ru
siškosios karinės technikos priežiū
ros: raketų, artilerijos ir pan. Šian
dien netyčia nukrenta naikintuvas, 
rytoj gali nukristi raketa ar artileri
jos sviedinys. Lietuva turi kelti 
klausimą, kad Rusija į Kaliningrado 
sritį įsileistų tarptautines inspekci
jas, kurios patikrintų, ar Rusija ge
rai saugo ir naudoja tradicinę gink
luotę. O netvarkos Rusijoje gali tik 
daugėti. 

„Conoco Philips" naudojama 
kaip Trojos arklys 

Kokios kyla išvados, stebint ne 
tik rusiškojo naikintuvo avariją Lie
tuvos teritorijoje, ir kokios ryškėja 
pastarojo meto geopolitinės tenden
cijos? Lietuva, nors ir tapo NATO ir 
ES organizacijų nare, tačiau su tų 
pačių Vakarų tyliu palaiminimu yra 
paliekama provincija, kurioje Rusi
jai leidžiama pasitvarkyti „sveiko 
proto" ribose ir visų pirma — per 
energetiką. 

Štai keletas esminių dalykų. 
Lietuva lieka nuošaly nuo tranziti
nių dujų srautų. Kaliningrad apsi
rūpins dujoms ne vien per .Lietuvą, 
bet ir iš vamzdžio, kuris bus nuteis
tas Baltijos dugnu. Rusija į Lietuvą 
dujas galės tiekti, ir galės kelti sąly
gas. Lietuva iki šiol turėjo bent šiokį 
tokį instrumentą, ginant savo in
teresus — dujų tranzito sąlygas per 
Lietuvą į Kaliningradą. Atsiradus 
dujų vamzdžiui Baltijos jūra, Rusija 
su Lietuva galės daryti, ką nori. Rei
kia prisiminti, kad per 10 metų turė
jome dvi blokadas: 1990 m. ir 2000 
m. Kyla klausimas: kada trečioji? 

Amerikiečių ,,Conoco Phil ips" 
įmonė tam tikra prasme naudojama 
kaip Trojos arklys mums atvesti 
„Lukoil" bendrovę. Mes matėme 
„LukoiT 2000 metais ir neturime 
jokių iliuzijų. 

Nuo 2010 metų Lietuva, kaip 
rodo Lietuvos ir Danijos moksli
ninkų skaičiavimai, turės ir elektros 
energiją pirkti iš Rusijos, nors pas
taroji taip pat gali jos stokoti. Ir taip 
vyks tik dėl to, kad mūsų vyriausybė 
nesiruošia artimiausiu metu daryti 
rimtų strateginių energetinių spren
dimų dėl naujų elektros energijos 
pajėgumų, tarp jų — ir branduolinės 
energetikos, statybų. 

Taigi tendencijos yra labai aiš
kios: mūsų energetinė priklausomy
bė nuo Rusijos tik didėja. Daugėjant 
rusiškos netvarkos, tai darosi vis 
labiau pavojnga. Šiandieninė vy
riausybe tokių pavojų vis dar nema
to. Didžiausiu pavojumi nacionali
niam saugumui tampa ne vien tik 
Rusijos imperinės ambicijos ar ru
siškasis „balaganas", bet ir lietu
viškoji Vyriausybė, atkakliai neno
rinti matyti energetinių iššūkių ir 
k:tu Rusijos keliamu pavojų nacio
naliniam saugumui. Rusijos kelia
mas pavojus didėja proporcingai 

DANUTĖ BINDOKIENE 

Jau koja įsprausta į tarpdurį 

Neseniai „Drauge" išspaus
d i n t a m e pasikalbėjime 
Amerikos Lietuvių televi

zijos (ALTV) laidų vedėjas Arvydas 
Reneckis išreiškė viltį, kad, pa
tekus į satelitinį TV tinklą, būtų 
galima pasiekti ne tik visus lietu
vius, bet ir kitataučius, pr is ta tant 
j iems lietuvių kultūros, gamtos 
grožio, meno, muzikos pasaulio lo
bius, tuo įgyjant Lietuvai draugų 
ir turistų, kurie norės savo akimis 
pamatyti gražųjį kraštą prie Bal
tijos. 

Kaip dabar matome, kol kas 
tokie projektai — tik svajonės 
(daugiausia dėl lėšų stokos). Bet 
pati idėja — puiki. Lietuva tikrai 
turi kuo pasididžiuoti, ką parodyti. 
Kai televizoriuje matome vaiz
dinius reportažus iš kelionių po 
įvairius pasaulio kraštus, pagalvo
jame: kodėl gi nenukeliaujama į 
Lietuvą? J u k ten tiek daug nuos
tabių vaizdų ir įvykių, kurie su
domintų televizijos žiūrovus. Ma
tomai, a t i t inkamos Lietuvos įstai
gos bei tu r izmo depar tamenta i 
nepas i rūp ina propaguoti savo 
šalies kultūrinių bei kitokių lobių. 
Tiesa, yra išleista gražių, užsienio 
tu r i s t ams ski r tų , knygų anglų 
kalba (čia ta ip pat paminėtinas 
žurnalas ,,Lithuania"), bet televi
zija y ra popul iaresnė, pasiekia 
daugiau žmonių, todėl ja reikėtų 
veiksmingiau pasinaudoti. 

Tačiau, ko neįstengė padaryti 
visa Lietuva, atliko būrelis uolių 
užsispyrėlių šioje Atlanto pusėje! 
Kaip jau mūsų žiniasklaidoje 
paskelbta, visuomeninis televizijos 
kanalas WTTW (populiariai vadi
namas 11-uoju —PBS) prieš pat 
Kalėdas, gruodžio 19 d., 10 vai. 
vakare, parodys video filmą apie 
Pažaislį. Vaizdajuoste pavadinta 
„Pažaislis Monastery Idyll" („Pa
žaislio vienuolyno idilė"), profe
sionaliai pagaminta, tobula anglų 
kalba įkalbėta . Scenarijus — 
Nijolės Baužytės , režisierius — 
Anatolijus Teliušinas, filmuotojai 
— Valdas Digimas, Marius Bag
donavičius, Remigijus Navickas. 
Tekstus anglų kalba paruošė ses. 
Margaret Petcavage kartu su kito
mis Sv. Kazimiero vienuolijos 
seselėmis, ta ip pat daug prisidėjo 
Algis Liepinaitis ir Loretta Stukas. 

Pažaislio vienuolynas — žy
miausias Lietuvoje barokinio meno 
šedevras, 1992 m. vėl grąžintas Sv. 
Kazimiero kongregacijai. Prieš tai, 
kaip sakoma — jis buvo „mėtytas 
ir vėtytas" — kiekvieno Lietuvos 
okupanto pas isavin tas saviems 

tikslams, kiekvieno plėš tas , iš
grobstytas. Vėl grįžęs į teisėtų sa
vininkių rankas, vienuolynas buvo 
nuskurdęs, nualintas, tiesiog ap
verktinos būklės. Reikėjo jį 
restauruoti, kad amžių meno lobių 
laiko slinktis negrįžtamai nenu-
sineštų. 

Seselės kazimierietės netikė
tai susilaukė talkininko — Čika
goje gyvenančio Algio Liepinaičio, 
kuris, suprato, kad, sugrąžintas į 
pirmykštį savo grožį, Pažaislis 
būtų t ikras magnetas pasaulio tu
ristams. Siekiant to tikslo, jis 
patarė imtis amerikietiškų „pro
pagandos priemonių": išleisti 
lankstinuką lietuvių, angių, vokie
čių ir prancūzų kalba, rašyti 
straipsnius ir visais įmanomais 
būdais garsinti vienuolyną. 

Iš to išsivystė ir sumanymas 
paruošti vaizdajuostę, kuri visų 
pirma pasirodė lietuvių kalba. 
Nepasitenkindamas pasiektais 
rezultatais, A. Liepinaitis tikėjo, 
kad būt ina ją paruošti ir anglų 
kalba, o tuomet pasistengti per 
amerikiečių TV kanalus parodyti 
šioje šalyje. Pagaliau, atrodo, šis 
neįtikėtinas sumanymas tapo 
realybe. Tik gaila, kad WTTW 11-
ąjį kanalą mato Čikaga ir ribotos 
apylinkės, o būtų gerai, kad mūsų 
tautiečiai kituose miestuose (ypač 
Wisconsin, Indiana, Michigan 
valstijose) pasirūpintų prisijungti 
prie to kanalo ir „Pažaislio vie
nuolyno idilę" matyti savo vieto
vėse. Tai įmanoma, tik reikia 
trupučio pastangų. 

Angliškoji „Pažaislio vienuoly
no idilės" versija perrežisuota, 
patobulinta ir tikrai bus įdomi 
PBS žiūrovams. Šio kanalo va
dovybė „katės maiše nepirko" — 
vaizdajuostė buvo peržiūrėta ir tik 
po to nutar ta ją parodyti. Nors A. 
Liepinaitis buvo subūręs keletą 
žymesnių visuomenininkų, kurie 
pasirašė po lydraščiu, siunčiant 
vaizdajuostę WTTW kanalo va
dovybei, tačiau pats didžiausias 
nuopelnas visgi priklauso jam pa
čiam. Užsispyrimo ir neatlaidžių 
pastangų dėka, A. Liepinaičiui ne 
tik pavyko įtikinti seseles kazimie
rietės imtis vaizdajuostės paruoši
mo darbų fir išlaidų), bet taip pat 
įkišti koją į amerikietiško visuo
meninio TV kanalo tarpdurį. Tikė
kime, kad tai bus tik pradžia ir 
ateityje turėsime daugiau progų 
pasidžiaugti lietuviškų tematikų 
programomis amerikiečių televi
zijoje. 

i 

Vyriausybės neveiklumui. Lietuviš
kosios kairės neveiklumas tampa 
didžiausiu pavojumi nacionaliniam 
saugumui. 

Mūsų s a u g u m o problemų 
kiti ne išspręs 

Lietuva neturi lėktuvnešių. Lėk
tuvnešiai plaukioja aplink Artimuo
sius ar Vidurio rytus. Mes galime 
džiaugtis san tyk ine ramybe, kad 
lėktuvnešių čia kol kas nereikia, 
tačiau negalime nematyti ir to, kad 
saugumo prasme Rusija nuo pat 
1990-ųjų metų netapo saugesne mū
sų kaimyne. Nors jau esame ir ES, ir 
N A P I nariai, tačiau vis tiek liekame 

grėsmingai neapginti tiek nuo Ru
sijos chaoso, tiek ir nuo Rusijos ener
getinės, o kartu ir politines ekspan
sijos. Negalime turėti iliuzijų, kad 
mūsų saugumo problemas be mūsų 
pačių kas nors išspręs. Mes turime 
geras galimybes prieiti prie Vakarų 
saugumo resursų tiek karine, tiek ir 
ekonomine prasme, bet tų resursų 
mums niekas neskubės suteikti, 
jeigu mes patys jų atkakliai nesiek
sime. Perkeltine prasme kalbant, 
lėktuvnešis nėra pas lankus ir 
norint, kad jis atplauktų į Baltjos 
jūrą, mums reikia dar daug dirbti. 
Todėl didžiausiu pavojumi tampa 
mūsų pačių neveiklumas. 
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/ / Naftjanovui" ir „Ciukčianovu š v y k i * C 

Sunkia i a t sk ir iama — ar 
tai t ik „realybės šou", 

ar t ikra realybė? 

Lietuvos krikščionių demokratų 
j a u n i m a s antradienį , spalio 11 d., 
per patį vidudienį ir per patį diskusi
jų bei sva rs tymų dėl „Mažeikių 
naftos" įkaršt į , su rengė tea t ra l i 
zuotą akciją prie LR Vyriausybės: jos 
me tu buvo inscenizuojamos svarbios 
delegacijos iš Rusijos su t ik imas . 
Juodoje „Volgoje" atvažiavo „partijos 
sekre tor ius" , generolas „Ciūkčia-
novas" ir s t ambaus koncerno direk
torius „Naftjanovas", pasirengęs įsi
gyti kone pusė Lietuvos: Gedimino 
pilį, Valdovų r ū m u s , Stelmužės 
ąžuolą, Būtingės terminalą, Kuršių 
neriją ir kt. objektus. „Garbingų 
svečių" prie LR Vyriausybės laukė 
išsipusčiusios damos: prestižinio 
bendrabučio adminis t ra torė „Kris-
janova" ir jos draugė Liudmila. Apie 
j a s šokinėjo ir vizito „saugumu" 
rūpinosi du „milicininkai". Svečiai 
atvežė įspūdingo dydžio „Pagyrimo 
gramotą" su sovietiniu herbu ant 
viršelio, o viduje raudonomis rai
dėmis puikavosi įrašas: „Pagyrimo 
g ramota į t e ik iama d r augams už 
atsinaujinančią t au tų draugystę". 

Gedimino prospektu kasdien 
va ikš tanč ių žmonių seniai j au 
nebestebina svarbių Lietuvos svečių 
limuzinai, papuošti vėliavėlėmis, ar 
delegacijos, akyla i saugomos ap
sauginių ir policijos. Tačiau tik ne 
šiuo atveju. Kaipgi galima nepaste
bėti ir neįsmeigti akių prieš save 
išvydus milicininko ar sovietinio 
generolo uniforma vilkintį žmogų? 
Kaip nepamatyti an t „Volgos" prie
kio plazdančios raudonos vėliavėlės 
su kūju ir pjautuvu, ar neišgirsti 
rusišku akcentu pilamų sveikinimų 
pasi t inkant svečius? 

