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Čikagoje. 
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ba lsavimo ra to LR 
Seimo r i n k i m u o s e . 

3 psl. 
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Pala ido jus pre l . 
Algirdą Olšauską. 
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Išleista J . J a n k a u s 
apysaka „Pušis" . 
Lie tuvių operos vajaus 
užbaigimo pokyl is . 
Atvyks prof. Vy tau ta s 
Landsberg i s . JAV LB 
Šviet imo t a rybos 
premija . DF n a r i ų 
met in is sus i r ink imas . 
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V. Uspaskichas televizijos filme: cinikas ar herojus? 

Sportas 
* Lietuvos k las ik in ių 

sportinių šokių čempionai— 
kauniečiai Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūtė — laimėjo Angli
joje vykusias tarptautines spor
tinių šokių varžybas „The Im-
perial Championships 2004"\ 
Antri buvo anglai Warren Boy-
ce ir Ghristie Boyce, o trečioji 
vieta atiteko Vokietijos šokėjų 
porai — Benedetto Ferruggia 
bei Claudia Koehler. 

* Ketvirtadienį Lenkijos 
jaunių (iki 14 metų) futbolo 
rinktinė Goldap draugiškose 
rungtynėse 4:0 antrą karta su
triuškino Lietuvos bendraam
žių vienuolikę. Antradienį Len
kijoje lietuviai varžovams pra
laimėjo 0:5. 

* Trečiadienį Rusijos le
do ritulio aukščiausioje ly
goje debiutavęs Dainius Zub-
rus pelnė įvartį, tačiau tai ne
išgelbėjo savo komandos nuo 
pralaimėjimo — penktoje vieto
je esanti Toljačio „Lada" sve
čiuose 2:4 nusileido šeštąją 
vietą užimančiai Jaroslavlio 
„Lokomotiv" komandai. 

* Antrosiose ikisezoni-
nėse JAV NBA rungtynėse 
Sacramento „Kings" koman
da, kurios gretose žaidžia Da
rius Songaila, ketvirtadienį 
Šanchajuje (Kinija) 86:88 pra
laimėjo Houston „Rockets" ko
mandai. Lietuvis pelne 10 taš
kų, atkovojo 4 ir perėmė 1 ka
muolį bei atliko rezultatyvų 
perdavimą. 

Naujausios 
inios 

* Lietuva parems Gru
zijos euroatlantinius siekius. 

* Nuo teroro nukentėję 
B< "-lan vaikai kol kas gydytis 
į Lietuvą neatvyks. 

* Muitinės kriminalistų 
laimikis — 35 tonos kontra
bandinių prekių. 

* Vilniuje bus paminėtos 
veuglll revoliucijos prieš so
vietų režimą metinės. 

V a l i u t u s a n t y k i s 

1 EUR - 3.452 LT 

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) 
— Lietuvos nacionalinio radijo 
ir televizijos (LRT) administra
cija pasielgė neapgalvotai. Sei
mo rinkimų kampanijos metu 
parodžiusi dokumentinį filmą 
apie Darbo partijos pirmininką 
Viktorą Uspaskichą. Taip ket
virtadienį nutarė į neeilinį posė
dį susirinkusi LRT taryba. 

Kaip teigė tarybos pirmi
ninkas Romas Pakalnis, po be
veik dvi valandas užtrukusios 
diskusijos transliuotojo vadovai 
buvo tik pabarti dėl neapgalvoto 
žingsnio ir griežtesnių bausmių 
išvengs. 

LRT generalinis direktorius 
Kęstutis Petrauskis tarybą in
formavo, kad filmui kurti biu
džeto pinigai nebuvo naudoja

mi. „Kūrėjai dirbo savo darbo 
sąskaita", pažymėjo tarybos pir
mininkas. 

Beveik valandos t rukmės 
dokumentinis filmas „Viktoras. 
Geras vaizdelis" per Lietuvos 
televiziją (LTV) buvo parodytas 
geriausiu laiku. 

Pristatant filmą buvo skel
biama, kad visi vaizdai, kuriuos 
matys žiūrovai, filmuoti V Us-
paskicho komandai rengiantis 
Seimo rinkimams. 

Socialdemokratų partijos 
atstovai, pasipiktinę dėl visuo
meninės televizijos parodyto esą 
agitacinio filmo, kreipėsi į Vy
riausiąją rinkimų komisiją. Pa
sak jos pirmininko Zenono Vai-
gausko, transliuodama juostą 
LTV įstatymo nepažeidė, nes 

pirmadienis formaliai nebuvo 
rinkimų laikotarpis. 

Pasak LRT vadovo, filmo ro
dymo laikas — po rinkimų, kai 
buvo aišku, kad V. Uspaskichas 
pateko į Seimą, buvo pasirink
tas specialiai. 

K. Petrauskio teigimu, filme 
slypi kelios gilios potekstės . 
Parlamentaras esą buvo • paro
dytas kaip „cinikas ciniškoje vi
suomenėje, leidžiančioje mul
kinti save ir pigiai parsiduoti 
mulkintojams", ir kaip „diktato
rius, kokio reikia sovietmečio 
pasiilgusiems žmonėms". 

„Pasirodo, net tie žmonės, 
kurie turėtų būti moralės ir ver
tybių sargai, yra lengvai perka
mi. Kapucinų vienuolis tėvas 
Stanislovas, davęs neturto įža

dus , filme spindinčiomis akimis 
sako, kad V. Uspaskichas pavy
dus , užtat jo žmona duoda 1,000 
litų ir leidžia pirkti, ką nori. Je i 
galima papirkti dvasininkus, ką 
j a u kalbėti apie politikus?", 
k lausė transliuotojo vadovas. 

J i s patikino filmą suvokęs 
bū ten t taip, tačiau pripažino, 
kad vidutinis žiūrovas poteks
čių galėjo ir neįžvelgti. 

„Protingi žmonės tai supra
to. Bet gal verta ir vidutiniam 
l ietuviui pasižiūrėti , kas yra 
Kėdainių kunigaikštija ir ledų 
šventė, kur dėl nemokamos ledų 
porcijos trypiami vaikai? Nejau 
žmonės badauja ir netur i 50 
centų ledams? Tokiai visuome
nei sveika pasižiūrėti į save iš 
šalies", aiškino K. Petrauskis. 

Prezidentūra 
teigia 

nevedanti 
slaptų derybų 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 
— Prezidentūra ketvirtadienį 
kategoriškai paneigė žinia-
sklaidos pranešimus apie prezi
dento Valdo Adamkaus ir prem
jero Algirdo Brazausko neva su
darytą slaptą susitarimą dėl 
pastarojo vadovavimo ir būsi
mam naujajam ministrų kabi
netui. 

LNK televizijos Žinių tar
nyba trečiadienį pranešė, esą 
Turniškėse susitikę V. Adam
kus ir A. Brazauskas sutarė, jog 
šis yra realiausias pretenden
tas į premjero postą formuojant 
Vyriausybę po dabar vykstan
čių Seimo rinkimų. 

„Jokio susitikimo Turniš
kėse nebuvo ir jokių kalbų apie 
sus i tar imus dėl Vyriausybės 
taip pat nebuvo", užtikrino pre
zidento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė. 

R. Grumadaitė pažymėjo, 
kad po rinkimų pirmojo rato, 
kuris įvyko sekmadienį, prezi
dentas su premjeru susitikę ne
buvo ir ministrų kabineto su
darymo scenarijų neaptarinėjo. 

Atstovės spaudai teigimu, 
prezidentas laikosi nuomones, 
kad apie Vyriausybės sudary
mą bus galima kalbėti po antro
jo Seimo rinkimų rato, kai pa
aiškės daugumą laimėjusi poli
tinė jėga. 

Užsieniečiai sia 
vasarą išleido 

38 mln. dolerių 
Vilnius , spalio 14 d. 

(ELTA) — Šių metų vasarą sve
čiai iš 96 užsienio šalių, naudo
damiesi „Visa" mokėjimo korte
lėmis. Lietuvoje išleido 38.2 
mln. JAV dolerių. 

Tai 32 proc. daugiau nei 
2003 m., kai buvo išleista 28.8 
mln. JAV dolerių, ir net 87 
proc. daugiau nei 2002 m. vasa
rą, kai Lietuvoje užsieniečiai 
paliko 20.4 mln. JAV dolerių, 
pranešė tarptautinė mokėjimų 
agentūra „Visa International". 

Užsieniečiai Lietuvoje dau
giausia pinigų išleido rugpjūtį 
— 14.2 milijono JAV dolerių. 

„Užsieniečių susidomėji
mas Baltijos šalimis itin išaugo 
joms tapus ES narėmis. Jiems 
įdomu savo akimis pamatyti 
naujas ES šeimos nares", teigė 
„Visa" atstovas Baltijos šalims 
Tommi Lassila. 

Pasak jo, Lietuvoje mokėji
mo kortelių aptarnavimo tink
las puikiai išplėtotas, todėl vis 
daugiau keliautojų čia naudo
jasi „Visa" kortelėmis — turis
tai gali lengvai susimokėti a r 
išsigryninti pinigus. 

Ketvirtadienį su oficialiu vizitu į Lietuvą atvyko Gruzijos prezidentas Michail Saakašvili su žmona Sandra Eliza-
beth Roelofs. Susitikime Lietuvos ir Gruzijos prezidentai aptarė dvišalio ir regioninio bendradarbiavimo klausi
mus, Gruzijos siekius tapti Europos sąjungos ir NATO nare. Abiejų šalių delegacijos pasirašė bendrą Lietuvos ir 
Gruzijos prezidentų deklaraciją. Nuotr: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma ir Gruzijos prezi
dentas M. Saakašvili su žmona Sandra Elizabeth. Valdo Kopūsto-ELTA) nuotr 

Savivaldybė padės romams keisti 
gyvenimo būdą 

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) 
— Vilniaus miesto savivaldybė 
teigia padėsianti romams, kurie 
nori išsikelti iš taboro Kirti
muose. Tokie žmonės bus 
įtraukti į laukiančiųjų gauti so
cialinį būstą sąrašą, būstas 
jiems bus skirtas eilės tvarka. 

Vilniaus romų tabore šiuo 
metu gyvena apie pusketvirto 
šimto žmonių. 

Apie romų apgyvendinimo 
ir kitas socialines problemas 
kalbėta ketvirtadienį vykusia
me Vilniaus miesto mero Artūro 
Zuoko atsakingų savivaldybės 
pareigūnų susitikime su romų 
bendruomenės Vilniuje atsto
vais. 

Susitikimo metu meras A. 
Zuokas išreiškė griežtą poziciją, 
jog naujos nelegalios statybos 
tabore bus netoleruojamos, pa
sitelkus policiją, tokie statiniai 

bus griaunami, pabrėžiama sa
vivaldybės pranešime. 

„Išdėstėme visas galimy
bes, kuriomis gali pasinaudoti 
romai, norintys keisti savo gy
venimo būdą. Yra įstatymais ir 
mūsų savivaldybės sprendiniais 
priimti mechanizmai, kur ia is 
galima tokiems žmonėms padė
ti, tik jie patys turi rodyti pas
tangas. O jei tų pastangų iš ro
mų pusės nebus, vienintelis jų 
meras bus policijos komisaras 
Erikas Kaliačius", sakė sostinės 
meras Artūras Zuokas. 

Susitikimo metu apžvelgta 
viešųjų darbų programa, kurio
je dalyvauti panoro 25 taboro 
gyventojai, socialinė parama ta
bore įs ikūrusiems žmonėms. 
Romams paaiškintos galimybės 
teikti medicinos pagalbą bei 
reabilitaciją sergantiesiems pri
klausomybės ligomis. 

I rijų ttaltijos valstybių oro praves kontrole penma bntų kanai, pakei-
siantvs čia ilgiau nei tris mėnesius buvusius Danijos karius. Ketvirtadieni 
Zoknių oro uoste nusileido pirmieji du Didžiosios Britanijos karališkųjų 
karinių oro pajėgų naikintuvai ,.F3 Tornado". Kiti du naikintuvai \ Lietu
vą atskris Vėliau. Elton nuotr 

Seimo 
pirmininkas: 

r ink imai 
pradeda 
išsigimti 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 
— Neskaidrus rinkimų finan
savimas, bandymai pirkti bal
sus rodo, kad „rinkimai prade
da išsigimti", pareiškė Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas . 

„Gali ats i t ikt i ta ip, k a d 
žmonės neberenka. o tiesiog 
balsuoja už tuos, kurie juos per
ka", sakė A. Paulauskas ketvir
tadienį „Žinių radijui". 

J i s minėjo teisėsaugos už
fiksuotus mėginimus pirkti bal
sus per pirmąjį Seimo rinkimų 
ratą, kuris įvyko praėjusį sek
madienį, ir kitus pažeidimus, 
kurių, anot Seimo pirmininko, 
buvo apstu. 

A. Paulauskas sakė pasi
gendąs griežtesnės Vyriausio
sios rinkimų komisijos pozici
jos, suderintų jos veiksmų su 
teisėsauga, „galbūt pasakymo 
griežtesnio, kad už tokius pa
žeidimus gali būti peržiūrėti 
rinkimų rezultatai". 

„Tie pažeidėjai elgiasi ta ip 
drąsiai, žinodami, kad laimėji
mo atveju jiems niekas nieko 
nepadarys — tiesiog laimėtojas 
neteisiamas. Ir elgiasi ciniškai, 
žinodami, kad pažeidinėja įsta
tymus", piktinosi A. Paulaus
kas. 

Didžiausių įtarimų iki šiol 
sukėlė milijonieriaus Viktoro 
Uspaskicho Darbo partijos rin
kimų kampanijos finansavimo 
skaidrumas. 

Darbo partija nepasitiki 
„va ivo rykš tės" koalicija 
Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 

— Parlamentaras Viktoras Us
paskichas skeptiškai vertina 
galimos tradicinių kairiųjų ir 
dešiniųjų partijų „vaivorykštės" 
koalicijos, kuri nustumtų nuo 
valdžios jo vadovaujamą Darbo 
partiją, perspektyvas. 

„Tai yra rinkėjų apgaudinė
jimas. Tokia koalicija bet kokiu 
atveju nebus ilgalaikė ir gyvy
binga", ketvirtadienį žurnalis
tams Seime sakė V. Uspaski
chas. 

Tai ketvir tadienį žurnale 
„Veidas" skelbiamame komen
tare pripažįsta ir valdančiosios 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos vienas vadovų. Seimo pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas 
Česlovas Juršėnas. 

„Vertinant politologiniu po
žiūriu, 'vaivorykštės' susivieni
jimas su dešiniaisiais būtų ma
žiau gyvybingas, nes jį sudary
tų daugiau segmentų", teigia C. 
Juršėnas. 

Jo nuomone, socialdemo
kratai galėtų suvaldyti V. Us

paskichą, sudarydami susivie
nijimą su Darbo partija. 

„Jeigu mums bus pavesta 
suvaldyti V. Uspaskichą, mes 
tikrai tai padarysime ir kitiems 
padėsime", teigia C. Juršėnas, 
pridurdamas, jog viena tokios 
koalicijos sąlygų yra premjero 
postas, kuriame turėtų likti da
bart inis Vyriausybės vadovas 
socialdemokratų vadovas Al
girdas Brazauskas. 

Tuo tarpu, buvęs dešiniosios 
Tėvynės sąjungos vadovas eu-
roparlamentaras Vytautas 
Landsbergis kitame komentare 
„Veidui" neameta galimybės su
daryti susivienijimo su kairiąja 
Lietuvos socialdemokratų parti
ja (LSDP), taip pat su tam tik
romis išlygomis. 

„Koalicijoje su socialdemo
kratais mes galėtume dirbti, jei
gu jie atsisakytų žvilgčioti į Ry
tus. Jeigu susitartume, kad mes 
laikomės demokratinių princi
pų, 'vaivorykštinę' koaliciją ga
lima sudaryti", teigia V. Lands
bergis. 

Rusijos gynybos ministras vėl 
priekaištauja Lietuvai 

Pojana Brašov-Vilnius, 
spalio 14 d. (,,Interfax"/BNS) — 
Rusijos gynybos ministras Ser-
gej Ivanov apkaltino Lietuvą ir 
Latviją po įstojimo į NATO da
rant kliūtis Rusijos karinių kro
vinių tranzitui. 

Tai Rusijos gynybos minis
tras pareiškė ketvirtadienį Ru
munijos Pojana Brašov mieste 
per susitikimą su NATO gyny
bos ministrais. 

