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Šiame 
numeryje: 
Lauko teniso varžybos, 
Cleveland, OH. Trys 
Lietuvos krepšininku 
pergalės. Pavykęs LF 
golfo turnyras . 

2 psl. 

Nūdienis moterų 
gyvenimas. Liustracijos 
įstatymo klausimais. 

3 psl. 

Kitu žvilgsniu: 
Lietuva, serganti 
motina. Pelną skirstant 
reikia būti Saliamonu. 

4 psl. 

Psichopatai — geri 
biržos verteivos. 

5 psl. 

Įsijunkime į Lietuvių 
operos sukakties 
paminėjimą. Pirmą 
kartą: lietuviškų knygų 
mugė Čikagoje. Kovo 
11-osios lit. mokykla 
pradėjo mokslo metus. 
Bus paminėta „Dirvos" 
90 metų sukaktis. 

6 psl. 

Izraelio prezidentas ragina kovoti su antisemitizmu 

Sportas 
*- Serbijoje ir Juodkalni

joje t ęs ias i penkių a m ž i a u s 
grup ių Europos j a u n i ų 
šachmatų pirmenybės, kurio
se dalyvauja 643 jaunieji šach
matininkai iš 42 šalių. Ketu
riolikmečių berniukų turnyre 
po septintojo rato šeštąją-ketu-
rioliktąją vietas dalijasi Matas 
Narmontas ir Povilas Tvarijo-
nas. 

* Lietuvos k r epš in io ly
gos (LKL) vicečempioną ir 
ULEB taurės savininką Vil
n iaus „Lietuvos rytą" treni
ruos 43 metų Kroatijos rinkti
nės treneris Neven Spahija. 
Kroatas jau yra suderinęs su
tart ies su Vilniaus komanda 
detales bei atvyks į Lietuvą po 
Europos vyrų krepšinio čempio
nato Serbijoje ir Juodkalnijoje. 
N. Spahija vilniečių klubo vy
riausiojo trenerio pareigose pa
keis dėl nugaros skausmų pos
tą palikti nusprendusį 40-metį 
Tom Mahorič. 

* Naujajam sezonui besi
rengianti Klaipėdos „Neptū
nas" vyrų krepšinio koman
da kontrolinėse rungtynėse 
namuose 84:79 nugalėjo Vokie
tijos elitinėje lygioje debiutuo
siančią BrehmenhafFen „Eisba-
ren" komandą. 20 taškų pelnė 
Vaidotas Pečiukas. 

* Dainiaus Zubraus Wa-
shington „Capitals" koman
da pralaimėjo trečiąsias iš ei
lės ikisezonines NHL rungty
nes. „Capitals" ledo ritulinin
kai 0:4 turėjo pripažinti BufFalo 
„Sabres" pranašumą. 

Naujausios 
žinios 

* Washington, DC, bus 
aptariamos vizų režimo pa
naikinimo perspektyvos. 

* Rusijos naikintuvo ka
tastrofos vietoje tyrėjai ap
tiko trečiosios raketos „oras-
oras" kovinę galvutę. 

* Viešai užtraukus sovie
tų himną gali grėsti bauda. 

v al iutų santykis 
1 USD 2.825 LT 
1 EUR —3.452 LT 

Vilnius , rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Lietuvoje viešintis 
Izraelio prezidentas Moshe 
Katsav pasigenda ryžtingų 
žingsnių kovojant su antisemi
tiniais išpuoliais. 

„Mes labai vertiname Eu
ropos vyriausybių, taip pat ir 
Lietuvos vyriausybės žingsnius 
kovojant su antisemitizmu. 
Sveikinu prezidento Valdo 
Adamkaus pasiryžimą kovoti 
su antisemitiniais išpuoliais. 
Bet to nepakanka, reikalingi 
ryžtingi žingsniai teisėkūros, 
švietimo srityse bei įtaka for
muojant visuomenės nuomo
nę", kalbėdamas Seime sakė Iz
raelio prezidentas. 

„Mūsų pareiga — dėti tvir
tų vertybių pamatus ateinan
čioms kartoms. Praeityje pa
tirtą traumą pakeiskime vilti
mi dėl ateities", tęsė M. Katsav. 

Panašius žodžius jis sakė ir 
susitikęs su prezidentu Valdu 
Adamkumi. 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuva mini 130-ąjį 
M . K. Čiurlionio gimtadienį 

Izraelio prezidentas Moshe Katsav Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje Tolerancijos centre. 
Valdo Kopūsto (ELTA; nuotr 

Išžaginimu kaltinamas prokuroras at iduotas teismui 
Šiaul ia i , rugsėjo 22 d. 

(ELTA) — Šiaulių apygardos 
prokura tūra baigė tirti ma
žametės išžaginimu kaltinamo 
Šiaulių miesto apylinkės proku
roro Algio Genevičiaus baudžia
mąją bylą. Ji perduota Šiaulių 
apygardos teismui. 

Šiaulių apygardos proku
ratūros išplatintame pranešime 
teigiama, kad A. Genevičius nuo 
2000 metų birželio mėnesio iki 

šių metų kovo 23 d. ne kartą 
seksualiai prievartavo 13 metų 
mergaitę, o kovo 23-iosios naktį 
ją išžagino. 

Kaip nustatė ikiteisminį ty
rimą atlikę prokurorai, nusi
kalstamus veiksmus A. Genevi
čius vykdė Šiaulių rajone esan
čiame miške, automobilyje ir sa
vo bute. 

Ikiteisminio tyrimo metu 
prokuroras savo kaltę neigė. 

Generalinio prokuroro įsakymu 
jis buvo nušalintas nuo pareigų 
Šiaulių miesto apylinkės proku
ratūroje, kurioje dirbo nuo 1994 
metų. 

Baudžiamasis kodeksas nu
mato, kad už mažamečio as
mens seksualinį prievartavimą 
baudž iama laisvės a tėmimu 
nuo trejų iki dvylikos metų, o už 
mažamečio asmens išžaginimą 
— iki penkiolikos metų. 

/ / 

Valdžia neišgelbėjo „Lietuvos kino teatro 
Vilnius , rugsėjo 22 d. 

c ELTA) — Nekomercinio kino 
gerbėjų pamėgtas ..Lietuvos" ki
no teatras liovėsi egzistavęs del 
netesėtų Vilniaus miesto savi
valdybės ir Kultūros ministeri
jos pažadų, skelbia dienraštis 
..Respublika". 

Sostinės valdžia ir Kultūros 
ministerija nesutiko finansuoti 
privatizuoto ..Lietuvos" kino 
teatro patalpų nuomos, nors šių 
metų vasarą Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas ir kultūros minis
t r as Vladimiras Prudnikovas 
žadėjo skirti dotacijas, iš kurių 
būtų sumokėta nuoma bei už
tikrintas nekomercinio kino ro
dymas. 

Anot dienraščio, vasaros vi

dutyje įvykęs A. Zuoko. V. Prud
nikovo. „Lietuvos" kino teatro 
direktorės Vidos Ramaškienės 
ir kino teatro šeimininko ..Vil
niaus Akropolio" valdybos pir
mininko Mindaugo Marcinkevi
čiaus susitikimas „Lietuvai" ne
žadėjo nieko blogo. Tačiau pra
ėjusią savaitę vykusiame susiti
kime Kultūros ministerija ir Sa
vivaldybė atsisakė ..Vilniaus 
Akropoliui" mokėti 1.2 mln. litų 
metinį patalpų nuomos mokestį. 

Del šios priežasties nuo rug
sėjo 25 dienos „Lietuvos" veikia 
nutrūks ir kino teatro šeiminin
kai jį galės naudoti kitoms reik
mėms. Mat būtent šią dieną su
eina lygiai treji metai ir baigiasi 
terminas, kai kino teatro šeimi

ninkai negalėjo keisti jo paskir
ties. 

Je i būtų gautas minėtų in
stitucijų pritarimas finansuoti 
tolesnį nekomercinio kino rody
mą, iš „Vilniaus Akropolio" pa
ta lpas būtų nuomojusi bendrovė 
..Europos kinas". 

Tiek „Vilniaus Akropolio" 
valdybos pirmininkas M. Mar
cinkevičius, tiek „Lietuvos" di
rektorė V. Ramaškienė stebisi, 
kad visą derybų laiką paramą 
dėl kino teatro išlikimo demon
stravusi Kultūros ministerija ir 
Savivaldybe vėliau pradėjo 
vengti atsakomybės. 

„Vieni į kitus žiūrėjo, spren
dė, kas gali skirti finansavimą, 
tačiau Nukel ta \ 5 psl. 

Šv. Kotrynos bažnyčios r e m o n t u i t r ū k s t a m i l i j o n ų 
Vilnius, rugsėjo 22 d. 

(ELTA) — Viename iš gražiau
sių sostinės baroko architektū
ros paminklų — Šv. Kotrynos 
bažnyčioje baigiami išorės tvar
kymo darbai ir jau pradėtas in
terjero atkūrimas. Iki žiemos 
planuojama įrengti bažnyčios 
apšildymą ir toliau vykdyti vi
daus tvarkymo darbus, kurių 
eiga priklausys nuo finansavi
mo. 

Kaip sakė Kultūros paveldo 
tyrimų instituto vadovas archi
tektas Virgilijus Spudas. baž
nyčios interjerui atkurti — vi
daus inžineriniams tinklams, 
naujai apšvietimo, vėdinimo ir 
šildymo sistemai įrengti, grin
dims sutvarkyti, altorių, vargo
nų, sienų tapybos, auksavimo 
atkūrimo darbams — reikės de
šimties milijonų litų. 

Šv. Kotrynos bažnyčioje 
prieš 30 metų pradėti restaura
vimo ir remonto darbai vyko su 
pertrūkiais. Per tą laiką dėl 
prastos apsaugos sunyko dides
ne dalis turtingo bažnyčios in
terjero dekoro. Vilniaus ar
kivyskupijos kurija sostinės sa
vivaldybei bažnyčią išnuomojo 
20 metų. 

Statinio avarinės būklės 
likvidavimo ir pritaikymo vi-

Vienas gražiausių sostines baroko architektūros paminklų - Šv. Kotrynos 
b a ž n y č i a . Valdo Kopūsto I ELTAl nuotr 

suomeniniams poreikiams dar
bai vykdomi antri metai. Vil
niaus savivaldybė bažnyčios fa
sadų ir vidaus remontui bei ša
lia esančio Stanislavo Moniuš-
kos skvero atnaujinimui šįmet 
skyrė 2 mln. Lt. 

„Lėšos interjerui tvarkyti 
turėtų būti skiriamos ne vien iš 
valstybės biudžeto. Iš Vilniaus 
arkivyskupijos kurijos, kuriai 
priklauso ši bažnyčia, remonto 
darbams lėšų negauta, tad ge
riausia būtų prašyti rėmėjų lab
daros. Galėtų paremti ir mūsų 
verslininkai — jiems tai butų 
garbes reikalas. Bažnyčioje, 

kaip senais laikais, būtų įreng
tos epitafijos, skelbiančios, kad 
t a s ir tas parėmė jos atkūrimą", 
sakė V. Spudas. 

Šiuo metu baigtas tvarkyti 
ir praeivių akį t raukia puošnus 
Šv. Kotrynos bažnyčios fasadas, 
uždengtas stogas ir restauruota 
šalia esanti Dievo Apvaizdos 
koplyčia su auksuotais funda
torių herbais. 

Kultūros paveldo centro 
techninių tyrimų laboratorijos 
specialistai šiuo metu nustato 
technologijas, kuriomis remian
t i - bus atliekami centrinio alto
r iaus ir restauravimo darbai 

Partijos 
„perversmas 
— A. Zuoko 

oponentų 
naudai 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Valdžią Seimo liberal-
centristų frakcijoje perėmė par
tijos vadovo Artūro Zuoko opo
nentai. 

Ketvirtadienį vykusiame 
frakcijos posėdyje naujuoju 
frakcijos seniūnu išrinktas Al
gis Kašėta. 

Posėdyje dalyvavo 13 iš 19 
frakcijos narių. A. Kašėtos kan
didatūrą slaptu balsavimu pa
laikė 10 liberalcentristų. 

Jo oponentas Raimundas 
Palaitis frakcijos vadovo rinki
muose gavo 3 balsus. 

Buvęs Seimo liberalcen
tristų vadas, A. Zuoko remia
mas Algis Čaplikas frakcijos se
niūno rinkimus pavadino „per
versmu". 

Anot A. Čapliko, frakcijos 
posėdį palikusio dar prieš pra
dedant balsavimą, rinkimai bu
vo neteisėti. 

Liberalcentristų frakcijos 
reglamentas numato, jog frak
cijos seniūnas paprastai renka
mas kasmet, o neeilinius rinki
mus galima surengti vadovui 
pradėjus interpeliaciją. Iki A. 
Čapliko kadencijos pabaigos te
buvo likę pora mėnesių. 

Kadangi interpeliacijos pro
cedūrą, prieš rinkdami naująjį 
vadą, liberalcentristai praleido, 
A. Zuoko šalininkų frakcijoje 
teigimu, rinkimai yra negalio
jantys. 

Tuo tarpu „perversminin
kai" tikina, jog interpeliacija 
tėra techninė procedūra, kurią 
praleidę frakcijos reglamentui 
jie nenusižengė. 

Ketvirtadienį įvykę Seimo 
liberalcentristų frakcijos vado 
rinkimai — nemalonus aki
brokštas jų vadovui, Vilniaus 
merui Artūrui Zuokui. rėmu
siam iki šiol frakcijai vadova
vusį jam ištikimą A. Čapliką. 

Liberalcentristų gretose ko
va tarp A. Zuoko šalininkų ir jo 
oponentų verda jau pusę metų 
— nuo tada, kai partijos vado
vas neatsižvelgė į prezidento 
Valdo Adamkaus netiesiogiai 
išsakytus raginimus pasitrauk
ti iš užimamų pareigų, kaip 
praradusį visuomenės pasitikė
jimą. 

Apie šimtas vadovui opo
nuojančių liberalcentristų pra
ėjusią savaitę paskelbė įku-
riantys partinę Liberalios poli
tikos frakciją. 

Kaunas, rugsėjo 22 d. 
(ELTA) — Prieš 130 metų, rug
sėjo 22-ąją, gimė pasaulinio gar
so lietuvių dailininkas ir kom
pozitorius Mikalojus Konstan
t inas Čiurlionis (1875-1911). 
Ketvirtadienį Kaune, Naciona
liniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje, prasidėjo iškilaus 
kūrėjo 130-osioms gimimo meti
nėms skirta tarptautinė konfe
rencija „Čiurlionio amžius", 
mokslinį renginį papildys kon
certai bei paroda. 

M. K. Čiurlionio kūryba do
mimasi daugelyje šalių, tačiau 
tokių mokslininkų, kurie studi
juoja šio itin talentingo meni
ninko muziką ir tapybą, lygina 
jį su kitomis pasaulio meno ten
dencijomis ir asmenybėmis, yra 
labai nedaug. Į šią konferenciją 
atvyko bemaž visi žinomi M. K. 
Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai. 
Dvi dienas vyksiančiame rengi
nyje pranešimus skaitys hab. 
dr. prof. Antanas Andrijauskas, 
dr. Rasa Andriušytė-Zukienė, 
dr. Rimantas Janeliauskas, Da
rius Kučinskas, garsus pianis
tas, M. K. Čiurlionio vaikaitis 
Rokas Zubovas, taip pat svečiai 
iš Italijos, Prancūzijos, Anglijos, 
Vokietijos, Lenkijos, Rusijos ir 
JAV. 