Kaip žmonės reagavo, išvydę šį 
„spektaklį", tegalime tik spėlioti — 
kas slėpėsi po šypsenomis ar po 
pasimetusios minos veido išraiška: 
išgąstis, juokas, pyktis ar net nostal
gija? Kad j a u s m ų įvairovė buvo 
spalvinga, galima spręsti iš praeivių 
replikų: „ką, čia t ikrai pirkti nori?" 
„sveiki sugrįžę!", „vaje, kas Lietuvoj 
dedas", „ura saviškiams!" — ir visa 
tai tik pirminis įspūdis, pamačius 
praeitį menančius simbolius, visiš
kai dar nežinant, kas iš tikro vyksta 
ir neats i renkant : čia t ikra delegacija 
ar tik jos imitacija, nes dėl kitų akci
jos dalyvių — žurnalistų, kamerų ir 
fotoaparatų — t ik rumo abejonių 
nekilo. 

Taigi, „garbiems svečiams" 

išvykus galime lengviau atsikvėpti ir 
į šį teatralizuotą „šou" pažvelgti ne 
vien iš vizualinės pusės ir ne vien su 
šypsena. Tikriausiai visi suvokia, 
kad krikdemų jaunimas ne iš ne
turėjimo ką veikti prisigalvoja 
pramogų. 

Susietos dvi t emos 

LKD jaunimas, organizuojantis 
jau nebe pirmą pilietinį sąmonin
gumą ir aktyvumą skatinančią akci
ją, — besmegenių rikiavimas prie 
LR Seimo ar mitologinis eksperi
mentas, plukdant „Abonentą" ir 
„Agurką" Nerimi, — šį kartą reagavo 
į dvi pastaruoju metu aptarinėjamas 
aktualijas. 

Pirmoji — tai viešas sovietinės 
simbolikos naudojimas, kurio LR 
Seimas praėjusią savaitę nepanoro 
uždrausti , motyvuodamas žmonių 
teise rinktis savo išraiškos formą. O 
kaip tada pasielgiama su teisėmis tų 
žmonių, kuriems simboliai, menan
tys trėmimus, nelaisvę ir priespau-
das, žeidžia jų garbę ir orumą? 

Antroji aktualija — kone dau
giau nei mėnesį diena iš dienos aktu
alizuojamas per visuomenės infor
mavimo priemones „Mažeikių naf
tos" akcijų perpardavimo klausimas. 

Jei visomis įmanomomis priemo
nėmis stengiamasi proteguoti Rusi
jos politinę įtaką turinčias ener
getines bendroves — kas gali abejoti 
aukštų valstybės pareigūnų nostal
gija režimui, kurio atsinaujinimas 
energetine forma grąžintų šalį, 
„atgal į praeitį"? Jei ir toliau bus 
vaidinama konkurencinga ekonomi
ka, tai gal artimiausiu metu būsime 
įtikinti, kad kaimynams pardavę 
Gedimino pilį, Valdovų rūmus, 
Būtingę, bei Nacionalinį transliuoto
ją — ekonomiškai pranoksime JAV 
ekonominį lygį. 

Vietoj išvadų 

„Naftiajanovas" ir „Ciūkčiano-
vas" išvyko, tik dar neaišku, ar 
nesugrįš kitokiu pavidalu. Negrįš, 
jei išmoksime skirti pelus nuo 
grūdų, jei neleisime, kad ciniškai iš 
mūsų būtų tyčiojamasi, jei etika ir 
moralė nebus vien žodinės deklaraci
jos, jei gebėsime iš valdžios pa
reikalauti atsakomybės už veiks
mus, jei nebijosime sušukti : „Ei, 
žiūrėkit — Karalius nuogas!" 

Mindaugas Lingė 
Akcijos organizatorius. Lietuvos 
krikščionių demokratų jaunimo Lietuvos krikščioniu demokratu jaunimas Vilniuje, prie Vyriausybės ru 

sekcijos p i rm in inkas surengė teatralizuotą akciją „Mažeikių naf tos" diskusijų bei svarstybų tema 
mu, 

M O K S L O METŲ PRADŽIA KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE IR 
KATALIKU TEOLOGIJOS FAKULTETE 

Praded an t naujuosius mokslo 
metus rugsėjo 1 d. Kauno arkikate
droje bazilikoje švęsta iškilminga 
Eucharistijos liturgija, kuriai vado
vavo a rk ivyskupas metropol i tas 
Sigitas Tamkevičius, kuris taip pat 
y ra Katal ikų teologijos fakulteto 
(KTFF) Vytauto Didžiojo universi
te te (VDU) Didysis kancleris. Homi
liją pasakė Kauno arkivyskupo aug
ziliaras bei arkivyskupijos general
vikaras vyskupas doc. dr. Jonas Iva
nauskas . Šv. Mišias taip pat konce-
lebravo vyskupas emeritas Juozas 
Preikšas bei per dvi dešimtis kunigų, 
daugiausia KTF ir Kauno kunigų 
seminarijos KKS> vadovai bei dės
tytojai. Pamaldose gausiai dalyvavo 

ir VDU vadovybė, studentai bei se
minaristai. • 

Pamokslo metu vysk. J. Iva
nauskas atkreipė dėmesį, jog nūdien 
sparčiai besivystantis mokslas ir 
įvairios modernios technologijos su
daro galimybę žmogui apvaldyti pa
saulį, palengvinti žmogaus gyveni
mą. „Tačiau žmogaus prigimtis, blo
gio pažeista, visais laikais buvo ir 
lieka atvira įvairiomis formomis 
besireiškiančiai mirties kultūrai , 
kuri tuos pačius gėriui kurti skirtus 
pasiekimus gali panaudoti blogam", 
- sakė vyskupas. Jis pabrėžė, kad 
žmogui reikia Dievo, kuris sukūrė 
pasaulį su laikų kaita ir daiktų įvai
rove, to Dievo, kuris sukūrė žmogų 

pagal savo paveikslą ir panašumą. O 
universitetas, ganytojo teigimu, savo 
prigimtimi išreiškia mokslų pilnatvę 
ir visumą - nuo pat ankstyviausių 
ištakų čia siekta puoselėti ir išreikšti 
žmogaus ir visuomenės harmoniją. 
„Mūsų dienomis, tiksliųjų, gamtos, 
socialinių ir humanitarinių mokslų 
universitetinė harmonija gali ir turi 
pasitarnauti žmonijai, s tatančiai 
Europos ir viso pasaulio žmonių 
namus", - baigdamas homiliją sakė 
vysk. dr. J. Ivanauskas. 

Mokslo metus Katalikų teologi
jos fakultete pradėjo kiek daugiau 
nei trys šimtai studentų. Kunigų se
minarijoje naujuosius mokslo bei 
dvasinio ugdymo metus pradėjo aš

tuonios dešimtys seminaristų. Pa
rengiamajame KKS kurse Jono Pau
liaus II namuose Šiluvoje pašaukimo 
tyrimo metus pradėjo dvylika kandi
datų. Beje, nuo šių mokslo metų į 
Kauną atvyko studijuoti ir Vilka
viškio vyskupijos klierikai. Taip pat 
nuo šių metų KKS sugrįžta prie 
ankstesnės praktikos - seminaristai 
visas paskaitas klauso nebe VDU 
auditorijose, bet pačioje seminarijo
je. Taip nuspręsta dėl universiteto 
paskaitų grafiko ir seminarijos gy
venimui būtino ritmo skirtumų. 

BŽ, 
2005 m. Nr. 18 
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AKTORES DOVANOTAS 
LAIKRODIS PARDUOTAS 

UŽ 120,000 DOLERIŲ 
Auksinis laikrodis „Rolex", kurį, 

kaip manoma, Marilyn Monroe pa
dovanojo JAV prezidentui John F. 
Kennedy, jame išgraviravusi „Jack 
su meile, kaip visada, Marilyn, 1962 
gegužės 29-oji", buvo parduotas už 
120,000 dolerių. 

Laikrodis buvo parduotas kartu 
su eilėraščiu („A heartfelt plea on 
your birthday"), kur is buvo išspaus
dintas ant popierinio diskelio, gulė
jusio auksinės laikrodžio dėžutės 
apačioje. Teigiama, kad tuo metu J. 
Kennedy ir M. Monroe artimai ben
dravo. 

Bill Panagopulos, įkūręs Con-
necticut varžytinių namus „Alexan-
der Autographs", teigė, kad didesnę 
kainą už laikrodį ir jo dėžutė pasiūlė 
ne Europos, bet Amerikos pirkėjas. 

Ši dovana buvo įteikta maždaug 
tuo pačiu metu, kai M. Monroe per 
1962 metų pobūvį New York salėje 
„Madison Sąuare Garden" gimta
dienį šventusiam J. Kennedy gun
dančiai sudainavo „Happy Birthday, 
Mr. President". Karoliukais siuvinė
t a suknelė, kuria ji vilkėjo tą vakarą, 
1999 metais buvo nupirkta už 1,267 
mln. dolerių. 

B. Panagopulos teigė, kad šis 
laikrodis dešimtmečiais buvo laiko
mas paslaptyje. Pasak jo, dokumen

tai rodo, kad laikrodis buvo perduo
tas per J. Kennedy padėjėjo Kenneth 
O'Donnell šeimą ir kad prezientas, 
gavęs šią dovaną, pasijuto nepato
giai. 

Laiške, kuris per šeštadienio 
varžytines, pavadintas „Nenorima 
dovana", buvo parduotas kar tu su 
laikrodžiu, rašoma: „Šį laikrodį ma
no velioniui tėvui 1962 metais as
meniškai atidavė prezidentas Ken
nedy, paprašęs juo atsikratyti' ". 

BNS 

PAMIRŠO 
SAVO GINKLĄ 

TUALETE 

Didžiojoje Britanijoje karininkė 
karinių pratybų metu prekybos cen
tro tualete paliko savo ginklą. Pra
tybose dalyvavusi karininke, nusi-
juosusi diržą su pistoleto dėklu, pa
dėjo jį neįgaliesiems skirtoje tualeto 
kabinoje ant bakelio, ir pamiršo, 
rašo bulvarinis laikraštis „The Sun". 

Kapitonė, po kiek laiko susi
griebusi, kad per juosmenį kažkaip 
pernelyg laisva, lėkte nulėkė į par
duotuvę „Sainsbury". 

Tačiau jos automatinio pistoleto, 
9 mm JAV gynybos „Sig Sauer" jau 
nebebuvo, kartu su 13 tuščių šovinių 
dėkle. 

Pasak policijos, užtaisytas pisto
letas vis dar nerastas ir yra pavojin
gas. „Kol kas ginklas nerastas, pa

reigūnai apieško apylinkę. Ginklas 
buvo užtaisytas 13 tuščių šovinių, 
kurie, netinkamai juos panaudojus, 
gali rimtai sužeisti žmogų", — sakė 
policijos atstovas. 

Gynybos ministerija atsisakė 
pateikti kokių nors detalių, apie šį 
įvykį, bet patvirtino, jog ginklas 
buvo pamestas. 

BNS 

NORI BYLINĖTIS 
SU DIEVU 

Vienas rumunų kalinys mėgina 
paduoti į teismą Dievą, kad šis neap
saugojo jo nuo velnio. Kalinys Pavel 
M., pasak žiniasklaidos, kalt ina 
Dievą „apgaudinėjimu, žmogaus 
interesų nepaisymu, piktnaudžia
vimu įtaka". 

„Aš, žemiau pasirašęs Pavel M., 
šiuo metu Timišoar kalėjime at
liekantis 20 metų bausmę už 
žmogžudystę, reikalauju teismo pro
ceso prieš Dievą, kuris gyvena dan
guje ir kuriam atstovauja Rumunijos 
Ortodoksų Bažnyčia, dėl šių nu
sikaltimų: apgaudinėjimo, slapuka
vimo, žmogaus interesų nepaisymo, 
kyšių ėmimo ir piktnaudžiavimo 
įtaka", — rašė jis savo prašyme teis
mui. 

Kalinys tvirtina, kad jo krikštas 
— tai sutartis tarp jo ir Dievo, kuris 
turėjęs saugoti jį nuo velnio. „Buvo 
priešingai, aš buvau paliktas velnio 

valiai", — sakė jis. 
Prašymas buvo išsiųstas Ti

mišoar teismui, o iš ten persiųstas 
prokuratūrai. Kaltintojai sako, jog 
byla nebus keliama, nes neįmanoma 
iškviesti Dievo į teismą. 

BNS 

DĖL KLAIDINGOS 
DIAGNOZĖS 

Dėl klaidingos diagnozės indas 
Machal Lalung daugiau kaip pusę 
amžiaus praleido psichiatrijos ligo
ninėje. Visai neseniai paiškėjo, kad 
vyras sirgo tik epilepsija. 

Prieš 54 metus M. Lalung buvo 
pripažintas psichikos ligoniu ir nu
siųstas į psichiatrijos ligoninę Asam 
valstijoje, Indijos šiaurės rytuose. 
Prieš kelis mėnesius Valstybinė 
žmogaus teisių komisija nus ta tė , 
kad medikai klaidingai įvertino jo 
sveikatos būklę. 