„Rusija suprato Vokietijos 
ir Prancūzijos prašymus leisti 
vykti kariams ir gabenti kari
nius krovinius į Afganistaną sa
vo teritorija ir oro, ir geležinke
lių transportu", sakė S. Ivanov. 

„Tuo pat metu Lietuva užė
mė priešingą poziciją ir visaip 
trukdo Rusijos karinį tranzitą, 
be to, iš Rusijos į Rusijos terito
riją", pareiškė ministras. 

„Taip, kaip kaimynė, veikia 
ir Latvija", pridūrė S. Ivanov. 

„Latvijos vyriausybės atsi
sakymas leisti skristi jos oro 

erdve Rusijos kariniams trans
portiniams lėktuvams su ka
riais, remiantis tuo, kad Latvija 
tapo NATO nare, skamba jau 
visiškai nerimtai", pareiškė Gy
nybos ministerijos vadovas. 

Lietuvos URM aukšto rango 
pareigūnas teigė, jog Rusijos gy
nybos ministro priekaištai Lie
tuvai neva trukdant karinį 
tranzitą yra nepagrįsti ir mela
gingi. 

„Tai yra visiškas melas. 
Dvišaliuose susitikimuose 
aukšti Rusijos pareigūnai ne 
kartą teigė esą patenkinti kari
nio tranzito tvarka", sakė diplo
matas. 

Tai ne pirmas atvejis, kai 
Rusija kaltina Lietuvą t rukdant 
karinį tranzitą į Kaliningrado 
sritį. Birželį Lietuva neleido jos 
oro erdvę vienu metu kirsti de
vyniems Rusijos transporto lėk
tuvams, kuriais į pratybas Kali
ningrade skrido Nepaprastųjų 
situacijų ministerijos daliniai. 

Lietuva reaguoja f besikeičiančią 
Rusijos užsienio politiką 

dimų. 
Instituto trečiadienį išpla

tintame pareiškime teigiama, 
jog reikia atkreipti dėmesį į Ru
sijos bandymus pasinaudoti 
ESBO, stiprinant įtaką buvu
sios Sovietų Sąjungos erdvėje. 
Anot instituto žinovų, ESBO 
Nuolatinei Tarybai įteiktas aš
tuonių Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos (NVS) šalių 
reikalavimas, kad ESBO keistų 
savo prioritetus bei skirtų iš
teklius ne tiek demokratijai 
remti, kiek kariniam saugu
mui, o kartu išplėstų Rusijos 
bei jos sąjungininkų atstovavi
mą ESBO centriniuose orga
nuose ir karinėse operacijose 

Instituto pranešime cituo
jami amerikiečių Rytų politikos 
eksperto Vladimir Socor žo
džiai: „Maskvos tikslas yra pa
naudoti ESBO mechanizmus 
tam, kad padidintų savo svorį 
posovietiniuose kraštuose". Ru
sija šitai daranti siūlydama 
ESBO akcentuoti ne tiek žmo
gaus teises, kiek kannį sau
gumą. 

„Visais šiais klausimais 
Lietuva turi tvirtą poziciją. 
Šiuo metu vyksta konsultacijos 
su mūsų partneriais ES ir NA
TO Vienoje. Briuselyje, kitose 
Europos sostinėse, taip pat 
JAV", pabrėžė A. Valionis 

Antanas Valionis 
Valdo Kopūsto I ELTA I nuotr 

Vilnius, spalio 14 d. 
(ELTA) — Lietuva ne tik at
kreipė dėmesį į Rusijos inicia
tyvą keisti Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizaci
jos (ESBO) prioritetus ir iš
teklių panaudojimą, bet ir ak
tyviai dalyvauja svarstant Ru
sijos siūlymus ESBO ir Euro
pos Sąjungos lygmeniu. 

Šitai ketvirtadienį pareiškė 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis, rea
guodamas į Dariaus Kuolio va
dovaujamo Pilietinės visuome
nes instituto perspėjimus, kad 
Rusija per ESBO bando siekti 
Lietuvai nepalankių spren-
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SPORTO APŽVALGA 

VEL UZKOPE ANT PRIZININKŲ 
PAKYLOS 

TALENTINGASIS R. BERANKIS 
ĮSIRAŠĖ l TENISO ISTORIJĄ 

T e n i s i n i n k a s R i č a r d a s B e r a n k i s (ka i rė je ) s u t r e n e r i u R e m i g i j u m i 
B a l ž e k u . V a l d o K o p ū s t o (E l ta ) nuo t r . 

Vienas talentingiausių Lie
tuvos tenisininkų Ričardas 
Berankis tapo pirmuoju teniso 
žaidėju, kuriam pavyko laimėti 
Europos jaunių „Masters" tur
nyrą nepralaimėjus nė vieno 
seto. 

14—mėtis vilnietis praėjusį 
savai tgal į Italijoje vykusio 
Europos jaunių (iki 14 metų) 
„Masters" turnyro ketvirtfinaly
je 6:2, 6:0 įveikė italą Davide 
Della Tommasina, pusfinalyje 
6:1, 6:4 nugalėjo britą Daniel 
Cox, o finale 6:4, 6:1 pranoko 
kroatą Luką Somevą. Turnyre 
dar dalyvavo Lenkijos, Rusijos 
ir Baltarusijos tenisininkai. 

„Visi turnyro dalyviai buvo 
labai pajėgūs, tačiau įrodžiau, 
kad esu stipriausias", — sakė R. 
Berankis , kur is po pergalės 
Italijoje „Tennis Europe" jaunių 
(iki 14 metų) vertinimo lentelė
je iš trečiosios vietos pakils į 
pirmąją. 

R. Berankio t rener i s Re
migijus Balžekas nebuvo linkęs 
sure ikšmint i savo auklėt inio 
pergalės. „Tai dar tik pirmas jo 
žingsnelis", — spaudos konfe
rencijoje naujienų agentūros 
Elta konferencijų salėje spalio 
13 d. sakė jaunojo sportininko 
t rener is . R. Balžeko teigimu, 
Ričardas — didžiulis talentas, 
kurio dar laukia daug darbo. R. 
Balžekas pažymėjo, kad jam 
buvo nepaprastai malonu, kai 
po Ričardo pergalės Italijoje, 
s tebint keliems tūks tančiams 
žiūrovų, skambėjo Lietuvos 
h imnas . 

St ipr iausių Europos jau
nųjų (iki 14 ir iki 16 metų) 
tenisininkų „Masters" turnyrai 
rengiami nuo 1996 metų. 
„European Junior Masters" (iki 
14 metų) turnyrus yra laimėję 
šiuo metu t a rp s t ipr iausių 
pasaul io tenis ininkų esantys 
ispanai Tommy Robredo, 1996 
ir Rafael Nadal (2000). 

B. Berankis, kuris daugiau

sia laiko treniruojasi Šiauliuo
se, šiais metais iš 77 varžybų 
pralaimėjo tik dešimt. Ypatingu 
darbštumu pasižymintis teni
sininkas šiemet laimėjo septy
nis jaunių vienetų ir keturis 
dvejetų tu rnyrus , o Europos 
čempionate Prancūzijoje liepos 
pabaigoje pasiekė pusfinalį. 

Prieš „Masters" turnyrą R. 
Berankis dvi savaites treni
ravosi Katalonijos teniso fe
deracijos Teniso akademijoje 
Barcelonoje. Beje, prieš išvyk
damas į Ispaniją, Ričardas daly
vavo Lietuvos vyrų teniso pir
menybėse Vilniuje ir iškovojo 
sidabro medalį. R. Berankis 
finale nusileido šešeriais metais 
vyresniam kauniečiui Aurimui 
Karpavičiui. 

„Džiaugiuosi, kad turim 
tokį sportininką, — sakė 
Lietuvos teniso sąjungos prezi
dentas Liutauras Radzevičius. 
— Svarbiausia, kad jis 
neišpuiktų, o mes stengsimės 
padėti jam tobulėti". 

R. Berankio šiemet dar 
laukia neoficialiu pasaulio jau
nių čempionatu laikomas 
„Orange Bowl" turnyras Flo
ridoje, JAV. Gruodžio 13-19 d. 
vyksiančioms varžyboms lietu
vis rengsis taip pat Ispanijoje. 

Praėjusią savaitę Lietuvos 
teniso gerbėjus nudžiugino ir 
vilnietė Lina Stančiūtė. Ji Ka
lifornijoje (JAV) laimėjo tarp
tautinį moterų teniso turnyrą, 
kurio prizų fondą sudarė 25.000 
JAV dolerių. L. Radzevičiaus 
teigimu, po šios pergalės 
18-metų lietuvė sulaukė kvieti
mo į lapkričio 1-7 d. Quebec 
(Kanada) vyksiančio „Bell 
Chalenge" turnyro, kurio prizų 
fondas — 170,000 dolerių, 
atrankos varžybas. Kitą savaitę 
L. Stančiūtė dalyvaus dar vie
name turnyre JAV, o lapkričio 
15-21 dienomis ketina išmėgin
ti jėgas varžybose Barcelonoje. 

(Elta) 

Lietuvos stipruolis Žydrū
nas Savickas 27-ajame pasau
lio galiūnų čempionate Baha-
muose sugebėjo iškovoti si
dabrą, nepaisant a t rankos 
varžybose patirtos dešinės 
pėdos sužeidimo. „Prieš finalą 
dėl skaudančios kojos neturė
jau didelių vilčių laimėti. Ta
čiau po pirmosios finalo rung
ties supratau, kad galiu tęsti 
kovą", — spaudos konferencijo
je teigė Ž. Savickas. 

Lietuvos stipruolis pasaulio 
vicečempionu tapo trečius 
metus iš eilės. Rojaus saloje 
vykusių pirmenybių finale Ž. 
Savickas surinko 36 taškus ir 
t ik tašku nusileido pasaulio 
čempionu tapusiam ukrai
niečiui Vasilij Virastiuk. Tre
čias liko 2002 ir 2003 metų 
pasaulio čempionas lenkas 
Mariusz Pudzianowski, surin
kęs 35 taškus. 

Ketvirtas liko 1998 metų 
pasaulio čempionas švedas 
Magnus Samuelsson, penktas 
— Latvijos atstovas Raimonds 
Bergmanis, šeštas — 2001 
metų planetos čempionas nor
vegas Svend Karlsen. 

Atrankos varžybose, kurias 
sudarė 11 rungčių, kovojo dvy
lika sportininkų, iš kur ių į 
finalą iškopė šeši. Beje, po 
antrosios varžybų dienos dėl 
uragano „Jeanne" čempionatas 
porai dienų buvo sustabdytas. 

Ž. Savickas susižeidė įpu
sėjus kvalifikacijos varžyboms 
— penktojoje rungtyje, kurioje 
sportininkams teko kovoti pa
gal sumo imtynių taisykles. 

Finale galiūnai išbandė 
jėgas aštuoniose rungtyse. Ž. 
Savickas iškovojo dvi pergales. 
Beje, šeštojoje rungtyje — 40 
tonų sveriančio vilkiko tempi-

R. GIMBUTIS PASAULIO 
ČEMPIONATE 

Indianapolyje (JAV) vyk
stančio septintojo pasaulio 
plaukimo čempionato trumpa
jame (25 m.) baseine vyrų 100 
m plaukimo laisvuoju stiliumi 
finale pirmadienį Lietuvos 
a ts tovas Rolandas Gimbutis 
užėmė penktąją vietą. 

23 metų lietuvis distanciją 
įveikė per 48.62 sek. 

Nugalėjo amerikietis Jason 
Lezak 100 m nuplaukęs per 
47,97 sek. Antrąją vietą užėmė 
alžyrietis Šalim lies (48,07 
s e k ) , o trečiąja — kanadietis 
Riek Say (48,38 sek.) 

Pusfinalyje R. Gimbutis 
distanciją įveikė per 48,60 sek. Rolandas Gimbutis. 
ir buvo trečias. (El ta) A. Pliarf/io (Elta) nuotr. 

Ž y d r ū n a s Savickas . 

mo varžybose — lietuvis dar 
labiau sužeidė traumuotą pėdą, 
tačiau užėmė antrąją vietą. 
Priešpaskutinėje rungtyje — 
karučio vežimo varžybose — 
prizininkus skyrė šimtosios se
kundės. Deja, Žydrūnui atiteko 
trečioji vieta. „Jei šioje rungtyje 
būtų pavykę pakilti aukščiau, 
būčiau tapęs pasaulio čempi
onu", — tvirtino Ž. Savickas. 

Prieš paskutiniąją rungtį — 
akmenų nuo 100 iki 160 kg 
kėlimo varžybas — lietuvis su 
V. Virastiuk turėjo po 32, o M. 
Pudzianowski — 29 taškus. 
„Paskutinėje rungtyje teko 
kovoti kartu su V. Virastiuk. Jis 
šiek tiek greičiau įvykdė 
užduotį ir galutinėje įskaitoje 
aplenkė mane vienu tašku", — 
pasakojo Ž. Savickas, kuriam už 
antrąją vietą atiteko 25,000 
JAV dolerių premija. Nugalėto
jui įteiktas 40,000 dolerių čekis. 

Ž. Savickas sakė, kad tai 
buvo pirmasis pasaulio galiūnų 
čempionatas, kuriame sporti
ninkai buvo patikrinti dėl 
dopingo. 

V a l d o K o p ū s t o (E l ta ) nuo t r . 

Lietuvos atletas prisipaži
no, kad prieš pasaulio pir
menybes nebuvo geriausios 
sportinės formos. „Jaučiausi 
išsekęs, nes šiemet turėjau 
labai daug varžybų", — 
pažymėjo Ž. Savickas, kuris yra 
priverstas kuo dažniau vykti į 
varžybas, kad užsidirbtų pinigų 
ir galėtų pasirengti pagrindi
niams startams. Lietuvą visa
me pasaulyje garsinantis galiū
nas sakė, kad jis šiemet iš vals
tybės gavo tik 4,000 litų. 

Pirmąkart pasaulio vice-
če-mpionu Ž. Savickas tapo 
2002 metais Malaizijoje, o antrą 
kartą — 2003 metais Zambijoje. 

Ž. Savickas, kuris netrukus 
iš Biržų persikels gyventi į 
Vilnių, gruodžio 5 dieną daly
vaus 2004/2005 metų sezono 
„IFSA Strongman Super Series" 
varžybų antrajame tarpsnyje 
Švedijoje. Pirmajame šių varžy
bų etape liepos mėnesį 
Maskvoje (Rusija) Žydrūnas 
buvo antras. 

(Elta) 

ISPANAI PASIBAISĖJO TRENIRUOČIŲ 
SĄLYGOMIS 

Ispanijos futbolininkai, at
vykę į Vilnių žaisti pasaulio 
čempionato VII atrankos gru
pės rungtynių su Lietuvos ko
manda, spalio 11 d. vakare atsi
sakė treniruotis jiems pasiūly
toje Vilniaus „Žalgirio" klubo 
treniruočių aikštėje. 

Ispanų treneris Luis Argo-
nes pareiškė, kad nerizikuos žai
dėjų sveikata ir nerengs treni
ruotės tokioje aikštėje. Vietoj tre
niruotės ispanai turėjo tenkin
tis mankšta „Reval Hotel Lietu
va" viešbutyje, kur jie apsistojo. 

„Ispanai pretenzijų tiesio
giai federacijai nereiškė, nes 

suteikėme aikštę pagal gali
mybes. Tačiau tai, ką mes čia 
turime, iš tikrųjų ispanus pa
šiurpino", — sakė Lietuvos fut
bolo federacijos (LFF) generali
nis direktorius Julius Kvedaras. 
Jo teigimu, treniruočių sąlygas 
ispanai nufilmavo ir ketina 
paskelbti šią medžiagą viešai. 

Antradienį iš ryto Ispanijos 
rinktinei buvo sudarytos sąly
gos treniruotis neseniai per
statytame Vilniaus „Vėtros" sta
dione, kuris šiuo metu laikomas 
geriausiu sostinėje. Pirmadienį 
vakare čia treniravosi lietuviai. 

Beje, ispanai reiškė nepa

sitenkinimą ir dėl Vilniaus oro 
uosto darbo, nes jiems teko ilgo
kai laukti bagažo. 

