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Šiame . 
numeryje:
Apie Čikagos jaunųjų 
lietuvių krepšininkų 
viešnagę Lietuvoje;
JAV Rytinio pakraščio 
LB sporto turnyras; 
futbolo pirmenybių 
prognozės nepasitvirtino.

2 psl.

Dabartinei išeivijos 
kartai suteikta 
galimybė prisidėti prie 
tautos namų kūrybos, - 
sako vedamajame 
Regina Narušienė; 
rašytojas Vytautas 
Volertas siūlo receptą, 
kaip Lietuvą paversti 
atgaivos sodu.

3 psl.

„Bičiulystėje” Lietuvos 
bičiulis Vitas Underys 
pasakoja apie darbą su 
neįgaliais vaikais.

4 psl.

Laiškų ir nuomonių 
skyrelyje - pagalbos 
šauksmas iš Lietuvos.

5 psl.

„Seklyčioje” Čikagoje 
bus pristatoma nauja 
knyga - „Tautos fondas”; 
Brighton Parko lietuviai 
kviečia į Jonines.

6 psl.

Sportas
* Lietuvos kariškių ran

kinio rinktinė Kauno sporto 
halėje vykstančiose planetos 
pirmenybėse 30:22 nugalėjo 
pasaulio čempionę Sirijos ko
manda.

* Pirmąjį aukso medalį 
Lietuvos delegacijai tarp
tautinėse jaunimo žaidynėse 
Maskvoje iškovojo plaukikas 
Rimvydas Šalčius, 100 m pete
liške nuplaukęs per 55.65 sek.

* Pergalingai G grupės 
rungtynes tarptautinėse jau
nimo žaidynėse baigė Lietuvos 
merginų rankinio rinktinė, 
40:6 sutriuškinusi Moldovos 
komandą. Iškovojusios visas 4 
pergales Lietuvos merginos 
grupėje užėmė I vietą ir tęs 
kovą dėl 1-8 vietų.

Naujausios
žinios

* Kandidatai į savivaldy
bių tarybas neprivalės in
formuoti apie bendradarbia
vimą su užsienio specialiosio
mis tarnybomis.

* Lietuva nepakeis savo 
sprendimo dėl vizų Kara
liaučiaus srities gyventojams 
įvedimo, teigia premjeras.

* Seimas pratęsė eilinę 
pavasario sesįją.

* Kauno mero atstatydi
nimas neteisėtas, teigia teis
mas

* Seimas pritarė prezi
dento siūlymui leisti silp
nųjų alkoholinių gėrimų rek
lamą.

* Iš visų ministerijų pras
čiausia — Sveikatos apsau
gos, vertina visuomenė.

* Biržoje didžiausia buvo 
„Rokiškio sūrio” akcijų apy
varta.
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Užsieniečiai galės 
dalyvauti savivaldos

rinkimuose
Seimas ketvirtadienį pritarė 

Konstitucijos 119-ojo straips
nio pataisoms, pratęsiančioms 
savivaldybių tarybų kadenciją 
nuo 3 iki 4 metų ir sutei
kiančioms teisę nuolat Lietu
voje gyvenantiems užsienie
čiams dalyvauti savivaldybių 
rinkimuose.

Konstitucijos pataisa įsiga
lioja praėjus mėnesiui po jos 
priėmimo, tačiau pagal Kons
titucijos pataisą lydintįjį kons
titucinį įstatymą, kurį Seimas 
numato taip pat priimti ket
virtadienį, teisė užsienie
čiams dalyvauti savivaldybių 
tarybų rinkimuose bus suteik
ta tik nuo antrųjų ketverių 
metų kadencijos savivaldybių 
tarybų rinkimų. Tai reiškia, 
jog tai įvyks ne anksčiau kaip 
2006 metais. (BNS)

Slaptosioms 
tarnyboms uždrausta 
verbuoti dvasininkus

Atsižvelgdamas į preziden
to Valdo Adamkaus veto, 
Seimas ketvirtadienį pritarė 
valstybės vadovo pasiūlytai 
Operatyvinės veiklos įstatymo 
pataisai, kuria slaptosioms 
tarnyboms draudžiama ver
buoti dvasininkus.

V. Adamkus pasiūlė šį 
įstatymą papildyti nuostata, 
jog operatyvinės tarnybos ne
gali sudaryti susitarimų su aš
menimis, kurie privalo išlai
kyti išpažinties paslaptį. Pre
zidento patarėjo Audriaus 
Penkausko teigimu, tuo sie
kiama užtikrinti „visuomenės 
ir bažnyčios pasitikėjimą Lie
tuvos teisėsauga” bei „išpa
žinties paslapties garantijas”.

Iki šiol galiojusiame Opera
tyvinės veiklos įstatyme nebu
vo draudimo verbuoti dvasi
ninkus, tačiau diskusijos šiuo 
klausimu kilo tik priėmus 
naujos redakcijos įstatymą.

Sustabdyti šį įstatymą prašė 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
hierarchai bei daugiau kaip 70 
Seimo narių.

Naujos redakcijos Operaty
vinės veiklos įstatymas numa
to savanorišką visuomenės 
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Pasaulio naujienos
(Remianti* AFP, Reuters. AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų praneiimals)

JAV

Vašingtonas. Pernai rug
sėjo 11-ąją įvykdytų teroro iš
puolių išvakarėse Valstybinė 
saugumo agentūra (NSA), ku
ri klausosi ir analizuoja pa
saulio komunikacįjos kanalais 
perduodamą informaciją, pe
rėmė pranešimus, kuriuose 
sakoma: „rytoj — nulinė va
landa” ir „rungtynės praside
da rytoj". Šiuos arabų kalba 
perduotus pranešimus agen
tūra išvertė tik rugsėjo 12 d. 
Pranešimuose nenurodomas 
nei įvykio, kuriam buvo ren
giamasi, laikas, nei jo vieta 
arba pobūdis. JAV žvalgybos 
atstovas pareiškė, kad prane
šimai buvo tokie nekonkretūs, 
jog net išvertus juos tą pačią 
dieną, jie nebūtų sukėlę įtari
mo.

Vašingtonas. JAV slaptoji 
tarnyba trečiadienį trumpam 
evakavo Baltuosius rūmus, 
kai buvo gautas pranešimas, 
kad sostinės neskraidymo zo
ną pažeidė kažkoks orlaivis,

Birželio 7-9 dienomis Dainavos jaunimo stovykloje įvyko JAV LB Krašto valdybos surengta darbo konferencija, ku
rioje susitiko visų trijų emigracijos į JAV bangų atstovai. Susitikimu, kurio šūkis „Tikėkime savo ateitimi!”, buvo sie
kiama pritraukti naujų žmonių Lietuvių Bendruomenės veiklai, aiškinamasi, kas šiuo metu vyrauja lietuviškoje veik
loje, ko joje trūksta, kaip, pasinaudojant vieni kitų patirtimi, pagerinti darbą lietuvybės vardan visoje Amerikoje. 
Konferencijoje buvo išryškinti šeši svarbūs projektai, kurie turėtų būti JAV LB vadovų dėmesio centre.

Nuotr:. Dalis konferencijos dalyvių. Gražinos Kriaučiūnienės nuotr.

Referendumas dėl stojimo į 
NATO pakenks Lietuvos 

įvaizdžiui
Vilnius, birželio 20 d. (BNS) 

— Opozicinės Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
vadovas Vytautas Landsbergis 
ragina neaštrinti referendumo 
dėl stojimo į NATO klausimo, 
o vieną iš jo sumanytojų vadi
na KGB agentu.

Ketvirtadienį išplatintame 
pareiškime konservatorius pa
žymi, jog dar prieš Seimo rin
kimus dabartinė valdančioji 
Naujoji sąjunga (NS, socialli
beralai) bandė supriešinti iš
laidas gynybai ir švietimui. 
„Vėliau tą kiršinimą tęsė vie
nas ypač aršus ardytojas, bu
vęs KGB agentas, per Naująją 
sąjungą atėjęs į Seimą. Dabar 
jis inicijuoja referendumą dėl 
NATO”, pareiškė V. Landsber
gis. „Aš negaliu to paneigti”, 
sakė konservatorių vadovas, 
paklaustas, ar jis kalba apie 
Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininką 
Rolandą Pavilionį.

R. Pavilionis nėra NS parti
jos narys, bet priklauso jos 
frakcijai Seime.

Spaudos teigimu, R. Pavi
lionis nori surinkti Seimo

tačiau, atpažinus lėktuvą, 
žmonėms netrukus buvo leista 
grįžti. Įtarimą sukėlė privatus 
lengvasis lėktuvas „Cessna”, 
kuris veikiausiai atsitiktinai 
pažeidė keliolikos mylių ne
skraidymo zoną aplink Bal
tuosius rūmus ir priartėjo prie 
jų per 4 kilometrus. Skubiai 
pakilę JAV kariniai lėktuvai 
nulydėjo pažeidėją į Virginia 
valstijos miestą Richmond, 
esantį mc/.daug už 100 km 
nuo Vašingtono.

