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Buvęs vadovas EBSW — Vilniuje 

G. Petrikas parskraidintas j Lietuvą. 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS) — 
Finansiniais nusikaltimais įtariamas 
buvęs EBSW prezidentas Gintaras 
Petrikas ketvirtadienį pargabentas j 
Lietuvą. 

G. Petriko pargabenimą vykdė 
Lietuvos policijos departamentas. 

Eltos nuotr. 

Pargabenimą patvirtino Genera
linė prokuratūra. 

„Dabar jis yra su prokuroru", — 
sakė Generalinės prokuratūros ats
tovė spaudai Aurelija Juodytė. Ji tei
gė nežinanti, ar dabar atliekama ap
klausa, ar kiti veiksmai. 

EBSW prezidentas JAV buvo su
laikytas prieš trejus metus. 

Šiemet rugpjūčio pabaigoje Lie
tuvos generalinė prokuratūra iš JAV 
Teisingumo departamento gavo raš
tą, kuriame pranešama, kad G. Pet
rikas sutiko būti išduotas Lietuvai. 
California apygardos teismas patvir
tino šį G. Petriko sutikimą. 

Tas pats California valstijos cen
trinės apygardos teismas anksčiau, 
2006-ųjų kovo 13-ąją, nusprendė iš
duoti Lietuvai G. Petriką, bet pasta
rasis šį sprendimą apskundė. Tačiau 
savo skundą jis neseniai atšaukė. 

Buvusį kaunietį JAV Federalinių 
tyrimų biuro pareigūnai sulaikė 
2004-ųjų pavasarį. Septynerius me
tus nuo Lietuvos teisėsaugos slapstę
sis G. Petrikas kaltinamas iššvaistęs 
EBSW susivienijimo turtą ir pasisa
vinęs apie 80 mln. Lietuvos gyvento
jų indėlių. 

Nuo 1992 iki 1995 metų EBSW 
susivienijimo bendrovė KHK iš gy
ventojų surinko daugiau nei 344 
mln. litų. Investicinei bendrovei savo 
santaupas patikėjo 15,600 žmonių. 

Estija pasiryžusi numar in t i dujot iekio sandėrį 
Talinas, rugsėjo 20 d. (BNS) — 

Estijos vyriausybė ketvirtadienį at
sisakė leisti atlikti Estijos ekonomi
niuose vandenyse geologinio žvalgy
mo tyrimus, susijusius bendrovės 
„Nord Stream" tiesiamu Rusijos ir 
Vokietijos dujotiekiu Baltijos jūroje. 

„Vyriausybė šiandien posėdyje 
priėmė sprendimą neduoti leidimo 
'Nord Stream AG' atlikti įverti
nimą", — sakoma vyriausybės spau
dos tarnybos pranešime. 

Ministrų kabinetas šį sprendimą 
motyvavo suvereniteto principais ir 
valstybės interesais ekonominiuose 
vardenyse. 

„Kadangi atliekant gręžimo dar
bus žemyninėje dalyje galima gauti 
žinių apie Estijos gelmių atsargas ir 
jų naudojimo perspektyvas, Estija tu
ri teisę nesutikti leisti atlikti geo
loginį žvalgymą", — pažymima spau
dos tarnybos pranešime. 

Ketvirtadienio rytą Estijos už

sienio reikalų ministras Urm Paet 
pareiškė, kad Estijos vyriausybė ne
duos leidimo atlikti geologinį žvalgy
mą, susijusį su Rusijos ir Vokietijos 
dujotiekio tiesimu. Pasak jo, vyriau
sybė priėmė tokį sprendimą jau se
niai. 

Iš partnerių koalicijoje labiausiai 
priešinosi galimybei išduoti leidimą 
tyrimams, atliekamiems prieš pra
dedant tiesti dujotiekį, konservatyvi 
partijų „Tėvynė" Nukelta į 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. Futbo las . 
Krepšinis. Žinios iš L i e t u v o s 
(p. 2, 4, 5, 9) 
• Politikai panoro p a s i n a u d o t i 
išeivių problema (p. 3) 
•Medaliai savaip atspindi 
Europos pol i t iku dabart į (p . 4) 
•Lietuvių krepš ininkų p e r g a l ė 
(p. 5) 
• Š iandien rašau tau la i šką i š 
Anapus (p. 8) 
•Uolos, opalai ir kupranuga
riai (4) (p. 9) 
•Čikaga — aštuonių m i e s t ų 
varžybose (p. 10) 
•Ses . Kazimieriečių š v e n t ė (p . 
10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.47 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Algirdas Petruševičius paleistas 
iš pataisos namų 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS) — 
Iš Vilniaus 1-ųjų pataisos namų ket
virtadienį po pietų buvo paleistas bu
vęs parlamentaras Algirdas Petruše
vičius, kuris čia atliko bausmę už ne
teisėtą disponavimą ginklais. 

Nuteistasis buvo paleistas, kai 
Aukščiausiojo Teismo išplėstinė sep
tynių teisėjų kolegija panaikino 
nuosprendį, kuriuo A. Petruševičius 
buvo nuteistas kalėti 4 metus. 

Nuosprendis yra panaikintas, 
nes Aukščiausiasis Teismas nustatė, 
kad jį paskelbė neteisėta teisėjų ko
legija. 

Išplėstinė teisėjų kolegija padarė 
išvadą, kad Kauno apygardos teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 
kolegija, nagrinėjusi bylą ir priėmusi 
nuosprendį, buvo sudaryta pažei
džiant Teismų įstatymo nuostatas. 

Prezidento 2006 metų balandžio 
13 dienos dekretu Kauno apygardos 
teismo teisėjo Jono Gaidukevičiaus 

Algirdas Petruševičius. 
Eltos nuotr. 

įgaliojimai buvo pratęsti, kol bus 
išnagrinėtos trys bylos. 

, „Prezidento dekrete A. Petruše
vičiaus, Vigirdo Dudučio ir Jono Miš
kinio byla nenurodyta, todėl teisėjas 
J. Gaidukevičius neturėjo teisinių 
įgaliojimų nagrinėti šią bylą. 

Taigi bylą pirmosios instancijos 
teisme išnagrinėjo neteisėta kolegija, 
o tokios kolegijos priimti sprendimai 
negali būti Nukelta Į 6 psl. 
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Atminties laikmenos Viktorija Daujote 

:5i^" i i i r Dvi medalio puses 

Šeštadienį — vėl naujas priedas 
Kultūra: menas, literatūra, mokslas. 

Krepšinio 
pergalės kursto 
patriotizmą 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS) — 
Sportininkų iškovotos pergalės skati
na daugumą didžiuotis savo šalimi ir 
tuo, kad yra lietuviai. 

Tai rodo penkių didžiųjų Lietu
vos miestų gyventojų apklausa, ku
rioje dalyvavo 500 apklaustųjų. 

81,3 proc. apklaustųjų teigia, kad 
lietuvių krepšinio rinktinės Europos 
krepšinio čempionate iškovoti bron
zos medaliai skatina jų patriotizmą ir 
pasididžiavimą, kad yra lietuviai. 
Dar 13 proc. apklaustųjų nuomone, 
pergalės iš dalies skatina jų pasidi
džiavimo jausmus. 
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SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed, Šulaitis 

„Lituanicos" futbolininkai iškovojo pergalę 
Antrose šio sezono „Metropo

litan" lygos I divizijos pirmenybių 
rungtynėse praėjusį sekmadienį „Li
tuanicos" futbolo klubo vienuolikė 
nugalėjo „Belgrade" ekipą rezultatu 
2:1 ir uždirbo tris taškus. Tačiau per
galė nebuvo lengva ir tik susitikimo 
pabaigoje Petro Smigelskio pelnytas 
įvartis atnešė mūsiškiams taip lauktą 
laimėjimą. 

Kaip ir pirmose šio sezono pir
menybių rungtynėse taip ir šį kartą 
„Lituanica" turėjo sunkumų su žai
dėjais. Nors šį kartą buvo sulipdyta 
pilna komanda, o antrame kėlinyje 
turėtas vienas atsarginis (žaidė ir 
klubo pirmininkas Dainius Ruževi-
čius), ne visų aikštėje pasirodžiusių 
futbolininkų lygis buvo patenkina
mas". Tačiau vis tiek gerai, kad jie 
rungtyniavo ir pagelbėjo lietuviams 
iškovoti pergalę. 

Pirmame kėlinyje, žaidžiant ma
žoje Bambrick Park Lemont aikštėje 
(ji dabar yra laikoma „Lituanicos" 
namų aikšte), lietuviai dažniau žais
davo serbų pusėje ir galėjo pelnyti 
bent pora įvarčių. Vieną iš tokių 
progų sėkmingai išnaudojo Mindau
gas Palaima. Tačiau po kurio laiko 
serbai rezultatą išlygino. 

Po pertraukos „Belgrade" ekipos 
žaidėjai labiau pradėjo dominuoti ir 
dažniau atakuodavo lietuvių vartus. 
Tačiau jų pastangos neatnešė vaisių. 
Antrame kėlinyje aikštėje pasirodęs 
veteranų komandos žaidėjas P Smi-
gelskis įmušė pergalę atnešusį įvartį. 

Trečiojo rato rungtynės bus žai-

Dabartinis LFK „Lituanicos" klubo 
pirmininkas, žurnalistas Dainius Ru-
ževičius praėjusi sekmadieni turėjo 
išeiti i aikštę gelbėti savo klubo ko
mandos. E. Sulaičio nuotr. 

džiamos rugsėjo 23 d. 3 vai. p.p. toje 
pačioje Bambrick Park aikštėje. Lie
tuvių varžovas — gana stipri lenkų 
„Lightning" vienuolikė, praėjusį se
zoną žaidusi „major" divizijoje, bet iš 
jos iškritusi. 

Iš I divizijos pasitraukus kelioms 
komandoms („Spartai" ir „Lėgovi
jai"), liko tik 10 ekipų, todėl jos rung
tyniauja ne dvejose (kaip buvo iki 
šiol), bet vienoje grupėje. 

„Lituanicos" veteranai žaidė trečiąsias 
rungtynes 

„Lituanicos" veteranų futbolo 
ekipa, kuri praėjusį sezoną tapo savo 
grupės čempione, šeštadienį (rugsėjo 
15 d.) patyrė retą nesėkmę. Ji, dau
giausia dėl vartininko kaltės pra
leistų įvarčių, pralaimėjo „Vikings" 
futbolininkams — 1:3. 

Iki šiol lietuvių veteranų koman
da šį sezoną laimėjo jau dvi pergales. 
Ji buvo nugalėjusi „Green—White" 
(4:1) ir „Concordia" komandą (10:1). 

Kaip tikimasi, ir šį sezoną lietu
viai iškovos vieną iš prizinių vietų, ir, 
galimas daiktas, vėl taps čempionais. 

2007 m. metinis visuotinis 
ŠALFASS suvažiavimas 

Metinis visuotinis 2007 metų Siaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėji
mo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) suvažiavimas įvyks 2007 m. lapkričio 
17 d., šeštadieni, Cleveland Lietuvių namuose, 877 East 185th St., 
Cleveland, Ohio, USA tel. 216-531-2131. 

Suvažiavimo pradžia — 11 vai. ryto. 

Pagal ŠALFASS statutą, suvažiavime sprendžiamuoju balsu dalyvauja 
v 

ŠALFASS registruotų sporto klubų rinktieji atstovai, sporto klubų pir
mininkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS rinktieji bei skirtieji pareigūnai ir 
ŠALFASS garbės nariai. 

Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto darbuotojai, fizinio auk
lėjimo mokytojai, sporto veteranai, lietuviškų organizacijų, ypatingai jauni
mo bei spaudos, atstovai ir visi lietuvių sportiniu judėjimu besidomintieji 
asmenys. 

Išsami informacija pranešama sporto klubams ir ŠALFASS pareigū
nams. Organizacijos ir asmenys, norintys gauti smulkesnę informaciją ar 
pateikti pasiūlymų, prašomi kreiptis į ŠALFASS centro valdybos pirmi
ninką Kazimierą Deksnį, 1257 Royal Dr., Burlington, ON L7P 2G2, Ca-
nada, tel. ir faksas 905-322-6006; ei. paštas kdeksnys@cogeco.ca arba į 
gen. sekretorių Algirdą Bielskų, 34251 Ridge Rd., Apt. 408, Willoughby, 
OH 44094-2969, USA; tel. 440-833-0545; faksas 216-481-6064; ei. paštas 
Vyts@VPAcct.com 

Šalia rutininių ŠALFASS reikalų, vienu iš svarbiausių darbotvarkės 
punktų bus ŠALFASS organų (Centro valdybos, Revizijos komisijos ir 
Garbės teismo) rinkimai. 

ŠALFASS centro valdybą 

Čikagos „Fire" 
sužaidė lygiomis 
Čikagos profesionalų futbolo ko

manda praėjusį šeštadienį rungtynia
vo su New York „Red Bull" vienuo
likė. Žaisdami namuose daugiau ne
gu 20,000 žiūrovų akivaizdoje, čika-
giečiai sugebėjo išplėšti vieną tašką ir 
MLS Rytų grupėje pakilti į penktąją 
vietą. 

Dabar „Fire", turėdama 30 taš
kų, pirmenybinėje lentelėje jau len
kia dvi ekipas — Columbus (28 tšk.) 
ir Toronto (21 taškas). Cikagiečiai 
tikisi ir stengiasi patekti į atkren
tamąsias varžybas, nes reguliarusis 
sezonas jau eina prie pabaigos. 

JAV moterų rinktinė 
laikosi gerai 

JAV moterų futbolo rinktinė, 
kuri šiuo metu žaidžia Pasaulio 
moterų futbolo pirmenybėse Kinijoje, 
laikosi tvirtai. Po lygiųjų (2:2) prieš 
Š. Korėjos futbolininkes, amerikietės 
iškovojo dvi pergales: jos įveikė Šve
diją — 2:0 ir Nigeriją — 1:0. 

Tokiu būdu JAV rinktinė iškovo
jo pirmąją vietą B grupėje, pralenk
dama Š. Korėją, Nigeriją ir Švediją. 

Gana sunki buvo amerikiečių 
pergalė prieš Afrikos atstoves. Vie
nintelis įvartis į Nigerijos rinktinės 
vartus krito pirmąją rungtynių mi
nutę, kada amerikietė Lori Chalupny 
išnaudojo retą progą. Vėliau žaidimas 
išsilygino ir Afrikos futbolininkės 
turėjo galimybių pasireikšti, tačiau 
joms nesisekė pataikyti į vartus. 

Savo grupėje laimėjusios pirmą 
vietą, šį šeštadienį, rugsėjo 22 d. žais 
su A grupėje antrą vietą užėmusia 
Anglija. O B grupėje antros vietos 
savininkės — Š. Korėja keturtfinaly-
je kovos su A grupės nugalėtoja, 
2003 m. pasaulio čempione, Vokietija. 

Ilgamečiai LFK ..Lituanicos' žaidėjai, valdybos nariai, pirmininkai ir t rene
riai: Gediminas Bielskus ir Albertas Glavinskas dar ir praėjusi sekmadieni 
rūpinosi lietuviu futbolo komandos reikalais. E. Sulaičio r,^o*r i Daugiau sporto žinių 

skaitykite 4,5 ir 9 psl. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
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POLITIKAI PANORO 
PASINAUDOTI IŠEIVIŲ 

PROBLEMA 
DEIMANTE DOKSAITE 

Prieš pora savaičių Lietuvoje vos 
ne kasdien, o kai kuriomis dienomis 
ir po kelis kartus per dieną pasirody
davo vieši įvairių politinių partijų bei 
valdžios atstovų pareiškimai dėl 
dvigubos pilietybės. Išgirdę, kad pag
rindinės politinės jėgos - socialde
mokratai ir konservatoriai — iš es
mės sutarė, kaip šią problemą spręs
ti, kiti irgi panūdo pasisakyti ir pasi
naudoti proga susikrauti politinius 
dividendus. Vieni skundėsi, kad Tė
vynės Sąjunga ir socialdemokratai 
nepakvietė dvigubos pilietybės klau
simo spręsti kartu, kiti ėmė kaišioti 
pagalius į ratus ir siūlyti sau palan
kias, bet nežinia ar užsienio lietu
viams geras išeitis. 

