
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE D Ai L v 
Kaina 50 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, SPALIO - OCTOBER 27, 2005 Vol. XCVI Nr. 209 

Rusija žada nubaust i kaltuosius dėl avarijos 

Lietuva pradeda naikintuvo ,,Su-27" nuolaužų perdavimo Rusijai procedūras. 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) — 
Rusija nubaus kaltuosius dėl naikin
tuvo „Su-27" avarijos, ir tai daugiau
sia bus kariškiai. 

Tai Se ime vykusioje spaudos 
konferencijoje sakė Lietuvoje viešin-
čios Rusijos Valstybės Dūmos narių 
delegacijos vadovas Viktor Opeku-

nov. 
Kaip nustatė Lietuvos tarpžiny

binė komisija, tyrusi Rusijos naikin
tuvo ,,Su-27" įskridimą į Lietuvos 
oro erdvę, šią katastrofą lėmė „tech
ninių, organizacinių ir žmogiškų 
veiksmų visuma". Komisija nustatė, 
kad raketomis ,,oras-oras" ginkluoto 
orlaivio pilotas Valerij Trojanov 
skrydžio metu padarė klaidų panau
dodamas navigacinę įrangą pilotuo
jamo orlaivio vietai nustatyti . 

Išvadose taip pat teigiama, kad 
Rusijos skrydžių valdymo tarnybos, 
vykdydamos V. Trojanov piluotojamo 
orlaivio priežiūrą, užduoties atliki
mo metu padarė šiurkščių klaidų. 
Komisija nustatė, kad orlaivis buvo 
techniškai tvarkingas, bet jo paren
gimas skrydžiui buvo atl iktas sku
botai ir nesilaikant nustatyto darbų 
eiliškumo, ir tai galėjo turėti įtakos 
orlaivio navigacinių sistemų darbo 
tikslumui skrydžio metu. 

Rusijos parlamentaras V Ope-
kunov pakartojo jau anksčiau šią sa-

Po į s t o j i m o Į ES, p a d a u g ė j o 
p r e k e i v i ų ž m o n ė m i s a u k ų 

Vilnius , spalio 26 d. (J 
Lietuvai tapus Europos Sąjungos 
nare, padaugėjo nepilnamečių mer
ginų, užsienyje patekusių į prekybos 
žmonėmis tinklą. 

Kaip rodo Tarptautinės migraci
jos organizacijos (TMOj sur inkt i 
duomenys, jeigu iki įstojimo i Eu
ropos Sąjungą tarp prekybos žmo
nėmis aukų nepilnamečiai sudarė 12 
proc, tai Lietuvai tapus ES nare šis 
rodiklis padidėjo iki 16 proc. 

Didžiąją dalį prekybos žmo
nėmis aukų — 64 proc. — sudaro 18-
23 metų merginos ir moterys. Tik 8 
proc. buvo vyresnės nei 30 metų. 

Duomenys yra gauti iš pačių nu

kentėjusių merginų. Tyrimo metu 
buvo apklaus ta 200 merginų. 

Tarptaut inės migracijos organi
zacijos Vilniaus biuro konsultantė 
Rita Augutienė sake, kad 52 proc. 
apklaustų merginų teigė turinčios 
10 klasių ar mažesnį išsilavinimą. 

„Tai labai aiškiai parodo, kad į 
prekeivių žmonėmis spąstus pakliū
na žemesnį nei vidurinį išsilavinimą 
tur intys asmenys , todėl labai svarbi 
prevencinė veikla mokyklose", — 
kalbėjo R. Augutienė. 

Profesijas buvo įgijusios tik 7 
proc. merginų, vidurinį išsilavinimą 
— 14 proc. Tik 1 proc. yra studijavu
sios universitetuose. 

A. Brazauskas teigia nesiekiąs keršto 
Vilnius, spalio 26 d. (BNS) — 

Premjeras Algirdas Brazauskas ža
da pasinaudoti Lietuvos teisine sis
tema gindamas savo garbę ir orumą, 
tačiau kol kas neatsako, ar bandys 
kreiptis į teismą dėl konservatorių 
jam mestų tariamai šmeižikiškų įta
rimų. 

„Nesiekiu jokių bausmių. Aš no
riu apginti savo garbę, orumą, savo 
vardą, kurį aš manau išlaikiau per 
visus savo veiklos metus ir todėl jo
kio kraujo keršto manyje nėra. Aš 
siekiu tik teisingumo. Teisingumas 
turi būti pasiektas, kaip matau, per 
Lietuvos teisinę sistemą — aš ja pa
sinaudosiu", — sake A. Brazauskas. 

Generalinė prokuratūra antra
dienį pranešė, kad ikiteisminis tyri
mas pagal premjero Algirdo Bra-

Algirdas Brazauskas Eltos nuotr. 

zausko pareiškimą dėl, jo vertinimu, 
konservatorių šmeižto, nebus pradė
tas . 

A. Brazauskas sake kol kas ne-
si taręs su teis ininkais , ar skųsti 
teismui prokurorų antradienį priim
tą sprendimą. Nukel ta \ 6 psl. 

Tarp siūlomo 
biudžeto ir realių 

poreikių — 
praraja 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) — 
Parlamentinės NATO reikalų komi
sijos vadovas Vaclovas Stankevičius 
teigia, kad tarp Vyriausybės siūlomo 
kitų metų karinio biudžeto ir realių 
kariuomenės poreikių — didžiulė 
praraja. 

Tai V. Stankevičius sakė po NA
TO reikalų komisijos posėdžio, ku
riame apsvarstytas Vyriausybes Sei
mui pateiktas kitų metų biudžeto 
projektas bei NATO siūlomi Lietu
vai ginkluotųjų pajėgų vystymosi 
tikslai 2006-2008 metams. 

„Kitąmet, palyginti su šiemet, 
tiesiogiai krašto apsaugai planuoja
ma skirti 84 milijonais litų daugiau. 
Tačiau pagal proporcinę bendrojo vi
daus produkto (BVP) išraišką, kitą
met krašto apsaugai bus skirta tik 
1.24 proc. BVP — mažiau nei šie
met. Kariuomenei neatidėliotiniems 
reikalams dar trūksta mažiausiai 61 
milijono litų. Tai didžiule praraja 
tarp poreikių ir galimybių". — sake 
V. Stankevičius. 

J i s atkreipė dėmesį į tai , kad 
Lietuva dar neįgyvendino NATO nu
statytų pajėgų vystymo tikslų 2004-
2006 metų ciklui, kuris buvo prisi
imtas vykdyti pernai stojant į NA
TO. 

V. Stankevičius pareiškė viltį, 
kad Vyriausybė papildomai skirs 18 
mln. litų — trečdalį sumos, reikalin
gos per trejus metus naujojo radaro 
įsigijimui. Nuke l t a į 6 psl. 
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vaite išsakytą nuomonę, jog Kalinin
grado sritis — sudėtinė Rusijos da
lis, todėl Lietuvos Seimo keliamas 
Kaliningrado srities demilitarizavi-
mo klausimas, anot jo, visiškai ne
pagrįstas. 

„Tai būtų tas pats, jei mes šian
dieną pasakytume Lietuvai , kad 
kažkoks karinis jūsų laivas susidūrė 
su mūsų laivu ir reikia demilitari
zuoti Klaipėdos uostą, visą Klaipė
dą. Nuke l ta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniai: Los 
Angeles, East St. Louis, 
Boston. 
Puolimas — geriausia 
gynyba. Kruvini istorijos 
pėdsakai. 
Kitu žvilgsniu: į „Durnių 
laivą". Slaptieji kodai. 
Lietuvos karių kapai 
„apaugo" lenkų 
paminklais. Primirštas 
valstybininkas. 
Pagalbos ranka 
vargstantiems. 
Angių kalbos pamokėlė. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.861 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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EAST ST. LOUIS, KL 

110 METŲ SUKAKTIS 
Šios džiugios sukakties pasiseki

mas ta ry tum atgaivino buvusių pa
rapijos mokyklos absolventų ir para
pijiečių „giminystę". Į sukakt ies 
šventę, be abejo, ne visi norėję galėjo 
a ts i lankyt i , todėl jiems apie tai 
papasakos šis rašinys. 

Mintį tokią šventę suruošti per
daviau parapijiečiams, dar pereitai 
žiemai nepasibaigus. Kviečiau pa
galvoti ir kito mėnesio Saldžiojo sek
madienio kavutėje nutarti, ruošti ją, 
ar ne. 

Sis iššūkis sudomino Lietuvių 
bendruomenės vietinės apylinkės 
valdybą ir vieną parapijinę mokyklą 
baigusįjį. Kavutėje valdyba pasisiūlė 
pasiimti a n t savo pečių renginio 
naštą, o atsidėkodama už parapijos 
nuolatinę paramą lietuvybės išlaiky
mo darbuose patalpomis, išleisti gry
nai savomis lėšomis sukaktuvinę 
knygą — albumą su mažai žodžių, 
bet daug paveikslų, vaizduojančių 
parapijos ir visų lietuvių religinį bei 
kultūrinį gyvenimą. Entuziastingai 
nusiteikęs, mokyklos absolventas pa
sisiūlė sukviesti visus ją baigusiuo
sius, o taip pat bet kokius ryšius su 
parapija turėjusius, į suvažiavimą. 

Ruoša visiems šiems darbams 
įvykdyti buvo įtempta ir reikalau
janti tiek dvasinių jėgų, tiek ir pini
go. Kompiuteris šiame reikale buvo 
idealus įrankis ir naudotas beveik 
kasdien grei tam susižinojimui bei 
pas i t a r imams . Šį įtemptą darbą 

dirbdama. Bendruomenė lyg ir už
miršo, kad ji pasisiūlė nemažai žmo
nėmis parapijai tik padėti, bet ne 
visą projektą įgyvendinti. Para
pijiečiai buvo palikti „už durų" ir tai 
juos gerokai užgavo. 

Atėjo ir pati šventė, į kurią atsi
lankė bažnyčios architekto Jono 
Muloko našlė Rūta, sūnus Rimas su 
žmona ir Lietuvos ambasadorius 
JAV ir Meksikai Vygandas Ušackas. 
Gera buvo bent trumpai pabendrauti 
su labai nuoširdžia mūsų taip 
gražios šventovės architekto šeima, 
kuri buvo pirmoji, East St. Louise 
pasirodžiusi, pabėgėlių nuo komu
nizmo šeima.. 

Sukaktuvės pradėtos šv. Mi-
šiomis, kurioms giedojo tai progai 
sudarytas jaunų lietuvių choras. 
Pamokslininkas, vokiečių kilmės 
kunigas, pensininkas, kvietė gausiai 
pripildžiusius šventovę maldininkus 
palaikyti parapiją dažnesnių atsi
lankymu ir maldomis Dievui, kad ši 
tirpstanti parapija dar ilgai išsi
laikytų. Savo pamokslo pabaigoje jis 
prašė Dievo palaiminimo visiems, 
„net ir tiems, kurie nėra lietuviai". 

Parapijos salėje buvo pasižmo-
nėjimas, pasivaišinimas ir naujosios 
knygos — albumo, bei ambasado
riaus Ušacko parašytos knygos pla
tinimas. Iš įvairiausių JAV vietų 
suvažiavę, jaunystės draugai ir 
pažįstami džiaugėsi vėl vieni kitus 
pamatę, glebėsčiavosi, bučiavosi. 

Nekalto M. Marijos Prasidėjimo bažnyčios vidus, East St. Louis, IL. Ši l ietuvių 
parapija buvo įkurta 1895 m., dabartinė bažnyčia buvo pastatyta ir pašvent inta 
1956 m. 

Jautės i pakilus ūpas, džiaugsmu 
persotinta atmosfera ir tikrai broliš
ka dvasia. Išstatytų nuotraukų 
gausa sudomino visus, o ypač tuos, 
kurių jauni veidai iš praeities į juos 
pačius žiūrėjo. Daugelis ieškojo 
vaizdų, primenančių lietuvių kul
tūrinį veikimą šioje vietovėje, bet, jų 
neradę, pasijuto nesmagiai. Nepa
sitenkinimas buvo rodomas ir para
pijos knygą — albumą bevartan-
čiųjų, nepatenkinti , kad knygoje 
neparodyti žmonės ir įvykiai, per 
tuos 110 metų rišę juos prie parapi
jos. Gražios tai gražios šventovės 
detalės, bet parapijai įkurti ir jos 
gyvenimą plėtoti reikėjo žmonių, 
vien detalių negana. 

Vakare, Šv. Marijos-Snieginės 
šventovės pokylių salėje buvo su
ruošta šventės dalyviams, o ypač 
parapijos mokyklą baigusiems, puo
ta . Čia ceremonijų vadovė buvo 
Loyola universiteto profesorė, mūsų 
parapijinės mokyklos absolventė, 

BOSTON, MA 

LR am 
N, MA 

basadorius JAV V. Ušackas pasveikino Boston lietuvius 
s Respublikos (LB) am- „Tai gražus pavyzdys daugeliui prieš šį sprendimą. Lietuvos Respublikos (LR) am 

basadorius JAV Vygandas Ušackas 
sekmadienį, spalio 23 d., nusiuntė 
sveikinimą išsaugojus Sv. Petro 
lietuvių parapiją Padėkos Mišiose 
dalyvaujantiems Boston lietuviams 

„Čia t a rps ta lietuvybės dvasia, 
skamba lietuvių kalba ir puoselė
jamos mūsų tautos tradicijos. Šios 
parapijos istorija mena kelių kartų 
išgyvenimus, džiaugsmus ir bėdas: 
k r ikš tynas , vestuves, laidotuves. 
Todėl man ypač džiugu, kad jūsų 
visų bendrų pastangų, tikėjimo ir 
nenuilstamos kovos dėka ši bažnyčia 
ir toliau išliks lietuvybės židiniu ir 
užuovėja mūsų tautiečiams", sako
ma ambasadoriaus sveikinime. 

„Tai gražus pavyzdys daugeliui 
lietuviškų parapijų JAV, kurios užsi
daro, nes niekas jų nelanko ir 
nekovoja dėl jų išlikimo", — sake V. 
Ušackas. 

2005 m. birželio 22 d. Boston ar
kivyskupas Seann O'Malley nutarė 
nenustatyti uždarymo datos Šv. 
Petro lietuvių parapijai Boston. 
Šiam sprendimui pažymėti 2005 m. 
spalio 23 d. parapijiečiai dalyvavo 
šv. Mišiose, kurias aukojo kunigas 

v 

Steponas Žukas. 
2004 m. gegužės 24 d. Boston 

arkivyskupijai paskelbus apie Šv. 
Petro lietuvių bažnyčios uždarymą, 
susivieniję Boston lietuviai nenuils
tamai organizavo protesto akcijas 

pnes SI sprendimą. 
Savo susirūpinimą dėl Sv. Petr 

lietuviu bažnvčios uždarvmo laiške 
Boston arkivyskupui buvo pareiškę 
LR Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas, Lietuvos ambasadorius 
JAV V. Ušackas, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios hierarchai. 

LR ambasados pranešimas 

LOS ANGELES, CA 
•••••••••••••••••••••••^•••'-

LOS ANGELES BALFAS ŠELPIA 
VARGĄ PATEKUSIUS 
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Z t o m o D e o u o o n u o t r 

Spalio mėnuo yra BALFo šalpos 
mėnuo, kada mūsų tautiečiai sude
da tūkstančius dolerių padėti Lietu
vos varguoliams tėvynėje ir išeivijoje. 

Šio gražaus tikslo vedinas, Los 
Angeles BALFo skyrius, š.m. spalio 16 
d. parapijos salėje surengė įdomų po
būvi, i kurį atsilankė daug tautiečių. 

Menine dalį atliko pagarsėjęs 
Los Angeles Vyrų kvartetas, kurio 
dainom džiugina šį telkinį jau daug 
metu Akompanavo muzike Raimon
da Apeikvte. 

Kaip pranešė šio BALFo sky-
nau.- iždininkas E. Vilkas, mūsų tau-
* .(-ciai gausiai suaukojo kelis tūks
tančius dolerių, kurie bus panaudoti 
daugeliui nušluostyti vargo ašaras. 
Tai] pat nuoširdus ačiū yra visiems 
BALF rėmėjams ir aukotojams. 

Skyriaus pirmininkas Rimtau
tas Dabšys gražiai pravedė šį pobū
vį, už ką jis yra vertas padėkos. 

V\ tauta4- Sfstoka*-

Aldona Mogenytė-VValker. Jos ra
mus, nuoširdumu persunktas kalbė
jimo būdas visus maloniai nuteikė. 
Įdomiai pasveikino sus i r i nkus ius 
ambasadorius Ušackas ir palinkėjo 
tiek parapijai, tiek šventės daly
viams sėkmės. Ats iųs tus sveiki
nimus perskaitė LB apylinkės pir
mininkė. 

Pravesti mokyklą baigusiųjų pa
sisakymai, prisiminimai buvo ne
gausūs, bet tie, kurie kalbėjo, sukėlė 
juoką, atodūsius ir j au nesugrįž
tančių laikų nostalgiją. 

Didelis nuostolis t iems, kur ie 
šioje šventėje nedalyvavo. 

Zigmas Gryb inas 
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KRUVINI ISTORIJOS 
PĖDSAKAI 

IONAS KAZIMIERAS 
BURPULIS 

Spalio 13 d. Lietuvos Radijo ir 
televizijos peržiūros salėje gausiai 
susirinkusiems visuomenės atsto
vams buvo pristatytas režisieriaus J. 
Saboliaus ir scenarijaus autoriaus E. 
Ignatavičiaus sukurtas dokumenti
nis kino filmas „Stirna". F i lmas 
pasakoja apie tragiškai žuvusią par
tizanų rėmėją, ryšininkę, vėliau įsi
jungusią į ginkluotą kovą, partizanę 
Izabelę Vilimaitę-Stirną. 