Apie pirmadienį „Žalgirio" 
bazėje neįvykusią t reniruotę 
ispanų spauda paskelbė fotore-
portažą, kuriame matomas 
aikštėje esantis purvas, suplyšę 
vartų tinklai ir surūdijusios 
metalinės konstrukcijos. Tuo 
tarpu ispanų futbolininkai, 
komentuodami nepalankias 
sąlygas Vilniuje, teigia, kad tai 
negalės būti pasiteisinimas dėl 
rezultato ir žada kovoti, ne
paisydami nieko. 

(Elta) 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

/ / LITUANICA" - „SOCKERS" 0-2 
Praėjusį sekmadienį „Litua-

nicos" futbolo komanda j a u 
antrą kartą rudens rate buvo 
priversta pripažinti varžovų 
pranašumą. Iš Arlington 
Heights miestelio į „Schwaben 
Center" Buffalo Grove, IL, 
perkeltos rungtynės lietuviams 
nieko gero nedavė: j ie pra
laimėjo 0-2 prieš jaunus ir grei
tus „Sockers" vienuolikės atsto
vus. 

J a u rungtynių pradžioje 
„Sockers" ženklino 1-0, kada iš 
kampinio pakeltą kamuolį jų 
puolėjas galva nukreipė į 
mūsiškių vartus. Nepaisant , 
kad varžovai stipriai atakavo 
lietuvius, tokią pasekmę išlaikė 
beveik iki pačios rungtynių 
pabaigos, kuomet jie pridėjo ir 
antrąjį įvartį. 

/ / " 

Šį kartą lietuviai buvo bejė
giai prieš „Sockers" vyrus, kurie 
dažnai keitė savo žaidėjus (kai 
kada net po keturis iš karto) ir 
šviežiomis jėgomis bombardavo 
mūsiškius. Tuo negalėjo pasi
girti „Lituanica", žaidusi be 
pakaitalų ir turėjusi pasitenkin
ti pavargusių futbolininkų pas
tangomis. Visgi kartais mūsiš
kiai įstengė neblogai priešintis, 
nors varžovai, jeigu būtų išnau
doję progas, galėjo pasižymėti 
bent penkis kartus. 

Kadangi tai jau buvo šešta
sis ra tas ir liko tik trys rudens 
rato susitikimai, tai pirmeny-
binė lentelė dabar nieko gero 
nerodo. Dar reikės rungtyniauti 
prieš „Vikings", „Lightning" ir 
„United Serbs". Iš jų tik „United 
Serbs" stovi žemiau negu mū

siškiai. Bet tos rungtynės bus 
žaidžiamos kitą dieną po „Li-
tuanicos" metinio pokylio. Ir tas 
faktas gana liūdnai nuteikia. 

Po praėjusio sekmadienio 
rungtynių lentelė beveik ne
pasikeitė. Pirmos vietos šei
mininkai — „Schwaben" 3-0 
įveikę „Maroons" ir liko pirmau
ti. Pergales pelnė „Polonia" 
(įveikė „Eagles" 1-0) ir 
„Sockers", tad su 12 taškų jos 
užima 2 vietas. Tik nustebino 
dar be pergalės buvusi „Lego-
vija", kuri net 5-1 įveikusi 
„United Serbs", su 4 taškais 
dalinasi 8-10 vieta. Su 6 taškais 
7-oje vietoje išliko „Lituanica". 
Tačiau pora taškų čia mažai ką 
reiškia. 

E. Š. 

ŠĮ SEKMADIENĮ —VEL 
IŠVYKOJE 

Spalio 17 d. „Lituanicos" 
futbolininkai vėl rungtyniaus 
išvykoje. Šį kartą su lenkų 
.Lightning" komanda „Polish 
National Alliance" aikštėje, 
netoli Auroros. Pagrindinės 
sudėtys varžysis 3 vai., o pneš 

tai — rezervinės komandos. 
„Lightning" vienuolikėje rung
tyniauja nemažai meksikiečių ir 
ji šį sezoną atrodo gana gerai. 

Paskutinės dvejos „Litua
nicos" pirmenybinės rungtynės 
bus žaidžiamos namuose — 

Lemonte: spalio 24 d. prieš 
„Vikings", o spalio 31 d. prieš 
„United Serbs". Tada jos 
prasidės viena valanda anks
čiau. 

E. Š. 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Tik šeš tad ien io la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietg skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

DR. TOMAS ZUBINAS 
D A N U ! GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

Lietuviams sutvart<ys danus už pnanamą kairią. 
SusiBnmui kabe* angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

LIETUVE IŠKOVOJO 
TREČIĄJĄ VIETĄ 

Varšuvoje vykusiose pa
saulio jaunimo merginų (iki 20 
metų) fechtavimosi špaga tau
rės tarpsnio varžybose sėkmin
gai pasirodžiusi Agnė Ažukaitė 
iškovojo trečiąją vietą. 

Trenerės Rasos Ažukienės 
auklėtinė pogrupyje iškovojo 
keturias pergales iš 6 galimų. 
Dėl patekimo tarp 32 geriausių 
Agnė susitiko su ukrainiete ir 
nugalėjo ją 15:11. Po toji kovojo 
vien su Lenkijos atstovėmis, 
nugalėjusi tris varžoves rezul
tatais 15:13, 15:14 ir 15:9, o 

pusfinalyje mūsiškė nusileido 
būsimajai čempionei Magda
lenai Piekarskai. 

Kitoms Lietuvos fechtuoto-
joms sekėsi prasčiau. 35-ąją 
vietą užėmusi Nadežda Gaz-
bulatova pogrupyje laimėjo tris 
kovas iš 6 galimų ir kovą dėl 
patekimo tarp 32 geriausių 
pralaimėjo Izraelio atstovei 
9:15. Veronika Megelaitytė 
pogrupyje iškovojo dvi pergales 
ir liko 52-a, o iš viso startavo 70 
fechtuotojų. 

(Elta) 

PASIŽYMĖJO 
A. GELAŽININKAS 

Antašavoje ne
toli Kupiškio su
rengtose moto-
kroso varžybose 
abi pirmąsias 
vietas iškovojo 
vienas geriausiu 
Šalies motokro-
sininkų Arūnas 
Gelažininkas. Jis 
laimėjo mato-
kroso lenktynes 
500 A klasėje ir 
pelnė specialią 
dovana už gra
žiausia šuolį. 
Kitas pirmau
jančias vietas 
šioje klasėje iš
kovojo Dinas 
Pozniakas ir Do
mas Grundelė, o 
tik ketvirtas liko 
pajėgus latvis 
Dmitrij Polkovs-
ki, dar ncatsiga-
vcs po sužeidi
mu. 

(Elta) 
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BUITIES ŽENKLAI 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Jei kraš tas bręsta ir tvirtė
ja , jo stovis pastebimas ir 
pašalaičiui . Gerinami keliai, 
i šnyksta dirvonuojanti žemė, 
kyla nauji pastatai , šviežumu ir 
tvarka padvelkia miestai. Gero
vė yra neslepiama ir nepasle
piama. J i tu r i savo ženklus, 
kurie mojuoja iš tolo. Gausūs 
vaisiai medį spaudžia žemyn, o 
gerovė kraštą kaimynų akyse 
kelia aukštyn. 

Tačiau ženklai, jei vertina
ma ne visuma, bet tik jų dalis, 
gali būti apgaulingi. Šiuo atveju 
Lietuva yra gera iliustracija. 
Nuskriskite į Vilnių, apžvelkite 
jo pagrindines gatves ir žmones 
jose, aplankyki te prabangias 
krautuves , apžiūrėkite naujai 
s t a tomus ir j au pas ta ty tus 
gyvenamuosius namus, ir bū
site nustebinti greita pažanga. 
Tik neužsukite į Kauną, atsi
duodantį sunkia senatve. Tik 
nevažinėkite po kaimus, kur 
pilna lūšnų, užkaltų langų ir 
durų, ku r laukų dirvonuose če
ža, braška išsikerojusios usnys. 
Čia susidarysite skirtingą vaiz
dą. Tačiau atskirai nei Vilnius, 
nei provincija, Lietuvos gyveni
mo nenusako. Lietuva nėra pra
bangos k raš tas , bet nėra ir 
skurdžių šalis. Tai nepriklauso
ma valstybė, ES ir NATO narė, 
besidžiaugianti laisve. Tik kol 
kas neišmokusi tvarkytis, netu
rinti ryžto ir drąsių vadovų. 
Todėl vietoje demokratijos pasi
r inkusi politinį dumblą, ku
riame braido bailios vyriausy
bės. Drąsa — ne joms. Laisve 
besididžiuoją patys turi būti 
laisvi. Lietuvoje dar nemaža 
dalis piliečių, ypač veržliųjų, 
yra egoizmo vergai. Egoizmu jie 
paneigia laisvę kitiems ir truk
do susikurti sveikai visuome
nei. 

Išoriniai ženklai leidžia 
suprasti ir gerovės rūšį, eko
nominį, kultūrinį, dvasinį. Ke
lių statyba, prekybos centrai, 
gyvenamosios vilos kalba apie 
materialinį gėrį. Maldos namai 
nusako gyventojų religinį stovį. 
(Tariama, juo arčiau bažnyčia, 

. tuo toliau Dievas. Bet net toliau 
esantis Dievas yra geriau, kaip 
jokio Dievo.) Mokyklų, univer
sitetų, baleto, koncertų, teatrų 
rūmai yra ženklai, kad švieti
mas, kul tūra ir kūrybinė mintis 
krašte nėra neigiami. 

Yra sunku susigaudyti, ko
dėl beveik per penkiolika nepri
klausomybės metų Lietuvos vy
riausybės nesugebėjo pastebėti. 
kad šalyje, kurią jos tvarkė ir 
tvarko, yra gražių ir derlingų 
dirvų su suvargusiais kaimais. 
Nepastebėjo, todėl nesistengė, 
kad žemės ūkis butų įjungtas 
krašto gyveniman. Tiesa, visa
da Lietuvoje egzistavo šio vardo 
ministerija, bet ji nieko neįvyk
dė, ne^, matyt, buvo tik tam 
įsteigta, kad ministrų kabinetas 
atrodytų pilnas. Net ir social
demokra ta i , vargo priešai ir 
varguolių draugai, su populia
riu „pirmūnu" A. Brazausku nei 
nuogom rankom, nei socia
lizmo ginklais šios problemos 
nepuolė. Todėl ir bado saviems 
ir sve t imiems akis dirvonai, 
nelaimės ženklai. Todėl ir šiur
pina pravažiuojančius buvusių 
sodybų laužai. Jie, lyg išdurtos 
akys, liudija nemažą vargą val

stybėje, ypač pasigėrėjus 
Vilniaus žibėjimu ir skam-

"bėjimu. 
Dirvos yra svarbus valsty

bės tur tas , o Lietuvoje šis tur tas 
beveik nevertinamas. Kas mais
tą perka tik iš užsienio, t a s pri
valo daug turėti, ką užsieniui 
parduos. Ar Lietuva tiek daug 
turi? 

Po kolūkių likvidavimo Lie
tuvos žemės ūky įsivyravo di
džiausia netvarka. Vienus 
ūkius buvę savininkai ar jų įpė
diniai atsiėmė, bet ne visi atsiė-
musieji juos dirba. Kiti bandė 
atsi imti , bet biurokratija su 
korupcija jiems suktais sumeti
mais nedavė. Trečius ūkius 
savininkai paliko Dievo valiai 
— bijojo draskytis su val
dininkais . Apie ketvirtuosius 
niekas nieko nežino — mirė, 
išnyko juos dirbusieji. Taip ir 
tvyro ši bala iki šiandien. 
Vyriausybės bijojo, kad jon 
neįklimptų, ir ton pusėn nepa
suko savo akių. Nebuvo net 
rimtų svarstymų Seime, nebuvo 
r imtų įstatymų, planavimo 
komisijų, nebuvo dėmesio, kaip 
ūkių rūpestį tvarkyti. Ir, žino
ma, neatsirado antro Krupavi
čiaus, kuris, būdamas kunigas, 
prieš vyskupų valią 1923—1926 
įvykdė Žemės reformą, nes to 
reikalavo krašto gerovė. O da
bar tarp Lietuvos politikų nebu
vo drąsuolių, kurie nebėgtų nuo 
komplikuotų uždavinių. Nebu
vo antro Krupavičiaus gal ir 
todėl, kad šioje srityje nesimatė 
stambių kyšių. Taip ir dirvo
nuoja laukai, girtuokliauja po 
juos besibastą tinginiai, aima
nuoja pragyventi neįstengią 
„trihektarininkai", o Lietuvos 
gerovė liko perskirta į dvi dalis 

— į skurdžių ir aristokratų. 
Tokias atestacijas sau pasirašė 
visos buvusios ir šiandien esa
ma vyriausybės — kur sunku ir 
nepopuliaru, į ten nekišti 
rankų, ton pusėn net nesižval-
gyti. Tokie vyriausybių portre
tai užpildė ikišiolinę istoriją. 

Dar visai "neseniai Lietuvoje 
buvo smagintasi naujų bažny
čių statymu. Net nauja katedra 
atsirado. Šiuos užmojus sulaikė 
tu rbū t vyskupų įspėjimas. Iš 
tikrųjų apytuščių ar tuščių ir 
gražių bažnyčių užtenka. Oku
pacija žmones pakeitė, ir bažny
čias lankančių skaičius labai 
sumažėjo. Kai kurios ankstes
nės parapijos, ypač provincijoje, 
t iek suvargo, kad nepajėgia 
kunigo išmaitinti. Ir kunigų dar 
iki šiandien trūksta. Todėl yra 
bažnyčių, į kurias kunigas atva
žiuoja gal tik kartą per savaitę 
ar net per mėnesį (pvz., Krikš
tonyse). 

Tačiau visai kita padėtis 
susikūrė Kaune. Maldai bažny
čių, tiesa, užtenka šiame apsnū-
dusiame, pamirštame (o gal 
tvarkyt is nesuskubančiame) 
mieste. Ir štai baigiama statyti 
nauja. Iškilmingesnė kaip para
pijinė, tačiau ne katedra, ne 
bazilika, tai lietuvių atsparu
mo, Lietuvos valstybės gajumo 
ir pasitikėjimo Dievu ženklas. 
Prisikėlimo bažnyčia. Ne naujai 
ji pradėta, jau beveik prieš 80 
metų pamatus žemėn įleidusi. 
sienas ir bokštą iškėlusi dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą. 
Tačiau ilgos sovietinės okupaci
jos metu paversta fabriku, o 
šįmet, penkioliktaisiais metais 

Viceprezidentas Diek Cheney po debatų su Joh?- rdiiiiifi. 
vykusių Cleveland, OH, š.m. spalio 5 d. Salėje dalyvau
jantiems lietuviams vėliau Diek Cheney asmeniškai prižadėjo 
remti Lietuvą ir jos veiksmus, bendradarbiaujant su NATO. 
Šalia viceprezidento — jo žmona Lynn Cheney. 

Viktoro Stankaus nuotr. 

Rugsėjo 12 d. Dievo Apvaizdos parapijoje apsilankęs JAV 
Kongreso narys Thaddeus McCotter, kuris, dar būdamas 
Michigan valstijos senatoriumi, įnešė rezoliucija, kad Lietuva 
būtų priimta i NATO, o vėliau tai stipriai rėmė, būdamas JAV 
Kongrese. Su atstovu McCotter Ramutė Petruševičienė (kairėje) 
ir Liuda Rugienienė. 

Jono Urbono 

po nepriklausomybės atgavimo, 
vėl performinta į šventovę, 
sparčiai artėja prie laimėjimo, 
prie paskutinių atstatymo 
darbų. 

