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Siame 
numeryje^ 
Lietuvos krepš in inka i 
— penktoje vietoje. 
ŠALFASS-gos 
suvažiavimas. CLKL 
pradėjo naują sezoną. 

2 psl. 

Kaltinti daug pas tangų 
nereikia. VDU baigė 
pirmoji Punkso l ie tuviu 
laida. Ne informuoja, o 
hipnotizuoja. 

3 psl. 

Moksleiviu da inų 
šventės a tgars ia i . Kad 
dienos bėgtų 
prasmingai. 

4 psl. 

Šiaurės Amerikos 
lietuvių ir bal t iečių 
plaukimo pi rmenybės . 

5 psl. 

„Televizija — vers las ir 
daugiau nieko". „Karas 
po karo" grįžo i 
Balzeko lietuvių 
kultūros muziejų. 

6 psl. 

Sportas 
* Vilniaus „Lie tuvos te-

lekomo" moterų k r e p š i n i o 
k o m a n d a , p a s i r e n g i m ą n a u 
j a j am sezonui tęsianti treni
ruočių stovykloje Ispanijoje, pa
tyrė antrąjį pralaimėjimą. Lie
tuvos moterų krepšinio lygos 
čempionės antrosiose turnyro 
rungtynėse 66:85 pralaimėjo 
Jekaterinburg UMMC (Rusija) 
komandai. Pirmąsias rungty
nes .Lietuvos telekomas" 61:78 
pralaimėjo Lenkijos čempionei 
„Lotos" komandai. 

* Lietuvos j a u n i ų (iki 20 
metų) regbio r inkt inė Vo
kietijoje laimėjo ir antrąs ias 
Europos čempionato aštuonių 
komandų B grupės tu rnyro 
rungtynes bei pateko į finalą. 
Pirmenybių pusfinalyje Lietu
vos jaunieji regbininkai 41:7 
nugalėjo bendraamžius iš Čeki
jos. 15 taškų nugalėtojams pel
nė Justinas Vasiliauskas, 11 — 
Artūras Šalkauskas, po 5 — 
Rolandas Skablauskas. Just i
nas Aršanskis bei Egidijus Tu
zinas. 

Naujos ios V i l n i a u s 
„Lietuvos ryto" v y r ų krep
šinio komandos a r e n o s ati
darymo proga surengtose kon
trolinėse rungtynėse trečiadie
nį šeimininkai net 37 taškų 
skirtumu — 85:48 — sutriuški
no Lenkijos vicečempione Vloc-
lavek „Anwir komandą. Po 18 
taškų nugalėtojams rungtynė
se, kurias stebėjo 1,500 žiūro
vų, pelnė Andrius Šležas bei 
Harry Mujezinovič. 

Naujausios 
žinios 

i i 

Lietuvos t e i s i n i n k ų 
draugija į genera l in io pro
kuroro postą siūlo Stasį Šed-
barą. 

* Seimas n e s u t i k o spar
tinti nuver tė jus ių i n d ė l i ų 
grąžinimo. 

* Gali būti įves tas priva
lomas mokslas iki pi lname-

V a i i u t u s a n t y k i s 
1 L'SD — 2.861 LT 
1 EUR —3.452 LT 

Rusija stengiasi suklaidinti avarijos tyrėjus i CIJ O s 

Vilnius , rugsėjo 29 d. 
(BNS) — Tarpžinybinei komisi
jai iškilusios problemos, kai Ru
sija pateikė ne sudužusio nai
kintuvo ,,Su-27", o kito lėktuvo 
techninius duomenis, neturėtų 
paveikti avarijos priežasčių ty
rimo. Taip „Žinių radijo" laidoje 
„Pozicija" tvirtino krašto apsau
gos ministras Gediminas Kirki
las. J is šį Rusijos žingsnį pava
dino „smulkiu ir negarbingu pa
žeidimu", kuriuo siekiama su
menkinti tyrimo išvadas ir re
zultatus. 

„Tai nenulems tyrimo. Tai 
negalėtų ypač paveikti 'juodo
sios dėžės' iššifravimo, — kal
bėjo ministras. —Rusijos pusei 
nepatinka faktas, kad mes ty
rimą atliekame nuosekliai, pa
gal įstatymus, stengiamės jo ne
politizuoti. Tikriausiai tai bus 
vienas iš nedaugelio atvejų, kai 
tokia avarija bus ištirta ir pa
skelbti rezultatai. Tai netenkina 
kai kurių Rusijos sluoksnių". 

Pasak G. Kirkilo, bus lau
kiama Rusijos paaiškinimo, ko
dėl jos atstovai, vieninteliai tu

rintys nukritusio naikintuvo 
Juodosios dėžės" analizei bū
tinus techninius duomenis, pa
teikė kito orlaivio duomenis. 

Ministras-suabejojo, ar taip 
elgdamasi Rusija rodo norą kuo 
greičiau baigti avarijos priežas
čių tyrimą. Tuo esą suinteresuo
tas nebent naikintuvo pilotas 
majoras Valerij Trojanov ir į Vil
nių atvykusi jo žmona.. 

G. Kirkilo teigimu, tai, kad 
tyrimas gali būti specialiai vil
kinamas, rodo ir Rusijos delsi
mas pateikti Kaliningrade esan

čių oro erdvės stebėjimo radarų 
parodymus. 

„Šie radarai yra vieni svar
biausių šioje istorijoje, nes iš 
Kaliningrado buvo vadovauja
ma skrydžiui. Jų parodymai gali 
atsakyti į daugelį klausimų. Jei 
yra noras kuo greičiau baigti ty
rimą, kodėl mes šių duomenų 
negauname?", retoriškai klausė 
ministras. 

Jo manymu, tokią Rusijos 
taktiką gali lemti nenoras at
skleisti šioje srityje egzistuojan
čią netvarką. Nukelta į 5 psl. 

Universiados prizininkams — medaliai „Už sporto pergales tr 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(ELTA) — Rugpjūčio mėnesį 
Turkijoje vykusių pasaulinių 
studentų vasaros žaidynių (uni
versiados) pr iz ininkams — 
plaukikui Vytautui Janušaičiui 
ir imtynininkui Mindaugui 
Mizgaičiui trečiadienį įteikti 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento (KKSD) medaliai „Už 
sporto pergales". 

23 metų Kauno technologi
jos universiteto s tudentas V. 
Janušai t i s universiados 200 m 
plaukimo kompleksiniu būdu 
rungtyje iškovojo sidabro me
dalį, o 100 m distanciją nugara 
finale įveikė ketvirtas. 

25 metų Lietuvos kūno 
kultūros akademijos studentas 
M. Mizgaitis graikų-romėnų 
imtynių varžybų svorio katego
rijoje iki 120 kg pelnė bronzos 
medalį. 

V. Janušai t i s sakė. kad jis 
liko patenkintas pasirodymu, 
nors po Nukelta į 5 psl. 

Bėgikes (iš kairės): Jekaterina Šakovjįč, Audr» Dage V-' Ed;ta Lingytė ir Jūratė Kudirkaitė. 
Tomo B a u r o (ELTA! nuotr. 

Lietuvos 
įmonės 

p r i t rūko 
darbuoto jų 

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(BNS) — Metų pradžioje mo
kesčių lygį į pirmą vietą iškėlę 
įmonių vadovai šiandien di
džiausiu skauduliu įvardija 
specialistų stygių, tai darosi ne 
tik plėtros stabdžiu, bet prade
da kenkti gaminių bei paslaugų 
kokybei. 

..Kvalifikuotų darbuotojų 
stygių tiek žemesnėje grandyje, 
tiek vadovaujančiojoje iškelčiau 
į pirmą vietą", dienraščiui 
..Verslo žinios" sakė ..Šiaulių 
vandenų" generalinis direkto
rius Ričardas Volskis. 

„Fermento" generalinio di
rektor iaus Viktoro Bu tkaus 
nuomone, darbininkų t rūku
mas, ypač Vilniuje, verčia ma
nyti, kad metas įmones iškelti 
iš sostinės į kitus regionus. 

„Lietuvos darbo rinka labai 
dinamiška, šalį palieka kvalifi
kuoti specialistai. Galima iš
sakyti ir pretenzijų universite
tams, kad jie susirenka visus 
moksleivius, nepalieka 'žalia
vos' vidurinės grandies specia
l is tams rengti . Tai ak tua lu 
šiandien ir bus aktualu rytoj", 
sakė V. Butkus. 

Bendrovės „Transachema" 
komercijos direktorius Tomas 
Keršys teigė, kad priėmus nau
ją žmogų į darbą ne mažiau 
kaip metus trunka jį paruošti. 

„Todėl kai specialistas pa
sako, kad išeina, mums tai di
delis praradimas. Juolab kad 
pradedi ieškoti, kuo jį pakeisti, 
ir nerandi", sakė T. Keršys. 

Baldų gamybos ir prekybos 
bendrovės „Dalios baldai" di
rektorė Dalia Markevičienė 
prognozuoja, kad ateinančiais 
metais darbo jėgos stygius ne 
tik pristabdys gamybos plėtrą, 
bet ir taps prastesnės prekių 
kokybės priežastimi. 

Polit ikų et ika susidomėjo ir psichiatrai 
Vilnius, rugsėjo 29 d. 

'BNS) — „Ne vienas pacientas, 
konsultuotas reanimacijos sky
riuje po bandymo nusižudyti, 
kaip priežastį, pastūmėjusią to
kiam žingsniui nurodo ir po
litinį šalies veidą bei tendenci
jas. Etikos normų laikymasis 
daro teigiamą įtaką žmonių pro
tui, ir atvirkščiai — etikos nor
mų nepaisymas veda į destruk
ciją", teigia Lietuvos kultūrinės 
psichiatrijos asociacijos prezi
dentė Palmira Rudalevičienė 
savo pranešime, kurį skaitė per 
Seime vykstančią konferenciją 
apie mūsų politikos etiką ir mo
ralę. 

Atsakydama į klausimą, ko
dėl apie politiko etiką prakalbo 
psichiatrai, P. Rudalevičienė tei

gia, jog „politiko etika aptaria
ma paciento iniciatyva psichia
tro kabinete, kasdienio darbo 
metu. kaip veiksnys, tiesiogiai 
paliečiantis paciento (tai yra pi
liečio) psichikos sveikatą". Psi
chiatrės žodžiais, tautos prieky
je esančio asmens elgesys, gyve
nimo būdas bei politinė, tai yra 
darbinė veikla tiesiogiai veikia 
piliečių mąstymą, emocijas, jų 
valią, suteikia arba atima viltį. 

P. Rudalevičienė daro išva
dą, kad „šiuo metu Lietuvos po
litinio gyvenimo dinamika yra 
daugiau vienpusė: liaudis pasi
tarnauja per rinkimus, toliau 
eina didesnis arba mažesnis už-
sikonservavimas". 

Psichologe parlamentarų 
norėtų paklausti, ar jie žodžiu 

„taip" galėtų patvirtinti, kad 
nemeluoja, nevagia, gerbia savo 
artimuosius, nebalsuoja ir ne
balsuos už mirties kultūrą įtvir
tinančius įstatymus. 

Anot psichologės, atsaky
mai į šiuos klausimus rinkė
jams rūpi labiau už politikų mi
lijonus. Specialistė teigia neran
danti atsakymo, kodėl žinias-
klaidoje buvo paskelbti parla
mentarai milijonieriai ir ar rin
kėjai turi ką su tokia informaci
ja veikti. 

„Ar tai reiškia, kad mes tu
rime kartu pasidžiaugti jų tur
tu?", retoriškai klausia psicho
logė. Anot jos. politikams labai 
svarbu vykdyti moralią politiką 
pradedant nuo puikaus savęs 
pažinimo. 

P. Normantas Užupyje kurs Rytų menų muziejų 
Vilnius, rugsėjo 29 d. 

(ELTA) — „Užupio respubli
kos" Malūnų gatvėje fotografas 
ir keliautojas Paulius Norman
tas planuoja įkurti Rytų kul
tūrų muziejų. 

Pasak Vilniaus mero Artū
ro Zuoko. tokiam pasiūlymui 
pritartų ir Vilniaus miesto ta
ryba. 

Sostines Rotušėje pristaty
damas 16 metų keliaujant po 
Rytų kraštus sukauptą meno ir 
religijos dirbinių kolekciją. P. 
Normantas sakė, jog mintis 
kurti muziejų jam kilo prieš po
ra metų, Everesto bazinėje sto
vykloje. 

„Antradieni Vilniaus mies
to savivaldybės kul tūros ir 
sporto taryba labai gerai įverti
no mano projektą ir, manau. 
2009 metais muziejus bus ati
darytas", sakė 6 kelionių foto
grafijų albumus išleidęs keliau
tojas. 

P. Normantas norėtų, kad 
lietuviai kaip galima artimiau 
ir greičiau susipažintų su Rytų 
kultūromis. „Vilniuje atidary
tas Rytų menų muziejus leis ge
riau pažinti ir suprasti Rytų 

Keliautojas ir fotografas Paulius Normantas Vilniaus rotušėje pristatė per 
14 metų sukaupta meno dirbinių kolekciją. Valdo Kopūsto ELTA) nuotr 

pasaulio žmonių religiją, o tuo 
pačiu ir jų mentalitetą, kultūros 
ir verslo pasaulio žmonėms pa
dės pasiruošti bendrauti su Ry
tų kultūros atstovais, o Lietu
vos studentams — pagilinti sa
vo žinias", sakė fotografas. 

Vilniaus rotušėje surengtoje 
parodoje P. Normantas rodė 
apie 50 procentų meno kūrinių, 
kuriuos, pasak jo. ..per 16 metų 

ne taip lengvai sutempė į tėvų 
šalį". Tariau kai kurių ypač 
brangių eksponatų dėl nepa
kankamos apsaugos sakė ne
išdrįsęs eksponuoti. 

Dėl muziejaus kolekcijos 
papildymo keliautojas jau tarė
si su Kauno M. K. Čiurlionio 
muziejum:, kuris savo fonduose 
turi 152 Rytų pasaulio meno 
kurinius Nukelta j 5 psl. 

Naujasis sostinės 
vadovas — Sigita- Mecehca 

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(BNS). Vidaus reikalų minis
tras Gintaras Furmanavičius 
pritarė, kad naujuoju Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos ko
misariato (VPK) viršininku 
taptų 47 metų Sigitas Mecelica. 

Kandidatą į minėtą postą 
ministrui pristatė Lietuvos po
licijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius. 

Darbą naujose pareigose S. 
Mecelica pradeda penktadienį. 