Indijoje nėra reti atsitikimai, kai 
psichikos ligoniais pripažinti žmonės 
daugeliui metų uždaromi į psichia
trijos ligonines, bet M. Lalung atve
jis sukrėtė šalies medicinos eksper
tus ir žmogaus teisių gynėjus. 

Asam valstijos vidaus reikalų 
ministras Rokybul Hussain pa
reiškė, jog jo žinyba atliko visus 
teisinius formalumus, kad M. La
lung išeitų į laisvę. 

ELTA 

Straipsnio autorius Algimantas Gečys su žmona 
Terese prie l ietuvių raštijos pradininko Mikalojaus 
Daukšos sodinto ąžuolo Kėdainių apskrityje. 

Lankant Dzūkiją 

Iš Kauno, per Marijampolę, lydimi artimųjų 
automobiliu, pa t raukėme lankyti Dzūkijos. 

Sustojimas Marijampolėje po dešimt metų nesi
lankymo maloniai nustebino. Miestas švarus, 
visais požiūriais atgijęs, judrus. Specialiai ap
lankėme tėvų marijonų įkurtą gimnaziją, kurioje 
uošviui pedagogui Antanui Masioniui teko mo
kytis. Gimnazijos patalpos remontuotos, jaučiasi 
tvarka ir disciplina, dėmesys mokinių poreikiams. 
Mokinių sieninis laikraštėlis, koridoriuose esan
tys plakatai liudija mokyklos skiriamą ypatingą 
dėmesį tikėjimui, kurio Lietuvoje daug kur stinga. 
Kun. dr. Viktorui Rimšeliui kartkartėmis ieškant 
marijonų gimnazijai paramos užsienio lietuvių 
tarpe, nelikime abejingi. Tai, ką savo akimis ma
tėme, liudija puikiai atliekamą darbą su Lietuvos 
jaunimu, vykusiai panaudojamą išeivijos paramą. 

Užsukame į Druskininkus, Liškiavą, Mer
kinę, Veisėjus. Leipalingį, Lazdijus. Važiuojant 
keliu, atkreipia dėmesį kryžkelėse stovintys kop
lytstulpiai, iš medžio išskaptuotos liaudies fi
gūros. Dirvonuojančios žemės kaip ir nematome. 
Daug kur laukai dirbami, užsėti, prie sodybų 
užveisti sodai, namai skęsta gėlėse. Buvę medi
niai namukai apmūrinami ar apkalami modernia 

APSILANKYMO 
LIETUVOJE VINJETĖS 

ALGIMANTAS S. GEČYS 
Nr. 5 

plastmase. Apsilankius Dzūkijoje, nejauti, kad 
gyventojų, kaip teigiama, pragyvenama vien iš 
grybų ir uogų. 

Liškiavoje lankytojui nemažą įspūdį palieka 
XVII šimtmetyje statyta Liškiavos domi

ninkonų bažnyčia. Įdomu, kad buvusio vienuolyno 
patalpomis naudojasi rajonas. 15 metų sutartimi 
išnuomavęs patalpas. Vienuolyno patalpose vyks
ta susirinkimai, kultūriniai pobūviai, vaidinimai, 
vestuvių bei krikštynų puotos. Liškiavos sprendi
mas kur kas sėkmingesnis už daugelyje vietovių 
likimo valiai paliktų ir nenaudojamu bažnytinio 
paveldo statinių. 

Leipalingyje slogų įspūdį paliko prie baž
nyčios aikštės stovintis, didele raudona žvaigžde 
vainikuotas, paminklas, skirtas pagerbti 1941— 
1945 metais kritusiems Raudonosios armijos ka
riams. Neatkreiptume didesnio dėmesio, jei tai 
būtų paminklas, užsilikęs iš sovietinių laikų. Per
skaičius užrašą, paaiškėja, kad tai „Rusijos am
basados Lietuvoje rūpesčiu ir Rusijos federacijos 
lėšomis 2004 m. atkurtas paminklas''. Peršasi 
klausimas, kodėl buvo leista šį paminklą naujai 
atkurti Leipalingio bažnyčios pašonėje, aikštėje, 
kur gulėdavo stribų išniekinti partizanų kūnai, 
krašte, kur vyko ypač stiprus partizaninis pasi
priešinimas? Nereikia aiškinti, kad tai mus 
nuteikė nemaloniai. Paveikė kur kas labiau, negu 
už savaitės, jau esant pakeliui į namus. Paryžiuje 
užtikta įspūdinga gatve Staliningrado vardu. 

Kaimo turizmo sodyba „Karpynė" 

Naujuoju žmonių pelno šaltiniu yra „kaimo tu
rizmas''. Ūkininkai priima atostogaujančius 

ir jiems teikia, ką amerikiečiai populiariai vadina, 
„lova ir pusryčiai" (bed and breakfasti. Paskuti
niaisiais metais Lietuvoje sparčiai kuriasi kaimo 
turizmu užsiimančios firmos. Vieną tokių užti
kome Raseinių miesto kaimynystėje. Vardu „Kar-
pyne'', ši milžinišką plotą užimanti sodyba rekla

muoja puikų apsistojimą, gražią aplinką, žuvies 
restoraną ir gausius užsiėmimus atostogaujan
tiems. Esama didelio tvenkinio, kuriame nardo 
įvairaus dydžio (iki 20 kg j karpiai. Be karpių 
tvenkinyje esama lydekaičių, amūrų, karosų ir ki
tokių žuvų. Salimais tvenkinio įrengta rūkykla, 
kur pagautą žuvį galima išrūkyti. 

„Karpynės" teritorijoje sportui skirtas di
džiulis pastatas „Klėtis". Jame baseinas, turintis 
kaskadą ir povandenines sroves; karštą sukūrinę 
vonią, garinę pirtį, treniruoklių salę. Svečiai gali 
apsistoti rastiniuose nameliuose arba „Kietyje" 
įrengtuose kambariuose. Esama didžiulės salės 
seminarų bei konferencijų ruošai. Taip pat aikščių 
žaisti krepšinį, tinklinį, lauko tenisą. Valtys ir 
vandens dviračiai pasivažinėjimui tvenkinyje. 
Savąja įranga „Karpyne" tarnauja naujoviško 
poilsio reikalavimus statančiam Lietuvos žmogui. 

Bus daug iau. 

Leipalingyje (Dzjki jo je) Rusijos valdžios pastan
gomis 2004 m. atstatytas paminklas pagerb t i 
1941-1945 m. kritusius Raudonosios armijos karius. 

T. Gečienės nuotr. 
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Nesirūpindami mokslu galime tapti 
antraeile valstybe 

Atkelta iš 1 psl. 
ketinama investuoti į užimtumo di
dinimą ir lankstesnės darbo rinkos 
kūrimą. 

A. Monkevičiaus tikinimu, išli
kus tokioms proporcijoms Lietuva 
taps antraeile, o galbūt ir trečiaeile 
valstybe ES. 

„Reikia panaudoti mokslo po
tencialą. Ir jeigu mes šito nesupran
tam ir nepanaudosim, atsidursim 
aklavietėje ir murkdysimės korupci
jos liūne", — teigė Seimo narys. 

Pasak LSS viceprezidento, Lie
tuvos prioritetinės kryptys nėra nu
kreiptos į žinių visuomenės kūrimą. 
L. Kazlavicko tvirtinimu, didžioji da
lis lėšų yra orientuota į bedarbių 
perkvalifikavimą arba žemos kvalifi
kacijos specialistų tobulinimą, o ne 
realių aukštųjų technologijų arba ty
rimų kūrimą. 

Konferencijoje dalyvavęs Lietu
vos mokslo tarybos pirmininkas pro
fesorius Eugenijus Butkus taip pat 
pabrėžė, jog jam susirūpinimą kelia 
2007-2013 metų finansinė perspek

tyva. 
„Nors skaičiai, skirti įvairioms 

programoms realizuoti, yra prelimi
narūs, tačiau tai, jog investuojama 
ne į ateitį, ne į tolesnę krašto plėtrą, 
kuri būtų susijusi su naujomis ino
vacijomis, naujoviškais dalykais, ne 
į švietimo mokslo pertvarką, sukelia 
rimtų abejonių ar mes pasieksim tų 
tikslų, kurių siekiame", — tikino E. 
Butkus. 

Anot jo, akademinė Lietuvos vi
suomene siekia daryti įtaką sprendi
mams, kurie bus priimami artimiau
siu metu, kad tas prioritetas, kuris 
yra deklaruojamas, įgytų ir materia
lų pagrindą. 

Sis akademinės bendruomenės 
susitikimas su Naujosios sąjungos 
frakcija buvo vienas iš susitikimų 
ciklo, kuriais ji siekia atkreipti tie
siogiai už politiką atsakingų institu
cijų dėmesį į tai, kad šiandien, kal
bant apie ES struktūrinių fondų pa
naudojimo strategijos kūrimą, sle
piami duomenys arba neteikiama vi
sa informacija, 

At ida ry ta švietėjo A. Liaugmino 
audi tor i ja 

Premjeras grasina atsisatydinsiąs 
Atkel ta iš 1 psl . 

Taip pat norima rasti atsakymą, 
ar už įgyjamas akcijas sumokėtos lė
šos atitiko akcijų rinkos vertę bei ko
kiomis lėšomis, kieno vardu imtomis 
ir garantuotomis paskolomis buvo 
atlikta viešbučio ,,Crowne Plaza" 
(buvusios „Draugystės") rekonstruk
cija bei viešbučio veiklos nuostolių 
dengimas, kaip šios paskolos yra 
grąžinamos ir ar dėl to negali kilti A. 
Brazausko viešųjų ir privačių inte
resų konfliktas. 

Komisijai siūloma išaisiaškmti 
,,Crowne Plaza" akcininkų ir valdy
bos narių kaitą nuo „Draugystės" 
privatizavimo pradžios, taip pat at
sakyti į klausimą, kas lėmė jų pasi
keitimą. 

A. Brazauskas pareiškė neben
dradarbiausiąs su dešiniosios opozi
cijos inicijuojama parlamentine ko
misija, kuri tirtų jo šeimos verslo rei
kalus. 

Seimo konservatorių iniciatyvą 
ištirti jo šeimos verslo reikalus, susi
jusius su buvusio „Draugystės", 
viešbučio Vilniuje privatizavimu so-
c-ialdemokratų vadovas A. Brazaus
kas laiko „spektakliu" ir „įžeidimu". 

„Neturiu laiko užsiimt visokio
mis intrigomis", — sakė premjeras, 
nurodęs, kad komisija galėtų nagn-

Ke tu r io l ikos vy rų golbolo 
aklųjų r iedul io) r i n k t i n i ų čem

p iona t e Belgijoje šeš tą ja pe rga lę 
iš eilės iškovojo Lietuvos komanda. 
Jau anksčiau užsitikrinę pirmąją 
vietą grupėje lietuviai antrosiose 
rungtynėse 6:1 (4:0 > nugalėjo Ukrai
nos komandą. 3 įvarčius į ukrainie
čių vartus įrideno Genrikas Pavliu-
kianecas, 2 — Arvydas Juchna ir 1 
— Saulius Leonavičius. Turnyro ket
virtfinalyje 2001 metų Senojo že
myno vicečempione Lietuvos rinkti
nė susitiks su ketvirtąją vietą I gru
pėje užėmusia Slovėnijos ekipa. 

Suža i s tos p i r m o s i o s 2005-
2006 metų s r z o n o L i e t u v o s vyrų 
r a n k i n i o lygos t u r n y r o rungty
nės . Šalies čempionas Kauno „Gra-
nitas-Karys" namuose 27 28 pra-
laimejo Vilniaus „HC Vilnius" ko
mandai. 7 įvarčius aikštelės šei

mininkams pelnė Valdas Novickis, 6 
— Mindaugas Tarcijonas. 

* A n t r ą p e r g a l ę p e n k t o s e 
NBA ik i sezon inėse r u n g t y n ė s e 
iškovojo ( h icago „Bul is" koman
da su Dariumi Songaila, svečiuose 
98:82 įveikusi Boston „Celtics" krep
šininkus. Lietuvis svečiams pelnė 11 
taškų, po krepšiais atkovojo 3 ka
muolius, atliko 2 rezultatyvius per
davimus, dukart suklydo bei už 6 
pražangas paliko aikštelę. 

* T reč i a p e r g a l ę p e n k t o s e 
i k i s ezon inėse NBA r u n g t y n ė s e 
iškovojo Žydrūno Ilgausko ir Mar
tyno Andriuškevičiaus Clev-land 
„Cavaliers" komanda „Cavaliers" 
88:84 nugalėjo pirmą nesėkmę per 
Keturias rungtynes patyrusią Mem-
;>*:,- ..(jiuzziies Komandą Starto 
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Iš JAV atvykęs garsaus pedagogo sūnus aeronautikos daktaras Rimantas Liaug
minas (d). Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

nėti jį „kaip pareigūną", bet jo šei
mos narių „neturi teisės nagrinėti". 