Filmo kūrėjai ėmėsi sunkaus ir 
garbingo uždavinio — apvalius nuo 
melo ir klastočių pateikti visuo
menei tiesą apie vieną iš daugelio 
mūsų tautos didvyrių. Atrasti tiesą 
pavyko iš šeimų archyvų, iš liudyto
jų pasakojimų, iš nedaugelio likusių 
gyvų kovos draugų pasakojimo. 
Sužinome, jog gimusi Philadelphi-
joje, dar maža su grįžusiais į Lietuvą 
tėvais gyveno kaime, tėvų įsigytame 
ūkyje, Vėriškiuose, netoli Šeduvos. 
Tais laikais daugelis grįžusių lietu
vių kurdavosi kaime, kurio buvo išsi
ilgę, Izabelė kaimo vaikų tarpe buvo 
pripažinta vadove, visi ją mylėjo, 
vadino Zabute. 

Zabutės laiminga vaikystė ne
truko prabėgti. Mokėsi Šeduvoje, 
Panevėžyje, paskui atėjo sovietų ir 
vokiečių okupacija. Izabele įstojo Į 
Vilniaus universiteto farmacijos fa
kultetą. Deja, jį užbaigti jai j au ne
buvo lemta — pokario laikmetis 
buvo žiaurus. 

Iš pat pirmųjų partizanų kovos 
dienų Izabelė neliko nuo jos nuošaly
je — parūpindavo jiems tvarstomąją 
medžiagą, vaistų. Greitai tapo ryši
ninke. Būdama tvirto ir ryžtingo 
charakterio, pasiryžo nieko neiš
duoti. 

Nelaimė netruko ateiti. Izabelė 
buvo susekta ir suimta. Nuo šio mo
mento prasideda jos kelis į Golgo
tą. 

Mes nežinome, kiek kančių jai 
teko išgyventi. Galime tik spėti, kaip 
sunku buvo jai priimti NKVD tardy
tojų pasiūlymą — būti užverbuotai. 
Galime, be jokios abejonės būti tikri, 
jog ji aiškiai suprato, kad, nors ir 
tikėdamasi iš to gauti naudos parti
zanų kovai, negali būti tikra, kad jai 
kada nors pavyks apginti savo 
garbę. Galime būti visiškai tikri, kad 
ji tvirtai nusprendė likti ištikima 
kovos draugams ir jų neišduoti — tai 
įrodo jos tolimesnis gyvenimas ir 
kova. 

Kiekvienas, kas yra susipažinęs 
su pokario Lietuvos partizanų kovų 
istorija, žino, kiek daug užverbuotų 
partizanų ir netgi jų vadų tapo agen
tais-smogikais, kurie NKVD smo
giamųjų grupių sudėtyje dalyvavo 
savo kovos draugų žudynėse ir deg
tinėje skandino išdavystės naštą. 
NKVD mokėjo prižiūrėti savo valios 
vykdytojus. Todėl tik stebėtis reikia, 
kad. vos dvidešimt metų tur int i , 
mergina sugebėjo apgauti tardytojus 
ir nieko neišduoti. 

1949 m. kovo 14 d. Izabelė gavo 
Tamaros slapyvardį. Jai buvo duoda
mi konkretūs pavedimai sužinoti 
partizanų būrių dislokacijos vietas, 
išaiškinti, kas maskuojasi konkre
čiais slapyvardžiais. Dažnai keičia
mi partizanų slapyvarciz:; 
sekimo darbą ypač sunkino 
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Iš ja i per tardymus užduotų 
klausimų ir gautų užduočių Izabelei 
paaiškėjo, ką NKVD jau žino, kur 
link planuojamos operacijos prieš 
partizanus. Tariamai sutikusi vyk
dyti gautas užduotis, Izabelė, dabar 
jau Tamara, buvo išleista. 

NKVD planams buvo lemta su
žlugti. Izabelei anaiptol nebuvo pa
traukli „Tamaros karjera". Per patį 
pirmą susitikimą su partizanų va
dais Izabelė viską atvirai papasako
jo — ir kad nieko neišdavė, ir kad 
buvo užverbuota, ir kas NKVD do
mina, ir kas jiems jau žinoma. Iza
belė dar porą kartų atvyko į NKVD 
ir raportavo, kad nieko nepavyko 
sužinoti. Tačiau NKVD duodavo vis 
naujas užduotis... 

Ilgai taip tęstis negalėjo. Pa
jutusi , jog ji jau nustojo NKVD 
pasitikėjimo ir gali būti vėl suimta, 
Izabele paprašė partizanų duoti jai 
ginklą ir atsisakė toliau vaidinti 
dvigubos agentės vaidmenį. Tama
ros nebeliko, ją pakeitė Stirna. 

NKVD vadovybės įsiūtis buvo 
baisus. St i rnai sukompromituoti 
buvo sudary tas agentūrinis-ope
ratyvinis planas pavadinimu „Išsi
gimėliai". Stirnos kompromitavimo 
planas, buvo paruoštas labai išradin
gai. Per kitus agentus partizanai 
buvo įtikinėjami, kad Stirna — iš
davikė, jai buvo primetamos kitų 
išdavikų padarytos išdavystės. 

Atrodė, jog toms užmačioms 
lemta išsipildyti. Rinktinės vadas 
išleido įsakymą „išdavikę" nubausti 
mirties bausme sušaudant. Tačiau 
kovos draugai grubia falsifikacija 
nepatikėjo. Viktoras Šniuoiis — 
kapitonas Vytvytis nusprendį griež
tai užprotestavo. Jam buvo tekę su 
Izabele daug bendrauti, ji buvo jo 
brolio Vytauto — Vytenio sužadė
tinė. Nuosprendis buvo atidėtas, o 
vėliau — panaikintas. 

V. Sniuolis pasakojo, kad po jo 
sesers žūties praėjus dvejiems me
tams, jis gavo neva jos parašytą 
laišką, kuriame buvo įrodinėjama, 
neva Stirna yra išdavikė. 

Stirna žuvo, būdama 27 metų 
amžiaus. Ji su kovos draugais slė
pėsi bunkeryje, kuris buvo iškastas 
našles, turinčios 7 vaikus, sodyboje. 
NKVD susekė bunkerį ir jį išsprogdi
no prieštankine granata. 

Kino pasakojime matome tas 
vietas, kuriose vyko Stirnos ir jos 
kovos draugų tragedija. Jos ir šian
dien atrodo kraupiai — apgriuvę, 
niekieno neprižiūrimos sodybos, 
vieniši kryžiai, vieninteliai dar did
vyrių atminimą išlaikę liudininkai, 
jau senukai. 

Su didele širdgėla pasakojo, fil
mui pasibaigus, Izabelės brolio 
dukra Edita Tenziagolskienė: 

— Liūdna, kad jauni jau nieko 
nebežino. J iems tai seniai praėję 
laikai, į galvas įkalti sovietinių laikų 
stereotipai. Jie tiek ir težino — „ban
ditai, banditai..." 

Edita papasakojo, jog jos tėvas 
buvo kank inamas elektra, jam į 
panages buvo badomos adatos, jis 
buvo prievartaujamas sužinoti, kur 
slapstosi jo sesuo Izabelė — Stirna ir 
ją išduoti. Nuo kankinimų pražilęs, 
bemaž išprotėjęs, motinos prašomas, 
ėjo pas valdžią ir prašė, kad jų šeimą 
išvežtų i Sibirą... 

Pasibaigė filmas, prasidėjo liu-

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Puolimas — geriausia 
gynyba 

Sia, istorijos būvyje išmėginta 
ir patvirtinta, taisykle, atro
do, vadovaujasi ir Lietuvos 

premjeras Algirdas Brazauskas. 
Vien dėl to, kad kai kas drįso Sei
mui pasiūlyti parlamentarinį prem
jero šeimos verslo veiklos tyrimą, 
jis tuoj pagrasino iškelsiąs bylą Tė
vynės sąjungos parlamentarams 
— visų pirma opozicijos vadovui 
Andriui Kubiliui, tuomet kitiems 
šios partijos seimūnams — Jurgiui 
Razmai, Rasai Juknevičienei, už 
kišimąsi į jo šeimos asmeninius 
reikalus. 

Ir kodėl nepasigrasinti, kodėl 
nepasinaudoti teismo paslaugo
mis, jeigu tai nukreips dėmesį nuo 
pagrindinio reikalo: premjero šei
mos (šiuo atveju — žmonos Kristi
nos ir jos viešbučio) verslo? Tuo 
metu, kai žiniasklaida karš ta i 
ginčysis: kas kaltas ir kas nekal
tas, bus galima ramiai susidoroti 
su „Mažeikių naftos" akcijomis, o 
galbūt atidžiau pasidairyti būsimo 
„įpėdinio", nors rinkimai dar už 
trejų metų (niekad nėra per anksti 
— gali būti tik per vėlu). 

Premjero A. Brazausko griežti * 
pareiškimai ir pikti atsikirtimai, 
kai įtarimų šešėlis brūkštelėjo per 
, jo šeimos verslą", kažkaip neside
rina su prityrusiu („senosios mo
kyklos"), paprastai mokančiu išda
rinėti gudrias machinacijas, poli
tiku, ne tik visą nepriklausomybes 
laikotarpį, bet dar gerokai prieš jį, 
praleidusiu „valdžios viršūnėse". 
Tai ne koks žalias naujokėlis, kurį 
iš vėžių išstumia menkiausi kalti
nimai ar net jų užuominos. Lietu
vos premjeras ir anksčiau ne kartą 
buvo patekęs į karštą kaltinimų 
vandenį, bet visuomet ramiai iš jo 
išbrisdavo, per daug nesušlapęs. 
Kas gi dabar atsitiko9 

O gal tai meilė? Gal Algirdas 
Brazauskas žūt būt stengiasi ap
saugoti „savo šeimą" nuo budrių 
parlamentinės komisijos akių ar 
galimo teismo įsikišimo, jeigu tos 
akys užgriebtų kokį „neskaidru-
mą". Juk panašiai šiuo metu vyks
ta ir Čikagos federaliniame teisme, 
kur buvusio Illinois gubernato
riaus George Ryan vienas arti
miausių patarėjų tapo savo bičiulio 
ir darbdavio išdaviku, pasiryžęs 
liudyti prieš jį teisme, kad tik ap
saugotų mylimą sužadėtinę ir ji 
išvengtų užtarnautos bausmės už 
įsivėlimą į nešvarius buvusio gu
bernatoriaus darbelius. 

Yra tokia taikli lietuviška pa-

tara lė , .kuri galbūt ir čia tiktų: 
„Vagie, kepurė dega!" O kad kaž
kas „dega", abejoti netenka, nes 
jau seniai „dūmeliais" kvepia prem-
jer ienės įsigyto viešbučio reikalai. 
Na, jeigu dar prijungsime „Ma
žeikių naftos", akcijas, kuriomis 
Lietuvos Vyriausybės vadovas 
karštl igiškai skuba „atsikratyti", 
nors kol kas ats i radęs tik vienas 
pirkėjas. . . Je igu A. Brazausko 
„šeimos verslas" tikrai yra skaid
rus , nėra ko slėpti — tegul sau 
tiria, nors ir kelios komisijos, tegul 
kapstinėjasi t a ry tum maitvanagiai 
sąvartyne, vis tiek ilgainiui turės 
pripažinti , kad labai klydo, galbūt 
ne t formalų a ts iprašymą tiek 
premjerui, tiek jo šeimai įteikti. 

Valdžios kalno viršūnę pasie
kus , visuomet a ts i randa norinčių 
juos už kojų žemyn nutraukt i . Kai 
esi labai ma tomas , kiekvienas 
krislas, net ir įsivaizduotas, labai 
ryškus. Mes čia, Amerikoje, įpratę, 
kad kiekvienas r inktas pareigūnas 
— ir jo šeimos nariai — tuoj po 
padidinamu stiklu opozicijos pa
k išamas ir labai atidžiai tyrinėja
mas. O kas ieško, dažniausiai ir 
randa . JAV prez. Clinton žmona 
Hillary buvo t i r iama dėl kažkokių 
nekilnojamo tur to machnacijų 
Arkansas valstijoje; Illinois guber
nator iaus Rod Blagojevich žmona 
pastaruoju metu taip pat kritikuo
j a m a už „savo verslo neskaidru-
mus"; Čikagos meras Richard M. 
Daley kai t inamas, kad savo gimi
nėms leido pasinaudoti pelningais 
miesto darbų kontraktais , ir tai tik 
šiaip sau pavyzdžiai. Jų galėtume 
pririnkti daugiau negu vidurvasarį 
laukinių mėlynių Rytų Aukštai
tijos miškuose. 

Visgi malonu pastebėti, kad 
nors sykį Lietuvos Seime pasiekta 
šiokio tokio susitarimo: konserva
toriai pareikalavo, kad būtų su
daryta komisija ištirti premjero A. 
Brazausko „šeimos verslo švaru
mą" ir surinko 42 įvairioms frakci
joms priklausančių Seimo narių 
pritarimą. Įdomu, kad šiam su
manymui pri tarė ir Darbo partija! 
Dar įdomiau, kad darbiečiai yra 
valdančiosios koalicijos nariai. O 
už vis įdomiausia, kai tik iškilo šie 
į tarimai, pats premjeras yra Seime 
p a s a k ę s : „ku rk i t e komisiją, iš
t i rki te" . Tik kažin kodėl dabar 
pakeitė nuomonę ir jau kratosi bet 
kokio tyrimo, net pagrasinęs pa
si traukti iš pareigų, jeigu tai įvvk-
tų9 

dininkų prisiminimai. Jais dalijosi 
Viktoras Šniuoiis — Vytvytis. Edita 
Tenziagolskienė, keletą žodžių 
pasakė filmo statytojai. Jie padėkojo 
LTV generaliniam direktoriui V. 
Petrauskui, sudariusiam galimybes 
pastatyti filmą. Iš jų pasisakymo 
buvo galima suprasti, kad artimiau
sioje ateityje jie šią temą yra priver
sti laikinai nutraukti . Priežastis 
paprasta — nėra lėšų. Prof. Ona 
Voverienė savo pasisakyme filmo 
statytojus prašė filmą tiražuoti ir 
perduoti Lietuvos mokykloms, nes 
jaunoji karta privalo žinoti did

vyrišką tautos istorijos paslaptį, nes 
mūsų vaikai privalo žinoti, jog 
Lietuivoje yra daug vietų, kur po 
žeme paslėpti kaulai šaukiasi 
Dangaus keršto tautos budeliams ir 
išdavikams. 

Pabaigoje didvyrės atminimą 
pagerbus tylos minute ir sukalbėjus 
„Amžiną atilsį", V. Šniuoiis su
kalbėjo jausmingą ir nuoširdžią par
tizanų maldą. Tačiau susirinkusieji 
dar kurį laiką dalijosi prisiminimais 
— praeitis netolima, jeigu ji yra 
mūsų gyvenimas. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

„Durnių laivą / / w 

l 
mokyklų programas! 

Kartais visuomenėje pasigirsta 
tokių nesąmoningų kalbų, esą V. 
Petkevičiaus knyga „Durnių laivas" 
yra šmeižikiška ir ją reikėtų už
drausti. Drausti nieko nereikia, nes 
kiekvieną daiktą galima panaudoti 
geram tikslui. Yra tokia išmintinga 
lietuvių liaudies pasaka apie trečią 
brolį kvailutį, kuris eidamas pas 
karalaitę prašyti jos rankos, susi
rinko visokius niekalus — nugai
šusią varną, skysto molio ir 1.1. Ir su 
jais karalaitės širdį laimėjo, o štai 
protingieji liko be nieko... 

Taip ir V. Petkevičiaus knyga 
„Durnių laivas" — jos nieku gyvu 
nereikia uždrausti! Kaip negalima 
išgriauti Devintojo forto ar stalini
nių skulptūrų ant Žaliojo tilto. Turi 
likti ateities kartoms priminimas — 
koks buvo laikmetis, kokie žmonės 
anuomet gyveno, kokie buvo oku
pantų papročiai ir kultūrinės tradici
jos. Tik taip tautos mentalitetas gali 
pasveikti nuo įvairių homosovieticus 
sindromų. Jeigu leidžiami partizanų 
atsiminimai, dienoraščiai ir kūryba, 
tai lygiai taip pat turi būti leidžiama 
ir stribų kūryba bei atsiminimai. Tai 
nagrinėdami, istorijos ir literatūros 
mokytojai ateityje galės analizuoti 
psichologines, antropologines stri-
bizmo priežastis. Lietuvių litera
tūros terminijoje galėtų atsirasti net 
ir specialūs terminai — stribų lite
ra tū ra sovietinėje Lietuvoje bei 
stribų l i teratūra nepriklausomybę 

. atkūrusioje Lietuvoje. 
O tai, kad stribiškas galvojimo 

būdas Lietuvoje vis dar labai popu
liarus — nieko keista, nes partizanų 
ir Sibiro tremtinių jau seniai beveik 

nelikę, o štai stribai, kurie turėjo 
šiek tiek geresnes gyvenimo ir kūry
bos sąlygas, išliko kuo puikiausiai. 
Kaip ir jų ideologija. Neapykanta 
Lietuvos laisvei, nepagarba žmo
giškumui, apkalbos, pavydas, netgi 
alkoholizmas — visa tai puikiai dera 
„Durnių laivo" skaitytojo naciona
liniame charakteryje. Ta tema būtų 
galima netgi visą literatūrologų bei 
psichologų simpoziumą suorgani
zuoti — „Stribų kul tūra nepriklau
somybę atkūrusioje Lietuvoje". J u k 
kiek dėmesio vokiečiai po karo skyrė 
psichologinei fašizmo analizei — 
tauta buvo apsisprendusi, kad fašiz
mas nebuvo pa t s gražiausias jų 
istorijos t a rp sn i s . Je i Lietuvos 
valdžia bei pilietinė visuomenė kada 
nors irgi panašiai apsispręstų, V. 
Petkevičiaus knyga „Durnių laivas" 
būtų itin vert ingas dokumentas. 

Garsaus kino režisieriaus P. 
Pazolinio filme „Sodoma ir Gomora" 
yra toks kadras: prie gražiai paruoš
to stalo, iš gražių porcelianinių indų, 
valgomos žmogaus išmatos. Į visa tai 
žiūrėti t ikrai nėra lengva, bet paskui 
po filmo pagalvoji — o ką garsusis 
menin inkas norėjo tuo epizodu 
pasakyti. Gal norėjo parodyti, kad 
kar ta i s mūsų modernioji ku l tū ra 
atrodo tarsi paslėptas išmatų valgy
mas? Šis filmas — tai pavyzdys, kad 
mene kartais sąmoningai gali būti 
rodoma kas nors itin atstumiančio ir 
antiestetiško, norint pažadinti pato
gaus, biurgeriško galvojimo užmig
dytas žmogaus smegenis. 