Generalinis komisaras sa
kė, kad S. Mecelica buvo at
rinktas iš šešių kandidatų. Vil
niaus miesto VPK buvo atliktas 
psichologinio mikroklimato ty
rimas, kurio rezultatai parodė, 
kad sėkmingiausiai šiame pos
te dirbtų policijos pareigūnas, 
gerai pažįstantis Vilniaus ap
skrities specifiką. 

„Jei būtume paskyrę žmo
gų iš kito miesto, jam reikėtų 
metų-dvejų, kol perprastų 
miesto problemas", sakė V. Gri
garavičius. 

S. Mecelica vidaus reikalų 
sistemoje pradėjo dirbti prieš 

Bauro (ELTA) nuotr 

15 metų milicininku. J is turi 
teises magistro laipsnį. Prieš 
šešerius metus S. Mecelica pra
dėjo vadovauti Vilniaus miesto 
viešajai policijai. Vilniaus poli
cijos vadovo pareigas S. Mece
lica laikinai ėjo nuo liepos vidu
rio, kai iš šio posto buvo atleis
tas Erikas Kaliačius. 

S. Mecelica yra sakęs, kad, 
jei jis bus paskirtas į minėtas 
pareigas, radikalių permainų 
policijos darbe nesiims. 

„Yra policijos veiklos stra
tegija, kurios reikia laikytis, 
siekti bendrų tikslų ir dirbti 
komandoje", sakė komisaras. 

„LUKoil": derybos su .Jukos 
yra Lietuvos reikalas 

/ / 

Sarato v/Vilnius, rugsėjo 
29 d. (,,Interfax"/BNS) — Ru
sijos naftos susivienijimo „LU
Koil" prezidentas Vagit Alekpe-
rov ketvirtadienį oficialiai pa
reiškė, jog jo vadovaujama ben
drovė su žlungančiu „Jukos" dėl 
pastarajam priklausančio „Ma
žeikių naftos" akcijų paketo pir
kimo nesiderės, nes tai yra Lie
tuvos Vyriausybės reikalas. 

V. Alekperov teigė, jog šią 
savaitę Vilniuje viešėdamas pa
tikino Lietuvos Vyriausybę, kad 
„LUKoil" yra suinteresuotas 
perimti „Mažeikių naftos" kon
trolę ir būtų geriausias Lietuvos 
naftos pramonės komplekso pa
grindinis dalininkas. 

„Dabar mes lauksime, ką 
pasiūlys Lietuva. Tai Lietuvos 
reikalas", pabrėžė „LUKoil" va
dovas. 

Anot V. Alekperov, Lietuvos 
Vyriausybė turėtų pati išspręsti 
„Jukos" tebevaldomo akcijų pa
keto savininko pasikeitimo pro
blemas. 

Spaudos konferencijoje Sa-
ratov mieste a tsakydamas į 
klausimą dėl „LUKoil" galimy
bių suteikti Lietuvos Vyriausy
bei paskolą „Jukos" valdomam 
„Mažeikių naftos" akcijų pake
tui pirkti, V. Alekperov pareiš
kė: „Mes prašymo negavome". 

Lietuvos vyriausybės pa
rengtas įstatymo projektas dėl 
„Mažeikių naftos" akcijų pirki
mo iš „Jukos" Seimui turėjo bū

ti pateiktas ketvirtadienį ryte, 
tačiau Seimo opozicijos reikala
vimu buvo atidėtas, nes parla
mentarai panoro dar kartą iš
girsti premjero argumentus dėl 
šio įstatymo. 

Opozicijos atstovai priminė, 
pavasarį pristatytoje Vyriausy
bės ataskaitoje apie nacionali
nio saugumo padėtį nedvipras
miškai teigiama, kad Kremliui 
lojalios „LUKoil" bendrovės 
atėjimas į Lietuvos naftos su
sivienijimą „Mažeikių nafta" 
yra grėsmę nacionaliniam sau
gumui keliantis faktorius. 

Tuo tarpu premjeras Algir
das Brazauskas pareiškė, kad 
naujasis „Mažeikių naftos" ak
cijų savininkas bus pasirenka
mas atsižvelgiant į tai. ar jis 
priimtinas finansine ir politine 
prasme. 

Anot premjero, „Mažeikių 
naftos" akcijų pirkėjas taip pat 
turės garantuoti stabilų įmonės 
darbą, užmokestį darbuoto
jams, rinkas bei produkcijos 
realizavimą. 

Anksčiau Seime svarstant 
„Mažeikių naftos" akcijų įsigiji
mo įstatymo projektą A. Bra
zauskas pareiškė naftos susi
vienijimo su nacionaliniu sau
gumu jau nebesiejąs. 

Pasak jo, „Mažeikių naftai" 
vargu ar galima pritaikyti tuos 
nacionaliniam saugumui taiko
mus kriterijus, kurie keliami ki
tiems objektams. 

O. Juknevičienė pretenduoja j 
„ M e t u pasiek imo" apdovanojimą 

Vilnius. rugsėjo 29 
d.(ELTA) — įtakingas Europos 
Sąjungos politiką analizuojan
tis žurnalas „Parliament Maga
zine" Lietuvos atstovę Europos 
Parlamente Oną Juknevičienę 
nominavo „Metų pasiekimo" 
kategorijoje. 

Si Darbo partijai atstovau
janti europarlamentarė susilau
kė žurnalo dėmesio, nes paskel
bė drąsią ataskaitą apie ydingą 
parlamento narių išlaidų kom
pensavimo sistemą. Kaip pažy
mi „Parliament Magazine" ap
žvalgininkai, O. Juknevičienė 
yra Parlamento reformos darbo 
grupės, kuri siekia sukurti eu-
roparlamentarų etikos kodeksą, 
apibrėžti jų teises ir atsako
mybę, narė. 

Siekianti žurnalo apdova
nojimo O. Juknevičienė konku

ruoja su vokiete socialdemo
krate Evelyne Gebhardt ir šve
du krikščioniu demokratu An-
ders Wijkman. Pirmoji pasižy
mėjo savo ataskai ta dėl pa
slaugų direktyvos, tuo tarpu an
trasis buvo įvertintas už nuo
seklų darbą kuriant Europos 
vystymo planus, ypač aplinko
saugos srityje. 

Šiais metais „Parliament 
Magazine" išskyrė penkias no
minacijas atskirose srityse (ap
linka, teisingumas ir žmogaus 
teises, jaunimas ir švietimas, 
sveikata) bei bendrąją „Metų 
pasiekimo" nominaciją. 

Pretendentus siūlė ES vei
kiančios nevyriausybinės bei ne 
pelno siekiančios organizacijos. 
Už pasiūlytus pretendentus vi
są rugsėjo mėnesį balsuoja par
lamento nariai. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

Stipruolis Z. Savickas: 
iškovojau titulą, kurio trūko 

\ Vilnių sugrįžo stipruolis Ž. Sa
vickas, Kanadoje iškovojęs pasau
lio čempiono titulą. 

Tomo Cerniševo (ELTA) nuotr. 

Lietuvos stipruolis Žydrū
nas Savickas. Kanadoje pirmą 
kartą iškovojęs pasaulio čem
piono titulą, pasidžiaugė, kad 
šie metai jam buvo patys sėk
mingiausi. 

„Laimėjau visas varžybas 
ir iškovojau titulą, kurio trūko, 
— Vilniaus oro uoste sakė 30-
metis sportininkas. — Ilgas 
sezonas nuvargino, tačiau su
gebėjau išlaikyti gerą sportinę 
formą ir laimėti". 

Z. Savickas prisipažino, 
kad jį Kanadoje slėgė didelė 
psichologinė įtampa, nes iki šiol 
pasaulio pirmenybėse jis tris 
kartus buvo antras. 

Anot Z. Savicko, varžybos 
Kanadoje buvo permainingos 
— j aukščiausias vietas preten
davo maždaug aštuoni galiū
nai. Žydrūnas iš aštuonių rung
čių laimėjo keturias, o trijose 

rungtyse pagerino pasaul io 
rekordus. Dvi dienas vykusiose 
varžybose, kurias stebėjo apie 
5,000 žiūrovų, jis iš viso su
rinko 103 taškus. Pagrindinis 
Ž. Savicko varžovas — nugalė
tojo titulą gynęs ukra in ie t i s 
Vasilij Virastiuk su 96 taškais 
liko antras. Trečiąją vietą užė
mė rusas Michail Kokliajev, su
rinkęs 93.5 taško. 

Žydrūnas džiaugėsi, tapęs 
pirmuoju galiūnu, kur iam pa
vyko laimėti visas aukščiausio 
rango varžybas. Iš Biržų kilęs 
galiūnas šiemet trečius metus 
iš eilės triumfavo prestižiniame 
..Arnold's Strongman" turnyre, 
kurio nugalėtojas la ikomas 
stipriausiu žmogumi pasaulyje, 
laimėjo „IFSA Strongman Su-
per Series" varžybas bei tapo 
Europos čempionu. 

Nepaisant to, Ž. Savickas 
nežada sustoti. „Dabar visas 
tas pergales norisi pakartoti", 
— tvirtino neseniai iš Biržų į 
Vilnių persikėlęs galiūnas. 

Šiemet visas 13 varžybų 
laimėjęs ir aštuonis ka r tus pa
saulio rekordus gerinęs Lietu
vos stipruolis sakė, kad šis 
sezonas jam jau baigėsi, o kitas 
prasidės kitų metų kovo pra
džioje. 

Kitas Lietuvos galiūnas Vi
das Blekaitis pasaulio čempio
nate tarp 16 dalyvių liko sep
tintas (81.5 tšk.). Beje, po trijų 
rungčių jis buvo pirmas. 

ELTA 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„LITUANICA" VEL PRALAIMĖJO 

Praėjusį sekmadienį „Li
tuanicos" futbolininkai „Metro
politan" futbolo pirmenybių ket
virtame rate buvo priversti pa
siduoti lenkų ,,Eagles"". Žai
džiant naujoje „namų" aikštėje 
Lemont Bambrick parke, mū
siškiams trūko žaidybinės ug
nelės, na, ir laimės. Lenkai iš
kovojo 2:1 pergalę ir į namus iš
sivežė 3 taškus. 

Nors pirmieji įvartį pasiekė 
mūsiškiai (Laimonas Bytautas: 
10-oje minutėje iš tolimos bau
dos) ir vedė 1:0, vėliau lenkai 
perėmė iniciatyvą ir pradėjo 
grasinti mūsiškių vartams. Tik 
35-oje minutėje jiems pavyko 

rezultatą išlyginti. 
Dar kartą laimė lenkams 

nusišypsojo tuoj po pertraukos, 
kuomet dėl mūsiškių klaidos 
varžovai dar kartą nuginklavo 
lietuvių vartininką ir padarė 
2:1 savo naudai. O tada lietuvių 
puolimas jau nepajėgė rasti len
kų vartų tinklo, nors porą kartų 
buvo arti tikslo. 

Po sekmadienio rungtynių 
lietuvių komanda nukrito į aš
tuntą vietą. Mūsiškių ligšiolinis 
laimikis — 4 taškai. Lentelės 
uodegėlėje eina „Vikings" — 3 
tšk.. „Legovia" — dar nesugrie
busi nei vieno taško. 

E.Š. 

ŠI SEKMADIENI SU „SCHW ABEN' 
Spalio 2 d. „Lituanica" tu

rės išmėginti savo jėgas su len
telės viršuje stovinčia „Schvva-
ben" vienuolike, su kuria turės 
jau žymiai sunkesnę kovą 
kaip su ankstesniais varžovais. 
Rungtynės vyks „namuose. Le-
tnonte". Pradžia 3 vai. p.p. Re
zervai susitiks 1 vai. p.p. rVic 

praėjusį sekmadienį rezervinė 
„Lituanicos" vienuolike sužaidė 
lygiomis (1:1) su „Eagles" ko
manda. 

Vykstantys į rungtynes, tu
ri iš 127 g. pasukti į vakarus 
ties Smith Rd. ir važiuoti 3/4 
mylios iki 133 gatvės, kur yra 
Bambrick parkas. E.Š. 

LIETUVOS KREPŠININKAI — PENKTIEJI 
Nors Lietuvos krepšinio 

rinktinei, daugiausia sudarytai 
iš antraeilių žaidėjų, niekas ne
pranašavo, kad ji yra pajėgi ap
ginti, prieš dvejus metus Švedi
joje laimėtą čempionų titulą, 
bet po sėkmės grupinėse varžy
bose, kuomet ji iškovojo 3 per
gales iš eilės, daug sirgalių 
pradėjo žadėti mūsiškiams 
medalius. 

Tačiau tos svajonės greitai 
išsisklaidė, kai ketvirtfinalyje 
lietuviai pa tyrė tr iuškinantį 
pralaimėjimą Prancūzijos ko
mandai: pirmajame kėlinyje 
lietuviai įstengė pelnyti tik 16 
taškų, o per visas rungtynes — 
47. Serbijoje ir Juodkalnijoje 
įvykusiame Europos čempiona
te lietuviams prisiėjo pasiten
kinti tik penkta vieta, nors tas 
rezultatas, pagal rinktinės su
dėtį, buvo gan geras. 

Pralaimėję prieš prancū
zus, vėliau lietuviai sugebėjo 
įveikti galingą Rusijos koman
dą (čia reikalą kiek pataisė, 
kad rusų eilėse negalėjo žaisti 
jų geriausias žaidėjas Kiri-
lenko), o paskutiniame susi
tikime dėl 5-os vietos nugalėjo 
ir grupinėse varžybose, taip pat 
be pralaimėjimo ėjusią, Slovė
niją. Lietuva ir Slovėnija tokiu 
būdu užsitikrino kelialapius į 
2006-ųjų metų pasaulio krep
šinio pirmenybes Japonijoje. 
Čia taip pat dalyvaus ir ketu
rios komandos, žaidusios šių 
pirmenybių pusfinaliuose: Vo
kietija, Ispanija, Prancūzija ir 
Graikija. 

Labai įtempti buvo pusfi
nalių susitikimai, kuriuose vo
kiečiai vienu tašku įveikė ispa
nus, o graikai, taip pat vieno 
taško sk i r tumu, pajėgė pra
laužti prancūzų krepšininkus. 
Čempionų titulą netikėtai iško-

Lietuvos krepšinio r i nk t i nė 89:78 nugalėjo Rusijos k o m a n d ą i r p a t e k o į 
pasau l io čempionatą. E P A - E L T A nuot r . 

vojo Graikija, savo sudėtyje ne
turėjusi nei vieno NBA žaidėjo, 
panašiai, kaip ir Lietuvos ko
manda. Ji lengvai įveikė Vokie
tiją 78:62 pasekme, nors ko
mandoje žaidė Dirk Nowitzki. 
J is NBA buvo išrinktas naudin
giausiu čempionato krepšinin
ku, tačiau to nepakako vokie
čiams laimėti. Rungtynėse dėl 
bronzos Prancūzija sumušė is
panus 98:68. Daugiausia (25 
taškus) prancūzams pelnė, irgi 
NBA žvaigždė, Tony Parker. 