A. Brazauskas priminė vedęs 
dabartinę savo žmoną Kristiną, ku
rios verslo reikalais domisi konser
vatoriai, prieš trejetą metą, ir yra 
pateikęs to laikotarpio šeimos ūki
nės veiklos dokumentus Vyriausiajai 
tarnybinės etikos komisijai <VTEK). 
Si komisija ketvirtadienį paskelbė 
savo tyrimo išvadas, jog premjero 
žmonos praeities ryšiai su Rusijos 
naftos bendrovės „LUKoil" atstovais 
Lietuvoje nėra pagrindas jam nusi
šalinti nuo ,.Mažeikių naftos'" parda
vimo reikalų. 

Premjeras Algirdas Brazauskas 
kol kas negali atsakyti, ar Vyriausy
bė teiks Seimui tvirtinti savo derybų 
poziciją su „Mažeikių naftos" akcijų 
pirkėju. 

„Reikės pasitarti Vyriausybėje, 
kaip elgtis tokiu atveju", — per Vy
riausybės valandą Seime sakė A. 
Brazauskas. 

Tačiau jis leido suprasti, kad 
Seimo dalyvavimas derybų procese 
nebūtų naudingas, ir pažadėjo, kad 
Vyriausybei derybose su Mažeikių 
įmonės akcijų pirkėju priartėjus prie 
priimtino ir naudingo Lietuvai rezul
tato. Seimas apie tai pirmasis bus 
informuotas. 

Vilnius, spalio 20 d. (ELTA) — 
Vilniaus pedagoginiame universitete 
iškilmingai a t idaryta vieno iš še
šiolikos universiteto rektorių — vo
kiečių okupacijos metais aukštajai 
mokyklai vadovavusio garsaus peda
gogo, edukologo, profesoriaus Albino 
Liaugmino auditorija. 

„Profesorius A. Liaugminas pra
noko savo laiką. Tuo metu, kai tvė
rėsi Lietuvos švietimo sistema, mo
kykla perėjo iš vienos sistemos į ki
tą, jis buvo aukščiausio lygio pedago
gikos žinovas, puikiai jaučiantis Eu
ropos ir Lietuvos joje kontekstą", — 
iškilmėse sakė Vilniaus pedagoginio 
universiteto rektorius Algirdas Gai
žutis. 

Pasak dabar t in io universi teto 
vadovo, A. Liaugminas senąją mo
kyklą vadino žinių mokykla, o nau
jąją — sugebėjimų. Profesorius tei
gė, jog naujosios uždavinys — ugdyti 
žmogų visapusiškai, atsižvelgiant į 
jo jausmus, norus, valią, o svarbiau
sia — veiklumą. 

„Sovietų okupuotoje Lietuvoje 
A. Liaugminas negalėjo tęsti pedago
gines karjeros. Tačiau gyvendamas 

JAV, kitose šalyse visad buvo išmin
tingo edukologinių dalykų derinimo 
variklis", — pabrėžė A. Gaižutis. 

Skulptoriaus Vaclovo Krūtinio 
sukurtą A. Liaugmino bareljefą ati
dengė iš JAV atvykę jo sūnūs — ae
ronautikos daktaras Rimantas 
Liaugminas, medikas Dalius Liaug
minas ir teologiją studijuojantis anū
kas Andrius. 

Amerikoje ir Lietuvoje gyvenan
čių Liaugminų vardu dėkodamas už 
tėvelio atminimo įamžinimą, R. 
Liaugminas pasidžiaugė, kad Nepri
klausomybės metais tėtis dar spėjo 
aplankyti savo gimtinę, universite
tą, iš Lietuvos į Ameriką „grįžo atsi
gavęs, pilnas įspūdžių ir atsimini
mų". 

„Jis turėjo gabumų įvairiose sri
tyse, bet visą gvvenimą pirmiausia 
buvo pedagogas. Net man išvažiavus 
iš namų studijuoti i universitetą, 
mano rašytus laiškus siųsdavo atgal, 
ištaisęs visas klaidas — jų buvo, nes 
neturėjau progos lankyti lietuviškos 
mokyklos — ir dar pridėdavo pamo
kymų apie gramatiką bei sintaksę", 
— prisiminė garsaus švietėjo sūnus. 

Parlamentarų potraukis pinigams 
peržengė visas ribas 
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Vilnius, spalio 20 d. (ELTA) — 
Ar žinote, kiek per mėnesį Seimo na
riai išleidžia popieriui, rašikliams, 
vokams bei kitoms kanceliarinėms 
priemonėms? Ogi kiekvienas apie 
850 litų. Kitaip tar iant , vieną vi
dutinį darbo užmokestį. 

Vadinasi, per mėnesį seimūnas 
gali nusipirkti 77 pakuotes popie
riaus, apie 800 rašiklių arba kelis 
tūkstančius pieštukų. Dar apie 800 
litų jie gauna degalams bei automo
bilio priežiūrai. 

Negana to, šiuo metu Seimo biu
džeto ir finansų komitete svarstoma, 
ar nereiktų dar keliais šimtais šių iš
laidų padidinti. Argumentas — neva 
šių pinigų Seimo narių išlaidoms 
niekaip nepakanka. 

„Ekstra žinių" kalbinti politikai 
šį kartą sutar t inai buvo nekalbūs. 

Vieni jų dievagojosi apie naują 
projektą nieko nežiną, kiti gynėsi, 
kad jiems tai visai neaktualu. 

..Žinot, pinigai yra jautr i tema. 
Todėl nelabai etiška kalbėti", — aiš
kino l iberaldemokratas Valentinas 
Mazūroms. Seimo narys socialdemo
kratą- Al gi mantas Salamakinas ti
kino, jog p a r l a m e n t a r a m s dažnai 
pri trūksta pinigų degalams. ..Ka: 
kalbamės su kolegom;-, aiškėja, kad 
degalų- ne kartais pilasi nz savo ;>i-

nigus, nes tos sumos, kurią skiria, 
per mažai", — guodėsi A. Salamaki
nas. Negana to, A. Salamakinas aiš
kino, kad Lietuvos politikai savo iš
laidoms negauna net dešimtadalio 
to. kiek skiriama Europos Parla
mento nariams - vadinasi, šiuos pi
nigus reikia didinti! 

Tuo tarpu teisininkas Kęstutis 
Cilinskas sako, jog visai rimtai rei
ktų svarstyti kitą dalyką — lėšų ap
skaitą. Anot teisininko, žmogus yra 
tokia būtybė — kiek jam duosi, tiek 
jis ir išleis, tačiau panašu, kad kan
celiarijos reikmėms skiriama suma 
yra gerokai per didele. 

Ypač dei tokio seimūnų gobšumo 
yra priblokšti streikais del mažų 
atlyginimų grasinę medikai bei 
mokytojai. 

..Mes dabar rengiame apklausą, 
kiek pinigų iš savo atlyginimo darbo 
reikmėms priversti išleisti mokyto
jai. Pasirodo, pedagogas iš ne tūks
tančio nesiekiančios savo algos apie 
200 litų išleidžia įvairioms ugdymo 
priemonėms, kopijavimui, skambini
mui mokinių tėvams, ir jiems šių pi
nigu niekas negrąžina"'. piktinosi 
Lietuvos mokytojų profesines sąjun
gos pirmininke Dalia Griciene. 

S;os apklausos rezultatus I) 
Griciene na teiks ir Seimo nariams. 



i > i.. ! » - i . ^ - V * ~ V - -_- •... • J - » - -
O I -1 . i ^ „ r ] ; , . . 11S 

k 1 

•s-»«-

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

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

MINSKAS 
Baltarusijos milicija ėmė tirti 

opozicinio laikraščio žurnalisto mir
ties aplinkybes, tuo tarpu mirusiojo 
brolis teigia, kad žurnalistas buvo 
nužudytas. 66 metų Vasilij Grodni-
kov lavoną namuose Zaslavlij mies
te, esančiame netoli šalies sostinės 
Minsko, antradienį aptiko velionio 
brolis Nikolaj Grodnikov. V. Grodni-
kov garsėjo autoritarinį prezidento 
Aleksandr Lukašenka režimą kriti
kuojančiais s traipsniais , kuriuos 
spausdino opozicijos laikraštis ,,Na-
rodnaja volia". „Jie jį nužudė, —tei
gė N. Grodnikov. — Ant sienų, durų, 
lango buvo daugybė kraujo. Name 
viskas buvo suversta. Jie jį nužudė, 
nes jis buvo opozicijoje". Baltarusijos 
žurnalistų sąjungos vadovė Žana 
Litviną sake komentuosianti kolegos 
žūtį tik sulaukusi oficialios milicijos 
pozicijos šiuo klausimu. 

VARŠUVA 
Lenkijos policijai ketvirtadienį 

pradėjus t ikrint i telefonu gautus 
įspėjimus, neva visoje Varšuvoje pa
dėta 12 bombų, rytinio piko metu bu
vo paralyžiuotos kelios šalies sotinės 
dalys. Iš viso policija gavo 12 per
spėjimų, tačiau rado tik 11 paketų. 
Jie visi buvo vienodi ir sunumeruoti. 
Varšuvos policija pradėjo tirti aptik
tus paketus. Iki šiol jie rodo, kad 
pranešimai apie padėtas bombas te
buvo pokštas — nė viename iš šių 
paketų sprogmenų nebuvo. Po įspėji
mų apie padėtas bombas policija už
darė eismą keliose svarbiose Varšu
vos vietose, įskaitant vieną tiltą per 
Vyslos upę ir Charles de Gaulle bei 
Jungtinių Tautų žiedus, esančius 
pagrindinėje miesto gatvėje. 

Konservatorius Kazimierz Mar-
cinkievvicz, kuriam pavesta sudaryti 
naują Lenkijos Vyriausybę, pareiškė, 
jog jos prioritetas bus gerinti santy
kius su Rusija, bet kabinetas sieks, 
kad būtų atšauktas sprendimas nu
tiesti dujotiekį Baltijos jūros dugnu. 

Būsimasis premjeras pareiškė, kad 
Varšuva neigiamai vertina dujotie
kio projektą dėl grėsmės, kurią j is, jo 
nuomone, kelia Lenkijos saugumui. 
,,Mes nesuprantame šių investicijų, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad dujotiekį 
galima nutiesti per Lenkiją", — sakė 
K. Marcinkiewicz. — Negana to, mes 
ketiname Europos Sąjungoje akty
viau siekti, kad ji daugiau dėmesio 
skirtų Europos valstybių energeti
niam saugumui". Pasak jo, vis dar 
yra galimybių Vokietijos ir Rusijos 
sandorį atšaukti. 

ATĖNAI 
Netoli šiaurinio Graikijos Sa

lonikų miesto ketvirtadienį nuo bė
gių nuvirto ir užsiliepsnojo tarpmies
tinis traukinys, važiavęs į Atėnus, 
pranešė regioninės gaisrininkų bri
gados pareigūnas, pažymėjęs, kad 
per šį įvykį nukentėjo keli keleiviai 
iš 140 juo važiavusių žmonių. J i s ne
galėjo pasakyti, ar per šią avariją 
niekas nežuvo, ir nežinojo, ar vago
nuose neliko įstrigusių keleivių. 
Tikslios informacijos apie sužeistuo
sius štaip pat kol kas nėra. 

RUSIJA 

MASKVA 
Nuteistas Rusijos naftos magna

tas Michail Chodorkovskij atvežtas į 
kalėjimą atokiame Sibiro regione ne
toli Kinijos sienos, kur atliks už suk
čiavimą ir vengimą mokėti mokes
čius paskirtą aštuonerių metų kalėji
mo bausmę. Sibiro kalėjimų admi
nistracijos vadovas Aleksandr Pleš-
kov sakė. kad M. Chodorkovskij at
vežtas į bendrojo režimo koloniją 
JAG 14 10 Krasnokamensk mieste 
Čita regione, maždaug 5.000 km į ry
tus nuo Maskvos. Pasak A. Pleškov. 
M. Chodorkovskij iki dviejų savaičių 
bus laikomas karantino sąlygomis, 
jo sveikatos būklę tikrins medikai. 
Vėliau nuteistasis bus įdarbintas . 
Siame kalėjime nelaikomi ypač pa
vojingi nusikaltėliai —jame bausmę 
atlieka daugiausia už vagystes ir 
sukčiavimą nuteisti asmenys. 

AZIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
Irako saugumo pajėgos suėmė 

nuverstojo prezidento Saddam Hus-
sein sūnėną, kuris į tar iamas smurto 

-mų finansavimu, sakė patarė
jas nacionalinio saugumo klausimais 
Mu\vaffaq ai Rubaie. Yasser Sabawi 
buvo suimtas trečiadienį, kai „skirs
tė pinigus žmonėms, kad paskatintų 
juos per demonstracijas Auja kaime
lyje imtis smurto ir įvykdyti nusi
kaitimus", — sakė M. ai Rubaie. 

BISKEK 
Ketvir tadienį vienoje kolonijų 

netoli Biškek kaliniai paėmė įkaitais 
Kirgizijos parlamento teisėsaugos ir 
konstitucingumo komiteto pirminin
ką Tynyčbek Akmatbajev ir kelis 
par lamento kanceliarijos darbuoto
jus . Pasak spaudos centro darbuoto
jos, kilus susišaudymui, du deputato 
apsaugos darbuotojai buvo sužeisti. 
Pareigūno kanceliarijos atstovai tei
gė, kad per susišaudymą, kilusį, kai 
apsaug in inka i mėgino išlaisvinti 
parlamentarą, žuvo keturi žmonės. 
Kas jie, šaltiniai nepatikslino. Depu
ta tas ir jį lydintys asmenys buvo pa
imti įkaitais, kai lankėsi 31-ojoje ko
lonijoje Moldavanovka gyvenvietėje 
už 25 km į šiaurės vakarus nuo sos
tinės. 