Pirmąją jubiliejinių rengi
nių dieną vainikavo nemoka
mas koncertas Vytauto Didžiojo 
universiteto salėje. J ame skam
bėjo Kauno simfoninio orkestro 
ir Kauno valstybinio choro atlie
kami M. K. Čiurlionio bei šiuo
laikinių kompozitorių — J. Me
dinio. B. Kutavičiaus ir F. Ba
joro kūriniai. Atlikėjams diriga
vo pasaulinio masto žvaigždė iš 
Anglijos George Kennavvay, 
kuris taip pat skaitė pranešimą 

konferencijoje. 
Penktadieny pavakare kon

ferencijos dalyviai ir svečiai bus 
pakviesti į vieno paveikslo paro
dos „M. K. Čiurlionis: Šv. Ro
kas" bei Artūro Baltėno fotog
rafijų parodos „Čiurlionio ke
liu" atidarymą. M. K. Čiurlionio 
nutapytas paveikslas „Šv. Ro
kas" eksponavimui atvežtas iš 
Šakių rajono Kaimelio kaimo 
bažnyčios. Šis kūrinys bažnyčią 
puošia jau nuo 1907-ųjų. kuo
met pats dailininkas jį tenai nu
gabeno. 

Manoma, kad šį legendomis 
apipintą paveikslą M. K. Čiur
lionis nutapė 1907 metais Jur
barko bažnyčios užsakymu. Ilgą 
laiką šis darbas buvo nežinia 
kur dingęs. Apie jo egzistavimą 
daugelį metų buvo žinoma tik iš 
sesers Jadvygos Čiurlionytės 
prisiminimų. Tiesa, M. K. Čiur
lionis nebuvo labai stiprus reli
ginių siužetų tapytojas. Greta jo 
darbo parodoje išsirikiuos 
„liaudiškieji" Šv. Roko paveik
slai. 

Dalį vietovių, kurios yra 
aprašytos prisiminimuose, M. 
K. Čiurlionio laiškuose, kurios 
siejasi su jo kūrybos motyvais 
arba gyvenimu, aplankė ir už
fiksavo fotografas A. Baltėnas. 

Parodoje eksponuojami Lie
tuvos, Peterburgo, Varšuvos ir 
jos apylinkių vaizdai. Tai nėra 
dokumentinės fotografijos. Fo
tografas savo darbuose šiuolai
kiškai žvelgia į aplinką, supusią 
garsų Lietuvos menininką. 

Per 35 gyvenimo metus M. 
K. Čiurlionis sukūrė daugiau 
kaip 200 muzikos kūrinių ir 
apie 300 tapybos darbų, iš jų 
beveik niekas nebuvo parduota 
autoriui esant gyvam. 

Ieškodamas , ,abonento Seimo 
narys sąraše aptiko savo pavardę 

kas lyg niekur nieko aiškino ga
vęs tik 10,000 litų. 

Komisijos narių teigimu, 
savo pavardę juodojoje buhalte
rijoje išvydęs V. Galvonas ne
atrodė nustebęs. Politikas netgi 
nebandė slėpti turėjęs reikalų 
su „Rubicon group" bendrove. 

Buvęs sostinės Šiaurės 
miestelio vadovas tikino, kad 
sandoris, už kurį jis gavo pi
nigų, esą buvęs visiškai teisė
tas. 

„V. Galvonas teigė, kad jam 
nėra ko bijoti", sakė pavardės 
nenorėjęs skelbti komisijos na
rys. 

Bet toks nušalinto prezi
dento Rolando Pakso partijos 
nario paaiškinimas komisijos 
nariams pasirodė nelogiškas: 
„Jeigu sandoris buvo teisėtas, 
nesuprantama, kode! buvo at
siskaitoma per juodąją buhalte
riją". 

Seimo komisijos vadovė Lo
reta Graužinienė nepaneigė 
šios informacijos, bet aiškino 
negalinti nieko komentuoti, kol 
komisija oficialiai dar neaptarė 
išvykų į Generalinę prokuratū
rą bei Specialiųjų tyrimu tarny
ba 

Tuo tarpu vienas laikino
sios Seimo komisijos narių kon
servatorius Antanas Mafnlas 
pareiškė, kad V Galvonas pri
valo pasitraukti iš komisijos. 

Šis parlamentaras tvirtino 
jau anksčiau abejojęs, ar V. 
Galvonas gali dirbti šioje ko
misijoje. Pasak A. Matnlo, va
dovaudamas sostinės savival
dybės bendrovei, V Galvonas 
buvo glaudžiai susijęs su dabar 
tiriamais reikalais ir per komi
sijos posėdžius neretai ralėda 
vo pasakyti daugiau nei kvies 
tiniai Hudvtojai. 

Nukelta į 5 psl. 

Vytautas Galvonas 
Tomo Čeraiftevo ' ELTAi nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Įtarimus dėl korupci
jos Vilniaus savivaldybėje ti
riančios Seimo laikinosios ko
misijos nariai Generalinėje pro
kuratūroje, kur turėjo galimybę 
susipažinti su ikiteisminio tyri
mo medžiaga, vadinamojoje 
bendrovės „Rubicon group" juo
dojoje buhalterijoje aptiko ir sa
vo kolegos pavardę. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" 
šaltinių teigimu, skandalinguo
se dokumentuose parlamenta
rai išvydo komisijos pirmininko 
pavaduotojo Vytauto Galvono 
pavardę. 

Anot dienraščio, nustebu
siems kolegoms politiko reakci
ja pasirodė, švelniai tariant, 
keista. 

„Ot, niekšai", piktinosi li-
beraldemokratas, išvydęs, kad 
dokumentuose įrašyta dvi
gubai didesne suma. nei šis, pa
sirodo, yra gavęs iš „Rubicon 
group" bendrovės. 

Juodojoje buhalterijoje nu
rodoma, kad V Galvonui buvo 
sumokėta 20.000. 

Parlamentaras komisijos 
nariams neneigė gavęs pinigų, 
tačiau abejojo dėl sumos. Politi-

t 
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ŠALFASS p r a n e š a 

DVIGUBOS LAUKO 
TENISO VARŽYBOS 

CLEVELAND 
2005 metų Š. Amerikos lie

tuvių p i rmenybės ir 5-asis 
Cleveland LSK „Žaibo" kviesti
nis lauko teniso turnyras įvyko 
š.m. rupgjūčio 20 ir 21 die
nomis, Euclid, Ohio. Nepaisant 
viltį keliančių pasižadėjimų, 
varžybose dalyvavo rekordiškai 
mažas žaidėjų skaičius — tik 11 
(8 vyrai ir 3 moterys). 3 žaidėjai 
buvo iš Toronto, vienas iš Chi-
cago ir 7 iš Cleveland apylinkių. 
Pastebėtina, kad iš apie 20 ak
tyvių Cleveland žaidėjų, pasi
rodė tik 7. 

Dėl mažo dalyvių skaičiaus, 
buvo vykdomi tik vyrų ir mo
terų vienetų ir vyrų bei mišrių 
dvejetų žaidimai. 

Vyrų v i e n e t e žaidė 8 žai
dėjai. Pradiniame rate, žaidėjai 
buvo padalinti į 2 grupes, A ir 
B, kuriose žaidžiama kiekvieno 
su kiekvienu, vienas 8 žaidimų 
pro-setas. Pateikiame pradinio 
rato pasekmes: 

A grupė: 1. Romas Tarase
vičius (C) 3:1, 2. Kęstutis Klio-
rys (C) 2:1, 3 . J u s t a s Slavinskas 
(C) 1:2, 4. Rytas Urbaitis (C) 
0:3. ( la imėjimų-pralaimėjimų 
skaičius). 

B grupė: 1. Eugenijus Krikš
čiūnas (T) 2:0, 2. Šarūnas Sta
nislovams Č; 1:1. 3. Jursiis 
Šenbergas (C) 0:2. Ketvirtas 
žaidėjas Algis Gudėnas (C) savo 
pirmose rungtynėse susižeidė ir 
iš turnyro pasitraukė. 

Po pavardės: (C) — reiškia 
Cleveland. (C) —Čikagą. (T) — 
Torontą. 

Pusfinaliuose, A grupės pir
mos vietos laimėtojas žaidė 
pneš B grupes antros vietos, o B 
grupės pirmos vietos laimėto
jas, — prieš A grupės antros 
vietos laimėtoją, pirmame pus 
fmalyje R. Tarasevičius neleng
vai jveike Š. Stanislovaitį 6:1, o 
an t r ame — E. Krikščiūnas 
sunkiai privertė nusileisti K. 
Kliori 8:7. Finale R. Tarase

vičius viršijo E. Krikščiūną 6:3, 
6:2. Rungtynes dėl 3-ios vietos 
laimėjo S. Stanislovaitis prie K. 
Kliorį 10:8. 

Moterų vienete dalyvavo tik 
3 žaidėjos, kurios sužaidė vieną 
ratą, kiekviena su kiekviena 
{„Round Robin"). Laimėtoja ta
po Diana Krikščiūnienė (T) 
įveikusi Virginiją Motiejūnienę 
(C) 10:5 ir Larissą Krikščiū
naitę (T) 6:1. Antrą vietą iško
vojo L. Krikščiūnaitė laimėjusi 
prieš V. Motiejūnienę 6:1. 

M o t e r ų vienete buvo už
siregistravusios 6 žaidėjos, ta
čiau dėl vienos žaidėjos (Re
ginos Varnelienės) motinos stai
gios mirties dvi žaidėjos atkrito, 
o trečioji (C. Šakenytė) buvo 
už imta varžybomis už savo 
mokyklą. 

V y r ų dvejete vietoj pla
nuotų 4 porų, dėl sužeidimo ir 
kitų priežasčių beliko tik dvi, 
kur R. Tarasevičius ir K. Klio-
rys laimėjo prieš Š. Stanis
lovaitį ir J. Šenbergą 8:1. 

M i š r i a m e dvejete užsire
gistravo 3 poros, tačiau vienai 
porai dėl laiko stokos pasi
t raukus , varžėsi tik dvi. Diana 
ir Eugenijus Krikščiūnai po 
įtemptos kovos įveikė V. Mo
tiejūnienę ir R. Tarasevičių 
10:8. 

Nepaisant mažo dalyvių 
skaičiaus varžybos praėjo labai 
geroje nuotaikoje ir buvo pra
vestos sklandžiai. Vadovavo 
LSK „Žaibo 1̂  teniso sekcijos 
vadovas Algis Gudėnas, talki
ninkaujant ŠALFASS-gos lau
ko teniso vadovui, torontiečiui 
Eugenijui Krikščiūnui. 

Užbaigai, vaišinguose Virgi
nijos ir Vaidevučio namuose 
buvo praleista jauki valandėlė. 

2006 metų ŠALFASS-gos 
teniso pirmenybės numatomos 
Čikagoje. 

ŠALFASS informacija 

LENGVAATLEČIŲ 
DĖMESIUI! 

Kaip j au buvo skelbta 
anksčiau. Cleveland LSK .Žai
bo" tradicinės lengvosios atle
tikos rungtynės įvyks š.m. 
rugsėjo 25 d., sekmadienį, Villa 
Ageia — St. Joseph High School 
stadione, Lake Shore Blvd. prie 
Bart 185th Street, Cleveland. 
Ohio 

Varžybų pradžia 2:30 vai. 
p p Registracija — nuo 1:30 

Cleveland \r apylinkių lie 
tuvaičiai ir kitų vietovių spor

t in inkai kviečiami dalyvauti! 
Varžybos vyks įvairaus am
žiaus grupėse, pradedant pen
kiamečiais, baigiant veteranais. 

Informacija: Algirdas Biels-
kus, 34251 Ridge Rd., Apt. 408, 
Vvilloughby, OH 44094-2969. 
Tel. 440-833-0545. E-paštas: 
Vyts@VPAcct.com Papildoma 
informacija: Simas Kijauskas, 
tel. 216-577-5236. E-paš tas : 
kajakovas@aol.com 

LSK „Ža ibas" 

NBA VETERANAS 
„ŽALGIRYJE NEŽAIS 

Lietuvių vyrų krepšinio 
čempionų komanda Kauno „Žal
giris" p skelbė nutraukęs taip 
sr n r. - r aliojusią sutartį su 17 
M t q V-"BA rungtyniavusiu 
n -ikiečiu įžaidėju Rod 
S t - : c K , a r . , 

38 metų 191 cm ūgio 
k n pš'.r.:r;kas, su kuriuo sutar-
ti° boro pasirašyta liepos 
pabaigoje, prie „Žalgirio" turėjo 
rtOamtiai prisijungti rugsėjo 19 
Hieną, -ačiau Kaune taip ir 
nepasirodė Per savo karjerą 
NBA jis yra sužaides 1.094 

TRYS LIETUVOS KREPŠININKŲ 
PERGALĖS 

Penktadienį Serbijoje ir 
Juodkalnijoje prasidėjęs 34-sis 
Europos vyrų krepšinio čempi
onatas lietuviams sporto sir
galiams padovanojo gražių aki
mirkų ir pergalių. Trumpai 
prieš vidurnaktį vietos laiku pa
sibaigusiose rungtynėse lietu
viai įveikė pirmąją savo kliūtį, 
nugalėdami stiproką Turkijos 
rinktinę 87:75. 

Jau prieš ilgąją pertrauką 
mūsiškiai pirmavo 46:28, o 
žaidžiant trečiąjį ketvirtį lietu
vių persvara buvo išaugusi iki 
25 taškų. Tuomet nejuokais 
susiėmė turkai, ir skirtumą su
mažino iki 7 takų. Tačiau rung
tynių pabaigoje vėl triumfavo 
lietuviai, kurie iki žaidimo pa
baigos vėl kovėsi užtikrintai ir 
laimėjo 12 taškų persvara. 

Lietuvos komandoje nesu
laikomas buvo Ramūnas Šiš-
kauskas, kurio sąskaitoje 20 
taškų. Po jo ėjo broliai Lav-
rinovičiai po 14 taškų. Bent pir
mąjį kėlinį lietuviai daug dėme
sio skyrė gynimui ir žlugdė 
turkų atakas, kurios nepasiek
davo savo tikslo. 

Šeštadienį Lietuvos vyrai 
dar kartą įrodė savo pranašumą 
ir B grupės varžybose iškovojo 
antrąją pergalę, nugalėdami 
Kroatiją net 85:67. Šį kartą 
rungtynių pradžioje mūsiš
kiams nelabai sekėsi ir pirmąų 
ketvirtį kroatai laimėjo 15:23. 
Tačiau iki didžiosios pertraukos 
Lietuvos rinktinė pajėgė rezul-

rungtynes, vidutiniškai pelny
damas po 13.2 taško, atlik
damas po 7.3 rezultatyvaus per
davimo, atkovodamas po 3.7 ir 
perimdamas po 1.48 kamuolio. 
Praėjusiame sezone jis atstova
vo „Houston Rockets" koman
dai, kurioje sužaidė 16 rung
tynių, aikštelėje praleisdamas 
po 12 minučių. 

Neoficialiomis žiniomis, 
realiausias pretendentas užimti 
R. Strickland vietą yra „Žalgiry-
į" jau rungtyniavęs Ed Cota. 

K i t a 

tatą 34:34 išlyginti ir padaryti 
po 34. Tuomet jau daugiausia 
vyravo lietuviai, kurie trečiąjį 
ketvirtį baigė 57:52. 