Daug krepšinio sirgalių bu
vo atvykę iš Lietuvos. Lietuvių 
pasirodymą šiose pirmenybėse 
jie vertina teigiamai, nes laimė
tos 5 rungtynės iš 6. Kai kurie 
kritikuoja pirmenybių pravedi-
mo sistemą, nes tik vienintelis 
pralaimėjimas ketvirtfinalyje 
atima komandai teisę varžytis 
dėl medalių, kas šį kartą atsi
tiko ir lietuviams. Kritikos susi
laukė ir žymieji lietuviai krep
šininkai, kurie nesiteikė padėti 
Lietuvos rinktinei. Tarp jų buvo 
Žydrūnas Ilgauskas, Šarūnas 
Jasikevičius, Darius Songaila ir 

kiti. Labai t rūko ir šiemet NBA 
lygoje pradėsiančio žaisti Arvy
do Macijausko, kur iam dėl leng
vos traumos jo klubas neleido 
pirmenybėse dalyvauti . 

Treneris An tanas Sireika, 
paklaustas , a r p a t e n k i n t a s 
čempionatu, a tsakė: „Taip, pa
tenkintas. Buvo ir sunkių rung
tynių, o prieš čempionatą ap
skritai buvo daug pesimizmo. 
Nekreipiant dėmesį į ta i , vyrai 
mobilizavosi ir pademonstravo 
puikų krepšinį, kurio net ir man 
buvo sunku t ikėt is . Nesu pe
simistas, tiesiog realiai vertinu 
padėtį ir žinau, kokios varžovės 
laukia. Išvažiuodamas į Euro
pos čempionatą, sak iau , kad 
stengsimės įvykdyti uždavi
nius. Man žmonės sakė, jog ne
pavydi, gailisi. Tačiau teigiau, 
kad stengsimės demonstruot i 
žaidimą, kur i s pal iktų žiūro
vams ir kausimės. kiek galėsi
me. Šie žodžiai puikiai atitiko 
tikrovę. Vyrai kovėsi, išskyrus 
tas vienas rungtynes. . ." 

Paruošė 
E d v a r d a s S u l a i t i s 

GREIT PRASIDĖS NAUJAS 
NBA LYGOS SEZONAS 

Artėja spalio mėnuo, o- kar
tu su juo ateina ir naujas NBA 
profesionalų krepšinio lygos 
sezonas. Kaip skelbiama, spalio 
4 d. jau prasidės klubų treniruo
čių stovyklos, o spalio 10 d. 
įvyks pirmosios priešsezoninės 
rungtynės, kurios tęsis iki to 
mėnesio 28 d. Lapkričio 1 d. bus 
pradėtas pirmenybinis sezonas. 

užtruksiąs iki 2006 m. balan
džio 19 d. 

Lietuviams sporto mėgė
jams šis sezonas bus labai reikš
mingas, nes net 5 mūsų tau
tiečiai žais įvairiuose NBA klu
buose, o vienas (Martynas An
driuškevičius, kuris taip pat 
pasirašė sutartį su Cleveland 
klubu, pirmuosius metus turės 

praleisti naujai įsteigtoje NBA 
klubų „vystymosi" lygoje. Kaip 
žinome, Žydrūnas I lgauskas 
žaidžia Cleveland „Cavaliers" 
komandoje, Ša rūnas Jasikevi
čius — Indiana „Pacers", Arvy
das Macijauskas New Orleans 
„Hornets", Da r iu s Songaila 
Chicago „Bulis" ir Linas Kleiza 
Denver „Nuggets". E. Š. 

ČLKL PRADĖJO III S E Z O N Ą 
Paskutinį rugsėjo mėn. šeš

tadienį Lemont Park District 
pastate Čikagos Lietuvių krep
šinio lyga pradėjo naują — tre
čiąjį sezoną. Vyko atidarymo iš
kilmės, komandų paradas, buvo 
sužaistos trejos vyrų ir vienos 
moterų rungtynės. 

Atidarymo metu kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius JAV ir 
Meksikai Vygaudas Ušackas 
(jis vėliau žaidė „Aukštaitijos" 
veteranų komandoje). Sveiki
nimo kalbas pasakė ČLKL 
pagrindinio rėmėjo „Tauro 
Mortgage" bendrovės vadovas 
Giedrius Memenąs ir prizo 
steigėjo „Amerikos lietuvio" 
atstovė Giedrė Eląkšytė. 

Susi r inkusius pasveikino 
lygos direktorius Aurimas Ma
tulevičius. J is pasidžiaugė, kad 

šią, vienintelę užsienyje, lietu
vių krepšinio lygą papildė nau
jos komandos ir šiemet vyrų 
grupėje dalyvauja 12, o vete
ranų (vyresnių kaip 35 m. am
žiaus) — 6 komandos. Jų visų 
žaidėjai išsirikiavo prieš gausų 
žiūrovų būrį. 

Buvo pagiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai, jaunieji „Lituani
cos" krepšininkai pademonstra
vo savo sugebėjimus su kamuo
liais. 

Pradžioje krepšinio aikštėje 
pasirodė veteranų (arba sen
jorų) komandos. Laimėjimą 
prieš „Lituanicos" komandą už
tikrintai pelnė aukštaičiai, įvei
kę savo varžovus 55:37. „Aukš
taitija", kaip minėta, savo gre
tose turėjo ir amb. V. Ušacką, 
kuris prie pergalės prisidėjo 

dviem t a ška i s . J i s , ka ip ir 
anksčiau, šį sezoną prižadėjo, 
kai tik leis laikas, aktyviai daly
vauti savo komandos rungty
nėse. 

Vyrų sus i t ik imuose „Aly
tus" įveikė Panevėžio „Kalnapi
lį" 66:31, „Li tuanica" parodė 
savo pranašumą prieš „Aukš
taitiją" — 59:52. o naujokai, 
Kauno „Kaunas" nugalėjo kitą 
naujokų komandą — Vilniaus 
„Sostinę" 55:44. 

ČLKL varžybos vyks kiek
vieno šeštadienio popietę. Spa
lio 1 d. programa bus pradėta 3 
vai. p.p. dvejomis ve te ranų 
rungtynėmis. 5:20 vai. p.p. savo 
susitikimus pradės vyrai, kurie 
žais 4 rungtynes. 

E d v a r d a s S u l a i t i s 

Krepšininkai liko be trenerio 
Naujojo krepšinio sezono 

išvakarėse Lietuvos krepšinio 
lygos vicečempione ir ULEB 
taurės laimėtoja Vilniaus „Lie
tuvos ryto" komanda liko be 
trenerio slovėno Tom Mahorič 

,,Su 'Lietuvos rytu' pradėtą 
pasirengimą Eurolygai T M.i 
horič teko nutraukti del svei
katos problemų", — rašoma to 
paties pavadinimo dienraštyje. 
Pasak dienraščio, rugpjūčio 20 

d. Slovėnijos sostinėje Liub-
lianoje per vakarinę treniruotę 
T. Mahorič apie savo sprendimą 
pranešė komandai. Treneris at
sisveikindamas palinkėjo krep
šininkams sėkmės. 

Visą praėjusį sezoną skun
dęsis nugaros skausmais 40-
metis T. Mahorič sulaukė griež
tos gydytojų rekomendacijos. 
J is nutarė pasitraukti iš „Lie
tuvos ryto" ir išsigydyti nugarą. 

Juolab — prieš akis sudėtingas 
sezonas Eurolygoje, kur gali 
lemti net menkiausia smulkme
na. 

„Tai — išskirtinė situacija. 
Prarasti komandos vedlį prieš 
pat sezoną yra skaudus smūgis 
mūsų komandai. Tačiau šie me
tai bus labai svarbus, nes žaisi-
me Eurolygoje. Todėl sužinoję 
apie trenerio sprendimą nega
lėjome rizikuoti ir nedelsdami 

pradėjome derybas su kitais 
treneriais", — sakė Vilniaus 
klubo vadovas Jonas Vai
nauskas. 

T. Mahorič taip pat neslėpė 
apgailestavimo, kad yra pri
verstas nutraukti darbą. „Man 
gaila palikti Vilnių, puikius 
žaidėjus ir komandą, nuos
tabius sirgalius. Tačiau norė
damas tęsti karjerą turiu išsigy
dyti įsisenėjusią negalią. Ti

kėjausi, kad viskas susitvarkys, 
bet skausmas — didelis, o 
operacija sezono viduryje pa
kenktų ir mano karjerai. ir 
komandos rezul ta tams, — kal
bėjo T. Mahorič. Slovėnijos 
krepšinio special is tas darbą 
„Lietuvos ryte" pradėjo sausio 
pabaigoje, vyriausiojo trenerio 
poste pake i tęs 56-erių metų 
serbą Vlade Djurovič. 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHiRURGUA 
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 pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuvėms sû /arkys caras -ž pnoraną kaina 
Šusterimu kabet! angliška: arta SetuvSkai 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS VPRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pam Institute 

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

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

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

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

EDMUNDAS V12NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga1 susitarimą 

ŠALFASS p r a n e š a J 
SALFASS-gos suvažiavimas 
Metinis visuotinis 2005 me

tų Šiaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos 'ŠALFASS) suvažiavi
mas įvyks 2005 m. lapkričio 19 
d., šeštadienį, Cleveland Lietu
vių namuose, 877 East 185th 
St., Cleveland, Ohio. Telefonas 
216-531-2131. 

Suvažiavimo pradžia — 11 
vai. ryto. 

Pagal ŠALFASS-gos statu
tą, suvažiavime sprendžiamuo
ju balsu dalyvauja ŠALFASS-je 
registruotų sporto klubų rink
tieji atstovai, sporto klubų pir
min inka i ar jų įgaliotiniai, 
ŠALFASS-gos rinktieji bei skir
tieji pareigūnai ir ŠALFASS-
gos garbes nariai. 

Patariamuoju balsu kviečia
mi dalyvauti sporto darbuotojai, 
fizinio auklėjimo mokytojai, 
sporto veteranai, lietuviškų or
ganizacijų, ypatingai jaunimo 

spaudos atstovai ir visi lietuvių 
sportiniu judėjimu besidomin
tieji asmenys. 

Išsamios informacijos pra
nešamos sporto klubams ir 
ŠALFASS-gos pareigūnams. 
Organizacijos ir asmenys, no
rintieji gauti smulkesnių infor
macijų ar pateikti pasiūlymų, 
prašomi kreiptis į ŠALFASS-
gos Centro valdybos pirmininką 
K a z i m i e r ą D e k s n į , 1257 
Royal Dr., Burlington, ON L7P 
2G2. Canada; tel. ir faksas 
905-322-6006; EI. paštas: 

kdeksnys@cogeco.ca arba 
į gen. sekretorių Algirdą Biels-
kų, 34251 Ridge Rd.. Apt. 408, 
Willoughby. OH 44094-2969. 
tel. 440-833-0545; faksas 
216-481-6064; EI. paštas: 

Vyts@VPacct.com 

ŠALFASS-gos cen t ro 
valdvba 

I į e t u v i u fondo goMo t u r n v r o . v v k u s i o rugsėjo i H d. Mjjio I i e p o n i o 
g o l f o l a u k u o s e vs ' r i aus ias o r g a n i z a t o r i u s \ \ t a s V a i t k u s l u r n v r a s 
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Santaros-Šviesos savaitgalyje, 
vykusiame š.m. rugsėjo pra
džioje Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. Ii kairės: Rimas 
Dirvonis, Marytė Černiūtė, dr. 
Julius Šmulkštys, dr. Romual
das Kašubą, Danutė Dirvonie-
nė, Nijolė Kaiubienė. 
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Indrės Tijunėlienės nuotrauka. 

DANUTE BINDOKIENE 

NE INFORMUOJA, O HIPNOTIZUOJA! 
ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

IUOZAS GREVELDA 

Naujasis politikos sezonas 
žadėjo būti daug žadančiu. Ką 
gi, taip ir atsitiko, kad nors vie
nas pažadas (ar įsipareigojimas) 
Lietuvos politikoje taip greitai 
tapo kūnu. Štai, liberalcentris-
tas Gintaras Šileikis, Seimo 
laikinosios komisijos korupcijai 
Vilniaus savivaldybėje ištirti 
narys, išklausęs Specialiųjų 
tyrimų tarnybos vadovo ir kitų 
tyrimą vykdančių tarnybos dar
buotojų informaciją komisijos 
nariams bei išgirdęs, jog Gene
ralinė prokuratūra sutiko pa
skelbti šioje byloje ikiteisminio 
tyrimo metu sukauptą medžia
gą, pareiškė, jog specialiųjų 
tyrimų tarnybos darbuotojai 
Seimo narius užhipnotizavo ir 
tokiu būdu juos nuteikė ne
palankiai Vilniaus mero asmens 
atžvilgiu. 

Kad jau vožė, tai vožė Lie
tuvos Respublikos Seimo narys 
- kaip sakoma, tiesiai į tar-
puragį. Ką gi, sutikime, jog taip 
ir reikia, kad visokie landūnai ir 
šniukštinėtojai prie labiausiai 
godotino asmens visame Vil
niuje pernelyg arti nesiartintų 
ir evantualių aferų ir visokių 
ten korupcijų tyrinėti nedrįstų! 
Kas gi būtų, paklauskime ir mes 
savęs, jeigu paskui kiekvieną 
aukštą poną - ar tai merą, ar tai 
premjerą - sekliai slankioti pra
dėtų ir jam gyvenimą nuodytų'0 

Tad ir atsakykime sau 
sąžiningai - kas gi tada būtų? 