BAKU 
Azerbaidžano teisėsaugos insti

tucijos del įtarimų rengus valstybės 
perversmą suėmė buvusį šalies eko
nomikos plėtros ministrą Farchad 
Alijev ir jo brolį, naftos bendrovės sa
vininką. F. Alijev, nepateikus jam jo
kių paaiškinimų, trečiadienį buvo at
leistas iš Ekonomikos plėtros minis
terijos vadovo posto. Jo brolis Rafik 
vadovauja „Azpetro" — didžiausiai 
šalies privačiai naftos bendrovei, ku
riai ta ip pat priklauso naftos perdir
bimo gamykla Moldovoje. ..Azpet-
rol" biure Baku ir visuose F. Alijev 
namuose padarytos kratos. 

JAV kariai 
Afganistane 

degino talibų 
lavonus 

Sydney, spalio 20 d. (AFP/BNS) 
— JAV kariai sudegino dviejų įtaria
mų talibų, žuvusių Pietų Afganista
ne, lavonus, o tada šio įžeidžiamo 
poelgio įrašą demonstravo priešo ko
votojams, pranešė Australijos televi
zija. 

Kariai teigė žuvusių talibų kū
nus, atvirame ore išgulėjusius dau
giau kaip vieną parą, deginę dėl 
sveikatos sumetimų, nurodė televi
zijos SBS laida ,,Dateline". 

JAV kariuomenės psichologinių 
operacijų skyrius lavonų deginimo, 
prieštaraujančio Ženevos konvenci
jai, įrašą vėliau panaudojo vietos gy
ventojams įžeidinėti, kad paskatintų 
juos bendradarbiauti su koalicijos 
pajėgomis, teigė televizija. 

Įtariami talibai žuvo per JAV 
patrulio surengtą pasalą, kurios me
tu gyvybės neteko ir vienas ameri
kiečių bei vienas afganų armijos ka
rys. Sis susirėmimas įvyko prieš 
praėjusio mėnesio parlamento rin
kimus. 

JAV kariai pasinaudojo lavonų 
deginimu — musulmonus, kurie sa
vo mirusiuosius stengiasi palaidoti 
per 24 valandas, įžeidžiančia prakti
ka — kad pasityčiotų iš kaimiečių, 
kurie gali slėpti sukilėlius. 

Televizija parode vaizdo įrašą, 
kuriame buvo matyti degantys la
vonai ir jų fone stovintys JAV kariai, 
bei pademonstravo užgaulias žinu
tes, kurias kareiviai nusiuntė vietos 
gyventojams. 

,,Dėmesio, talibai, jūs esate bai
lūs šunys", — rašoma žinutėje. 

Kitoje žinutėje sakoma: „Jūs lei
dote savo kovotojams būti pagul
dytiems veidu į vakarus ir sudegin
tiems. Jūs esate pernelyg bailūs, 
kad pasiimtume jų lavonus. Jūs puo
late ir bėgate kaip moterys. Vadi
nate save talibais, tačiau esate mu
sulmonų religijos dėmė ir darote ge
dą savo šeimai.". 

Ženevos konvencija reikalauja, 
kad kariai pagarbiai elgtųsi su kari
nių konfliktų aukų kūnais ir, ,jei 
įmanoma, pagal tos religijos, kurią 
išpažino žuvusvsis, ritualus". 

Dėl uragano „Wilma" pasitraukė 
dešimtys tūkstančių žmonių 

Cancun. spalio 20 d. 
.AFPBNS) — Uraganas ,,Wilma" 

ketvirtadienį slinko Meksikos ir JAV 
pakrančių link, o jam virtus galin
giausiu Atlanto uraganu per visą 
stebėjimų istoriją iš pakrančių ra
jonų turėjo trauktis dešimtys tūks
tančių žmonių. 

JAV nacionalinis uraganų stebė
jimo centras pranešė, kad šis itin pa
vojingas gaivalas kiek susilpnėjo ir 
virto ketvirtosios — priešpaskutinės 
— kategorijos uraganu, kurio vejų 
greitis siekia 250 km per valandą. 
Jis slenka Meksikos Yucatan pu
siasalio, kur atvyksta daug turistų iš 
Siaurės Amerikos ir Europos, link. 

Tačiau centras perspėjo, kad 
,.Wilma" gali vėl sustiprėti iki 5-
osios kategorijos uragano, kurio vėjų 
greitis gali siekti 280 km per va
landą TOKS rekordinis greit;- bavn 
a /.registruotas t recai dieni 

. .S; a a d r a ' a h a ; L'-iiinra. :r laba: 

grėsminga". — sakė Meksikos prezi
dentas Vicente Fox, kuris pridūrė, 
kad valdžia yra jai pasirengusi. 

Kuboje pradėta evakuot i 
235,000 žmonių, o iš Cancun Mek
sikoje ir Florida Keys salų, esančių į 
pietus nuo Floridos, nurodyta išvykti 
dešimtims tūkstančių turistų. 

Meksikos valdžia nurodė iš dvie
jų salų prie Cancun ir iš Punta Aleno 
evakuoti daugiau kaip 33,000 tur is
tų, o dar 70,000 žmonių pačiame 
Cancun patarta išvykti. 

Del uragano taip pat teko at
šaukti MTV Lotynų Amerikos video-
muzikos apdovanojimų įteikimo ce-
reraoaaa. kari trečiadienio vakarą 
turėjo įvykti Cancun. 

Yucatan pusiasalį u raganas gali 
užklupti per ~t valandas, i 
JAV nacionalinis a r a ^ a m i s tebeia 
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Nauja Lietuvių žurnalistų sąjungos valdyba 
Lietuvių žurnal is tų sąjungos 

valdyba, vadovaujama Kęstučio 
Miklo, susidedanti iš asmenų, jau 
gerokai peržengusių deimantinį 
amžių, ir veikianti nuo 1997 m. 
birželio 15 d., ilgokai ieškojo galimy
bių perleisti sąjungos vadovavimą 
jaunesniems, į t raukiant ir neseniai 
atvykusius spaudos darbuotojus. 

Tos valdybos daugiau kaip 
aštuonerių metų laikotarpiu sąjun
gos narių gretos nepaprastai išretėjo 
— per pusšimtis yra iškeliavusių 
Amžinybėn ir nemažas skaičius ligos 
pakirstų. Mirtis neaplenkė ir buvu
s ius valdybos nepaprastai parei
gingų narių. 

Naujasis LŽS pi rmin inkas 
Edvardas Šuiaitis. 

Prieš penkerius metus teko- at
sisveikinti su valdybos sekretore ir 
sąjungos žiniaraščio „Mūsų pasauly
je"' bei „Lietuvio žurnalisto" redak
tore, patyrusia žurnaliste Salomėja 
N a r k e l i ū n a i t e . buvusia „Vienybės" 
redaktore, .,Argentinos lietuvių bal
so" akredituota korespondente Jung
tinėse Tautose, suredagavusia gau
sybę leidinių ir bendradarbiavusia 
ne tik visoje išeivijos perdiodikoje. 
bet ir išeivijos lenkų spaudoje, ašt
riai gindama Lietuvos ir lietuvių 
reikalus Vilniaus klausimu. 

Pernai valdybą apleido ir talen

tingasis Pau l ius Jurkus, prižiūrė
jęs sąjungos iždą. Paulius buvo vi
siems gerai žinomas, kaip ilgus metus 
buvęs „Darbininko" redaktor ius , 
ypač vietos žinioms, taip pat ir kaip 
bendradarbis visoje išeivijos spaudo
je šiame krašte. Jis buvo ir darbštus 
rašytojas, išleidęs eilę novelių, poe
zijos, istorinėm temom kūrinių ir net 
vadovėlių. J is taip pat mėgo tapyti 
— akvareles ir aliejiniais dažais, su
kūrė gausybę peizažų. Taip pa t ilius
travo gausybę veikalų ir sukurdavo 
viršelius knygoms. Jis buvo ir moky
tojas, kurį laiką jis net dėstė Brook-
lyn šeštadieninėje lit. mokykloje. 

Šiandien beveik visi, kadaise 
buvę veiklūs, LŽS skyriai j au 
nebeveikia. Sušaukti visuotinį narių 
suvažiavimą ir jame išrinkti valdybą 
prieš 8 metus nebuvo įmanoma. Juo 
labiau šiandien, kai narių skaičius 
yra tiek sumažėjęs. Tada valdyba 
buvo išrinkta korespondenciniu ke
liu. Tad ir šį kartą buvo apsispręsta 
naująją valdybą išrinkti tuo pačiu 
būdu, surandant asmenį, norintį ir 
galintį vadovauti sąjungai, kuris 
pasirinktų sau priimtinus asmenis 
naujajai valdybai ir pasiūlytų na
riams šį sąrašą patvirtinti, vadovau
jant esamai valdybai. 

Tik visiems gerai žinomo, nepa
prastai produkyvaus ir nusipelniu
sio, pernai laimėjusio JAV LB Kul
tūros tarybos žurnalistikos premiją 
ir Lietuvos ordinais apdovanoto 
Edvardo Šulaičio pastangų dėka šios 
sudėties valdyba buvo siūloma na
riams patvirtinti: 

Edvardas Šuiaitis — pirminin
kas; 

Vaiva Ragauskaitė — sekretorė; 
Bronius Juodelis — iždininkas; 
Laurynas Misevičius — informa

cijai; 
Kęstutis Salaviejus — narių rei

kalais. 
Reikia tik džiaugtis, kad nauja-

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
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Bus.: 708-361-0800 
Ycice\fc*77M&l.7X3» 
Fax: 708-361-9618 

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

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

sąžiningai patarnauja nuo 19H6 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT P A R D U O D A 
. j g _ _ _ . First Landmark Reai ty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

IŠNUOMOJA 

Išnuomojama puiki studija Gulfport 
Petersburg, EE. Vieta rami. labai 
privati, gerai prižiūrima, šalia yra 

Meksikos Įlanka, pliažas ir pramogų 
centras. $450/mėn plius paslaugos. 

Tel. 773-392-9301 

CICERO IŠNUOMOJAMAS 
naujai suremontuotas, apšildomas 

3 mieg. butas. 1 miegamasis su 
baldais, (ieras susisiekimas. 

Kaina $650. 
Tel. 708-652-7722; 708-863-9849 
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Buvęs L ie tuv ių žurna l is tų sąjungos 
va ldybos p i rm in i nkas Kęstut is Mik las. 

jam pirmininkui didžiausiu pagal
bininku sutiko būti tikras veteranas 
žurnalistas Bronius Juodelis. įnešęs 
didžiulį įnašą į periodinę spaudą, 
1981—1984 m. buvęs LŽS centro 
valdybos vicepirmininkas, veiklus 
JAV Lietuvių bendruomenėje — 
buvo net jos Krašto valdybos vice
pirmininku, taip pat buvo LB Ta
rybos narys, Čikagos Švietimo tary
bos koordinatorius, veiklus su skau
tais — buvęs net jų vyriausias skau
t in inkas , i lgametis Draugo fondo 
direktorių pirmininkas, vadovaująs 
to „Draugo" dienraščio milijoniniam 
fondui. Už savo veiklą yra apdovano
tas įvairiais žymenimis ir premijom. 

Džiugu, kad buvo atkreiptas dė

mesys į siūlymą, jog į valdybą būtų 
įtraukti, sąjungos tęstinumui išlai
kyti, ir naujieji imigrantai. Jų yra 
net trys: sekretorės pareigom Vaiva 
Ragauskaitė — „Amerikos lietuvio" 
redaktorė, Laurynas Misevičius — 
„Amerikos lietuvio" skyriaus „Rytų 
parkantėje" redaktorius ir dabarti
nis JAV LB Krašto valdybos vice
pirmininkas sporto reikalams, taip 
pat valdybon įeina ir Kęstutis Sa
laviejus — apžvalgininkas ben
dradarbis išeivijos spaudoje. 

Balsavimas patvirtinti pasiūlytą 
valdybos sudėtį buvo pravestas ir 
užbaigtas rugsėjo 15 d. Buvo pa
siųsti balsavimo lapeliai 102 regis
truotiems nariams, įskaitant gyve
nantiems Lietuvoje ir kituose už
jūrio kraštuose. Po savaitės, patikri
nus gautą paštą, rasti 58 vokai, jų 
tarpe ir du sugrįžę, neradę adresatų. 
Atidarius vokus ir patikrinus bal
savimo lapelius rasta, kad už pasiū
lytą visą sąrašą balsavo 44 nariai, o 
likusieji 12 pasisakė prieš. t. y. 7 bal
savo prieš visą sąrašą, ir 5 pasisakė 
tik prieš kai kuriuos, sąraše esan
čius asmenis. 

Remiantis gautais balsavimo 
rezultatais, naujoji valdyba jau yra 
išrinkta daugumos balsais ir netru
kus perims visas pareigas. 

Reikia tikėtis, kad ši valdyba 
bus veikli, nes jos sudėtis yra tokia, 
kuri užtikrins Lietuvių žurnalistų 
sąjungos tęstinumą ilgai, ilgai gy
vuoti. 