Paprašėme situaciją mūsų skai
tytojams paaiškinti dvigubos piliety
bės reikalus nuosekliai sekančio Lie
tuvos radijo žurnalisto Tomo Dap
kaus. 

Tomas Dapkus 
B. Rupeikos nuotr. 

— Pastebėjau, kad diskusijo
se apie pilietybę atsirado nauja, 
seniau nenaudota sąvoka - pri
gimtinė lietuvių teisė į pilietybę. 
Tai bandymas pergudrauti dvi
gubos pilietybės priešininkus? 

— Tai bandymas grąžinti disku
siją prie esmės. Konstitucija skelbia, 
kad lietuviams garantuojama prigim
tinė teisę į jų sukurtos valstybės pi
lietybę. Tad jokia valstybės instituci
ja negali duoti ar atimti šios teisės. 
Kai kurie šio principo priešininkai, 
matyt, tyčia painioja ne Lietuvos 
piliečių šeimoje gimusių asmenų teisę 
ir į mūsų šalies pilietybę su prigim
tine lietuvių teise. Sis skirtingų ter
minų vartojimas taip pat atskleidžia 
ir diskutuojančiųjų požiūrį į Lietuvos 
konstitucinę santvarką - ar esame 
tik valdžios pavaldiniai, kuriems 
valdžia gali duoti ir atimti, ar esame 
laisvi žmonės su prigimtinėmis 
teisėmis. 

— Vos tik Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė 
paprašė nepolitizuoti pilietybės 
problemos, iškart po to politinės 
partijos ėmė elgtis atvirkščiai. 
Kodėl? 

— Advokatės R. Narušienės pa
reiškimas buvo tikrai įžvalgus. Beje, 

verta pastebėti, jog PLB pirmininkė 
deda itin daug pastangų, kad poli
tikai suvoktų šio klausimo svarbą 
lietuvių tautai. Labai solidžiai elgiasi 
ir Tėvynės sąjungos pirmininkas, 
Seimo vicepirmininkas Andrius Ku
bilius bei Socialdemokratų partijos 
pirmininkas, premjeras Gediminas 
Kirkilas, kurie pasiūlė sparčius teisi
nius kelius. Deja, po jų pareiškimo 
apie pasiektą rezultatą, netikėtai dvi 
ant politinio išnykimo ribos esančios 
partijos - Artūro Paulausko Naujoji 
sąjunga bei Artūro Zuoko Liberalų ir 
centro sąjunga pareiškė priešinsiąsi 
pilietybės klausimo skubiam spren
dimui Seime. Šios partijos ir jų vado
vai yra praradę rinkėjų pasitikėjimą 
ir, kaip rodo sociologiniai tyrimai, 
kitais metais vyksiančiuose parla
mento rinkimuose gali nepatekti į 
Seimą, tad desperatiškai bando mani
puliuoti antivakarietiškai nusiteiku
siais rinkėjais. Tai A. Paulauskas jau 
yra daręs anksčiau. Dar prieš 2000 
metų Seimo rinkimus jis taip pat ini
cijavo referendumą, tuokart bandy
damas stabdyti Lietuvos narystę 
NATO ir taip įgyti prieš Lietuvos 
integraciją į Vakarus nusiteikusių 
rinkėjų palankumą. A. Zuoko padėtis 
išvis nepavydėtina. J is yra vienas 
nepopuliariausių politikų šiuo metu, 
be to, yra teisiamasis Vilniaus apy
gardos teisme nagrinėjamoje korupci
jos byloje, kurioje jam prokurorai yra 
pareiškę sunkius kaltinimus. Turbūt 
net jam pačiam juokinga, kai jis 
pradeda svarstyti, kuris kelias įtei
sinti prigimtinę teisę į pilietybę teisė
tas, o kuris - ne. Apskritai šie poli
tikai ieško bet kokio rinkėjų ir spau
dos dėmesio. 

— Konstitucinis Teismas su
laukia daug priekaištų dėl šio 
savo i ša i šk in imo. Tačiau k i ta 
vertus, dabar jau lyg pripažįsta
ma, kad Armino Lydekos Pilie
tybės į s tatymas t ikrai turėjo 
daug spragų ir, kaip reikalauja 
Konstitucija, nenumatė tų atski
rų atvejų, kai gal ima dviguba 
pilietybė. Tad gal Konstitucinis 
Teismas kritikuojamas be reika
lo? 

— Yra kritikuojamas ne Konsti
tucinis Teismas, bet argumentais ne
pagrįsti jo sprendimai. Deja, Konsti
tucinis Teismas iki šiol nesugeba pa
aiškinti, kodėl savavališkai interpre
tavo Konstitucijos 12 straipsnį, ku
riame žodžius atskirais atvejais savo 
sprendime pakeitė į išimtiniais atve
jais. Bandymas gauti atsakymus 
baigėsi tuo, kad lietuvių kalbos tėvą 
Kazimierą Būgą ir Didįjį lietuvių kal
bos žodyną Konstitucinio Teismo 
pirmininko patarėjas Egidijus Jara
šiūnas išvadino sovietinėmis atgyve
nomis. Patarėjas, matyt, nebuvo gir
dėjęs, kad profesorius K. Būga mirė 
po Pirmojo pasaulinio karo sovietų 
valdžios nesulaukęs. 

— Visuomenės nuomonės ty
rimai skelbia, kad lietuviai pa
lankiai žiūri į tai, kad tautiečiai 
įgiję kitos ša l i e s pi l ietybę iš
laikytų ir Lietuvos. Tačiau pa
skaičius in terneto komentarus 
susidaro kiek kitoks vaizdas -

Kruvinas jubiliejus 

PETRAS KATINAS 

Rusų rašytojas ir publicistas Leonid Radzichovskij paskelbė įdomų 
straipsnį „37-ųjų mįslė". Autorius turėjo galvoje dalies visuome
nės paminėtą, o valdžios visiškai pamirštą, tiksliau ignoruotą, 

1937-ųjų metų didžiųjų stalininių represijų 70-mečio jubiliejų. Anot L. 
Radzichovskij, ši data gana sąlyginė ir pagal metus, ir pagal mėnesius. 
Valstybinis teroras Rusijoje, tiksliau, Sovietų Sąjungoje, prasidėjo ne 1937 
m. rugpjūtį, o vos tik užgrobus valdžią bolševikams. Tačiau nepaisant šios 
datos sąlygiškumo, prisiminti šią kruviną datą verta ir būtina. 

1937 m. birželio 30 d. pagal VKP (b) politbiuro nurodymą NKVD 
paskelbė garsųjį savo įsakymą Nr. 00447 („Apie operacijos, represuojant 
buvusius buožes, kriminalinius nusikaltėlius ir ki tus antisovietinius ele
mentus, pradžią"). NKVD vadovybė visiems savo padaliniams nustatė 
suimtųjų ir sušaudyti pasmerktų žmonių skaičių, kaip ir dera planinio 
„sovietinio liaudies ūkio" vadovams. Buvo numatyta visoje SSRS suimti 
269 tūkst. žmonių, sunaikinti, t. y. sušaudyti, 77 tūkst . Žmonėms, žinan
tiems apie masinių komunistinių represijų aukas, kurių kai kurie pri
skaičiuoja net 100 milijonų, šie NKVD nurodyti skaičiai gali atrodyti labai 
jau nedideli. Aišku, taip manė ir galvojo ir NKVD žudikai. Todėl jie bemat 
ėmė siųsti tuometiniam NKVD šefui Ježov prašymus, tiesiog maldaudami 
„padidinti skaičių". 

Vadinamųjų sovietinių respublikų, sričių ir miestų NKVD viršininkai, 
drebėdami dėl savo kailio, savo uolumu sušaudant kuo daugiau žmonių 
siekė parodyti savo ištikimybę partijai ir tėvui bei mokytojui Stalin. Ta
čiau, kaip nekeista, tai NKVD budeliams neišdegė. Beveik visi 1937 m. 
budeliai, įskaitant ir patį didžiausią NKVD žmogėdrą Ježov, patys tapo tos 
Stalin mėsmalės aukomis. 

Žinoma, skaičiai buvo žymiai padidinti, kaip ir kruvinų represijų lai
kas. Jeigu per 4 mėnesius buvo suplanuota nužudyti 77 tūkst. žmonių, tai 
realiai žudynės tęsėsi daugiau nei pusę metų ir į lagerius buvo pasiųsta 
daugiau kaip 700 tūkst. žmonių, tai yra dvigubai daugiau nei planuota 
garsiajame NKVD įsakyme Nr. 00447. Galima priminti, kad išvengę kul
kos, o pasiųsti į lagerius 1937 m., paprastai neišliko gyvas nė vienas. Ir 
dar būtina atsiminti, kad čekistai ir be jokių įsakymų vykdė savo kruvi
nus darbus, nepaisydami nustatytų normatyvų. 

Kaip ir per visą komunizmo valdymo laikotarpį, ir tarp čekistų vyko 
socialistinis rungtyniavimas, buvo skelbiami spartuoliai („udarnikai"), 
kurie pasodins daugiau žmonių į lagerius ir nukankins. Žinoma, pagal tą 
pačią socialistinio rungtyniavimo schemą, vyko ir kolektyvizacija, išbuo
žinimai, turto plėšimai. Lygiai taip pat stengėsi ne tik čekistų budeliai, bet 
ir įvairių lygių partiniai sekretoriai, „kolchozų" pirmininkai. 

Tad kodėl Stalin prireikė tokio masinio teroro? Jeigu Lenin po bolše
vikinio perversmo terorą laikė būtinybe išsilaikyti valdžioje, tai Stalin 
taip elgėsi, ko gero, tik dėl savo paranojinės neapykantos visiems. Aišku, 
žiauri kolektyvizacija irgi buvo suprantama. „Socializmo statytojams" 
reikėjo labai daug beteisių vergų, o taip pat sunaikinti valstiečius - pasku
tiniąją ekonomiškai nepriklausomą klasę. Bet svarbiausia - įtvirtinti vado 
ir mokytojo (ne partijos) absoliučią valdžią. 

Leonid Radzichovskij samprotauja, kodėl Stalin prireikė surengti pir
miausia didžiulį partinės nomenklatūros valymą. Bet jau ir iki tol ta par
tinių revoliucionierių. Lenin bendražygių grupė, dar gerokai prieš 1937-
uosius buvo „išvalyta" nuo tų, kurie kažkada gal ir buvo opozicionieriais, 
anot paties Stalin, „šliaužiojo prieš jį ant pilvo" (Bucharov, Zinovjev, Ka-
menev ir kiti j , atgailavo už nepadarytas nuodėmes, maldavo pasigailėti, 
daužė galvas į sieną, prisipažindami buvę Anglijos, Japonijos ar Lenkijos 
šnipais. Stalin paprasčiausiai buvo tikras paranojikas ir masinį 1937 bei 
vėlesnių metų terorą vargu ar galima vadinti vien tik valdančiosios bolše
vikinės SISTEMOS išprotėjimu. Greičiausiai tai buvo vieno žmogaus — 
Stalin - išprotėjimas, žudymo paranoja. 

Deja, atėjus į valdžią Putin, visiškai nutilo kalbos apie masines repre
sijas, kažkur dingo net ir anksčiau skelbti žinomų psichiatrų duomenys 
apie žmogėdros Stalin psichinę būklę. Dabar Rusijos lageriuose ir kalė
jimuose oficialiais duomenimis sėdi per 700 tūkst. žmonių. Galima neabe
joti, kad šis skaičius netrukus gerokai išaugs. Mat V Putin paliepus, jo 
kišeninis parlamentas - Valstybės Dūma - priėmė įstatymą dėl kovos su 
terorizmu, o faktiškai dėl bet kokios opozicijos likvidavimo. Dabar kiek
vienas milicininkas turės teisę griebti už pakarpos ką tiktai nori. Kai ku
rie, dar galutinai nenutildyti rusų žurnalistai po tokio stalininio įstatymo 
priėmimo patarė opozicijos veikėjams ir konkrečiai — vienam iš opozici
jos vadovų, buvusiam pasaulio šachmatų čempionui Gan Kasparov — 
skubiai džiovinti duoną ir ruoštis į Sibiro lagerį. 

emigrantai vadinami Tėvynės 
išdavikais ir pan. Tad ar tikrai, 
prireikus balsuoti referendume 
dėl Konstitucijos kei t imo, j i s 
Įvyktų išeiviams naudingu rezul
tatu? 

— Interneto komentarams ne
suteikčiau didesnio dėmesio. Svarbu, 
kad daugiau nei 88 procentai Lietu
vos gyventojų remia prigimtinę teisę į 
pilietybę, o referendumas čia visiškai 
nereikalingas, Nukel ta i 11 psl. 
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MEDALIAI SAVAIP ATSPINDI EUROPOS 
POLITINĘ DABARTĮ 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Krepšiniu nesidomėti tiesiog neį
manoma. Trenerių vertinimai, sporto 
žinovų nuomonės, pagrįstos patirti
mi, taisyklėmis, varžybų istorija ir, be 
abejo, dėl pačių įvairiausių priežas
čių palankumu vienai ar kitai ko
mandai, pačios įvairiausios. Net ne-
profesionalo akimis žvelgiant, bet 
bent jau jaunystėje su kamuoliu laks
čiusiam lauko aikštelėje, buvo nesun
ku įžvelgti, kad po netrumpos serijos 
įspūdingų pergalių, mūsiškių žaidi
mas su kroatais gerokai nustebino ne 
tik specialistus, bet ir paprastus žiū
rovus. Aiškaus pranašumo neparodė 
nė viena komanda, mūsiškiai žaidė 
vangiai. 

Kai baigiantis rungtynėms var
žovų laimikis skiriasi vienu ar dviem 
taškais, ima veikti laimės veiksnys, 
kurio priežastis paaiškinti nėra leng
va, o tuo labiau pašaliečiui. Kroatai 
pralošė dviem taškais ir lietuviams 
atsivėrė kelias į medalius. Mūsų sir
galiai Madride, Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose džiūgavo. Tris
palvės vėliavos ir vėliavėlės, dainos ir 
valiavimai liejosi per kraštus. 

* * * 

Vyresnių kar tų žmonės mena 
tautiečių entuziazmo proveržius, ka
da sovietmečiu mūsų žalgiriečiai su
sikaudavo su CSKA krepšininkais. 
Okupacijos sąlygomis tokios rungty
nės beveik visada tapdavo šiek tiek 
legaliu bandymu apginti paniekintą 
lietuvių tautinę savigarbą ir už
gniaužto valstybingumo pasiekimus 
Antrosios Respublikos metais. So
vietmečiu mūsų sportininkai nieka-

internacionalas, tačiau sportinėse 
varžybose vyraudavo demokratiška, 
draugiška atmosfera. Pasak nobelisto 
rašytojo A. Solženycin, zekų tauta 
turėjo savitą lagerio tradicijų suprati
mą. 