O būtų taip, gerbiamas 
skaitytojau, bendrapilieti ir 
mokesčių mokėtojau, kad sug
riūtų per ištisus penkiolika 
laisvės ir nepriklausomybės me
tų taip kruopščiai puoselėta, po 
šapelį, po trupinėlį rinkta ir 
praktikon įdiegta rinkimų į 
Seimą, savivaldybes ir į prezi
dentus sistema. Argi negerai 
dabar, kai valstybė parlamen

tinėms partijoms duoda t ik var
ganą išmaldą, kurios vos ne vos 
pakanka kasmetinėms vasaros 
stovykloms su rėmėjais su
ruošti, su jais tokį gražų, žmo
nišką ir brolišką principą „Ran
ka ranką mazgoja" kuo gražiau
siai apsvarstyti ir visiems pri
imtiną verslo planą garbingai 
sudaryti? Juk iš kur gi tu, parti
jų vade, vargše politinių dir
vonų pirmapradi artojau, dar
bščioji bitele, kyšius, saldžius 
kaip medų, po mažytį lašelį 
visuotiniam gėriui kur t i bei 
kaupti ir į partijų avilius bei 
savo perams maitinti surenkan-
ti. tų pinigėlių gautum? O 
sukaupęs ir naudodamas tuos 
pinigėlius, kurdamas ir kaup
damas tą visuotinį gėrį dar turi 
ramybę praradęs kiekvieną 
minutę pro petį žvalgytis - ar 
neseka, ar nesiveja. ar nesiklau
so, ar nerenka ir nekaupia ko
kių nemalonių kompromituo
jančių įkalčių ikiteisminiam 
tyrimui, ar nesitaiko nelabieji 
Temidės sargai (kad ja i tas 
svarstykles ir kalaviją vagys 
nujotų!) tavęs cypėn pasodinti! 

Kokią gi kietą širdį reikia 
turėti, kad išdrįstum visų ger
biamam žmogui mesti įtarimą, 
neva tai jis tasai paslaptingas 
Abonentas esąs! Kaip žemai 
reikia pulti, kad nemandagiai 
išsižiotum skleisdamas gandus, 
neva premjeras su ESBW kon
cerno prezidentu Pet r iku ša-
karmakerį šmugeliavo! Nejaugi 
nei nekaltumo sąvoka, nei se
naties terminai Lietuvoje nebe
egzistuoja? O gal Lietuva per 
penkiolika nepriklausomo ir 
laisvo gyvenimo metų jau po
licine ir totalitarine valstybe 
pasidarė, kad savo pačius ger-
biamiausius piliečius - merą ir 
premjerą. - taip grubiai ir ne
taktiškai užsipuola? Nei gėdos, 
nei sąžines, pasakysime drąsiai, 
tokie pareigūnai taigi neturi! 

Juk galėtų kaip visi žmonės, 
kaip artimą mylintys, kaip var
nai varnams akies nekertantvs 

nors truputėlį (nors vieną 
trumpą akimirksnėlį!) ramiai 
pamąstyti - ir kam gi nepa
sitaiko! Na, nudanginio vieną 
kitą milijoną, tai didelio čia 
daikto! Juk ne sau stengėsi, o 
bendram labui, visų gerovei, 
laimei ir gražiam, šviesiam ry
tojui. Na, paliko ir sau vieną, 
kitą trupinėlį, į šiltus kraštus su 
šeima ar meiluže nuvažiuoti, 
negi yra čia ko pavydėti? Galų 
gale, galėtų kaip žmonės pa
laukti, kol pasibaigs kadencija, 
o jau tada - čiupkit, griebkit, 
nelabieji, kaip velnias dūšelę, 
jau privatų asmenį, valstybei 
gėdos nedarykit. įvaizdžio ne
gadinkit! 

Argi Tamstoms, progai pa
sitaikius, lengva būtų duodan
čią ranką atstumti ir kvailu 
puritonu pasirodyti, kad paskui 
iš jūsų visas svietas juoktųsi? 
Argi Tamstų negraužtų visą 
gyvenimą sąžinė, žmona ir uoš
vė, jeigu atstumtumete bilietus 
visai šeimai, sakykim. į Egiptą, 
Dalasą. Havajus ar kokį kitokį 
gražų pasaulio kampelį su tokiu 
dailučiu kišeninėms išlaidoms 
dolerių pluošteliu? Eikit, jau 
eikit, tik nepradėkit čia dabar 
pasakoti, kad kur nors pasauly
je yra valdininkų, ministrų, 
merų ir premjerų, kurie sugeba 
tokioms vilionėms atsispirti! 
Taigi rašo ir nepaliauja laik
raščiai vos ne kasmet, kad net 
Amerikoje pareigūnus už kyšius 
į kalėjimą sodina. Na. ir kas? 
Pas mus juk ne Amerika, tai ir 
nesodina. Jeigu visus duodan
čius ir imančius susodintų, tai 
kas tada miestams, rajonams ir 
valstybei vadovautų, kas gi tada 
ekonomikos augimo tempus 
augintų? Pirmiau gerai pagal
voti reikia, paskui jau pirštu 
rodyti - Abonentas, Abonen
tas... 

Vargšas tas mūsų meras. 
Vos tik premjeras vargais 
negalais atsikratė to nelemto 
Agurkų karaliaus, kaip patai
kūnų gauja Seime vargšą, kaip 

medžioklinių šunų ruja, komisi
ją surinkus, persekioti pradėjo. 
Ir neaišku, kaip jam pasiseks 
sveiką kailį išnešti. O juk prem
jero taip pat gaila. Nespėjo dar 
senas tr iukšmas dėl Petriko iš
blėsti, kai labai nemalonų są
mokslą dėl mero. lyg dėl antrojo 
Petriko, kažkokios nežinomos 
nelemtos jėgos kurstyti pradėjo. 
Oi, be reikalo premjeras išsi
tarė, jog jis nemato jokios grės
mės iš Rusijos pusės! Ak, kaip 
dar jam reikės nukentėti dėl 
savo geros širdies ir patiklumo! 
Kai gerai pajudini smegenų 
vingius, tai iš tikrųjų pamatai , 
jog mūsų valstybes saugumui, 
stabilumui ir ramumui ateina 
galas, o iki kitų Seimo rinkimų 
dar taip toli... O mero koman
doje, lyg tyčia, primityvių suk
čių prisirinkę. Ir kam jam rei
kėjo protingesnius iš partijos 
lauk vyti? Negi jam liks ištikimi 
tie keli konservatoriai savi
valdybėje? Kur jau ten. kai 
pradės svilti padai ir j iems, 
patys pirmieji merą išduos! Kas 
patikės tais kliedesiais apie hip
nozę - prokurorai ar teisėjai? 
Nebūkim naivus, visa viltis pa
tikima sąjunga su verslo part
neriais. Jeigu meras premjero, o 
premjeras mero nelaimėje nepa
liks, dar bus galima išsaugoti 
mūsų valstybės ir saugumą, ir 
stabilumą, ir ramumą. 

Sunkūs laikai mūsų Lietu
vai ateina. Kai nei savais, nei 
svetimais negali pasikl iauti , 
visada kailis svilti pradeda. 
Tada tik viena viltis - elgtis kuo 
drąsiau, kautis kuo žiauriau. 
Gal ir be reikalo meras to .žioplio 
savo laiku Nerimi pilvu aukštyn 
posroviui nenuplukdė, - visi 
dabar jo bijotu ir niekas įkalčių 
rinkti nedrįstų ir pokalbių ne
siklausytų. Al Kaponės visi bijo
jo, bet vis tiek ilgainiui įsidrąsi
no ir pasodino. O meras juk ne 
mafijozis, bet padorus žmogus. 
O jeigu viršininko nebijo, gero 
nelauk, tvarkos mūsų valstybė
je nebus. O taip jos norėtųsi... 

V D U BAIGĖ PIRMOJI PUNSKO LIETUVIŲ LAIDA 
Šiemet Vytauto Didžiojo universitetą baigė pirmieji čia studij 

Remigijus ir Aldona Gaškos, nuo 2001 metu visapusiškai 
ave Lenkijos lietuviai. Prie to daugiausia prisidėjo JAV lietuviai 
remiantys VDU besimokančius Punkso krašto jaunuolius. 

NERIIUS BUDRYS 

2001 metais Vytauto Didžio
jo universitetas, dr. Aldona 
Gaškienė ir dr. Remigijus Gaš
ka, Punsko Kovo 11-osios licė
jus bei Pasaulio lietuvių ben
druomenės atstovybė Lietuvoje 
pasirašė susitarimą dėl Punsko 
lietuvių studijų VDU. 

Iki 2004 metų universitetas 
ne bendrojo konkurso tvarka 
kasmet įsipareigojo priimti po 
šešis lietuvių kilmės Punsko 
Kovo 11-osios licėjaus abitu
rientus. J iems VDU suteikė 
puikias sąlygas studijuoti: pun
skiečiams nemokamai suteikia
mas bendrabutis, išpildę uni
versiteto nustatytus pažangumo 
reikalavimus, jie atleidžiami 
nuo studijų mokesčio. Juos ne
mokamai konsultuoja korepeti-
toriai, kurie padeda Lenkijoje 
vidurinę mokyklą baigusiems 

lietuviams pasiekti Lietuvos 
abiturientų lygį. 

Suteikti tokias sąlygas už 
Lietuvos ribų gyvenantiems 
tautiečiams butų neįmanoma, 
jei ne svari Aldonos ir Remi
gijaus Gaškų parama. Kiekvie
nas universitete studijuojantis 
ir tam tikrus pažangumo rei
kalavimus atitinkantis Kovo 11-
osios licėjaus abiturientas kas
met 10 mėnesių gauna 500 litų 
mėnesines stipendijas. 

Šiemet VDU bakalauro stu
dijas baigė pirmieji penki pagal 
šį susitarimą priimti Punsko 
lietuviai. Nepaisant to, kad vi
durinį išsilavinimą jie įgijo ne 
Lietuvoje, daugelis jų mokosi 
labai gerai. Puikių rezultatų 
pasiekė Politikos mokslų ir dip
lomatijos instituto studentė Ali
cija Grigutytė, kurios ketverių 
metų pažymių vidurkis yra 9.45 
balų. 

„Jie yra labai malonūs, dar
bštūs pavyzdingi jaunuoliai . 
Per ketverius metus neturėjome 
su jais jokių didesnių rūpesčių. 
O su R. ir A. Gaškomis juos sie
ja labai šilti santykiai. Kasmet 
rugsėjo mėnesį rengiame stu
dentų ir jų rėmėjų susitikimus, 
kur jie visi labai nuoširdžiai 
bendrauja. R. ir A. Gaškos nuo
lat rūpinasi kaip sekasi jų re
miamiems studentams. Kiek ži
nau studentai su jais bendrauja 
ir elektroniniu paštu", — pasa
koja VDU Akademinių reikalų 
tarnybos direktorė ir mūsų uni
versitete studijuojančių Punsko 
lietuvių kuratorė Silva But
kienė. 

Šiuo metu universitete mo
kosi 2 Punsko krašto jaunuoliai. 
Jie nepaprastai dėkingi Aldonai 
ir Remigijui Gaškoms už para
mą ir nuoširdų rūpinimąsi jais. 
..Kažin ar būčiau galėjusi mo

kytis Lietuvoje, jei ne Gaškų 
skirta stipendija. Džiaugiuosi, 
kad galiu studijuoti VDU, kur 
mumis taip nuoširdžiai rūpi
nasi", — sakė Anglų filologijos 
trečio kurso s tudentė Alicija 
Grigutytė. 

Punskiečiai džiaugiasi pa
sirinkę studijas VDU. ,.Kurso 
draugai buvo nustebę, kad mes 
iš Lenkijos, o kalbame lietu
viškai, tačiau jie mus labai šil
tai priėmė ir mes netmkome 
susidraugauti . Labai smagu, 
kad bendrabutyje galime gyven
ti su savo kraštiečiais. Kaunas 
mums patinka, o ir gimtinės 
nespejam labai išsiilgti — auto
mobiliu iki namų galime per 
valandą nuvažiuoti". — pasako
ja Alicija ir Jonas Kliučinykas. 
PMDI trečio kurso studentas. 

„ U n i v e r s i t a s Vy tau t i 
Magni" . 
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Kaltinti daug pastangų nereikia 

Dar nenuslūgo „Katrinos" vandenys, dar 
nenuvaiyt i ,,Ritos" palikti griuvėsiai, 
dar daug nukentėjusių neturi pastogės, 

maisto, vandens ir elektros, bet Vašingtone, 
vešliau, kaip pelėsiai New Orleans mieste, plin
ta kalt inimų kul tas . Pakanka tų kaltinimų ir 
valstybės prezidentui, ir jo įsteigtiems departa
mentams kovoti būtent su tokiomis situaci
jomis, kaip gamtos stichinės nelaimės (taip pat 
su teroristiniais išpuoliais, kurių, ačiū Dievui, 
jau ketveri metai Amerikai neteko patirti). 

Kad F.E.M.A., Louisianos gubernatorė ir 
Nevv Orleans miesto meras (o ką bekalbėti apie 
to didmiesčio policiją — nenuostabu, kad jos 
viršininkas atsistatydino) padarė daug klaidų, 
abejoti netenka. Visgi uraganai taip staiga ne
atsiranda. Apie ,.Katrinos" pavojų sinoptikai 
skardeno ištisas dienas, o Nevv Orleans savival
dybė, pasi t ikėdama užtvankomis, kurių veiks
mingumu Amerikos ,,Corps of Engineers" se
niai abejojo, nesiskubino evakuoti miesto gy
ventojų. Sprendimas pasinaudoti sporto sta
dionu, kaip pačia saugiausia vieta, taip pat 
buvo visiškai nelogiškas. Pirmieji uragano 
viesulai nuplėšė šios „tvirtovės" stogą, o pasta
to viduje, su t r ikus elektrai, žmonės liko be vėsi
nimo, vandens, maisto, sanitarinių priemonių ir 
apsaugos. Kai visas pasaulis mato galingosios, 
turtingosios Amerikos gyventojus gatvėse mirš
t an t nuo karščio, vaistų ar priežiūros stokos, o 
jų lavonai tik pas tumiami į šalį, šios valstybės 
gražų įvaizdį, kurį ji taip stengiasi puoselėti, 
nusineša „šuo an t uodegos". 

Argi reikia stebėtis, kad šios šalies priešai 
savo propagandinę mašiną varo visu greičiu ir 
nesitveria džiaugsmu, matydami uraganų pa
darytą žalą bei ki tas nesėkmes? Gerai dar, kad 
nesusigundė pasinaudoti suirute ir visuotiniu 
dėmesiu, nukre ip tu į Meksikos įlankos pa
krantes, ir neatliko savo pragaištingų darbų. 
Antra vertus, kam eikvoti žmones ir išteklius, 
kai gamtos siautuliai pranoko bet kokius tero

ristinius išpuolius... 
Vašingtonas, užuot kūręs komisijas ieškoti 

kaltininkų, kurie kažko nepadarė ar padarė, 
kai reikėjo skubiai gelbėti nukentėjusius, tu
rėtų kuo greičiausiai imtis atsakomybės, kad 
pagaliau Amerikos gyventojai pasijustų sauges
ni. Nepaisant išleistų milijardų dolerių ir ke
liskart pagausėjusios biurokratijos, šiandien 
akivaizdžiai matome, kad nei tos apsaugos, nei 
pagalbos iš esmės dar nėra. Žinoma, toks gyven
tojų nepasitenkinimas išgąsdino ir prezidentą, 
ir visą Respublikonų partiją. Ko gero „Katrina" 
ir „Rita" griuvėsiais užvertė bet kokias respub
likonų viltis artimiausiuose rinkimuose dar 
kartą patekti į Baltuosius rūmus ar turėti dau
gumą Vašingtone. Vargiai tą padėtį pataisys 
dažni prez. Bush skrydžiai į nelaimės vietas: 
tiems žmonėms reikia ne prezidento rankos pa
spaudimo, o konkrečių darbų. 