Kęs tu t i s M i k l a s 

SKELBIMAI 

PARDUODA 

Parduodamas gražus, naujai 
suremontuotas. 1 mieg.. 4 kamb. 

butas Ford City rajone. 
Arti prekybos centrai, geras 

susisiekimas, prieinama kaina. 
T e l . 7 7 3 - 3 9 2 - 9 3 0 1 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

Siunčiame i kitas valstijas. 
Informacija telefonu 
847-845-3972 

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
OtT. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

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

YVooci 
1-2 mieg 

1 
2i 
1 

Tel. 

rid|»e 
naujai 

mie».— 
nieg. — 
mėnuo 

i š n u o m o j a m i 
suremontuoti butai. 
-S670-S710: 
- $770-5810. 
nemokamai. 

630-910-0644, Janą. 

KLESTINČIAI GRINDŲ ĮMONEI 
vakaru priemiesčiuose reikalingi 

patyrė grindų plytelių klojėjai 
su ne mažesne kaip 10 metu 
darbo patirtimi su keramika, 

porcelianu ir akmeniu. 
Geras atlyginimas, 
pilnas draudimas. 

Susikalbėti anaiiškai. 
Tel. 630-B27-8599 Sam 

KLESTINČIAI GRINDŲ ĮMONEI 
vakaru priemiesčiuose pi lnam darbo 
laikui reikalingi darbštūs plytelių klo
jėju mokiniai /padėiėjai , patyrusiems 

lietuviškai kalbantiems meistrams. 
Gera proga t iems, kurie ateityje žada 
tapt i plytelių klojėjais. Geras a t lyg in i 

mas, pilnas draudimas. Patirtis 
reikalinga, be t nebūt ina. 

Susikalbėti angliškai. 

Tel. 630-327-8599 Sam 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

LENDER 

MUTUAL F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN A S S O C I A T I O N OF CHICAGO ,*»*zrx 

2212 VVest C e r m a k Road, C h i c a g o , IL 6 0 6 0 8 
773". 8 4 7 - 7 7 4 7 

S * P p h r- n M . O k s a s P re s i d e n t 
*-x 

!\i' .trr:aumm ('ikagt^ r \p\tinku fartuviam^ Dauginu Kaip / " " M* tu. 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
FORVVOMEN AND MEN 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 

S8 ON START. 
CALL HALINA (630) 286-7398 

Skelbimų skyriaus 
te i . 1 773 5 8 5 9 5 0 0 

http://worldnet.att.net
file:///p/tinku
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ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDUL1S 

Daugelis iš mūsų prisimena, jog 
dar nesenais laikais buvo toks vie
nas iš sovietų valdžios atributų -
kerzinis batas. Tačiau ta rp mūsų yra 
jau nemažai gražaus jaunimo, ku
riam tas žodis negirdėtas ir jokių 
jausmų nežadina. Tad priminsime 
mūsų skaitytojams, jog taip buvo 
vadinami auliniai batai , žmonėse 
žinomi čebatų vardu, kurių aulai 
buvo ne iš odos, o iš brezento. To
kiais batais buvo apauta visa Rau
donoji armija, ant durtuvų nešusi 
tautoms taiką ir laimę. 

Sovietmečiu kerzinis batas buvo 
laikomas bukaprot iškumo, siauro 
akiračio, grubios jėgos ir sauvalės 
simboliu. Kerziniais ba ta i s buvo 
apau ta visa sovietų kariuomenė, 
kuri kaip tik tokia grubia jėga ir 
buvo. Visa sovietinė būtis, taip pat ir 
kultūra, buvo, taip sakant , nuspal
vinta kerzinio bato spalva. Šiandien 
jau retai beišgirsi dar tokį neseną ir 
dažną priežodį: „Kvailas kaip čebato 
aulas". 

Senieji dar prisimena, o jaunieji 
jau tik iš istorijos žino, kad pa
vergtos tautos ant durtuvų atneštos 
laimės kratėsi kaip įmanydamos. 
Jauni vyrai ėjo į miškus ir kovojo 
didvyrišką, beviltišką pasipriešini
mo kovą su milijonine okupanto ka
riuomene bei savais išdavikais. Lie
tuvių tau ta per partizaninio karo 
žygius, kančias ir išdavystes neteko 
gražiausio savo žiedo - trisdešimties 
tūkstančių jaunų gyvybių, prarastų 
ginkluotoje miško ir pogrindžio kovo
je. Tačiau okupantui to buvo maža. 
Iš viso buvo nukankinta, nužudyta, 
i š t remta Sibiran, buvo priversti 
pasitraukti iš savo tėvynės trečdalis 
tautos - apie milijonas žmonių. 

Lietuvos partizanai, nors ir bū
dami tūkstančius kar tų silpnesni 
savo ginkluote ir materialiais ištek
liais už savo sovietinį priešą, dvasia 

buvo už jį žymiai pranašesni. Jie 
ištisą dešimtį metų priešinosi tautos 
rusifikacijai ir sovietizacijai, kovėsi, 
žuvo ir sudėjo didžiausią auką - savo 
jaunas gyvybes - ant tautos laisvės 
aukuro. 

Nuo tų kovų jau praėjo penkias
dešimt metų. Tas kovų periodas į 
istoriją įėjo pavadinimu „Karas po 
karo". Išliko daug tų kovų dalyvių 
prisiminimų, kruvinojo KGB archy
vuose išliko daug dokumentų, liudi
jančių apie kovotojų didvyriškumą, 
apie provokatorių ir palūžusių kovos 
draugų išdavystes. Lietuvos gyven
tojų rezistencijos ir genocido tyrimo 
centras šiuo pavadinimu yra sudaręs 
parodą, ji buvo eksponuota Londone, 
Vašingtone, ruošėsi ją išsiųsti ir į 
Švediją, į Geterborgo mieste vyk
stančią tarptautinę knygų mugę ir 
eksponuoti ją Lietuvos stende. 

Tačiau iki mugės likus porai 
savaičių, paaiškėjo, jog paroda į 
Geteborgą nevažiuos. 

Knygas į Geteborgo knygų mugę 
atrinko Lietuvos institute sudaryta 
ir Lietuvos kultūros ministrės Ro
mos Žakaitienės dar 2003 m. spalio 
mėnesį paskirta kultūros veikėjų ko
misija. Lietuvos institutas yra 
Lietuvos Kultūros ministerijos, Lie
tuvos Švietimo ir mokslo ministeri
jos ir Lietuvos Užsienio reikalų min
isterijos bendrai įsteigta viešoji 
įstaiga, kurios paskirtis ir tikslas 
yra garsinti Lietuvos vardą pasauly
je, plėsti kultūrinius ryšius su kito
mis šalimis. 

Komisiją sudaro 16 narių, tarp 
kurių yra Vytautas Ališauskas, 
filosofas, leidyklos „Aidai" direkto
rius, poetai Antanas Gailius ir 
Kornelijus Platelis, Lietuvos leidėjų 
asociacijos prezidentas Arvydas An
drijauskas, kiti kultūros veikėjai. 
Komisijai vadovauja Lietuvos kul
tūros ministerijos sekretorius Ro
landas Kvietkauskas. 

Komisija iki 2004 m. rugsėjo 1 d. 
buvo įpareigota parengti Lietuvos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain institute 

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

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

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

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918W.ArcherAve.Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Lietuviški koplytstulpiai-kry/ iai be? ,:e r~e Lietuvos pakr-U'sf- •'. pnp lį^-h, 
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pristatymo mugėje sąmatą, o iki 
2005 m. rugsėjo 1 d. - paruošti Lie
tuvos renginių programą. 

Pagal paruoštą sąmatą, pagrin
dinis Lietuvos dalyvavimo mugėje 
tikslas: pr is ta ty t i naujausias ir 
aktualiausias lietuvių literatūros bei 
kultūros tendencijas, atskleidžiant 
unikalią istorinę, kultūrinę, politinę 
ir socialinę patirtį , o pagrindinės 
(horizontalios; pristatymo temos yra 
šiuolaikinė lietuvių l i teratūra ir 
kultūra, aktuali istorija, kūrybingoji 
Lietuva. 

Mugės metu Lietuvos stende 
turėjo būti surengti trys seminarai 
pasipriešnimo tema: 

„Pasipriešinimas, prisitaiky
mas, kolaboravimas - sovietmečio 
patirtys šiandienos vertinimuose", 
dalyviai: Liūtas Mockūnas, Kęstutis 
K. Girnius, Staffan Skott. 

„Kova tamsoje: ginkluotas pasi
priešinimas Sovietų Sąjungos Lie
tuvoje 1944-1953", dalyviai: Kęstu
tis K. Girnius, Nijolė Bražėnaitė-
Paronetto, Kjell-Albin Abrahams-
son. 

„Lietuviškasis feminizmas - mo
terų vaidmuo rezistencijoje", daly
viai: Nijolė Sadunaitė, Nijolė Bražė-
naitė-Paronetto, Kęstutis K. Girnius. 

Tačiau komisija nusprendė, jog 
knygų paroda „Karas po karo", 
pasakojanti apie lietuvių tautos 
patirtas kančias ir praradimus, apie 
tardymus ir kankinimus, apie žu
vusių partizanų kūnų išniekinimą 
turgaus aukštėse nelabai pritinka 
prie kitų temų, kurios yra, tarkim, 
ne tokios drastiškos ir labiau atitin
ka Geteborgo parodos dvasią. 

Lietuvos gyventojų rezistencijos 
ir genocido tyrimo centro direktorė 
Dalia Kuodytė buvo nusivylusi ir 
šokiruota nepalankiu spredimu. 
Lietuvos spaudoje pasirodė gana 
griežtų nuomonių dėl komisijos 
sprendimo. 

Komisijos pirmininkas R. Kviet
kauskas mums papasakojo, jog 
Lietuva Geteborgo mugėje dalyvauja 
svečio teisėmis - buvo pakviesta joje 
dalyvauti, todėl privalo skaitytis su 
muges šeimininkais. O paroda „Ka
ras po karo" yra sudaryta iš sa
varankiškų plakato tipo stendų. R. 
Kvietkausko nuomone, parodos „Ka
ras po karo" katalogas atrodo pa
kankamai įspūdingai ir gali ją ga
nėtinai reprezentuot i . Katalogui 
išleisti ministerija skyrusi 6,000 litų. 

Sft" •]', m • . . — . " ' M'~ JaįgJj 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory HilIsTlL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Komisijos pirmininkas neslėpė, jog 
Lietuvos gyventojų rezistencijos ir 
genocido tyrimo centro reakcija dėl 
to, kad paroda nebuvo į traukta į 
Lietuvos stendą, yra j am labai 
netikėta ir nemaloni. 

R. Kvietkauskas apgailestavo, 
jog Lietuvos institutas dėl patirties 
stokos paraiškas pateikusias institu
cijas informavo tik apie teigiamus 
sprendimus. Todėl taip ir susiklostė, 
kad neigiami sprendimai buvo ne
tikėti ir netgi šokiruojantys. Mūsų 
pokalbyje R. Kvietkauskas žadėjo 
dėti nuoširdžias pas tangas , kad 
Juozo Lukšos (Daumanto) knygos 
„Partizanai" švedų kalba leidėjas or
ganizuotų šios knygos ir parodos 
„Karas po karo" savarankišką ke
lionę po Švedijos didžiuosius mies
tus. 

Komisijos narys Vytautas Ali
šauskas mums sakė, jog buvo nuste
bintas gausa pagiežingų atsiliepimų 
į neigiamą komisijos sprendimą. Jis 
papasakojo, jog Geteborgo knygų 
mugė labai skiriasi nuo Frankfurto 
knygų mugės - jeigu Frankfurto 
mugė yra didžiulis kultūros ren
ginys, tai Geteborge knygomis pre
kiaujama, tai - daugiau komercinis 
renginys, savo apimtimi yra tik 
regioninio masto. V. Ališausko nuo
mone, paroda „Karas po karo" yra 
pernelyg svarbus ir ryškus akcentas 
komercinio pobūdžio mugei. 

Ruošdamas straipsni spaudai, 
buvau nusiteikęs ištempti į dienos 
šviesą abejingus valdininkus ir 
nepakankamai patriotiškus komisi
jos narius, tačiau, pasikalbėjęs ir su 
vienais, ir su kitais, įsitikinau, jog 
nesama nei patriotizmo stokos, nei 
abejingumo. Kalbant apie tokią visai 
tautai jautr ią temą kaip tėvynės 
meilė, kova už tautos laisvę, tautos 
kančios ir jaunų gyvybių žūtis, de
rėtų elgtis atsargiau ir subtiliau. 
Niekas nebūtų pasipiktinęs, jeigu 
Lietuvos stendo rengėjai būtų dar 
kartą įdėmiau pažvelgę į dešimties 
metų partizanų kovas. Vis dėlto, pri
pažinkime, jog paroda „Karas po 
karo" įeina į aktualios istorijos te
matiką, ir mugės šeimininkams toli 
gražu nebūtų sudariusi ypatingo di
sonanso. Norėtųsi tikėtis, jog ne
susipratimas greitai užges, o ben
dradarbiavimas bus nuoširdesnis, ir 
mums niekada daugiau nebeteks 
būgštauti, jog Lietuvon sugrįš ker
zinio bato gadynė. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts
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CICERO LIETUVIU TELKINIO NAUJIENOS 
Sio mėnesio pabaigoje sueis 56-

eri metai nuo tos dienos, kada 
šias eilutes rašantis pasiekė 

JAV krantus , o sekančią popietę 
atsirado Cicero lietuvių telkinyje, 
kuris tada buvo gausus mūsų tau
tiečiais. Jų skaičius dar bent pora 
metų didėjo. Su juo plėtėsi ir lietu
viška veikla. Deja, tas tęsėsi tik 
maždaug 3 dešimtmečius. Per pas
kutinius 10 metų lietuviškojo telki
nio eiles šiek tiek papilde naujieji 
ateiviai iš tėvynės, tačiau, gaila, kad 
jų Cicero nėra daug. 