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush siūlo, 
kad Valstybinio saugumo de
partamentas saugumo sumeti
mais būtų įkurdintas už sosti
nės ribų.

Canaveral kyšulys, Flori
da. Trečiadienį į Žemę sugrįžo 
daugkartinis erdvėlaivis „En- 
deavour”, nusileidęs atsargi
nėje aikštelėje Edwards oro 
pajėgų bazėje Kalnomijoje. 
Dėl didelio debesuotumo ir ga
limų audrų NASA 3 dienas 
atidėliojo nusileidimą pagrin
dinėje aikštelėje Kennedy kos-

narių parašus po pasiūlymu 
surengti referendumą dėl sto
jimo į NATO. Anksčiau Seimo 
posėdyje jis yra viešai para
ginęs Seimą palaikyti tokį 
pasiūlymą.

V. Landsbergio teigimu, Lie
tuvos narystės NATO prieši
ninkai Lietuvoje ir artima
jame užsienyje „ketina dar 
sulošti paskutine korta — 
mūsų pačių gyventojų referen
dumu”. Toks referendumas, jo 
nuomone, pelnytų Lietuvai 
„išdavikų vardą” Latvijoje ir 
Estijoje bei pasiųstų „netikėtą 
signalą” prieš šių metų lap
kritį numatytą NATO viršū
nių susitikimą Prahoje.

Lietuva šiame susitikime ti
kisi gauti pakvietimą prisi
jungti prie NATO.

V. Landsbergis pasiūlymus 
surengti referendumą dėl sto
jimo į NATO sieja su Rusijos 
pasipriešinimu Lietuvos na
rystei sąjungoje. „Net ir lai
mėjus referendumą nedideliu 
procentu, visa tai galėtų rim
tai pakenkti NATO narys
tės perspektyvoms”, teigiama 
konservatoriaus pareiškime.

moso centre Floridoje. JAV as
tronautai Daniel Bursch ir 
Carl Walz pasiekė ilgiausio 
skrydžio rekordą JAV astro- 
nautikos istorijoje — kosmose 
praleido 196 dienas.

~~ EUROPA

Sevilia, Ispanija. Slaptoje 
Europos Sąjungos vidaus rei
kalų ministrų ataskaitoje sa
koma, kad Europai gresia di
delis islamo teroristų išpuolių 
pavojus, ketvirtadienį paskel
bė Ispanijos dienraštis „EI 
Pais”. Labiausiai tikėtini tero
ristų taikiniai Europoje yra 
JAV padaliniai. Didesnis pa
vojus taip pat gresia Europos 
valstybėms, glaudžiai bendra
darbiaujančioms su JAV kovo
je su terorizmu, kaip Britani
ja, bei ES valstybėms, kuriose 
buvo suimti islamo ekstremis
tų tinklų vadovai, kaip Pran
cūzija, Vokietija bei Ispanija.

Berlynas. Vokietijos prezi
dentas Johannes Rau ketvir
tadienį pasirašė įstatymą, kuT 
riuo Vokietija pirmą kartą 
nuo 8-tojo dešimtmečio atve
ria duris užsienio darbo jėgai. 
Pagal kanclerio Gerhard 
Schroeder vadovaujamos cent
ro kairiųjų vyriausybės supla-

JAV karo
akademijose — dar 
trys jaunuoliai iš

Lietuvos
Šiais metais du vaikinai ir 

viena mergina iš Lietuvos 
priimti į JAV karo akademijas 
4 metų studijoms. Lietuvos 
karo akademijos I kurso ka
riūnė vilnietė Ieva Bagdžiū- 
naitė priimta į Karinę Oro 
pajėgų akademiją, klaipėdietis 
Jevgenijus Vidiajevas — į Pa
krančių apsaugos akademiją, 
vilnietis Tadas Alasevičius — 
į Karinę jūrų pąjėgų akade
miją.

Amerikos kultūros centre 
penktadienį jiems buvo įteikti 
įstojimo į šias akademijas 
pažymėjimai. Renginyje daly
vavo JAV ambasadorius Lie
tuvoje John Tefft, JAV gyny
bos atašė Lietuvai pulki
ninkas leitenantas Albert Zac- 
cor, JAV ambasados Gynybi
nio bendradarbiavimo sky
riaus viršininkė mąjorė Paige 
Thomer, krašto apsaugos vice
ministras Jonas Gečas, ka
riuomenės vadas generolas 
majoras Jonas Kronkaitis, kiti 
ministerijos bei kariuomenės 
atstovai.
Šių metų studijų į JAV karo 
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nuotą reformą, valstybė keti
na įsileisti nedidelį skaičių už
sieniečių, turinčių jai reikalin
gų profesinių įgūdžių. Tačiau 
konservatoriai teigia, kad 
daugiau negu 4 mln. bedarbių 
turinčiai Vokietijai nebereikia 
naujos darbo jėgos iš užsienio. 
Tuo tarpu verslo įmonės tei
gia, kad kvalifikuoti darbuoto
jai iš užsienio joms labai rei
kalingi.

Madridas. Ketvirtadienį Is
panijoje dėl visuotinio streiko 
nedirba parduotuvės, atšaukti 
lėktuvų skrydžiai, nutrauktas 
traukinių ir autobusų eismas, 
vyksta piketuotojų ir polici
ninkų susirėmimai. 24 vai. už
truksiančiame streike turėtų 
dalyvauti trečdalis visų darbi
ninkų, kurie protestuoja prieš 
premjero Jose Maria Aznar 
darbo reformas.

Podgorica. Juodkalnijos 
parlamentas panaikino mir
ties bausmę ir pirmą kartą į 
baudžiamąjį kodeksą įtraukė 
kompiuterinio piratavimo ir 
sutuoktinių lytinio išnaudoji
mo nusikaltimus.

Londonas. Auganti politinė 
įtampa ir nerimas dėl tolesnio 
JAV akcijų rinkos smukimo 
leido euro kursui ketvirtadienį

Alt
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Europos Sąjungos 
ambasadoriams pristatyta 

Lietuvos pažanga
Vilnius, birželio 20 d. (BNS) 

— Lietuvoje reziduojantiems 
ES valstybių narių ambasa
doriams ketvirtadienį buvo 
pristatytas penktasis Metinis 
Lietuvos pažangos rengiantis 
narystei ES pranešimas. Jame 
apžvelgiami politiniai, eko
nominiai pasiekimai, gebėji
mas perkelti bei įgyvendinti 
ES teisę per metus laiko nuo 
praėjusių metų liepos.

„Praėjusiais ir šiais metais 
Lietuvos pasiektas progresas 
mums leidžia tikėtis, kad šis 
pažangos pranešimas bus pas
kutinis, kad EK įvertins Lie
tuvos pažangą ir pateiks reko
mendaciją, jog šalis pasiren
gusi 2004-aisiais tapti ES na
re”, ambasadoriams sakė vy
riausias derybininkas su ES 
Petras Auštrevičius.

Pranešime teigiama, kad iki 
šių metų vidurio Lietuva pa
siekė pažangos ekonominėje 
srityje — augo BVP (Bendra
sis vidaus produktas), persie- 
jant litą prie euro, buvo iš
laikytas ekonominis pastovu
mas, baigtas valstybinių ban
kų privatizavimas, buvo tęsia
ma energetikos ūkio pertvar
ka, aiškesnės tapo bankroto 
procedūros, padidėjo investici
jos.

Europos bankas skyrė 130 mln. 
eurų Ignalinos AE projektams

Vilnius, birželio 20 d. (BNS) 
— Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas (ERPB), ad
ministruojantis Ignalinos ato
minės elektrinės naudojimo 
nutraukimo fondą, skyrė 130 
mln. eurų (448.9 mln. litų) 
trim jėgainės projektams.

Projektų finansavimo su
tartį iš valstybių rėmėjų fondo 
trečiadienį Londone pasirašė 
Ignalinos AE generalinis di
rektorius Viktoras Ševaldinas 
ir ERPB atstovas Vince No
vak.

Ūkio ministerijos sekreto
rius Artūras Dainius sakė, 
kad ERPB finansuos naujos 
katilinės, panaudoto bran
duolinio kuro saugyklos sta
tybą ir techninio archyvo mo
dernizavimą. Du projektai

pirmą kartą per 2 metus pa
kilti aukščiau psichologiškai 
svarbaus 0.96 dolerio lygio.

Ryga. Latvijos prezidentė 
Vaira Vykė-Freiberga pareiš
kė ketinanti kandidatuoti per 
kitus valstybės vadovo rinki
mus, kurie įvyks 2003 metais.