Šis tautos prisikėlimo sim
bolis, pašalinus iš jo fabriko 
ženklus, keleriems metams, 
atrodo, buvo pamirštas, prara
dęs kauniečių dėmesį. O juk tai 
ne vienos parapijos, o visos tau
tos paminklinė bažnyčia. Arki
vyskupui S. Tamkevičiui susi
rūpinus ir sudarius specialų 
komitetą, rasta pinigų aukomis 
bei Kauno miesto ir valstybės 
paramomis. Tai vėl įrodymas 
kartais pamirštamos taisyklės 
— be rūpesčio ir triūso niekas 
savaime neįvyksta. Čia tenka 
pasidžiaugti miesto adminis
tracija už jos suvokimą Prisi
kėlimo bažnyčios reikšmės Kau
nui ir valstybės vairuotojų pra-
matymu. kad ne tik Valdovų 
rūmai Vilniuje, bet ir Prisi
kėlimo bažnyčia Kaune tars 
saviems ir svetimiems apie 
Tautos pasiryžimą gyventi. Net 
iš tolo stebint ir klausantis, šis 
paminklas bus vertas jam 
skirtų lūkesčių. Spaudoje teko 
skaityti du pasisakymus archi
tektės Apolonijos Nistelienės 
Prisikėlimo bažnyčios adresu. 
Pirmuoju ji aptarė kai kurias 
architektūrines problemas, 
kaip grindis, apšvietimą, vidaus 
erdvės suskirstymą. Antruoju 
(Ar didžiuosimės Prisikėlimo 
bažnyčia — tautos prisikėlimo 

DRAUGAS, 2004 m. spalio 15 d., penk tad ien i s 

simboliu9 „XXI a.", Nr. 69, 
20,04.09.10) ji reiškia savo 
nuomonę apie *šio paminklo 
įvaizdį visuomenėje, ryšium su 
jo panaudojimu religiniams ir 
viešiesiems reikalams. (Pvz., 
iškilmingos pamaldos, vedy
binės jungtuvės, koncertai.) 
Abiejuose straipsniuose jos pro
fesionalūs pasisakymai, aišku, 
yra naudingi atstatymą planuo
jantiems ir jį vykdantiems spe
cialistams. Tiesa, dėl antrojo jos 
pasisakymo Atstatymo taryba 
pareiškė šiek tiek nepasitenki
nimo (JCXI a.", Nr. 72,2004.09.24). 
Tai lietė autorės netiksliai nu
pasakotus .numatytus" planus, 
kuriuos architektė surankiojusi 
„Lietuvos ryte", o Atstatymo 
taryboje jie nebuvo numatyti. 
Abu architektės straipsniai bu
vo naudingi, jie atkreipė visuo
menės dėmesį į šį didelį projek
tą, o tie „numatymai" ar „nenu-
matymai", vėliau patikslinti , 
buvo lyg perspėjimai, kad ne 
viskas šiam istoriniam pamin
klui turėtų priderėti. 

Užbaigta Prisikėlimo baž
nyčia bus geras ženklas, kad 
Lietuvoje yra žmonių, kuriems 
rūpi dvasinis gyvenimas, Lie
tuvos istorija ir kultūringa 
reprezentacija saviems ir sve
timiems. Gaila tu, kuriuos už
dusino materija, sulaužė blogi 
įpročiai, apakino kyšininkavi
mas, grobstymas, korupcija. 
Pagarba tiems, kurie liko 
dvasiškai sveiki. 

DEL PAKARTOTINIO BALSAVIMO LR SEIMO RINKIMUOSE 
Š. m. spalio 24 d. Lietuvos 

Respublikos Seimo rinkimuose 
vyks pakar tot in is balsavimas 
Naujamiesčio vienmandatėje 
r inkimų apygardoje, Nr. 1. 
Lietuvos Respublikos piliečiai, 
įrašyti į generalinio konsulato 
Čikagoje rinkėjų sąrašą, 
ne t rukus paštu gaus rinkimų 
dokumentus. Rinkėjų veiksmai, 
balsuojant paštu: 

1. Pažymėkite pavardę to 
a smens , už kurį balsuojate, 
padarydami rinkimų biuleteny
je at i t inkamą žymą. 

2.Užpildę rinkimų biuletenį, 
įdėkite jį į vidinį voką ir voką 
užklijuokite. 

3. Vidinį voką ir rinkėjo 

pažymėjimą įdėkite į išorinį 
voką ir jį užklijuokite. 

4. Išorinį voką su jame 
esančiais rinkimų dokumentais 
įdėkite į trečią voką, ant kurio 
užrašytas Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato Čikagoje 
adresas. Voką užklijuokite, už
rašykite savo adresą ir išsiųs
kite. 

Balsuojant paštu rinkėjo 
balsas bus įskaitytas, jeigu ant 
voko esanti išsiuntimo data bus 
ne vėlesnė negu spalio 24 d. ir 
LR generalinis konsulatas 
Čikagoje dokumentus gaus iki 
2004 m. spalio 28 d. 

LR piliečiai taip pat galės 
balsuoti , atvykę asmeniškai 

žemiau nurodytu laiku šiuose 
balsavimo punktuose: 

G e n e r a l i n i a m e konsula
t e (211 E. On ta r io St., Suite 
1500. Chicago, IL 60611): 

2004 m. spalio 12-15 d. 
n u o 1 vai. p .p . iki 5 vai. p.p. 

2004 m. spalio 18-22 d. 
n u o 11 vai. r . iki 3 vai. p.p. 
a rba 

Pasau l io l ietuvių cen t re 
(14911 W. 127th St., Lemont, 
II 60439): 

2004 m. spalio 24 d. nuo 7 
val .r . iki 8 vai. vak. 

Lietuvos Respublikos pi
liečiai, neįtraukti į generalinio 
konsulato Čikagoje rinkėjų 
sąrašą, taip pat turės galimybę 

balsuoti nurodytu laiku asme
niškai atvykę į anksčiau nu
rodytus balsavimo punktus. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, 
kad balsavimo teisę turi tik ne 
jaunesni kaip 18 metų Lietuvos 
Respublikos piliečiai. Balsuo
jant būtina pateikti LR piliety
bę patvirtinanti dokumentą (LR 
pasą arba asmens tapatybės 
kortelę). 

Informaciją apie rinkimus, 
juose dalyvaujančius kandida
tus , balsavimo organizavimą 
galite rasti LR Vyriausiosios 
rinkimų komisijos tinklalapyje 
www.vrk . l t 

LR konsu l a t a s Čikagoje 

DANUTE BINDOKIENE 

Likus trims savaitėms 

Trečiasis ir paskutinis prieš prezidento 
rinkimus kandidatų susitikimas, žydriuo
siuose ekranuose stebint bent 60 mln. 

žiūrovų, įvyko šios savaitės trečiadienio vakare. 
Pagrindinė pasisakymų tema: JAV vidaus 
reikalai, nors daugkart nuslysta ir į karą Irake, 
ir kitur. 

Kaip jau kampanijos metu įsitikinome, kan
didatų pažiūros, ypač karo atžvilgiu, labai ski
riasi. Demokratas John Kerry karą laiko nuos
tolingu ir „didžiausia prezidento kadencijos 
klaida". Respublikonas George W. Bush tvirti
na, kad tai vienintelis būdas užtikrinti 
Amerikos saugumą. 

Kiti klausimai ir atsakymai abiem kandi
datams buvo, galima sakyti, „standartiniai". 
Nesužinojome nieko naujo, ko per pastarąsias 
kelias savaites (ar mėnesius) abu varžovai ne
buvo daugsyk kartoję. Šį kartą debatai buvo 
aštresni: abu svaidėsi kietais kaltinimais ir 
priekaištais, abu žadėjo Amerikos piliečiams 
daug daugiau, negu įmanoma išpildyti. 

John Kerry nuolat pabrėžė, kad jis turi 
planą kone kiekvienai vadinamajai vidaus poli
tikos blogybei pataisyti. Žadėdamas sukurti 
daugybę naujų darbo vietų, kad sumažėtų 
bedarbių skaičius, visgi nepaaiškino, kokiu 
būdu tai atliks, kai pastaraisiais metais tiek 
daug didžiųjų bendrovių, įmonių, fabrikų 
taupumo sumetimais perkėlė savo darbovietes į 
užsienį. Iš kur bus imami pinigai sveikatos 
apsaugos, vaistų pirkimo, pensijų išlaidoms 
padengti, kai valstybė įbridusi į trilijonines sko
las? Kokiu būdu įgyvendins kitas žadamas 
finansines lengvatas, sumažins benzino kainas, 
padės studentams siekti aukštojo mokslo, ta
čiau nepadidins mokesčių? Kerry žada tai atlik
ti, atimant iš „turtingųjų" Bush vyriausybės 
suteiktas mokesčių lengvatas (tai atliepia 
beveik komunistine doktrina). Gera turėti 
planą, bet dar geriau, kai tie planai 
neprasilenkia su realybe. 

George W. Bush retoriką girdėjome kone 
ketverius metus. Kartais jo optimizmas atrodo 
tiesiog nelogiškas. Kai valstybės viduje tiek 
taisytinų dalykų, kai JAV kariuomenė užsieny
je stengiasi užgesinti daugybę karo gaisrų, 
nuolat tvirtinti, kad viskas „eina geryn ir 

geryn" galbūt nevertėtų. 
Pažvelkime į keletą punktų, kur kandida tų 

nuomonės aštriai susikirto. 
George W. Bush nepritaria žmonių klona-

vimui; John Kerry — pritaria. G. Bush griežtai 
nusistatęs prieš abortus apskritai, o ypač prieš 
vadinamąjį dalinį, kai kūdikiui leidžiama iš 
dalies gimti (Partial-Birth Abortion), o po to j is 
nužudomas; J . Kerry šias procedūras remia (tai 
moters ir jos gydytojo apsisprendimas). G. Bush 
yra prieš kamieninių ląstelių tyrimus, iman t j a s 
iš negimusių kūdikių; J. Kerry — už. G. Bush 
yra priešingas dviejų tos pačios lyties asmenų 
vedyboms; J. Kerry tam neprieštarauja (šią 
temą lietė labai atsargiai). G. Bush remia 
įstatymą, skiriantį dideles bausmes asmenims 
už smurto veiksmus prieš nėščias moteris , 
kuomet į pavojų pastatomas negimęs kūdikis; J . 
Kerry pasisako prieš tokį įstatymą. G. Bush 
remia įstatymą, suteikiantį legalią globą 
kūdikiams, jei j ie išlieka gyvi aborto procedūros 
metu; J. Kerry nepasisako nei už, nei prieš. G. 
Bush yra priešingas vadinamam „Affirmative 
Action" nutarimui, kad tam tikras skaičius stu
dentų į universitetus būtų priimamas vien dėl 
jų rasės, nepaisant tinkamumo. J. Kerry tam 
pritaria... 

Būtų galima išskaičiuoti dar daug svarbių 
vidaus politikos punktų, prie kurių abiejų kan
didatų nuomonės toli gražu nesutinka. Tačiau 
abu pasisakė už religijos svarbą ir nesidrovėjo 
pareikšti savo asmeninių įsitikinimų; abu tvir
tai išreiškė ištikimybę ir meilę savo tėvynei — 
jos saugumas, gerovė yra pagrindinis abiejų tik
slas. 

Prez. George W. Bush kadencija nebuvo 
labai sėkminga. Galbūt tamsiausia dėmė — 
karas Irake. Tačiau jis parodė ir sumanumo, ir 
kantrybės, ir ištvermės, kai valstybė a ts idūrė 
pavojuje po 2001 m. rugsėjo 11. Daug padaryta , 
kad visi jos gyventojai būtų saugesni. John 
Kerry turi gerų idėjų, tvirtą įsitikinimą, kad 
gali sėkmingai vadovauti Amerikai ir padėti jos 
žmonėms. Iki rinkimų beliko apie trys savaitės. 
Dar daug pažadų piliečiams ir kaltinimų vienas 
kitam pabers abu kandidatai. Galbūt per tą 
laiką susidarysime tikresnį vaizdą, už kurį ati
duoti savo balsą. 

NIKALOJUS CEMELICKIS 
NIKOtAS GEMEL 

Nr.2 

Tarp kitko, K. Tilmansas buvo Olandijos gar
bės konsulas Lietuvoje ir N. Gemelickis jam daž
nai padėdavo šiose pareigose. Kaune esantieji 
užsienio diplomatai buvo dažni svečiai Tilminskų 
namuose. Tokiu būdu jam pasisekė susipažinti su 
tais atstovais ir jis išvystė draugiškus ryšius su 
Amerikos, Anglijos, Vokietijos ir Argentinos pa
siuntiniais. Politiniam Lietuvos dangui apsi
niaukus po sovietinių įgulų įvedimo 1939 metų 
rudenį, šie diplomatai jam patarė , per ilgai 
nelaukiant, su šeima pasitraukti iš Lietuvos, 
kuriam tikslui jie buvo jam suteikę jų kraštų 
įvažiavimo vizas, bet tai daryti jis delsė, tikė
damasis , jog pavyks Lietuvai išvengti karo 
audros ir išsisaugoti nepriklausomybę. Kai 
pagaliau nusprendė emigruoti, jau buvo per vėlu 
— sovietai jau buvo kraštą okupavę, vartai į 
laisvąjį pasaulį tapo uždaryti. Sovietų laikais po 
to, kai užsienio atstovybės Kaune jau buvo likvi
duotos, buvusio Vokietijos pasiuntinio Zechlino 
— kuris nebuvo nacis — pastangomis, jam buvo 
suteikta galimybė kartu su šeima repatrijuoti į 
Vokietiją, tikint, kad per Vokietiją pasitrauks į 
Šveicariją arba kitą neutralų kraštą, kažkaip 
nuslepiant jojo žydų kilmę, bet to daryti jis atsisa
kė. 

Sovietinei vyriausybei likvidavus Komercijos 
banką, jis buvo paimtas į sovietų Prombankų — 
Pramonės bankų sistemą ir dirbo to banko Kauno 
skyriuje iki vokiečių okupacijos. Vokiečiams 
a t šaukus Lietuvos laisvojo Klaipėdos uosto 
sutartį, jis buvo tuometinės Lietuvos sovietinės 
vyriausybės įtrauktas į delegacijos sudėtį, kuri 
turėjo derėtis su vokiečiais Karaliaučiuje dėl 
galutinių laisvo uosto atsiskaitymų. To jis labai 
nenorėjo daryti ir jam pasisekė išsisukti iš tų 
pareigų, bet ne be didelių sunkumų Kai prasidėjo 
1941 metų birželio trėmimai, jis slėpėsi pas drau
gus netoli Kauno, nes buvo įsitikinęs, jog, turint 
galvoje jojo draugiškus ryšius su Lietuvoje akre
dituotais užsienio diplomatais ir ki tas anks
tyvesnes „nuodėmes", jis bus į trauktas į depor
tuosimų asmenų sąrašus Vėliau surasti doku
mentai tai ir patvirtino Prasidėjus sovietų-vok-
iečių karui, jis turėjo galimybių pasitraukti į 
Rusiją su banko sovietiniais tarnautojais, ir. nors 
jis ir buvo geras hitlerinės Vokietijos žinovas, to 

| daryti nesiryžo, daugiausia dėl to, kad nenorėjo 

apleisti žmonos tėvų, kurie jau nebebuvo jauni 
žmonės. Jis su šeima pasiliko Kaune. 

Prasidėjus žydų persekiojimams ir žudy
nėms, jam vėl pasisekė pasislėpti pas draugus 
Kauno apylinkėje ir jis tokiu būdu išvengė sker
dynių, kurios tuo metu vyko Kaune ir miestą 
supančiuose fortuose, bet ilgainiui nebuvo gali
mybės tenai pasilikti. Maždaug tuo pačiu laiku 
Kauno miesto vyriausias rabinas Šapiro jo 
paprašė, kad įeitų į sudėtį delegacijos—tarybos, 
kuri, gestapo paliepimu, turėjo „tartis" su vo
kiečiais dėl būsimojo geto ir kitais žydų reikalais. 
Gerai suprasdamas hitlerinės valdžios siekimus 
žydų atžvilgiu, jis labai to nenorėjo daryti , bet 
įtikintas žinomų kitų žydų bendruomenės atsto
vų, su tuo sutiko, nes nematė kitos išeities. Tokiu 
būdu jam buvo lemta keletą kartų kalbėtis su 
gestapo viršininku Kaune, kur j am pasisekė 
sušvelninti kai kuriuos ypatingai žiaurius vok
iečių parėdymus žydų atžvilgiu, tuo rizikuo
damas savo paties gyvybe. Per vieną tokį vizitą 
jis buvo Kauno gatvėse užpultas vieno vokiečio 
kareivio ir gerokai apmuštas, beveik nus todamas 
vienos akies regėjimo. Kaip ir visi kiti žydai, j is 
buvo priverstas 1941 m. rugpjūčio mėnesį išsi
kelti į Vilijampolės getą. Tuo laikotarpiu šiek tiek 
vėliau žuvo jo žmonos tėvai ir kiti giminės —jie 
visi buvo sušaudyti Devintame forte. 

Vilijampolės gete jis kurį laiką vadovavo geto 
dirbtuvėms, kurios, nors ir dirbo vokiečių oku
pacinės valdžios ir kariuomenės naudai, vis tik 
suteikė galimybę keletui tūkstančių žydų 
darbininkų išsisaugoti nuo nacių bent iki galu
tinio geto likvidavimo. Jo žmona buvo ka r tu su 
juo per visą geto laikotarpį. 