Sis intarpas anaiptol nemeta še
šėlio ant populiaraus žaidimo, o tuo 
labiau ant EuroBasket 2007, o at
virkščiai, kelia nuostabą, kad iki šiol 
neatsirado plunksna, kuri aprašytų 
ekstremaliomis Gulago sąlygomis ze
kų kultivuoto krepšinio (ir ne tik jo) 
istoriją. Pasmerktieji supūti kvėpavo 
nuspėjamos būsimos laisvės oru kiek
viena, net ir mažiausia, proga. 

be savo istorijos, be valstybinių sim
bolių, be Tautiškos Giesmės, be apsi
sprendimo teisės. 

Rusų-ispanų sportinė kova buvo 
apylygė. Ryškesnės persvaros neparo
dė nė viena pusė. Laimėjimas vieno 
taško persvara liudija buvus nenus
pėjamam žaidimui. Čempionų auksas 
atitenka rusams pagal visas taisyk
les. Rusai, ispanai, lietuviai atsistojo 
vienon prizininkų greton. Simboliška 
greta! Šiandienė Europa yra būtent 
tokia: brandžios demokratijos šalis 
Ispanija, imperinių ambicijų neat-
sikračiusi Rusija ir iš sovietinės ver
govės narvo ištrūkusi Lietuva. 

Lietuvos rinktinės įžaidėjas Šarūnas 
tilto. 

Jasikevičius - šventėje prie Baltojo 
Gedimino Barfuškos (ELTA) nuotr. 

* • * * * * 
Prieš rungtynes su Rusijos krep

šininkais ne man vienam dūzgė gal
voje mintis: pralošti galima bet ku
rios šalies komandai, bet varžybas 
su Rusija laimėti privalu. Nuoskau-

Rusai. ispanai, lietuviai atsistojo vienon prizininkų 
greton. Simboliška greta! Šiandienė Europa yra būtent 
tokia: brandžios demokratijos šalis Ispanija, imperinių 
ambicijų neatsikračiusi Rusija ir iš sovietinės vergovės 
narvo ištrūkusi Lietuva. 

Europoje ginklais nežvanginama, 
bet įtampos židiniai neišnyko. Pa
kanka priminti vien tik demokratinių 
šalių energetikos priklausomybę nuo 
Rytų. Neįmanoma įsivaizduoti, kad 
demokratinė šalis užpultų ginklu 
kitą demokratinę šalį. Kas kita, kai 
kalbama apie šalį, sovietų totali
tarinio režimo padarinių bei atsako
mybės paveldėtoją. Sporto žaidynės 
savaip išryškino šio meto Europos 
politinį žemėlapį. Tai naudinga su
vokti ir įvertinti. 

* * * 

da neturėjo galimybės garbingai ir 
viešai atstovauti savo tautai ir vals
tybei. Už pasirodymą tiek Sovietijoje, 
tiek ir už „geležinės uždangos" su 
Lietuvos valstybės vėliava, už Tautiš
kos giesmės giedojimą grėsė ilgi 
metai Gulago. 

Beje, sovietų lageriuose po dikta
toriaus Stalin mirties prasidėjus va
dinamajam chruščioviniam atšilimui, 
režimas sušvelnėjo, o ant stalų šalia 
prėskos putros, zekų žargonu balan
da vadinamos, atsirado ir duonos. 
Nuo tada retokomis laisvomis nuo 
katorginio darbo vario kasyklose 
progomis pradėjome draugiškai žaisti 
krepšinį, ir ne tik jį. Krepšinis buvo 
lietuvių, o ir kitų baltiečių, tautinio 
tapatumo saviraiška. Tuomet jau at
virai įsivardindavome, kas esame. 

Lietuvos televizijos programų 
žiūrovamas krito į akį išradingai 
šmaikštaujantis pramoginių progra
mų vedėjas Vytenis Pauliukaitis. Jo 
tėvas - mokytojas iš Marijampolės 
Vytautas Žezkazgano konclageryje 
buvo baltiečių (lietuvių-latvių-estų) 
entuziastingas krepšinio komandos 
žaidžiantis treneris. Puikiai su juo 
sutardavome. Vytautas iš visų mūsų 
išsiskirdavo subtiliu humoru. Lage
ryje buvo spalvingas politinių kalinių 

dos, patirtos per pusę amžiaus tru
kusią okupaciją, atgijo. 

Žaidimas prasidėjo rusų spurtu -
netrukus taškų santykis buvo lietu
vių nenaudai - 12:1. Nusmelkė min
tis - nejaugi nokdaunas? Bet mūsiš
kiai palengva atsigavo, deja, rezulta
tas - 86:74 - kalba pats už save. 
Teisėjai patvirtino lietuvių pralaimė
jimą. Iš dalies pralošiau aš, pralai
mėjo šiek tiek ir tie, kurie laukė per
galės tik krepšinio aikštelėje. 

Įteikiami medaliai - iškilminga, 
jaudinanti ceremonija. Suskamba 
himnas... ta pati melodija, kurios žo
džiai dar prieš porą dešimčių metų, 
menu, buvo tokie: „Sojuz nerušymich 
respublik svobodnych, splotila na 
vieki vielikaja Rus..." (Sąjungą neiš
ardomų laisvų respublikų subūrė am
žiams didžioji Rusia). 

Ši pirmoji eilutė tvoskia melu, 
apgaule ir smurtu. „Neišardoma są

junga?" Tariamoji sąjunga buvo su
lipdyta prievarta, melu ir teroru iš 
užgrobtų, nepriklausomų valstybių 
bei pavergtų tautų. Todėl ji pati, su
kurta ant neteisaus pamato, neišven
giamai sugriuvo. 

„Laisvos respublikos?" Užgrob
tose valstybėse pirmiausia buvo su
naikinama valstybės valdymo struk
tūra ir pilietiškai mąstanti visuome
nė, o marionetinė okupanto sukurpta 
valdžia veikė tiek, kiek trumputis 
Kremliaus pavadėlis leisdavo. 

„Subūrė amžiams?" Taip, oku
pantas tikėjosi visas prisijungtas sve
timas teritorijas valdyti amžinai. Tas 
noras anaiptol nepradingo. 

„Didžioji Rusia?" Visos tautos 
yra unikalios ir todėl jos didžios savo 
kultūra ir istorija. Grobiko tikslas 
buvo sunaikinti pavergtų valstybių 
tautinę savivoką ir ištrinti bei perra
šyti tautų istorijas. 

Sovietinio himno melodijos 
transliacija tiems žmonėms, kurie 
nepamiršo okupanto vergovės ir 
patyčių meto, pažadino skaudžius, la
bai nemalonius prisiminimus. Komu
nizmas dar nesulaukė tarptautinio 
Tribunolo nuosprendžio, taip kaip 
nacizmas tuojau po Antrojo pasau
linio karo. Tenka pakęsti ir nusikal
tėliškų režimų atributiką. 

* * * 

O lietuvių EuroBasket 2007 
bronzos medaliai yra pelnytas ir dau
giareikšmis faktas ne tik sporto pa
saulyje, bet ir tarptautinės bei val
stybių vidaus politikos sferose. Iški
lios sporto šventės finalas sutapo su 
itin skaudaus Europos istorijos fakto 
sukaktimi. Prieš 68-rius metus -
rugsėjo 17 d. - Raudonoji armija smo
gė kraujuojančiai Lenkijai į nugarą. 
Nugalėtos Lenkijos teritoriją du 
pseudosocializmai - rudasis ir rau
donasis - pasidalijo tiksliai pagal 
Stalin-Hitler suokalbį. 

Tai anaiptol ne kaltinimas ir net 
ne priekaištas EuroBasket 2007 auk
so medalių laimėtojams, bet istorinių 
datų sutapimai neretai pasako dau
giau, nei užmirštų arba marinamų 
istorijų aprašymai. O Lietuvos jauni
mo šventiškas siausmas švenčiant 
mūsų sportininkų pergales - puiki 
dovana visuomenei. Bręstanti jaunų
jų piliečių karta, tiesiogiai nepatyrė 
okupacijos sunkumų, bet parodė gy
vas sąsajas su Tėvynės likimu. Tėvy
nės garbę gynusiems sportininkams 
belieka palinkėti sėkmės Pekino 
olimpiadoje. 

* * * 

Rungtynės su graikais dėl bron
zos medalių baigėsi lietuvių pergale 
- 78:69. Vadinasi, laimėtas ir ke
lialapis į Pekiną. 

Laimėjome neįsivaizduojamai 
daug! O svarbiausia - laimėjo Lietu
vos įvaizdis. Mūsų vėliavą jau pažįs
ta ne tik į Madrido Palacio des De-
portes (Sporto rūmus) suplaukę žiū
rovai, sirgaliai iš daugelio Europos 
šalių ir viso žemyno televizijos žiū
rovai. Lietuva nedidelė valstybė, bet 
lygiavertė ir lygiateisė visoms kitoms 
demokratinėms šalims. O juk ji buvo 
ne vieną kartą Kremliaus nurašyta, 
kaip tauta ir kaip valstybė, j rusiško 
imperinio deržavinio, vėliau - į 
pseudointernacionalizmo sąvartyną 

Lietuvos krepšininkus Vnrvuie sutiko tūkstančiai gprbf- ju 
Ged imino Bartuškos (ElTAj .-_•-
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Lietuvos w r u krepšinio rinktines sutikimo Vilniuje akimirka. Alfredo Pliadžio nuotr. www.pliadisfofo.lt 

LIETUVIŲ KREPŠININKŲ PERGALE 
Šiandien džiaugiamės lietuvių iškovota bronza, kuri kitąmet galbūt sužibės auksu 

LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Praėjusį sekmadienį pasibaigė 
dvi savaites Europos krepšinio mėgė
jų dėmesį prikaustes Senojo žemyno 
vyrų krepšinio čempionato finalinis 
turnyras Ispanijoje. Kaip žinia, jame 
dalyvavo ir mūsų šalies atstovai, apie 
kurių sėkmingą rungtyniavimą jau 
buvome informavę „Draugo" skaity
tojus. Lietuviai savo pogrupyje paei
liui įveikę Turkiją, Čekiją ir Vokietiją, 
vėliau priešketvirtfinalinėje grupėje 
įrodė savo pranašumą prieš Italiją, 
Prancūziją ir Slovėniją. Dėl daugelio 
nuomone ne itin tobulos varžybų sis
temos visos iki ketvirtfinalio lietuvių 
laimėtos rungtynės ir pirmoji užima
ma vieta neteko didesnės reikšmės, 
nes būtent tame etape, susikovus su 
tą akimirką aštunta čempionate bu
vusia kroatų komanda, mūsų valsty
bės atstovams pralaimėjus tektų to
liau kautis tik dėl 5-8 vietų. Visa 
laimė, kad po iki paskutinių rung
tynių sekundžių trukusios kovos 
Lietuva laimėjo 74:72 ir pateko į 
Europos čempionato pusfinalį. 

Tai buvo jau aštuntos varžybos 
per nepilnas dvi savaites, o jau kitą 
dieną lietuvių laukė susitikimas su 
rusų komanda, tuo tarpu Rusijos 
ekipa turėjo prieš šias lemiamas 
rungtynes pilnos dienos pertrauką. 
Ko gero, tai labiausiai ir paveikė 
kovos tarp lietuvių ir rusų eigą, nes 
lietuviai atrodė itin pavargę ir nuo 
pat pradžių atsiliko nuo greitą žai
dimą pasiūliusių priešininkų. Nors 
prieš mėnesį Vilniuje mūsų šalies 
atstovai ir įveikė rusus draugiškose 
rungtynėse, Madride šie sugebėjo lai
mėti rungtynes rezultatu 86:74. 

Kitame pusfinalyje turnyro šei
mininkė Ispanija po atkaklios kovos 
įveikė praėjusių metų Europos čem
pionatą laimėjusią Graikiją (82:77), 
taigi mažajame finale sekmadienį dėl 
bronzos medalių susitiko Nemuno 
krašto atstovai ir graikai, o Europos 
vyrų krepšinio aukso „kare" dėl auk

so susikovė rusai ir ispanai. Sėkmė 
lydėjo abi Rytų Europos šalis ir nors 
lietuvių pergalės prieš graikus (Lie
tuva laimėjo 78:69) laukė ne tik tūks
tančiai mūsų tautiečių visame pa
saulyje (o labiausiai turbūt triukš-
mingiausiais ir įspūdingiausiais tapę 
Lietuvos rinktinės gerbėjai Ispanijoje), 
bet ir dauguma krepšinio žinovų. Tuo 
tarpu mūsų didžiosios kaimynės Ru
sijos pergalė prieš šių metų Europos 
čempionato favoritais vienbalsiai 
laikytus ispanus (rusai nugalėjo mi
nimalia persvara — 60:59) prilygo 
didžiausiai čempionato sensacijai. Ne 
veltui jų vyr. treneriui, JAV gimusiam 
žydui D. Blatt iš karto po pirmenybių 
Ispanijoje Rusijos sporto vadovybė 
skyrė „Nusipelniusio Rusijos trene
rio" vardą. Blatt tapo pirmuoju užsie
niečiu, gavusiu tokį rusų apdovano
jimą. 

Beveik visi Lietuvos rinktinės 
žaidėjai, o taip pat ir treneriai bei va
dovai šios savaitės pradžioje turėjo 
atlaikyti lyg ir Europos čempionato 
pratęsimą: pirmadienio vidurnaktį į 
Lietuvą sugrįžę „bronziniai karžy
giai" buvo pasitikti minios ištvermin
giausių sirgalių, kur Vilniuje ant Bal
tojo tilto buvo surengtas iškilmingas 
lietuvių sutikimas. „Mes už Lietuvą!" 
- šaukė visa komanda. „Galiu daug 
kalbėti, bet pasakysiu trumpai - nie
ko pasaulyje nėra geriau, kaip žaisti 
už jus, už Lietuvą ir už trispalvę", -
bučiuodamas savo gimtinės vėliavą 
su džiaugsmo ašaromis akyse tarė ge
riausiu dabartiniu Lietuvos krepši
ninku laikomas įžaidėjas Šarūnas Ja-
sikevičius. 

Antradienį Lietuvos vyrų krepši
nio rinktinę priėmė mūsų valstybės 
Prezidentas Valdas Adamkus, o ko
mandos kapitonas Ramūnas Šiškaus-
kas jam už krepšininkų palaikymą 
įteikė žaidėjų parašais išmargintus 
rinktinės marškinėlius. LR valstybės 
apdovanojimus gavo beveik visi Ispa
nijoje žaidusios Lietuvos rinktinės 
žaidėjai, treneriai bei komandos va

dovai, gydytojai. Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordino Ko
mandoro didžiuoju kryžiumi V 
Adamkus apdovanojo S. Jasikevičių, 
D. Songailą, R. Šiškauską, ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai" Komandoro di
džiuoju kryžiumi apdovanoti vyriau
siasis treneris Ramūnas Butautas 
(kuriam Europos čempionatas Ispa
nijoje buvo pirmasis tokiose aukštose 
pareigose) bei antrasis rinktinės tre
neris R. Kurtinaitis. Ordino „Už nuo
pelnus Lietuvai" Komandoro kryžius 
teko ir krepšininkams: G. Gustui, P 
Jankūnui, S. Jasaičiui, R. Javtokui, 
R. Kaukėnui, L. Kleizai bei J. Mačiu-
liui, o taip pat trenerių padėjėjams: 
R. Kuncaičiui ir V Mikalauskui. Ge
dimino ordino medaliu pagerbti rink
tinės vadovas Šarūnas Kliokys ir ad
ministratorius Darius Šarkanas. Or
dino „Už nuopelnus Lietuvai" meda
liai paskirti masažuotojams Aleksan
drui Bogdanovui ir Aleksejui Pelets-
kiui, skautams Donaldui Kairiui ir 
Mantui Šėmiui, gydytojams Rimtau
tui Gudui bei Vyteniui Trumpickui. 
Prezidento padėkomis ir atminimo 
medaliais pagerbti žaidėjai Kšyštofas 
ir Darjušas Lavrinovičiai (kadangi jie 
negali LR valstybinių ordinų gauti 
dėl teistumo praeityje) bei Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidentas Vla
das Garastas, (kuris jau anksčiau yra 
gavęs LR valstybinį apdovanojimą 
anksčiau). LKF prezidentas V Garas
tas, praeityje pats treniravęs Lietu
vos vyrų rinktinę ir atvedęs ją iki pir
mųjų apdovanojimų tarptautinėje 
arenoje po Lietuvos atsiskyrimo nuo 
SSRS, pasveikinęs dabartinę koman
dą pabrėžė, kad rinktinės lygį geriau
siai parodo neseniai gautas itin malo
nus kvietimas iš JAV: „Svajonių ko
manda" pasiūlė lietuviams kartu tre
niruotis bei rengtis 2008 m. Olimpia
dai Bahamų salose. 