AFGANISTANAS
Kabulas. Jungtinės Valsti

jos, atvirai siekdamos daryti 
įtaką Afganistanui per Loya 
Jirga (genčių bei religinių va
dų sueiga — red.), galėjo sukelti 
pavojų savo pagrindiniam są
jungininkui Hamid Karzai bei 
sutikimui ilgam laikui priimti 
tūkstančius amerikiečių karių 
Afganistano žemėje, Vašingto
no įtaką puikiai demonstravo 
JAV pasiuntinio Zalmay Kha- 
lilzad, kuris atliko reikšmingą 
vaidmenį pastarųjų dienų įvy
kiuose, įsikišimas. Buvęs ka
ralius Mohammad Zahir Shah 
dėl Z. Khalilzad spaudimo bu
vo priverstas atsisakyti visų 
ambicijų tapti valstybės vado
vu, nes JAV pasiuntinys sie
kė, kad šis postas atitektų 
JAV remiamam H. Karzai.

Kabulas. Turkija ketvirta
dienį oficialiai perėmė iš Di-

Pemai, vertindama Lietuvos 
pažangą, EK pripažino, kad 
Lietuva yra veikiančios rinkos 
ekonomikos valstybė ir pabrė
žė, kad jei valstybė įgyvendins 
struktūrinių reformų progra
mą, artimiausiu metu ji tu
rėtų sugebėti įveikti konku
rencinį spaudimą Europos Są
jungoje.

Pasak P. AuštreviČiaus, Lie
tuva pasiekė ženklios pažan
gos su ES derindama teisės 
aktus. Seime buvo priimti net 
58 integraciniai įstatymai. 
Manoma, kad iki metų pabai
gos Nukelta į 6 psl.

Petras Auštrevičius

turės būti įgyvendinti iki 2004 
metų pabaigos, o branduolinio 
kuro saugyklos statyba — ats
kirais tarpsniais.

Tai jau antroji sutartis, pa
gal kurią ERPB skiria finan
savimą iš minėto fondo — per
nai gruodį daugiau nei 10 
mln. eurų (34.5 mln. litų) skir
ta projektų valdymo grupės fi
nansavimui.

Valstybės-rėmėjos bei Euro
pos Komisija (EK) saugiam Ig
nalinos AE uždarymui jau 
skyrė apie 203 mln. eurų (700 
mln. litų).

Pirmąjį Ignalinos jėgainės 
reaktorių Lietuva įsipareigojo 
uždaryti iki 2005 metų, o 
antrąjį — 2009-aisiais, Euro
pos Sąjungai skiriant atitin
kamą finansavimą.

džiosios Britanijos vadovavi
mą Afgapistane dislokuotoms 
Tarptautinėms saugumo pa
galbos pajėgoms. Turkija suti
ko vadovauti šioms pajėgoms 
po ilgų derybų su JAV ir Bri
tanija, kurių metu prašė pa
aiškinimų pajėgų sudėties, fi
nansavimo bei logistikos klau
simais.

ARTIMIEJI RYTAI
Betliejus, Vakarų Kran

tas. Izraelio pėstininkų dalys, 
remiamos šarvuočių ir sraig
tasparnių, anksti ketvirtadie
nį įžengė į palestiniečių kont
roliuojamą Betliejų. Dar anks
čiau Izraelio kariuomenė įžen
gė į Vakarų Kranto miesto Ra- 
malos prieigas.

Gaza. Dvi radikalios pales
tiniečių kovotojų grupuotės 
„Hamas” ir „Islam Jihad” ket
virtadienį atmetė palestinie
čių vado Yasser Arafat reika
lavimą nutraukti savižudiš
kus išpuolius prieš civilius iz
raeliečius bei pareiškė, jog 
šios atakos bus rengiamos, kol 
Izraelis žudys taikius palesti
niečius. Savo ruožtu Izraelio 
pajėgos tvirtina, jog jų taiki
niai yra tik palestiniečių kovo
tojai, o ne civiliai žmonės.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

APIE ČIKAGOS JAUNUOSIUS LIETUVIŲ 
KREPŠININKUS LIETUVOJE

Jau gavome pirmąsias ži
nias apie praėjusį pirmadienį 
iš Čikagos išvykusius jaunuo
sius Akademinio sporto klubo 
„Lituanicos” krepšininkus bei 
jų gausius palydovus. Visi 
sėkmingai nuvyko į Lietuvą ir 
tuoj pat pradėjo rungtyniauti, 
kaip kad buvo iš anksto nu
matyta.

Kadangi žaidžia trys čika
giečių ekipos, tai rungtynių 
yra gana daug ir laimėjimus 
ar pralaimėjimus suskaičiuoti 
būtų labai sunku. Tačiau jau
nieji čikagiečiai nemažai sten
giasi ir nelabai nori pasiduoti 
tenykščiams bendraamžiams, 
nors, žinoma, jų pastangos ne

visada atneša laukiamas pa
sekmes.

Konkrečius rezultatus mū
siškių vadovai žadėjo pranešti 
vėliau. Tada galėsime jais pa
sidalinti. O šiuo metu reikia 
išskirtinai paminėti čikagiečių 
žaidėjų bei palydovų vizitą 
Prezidentūroje praėjusį ket
virtadienį ir susitikimą su pa
čiu Lietuvos prezidentu — 
Valdu Adamkumi. Šiam vyrui 
Čikagos atstovų atsilankymas 
buvo ypač malonus, nes jam 
yra tekę būti vienu iš Aka
deminio sporto klubo „Litua
nicos” steigėjų prieš truputį 
daugiau negu pusšimtį metų.

K

ŠALFAS s-os 2002 metų jaunučių krepšinio pirmenybių, Detroite vykusių š.m. gegužės 4-5 d., berniukų B 
baigmėje pirmą vietą laimėjusi Čikagos „Lituanica” (baltais marškinėliais) ir antroje vietoje likusi Toronto 
„Aušra” (tamsiais marškinėliais) komandos. Nuotr. P. Jankaus

RYTINIO PAKRAŠČIO LB SPORTO TURNYRAS

ŠALFASS-gos DALYVIAI LTO

Kaip jau žinoma, III Lietu
vos Tautinė olimpiada (LTO) 
įvyks š.m. birželio 27-30 d. 
Lietuvoje. Varžybinė progra
ma apima 25 sporto šakas. 
Dauguma varžybų vyks Šiau
liuose, kur bus ir atidarymas 
bei uždarymas. Kitose vie
tovėse vyks: plaukimas, van
densvydis ir šaudymas — Vil
niuje, irklavimas — Trakuose 
ir buriavimas — Kaune.

Paskiausiomis žiniomis, iš 
Š. Amerikos dalyvauti LTO 
užsiregistravo dalyvauti 4 
sportininkai:

Antanas Šimkevičius (Ha- 
milton LMŽK „Giedraitis”) 
skrendančių taikinių šaudy
me, Jonas Šostakas (Detroito 
LSK „Kovas”) skrendančių tai
kinių ir kulkiniame šaudyme, 
Emilija Mekešaitė (Clevelando 
LSK „Žaibas”) — plaukime ir 
Melisa Mekešaitė (Cleveland 
LSK „Žaibas”) — plaukime.

A. Šimkevičius ir J. Šosta
kas yra pasižymėję mūsų šau
liai, daugkartiniai ŠALFASS- 
gos, Baltiečių sporto federaci
jos bei Pasaulio Lietuvių Spor
to žaidynių nugalėtojai ar me- 
dalistai.

Emilija Mekešaitė, 14 metų, 
pasižymėjusi Gilmour Acade
my ir Lake Erie Silver Dol- 
phins klubo plaukikė, atsieku
si eilę rekordų ne tik mokyk
linėse, bet ir lietuvių bei bal
tiečių varžybose.

Melisa Mekešaitė, 17 metų, 
Emilijos sesuo, šiais metais 
užbaigė Hawken High School, 
kur buvo 4 metus plaukimo 
komandos narė, kartu daly
vaudama ir Lake Erie Silver 
Dolphins klubo komandoje.

Yra galimybė, kad atsiras 
dar daugiau dalyvių, tačiau 
šiuo laiku yra žinomi tik šie.

amb.

NEPASITVIRTINO FUTBOLO PIRMENY BIŲ 
PROGNOZĖS

Dar šiek tiek apie pasaulio 
futbolo pirmenybes ir jų lai
mėtojų prognozes. Kas iškovos 
meistro vardą ir taps čem
pionu? Reikia iš anksto pasa
kyti, jog dauguma prognozuo
tojų iki šiol jau gerokai sukly
do.

Pavyzdžiui, Anglijos „buk- 
meikerių” kontora „William 
Hills” daugiausia galimybių 
šiame pasaulio čempionate da
vė pasaulio ir Europos čem
pionei Prancūzijai — jos gali
mybės buvo nurodytos 3-1. Į 
ketvertuką prieš pat pirme
nybes dar įėjo Argentina (9-2),

Italija (5-1), Brazilija (11-2). 
Kaip žinome, iŠ jų Prancūzija 
ir Argentina nepateko net į 
antrąjį ratą.

„Reuters” agentūros apklau
soje absoliuti sporto žurnalis
tų dauguma pareiškė, kad pa
saulio čempionate tikisi Ar
gentinos arba Prancūzijos fut
bolininkų pergalės. Ir, kaip 
matome, jie visi žiauriai apsi
riko; nes šių valstybių futboli
ninkai jau tikrai nelaimės. 
Todėl mes laimėtojo progno
zuoti nedrįstame, nors tikime, 
kad juo gali tapti brazilai arba 
ispanai. g. Š.