Lietuvos atstovų pranašu
mas išryškėjo ketvirtame ket
virtyje, kuomet Ramūnas Šiš-
kauskas pelnė net tris tritaš
kius iš eilės (jo bendras taškų 
kraitis 18). Gerai sekėsi ir Pau
liui Jankūnui , pelniusiam 16 ir 
Simui Jasaičiui, surinkusiam 
12 taškų. Šis jaunas vyras vien 
tik trečiajame ketvirtyje surin
ko 9 taškus ir pribloškė kroa
tus. 

Sekmadienį lietuviai žaidė 
paskutines rungtynes savo gru

pėje. Šį kartą mūsiškiai susitiko 
su silpniausia komanda — 
Bulgarija, kuri buvo pralošusi 
pirmuosius du susitikimus. 
Todėl nenuostabu, kad Lietuvos 
vyrai ir bulgarus nesunkiai 
įveikė. Lietuvių pergalė ir šį 
kartą buvo iškalbi 92:79. Lie
tuvių naudai daugiausia — 17 
taškų pelnė Simas Jasaitis. 

Kaip grupės nugalėtojai 
lietuviai pateko tiesiai į ketur-
finalius, kurie bus žaidžiami 
ketvirtadienį. Lietuva turės 
rungtyniaut i prieš serbų ir 
prancūzų susitikimo laimėtoją, 
kuris paaiškės antradienį. 

E. Šula i t i s 

R. Š i š k a u s k a s veržias i pro bu lga rą D. Angelov. 
E p a - E l t a n u o t r a u k a 

r, GOLFO VARŽYBOS 

SĖKMINGAS LF GOLFO TURNYRAS 
Tradicinis (jau vienuolikta

sis) Lietuvių fondo golfo tur
nyras, vykęs rugsėjo 18 d., vy
riausio organizatoriaus Vyto 
Vaitkaus nuomone, laikytinas 
pasisekusiu. Dalyvavo 59 žaidė
jai, nuo 7 iki daugiau kaip 80 me
tų amžiaus. Po intensyvaus gol-
favimo. paaiškėjo ir laimėtojai: 

—arčiausiai prie vėliavėlės 
vienu smūgiu ant „par3" skir
tingų stilių primušė Tomas 
Vaitkus, Tadas Glavinskas, Ed. 
Dumbliauskas ir Tadas Kleiza; 

—trečią vietą laimėjo ko
manda, kurią sudarė Robertas 
Raudys, Linas čepelė, Raimun
das Čepelė ir Algis Korzonas; 

—antrą vietą iškovojo ko
manda, susidedanti iš Tado 
Glavecko, Ed. Kavecko ir Bran-
don Ferriter; 

—pirmą vietą nusinešė Ed. 

Dumbliauskas, 'Romas Butkus, 
Jonas Astrauskas ir Arūnas 
Derenčius. 

Keturi jauniausi žaidėjai 
buvo apdovanoti specialiomis 
trofėjomis, tai Tadas Kleiza, Li
nas Čepelė, Tomas Kleiza ir Ri
mas Gribauskas. Tadas Kleiza 
(LR garbės konsulo Vaclovo 
Kleizos anūkas) yra tik 7 metų 
amžiaus. Kiti — pora metu 
vyresni. Daugelio nuomone, 
jeigu Tadas rimtai dirbs, jis gali 
būti „lietuviškas Tiger Woods". 

Nugalėtojai buvo apdova
noti golfo kamuoliukais ir LF 
emblema, o registracijos metu 
dalyviai taip pat gavo dovanų. 
Be to, buvo turtinga loterija, ku
ri čia populiariai vadinama 
„door prize". 

Aukomis prisidėjo LF tary
bos pirm. Vytautas Kamantas, 

valdybos pirm. Sigita Balze-
kienė, golfo laukų savininkas 
Algis Lieponis, First Personai 
Bank viceprez. Rūta Staniu
lienė ir kiti. 

Sigita Balzekienė po vaka
rienės ir dovanų įteikimo pa
dėkojo visiems, prisidėjusiems 
prie šio Lietuvių fondo renginio 
pasisekimo. Visi džiaugėsi su
teikta proga pasportuoti ir gau
siomis dovanomis. Susirinku
sieji pritarė minčiai kitą rudenį 
vėl suruošti golfo dieną. 

Turnyro pagrindinis organi
zatorius V. Vaitkus sako. kad 
negirdėjęs nei vieno nusiskun
dimo šia pramoga. Visi dėkingi 
Algiui Lieponiui už koopera-
vimą — jis darė viską, kad 
turnyras vyktų sklandžiai, net 
diena pasitaikė šilta ir maloni. 

E d v a r d a s Šula i t i s 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagai susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuvėms sutvarkys dantis 'Ji. pnenarra kana 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-28S-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrcve: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga! susitarimą 
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FUTBOLAS ČIKAGOJE 

PRALAIMĖJIMAS 
Praėjusį sekmadienį „Li-

tuanicos" futbolininkai žaidė 
trečiojo rato futbolo pirmenybių 
rungtynes. Iki šiol ėję be pra
laimėjimų 'lygiosiomis ir per
gale), šį kartą mūsiškiai su
klupo varžovų ,,Maroons" ko
mandos aikštėje ir pralaimėjo 
3:2 rezultatu. 

Sunkiausia lietuviams se
kėsi pirmame kėlinyje, kuomet 
jie nesurengė nei vienos rimtes
nės atakos prie varžovų vartų. 
..Maroons" klubo atstovai, kurie 
turėjo aikštės persvarą ir daž
niau atakavo, irgi negalėjo pel
nyti įvarčio. Bet jiems į talką 
atėjo patys lietuviai, kai, likus 
trims minutėms iki kėlinio 
pabaigos, teisėjas į mūsų vartus 
paskyrė 11 metrų baudinį, sa
kydamas, kad baudos aikštelėje 
Nidijus Puškorius kamuolį pa
lietė ranka. Šią progą išnaudojo 
varžovai ir vedė 1:0. 

Po pertraukos irgi geriau 
sekėsi „Maroons" komandai, 
kurios puolėjas, niekieno nesau
gomas, iš arti padarė 2:0. Tas 
įvartis privertė lietuvius pa
judėti ir pasipylė mūsiškių 
atakos prie varžovų vartų. Vie
noje iš jų — 25-oje antrojo 
kėlinio minutėje — Povilas Ge-
'.'•7.-. rus nuginklavo jų vartininką 
ir sušvelnino rezultatą iki 1:2. 
Tuomet mūsiškiai labai sten
gėsi išlyginti ir užmiršo savo 
vartų gynybą. Tokiu būdu var-
/ M V . V n i , c nn.~įn i • ^ ^ i p i o Di^ inv t i : r 

trečiąjį įvartį. Nors 35-oje mi
nutėje Laimonas B y t a u t a s 
komandą priartino iki 2:3, ta
čiau iki rungtynių pabaigos ta ip 
ir pasiliko. 

Apskritai rungtynės buvo 
gan įtemptos, ypač a n t r a m e 
kėlinyje, kai netruko geltonų ir 
raudonų kortelių. Raudonos — 
už susistumdymą buvo parody
tos Edvinui Trinkūnui ir vie
nam žaidėjui iš „Maroons" . 
Tokiu budu abi komandos pa
skutines 25 minutes žaidė su 
dešimt žaidėjų. Mūsiškių eilėse 
labai trūko gynėjo Giedr iaus 
Žutauto, be kurio likusieji neži
nojo, ką daryti ir du įvarčiai 
krito v*>ai be reikalo. 

Šį sekmadienį lietuvių ko
manda žais Lemonte, naujoje 
aikštėje Bambrick parke. Mū
siškių varžovas — . .Eagles" 
komanda, kuri anksčiau buvo 
viena stipriųjų, o dabar gerokai 
susilpnėjusi, bet dar gerokai pa
vojinga. Rungtynių pradžia 12 
vai. 

Po trečiojo rato rungtynių 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizijos lentelės viršūnėn pa
teko „Maroons" su 7 taška is . 
Toliau eina „Lightning" ir 
,,Schwaben" — 6 t a š k a i , o 
„Tarnovia" (5 tšk.) atsistojo IV 
vietoje. „Lituanica" ir „Polonia" 
(turi po 4 taškus), rikiuojasi 
V-VI vietoje. 

Ed. Š u l a i t i s 
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Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos seimo ruošimo 
komitetas. Sėdi iš kairės: 
Matilda Marcinkienė ALT 
sąjungos pirm. Petras Bu-
chas, Zuzana Juškevičienė; 
stovi: Jūratė Variakojienė, 
Agutė Tiškuvienė, Sigutė 
Žemaitienė, Irena Dirdienė. 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjugnos suvažiavimas-sei-
mas vyks spalio 7, 8, 9 d. 
Baizcko Lietuvių kultūros 
muziejuje Čikagoje. 
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LIUSTRACIjOS ĮSTATYMO KLAUSIMAIS 
KGB rezervas yra sudėtinė KGB struktūros dalis, bet Lietuvos įstatymai to nereglamentuoja 
Noriu priminti, kad praė

jusią Seimo sesiją buvo sudary
t a darbo grupė, kuri turėjo 
„užtaisyti spragas" įstatymuose 
dviem klausimais: dėl liustra-
cijos ir archyvų. Grupė darbą 
kaip ir baigė, pateikė Seimui 
šūsnį projektų, bet ir anksčiau 
sudarytoje komisijoje, kuri tyrė 
KGB rezervo klausimus* ir šioje 
darbo grupėje liko neišspręstų 
klausimų. Šiandien norėtųsi 
pakalbėti — kodėl ir kokie klau
simai nėra sprendžiami. Mes 
galime siūlyti savo įstatymų 
pataisas, bet sprendimas yra 
daugumos rankose ir, jeigu mes 
— opozicija, nesulauksime ži-
niasklaidos bei visuomenės pa
galbos, mūsų pastabas daugu
ma gali ignoruoti. Šiuo klau
simu norime veikti kartu. Vė
liau mūsų mąstymai atsispin
dės įstatymų pataisose, kurių 
dalis jau yra registruota. 

Taigi KGB rezervas. Kaip 
prisimename, Seimo komisijos 
išvada skelbė — KGB rezervas 
yra sudėtinė KGB struktūros 
dalis. Tik nė viename LR galio
jančiame įstatyme, kalban
čiame apie KGB struktūrą, Lie
tuvos valstybės santykį su ta 
s t ruktūra ir su joje dirbusiais ar 
slaptai ir viešai padėjusiais tai 
s t ruk tū ra i žmonėmis, tokia 
s t ruktūra kaip .rezervas" nėra 
minima. Juridiškai ji neegzis
tuoja. Valstybės santykis su šia 
s t ruktūra nėra nustatytas. Nei 
įstatymuose dėl kadrinių, nei 
dėl slaptųjų bendradarbių tokio 

dalyko kaip rezervas nėra. Ofi
cialiai įregistruotuose projek
tuose to taip pat nėra. O, mano 
požiūriu, tai yra svarbu, nes 
tiems žmonėms, kurių yra taip 
daug — 400-500 Lietuvoje, — 
dėmesys buvo skiriamas didelis. 
J ie buvo tikrinami pagal kad
rinio KGB karininko programą 
ir, gavus jų žodinį sutikimą, 
jiems buvo pavedamos atlikti 
tam tikros užduotys. Jie iš da
lies buvo etatiniai, tik dar neį
traukti į etatų sąrašus (mat, 
negavo algos). — tai buvo kad
rinių darbuotojų pamaina spe
cialiuoju, ypatinguoju laiko
tarpiu. Paimkime atgimimo 
laikotarpį. J iems tai ir buvo 
ypatingasis laikotarpis. Prieš ir 
to laikotarpio metu rezervo 
karininkai gaudavo elemen
tarias užduotis — pvz.. pasi
praktikuoti verbuojant sovie
tinės armijos kareivėlius. Atė
jus momentui jie turėjo pakeisti 
kadrinius KGB karininkus. 

Taigi, ta struktūra juridiš
kai su Lietuvos valstybe neturi 
nieko bendra. Asmuo, buvęs re
zervo sąraše, praėjęs visus tik
rinimus, gali pretenduoti į vie
šąsias pareigas ir neturi jokios 
prievolės net nurodyti apie šį 
savo biografijos faktą. Tas bio
grafijos faktas visuomenei lieka 
nežinomas ir už jo nuslėpimą 
nėra jokių pasekmių. 

Kur čia slypi pavojai? 

Viešieji asmenys, užimdami 

atitinkamas pareigas, gali susi
pažinti su valstybės paslapti
mis. Ar, nežinant tokių asmenų 
visų biografijos faktų, galima 
spręsti apie jų lojalumą valsty
bei ir patikimumą susipažįstant 
su valstybės paslaptimis? O 
kiek tokių žmonių šiandien už
ima aukštas pareigas valstybė
je, kas gali atsakyti? Visuomenė 
tokius dalykus turi žinoti. Tai 
nėra bausmės ar atsakomybės 
klausimas, o žinojimo ir pasi
tikėjimo klausimas tiek piliečių 
savo valstybe, tiek valstybės sa
vo piliečiais. 

Dėl Liustracijos komisijos. 
J i liko savanoriška, visuomeni
nė. Klausimas principinis — ar 
galima tokius dalykus kaip lius-
tracija atlikti visuomeniniais 
pagrindais 9 Ar valstybei šie 
dalykai visiškai nesvarbūs, jei
gu gailimą kelių etatų, kad dar
bas būtų atliktas profesionaliai 
ir kad būtų iš ko pareikalauti 
darbo kokybės. 

Archyvai ir asmens duo
menų apsauga. Ne kartą esu 
kalbėjęs, kad pastarojo dešimt
mečio Lietuvos archyvai nuo 
visuomenės ir nuo mokslininkų 
yra uždaryti. Naujausia Lietu
vos istorija yra beveidė. Ji tam
pa lyg kokiu pasakų rinkiniu. 
Argumentuojama, kad tai yra 
asmens duomenų apsauga, ta
čiau į daugelį klausimų man 
niekas negali atsakyti, ar Lie
tuvos valstybe nesaugo okupa
cinės valdžios represinės struk
tūros neteisėtai surinktų duo

menų ir ar jie netampa Lietuvos 
valstybės paslaptimi. Tai reiš
kia, kad okupanto ar kolaboran
to veiklą saugo Lietuvos valstybė. 

Kitas klausimas — ar miru
sio asmens duomenys yra sau
gomi pagal Asmens duomenų 
apsaugos įstatymą? Teko būti 
Lenkijoje ir kitur ir kalbėtis su 
asmens duomenų apsaugos tar
nybų vadovais. Jie juokiasi iš
girdę mūsų aiškinimą ir į tą 
klausimą atsako vienareikšmiai 
— mirus žmogui asmens duo
menys nebesaugomi. ES doku
mentai labai aiškiai išskiria, 
kad iš sovietinio jungo išsiva
davę kraštai , saugodami as
mens duomenis, turi teisę dary
ti išimtis. Jeigu yra visuomenės 
interesas, valstybė turi teisę 
aiškiai apibrėžti, ko ir kodėl 
jinai nesaugo ir kam netaiko šio 
įstatymo. Kai kurie kraštai to
kiems asmenims, kurie dirbo 
prieš valstybę, apibrėžia dvi 
saugomų asmenų duomenų ka
tegorijas — sveikatos duomenis 
ir seksualinės orientacijos duo
menis. Visi kiti biografijos fak
tai yra vieši. Kas trukdo mūsų 
valstybei irgi apibrėžti tam 
tikras žmonių biografijos sritis, 
kurios gali būti susietos su 
asmens privačiu gyvenimu ir 
nesusietas su jo veikimu prieš 
valstybę, ir tai apibrėžti kaip 
saugomas, o kitas paversti vie
šomis. 