Visgi ir krašto gyventojai galėtų pasimokyti 
iš evakuacijos fiasko. Kai žmones be jokio pa
siruošimo įšoka į savo mašiną, kurios benzino 
gal pakaktų nuvažiuoti iki gatvės kampo, kai 
namie palieka svarbiausius dokumentus, pini
gus, vaistus, be kurių negali išbūti nei vienos 
paros; kai nepasirūpina su savimi pasiimti 
kelių butelių vandens, kiek maisto sau, ypač 
mažiems vaikams; kai neturi atsarginių rūbų ir 
kitų būtiniausių reikmenų, visa tai prisideda 
prie jų vargų. Čia nekalbame apie neturinčius 
susisiekimo priemonių, arba kuriuos audra už
klupo netikėtai. Bet ir vėl — apie pavojų juk bu
vo iš anksto daug kartų pranešta. Problema, 
atrodo, yra tai, kad niekas netikėjo nelaimės 
galimumu, o kai prispyrė bėda, išskubėjo, viską 
palikę. 

Tai pamoka mums visiems, nes nežinome, 
kada gali užklupti tokia ar kitokia nelaimė. 
Nors nemalonu apie tai galvoti, negi įkišime 
„galvą į smėlį"? Svarbu iš anksto bent kiek 
pasiruošti — atsarga gėdos dar niekam nepa
darė... 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 
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Apsigyvenome didžiuliame. Stalin statytame, 
dangoraižyje — „Ukraina" viešbutyje, dešiniame 
Maskvos upės, Volgos 502 km ilgumo intako, 
krante prie pat Novoarbatskij tilto, kur sueina 
Kutuzov ir Kal inin prospektai . Pas ta ras i s , 
perkrikštytas į Novyj Arbat, veda tiesiai į tolokai 
esantį Kremlių. Kad pamatytume miesto įdo
mybes, iš viešbučio reikia eiti apie 15 minučių iki 
artimiausios Metro, požeminio traukinio, stoties. 
Laimei, pro pa t viešbutį ėjo ir autobusai. Pirmą 
kartą įlipus į požeminio traukinio vagoną, pa
mačiau iškabą: „Atiduokite savo vietą seniams, 
arba žmonėms, keliaujantiems su vaikais". Vos 
spėjau žmonai tai išversti lietuviškai, kai atsikėlė 
viena jaunuolė ir mandagiai pasiūlė man savo 
vietą! Ką darysi, atsisėdau. 

Nors dar nebuvom užmiršę 2002 m. įvykdytų 
teroro veiksmų Maskvoje, pareikalavusių kelių 
šimtų aukų. požeminiais traukiniais važinėjome 
nemažai ir Sankt Peterburg, ir Maskvoje, ir net 
Kijeve. Bet tik Sank Peterburg metro dizaineriai 
sukombinavo tokią pertvarą nuo traukinio: stovi 
ir lauki traukinio, bet bėgių nematai, nes tave 
nuo jų skiria siena, kuri prasidaro, kai t raukinys 
sustoja ir atsidaro jo vagonų durys' Labai saugu. 
Iš gatvės nusileidžiama į traukinius labai greitai 
judančiais ir nepapras ta i giliais, laiptais. Sako, 
kai Stalin juos s ta tė maždaug 1935 metais, jis jau 
tada planavo ka ro atveju juos naudoti kaip 
priešlėktuvinės apsaugos rūsius. Karui prasi
dėjus, taip ir buvo. Maskvos metro stotys — tai 
tikri meno muziejai, pilni skulptūrų, paveikslų, 
freskų ir pan. Ypač įspūdinga ..Komsomolskaja" 
stotis ir šiandien nepakeitusi savo vardo. 

Viešbučio informacijos lankstinukas rodė. 
kad viešbutyje yra net šeši įvairios virtuvės 
restoranai, bet kai kuriomis valandomis neras-
davom nei vieno atidaryto. O jų reikėjo, nes geros 
dienos laive pasibaigė, kur mus puikiai maitinda
vo tris kar tus per dieną. Maskvoje tik pusryčiai 
buvo įskaityti, o pietumis ir vakariene turėjom 
patys rūpintis. Priešais viešbutį stovi didingas 
žymiausio Ukrainos poeto Taras Ševčenko pa
minklas Pats poetas, paprasto batsiuvio sūnus, 
nežiūri į viešbutį, jo žvilgsnis krenta pietų pusėn. 
Ukrainos žemės link. Mums tvirtino, kad, kai 
prieš kelis mėnesius Putin švente 60-ies metų 
nuo karo pabaigos minėjimą, prez. Bush buvo 
apgyvendintas Kremliuje, tuo tarpu kai Jelcin, 
Gorbačiov ir kiti pasirinko „Ukraina" viešbutį 

Viena v a k a r ą a t radome restoraną, kuris 
atrodė ir padorus, ir su tam tikra elegancija. Bet. 
kai pamatėme, kad jo „Džaz bar" blynai su ikrais 

buvo paženklinti 800 rublių (maždaug 29 dole
riai) kaina, išėjome, išgėrę tik po vieną stiklą vy
no. Parduotuvėse galima gauti 100 gramų raudo
nųjų ikrų už 5 dol.. o juodųjų — reikia pakloti net 
ir 40 ar 50 dol. Bet mes juk ne Menšikovai, nors 
panašaus nepretenzingo kilimo. Išėjome į neto
limą krautuvę ir už 10 dol. pavakarieniavome ant 
parko suoliuko, kaip kadaise vakarieniaudavome 
Paryžiuje — su sausais sumuštiniais ir vyno bu
teliu. Ką padarysi, kad toloka, bet už tai tiesiai iš 
viešbučio lango matome tą istorinę aikštę, kur, 
galima sakykti. sužlugo visa sovietų imperija. 
Toje aikštėje, prie vadinamųjų Maskvos „Baltųjų 
rūmų", arba Rusijos vyriausybės pastato, Boris 
Jelcin 'išrinktas 1991.06.12). naujasis Rusijos 
prezidentas, tų pačių metų rugsėjo pabaigoje, 
užšokęs ant tanko, taip sujudino maskviečius, 
kad atkakliųjų komunistų rengiamas pučas prieš 
Gorbačiov, visos Sovietų Sąjungos vadą. supliuš
ko. Susitaręs su Ukrainos Leonid Kravčuk ir 
Baltarusijos Šuškevič, Jelcin paskelbė sudarąs 12 
buvusių respublikų sąjungą, pavadinęs ją dirb
tiniu, beveik, beprasmiu. Nepriklausomų valsty
bių sandraugos vardu. Praktiškai, Rusijos Res
publika tapo Rusijos federacija, o Gorbačiov 
gruodžio 25 d. atsistatydino, ir Sovietų Sąjunga 
nustojo egzistavus. Bus d a u g i a u . 

w CW-V% 

• 

I 

Kremlius — Išganytojo (Spasskaja) bokštas — 1491. 

4 



DRAUGAS, 2005 m. rugsė jo 30 d., p e n k t a d i e n i s 

MOKSLEIVIU DAINŲ ŠVENTES 
ATGARSIAI 

Moksleivių dainų šventės 
— tai jungtiniai moks
leivių chorų, orkestrų 

pučiamųjų, styginių, akordeo
nų, simfoninių, liaudies instru
mentų), šokėjų, spor t in inkų 
ir kt. kolektyvų pasirodymai. 
Švenčių išvakarėse rengiamos 
tradicinės meno mėgėjų kolek
tyvų varžybos, išaiškinami ir 
pagerbiami geriausieji. 

Respublikinės šventės vyko 
Vilniuje, Vingio parko estradoje 
ir Žalgirio stadione. Pirmoji 
moksleivių meno ir sporto šven
tė vyko 1964 m., joje dalyvavo 
apie 24,000 moksleivių, antroji 
su apie 20,000 atlikėjų — 1969 
m. Trečioji šventė įvyko 1977 m. 
dalyvių skaičius priartėjo prie 
21,000. Po dešimties metų per
traukos — 1987 — įvyko ketvir
toji dainų šventė, kurioje daly
vavo 25,000 moksleivių. Dar po 
dešimties metų — 1997 — įvyko 
penktoji Lietuvos moksleivių 
dainų šventė, skirta Lietuvos 
mokyklos 600 metų jubiliejui. 

jos dalyvių skaičius pralenkė 
20,000. 

2005 metų liepos 4 - 6 d. 
vykusi VI Respublikinė moks
leivių dainų šventė „Mes — lais
vės vaikai" buvo skirta Lietuvos 
nepr ik lausomybės 15-osioms 
metinėms. 

Šį kar tą į Vilnių, kaip ir 
prieš aš tuoner ius metus , su
plaukė vaikai ir j aun imas iš 
visų tolimiausių Lietuvos kam
pelių — su nuostabiomis dai
nomis, šokiais, orkestrais, teat
rais , dailės parodomis ir kitais 
mažais ir dideliais stebuklais. 
Kiekvienas vaikas atvežė savo 
širdies krislelį ir visi k a r t u 
sukū rė nuos tabų , kiekvieną 
kar tą vis žavesnį, Dainų šven
tės reginį. 

Iškilioje šventėje dalyvavo 
ir du Kaliningrado srities vaikų 
folkloro kolektyvai: „Gintarėlis" 
vaikų ansambl i s iš Kalinin
grado (Karaliaučiaus) (vadovas 
Algirdas Karmilavičius) ir 
„Nadruvėlė" iš Gusev (vadovė 

Karaliaučiaus srities vaikų ansambliai .,Gintarėlis" ir ..Nadruvėlė" 
'•"peluoja. Vilniaus miesto Kalnų parke, besiruošdami koncertui. 

S. Šamborskio nuotr. 

Irena Tiriuba). 
Pabrėžtina, kad šie kolekty

vai per visus 2004/2005 mokslo 
me tus ypač stropiai rengėsi 
šventei konkurencinėmis sąly
gomis: juk šventės organizacinis 
komitetas buvo skyręs tik 20 
vietų folkloriniams ansam
bliams iš Kaliningrado (Kara
liaučiaus) srities. 

Reper tuaras bandytas jį 
rodant Lietuvos ir Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) srities folkloro 
ansamblių vadovų seminare 
Kaune (sausio mėn.), Kalinin
grado srities IV regioniniame 
vaikų festivalyje „Skambėk, 
l ietuviška dainele" (balandžio 
mėn.), vaikų kūrybos stovykloje 
Kačerginėje (birželio mėn.). 

Kaliningrado (Karaliau
čiaus) sri t ies IV regioninio 
vaikų festivalio „Skambėk, lie
tuviška dainele", vykusio Ka
liningrado 35-ajame licėjuje, 
žiuri iš 5 vaikų folkloro kolek
tyvų Respublikinėje moksleivių 
dainų šventėje pasiūlė dalyvau
t i tik 3- ims: Kaliningrado 
„Gintarėliui", Gusevo „Nadru-
vėlei" ir Slavsko „Beržynėliui". 

Respublikinėje moksleivių 
dainų šventėje dalyvavo iš viso 
apie 24,000 moksleivių ir apie 
3,000 jų vadovų. 

Liepos 1 d. Lietuvos Res
publikos Seimo rūmuose atsi
darė vaikų piešinių paroda. 
Liepos 4 d. nuo Vilniaus Ro
tušės prasidėjo pučiamųjų ins
t rumentų orkestrų eisena. Tą 
pačią dieną Gedimino prospekte 
įvyko moksleivių tea t rų 
pasirodymai. Liepos 5 d. Se
reikiškių parke buvo organi
zuota tautodailės darbų mugė 
bei folkloro ansamblių ir ka
pelų varžytuvės. Liepos 6 d. 

Gedimino kalne koncertavo 
folkloro ansambliai „Vilniaus 
kalneliai skambėjo". Liepos 6 d. 
nuo Vilniaus Arkikatedros iki 
Vingio parko prasidėjo šventės 
dalyvių eisena į finalinį akordą, 
— Dainų dieną „Mes — laisvės 
vaikai", Vingio parke. 

Mūsų ansambliai dalyvavo 
liepos 5-ąją Kalnų parke vyku
siame teatralizuotame kon
certe „Jaunystės vėjas". Ma
lonu buvo išgirsti Lietuvos 
prezidento V. Adamkaus, Švie
timo ir mokslo ministro R. 
Motuzo, Moksleivių dainų 
šventės organizacinio komiteto 
pirmininko R. Kondroto svei
kinimo žodžius. 

Vos ne 2 valandos truko 
teatralizuota šventė, kurią 
transliavo Lietuvos televizija. 
Koncertiniame pasirodyme da
lyvavo beveik 7,000 dalyvių 
(šokių grupės, chorai, orkestrai, 
folkloro ansambliai, populiarūs 
estrados atlikėjai). Mūsų 
„Gintarėlio" ir „Nadruvėlės" 
ansamblių pasirodymą aukštai 
įvertino Švietimo ir mokslo 
ministerija, apdovanojusi juos 
diplomais ir atminimo ženkle
liais už aktyvų dalyvavimą 
šventėje. 

Ir, aišku, tokio rezultato 
nebūtume pasiekę, jei nejaus
tume visokeriopos Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės bei Čikagos 
lietuvių draugijos paramos. Jų 
dėka atsiveria keliai į protėvių 
žemę Lietuvą. 

Alg i rdas Karmilavič ius 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) 

srities folkloro kolektyvų daly
vavimo Moksleivių dainų 

šventėje organizatorius 
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Respublikinės moksleivių dainų šventes dalyviai: Karaliaučiaus vaikų ansamblis ..Gintarėlis", vad. Algirdas 
Karmilavičius, kartu su Gumbinės vaikų ansambliu ..Nadruvėlė". vad. Irena Tiriuba. prie Vilniaus M. K. 
Čiurlionio nacionalines menų galerijos 2005 m. liepos 4 d. Sigito Šamborskio nuotr. 

-
Karaliaučiaus srities vaikų folkloro ansambliai. 

d. — koncertuoja Lietuvos 
Sigito Šamborskio nuotr. 