Birželio 1-2 dienomis Fila
delfijoje, PA, vyko Rytinio 
pakraščio Lietuvių Bendruo
menės turnyras, kurį organi
zavo Filadelfijos sporto klubas 
„Aras” ir JAV Lietuvių Bend
ruomenė.

Į turnyrą suvažiavo lietuviai 
iš Bostono, Connecticut, New 
Jersey, New Yorko, Vašingto
no. Džiugu buvo matyti gausią 
sportininkų šeimą iš Filadelfi
jos. Sportininkai varžėsi dvie
jose rungtyse — prie teniso 
stalų ir krepšinio aikštelėje.

Prieš prasidedant varžy
boms, buvo pagerbtas ilgai ir 
energingai sporto srityje dir
bantis Pranas Gvildys. Šia 
proga ambasadorius Vygau
das Ušackas perskaitė dek
retą iš Lietuvos, kur praneša
ma, kad Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus įteiks Gedi
mino ordino medalį Pranui 
Gvildžiui už jo nuopelnus 
sportui išeivijoje. Medalis bus 
įteiktas liepos 6 dieną vals
tybės šventės minėjime. Taip 
pat sporto veteraną pagerbė ir 
Filadelfijos Lietuvių Bendruo
menė, jos valdybos pirminin
kas Vytautas Bagdonavičius 
įteikė atminimo dovanėlę.

Po pagerbimo prasidėjo 
įtemptos kovos net trijose 
krepšinio aikštelėse. Džiugu 
buvo matyti gausias krepšinio 
komandas, buvo užsiregistra
vusios net 26, o į varžybas da
lyvauti atvyko 24 komandos. 
Daug dėmesio susilaukė patys 
mažieji Filadelfijos krepšinin
kai. Stebėdami jų žaidimą, 
visi džiaugėsi — auga puiki 
krepšininkų pamaina. Vyrų 
komandos buvo suskirstytos į 
grupes: A, B, senjorų, jaunių 
A, jaunių D.

Aštriausios kovos vyko vyrų 
B grupėje, nes dalyvavo dau-

giausia komandų: „Aras” (Fi
ladelfija), „Liepsna” (New Jer
sey), Connecticut, New Yorko 
LAK, Vašingtono, Lakewood 
„Statyba”. Vašingtono koman
doje žaidė ambasadorius V. 
Ušackas, Tarptautinio valiu
tos fondo direktoriaus pata
rėjas Stasys Kropas.

Tik sekmadienį paaiškėjo 
šios grupės nugalėtojai. Pirmą 
vietą iškovojo New Yorko ko
manda, išplėšusi pergalę prieš 
Vašingtono komandą, kuri li
ko antra, trečią vietą užėmė 
Connecticut krepšininkai.

Jaunių A grupėje rungėsi 
Filadelfijos „Aras” ir New Yor
ko krepšininkai. Laimėjo Fila
delfijos „Aras”.

Įdomios varžybos vyko sen
jorų grupėje, dalyvavo tik 2 
komandos — Filadelfijos ir 
Connecticut, tad šios koman
dos žaidė du kartus, abu 
laimėjo Connecticut senjorai.

Krepšinio varžybos vyko vie
noje iš mokyklų, net trijose 
aikštelėse, tad jokių nepato
gumų nebuvo, galėjai pasi
rinkti, kokias varžybas nori 
stebėti. Varžybas stebėjo ir 
nemažas būrys sirgalių, atvy
kusių su savo komandomis.

Stalo teniso varžybos vyko 
Lietuvių namuose, vienoje iš 
salių, dalyvavo Filadelfijos, 
New Yorko, Connecticut spor
tininkai. Moterų grupėje pir
mą vietą iškovojo Sigita Šim
kuvienė (CT), antrą — Sonata

Petravičiūtė (NY), trečią — 
Joana Gaizelytė (PA). Vyrų 
grupėje nenugalimas buvo 
Petras Sevelkovas, antras — 
Ramūnas Gauba, trečias — 
konsulas Rimantas Morkvė- 
nas. Vyrų dvejeto rungtyje 
stipresni buvo R. Gauba ir R. 
Morkvėnas, kurie įveikė P. Se- 
velkovą ir D. Didžbalį.

Šeštadienį po varžybų 5 vai. 
v. buvo laikomos šv. Mišios 
Šv. Andriejaus bažnyčioje. O 
7 vai. v. organizatoriai visus 
sukvietė į Lietuvių namus. 
Filadelfyos šeimininkės vaiši
no susirinkusius koldūnais, 
saldumynais. Vytas Karalius, 
pats vyriausias tų namų va
das, pilstė alų. Nors ir pavar
gę po varžybų, visi sukosi, šėlo 
šokių aikštelėje. Dainius Didž- 
balis su savo padėjėjais links
mino susirinkusius iki vėlu
mos.

Sekmadienį vyko paskuti
niai varžybų susitikimai. Visi 
nugalėtojai buvo apdovanoti 
atminimo medaliais.

Sporto turnyro organizato
riams R. Gedeikai, Pranui 
Gvildžiui, sporto klubo „Aras” 
pirmininkei Kristinai Voler- 
tienei, Filadelfijos bendruo
menės pirmininkui Vytautui 
Bagdonavičiui ir gausiam bū
riui jiems talkinusių dėkoja
me už gerą turnyro organiza
vimą, už nuoširdų priėmimą.

Sigita Šimkuvienė

ČIKAGA IK APYLINKĖS: 
už lietuviško pasaulio ribų
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EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6018 W. Archer Amb. 9b. 5 kfi 

Chlcaao, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFCHOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
—'DR. L. PETREIKIS

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

sumokėti 72 m. amžiaus Flori
dos gyventojui 12.5 mln. dol., 
kadangi kelio operacijos metu 
dėl netiksliai įleistų vaistų 
viena jo koja buvo paraly
žiuota. Dr. James York, jau iš
ėjęs pensijon, buvo labai akty
vus, dalyvaudavo maratono 
bėgimuose, mėgdavo sportuo
ti. 1998 m. vasario mėnesį iš 
Floridos atvyko į Čikagą, kur 
minėtoje ligoninėje jam turėjo 
būti atlikta kelio operacija. Už 
klaidą dabar ligoninė turės 
brangiai užmokėti.

Ir iš kitų JAV jų

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 8t, Oak. Lawn, IL 

Tat. 706422-8260

”nMiARlūsl<ATiūūš7M?D7~
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Sulte A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330;

lietuviškai 815-744-8230 
wwwaento(fcxaurgBryandbreas0iaeatvcam

SEKMADIENĮ — SU 
„LEGOVIA”

Šį sekmadienį, birželio 23 d., 
3 vai. p.p. bus žaidžiamas 
atidėtas susitikimas su lenkų 
„Legovia”. „Legovia”, kuri 
anksčiau buvo paskutinėje 
vietoje, šiuo metu turi naujų, 
pajėgių žaidėjų ir laimi prieš 
stiprias „major” divizijos vie
nuolikes. Taigi su ja mūsiš
kiams reikės gerai pakovoti, 
norint išplėšti taip pageidau
jamus 3 taškus.

E. Š.

„LITUANICOS”
RUNGTYNĖS NEĮVYKO

Neatvykus teisėjams, praė
jusį sekmadienį Lemonte nu
matytas pirmenybinis susiti
kimas tarp „Lituanicos” ir 
„Green-White” komandų nebu

vo žaidžiamas.
Buvo surengtos tik draugiš

kos rungtynės, kurias 1-0 re
zultatu laimėjo lietuviai.

Kodėl nepasirodė teisėjai, 
iki šiol nepranešta. Beje, jiems 
reikia sumokėti sezono pra
džioje kartu su mokesčiu lygos 
vadovybei (už vienas rung
tynes teisėjams mokama 300 
dol.). Kada šios rungtynės gali 
būti sužaistos, irgi dar neži
noma.

* Malaysia sostinėje vyks
tančioje Valstybinių olimpi
nių komitetų asociacijos (AN- 
OC) generalinėje asamblėjoje 
ANOC prezidentas meksikie
tis Mario Vasųuez Ranja 
aukščiausiąjį šios organizaci
jos apdovanojimą — ANOC or
diną — įteikė Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto (LT
OK) prezidentui Artūrui Povi-

SLIDININKŲ DĖMESIUI

2003 metų Š. Amerikos Lie
tuvių kalnų (Alpinistinio) sli
dinėjimo pirmenybės numato
mos 2003 m. kovo 26 d., ant
radienį, Park City, Utah. Jei 
reiks 2 dienų, tai būtų kovo 24 
ir 25 d. Varžybos vyktų Ame
rikos Lietuvių gydytojų drau
gijos metinės slidinėjimo išky
los prieglobstyje. Pradiniai ry
šiai:

Vytenis Čiurlionis, ŠALFASS 
Slidinėjimo komiteto vicepirm. 
ir JAV lietuvių slidinėtojų 
koordinatorius, tel. 216-481- 
1525, E-mail:

vciurlionis@msn.com
Rimas Kuliavas, tel. 416- 

766-2996, E-mail:
rimas@kuliavas.com
Dr. Jonas Prunskis, mobile 

tel. 630-726-3337; E-mail: 
jvp@illinoispain.com

ŠALFASS centro valdyba

liūnui. Padėkos raštas už 
olimpinių idėjų populiarinimą 
bei skleidimą įteiktas ir Lietu
vos tautiniam olimpiniam ko
mitetui.