Sau l ius Peče l iūnas 
Seimo nacionalinio saugumo ir 

gynybos komiteto narys 

Reikaiauti „didesnių" standartu gali reikšti norą slėpti informacija, o ne ginti žmogaus teises 
Gaila, bet Lietuvos Seimas 

nesugebėjo įgyvendinti tebe-
galiojančio Lietuvos Respub
likos įstatymo dėl deputatų, 
į tar iamų sąmoningai bendra
darbiavus su kitų valstybių 
spec. tarnybomis, mandatų pa
tikrinimo. Seimo duomenų ba
zėje galima rast i projektą jį 
paskelbti nebegaliojančiu, bet iš 
tiesų jis galioja, ir vienas iš 
faktų, parodančių, kad šis įs
tatymas galioja ir teismai juo 
remiasi, yra 2002 m. sprendi
mas K. Prunskienės byloje. Teis
mas priėmė nagrinėti jos bylą 
būtent remdamasis tuo įstaty
mu, — jos bylą nagrinėjo Vil
niaus apygardos teismas, o ne 
Administracinis teismas. Sei
mas nesudarė specialios komisi
jos, kuri tirtų šiame įstatyme 
numatytą klausimą. Buvo suda
ryta komisija, kurios uždavinys 
buvo nesusijęs su tuo įstatymu. 

Skambiai buvo įvardinta 
reforma procesų, susijusių su 
liustracija, bet bent jau prak
tiškai naujovių šioje srityje ne
simato. Iš tiesų, Liustracijos 
komisijai skirtas visuomeninis 
statusas, bet blogiausia yra ne 
tai, kad jos nariai negauna atly
ginimo. Aš esu Liustracijos ko
misijos narys ir matau kitas 
ryškias problemas Visų pirma, 
komisijai gali atstovauti tik 
komisijos nariai, tai reiškia, kad 
visus teisinius dokumentus, 
susijusius su teisminiais proce
sais, rengia ir atstovauja teis
muose žmonės, kurie šį darbą 
atlieka po savo darbo, tuo laiku. 

kuris lieka jiems nuo jų nuola
tinio darbo. Dabartiniai visi 
penki Liustracijos komisijos na
riai turi kitus darbus. Sparčiau 
vykdyti darbą tiesiog nėra ga
limybių, nes komisijos nariai 
pakankamai daug laiko pralei
džia teismuose. Įstatymai nelei
džia netgi samdyti atstovo — 
advokato, kuris galėtų atsto
vauti tokiose bylose. Gerai, kad 
komisijoje yra du teisininkai, 
todėl mes dar galim kolegoms 
pagelbėti, bet jeigu atsit iktų 
taip, kad komisijoje nebūtų 
teisininkų, Liustracijos komisi
ja atsidurtų gana keistoje si
tuacijoje. Nėra normalu, kad 
žmonės, kurie su teismo procesu 
nėra susiję, turi eiti ginti spren
dimą ir negali pasitelkti as
mens, kuris turi teisinių žinių. 

Dar vienas dalykas — Lius
tracijos komisijos techninis ap
tarnavimas. Tai pavesta darbo 
grupei, kurią formuoja VSD 
generalinis direktorius. Atro
dytų viskas lyg ir neblogai, deja, 
yra pora problemų dėl to. kad 
šie žmonės yra VSD pareigūnai. 
Jie yra pavaldūs VSD direkto
riui ir kitiems VSD aukštes
niems pareigūnams. J ie nėra 
pavaldūs Liustracijos komisijai. 
Liustracijos komisija negali nei 
skatinti, nei bausti jų už gerą ar 
blogą darbą. Mes galima iš
sakyti tik savo pastabas, tikė
damiesi geros valios. Liustra
cijos komisija yra palikta be 
priemonių, kuriomis ji galėtų 
paveikti darbo rezultatus Ar
chyvų medžiaga renka iš esmes 

darbo grupės nariai. Visiškai 
nekalbėdamas apie konkrečius 
dalykus, norėčiau pasakyti poli
tikos klasiko žodžiais: kas ga
lėtų paneigti, kad tiems parei
gūnams kas nors nedaro įtakos, 
kad jie apie tam tikrus asmenis 
surinktų visą medžiagą, o apie 
kai kuriuos pasakytų, kad nieko 
nerado. Tikiu, kad taip nėra. bet 
be tikėjimo teisiniuose reika
luose turėtų būti ir tam tikri sau
gikliai, tam tikros garantijos. 

Toliau iš tos reformos, kuri 
buvo taip išviešinta, kliūva komi
sijos formavimo principai. Būtų 
suprantama ir teisinga, jeigu ko
misiją formuotų aukštesnės po
litinės institucijos, negu yra da
bar, kuomet komisiją skiria VSD 
generalinis direktorius, prita
rus Seimo nacionalinio saugu
mo ir gynybos komitetui. Nepa
teisinama, kad daugumą narių 
pagal projektą siūloma skirti iš 
valdančiosios daugumos. Kas 
gali paneigti, kad tokia komisija 
nebus šališka, kad jinai tų poli
tinių jėgų, kurios ją skiria, at
žvilgiu nebus palankesnė. Man 
regis, reikėtų numatyti tokia ko
misijos formavimo tvarką, kuri 
leistų išvengti galimybių mani
puliuoti jos sudėtimi. Pvz., vie
ną narį galėtų skirti valdančio
sios daugumos atstovai, pvz.. 
Seimo pirmininkas; kitą galėtų 
skirti prezidentas ir, tarkim, ge
neralinis prokuroras arba VSD 
direktorius. Tai jau butų bent 
šioks toks išskaidymas. kuris leis 
tų išvengti galimybės darbo gru
pei tapti politiškai įtakojama 

Nors nesinorėtų kartoti, kas 
jau ne kartą buvo minima, bet 
norėčiau dar atkreipti dėmesį į 
tai, į ką atkreipia dėmesį Teisės 
ir teisėtvarkos komiteto pirmi
ninkas Julius Sabatauskas: kad 
duomenys, kurie yra susiję su 
neteisėta KGB veikla, vra ne tik 
apie asmenis, kurie bendradar
biavo su šita institucija arba 
kažkaip kitaip ją veikė, bet yra 
ir apie asmenis, kurie nuo jos 
nukentėjo. Pažiūrėkim, ar yra 
viešasis interesas tokią infor
maciją skelbti0 Paprastas pa
vyzdys — teismų sprendimai 
yra vieši, kas nori, gali ateiti 
susipažinti. Nors ten irgi yra 
žmonių, kurie nukentėjo nuo 
nusikaltimų. Pvz., išžaginimo 
bylų informacija yra slapta. Ir 
tai yra ne vien Lietuvos prakti
ka. Pažiūrėkime į praktiką ins
titucijos, kuri atstovauja aukš
čiausiems žmogaus teisių ap
saugos standartams — į Euro
pos žmogaus' teisių apsaugos 
teismą. Internete galime rasti 
visus jo sprendimus. Tiktai ke-
letoje bylų nėra asmenų pavar
džių, pvz., del lyties keitimo. 
Jeigu asmenys patenka į viešąjį 
interesą, jų duomenys nėra sle
piami. Lietuva nėra išskirtine 
valstybė. Mes esame Europos 
Sąjungos nariai ir mums turi 
būti priimtini ES standartai 
Reikalauti .didesnių" standartu 
gali reikšti norą slėpti informa
ciją, o ne ginti žmogaus teises 

P e t r a s R a g a u s k a s 
Teises instit 

direktoriaus pavaduotojas 

SES. ONA MIKAILAITE 

Nūdienis moterų gyvenimas 

Sią vasarą Lietuvoje leidžiamame žurnale 
„Veidas" (2005 m. rugpjūčio 25 d.) iš
spausdintas Dalios Jazukevičiūtės ilgas ir 

įdomus straipsnis apie nūdienį moterų gyveni
mą Lietuvoje, lyginant jį su kitomis Europos 
šalimis. Straipsnis pavadintas provokuojančia 
antrašte: „Laisvos, savarankiškos, netekėju
sios" — būtent šiuolaikinės — moterys. 

Vilniuje rugpjūčio 27 d. įvyko ketvirtasis 
Moterų suvažiavimas. Straipsnio autorei jis 
kėlė susirūpinimą: „...moterų suvažiavimai ke
lia įtarimą, negi moterys vis dar nesijaučia visa
vertės visuomenės kūrėjos, kad būtina dirbtinai 
pabrėžti, jog žemėje esama moterų ir jos turi 
krūvas spręstinų problemų... Moterys apie savo 
egzistavimą kartkartėmis turi būtinai šūktelti, 
idant nebūtų pamirštos?!" 

Sociologė Elena Ževčikova. parašiusi eilę 
straipsnių apie moters vaidmenį Lietuvos isto
rijoje, teigia, kad „Lietuvos istorija — tai vyrų 
istorija... Beveik devynių šimtmečių Lietuvos 
istorijoje paminėtos tik 9 moterys". O Jazuke
vičiūtės manymu, „laisvos, savarankiškos ir 
vienišos moterys užkariauja vis daugiau erdvės 
visuomeniniame gyvenime, politikoje, spaudoje, 
televizijoje, kine, literatūroje, apskritai gyve
nime". 

Lietuvos moterys darbuojasi beveik visose 
srityse — gamybos, verslo, meno, mokslo. Eks
pertų tyrimų duomenys rodo. kad Lietuvos mo
terų dalyvavimas šalies politiniame gyvenime 
iš 58 pasaulio kraštų užima dvyliktą vietą. Lat
vija tačiau stovi aukščiau, užimdama vienuolik
tą vietą — galbūt todėl, kad turi moterį prezi
dentę. Sunkiausia moterų padėtis esanti Rytų 
kraštuose — Indijoje, Korėjoje. Jordanijoje. 
Pakistane, Turkijoje, Egipte. 

Lietuvoje didelis moterų skaičius pačios 
augina vaikus be tėvo, dirba savo profesijoje, 
yra finansiškai savarankiškos. „Pasitikinčios 
savimi, moterys jokiu būdu nesiekia vedybų dėl 
vedybų", — teigia žurnalistė Jurgita Rama
nauskienė. Santuokoje neradusi, ko tikėjosi, ji 

išsiskyrusi, gyvena savarankiškai , augina 
vaikus, dirba Lietuvos radijo žinių direktore ir 
vadovauja internetiniam „Vienišų mamų" klu
bui. O tokių vienišų mamų yra daug. Lietuvoje 
pasidarė madinga moterims be vyrų auginti 
vaikus arba gyventi, su vyrais nesusituokus, be 
jokio abipusio įsipareigojimo. 

Moterys dabar jaučiasi išlaisvėjusios. Praė
jusiu dešimtmečiu (1995-2005 m.) Lietuvoje 
gimstamumas nuolatos mažėjo, tuo tarpu spar
čiai padaugėjo nesantuokinių vaikų skaičius. 
Pavyzdžiui, 1990 metais buvo tik 7 proc. nesan
tuokinių vaikų, o 2002 m. — jau 27.9 proc. 

Pagal bendras Europos statistikas, tai nėra 
taip blogai. 2001 m. Europoje ne santuokoje gi
musių vaikų procentas buvo aukščiausias Vo
kietijoje — 56.2; Ispanijoje — 49.7; Švedijoje — 
44.6 proc. Žemiausiais nuošimčiais pasižymėjo 
Graikija — 3.9, ir Italija — 3.8 proc. 

Lietuvoje sėkmingai besireiškianti rašytoja 
Renata Šerelytė teigia, kad „moteris viską gali, 
ji yra stipri", tačiau ji savo stiprybę randa ir 
tada, kai savo vaikams išsaugo tvirtą šeimą — 
su tėvu. Rašytoja sako, kad gyvenimas nesusi
tuokus ar vaikų auginimas be tėvo nėra žings
nis į priekį. Tam pritaria ir aukščiau minėto 
straipsnio autorė Jazukevičiūtė. 

Moterų suvažiavimo Vilniuje pagrindinius 
tikslus išreiškė lygių galimybių moterims pro
paguotoja Aušrinė Burneikienė: moterys per 
daug konkuruoja tarpusavyje ir todėl j as reikia 
mokyti didesnio solidarumo. 

Įdomu, kad tą patį moterų bruožą prieš 72 
metus pastebėjo ir anų laikų veikėja Stefanija 
Ludigienė savo 1933 m. straipsnyje ragindama 
Lietuvos moteris burtis draugėn ir mokytis 
drauge dirbti. A. Burneikienė taip pat mato ir 
kitą svarbų moterų suvažiavimų tikslą: ..Reikia 
padaryti viską, kad jaunos mergaitės išmoktų 
save suvokti, kaip dvasiškai visavertį žmogų, o 
ne svajotų vien tapti papuošalu, gražiu žais
liuku vertelgų rankose". 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 
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Su mokytoja bėdos nebuvo, bet bandant kalbinti 
vyrą. man reikėjo griebtis rusų kalbos. Koks įs
pūdis0 Žmonės labai malonūs, nors jie aiškiai ste
bėjosi mumis, o mes —jais. Kažkas neapsakomai 
skirtinga. Valgėm be aukštų manierų, šeimininkė 
pati pilstė mums sriubą, dėjo mėsos gabalus į 
lėkštę, prikrėtę bulvių, ir galų gale pasiūlė 
arbatos bei kažkokių pyragaičių 'pirožki). Butelis 
mažas, vos dviejų kambarių, baldai sugrūsti, ne
žinau, kaip mes, šeši svečiai, ten tilpom. Televi
zorius buvo, bet knygų nepastebėjau. 

Bekalbant sužinojom, kad Rusijoje butus gali 
pirkti, bet bendra pastato dalis (stogas, pamatai, 
laiptinės) lieka valdžios nuosavybė. Užsienie
čiams pirkti žemės neleidžia, tik nuomoti, ir tai 
tik trumpam. Mirties bausmė panaikinta. Pri
siekusiųjų teismo sistemos nėra, bet bus bando
ma ją įvesti. Bedarbio pašalpos? Taip. yra. 100 
proc. algos pirmus 6 mėnesius. 50 proc. — kitus 
šešis ir po to — nieko. Tada bedarbiai griebiasi 
bet kokio darbo, kad ir nepastovaus ar dalinio. 
Žydi vadinamoji šešėlinė ekonomika, man primi
nusi ir dabartinę Lietuvą. 

Laive buvo nedidelė skaitykla. Ten radau to
kią storą, 1960 m. Maskvoje gražiai išleistą, kny
gą „Soviet Union". Ją bevartydamas, suradau šį 
tą ir apie Lietuvą: „Nuo 1939 (! — AV.) metų 
Estija. Latvija ir Lietuva turėjo reputaciją kaip 
labiausiai pažengusios respublikos visoje Sovietų 
Sąjungoje". Toliau dar gražiau: „Gediminas įkūrė 
Vilnių 1128 m.. (! — A. V.) ir perkėlė savo sostinę 
į ten XV amžiuje". Pagalvojau, štai kokie sovietų 
istorikai. 

Kiži saloje 

Šį rytą sustojome dar toliau į šiaurę. Onega 
ežero saloje, vardu Kiži. Čia. sako, vasara tokia 
trumpa, kad žmonės mėgsta taip pajuokauti: tu
ristas klausia vietinio gyventojo: „Kaip praleidai 
praeitą vasarą?", o tas atsako: „Tą dieną pra
miegojau". Nors Onega ežere yra 1.650 mažų ir 
dar mažesnių salelių. Kiži sala nėra tokia maža: 
ji 2.5 mylios ilgio, bet tik 600 jardų pločio. 
Archeologai tvirtina, kad tai viena seniausių 
Rusijos gyvenviečių. Kasinėjimai rodo. kad Kiži 
sala buvusi kažkoks centras. į kurj rinkdavosi 
visų artimų ir tolimų apylinkių gyventojai švęsti 
savo pagoniškas šventes, melstis Saules ir Lie
taus dievams, šokti ir kurti laužus. 