KAD DIENOS BĖGTU PRASMINGAI 
Ne t ik p i e š ė , 
bet i r e i l i avo 

Pagal daugelio metų tradi
ciją, Ančiškio pradinės mokyk
los (Kėdainių r.) moksleiviams 
šių metų vasaros atostogos vėl 
buvo paįvairintos. Sekmadienį, 
rugpjūčio 21 diena, jie susirinko 
prie paminklo, pastatyto išvy
kusiems į užjūrius prieš 100 
metų, ir iki šiol stovinčio aikštė
je priešais Evangelisto Šv. Ma
to bažnyčią. Laukiamas svečias 
iš sostinės įvertino ir ap tarė jų 
piešinius bei e i l ė raš tukus , 
sukurtus praėjusiais mokslo 
metais. 

Iš 13-os čia besimokiusių 
moksleivių ger iausia piešėja 
pripažinta ketvirtokė Gintarė 
Šantaraitė. Nuo jos nedaug 
atsiliko Kristina Gudaitė (3 kl.) 
ir Mindaugas Jamontas '4 k l ) . 

Tačiau eilėraštukus kurt i šį 
kartą geriausiai sekėsi K 
Gudaitei. O sesutės Jus t ina (1 
kl.) ir Dovilė (3 kl.) Gvergž-
dytės, matyt, rašė pasi tarda-
mos, todėl jų eilėraštukai taip 
supanašėjo, kad tapo lyg dvy

niai. J o m s paski r ta antroji 
vieta. Trečioji — atiteko G. Šan-
taraitei. 

K i e k v i e n a m , je i n e 
d o v a n o s , t a i p r i z a i 

Ir už piešinius, ir už eilėraš
tukus vaikai gavo gerai pažįsta
mo kraštiečio žurnalisto Algi
manto Žižiūno iš Vilniaus at
vežtus krepšel ius su dovanė
lėmis. Kad krepšeliai būtų 
įdomesni ir svaresni, prisidėjo 
UAB „Vilbros prekyba", dail. V. 
Krištolaitytė (JAV). St. ir A. 
Naujokaičių šeima. Laimėtojai 
t ikisi , kad ir savaitraščio 
„Kregždutė" redakcija, pagal 
anks tesn ių metų tvarką ir 
pažadus, nemokamai tris mėne
sius j i ems s iunt inės šį, visų 
vaikų mėgstamą, laikraštuką. 

Konkurso ap ta r imo metu 
kraš t ie t i s vis iems mielai pa
aiškino, ko reikėtų, kad kūrinė
liai taptų įdomesni, vertingesni. 

P e r p e n k i a s d i e n a s 

Žurna l i s tas , kaime viešė

damas penketą dienų.bendrau
damas su vaikais, juos mokė. 
kaip reikia planuoti dieną, kad 
ji prisipildytų užimtumo ir 
prasmės, kad nepraeitų tuščiai. 
Į rodydamas tai , jis vaikams 
kasdien organizavo naujas 
veiklos programas. Įvyko dvi 
išvykos į netoliese esančius 
buvusius, dabar jau baigiančius 
sugriūti, Aukštadvario ir La
pelio dvarus, užkandžiavimą ir 
pokalbius prie laužo, maudynes 
Žižmojo upelio tvenkinyje. Su 
jais aplankė baigiantį išnykti 
Dvariškių kaimą, esantį ant 
archaiško, melioracijos nepa
liesto Žižmojo upelio kranto. 
Čia prie laužo visi vaišinosi 
a ts ineš ta is sumušt in ia is ir 
limonadu, klausėsi pasakojimų 
apie kaimų ir dvarų senovę, 
pirmą kar tą lankėsi kaimy
ninės Ramygalos gimnazijos 
krašto istorijos muziejuje, ap
žiūrėjo gausią ir įdomią ekspo
ziciją, išgirdo mokytojos Irenos 
Zūbaūskienės įdomių pasako
jimų, tarp jų ir apie Ančiškį. 

Vaikams pilna atradimų 
buvo ir kita išvyka. Tai į Žižmo
jo ir Linkavos santaką, kuri yra 
už buvusio žvyryno, už naiki
namo kolūkiniais bei dabarti
niais metais archeologinio sen-
kapyno. Santaka yra sunkiai 
prieinama buvusiame pelkyne, 
vietinių žmonių vadinamoje 
baloje. 

Po šios varginančios, bet 
pažintine prasme įdomios ir 
reikalingos išvykos vaikai di
džiuodamiesi ją vadino kelione 
\ pasaulio kraštą. 

Ne pirmi metai moksleiviai 
mielai dalyvauja ir žurnalisto 
organizuojamose archeologi
nėse ekspedicijose. Už kilomet
ro, kitoje balos pusėje, pagal se
nų žmonių pasakojimus, yra 
gyvenę protėviai, vėliau buvęs 

dvarelis, kapinynas. Dabar, 
vaikštant po ražienas, vaikai 
vėl rado įvairių puodynių šu
kių, įvairios formos akmenukų, 
kaulų gabaliukų. Juos numaty
ta parodyti Vilniaus arche
ologams. 

Išliks atmintyje pokalbiai 
apie eilėraštukų rašymą, pie
šinius pievelėje po eglėmis prie 
buvusios klebonijos. Čia, vai

kams pageidaujant. A. Žižiūnas 
perskaitė savo knygelę — ei
liuotą pasaką „Eketės paslap
tys". 

O kitu atliekamu laiku bei 
vakarais vaikai entuziastingai 
vaidino menininko sugalvotose 
ir režisuojamose fotosesijose, 
kurių keletą momentų jūs ir 
matote. Pasak fotomenininko 
Žižiūno, panašių, o gal dar 

gražesnių etiudų su gimtinės 
fragmentais, gali pasidaryti bet 
kurio kaimo moksleiviai foto-
mėgėjai. Tereikia susikaupimo 
ir fantazijos. 

Nauji 
k o n k u r s a i 

Paskelbtos pasirinktinai 
trys naujos piešimo konkurso 

temos: „Mano gimtinė — An
čiškis", „Mano tėveliai" ir „Mano 
mylimiausias gyvūnėlis". O 
eilėraščių kūrėjams vėl palikta 
laisva tema. 

Visi vaikai sakėsi mielai 
konkursuose dalyvausią bei 
kvietė svečią dažniau atvažiuoti 
į jų kaimą. 

Kęs tu t i s P ranckev ič ius 

Ančiškio atžalynas džiaugiasi apdovanojimais Ančiškio fragmentas. 
Visos nuotraukos AI įto Žižiūno. 



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

žinių agentūrų pranešimais) 

E U R O P A 

LONDONAS 
Osama bin Laden gali būt i 

didžiausias Vakarų priešas, bet 
prieš dešimt metų jis svars tė 
galimybę ieškoti prieglobsčio 
Didžiojoje Britanijoje, sakė tuo
metinis šalies vidaus reikalų 
minis t ras Michael Howard. 
Laikraščiui „The Times" j is tei
gė, kad šie „ai Qaeda" vadovo 
ket inimai buvę r imti . P a s a k 
laikraščio, 1995 m. O. bin Laden 
norėjo išvykti iš tuometinės ba
zės Sudane ir paprašė savo se
kėjų Londone išsiaiškinti, a r j is 
galėtų persikelti į Britaniją. Tuo 
metu Saudo Arabijoje gimęs ra
dikalas Vakarams dar buvo ma
žai žinomas. Tuo metu nuosavy
bės Londone turėjo nemažai O. 
bin Laden brolių ir kitų tur t in
gos statybų imperijos šeimos 
narių. 

BERLYNAS 
Vokietijos kancler is Ger-

hard Schroeder ir konservatorių 
vadovė Angelą Merkei po de
rybų dėl valdančiosios koalicijos 
kalbėjo optimistiškai, nors ir 
nesutaria dėl to, kas turė tų va
dovauti šaliai. G. Schroeder iš
reiškė įsitikinimą, kad susita
rimas dėl valdžios pasidalijimo 
gali būti sudarytas. A. Merkei 
krikščionių demokratų susivie
nijimas ir G. Schroeder SDP sa
kė susitarę, kad trečias derybų 
dėl koalicijos ra tas įvyks spalio 
5 dieną. Rimta kliūtis yra ta i . 
kad ir G. Schroeder, ir A. Mer
kei nori užimti kanclerio postą. 
G. Schroeder padėtis pastaro
siomis dienomis kiek pablogėjo, 
nes keli SDP priklausantys fe-
deralinrų žemių premjerai už
siminė galį įsivaizduoti koalici
ją, kuriai vadovautų ne jis. 

TALINAS 
Tarptaut inė nus ika l s t ama 

grupuotė, kurios branduolį su
darė estai, pernai Ispanijoje bu
vo įkaitu paėmusi Kolumbijos 
narkotikų vadeivą. Kaip prane
šė savaitraštis „Eesti Ekspres". 
narkotikų baronas į grupuotės, 
kuriai priklausė keturi es tai , 
vienas rusas ir vienas ukrainie
tis, rankas pateko viename ša
lies pietinės pakrantės kurorti
niame miestelyje. Ispanijos poli
cija vėliau išsiaiškino, kad nusi
kaltėliai ketino priversti auką 

pasakyti, kur slepiama didelė 
narkotikų siunta, o tada įkaitą 
nužudyti. 2004 m. balandį poli
cija surengė operaciją, per kurią 
kolumbietis buvo išlaisvintas, o 
jį pagrobę žmonės areštuoti. 

B R I U S E L I S 
Europos Sąjungos (ES) am

basadoriams vėl nepavyko susi
tart i dėl mandato kitą savaitę 
pradėti derybas su Turkija, o 
bendrijai šiuo metu pirminin
kaujanti Didžioji Britanija su
šaukė neeilinį užsienio reikalų 
ministrų susitikimą, kuris įvyks 
sekmadienį vakare. Derybos su 
Turkija dėl jos stojimo į bendri
ją tur i pras idėt i pirmadienį. 
Vienas Austrijos diplomatas dis
kusijas pavadino sunkiomis. 
Pasak ES diplomatų, 24 valsty
bės buvo pasirengusios sutikti 
su derybų gairių planu, bet Aus
trija pareikalavo esminių pakei
timų — kad Turkijai vietoje vi
sapusiškos narystės būtų pa
siūlyta aiški alternatyva. 

ką nors neteisėta ir sakė, kad 
demokratų „partijos fanatikas", 
Travis apygardos prokuroras 
Ronnie Earle jį persekioja dėl jo 
politinės sėkmės. 

NEW ORLEANS 
New Orleans meras Ray 

Nagin pagaliau kviečia gyvento
jus grįžti į uraganų nusiaubtą 
miestą. „Atvažiuokite, apžiūrė
kite savo nuosavybę. Jei norėsi
te, galite likti, — sakė meras. — 
Taip pat leidžiame žmonėms at
važiuoti apsidairyti ir vėl išva
žiuoti". Anksčiau jis kvietė gy
ventojus grįžti į mažiausiai už
lietus miesto rajonus, o tuos 
žmones, kurių namai nusiaubti, 
ragino juos apžiūrėjus vėl iš
važiuoti. Pasak mero, jei pirmo
ji gyventojų grįžimo plano dalis 
bus sėkminga, spalio 5 dieną 
bus leista grįžti likusiems gy
ventojams. 

AZIJA 

J A V 

NEW YORK 
Per pastaruosius metus mi

lijonierių skaičius JAV padidėjo 
8 proc. iki 8.9 mln. namų ūkių. 
Rinkos tyrimų bendrovės TNS 
padalinio „TNS Financial Ser
vices" tyrimo duomenimis, mili
jonierių skaičius per metus iki 
2005 m. gegužės padidėjo ne
paisant palyginti nedidelio prie
augio akcijų rinkoje. Tyrimo 
metu skaičiuojami namų ūkiai, 
kurių finansinis tu r tas , neįskai
t an t pagrindinių gyvenamųjų 
namų. viršija 1 mln. JAV dole
rių. Pasak tyrėjų, milijonierių 
skaičiaus padidėjimą nulėmė il
galaikis tur to kaupimas, o ne 
naujo turto sukūrimas. 

AUSTIN 
JAV7 Atstovų Rūmų daugu

mos vadovas Tom DeLay — an
trasis pagal rangą Atstovų Rū
mų respublikonas — trečiadienį 
buvo apkalt intas tuo. kad daly
vavo rinkimų kampanijos Texas 
finansavimo sąmoksle, ir turėjo 
atsistatydinti. į takingajam tek-
sasiečiui, kuris dėl griežtumo 
vykdant partijos programą yra 
gavęs „Kūjo" pravardę , gali 
grėsti kalėjimo iki dvejų metų 
bausme, jeigu jo kaltė bus pri
pažinta. T. DeLay neigė daręs 

KABULAS 
Jungtinės Tautos (JT) pra

nešė apribojusios savo darbuo
tojų judėjimą Kabule, kai trečia
dienį šiame mieste per savi
žudžio sprogdintojo išpuolį žuvo 
mažiausiai dešimt žmonių. Tre
čiadienio sprogimas, nugriau
dėjęs prie karinių apmokymų 
centro, kurį įkūrė JAV vadovau
jamos pajėgos Afganistano na
cionalinei armijai parengti, bu
vo daugiausia aukų šalies sos
tinėje nusinešęs išpuolis nuo 
pat Talibano nuvertimo 2001 m. 
Talibai prisiėmė atsakomybę 
dėl šios atakos. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
JAV karei Lynndie England. 

kuri pagarsėjo tuo. jog Irako 
Abu Ghraib kalėjime vieną iš 
kalinių nuogą laikė už pava
dėlio, skyrus trejų metų laisvės 
atėmimo bausmę, irakiečiai iš
reiškė pasipiktinimą ir teigė, 
kad tai parodo Amerikos dvivei
diškumą. Anot jų, jeigu eilinė 
būtų kalt inama žiauriu elgesiu 
su amerikiečiais, jai būtų tekusi 
kur kas griežtesnė bausmė. 
„Amerikai dėl šio nuosprendžio 
turėtų būti gėda. Amerikiečiai 
taiko dvejopus standartus", — 
sakė pensininkas Akram AbdeI . 

R u s i j a s t e n g i a s i s u k l a i d i n t i avar i jos t y r ė j u s 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Tarpžinybinės komisijos 

specialistai, anot G. Kirkilo, šią 
savaitę turėtų baigti analit inį 
darbą ir pradėti rašyti išvadas. 
J a s numatoma skelbti kitos sa
vaitės pradžioje. 