APRAŠĖ VILNIŲ
Praėjusio sekmadienio (06.- 

17 d.) „Chicago Tribūne” dien
raščio, „Travel” skyriuje iš
spausdintas kone per du pus
lapius, straipsnis apie Vilnių 
(Thomas Swick. „Into the 
heart of Vilnius”. Straipsnis 
iliustruotas Vilniaus panora
mos nuotrauka ir nedideliu 
žemėlapiu. Pateikta informa
cija apie įvairias miesto įdo
mybes, viešbučius, žymesnes 
lankytinas vietas ir pan. Dėl 
išsamesnių informacijų pata
riama kreiptis į Lietuvos am
basadą Vašingtone.

Lietuvos sostinė pristatyta 
iš užsienio perspektyvos: 
ne per daug palankiai, bet ir 
ne per daug neigiamai. „Vil
nius visgi sudaro kone pasakų 
miesto vaizdą”, vienoje vietoje 
rašo autorius, bet jis atranda 
ir nelabai girtinų aspektų. 
Kalbėdamas su vilniečiais, iš
girsta apie lietuvių savižu
dybes, alkoholizmą ir kitas 
visuomenines negalias. Atro
do, kad vietiniai gyventojai 
dar vis neišmokę užsienie-

čiams parodyti savo miestą 
pačioje geriausioje šviesoje 
(blogybes jie ilgainiui, ypač il
giau pabuvę, patys pamatys). 
Juk teigiamas įvaizdis privi
lios daugiau turistų ir dėl to 
visiems bus daugiau naudos.

SALDAINIAI DAROSI 
NEBESALDŪS

Archibald Candy Corp., ku
riai priklauso Fannie May ir 
Fanny Farmer saldainių par
duotuvės, šį trečiadienį pasis
kelbė bankrutuojanti. Bus 
stengiamasi susitarti su sko
lintojais, kuriems skola suda
ro per 170 milijonų dolerių. 
Fannie May ir Fanny Farmer 
saldainių parduotuvės samdo 
per 6,000 darbininkų; 106 iš 
279 paduotuvių yra Čikagoje 
ir apylinkėse. Tvirtinama, 
kad apie trečdalis darbininkų 
neteks darbo.

OPERACIJA LIGONINEI
BRANGIAI KAINAVO

Cook apskrities prisieku
siųjų teismas priteisė Rush- 
Presbiterian-St. Luke ligoninę

ŽEMĖ DREBA IR 
INDIANOJE

Birželio 18 d. popietę viduti
nio (5 pagal Richter lentelę) 
stiprumo žemės drebėjimas iš
gąsdino pietinės Indianos gy
ventojus. Drebėjimas buvo 
jaučiamas Tennessee ir Illi
nois valstijoje. Didelių nuosto
lių ar sužeidimų nebuvo, visgi 
aukštesnių pastatų gyventojai 
ir įstaigų darbuotojai išsipylė į 
gatves, bijodami dar didesnio 
supurtymo. Žemės drebėjimo 
centras buvo apie 10 mylių 
nuo Evansville, IN, miesto, 
netoli Darmstadt miestelio.

GYVAČIŲ GAUDYNĖS
Taylor, Texas, • vietovėje, 

esančioje apie 40 mylių į šiau
rės rytus nuo Austin miesto, 
kasdienybė slenka ramiai, 
nuobodžiai. Išskyrus kovo pra
džioje, kai į Taylor suvažiuoja 
šimtai, gal net tūkstančiai 
žmonių iš arti ir toli. Juos su
traukia ypatinga pramoga: 
barškuolių gyvačių gaudymo 
ir kišimo į maišus rungtynės. 
Tai tarytum savotiška „olim
piada”, nore gyvulių globos 
įstaigos dėl to reiškia griežtą 
protestą.

Miestelio savivaldybė kas
met šiam „festivaliui” nuper
ka apie 2,000 barškuolių

gyvačių, kurios suverčiamos į 
plastmasinę užtvarą vieti
niame parke, o „drąsuoliai” 
(daugiausia vyrai), stebint mi
niai smalsuolių, stengiasi pli
komis rankomis sugauti kiek 
galima daugiau šių nuodingų 
gyvačių ir sukišti į pakulinius 
maišus. Sugavęs daugiausia 
— laimi. „Festivalio” lankyto
jai gali nusipirkti įvairių suve
nyrų, pasivaišinti gyvatiena ir 
net pamėginti savo laimę gy
vačių gaudynėse.

GAISRĄ SUKĖLĖ
SUPYKUSI MOTERIS

Colorado valstijoje, ne per 
toliausiai nuo Denver miesto, 
jau kuris laikas siaučia gais
rai, sunaikinę daugiau kaip 
110,000 akrų miško, daug gy
venamųjų namų ir kitų pa
statų. Jau žinoma, kad gaisrą 
sukėlė viena Colorado valsti
jos miškų apsaugos departa
mento darbuotoja, 38 m. am
žiaus Terry Barton, kuri bir
želio 8 d. norėjusi miško aikš
telėje sudeginti savo buvusio 
vyro laišką. Netikėtai ūžte
lėjęs vėjas ugnį paskleidė. Ji 
mėginusi užgesinti, bet jau 
buvo per vėlu. Ilgą laiką mote
ris gynėsi, kad gaisras ne jos 
kaltė, bet pagaliau prisipa
žino. Ji buvo taip supykusi 
ant savo buvusio vyro, kad 
būtinai norėjo laišką sudegin
ti...

GABUS BERNIUKAS

Pratyush Buddiga, trylik- 
metis septintokas iš Colorado 
valstijos valdiškos vidurinės 
mokyklos, laimėjo tikslaus 
raidžiavimo konkursą („Spel- 
ling Bee”), kasmet ruošiamą 
valstybiniu mastu — šįmet 
jau 75 kartą. Jo laimėjimas: 
12,000 dolerių ir trofėja. Ta
čiau galbūt svarbiausia, kad 
laimėtojo tėvai yra imigrantai 
iš Induos, jis pats gimęs Nau
jojoje Zelandijoje ir tik 1995 
m. atvyko į JAV.
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LIETUVA — ATGAIVOS 
SODAS

VYTAUTAS VOLERTAS

Naujas atradimas
Fantazija, kurią galėtume 

suprasti kaip sveikos vaiz
duotės ir nerūpestingų svai
čiojimų mišinį, retkarčiais at
lieka naudingą vaidmenį. Ži
nomąjį ir niekų pripina.

Šįkart paleiskime šį aitvarą, 
fantaziją, Lietuvoje. Ne da
bartinį premjerą jai nurody
kime. (Jis ir be fantazijos, vien 
savo smarkumu, moka meluo
ti, nustebindamas net faky
rus). Ne prezidentinius kandi
datus įpiršime. Fantazuokime 
apie pačią Lietuvą — kokia ji 
galėtų būti Europos erdvėje, 
nusimetusi varguolės rūbą, 
bet nepakeitusi savo veido. 
Apie sėkminguosius yra sako
ma, kad jie nei praeities, nei 
dabarties nežino, nes jų akys 
yra perrištos ateity. Tad gal 
ir mes ateitin įsikabinkime, 
tarsi nejausdami šiandienos 
rūpesčių.

Kai Europoje tiek daug įvai
raus triukšmo, koks mažas ir 
kuklus kraštas įstengtų tą 
triukšmą prašaukti? Kultūra, 
chaltūra, moralė, pasileidi
mas, net gamtos panoramos 
pramoginiai krykštavimai 
pritvindino ausis, užpila akis. 
Sis nuolatinis bildesys, galima 
suprasti, paskatina ne vieną

ŽVILGSNIS! DEMOKRATIJĄ 
LIETUVOJE

ANTANAS KUČYS

Apie partijas pas mus vi
saip kalbama: ir gerai, ir blo
gai. Mat dar visur nesuran
dama jęms valstybiniame gy- 

J'SZefthne tinkama vieta, teisin
giau pasakius — tinkama 
reikšmė. Jau įprasta, kad tie, 
kurie prieš partijas nusistatę, 
kas tik bloga valstybėje, vis 
kaltina partijas. Tokie papras
tai priklauso „stiprios rankos” 
valdymo šalininkams. Jie ilgi
si diktatūros ar vienos partijos 
valdymo. Idealios valstybės 
valdymo sistemos gal ir nėra. 
Tačiau, kaip vienas išminčius 
yra pasakęs: demokratija yra 
bloga, bet kuri valdymo sis
tema yra už ją geresnė? Tai 
turbūt tiesa. Ir mes, lietuviai, 
kurie esame buvę prie visokių 
valdžių ir visko patyrę, turbūt 
prisipažinsime, kad demok
ratijoje žmogus yra labiau 
gerbiamas, jis turi savo teises 
ir valstybė jas gina, jis balsuo
ja ir pasirenka kandidatą, ku
riuo gali daugiau pasitikėti. 
Atsisukime dabar mintyse į 
Lietuvą. Ten yra daug partijų 
ir įvairiais vardais pasivadi
nusių politinių organizacijų.