Getą panaikinus, jai pavyko i šsprukt i iš 
kolonos, vedamos į geležinkelio stotį deportacijai. 
Ji ketino susisiekti su jai žinoma lietuvių šeima, 
kuri jos jau lauke ir buvo paruošusi slėptuves, bet 
ji tenai nepasirodė ir dingo be žinios, jokių pėd
sakų nepalikdama. Jam pačiam gana stebuklingu 
būdu pasisekė išlikti gyvam, bet 1944 m. liepos 
mėnesį, kai sovietų kariuomenė jau buvo paė
musi Vilnių ir buvo visai arti Kauno, jis su kitais 
žydų bendruomenes likučiais pačiu paskutiniu 
momentu buvo per Stutthofą išvežtas į Dachau 
koncentracijas stovyklą, netoli Muencheno 

Bus daugiau 
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ALPIŲ IR KIPARISŲ 
ŠALY 

ALBERTAS KANAITIS 

Sekmadienio rytas . Inns-
brucko geležinkelio stotis — 
žmonių masė. Traukiniai ateina 
ir palieka stotį, kur judėjimas, 
triukšmas — normali gyvenimo 
eiga. Su laikinais dokumentais, 
išduotais Lietuvos ambasados 
prie Šv. Sosto, kitų universitetų 
studijų pažymėjimais, viza 
įvažiuoti į naują man nežinomą 
kraštą — Italiją, kur, lietuvių 
saleziečių padedamas, galbūt 
vėl galėsiu tęst i nu t r auk t a s 
medicinos studijas. 

Vagonai pilni ir traukinys 
palieka stotį. Žmonės, lyg silkės 
statinėj, susispaudę, nėra vietos 
pajudėti. Stoviu prie vagono 
lango, prakaituoju, t rūksta oro. 
Atidarau langą. Lengviau kvė
puoti. Kelionė ilga, varginanti. 
Minutės pavirsta valandomis ir 
pamažu artėjam prie Brenerio 
tunelio. Sustojam. Daug žmonių 
palieka traukinį ir vėl riedam į 
priekį. Tolumoj matyti tamsi 
juoda skylė — Brenerio tunelis. 
Garvežys mažina greitį ir lenda 
į Alpes. Tamsu, mažos elektros 
lemputės apšviečia, vagono vi
dų. Drėgmė, šaltas oras veržiasi 
į vidų. Nejauku. Liepia uždaryti 
langus. Tunelis ilgas ir, atrodo, 
niekada nesibaigiantis. 

Šviesa — tunelio galas, ir 
net rukus pamatysiu dienos 
šviesą, kitą kraštą. Italiją. Čia, 
kaip ir visur, dokumentų, baga
žo tikrinimas užtrunka keletą 
valandų. 

Gamta, vaizdai keičiasi: 
didingos Alpės, slėniai, žalumy
nai, maži miesteliai ir milžiniš
ki kiparisai, lyg žvakės stiebiasi 
į mėlyną, mėlyną dangų. Spalvų 
grožis lyg dailininko paveikslas 
— gražus, karališkas. Geležin
kelio bėgiai vingiuoja kaip 
gyvatė ir garvežys skuba, sku
ba... Daug italų vėl lipa į ir taip 
jau pilnus vagonus, ir jų triukš
mingi balsai, rankų judėjimu 
išreikšti pokalbiai pripildo 
vagoną. Tyliu, nesuprantu, ką 
jie sako, nemoku jų kalbos. 

Nuvargęs, norėčiau pailsėti 
ramybėj, bet jos čia nėra. Ilgos 
valandos ir dar nežinia kada 
kelione baigsis. 

Kita stotis — Verona, kur 
turi pakeisti traukinį, važiuo
jantį į Bologną — aplankysiu 
lageryje gyvenančius lietuvius. 

Verona, istoriškas miestas, 
su 12 amžiaus romaniško sti
liaus bažnyčia (San Zeno Mag-
giore). 13 amžiaus Capulet rū
mai su plačiai žinomu, Šekspy
ro aprašytu, Romeo ir Julietos 
nemirtingu balkonu. Pašto dė
žutėj prie rūmų pilna laiškų, iš 
viso pasaulio adresuotų nelai
mingiems meilužiams. 

Reikia laukti t raukinio. 
Išeinu iš stoties. Naktis. Didelis 
mėnulis plūduriuoja tarp ne
suskaitomų žvaigždžių. Tyla. 
Miestas miega. Nenoriu miego
ti. Praleidžiu naktį ant kietų 
medinių suolų. 

Švinta. Judėjimas stotyje 
pradeda naują dieną. 

Apie 7 valandą ryto trauki
nys jau stotyje su beveik tuš
čiais vagonais, pasirengęs kelio
nei į Bologną. Keliautojų labai 
mažai. 

Bologną — didelėm raidėm 
užrašas sveikina atvykusius. 

Didelis miestas su Europos 
seniausiu universitetu, įkurtu 
11 šimtmetyje. Skliautai puošia 
gatves, senos bažnyčios, roma
niško stiliaus bokštai statyti 
kilmingų šeimų atspindi vidu
ramžius. 

Nuo 1390 gotiška bazilika 
turi angą, pro kurią saulės spin
duliai apšviečia 17 šimtmečio 
an t bazilikos grindų saulės 
laikrodį. Skulptoriaus Jean 
Bologne bronzinis „Neptūno" 
fontanas baigtas statyti 1566 
metais. 

Nežinau, kur eiti, nežinau, 
ko klausti. Užgirstu du vyrus 
lietuviškai kalbant, ir po trum
po pokalbio autobusu važiuojam 
į lietuvių DP lagerį-

Anksčiau buvusiose ark
lidėse gyvena vargšai tautiečiai. 
Susikimšę mažuose tvartuose 
seni, jauni ir vaikai... Matyti 
skurdas, tiesiog nežmoniškose 
gyvenimo sąlygose gyvena žmo
nės be vilties, nusivylę, pavar
gę. Labai maža dalis tur i 
padoresnes gyvenvietes. 

Sutinku klasės draugą 
Leoną, kuris netrukus paliks 
lagerį ir važiuos į Romą studi
juoti. Priimtas į lietuvių kunigų 
kolegiją, studijuos Vatikano 
universitete teologiją. 

Lagerio valgykloje sėdžiu 
t a rp draugų ir naujų pažįs
tamų, kur prisimenam gerus 
laikus, gerą gyvenimą. Dabar 
beliko tik svajonės, svajonės... 
Laikas prabėga taip greitai ir 
vėl judu į Pizą. 

Piza — pasvirusio bokšto 
mies tas , krikštykla, katedra, 
siauros gatvės, seni pastatai, 
universitetas, Arno upė, tolu
moje neaukšti kalnai. Pasviręs 
bokštas nuo 1174 metų, yra 185 
pėdų aukščio, pasvirimas 15 
pėdų iš vertikalios padėties, 
svyra 1/20 colių per metus. 

Lietuvių studentų kolegija 
saleziečių prižiūrima ir su 
BALFo pašalpa padės kai ku
riems studentams tęsti nu
t rauktas studijas. Mokslo kny
gos, universitetas, gyvenvietė, 
mais tas — viskas apmokėta. 
Senas mūrinis trijų aukštų pas
ta tas , aukšta plytų tvora, dideli 
mediniai vartai, mažas kiemelis 
— lietuvių studentų kolegija. 
Vasaros laikas ir kolegija be
veik tuščia. Studentai atosto
gauja Alpių kalnuose, netoli 
Torino, San Ignacio. 

Susitinku su kunigu, kole
gijos direktorium, su kuriuo 
praleidžiu keletą valandų, dis
kutuojant problemas, sąlygas. 
Dabar lauksiu atsakymo priim
tas ar... 

Išeinu paklaidžioti Pizos 
gatvėmis, gatvelėmis. Sustoju 
ant Arno upės tilto. 

Saulėlydis. Šešėliai kas 
kartą vis ilgesni. Arnas žiba. 

Lietuviai studentai Piza mieste 
Albertas Kanaitis. 

• Italijoje. Priekyje — straipsnio autor ius 

blizga auksu, sidabru ir saulė 
pamažu skęsta horizonte.. Vaiz
das didingas! 

Kolegijoj gera žinia — pri
imtas į kolegiją ir Pizos univer
sitetą. 

Mano kambarys: stalas, 
kėdė, lova ir daug knygų. Pro 
langą matau dangų ir raudonų 
čerpių stogus. 

Trys mėnesiai laiko bent 
kiek pramokti itališkai. Vokie-
čių-italų žodynas padeda. Pra
sideda mokslo metai, lankau 
paskaitas. Egzaminai. Gaunu 
kreditus, kuriuos jau turiu iš 
Vokietijos universiteto. Sunku 
dar su kalba, bet noras studi
juoti nugali viską. Pamažu einu 
pirmyn. Praeina daug laiko ir 
atrodo, kad stiprėju italų 
kalboje, darosi lengviau su
prasti, kalbėti. 

Šeštadienis — poilsio diena. 
Alfonsas ir aš važiuojam į Romą 
aplankyti Leoną ir paklaidžioti 
didmiesčio gatvėmis. 

Ankstus rytas, dangus mė
lynas, diena bus graži. Trauki
ny mažai žmonių, užteks vietos 
visiems. Vagonai bilda, garve
žys šniokščia, artėjam prie 
Livorno, kur dar yra amerikie
čių kariniai daliniai, kurie 
netrukus bus perkelti į JAV. 
Perone daugiausia amerikiečių 
lipa į vagonus. 

Sustojam — Grosseto stotis. 
Žmonės lyg musės veržiasi į 
vagonus, stumdosi, rėkauja, visi 
nori rasti vietos, visi nori va
žiuoti... 

Mūsų skyrius dar tur i 
vietos. Užrakinam duris. Ste
bim pro langą, kaip moteris ir 
jos galbūt duktė ieško ir neran
da vietos. Šaukiam ir kviečiam į 
vidų, padedam su lagaminais. 
Pradedam pašnekesį, juo
kiamės, visi patenkinti ir pa
mažu artėjam prie Romos. 
Motina ir duktė Giuliana (Julė) 
važiuoja aplankyti sūnų ir brolį, 
mes — draugą. 

Roma jau art i . Prieš 
paliekant traukinį, Giuliana 
duoda adresą ir prašo parašyti. 
Prižadu, bet kas žino... 

Laikas t rumpas Romoj 
vienai dienai viską apžiūrėti ir 
vakare grįžtam į Pizą. 

Prižadėjau — laiškas jau 
pašte. Laukiu atsakymo, abejo
ju, kad gausiu. Egzaminai, lab
oratorija, praktika ligoninėj — 
nėra laiko apie ką nors galvoti. 
Pamirštu laišką, galvoje studi
jos, studijos. 

Dienos bėga lyg upės van
duo, negali užtvenkti, negali 
sustabdyti. Artėja šv. Kalėdos, 
šeimos šventė. J au ilga eilė 

DERLIAUS ŠVENTES VAINIKAS' 

metų kai nematau tėvų, sesers. 
Liūdna. Likimas kar ta is žiau
rus ir mes likimo vaikai. 

Už dviejų dienų turbūt teks 
švęsti šventę be savųjų, toli nuo 
mylimo krašto, svetimoj šaly. 

Laiškas iš Grosseto, kvieti
mas praleisti šventes. Telefono 
numeris laiške. Skambinu, su
tinku ir dėkoju. 

Grosseto stotyje pas i t inka 
mane motina ir duktė. Grosseto 
mažas miestas, netoli Tyrėnų 
jūros, Toskanoj su žinomu 
et ruskų muziejum. E t r u s k a i 
gyveno senosios vakarų Italijos 
teritorijoj ta rp Arno ir Tiberio 
upių, turėjo savo civilizaciją, 
meną, kalbą. 

Miesto rytinė dalis aptver ta 
mūrine siena. Miesto cen t re 
sena katedra , aikštė apsup ta 
grandinėmis „Piazza delle 
catene" (Grandinių a ikš tė) , 
fontanai, siauros gatvės, pamin
klai. Naujas dviejų aukš tų , 
aptvertas geležine tvorele na
mas. Matyti mažas fontanas , 
sodas... 

Maloniai priimtas, jaučiuosi 
lyg šeimos narys. 

Po Naujų metų ir vėl atgal į 
Pizą, atgal prie studijų. 

Pavasar i s . Vis da r susi-
rašinėjam. Norėčiau kar ta is da r 
aplankyti Giulianos šeimą, bet 
tam vis dar nėra laiko. 

Naujos žinios, net ikėtumai 
— kolegija perkeliama į Romą, 
kur tęsime studijas nau jame 
universitete. 

Vasarą teks praleisti Ro
moj, pasiruošti rudens egzami
nams. Beveik jau treji metai , 
kai var tau studijų knygas . 
Pavargstu, akys merkiasi ir j a u 
penktas puodukas kavos tuš tė
ja, raidės maišosi. Vidurnaktis , 
reikia poilsio. Žvelgiu pro langą: 
šviesos, mašinos, Roma d a r 
nemiega. 

Roma ^Amžinas miestas" , 
pagal legendą. Romulo ir Rėmo 
įkurtas, stovi tarp paminklų, 
primenančių jos įspūdingą pra
eitį. Fontanai, bažnyčios, dideli 
rūmai , griuvėsiai puošia a n t 
septynių kalvų pastatytą Ita
lijos sostinę. 

Katakombos — labirintiniai 
tuneliai 25 iki 70 pėdų gylio nuo 
žemės paviršiaus ap ima 600 
akrų plotą — buvo naudojami 
laidojimui tarp 1 ir 4 šimtmečio. 
Romėnų įstatymai draudė lai
doti mieste. Pirmieji krikščio
nys vėliau slėpdavosi katakom
bose nuo Romos persekiojimų. 

Koliziejus (amfi tea t ras ) 
s ta tytas iš plytų, cemento i r 
marmuro, pradėtas Vespačio ir 
formaliai atidarytas (80 po Kr.) 

Tradicinė Lietuvos žemdir
bių šventė, nuo seno švenčiama 
antrąjį spalio savaitgalį, šiemet 
iš Kauno persikelia į Šiau
lius. 

Šiaulių apskrities adminis 
tracijos viršininkas Alvydas Še-
džius teigė, kad Šiauliuose šven
tė vadinsis Jovaro giesmė". To 
reikalauja senosios žemdirbiš
kų darbų pabaigtuvių tradici
jos: žemdirbys, užbaigęs rudens 
darbus, iš paskutiniųjų ketu
riasdešimties varpų pindavo 
ievaro vainiką, kurį dėdavo 
ūkininkui ant galvos. 

Pasak A. Šedžiaus, tik Šiau
liuose yra „Juone pastuoge" ir 
jos kaimiškos muzikos kolekty

vas _Jonis". Jie ir vedė šią šven
tę. Prisikėlimo aikštė buvo 
pavers ta skulptūrų iš žemės 
ūkio kultūrų parku. Čia vyko žem
dirbių „pleneras", kurie, visiems 
matant , demonstravo, kuo virs
ta runkelis, moliūgas ar morka. 

Prisikėlimo aikštėje šventės 
atidarymo metu buvo įteikti ap
dovanojimai šauniausiems Lie
tuvos ūkininkams. Iš paskuti
nių rugių pėdų pinamais vaini
kais pagerbti 60 šauniausių 
kaimo žmonių. 

Vilniaus gatvėje, labiau ži
nomoje kaip pėsčiųjų bulvaras, 
buvo pastatytos 5 dengtos 
scenos (ir dar viena didžioji), 
kur žemdirbiai galėjo demons

truoti savo meni
nius sugebėjimus. 

Šventės daly
vius ir svečius šei
mininkai vaišino 
rūkyta ir kepta 
avino mėsa. pa
rūpinta Šeduvos 
valstybinės gyvu
lininkystės įmo
nės. Ginkunų 
paukštyno dėka 
buvo kepama re
kordinė kiaušinie
nė. Visiems už-te-
ko didžiulio „Šiau
lių duonos" kepalo 

Elta) 

Tito skirtas žaidimams, gladia
torių kovoms, vergų ir krikš
čionių baisiom kančiom, tarp 
griūvančių sienų dar stovi mil
žinas, primindamas praeitį. 

Dailininkai, rašytojai lanko 
B e m i n i fontaną. Panašu į 
laivą, nuo kurio didingos pako
pos — Scale di Spagna — 
(Ispanų laiptai) nusileidžia 
prie Trejybės kalno — dvigubo 
bažnyčios bokšto. 