Po viešnagės Prezidentūroje Lie
tuvos rinktinė lankėsi Seime, kur ją 
pasveikino parlamento pirmininkas 
Viktoras Muntianas, po to - Vyriau
sybėje. Čia rinktinę sveikino LR 

premjeras Gediminas Kirkilas ir kiti 
ministrai, ministras pirmininkas 
įteikė komandos kapitonui R. Šiš-
kauskui simbolinį milijono litų vertės 
čekį. Šią premiją mūsų šalies valdžia 
skyrė krepšinininkams už Europos 
čempionate iškovotus bronzos me
dalius. „Visiems po lygiai. Nes visi 
vienodai prisidėjo prie medalių", -
paklaustas, kaip vyrai pasidalins mi
lijoną, paprastai paaiškino rinktinės 
kapitonas. Sužinojęs tokį atsakymą 
lietuvių vyr. treneris, Šiškausko ben
dravardis Butautas tik patvirtino: 
„Tai dar vienas patriotiškumo irody-
mas. Sie vyrai už Lietuvą žaidžia ne 
dėl pinigų". 

Na, o mes, po visą platų pasaulį 
išsibarstę Lietuvos krepšinio mėgė
jai, jau optimistiškai žvelgiame į 
netolimą ateitį: lietuviai Ispanijoje ne 
tik iškovojo bronzinius Europos čem
pionato apdovanojimus, bet ir teisę 
kovoti jau penktojoje paeiliui Olim
piadoje, kuri kitų metų rudenį bus 
surengta Pekine (Kinija). Lietuvos 
vyrų krepšinio komanda dar nepra
leido nė vienų Olimpinių žaidynių 
finalinio turnyro nuo mūsų šalies ne
priklausomybės atstatymo, trijose iš 
jų iškovojo bronzos medalius, o ket
virtojoje, 2004 m. vykusioje Atėnuose 
(Graikija), užėmė ketvirtąją vietą. 

Teko girdėti, kad vos Madride 
pasibaigus lietuvių lemiamai dviko
vai dėl Olimpinio kelialapio, mūsų 
komandos talentingiausias žaidėjas 
ir ekipos siela Š. Jasikevičius kaip 
mat išsiuntė SMS žinutę savo geram 
bičiuliui už Atlanto, NBA „Cleveland 
Cavaliers" rungtyniaujančiam vidu
rio puolėjui Žydrūnui Ilgauskui, kad 
šis ruoštųsi atstovauti savo Tėvynę 
Pekine. (Ilgauskas buvo žadėjęs, kad 
jei lietuviai prasimuš į Olimpiadą, 
prisijungs prie šios ekipos). Taigi išti
kimiausi lietuvių krepšininkų gerbė
jai tikisi, kad Europoje iškovota 
bronza po metų tekant Rytų saulei 
sutviks pačiomis gražiausiomis -
aukso spalvomis! 
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V. Uspaskicho viltis - „Gazprom n 

Sostinės centre neįgalieji susirinko į akciją. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Sostinės centre neįgal iej i 
reikalavo lygių teisių 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (ELTA) — 
Į sostinės centrą ketvirtadienį veži
mėliais išriedėję ir pėsti įžengę neįga
lieji reikalavo lygių teisių, mažinti 
diskriminaciją ir visuomenę supažin
dinti su jiems aktualiomis problemo
mis. 

Sostinės centre susirinkusieji ne
įgalieji dalyvavo akcijoje „Lygios gali
mybės žmonėms su negalia". Vienas 
iš renginio akcentų — Gedimino 
prospektu, nuo Lukiškių aikštės iki 
Katedros aikštės, surengtos neįga
liųjų eitynės. 

„Katedros aikštėje pastatytose 
palapinėse visuomenei buvo teikiama 
informacija neįgalumo prevencijos 
klausimais, surengtos neįgaliųjų ir 
sveikosios visuomenės dalies žaidy
nės", — sakė Neįgaliųjų reikalų de
partamento Informavimo, teisės ir 
bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ra

sa Kalinauskaitė. 
Čia pat buvo pristatoma automo

bilių statymo akcija „Užėmei mano 
vietą, paimk ir mano negalią..." prie 
didžiųjų prekybos centrų, filmuojama 
apklausa. 

Pagrindinis pirmą kartą tokio 
pobūdžio Lietuvoje organizuojamo 
renginio tikslas — informuoti visuo
menę apie visų Lietuvos piliečių, tarp 
kurių yra per 250 tūkstančių neįga
liųjų, teisę ir lygias galimybes daly
vauti visuomenės gyvenime. 

Akciją inicijavo Žmonių su nega
lia sąjunga ir iš dalies parėmė Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba. 
Jos renginiuose dalyvavo nevyriausy
binių organizacijų atstovai ir neįga
lieji iš įvairiausių Lietuvos regionų. 
Daugeliui jų tai bus pirmas apsilan
kymas sostinėje. 

Emigrantai svarsto, ar grįžti 
Darbdaviai pastebi, kad į Lietuvą 

po truputį grįžta emigrantai, rašo 
„Kauno diena". 

Tačiau jie įsitikinę, kad šis proce
sas vyksta ne dėl valdžios vykdomų 
programų ar strategijos, o dėl natū
ralių ekonominių procesų. Patys emi
grantai taip pat tvirtina, jog grįš, kai 
bus tikri, jog gali čia susikurti gerovę. 

Beveik 10 metų Jungtinėse Ame
rikos Valstijose išgyvenęs Ernestas su 
šeima spalį parvyksta į tėvynę. „Šią 
vasarą po viso to laiko grįžome pa
sidairyti į Lietuvą ir apstulbome, 
kaip viskas pasikeitė į gerąją pusę. 
Nusprendėme, kad gal laikas grįžti. 
Nes jei dabar neparvažiuosim, tai vei
kiausiai jau niekada nebegrįšim", -
pasakojo vyras. 

Amerikoje dirbęs vadovaujamą 
darbą statybų ir transporto sekto
riuose, Ernestas jau ieško darbo gim
tinėje - padavė į Lietuvos laikraštį 
skelbimą. „Tai daugiau žvalgyba, nes 
nesitikiu susirasti darbą Lietuvoje 
pats sėdėdamas Čikagoje. Tiesiog įdo
mu, kaip žmonės reaguos, kokia pa
siūla iš tiesų. Visi sako, kad darbo 
Lietuvoje labai daug ir jį galima ne
sunkiai rasti. Sulaukiau keleto atsa
kymų į skelbimą iš gana nemažų įmo
nių Kaune. Viena jų yra visai nemen
ka statybų bendrovė. Siūlo užeiti, pa
sikalbėti, kai grįšiu į Lietuvą", - sakė 
Ernestas. 

Vyras teigė nesitikintis grįžęs už
dirbti tiek, kiek Jungtinėse Vals
tijose. „Mes nevažiuojame atgal Ame
rikos ieškoti. Suvokiame realybę. 
Verslo iš karto taip pat nekursime. 
Reikia kojas apšilti, apsidairyti, nes 
viskas yra labai pasikeitę. Teks vėl 

integruotis į lietuvišką visuomenę -
įlįsti, patupėti ausis suglaudus ir po 
to jau daryti išvadas", - teigė Ernes
tas. 

Jis pasakojo pastebėjęs, kad iš 
Amerikos į gimtinę išvyksta vis dau
giau lietuvių, žmonės pradėjo inves
tuoti pinigus tėvynėje, tai reiškia, 
kad ketina parvažiuoti, nes ekono
minė situacija akivaizdžiai gerėja. 
„Praėjo kiek laiko ir pasiekėme čia ko 
norėjome - turime mašiną, naują na
mą. Dabar jau pradedame galvoti -
kas toliau? Amerikoje gyvenant yra 
kiekybė, bet nėra gyvenimo kokybės. 
Tas amerikietiškas gyvenimas tave 
įtraukia kaip pelkė, suvynioja ir visai 
nesvarbu, kad finansiškai esi apsi
rūpinęs. Tu nieko nematai, niekam 
nelieka laiko, jautiesi kaip zombis", -
pasakojo vyras. 

Lietuvos verslo darbdavių konfe
deracijos generalinis direktorius Da
nas Arlauskas patvirtino, jog emigra
vę Lietuviai iš tiesų grįžta. „Į vieną 
statybos įmonę sugrįžo 15 žmonių, 
kurie prieš kokius penkerius metus 
išvyko dirbti į užsienį dėl didesnių at
lyginimų. Kai materialinė situacija 
čia pagerėjo, jie parvažiavo. Kitas da
lykas, pasak tų sugrįžusių, - pavyz
džiui, Airijoje darbdaviai nebe taip 
palankiai žiūri į juos. Lietuvius iš rin
kos stumia pigesni darbininkai iš ki
tų šalių: Rumunijos ar Bulgarijos", -
pasakojo D. Arlauskas. 

Jis pabrėžė, kad kol kas daugiau
sia grįžta nekvalifikuota darbo jėga į 
statybų ir transporto sektorius, kur 
smarkiai išaugęs darbuotojų poreikis 
ir gerokai padidėję atlyginimai. 

Vilnius, rugsėjo 20 d. („Kauno 
diena") — Darbo partijos įkūrėjas 
Viktoras Uspaskichas į Lietuvą siekia 
sugrįžti kaip gelbėtojas, galintis susi
tarti su „Gazprom" dėl palankesnių 
dujų kainų. 

Ką veikia nuo Lietuvos proku
rorų į Maskvą pasprukęs V Uspaski
chas? Per beveik pusantrų savano
riškos tremties metų jis iš esmės pra
rado bet kokią politinę įtaką Lietu
voje, bet pastaruoju metu aktyviai 
mėgina ją susigrąžinti. 

Neseniai V Uspaskichas mažiau
siai tris kartus susitiko su esamais ir 
buvusiais „Gazprom" atstovais. Ke
liama versija, kad šiais kontaktais V 
Uspaskichas ne tik mėgina išpurenti 
dirvą naujam verslui. 

Jo užmojis — tapti savotišku lo
bistu tarp „Gazprom" ir Lietuvos Vy
riausybės. 

„Susidaro įspūdis, kad V Uspas
kichas mėgina gauti Maskvos paramą 
ir už tai padėti 'Gazprom' derybose 
su Lietuvos Vyriausybe dėl gamtinių 
dujų tiekimo", — teigė gerai infor
muotas „Kauno dienos" šaltinis. 

Derybas dėl dujų kainų 2008 
metams Vyriausybė planuoja pradėti 
šio mėnesio pabaigoje. 

Pranešama, kad maždaug prieš 
dvi savaites V Uspaskichas Maskvoje 
susitiko su „Gazprom" saugumo tar
nybos generaliniu direktoriumi Ser-
gej Chamiakov. 

Didžiausią Rusijos susivienijimą 
Kremlius neretai panaudoja kaip po
litinio spaudimo priemonę kitoms 
valstybėms. Taip atsitiko pernai su 
Ukraina, Gruzija, o šiemet - su Bal
tarusija. 

„Suaktyvėję V Uspaskicho kon

taktai rodo, kad asmuo mėgina į Lie
tuvą grįžti ant balto žirgo", — sakė 
šaltinis. 

Nepatvirtintais duomenimis, V 
Uspaskichas rugpjūtį neoficialiai kal
bėjosi su Rusijos ambasadoriumi Lie
tuvoje Boris Cepov. Tuo metu B. Ce-
pov atostogavo ir trumpam buvo grį
žęs į Maskvą. 

Be jau minėtų susitikimų, pasta
rosiomis savaitėmis V Uspaskichas 
esą kalbėjosi ir su anksčiau aukštas 
pareigas „Gazprom" užėmusiais 
Piotr Rodionov ir Aleksandr Riaza-
nov. 

Abu jie iki 2006 metų pabaigos 
pasitraukė iš pareigų, kai „Gazprom" 
nuo 2002 metų pradėjo vadovauti 
Aleksėj Miler. 

Iki tol R Rodionov buvo „Gaz
prom" valdybos pirmininko pavaduo-
tojas. Šiuo metu jis valdo apie 28 
proc. naftos ir dujų gavybos bendro
vės „Severneftegazdobyča" akcijų. 

Savo ruožtu A. Riazanov irgi bu
vo A. Miler pavaduotojas. Iki šiol ne
aišku, kodėl pasitraukęs iš „Gaz
prom" A. Riazanov iš karto pardavė 
jam priklausiusias dalį „Gazprom" 
akcijų. 

Neoficialiais duomenimis, par
duotų akcijų vertė siekė 13 mln. JAV 
dolerių, o tuoj po sandorio verslinin
kas pradėjo vadovauti „Severnefte
gazdobyča" valdybai. 

„Labai abejoju, ar V Uspaskichą 
domina grynai naftos ir dujų verslas 
be politinių tikslų Lietuvoje, — mano 
'Kauno dienos' šaltinis. - Naftos ir 
dujų verslas Rusijoje yra stipriai poli
tizuotas ir be Kremliaus palaiminimo 
jame dalyvauti užsieniečiui nėra gali
mybių". 

A. Petruševičius paleistas iš kalėjimo 
Atkelta iš 1 psl. 
pripažinti teisėtais," — nusprendė 
Aukščiausiasis Teismas. 

Byla iš naujo grąžinama į pirmos 
instancijos teismą. 

Nuteistasis kasaciniu skundu 
prašė pakeisti jam skirtą nuosprendį 
— paskirti Švelnesnę bausmę, nesusi
jusią su laisvės atėmimu. Pažymima, 
kad jis nuoširdžiai gailisi, savo noru 
atidavė šautuvą, buvo politinis ka
linys, yra gavęs daugybę apdovanoji
mų. 

A. Petruševičius jau buvo pradė
jęs atlikti laisvės atėmimo bausmę 
Vilniaus 1-uosiuose pataisos na
muose, kur kali prasikaltę buvę val
džios atstovai. 

Balandžio pradžioje kaunietis 
pats atvyko į policiją. Netrukus pa
reigūnai jį išgabeno į tardymo izolia
torių, o iš ten — į bausmės atlikimo 
vietą, kur buvo laikomas iki šiol. A. 
Petruševičius Aukščiausiojo Teismo 
posėdyje nedalyvavo. Į posėdį ne
atvyko ir kitas nuteistasis, padavęs 
kasacinį skundą V Dudutis. Jis skun
du prašė sušvelninti paskirtą baus
mę. 

Bausmę atliekantis V Dudutis, 
kaip ir A. Petruševičius, taip pat bus 
paleistas iš pataisos namų. 