Vienos iš jų įeina į Seimą, 
kitos — užjos ribų, bet ir vie

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO 
SOVIETINĖJE LIETUVOJE

JONAS INDRIŪNAS
Veik ros skonį. Nenorėjau imti, nes

visi buvo savųjų apdovanoti 
visokiomis dovanomis, kai ku
rie ir gana brangiomis, už ku
rias galėjo būti smarkiai ap- 
rauituoti, jei muitininkai būtų 
rimčiau į visa kreipę dėmesį. 
Kiti ir patys spėjo per tą laiką 
prisipirkti visokių brangak
meniais dabintų auksinių žie
dų, gintarinių išdirbinių ir vis 
prisiminimui į namus parsi
vežti, dėl ko tokius muitinė ir 
baugino.

Nesakau, kad ir aš buvau 
skirtingas. Apdovanojo gerai 
ir mane artimieji, kad iš savo 
kišenės leisti dėl suvenyrų 
mažai bereikėjo. Be visokių 
gintarinių papuošalų ir audi
nių, dar įpiršo parvežti namų 
gamybos rūkytos dešros arti
muosius pavaišinti, kurie, jų 
manymu, jau seniai buvo pa
miršę lietuviškos rūkytos deš-

ir ne kartą europietį žvalgy
tis ramybės. O kur ji tūno?

Ar tokios ramybės versmės 
europiečiai negalėtų užtikti 
Lietuvoje? Jiems tai būtų ma
loni staigmena, nelaukta nau
jiena, smalsumą masinanti 
trauka. Tad papuoškime Lie
tuvą gražiu ir įdomiu atgaivos 
sodu Europoje, kuriame civili
zacijos tvaikas virstų kultūros 
lobiu. Atrodo, kad tokio ramy
bės kampo, kuriame galėtų 
trumpam laikui pasislėpti 
kasdieninės gyvenimo skubos 
ir rūpesčių gainiojami žmo
giukai, pasigendama ne tik 
Europoje, bet ir kitur pasau
lyje. Lietuva taptų naujausiu 
atradimu, dar niekur nepaten
tuotu, bet žadančiu dėmesį ir 
pelną.

Gyvybės kalba

Iš tikrųjų Lietuva jau yra 
ramybės sodas. Tiesa, jame 
dar želia dilgėlės, maišosi 
skruzdėlynai. Tai žemėn besi
rausiančios sodybėlės, usnių 
ir dagių bekraštės marios bei 
kitos nesunkiai išgydomos iš
viršinės žaizdelės. Žvilgtelki- 
me nuo aukštumų į Nemuną 
ties Nemunaičiu, Alytum, 
Birštonu, Veliuona. Lyg Alpių 
tarpukalnio upė, tačiau ne uo-

nos, ir kitos atstovauja tam 
tikrai Lietuvos piliečių daliai 
— balsuojant ar įtakojant.

Parlamentinio valdymo kri
tikai nuolat priekaištauja, kad 
Lietuvoje per daug partijų ir 
visokių kitų politinių organi
zacijų, bet, jei atsiranda tam 
tikrų pažiūrų piliečių, kurių 
nepatenkina esamos partijos, 
ar galima jiems uždrausti 
steigti naują organizaciją? Tai 
būtų priešinga konstitucįjai. 
Būtų priešinga ir laisvojo pa
saulio tarptautinėms organi
zacijoms, į kurių tarpą Lietu
va siekia įeiti ar jau yra įė
jusi. Taip, kad panašius ne
demokratinio pobūdžio aima
navimus jau turėtume užbaig
ti. O, be to, kas yra blogo dėl 
partijų pertekliaus? Juk per 
rinkimus partijos, nesurinku
sios 4 proc. rinkėjų balsų, ne
patenka į Seimą, nors toks di
džiąsias partijas tenkinantis 
barjeras ir neatitinka demok
ratijos principų, kad kiekvie
nas pilietis tiesiogiai ir netie
siogiai dalyvautų valstybės 
valdyme. Rašant apie partijas, 
reikia pripažinti, kad ir jos ne 
visada vertos glostymo. Jos ir 
dabar po 12 metų laisvoje

nujautimas sakė, kad galiu 
neparsivežti iki namų, nes jei 
ne ši muitinė, tai kita — na
muose, gali tą „brangų turtą” 
į sąšlavų dėžę patalpinti. Bet 
jų perkalbėti nepavyko: aš sa
kiau, savo, o jie savo: „par
siveš!, niekas neatims... ” — 
tvirtino.

Taip ir buvo, nemalonumų 
neatsitiko, visi be didesnio 
vargo pro muitininkus praėjo. 
Praėjau ir aš su tomis dešro
mis. Kai po tų visų nervus 
varginusių muitinės ceremo
nijų pažvelgiau atgal, vienas 
sau pagalvojau: jei tie bolše
vikiniai muitininkai būtų bu
vę sąžiningesni savo darbe, ne 
vienas mūsų būtų galėjęs pa
tekti į jų nemalonę. Bet atro
dė, ir jie buvo žmoniški — 
nebandė persistengti.

Praėję muitinę, į tą pačią

lų šiurpą, bet žalumos pa
guodą plukdanti. O jei būtų 
pastatytos tinkamos ir gerai 
prižiūrimos stebėjimo aikšte
lės, kad nereiktų krūmų 
sklaidyti, žvilgsniui laisvės 
siekiant? Ne vien Nemunas 
vilioja. Trakai, Zarasai, Pa
žaislis, kitos puošmenos, net 
ganyklų žali kilimai, pienių 
geltonumu nubarstyti. Ne 
auksas žybčioja, ne uolų kete
ros siaubą skleidžia. Tai kal
ba gyvybė.

Keliai Lietuvoje yra geri, 
autobusai ir automobiliai ne- 
trinkčiodami zvimbia. Todėl 
europietis įdomavimosi tiks
lais be užkliuvinėjimų gali 
išžvalgyti visas Lietuvos ker
teles. Atrodo, kad ir viešbučių 
su nakvynėmis pakanka, bet 
žiauri išlaukinių bei nešvarių 
vidaus tualetų era eina prie 
pabaigos. Tad tik garsaus 
pranešimo trūksta — ei, į Lie
tuvą, žmonės, atidaryti visi 
vartai, išskyrus muitinių ap
gavikams ir sukčiautojams!

Katalikų visuomenė galėtų 
organizuoti tikinčiųjų ir šiaip 
smalsuolių keliones. Juk aps
tu stebuklais paskelbtų šven
tų taškų — išs Pivašiūnų į 
Šiluvą, iš ten į Kryžių kalną, 
atgal į Vilniaus Aušros Var
tus, nepamirštant aplankyti 
pagarbias vintas, iškeltas par
tizanų, kurių kraujas, jei 
idealistiniai tyras, tas vietas 
pašventino. Šios kelionės, aiš
ku, turi atsisakyti nuobodu-

valstybėje egzistavo, vis dar 
tebesiblaško, tai ypač pasaky
tina apie partijas su ideologi
niais vardais, nors jos tokios 
jau ir nebėra. Kur nuklydo 
lietuviškieji socialdemokratai, 
jau visi žinome. Kur kląjonėse 
apsistos krikščionys demokra
tai, dar nežinai. O ir liberalai 
dar kažkur, nesurasdami sa
vo toko, klaidžioja. Tokia yra 
mūsų politinė tikrovė. Ir tai 
yra ilgos bolševikų okupacijos 
padarinys. Sovietai, okupavę 
Lietuvą, į pirmuosius ešelo
nus grūdo, neskaitant prieš 
juos kovojusių savanorių, 
Lietuvos politinių partijų va
dovus. Liko tik tie, kurie pa
siekė Vakarus. O jų iki šiol ir 
čia beveik nebeliko. Kas vyko 
per tuos dešimtmečius herme
tiškai uždarytame krašte, 
ypač politikoje bei tautinėje 
veikloje, okupuota tauta ste
bėtinai nieko nežinojo. Tat 
nesinori ir tikėti grasinamais 
rezultatais tų, kurie vardan 
kultūrinių (tariamai) ryšių 
propagavo atsisakymą nuo ne
priklausomybės siekimo. Žino
ma, kad tik apmalšinti „didįjį 
brolį”. Taip, ta prasme Lie
tuvėlė ir liko „ir tamsi, ir juo
da”. Jei iš laisvojo pasaulio ir 
patekdavo koks leidinys, tai 
buvo tik toks, kuris niekino 
čia (išeivijoje) veikusias ir už 
Lietuvos laisvę kovojusias po
litines organizacįjas. Atgavus
vietą nebegrįžome, atsiradome 
kitoje pusėje užtvaros, kuri 
skyrė išvažiuojančius nuo pa
siliekančių. Prie jos atsisveiki
nome su ten visą laiką mumis 
besirūpinusia Nįjole, kuri pa
siliko už tos užtvaros vis dar 
bemosuodama. Gaila buvo jos, 
per tą trumpą laiką susidrau
gavome, atrodė, net skirtis bu
vo sunku.