Antrojo tūkstantmečio pradžioje, neišsigandę 
dar ir iki šiol neišnaikintų nuodingų gyvačių ir 

uodų. privilioti derlingos žemės, miškų ir žuvingu 
vandenų, į čia pradėjo keltis rusai iš Novgorod. 
Ilgainiui vietiniai gyventojai susiliejo su rusais ir 
priėmė ortodoksų tikėjimą. Pirmos cerkvės Kiži 
saloje atsirado jau XVI šimtmečio pabaigoje. Tuo 
laiku apylinkę kartais plėšdavo švedai, lenkai ir 
lietuviai (Tikėkite, taip gidė sakė), kol Piotr 
Didysis padarė tiems plėšimams galą. 

Kiži. kaip parapija, veikė iki 1930 metų. kai 
sovietų valdžia uždarė ypač skirtingai charakte
ringą Viešpaties Persimainymo cerkvę su jos 22 
mediniais kupolais. Mums sakė, kad visa ši ne
maža cerkvė buvo pastatyta, nenaudojant vinių, 
tik kirvio pagalba. Po II pasaulinio karo buvo 
uždaryta ir Užtarimo cerkvė, kai valdžia sumanė 
Kiži saloje įrengti įvairių cerkvių architektūrinį 
Karelijos ansamblį, į salą suvežant cerkvių ir 
mažesnių koplyčių iš visos apylinkės. Abi pa
grindinės šventovės, kartu su smailiagalve var
pine, atrodo, susilieja į vieną bendrą labai darnų 
vaizdą. Surinkta ir kasdieninio praėjusių šimt
mečių gyvenimo atributai kaip vandens bei vėjo 
malūnai, klėtys, svirnai, tvartai, kalvės, pirtys ir 
gyvenamieji namai. Vaikščiojome po salą ir jau
tėmės lyg gyveną XVIII amžiuje, Piotr Didžiojo 
laikais. Čia labai populiarios naminės pirtys ir 
mums pasakojo, kad vietinės merginos tikėdavo, 
jog vartotas muilinas pirties vanduo labai t inka 
vyrui pasigauti. Visa sala yra UNESCO pasau
linės reikšmės paveldu sąraše. 

Talentu vakaras 

Palikę Kiži salą. vėl sukamės pietų link, skro
džiame per visą Onega ežerą. Volgos-Baltijos ju
ros kanalą ir Beloję ežerą, su šliuzų pagalba iria
mės Maskvos link. Mes jau pusiaukelėje ir esam 
110 metrų virš jūros lygio. Praplaukiame ir Šekš-
nos miestelį, kurio vardas man priminė Švėkšnos 
miestelį Žemaitijoje. Prisiminiau, kad Švėkšnoje 
pastatė gražią gimnaziją ir bažnyčią 1947 m Los 
Angeles miręs prel. A. Maciejauskas 

Laukiame dar dviejų paskutinių prieš Mask
vą sustojimų. Bet nesnaudžiame. Pasirodo, kad 
tarp keleivių yra neblogų talentų: vienas skaito 
savo sukurtus kupletus, kitas skambina pianinu, 
o dar vienas ir pasmuikuoja Gidės praveda kelias 
pamokas, supažindindamos amerikiečius su 
rusiškomis raidėmis, vadinamu kirilicos alfabetu, 
kurį rusams tartum atnešė slavų apaštalas šv 
Kirilas 

Bus d a u g i a u . 
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PELNĄ SKIRSTANT 
TURI BŪTI S A L I A M O N U 

POKALBIS SU KĘSTUČIU JEČIUMI 
Tūkstančiai metų, kai žmo

nės tarpusavyje bendrauja gy
vu žodžiu. Spausdinto žodžio 
istorija daug jaunesnė, o elek
troniniai pašnekesiai dar pa
čioje vaikystėje. Daugumas pas
tarųjų lieka privatus, bet kar
tais kyla noras į tokius pokal
bius ir kitus įtraukti, ir tuos 
pokalbius paviešinti. Prie tokių 
priskirčiau Kęstučio Ječiaus ir 
mano paskutiniųjų poros metų 
apsikeit imą e-laiškais. Tuo 
metu ' j i s buvo Lietuvių fondo 
pelno skirstymo komiteto pir
mininku, o man teko būti JAV 
LB Krašto valdybos pareigūnu. 
Ilgainiui pareigos keitėsi, bet 
ryšys pasiliko. 

Prieš pradėdamas šį po
kalbį, dar kartą pasitikrinau 
Kęstučio Ječiaus biografinius 
duomenis biografijų žinyne 
„Jungtinių Amerikos Valstijų 
lietuviai" (Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas, Vilnius, 
1998). Ten skaitome, kad jis, 
gimęs Kaune 1933 m., yra ar
chitektas, inžinierius ir visuo
menės veikėjas. Išvardinti jo 
profesiniai pasiekimai. Pažy
mėta, kad dalyvauja Lietuvių 
skau tų sąjungos ir JAV LB 
veikloje. Apie Lietuvių fondo 
veiklą nei žodžio. Nuo to po
kalbį ir pradedame. 

- Kiek suprantu, biogra
fijų ž inynan informacija 
sur inkta iš pačių aprašo
mųjų asmenų, nebent jų jau 

Kęstutis Ječius 

nebebuvo mūsų tarpe. Kaip 
atsitiko, kad Kęstučio Je
čiaus daugelio metų darbas 
Lietuvių fonde net nepa
minėtas? 

- Tuo metu dar nebuvau 
Lietuvių fondo tarybos narys. 
Informacija į minimą žinyną 
buvo pradėta rinkti 1993-1994 
metais. Įdomi išleidimo istorija, 
bet čia jau kita tema. 

- Daugel iu i Jūs esate 
ž inomas, ka ip LF Pelno 
skirstymo komiteto pirmi
ninkas. Kaip J ū s ų dalyvavi
mas LF sąrangoje prasidėjo, 
kaip vyko ir koks Jūsų 
dabartinis vaidmuo Lietu
vių fonde? 

- I Lietuvių fondo tarybą 
buvau išrinktas 1996 m. Mano 
kandidatūra buvo pristatyta 

fondo suvažiavimui vieno su
važiavimo dalyvio. Fondo tary
bos pirmininkas tuo metu buvo 
Vytautas Kamantas. Viename 
fondo tarybos posėdyje pirmi
ninkas paklausė, kuriame tary
bos komitete norėčiau dalyvau
ti. Net nemirktelėjęs pasakiau, 
kad norėčiau dirbti Pelno 
skirstymo komitete (PSK), nes 
ten pats reikšmingiausias ir 
atsakingiausias darbas Lietu
vių fonde. Į PSK buvau paskir
tas 1997 m., berods balandžio 
mėnesį. Tuo metu komitetui 
pirmininkavo dr. Antanas Raz
ma, Sr. 2001 metais buvau 
paskirtas PSK pirmininku ir 
teko komitetui pirmininkauti 
iki 2005 metų balandžio mėne
sio. 2005 metus baigsiu kaip 
stipendijų pakomisijos/pako-
miteto pirmininkas. 

Nuo 1996 m. buvau ir LF 
Įstatų komiteto narys. 2005 m. 
nebuvau perrinktas į LF tary
bą. Tad, po rinkimų rezultatų 
paskelbimo, atkrito visos LF 
tarybos nario pareigos. Šiuo 
metu, kai esu prašomas, mielai 
padedu LF kaip konsultantas. 

- Kas t o s e pare igose 
atnešė d a u g i a u s i a pasiten
kinimo? 

- Didžiausias pasitenkini
mas dirbant LF buvo ir tebėra 
fondo tarybos narių pasitikėji
mas manimi, mano idėjomis, 
siūlymais ir atlikto darbo įver
tinimas. Didelis pasitenkini-

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

SERGANTI MAMA 
Galvojant apie Lietuvą, 

vaizduotėje kažkodėl iškyla ser
gančios, nuliūdusios Motinos 
įvaizdis — darbščios, daugia
vaikės Motinėlės, kurią kažka
da išprievartavo rusų kareiviai. 
Vieni jos sūnūs žuvo miške, ko
vodami už savo krašto neprik
lausomybę, kiti, nenorėdami 
beprasmiškai žūti ar tarnauti 
svetimtaučiams pavergėjams, 
pasitraukė į Vakarus. O treti 
kažkaip prisitaikė gyventi sveti
mos valstybės okupuotoje tėvy
nėje. Ir visi jie Motinai buvo ir 
tebėra vienodai brangūs — ir 
žuvusieji, ir pabėgusieji, ir prisi
taikiusieji. Nes pirmųjų auka ir 
kitiems broliams įskiepijo did
vyrišką pasiryžimą kovoti už 
savo krašto laisvę, nenutau-
teti... Be jų aukos ir pavyzdžio 
šis kraštas ateityje gal niekada 
ir nebūtų išsilaisvinęs. Tačiau 
ne mažiau vertingi yra ir an
trieji bei tretieji broliai — be 
emigravusiųjų ir kolaboravu
siųjų paprasčiausiai nebūtų likę 
gyvų žmonių, galinčių tą kraštą 
atkurti , atėjus nepriklausomy
bės dienai. 

Tad kentėjo nelemtą sovie
tinę okupaciją Motinėlė, vis pas
vajodama, kad kada nors. kai 
tik šis kraštas vėl taps laisvas, 
susirinks visi jos sūnūs už dide
lio, vaišėmis nukloto stalo, 
sudainuos bendrą dainą, o pas
kui, pasiraitoję rankoves, imsis 
atstatomųjų darbų. Tačiau atsi
tiko truputį kitaip, nei Motinėlė 
tikėjosi — kai tik jos sūnų kraš
tas išsilaisvino ir vėl tapo ne
priklausoma valstybe, ėmė tie 
jos sūneliai bartis — kuris iš jų 
okupacijos metu buvo teisesnis 
ir po kiek kūnam dabar Mo
tinos palikimo bei meiles prik
lauso Motina jau buvo sena, 
pasiligojusi, tad labiausiai už 
viską troško taikos ir ramybės. 

- Eikit arti žemę, sodinkit 
sodus, eikit kurkit savo verslus, 
gimdykit vaikus, kurkit dainas 

ir eilėraščius apie šio krašto 
grožį. Puoškit draugiškai Lie
tuvą, — ragino ji savo vaikus. 

Bet sūnūs Motinos nebesik
lausė, vis ginčijosi ir barėsi — 
kas daugiau Motinai nusipelnęs 
per tuos okupacijos metus, kas 
daugiau nukentėjęs nuo prie
vartautojų... O kiti iš vis tik 
pagiežingai dantim griežė, pik
tai savo brolius už akių apkal
binėjo, pavydėjo, gėrė degtinę 
kibirais bei žudėsi, nebematy
dami prasmės toliau gyventi 
taip liūdnai ir beprasmiškai. O 
jų vaikai ir vaikaičiai, matyda
mi šitaip nykiai besielgiančius 
savo tėvus, nustojo gimdytojais 
didžiuotis ir ėmė galvoti, ar 
nesusiradus geriau jiems kur 
nors kokią kitą, geresnę, kad ir 
surogatinę motiną — Anglijoj ar 
Amerikoj, ar Airijoj, kuri juos 
sočiau maitintų ir jais pasi
rūpintų. 

Senoji, serganti Motinėlė 
dar bandė savo nekantriuosius 
vaikus stabdyti, sakydama — 
neišvažiuokit, aš greitai pas
veiksiu ir jumis pasirūpinsiu, 
tik padėkit atsistoti man ant 
kojų. Nesibarkit, dėl Dievo mei
lės, geriau j au susitvarkykit 
namus, išsikepkit duonos... 

Bet dauguma vaikaičių tais 
jos žodžiais nebetikėjo, be to, 
stokojo kantrybės ir darbštumo, 
tad važiavo kuo skubiausiai į 
visas keturias šalis, kurios buvo 
turtingesnės už jų apiplėštą 
senolę. O tos kitos gražiosios 
užjūrių šalys labai jau gražiai 
buvo tų šalių žmonių sutvarky
tos ir išpuoselėtos — tad čia 
galėjai tylomis atsisėsti prie 
vaišėmis nukloto svetimo stalo 
ir skaniai prisivalgyti iki soties. 
Nevargdamas tiek, kiek reikėtų 
vargti savo gimtinėje, kol pats 
tokj stalą pasidengtum... 

O prie sergančios Motinos 
lovos liko tik nedidelis pulkelis 
vaikų, kurie tikėjo, kad senole 
vis tiek kada nors pasveiks. Jie 

žinojo, kad svetur, be abejo, ga
lima susirasti turtingą, gerai 
prižiūrėtą pamotėlę, tačiau ar 
ne garbingiau būtų savąją 
Motinėlę atgaivinti, išpuošti ir 
ja pasidžiaugti? Gal ta užsie
nietiška motinėlė ir geriau juos 
ten pašeria, pagirdo, palinksmi
na... Bet mūsų Motinėlės rupi 
duonelė turi tiek gydomųjų 
savybių, o jos Sibiro tremtimis 
pagristi patarimai tokie naudin
gi — jokia įsivaikinusi užsienio 
teta taip svetimais nepasirū
pins. 

O štai paliekantieji ser
gančią Motinėlę broliai galvojo 
visiškai kitaip — tik kvailys gali 
pasilikti šiame skurdžiame ir 
besibarančiame krašte, o mes 
norim gerai pagyventi... Nes 
mūsų Motinėlė šiaip ar taip jau 
miršta, — sakė jie ir išvykdavo 
pikti bei pasiryžę niekada dau
giau negrįžti pas savo sergančią 
Mamą. 

Ši pasaka, be abejo, nėra 
objektyvus Lietuvos ir jos išeivi
jos paveikslas, tačiau nūnai 
mumyse vis labiau įsigali mitas, 
kad užsienin iš Lietuvos ma
siškai emigruoja kažkokie Lie
tuvos nuskriausti ir nelaimingi 
žmonės, kuriems Lietuva sko
linga, nes nepadėjo atsistoti ant 
kojų. Kartais net sakoma, kad 
Lietuva juos išdavė. Nei jie Lie
tuvos neišdavė, nei Lietuva jų 
— jie tiesiog išvyko ten, kur 
lengviau. Ir iš dalies jie teisūs 
— kam gyventi sunkiau, jei ga
lima lengviau. Kam gyventi su 
sergančia mama? Gal geriau jos 
nematyti? Kaimynai palaidos, 
jei kas atsitiks... 

Amerikos prezidentas Ken-
nedy kažkada pasakė savo 
genialiąją frazę, labai tinkančią 
ir šių dienų lietuviams — 
„Neklauskit, ką jūsų Valstybė 
gali duoti jums, o žiūrėkit, ką 
jūs galite duoti Jai". 

Taip ir Lietuvos atveju — 
norėtųsi tikėtis, kad visi išva-

mas ta ip pat iš LF nar ių pa
sitikėjimo, kurie mane įgaliojo 
j iems atstovauti LF suvažia
vimuose. Niekuomet, nei vieno
je visuomeninėje organizacijoje, 
ner inkau sau balsų. 