Grupelė šių nuteistųjų bičiulių 
Aukščiausiojo Teismo nutartį panai
kinti nuosprendį ir paleisti nuteis
tuosius iš įkalinimo įstaigų pasitiko 
plojimais. 

A. Petruševičiaus ir V Dudučio 
interesams atstovavo advokatai. 
Teismas išklausė jų argumentų, taip 
pat Generalinės prokuratūros pozici
j a 

Advokatai prašė tenkinti savo 
klientų skundus, tuo tarpu Genera

linė prokuratūra prašė juos atmesti. 
„Praeities nuopelnai negali tapti 

indulgencija", — sakė valstybės kal
tintojas, Generalinės prokuratūros 
prokuroras Aidas Mažeika. 

A. Petruševičiaus advokatas Juo
zas Gaudutis teismo prašė atkreipti 
dėmesį, kad A. Petruševičius gailisi, 
pripažino savo kaltę, todėl negali būti 
laikomas pavojingu visuomenei, kad 
jam būtų paskirta laisvės atėmimo 
bausmė. 

70-metis A. Petruševičius pernai 
lapkričio 10 dieną paskelbtu Kauno 
apygardos teismo nuosprendžiu nu
teistas ketverių metų laisvės atėmi
mo bausme. 

v 

Šiemet kovo 16 dieną Apeliacinis 
teismas atmetė nuteistojo skundą, to
dėl nuosprendis šioje byloje Įsiteisėjo. 

Apeliacinio teismo ištirti ir įver
tinti įrodymai leidžia daryti išvadą, 
jog A. Petruševičius nebuvo provo
kuojamas daryti nusikaltimus, kaip 
jis teigė teisme. „Priešingai — jis 
pats aktyviai siūlė pirkti šaunamuo
sius ginklus šioje byloje liudijusiam 
asmeniui ir derėjosi dėl kainos", — 
rašoma teismo sprendime. 

Apeliacinės instancijos teismas 
konstatavo, jog A. Petruševičius žino
jo, kad ginklai gali būti panaudoti nu
sikaltimams. 

A. Petruševičius buvo vienas iš 
kariuomenės kūrėjų savanorių, poka
rio Lietuvos laisvės kovų dalyvis, Vy
čio kryžiaus kavalierius. 

Prieš tapdamas parlamentaru, A. 
Petruševičius dirbo Krašto apsaugos 
departamento „Vytis" ginklų baro 
viršininku. Po Nepriklausomybės at
kūrimo jis prisidėjo konstruojant ir 
gaminant pistoletus kulkosvaidžius 
„Vytis 1", „Vytis 2" ir „Vytis 3". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Estija pasiryžusi „numarinti 
Rusijos ir Vokietijos sandėrį 

Estijos mokslininkų teigimu, ,,Nord Stream" gali prilygti 50-čiai Hirošimų. 

Atkelta iš 1 psl. 
ir „Res Publica" sąjunga (TSR). 

„Estija neturėjo kito pasirinki
mo, kaip tik atmesti 'Nord Stream' 
prašymą, ypač atsižvelgdama į didelę 
riziką aplinkai, taip pat saugumo ri
zikas, kurias mums gali kelti Rusijos 
ir Vokietijos dujotiekio Estijos vande
nyse tiesimas", — sakė TSR, kuri yra 
viena iš trijų valdančiųjų partijų, va
dovas Mart Laar. 

Laikraščiui „Eesti Paevaleht" 
dar prieš priimant sprendimą gyny
bos ministras Jaak Aaviksoo pareiš
kė, „kad esant susidariusioms aplin
kybėms, protingiausia atsakyti 'ne'". 

Drauge J. Aaviksoo pripažino, 
kad atsakymas bus veikiau politiškai 
motyvuotas nei juridiškai pagrįstas. 
Jo nuomone, „grynai juridinių tvirtų 
konstrukcijų nėra, bet atsižvelgiant į 
didelį susipriešinimą, visuomenei 
svarbi ir politinė retorika". 

Karinės žinybos vadovui pritarė 
ir ekonomikos, ir komunikacijų mi
nistras Juhan Parts, taip pat iš TSR. 
Jis priminė, kad drauge su Lenkijos, 
Latvijos ir Lietuvos ministrais pasi
rašė laišką į Europos Komisiją, kuria
me sakoma, kad Baltijoje negalima 
statyti nieko, kol neišnagrinėtos al
ternatyvos. 

Tyrimams nepritarė taip pat 
esančios opozicijoje Estijos Žaliųjų 
partija ir Centro partija. 

„Eesti Paevaleht" laikraštis pri
mena, kad visos kitos Baltijos šalys, 

per kurių ekonomines zonas turi eiti 
dujotiekis, jau sutiko, kad būtų atlik
ti tyrimai, ir Estija bus vienintelė 
išimtis. 

Anksčiau ŠED buvo numatoma 
tiesti Suomijos vandenyse, bet ten 
dugnas nelygus, ir gegužės 31 dieną 
„Nord Stream AG" kreipėsi į Estiją, 
prašydama leisti ištirti jos vandenis. 

Bendrovė prašė leisti atlikti geo
fizinius ir geotechninius žvalgymo 
darbus, vizualiai apžiūrėti jūros dug
ną ir paimti grunto mėginius Estijos 
ekonominėje zonoje. 

1,200 kilometrų dujotiekis Balti
jos jūros dugnu, kainuosiantis 6,6 
mlrd. dolerių, tiesiamas iš Rusijos Vy
borgo miesto į Vokietijos Greifsvado 
miestą. 

„Nord Stream" projektą kriti
kuoja ekologai, taip pat Lenkijos ir 
Lietuvos vyriausybės, kurios paprašė 
Europos Sąjungą surasti lėšų tyri
mams, ar yra galimybių nutiesti du
jotiekį sausuma. 

Europa priklauso nuo dujų im
porto ir suinteresuota, kad būtų tie
siami nauji dujotiekiai. 

Estijos mokslų akademijos ener
getikos tarybos pirmininkas akade
mikas Endel Lippmaa įspėja, kad jei
gu Rusijos ir Vokietijos dujotiekyje, 
kurį numatoma nutiesti Baltijos dug
nu, įvyks sprogimas, jo stiprumą ga
lima palyginti su 50 atominių bombų, 
panašių į tą, kuri buvo numesta ant 
Hirosimos. 

Respublikonai blokavo įstatymo projektą 
dėl Irako 

Washington, DC, rugsėjo 19 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Senato respubli
konai trečiadienį blokavo demokratų 
pateiktą įstatymo projektą pailginti 
JAV dislokuotų karių atostogas na
muose, kurį dauguma demokratų lai
kė žingsniu, galinčiu artimiausiu me
tu pakeisti prezidento George W. 
Bush Irako strategiją. 

Kad pasiūlytas įstatymo projek
tas, kuris numatė, jog kariai turi pra
leisti tėvynėje tiek pat laiko, kiek 
truko pastarasis jų buvimas užsieny
je, būtų priimtas, jam reikėjo surink
ti 60 balsų demokratų kontroliuoja
mame Senate. 

Tačiau planas, kuris būtų gero
kai apsunkinęs gyvenimą Pentago

nui, nes dabar kareiviai būna tėvynė-
je metus po kiekvienų 15 mėnesių 
tarnybos Irake, buvo atmestas 56 bal
sais prieš 44. 

Įstatymo projektą pasiūlė Virgi-
nia atstovaujantis senatorius Jim 
Webb, ordinais apdovanotas Vietna
mo karo veteranas ir buvęs šalies ka
rinio jūrų laivyno sekretorius. Pasak 
šio demokrato, JAV karius pakartoti
nis dislokavimas tiesiog „sudegina". 

Šiam planui griežtai nepritarė G. 
W. Bush administracija — Pentagono 
vadovas Robert Gatės pavadino jį už
moju išvesti pajėgas iš nepopuliaraus 
karo mūšio lauko per užpakalines du
ris ir sakė, kad jis rekomenduotų pre
zidentui jį vetuoti. 

EUROPA 

LONDONAS 
Laikraščio „Novaja gazeta" apž

valgininkei Anna Politkovskaja, nu
žudytai pernai spalį Maskvoje, po 
mirties paskirtas metinis Amerikos 
apdovanojimas ,,Už demokratijos 
plėtrą", praneša Britanijos visuome
ninis transliuotojas BBC. A. Polit
kovskaja apdovanojimą atsiėmė „No
vaja gazeta" darbuotoja Jelena Mila-
šina. „Tai labai didelis pripažinimas, 
šis apdovanojimas labai svarbus An
na ir mums laikraštyje 'Novaja gaze
ta' , kuriam Anna po savo mirties ta
po tarsi angelas sargas" — sakė ji. 

VARŠUVA 
Likus mėnesiui iki pirmalaikių 

Lenkijos Seimo rinkimų dabartinės 
konservatyvios vyriausybės darbą 
teigiamai vertina tik penktadalis ša
lies gyventojų, rodo Visuomenės nuo
monės apklausos centro (CBOS) pa
skelbti duomenys. Geriausiai premje
ro Jaroslaw Kaczynski vadovaujama 
vyriausybė vertinama už kovą su ko
rupcija ir gyvenimo saugumo užtik
rinimą. Ypač neigiamai lenkai verti
na valstybės valdininkų parinkimo 

; politiką — ji tenkina tik 10 proc. ap-
: klausos dalyvių. Vyriausybės darbą 
I teigiamai vertina 22 proc. apklaus

tųjų, o neigiamai — 36 procentai. 

JAV 

NEW YORK 
New York valdžia nesuteikė gali-

Į mybės Irano prezidentui Mahmoud 
į Ahmadinejad aplankyti vietos, kur 
! 2001 metų rugsėjo 11-ąją per teroro 
i aktą buvo sugriauti du Pasaulinio 
; prekybos centro dangoraižiai. Tai pa-
I reiškė New York policijos departa

mento vadovas Raymond Kelly. „Pra
šymas buvo atmestas saugumo sume-

j timais", — taip tai pakomentavo R. 
Kelly. Jis, be kita ko, pažymėjo, kad 
vykstantys statybos darbai taip pat 
trukdo įeiti į objekto teritoriją. Irano 
prezidentas atvyks į New York sek
madienį pasakyti kalbos JT Genera
linės Asamblėjos sesijoje. 

or 

RUSIJA 

MASKVA 
Irako valdžia suėmė pagrindinį 

įtariamąjį nužudžius Rusijos diplo
matus Irake 2006 metų vasarą. Mes 
areštavome pagrindinį žmogų, ku
riam tenka atsakomybė už šį nužu
dymą. Tai — Abu Nour, jis yra tero
ristas fundamentalistas, vienos 'ai 
Qaeda' kuopelės atstovas. Dabar jis 
kalėjime",— sakė Irako užsienio rei
kalų ministras Hoshiyar Zebari in
terviu agentūrai „Interfax" trečia
dienį. „Rusijos valdžia tai žino. Mes 
stebime šio nusikaltimo tyrimą, ir 
mes išsamiai informuosime Rusiją 
apie tai", — sakė ministras. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAJUS 
Antrasis pagal rangą „ai Qaeda" 

vadovas Ayman Zawahiri ketvirta
dienį naujame vaizdo įraše, skirtame 
rugsėjo 11-osios atakų metinėms, pa
ragino musulmonus kovoti su Jung
tinėmis Valstijomis ir jos sąjunginin
kėmis visame pasaulyje. „Islamo tau
ta, stok po pergalinga Pranašo vėlia
va ir dalyvauk žygyje prieš kryžinin-
ko vėliavą", — įraše sako A. Zawahi-
ri. „Eikite pirmyn pas mudžahidus, 
neškite jų ginklus, remkite juos, gin
kite juos ir nesileiskite įbauginami 
Amerikos galios, nes šios dvi palai
mintos atakos atskleidė, kad ji vado
vaujasi tik plieno ir ugnies jėga ir ne
turi jokio tikėjimo, moralės ar princi-
pų". 

JERUZALĖ 
Atvykusi į Izraelį JAV valstybės 

sekretorė Condoleezza Rice pritarė 
Izraelio vyriausybės sprendimui pa
skelbti judėjimo „Hamas" kontro
liuojamą Gazos ruožą „priešišku da
riniu". „'Hamas' — tai iš tikrųjų 
priešiškas darinys. Jis yra toks ir 
Jungtinėms Valstijoms", — pareiškė 
JAV užsienio politikos žinybos vado
vė bendroje spaudos konferencijoje 
su savo kolege Izraelyje Tzipi Livni. 
Trečiadienį Izraelio nacionalinio sau
gumo taryba priėmė sprendimą, ku
riuo Gazos ruožas paskelbtas prie
šiška teritorija. Toks tarybos spren
dimas reiškia, kad Izraelio valdžia 
dabar gali nutraukti tiekti ten vande
nį, elektrą ir degalus bei užsiimti kita 

1-800-775-SEND 
www.3tl3nticexpresscorp.com 

Ocea 

i^rir-
Krovintu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. YV 

AlrFreigM 
I Automobiliu pirkimas be« 
j siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu, pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smalt Packaaes Truckfr!9~yy 
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pf'Statyrras i na-nus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukra.noje. 
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ŠIANDIEN RAŠAU TAU LAIŠKĄ Į ANAPUS 
EUCENIIA BARSKETIENE 

Toks darganotas vakaras, kada 
neįmanoma sėdėti verandoje ir gėrė
tis saulėleidžiu. Su malonumu imu 
knygą į rankas. Si kartą verčiu: „Bro
nius Povilaitis. Apie įvykius, žmones 
ir save". 

Pirmame puslapyje: „Išleista dr. 
B. Povilaičio knyga leidimo fondas, 
Torontas — Kaunas, 2007". Kitame 
puslapyje: „P V Subačiaus LKMA 
centro valdybos pirmininko žodis". 
Dar po jo — „Žodis knygai iš Dotnu
vos" ir pagaliau Monikos Povilaitie-
nės žodis-padėka. 

„Mano vyras Bronius Povilaitis 
skyrė man." Jis rašė: „Savo brangiai 
žmonai Monikai, mūsų gražaus vedy
binio gyvenimo prisiminimui šią kny
gą skiriu." Jie darniai išgyveno 34 
metus. Todėl šią knygą ji skiria jam. 

Prisiminiau Vytauto Mačernio 
eilutes: 

Šiandien rašydamas laišką į 
anapus 

Aš neprisiminti negaliu, 
Kad šio gyvenimo gražiausiąjį 

etapą 
Praleidom žemėje kartu. 

Pats Bronius Povilaitis rašo, kad 
nežino, ar knyga bus naudinga ir įdo
mi, tačiau mano, kad nepakenktų su
žinoti apie jį ir tų laikų įvykius gi
minėms ir pažįstamiems. 

Šiuos žodžius verta gerai įsidė
mėti tiems, kurių gyvenimo saulutė 
jau leidžias. Svarbu parašyti apie 
save, savo tėvus ir protėvius, tą laiko
tarpį ir gamtą, kurioje augo, ir kaip 
vingiavo gyvenimo kelias. Tai neįkai
nojama medžiaga, kai gyvenimo tem
pas verčia skubėti ir neturime laiko 
pasidomėti savo tėvų, senelių ir gi
minių praeitimi. Pažįstu vieną drau
gę, kuri po tėvų mirties surado jų 
atskirai rašytus dienoraščius ir nu
stebo, kad tiek mažai žinojo apie juos. 

Bet grįžkime atgal prie knygos 
turinio. Gimė Bronius gausioje šei
moje ir, nors buvo vyriausias, bū

damas silpnos sveikatos tėvų buvo 
nukreiptas į mokslus, ūkį paliekant 
jaunesniam broliui. Aprašoma gamta, 
na, ir linksmybės persikėlus į vien
kiemį. 