Po to ilgai netruko, sutalpi
no mus visus į autobusą, nu
vežė prie mums -J'. rto lėktu
vo. Ir čia nustebome, kai dar 
pamatėme prie laiptų į lėktu
vą kelis milicininkus, kuriems 
vėl turėjome parodyti doku
mentus. Tik po to jau leido 
lipti į lėktuvą.

Pradžioje neatkreipiau dė
mesio, tik, kai atsiradau vidu
je, pamačiau, kad dar neatsi
palaidavome nuo sovietinės 
paslaugos — skrisime sovieti
niu lėktuvu iki Amsterdamo.

Atsisėdęs į nenumeruotą 
vietą, apsižvalgiau. Pirmiau
sia krito į akį priekyje aukštai 
apšviestas didelis užrašas jau

lio: malda stebuklo vietoje, bet 
kultūringas ir informatyvus 
laikas autobuse.

Yra Rumšiškių Buities mu
ziejus, bet yra tik sau, iki šiol 
jis mažai patrauklus, tuščias. 
Namiukas, dzūkų ar žemai
čių, linams verpti ratelis, 
skalbimo lenta. Gūdu. Nei dė
mesį patraukiančių aiškinto
jų, nei buities filmelių, nei 
suvenyrų, pvz., karklo dūde
lės, titnago skeltu vėliai ar pa
našūs. Mirusi buitis, blankus 
jos šešėlis. Ar praėjusioje bui
tyje nebuvo gyvybės su daina, 
šokiu, vargu, meile, kivirčais?

Yra dirbtinė Kauno jūra, už
liejusi sodybas, iki šiol pa
trauklumu dar neatpirkusi sa
vo gimimu sukelto skausmo. 
Yra Dusios ežeras, bolševik
mečio ramsčio, Šumausko, vi
lą prisiviliojęs. Yra įdomūs 
Metelių, Obelijos, Seirijų eže
rai. Yra gražių vietų šalia 
vandens ir toliau nuo van
dens, ramybe kvėpuojančių, 
tačiau mažai žinomų.

Žmogaus kūryba

Prisiminėme gamtos puoš
menas, kurioms aptvarkyti ir 
apskelbti reikia žmogaus kū
rybos. Ne dideliais talentais 
pagrįstos, gal tik išmonės ir 
noro skatinamos. Būtų kaž
kas panašaus į „patrauklų 
įpakavimą su gera reklama”.

Varžytis tapybos, operos, 
simfoninių orkestrų ar pana
šiose srityse ir jomis vilioti eu-

laisvę, Persitvarkymo Sąjūdis 
skubėjo kurti bei atstatinėti 
valstybines institucijas. Dar 
prieš nepriklausomybės atkū
rimo paskelbimą pradėjo veik
ti Lietuvos Demokratų partija. 
Po jos vieną po kitos atsisteigė 
ar naujai į valstybinį gyveni
mą įėjo ir kitos politinės orga
nizacijos. Atkuriant valstybę 
tuojau reikėjo pasirūpinti ir 
konstitucįja. Skubotai sukur
ta, joje yra reikšmingų bei ma
žesnių klaidų. Kaip paprastai 
yra, ir bėgantis laikas iškelia 
reikalingumą taisyti konstitu
ciją. Kad 1992 m. konstituci
ja yra skubos darbas, pasako 
ir jos 77 straipsnis: „Respub
likos Prezidentas yra vals
tybes vadovas”. Jei valstybės 
vadovas, tai kokios yra jo pa
reigos, prerogatyvos ir teisės? 
Kas yra prezidentas ir kokios 
jo pareigos — visa tai plačiai 
nustatyta, bet ne apie valsty
bės vadovą. Taigi, tas prie 
prezidento prisegamas titulas, 
atrodo, bereikšmis, ir toji 
nuostata konstitucijoje yra ne
reikalinga, nors Lietuvos ži
niasklaidoje ji plačiai naudo
jama. Ji, be to, yra ir nede
mokratiška, primenanti auto
ritarinį režimą. Šie pastebėji
mai rodo, kad demokratijos 
šaknys Lietuvoje dar nėra gi
lios. Čia užkliudytos tik prin
cipinės, ypač kurios liečia po
litines partijos, sritys. Laikas,
nebe rusišku alfabetu, o loty
nišku: „No binakules, no ca- 
meras”. Keista, kas čia lėktu
ve gali būti paslaptinga, kad 
negalima būtų žiūrėti ar foto
grafuoti? Net ir pro langą sun
ku ką nors matyti, visas stik
las pageltęs tarytum nuo dū
mų.

Lauke buvo migla, kaip pie
nas, per žingsnį nesimatė. 
Abejojau, ar lėktuvas kils to
kiu matomumu, bet kilo. Pa
likome tą nesvetingą šalį. 
Sunku tada buvo pasakyti, ar 
daugelis mūsų buvo linkęs 
dar kartą ten lankytis?

Taip mano pirmoji kelionė 
pamatyti savo tėvynę ir pasi
baigė. Laimingai grįžau į na
mus. Daug baimės ir nervų ji 
man kainavo, bet nebuvo gai
la. Prisiminė kažkieno ir kaž
kur parašyti žodžiai: „Mačiau 
tėvynę iš toli!” O aš mačiau 
tada ne tik iš arti, bet ir joje 
buvau, jos žemę mindžiojau, 
jos oru kvėpavau.

Pabaiga

ropiečius į Lietuvą būtų kol- 
kas sunkoka. Bet kaip yra su 
drama? Ši sritis mums, ma
žiems, nėra uždrausta. Lietu
voje pasiekta gražių vaisių, 
o jei būtų rimčiau stengtasi, 
tie vaisiai ne tik grožiu, bet ir 
skoniu daugelį viliotų.

O sportas, o, kalbant be to
limų užuolankų, krepšinis? 
Čia yra mūsų stiprybė, daug 
naudos davusi individams, 
mažiau Lietuvai, nors tie lai
mingieji individai galėtų pa
gelbėti bent savo vardu. Sa
bonis, Marčiulionis yra plačiai 
žinomi. Gal jų garsu stumti 
krepšinio festivalius, treniruo
tes ar kitokias išmones? Vyks
ta tarptautiniai keistenybių 
teatro festivaliai Vilniuje, gal 
ir krepšinio „teatrai” būtų 
sėkmingi?

Žinoma, atgaivos sodu Lie- 
tuvą paversti ir apie jį Euro
poje apskelbti reikia suma
numo, kantrybės ir finansų. 
Ar neatsirastų vietinių ir už
sieninių investuotojų? Prie 
Druskininkų, žinoma, mažes
niu mastu, atsirado, kas suva
rė baubų statulas, sveiką tu
rizmą nuvokdamas.

Ramybės garsas Lietuvai 
tiktų dėl jos gamtinių išteklių. 
Kiti turi akmens anglies, du
jų, kalnynus, architektūros 
stebuklus, muziejų sales. Lie
tuva turi poilsio pasigendan- 
tiems natūralią aplinką, tik 
stinga šiek tiek apdailos, entu
ziazmo ir reklamos.

žinoma, per trumpas nori
mam demokratijos lygiui pa
kankamai subręsti. Lietuva, 
atsipalaidavusi nuo sovietinės 
okupacijos, iš karto dideliu 
šuoliu puolė atstatyti praras
tas valstybinio gyvenimo kon
stitucijas, o kartu ir kuo grei
čiau įsijungti į laisvų valsty
bių tarpą. Tame šuolyje pa
daryta, aišku ir klaidų. Tačiau 
tikimės, kad iš jų pasimokius 
ir pozityviai dirbant, mūsų tė
vynė prie Baltijos suras savo 
didįjį kelią ir kaip laisva tau
ta išsirikiuos į kitų laisvų 
valstybių eilę. Reikia tik mūsų 
visų pozityvaus darbo ir opti
mizmo dėl šviesesnio rytojaus.