Tolumoj Vatikanas su di
džiausia pasauly Šv. Petro 
bazilika, statyta tarp 1450 ir 
1626 metų. Vat ikano aikštė 
apsupta statulomis. Į aikštę 
sutelpa apie 200,000 žmonių. 
Bazilikos bronzinis Bemini 
uždangalas dengia pagrindinį 
altorių, kur, sakoma, yra palai
dotas apaštalas Petras. 

Vatikane yra vienas turtin
giausių muziejų, kur rodomi 
renesanso laikų paveikslai ir 
bizantinė skulptūra. 

Michelangelo freskos ant 
lubų ir sienų puošia Vatikano 
Sikstinos koplyčią, naudojamą 
popiežiaus rinkimams. 

Žiūrint nuo Pinčio parko, 
matai Romą, skęstančią tarp 
kiparisų, ramiai plaukiant į 
Tiberį, bažnyčios bokštus ir 
girdi varpų skambesį. 

Vasara karš ta , ieškau 
pavėsio, ramaus užkampio, kur 
galėsiu studijuoti, pasislėpti 
nuo karš tų saulės spindulių. 
Mažas parkas netoli kolegijos 
— ideali vieta. Sėdžiu ta rp 
kiparisų. Ramu. Tylu. Skaitau, 
rašau... 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GKEIT PARDUODA 
Imi Landmark 

properties ^ 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobii 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas butas 
East Pilsen rajone, prie 18-os 

gatvės ir Jefferson. 
arti "dovvntovvn" ir universiteto. 

Naujai suremontuotas. 
First Rate Real Estate, 

Aušra 773-767-2400. 

Išnuomojamas geras 2-jų 
miegamųjų butas 
Brighton Parke . 

First Rate Real Estate. 
Aušra 773-767-2400. 

Woodr idge i šnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620 - $650: 

2 mieg. — S 7 1 0 - S 7 5 0 . 
Tel. 630-910-0644. Janą . 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 4 
k a m b . 1 mieg . b u t a s 
(67 & Vv'hipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 773-434-4543. 

Prie Kedzie Ave. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina $420. 

Tel. 708-425-7160. 

a MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Pamoiia Aušrelė Sakaiaitė 

For ty s e v e n t h lesson. (Fory 
seventh leson) — Keturiasde
šimt septinta pamoka. 
The s u b u r b s . (The sabiubrs) 
— Priemiesčiai 
We have been comparing 
the city of Chicago with the 
suburbs . (Ui hev biri komering 
tha sity af Čikagou uit tha 
sabiurbs) — Mes (dažnai) paly
giname Čikagos miestą su 
priemiesčiais. 
What ma jo r diferences a re 
you f ind ing? (Uat meidžer 
difrenses ar jū fainding) — 
Kokius didžiausius skirtumus 
randate? 
We a re f inding big differ-
ences in t h e kind of h o u s e s 
t h a t a r e b e i n g built t h e r e . 
(Ui ar fainding big difrenses in 
tha kaind af hauzes thęt ar 
bying bult thėr) — Mes ran
dame didelius skirtumus tarp 
namų, kurie ten statomi. 
What ' s t h e difference 
b e t w e e n t h e houses in 
Chicago a n d the suburbs? 
(Uats tha difrense bituyn tha 
hauzes in Čikagou ęnd tha 
sabiurbs) — Koks skirtumas 
tarp namų Čikagoje ir prie
miesčiuose? 
In the s u b u r b s the y a r d s 
a re b igger a n d the h o u s e s 
a r e f u r t h e r apart, it feels 
less c rowded . ?In tha sabi
urbs tha jards ar biger ęnd tha 
hauzes ar iurther apart, i t fyls 
les krauded). Priemiesčiuose 
kiemai didesni, namai toliau 

vieni nuo kitų, jie ne taip su
kimšti. 
I h e a r d tha t all t h e h o u s e s 
i n the subu rbs a r e mos t ly 
b r i c k a n d very expens ive . 
<Ai hiord thęt oi tha hauzes in 
tha sabiurbs ar mostly brik ęnd 
very ekspensive) — Aš girdė
jau, kad visi namai priemies
čiuose yra daugiausia mūriniai 
ir labai brangūs. 
T h e r e a r e d i f ferent p r i c e 
r a n g ė s , d e p e n d s on t h e 
ne ighborhood . (Thėr ar difer-
ent prais reindžes. dypends an 
tha neiborhud) — Yra skir
tingų kainų, jos priklauso nuo 
apylinkės. 
W h e r e a r e t h e c h e a p e r , 
w o o d e n homes b e i n g bu i l t ? 
(Uer ar tha čyper uoden homs 
bying bilt) — Kur statomi 
pigesni, mediniai namai? 
You h a v e to look a r o u n d , 
d i f fe ren t n e i g h b o r h o o d s 
h a v e different h o u s e s . (Jū 
hev tū luk araund, diferent 
neiborhuds hev diferent hau
zes) — Reikia pasidairyti, skir
tingi rajonai tur i skirtingus 
namus. 
P e o p l e l ikę t h e s u b u r b s 
because it's m u c h ą u i e t e r , 
b u t they don ' t l ikę to p a y 
h i g h e r taxes. (Pyple laik tha 
sabiurbs bykoz its mač kua-
jeter, bat they dont laik tū pei 
tha haijer tękses). Žmonėms 
patinka priemiesčiai, nes ten 
ramiau, bet jiems nepatinka 
mokėti didesnius mokesčius. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSIRANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOIIS 
3208 1/2 West95thSt. 

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

Pro-Tearrs 
Bus.: 708-361-0800 
V rireMa* 77*854-7830 
Fax:708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer @ worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ M A Y E R 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

SIŪLO DARBĄ 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Oiragc, L 60629 
Prekyba, rstafervimas. aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773778-4007 
773-531-18J3 

>>arbui reikalingi dažytojai. 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtu rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

„Draugo" skelbimu skyrius 
Tel. 1-773-58S 9500 

SPA CONSTANTTNE N O W 
H I R I M ; 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be ccrtified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
iicense. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIUSKITE PER 
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tėję" apdovanoti specialiais prizais. 
E l t o s nuotr . 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
A N D LOAN ASSOCUTION O F C H I C A G O 

2212 Wcst Ccrmak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcpbert M Oksas. Prefident 

Pamrftauitim Cikaęry. ir Apylinkių Liflmiam*. Daugui*; « ;,'c 9< t/r*:,-

http://worldnet.att.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. tntertax, ITAR-TASS, BNS 

isrūų agerrtGn* panešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Prieštaringai vert inamas 

Italijos kandidatas į Europos 
Sąjungos (ES) teisingumo ir 
saugumo komisarus, kurio ne
pritarimas homoseksualizmui 
sukėlė tikrą audrą, ketvirtadie
nį užsiminė apie galimybę atsi
sakyti naujojo darbo. „Tai ap
mąstymų klausimas", BBC ra
dijui sakė Rocco Buttiglione. Pa
maldus katalikas R. Buttiglio
ne, kuris šiuo metu eina Italijos 
Europos reikalų ministro parei
gas, per parlamento posėdį del 
jo kandidatūros patvirtinimo 
praėjusią savaitę sakė, kad, jo 
nuomone, homoseksualizmas 
yra nuodėmė, o moteris turi būti 
priklausoma nuo vyro. Paklaus
tas, ar turi omenyje, jog yra pa
sirengęs atsistatydinti, R. But
tiglione atsakė: „Be abejo. Jeigu 
turėčiau būti diskriminuojamas 
dėl to, kad esu katalikas, ver
čiau likčiau katalikas". 

HAGA 
Ketvirtadienį prieš vyriau

sybės taupymo priemones ir re
formas protestuojančiam Ny
derlandų transporto sektoriui 
pradėjus didžiausią per 15 metų 
streiką, šalies ir tarptautinis 
traukinių eismas, taip pat re
gioninio viešojo transporto eis
mas sustojo. Didžiosios geležin
kelių stotys Nyderlanduose piko 
valandomis ketvirtadienio rytą 
buvo tuščios. Traukinių kelei
viai apie streiką buvo informuo
ti iš anksto. Daug jų turėjo dirb
ti namuose arba imti laisvą die
ną. 

RYGA 
Latvijos Seimas ketvirta

dienį atmetė kairiųjų susivieni
jimo „Už žmogaus teises vienin
goje Latvijoje" (UŽTVL) siūlymą 
suteikti visiems sovietiniams 
kariams, dalyvavusiems Antra
jame pasauliniame kare, tokį 
pat statusą kaip ir asmenims, 
kurie buvo represuoti politiniais 
motyvais. Parlamentarai, siūlę 

pataisyti įstatymą dėl politi
niais motyvais represuotų as
menų, argumentavo, kad Latvi
joje „dabar nenumatytas oficia
lus statusas žmonėms, kurie au
kojo savo sveikatą ir gyvybę, ko
vodami su nacizmu Antrajame 
pasauliniame kare". 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
JAV prezidento George W. 

Bush administracija nepritarė 
daugiau kaip 250 svarbių pa
saulio žmonių — prezidentų, 
ministrų pirmininkų ir Nobelio 
premijos laureatų — raginimui, 
kad Jungtinės Tautos (JT) pra
dėtų įgyvendinti programą, iš
plėšiančią galimybes moterims 
kontroliuoti gimstamumą ir 
šviestis šioje srityje. JAV atsi
sakė pritarti šiam pareiškimui, 
nes tekste yra nekonkreti sąvo
ka „seksualinės teisės". 250 ak
tyvistų raginimas paskelbtas 
Tarptaut inės demografijos ir 
plėtros konferencijos Kaire 10-
ųjų metinių proga. Šioje kon
ferencijoje nuspręsta atsisakyti 
tiesiogiai kontroliuoti gyventojų 
skaičių ir plėtoti skatinančias 
moterį turėti mažiau vaikų prie
mones. Kreipimąsi taip pat pa
sirašė buvę JAV prezidentai Bill 
Clinton ir Jimmy Carter. 

Į AZIJA ~j 

BAIKONUR 
Rusijos raketa su Tarptau

tinės kosminės stoties (TKS) 
įgula, kurią sudaro rusai ir 
amerikietis, anksti ketvirtadie
nį pakilo iš Baikonur kosmodro
mo Kazachstane. Rusijos kos
monautas Saližan Šaripov ir 
NASA astronautas Leroy Chiao 
pakeis rusą Genadij Padalka ir 
amerikietį- Michael Fincke. As
tronautai numato atlikti daug 
mokslo tyrimų, tarp jų — ste
bės, kaip kosmose auga krista
lai ir įvairūs augalai. Dirbdami 
TKS kosmonautai du kar tus 
išeis į atvirą kosmosą. 

PHNOM PENH 
Naujuoju Kambodžos kara

liumi išrinktas 51 metų princas 
Norodom Sihamoni, kur is pa
keis praėjusią savaitę sosto atsi
sakiusį sergantį savo tėvą No
rodom Sihanouk. Pareigūnai at
sisakė nurodyti, kiek Sosto Ta
rybos narių tam pr i ta rė , bet 
princas Norodom Rana r iddh , 
kuris Taryboje dirba kaip Nacio
nalinės Asamblėjos p i rminin
kas, prieš posėdį sakė, kad jo 
netikro brolio kandidatūrai bus 
pritarta vienbalsiai. Buvusiam 
klasikinio baleto šokėjui N. Si
hamoni prireiks nemažai ryžto, 
išminties ir takto, kai dėl sosto 
ir politikos gimtojoje Kambo
džoje jam teks atsisakyti Pary
žiaus kavinių ir konservatorijų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

ABU DHABI 
Vienos Irako grupuotės ko

votojai nukirto galvą įkai tu lai
kytam vairuotojui turkui , rodo 
ketvirtadienį šios grupuotės in-
terneto svetainėje paske lb ta 
vaizdajuostė. „Sunos ansa rų ar
mijos" pareiškime sakoma, jog 
jos nariai nužudė šį įkaitą dėl 
to, kad jis dirbo Irake dislokuo
toms JAV vadovaujamoms pajė
goms. Vaizdajuostėje ma ty t i , 
kaip kovotojai peiliu nupjauna 
įkaitui galvą. 

ISLAMABAD 
Pakistano pajėgoms ketvir

tadienį vaduojant du Kinijos in
žinierius, kuriuos nuo savaitga
lio įkaitais laikė su „ai Qaeda" 
susiję kovotojai, vienas kinas 
žuvo. o antrasis buvo sužeistas. 
Visi penki pagrobėjai per įkaitų 
išlaisvinimo operaciją buvo nu
kauti. Inžinieriai Wang Ende ir 
Wang Peng. dirbę su Pakis tano 
projektu ..Gomal Zam Dam" Ki
nijos valstybinei kompani ja i 
„Sino Hydro Corp.", ka ip suži
nojo žvalgyba, nuo šeštadienio 
buvo laikomi atokioje Pietų Va-
ziristano provincijoje — genčių 
regione, besi riboj ančiame su Af
ganistanu. 

Paskutiniuose debatuose kandidatai buvo ramesni 
Tempe, Arizona, spalio 14 

d. („Reuters7„Chicago Tribu-
ne"/BNS) — Prezidentas George 
W. Bush ir demokratų senato
rius John Kerry per trečiadienį 
įvykusius paskutinius savo de
batus ginčijosi dėl sveikatos ap
saugos, darbo vietų ir mokesčių, 
be to, prezidentas kritikavo J. 
Kerry „kraštut inius kairiuo
sius" sprendimus Senate, o J. 
Kerry įrodinėjo, kad valdant G. 
W. Bush vidurinės klasės žmo
nių gyvenimas pablogėjo. 

J. Kerry — kairysis? 

Per paskutinius, trečiuo
sius, prezidento rinkimų kam
panijos debatus G. W. Bush ir J. 
Kerry, kurių populiarumas yra 
apylygis, dažnai reiškė skirtin
gas nuomones dėl vienas kito 
sprendimų, tačiau atsisakė pir
mųjų dvejų debatų karingo to
no. 

G. W. Bush sakė, kad J. Ker
ry per 20 darbo Senate metų 
taip ir neįgijo „vadovavimo pa
tirties", ir perspėjo, kad demo
kratas keltų mokesčius, didintų 
išlaidas ir remtų didesnį vyriau
sybės kišimąsi į sveikatos ap
saugą. 

„Yra pagrindinės srovės 
Amerikos politika, o jūs sėdite 
kaip tik kraštutiniame kairiaja
me krante", savo varžovui sakė 
G. W. Bush, kuris ne kartą siejo 
senatorių su jo liberalių pažiūrų 
kolega, kitu senatoriumi Ed-
ward Kennedy. 

J. Kerry puolė G. W. Bush 
dėl to, kad jis nusigręžė nuo vi
durinės klasės — kad sumažėjo 
darbo vietų, padidėjo biudžeto 
deficitas ir išaugo gydymosi iš
laidos. 

Paskutiniai debatai buvo 

labai svarbūs, nes apklausos ro
dė, kad abiejų kandidatų popu
liarumas apylygis. Tiek G. W. 
Bush. tiek J. Kerry siekė kuo 
geriau išnaudoti paskutinę gali
mybę prieš lapkričio 2-osios rin
kimus kreiptis į dešimtis milijo
nų televizijos žiūrovų. 

R a m e s n i s tonas 

Šį kartą kandidatai, kurie 
kalbėjo ramiau nei per pirmuo
sius dvejus debatus, pasakojo 
apie savo tikėjimą, šeimą ir ne
noriai gyrė vienas kitą. Nors 
daugiausia buvo kalbama vi
daus politikos klausimais, var
žovai taip pat pasinaudojo pro
ga ir dar kartą išdėstė savo po
zicijas dėl Irako. 

J. Kerry kaltino G. W. Bush 
skubotai priėmus sprendimą 
pradėti Irako karą ir atstumus 
sąjungininkes. Dėl to. kaip teigė 
senatorius. „Amerika dabar ne
ša šią nepaprastą naštą, kai 
amerikiečiai nėra tokie saugūs, 
kokie turi būti". 

G. W. Bush didžiuodamasis 
atkreipė dėmesį į praėjusį sa
vaitgalį įvykusius Afganistano 
prezidento rinkimus, kurie, pa
sak jo, įrodo, kad jo politika yra 
veiksminga. Prezidentas sakė, 
kad „laisvės žygis tęsiasi". 