Galbūt ir ši rašytojo V. Petke
vičiaus knyga „Durnių laivas" yra 
tokios pat prigimties kūrinys, nes čia 

SLAPTIEJI KODAI 
Žinovai teigia, jog žymiausiųjų 

pasaulio bendrovių pagaminti spal
votieji lazeriniai spausdintuvai ant 
visų jais padarytų kopijų įveda šif
ruotus atpažinimo kodus, kuriuos 
žino JAV specialiosios tarnybos, 
remdamasi naujienų agentūra „No-
vosti". 

Šią informaciją paskelbė San 
Francisco įsikūręs garsios vartotojų 
teisių gynimo organizacijos „eiec-
tronic Frontier Foundation" JAV 
skyrius. 

„JAV slaptoji tarnyba pripažino, 
kad pri taikyta spausdintuvuose 
atpažinimo informacija yra dalis 
susitarimo, pasiekto su grupe laze
rinių spausdintuvų gamintojų, kaip 
tvirtinama, pinigų padirbinetojams 
susekti", - teigiama minėtos organi
zacijos pranešime, šios organizacijos 
ekspertams pavyko iššifruoti infor
maciją, užkoduotą ,,Xerox Docu-
Color" modelio spausdintuve. 

Teigiama, jog, spausdinant kiek
vieną kopiją, ši informacija užfiksuo
jama mikroskopiniais geltonos spal
vos taškeliais, išdėstytais tam tikra 
tvarka. Pamatyti piešinį galima tik 
per mikroskopą ultravioletinėje švie-

•soje. 
„Electronic Frontier Founda

tion" nustatė, kad spausdinant už
fiksuojama kopijos padarymo data ir 
laikas, spausdintuvo, kuriuo ji 

padaryta, serijos numeris. 
JAV slaptoji tarnyba tvirtina, 

jog ši informacija naudojama, iš
skir t inai a t l i ekan t kr iminal inius 
tyrimus pinigų padirbinėjimo bylose, 
tačiau JAV nėra įstatymo, kuris 
neleistų valdžiai spausdintuvuose 
esančio slaptojo kodo naudoti kitais 
tikslais, teigiama „Electronic Fron
tier Foundation" pranešime. 

Organizacijos žinovai pažymi, 
kad tokio kodo egzistavimas gali 
pakenkti pogrindyje veikiantiems 
demokratiniams judėjimams, nes jis 
atveria kelią autor i ta r in ių šalių 
valdžiai išaiškinti disidentus. Be to, 
tei-giama, jog valdžios ir privačios 
pramonės užkulisiniai susitarimai 
del manipul iavimo įranga gali 
pažeisti asmens privatumą. 

„Electronic Front ie r Founda
tion" duomenimis, slapti atpažinimo 
kodai yra pr i ta ikyt i visai grupei 
paplitusių „Xerox", „Canon", „Tek-
tronix", „Ricoh", „Lexmark'\ „Kyo-
cera", „Lanier", „Konica", „Minolta", 
„HP Color LaserJet", „Epson", „Brot-
her" modelių spalvotųjų lazerinių 
spausdintuvų. 

Teisių gynimo organizacijos ži
novai toliau aiškinasi, kokia infor
macija yra užšifruota šiais spausdin
tuvais padarytose kopijose, ir ketina 
ją viešai paskelbti. 
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skaitytojui i r pateikiamos savotiškos 
literatūrinės išmatos, irgi gražiam 
inde (gražūs knygos viršeliai, gera 
poligrafinė kokybė). Tik šis kūrinys, 
skirtingai nuo P. Pazolionio, deja, 
yra nesąmoningas. Mūsų rašytojas 
neturi jokio didesnio estetinio tikslo, 
išskyrus norą atkeršyti, pažeminti, o 
pats tuo būdu tarsi išgarsėti ar 
pasirodyti geresnis. Tai knygos me
ninę vertę subanalina. Bet liūdniau 
yra tai, kad toks „menas" atitinka 
nemažos dalies Lietuvos visuomenės 
poreikius. Ką darysi — žmogų ne vi
sada traukia tai, kas aukšta ir gra
žu, jam dažnai patinka ir mužikiš-
kumas bei apsitapšnojimas. Tai, ma
tyt, natūralūs — dar K. Donelaičio 
aprašyti tautiniai refleksai, ir nėra 
kojų labai gėdytis... 

Antra vertus, liaudies medicino
je egzistuoja toks gydymo būdas — 
gerti savo šlapimą. Gal panaši tera
pinė priemonė yra ir V. Petkevičiaus 
knygų skaitymas... „Šėtonas taiso 
Dievui kelius" — kaip sakoma. Tai 
gal ir šis, „durnių" poreikius atitikęs 
kūrinys, at l iks kokią nors kilnią 
slaptą misiją — pvz., skaitytojai per-
sivalgys išmatomis, pasiilgs gėlių 
kvapų ir ims sveikti... Duok Dieve, 
kad butų taip. 

Trečia vertus, žmonijos potrau
kis nešvankumams, apkalboms yra 
amžinas. J i s realizuojasi įvairiuose 
anekdotuose, vulgariose pasakose, o 
pastaruoju metu ypač aktyviai — 
internetiniuose komentaruose. Ma
tyt, nuodėmingoji žmogaus prigimtis 
verčia mus laikas nuo laiko išmesti 
paviršiun visokius susikaupusius 
pūlius ir pamazgas... Jei tai daroma 
su humoru a r su pedagogine intenci
ja — tai gali tapti netgi neblogu 
meno kūriniu. Juk nėra temų, apie 
kurias gabus menininkas negalėtų 
parašyti — nes nesvarbu, ką rašai, 
bet svarbu, kokia intencija tai darai. 
Jei tavo noruose yra gražesnio, 
linksmesnio, sąmoningesnio pasau
lio kūrimas, gali rašyti ir apie antrus 
galus, ir apie durnių laivus. Bet 

jeigu norisi tiktai išsikeikt pagirioms 
— tai jau ne menas, o paprasčiausias 
alkoholizmas. (Beje, tas pa ts Pazo-
linis sukūrė ne tik „Sodomą ir Go
mora", bet ir „Evangeliją pagal Ma
tą" — vieną skaidriausių religinio 
meno pavyzdžių.) 

Jei reikėtų kokioj nors doku
mentinėj prozoj ar vaidybiniame 
filme parodyti skaudų sovietinio 
nomenklatūrinio menininko likimą, 
ši tragiškomiška lemtis — nuo žais
mingojo „Miko Pupkaus" autoriaus 
iki „Durnių laivo" rašytojo — galėtų 
tapti įtaigiu, autentišku, „paremtu 
tikrais faktais" siužetu. Nors tuo 
galima ir suabejoti: geriems kūri
niams labai praverčia herojaus savi
analizė, atgaila, bandymas suprasti 
— už ką tokia lemtis? Tad gal koks 
nors pokario vaikų rašytojas Kostas 
Kubilinskas, išdavęs savo draugus 
partizanus, o paskui girtas lodavęs 
po stalu, sakydamas: „aš esu šuo" — 
yra dramaturgiška i tu r t ingesn is 
personažas... 

„Okupantai , 1945 m. antroje 
pusėje įsitikinę, jog šiurkščia karine 
jėga sunkiai palauš mūsų tautos 
pasipriešinimą, pradėjo įgyvendinti 
NKVD liaudies komisaro Lavren-
tijaus Berijos 1945 m. spaliol2 d. 
direktyvą, kurioje nurodyta karinę 
jėgą derinti su agentūrinėmis prie
monėmis, t.y. pradėjo kurt i platų 
agentų informatorių tinklą. (...) Vie
tiniai komunistai ir okupantai buvo 
gana išradingi. Jie ne kartą mėgino 
iš mūsų šalies gyventojų sukurt i gin
kluotas grupes ir suteikti joms orga
nizacinę struktūrą. Geriausiai jiems 
sekėsi kurt i vadinamojo sovietinio 
partinio aktyvo ginkluotas grupes. 
Tokiai grupei, būdamas vienos Kau
no įmonės komsorgu, priklausė rašy
tojas Vytautas Petkevičius. Si grupė 
daugiausia veikė Prienų ir Vilkijos 
apylinkėse". Juozas S t a rkauskas . 
„Ginkluotas sovietinis part inis akty
vas ir kiti sukarint i dariniai". 
www.genoc id . l t ) 

TURTUOLIU MIESTAS 
Iš pradžių buvo milijonierių 

prekybos centras, po to iškilo mili
jonierių mugė. O dabar ruošiamasi 
Maskvos pakraštyje statyti visą 
miestą milijonieriams. Jis bus du 
kartus didesnis už Monaką ir at
rodys kaip europinio stiliaus tvir
tovė, kurioje išsiteks iki 30,000 nau
jųjų rusų. Statybas, kurių projek
tinė vertė sudaro 3 mlrd. JAV dole
rių, planuojama pradėti kitais me
tais. 

Miesto, kuris vadinsis Rubliov 
Archangelskoje, centras primins iki 
revoliucinę Maskvą - siauros gatvės, 
kanalai apjuos tvirtovę, sakė miestą 
projektavusi britų firma „John 
Thompson and Partners". 

Erdvesni miesto pakraščiai pri
mins pasiturintį Europos priemiestį, 
kuriame stovės sublokuoti namai, 
ištaigingos vilos, biurai, prieplaukos 
Maskvos upėje. 

Statybas 430 ha 
sklype, esančiame 
maždaug už trijų kilo
metrų nuo Maskvos 
ribos, finansuos „Neft 
Moskva". kuria Vaido 
Dūmos narys milijar
dierius Suleimar. K< 
rimov. 

Kainos svyruos 
nuo pusės milijono 
JAV dolerių už aparta
mentą iki kelių mili

jonų dolerių - už sublokuoto namo 
sekciją ar ištaigingą vilą. 

Kai dauguma rusų gyvena iš vos 
244 dolerius siekiančios mėnesinės 
algos, turtuoliai vis labiau tarpsta, 
nes naftos verslas lemia spartų 
šalies ekonomikos augimą. 

Vien Maskvoje gyvena 33 mili
jardieriai - tiek jų nėra nė viename 
kitame pasaulio mieste; iš viso Ru
sijoje gyvena 88,000 milijonierių. 

Sostinės pakraščiuose pilna pra
bangių vilų, kuriose anksčiau gyven
davo sovietinės komunistų partijos 
vadovai, bei naujesnių europinio sti
liaus namų. 

Tačiau ten gyvenant iems vis 
daugiau nepatogumų kelia siauri 
automobiliais užkimšti keliai, sie
jantys tas gyvenvietes su Maskvos 
centru. 

BNS 

Maskvos pano r ama 

http://www.genocid.lt
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L i e t u v o s k a r i u k a p a i „ a p a u g o Senku pa rn i n k i a 1 s 
Kai vasarą Varėnoje buvo nu

griautas obeliskas po I Pasaulinio 
karo lietuvių — lenkų kovose žu
vusiems lenkų k a r i a m s , Lenkija 
įteikė Lietuvai notą, nors j au anks
čiau Lietuvos Seimo vicepirmininkas 
Česlovas Juršėnas nuskubėjo į Var
šuvą patikinti, kad Varėnos švento
riuje stovintis obeliskas (kuris, kaip 
buvo teigiama, sudarė grėsmę žmo
nių saugumui) , nede l s i an t bus 
atstatytas Lietuvos lėšomis. Praėjus 
kelioms savaitėms, nuo šio įvykio 
Berznyko kapinėse (Seinų apskri
tis), šalia 1920 metais kovose su 
lenkais žuvusių lietuvių kar ių kapų 
buvo pastatytas paminklas , ant ku
rio iškaltas užrašas: , ,Tūkstančiams 
lenkų, nužudytiems 1941—1944 
metais Paneriuose netoli Vilniaus 
atminti. (...) Egzekucijos vykdytoju 
buvo lietuvių specialusis savanorių 
būrys — 'Panerių šauliai ' , ta rnau
jantys hitlerininkų saugumo tarny
boje..." Maža to, lenkai sus tabdė 
Lietuvos savanorių kapų tvarkymo 
darbus. 

Tačiau Lietuvos Seimo narys, 
socliberalas Vaclav Stankevič ragi
na lietuvius „nedramatizuoti situa
cijos", kad nepakenktų geriems Lie
tuvos — Lenkijos santykiams. 

Sustabdyti k a p ų 
tvarkymo darba i 

Berznyko kapinės yra už kelio
likos kilometrų nuo Aradnykų — 
Lazdijų sienos perėjos, važiuojant 
link Seinų. Prieš keliasdešimt metų 
ši apylinkė buvo lietuviška, dabar 
jau praktiškai sulenkėjusi, tik ke
liuose kaimuose dar gyvena lietu
viškai kalbančių šeimų. Dėl sos 
žemės lopinėlio prieš aš tuonias 
dešimt penkerius metus , 1920 metų 
rugsėjį, kai į pietus nuo Berznyko 
vyko įnirtingos lietuvių ir lenkų ko
vos. Berznyko mūšyje Lietuvos ka
riuomenės 5 pės t in inkų pulkas 
atkakliai gynėsi, bet buvo priverstas 
trauktis. Mūšio lauke dalis žuvusių 
Lietuvos karių buvo palaidoti Berz
nyko bažnytkaimio kapinėse. 

Septyniasdešimtais ia is meta is 
vietos lietuviai jiems pas ta tė kuklų 
antkapį. Tik po keliolikos metų nuo 
nepriklausomybės a tgavimo karių 
kapais susirūpino Lietuva. Dar kelis 

metus užtruko derybos su įvairiomis 
Lenkijos institucijomis pradedant 
pamiklosaugos tarnyba, baigiant 
Elko kurija, vietos klebonu ir lenkų 
nacionalis t inėmis organizacijoms, 
kurios labiausiai tam priešinosi. 
Pagaliau vasaros, pabaigoje lietuviai 
pradėjo tvarkymo darbus. Tačiau 
net rukus juos turėjo nutraukti, ka
dangi vietos klebonas Vladyslav Na-
piorkovski ir paminklosaugos tarny
bos apkaltino Lietuva, esą, nesilaiko 
patvirtinto projekto. Kitos nuomonės 
yra Lietuvos Respublikos konsulatas 
Seinuose. Pasak konsulės Aušros 
Cernevičienės, lietuviai vykdo savo 
darbus pagal planą, problema, tik ta, 
kad jau vietoje, kai buvo pradėti 
Lietuvos savanorių kapų tvarkymo 
darbai, paaiškėjo, kad tai Lenkijos 
statinys — paminklas ,,Nemuno" 
karinei operacijai, natūroje skiriasi 
nuo to, pagal kokį Lietuva derino 
savo projektą. Pastarąjį paminklą 
lenkų legonieriams, kovojusiems su 
bolševikais, lenkai pastatė 2001— 
aisiais priešais Lietuvos savanorių 
kapus. Tiesa, net ir patiems blaiviau 
mąstantiems lenkams abejonių kėlė 
tai, kad būtent Berznyk pasirinktas 
ta vieta, kur minima lenkų pergalin
ga Nemuno operacija prieš bolše
vikus. Čia juk bolševikų nebūta, ne
buvo ir jokių kovų su jais. 

Prie šio paminklo Lietuva turėjo 
derinti prieš aštuoniasdešimt kelis 
metus čia palaidotų lietuvių karei
vėlių kapų sutvarkymo projektą. 

Lietuva paprašė Lenkijos pa
aiškint i , kodėl t rukdoma vykdyti 
darbus, ir nurodyti, kodėl nepaisoma 
patvirtinto projekto. Iki šiol Lenkija 
neatsakė j šiuos klausimus. 

Ką b e n d r o t u r i Lie tuvos 
s a v a n o r i a i su P a n e r i a i s ? 

Tačiau dar didesniu akibrokštu 
Lietuvai lietuviams yra rugsėjo vi
duryje po nakt ies šalia Lietuvos 
savanorių kapų išdygęs paminklas 
su užrašu: „Tūkstančiams lenkų, 
nužudytų 1941—1944 metais Pa
neriuose prie Vilniaus, atminti". 
Tarp aukų buvo Vilniaus apygardos 
AK kariai, žmonės, susiję su kons
piracija, Vilniaus inteligentijos ats
tovai ir jaunimas. Egzekuciją vykdė 
Lietuvos specialus savanorių būrys 

'Panerių šauliai", tarnavę hitlerinei 
saugumo policijai. Tegul šis kryžius 
žuvusiųjų už tėvynę kapų apsupty
je būna žinomų ir nežinomų didvy
rių, paaukojusių savo gyvybę už 
tėvynės laisvę pagarbos ženklas". 

Pagrįstai kyla klausimas, ką 
reiškia šalia Lietuvos savanorių 
kapų pastatytas šis paminklas? Juk 
Paneriuose nežuvo nei vienas iš 
Seinų krašto kilęs lenkas, lygiai, 
kaip ir joks ten žuvęs lenkas nėra 
palaidotas Berznyko kapinėse. Tad 
koks tikslas buvo šalia Lietuvos 
savanorių žuvusių keliasdešimt me
tų prieš įvykius Paneriuose, pasta
tyti tokį paminklą? Vietos valdi
ninkai, paprašyti pakomentuoti, ar 
iš tiesų geriausia vieta tokiam 
paminklui yra čia pat prie Lietuvos 
karių kapų, teigia apie jį negirdėję. Į 
šį klausimą nenorėjo atsakyti nei 
Berznyko klebonas 
Napiorkovski, ku
ris yra kapinių šei
mininkas, ir taip 
uoliai „prižiūri" 
Lietuvos savano
rių kapų tvarky
mą. Seinų apskri
ties, kurios kas 
trečias gyventojas 
yra lietuvių kil
mės, Storasta Ma-
rian Luto, praėjus 
savaitei nuo šio 
akmens pastaty
mo, teigė nieko ne
žinąs, kas vyksta 
Berznykc Kamrte-
se. Tik Lenkijos 
Kovos ir kančių 
vietų atminties ta
rybos viršininkas 
Andžej Pževoznik, 
su kuriuo Vilnius 
derino lietuviu Ka
n ų kapu sutvar
kymą, pripažįsta, 
kad labai blogai 
atsitiko, jog toks 
paminklas su tokiu 
užrašu atsirado ša
lia Lietuvos kapų. 
Vietos lietuviai ne
abejoja, kad tai la
bai nedraugiškas 

Rugsėjo 18 dieną Berznyk kapi
nėse buvo iškilmingai paminėtos 85-
osios Nemuno mūšio metinės bei 
pagerbti žuvusieji lenkų kariai. 
Iškilmėse dalyvavo vaivadijos, aps
krities valdžios atstovai, lenkų ku
nigai. Elko vyskupas Roman Ka-
minski, ne tik aukojo Mišias, bet ir 
pašventino „Paner ių paminklą", 
nors dar prieš kelias dienas, pak
laustas, kaip vertina jo atsiradimą 
šalia Lietuvos karių kapų, sakė 
nieko negirdėjęs ir nežinąs. Iškilmių 
dalyvių pasisakymuose skambėjo 
žodžiai apie kaimyninių šalių drau
gystę, kuri tačiau privalo būti pa
remta tiesa. Čia, matyt, turėta , ome
nyje, „ties", iškaltą iškilmių metu 
atidengtame paminkle. 