Ministras kol kas negalėjo 
pasakyti, kada avarija gali būti 
aptarta NATO ir Rusijos lygiu. 
Artimiausias neformalus NATO 
šalių gynybos ambasadorių su
sitikimas įvyks spalio pabaigoje 
Vilniuje, kai bus rengiamos NA
TO ir Ukrainos aukšto lvgio 

konsultacijos. NATO ir Rusijos 
tarybos posėdis planuojamas tik 
metų pabaigoje. 

Lietuvos tarpžinybinė komi
sija sustabdė dešifruotų nukri
tusio Rusijos naikintuvo „Su-
27" .juodosios dėžės" duomenų 
įvertinimą. Komisijos vadovo 
brigados generolo Vitalijaus 
Vaikšnoro teigimu, analizuojant 
dešifruotus duomenis paaiškėjo, 
kad Rusijos atstovai pateikė ki
to orlaivio duomenis. 

Komisijos vadovas V. Vaikš-
noras išsikvietė Rusijos įgalio

tąjį atstovą generolą majorą 
Sergij Bainetov ir paprašė kuo 
skubiau pateikti Lietuvoje nu
kritusio naikintuvo duomenis. 

Komisijos vadovo teigimu, 
.juodosios dėžes" duomenų ana
lizė bus tęsiama tik gavus pra
šomus duomenis. 

Pasak krašto apsaugos mi
nistro atstovės spaudai Rūtos 
Apeikytės, kiekvienas lėktuvas 
turi kodą, kuris būtinas anali
zuojant skrydžių duomenis. įve
dus kito orlaivio kodą, analizės 
rezultatai bus neteisingi. 

U n i v e r s i a d o s p r i z i n i n k a m s — m e d a l i a i „ U ž s p o r t o p e r g a l e s " 

Atke l t a iš 1 ps l . 
liepos mėnesį Kanadoje vykusio 
pasaulio čempionato ir nepa
vyko pasiekti geriausių rezulta
tų. 

Šeštąją vietą universiadoje 
užėmusiai septynkovininkei 
Viktorijai Žemaitytei bei bėgi

kėms Editai Lingytei, Jūratei 
Kudirkaitei. Jekater inai Sako-
vič bei Audrai Dagėlytei, kurios 
estafetėje 4x400 m buvo aštun
tos. KKSD generalinis direkto
rius Algirdas Raslanas įteikė at
minimo medal ius . Septintąją 
vietą užėmusiai ir JAV studijuo

jančiai ieties metikei Ingai Sta-
siulionytei apdovanojimas bus 
įteiktas vėliau. 

Universiados medalių lente
lėje Lietuvos sportininkų dele
gacija su Suomijos ir Senegalo 
atstovais pasidalijo 49-51 vie
tas. 

P. N o r m a n t a s U ž u p y j e k u r s Rytų m e n ų m u z i e j ų 

Atke l ta iš 1 ps l . 
Jei naujajame muziejuje 

bus užtikrinta apsauga, kaunie
čiai sostinei pažadėjo paskolinti 
30-40 vertingų eksponatų iš Bu-
riatijos ir Mongolijos. 

Vertingais rytietiškais meno 
kuriniais muziejaus ekspoziciją 
pasirengę papildyti ir re tų eks
ponatų turintys Lietuvos pran
ciškonai bei privatūs kolekci
ninkai. 

„Jei pavyks įkurti muziejų. 

2008 metais drauge su specia
listais su reng tume specialią 
ekspediciją ir papildytume ko
lekciją t rūks tamais Azijos šalių 
eksponatais, kurie išsamiau pri
statytų budizmą", sakė P. Nor
mantas. 

Idėjos autorius turi minčių 
bendradarbiauti ir su Japonijos, 
Korėjos, Indijos. Nepalo atsto
vybėmis — pasiūlyti joms mu
ziejuje pristatyti savo kultūrą 
atskiruose stenduose. 

Sostinės mero Artūro Zuoko 
teigimu, privataus Rytų kultūrų 
muziejaus idėja įdomi ir verta 
palaikymo. „Vilnius savo kultū
ra ir tolerancija garsėja nuo se
niausių laikų, o tokio pobūdžio 
muziejus dar labiau išplėstų 
miesto kultūros horizontą", sa
kė politikas. 

A. Zuoko teigimu, muziejui 
siūlomos Užupio Malūnų gatvė
je 8-ajame name esančios 200 
kvadratinių metrų patalpos. 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2005 m. rugsėjo 
27 d., Botsford ligoninėj, Farmington Hills, Michigan, mi
rė mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Promočiutė ir Uoš

viene 

A t A 
VALERIJA MEMĖNIENĖ 

PATALAUSKIENĖ 
Velionė gimė 1913 m. rugpjūčio 11 d. Žemaičių Nau

miestį, į VVorcester Mass. atvyko 1949 m., o 1950 m. per
sikėlė į Detroitą. Gyveno Farmington, Michigan. Pri
klausė Birutietėms, BALFui ir Lietuvos Dukterims bei il
gametė Šv. Antano lietuvių parapijos narė. 

Giliam nuliūdime paliko: sūnų Viktorą ir marčią Vitą 
Memenus; vaikaičius Viktorą su žmona Andrėj a Me
menus ir Daivą su vyru Charles Rudnick su šeimomis; 
dukrą Dalią ir žentą Antaną Rackus; vaikaičius Ingridą 
Senior ir Antaną su žmona Michele Rackus su šeimomis, 
aštuonis provaikaičius. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 30 d. RG 
& GR Harris laidojimo namuose, 15451 Farmington Road, 
Livonia, Michigan. Lankymo valandos nuo 3 v. p.p. iki 9 
vai. vak. Rožinis 6:30 v.v. 

Šeštadienį, spalio 1 d. a.a.Valerija bus pašarvota Šv. 
Antano bažnyčioj Detroite nuo 9:30 v.r. iki 10 vai. r. kur 
įvyks gedulingos šv. Mišios už velionės vėlę. Po Mišių 
mašinų procesija bus nulydėta ir palaidota Holy Sepul-
chre kapinėse, Southfield, Michigan. 

N u l i ū d ę s ū n u s ir d u k r a su še imomis 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, 
tel. 313-554-1275. 

DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 30 d., penktad ien is 

Sportas 
2005 m. S. Amerikos Baltiečių ir 
lietuvių plaukimo pirmenybės 

2005 m. Š. A. Baltiečių ir 
lietuvių plaukimo pirmenybės 
įvyks 2005 m. spalio 29 d., šeš
tadienį (ne spalio 8 d., kaip bu
vo skelbta anksčiau), McMur-
chy Pool, 247 McMurchy Ave., 
Brampton, ON, Canada. Rengia 
— Baltiečių Sporto federacijos 
plaukimo sekcija. Baseinas yra 
25 metrų ilgio, 6 linijų. 

Regis t rac i ja i r apš i l imas 
— nuo 3 vai. p.p. Varžybos vyks 
tuoj po registracijos. 

Varžybos vyks š iose kla
sėse: vyrų ir moterų (17-24 
metų imtinai); senjorų vyrų ir 
moterų (25 m. ir vyresnių); 
berniukų ir mergaičių — 15-16 
m., 13-14 m., 11-12 m., 9-10 
m., 7-8 m. ir 6 metų ir jaunes
nių. 

Programa apima visus plau
kimo stilius. Šuolių į vandenį 
nebus. Amžiaus klasifikacija — 
pagal dalyvio amžių varžybų 
dieną. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių, latvių ir estų plaukikai. 

L ie tuv iu m e t r i n i ų nuo
tolių p i r m e n y b ė s bus išvestos 
iš baltiečių varžybų pasekmių. 

I š a n k s t i n ė l ie tuvių plau
k ikų r e g i s t r a c i j a — iki 2005 
m. spa l io 24 d., p i rmad ien io , 
imt ina i . Šiuo adresu: 

C a t h e r i n e J o t a u t a s , 35 
Cumberland Dr., Brampton, 
ON L6V 1W5, Canada. Tel. 
905-457-7664; Fax 905— 
457-5932; EI. paštas: 

ca romire@sympat ico .ca 
P a p i l d o m a s ryšys: Modris 

K. Lorbergs, varžybų vadovas, 
tel. 416-626-7262; EI. paštas: 
ModrisKL@msn.com 

P a p i l d o m i ry š i a i l i e tu
v i ams : A l g i r d a s B ie l skus , 
tel. 440-833-0545, A l g i r d a s 
Norkus , tel. 630-466-4661. EI. 
paštas: norkuskmn@aol .com 
ir P i l y p a s T a r a š k a , tel. 
440-478-8539, EI. paštas: 

p ta raska@yahoo.com 
Laba i s v a r b u : Pirmenybės 

bus atšauktos, jei iki spalio 24 
d. imtinai neužsiregistruos bent 
minimalus plaukikų skaičius. 

Visas informacijas gauna 
sporto klubai ir mums žinomi 
plaukikai. 

ŠALFASS-gos c e n t r o 
va ldyba 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Reikalinga auklė — šeimos narė, 
gyventi kartu: dora, atsakinga, 

nerūkanti, 50-55 metu. Mergytei 
3 mėn. Syracuse, NY. S500/mėn* 
išlaikymas. Jonas (315) 699 7796 

debesis99@yahoo.com 

Pro fes iona lus l a n g u p lov imas , 
lietvamzdžių varymas, kiti darbai. 

Visą rudenį visiems darbams 
SI5 nuolaida. Draudimas. 
Nemokamas „estimate". 

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

Spectrum Transpor t Of Ill inois 
is hiring CDL class "A" drivers for local 
work. Day and night time. The candi 
date mušt have a medical card and 

drug tęst. Minimum experience is OK. 
773-908-8721 (kalbame rusiškai) 

PASLAUGOS 

PARDUODA 

Parduodamas i mieg. butas 
su garažu Oak Lavvn. 

Komplekse yra uždaras baseinas. 
Nauja virtuvė. 

Tel. 7 0 8 - 7 1 7 - 0 7 5 7 
arba 7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 . 

Sehrangiai parduodamas 
3 mieg. ir 2 vonių „split leve!" 5 

metų senumo namas. Medlothian 
(147 str. ir Central! rajone. 

Tel. 7 0 8 - 7 1 7 - 0 7 5 7 
arba 708-430-1OOO. 

STATE FARM 
INSl IKANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAUHJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS ORAI DIMAS 

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

FRANK Z A POLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Fvergreen Park. II. 6<)805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

A t A 
SESUO M. PERPETUA 

GUDAS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2005 m. rugsėjo 28 d., Šv. 

Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago, IL, sulaukusi 104 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos, Philadel-
phia, Pennsylvania. 

Vienuolyne Įžaduose išgyveno 86 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesuo Jeanne 

Tomlin, gyvenanti Philadelphia, PA, dukterėčios Fran-
cine Tomlin su šeima iš Philadelphia; Sheila Maher iš 
Cambridge, MA, jų šeimos bei kiti giminės ir pažįstami. 

A.a. sesuo Perpetua bus pašarvota pirmadienį, spalio 
3 d. nuo 3 v. p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago. Laidotuvių šv. Mišios pirma
dienį, spalio 3 d. 7 v.v. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno 
koplyčioje. 

Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 4 d. 10 v.r. Ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvių Mišiose ir 
pasimelsti už Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys i r ar t imiej i 

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

Mylimam vyrui, tėveliui ir dėdei 

A t A 
ROMUI BARTUŠKAI 

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai 
RAMUTEI BARTUŠKIENEI, vaikams RITAI ir 
LINUI ir jo šeimai, seseriai DANUTEI KORZO-
NIENEI ir jos šeimai. Kartu liūdime. 

Zita ir Povilas Sodeikai 
Dalia ir Mintautas Sodeikai 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA 

VVoodridjje išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai, f mieg — S670-S710; 

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

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas 3 mieg. namas. 
Didelis kiemas, tyli gatvė. 

Southvvest Highvvay ir 111 gatvė. 
Palos Hills. 

T e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 9 0 9 0 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PAR! 
-B, • u 

First 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 

O r * J t ^ 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice\t4 77>«y-7820 
Fax:708-361-9618 
R-mail: 
d.i.rnayer@worldriet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Je; norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

A TLANTi 
xpressuort 

1-800-775-SEND 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

Siunčiame į k i tas valst i jas. 
I n fo rmac i j a t e l e f o n u 
847 845 3972 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

L E N Ū F " 

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

Stephen VI. Oksas. Presideru 
Patdrnaujam Čikagos ir ipy linkių f.if tuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

mailto:caromire@sympatico.ca
mailto:ModrisKL@msn.com
mailto:norkuskmn@aol.com
mailto:ptaraska@yahoo.com
mailto:debesis99@yahoo.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
mailto:d.i.rnayer@worldriet.att.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„DRAUGO" GEGUŽINE 
JAU ŠĮ SAVAITGALĮ! 

S e k m a d i e n į , spal io 2 d., 
11:30 v.r. - šv. Mišios, kurias 
aukos kun. Viktoras Rimšelis. 
12 v.p.p. - pietus ir linksmybės. 
Meninę programą atliks grupė 
„Vėjelis". Gegužinės metu vyks 
knygų mugė, kur labai pigiai 
galėsite nusipirkti naujų ir 
seniau išleistų lietuvių autorių 
knygų suaugusiems ir vaikams. 
Laukiame visų atvykstant! 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus penktadienį, rugsėjo 
30 d. 7 v.v. maloniai kviečia 
aplankyti parodą „Karas po 
karo" ir pasižiūrėti dokumen
tinį filmą „Ginkluotas pasi
priešinimas". Paroda „Karas po 
karo" buvo eksponuojama Lie
tuvos Respublikos Seime Vil
niuje, ta ip pat Thistede, Ko
penhagoje, Vašingtone. Kitais 
metais paroda bus eksponuoja
ma Floridoje. Įėjimas nemoka
mas. Muziejaus adresas: 6500 
S. Pulaski Rd„ Chicago. Te
lefonas pasiteiravimui 773-582-
6500. 

LIETUVIŲ OPERA PRIEŠ PORĄ 
savaičių savo rėmėjams iš
siuntinėjo rudens vajaus loteri
jos knygutes, prašydama pa
remti 50 metų sukakties proga 
šiais metais statomą komp. V. 
Klovos tautinio turinio didingą 
operą „Pilėnai". Laimingųjų 
bilietų traukimas įvyks vajaus 
pokylio metu, šeštadienį, lap
kričio 19 d., Jaunimo centre, 
Čikagoje. Valdyba prašo šią 
dieną skirti Lietuvių operai -
dalyvauti smagiame sukaktu
viniame pokylyje, o taip pat 
nedelsiant grąžinti užpildytas 
loterijos bilietėlių šakneles. Už 
jūsų paramą Lietuvių opera 
taria nuoširdų ačiū! Dėl pokylio 
rezervacijų, prašome kreiptis į 
renginio vadovą Jurgį Vidžiūną, 
tel. 773-767-5609. 