Įstojęs į gimnaziją su didele meile 
ir pagarba aprašo jam autoritetą tu
rėjusį mokytoją Igną Brazdžiūną, vė
liau tapusį Linkuvos gimnazijos di
rektorium. Baigęs gimnaziją pasirin
ko studijas Žemės ūkio akademijoje 
— Dotnuvoje, dėl praktiškų sume
timų: pragyvenimas kaime žymiai 
pigesnis negu Kaune. Ir, atrodo, klai
dos nepadarė. Jo prigimtyje buvo 
meilė žemei. Studijų metu turėjo pro
gos pakeliauti su ekskursijomis į 
užsienį, o, jau įsidarbinus akademijo
je, iš savo kišenės. Pažintys vėliau 
labai pravertė. 

Dar studijuojant sumanyta su 
draugais susipažinti su Lietuvos pa
jūriu. Ir kas gi įsiminė iš tos kelionės? 
Vienoje karčiamoje sustojo atsigaivin
ti. Mato, sėdi prie stalo du vyrai, ant 
stalo — butelis degtinės ir alus. Jie 
tarpusavyje nesikalbėjo, tik kas ke
lios minutės vienas, būdavo, paima ir 
pakelia jau pripiltą degtinės taurelę, 
tuoj ir antras tą pat padarydavo. Abu 
išgeria ir nuplauna alum. Vėl sėdi, 
tyli, vėl pripila taureles, išgeria ir vėl 
nuplauna alum... 

Užklumpa sovietinė okupacija. 
Aprašo to meto nuotaikas. Po to sekė 
vokiečių. Ir pagal dainelę: „Viens 
raudonas, kaip šėtonas, antras rudas, 
kaip šuva." Gyvenimas akademijoje 
tapo pilkas ir ribotas. Daug pagelbėjo 
prof. B. Vitkus, gerai mokėjęs vokie
čių kalbą. Teisingai sako lietuvių 
priežodis: „Mokslo ant pečių nene
šiosi". J is sugebėjo rasti modus 
videndi (gal lietuviškai skambėtų „Ir 
vilkas sotus, ir avis sveika.") Jis už
mezgė gerus santykius su vyrų ben
drabutyje įsikūrusia karo ligoninės 
administracija ir net gavo galimybę 

Pabaltijo universiteto Vokietijoje mokomasis personalas. (Bronius Povi
laitis yra pirmoje eilėje trečias iš kairės). 

drauge evakuotis į Vokietiją akademi
jos mokomajam personalui. 

Daug nežinomų faktų paaiškėjo 
skaitant apie Pabaltijo universiteto 
įkūrimą, profesorių vargus, ruošian
tis paskaitoms. Literatūra teko pa
tiems pasirūpinti, kaip sakoma, 
„įmesk šunį į prūdą, jis išplauks". Ir, 
reikia pripažinti, kad profesūra pui
kiai išplaukė, nes Pabaltijo univer
sitete išeitas mokslas buvo užskaity
tas norint tęsti studijas kituose uni
versitetuose. 

Povilaitis emigruoja į Kanadą, 
gavęs „Lady Devis Foundation" sti
pendiją, skirtą Pabaltijo universite
tui. Gavęs rekomendacijas iš studijų 
metų aplankytuose kraštuose susi
pažintų asmenų, dirba universiteti
nėje aplinkoje. Studijuodamas Mac-
donald College įsitraukia į mokslinius 
tyrinėjimus. Sutinka ir savo gyveni
mo žvaigždelę — Moniką Lukošiūtę 
ir sukuria šeimą. Ji buvo jo gyvenimo 
ramstis. Atostogų metu važinėdavo 

Žemės ūkio akademijos studentų išvyka. Bronius Povilaitis kairėje klupo. 
Ramunės Kubiliūtės asmeninis archyvas 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| 2 5 f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
J - — Į (773) 847-7747 
LENDEft Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

po Kanadą ir Ameriką. Jų nuotaiką 
išreiškia Vytautas Mačernis: 

Ir tikėjom mes tada į žemės grožį 
ir į savo galią: 

Jau matėm išsipildant troškimus 
didžius 

Ir buvome tvirti, kaip ąžuolai 
žaliam biržely, 

Išdidūs, kaip arai, ištiesę erdvėje 
sparnus. 

Skaitome apie jo gyvenime sutik
tus žmones, randame laiškų ištrau
kas. Čia labai išryškėja Ramunės Ku
biliūtės, žurnalisto premijos laurea
tės, talentas. Ji pastebi, kas svarbu, 
smulkmenas palikdama nuošalyje, 
todėl nepabosta skaityti. Skaitai laiš
ko ištrauką ir akyse atsistoja Vokieti
joje praleistas laikas, pvz., 214 pus
lapyje B. Vitkaus laiško ištrauka: 

„Mano bėgimas truko 23 dienas. 
Per tą laiką nė karto nebuvau nusi
rengęs, nebuvau nusiavęs batų. 
Praustis ar nusiskusti teko 3 ar 4 
kartus. Dabar iš naujo teks pratintis 
gulti į lovą." 

Arba Vitas Manelis rašo: 
„Šiandien užpildžiau anketą 

aukštųjų mokslų personalui, kurį 
prisiuntė Hamburgo universitetas 
(tai buvo pirmos žinios ir informaci
jos iš Pabaltijo universiteto organiza
vimo. Skaitome laiškų ištraukas ra
šytas giminėms ir iš jų gautus at
sakymus." 

Baigus skaityti į atmintį ir vėl 
sugrįžta Vytauto Mačernio žodžiai: 

Todėl rašydama laišką į anapus 
Kaip dar tuomet prižadėjau tau, 
Užtikrinu, jeigu išreiškia ką šie 

žodžiai trapūs 
Pasauly, ko nebūtum radęs tu, 

aš neradau. 

Kiekvienas mes nueiname savo 
gyvenimo kelią, bet skirtingomis 
kryptimis. Vieni kyla į padanges, kiti 
laikosi prie žemės, bet visų užrašytas 
palikimas palieka istorinę žymę mū
sų gyventoje epochoje. Tokią žymę 
paliko ir dr. Bronius Povilaitis, paro
dęs, kokioje aplinkoje jam teko augti 
ir siekti savo tikslo. Norint viskas 
įmanoma. Padėka jo žmonai, neleidu
siai jo prisiminimams dūlėti pageltu
siuose užrašų lapuose. 

* * * 

B. Povilaičio knygą „Apie įvy
kius, žmones ir save" galima įsigyti 
„Draugo" knygynėlyje. Tel.: 773-585-
9500 
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C o o b e r P e d y 

Opalų karalystė! Tiek daug apie 
šią vietovę girdėta! Įsivaizduoju, kad 
opalais nusėti laukai, tik grėbliu pa-
grėbstyk ir surink! Žinoma, taip 
nėra, vis dėlto opalų kasyklos žymiai 
arčiau paviršiaus, patogesnės ir šva
resnės, negu anglių. 

Coober Pedy — keistas ir įdomus 
pusketvir to tūkstančio gyventojų 
miestelis. Kur tik pažvelgsi — oran
žinė žemė, oranžinės dulkės, o apy
linkės laukai nusėti kupstais pilkšvo 
žvirgždo, tai „mullock" — atliekos iš-
gręžus šachtas opalų beieškant. Čia 
pat riogso ir didžiuliai pūstuvai tam 
„mullock" į krūvas supūsti. 

Coober Pedy vardas kilęs iš 
aborigenų žodžio „kūpa piti" — bal
tojo žmogaus urvas. Sis „urvas" turi 
daug parduotuvių, ne tik maisto, bet 
ir opalų, turi mokyklą su keliais šim
tais mokinių, opalų šlifavimo mokyk
lą, ligoninę, šaunų požeminį viešbutį, 
300 aborigenų ir bažnytėlę taip pat 
po žeme. Jos klebonas, kaip vietinė 
vadovė pasakoja, išvykęs aplankyti 
savo parapijos, kuri užima 600,000 
kvadr. km!!! Nėra ko stebėtis, jei 
namie jo nerasi. Vanduo Coober Pedy 
greit bus brangesnis už opalus, nes 
gaunamas filtruotas ir tam tikru pro
cesu „nudruskintas". Vienas litras 
kainuoja 5 dol., kai, pvz., Adelaidės 
gyventojai už litrą moka tik 80 centų. 

Linda apgyvendina mus „Dyku
mų olos" („Desert Cave" viešbutyje. 
Jis ne visas po žeme: jo ištaigingas 
restoranas net ant rame aukšte. Įdo
mumo pagauta, skubu į man paskirtą 
kambarį. Nusiviliu šiek tiek, kad ne
reikia girgždančioje a la angliakasių 
dėžėje leistis į kasyklos gelmes. Visi 
„požeminiai" kambariai yra dailiai 
įrengtos olos, išgręžtos smiltakmenio 
šlaituose. Šiurkščios, rusvos, gręžtu
vais išgręžtos sienos, lova, stalas, dul
kių kvapas, rūsio vėsuma. Elektrą iš
jungus — kapo tamsa ir tyla. Įpratus 
žvalgytis pro plačius atvirus langus, 
lyg ir nejauku. Tačiau tokie „gyvųjų 
kapai" labai geras išradimas, kai čia 
ateina ugninė vasara su 45"Celsijaus. 

Opala i ! Opals! Opale! Opalo! 

Savo „kape" palikusi lagaminą, 
skubu prisijungti prie bendrakelei
vių. Visi einame susipažinti su šio 
keisto brangakmenio kasimu, šlifa
vimu. Trumpas, išsamus filmukas 
paaiškina seną opalų istoriją. 

Romėnų laikais opalų kasyklos 
buvusios, kaip keista, Vengrijoje, o 
vardas kilęs iš žodžio „upala", indų 
kalboje reiškiančio brangakmenį. 
Australijos opalai brangakmenių rin-

Opalų miesto bažnytėlės išorė, v i 
dus išraustame kasyklų urve, Coo
ber Pedy, S. Australia. 

koje pasirodė, 1800 m. Juos čia atra
do vokietis geologas Johannes Menge 
1849 m. Tai ir paaiškėjo, kodėl čia 
daug lankstinukų ir informacijos 
knygelių vokiečių kalba. O Coober 
Pedy apylinkėse opalus 1915 m. už
tikęs 14-metis berniukas, keliavęs po 
dykumas su savo tėvu — laimės 
ieškotoju! 

Bet įdomiausiai apie opalus pasa
kojo ir jų šlifavimą rodė daili brang
akmenių parduotuvės atstovė. Iš jos 
sužinojom visoms moterims labiau
siai patikusį faktą, kad opalo papuo
šalų nešiojimas nieko bendro neturi 
su ligų bei nelaimių pranašystėmis. 
Sį prietarą paskleidę vengrų pirkliai, 
varžydamiesi su naujaisiais Austra
lijos verslininkais. 

Na ir kas gi pagaliau yra tas ža
vus brangakmenis, mirgantis vai
vorykštės spalvomis? Tai į kvarcą pa
našus silikatas, savo sudėty turintis 
net 10 proc. vandens! Opalo spalvas ir 
vertę nulemia jo mikroskopinių sili
katų išsidėstymas. Jei tie silikato grū
deliai nėra išsidėstę reguliariais tar
pais, tiesiomis eilėmis, šviesa nelūž-
ta spalvomis, opalas atrodo balkšvai, 
todėl yra pigus ir vadinamas „potch". 

Prisižiūrėję tų vaivorykštėmis 
švytinčių akmenėlių (nuo 100 iki ke
lių tūkstančių dol. vertės), dar palan-
džiojam po kasyklų gelsvus, negilius 
urvus ir sužinom, kas „noodling", 
laisvai verčiant, „knisinėjimas". Tai 
žarstymas mašinomis iš kasyklų iš
versto „mullock", ieškant užsilikusių 
smulkių opaliukų. Sužinojau taip 
pat, kad tie važiuojant matyti žibu-
liukai, deja. yra ne opalai, o tik žė
ručio akmenėliai. Bus daug i au . 
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Stuburo ir skausmo ligos 11 Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TEKI DALIAS PRUNSKIS, MD 
VIKDUGARMD 
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 
Eik Crove: 847-718-1212 
www. i l l i no ispa in .com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamy kaina. 
Susitarimui kalbėti 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 

KREPŠINIS 

Lietuvos moterys žais Europos krepšinio 
pirmenybėse Italijoje 

Lietuvos krepšinio sirgaliai dar 
nespėjo atsigauti po Ispanijoje vyku
sių Europos vyrų krepšinio pirmeny
bių, o jau čia pat — Senojo kontinen
to gražiosios (arba silpnosios) lyties 
krepšinio varžybos Italijoje. 

Kaip žinome, Lietuvos vyrų eki
pa Ispanijoje pasidabinę bronzos me
daliais, Lietuvoje buvo sutikti kaip 
herojai, pamaloninti įvairiais ordi
nais, medaliais, kitais pagerbimo žen
klais, na, ir milijonu litų. 

Tačiau apie Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinę, kuri pernai vyku
siose pasaulio pirmenybėse pasirodė 
geriau už vyrus (mūsų moterys Bra
zilijoje užėmė 6-ąją vietą, o vyrai Ja
ponijoje liko septinti) iki šiol Lietu
voje beveik nekalbama, o šios pirme
nybės prasidės jau šį pirmadienį, rug
sėjo 24 d. 

Pirmenybėse žais 16 k o m a n d ų 

Moterų pirmenybės bus sureng
tos panašiai kaip ir vyrų. Pradžioje 
bus žaidžiama keturiose grupėse po 
keturias komandas. Lietuva pateko 
(burtų keliu) į B grupę, kurioje be 
lietuvaičių žais Belgijos, Vokietijos ir 
Rumunijos atstovės. 

A grupę sudaro Čekija, Latvija ir 
Turkija, o taip pat viena komanda iš 
tuo metu vykstančio atrankinio 9 val
stybinių ekipų turnyro. C grupėje 
rungtyniaus: Prancūzija, Italija, 
Graikija, Rusija, o D grupėje: Balta
rusija, Serbija, Kroatija, Ispanija. 

Komandos vyr. treneris Algirdas 
Paulauskas sako, kad Lietuvos rink
tinė tikisi medalių, o jeigu jų nepa
vyks laimėti, tai bent tikimasi patek
ti tarp 7 stipriausiųjų. Tiesioginius 
kelialapius į 2008 m. Kinijoje įvyks
tančias olimpines žaidynes laimės tik 
pirmosios dvi komandos, nors liku

sios penkios dar turės progą kovoti 
2008 m. vasarą numatytame atran
kiniame turnyre. 

L ie tuvės buvo čempionės 

Galbūt mažai kas žino, kad Lie
tuvos moterų krepšinio rinktinė 1997 
metais buvo Europos čempionėmis. 
Grįžtant į gerokai ankstesnius laikus 
— 1938 m. Lietuva yra laimėjusi si
dabrą. Šiuo metu pasauliniame rei
tinge Lietuvos moterys stovi, palygin
ti, aukštai — 13 vietoje (vyrai yra 
penkti). 

Taigi Lietuvos moterys turi daug 
vilčių Italijoje garbingai pasirodyti. 
Mūsiškių viltis gerokai temdo kai ku
rių gerųjų krepšininkių traumos. Ko
mandai negalės padėti Aušra Bim-
baitė (ji į aikštę galvojama grįš tik 
gruodžio mėnesį). Traumą yra gavusi 
ir viena pagrindinių rinktinės žaidėjų 
— Sandra Valužytė. Ji tikisi vykti į 
Italiją, bet nežinia, kokiu pajėgumu 
galės žaisti. Taip pat yra ir daugiau 
traumuotų krepšininkių. 