Živilė Makauskienė 

karius, net Lietuva moka pagerbti savo tautos didvyrius 
žingsnis L ie tuvos j r tuos, kurių vardai nežinomi... 
i r l ietuvių atžvi lgiu. jono Tamula ido nuotr. 

Žvelgiant iš automobilio, nei sklypo dydis, nei 
gyvenamasis namas mūsų nestebino. Tikėjomės 
matyti „pilaitę"! Ką matėme, galėtume lyginti su 
nuosavybėmis, šiuo m e t u apjuosiančiomis Pa
saulio lietuvių centrą Lemont. Bendra išvada — 
Seimo pirmininko gyvenama patogiai, tačiau jo
kiu būdu ne prabangiai. 

Paprašiau giminaičio parodyti prieš keletą 
metų Lietuvos žiniasklaidoje plačiai nuskam
bėjusią Seimo pirmininko „nelegalią" tvorą. „Tai, 
va, čia!", — sakė giminaitis, rodydamas į parale
liai su vieškeliu nutiestą tvorą. Nesusigaudyda
mas klausiu giminaičio, ar Paulauskai , kaip teig
ta žurnalistų, neteistai „prisijungė" žemę iš namo 
dešinėje ar kairėje esančių kaimynų? Gal užpaka
lyje namo esantį sklypą neleistinai padidino? 
Pasirodo, kad nieko panašaus neįvyko! Giminaičio 
aiškinimu, savivaldybė ateities kelio praplati
nimui šalia išvesto kelio yra rezervavusi kelių 
metrų pločio juostą. A. Paulauskas , kurio namas 
stovi gan artokai prie kelio ir kurio langus mesta 
plyta lengvai galima pasiekti , priekyje namo tvorą 
pastatė ant ateityje kelio praplatinimui paliktos 
„valdiškos" žemės. „Užkariautas" Paulauskų skly
pas apželdintas p jaunama žolyte, o tuo tarpu ties 
kaimynais esančioje praplat inimo juostoje vyrau
ja piktžolės bei šiukšles. Ar vertėjo Lietuvos žur-
nalistar išpūs* tvoros pastūmimą ant valdiškos 
žemes IKI aukšt ausio kriminalo9 Viena žinau. 

APSILANKYMO 
LIETUVOJE VINJETĖS 

ALGIMANTAS S. GEČYS 
Nr.9 

Amerikos žiniasklaida nesidomi Kongreso vadovų 
ar Aukščiausio teismo teisėjų apsaugai išleidži
amomis gausiomis lėšomis. Statomos ne tik aliar
mais saugomos tvoros, bet ir pravedami brangokai 
kainuojantys, nuosavybes aplenkiantys keliai. 
Kodėl panašiu saiku Lietuvos žurnalistai 
negalėtų saikėti Seimo pirmininkui, laikinai ėju
siam Lietuvos prezidento pareigas? 

Turistiniai laivai Klaipėdoje 

Lietuvoje lankantis, birželio 1 d. savotišku 
požiūriu tapo istorine. Tą dieną į Klaipėdos uostą 
įplaukė vienas iš didžiųjų turistinių laivų 
„Constellation". Lietuvai tai reiškė tolimesnį jos 
nepriklausomybes įsipilietinimą, o Lietuvos turiz
mui dar vieną šuolį į priekį. Ir nors laivo apsi
lankyta tik pusdieniui, Klaipėdoje tikėtas kelių 
tūkstančių turistu išsilaipinimas verslininkams 

dvelkė pelnu. 
Klaipėda gražiai sutiko atplaukusį laivą. 

Prieš įplaukiant į uostą, jį pasitiko pakrančių sar
gybos kateriai, priešgaisriniai laivai, tenderiai, 
mažesnių laivų flotilė. Pakrantė buvo išpuošta, 
nusagstyta verslininkų vežimėliais ir gausiais 
alaus ragautojų staliukais. Iš stalų kyšojo lietu
višką alų reklamuojantys skėčiai. Laivo kapitoną 
pasveikinus, orkestrui grojant tur is tus pasitiko 
žavingai šokantis Klaipėdos universiteto „Žuvė
dra" kolektyvas. Taip, tai tos pačios pasaulinį pri
pažinimą pelniusios ..Žuvėdros", LB Kultūros 
tarybos pirm. Marijos Remienės ir bendradarbių 
rūpesčiu ne per seniai linksminusios mus Cicero 
Morton auditorijoje. 

Kaip ir su visais pu maišiais bandymais, ne 
visad pavyksta. Nors buvo paruošti planai turis
tams parodyti Nidos kopas, Klaipėdos miestą, 
Palangos kurortą, Kryžių kalną prie Šiaulių, kal
bėta net apie Trakų pilies parodymą, ne visi 
„Constellation" laivo keleiviai galėjo pasinaudoti 
išsilaipinimu. Per neapsižiūrėjimą keleiviai nebu
vo painformuoti apie svarbą turėti Lietuvos iš
duotą vizą. Neturėję vizų turistai privalėjo likti 
laive ir stebėti nuo laivo borto. Taigi, tikėtas tu
ristų srautas tik iš dalies pasiteisino. 2006 metais 
vėl numatytas „Constellation" ir kitų keleivinių 
laivų apsilankymas Klaipėdos uoste. 

Pabaiga. 
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Rusija žada nubausti kaltuosius dėl avarijos A. Brazauskas teigia nesiekiąs keršto 
Atkel ta iš 1 psl. 
Mes matėme vakar Klaipėdoje ir ka
rinius laivus. Tai neteisinga, mes ne
galime su tuo sutikti, nes tokie pa
reiškimai ne tu r i jokių "teisinių 
pasekmių", — sakė V. Opekunov. 

Prieš kelias savaites Seimas 
priėmė rezoliuciją, kurioje įvertino 
Rusijos naikintuvo „Su-27" avarijos 
Lietuvoje pamokas . Rezoliucijoje 
konstatuojama, kad ,.Rusijos vykdo
mi Lietuvos oro erdvės pažeidimai 
yra pasikartojančio pobūdžio", pažy
mima, jog Rusija neužtikrina savo 
karinių ginkluotų orlaivių skrydžių 
saugumo, o tokie skrydžiai arti Lie
tuvos ir kitų E S ir NATO sąjunginin
kių oro erdvės kelia grėsmę. 

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

Seimo Tarpparlamentinės ryšių 
su Rusija grupės pirmininkas, Darbo 
partijos atstovas Bronius Pauža Ru
sijos Valstybės Dūmos delegacijos 
narių akivaizdoje apie Kaliningrado 
srities demilitarizavimą kalbėjo at
sargiai, pažymėdamas, jog ir Seimo 
priimtoji rezoliucija ,,nėra tokia 
svarbi, kaip dokumentas". 

„Mūsų frakcija balsavo už rezo
liuciją, nes iš vienos pusės norėtųsi, 
kad ginklų arsenalas Kaliningrado 
srityje būtų bent mažesnis. Bet, aiš
ku, suprantame, kad tai yra ne tik 

Lietuvos ir Rusijos, bet ir NATO bei 
Rusijos reikalas", — teigė B. Pauža. 

V. Opekunov savo ruožtu pridū
rė, jog Rusija kreipia dėmesį į Lietu
vos Seimo poziciją, tačiau kartu pa
žymėjo, jog ginkluotės klausimai re
guliuojami NATO ir Rusijos sutarti
mis dėl įprastinės ginkluotės. 

Kaip pranešė Krašto apsaugos 
ministerija, Kaune Juozo Vitkaus in
žinerijos batalione pradedamas Lie
tuvoje sudužusio Rusijos karinio or
laivio ,,Su-27" nuolaužų perdavimas 
Rusijos atstovams. 

Planuojama, kad per pirmąjį 
etapą bus perduotos pavojingiausios 
medžiagos: aviacinė ginkluotė, kurią 
sudaro aviacinė patranka su sviedi
niais ir jų fragmentais, dvi artimojo 
mūšio raketos „oras-oras" R37, dvi 
vidutinio nuotolio raketos „oras-
oras" R27. Taip pat tikimasi perduo
ti naikintuvo savisaugos nuo šilumi
nių ir radiolokacinių raketų siste
mos fragmentus, fragmentus su ra
dioaktyviuoju metalu — apie 1,900 g 
vario, prisodrinto uranu, ir kitas pa
vojingas nuolaužas. 

Lietuvos užsienio reikalų minis
terija praėjusią savaitę Rusijos am
basadai įteikė notą dėl žalos, kurią 
sukėlė naikintuvo „Su-27" avarija, 
atlyginimo. 

Generalinės prokuratūros duo
menimis, tenkint ina žala siekia 
67,063 litus. 

Tarp siūlomo biudžeto ir realių poreikių — 
praraja 

Atkel ta iš 1 psl. 
Dalį trūkstamų lėšų parlamen

taras siūlo ieškoti sukonkretinant 
prioritetus ir bandant sutaupyti — 
tai, ką, stebėtojų nuomone, krašto 
apsaugos vadovai daro pastaruosius 
kelerius metus, kai išryškėjo tenden
cija karpyti gynybos finansavimą. 

„Man pasirodė racionalūs Kraš
to apsaugos ministerijos atstovų 
samprotavimai apie tarptautinių mi
sijų racionaiizavimą", — sakė V. 
Stankevičius, prieš kelis mėnesius 
viešai siūlęs nut raukt i nuo 2003 me
tų vykdomą Lietuvos taikdarių misi
ją Irake, JAV vadovaujamoje taikos 
įtvirtinimo operacijoje. 

Kasmet maždaug 120 karių, tar
naujančių Lenkijos ir Didžiosios Bri
tanijos atsakomybes sektoriuose Ira
ko centrinėje ir pietinėje dalyse, mi-

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak A. Brazausko, konsultaci

jas su teisininkais nutarta atidėti iki 
penktadienio. 

Paklaustas, kodėl taip karštai 
reaguoja į konservatorių keliamus 
klausimus, A. Brazauskas aiškino, 
jog tokią jo reakciją lemia „niekuo 
nepagrįsti kaltinimai". 

Pasak generalinio prokuroro pa
vaduotojo Gintaro Jasaičio, pagrin
dinis motyvas nepradėti ikiteisminio 
tyrimo buvo tas, kad „tiek ministras 
pirmininkas, tiek Seimo narys An
drius Kubilius yra politikai, viešieji 
asmenys ir jų politinės diskusijos, 
kritika gali būti daug aštresnė, daug 
platesnė, negu kad privačių asme-
nų". 

A. Brazauskas neatsakė į klau
simą, ar iš tiesų svarsto apie galimą 
pasitraukimą iš Vyriausybės vadovo 
posto: „Į tokius klausimus aš neat
sakinėju". 

sija Lietuvos biudžetui kainuoja 18 
mln. litų. V Stankevičiaus nuomone, 
savo metu parodžiusi atsakingumą 
ir solidarumą su tarptautine koalici
ja ir nusiuntusi karius į Iraką, dabar 
KAM turi sutelkti dėmesį ir išteklius 
į NATO vadovaujamas misijas, to
kias, kaip Lietuvos vadovaujamą Af
ganistano Goro provincijos atkūrimo 
grupę ir NATO vykdomą Irako ka
riuomenės mokymo misiją. 

NATO vadovai ir žinovai nesyk 
reiškė susirūpinimą dėl nepakanka
mo gynybos finansavimo Lietuvoje, 
konstatuodami, kad Lietuva gynybai 
realiai skiria tik kiek daugiau nei 
1.2 procento bendrojo vidaus pro
dukto ^BVP), nors iki šiol deklaruo
davo 2 proc. BVP skyrimą. 

Lietuva savo ruožtu pažadėjo 
trūkumus ištaisyti. 

* Likus tr ims ratams iki Na
cionalinės futbolo klubų asocia
cijos (NFKA) Lietuvos A lygos 
čempionato pabaigos Panevėžio „Ek
ranas" po dvylikos metų pertraukos 
užsitikrino trečiąjį komandos istori
joje šalies čempionų titulą. Anksčiau 
..Ekrano" futbolininkai Lietuvos 
čempionais buvo 1985 ir 1993 me
tais. Trečiadienį XXXIII rato rungty
nėse „Ekrano" futbolininkai svečiuo
se 3:1 nugalėjo Klaipėdos „Atlantą" 
ir, surinkę 86 taškus, išsaugojo de
šimties taškų pranašumą prieš an
troje vietoje esančią bei titulą prara
dusią Kauno FBK ,.Kauno" ko
mandą, kuri savo aikštėje 3:2 įveikė 
Vilniaus „Žalgirį". 

Septinta p ra l a imė j imą aš-
tuntosiosr NBA iki s e z o n i n ė s e 
•\jngt\ n»sf pa ty ro čempiono ti
tulą ginsianti San Antonio „Spurs" 
komanda, namuose 86:90 nusileidu
si Indiana ,,Pacers". Indianos ko
manda į priekį išsiveržė antrajame 

ketvirtyje, kai po trijų iš eilės Šarū
no Jasikevičiaus tritaškių įgijo šešių 
taškų pranašumą (41:35). Antroje 
dvikovos dalyje jų persvara pasiekė 
21 tašką ir nors „Spurs" sugebėjo 
priartėti (77:71), tačiau pergalės iš 
savo rankų „Pacers" neišleido. Vos 
16 minučių rungtyniavęs S. Jasike-
vičius blykstelėjo rezultatyvumu. 
Įžaidėjas pelnė 14 taškų , atkovojo ir 
pereme po kamuolį, atliko rezulta
tyvų perdavimą bei triskart suklydo. 

* Ispanijos futbolo federacija 
(RFEF) patenkino Madrido 
„Real" komandos apeliaciją ir 
panaikino raudoną kortelę, kūną 
teisėjas Artūro Dauden Ibanez sek
madienį per rungtynes su „Valencia" 
11:2) parode saugui David Beckham. 
Rungtynių metu „Real" žvaigžde ga
vo geltoną kortelę už diskusijas su 
teisėju ir už tai jam paplojo. Arbitras 
įvertino tai kaip pasišaipymą ir pa
rode dar vieną geltoną kortelę, kuri 
automatiškai tapo raudona. 

Premjeras taip pa t nepateikia 
a t sakymo, ar bendradarbiaus su Sei
mo laikinąja komisija, jei tokia bus 
sudary ta : „Kada bus sudaryta , tada 
kalbėsiu". 

Anksčiau A. Brazauskas yra pa
re i škęs , jog nebendrada rb i aus su 
pa r l ament ine komisija, jei tokia bus 
sudary ta . 

„Tiesą tur i atskleist i ne komisi
jos, o te is inės institucijos. Lietuva 
yra te is inė valstybė, jokia komisija 
nevykdo Lietuvoje teisingumo ir ne
vykdys. Yyra teis inės institucijos, 
te ismai , yra baudžiamas , adminis
tracinis kodeksai", — kalbėjo A. Bra
zauskas . 

Konservatoriai siekia, kad būtų 
išanalizuota, ar privatizuojant vieš
butį „Draugystė" Vilniuje ir Kristi
nai Brazauskiene i ( tuomet Butri
mienei) bei jos šeimos nar iams įsigy
j a n t viešbučio akcijas nebuvo pa
žeisti tuomet galioję teisės aktai . 

Pabėgėlių vaikai piešė svajonių šalį 

Pabėgėlių vaikai Rukloje. 

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA; — 
Lietuvos nacionalinės UNESCO ko
misijos parodų salėje atidaryta paro
da „Mano svajonių šalis", skirta vi
same pasaulyje minimai Jungtinių 
Tautų dienai. 

Ekspozicijoje — pabėgėlių iš Af
ganistano, Rusijos, Pakistano, Azer
baidžano, radusių prieglobstį Lietu
voje ir šiuo metu gyvenančių Pabė
gėlių centre Rukloje, vaikų piešiniai. 
Parodos atidarymo dieną jaunieji 
dailininkai kartu su kitais svečiais 
piešė ir bendrą piešinį — pasveikini
mą Jungtinėms Tautoms 60-mečio 
jubiliejaus proga. 

Visame pasaulyje minima Jung
tinių Tautų diena žymi organizacijos 
įkūrimo metines 1945 metų spalio 
24-ąją. Šiai dienai paminėti Jungti-

Roko Medon io 'ELTAJ nuotr. 

nių Tautų agentūros ir partneriai 
kasmet organizuoja įvairius rengi
nius, konferencijas, diskusijas, kad 
supažindin tų visuomenę su Jung
tinių Tautų veikla ir t ikslais bei at
kreiptų dėmesį į naujus iššūkius, su 
kur ias žmonija susiduria prasidėjus 
naujajam tūkstantmečiui . Šiais me
tais 60-oji Jungt in ių Tautų diena mi
nima 189 šalyse — J T narėse. 

Parodą „Mano svajonių šalis" 
p r i s ta tė Jungt in ių Tautų koordina
torė, Jung t in ių Tautų vystymo pro
gramos įgaliotoji atstovė Lietuvoje 
Ayse Cihan Sultanoglu, Lietuvos na
cionalinės UNESCO komisijos gene
ral inė sekretorė Asta Dirmaitė, Ruk
los pabėgėlių rėmimo centro atsto
vai ir pa tys piešinių autoriai — vai
kai. 