Apklausos, kurias iš karto 
po debatų atliko JAV televizijos, 
rodo. kad juos laimėjo J. Kerry. 

52 proc. CNN apklaustų 
žmonių sakė. kad debatus lai
mėjo demokratų kandidatas, o 
39 proc. teigė, kad laimėjo G. W. 
Bush. Šios apklausos rezultatų 
paklaidos riba yra 5 procentai. 

J. Kerry per susitikimą, įvy
kusį iškart po debatų, sakė, kad 
G. W. Bush yra priklausomas 
nuo tam tikrų interesų, ir pri

dūrė: „Jeigu padėsite padaryt i 
mane prezidentu, kovosiu už vi
durinę Amerikos klasę". 

P a m o k s l a u j a n t i s Tony 
S o p r a n o 

G. W. Bush sakė, kad J . Ker
ry sveikatos priežiūros planas , 
kuris, kaip teigia prezidentas , 
kainuos 1.2 trilijono JAV dole
rių, yra „tuščias pažadas", „ma
sinimo ir pliekimo" programa, 
už kurią jis niekada negalės su
mokėti. 

„Planas — tai ne skundų li
tanija ir ne programų, už kur ias 
negali sumokėti, dėstymas", sa
kė G W. Bush ir pr idūrė, kad J . 
Kerry planas sumažintų pacien
tų pasirinkimo galimybes. „Ti
kiu, kad vyriausybės vaidmuo 
yra stovėti greta mūsų piliečių 
ir padėti jiems įgyvendinti savo 
svajones, o ne sakyti piliečiams, 
kaip jie turi gyventi", teigė pre
zidentas. 

G. W. Bush ne kar tą krit ika
vo J. Kerry darbą Sena t e ir 
kaltino varžovą dėl to, kad jis 98 
kartus pritarė mokesčių didini
mui ir 277 kartus balsavo už 
biudžeto ribos viršijimą. „Mano 
oponentas kalba apie fiskalinį 
protingumą. Jo darbas Jungt i 
nių Valstijų Senate neat i t inka 
jo retorikos", pareiškė preziden
tas. 

Pasak demokratų kandida
to, G. W Bush neturi teisės abe
joti jo sprendimais fiskalinėje 
srityje. „Prezidento pamokymai 
dėl fiskalinės atsakomybės tru
putį primena situaciją, kurioje 
Tony Soprano kalbėtų m a n apie 
įstatymą ir tvarką", sakė J . Ker
ry, paminėdamas televizijos se
rialo „The Sopranos" veikėją — 
gangsterių bosą. 

Af A 
Dr. VYTAUTUI MAJAUSKUI 

mirus, žmcną dr. VANDĄ su šeima, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Dr. Danielius ir Roma Degėsiai 
Aldona Grinienė 

Dr. Vaclovas ir dr. Aldona Valiai 

St. Petersburg, FL 
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A f A 
JURGIUI STATKUI 

iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškia
me žmonai OLGAI, dukterims DIANAI ir IRE
NAI, jų šeimoms bei visiems artimiesiems. 

Kleckauskų šeima — Jurgis ir Birutė, 
Robertas ir Mary, Jonas ir Alida, 

Juozas ir Kim 

Mielam draugui 

Af A 
dr. VYTAUTUI MAJAUSKUI 

m i r u s į nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną VANDĄ 
ir visą šeimą. 

Dr. Petras Žemaitis 

SU AfA 
PREL. DR. ALGIRDU 

OLŠAUSKU 
ATSISVEIKINANT 

Lagūna Beach, Venice. 1967 m. 
perkeltas į Šv. Kazimiero lietu
vių parapiją, kurioje išbuvo iki 
savo mirties. Vikaru buvo 16 
metų, dėstė tikybą parapijos ir 
šeštadieninėje mokykloje. Daug 
padėjo klebonui, leidžiant para
pijos biuletenį. Kun. dr. A. Ol
šauskas buvo parapijiečių myli
mas ir gerbiamas dėl savo švel
naus būdo. 

Pasitraukus prel. J. Kučin-
giui į pensiją, kun. A. Olšaus
kas 1984 m. paskirtas klebonu. 
Kardinolas Roger Mahony 
pakėlė jį prelatu. Klebonu išbu
vo iki 2003 m. Nors ir išėjęs 
pensijon, uoliai darbavosi Šv. 
Kazimiero parapijoje, aukojo 
Mišias, sakė pamokslus, klausė 
išpažinčių. 

Kun. dr. A. Olšausko laido
tuvėse liepos 10 d. dalyvavo 
vysk. Edward Clark ir keliolika 
kunigų. Jo kūnas palydėtas ir 
palaidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse. Laidotuvių pietūs buvo 
parapijos salėje. Jų metu orga
nizacijų atstovai išsakė savo 
atsiminimus ir pareiškė prel. A. 
Olšausko artimiesiems užuo
jautą . Liko sesuo Emilija 
Pakalniškienė ir brolis Eduar
das Illinois valstijoje, sesuo 
Magdelena Bertienė Lietuvoje 
ir daugelis tolimesnių gimi
nių. 

Tegul jo sielai būna gera 
prie Viešpaties sosto, nes. 
žemėje gyvendamas, uoliai 
Dievui tarnavo. Ilgai jis bus 
prisimenamas parapijiečių bei 
giminių mintyse ir širdyse. 

Ignas Medž iukas 

Prel. Algirdas Olšauskas. 

Birželio 22 d. Los Angeles, 
CA, s taigiai mir t ies angelas 
pakvietė į amžinybe prel. dr. 
Algirdą Olšauską. Gimęs 1926 
m. gruodžio 29 d. Žeimių 
kaime. Salantų parapijoje Kre
tingos apskr., gausioje ūkinin
ko šeimoje. Mokėsi Telšių gim
nazijoje, iš kurios įstojo į Telšių 
kunigų seminari ją . Bolševi
kams ar tė jant prie Lietuvos, 
1944 m. vasarą pasitraukė į 
Vokietiją. 1946 m. baigė lietu
vių gimnaziją Oldenburge. 
Studijavo Eichs ta to kunigų 
seminarijoje filosofiją. Persi
kėlęs į Romą, apsigyveno lietu
vių kolegijoje ir įstojo į 
La te rano univers i te tą . Stu
dijavo teologiją. 1952 m. gavo 
licenciato laipsnį. Tais metais 
įšvent intas kunigu, tęsė teo
logijos mokslus ir gavo teologi
jos daktaro laipsnį 

1954 m. kun. A. Olšauskas, 
kviečiamas kardinolo Mclntire, 
atvyko į Kaliforniją Buvo 
paski r tas v ikaru Hawthorne, 

A f A _ 
STASĖ KAVALIUNIENĖ 

MICEVTČIUTĖ 
Mirė 2004 m. spalio 13 d., sulaukusi 82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakiuose. Ilgus metus išgyvenusi 

Chicago, Marąuette Park apylinkėje, 1987 metais per
sikėlė į Floridą, kur išgyveno septyniolika metų. 

Nuliūdę liko: duktė Vaigalė Duers; trys seserėčios 
Nijolė Žalnieraitienė, Rita Karaitienė su vyru Arvydu bei 
jų šeimos ir Gražina Micevičiūtė; liūdi 4 sūnėnai ir 2 
dukterėčios su šeimomis bei daug giminių Lietuvoje. 

A.a. Stasė buvo a.a. Jono Kavaliūno žmona. 
Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
A. a. Stasė bus pašarvota pirmadienį, spalio 18 d. nuo 

3 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 19 d. 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur velionė 
bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, 
kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Hospice of Volusia 
Flagler, 3800 Woodbriar Tr., Port Orange, FL 32129. 

Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

-A t A 
LEONAS GRUŽAS 

Po ilgos ligos, mirė 2004 m. spalio 14 d., sulaukęs 75 
metų amžiaus. 

Gyveno Glen Ellyn, IL. 
Leonas gimė 1929 m. vasario 20 d. Marijampolės 

apskr., Kvietiškių km. 
Liūdesyje liko: žmona Gerda, duktė Louisa su vyru 

Kevin Fahey, sūnus Leonas su žmona Kathy ir anūkės 
Anna Marie ir Rachel Lynn Gružą; brolis Eduard su 
žmona ir šeima, Vokietijoj; sesuo Hildegard su vyru Hans 
Forstel ir šeima Vokietijoj, kiti giminės ir draugai Ameri
koj, Kanadoj, Vokietijoj ir Lietuvoj. 

Budėtuvės vyks penktadienį, spalio 15 d. nuo 4 v. p.p. 
iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd., Hickory Hills, IL. Pamaldos 7 v. v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 16 d. iš Liet. Ev. 
Liut. Tėviškės bažnyčios 6641-45 S. Troy, Chicago, IL. Po 
10 vai. r. apeigų, velionis bus išlydėtas į Betanijos ka
pines, Justice, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir lai
dotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700. 

A t A 
Dr. VYTAUTUI MAJAUSKUI 

mirus, dideliame liūdesyje likusiems žmonai 
VANDAI, netekusiai mylimo gyvenimo draugo, 
sūnums TAURUI, dr ALGIUI, dr. RIKIUI, duk
roms DANGUOLEI, VIOLETAI ir LIDIJAI bei 
jų šeimoms ir artimiesiems, reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Danutė, Pranas ir Daina Jarai 
Aldona, Vytautas, Aras ir Vytas Urbai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

GRAŽINA ŽYGAITĖ 
SAKEVIČIENĖ 

2004 m. spalio 16 d. sukanka vieneri metai, kai į 
Amžinybę iškeliavo mūsų mylima Gražina. Jos liūdi 
šeima bei daugybė giminių ir draugų. Šiai sukakčiai pa
minėti bus atnašaujamos šv. Mišios šeštadienį, spalio 16 
d. 5 v. p.p. ir sekmadienį, spalio 17 d. 10:30 v.r. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus kartu su 
mumis pasimelsti ir prisiminti a^a Gražiną. 

Nuliūdusi še ima 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2004 m. spalio 15 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
SUGLAUDĘ PEČIUS PADARĖME 

GERĄ DARBĄ 

,Draugo" Imygynėlyfe 

„DRAUGO" FONDO NARIŲ 
metinis sus i r ink imas šaukia
mas šeštadienį, spalio 16 dieną, 
9 v.r. J aun imo centro Čiurlio
nio galerijoje. Nariai kviečiami 
dalyvauti. 

LAPKRIČIO 1-ĄJĄ, PIRMADIENĮ, 
7 v.v. visus kviečiame į šv. 
Mišias Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Ypač kvie
čiame tuos, kur ie negali aplan
kyti savo artimųjų kapų. Už
degsime žvakelę, maldose pri
siminsime savo brangiuosius, 
besiilsinčius amžinybėje, min
timis ir širdimi būsime ten, kur 
dega t ūks t anč i a i Viešpaties 
a l tor iaus žiburėlių, kur prie 
mažyčio žemės kauburėlio su
sirenka visa šeima. Tą vakarą 
du skirtingi pasauliai , gyvųjų ir 
mirusiųjų, t a m p a tokie artimi. 
Nepamirškime tų, kurie mums 
žemėje buvo tokie brangūs. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ FUTBOLO 
KLUBO „Lituanica" 54-asis se
zonas bus pažymėtas tradici
niame pokylyje spalio 30 d., 
PLC Didžiojoje salėje. Lemonte. 
Užsisakyt i v ie tas bū t ina iš 
anksto tel. 708-532-7526, kvies
ti Ann Marie Jura i t i s . 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ klubo gegužinė įvyks 
spalio 17 dieną, sekmadienį, 12 
v.p.p., Šaulių namuose, 2417 
W. 43 St. Gros orkestras, va
dovaujamas A. Bamiškio. Bus 
skanaus maisto, veiks baras ir 
loterija, kurioje galėsite iš
bandyti savo laimę. Kviečiame 
visus da lyvau t i ir l inksmai 
praleisti sekmadienio popietę. 

JAV LB KULTŪROS VALDYBA 
praneša, kad šių metų Premijų 
šventė įvyks spalio 31 d., sek
madienį . 12:30 v.p.p. PLC 
Lemonte, LF salėje. Progra
moje: premijų teikimas, svei
kinimai ir koncertas. Norintieji 
dalyvauti vaišėse po koncerto 
prašomi registruotis pas LB 
Kultūros tarybos narę Aušrelę 
Sakalai tę tel. 630-243-6302. 

A. KEZIO FOTOGRAFIJŲ PARO
DOS ..Millennium Park/Chica-
go" a t idarymas vyks spalio 15 
d., 7:30 v.v. Čiurlionio galerijo
je. Kviečiame visus dalyvauti. 

JAV LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba praneša, kad lapkričio 
14 dieną valdybos numaty t i 
iškilmingi pietūs atšaukiami, 
nes tą dieną PLC ruošia madų 
parodą. 

LIETUVIŲ FONDO PELNO skirs
tymo komisijos galutiniai skirs
tymo rezultatai bus viešinami 
tik po spalio 20 d. LF informa
cija: 14911 - 127th St., Lemont. 
IL 60439; tel. 630-257-1616; 
fax. 630-257-1647; e-paštas: 
admin@lithfund.org 

KVIEČIAME SPALIO 17 D., 12 
v.p.p. į Pal. Jurgio Matulaičio 
misiją Lemonte, Pasaulio lietu
vių cent ro didžiojoje salėje 
ruošiamus pabendravimo pie
tus. Ta pačia proga susipažin 
sime su mūsų kapeliono kun. A. 
Palioko išleista knyga „Žo
džiai". Programą ruošia Dalia 
Zarskienė , muzika Antano 
Andr iekaus , pietus Aldonos 
Šol iūnienės. Stalus prašome 
užsisakyti pas B. Kronienę. tel. 
630-968-0184. 

vyks , spalio 24 d. 3 v.p.p. 
Jaun imo centro didžiojoje salė
je . Bus meninė programa, 
laimėjimai. Užsisakyti vietas 
galima adresu: 2735 W. 71 St., 
a rba tel. 773-925-3211 Name
liuose, kuriuose budima nuo 
antradienio iki šeštadienio, 10 
v.r. - 2 v.p.p. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

VIS DAŽNIAU LIETUVOS spau
doje pasirodo sensacingų ir 
neteisingų žinių, į kurias kata
l ikams reikėtų reaguoti. Šiam 
tikslui Mažesniųjų brolių ordi
n a s (pranciškonai) įsteigė 
in ternet in į laikraštį 
w w w . b e r n a r d i n a i . l t . 

SPALIO 16 D., ŠEŠTADIENI 7-9 
v.v. Balzeko lietuvių kutūros 
muziejus kviečia į lietuvių 
dailininkės iš Argentinos Clau-
dija Alicija Rolando Katinas 
parodą „Lotynų Amerikos 
kultūra". " 

PER 80 METŲ AKADEMINIS 
skautų sąjūdis išaugo į tvirtą 
organizaciją, gausią nariais ir 
įtakingą savo darbu. ASS na
riai yra įsijungę į lietuviškąjį 
visuomeninį darbą ir skautišką 
veiklą. Kviečiame visus į tra
dicinę Metinę šventę, kuri 
įvyks spalio 16 d. PLC, Le
monte . Iškilminga sueiga 
pras idės 6 v.v. Užsisakyti 
vietas galite telefonu 630-321-
0630, kviesti Nida Bichnevičiū-
tę-Petronienę. 

PASKAITA APIE SPAUDOS 
atgavimo kultūrinę ir istorinę 
reikšmę lietuviu tautai skaitys 
prof. dr. Giedrius Subačius lap
kričio 3 d. 2 v.p.p. University of 
Illinois, Stevenson Hali, Insti
t u t e For Humanities salėje. 
Kviečiami dalyvauti visi besi
domintys šia tema. 

Jurgis Jankus'1998). 

Taip rašo laiške Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidyklos vy
riausiasis redaktorius Valen
tinas Sventickas, kartu man 
siųsdamas ką tik išspausdintą 
velionio rašyt. Jurgio Jankaus 
paskutinį jo romaną „Pušis". 

Gerai prisimename, kad šis 
jo romanas buvo pradėtas 
spausdinti „Drauge" dar prieš jo 
mirtį, bet romanas buvo baigtas 
rašyti jau jo paskutinėmis 

Nuotr. Broniaus Čikoto. 

gyvenimo dienomis. 
Sut inku su V. Sventicko 

žodžiais. Padaryti šį didelį 
kultūrinį darbą padėjo Rašytojo 
gerbėjų dosnios aukos, tarpi
ninkaujant Lietuvių rašytojų 
draugijai, parėmė romano lei
dimą Lietuvių fondas, o taip pat 
gražiu įnašu prisidėjęs Dariaus 
Jurgučio jaunimo fondas Det
roite. 