ČIURLIONIO GALERIJOJE Jau
nimo centre (5620 S. Claremont 
Ave., Chicago IL) dailininkė 
Liucija Kryževičienė pristatys 
instaliacijas, tekstilės darbus ir 
monotipijas. Parodos „Sugrį
žimai" atidarymas spalio 7 d., 
7:30 v.v. Atidaryme dalyvaus ir 
autorė. Maloniai visus kvie
čiame dalyvauti. 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ 
tarybos Lemont skyrius kiek
vieną penktadienį, 2 v.p.p., PLC 
Bočių menėje rodo filmus iš 
Lietuvos. Šiuo metu gavome 
daug naujų filmų. Visi kviečia
mi pasižiūrėti. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACIJOS 
seserys maloniai kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, 
kad kongregacijos įsteigėja 
motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Mišios 
bus šį šeštadienį, spalio 1 d„ 
9:30 v.r. seselių motiniškame 
name, 2601 West Marąuet te 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kunigas Bernard Danber, 
O.S.A. Šv. Kryžiaus ligoninės 
kapelionas. Prašome dalyvauti. 
Įėjimas tik per priekines duris. 

SPALIO 9 D., 12:30 V.P.P. 
Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje, Lemont vyks 
„Pabendravimo pietūs". Vietas 
prašome iš anksto užsisakyti 
pas V. Gvildienę, tel. 630-271-
9136. 

SPALIO 8 D., 6 V.V. LAIKRAŠTIS 
„Dirva" švenčia 90-ies metų 
jubiliejų. Ta proga ruošiama 
iškilminga vakarienė. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Seimas vyks spalio 7, 8, 9 die
nomis Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose Čikagoje. 
Taut inės Sąjungos nar ia i ir 
svečiai kviečiami Seime ir iš
kilmingoje vakarienėje gausiai 
dalyvauti . Dėl informacijos 
skambinti tel. 708-499-2172. 

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. 

Skelbimas 

• Amer ikos l i e tuv iu r a d i 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Franasco, Chicago. DL 60632. 

>imų skyriaus t e l . 1-773-S85-9SOO 

. y i z i 

«•.-vNAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
iaidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30-2:30 va!, dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per Comcast Cable 2 4 8 kanalą (digitai) 

Čikagoje ir ViSUOSE priemiesčiuose. 

ALTV saidas gali matyti Rockfordo miesto (llitnois) Sietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo 1 d Ir per Comcast Cab'e 

Informaciją teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439 

A. Galper in: „Te lev iz i ja - ta i verslas 
ir n ieko d a u g i a u " 

Čikagoje j au kurį laiką 
sklando nežinia ir spėlionėmis 
apipinti gandai apie lietuvių 
televiziją, kurią Amerikoje žada 
retransliuoti „kažkoks rusas". 

„Draugo" redakcija susisie
kė su „nežinomuoju" ir bandė 
išsiaiškinti kas jis ir ką žada 
daryti su lietuviška televizija. 

Paskambinus į firmą „Su-
per Nova", labai mielai atsi
liepia lietuviškas balsas. Tai 
viena iš „Super Nova" darbuo
tojų - Irena. Paklausus apie ga
limybę pasikalbėti su vadovu, ji 
sako, kad firmos vadovas pats 
ieško galimybių apie savo pla
nus daugiau papasakoti žinias-
klaidai. Tad, pokalbis, prieš ku
rį manęs paklausė kokia kalba 
norėčiau bendrauti, įvyko. 

Firmos „Super Nova" vado
vas, Alex Galperin papasakojo, 
kad jis yra Amerikos pilietis, 
jau 18 metų gyvenantis Ame
rikoje. Gimė Galperin Ukrai
noje. 12-os metų atvyko su 
tėvais į Ameriką, todėl jis pui
kiai kalba rusų kalba. Beje, 
ukrainiečių ir lenkų kalbomis 
taip pat. „Tai man padeda 
mano versle", prisipažino A. 
Galperin. 

- Alex, k a d a s u s i k ū r ė 
J ū s ų k o m p a n i j a i r k u o j i 
užs i ima? 

- „Super Nova" susikūrė 
prieš 8 metus . Prieš tai aš 
dirbau „Sky View" kompanijoje, 
kuri Amerikoje retransliavo 

ta rp tau t in ius kanalus. Visai 
neblogai sekėsi, kol įvyko reor
ganizacija, po kurios kompanija 
iširo. Kadangi gerai išmaniau šį 
darbą, nusprendžiau įkurti savo 
įmonę. Taip. 1997 metais, įkū
riau „Super Nova". Įmonės pa
grindinė veikla - satelitinių 
antenų (Dish Netvvork) pagalba 
transliuoti įvairių šalių televi
ziją Amerikoje, satelitinių an
tenų įrengimas ir aptarnavi
mas. Per 7 metus mes esame 
pasirašę bendradarbiavimo su
tartis su-Indijos, Rusijos, Ukrai
nos, Lenkijos, Ispanijos ir kito
mis televizijomis. 

- K a i p k i lo m i n t i s r e 
t r a n s l i u o t i L ie tuvos televi
zijos p r o g r a m ą ? 

- Atvirai pasakysiu, mano 
kompanijoje dirbo keli lietuviai, 
kurie man tokią mintį „pakišo". 
Išties, pamaniau, juk Ameri
koje, ypatingai Čikagoje, yra 
didelė lietuvių bendruomenė. 
Tad nusprendžiau padaryti 
šiokius tokius tyrimus, vadina
mus „Preemarketing". 

Į d o m u , k a i p sekas i , 
k a i p a t s i l i ep i a į šią idėją 
l ie tuvia i? 

- Dar nedaug apie tai infor
macijos paskleista, tačiau tu
rime jau 100 skambučių iš žmo
nių, kurie „už" šią idėją ir sako 
būtinai žiūrėsią tokią progra
mą, jei ji bus. 

- Tai kok ia , vis d ė l t o , 
p r o g r a m a b u s re t rans l iuo ja -

Nuotraukoje: iš kaires Irena Janulevičienė, Alex Galperin ir Natalia Kuznecova. 
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- Būdamas verslininku, tu

riu laikytis verslo etiketo. Ka
dangi rašt iškos sutar t ies dar 
neturiu, todėl negaliu atskleisti 
koks televizijos kana l a s bus 
rodomas. 

- Tačį iau, k a i p ž m o n ė s 
gali p a s a k y t i a r j i e n o r i ma
ty t i l i e t uv i šką televizi ją , j e i 
j i e n e ž i n o a p i e k o k i l ietu
v išką k a n a l ą k a l b a m a ? 

- Tai irgi vienas iš „tiria
mųjų" klausimų. Kuomet žmo
nės skambina, klausiame ar jie 
norėtų matyti LR televiziją ir 
kokį lietuvišką kanalą jie no
rėtų matyti . 

- Kok iu t e l e f o n u ga l ima 
s k a m b i n t i i r p a r e i k š t i savo 

n u o m o n ę . ' 
- Tai nemokamas telefonas 

l(877)-347-FREE, arba 1(877)-
347-3733. 

- J e i t o k i o s televizijos 
r e t r a n s l i a v i m a s t a p t ų rea
lybe, k i e k k a i n u o t ų ši pas
l auga? 

- Dabar dar sunku pasakyti 
tiksliai, tačiau apytikriai 15-30 
dol. per mėnesį. 

- K a i p t e c h n i š k a i tai 
į m a n o m a , j u k re ik ia kiek
v i e n a m n a m u o s e įsigyti pri
i m t u v ą „Rece iver"? O lietu
via i g y v e n a i š s iba r s tę po 
visas J u n g t i n e s Valstijas. 

- Mes galvojame apie tai. 
Turime techninių bendradarbių 
net 8 valstijose. Jei bus porei

kis, įdarbinsime daugiau. 
- K a d a ž a d a t e p r a d ė t i 

r e t r ans l i ac i j ą? 
- 2006 metų pradžioje. 
- Dėkoju J u m s už pokal

bį i r n o r ė č i a u pap ra šy t i , kuo 
g r e i č i a u ska i t y to j ams pra
n e š t i koks LR televizijos ka
n a l a s b u s r e t r ans l i uo j amas . 

Pokalbio pabaigoje, A. Gal
perin pažadėjo tą būtinai pa
daryti, kai tik bus pasirašyta 
sutartis. O dabar verslininkas 
nori kuo daugiau populiarinti 
savo kompaniją lietuvių tarpe ir 
sakėsi žadąs remti lietuvių 
krepšininkų komandą artė
jančiame krepšinio turnyre. 

Vitalija Si re ik is 

„DRA UGO" RĖMĖJAI 

S P A L I O 1 5 D . 7 V A L . V A K . KVIEČIAME 
! L O S A N G E L E S Š O K I Ų T R U P Ė S 
„ R E T R O " P A S I R O D Y M Ą 

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

Koncertą organizuoja dienraštis „ D r a u g a s " . 
Bilietai parduodami „Seklyčioje" ir „D raugo" administracijoje. 

Nelengva lietuviškai spau
dai išlikti toli nuo savo tautos 
kamieno. Kiekviena diena — 
kova už būvį. Be geros valios 
skaitytojų, kurie ne tik tą spau
dą prenumeruoja, bet ją pare
mia savo auka , būtų sunku, 
arba apskr i ta i neįmanoma, 
leisti lietuvišką laikraštį. Todėl 
„Draugas" yra labai labai dė
kingas šiems savo skaitytojams 
už atsiųstas aukas . 

A l v y d a s K o n c ė iš San 
Francisco, CA, ka r tu su prenu
meratos mokesčiu paaukojo dar 
100 dol . „Draugo" leidybai; 

S t a s y s S u r a n t a s , Rock-

ford, IL, atnaujindamas prenu
meratą, pridėjo 80 dol. auką; 

K. J a b l o n s k i s , M.D., West-
chester, IL, parėmė „Draugo" 
leidybą 100 do l . auka; 

G r a ž i n a L i a u t a u d , Chi
cago, IL, atnaujindama prenu
meratą, pridėjo 100 dol. auką; 

A l g i m a n t a s Ošlapas. 01d 
Greenvvich, CT, atsiuntė „Drau
gui" 50 dol . auką; 

F r a n c i s Mažeika , Chica
go, IL, parodė savo dosnią širdį, 
atsiųsdamas 100 dol. auką; 

R o l a n d a s Giedrai t is , Los 
Angeles, C A, parėmė „Draugo" 
leidybą 75 dol . auka; 

Dal ia Woss iš Missouri Ci
ty, TX, kartu su prenumeratos 
atnaujinimu atsiuntė „Drau
gui" 80 dol. auką; 

Nijolė R. Zdanys , La 
Grange, IL, su prenumeratos 
mokesčiu pridėjo 80 dol . auką; 

D r . B i r u t ė K a s a k a i t i s . 
Oak Lawn, IL, apdovanojo 
„Draugą" 50 dol. auka; 

Paul Jankus, Chicago, IL, 
a ts iuntė „Draugui" stambią, 
100 dol . auką. 

Visiems šiems savo gera
dariams „Draugas" taria šir
dingą ačiū! 

Renginiai Čikagoje 
Šį savaitgalį, spalio 1 ir 2 

dienomis vyks 35-asis kasmetinis 
renginys, kur io metu savo m e n o 

darbus demonst ruos dešimtys 
dai l in inku. Halsted gatvė, jau kurį 

laiką garsėja meno galerijomis, 
kurios visą savaitgalį bus atidarytos 
lankytojams (Artists Open Hause). 
Meno mylėtojai turės puikią progą 

ne tik pasigrožėti meno darbais, bet 
ir pabendrau t i su pačiais 

menin inka i s . Savo tapybos darbus 
demons t ruos ir lietuvė dai l in inkė 
Sigita Monika Šulaitytė (Monika 

Sula). Galerijos atidarytos šeštadienį 
ir sekmadieni n u o 12 v.p.p. iki 7 
v.v. adresu: South Halsted&18th 

Street, Chicago, IL. 
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,Draugo" knygynėlyje 

Simono Daukanto raštai 
„Laiškai Teodorui Narbutui' 
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„Draugas** 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 

j 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, 

9 2 2 0 S. Har lem Ave. , Br idgevievv, IL. 

Pokyl io m e n i n ę p r o g r a m a at l iks 
„Retro" kolektyvas iš Los Angeles, CA. 

Bilietus galite įsigyti „D raugo" administraci joje. 
Adresas: 4545 West 63rd Street, Chicago, !L 60629, tel . 773-585-9500. 
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Ši knyga - epistolinis dialo
gas, sk i r iamas Simono Dau
kanto susirašinėjimui su žy
miausiu XIX šimtmečio Lie
tuvos romantinės istorigrafijos 
atstovu, devynių tomų „Lietu
vių tautos istorijos" autoriumi 
Teodoru Narbutu. 

Reda Griškaitė pratarmėje 
rašo: „Daukantas susirašinėjo 
su daugeliu savo amžininkų, 
tačiau laiškuose Narbutui yra 
ypatybių, išsiskiriančių iš kitos 
šio istoriko korespondencijos. 
Čia randama daugiausia me
džiagos Daukanto kaip moksli
ninko ir kaip asmens biografi
jai. Korespondencija demons
truoja Daukanto erudiciją, su
daro galimybe geriau suvokti jo 
istorinę savimonę. Kai kuriuos 
Daukanto straipsnius galima 
pavadinti istoriniais straips
niais. Narbuto atsakymai su
teikia susirašinėjimui diskusi
jos atspalvį, leidžia suvokti 
Daukanto minčių poveikį jo 
amžininkams. Istorikų dialogas 
- puikus XIX šimtmečio vidurio 
epistolinio žanro ir stiliaus 
pavyzdys. Dėl visų šių aplinky
bių ir kilo idėja parengti ats-

Simono Daukanto raštai 
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'aiskai 
Teodorui 

Narbutui 

kirą raštų tomą. skirtą Dau
kanto susirašinėjimui su 'Lie
tuvių tautos istorijos' autoriu
mi". 

Knygos kaina 15 dol. pri
dedant 9 proc. užsisakant IL 
valstijoje. Knygos persiuntimo 
kaina 5 dol.. už kiekvieną pa
pildomą knygą 1 dol. mokestis." 
„Draugo" knygynėlio adresas: 
4545 West 63rd Street, Chicago 
IL 60629. Telefonas pasiteira
vimui 773-585-9500. 

mailto:altv@comcast.net