Iš JAV atvežtas G. Petrikas negalės 
būti įkalintas iki teismo 

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) — 
Buvusio EBSW vadovo Gintaro Pet
riko būgštavimai, kad iki teismo pa
tekęs už grotų Lietuvoje patirs 
smurtą, — be pagrindo. Net ir tuo 
atveju, jeigu JAV teismai nuspręstų 
šį kaunietį sugrąžinti į Lietuvą, jau 
Vilniaus oro uoste jis turėtų būti pa
leistas į laisvę, rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas". 

Anot dienraščio. G Petriko by
las tiriantys prokurorai jam galėtų 
skirti namų areštą ar kitą kardomą
ją priemonę. 

Prokurorai privalėtų vadovautis 
praėjusių metų gruodžio mėnesį pri
imtu Aukščiausiojo teismo senato 

nu t a r imu . J a m e nurodyta, kad pagal 
t a r p t a u t i n ę sutart į Lietuvai išduo
t am asmeniui į ikiteisminio tyrimo 
suėmimo terminą įskaitomas visas 
už grotų užsienyje praleis tas laikas. 

Lapkričio 2 dieną sueis 18 mėne
sių, kai G. Pet r ikas laikomas JAV 
kalėjime. Tuo tarpu Lietuvos įstaty
mai draudžia įtariamąjį už grotų iki 
teismo laikyti daugiau kaip 18 mė
nesių. 

Ši nuos ta ta negaliotų, jei G. Pet
r ikas būtų pabėgęs j au prasidėjus 
teismo procesui. Tačiau jis dingo bū
ten t tą dieną, kai Kauno holdingo 
kompanijos byloje j am turėjo būti 
pateikt i galutiniai kal t inimai. 

file://�/jngt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Vis dar 
nea išku kas 

valdys Lenkiją 

EUROPA 

BERLYNAS 
Su ,,al Qaeda" vadovu Irake Abu 

Musab al-Zarqawi susiję keturi jor-
daniečiai ir vienas alžyrietis už tai, 
kad planavo atakas prieš žydų inte
resus Vokietijoje, buvo nuteisti ka
lėti nuo penkerių iki aštuonerių me
tų. Prokurorai nuteistuosius, kurių 
amžius svyruoja nuo 32 iki 41 metų, 
apibūdino kaip svarbiausius isla-
mistų grupuotės „Al Tawhid" kuope
lės Vokietijoje narius. Teigiama, kad 
visų „Al Tawhid" kuopelių vadovas 
yra A. M. al-Zarqawi. Nuteistieji bu
vo kaltinami tuo, jog planavo šalia 
žydų bendruomenės būstinės Berly
ne susprogdinti bombą ir prieš žy
dams priklausančius bei dažnai jų 
lankomus restoranus surengti ranki
nių granatų atakas. Vyrai buvo su
laikyti 2002 metų balandį, kai polici
ja užfiksavo vieną jų telefoninių po
kalbių. Jų teismas prasidėjo praėju
sių metų vasarį. 

RYGA 
Latvijos ministras pirmininkas 

Aigars Kalvytis pasirašė potvarkį 
įtraukti emigracijoje gyvenantį vers
lininką Boris Berezovskij į nepagei
daujamų Latvijoje asmenų sąrašą. A. 
Kalvytis paneigė viešai skelbiamas 
prielaidas esą šiam sprendimui įta
kos turėjusios užsienio valstybės ar 
jų specialiosios tarnybos. Premjeras 
atmetė paties B. Berezovskij prie
kaištus, kad tokiam sprendimui tu
rėjo įtakos Rusijos ar JAV vyriausy
bės, specialiosios tarnybos. Spalio 19 
dieną Nacionalinio saugumo taryba, 
susipažinusi su saugumo struktūrų 
pranešimu, rekomendavo vidaus rei
kalų ministrui įtraukti B. Berezovs
kij į nepageidaujamų asmenų sąra
šą. Po to praėjus kelioms valandoms 
vidaus reikalų ministras Eriks Je-
kabsons pareiškė, kad atsistatydina. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Demokratų partijos kandidatas į 

JAV prezidentus nugalėtų Baltųjų 
rūmų vadovą respublikoną George 
W. Bush, jeigu prezidento rinkimai 
būtų surengti dabar, rodo gyventojų 
apklausos duomenys. Ji buvo su
rengta televizijos CNN ir laikraščio 
„US Today" užsakymu. Apklausa pa
rodė, kad 55 proc. apklaustųjų bal
suotų už Demokratų partijos preten
dentą į aukščiausią valstybes postą 
ir tik 39 proc. — už G. W. Bush. JAV 
konstitucija nenumato galimybės ša
lies prezidentui balotiruotis trečia
jam laikotarpiui. Apklausa parodė, 
kad 55 proc. amerikiečių nepritaria 
G. W. Bush veiklai. Jo darbu paten
kinti 42 proc. apklausos dalyvių. Be 
to, 46 proc. apklaustųjų pareiškė, 
kad demokratai pasiektų geresnių 
rezultatų Irake nei dabartinė res
publikonų JAV administracija. 

SAN DIEGO 
Antradienį San Diego tarptauti

niame oro uoste bagažą peršviečian-
čia aparatūra viename iš lagaminų 
aptikta sudedamųjų bombos dalių, 
todėl buvo evakuotas visas termina
las. Pasak departamento atstovo, pa
tikros tarnybos operatoriai lagamine 
aptiko „visas savadarbio sprogsta
mojo įtaiso dalis". Pareigūnai siekia 
išsiaiškinti, ar esama ryšio tarp San 
Diego aptiktos bombos ir grasinimų 
susprogdinti du Los Angeles srities 
oro uostus. 

per spūstį Hubai provincijoje pradi
nės mokyklos laiptinėje 10 mokslei
vių buvo sužeisti, vienas iš jų — sun
kiai. 

AZIJA 

BEIJING 
Dešimt vaikų žuvo ir dar 45 bu

vo sužeisti, kai vienoje pradinėje mo
kykloje Kinijos Sichuan provincijoje 
persigandę mokiniai, šaukdami apie 
neva pasirodžiusį vaiduoklį, puolė į 
tamsią laiptinę. Nelaimė įvyko pasi
baigus vakarinėms pamokoms, kai 
kažkas pradėjo šaukti: „Vaiduokliai 
ateina". Mokiniams skubant laiptais 
žemyn, vienas jų pargriuvo, ir kiti 
pradėjo ant jo klupti, nes, iš nugaros 
stumiant kitiems vaikams, negalėjo 
sustoti. Tai jau ant ras atvejis šią sa
vaitę, kai Kinijos mokyklose per 
spūstį nukenčia vaikai. Pirmadienį 

ARTIMIEJ I RYTAI 

TELAVIV 
Rusija padarys viską, kas įma

noma, kad Jungtinės Tautos (JT.) ne
paskelbtų sankcijų Sirijai. Tai pa
reiškė oficialus Rusijos URM atsto
vas Michail Kamynin, Rusijos užsie
nio reikalų ministrui Sergej Lavrov 
atskridus į Izraelį. M. Kamynin pra
nešė, kad S. Lavrov dalyvaus pirma
dienį JT Saugumo Tarybos posėdyje 
New York, kur bus svarstomas re
zoliucijos projektas dėl Sirijos. „Ru
sija laikysis pozicijos, kad Saugumo 
Tarybos rezoliucija patvirtintų tei
singą ir objektyvų buvusio Libano 
premjero Rafik al-Hariri nužudymo 
tyrimą", — sakė M. Kamynin. JAV ir 
Prancūzija pagrasino Sirijai ekono
minėmis sankcijomis, jei Damascus 
nebendradarbiaus su komisija, at
liekančia JT tyrimą dėl buvusio 
Libano ministro pirmininko žūties. 
Griežtos rezoliucijos projekte, kurį 
parėmė Didžioji Britanija, reikalau
jama sulaikyti įtariamuosius ir leisti 
juos apklausti JT tyrėjams. 

TEHRAN 
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad atvirai paragino „ištrinti 
Izraelį iš žemėlapio". „Sionistinio re
žimo įkūrimas buvo pasaulio-engejo 
veiksmas prieš islamo pasaulį", — 
Tehran per konferenciją „Pasaulis 
be sionizmo" sakė prezidentas, kuris 
yra griežtosios linijos šalininkas. 
,,Susirėmimai okupuotoje žemėje 
yra lemties karo dalis. Šimtų metų 
karo rezultatas bus nustatytas pa
lestiniečių žemėje", — pažymėjo jis. 
„Kaip sakė imamas, Izraelis turi bū
ti ištrintas iš žemėlapio", — pridūrė 
M. Ahmadinejad. paminėdamas Ira
no revoliucijos vadovą ajatolą Ruhoi-
lah Khomeini. Šie M. Ahmadinejad 
komentarai yra pirmas kartas po 
daugelio metų, kai aukštas iraniečių 
pareigūnas ragina sunaikinti Izraelį. 

V a r š u v a , spalio 26 d. 
(„Reuters "/BNS,) — Lenkijos centro 
dešiniųjų partijoms per derybas del 
ekonomikos reformų masto ir val
džios pasidalijimo nepavyko susitar
ti dėl koalicines vyriausybės, todėl 
viskas gali paaiškėti par lamente . 

Tačiau pask i r t a s i s premjeras 
Kazimierz Marcinkiewicz užsiminė, 
jog dar y ra vilčių, kad jo konserva
tyvioji part i ja „Įs ta tymas ir teisin
gumas" ir verslą remianti Pilietinė 
platforma susi tars paskut inę minu
tę. 

„ Į s t a tymas ir teisingumas" ir Pi
lietinė platforma praėjusį mėnesį vi
suotinius r inkimus laimėjo žadėda
mos panaikin t i korupciją ir atgaivin
ti šalies ekonomiką, kuri yra di
džiausia t a r p Europos Sąjungos (ES) 
naujokių. Rinkėjams buvo sakoma, 
kad šioms partijoms lemta valdyti 
kar tu. 

Atrodė, kad pirmadienį partijos 
padarė t a m tikrą pažangą, bet Pilie
tinė platforma nurodė, kad „Įstaty
mas ir te is ingumas" siekia per daug 
kontroliuoti būsimąjį ministrų kabi
netą ir nori mažiau laisvosios rinkos 
reformų. 

Daugelis analit ikų sako, kad Pi
lietinės platformos pas i t raukimas 
galėtų su t rukdyt i Lenkijai vykdyti 
reformas 280 mlrd. JAV dolerių eko
nomikai atgaivinti ir euro įvedimui 
pasirengti sumažinant biudžeto de
ficitą. Dėl šio neaiškumo antradienį 
krito zloto kursas . 

Koalicijos derybos iki sekmadie
nį įvykusių prezidento r inkimų an
trojo ra to , vykstant kandžiai rinki
mų kampanijai , buvo iš esmės susto
jusios, ir tam t ikras kartėlis po to, 
kai „Įs ta tymo ir teisingumo" kandi
datas Lech Kaczynski įveikė Pilieti
nės platformos kandidatą Donald 
Tusk, liko. 

„ Į s t a tymas ir teisingumas" pa
žadėjo atiduoti Pilietinei platformai 
par lamento pirmininko postą, bet 
siekė garantijų, kad ji nepasitrauks 
iš koalicijos. 

„Balsavimas del parlamento pir
mininko išrinkimo bus svarbus iš
bandymas", — sakė Pilietines plat
formos vadovas D. Tusk. 

Paskirta ES žmogaus teisių premija 

~^Autorrob:lu oirkimas bei 
t siuntimas i v sas pasaulio šalis. 
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Strasbourg, spalio 26 d. 
(AFP/BNS) — Kubos protestuotojų 
organizacija „Damas de blanco" 
(„Baltai apsirengusios moterys"), 
Nigerijos teisininkė Hauwa Ibrahim 
ir „Reporteriai be sienų" trečiadienį 
laimėjo prestižinę Europos Parla
mento Sacharov premiją. 

Skirtingai negu anksčiau, 
50,000 eurų prizas, kuris ES asamb
lėjoje bus įteiktas gruodžio mėnesį, 
buvo paskirtas visiems trims finali
ninkams. 

Minėta Kubos organizacija buvo 
įkurta po 2003 metų operacijų prieš 
politinius disidentus. Perjuos 75 vy
rai buvo pasodinti už grotų. Daugu
ma jų iki šiol tebėra kalėjime. 

Apsirengusios baltais drabu
žiais, simbolizuojančiais nekaltumą 
ir skaistumą, „Damas de blanco" na
rės nuo tada kiekvieną sekmadienį 
susirenka protestuoti prieš jų vyrų ir 
sūnų įkalinimą. Savo akcijų metu jos 
nuolat susilaukia įžeidinėjimų, o 
kartais patiria ir smurtą. 

Europos Sąjunga (ES) dėl disi
dentų arešto prieš Kubos prezidento 
Fidel Castro režimą ėmėsi sankcijų. 

Šiais metais ES nusprendė imtis 
ekonominių ir politinių priemonių, 
kad paska t in tų Kubą pagerinti gy
venimą šalyje, kuri didžia dalimi gy
vena iš tur izmo ir kurioje kas penk
tas žmogus skurs ta . 

Žmogaus teisių advokate Hauvva 
Ibrahim gina moteris, kurioms Ni
gerijoje gresia mirties bausmė už
metant akmenimis , ir jaunuolius, 
kuriems už vagystę pagal šariato tei
sę turi būt i amputuotos galūnės. 

„Reporteriai be sienų" pasižy
mėjo pastangomis apginti žurnalis
tus bei k i tus žiniasklaidos darbuoto
jus nuo cenzūros ir persekiojimo. 

Sacharov prizas, pavadintas pa
gal buvusį Sovietų Sąjungos disiden
tą ir Nobelio taikos premijos laurea
tą Andrėj Sacharov, kiekvienais me
tais te ik iamas asmenims ar organi
zacijoms, svariai prisidėjusiems prie 
žmogaus teisių gynimo. 
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KĄ MENA VILKAVIŠKIO KRAŠTO 

Paežerių dvaro rūmuose 
atidaryta paroda „Vilkaviškio krašto 
dvarai" ir pradėtas edukacinių ren
ginių ciklas „Sūduvos dvarų trak
tas", kurį rengia Suvalkijos (Sū
duvos) regioninis kul tūros centras. 
Apytikriais paskaičiavimais, XVIII 
a. ir iki XIX a. pirmos pusės rajone 
buvo apie 140 dvarų bei palivarkų. 
Saugomų kultūros paveldo objektų 
sąraše šiuo metu teliko t ik 14- Dvarų 
istoriją tyrinėjanti Lietuvos istorijos 
instituto skyriaus „XIX a. istorija" 
vedėja Zita Meškauskienė sako, kad 
Užnemunės krašto dvarų istorija 
mažai tyrinėta, nes ši teritorija pri
klausiusi Suvalkų gubernijai ir la
biau dominusi Lenkijos tyrinėtojus. 
Pasak Kultūros paveldo depar ta
mento atstovo A. Miliaus: „dvarų 
paveldo ligi šiol mums kaip ir ne
reikėjo". 

Iš Paežerių dvare eksponuo
jamų D. Ambrasaitės ir J . Juške
vičiaus fotografijų į lankytojus žvel
gia tik buvusios dvarų didybės kuk
lūs atspindžiai. O tai, kad dvaruose 
klestėjo aukšta kul tūra , rodo ir kai 
kurie praeities fragmentai iš Sūklių 
ir Paežerių dvarų istorijos. 

Kuniga i šč ia i O g i n s k i a i 
i r P a e ž e r i a i 

Svajingąjį .kunigaikščio Mykolo 
Kleopo Oginskio polonezą „Atsi
sveikinimas su tėvyne" daug kas 
žino, bet retas žino, kad šios giminės 
atžalos siekia ir Paežerių dvarą. 

Garsusis kompozitorius ir po
litikas kunigaikštis M. K. Oginskis 
(1765-1833) iš pirmosios santuokos 
su Izabele Lasocka (1764-1852) 
turėjo du sūnus - Pranciškų Ksa
verą (1801-1827) ir Tadą Antaną 
(1798-1844). Pastaras is santuokoje 
su Renavo grafaite (vedė 1817 m.) 
Marija Renė (Roene) (1780-1893) 
susilaukė trijų dukterų: Natalijos, 
Amelijos ir Gabrielės . Natal i ja 
Oginska ištekėjo už Paežerių dvaro 
savininko Zigmanto Gauronskio 
(1816-1886). Jis buvo žinomas kaip 
XIX a. antros pusės visuomenės 
veikėjas, filantropas, leidinio „Var
šuvos biblioteka" publicistas. 

Natalijos ir Z igmanto sūnus 
Vladimiras (1849-1914) vedė Al
fonso Komaro dukrą Aną Komar. 
Vladimiras Gauronskis mirė Švei
carijoje, parvežtas ir pala idotas 
Alvito bažnyčios koplyčioje. Ana 
Gauronskienė 1919 m. grįžo į su
niokotą Paežerių dvarą, bandė jį 
atgaivinti. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Paežerių dvarą A. Gaurons
kienė pardavė Jonui Vailokaičiui ir 
išvyko į Varšuvą. 

Yra žinių, kad viena iš Gau-
ronskių atžalų šiuo metu gyvena 
Amerikoje. 

Bet grįžkime prie Oginskių. R. 
Aftanazy teigia, kad Paežer iuose 
buvo pakankamai ver t inga paveik
slų galerija. Joje - ir Olandų mokyk
lai priklausančių paveikslų, kuriuos 
Natalijos Oginskaitės-Gauronskie-
nes senelis Mykolas (Michalas) 
Kleopas Oginskis a t s igabeno iš 
Hagos tuo laikotarpiu, kai dirbo ten 
nepaprastuoju įgaliotiniu pasiun
tiniu (1740 m.). Ant paveikslu rėmų 
buvo pritvirtintos lentelės su garsių 
autorių pavardėmis. Daugelis drobių 
buvo originalios, išskyrus Rembrant 
kūrinius, kuriuos ištyrę, specialistai 
nustatė, kad tai gerai at l iktos kopi
jos. 