Darbas PSK buvo naudin
giausias. Teko ir reikėjo susi
pažinti su viso pasaulio lietu
viškomis organizacijomis, insti
tucijomis, asmenimis, prašyto
ja i s . Reikėjo sus ipažin t i ir 
pažinti organizacijų ir instituci
jų veikla. Einant bet kokias 
pareigas, PSK narys tu r i būti 
Saliamonas. Ne kiekvienas tam 
yra pasi ruošęs ar pašvenčia 
pakankamai laiko. PSK narys 
tu r i išmokti „skaityti t a rp 
eilučių", niekam nepata ikaut i 
ir vengt i a smeniškumų, kas 
yra, mano nuomone, labai sun
ku. Dar kartą noriu išreikšti 
savo asmeninę padėką kiekvie
nam PSK bei pakomisijos na
riui ir narei už pasitikėjimą, 
s tengimąsi būti objektyviais 
skirstymų nariais. 

- R e i k i a m a n y t i , k a d 
b u v o ir tamsesn ių m o m e n 
tų. Kokie j ie? 

- Labai kompromituojantis 
klausimas. Savaime supranta
ma, kad kur bebūtum veikęs ar 
dirbęs, esi išgyvenęs ir tamses
nius momentus. Bet jei juos 
išreiški, tai , mano m a n y m u , 
au tomat i ška i išreiški ga lbūt 
nepagrįstą kritiką ki t iems to 
vieneto nar iams. Tebesu LF 
gerbiantis narys ir „savo lizdo 
neteršiu". 

- V iename savo priva
č iame laiškelyje rašė te , kad 
„gerbiami senia i" n e n o r i 
n i e k o keist i , o jaunesn ie j i 
n e l a b a i tur i p a k a n k a m a i 
la iko įs ivelt i \ „tikrą veiklą". 
Kas, J ū s ų n u o m o n e , yra 
k e i s t i n a ? Tuo p a č i u , k a s 

žiavusieji iš Lietuvos — kada 
nors, užsieniuos pasimokę bei 
praturtėję, sugrįš namo puo
selėti, prikelti iš ligų ir tur t in t i 
savo Motinėlę. Visgi e sama ir 
pavojaus — svetur, įleidus šak
nis, sunku paskui j as beišrauti . 
Taip atsitiko ir didžiajai daliai 
lietuvių, po II pasaulinio karo 
emigravusių Amerikon, kurie 
ten gyveno: manifestuodami ir 
deklaruodami apie savo pasi
ryžimą grįžt namo. ka i tik 
Lietuva atgaus nepriklausomy
bę. Tačiau po Kovo 11-osios Lie
tuvon sugrįžo tik vienetai , nes 
prie gero patogaus įprantama.. . 
Neveltui sakoma, kad šėtonas 
moka grynais, o štai Dievui — 
tu pats turi susimokėti... 

Be abejo, galima ras t i tūk
stančius pateisinamų priežas
čių, kodėl tu nevažiuoji pas ser
gančią Mamą — įs ta tymai blo
gi, nusikalt imų daug, komu
nistai valdžioj arba nedraugiš
ki, savanaudiški ir prasigėrę 
postsovietiniai lietuviai ir t.t. 
Bet visa tai ar tik nėra pudra 
sielos nepatogumui paslėpti... 

P.S. Skyrybos su tėvyne 
nė ra vien t ik išvažiavusiųjų 
re ika las . Pasi l ikusiųjų taip 
pat... Tai mūsų tautos genofon-
das — ir derėtų pastebėti , kad 
ne pats blogiausias. J u k daž
niausia i išvažiuoja ne kokie 
nors prasigėrę, neįvertinti meni
ninkai, o dirbti ir šeimas augin
ti norintys žmonės, sveiki ir 
darbštūs.. . Tad reikėtų tikėtis, 
kad kada nors ir mūsų valdžios 
smegeninėse nušvis kokia nors 
proto kibirkštėlė ir bus su
tvarkytos dvigubų mokesčių 
nesąmonės bei sudarytos kitos 
kuo palankiausios sąlygos emi
grantams sugrįžti namo. 

Tikro patriotizmo ir reemi-
gracijos ūkiškumo m u m s rei
kėtų pasimokyti iš žydų, ma
siškai važiavusių ir tebevažiuo
jančių Izraelin a tkūrinėt i savo 
Valstybę žymiai sunkesnėse 
sąlygose, nei mūsiškės.. . Taigi, 
lietuviai — „šiūū namo, tpru 
namo, toli mano nameliai", — 
kaip dainuoja Keistuoliai, va
žinėdami po lietuvių telkinius 
svetur... 

b ū t ų ta „tikra veikla?" 
- Į šį klausimą neatsakysiu. 

Privačiai išreikštos mintis tegul 
lieka privačiomis. Lygiai taip 
pat, kodėl nebesi aktyvus LB 
veikloje. 

- Mano sumažėjęs akty
v u m a s J A V LB organiza
c inėje ve ik loje yra surištas 
su faktu, kad mano turėtos 
pare igos JAV LB Krašto val
dyboje pas iba igė kadencijai 
užba igus . Kiek sveikata lei
dž ia ir to l i au šen bei ten pri
s idedu. 

- Aš manau , kad yra ir kitų 
priežasčių, kodėl neturi parei
gų. Lygiai ta ip pat, kaip ir aš 
esu be pareigų LF. 

- P r i e š akis JAV LB XVII 
Tarybos trečioji sesija. Ar 
n u m a t o t e joje dalyvauti? 

LB trečioje sesijoje nedaly
vausiu, nes ten „eiliniai Lietu
vių bendruomenės nariai" ne
pageidaujami, nors per spaudą 
j ie yra kviečiami. Sėdėti ir 
klausyt is neaiškių polemiškų 
pranešimų nėra mano pramoga. 
Taip pat nesu tikras, ar tūriu 
„LB teises", kur ias mini R. 
Naruš ienė savo pokalbyje su 
tavimi. 

LB tarybos nariams siųsta 
informacija yra prieinama bet 
kam, kas tik domisi. Tą medžia
gą teko perskaityti . Rašoma, 
kad s iek iamas darnus ben
dradarbiavimas tarp LB ir LF, 
bet darbotvarkėje ir pasisaky
muose, bent man atrodo, yra 
siekis susidoroti su LF. Nei 
apylinkės valdyba, nei vienas 

mano apygardai atstovaujantis 
LB tarybos narys nesikreipė į 
mane išgirsti ar susipažinti su 
mano nuomone bet kokiu 
klausimu, apie LB tikslus, veik
lą JAV ar Lietuvoje. 

- Kokie Jūsų, kaip akty
v a u s Lietuvių bendruome
n ė s nario, nuomone yra 
svarbiausi reikalai, su ku
ria is tarybai reikėtų šioje 
sesijoje dorotis? 

- Kadangi esu tik eilinis 
apylinkės narys, be jokių pa
reigų LB, tai negaliu save 
laikyti aktyviu LB nariu. Jei 
nesu išvykęs, dalyvauju apylin
kės metiniuose susirinkimuose, 
renginiuose ir kasmet susimoku 
solidarumo mokestį. Metinis 
apylinkės susirinkimas yra 
vienintelis apylinkės narių 
susirinkimas. Jame nediskutuo
jami nei LB tarybos, nei LB 
Krašto valdybos reikalai. 

- Jau kuris laikas LF ir 
JAV LB tarp savęs „trinasi". 
Man, kaip žiūrovui, atrodo, 
kad iš to jau turime šiokią 
tok ią naudą. Padidėjo vi
suomenei skirta informacija 
iš Lietuvių fondo. Ta prasme 
n e m i e g a ir JAV LB. Kaip 
v isa tai pasibaigs? 

- Praeitimi negalime gyven
ti. Esame XXI amžiuje ir tam 
reikia prisitaikyti. Šiame pa
saulyje nėra jokios organizacijos 
kuri turi „bet kokią teisę" dik
tuoti kitai organizacijai. To 
neleidžia ir JAV įstatymai. 
Sakai, kad yra „trintis" tarp LB 
ir LF. Per devynerius metus, 

NEIŠTARTI ŽODŽIAI 
Banga pavargusi prie kranto tik mirksnį stabtels ir suduš — 
Man rodosi, kad ji supranta neištartus tavus žodžius. 
O tau rytoj, iš čia išėjus, jų niekas man nepasakys — 
Nei smiltys, debesys, nei vėjas, 
Nei ta palinkusi pušis.. 
Ar susitiksim — nieks nežino, nei aš, nei tu juk nežinai... 
Mus aukštos kopos paklaidino, 
Žuvėdrų šlamantys sparnai... 
Gal šitaip ir turėjo būti — 
Dien ų ironija karti — 
Viena kitos nepastebėjome, 
Nors buvome labai arti... 
Nors ta pati banga sūpavo ir saulė glostė ta pati, 
Bet taip ir liko žodžiai tavo neištarti, neištarti... 
Ar susitiksim — nieks nežino. 
Nei aš, nei tu juk nežinai. 
Mus aukštos kopos paklaidino, žuvėdrų šlamantys sparnai. 

ŽODŽIAI 
Naktis sidabro į marias pripylė 
Ligi akiračio — mėnulio takas... 
Į mano širdį mėnesienoj plakas. 
Aš juos renku, aš noriu juos atminti. 
Tegul jie mano buityje gyvena. 
Juk tu gali išeiti, kitoms juos išdalinti. 
Gal niekada nebūti mano. 
Man šitie žodžiai liks, 
Aš jais tikėsiu, juose keistų iliuzijų ieškosiu. 
Jei tu užmiršti juos, ar prisimint norėsi, 
Ateiki vėl — 
Aš tau juos pakartosiu... 
O tu dabar kalbėk, ilgai kalbėk... 
Juk būna valandų, susitikimų, kurie praeina rodos, 
O palieka ilgesį ir didelį laukimą... 
Virš kopų mėnuo pamažu jau dyla, 
Ir skęsta vandenin sidabro takas... 
Tik tavo žodžiai tartum bangos į mano širdį šiandien 
plakas... 

Ieva Ryliškytė 
Palanga, 2005 m. rugpjūčio 1-8 d. 

kaip LF tarybos narys, jokios 
minimos „trinties" iš LF. pusės 
nepastebėjau. Per tuos devyne
rius metus LF nėra išreiškęs 
jokių pretenzijų LB veiklai ar 
jos nuostatams. Gal tik vienas 
LF tarybos narys yra griežtai, 
ne laiku ir ne vietoje, išreiškęs 
savo nuomonę, tačiau keli ar 
keliolika LB veikėjų visokiais 
atvejais, ne visuomet „skaid
riai" kelia tą „trintį". Užtenka 
pasiskaityti JAV LB XVII Ta
rybos trečios sesijos darbot
varkę ir pasisakymus. Tikrai 
būtų įdomu k u r nors viešai 
pasiskaityti kiekvieno LB tary
bos nario nuomonę. Jei abi mi
nimos organizacijos tvarkytų 
tik savo kiemą, jokių įsivaizduo
jamų „trinčių" nebūtų, jos iš
nyktų. 

- Paskutinis klausimas -
kur mūsų pokalbį spausdin
ti? 

- Pirmiausia turi nuspręsti, 
kas skaitys ir ar atkreips bent 
dėmesį. Antras, klausimas, ar 
iš viso redaktoriai ras vietos 
šiam pokalbiui? LF nario laiškai 
ar straipsneliai ne visuomet yra 
spausdinami, kartais net iškrai
pomi, perredaguojami. Ačiū, 
Romai, už progą išsireikšti ir 
pasireikšti. 

- Ačiū J u m s už įdomias 
mintis ir pastabas. Dabar 
lieka laukti skaitytojų įsi
jungimo į šį pradėtą dialo
g e 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

KARVELIS TAPO 
TIKRA ŽVAIGŽDE 

Į Nigeriją nuklydusį pašto 
karvelį dabar saugo magiškos 
jėgos. Birželį per varžybas 
Prancūzijoje paleistas karvelis 
Tyson, priklausantis Telford 
miestelyje Didžiojoje Britani
joje gyvenančiai Brenda Ben-
ting, pasiklydęs nuskrido dau
giau kaip 4,500 kilometrų. 

Po šešių savaičių kelionės 
karvelis atsitrenkė į Godvvin 
Agbagidi, gyvenančio netoli 
Port Harkort, namo duris. God-
win dabar prižiūri Tyson, nes 
yra įsitikinęs, kad ant žmogaus, 
kuris pakenks paukščiui, kris 
juodosios magijos prakeiksmas. 

Vos tik laikraščiai aprašė 
„paslaptingąjį paukštį", vietos 
žmonės ėmė plūsti prie Godvrin 
namų, trokšdami pamatyti „ba
landį milžiną". Brenda apie 
Tyson likimo vingius sužinojo 
iš Jim Shields, kuris, apžiū
rėjęs Tyson, pagal ženklus ant 
karvelio sparno sužinojo jos 
telefono numerį-

„Iš pradžių pamaniau, jog 
tai nerimta, bet kai jis išdėstė 
visas detales, nebegalėjau susi
laikyti nuo juoko, — pasakojo 
Brenda. — Atrodo, kad balan
džiui viskas baigėsi gerai — jis 
net tapo šiokia tokia žvaigžde". 

Tačiau Gedvrin nelabai pa
tinka, kad minios žmonių su
kiojasi aplink jo namus, be to, 
jis skundžiasi, kad Tyson bran
giai atsieina, nes lesa tik 
kviečius. 

(Elta) 



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

žinių agentūrų pranešimais; 

E U R O P A 

BERLYNAS 
Vokietijos kanclerio Ger-

hard Schroeder socialdemokra
tai (SDP) pareiškė, jog jų parti
ja gavo daugiausiai balsų apyly
giais rezultatais pasibaigusiuo
se rinkimuose, ir prieš svarbias 
derybas dėl koalicijos įsivėlė į 
audringą ginčą su Angelą Mer
kei vadovaujamais konservato
riais. Likus kelioms valandoms 
iki pirmojo po įtemptų rinkimų 
konkuruojančių partijų susitiki
mo, socialdemokratų vadovas 
Franz Muentefering pareiškė A. 
Merkei vadovaujamą Krikščio
nių demokratų sąjungą (KDS) ir 
jos par tnerę Krikščionių socia
linę sąjungą (KSS) vertinantis 
kaip dvi atskiras partijas. A. 
Merkei vadovaujamos KDS ir 
KSS sekmadienio rinkimuose 
vos keliais balsais aplenkė SDP, 
tačiau krikščionims demokra
tams nepavyko užsitikrinti pa
kankamos paramos, kad su savo 
pageidaujamais partneriais ga
lėtų formuoti koaliciją. 

KIJEVAS 
Ukrainos Aukščiausioji Ra-

da patvirtino Jurij Jechanurov 
paskyrimą ministru pirminin
ku. Prezidentui Viktor Juščenko 
antrąjį kartą pateikus J. Jecha
nurov kandidatūrą, jį parėmė 
289 deputatai , kai būtini ma
žiausiai 226 balsai. Ketvirta
dienį, kaip ir antradienį, už pre
zidento pasiūlytą kandidatūrą 
balsavo visi komunistų ir So
cialdemokratų partijos frakcijų 
nariai. Taip pat ir Regionų par
tijos, vadovaujantis buvusio V. 
Juščenko varžovo per preziden
to rinkimus Viktor Janukovič, 
kurie anksčiau atsisakė balsuo
ti, iš esmės pakeitė savo pozici
ją. Po vakarykščio susitikimo su 
prezidentu ši, viena didžiausių 
parlamento frakcijų, parėmė J. 
Jechanurov. 

| JAV | 

NEW YORK 
Homoseksualistams, netgi 

tiems, kurie laikosi celibato, pa
gal griežtesnes taisykles, kurias 
netrukus turėtų paskelbti Vati
kanas, bus uždrausta tapti ka
talikų kunigais, ketvirtadienį 
rašo ,,The New York Times". Pa
sak vieno pareigūno, popiežius 
Benediktas XVI dar nepasirašė 

šio dokumento, tačiau jis tik
riausiai bus paskelbtas per ar
timiausias šešias savaites. Be 
šio naujojo dokumento, kuris 
galios visame pasaulyje, Vati
kano tyrėjams buvo nurodyta 
apsilankyti visose 229 JAV se
minarijose. Sis draudimas bus 
taikomas tik kandidatų į kuni
gus atžvilgiu ir negalios jau 
įšventintiems kunigams. Be to, 
jis pažymėjo, kad tai nėra joks 
teologinis pakeitimas, nes Ka
talikų Bažnyčia homoseksualiz
mą laiko „objektyviai nesveiku" 
reiškiniu. 