ALTo pirmininkas Saulius Kuprys kvie
čia Cicero lietuvius į ALTo kongresą 

Šiuo metu svarbiausieji lietuvių 
susibūrimai sukasi apie mūsų tau
tiečių pastatytą Šv. Antano parapi
jos bažnyčią. Bažnyčioje sekmadie
niais laikomos lietuviškos Mišios, o 
po jų renkamasi į mūsiškiams skirtą 
kambarį kavutei ir pokalbiams. Kar
tais didesniems suėjimams duodama 
ir salė. Smagu, kad rudeniui atėjus 
mūsų tautiečiai vėl gausiau pradeda 
lankyti lietuviškas pamaldas. Spalio 
16 d. ryto šv. Mišiose, kurias laikė 
Lietuvon išvykusį kun. dr. Kęstutį 
Trimaką pavaduojantis kun. Jau
nius Kelpšas, buvo atsilankę šimtas 
vienuolikų žmonių (visą spalio mė
nesį arkivyskupijos nurodymu skai
čiuojami atvykę žmonės). 

Parapijos biuletenio lietuviš
kame puslapyje yra skelbiama, kad 
kun. J. Kelpšas galėtų aplankyti ser
gančius mūsų tautiečius, kurie 
gydosi namuose ar ligoninėje. Kreip
tis tiesiai į kunigą, tel. 773-523-
1402. 

Praėjusios savaitės biuletenyje 
yra pranešama apie kartą per mė
nesį nuo 5 vai. v. klausomas išpažin
tis lietuvių kalba. Po to bus at
našaujamos šv. Mišios lietuvių kal
ba. Taip pat biuletenyje randame 
žinią, kad Cicero BALFo skyrius, 

kaip ir kiekvieną spal io mėnesį 
vykdo aukų rinkimo vajų. „Auko
dami šalpai, padės ime ne la imin
giesiems varge", — t a i p sakoma 
pranešime. 

Sekmadien in i s l i e t u v i ų 
sus ibuv imas 

Praėjusį sekmadienį po lietu
viškų pamaldų mūsų taut iečiai buvo 
gausiai susirinkę į kavinę — lietu
viams skirtą patalpą Sv. Antano 
parapijos buvusios mokyklos pas
tate. Čia, kaip paprastai , programą 
pravedė Cicero lietuvių ve te ranas 
(atvykęs 1949 m.) dr. P e t r a s Kisie
lius. J i s sus i r inkus iems p r i s t a t ė 
viešnią iš Darien, IL, — Virginiją 
Šiškauskaitę, kuri, neseniai grįžo iš 
Lietuvos. Ji t rumpai p r i s t a t ė ten 
matytus gražius vaizdus . Kai jos 
paklausė apie liūdnoką gyvenimą 
kaime, Virginija pabrėžė , kad šį 
kartą norinti kalbėti apie šviesius 
reiškinius tėvynėje. 

Kalbėtojų tarpe buvo ir visuo
menės veikėja Marija Remienė, kuri 
papasakojo apie išvakarėse Jaun imo 
centre vykusį „Draugo" dienraščio 
surengtą Los Angeles „Retro" grupės 
pasirodymą. Ji pažymėjo, kad žiū
rovai neužpildė salės, lankytojų ga
lėjo būti daugiau. 

ALTo pirmininkas Saul ius Kup
rys visus pakvietė a tvykt i į Ame
rikos Lietuvių kongresą (spalio 
21-23 dienomis) Čikagoje. Pranešė , 
kad Kongreso posėdžiai" bus Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyne, Mar-
quette Park, o iškilminga vakar ienė 
prasidės 7 vai. vak., šeštadienį. Pa
minėjo, jog nuvykimui į šią vaka
rienę užsakytas a u t o b u s a s , kuris 
paims žmones ir iš Cicero. 

Taip pat kilo diskusijos apie 
Karaliaučiaus kraštą. Kai kurie kal
bėtojai prisiminė šios sri t ies lietu
višką praeitį. 

Diskusijose dalyvavo dabar ga
na daug laiko Lietuvoje pralei
džiantis, anksčiau lietuvių spaudoje 
nemažai bendradarbiavęs žurnalis
tas Vytautas Zalatorius. Seniau gy
venęs Cicero lietuvių telkinyje, šiuo 
metu Vytautas yra į s ikūręs kai
myniniame Benvyn. 

Gerai, kad mūsų tau t ieč ia i , 
anksčiau gyvenę Cicero, nepamirš ta 
lietuviškų pamaldų Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Čia norėtųsi 
pacituoti anksčiau minėto parapijos 
biuletenio lietuviams skir tą puslapį 
(jį sumaniai redaguoja Vida Kup
rytė, kuriai galima paskambint i 708-
442-1472). Ten skaitome: „Atsimin
kime pakviesti savo vaikus , draugus 
ir giminaičius į l ietuviškas Mišias. 
Parodykime, kad lietuviai neaplei
džia savo parapijos". 

E d v a r d a s Sula i t i s 

Mari ja Remienė, dr. Petras Kisielius ir Aleksas Šatas ciceriečių sekmadieniniame 
susibūrime. 

Vytautas Zalatorius, neseniai grįžęs iš Lietuvos pasakoja savo įspūdžius. 

Fotomenininko A. Kezio išvyka 
į Lietuvą buvo sėkminga 

Šv. Antano parapijos salėje buvo gausu lankytojų. 

Spalio mėnesio pradžioje į savo 
n a m u s Stickney miestelyje sugrįžęs 
fotomenininkas Algimantas Kezys 
parsivežė daug gerų įspūdžių ir pui
kių spaudos atsiliepimų apie savo 
naujų knygų pristatymą ir parodą 
tėvynėje. 

Šis Čikagoje gerai žinomas me
nininkas Lietuvon buvo nusivežęs 3 
didžiules knygas — fotografijų albu
mus apie Čikagos miestą. Šio trip
tiko pavadinimai: „Chicago", „Chi-
cago colorized" ir „Chicago — whim-
sical". Jose telpa Čikagos skirtingų 
la ikotarpių fotografijos. Taip pat 
nuo t raukos a tspausdin tos kitokia 
technika. Viena iš šių knygų išėjo 
praėjusį pavasrį, o kitos dvi — prieš 
pa t čikagiečio kelionę į Lietuvą. 
P a s t a r ą s i a s pirmieji pamatė Lie
tuvoje gyvenantieji A. Kezio meno 
gerbėjai. 

Pagrindinis A. Kezio knygų pris
t a t y m a s šį ka r t ą buvo Mar tyno 
Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje, 
kur visą rugsėjo mėnesį vyko či
kagiečio darbų paroda apie Čikagą. 
Rugsėjo 26 d. buvo anksčiau minėtų 
knygų pris tatymas, kurio metu kal
bėjo fotografijos žinovai S. Valiulis, 
Z. Kazėnas , E. Jaškūnienė , bib
liotekos „Lituanicos" skyriaus vedėja 
S. Vėlavičienė ir kiti. A. Kezys savo 
naujausias knygas apie Čikagą (jos 
išleistos mažu — pirmoji — 50, o an-
troii ir trečioji — tik 25 egzempliorių 
t iražu. Kaina — 250 dol.) buvo nusi
vežęs tik kaip pavyzdžius, o ne par
davimui. Tačiau susirinkę dalyviai 
(jų buvo pilna salė — apie 150 žmo

nių) pigiau (vietoje 80 Lt tik už 10 
litų) galėjo įsigyti jo stambų leidinį 
„Retrospective" ir gauti autoriaus 
autografą. 

Iš parsivežtų spaudos iškarpų 
(aprašymai talpinti „Respublikoje", 
„Lietuvos aide", „Šiaurės Atėnuose", 
„Atgimime" ir kitur) galima susida
ryti vaizdą, kad čikagiečiui ir jo 
kūrybai dėmesio tikrai netrūko. 

A. Kezys mums papasakojo ir 
apie pirmąjį Kezių šeimos susitiki
mą šio apsilankymo Lietuvoje metu. 
Į tėvynę atvyko ne tik Algimantas, 
bet ir jo brolis Romas su žmona Dai
va iš New York apylinkių. Iš Boston 
atvažiavo jauniausioji sesuo Danutė 
Wolosenko. Prie jų prisijungė ir 
Šiauliuose gyvenanti sesuo vienuolė 
Aldona. Nors jų šeima ir nėra didelė, 
tačiau visiems kartu susitikti nebū
davo progų: visada bent vieno trūk
davo. 

Šį kartą visi nuvyko į savo gim
tinę ir vaikystės miestelius — 
Vištytį, Kybartus, bandydami ieško
ti pastatų, kuriuose prieš daugelį 
metų yra tekę gyventi. 

Čikagietis laiko skyrė ir foto
grafavimui, kadangi kitą rudenį jis 
yra paprašytas surengti parodą apie 
Lietuvą, o taip pat išleisti ir knygą 
ta pačia tematika. 

Lietuvos vaizdus A. Kezys pradė
jo įamžinti savo pirmosios kelionės 
tėvynėn dienomis, 1983-siais. O vėliau, 
ypatingai Lietuvai atstačius nepri
klausomybę, keliaujant į Lietuvą 
kasmetai, jų prisirinko gana daug. 

Edvardas Sulaitis 
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Įvairios sporto žinios 

M. DROBIAZKO IR P. VANAGAS SIEKS 
ATVEŽTI Į LIETUVĄ OLIMPINĮ MEDALĮ 

Geriausi Lietuvos ledo šokėjai Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas. 
Tomo Bauro (Elta) nuot r . 

Neseniai \ didįjį sportą sugrįžu
si, Lietuvos šokių ant ledo pora — 
Margarita Drobiazko ir Povilas Va
nagas šiuo metu didžiausią dėmesį 
skiria gruodžio mėnesį Lietuvoje 
vyksiantiems dailiojo čiuožimo 
žvaigždžių pasirodymams „Lieps
nojantis Olimpo ledas". Kitų metų 
sausio mėnesį jų laukia Europos 
čempionatas Prancūzijoje, o vasario 
mėnesį — Turino žiemos olimpinės 
žaidynės. 

Praėjusią savaitę varžybas 
Vienoje (Austrija) laimėję ir olimpinį 
kelialapį pelnę M. Drobiazko ir P. 
Vanagas sakė, kad jie svajoja apie 
olimpinius medalius. „Taikysimės 
atvežti į Lietuvą medalį, nors kon
kurencija bus labai didele. — teigė 
P. Vanagas. — Svarbiausia — gerai 
pasirodyti, nes pagal naują vertini
mo sistemą net ir maža klaidelė gali 

tapti lemiama". Povilas sakė, kad 
oficialus planas olimpinėse žai
dynėse — 3-6 vietos. 

„Mes laukiame medalių. Neti
kėti jais negalime", — teigė Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto vyriau
sioji referentė žiemos sporto šakoms 
Vida Vencienė, pažymėjusi, kad iki 
Turino olimpinių žaidynių pradžios 
lieka 115 dienų. 

P. Vanagas sakė, jog olimpinių 
žaidynių atrankos turnyre juos slėgė 
didelė psichologinė įtampa. „Buvome 
gerai pasirengę, tačiau bijojome, kad 
visko nesugriautų kokia nors trau
ma. Todėl čiuožėme tausodami 
save", — pasakojo Povilas. 

Prieš tris savaites Vokietijoje 
vykusiose varžybose Lietuvos pora 
nusileido tik pasaulio vicečempio
nams amerikiečiams Tanith Belbin 
ir Benjamin Agosto. (Elta) 
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A f A 
BERNICE PERTRAITIS 

GRIMELIS 
Mirė 2005 m. spalio 19 d., 10 vai. ryto, sulaukusi 89 metų. 
Gyveno Burbank, IL. 
Gimė Oglesby, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus, tėvų Marijonų provincijolas kun. Do-

nald Petraitis, MIC; duktė Diane su vyru Edwin Driscoll, gyve
nantys Burbank, IL. 

A. a. Bernice buvo žmona a.a. Stanley Petraitis. 
Velionė bus pašarvota sekmadienį, spalio 23 d. nuo 3 v. p.p. 

iki 9 v.v. Lawn laidojimo namuose, 7909 State Rd., Burbank, IL. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 24 d. Iš laidojimo namų 

velionė bus atlydėta į tėvų Marijonų vienuolyno koplyčią, 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago, IL, šalia „Draugo", kurioje 10:30 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lawn FH. Tel. 708-636-2320 

Mylimai mamytei 

Af A 
BERNICE PETRAITIS 

Amžinybėn iškeliavus, liūdesyje likusį sūnų, tėvų 
Marijonų provincijolą kun. Donalcl Petraitį, MIC, 
dukrą Diane ir jos vyrą Edwin Driscoll, nuoširdžiai 
užjaučia 

„Draugo" darbuotojai 

Mylimam anūkui 

A t A 
JULIUI PAULIUI REKAŠIUI 

tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame ALDONĄ 
SOBIESKIENĘ, visą jos šeimą, artimuosius ir kartu 
dalinamės skaudžia netektimi. 