' Garsusis Natalijos Gaurons-
kienes senelis Mykolas (Michalas) 
Kleopas Oginskis buvo žinomas ne 
tik kaip vienas iš 1794 metų T. 
Kosciuškos sukilimo vadų, bet ir 
kaip kompozitorius. Jį išgarsino ne 
vien polonezas, bet ir karinė daina 
„Lenkija dar nežuvo", vėliau tapusi 
Lenkijos taut iniu himnu. 

Istorijos bokštas - Paežerių dva
re saugomas dr. V. Kudirkos smui
kas. Taigi, Paežerius jungia Lietuvos 
ir Lenkijos tam tikros himnų są
sajos. 

M. K. Oginskis siekė a tkur t i 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. 
Kreipėsi į Napoleoną, vėliau į carą 
Aleksandrą I. 1822 m. išvažiuo
damas iš Lietuvos, M. K. Oginskis 
atsiduso: „Praeityje - žvaigždės ir 
erškėčiai, o nūnai - erškėčiai ir tik 
erškėčiai..." 1823 m. apsistojo Ita
lijoje, Florencijoje. 1833 m. spalio 15 
d. ten ir mirė, palaidotas Šventojo 
Kryžiaus bazilikoje (Santa Croce). 

P r a ž u v ę Sūk l ių d v a r o 
lob ia i 

Istorijos rūke išnykusi dvarų 
ku l t ū r a gali atskleisti daug pas
lapčių. Lenkų kultūros is torikas 
Romanas Aftanazy veikale ,,Dzieje 
rezydencji na davvnych Kresach 
Rzeczypospolitei", pateikiama įdo
mių žinių apie Sūklių dvarą ir jo 
istoriją. 

XIX a. pirmoje pusėje Paežerių 
dvaro savininkas Vincentas Gau-
ronskis savo valdas padalino dviems 
sūnums. Vyresnysis Zigmantas gavo 
Paežer ius su puikia rezidencija, 
jaunesnysis Viktoras - Alvitą ir Šūk-
lius. Viktoro sūnus Stanislavas 
(1860-1942), vedęs Heleną Liubo-
mirską, buvo paskutinis Šūkiių 
dvaro savininkas . Apie 1890 m. 
kunigaikštytė Helena Liubomirska-
Gauronskienė iš caro valdžios iš
sirūpino leidimą įsteigti vaikų 
pr ieglaudą-daržel į . Kaip teigia 
Bostono lietuviškoji enciklopedija, 
tai buvusi užmaskuota forma vei
kusi lietuviška mokyklėlė, kurioje 
vaikai mokėsi skaityti ir rašyti lietu
viškai. 

Vincentas Gauronskis Šūkliuose 
sūnui pastatė puikius rūmus, kaip 
manoma, an t kryžiuočių laikus 
menančios pilies pamatų. 

Sūklių dvaras išgarsėjo ne savo 
architektūra, o sukauptais dailės ir 
meno paminkla is . Teigiama, kad 
šeimos archyve buvo saugomas kar
aliaus Kazimiero Jogailaičio išduo
tas pergamentas, kuriame nubraižy
tas brėžinys, patvirtintas karaliaus 
parašu, įrodė, jog Paežeriai ir Alytus 
dovanoti Michailui Glinskiui. Sūklių 
dvare buvo sukaupta 8,000 tomų 
biblioteka su retais viduramžių 
rankrašč ia is , XVIII a. prancūzų 
autorių bei XVI-XVIII amžių lenkų 
l i tera tūros veikalais, tame tarpe 
Jakubo Vujkos biblija. 

Dvaro pono kabinete buvo sau
gomos istorinės, meno ir numiz
matikos knygos, taip pat įvairių 
Europos meno galerijų fotografijų 
albumai. Atskiroje kolekcijoje buvo 
laikoma lenkiškų medalių kolekcija, 
viena iš geriausių Lenkijoje. 

Dvaro valgomojo salėje kabėjo 
herbai, ją puošė porceliano dirbiniai 
bei Vidurio Europos garsių dai
lininkų darbai (10 paveikslų) -
Davido Tenierska. Jacoba Recis-
daela, Caspara Netschera. Ypatingą 

grupę sudarė giminės portretai , 
Maksimilijano Gauronskio ir jo 
žmonos Bogumilos Sperskos, (beje, 
B. Sperskos kraitis jai ištekant buvo 
Paežerių dvaras , atitekęs Maksi-
miljanui Gauronskiui), Viktoro Gau
ronskio su žmona Juzefą Godlevska 
ir vaikais. 

Sienas puošė lenkų dailininko 
Jozef Brandt paveikslas „Napoleono 
grįžimas iš Maskvos", Jul iusz 
Kossak „Vestuvės Krokuvoje", keli 
Juliano Falato darbai. 

Rūmai buvo apstatyti Liudviko 
XV epochos baldais, juos puošė ir 

puikus angliško stiliaus parkas su 
veja. 

Pirmojo pasaulinio karo metais 
Sūklių dvaro rūmai buvo subombor-
duoti ir sudegė. Ar kas išliko po gais
ro, gaubia paslaptis. Gaila, kad Sūk
lių apylinkėse nebeliko senų vietinių 
gyventojų, tačiau gal kas nors at
silieps po šio straipsnio. Mūsų ži
niomis, JAV gyvena Gauronskių 
giminės palikuonių. 

A n t a n a s Ži l inskas 
Vilkaviškio krašto muziejaus 

direktorius 

Sperskių giminės (Bogumila Sperska ištekėjo už Maksimil jano Gauronskio) 
palikuonis Marekas Sperskis iš Sopoko (Lenkija) apiankė savo protėvių tėvoniją, 
Paežerių dvarą ir perdavė istorinių žinių apie Paežerius bei Šūklius. 

Kęstučio inkratos nuotr. 
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FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St., 

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

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

$8 ON START. 
CALL HALINA (630) 286-7398 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

IŠNUOMOJA 

r-.'«.*! - ' ! • 
t^^^kl 

Kl S1IM"VriAI . 
BROKI KA<;i 

VIDA M . t=J 
SAKEVICIUS ~"oe" 

Rea l E s t a t e C o n s u l t a n t 
Nek i l no j amo jo t u r t o 

p i r k imas , pardau imas 
708 889 2148 

1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 
f mieg.—S670-S7I0: 

2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Te l . 630-910-0644. [ana. 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1 773 585 9500 

file:///Vest


m. spalio 2' 9 

LEONAS BISTRAS -
PRIMIRŠTAS 

VALSTYBININKAS 
Leonas Bis t ras (1890.10.20— 

1971.10.18) — nepriklausomos Lie
tuvos politikos veikėjas, Seimų 
narys, Krikščionių demokratų par t i 
jos ilgametis pirmininkas, vadova
vęs paskutiniajai Vyriausybei, kurią 
sudarė nuo Steigiamojo Seimo dau
gumą turėję krikščionys demokratai . 
Tada, kai kalbame apie LKDP šlovę 
ir darbus tarpukaryje, L. Bis t ras 
dažniausiai lieka prezidento A. 
Stulginskio ar žemės reformos ar
chitekto prelato M. Krupavičiaus 
šešėlyje. Tačiau neabejotinai j is yra 
vienas ryškiausių to meto politikų, 
modernios XX a. pirmosios pusės 
valstybininkų generacijos atstovų, 
filosofijos daktaras . 

Leonas Bistras 

L. Bistro aktyvi ir įvairiapusė 
veikla ypač išryškėjo iki 1926 metų 
politinių permainų Lietuvoje, kai 
tautininkų valdžia ėmė tolti nuo 
demokratinių valstybės valdymo 
principų. Jis buvo I, II ir III Seimo 
narys, yra dirbęs minis t ro pir
mininko P. Dovydaičio sekretoriumi, 
trumpai pirmininkavo I ir II Seimui, 
keturiuose minis t rų kabine tuose 
(1923—1927 ir 1939) ėjo švietimo 
ministro pareigas, 1925—1926 m. 8 
mėnesius vadovavo Ministrų kabine
tui, tuo pat metu buvo krašto apsau
gos ir trumpai užsienio reikalų mi
nistras. Po taut ininkų perversmo 
aktyviai veikė opozicijoje, Kauno 
universiteto docentas, užėjus oku
pantams, liko Lietuvoje, du ka r tus 
tremtas, grįžęs į Kauną, gyvenęs 
vienišas, ignoruojamas, sovietinės 
valdžios nereabi l i tuotas , paguodą 
radęs maldoje ir bažnyčioje. L. 
Bistro gyvenimo kelias a t sp indi 
mūsų valstybės džiaugsmą nepri
klausomybėje ir jos tragediją oku
pacijoje. 

L. Bistras — politinio kompro
miso paeiškos žmogus, konsensuso 
politikas. 1918 metais," sva r s t an t 
dviejų krikščionių demokratų part i
jų (viena — radikalesnė susikūrė 

Rusijoje, kita, nuosaikesnė — Lietu
voje) susijungimą, kilo krizė: nei M. 
Krupavičius, nei A. Stulginskis ner
ado išeities. Padėtį išgelbėjo L. 
Bistro ir J . Vailokaičio pasiūlytas 
kompromisas — pripažinti, kad par
tijoje yra du sparnai, dvi kryptys. 
Kompromiso pavyzdys ir kr ikšč. 
demokratų dayvavimas, reaguojant į 
kairiosios daugumos politiką po 
1926 metų rinkimų, taut ininkų 
valdžioje. Tačiau pamatę, kad suka
ma autoritarizmo keliu, ypač tada, 
kai A. Smetona paleidžia III Seimą 
ir nepaskelbia naujų rinkimų datos, 
krikšč. demokratai pasitraukia iš 
Vyriausybės ir aktyviai veikia opozi
cijoje, gindami demokratines nuos
tatas. Todėl L. Bistras, kaip LKDP 
vadovas, buvo nuolat persekiojamas, 
sodinamas \ kalėjimą a r net trum
pam tremiamas į provinciją. Aki
vaizdu, kad L. Bistrui visada svar
biausia buvo valstybės interesas, 
vardan jo ir 1939 m. sutiko būti mi
nistru taut ininkų kabinete, maty
damas, kokių nuostolių patiria Lie
tuva, netekdama Klaipėdos krašto. 

L. Bistrui vadovaujant Švietimo 
ministeri jai , atlikta daug reikš
mingų darbų, svarbiausia — kuria
ma nuosekli švietimo sistema ir 
institucijų įvairovė. 1926 metų 
pradžioje Lietuvoje buvo 2,124 
pradžios mokyklos 116,500 mo
kinių), 10 mokytojų seminarijų, 68 
vidurinės ir 48 aukštesniosio mokyk
los (duomenys iš A. Vitkaus „Lie
tuvos istorijos įvykių chronologija, 
1918—1926"). 1924 metais įsteigta 
Dotnuvos žemės ūkio akademija — 
antroji Lietuvoje aukštoji mokykla. 
Verta prisiminti L. Bistro pastangas 
lietuvinti mokyklas, ginti jų teises, 
ypač palei demarkacinę liniją, 
Lenkijai okupavus Vilniją. Pradžios 
mokyklų įstatymas leido steigti mo
kyklą nelietuvių kalba, jeigu apy
linkėse buvo ne mažiau, kaip 32 ne
lietuvių tau tybės vaikai, pa ts L. 
Bistras Seimui įrodinėjo, kad vaikų 
tautybę reikėtų nustatinėti, remian
tis ne tik tėvų valia ir noru, nes kar
tais jie patys nežino, kokios tautybės 
yra, bet būtini dokumentai. Taip 
pasiekta, kad palaipsniui lietuviai 
perėjo iš lenkiškų į lietuviškas 
mokyklas. 1926 metų pradžioje iš 
valstybes išlaikomų mokyklų lenkų 
kalba buvo 24 (1,800 mokinių). 
Padėtis pasikeitė, kai III Seime dau
gumą gavo kairieji, neabejotina, kad 
į valdžią atei t i jiems padėjo ir 
tautinės mažumos, todėl M. Šleže
vičiaus kabinetas nebepaisė šios nor
mos ir vien 1926 metais palei de
markacinę liniją naujai įsteigtos 57 
mokyklos, jose ėmė ryškėti antilietu
viškos nuotaikos. Krikščionys de
mokratai Seime aštriai kritikavo 
tokią neapgalvotą politiką, reikalavo 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERR! DALLAS PRUNSKiS. MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
ElkGrove: 847-718-1212 
www.iiiinoispain.com 
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VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 
Chicago, i L 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

ministro V. Čepinskio atsakomybės. 
Apskritai, oponuodami kairiesiems, 
LKDP atstovai Seime per 6 mėne
sius pateikė net 12 interpeliacijų. 

L. Bistras 8 mėnesius (tiek buvo 
likę iki Seimo kadencijos pabaigos) 
vadovavo Lietuvos vyriausybei. 
Pastaroji Vyriausybė vedė ekono
mines derybas su Latvija. Vokietija, 
pradėjo derybas su Sovietų Sąjunga 
dėl nepuolimo sutar i tes , pasirašė 
prekybos sutartį su JAV. L. Bistras 
nutraukė derybas su Lenkija dėl 
medienos plukdymo Nemunu. Jas 
pradėjo ministras pirmininkas V. 
Petrulis >del kilusio nepasitenkini
mo turėjo atsistatydinti), tikėdama
sis ekonominės naudos, tačiau 
Lenkija spaudė derėt is dėl viso 
susisiekimo atidarymo ir diploma
tinių santykių užmezgimo. O tas 
buvo neįmanoma su valstybe, už
grobusia dalį Lietuvos žemių. Is
torikai pripažįsta, kad šios kadenci
jos svarbiausias valstybinio gyveni
mo įvykis buvo Lietuvos bažnytinės 
provincijos įkūrimas: 1926.04.04 
popiežius Pijus XI paskelbė bulę 
apie nepriklausomos provincijos 
įkūrimą. Atsikūrus Lietuvai, Baž
nyčia teisiškai priklausė užsienio 
arkivyskupijų cent rams. Dėl Vil
niaus krašto užgrobimo Vatikanas 
ilgai atidėliojo šios problemos 
sprendimą, o 1925 metais pripažino 
ginčijamą teritoriją Lenkijos bažny
tinės provincijos dalimi. Lietuvos vy
riausybei reikėjo prisiimti atsako
mybę pripažinti mūsų provinciją be 
Vilniaus krašto, žinant galimą vi
suomenes ir politikų nepasitenki
nimą. L. Bistras išmintingai paaiški
no, kad šis aktas visiškai nekeičia 
politikos dėl valstybės sienų klausi
mo, t.y. okupacijos fakto šis sprendi
mas nepaneigia. Beje, šis dokumen
tas yra ilgiausiai XX a. galiojęs teisi
nis aktas — Lietuvos bažnytinė pro-

VIDAS J. NEM!CKAS; M.D. 
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7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

vincija pertvarkyta 1991 m. pabaigo
je. 

II Seimas ir L. Bistro vyriausybė 
atliko svarbių darbų socialinėje sfe
roje: priimti socialinio draudimo 
valdybos, ligonių kasų įs tatymai, 
įvedę privalomą dirbančiųjų drau
dimą, įkurtos valstybinės apskričių 
ligonių kasos, įgyvendinamos ne
mokamos medicinos paslaugos. 
Neabejotina, kad tokiems sprendi
mams įtakos turėjo ir krikšč. de
mokratų, turėjusių daugumą Seime, 
ir paties L. Bistro geras krikščio
niškojo socialinio mokymo išmany
mas: mat, pats L. Bistras į lietuvių 
kalbą buvo išvertęs (jis mokėjo 
kelias kalbasi, pagrindines popiežių 
Leono XIII ir Pijaus XI socialines 
enciklikas. Apskritai, tuo metu daug 
nuveikta , aktyvinant visuomenę, 
ska t inan t jos saviveiksmiškumą, 
remiant jos iniciatyvas: įkurta 
dešimtys įvairaus pobūdžio draugijų 
(Lietuvių kalbos, Mažažemių ir nau
jakurių. Mokytojų sąjunga. Chor
vedžių, Automobilių klubas ir kt), 
priimtas Žemės Uio rūmų įstatymas, 
daug nuveikta, organizuojant suau
gusiųjų švietimą. 

Krikščionims demokratams tu
rint daugumą Seime iki 1926 metų, 
Lietuvoje nuosekliai stiprinami val
stybės demokrat iniai pagrindai , 
tvirtinama parlamentarizmo tradici
ja, kryptingai plėtojamos visos val
stybės gyvenimo sritys. Šiuose dar
buose labai svarbus ir L. Bistro, 
nuoseklaus valstybininko, garbingo 
politiko ir demokratinių vertybių 
gynėjo, vaidmuo. Minėdami jo 115 
gimimo metines, t u r ime gražią 
progą prisiminti jo nuopelnus mūsų 
valstybės nepriklausomybei. 

Valent inas Stundys 
Lietuvos krikščionių 

demokratų pirmininkas 

IŠPRANAŠAVO SAVO MIRTĮ 
Šimtai indų suplūdo į vieną 

kaimą centrinėje Madhja Pradešo 
valstijoje pažiūrėti, ar išties mirs 
astrologas, tiksliai apskaičiavęs savo 
paties mirties valandą. Tačiau 75 
metų senolis sulaukė vakaro sveikas 
ir gyvas. 

Kunjilai Malviya, gyvenant i s 
Sehara kaime maždaug 200 km i 
pietus nuo valstijos sostinės Bhopal. 

paskelbė, kad mirs ketvirtadienį, 
tarp 3 ir 5 vai. vakaro vietos laiku ir 
medituodamas lauke, kada išmuš 
paskut inėjo gyvenimo valanda. 

„Bijome, kad jo prognozė išsi
pildys, nes iki šiol visos jo pranašys
tės pasitvirtindavo", - sakė astrologo 
sūnus Anirudh. 

„Tėvas prieš 15 metu numatė 
mano senelio mirtį ir jis mirė būtent 

tą dieną, kaip ir buvo apskaičiuota", 
- t e i g ė jis. 

Šalia K. Malviya namų budėjo 
policininkai, saugoję, kad astrologas 
nenusižudytų. Vienas pareigūnų 
patvirtino, kad astrologas jaučiasi 
puikiai. Pasak jo, senolio šeimos na
riai aiškina pranašys tę neišsipil
džius todėl, kad daugelis susirin
kusiųjų melde, jog jis liktų gyvas. 