GALVESTON 
„Ritai" virtus vienu galin

giausių uraganų per visą stebė
jimų istoriją ir slenkant Texas 
pakrantės link, baimindamiesi 
katastrofiškų padarinių iš šios 
valstijos pakrantės rajonų eva
kavosi daugiau kaip milijonas 
žmonių. „Rita", kurios vėjų gre
itis siekia 280 km per vai., slen
ka į vakarus virš Meksikos įlan
kos ir vėlai penktadienį arba 
anksti šeštadienį užklups pa
krantę. Pasimokę po uragano 
„Katrina", Texas pakrančių 
miestų pareigūnai nurodė gy
ventojams išvykti ir skyrė auto
busus tiems, kuriems reikalinga 
pagalba. NASA pasirengė eva
kuoti Johnson kosmoso centrą 
Houston ir perduoti Tarptauti
nės kosmoso stoties valdymą 
partneriams Rusijoje. 

BATON ROUGE 
Didžiosios Britanijos pilietė 

yra vienintelė užsienietė tarp 
daugiau kaip tūkstančio žmo
nių, kurie žuvo per uraganą 
„Katrina". Valdžiai pavyko su
sisiekti su daugiau kaip 1.000 
užsienio piliečių, kurie buvo lai
komi dingę po uragano, nusiau
busio šalies Meksikos įlankos 
pakrantę rugpjūčio 29 dieną. 
Departamento žiniomis, kai ku
rie iš dingusių užsieniečių taip 
pat galėjo būti JAV piliečiai. Ne
patvirtintais duomenimis, „Ka
trina" aukomis tapo 1,037 žmo
nės, kurių dauguma žuvo Loui-
siana. Valstybės departamentas 
nenurodė šios britų pilietės pa
vardės, bet pranešė, kad ji jau 
ilgai gyveno JAV. 

LOS ANGELES 
Los Angeles tarptautiniame 

oro uoste trečiadienį avariniu 
būdu nutūpė „JetBlue" lėktu
vas su sugedusia priekine va
žiuokle, už kurios, lėktuvui jau 

riedant tūpimo taku, driekėsi 
žiežirbų ir baltų dūmų uodega. 
Kai pagaliau nutūpęs lėktuvas, 
kuriuo skrido 140 keleivių ir še
ši įgulos nariai, saugiai sustojo, 
jo priekinė važiuoklė buvo 90 
laipsnių kampu pakrypusi į 
kairę. Lėktuvo keleiviai buvo 
atsidūrę neįprastoje ir šiurpioje 
padėtyje — tiesiogiai stebėjo 
avarinį savo lėktuvo tūpimą per 
televiziją. Transliacijas „Jet
Blue" lėktuvuose galima stebėti 
per palydovą. Sukdamas ratus 
virš Ramiojo vandenyno pilotas 
išdegino penkių valandų skry
džiui skirtus degalus, kad tū
piant būtų išvengta gaisro. 

MEKSIKA 

MEXICO 
Netoli Meksikos sostinės 

esančiuose kalnuose per rūką 
sudužo sraigtasparnis, kuriuo 
skrido šalies viešojo saugumo 
ministras — svarbi figūra, kovo
jant su narkotikų grupuotėmis. 
Per nelaimę jis ir dar aštuoni 
žmonės žuvo. Gelbėtojai sumai
totą Ramon Martin Huerto 
sraigtasparnio korpusą aptiko, 
praėjus šešios valandoms po to, 
kai skrydžio pradžioje nutrūko 
ryšys su orlaiviu. Ministras iš 
sostinės vyko į griežtojo režimo 
kalėjimą. Kreipdamasis į tautą 
per televiziją, Meksikos prezi
dentas Vincente Fox žadėjo to
liau tęsti savo pradėtą kovą su 
nusikalstamomis grupuotėmis, 
gabenančiomis narkotikus į 
JAV. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako pietuose esantis Bas-

ra miestas paskelbė, kad neben
dradarbiaus su Didžiąja Brita
nija, jei nesulauks atsiprašymo 
ir kompensacijos po britų pa
jėgų operacijos dviem savo ka
reiviams išvaduoti. Miesto pa
reigūnai nurodo, kad britų ka
riai nukovė du irakiečių polici
ninkus. Minėtus du britų karius 
irakiečių policija sulaikė pirma
dienį. Jie buvo nuvežti į centrinį 
kalėjimą, ir britų pajėgos suren
gė operaciją j iems išvaduoti. 
Britų pajėgos šarvuotosiomis 
transporto priemonėmis išvertė 
kalėjimo sienas, bet karių ten 
jau nebebuvo — jie jau buvo iš
vaduoti iš privataus namo ne
toliese. 

Izraelio prezidentas ragina kovoti su antisemitizmu 

Atke l t a i š 1 psl. 
Dėkodamas už V. Adamkaus 

išsakytą siekį užtikrinti, jog 
jaunoji kar ta žinotų apie holo-
kaustą, kad holokaustas taptų 
„pamoka mums", M. Katsav sa
kė manantis , kad šalies vadovų 
pozicija turi įtaką plačiosios vi
suomenės nuomonei. 

„Todėl reikia stengtis jau
najai kartai įdiegti moralines 
vertybes, o antisemitizmas kaip 
tik ir prieštarauja moralinėms 
vertybėms", spaudos konferen
cijoje Prezidentūroje pabrėžė Iz
raelio prezidentas. 

M. Katsav yra pirmasis Iz
raelio vadovas, apsilankęs Lie

tuvoje. Jo vizitas jau buvo pla
nuotas 2002 metų vasarą, ta
čiau dėl sudėtingos situacijos 
Artimųjų Rytų regione buvo ati
dėtas. 

Iki šiol Lietuvoje du kartus 
lankėsi Izraelio par lamento 
(Kneseto) pirmininkai bei kiti 
žemesnio rango pareigūnai. 

Valdžia neišgelbėjo „Lietuvos" kino tea t ro 

Atkelta iš 1 psl. 
nei vieni, nei kiti pažadų nete
sėjo", apgailestavo M. Marcin
kevičius ir pabrėžė, kad tik dėl 
šių institucijų negalėjimo susi
tarti sostinės gyventojai praras 
galimybę žiūrėti nekomercinius 
filmus. 

Vilniaus meras A. Zuokas 
anksčiau sakė lauksiąs Kultū
ros ministerijos, kuri buvo pa

grindinė iniciatorė išsaugoti ne
komercinį kiną. atsakymo, nuo 
kurio turėjo priklausyti Savi
valdybės pozicija. 

Kultūros ministerija savo 
ruožtu žiūrėjo į Vilniaus savi
valdybę sakydama, kad kino 
teatras yra jos objektas, tad fi
nansinė parama turi būti ski
riama iš Savivaldybės biudžeto. 

„Labai keistai susiklostė ši 

situacija. Viename susitikime 
žadėjo padėti, o paskui viską 
mete", piktinosi „Lietuvos" di
rektorė V Ramaškienė. 

Ji sakė, kad jau ruošiasi 
perduoti dokumentus, invento
rių „Lietuvos" kino teatro šei
mininkams, perspėjo darbuoto
jus, kad jie po kelių dienų pra
ras darbą. Kino teatre dirbo 21 
žmogus. 

Ieškodamas „abonento" Seimo narys sąraše aptiko savo pavardę 

Atkelta iš 1 psl. 
Konservatorius neabejoja, kad 
V. Galvonas šioje istorijoje yra 
su in teresuotas asmuo: „Nuo 
pradžių akivaizdžiai buvo ma
tyti, kad jis susijęs su visu šiuo 
procesu. Generalinėje prokura
tūroje išgirsta informacija šį 
įspūdį tik dar labiau sustipri
no". 

V. Galvono nešališkumu su
abejota iškart, kai tik Seimas 
sudarė laikinąją komisiją aiš
kintis į tarimus dėl galimos ko

rupcijos Vilniaus miesto savi
valdybėje. 

Konservatorė Irena Degu
tienė tuomet kreipėsi į Seimo 
Etikos ir procedūrų komisiją, 
kad ši išaiškintų, ar V. Galvonas 
galės eiti šias pareigas laikyda
masis objektyvumo ir nešališku
mo principų. 

2002 metais, kai A. Zuokas 
vadovavo savivaldybei, V. Gal
vonas buvo atleistas iš savival
dybės įmonės Šiaurės miestelio 
direktoriaus pareigų. Liberal-

centristų vadovas V. Galvoną 
kaltino iššvaisčius įmonės lėšas. 

Anot savivaldybės atstovų, 
įtartiną liberaldemokrato veiklą 
tiria teisėsaugos institucijos. 

Šis politikas A. Zuokui yra 
nekart metęs įvairių kaltinimų. 

V Galvonas viešai pareiškė, 
esą Vilniaus meras jį šantažavo 
ir. pasinaudodamas bendrovės 
„Rubicon grotip" vadovais, darė 
spaudimą, kad būtų itin pigiai 
parduotos pelningo pramogų 
centro „Ogmios Astra" akcijos. 

Rūkoriui nepavyko 
patekti į rekordų knygą 

DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 23 d., penk tad ien i s 

Pr i s iekus iam rūkaliui iš 
Rytų Kinijos, pradėjusiam 
t rauk t i durną nuo trejų metų, 
nepavyko patekti į Guiness 
pasaulio rekordų knygą, pra
nešė žiniasklaida. 37-erių metų 
•vyras pretendavo būti įrašytas 
į rekordų knygą kaip jauniau
sias rūkal ius pasaulyje, rašo 
la ikrašt is „China Daily". 

J i s tvirtino nuo trejų metų 

pradėjęs rūkyti pypkę, kurią 
jam duodavo seneliai, kai tėvų 
nebūdavo namuose. 

Tačiau rūkaliaus bandymas 
išgarsėti nepavyko, nes neati
tinka rekordų knygos nuos
tatų. Rekordų knygos sudaryto
jai teigia, jog nereklamuos ža
lingų įpročių, rašo „China 
Daily". 

(Elta) 

Psichopatai — geri biržos 
verteivos 

Nors laikraščiuose dar 
n e m a t y t i skelbimų „ieškomi 
psichopatai dirbti biržoje", juose 
galėtų būti tiesos grūdas, nes 
mokslininkai nustatė, kad ge
r iaus i machinatoriai nereta i 
būna psichopatai. 

JAV mokslininkai išsiaiški
no, kad emocinių sutrikimų 
tu r in ty s žmones yra labiau 
linkę rizikuoti ir kad žmonės, 
kurių smegenys pažeistos, gali 
pr i imt i gerus finansinius 
s p r e n d i m u s , rašo laikrašt is 
„The Times". 

Tirdami investuotojų el
gesį, mokslininkai paprašė 41 
žmogaus, kurių intelekto koefi
cientas normalus, pažaisti pa
pras tą investicijų žaidimą. 
Penkiolikos šių žmonių sme
genys, t iksliau — su emocijomis 
susijusios sritys, buvo pažeis
tos. Tyrimas parodė, kad tiems 
žmonėms , kurių smegenyse 

buvo pažeidimų, sekėsi geriau 
ir kad dėl patiriamų emocijų kai 
kurie kiti žmonės vengė rizi
kuoti, net jei galima buvo ti
kėtis naudos, kuri būtų gero
kai didesnė už nuostolius. Vie
nas tyrėjų, Iowa universiteto 
neurologijos profesorius Antoi-
ne Bechara, sakė, kad geriau
sius biržų investuotojus dažnai 
neklystant galima vadinti psi
chopatais. Mokslininkai pažy
mi, kad panašių savybių gali 
turėti ir daugelis kompanijų 
vadovų bei garsių teisininkų. 

Pasak tyrimo autorių, emo
cijos spartina sprendimų pri
ėmimo procesą, tačiau t am 
tikromis aplinkybėmis natūra
liai kylantį emocinį atsaką 
reikia slopinti, kad būtų galima 
priimti apgalvotą ir potencia
liai išmintingesni sprendimą. 

(V.K.) 

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

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 
5620 S. CLAREMONT A VE., ČIKAGOJE. 

Trupės vadovė - Sigita Barysienė. 
Matysi te šokant vaisa ir fokstrotą, tango ir rumbą... 

Koncertą organizuoja dienraštis „Draugas'*. 

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

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT P A R D U O D A 
~13< ^ - ~ f'rst Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

r2 
Pro-Tear-
Bus.: 708-361 -0800 
VViceMA 77335*7820 
Fax: 708-361-9618 

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

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PASLAUGOS 

J 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRMDIMAS 

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

KRANK Z A POLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS 

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

A t A 
ANTANAS KONČIUS 

Mirė 2005 m. rugsėjo 21 d., sulaukęs 80 metų. 
Gyveno Hickory Hills, IL. 
Gimė Lietuvoje, Telšiuose. 
Nuliūdę liko: žmona Marytė, sūnūs Arnoldas su žmo

n a Rūta, Arvydas su žmona Lisa, duktė Ina su vyru Al
giu, 7 anūkai — Robertas su žmona Karina, Ričardas, Au
relija, Antanas, Gina, Antanukas ir Daniela; brolis Vincas 
Rusijoje, sesuo Elena Lietuvoje ir kiti giminės. 

Velionis pašarvotas penktadienį, rugsėjo 23 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. 
Roberts Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 24 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos' bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Antanas bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdus i š e i m a 

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700. 

Brangiam tėvui 

A t A 
JONUI ČEREŠKAI 

mirus, mielą sesę, valdybos narę MILITĄ LAU-
RAITIENĘ ir jos šeimą, nuoširdžiai užjaučiame 
ir kar tu liūdime. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Čikagos skyriaus valdyba ir narės 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

2005 m. spalio 7 d. sukaks vieneri metai nuo 

A t A 
JURGIO MATO STATKAUS 

mirties. Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti ir pasimelsti už mirusiojo sielą. 

S t a t k ų š e i m a 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. ! mieg.—S670-S710; 

2mieg . — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Profes iona lus langų p lovimas, 
lietvamzdžių valymas, kiti darbai. 

Visa rudenį visiems darbams 
S15 nuolaida. Draudimas. 
Nemokamas „est imate". 

T e l . 6 3 0 - 2 0 1 - 4 5 1 5 

8801 78th Ave Bridc*vi*w, »L 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fta. I 708-599-9992 Tel. 1 800-775-7363 

S k e l b i m u 
s k y r i a u s 

t e l . 1 7 7 3 5 8 5 9 5 0 0 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

. F N D F H 

2212 West Cermak Road. Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas. President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

\ 

http://worldnet.att.net


DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 23 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Įsijunkime į L 

• 
DĖMESIO VIEŠIEMS, MĖGS
TANTIEMS SKAITYTI! Čikagoje 
ruošiama knygų mugė, kuri 
įvyks ,.Draugo" gegužinės me
tu, spalio 2 d., sekmadienį. Tai 
puiki galimybė nusipirkti mė
giamą knygą tik už kelis cen
tus. Beje. bus ir vaikiškų kny
gelių, Lietuvoje leistų naujų 
knygų bei užsienio rašytojų 
kurinių, išverstų į lietuvių 
kalbą. „Draugo" adresas: 4545 
West 63rd Street, Chicago, IL 
60629. 