„Pušį" sudaro 524 psl., kie

ta is viršeliais, gražiu dail. 
Romo Orento sukurtu menišku 
aplanku. Tiražas — 500 egz. 
Redagavo Vytautas Girdzi
j auskas . Korektorė Rymutė 
Koaracijienė. Maketavo Euge
nija Miltenienė. Knygos pa
baigoje yra išspausdinta padė
ka knygos mecenatams, joje 
išvardintos jų pavardės. 

Tai paskutinis mūsų gar
saus išeivijos rašytojo romanas. 
Veiksmas vyksta Vidurio lietu-
vos kaime per Pirmąjį pasau
linį karą, kaizerinei Vokietijai 
okupavus Lietuvą. 

Knygos išleidimu, mirus 
rašytojui J . Jankui , rūpinosi 
velionės šeimos marti Danutė 
Jankienė, kuri yra susitarusi 
su leidykla, kad visi mecenatai 
gautų kaip dovaną po vieną 
„Pušies" knygą. 

Reikia džiaugtis gražiu 
pavyzdžiu, sutar t iniu darbu, 
velionės šeimos rūpesčiu, rašy
tojo gerbėjų dosnumu, abiejų 
fondų parama, Lietuvių rašyto
jų draugijos tarpininkavimu ir 
maloniu bendradarbiavimu su 
Valentinu Sventicku. Šian
dieną „Pušis" jau yra išleista 
Lietuvoje, nes toks ir buvo 
velionio pageidavimas prieš 
jam baigiant paskutinę kelionę 
šioje žemėje. 

St . Džiugas 

SOVIETINĖS SĄMONĖS 
ARCHEOLOGIJA 

JAUNŲJŲ. ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
įvyks lapkričio 14 d., sekma
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre. 
Dalyvaus mokyklėlės mokiniai 
ir jaunieji svečiai iš Floridos, 
Detroito bei Kanados. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasi
džiaugti mūsų talentais. 

BEVERLY SHORES, IN, lietu
viškos pamaldos vyksta kiek
vieno mėnesio trečiąjį sekma
dienį. Spalį jos vyks 17 d. 1 
v.p.p. Šv. Onos bažnyčioje. 
Mišias aukos kunigas Antanas 
Gražulis, SJ. Visi kviečiami. 

PROF. VYTAUTAS LANDSBER
GIS su žmona Gražina atskris į 
Lietuvių fondo rengiamą 
rudens pokylį, įvyksiantį lap
kričio 6 d. PLC, Lemonte. Čia 
šiam žymiam svečiui bus įteik
ta Lietuvių fondo dr. A. Razmos 
vardo visuomeninė premija - 25 
tūkstančiai dolerių. Kaip ži
nome, prof. V. Landsbergis 
dabar yra Europos Sąjungos 
parlamento narys. 

AuotrsuKcj^ iis K/iii s . j^* 
tas Kazys Bradūnas (1999). 

nas, poetas Bernardas Brazdžionis, rašytojas Jurgis Jankus, poe 

Jeronimas Tamkutonis — 
gimęs Lietuvoje, tačiau dar 
nebaigęs gimnazijos, vienas, be 
šeimos, 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus. Pradžioje apsistojęs 
Vakarų Vokietijoje, vėliau per
sikėlė į Belgiją, kur dirbo 
anglių kasyklose. Iš ten emi
gravo į Angliją, vėliau — vėl 
sugrįžo i Vokietiją. Tarnavo 
amerikiečių prižiūrimose darbo 
kuopose. 

1951 m. Korėjos karo metu 
atvyko į JAV. Tarnavo ame
rikiečių kariuomenėje penkeris 
metus, iš jų pusantrų metų 
praleido Korėjoje. 1956 m. 
išėjęs iš kariuomenės apsi
gyveno Čikagoje, studijavo 
Čikagos universitete. Dirbo 
įvairiose darbovietėse, galiau
siai — IBM. Buo 1969 m. kny
gos autorius maždaug kas 
ketveri metai reguliariai lanky
davosi Lietuvoje. 

Trumpa autoriaus biografi
ja pasakojama neatsitiktinai. 
Išgyvenęs vienus didžiausių XX 
a. istorijos lūžių, dalyvavęs ka
ruose ir gyvenęs abiejose Atlan
to pusėse, J. Tamkutonis prak
tiškai suvokė, kad „istorijoje 
yra momentų, kada pasaulis 
drastiškai keičiasi, ir iki to lai
ko galiojusios tiesos, įstatymai 
ir vertybės staiga arba visiškai 
praranda savo galią, arba pa
kinta. Buvusių tiesų, įstatymų 
ir vertybių viešas deklaravimas 
net tampa nusikaltimu". 

Realiai išgyventi istoriniai 
lūžiai ir sukaupta asmeninė 
patir t is paskatino autorių 
pasidomėti mažai Lietuvos 
istorikų tyrinėta tema: istorijos 
ir žinojimo santykiu. Rašant 
monografiją, autoriaus tikslas 
buvo pažvelgti į žmonių mąsty
mo ir elgesio pagrindus ir 
suprasti, kaip informacija ir 
esamos aplinkybės formuoja 
žmonių elgesį ir galvoseną. 
Konkrečiai susitelkiama ties 
sovietine okupacija ir jos 
padariniais. Mėginama suvok
ti, kaip ir kokiu būdu šis reži
mas pakeitė žmones. 

Tokie autoriaus sau kelia
mi tikslai sugestijuoja, kad 
knygoje siejama filosofija ir 
istorija, ji pati parašyta įtaigiu, 
asmenišku eseistiniu stiliumi. 
J. Tamkutonis mėgina eiti 
tokių mąstytojų kaip Michael 
Foucault, Czeslavv Milosz 
pramintu taku: jam rūpi „Žinių 
archeologija", žinojimo, galios ir 

KIPŠELIS KVIEČIA 

„DRAUGO" POKYLIO 
LOTERIJOS 
LAIMĖTOJAI 

1S 

iš 

LIETUVOS 
ruošiami 

DUKTERŲ ŠIEMET 
pietus-vakarienė 

Angelą Katele 
Chicago, IL- SOOdol.; 

Ludgar Kirstein 
Rochester, NY - 300 dol.; 

Julius D. Staniskis iš 
Macedonia, OH - 250 dol.; 

Juchnevič ius R. iš 
Arlington Heights , IL -
200 dol.; 

Algis Paul ius Jr. iš 
( h i cago , IL- 200 dol.; 

Fiona Paulius iš 
Chicago, II. 100 dol 

J 
• Amerikos lietuvių radijas, 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r per 

WCEV 14.50 AM. Tel. 773-
K47-4903, adresas 4459 S. 

Francisco, Chicago, IL 60632 

n 

Nuo senų senovės kipšeliai 
mėgo apgauti naivius bei 

geraširdžius lietuvius, bandy
dami pakišti jiems kokius nors 
neįtikėtinus sandėrius ar vilio
dami į suktus nuotykius. Kuo 
paprastai baigdavosi*' Pabai
goje kipšiukas pats, lietuvių 
apgautas, pabrukęs uodegą, 
spausdavo slėptis klampiuose 
raistuose. Tačiau jis niekada 
neatsižadėjo savo nelabu 
sumanymų... 

Štai ir vėl kipšelis kviečia į 
savo rojų. tik šį kartą ne 
Lietuvoje, o Amerikoje, kur jis 
turėtų būti kiek labiau iš
prusęs. Šį kartą jis labai suma
niai įkalbėjo JAV Lietuvių 
Bendruomenės Waukegan 
apylinkės valdyba sukviesti 
visus į pokylį, kuris 4 v v k s 
spalio 16 diena š'štadienį, 7 
valandą vakaro. Svečius gun
dyti įvairiems pokštams kip
šelis žada net ir po gaidžių 
giedojimo. Šį kartą puotai jis 
pasirinko itin patrauklia vietą 
— Crowne Plaza Chicago North 
Shore, kuri yra 510 East Route 
83. Mundelein 

I savo pinkles kipšelis įvi
liojo ne tik apylinkes valdybą, 
bot ir Virginijaus Švabo ansam 
blį. kuris pažadėjo groti pasiut
polkes, kol šokėjai bus pajėgūs 
kilnoti kojas Lietuvaites jis 
kviečia apsirengti visų ne

vi numylėtomis spalvomis 
raudona ar juoda, o lietu 

vaičiams prie durų jis žada 

įteikti ragus, jei kas dar jų 
neturi . Puotoje taip pat bus 
surengta loterija, kur laimėtojų 
laukia paslaptingi prizai. 

Waukegan apylinkės baliai 
jau ne pirmus metus garsėja 
savo linksmumu, svečių gau
sumu, valgių skanumu bei 
linksma muzika. Ar ne rojus 
pramaningam kipšiukui? 

Jei kas nori pasilinksminti 
ir pasigalinėti su kipšeliu savo 
išmone, kviečiame paskambinti 
Elenai Skališienei, taip pat įvi
liotai į kipšelio žabangas, ir 
užsisakyti vietas, jei jų bus dar 
likę. Elenos telefonas — 
847-623-7927. Daug neklau
sinėkite — ji vis tiek iki galo 
neatskleis, kas jūsų laukia puo
toje... 

Angelė K a v a k i ^ n ė 

KNYGOS LIETUVAI 
Šiomis dienomis per Atlan

tic Express Corp., Bridgeview, 
IL, kurios prezidentas yra J. 
Latvys, vėl pasiųstas didelis 
skaičius lietuviškų knygų ir lei
dinių Lietuvos bibliotekoms. 
Mažvydo bibliotekai pasiųsti 
savaitraščio „Amerikos lietu
vis", pradedant jo pirmu išėju
siu numeriu ir baigiant pasku
tiniaisiais metais, pilni kom
plektai. Raseinių viešajai bib
liotekai, kurios direktorė yra 
Gražina Janonienė, pasiųsta 
vertingų knygų. Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institu
tui , kuris šiuo metu leidžia 
„Visuotinę lietuvių enciklopedi
ją", pasiųsti du pilni komplek
tai (po 37 t.) Lietuvių enciklo
pedijos, išleistos Bostone. Abu 
komplektus parūpino lietuvių 
rašytojų draugija, padedant val
dybos nariui Stasiui Džiugui. 

Ta proga reikia paminėti, 
kad leidybos instituto vadovybė 
norėtų turėti Lietuvių enciklo
pedijos keletą komplektų. Todėl 
šis svarbus mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas labai 
prašo, jei kas turi LE pilnus 
komplektus, išleistus Bostone, 
dovanotų ir siųstų šiuo adresu: 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas. L. Asanavičiūtės 
23, LT-2050, Vilnius. 

Šiais metais institutas išlei
do Visuotinės lietuvių enciklo
pedijos V tomą. Kiekvienas to
mas turi per 800 psl. Visus to
mus galime užsisakyti aukš
čiau užrašytu adresu. 

St . Džiugas 

LIETUVIŲ OPEROS 
RUDENS VAJAUS 

UŽBAIGIMO POKYLIS 
Lietuvių operos rudens 

vajaus užbaigimo pokylis įvyks 
šeštadienį, lapkričio 20 d., 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je, Čikagoje. Šis neeilinis 
pobūvis kasmet sutraukia daug 
svečių, ne kartą pri t rūksta 
salėje ir vietų, kad būtų galima 
visus norinčius pokylyje daly
vauti sutalpinti. Pokylio ruošai 
ir šiais metais vadovauja valdy
bos pirmininko pavaduotojas 
Jurgis Vidžiūnas, o jam talkina 
kiti valdybos nariai bei daug 
padėjėjų. Operos choras, muzi
kos vadovo Alvydo Vasaičio va
dovaujamas, šiuo metu inten
syviai repetuoja meninę pokylio 
programą. Kiek teko nugirsti, 
šiais metais jie atliks su solis
tais ištraukas iš smagios C. 
Orffo operos „Carmina buraną". 
Ruošiant programą muzikos 
vadovui talkina chorų vadovai 
Manigirdas Motekaitis ir Jū
ratė Grabliauskienė. J pokylį 
vadovas kviečia nuolatinius 
Lietuvių operos bičiulius ir taip 
pat prašo paraginti dalyvauti 
savo draugus bei pažįstamus. 
Pokylio rengėjai taip pat tikisi 
išvysti daug ir naujų veidų. 
Stalus ir pavienes vietas 
prašome užsisakyti skambinda
mi vadovui Jurgiui Vidžiūnui, 
telefonu 773-767-5609. Jis taip 
pat prašo priminti, kad dar yra 

kontroliavimo santykis , „pa
vergto proto" situacija. Į sovie
tinę sistemą, jos jėgos struk
tūras , jų santykį su okupuo
tomis tautomis jis žvelgia kaip į 
švietimo amžiaus šūkio „žino
jimas yra jėga" praktinio pri
taikymo iškreiptą va r ian tą , 
kada žinojimas/nežinojimas, 
tiesa/melas tampa budelio ir 
aukos takoskyra. 

Aptardamas šias t e m a s , 
autorius nevengia ir itin „sli
džios" ir sudėtingos „likusiųjų'' 
ir „išeivių" temos. Jo paties tei
gimu, knygoje norėta išsiaišk
inti sovietinės okupacijos me
ta is atsiradusius s k i r t u m u s 
tarp Lietuvos gyventojų ir tau
tiečių užjūryje, kurie išvengė 
„sovietinio auklėjimo". 

Pirmojoje knygos dalyje J . 
Tamkutonis aptaria žinojimą 
kaip reiškinį, jo galią ir ben
drąsias galimybes. Antrojoje 
dalyje aptariami manipuliavi
mo žiniomis būdai sovietinėje 
Lietuvoje. Rašoma apie sovie
tinį žinių kontrolės mecha
nizmą. Trečiojoje dalyje pažvel
giama į Rusijos istoriją; joje 
ieškoma prielaidų soviet inės 
sistemos atsiradimui ir iškili
mui bei troškimui kontroliuoti 
žmonių sąmonę. Ketvirtojoje, 
paskutinėje dalyje, ap ta r iama 
pati komunizmo „statyba" Lie
tuvoje: pirmoji sovietinė okupa
cija, teroro dešimtmetis, sovie
tinio „socializmo" į tvir t inimas. 

Knygos autorius tikisi, kad 
šis veikalas prisidės „prie so
vietinės okupacijos žalos Lie
tuvos žmonėms masto įvertini
mo ir geresnio abiejų tau tos 
pusių abipusio supratimo". 

Jeronimas Tamkutonis. Mū
sų protas ir Lietuvos istorijos 
lūžiai, Vilnius, 2004. Kaina $10 

Monika B o n č k u t ė 

daug negrąžinusių loterijos 
šaknelių ir prašo jas nedelsiant 
atsiųsti. O grąžinusiems ir 
pridėjusiems aukas Lietuvių 
operai, visiems t a r i ame šiltą 
lietuvišką „Ačiū"! 

J u o z a s K o n č i u s 

ŠVIETIMO 
PREMIJA 

JAV LB Švietimo t a ryba 
ruošiasi skirti „Švietimo premi
ją" mokytojui, ku r i s ilgus 
metus dirbo Švietimo darbą 
JAV lituanistinėse mokyklose. 
Kviečiame lietuvių visuomenę 
siūlyti kandidatus iš šiuo metu 
JAV gyvenančių l i tuanist inių 
mokyklų mokytojų, kurie pasi
žymėjo lietuviško švietimo sri
tyje, vadovėlių bei knygų lei
dime/redagavime, ir ilgus me
tus dirbo arba tebedirba moky
tojo/vedėjo darbą l i tuanistinėse 
mokyklose. Pasiūlymus siųsti 
iki š.m. gruodžio 31 d. adresu; 
Lithuanian Educational Coun-
cil, 1501 Valecroft Ave., West-
lake Village, CA 91361. Vertini
mo komisiją sudaro JAV LB 
Švietimo taryba, kurios pirmi
ninkė yra Dalilė Polikaitienė. 

Švietimo premija 2001 me
tais buvo įteikta mokytojui Jo
nui Kavaliūnui; 2002 m. — 
direktoriui Juliui Širkai; 2003 
m. — Stasei Petersonienei . 
2004 metų Švietimo premijos 
mecenatas yra Lietuvių fondas. 

JAV LB Šv ie t imo taryba 
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