Viena iš didžiųjų rinktinės ne
tekčių yra garsiausios praėjusio de
šimtmečio krepšininkės — Jurgitos 
Štreimikytės-Verbickienės pasitrau
kimas iš didžiojo sporto arenos. Ji jau 
nusprendė baigti krepšininkės kar
jerą, kurios metu ji žaidė ir JAV pro
fesionalių lygoje — WNBA. 

Vis dėlto gerai, kad į komandą 
įsijungė Amerikoje savo metu pagar
sėjusi šiaulietė Iveta Marčauskaitė, 
kuri, kaip tikimasi, galės pakeisti J. 
v 

Štreimikytę. O taip pat ir tarp jau
nųjų krepšininkių yra gana gerų 
žaidėjų. 

Tad Lietuvos moterys Italijoje 
turėtų pasirodyti garbingai. To joms 
mes ir linkime! 

E d v a r d a s Šulai t is 

SIŪLO D A R B Ą 

Dar nenušlifuoti opalai, Coober Pedy. S Austraiia. 

ASSISTANTLABMANAGER 
CHEMISTRY/SCIENCE 

BACKGROUND 
FAX 6 3 0 - 2 5 7 - 7 5 5 3 

PHONE 6 3 0 - 2 5 7 - 9 8 2 2 

Experienced Malė & Female Live-in 
CNA or Home Health Aide needed. 

Mušt have valid proof to work in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312-648-1565 

http://www.illinoispain.com
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Iškilmingas šv. Mišias atnašavo Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis 
George, OMI. 

Seselių kazimieriečių šventė 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 

ANTANAS PAUŽUOLIS 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapija įsikūrusi šalia gražaus Mar-
ąuette Park, Šv. Kryžiaus ligoninės ir 
seselių kazimieriečių vienuolyno. Šį 
vienuolyną įsteigė lietuvaitė Kazi
miera Kaupaitė 1907 metais. Jos no
ras buvo dirbti su lietuvių emig
rantais, stiprinti jų tikėjimą ir mokyti 
jų vaikus lietuviškai. Švento Kazi
miero vienuolyno seserys Dievo ir 
visuomenės tarnyboje išsilaikė šimtą 
metų. Per tą ilgą laikotarpį buvo 
daug nuveikta žmonijos ir Dievo ge
rovei, bet įvyko ir daug pasikeitimų. 
Laikui bėgant, ne tik keitėsi gyvento
jų reikalavimai, keitėsi ir patys 
gyventojai. Nesant užtektinai lietu
vaičių, norinčių tapti vienuolėmis, 
buvo priimamos ir angliškai kalban
čios kandidatės. Nepaisant susida
riusių sunkumų, Šv. Kazimiero vie
nuolės liko gana jautrios lietuvybei. 

2007 m. rugsėjo 8 d. Švč. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos Dievo 
namuose buvo atnašautos šv. Mišios 
kaip padėka Dievui už rūpestį dirbti 
žmonijos ir Dievo gerovei. Šimtas 
metų — ilgas veiklos laikas, parei
kalavęs didelių pastangų iš vienuoli
jos valdytojų ir jas supančios ap
linkos. {iškilmingas pamaldas atvyko 
daug asmenų ir daugybė kunigų. Šv. 
Mišias atnašavo Čikagos ir jos apy
linkių kardinolas Francis George, OMI, 
vyskupai: John Gorman ir Gustavo 
Garcia Siller, dalyvavo gal apie 50 
kunigų ir seselės kazimierietės. Para
pijos lietuvių bazilika buvo sausa
kimšai pripildyta maldininkų, norė
jusių džiaugsmingai su vienuolėmis 
atšvęsti įkurtuvių šimtmetį. Šven
toms Mišioms talkino net du diako
nai — Joseph Panek ir Vitas Paškaus-
kas. Džiugu, kad į iškilmingas pamal

das apsilankė gerų darbų rėmėjai Ma
rija ir Anthony Rudžiai. 

Pamaldų metu gražiomis giesmė
mis džiugino William Feris moterų 
choras, vadovaujamas Paul French, 
fleita gros Anne Belle O'Sheair, klar
netu - Bruce Daugherty. Lietuvių pa
rapijos choras negiedojo, nes neturėjo 
užtenkamai giedotojų. 

Baigiantis pamaldoms, seselės 
buvo pakviestos pažadų atnaujini
mui, kuriuos pravedė seselių vyres
nioji M. Immacula. Pasižadėjimas 
pradėtas giesmės žodžiais, kuriais 
pirmą pasižadėjimą davė vienuolyno 
įkūrėja, Kazimiera Marija Kaupaitė. 
Į vienuolyną stojantiems asmenims 
yra duodami nauji vardai, ženkliną 
įsijungimą į Dievo karalystės veiklą. 
Turėti vardai nebenaudojami, nes jie 
buvo surišti su materialiu pasauliu. 

Pirmasis posmelis iš pasakytų 
pasižadėjimo žodžių skamba: „Atei
kite, Dievo pašauktieji, kurie ieškote 
gyventi pagal Dievo nurodymus ir da
bar ateikite ir įsijauskite, kad jūsų 
meilė degtų tik Jam." Gražios min
tys, reikalaujančios šio žemiško pasau
lio užmiršimo ir atsidavimo tik Dievui. 

Kardinolas savo pamoksle gerais 
žodžiais paminėjo seselių veiklą. Pa
sibaigus pamaldoms ir po kardinolo 
palaiminimo, seselės, vyskupai, kuni
gai ir kiti maldininkai vyko į pokylį, 
surengtą kongregacijos įkūrimo šimt
mečio paminėjimo garbei. 

Šioms iškilmingoms pamaldoms 
prisiminti seselės maldininkams 
išleido gražiai paruoštą knygelę su 
Mišių eigos maldomis, o pokyliui pri
siminti knygą su gerbėjų sveikinimais. 

Daugelis į šimtmečio paminėjimą 
atvykusių maldininkų turėjo ryšį su 
švento Kazimiero vienuolėmis — jos 
mokė vaikus ir dalyvaudavo visuome
ninėje veikloje. 

ČIKAGA - AŠTUONIŲ 
MIESTŲ VARŽYBOSE 

Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo daug parapijiečiu ir svečių. Nuotraukos 
dešinėje dr. L. Sidrys. Joe Kulys nuotr 

PETRAS PETRUTIS 

Man regis, kad Čikagos miesto 
žiniasklaida (laikraščiai, televizija ir 
radijas) pastaruoju metu daugiau dė
mesio ir laiko skiria galimybei 2116 
m. Čikagoje surengti Olimpines žai
dynes, o ne artėjančioms žaidynėms 
Beijing (Pekine), Kinijoje, kurios kaip 
žinia bus 2008 m. Žinia, tokia taktika 
kai kuriais atvejais yra pateisina
ma. 

Į 2116 m. vasaros Olimpinių žai
dynių rengimą pretendavo šeši pa
saulio miestai: Čikaga, Madridas, 
Tokio, Rio de Janeiro, Doha (Qatar), 
Baku (Azerbaidžanas). Pastaruoju 
metu lyg „iš dangaus nukrito" dar du 
pretendentai. Tai yra Praha (Čekijos 
Respublika) ir Monterey (Meksika). 
Per daug nesigilinant, norėtųsi pasi
sakyti už 2116 m. Olimpinių žaidynių 
rengimą Čikagoje. Tokia nuomonė 
grindžiama ne vien „parapijinėmis" 
nuotaikomis, bet ir konkrečia rea
lybe. 

Atrodo, kad rimtais kandidatais, 
reikėtų laikyti Madridą, Tokio ir Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro gerokai 
sustiprino savo pozicijas šiais metais 
sėkmingai surengusi Pan American 
sporto žaidynes. Šio miesto galimy
bes didina ir niekuomet Pietų Ame
rikoje nerengtų Olimpinių žaidynių 
atvejis. Tenka manyti, kad visos Lo
tynų Amerikos valstybės, atėjus lai
kui, pasisakys už Rio de Janeiro 
miestą. 

Olimpinių žaidynių vietos nusta
tymui nemažos įtakos turi ekonomi
ka ir politika, o taip pat eilė kitų prie
žasčių. 

Pavyzdžiui, Madridas gali pasi
naudoti 1992 m. Barcelona surengtų 
žaidynių pasisekimu. Baku ir Doha, 
deja, neturi didesnių galimybių. Be
maž tą patį galima pasakyti ir apie 
Praha ir Monterey. Turimomis žinio
mis, Praha miesto kandidatūra yra 
savireklaminis užsimojimas sustip
rinti galimybę 2020 m. Praha su
rengti Olimpines žaidynes. Atrodo, 
kad čekai yra rimtai pasišovę 2020 m. 
šias žaidynes surengti. Čikaga (yp-
tingai miesto vadovaujantys asme
nys) rodo nemažą norą žaidynių su
rengimui. Deja, kaip dažnai pasitaiko 
gyvenime, gerų norų negana. Čikagos 
pastangoms neigiamos įtakos gali tu
rėti 1959 m. Čikagoje surengtos Pan 
American sporto žaidynės. Šių žaidy
nių atsakingi asmenys žaidynes trak
tavo kaip vietos mėgėjų sportininkų 
susibūrimą. Kaip žinia, Pan Ame
rican lengvosios atletikos ir kai ku
riomis kitų sporto šakų rungtynėmis 
domėjosi mažiau negu minimalus 
žiūrovų skaičius. Galima teigti, kad 
tąsyk organizatoriams nepavyko pa
laužti vietos gyventojų abejingumo 
tarptautinio sporto varžybomis. 

Ne ką geresnės įtakos turi ir JAV 
įsivėlimas į nesibaigiančias kovas 
Irako valstybėje. Ką besakytume, 
daugelis valstybių neigiamai vertina 
dabartinę JAV vedamą užsienio poli
tiką. Kai kurios valstybės gali būti 
priešingos ir susilaikyti nuo balsavi
mo už 2016 m. Olimpinių žaidynių 
rengimą Čikagoje. 

Čia rašančiojo nuomone, gali nei
giamai atsiliepti ir šiame mieste be
sireiškiąs abejingumas tautinėms 
apraiškoms, o taip pat jaučiamas tau
tybes ir pilietybės neatskyrimas. Va, 

neseniai juokais ir nesugebėjimu pa
sižymėjo nutarimas įvairiomis kal
bomis akcentuoti Čikagos gerus no
rus sutikti iš užsienio valstybių at
vykstančius svečius. Atrodo, kad 
„Welcome to Chicago" žodžiai yra 
nuoširdūs. Deja, skersai kelio stojo 
eilė problemėlių. Patrick Ryan, Čika
goje galimų surengti žaidynių ko
miteto pirmininkas ir miesto meras 
Richard Daley buvo priversti aiškin
tis ir atsiprašinėti. Kodėl? Todėl, kad 
buvo apsiribota 11 kalbų, nesugebant 
rasti vietos graikų, lenkų ir airių kal
boms. Čikagoje gyvena daugybė len
kų, graikų ir airių kilmės žmonių. 
Kai kurios šių etninių grupių organi
zacijos ir pavieniai asmenys (ypatin
gai sporto sirgaliai) ėmėsi protesto 
priemonių. Tuo tarpu dar neaišku, 
kaip bus išspręsta susidariusi pa
dėtis, nes, lietuviai, tylime. Nors tiesą 
pasakius, būtų smagu žiniasklaidoje, 
plakatuose ir kitur matyti, kad ir tokį 
lietuvių kalba užrašą: „Sveiki atvykę 
į Olimpines žaidynes." 

Tuo tarpu Beijing (Pekine) pa
vyzdingai vystosi pasiruošimai 2008 
m. Olimpinėms žaidynėms. Atrodo, 
kad vargu ar kam teks neigiamai 
vertinti žaidynių organizatorius ir 
abejoti, kritikuoti jų atlikto darbo 
rezultatus. Taip pat reikia tikėtis iš
kilaus Kinijos sportininkų pasirody
mo. Tenka pripažinti, kad kiniečiai 
stengiasi visus nustebinti savo užsi
mojimu „greičiau, aukščiau, toliau" 
ir sugebėjimu įveikti pasitaikančias 
kliūtis. 

Beijing olimpinių žaidynių (Kinija) 
simbolis. 

Turimomis žiniomis, Kinijoje 
statoma arba atnaujinama daugiau 
30 olimpinių pastatų. Daugumą dar
bų atlieka užsieniečiai, uždirbantys 
apie 130 JAV dolerių per mėnesį. Dėl 
naujųjų statybų apie 300,000 Bejing 
gyventojų buvo perkelti į naujas vie
tas. Olimpinėse žaidynėse dirbs 
70,000 savanorių. Tikimasi sulaukti 
daug žurnalistų. Žaidynėse varžysis 
10,700 atletų. Beje, jeigu pasitaikytų 
lietus, valdžia pasirengusi debesis 
išsklaidyti chemikalais. 

Beje, neseniai vienas gerokai 
„apsitrynęs" mūsiškis paklausė, ko
dėl Lietuva niekuomet nepretenduo
ja į Olimpinių žaidynių rengimą? Ak, 
jeigu Lietuva šiandien būtų tokia 
kaip Vytauto Didžiojo laikais, kuomet 
mūsų valstybės ribos tęsėsi nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros, sostinė 
Vilnius, ko gero, pasisiūlytų surengti 
Olimpines žaidynes. Dabar gi mums 
tenka tenkintis tik dalyvavimu tokio 
masto varžybose. 
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Įvairios sporto žinios 

V. Venckaičiui - pasaulio čempionato bronza 
Lietuvos imtynininkas Valdema

ras Venckaitis Baku (Azerbaidžanas) 
vykstančiame pasaulio imtynių čem
pionate antradienj iškovojo bronzos 
medalj ir pelnė kelialapį į Pekino 
olimpines žaidynes. 

24-erių metų lietuvis graikų-
romėnų imtynių varžybų svorio kate
gorijos iki 74 kg paguodos varžybose 
Įveikė Airijos atstovą Eamonn Dor-
gan, po to kubietį Odelis Herrero, o 
kovoje dėl bronzos medalio nugalėjo 
Kazachstano atstovą Roman Me-
liošin. 

V Venckaitis pirmojoje kovoje 
įveikė Kataro imtynininką, o po to 
pralaimėjo bulgarui Javor Janakijev. 

E l t a 

V. Venckaitis pelnė pasaulio imtynių 
čempionato bronzos medalį. 

Linos Pet rausk ienės (ELTA) nuotr. 

Žemaitis pagerino pasaulio rekordą 
Žemaitijos patriotu prisistatantis 

Antanas Kontrimas, pagarsėjęs ne tik 
savo barzda, bet ir kovomis už 
žemaičių tautybės įteisinimą, dar 
kartą pagerino pasaulio Gineso reko
rdą. 

Iniciatyvinė grupė „Žemaičiai -
buvo, yra ir bus" pirmadienį pranešė, 
jog rugsėjo 16 d. Kinijoje, dalyvau
damas televizijos CCTV (Central 
China Television) laidoje, A. Kontri
mas barzda pakėlė 63,2 kg sveriančią 
merginą. Tai jau septintasis sėkmin
gas telšiškio bandymas pagerinti savo 
paties rezultatą. 