Į astrologus patarimo dėl atei
ties, santuokos ir galimybių gauti 
darbą kreipiasi milijonai indų. 

K. Malviya pranašystė apie savo 
mirtį - ne pirmas toks atvejis tarp 
Indijos astrologų, tik ankstesniais 
laikais, prognozei nepasitvir t inus, 
minios susirinkusiųjų pranašautojas 
sumušdavo. 

BNS 
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PAGALBOS RANKA VARGSTANTIEMS 
Mūsų išeiviškame gyvenime 

veikia nemažai įvairių labdaros 
organizacijų. Jos visos sėkmingai 
darbuojasi, siekia užsibrėžtų tikslų, 
tautiečiams pritariant bei remiant, 
savo veiklą plečia. Žvelgiant į jų 
veiklos istoriją išimtinai dominuoja 
vienas unikalus bruožas: jas kuria ir 
joms vadovauja moterys. Ar tai to
dėl, kad jos jautresnės širdies, labiau 
įsijaučiančios į artimo nelaimę, ar 
kad sugeba rasti daugiau laisvo lai
ko skiriant jį, būtent, tiems „ge
riesiems darbeliams"? O gal kad ta 
niekad nepavargstanti, dosni ranka 
labiau būdinga moteriai? 

Viena iš tokių organizacijų yra 
Lietuvos Dukterų draugija, įkurta 
kun. dr. Felikso Gurecko, jau 48-ti 
metai tęsia savo vaisingą veiklą. 
Lietuvos Dukterys, malonybiniai — 
dukrelėmis — vadinamos, savo būs
tinę turi Čikagoje, Marąuette Park, 
bet didelė dalis 25-ioms seniūnijoms 
priklausančių narių gyvena plačiose 
Čikagos apylinkėse, ypač Lemont, 
kur š.m. spalio 2 d. pirmą kartą buvo 
suruoštas pabendravimas susipaži
nimo tikslu. 9 v. ryto Pal. J. Ma
tulaičio misijos koplyčioje buvo 
laikomos šv. Mišios mirusioms na
rėms atminti, po to Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje narės ir vieš
nios bei svečiai vaišinosi darbščiųjų 
narių paruoštais užkandžiais ir 
kava, išklausė prel. dr. Igno Urbono 
sveikinimo žodį, draugijos pirm. 
Joanos Krutulienės kreipimosi susi
pažinti su jų veikla, įprasminančia 
laisvalaikį. Susirinkusiųjų nuotaika 
buvo puiki, įstojo naujų narių, gauta 
aukų. Šis renginys buvo lyg įvadas į 
naujus veiklos metus. Jo organiza
tore — Zina Pocienė su talkinin
kėmis: Nijole Balzariene, Sofija Je-
lioniene, Jolanda Mockaitiene, Vale 
Plepiene, Agute Tiškuviene. 

Praėjusių metų rudenį Lemonto 
LB Socialinio skyriaus ruoštoje 
dainų popietėje 37-os seniūnijos na
rės, prisidėjo paruošdamos užkan
džius. 

Draugijos skyriai veikia šešiuo
se miestuose: Detroit, MI, St. Peters-
burg, FL, Los Angeles, CA, Seattle, 
WA, Juno Beach, FL, ir Melrose 
Park, IL. Visi jie gražiai veikia pa
teikdami savo veiklos a taskai tas 
centro valdybai Čikagoje, kuriai jau 
8-eri metai sumaniai ir atsidavusiai 
vadovauja pirm. Joana Krutulienė, 
kasmet po Naujųjų metų sušaukian
ti visuotinį metinį narių susirin
kimą. Šiemet jis įvyko vasario 26 d. 

Kuo Lietuvos Dukterų draugijos 
veikla skiriasi nuo kitų ša lpos 

organizacijų 

joms visoms, tačiau Lietuvos Duk
terų gerųjų darbų sąrašuose dažni 
atvejai, kai tenka pagelbėti mirčiai, 
staigiai ligai a r kokiai avarijai mūsų 
tautiečius ištikus. Veikti reikia sku
biai: palaidojant mirusįjį, dalyvau
jan t laidotuvėse, sutvarkant teisi
nius reikalus, pasirūpinant palaikų 
pervežimo į Lietuvą apmokėjimu. 
Palaidotiems čia jų amžino poilsio 
vietos a tžymimos granito plokš
tėmis. Krikščioniška artimo meilė ir 
pagarba savam tautiečiui/ei toli len
kia susidariusių išlaidų padengimą. 

Kita ar t imo meilės pareiga — 
senelių ir ligonių lankymas. Be tų, 
kurie dar gyvena savo namuose, pas
toviai lankomi gyveną slaugos na
muose Bridgevievv miestelyje ir 
seselių kazimieriečių vedamoje Šv. 
Šeimos viloje, Lemont. Nors ir gerai 
priežiūrai esant, seneliams vieno
dos, pilkos dienos labai prailgsta. 
Kiekvienas laukia, kad juos kas nors 
gimtąja kalba prakalbintų, jų pa
sakojimų išklausytų. Tuo rūpinasi 
senelių lankymo būrelis, sudarytas 
iš valdybos narių (kartais prisijun
giant ir savanorėms) ir vadovauja
mas pareigingos sesės Nijolės Dum-
brytės. Dažniausiai jai talkininkauja 
Dana Gierštikienė, Aldona Rukui-
žienė, Jan ina Jarašienė, Rūta Spur-
gienė. Po aplankymų seneliai šių 
geraširdžių sesių nenori išleisti. 
Kasmet čia suruošiamos lietuviškos 
kūčios su lietuviškais patiekalais. 
Toks ypač gražiai atrodantis šven
tiškas stalas buvo suruoštas praė
jusių metų gruodžio 16 d. Bridge-
view. Jis pa t raukė ir administracijos 
dėmesį, prašant suruošti ir Velykų 
stalą. Seneliai bei jų artimieji vaiši
nosi, giedojo kalėdines giesmes, buvo 
apdovanoti sveikinimo kortelėmis ir 
dovanėlėmis. Siu slaugos namų ad
ministracijoje besidarbuojanti mūsų 
sesė Zina Bagdonienė visada nuo
širdžiai pagelbsti. Su jos pagalba 
praėjusių metų gegužės 3 d. buvo 
suruoštas pagerbimas 100 m. su
laukusiai šių namų gyventojai 
Elenai Kastautienei. Šv. Šeimos vi
loje, Lemont, apie 20 čia gyvenančių 
lietuvių kilmės senelių aplankomi 
šv. Kalėdų, Joninių proga, pavaiši
nami lietuviška duona, sūriu, sal
dumynais. Čia daug pagelbsti lietu
vius globojanti seselė Janina Go-
lubeckytė. 

Kas dar vyksta Lietuvos 
Dukterų namel iuose 

. Jie randasi pačioje lietuviško
sios Čikagos širdyje, Marąuet te 
Park. 2735 W. 71 gatvė. Juose budi
ma 4 dienas per savaitę. Iš čia i 
-mnriami siuntiniai i Lietuva, č ' . U i *v„ iCt» i i i a 
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Visuotiniame susirinkime Balzeko l ietuviu kuitūros muziejaus salėje. Sėdi iš k. : 
A. Tiškuviene Z Pocienė, N. Balzariene. Stovi iš k. : S. Korres, N. Grigaliūnienė 
ir draugijos c i rmininkė I. Krutul ienė 

pasiekiantys visas draugijos nares . 
Čia vyksta posėdžiai; juose kai kada 
dalyvauja ir draugijos kapelionas 
kun. Jaunius Kelpšas, dvasingu žo
džiu sutelkdamas mintis. Čia ieško 
pagalbos nelaimės ištiktieji asme
niškai ir atsiųstuose laiškuose. Deja, 
prašymų yra daug daugiau negu 
mūsų ištekliai leidžia prašan
tiesiems padėti. 

Na, o pavasariop, Didįjį ketvir
tadienį, Nameliai nušvinta šventiš
kai paruoštu velykiniu stalu, papuoš
tu gėlėmis, zuikučiais. Ant jo pui
kuojasi pačių sesių kepti ir rėmėjų 
dovanoti pyragai ir tortai, dailūs 
margučiai, kvepia kava norintiems 
čia pasisvečiuoti pirkėjams. Tai — 
metinis renginys Namelių išlaikymo 
lėšų kaupimui, kuriems dažnai rei
kia pataisymų. Jais, kaip savo na
mais rūpinasi darbščioji šių namų 
administratorė Genovaitė Maldė-
nienė, gegužės mėn. mirus draugijos 
iždininkei Gražinai Micevičiūtei, 
perėmusi dar ir iždininkės pareigas. 

Proga pabuvoti kartu su 
Lietuvos Dukter imis 

Ji jau čia pat — lapkričio 6 d., 3 

v. popiet, Jaunimo centre, kur vyks 
Rudens pietūs. Gal tai pats tinka
miausias metas, kai gamtą stingdo 
rudens vėsa, kai šis metų laikas 
priverčia pamąstyti , kad kažkam iš 
mūsų čia ar labai toli šaltis sunkiau 
pakeliamas, kad duonos kąsnis ne 
toks skalsus, kad liga, neturint lėšų 
gydymo išlaidoms, a t ima visas viltis, 
o pasveikti j uk trokšta kiekvienas... 

Taigi kviečiame susitikti su Lie
tuvos Dukterimis ir su savais pažįs
tamais jaukioje Jaunimo centro salė
je, praleisti keletą valandėlių besik
lausant dr. Vilijos Kerelytės ir jai 
akompanuojančio muz. Algimanto Bar-
niškio skambių dainų, pasigardžiuo
ti Aldonos Soliūnienės gamintais pa
tiekalais. Bus įdomu išbandyti savo 
laimę vertingų laimėjimų loterijoje. 
Bet svarbiausia —jaus t i , kad malo
niai praleista popietė ar ta proga 
skir ta auka taps vilties spindulėliu, 
kai kurio nors nelaimingojo petį bus 
palietęs šiurkštus likimo delnas... 

Norint užsisakyti stalus prašo
me skambinti į Namelius tel. 773-
925-3211 antradieniais-penktadie-
niais nuo 10 v.r. iki 2 v. popiet. 

Laukiame visų! 
Sofija Jelionienė 

AR NORIME UŽDARYTI 
MARGUTI N" / / 

Atėjo ruduo. Keičiasi gamta . 
Gamtoje visą laiką vyksta pasikeiti
mai. Keičiasi mūsų gyvenimo aplin
ka ir sąlygos. Keičiasi išeivijos orga
nizacijų veikla. Bet viena aišku, kad 
mūsų sukurtos institucijos turi išsi
laikyti, o tai priklauso nuo mūsų 
pačių. Prieš dešimtmetį persiorgani
zavusi radijo laida „Margutis II" 
tęsia toliau reikšmingą veiklą. Į 
„Margučio II" eiles įsijungė jauni 
žmonės su naujomis idėjomis, neat
sisakydami ir buvusių tradicijų. 
Tačiau negalime sėdėti rankas su-
de-e ir džiaugtis, kad viskas vyksta 
puikia: Nors ..Margučio II" valdybos 
nana: negauna algos ar finansinės 
paramos, visi dirba savanoriškai, 
Vi įtindami lietuvybę, bet programai 
išlaikyt r-eikia bent 5,000 dol. vie
nam mėnesiui. Be to, pasitaiko ir 
nenumatytų išlaidų, kaip pvz., teko 
nupirkti naują fakso aparatą, pa
taikyt, .-ugedusi Kompiuterį ir kt. 
..Mama*..- II" niek-- neperka ;r nieko 

ias iš Lie-MSI G I i I i 

Kr - - ' \ c \ i - \ <^•\^ 

C, ^ ' ' ' k f -

O/: ' , n , j m u O V V P n t O Į i j s a p ! a n k n 

11 r i ! f • " ~\, 
icfuvos dukterų nares Dana 
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tuvos, skelbia labdaringų orgam-
/.; : ų .K.a. perduoda gražias prog-
• os K u lt ū i "i nėse valandėlėse ori-
- m u n n a m a - a \ : r a š v t o i a i . poetą ; :r 
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kla is< nuo finansų. Radijo laida gali 
sustoti bet kurią dieną, jei nebus 

sumokėtos sąskaitos radijo stočiai. 
Paskut iniu metu labai sumažėjo 

aukos. Po ilgo prašymo 500 dol. at
siuntė Lietuvių fondas, tokia pat au
ka (500 dol.) atsiuntė ir Lietuvos Duk
terys. Taip pat savo aukomis parėmė 
Čikagos Lietuvių bendruomenių 
apylinkės bei kitos organizacijos ir 
galėjome sumokėti bent vieno mėne
sio sąskai tas . Už visas aukas „Mar
gutis II" nuoširdžiai dėkingas. „Mar
gutis II" neturi jokio fondo ar finan
sinio užnugario. Baigiasi mėnuo, o 
banko sąskaitoje yra tik 640 dol. Tad 
tolimesnis „Margučio II" laidos gy
vavimas priklauso nuo klausytojų — 
rėmėjų. 

Radijo programos rėmėjams ir 
klausytojams buvo išsiuntinėti laiš
kai su prašymu paremti seniausią 
radijo programą Amerikoje, atsiun-
čiant bet kokio dydžio auką. Per sep
tyn iasdeš imt trejus metus „Mar
gučio"' radijo laida suvaidino nepap
ras ta i svarbų vaidmenį Čikagos 
lietuvių tarpe. „Padėkite 'Margučiui 
IF neužgesti", — kaip skelbė jos 
steigėjas Antanas Vanagaitis. „Mar
gutis II" nėra pelno siekianti radijo 
programa. Visos aukos nurašomos 
nuo fed. mokesčių. 

. . M a r g u č i o I I " va l r lvba 
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MOKVKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Ninety th ird lesson . (Naint i 
thiord leson) — Devyniasdešimt 
trečia pamoka. 
The World Series . (Tha Uorld 
sirys) — Pasaulio čempionatas. 
Finally, after many years , the 
„Chicago White Sox" w o n the 
baiseball playoffs and got to 
play in the World Series . (Fai-
nali. ęfter meni jyrs, tha Šikagou 
Uait saks uon tha beizbal pleiofs 
ęnd gat tū plei in tha Uorld sirys) — 
Pagaliau po daug metų Čikagos 
„White Sox" laimėjo beisbolo pir
menybes ir gavo progą žaisti Pa
saulio čempionate. 
Whom are they playing against? 
(Hūm ar thei pleying ageinst; — 
Prieš ką jie žaidžia? 
They are p lay ing a g a i n s t 
Houston ,,Astros", a Texas base-
ball team. (Thei ar pleying ageinst 
tha Jjūston Ęstros, e Teksas beizbal 
tym) — J ie žaidžia su Houston 
„Astros", Texas valstijos beisbolo 
komanda. 
Who do y o u think is go ing to 
win? (Hū dū jū think iz going tū 
uin) — Kas, manai, laimės? 
Ali of Chicago is rooting for the 
„White Sox n they want Chicago 
to win. (OI af Sikaou iz rūt ing for 
tha Uait saks, thei uant Šikagou tū 
uin) — Visa Čikaga remia „White 
Sox", jie nori, kad Čikaga laimėtų. 
Everyone is so excited, Tuesday 
night the „Chicago White Sox" 

į won the ir third game in a row. 
Į (Evriuon iz sou eksaited, Tūzdei 
I nait tha Šikagou Uait saks uor 

their thiord geim in e rou) — Visi 
taip džiaugiasi, antradienį Čikagos 
„White Sox" laimėjo jau trečias 
rungtynes iš eilės. 
How many games do they have 
to w i n to become champions? 
I Hau meni geims dū thei hev tū uin, 
tū bykam čempijons) — Kiek rung
tynių jie turi laimėti, kad taptų 
čempionais? 
They have to win four games 
out of seven , they h a v e one 
more to go, the „Astros" haven't 
w o n yet . (Thei hev tū uin for geims 
aut af seven, thei hav uon mor tū 
gou, tha Ęstros hevnt uon jet) — Jie 
turi laimėti ketverias rungtynes iš 
septynių, j iems dar liko vienos, 
„Astros" kol kas dar nėra laimėję. 
The third game was played in 
Houston, which was more diffi-
cult for the White Sox" than 
playing in Chicago. (Tha thiord 
geim uoz pleid in Hjūston, uič uoz 
mor difikalt for tha Uait saks, then 
pleying in Šikagou) — Trečiosios 
rungtynės buvo žaistos Houston, 
,,White Sox" komandai tai buvo 
sunkiau negu žaisti Čikagoje. 
It's looking good for the „Chi
cago White Sox", the baseball 
fans in Chicago will go nuts if 
they win . (Its luking gud for tha 
Šikagou Uait saks, tha beizbal fęns 
in Šikagou uil gou nats if thei uin) 
— Kol kas sekasi gerai atrodo 
Čikagos ,,White Sox" komandai. 
Beisbolo sirgaliai Čikagoje iš proto 
išsikraustys, ieigu komanda lai-

n mes. 

PIRKS SKLYPUS MĖNULYJE 
Kinijoje pradėjo veiklą bend

rovė, pardavinėjanti sklypus Mė
nulyje, kol kas po 289 juanius (130 
litų) už akrą. Norima pasinaudoti 
visuotinį susižavėjimą sukėlusiu 
sėkmingu kinų taikonautų skrydžiu 
į kosmosą laivu „Shenzhou VI". 

JAV firma „Lunar Embassy", 
išsireklamavusi, kaip pirmoji nekil
nojamu tur tu už Žemės ribų pre
kiaujanti įstaiga, jau pradėjo veiklą 
Beijing, praneša dienraštis „China 
Daily". Kiekvienam klientui išduo
dama pažyma, patvirtinanti valdą, 
įskaitant ir teisę į turimo ploto ir 
naudingųjų iškasenų iki trijų kilo
metrų gylio panaudojimą, aiškino 
šios kinų bendrovės filialo Kinijoje 
agentas Li Jie. 