BRONIUS JUODELIS, gyv. Da-
rien, IL, į metinį „Draugo" 
pokylį, vyksiantį spalio 16 d. 
sukvietė du stalus svečių. 

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
ins t i tu tas kviečia studijuoti 
jaunimą, norintį tęsti lituanis
tinius mokslus ir siekiantį pa
gilinti lituanistines žinias. Ins
titute dėstoma lietuvių kalba ir 
l i te ra tūra , Lietuvos istorija, 
geografija, kultūros istorija, 
kalbos kul tūra , pedagogika, 
psichologija, žurnalistika ir kt. 
dalykai. Priimami studentai 
nuo 16 metų. Baigus dviejų 
metų kursą įteikiamas diplo
mas su teise dėstyti pradinėse 
lituanistinių mokyklų klasėse. 
Studentai , baigę trejų metų 
kursą, gauna diplomą su teise 
dėstyti aukštesniosiose litua
nistinių mokyklų klasėse. Pas
kaitos vyksta šeštadieniais nuo 
9 v.r. iki 12:40 v.p.p. Smul
kesnė informacija tel. 773-434-
4545 ir 630-910-6803. 

RUGSĖJO 25 D., SEKMADIENĮ, 
gen. Daukanto Jūrų šaulių 
kuopa ir Vyt. Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia Tautinės šven
tės paminėjimą. Šventė prasi
dės 10 v.r. šv. Mišiomis Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Po šv. Mišių Šaulių 
namų salėje vyks trumpa aka
deminė dalis ir kavutė. 

DAINAVOS STOVYKLOJE vyku
siuose tautiniu šokių mokytojų 
kursuose buvo sušauktas insti
tuto narių suvažiavimas. Su
važiavimo metu buvo pasiūlyti 
aštuoni kandidatai į naują 
valdybą. Taip pat buvo išrinkta 
trijų narių rinkiminė komisija. 
Lietuvių tautinių šokių institu
to nariai, nedalyvavę suvažia
vime, turi teisę pasiūlyti kandi
datus į naują valdybą raštu iki 
šių metų lapkričio 24 d. Siū
lymus siųsti Gintarui Rinke
vičiui, 316 Terry Ln., Bloo-
mingdale. IL 60108. 

LIETUVIU OPERA KVIEČIA VISUS 
į sezono atidarymo gegužinę, 
kuri įvyks -Jaunimo centre, 
Čikagoje, sekmadienį, rugsėjo 
25 d., nuo 11 v.r. iki temstant. 
Pietus jums ruoš Ritos Šake-
nienės vadovaujamos šeimi
ninkės, veiks baras. Visą po
pietę skambės Artūro Pilybai-
čio. Gintaro Juknio ir draugų 
skambi muzika bei dainos. 
Vyks turtinga loterija. Atvykite 
patys ir pasikvieskite draugus. 
Lauksime visų! 

SPALIO 8 D., 6 V.V. RUOŠIAMA 
iškilminga vakarienė ,,Dirvos" 
90 metų sukakčiai pažymėti. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimas vyks spalio 7. 
8. 9 dienomis Ralzeko lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose 
Čikagoje Tautinės Sąjungos 
nariai ir svečiai kviečiami Sei
me ir iškilmingoje vakarienėje 

Skelbimas 

• A m e r i k o s l ie tuvių r ad i 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas 4459 
S Franosco. Chicago. IL 60632. 

gausiai dalyvauti. Dėl informa
cijos skambinti tel. 708-499-
2172. 

MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
Seserų rėmėjų sąskrydis ir 
mirusiųjų prisiminimas bus 
Putname, Connecticut, seselių 
vienuolyne, sekmadienį, spalio 
30 d., Šio sąskrydžio šv. Mišias 
aukos ir pamokslą sakys (11 
v.r.) naujasis vienuolyno kape
lionas kunigas Izidorius Sa
dauskas, SDB. Norint dalyvau
ti, praneškite tel. 860-928-7955 
iki spalio 23 d. 

UŽ LIETUVOS DUKTERŲ drau
gijos mirusias nares, jų prisi
minimui šv. Mišios bus auko
jamos Pal. J. Matulaičio misijo
je, Lemont, PLC, sekmadienį, 
spalio 2 d., 9 v.r. Narės prašo
mos skaitlingai dalyvauti, vė
liau Bočių menėje pabendravi
mas prie kavutės. Dėl informa
cijos kreiptis tel. 773-925-3211. 

KOVO 11-OSIOS LITUANISTINĖ 
mokykla pradėjo naujus mokslo 
metus. Mokyklos adresas: 7 N. 
Prospect Ave., Clarendon Hills, 
IL 60514. Kviečiame lietuviu
kus, kurie dar nelanko jokios 
lituanistinės mokyklos, įsi
jungti į šeštadieninės mokyklos 
vaikučių būrį. Mokyklai taip 
pat reikalinga pradinių klasių 
mokytoja, grojanti akordeonu. 
Smulkesnė informacija teikia
ma darbo dienomis, tel. 630-
554-9578. šeštadienį ir sekma
dienį, tel. 630-734-3744, mo
kyklos vedėja Violeta Pakal
niškienė. 

DAINŲ ŠVENTĖS „ATSILIEPK 
daina" organizatoriai praneša, 
kad išankstinė chorų regis
tracija nuo gegužės 1 dienos yra 
pratęsiama iki rugsėjo 30 die
nos. Po rugsėjo 30 dienos, regis
tracijos į šventę nebebus pri
imamos. Jei dar yra planuo
jančių dalyvauti šventėje, re
gistruokitės kuo skubiau adresu: 
www.da inusven te .o rg . Nuo 
rugsėjo 30 d. visa šventės infor
macija bus siunčiama tik užsire
gistravusiems chorams. Iki šiol 
į šventę užsiregistravo 48 cho
rai. Atsiliepkite registracijai, 
jei planuojate atsiliepti daina! 

SPALIO 9 D., 12:30 V.P.P. 
Pal. J. Matulaičio misija ruošia 
„Pabendravimo pietus", PLC 
didžiojoje salėje, Lemonte. Kvie
čiame visus lietuvius užsisa
kyti vietas, skambinant Vandai 
Gvildienei, tel. 630-271-9136. 

LR GENERALINIS KONSULATAS 
Čikagoje praneša, kad nuo š.m. 
spalio 3 d., lankytojai LR gene
raliniame konsulate Čikagoje 
bus aptarnaujami: pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais nuo 9 
v.r. iki 12 v.p.p. ir 12:30 v.p.p. 
iki 3 v.p.p. Penktadieniais lan
kytojai generaliniame konsu
late neaptarnaujami. 

SPALIO 9 D. 10:30 VAL. R. TĖVU 
jėzuitų koplyčioje kun. Antanas 
Gražulis, S J, aukos šv. Mišias, 
skirtas Moterų klubo 25-me-
čiui. Po šv. Mišių visi kviečiami 
į Jaunimo centro kavinę 25 m. 
sukakties paminėjimui ir prieš
piečiams. Prašome skambinti 
Albinai Ramanauskienei, tel. 
708-423-4095. 

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS 
Sąjungos Seimas vyks spalio 7, 
8. 9 dienomis Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose 
Čikagoje. Ta pačia proga šešta
dienį, spalio 8 d., 6 v.v. ruošia
ma iškilminga vakarienė „Dir
vos" 90 metu sukakčiai pažy
mėti Tautines Sąjungos nariai 
ir svečiai kviečiami Seime ir 
iškilmingoje vakarienėje gau
siai dalyvauti Del informacijos 
skambinti tel 708-499-2172. 

Prieš keletą dienų Lietuvių 
opera, padedant uoliesiems tal
kininkams, išsiuntinėjo savo 
rėmėjams vajaus laiškus, pri
mindama apie šiais metais vyks
tančią Lietuvių operos 50-ies 
metų auksinę sukaktį. Pasiųs
tame laiške valdybos pirminin
kas Vaclovas Momkųs rašo: 
„Tai ne paprasta, dažniau pa
sitaikanti proga, bet ilgų metų 
ryžto ir sunkaus darbo nepabū
gusių entuziastų išeivijoje at
siektas įvykis, kurį Lietuvių 
opera nori iškilmingai atšvęsti". 

Šiai ypatingai sukakčiai pa
minėti, Lietuvių opera parinko 
kompozitoriaus Vytauto Klovos 
keturių veiksmų operą „Pilė
nai". Šią operą keletą vasarų iš 
eilės Trakų pilyje įspūdingai 
statė operų lankytojams gerai 
pažįstamas režisierius Eligijus 
Domarkas. „Pilėnus" pas mus 
režisuos jis ir šį kartą. Atgi
mimo laikais režisierius E. Do
markas su Lietuvos operos 
žvaigždėmis Irena Milkevičiūte, 
Vitalija Šiškaite, Virgilijum 
Noreika, Arvydu Markausku, 
Vytautu Juozapaičiu, Liudu 
Norvaiša ir Čikagos Lietuvių 
operos choru „Pilėnus" pastatė 
Atgimimo laikais, 1994 metais. 
Pastatymas paliko žiūrovams 
nepamirštamą įspūdį. 

Lietuvių visuomenė jau 
kuris laikas pageidauja Čika
goje išvysti lietuvišką operą, tad, 
meno vadovas Alvydas Vasaitis 

su Lietuvių operos valdyba ir 
parinko tokią operą, kuri, anot 
maestro, bus grynai lietuviška: 
lietuvis kompozitorius, solistai, 
choras, režisierius ir lietuviškas 
patriotinis turinys. Šių metų 
„Pilėnų" premjeroje publiką 
žavės Čikagos apylinkėje gyve
nanti solistė Nida Grigalavi
čiūtė, debiutuos kylanti operos 
žvaigždė Dalia Kužmarskytė ir 
Lietuvos Nacionalinio operos ir 
baleto teatro solistai Vladimi
ras Prudnikovas, Virgilijus No
reika, Vytautas Juozapaitis ir 
Liudas Norvaiša. Keletą vaid
menų atliks mūsų vietiniai so
listai, o publiką vėl žavės maes
tro A. Vasaičio ir jo talkininkų 
chorvedžių Jūratės Grabliaus-
kienės ir Manigirdo Motekaičio 
gerai paruoštas Operos choras, 
sustiprintas svečiais daininin
kais iš Lietuvos. Maestro A. 
Vasaitis ir Operos valdyba deda 
visas pastangas, kad šis sukak
tuvinis spektaklis nuskambėtų 
įspūdingai, didingai, o jubilie
jinė šventė praeitų pakilioje 
dvasioje. Lietuvių operos 50 
metų jubiliejinis renginys — 
komp. V. Klovos „Pilėnų" operos 
premjera įvyks sekmadienį, 
balandžio 30 d. Morton gimna
zijos auditorijoje, 3 vai. p.p., Ci
cero mieste. 

Išsiuntinėtame laiške, kaip 
ir kitais metais, jūs ras i te 
penkis Lietuvių operos vajaus 
laimėjimų bilietėlius po du do-

Nepakeičiamas Lietuvių operos talkininkas Antanas Valavičius. 

VISUS KVIEČIAME 
į Pasaulio lietuvių centro ruošiamą 

metine madų parodą „Rudens simfonija", 
kuri įvyks lapkričio 13 d., 12:30 v.p.p. 

..... 
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Nuotraukoje R 
Baniutės Kroniencs nuotrauka. 

http://www.dainusvente.org


u v i u o p e r o s s u k a r tį 

Uolieji Lietuvių operos talkininkai.Viršuje iš kaires: Viktoras Jautokas. Antanas Valavičius, Jurgis Vidžiūnas. 
Vytautas Prialgauskas, Giedrė Končienė ir Antanas Paužuolis; sėdi iš kairės: Juozas Končius, Stefa 
Prialgauskienė, Vitalius Lekeckas, Viktorija Valavičiene, Aldona Lekeckiene, Juze Ivašauskienė ir Vaclovas 
Momkus. 

Labai užsiėmę laiškų siuntimu. Iš kaires: Vytautas Prialgauskas, Jurgis Vidžiūnas, Giedre Končienė ir Vaclovas 
Momkus. 

lerius už vieną. Jeigu pasitai
kytų per klaidą, kad vietoj 
vienos knygutės, voke rastu
mėte dvi — siuntėjų labai ne
barkite, kai kur knygutės pa
sitaikė sulipusios ir per neap-
sižūrėjimą j voką galėjo patekti 
dvi. Laimingų bilietų traukimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 19 
dieną. Lietuvių operos finan
sinio vajaus pokylyje, Jaunimo 
centre, kuris kaip visuomet bus 
šaunus, su puikia menine pro
grama. Valdyba maloniai kvie
čia jus šią datą skirti Lietuvių 
operai. Taip pat prašo užpildy
tas loterijos šakneles neuždel-
siant grąžinti, gal laimė šiais 

metais aplankys jus. 
Vajaus laiškus valdyba iš

siuntinėjo visiems Lietuvių ope
ros bičiuliams, kurių adresus 
pavyko šiuo metu sukaupti , 
tačiau jei jūsų adreso neturėjo 
ar dėl kitos priežasties išsiųstas 
laiškas jūsų nepasiektų, valdy
ba būtų labai dėkinga, jeigu 
savo auka jūs paremtumėte 
sukaktuvinį Lietuvių operos 
renginį ir auką pasiųstumėte 
šiuo adresu: Lithuanian Opera 
Co., Inc., 3222 West 66th Place, 
Chicago, IL 60629. Aukas gali
ma nurašyti nuo federalinių 
mokesčių. Tax numeris — 36— 
2935678. 

Prie didelio darbo laiškus 
siuntinėjant, padėjo nuolatiniai 
Lietuvių operos ta lk in inkai : 
Vitalius ir Aldona Lekeckai, 
Vytautas ir Stefa Prialgauskai, 
Antanas ir Viktorija Valavičiai. 
Juozas ir Giedrė Končiai. An
tanas Paužuolis, Vaclovas Mom
kus, Viktoras Jautokas , Jurgis 
Vidžiūnas, Juzė Ivašauskienė, 
Juozas ir Milda Marganavičiai. 

Visiems uoliems talkinin
kams, o taip pat dosniems auko
tojams už paramą Lietuvių 
operai, valdyba dar kar tą šir
dingai dėkoja. 

J. Končius 

!• 
'.': 

m 

S 

„Draugo" gegužinė 
ĮVYKS 

spalžo 2 d., sekmadieni. Pradžia 11:30 v.ryto. 
„Draugo" skaitytojų ir visų, apsilankysiančiu 

gegužinėje, laukia nuostabi programa, kurią atliks 
Adomo Daugirdo vadovaujama g rupė „Vėje l is" . 

Vaikams ruošiama daug žaidimų ir konkursų. 
Vyks knygų mugė. 

Šokiams gros A. Barniškio vadovaujama grupė. 
Vyks loterija. 

Gegužinė, kaip visuomet, bus 
tėvų marijonų sodelyje: 

4545 WEST 63RD STREET, CHICAGO IL 60629. 

,,Dr-axxga.s" kviečia 
v i s u s s a v o s k a i t y t o j u s i r r ė m ė j u s 

į k a s m e t i n į „ D r a u g o " p o k y l į , 
kuris Įvyks spalio 16 d., 4 v.p.p. „Paradise" pokylių salėje, 

9220 S. Harlem Ave., Bridgevievv, IL 

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

Bilietus galite įsigyti „Draugo" administracijoje. 
Adresas: 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629, tel. 773-585 9500 