Savo žygius žmogumi-barzda 
vadinamas Antanas Kontrimas pra
dėjo 1999 metais, kai tiesioginėje 
televizijos laidoje buvo užfiksuotas 
pirmasis barzda pakelto svorio rekor
das Lietuvoje - 49,95 kg, išmatuotas 
A. Kontrimo barzdos ilgis - 32 cm. 
Barzda pakėlęs 54 kg svėrusią tele
vizijos laidų vedėją Eglę Bučelytę, 
telšiškis tais pačiais metais Lietuvos 
rekordą pagerino. 2001 m. varžybose 
Joniškyje žemaitis pasiekė pasaulio 

rekordą - barzda pakėlė 61,3 kg 
svėrusią merginą. Iki šiol savo rekor
dą gerinančio telšiškio pavardė ir 
Lietuvos vardas pasaulio Gineso re
kordų knygoje jau įrašyti 6 kartus. 

Balsas.l t 

A n t a n a s K o n t r i m a s 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

GREIT PARDUODA 
-ijjŠT - First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

Skelbimų skyriaus tel , 1 77 J SSS 9S00 

4m 
MARGUTIS II 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

3R 1 4 5 0 A M banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773 476 2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU w w w . w c e v 1 4 5 0 . c o m 

Mano mylimam kolegai 
A t A 

Dr. ALGIMANTUI ČEPULIUI 

mirus, mes labai nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
ROMĄ, dukterį DAINĄ, sūnus RIMĄ, LINĄ ir 
EDVARDĄ. 

Dr. Danielius ir Roma Degėsiai 
Dr. Dainius ir Roma Degėsiai 
Dr. Gintaras ir Rūta Degėsiai 

Tesigėri Amžinybe staiga miręs, vos 23 metus žemėje 
pabuvojęs 

A t A 
KOVAS JUŠKA, 

o jo tėvai RASA ir JUOZAS, brolis AISTIS, tetos REDA 
ir INDRĖ su šeimomis, seneliai REDA ir JUOZAS 
ARDZIAI netekties skausme tesulaukia Dievo paguodos. 

Bronė ir Vytautas Volertai 

PADĖKA 
Mano nuoširdi padėka visiems giminėms, draugams ir pažįs

tamiems už jų dalyvavimą 

A t A 
ČESLOVO MASAIČIO 

laidotuvėse, 2007 m. rugsėjo 13 d. (Putname, CT). 
Noriu padėkoti ir Putnamo ICC vienuolyno seselėms, kurios 

mus visus priėmė j jų vienuolyną ir seselei Eugenijai už jos pastan
gas surinkti mus visus i šias laidotuves. 

Visų M a s a i č i u v a r d u š i rd ingas a č i ū ! 

POLITIKAI PANORO PASINAUDOTI 
IŠEIVIŲ PROBLEMA 
Atkel ta iš 3 psl . nes Tauta jau yra 
pasisakiusi 1992 metais priimant da
bartinę Konstituciją, o Seimui terei
kia įrašyti Įstatymuose atskirus atve
jus ir pirmąjj jų - niekas negali iš 
Lietuvos Respublikos piliečių šeimoje 
gimusio asmens at imti teisės į 
Respublikos pilietybę. 

— Kas s v a r b i a u s i a k a l b a n t 
ap ie p i l i e tybę L i e t u v o s , mažos 
šal ies, a tve ju? P a t r i o t i z m a s a r 
p r a g m a t i z m a s ? 

— Nematyčiau tarp šių dviejų 
dalyko skirtumo. Reikalingas ir pat
riotizmas, ir piliečių nuoširdus rū
pestis valstybės ateitimi. Tikras Lie
tuvos patriotas turi linkėti jai turėti 
kuo daugiau piliečių ir kuo daugiau 
ryšių ne Rytuose, o Vakaruose. 

— Šiai p r o b l e m a i j a u beveik 
meta i , be t pos l ink iu m a ž a i a r b a 
visai n ė r a . Koks b e n d r a s fonas 
sus idaręs? Kodėl v i ska s vyks ta 

t a i p neryž t inga i , nevieningai? 
— Poslinkių mažai, nes dabarti

nės sudėties Seimas yra vienas silp
niausių, neryžtingiausių. Seime susi
duriama su tam tikromis problemo
mis įstatymų leidyboje ir dėl itin 
nekompetentingo Teisės ir teisėt
varkos komiteto, kuris dar nėra tu
rėjęs tokio silpno pirmininko, koks 
yra socialdemokratas Julius Saba-
tauskas. Gaila, kad Konstitucinio 
Teismo pirmininko Egidijaus Kūrio 
viešas priešinimasis pilietybės klausi
mui ir jo politiniai pareiškimai nesu
laukė prezidento Valdo Adamkaus ir 
Seimo reakcijos. Dar nėra Europoje 
buvę, kad konstitucinių teismų na
riai nurodinėtų parlamentams, ko
kius įstatymo projektus galima, o 
kokių negalima svarstyti. Kas įsivaiz
duotų Jungtinėse Valstijose Aukš
čiausiojo Teismo pirmininką viešai 
protestuojanti prieš Senate svarsto
mus teisės aktų projektus? 

www.draugas.org 

http://Balsas.lt
http://www.wcev1450.com
http://www.draugas.org
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•Mat i lda Marcinkienė, Tautinin
kų sąjungos vardu nupirko 10, o Aldona 
Smulkštienė, LB Socialinio skyriaus 
talkininkė, 5 bilietus j . „Draugo" pokylį. 
Dienraščio administracija nuoširdžiai 
dėkoja. 

• L i e t u v i ų savininku Gedo ir Bi
rutės Jodwalių pokylių salėje spalio 6 d. 
įvyks „Draugo" metinis pokylis. Poky
lyje dalyvaus Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Washington, DC Audrius 
Brūzga. Tai pirmas jo oficialus apsilan
kymas pas Čikagos lietuvius. Meninę 
programą atliks Boston vyrų sekstetas, 
vadovaujamas muzikės Daivos Navic
kienės. Bus puiki kepsnio ir žuvies va
karienė su vynu. Kiekvienam svečiui 
du kokteiliai nemokamai. Pradžia 6 vai. 
v., vakarienė - 7 vai. v. Bilietus ar stalus 
prašoma užsisakyti iš anksto „Draugo" 
administracijoje tel. 773-585-9500. 
Willowbrook pokylių salės adresas: 
8900 S. Archer Rd., Willowbrook, IL. 

• A m e r i k o s Lietuvių Romos ka
talikių moterų sąjungos 20 kuopa 
ruošia narių susirinkimą Svč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijos Mozerio salėje (Brighton 
Park) tuoj po lietuviškų 10 vai. r. šv. 
Mišių. Bus kavutė. Narių dalyvavi
mas būtinas. 

• K u n . A. Lipniuno - Prezidento 
A. Stulginskio Čikagos moksleivių 
kuopos valdyba ir globėjas kviečia 
moksleivius ateitininkus į pirmą šių 
veiklos metų susirinkimą šeštadienį, 
rugsėjo 22 d., (6 vai. v. - 9 vai. v.) Gry
bauskų namuose, 72 Šilo Ridge Rd., 
Orland Park, IL 60467. Tel. 708-
349-7426. 

• A m e r i k o s l ie tuvių gydytojų są
junga (ALGS) ir Amerikos lietuvių-
farmacininkų asociacija maloniai 
kviečia Jus į pobūvi, kuris įvyks šeš
tadienį, 2007 m. rugsėjo 29 d., 7 vai. 
v. Players Bar & Grill, 551 North Og-
den Ave., Chicago, IL 60622; tel. 312-
733-2121. Registracija: praneškite 
apie dalyvavimą e-paštu: algs@ 
algslama. org (galite užsakyti stalą 
6—8 žmonėms) arba telefonu 847-
405-0794 (palikite žinutę); atvykda
mi pateikite čekį (60 dol. asmeniui) 
„Lithuanian Research & Study Cen-
ter: Medical Studies" ir vizitinę kor
telę. Apranga: neformalus stilius. 
Tel. pasiteirauti: 312-733-2121. 

• S v č . Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų putnamiečių me
tinė vakarienė vyks spalio 14 d. , sek
madienį. Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 2 
vai. p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 3 vai. p.p. - vakarienė. Tel. 
pasiteiravimui: 773-585-3570 (V Če
paitienė). 

• S p a l i o 21 d., sekmadienį , 3 vai. 
p. p. Lietuvos Dukterų draugija kvie
čia į „Rudens pietus", kurie vyks Ca-
melot pokylio salėje, 8624 W. 95th 
Street, Hickory Hills. Vietas prie sta
lų užsisakyti galite tel. 708-599-5727 
(Irena Gelažienė) arba 708-499-4845 
(Aldona Rukuižienė). Maloniai visus 
kviečiame dalyvauti. 

• L e m o n t Social inių reikalų sky
rius spalio 6 d., šeštadienį, 7 vai. v. or
ganizuoja išvyką autobusu į gruzinų 
tautinių šokių ansambio koncertą, 

kuris vyks Auditorium Theatre. Iš
važiuojame nuo PL centro, Lemont 
5:45 vai. p. p. Kaina su kelione - 75 
dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 630-
968-0184. 

• S i u metų gruodžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyks Jaunimo centro pokylis. Šie
met Jaunimo centras švenčia sukak
tuvinę 50 metų šventę. Šiai šventei 
pažymėti bus išleistas proginis leidi
nys, kuriame galėsite pasveikinti 
Jaunimo centrą arba įdėti reklamą 
apie savo veiklą. 1 psl. kaina - 100 
dol., pusė - 50 dol., ketvirtis - 25 dol. 
Laiškutį ir čekį prašome siųsti iki 
spalio 1 d. adresu: Lithuanian Youth 
Center, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636-1039. Jaunimo centro 
taryba iš anksto dėkoja. 

IŠ ARTI IR TOLI... 

•Lietuvių fondas švenčia 45-erių 
metų sukaktį. Rugsėjo 29 d. 7:30 vai. 
v. Philadelphia Lietuvių namuose (Lith
uanian Music Hali, 2715 E. Allegheny 
Avenue, Philadelphia, PA 19134) įvyks 
Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas. 
Užsisakius iš anksto bilietus pas V Vo-
lertą (tel. 610-664-9425) ar R. Kru-
šinskienę (tel. 215-355-3030) bilietų 
kaina - 15 dol. asmeniui, o jaunimui iki 
18 metų - 10 dol. Renginio dieną bilie
tų kaina suaugusiems - 20 dol. asme
niui. Prieš ir po koncerto bus galima pa
sivaišinti, pabendrauti ir pašokti. 

• R u g s ė j o 29 d. bus aukojamos 
pirmosios šv. Mišios lietuvių kalba 
Church of the Epiphany Georgtown 
DC, 2712 Dumbarton St. NW. Mišių 
pradžia - 2 vai. p. p. vietos laiku. Nuo 
šiol šioje bažnyčioje lietuviškos Mi
šios bus aukojamos kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį. 

• S p a l i o 6-7 dienomis, Lietuvių 
meno ansamblis „Dainava" iš Čika
gos dalyvaus 21-osiose Los Angeles 
Lietuvių dienose, Šv. Kazimiero para
pijoje (2718 St. George Street). 
Mugės išvakarėse „Dainava" kviečia 
visus lietuvius ir jų svečius į savo 
koncertą, kuris įvyks penktadienį, 
spalio 5 d., 7:30 val.v. Latvių Bend
ruomenės centre (1955 Riverside 
Dr.). Bilietų kaina: 25 dol. suaugu
siems, jaunimui iki 18 m. - 5 dol. 
Koncertas bus pirmasis Lietuvių die
nų renginys. Jame skambės lietuvių 
liaudies dainos bei nuotaikingi šiuo
laikiniai kūriniai. Dirigentas - Da
rius Polikaitis. Koncertmeisteris -
Ričardas Šokas. Šeštadienį ir sekma
dienį, kartu su kitais atlikėjais „Dai
nava" pasirodys Lietuvių dienose. 

• B e v e r l y Shores Lietuvių klu
bas kviečia visus tautiečius, artimuo
sius ir draugus į tradicinį Rudens po
kylį, kuris įvyks spalio 13 d., šeštadie
nį, 6 vai. v., Blue Chip Hotel and Ca-
sino, Great Lakęs Ballroom, 2 Easy 
Street, Michigan City, IN. Vaišės, mu
zika, šokiai! „Cigar" grupės nariai -
dainininkas Y Gražulis ir A. Pilibai-
tis linksmins ir praves muzikinę pro
gramą. Renginio pelnas skiriamas 
moksleivių ir studentų paramai. Au
ka - 60 dol. asmeniui. Vietas užsisa
kyti prašome iki rugsėjo 29 d. tele
fonu 219-879-9025 (Vytas) po 6 vai. v. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai 
dalyvauti! 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
New York apygarda 

praneša, kad 
2007 m. rugsėjo 26 d., 

trečiadieni, 5 vai. p.p. - 630 vai. v. 
įvyks susitikimas su 

Lietuvos Respublikos Prezidentu 

VALDU ADAMKUMI 

Susitikimo adresas: Beekman Tovver. 3 Mitchell Place. New 
York, NY 10017 (įėjimas iš East 49 Street and 1 st Avenue, 
Manhattam). Telefonas pasiteiravimui: 212-354-7840. 

JAV Lietuvių Bendruomenė yra visuomenine organizacija. 
Prašom paremti mūsų veiklą, čekius prašom adresuoti „L i thua-
nian-American Community". 

JAV LB Lemont apylinkei 
šiemet patikėta globoti 

JAV LB XVIII Tarybos antrąją sesiją, 
kuri vyks rugsėjo 21-23 dienomis 

Hilton Oak Lawn viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak Lawn 
Ta proga rugsėjo 22 d., šeštadienį, 

Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje 
sesijos dalyviams ir visuomenei ruošiamas 

iškilmingas pokylis. 
7 val.v. - kokteiliai 

8 vai. v. - šventinė vakarienė 

Meninę programa atliks „Gabija", vaišes ruoš kavinė „Bravo", šokiams gros 
„Kaukas". Bilietų kaina - 45 dol. Bilietus galima užsisakyti pas Ireną Vili
mienę tel. 708-974-0591. 

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame neeiliniame Lietuvių Bendruome
nės renginyje. 

Rugsėjo 30 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre bus 

Lietuvių rašytojų draugijos 
2006 metų literatūrinės premijos Įteikimas poetams: 

IRENAI NORKA1TYTEI-GELAŽIENEI ir dr. ANTANUI LIPSKIUI 
Kartu vyks ir jų meno darbų paroda. 

Maloniai kviečiame atvykti. 

Ruošia JAV Lietuvių rašytojų draugija 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putnam, CT seselių vienuolyne sekmadieni, 

spalio 28 d. 11 vai. r. sąskrydžio šv. Mišias atnašaus ir pamokslą sakys 
vienuolyno kapelionas kun. Arvydas Žygas. 

Po pietų - rėmėjų posėdis ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio beati
fikacijos dvidešimtmečio paminėjimas. Bus rodomos skaidrės. 

Po paminėjimo - mirusiųjų prisiminimas: kapinių lankymas bei 
naujų paminklų šventinimas ir Mišparai vienuolyno koplyčioje už miru
siuosius 

Visi kviečiami. Apie dalyvavime prašome pranešti iki spalo 22 d. te
lefonu: 860-928-7955. 

Lietuvos vaikų globos būrelis ..Saulutė" žinomas savo gerais darbais. 
Nuotraukoje dalis šio būrelio nariu po rugpjūčio mėnesio susirinkimo D. 
ir I. Tijūnėliu namuose Nuotraukoje 1 eilėje iš kairės: Aldona JeŠman-
tienė. Meilutė Kusak. Ramunė Račkauskienė. Nijolė Kašubienė. 2 eilėje: 
Maryte čermūtė. Ema Žiobriene ir Milda Šatienė. 

Indrės Ti jūnel ienes ^ jo t r 

• 