Firmą „Lunar Embassy" 1980 
metais įsteigė amerikiečių ver
slininkas Dennis Hope, kai nuo pir
mojo žmogaus apsilankymo Mėnu
lyje „Apollo 11" misijos metu buvo 
praėję 11 metų. Anot D. Hope, spra
ga 1967 metais . priimtoje JT Išo
rinės erdvės sutartyje leidžia teisė
tai verstis tokia veikla. Mat pagal 
šią sutartį tik vyriausybėms drau
džiama turėti nuosavybę už Žemės 
ribų. bet joje neminimos nei ben

drovės, nei privatūs asmenys. D. 
Hope sako jau turįs apie pusketvirto 
milijono klientų, tarp kurių yra ir 
politikų, kino žvaigždžių, nusipir
kusių sklypus Mėnulyje. 

Pasak dienraščio, Kinija tapo 
aštuntąja valstybe, turinčia „Mė
nulio ambasadą" - po JAV, Vokie
tijos, Didžiosios Britanijos, Airijos, 
Australijos, Naujosios Zelandijos ir 
Japonijos. Li Jie sako per pas
tarąsias kelias dienas jau atsiliepęs į 
daugiau kaip 400 telefono skam
bučių iš Kinijos. Deja, šiai firmai 
Kinijoje gali atsirasti rūpesčių, nes 
Beijing Pramonės ir prekybos rūmuo
se pradėtas specialus tokios veiklos 
tyrimas. Pasak „Beijing News", šio 
biuro pareigūnas sakęs, jog firmos 
registravimo metu jos veiklos ap
rašyme prekyba sklypais Mėnulyje 
nebuvo minima. Antrasis kinų pilo
tuojamas erdvėlaivis „Shenzhou VI" 
į Žemę iš kosmoso sėkmingai grįžo 
pirmadienį. Juo penkias paras orbita 
aplink mūsų planetą skriejo du 
taikonautai - Fei Junglong ir Nie 
Haisheng. Grįžimas virto visos tau
tos švente, sutvirtinusia kinų patrio
tinius jausmus. 
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AUTOMOBILIAI BALKONUOSE 
Vokiečių architektai projek

tuoja daugiaaukščius namus, kuriu 
gyventojai galės savo automobilius 
statyti net viršutinių aukštų balko
nuose. 

Projektavimo firma „Topos" 
sako. kad tokie Berlyne iškilsiantys 
butai su balkono garažu ne tik pade.> 
išspręsti automobiliu statymo prob

lemas, bet ir sumažins automobilių 
vagystes. „Be to. miestai taps pa
trauklesni, nes juose nebebus tokios 
daugybės stovinčių automobilių", -
sako ..Topos" vadybininkas Johannes 
Kauką. Abiejuose pastato galuose 
bus įrengti liftai, kuriais galės pri
važiuoti prie pat savo buto durų. 
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VLADAS JOMANTAS 

1924 m. sausio 5 d. — 2005 m. spalio 18 d. 

Gimė Pajomontyje , Lietuvoje. 
Nul iūdę l iko: d u k t ė He len , penk i anūka i ; brolis ir ke tur ios 

seserys Lietuvoje. 
A.a. Vladas b u v o s ū n u s a.a. Boleslovo ir a.a. Onos Pociūtės; 

vyras a.a. M a r y M a r g a r e t N u g e n t ; tėvas a.a. Edward ir a.a. 
Daniel; brolis a .a . Vacio, gyvenus io Highland, Michigan. 

Velionis buvo a k t y v u s L ie tuv ių bendruomenės narys South-
eas t Michigan, d i rbo me ta lo į r ank ių dirbtuvėje ir buvo verslo 
pa r tne r i s Troy, Mich igan . 

Laidojimo ape igos įvyko spal io 21 d., Our Lady of Grace 
bažnyčioje, D e a r b o r n He igh t s , MI . 

A.a. Vladas buvo pa l a ido ta s ša l ia žmonos ir sūnaus , šeimos 
kape Holy S e p u l c h e r k a p i n ė s e , Southfield, Michigan. 

N u l i ū d ę art imiej i 

v 

„Žmogaus gyvenimo knygoje žodžio 'palauk' nėra"... 

A f A 
AUDRIUI MORKŪNUI 

mirus, jeiškiarne gilią užuojautą jo mamai ZINAI 
MORKŪNIENEI. 

Henrieta ir Vytautas Vepštai 
Gražina ir Clemente Dedela 

A + A 
JULIUI PAULIUI REKAŠIUI 

tragiškai žuvus, jo tėvą, mūsų klubo narį KĘSTUTĮ, 
o taip pat k i tus ar t imuosius, nuoširdžiai užjaučiame. 

Čikagos lietuvių futbolo klubo 
„Lituanica" valdyba 

A t A 
Dr. JUOZUI KIŽIUI 

mirus, dukras AUDRONĘ, GINTARĘ, ASTĄ su šei
ma, sūnų JUOZĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vida ir Algis Jasaičiai 

VERTINGOS KLAIDOS 
Keturi defektiniai JAV oro pašto 

ženklai, iš pradžių kainavę 24 cen
tus, aukcione buvo parduot i už 2.97 
mln. dolerių. Pašto ženklus, vadina
mus „Apversta Jenny", per aukcioną 
„Siegel Auction Galleries" New York 
nupirko nežinomas pr ivatus kolek
cininkas, pažymėjo aukciono na
mai. 

1918 metais išleisti pašto žen
klai, kuriuose buvo pava izduotas 
lėktuvas „Curtiss J N - 4 H " . buvo pir
mieji JAV oro pašto ženklai. Tačiau 
parduotas buvo tik vienas šimto 
pašto ženklų lapas, kur iame lėktu
vai buvo išspausdinti skrendantys 

„aukštyn kojomis". 
1918 metų gegužės 14 dieną 

originalų „Apsverstų Jenny" pašto 
ženklų lapą už 24 dolerius įsigijo 
VVilliam Robey. Po savaitės šį lapą 
jis pardavėjau už 15.000 dolerių. 

Žinios apie spausdinimo klaidą 
pasklido labai greitai, suerzindamos 
pašto pareigūnus, kuriems ir taip 
reikėjo įveikti žmonių skepticizmą 
dėl eksperimentines oro pašto prog
ramos. 

Vėliau kainos už vieną šio lapo 
defektinį pašto ženklą šoktelėjo iki 
500,000 dolerių. 

BNS 
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• A u d r i u s M o r k ū n a s , g y v e n ę s 
Three Oak, MI, staiga mirė 2005 m. 
spalio 20 d., sulaukęs*45 m. Su tė
vais Mykolu ir Zina Morkūnais jis 
anksčiau dirbo Morkūno spaustuvė
je Čikagoje. 

• Kazys Karuža, Los A n g e l e s 
šaulių vadas, knygų autorius, visuo
menininkas, mirė 2005 m. spalio 22 d. 
Laidojamas penktadienį, spalio 28 d. 

• Už Lietuvių f o n d o m i r u s i u s 
narius ir jų art imuosius šv. Mišios 
bus atnašaujamos spalio 30 d., sek
madienį, 11 vai. r., Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje, Lemont . 
Lietuvių visuomenę kviečiame pri
siminti Amžinybėn i ške l iavus ius 
lietuvybės darbų rėmėjus. LF adre
sas: 14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

• Ba lzeko l i e t u v i ų k u l t ū r o s 
muziejuje spalio 28 d., penktadienį, 
7 v.v., bus rodomas dokumentinis 
filmas ,,Pasaulį vaizduojuos kaip di
delę simfoniją", apie Lietuvos tapy
toją ir kompozitorių, nepapras tos 
meninės įžvalgos kūrėją M. K. Čiur
lionį. Scenarijaus autorius R. Pet
rauskas, režisierius R. Verba, opera
toriai A". Jančoras ir D. Pečiūra. Įėji
mas nemokamas. Tel. pas i te i ra 
vimui 773-582-6500. 

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

• Spal io 30 d. C i c e r o Šv. A n t a n o 
parapijoje rengiamas LB Cicero 
valdybos rengiamas rudeninis pa
bendravimas su vaišėmis neįvyks. 
Renginys nukeliamas į lapkričio 6 
d., sekmadienį, po 9 vai. ryto Mišių. 

• Sv. K a z i m i e r o l i e t u v i ų k a p i 
nėse Vėlinių susikaupimo apeigos 
ruošiamos sekmadienį, spalio 30 d., 
12 vai. prie Steigėjų paminklo (111 
ir Pulaski g-vės). Sus ikaup imą 
ruošia Kapų sklypų sav in inkų 
draugija ir LB Pasauliečių draugija. 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti . 

• Jav LB Cape Coral / Fort 
Mayers / Naples, FL, apylinkėse -
1-erių metų paminėj imo švente 
..Žmogui reikia žmogaus" įvyks šių 
metų lapkričio 20 d. (sekmadienį), 
12 vai. dienos ,,Page Field Mobile 
Home" salėje (4944 US 41 , Fort 
Mayers, FL.) Šventinėje programoje 
šoks ir vaidins „Ąžuoliuko" litua
nistinės mokyklos vaikai, vyks šo
kiai ir žaidimai bei pasirodymai-
siurprizai. Veiks ba ras , o šeimi
ninkės vaišins gardžiais lietuviškais 
patiekalais. Norinčius da lyvaut i 
prašome skambinti telefonu 239-
573-4242 Ingai arba atsiųsti laiškutį 
e-paštu Danutei: m a r c e l e d a n u t e ^ 
yahoo.com Taip pat galite atsiversti 
mūsų apylinkes puslapį internete: 
www. Freewebs .com /ž in ia lap i s 

• Kolekc ionier ia i , a t s i l i e p k i t e ! 
Čiurlionio galerija gruodžio 2 d., 
organizuoja parodą ..Mano kolekci
ja". Jei jūs esate kolekcionierius ir 
norite oarodvti savo sur inkta koiek-
ei ją, prašau skambinti Petrui Pet-
ručiui. tei. 773-434-4545. 

• L a b d a r o s organizacija Lithu-
an iah Mercy Lift šiais metais 
švenčia 15 metų jubiliejų ir orga
nizuoja iškilmingą pokylį Morton 
Arboretum, Lisle, IL, lankytojų salė
je, lapkričio 12 d. Visas pelnas bus 
skir tas Lietuvoje diabetu sergan
tiems vaikams. Pokylio metu veiks 
tylusis aukcionas. Aukcionui savo 
kūrybinius darbus aukojo šie dai
lininkai: Nijolė Banienė, dr. Audrius 
Plioplys, Magdalena Stankūnienė, 
Giedrė Žumbakienė. Dr. Jonas Va
laitis padovanojo a.a. žmonos daili
ninkės Jonės Paltarokaitės-Valai-
tienės studijų laikais tapytą paveiks
lą. Bilietus galima užsisakyti skam
binant Laimai Jurkūnienei, tel. 847-
636-7797 arba 708-354-4835. 

• U n i o n P i e r L ie tuvių d raug i ja 
kviečia visus į paskutinį metinį susi
būrimą, sekmadienį, lapkričio 6 d. 1 
vai. p.p. (Michigan laiku) Gintaro 
vasarvietėje. Bus pranešimai apie šių 
metų veiklą, Valdybos rinkimai ir 
skanūs pietūs. Bus renkamas nario 
mokestis . Skambinti Rūtai Van-
derMolen tel. 269-469-4826 arba 
Marytei Nenienei, tel. 269-469-2104. 

• J A V LB Socia l in ių re ikalų ta
rybos Lemont skyrius kiekvieną 
penktadienį, 2 v.p.p., PLC Bočių 
menėje rodo filmus iš Lietuvos. Šiuo 
metu gavome daug naujų filmų. Visi 
kviečiami pasižiūrėti. 

• K v i e č i a m e visus smagiai pra
leisti popietę PLC lapkričio 13 d., 
sekmadienį, 12:30 v.p.p., kur įvyks 
madų paroda ..Rudens simfonija". 
Pietus ruošia Aldona Šoliūnienė. 
Prašome skambinti Žibutei, tel. 630-
257-0153, arba Elzytei, tel. 630-257-
8617 ir užsisakyti bilietus. 

• Informuojame, kad š. m. spalio 
31 d. ir lapkričio 1 d. LR generalinis 
konsulatas Čikagoje nedirbs. Kito
mis dienomis klientai bus aptarnau
jami įprasta tvarka. Konsulato adre
sas: 211 E. Ontario St., Suite 1500, 
Chicago, IL 60611. Priėmimo laikas 
pirmadieniais, antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 
vai. r. iki 12 vai. ir nuo 12:30 vai. iki 3 
vai.p.p. Penktadieniais priėmimo nėra. 

• L a p k r i č i o 20 d. 2 vai. p.p. J a u 
nimo centro didžiojoje salėje maty
sime Gintos Merkevičiūtės - Kup
činskienės sukurtą spektaklį „Ten 
kur anglių kalnai stėri" apie Pensil-
vania angliakasių Lietuvą. Spek
taklį pastatė ,,Sadauto" - Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis. 
Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje". 
Bilietų kaina 10 dol. ir 15 dol. 
Jaunimui iki 12 metų - nemokamai. 

• L a p k r i č i o 26 d., š e š t ad ien į , 
7 vai.v. Jaunimo centre, Čikagoje 
įvyks Balio Pakšto 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimas ir ansamblio 
,,Gabija" penkmečio sukaktuvinis 
koncertas. Programoje dalyvaus so
listės: Rūta Pakštaitė, Genovaitė 
Bigenytė, Vilija Kerelytė. šokių ko
lektyvas „Grandis". Solistėms 
akompanuos ir solinius kūrinius 
atliks ansamblis „Gabija". Po kon
certo nemokamos vaišės ir pasi
linksminimas. Bilietai parduodami 
PLC. Lemonte, Jaunimo centre, 
Čikagoje, ir parduotuvėje „Lietu
vėle". Tel. pasiteiravimui: 630-257-
2558 . kviesti Jolandą Kerelienę. 
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Baigiant popiežiaus Jono Paul iaus II paskelbtus Eucharistijos 
metus v i sus t ik inčiuos ius kv ieč iame į Eucharis t inę Adoracijos 
naktį iš š. m. spalio 29 d. (šeštadienio) į 30 d. ( sekmadienį) P ai. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje: 14911 127th Street, Lemont. Naktis 
prasidės spalio 29 d. šv. Mišiomis 6 vai. v. , kurias aukos kun. Rytis 
Gurkšnys. Spalio 30 d. 8 vai. r. Švč. Sakramento litanija. Himnas 
„Tave, Dieve, garbinam!" Adoracinė naktis pasibaigs spalio 30 d. 9 vai. 
ryto šv. Mišiomis, kurias aukos kun. Algirdas Paliokas. 

Adoracijos naktyje dalyvaus ansamblis „Dainava", įvairios 
Čikagos LB organizacijos. J adoraciją galite įsijungti bet kuriuo jums 
patogiu metu. Adoracijos dalyvius prašome atsinešti rožančių, liturginį 
maldyną. Smulkesnė informacija tel. 630-243-1070, kviesti seselę 
Prancišką. 

Žinoma lietuvių aktorė 
B i r u t ė M a r c i n k e v i č i ū t ė - M a r 

pakviesta vaidinti monospektaklių festivalyje, 
kuri suruošė Chopin Theater. 

Spalio 28 d., penktadieni, 7 vai, v. 
Birutė Mar vaidins Marquerite Duras „Meilužį". 

Tai jaunos mergaitės meilės istorija. 

Kviečiame visus pasižiūrėti šio spektaklio. Bilieto kaina - 20 dol. 
Chopin teat ro adresas: 1543 VV. Division, Chicago., IL 60622. 

Tei. pasiteiravimu; 7^3-278-1500. 

Birutė Marcinkevičiutė-Mar — monospektaklyje „Meilužis' 

LR generalinio konsulato Čikagoje 
pranešimas 

Šių metų spalio 24 d. Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje dalyva
vo Jungtinių tautų dienos paminėjime, kurį organizavo Ilinojaus valstijos 
Žmogaus teisų departamentas ir Ilinojaus gubernatoriaus Diskriminacijos ir 
nusikaltimų komisija. Ilinojaus Žmogaus teisių departamentas buvo įkurtas 
prieš 25 metus. Šiai progai pažymėti buvo surengta JT šalių paroda Ilino
jaus valstijos departamente Čikagoje. 

Lietuvos generalinis konsulatas parengė stendą, kuriame parodos 
dalyviai galėjo susipažinti su šalimi, jos geografija, kultūra, ekonomika bei 
užsienio politika. 

j Tęsiama Vėlinių tradicija j 
ALRK Moterų sąjunga, tęsdama gražią tradiciją, Vėlinių proga • 

I susirinks šeštadienį, spalio 29 d., Švč. M. Marijos Gimimo parapijos j 
" bažnyčioje, Marąuette Park (68 gatvė ir Washtenaw). 
I Šis specialus mirusiųjų pagerbimas prasidės 11 v.r. Jį praves centro I 
J valdybos pirmininkė Dalė Vaikutytė-Murray. Po to bus šv. Mišios, kurias 
I aukos centro dvasios vadas, parapijos klebonas kun. Anthony Markus. 

Čikagoje veikia trys kuopos: 3-čia (Marąuette Park), pirm. Angelą 
Leščinskienė; 20-ta (Brighton Park), pirm. Stasė Viščiuvienė ir 75-ta 
Mount Greenwood>, pirm. Donna Žilis, kuri rūpinasi šios dienos ruoša. 

Prisiminsime ne tik šių kuopų mirusias nares, bet ir tas, kurios yra 
pamirštos. 

Kviečiame visuomenę dalyvauti kartu ir pasimelsti už savuosius 
mirusius. 

Po šv. Mišių, kas norės, galės susirinkti bendriems pietums ,,Sek-
I lyčioje". Užsakymai būtini. Daugiau informacijos suteiks centro valdybos l 
' sekretorė Marvtė Kinčius, tel 773-927-4990. ' 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokejimais ir prieinamais' 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federa l Savings, 
r m a k H o a d 

Tel. (773) 847-7747 

Vėl keis ime laiką. Spalio 29 d., 
šeštadienio naktį, prasideda 

vadinamasis rudens laikas — 
laikrodžius reikės a t suk t i 

v i ena v a l a n d a a tga l . 
Spalio 30 d., sekmadienį. 
pamaldos ir visi renginiai 

prasidės nauju rudens laiku. 

http://yahoo.com
http://Freewebs.com