„Draugo" darbuotojai 

Įvairios sporto žinios 

TAURES I 
S. KRĖPŠTA IR V 

Lietuvos orientacininkų vasaros 
sezoną tradiciškai užbaigusių Lie
tuvos taurės varžybų, kurios vyko 
Druskininkų apylinkėse Viečiū-
nuose ir Marcinkonyse, nugalėtojai 
elito grupėje tapo Kauno sporto 
mokyklos „Gaja" auklėtinis Simonas 
Krėpšta ir Panevėžio „Lėvens" klubo 
atstovė Vilma Rudzenskaitė. 

Vyrų elito grupėje pagal dviejų 
dienų varžybų rezultatus S. Krėpšta 
užtikrintai aplenkė patyrusius var
žovus — Svajūną Ambrazą 'Šiaulių 
„Sakas") ir Donatą Stulgį Alytaus 
„Dainava"). 

Moterų varžybose kitas prizines 
vietas iškovojo Sandra Paužaite 
(„Dainava") ir Jolanta Ražaitienė 

SKOVOJO 
. RUDZENSKAITĖ 

(Kauno „Medeina"). 
Varžybos vyko 30-yje amžiaus 

grupių, o jose startavo beveik 900 
orientavimosi sporto mėgėjų ne tik iš 
Lietuvos, bet ir Latvijos, Rusijos, 
Estijos, Baltarusijos, Lenkijos bei 
Suomijos. 

Lietuvos orientavimosi sporto 
federacija Druskininkų apylinkes 
šioms gausioms rudens sezono var
žyboms pasirinko neatsitiktinai, nes 
kitų metų liepos mėnesį Druskinin
kuose vyks pasaulio jaunimo orien
tavimosi sporto čempionatas, kuria
me organizatoriai planuoja sulaukti 
beveik 500 stipriausių jaunųjų 
orientacininkų, trenerių ir vadovų iš 
daugiau nei 40 šalių. (Elta) 
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• Už L i e t u v i ų f o n d o mirus ius 
narius ir artimuosius šv. Mišios bus 
atnašaujamos spalio 30 d., sekma
dienį, 11 vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont. Lietu
vių visuomenę kviečiame prisiminti 
Amžinybėn iškeliavusius lietuvybės 
darbų rėmėjus. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• Lietuviu fondo met in i s rudens 
pokylis ir Dr. Antano Razmos vardo 
švietimo premijos įteikimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 5 d. Maloniai 
kviečiame LF narius, rėmėjus, glo
bėjus, draugus ir svečius susiburti 
PLC salėje, pasisvečiuoti, pasi
vaišinti A. Soliūnienės gardžiai pa
gamintu maistu ir paremti Lietuvių 
fondą. Jus linksmins brolių Svabų 
ansamblis . Norinčius užsisakyti 
vietas prašome skambint i Živilei, 
tel. 630-257-1616. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616 

• Labdaros organizaci ja Lithu-
anian Mercy Lift šiais metais šven
čia 15 metų jubiliejų ir organizuoja 
iškilmingą pokylį Morton Arbore-
tum, Lisle, IL, lankytojų salėje, lap
kričio 12 d. Visas pelnas bus skirtas 
Lietuvoje diabetu sergantiems vai
kams. Pokylio metu veiks tylusis 
aukcionas. Aukcionui savo kūrybi
nius darbus aukojo šie dailininkai: 
Nijolė Banienė, dr. Audrius Plioplys, 
Magdalena S tankūnienė , Giedrė 
Žumbakienė. Dr. Jonas Valaitis pa
dovanojo a.a. savo žmonos dailinin
kės Jonės Paltarokaitės-Valaitienės 
studijų laikais tapytą paveikslą. 
Bilietus galima užsisakyti skambi
nant Laimai Jurkunienei , tel. 847-
636-7797 arba 708-354-4835. 

• Spa l io 29 d., š e š t ad ien į , 7 v.v. 
Brighton Park parapijos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) vyks „Halloween" 
pokylis. Geriausios kaukės bus ap
dovanojamos, vyks žaidimai vai
kams, loterija, bus karš tas maistas, 
skambės naujausia lietuviška muzi
ka. Vaikams įėjimas nemokamas. 
Visi laukiami ir kviečiami. Rengia 
Brighton Park parapijos choras. 

• Sekmadienį , lapkrič io 6 d. nuo 
1 iki 3 v. p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago) maloniai kviečia tėvelius ir 
senelius dalyvauti kalėdinių dova
nėlių ir atvirukų kūrimo užsiėmime. 
Profesionalios dailininkės Rasa 
Ibianskienė ir Virginija Morrison 
pažadins jūsų kūrybingumą ir padės 
sukurti meniškas kalėdines dovanas 
ir atvirukus naudojant tapybos ir 
grafikos techniką. Dovanėlės ir 
a tvi rukai bus kur iami piešiant, 
spalvinant ir komponuojant popie
riaus, nuotraukų, audinio ir kitokių 
medžiagų skiautes . Atsineškite 
audinių skiaučių, klijus, žirkles. Mes 
pasirūpinsime popieriumi, ak-varele 
ir kitais re ikmenimis . Tel. pa
siteiravimui: 773-582-6500. Jejimas 
vaikui - 3 dol., suaugusiam - 5 dol. 

• B a l z e k o l i e t u v i u kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL, at idaroma atnaujinta 
Moterų gildijos ekspozicija, pri
statanti Paulinos Vaitaitienės gin
taro dirbinių, tekstilės ir lėlių orke
stro tautiniais kostiumais kolekciją. 
Paulina Vaitaitiene buvo dantų gy
dytoja, tautodail ininkė, muziejaus 
Moterų gildijos direktore. Ji buvo 
LDGD, BALFo, Lietuvių klubo, Lie

tuvos Dukterų draugijos narė, akty
vi skautininke, apdovanota skaučių 
seserijos ordinu. Nuo 1966 metų 
Paulina Vaitaitiene kartu su Mary 
Krauchunas Čikagoje organizuodavo 
tautodailės parodas, margučių mar
ginimo ir šiaudinukų kūrimo 
užsiėmimus. Paroda atidaroma šių 
metų spalio 29 d., šeštadienį. 2:30 po 
pietų bus rodomas filmas ,,Baltic 
Amber", apžiūrima ekspozicija, vai
šinsimės kava ir arbata. Muziejus 
a t idarytas kasdien nuo 10 iki 4 
vai.p.p. 

• Pas i i lgote gero, į spūd ingo 
rudens kaukių baliaus - užsukite į 
Šaulių namus adresu: 2417 W. 43rd 
Street Čikagoje lapkričio 5 d., šešta
dienį, 7 vai. v. Geras maistas, smagi 
J . Domarko muzika, įvairūs siur
prizai, loterija, dovanos - visa tai ža
dame visiems kas atvyks į mūsų 
vakarą (pageidautina su kaukėmis). 
Informacija tel. 773-523-7205. Ren
gia gen. T. Daukanto jūros šauliai. 

• Lietuvos Dukterys malonia i 
kviečia atsilankyti į draugijos ruo
šiamus rudens pietus lapkričio 6 d., 
3 v.p.p. Jaunimo centre. Skanūs A. 
Soliūnienės valgiai, programa, lote
rija. Visi ir visos laukiami. Vietas 
užsisakyti antradienį—penktadienį 
nuo 10 v.v. iki 2 v.p.p. tel. 773-925-
3211. 

• Č ikagos l i e tuvių V e n e z u e l o s 
draugijos metinis susir inkimas 
įvyks spalio 27 dieną, ketvirtadienį, 
1 vai.p.p. Šaulių namuose, 2417 W 
43rd St. Tel. pasiteiravimui: 630-
810-0530. 

• Sekmadien į , spalio 30 d. J a u 
nimo centro kavinėje Moterų klubo 
narės keps mielinius blynus. Jau 
nuo 8 vai. r. būsite vaišinami ska
niais mieliniais blynais su obuolių 
koše. Savo apsilankymu paremsite 
Jaunimo centrą. 

• L i e t u v i u o p e r a kviečia šešta
dienį, lapkričio 19 d. į rudens pokylį, 
rengiamą Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, Čikagoje. Šis pokylis kaip ir 
praėjusieji bus šaunus! Ne tik patys 
ateikite bet ir draugus bei artimuo
sius pasikvieskite. Nedelskite, nes 
belaukiant gali pritrūkti vietų. 
Vietas užsisakyti galima paskambi
nus Jurgiui Vidžiūnui tel. 773-767-
5609. 

• A m e r i k o s L i e tuv iu k o n g r e s o 
šeštadienio popietinėje programoje 
dalyvaus svečiai iš Washington, DC: 
Thomas Navratil iš JAV valstybės 
departamento, Komunizmo aukų 
paminklo fondo pirmininkas dr. Lee 
Edwards, Jungtinio Pabaltijiečių 
komiteto direktorius Kari Altau, 
Maryland universiteto profesorius 
Michael Szporer. Kongreso metu bus 
pranešta apie paskutinias pabalti
jiečių VVashington, DC, daromas ini
ciatyvas. Kviečiame visus dalyvauti. 
Kongresas įvyks seselių kazimie-
riečių vienuolyno pagrindinėje salė
je. Tel. pasiteiravimui 773-735-6677. 

Skelbimas 
Amerikos l i e tuv ių r a d i j a s . 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
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Sveikiname Amerikos Lietuvių tarybos 
90-ties metų jubiliejaus kongresą 

ir linkime darbingos 
bei sėkmingų nutarimų! 

Ilgas ir garbingas buvo Amerikos Lietuvių tarybos veiklos kelias, 
reikšmingai siekiant Lietuvos laisvės, o dabar besirūpinant, kad 
Lietuvos reikalai nebūtų užmi rš t i d idžių jų pasaul io kraštų 
sprendimuose. 

ALTo dokumentuotas darbas ir pastangos siekti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo bei nuolatos Vašingtone Amerikos 
valdžiai — prezidentui , senatoriams, Kongreso nariams, valstybės 
valdininkams — pr imin t i Lietuvos reikalus yra mūsų išleista knyga 
„Bal t i jos valstybių užgrob imo byla", kurioje yra išspausdinti JAV 
Kongreso, Charles ). Kersten komi teto dokumenta i iš 1953-1954 
metų. Knygoje randami oficialūs dokumenta i , Atstovų rūmų rezo
liucijos. 

Nelengva buvo į ta igot i Amerikos valdžią, kad ji pr ipažintų 
neteisėtą komunistų okupaciją Lietuvoje. Visi pasaulio kraštai pr i 
pažino Lietuvos okupaciją teisėta, t ik vienintelė Amerika nepripaži
no! Tai didžiul is laimėjimas. 

Tomis dienomis buvo įsteigta ir BALF organizacija šelpti ir gel
bėt i savo nukentėjusius tautiečius. 

Linkime jums kuo geriausios sėkmės, padedant išvargintai 
tėvynei kur t i užtikrintą pol i t inę ir garbingą ateitį. 

Antanas Rudis 
buvęs ALTo pirmininkas 

Kas t ie varginantys klausimai? 
Balzeko lietuvių kutūros muziejaus Moterų gildija kviečia viešnias ir 

svečius įdomiai praleisti spalio 22 d. šeštadienio popiete Hil ton vieš
bučio Lincoln salėje, 9333 S. Ckero Ave., Oak Lawn, kur plačiai žinoma 
Suzanne Hales pristatys Riek Kogan knygą „Amerikos Mama: Ann Lan-
ders gyvenimas, pamokos ir palikimas". Per daugelį metų skaitytojai 
ieškojo Ann Landers patarimų, bandydami išspręsti asmeniškus, šeimos 
bei visuomeninius klausimus. Pasisvečiavimas 12 vai., pietūs - 1 v.p.p. 
informacija tel. 708-422-5937. 

Nuotraukoje popietės Oea*- fym Landers' rengimo komitetas: Emma 
Petraitienė, Pranė Simanonienė, Ruth Katauskas; stovi: Sofija Žukaitė, Mari
ja Krauchunienė, Evelina Norbutienė, Irena Norbutienė, Ruth Hoffman, Ire
na Buchbinder. 

Birutės Marcinkevičiūtės-Mar 
spektaklis „Mei lužis" anglų kalba įvyks 

spalio 22 ir 28 dienomis 7 v.v. Chopin teatre, adresu: 
1543 W. Division, Chicago, IL 60622., tel. 773-278-1500. 

Sekmadienį, spalio 23 d., 5 vai, v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 

Birutė Mar vaidins spektaklyje „Poetė". 
Tat monospektaklis apie tragiško likimo lietuvių poetę 

Salomėją Nėrį. Norintys pamatyti ši spektaklį, prašome užsisakyti 
vietas internetiniame puslapyje w w w . jaunimas.us arba 

paskambinti telefonu 773- 575- 3440 ir palikti žinutę, 
pasakant pavarde ir norima vietų skaičių. Bilieto kaina 15 dol. 

Spektak l io .Mei luž is ' afiša. 