* Vilniaus miestas jau 
antrus metus iš eilės rengia 
reklaminę kampaniją užsie
nyje — Šiemet miesto savival
dybės organizuotai reklamos 
kampanijai parinkti svarbiau
si oro uostai Skandinavijoje: 
Kopenhagos ir Stokholmo. 
Reklaminėje kampanijoje pa
liktas pernai pasiteisinęs bei 
Europos turizmo parodose iš
reklamuotas Vilniaus šūkis 
„Unforgettable harmony and 
charm”. Jį galima rasti ir ant 
visų pernai ir šiais metais Vil
niaus miesto savivaldybės iš
leistų leidinių, skirtų miesto 
svečiams. <bnsi
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Regina Narušienė

Tai mūsų tautos namai
1998 m. vos tik išrinktas, 

Lietuvos prez. Valdas Adam
kus ir kadenciją baigiantis 
prez. A. Brazauskas pasirašė 
Vilniaus pilių globos aktą, ku
riame ypač pabrėžiama Val
dovų rūmų ir jų atstatymo 
svarkta. 2000 m. rugpjūčio 20 
d. PLB X seimas, dalyvaujant 
ir JAV LB, rezoliucija nuta
rė remti Valdovų rūmų atsta
tymą ir prašė Lietuvos Seimą 
priimti įstatymą, pasižadantį 
atstatyti Valdovų rūmus iki 
2009 m. pabaigos, kai sueis 
1000 m. nuo pirmą kartą Lie
tuvos vardo paminėjimo rašy
tuose šaltiniuose. Prašyta tokį 
įstatymą ne tik priimti, bet ir 
vykdyti.

2000 m. spalio 17 d. Lietu
vos Seimas įstatymą priėmė, o 
2001 m. vasario mėnesį prez* 
V. Adamkus savo dekretu su
darė Valdovų rūmų tarybą, 
kuriai pavedė rūpintis šiuo 
projektu. Tarybos garbės pir
mininku paskyrė buvusį prez. 
A. Brazauską. Šių metų biu
džete Vyriausybė įrašė 7 mln. 
litų Valdovų rūmų projekto 
pradžiai. Pagaliau šįmet ge
gužės 10 d. Lietuva pradėjo 
Valdovų rūmų atstatymą.

Nors nemažai lietuvių tam 
nėra palankiai nusiteikę, bet 
Valdovų rūmų atstatymas vis
gi yra valstybinis projektas. 
LR Vyriausybė savo 2001 m. 
spalio 17 d. nutarimu nurodė, 
kad rūmų patalpos bus naudo
jamos valstybės reprezentaci
jai, archeologinių radinių bei 
Katedros lobyno ekspozicijai, 
švietėjiškiems kultūros ren
giniams, taip pat Lietuvos val
stybingumo istorijos informa
cijos centrui. Yčą numatyta 
įrengti konferencijų ir koncer
tų sales, kavinę, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės menę.

Šiuo metu išplanuota tik 
bendra erdvė. Kiekvienos pa
talpos paskirtis dar tebespren- 
džiama. PLB menė turėtų su
pažindinti su užsienio lietuvių 
veikla ir pasiekimais. Mums 
laikas nustatyti aiškią šios 
menės paskirtį. Reikia nu
spręsti, ar ten laikysime ar
chyvą, nuolatinę ekspoziciją, 
ar reikės technikos, ir kokią 
medžiagą pateiksime apie sa
ve. Menei įrengti turėtų būti 
kaupiamos mūsų lėšos. Jei 
esame Lietuvos istorijos dalis, 
tai mūsų atsakomybė save ati
tinkamai pristatyti. Kitaip ir 
liksime tik užsieniečiai su lie
tuviškom šaknim.

2000 m. rugpjūčio 23 d. 
buvo įsteigtas 13 asmenų Val
dovų rūmų paramos fondas, 
kuriam priklauso vysk. J. Bo
ruta, mons. K. Vasiliauskas 
(deja, jau miręs), V. Kaman
tas, poetas M. Martinaitis, R.

Narušienė, istorikas dr. E. 
Rimša, E. Kulikauskas, G. 
Žemkalnis, dr. E. Jovaiša, B. 
Kleizaitė-Vasaris, S. Kuzma, 
G. Songaila ir A. Vapšys. Vė
liau prisidėjo K. Almenas, dr. 
J. Kazickas, prof. S. Razma,
N. Veličkienė, P. Vyšniauskas 
ir prof. P. Žygas. Šiuo metu 
fondas skiria daug dėmesio 
teikti informaciją visuomenei, 
taip pat kaupia lėšas, ieško 
rėmėjų, ruošia renginius, už
sako gaminius su Valdovų rū
mų atributika. Per fondo pa
statytą paviljoną „Valdovų 
rūmų vartai”, rūmų požemius 
jau aplankė kone 100,000 
žmonių. Fondas įsipareigojęs 
restauruoti gobeleną „Salia
mono turtai”, tartasi dėl baldų 
įsigijimo. Aukas galima aukoti 
bendram tikslui arba paski
riant tam tikrų objektų rū
muose įsigijimui: įrengti kon
krečias menes, parūpinti bal
dus, paveikslus, technologiją, 
langus ir pan. Surinktas lėšas 
fondo valdyba skirsto, pasita
rusi su rėmėjais. Aukoti gali
ma per Pasaulio lietuvių fon
dą, kuriame sukurta speciali 
sąskaita šiam tikslui, tik rei
kia nurodyti, kad auka skiria
ma Valdovų rūmų atstatymui. 
Fondas turi savo svetainę in
ternete: www.lvr.lt arba fon- 
das@lvr.lt

Vilniaus pilis su Valdovų 
rūmais yra valstybinės reikš
mės Lietuvos paveldas. Saugo
ti kultūrinį paveldą yra vals
tybės pareiga. Šie rūmai — 
vienas ryškiausių lietuvių tau
tos vienybės ir valstybingumo 
simbolių, tautos šventovė.

Nėra abejonės, kad lietuviai 
dar jaučia įvairius sunkumus, 
skundžiasi vargingu gyveni
mu. Bet žmogus gyvas ne vien 
duona. Duonos buvo ir be 
laisvės, bet to lietuviams ne
užteko. Duoną suvalgysime, 
materialinius daiktus sunau
dosime, bet ši pilis ir jos 
reikšmė išliks. Žmogui reikia 
ne tik materialinės gerovės, 
bet dar labiau — pasitikėjimo 
savo jėgomis, tikėjimo ateiti
mi, pasididžiavimo savo vals
tybe. Valdovų rūmai buvo ru
sų sugriauti, norint iš istorijos 
ir lietuvių sąmonės ištrinti 
Lietuvos valstybingumą. So
vietai stengėsi sunaikinti mū
sų savigarbą ir tautiškumą. 
Tauta turi atkurti lietuvišką
sias vertybes: patriotizmą, pa
garbą tėvynei ir jos praeičiai. 
Dabartinei kartai suteikta 
proga prisidėti prie šio atkū
rimo. Ateityje savo vaikams, 
vaikaičiams ir provaikaičiams 
galėsime pasakoti, kad šie rū
mai yra visos mūsų tautos na
mai — juk ir mes prisidėjome 
prie jų atstatymo.

http://www.lvr.lt
mailto:fon-das%40lvr.lt
mailto:fon-das%40lvr.lt
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Jaunystė — gražiausias gy
venimo laikotarpis, paliekan
tis maloniausius prisimini
mus. Deja, jaunystės klaidas 
dažnai tenka ilgai taisyti. 
Taip atsitiko ir man... Tai bu
vo 1948-ųjų metų vasarą. Ėjau 
devynioliktuosius metus. Sėk
mingai baigusi Šiaulių mer
gaičių gimnaziją, stojau į nau
jai įsikūrusį dvimetį Šiauliif 
mokytojų institutą Vytauto 
gatvėje, kapitaliai suremon
tuotuose rūmuose. Nors stoja
mųjų egzaminų pažymiai ne
blizgėjo (iš tarybinės konsti
tucijos įraitytas trejetas), pa
tekau į išrinktųjų sąrašą. Po 
egzaminų teko stoti prieš 
mandatinę komisiją, kuri tik
rino studentų politinį pasiren
gimą. Komisijai vadovavo in
stituto rektorius Germanas.

Matytė Rimkienė.

Pirmiausia jis paklausė, ar ti
kiu į Dievą.

— Taip, — atsakiau.
Rūsčiai nužvelgęs piktai ta

rė:
— Besimokydama ir vėliau 

mokytojaudama neturi teisės 
lankyti bažnyčią. Dievas pri
valo išnykti iš tavo sąmonės. 
Mokslas ar tikėjimas? Žaibu 
skriejo mintys:, jei prieštaraus 
siu, dings studentiškos svajo
nės, neteksiu naujų draugų, 
suvažiavusių iš įvairių Lietu
vos kampelių. Pagailo veltui 
praleistos vasaros, besiruo
šiant egaminams. Rugsėjis ar
ti. Kitur stoti nebėra laiko. Be 
mokslo savęs neįsivaizdavau. 
Dabar nuo trumpo žodelyčio 
priklausė mano ateitis... Ne
drąsiai ištariau. „Taip”. Labai 
susijaudinusi pasirašiau po 
kažkokiu man pakištu raštu. 
Grįždama namo supratau pa
dariusi didžiulę nuodėmę: at
sižadėjau Dievo. Tikri krikš
čionys aukojo gyvybes dėl ti
kėjimo, o aš net nepasiginči
jau, nepaprieštaravau. Kokia 
esu silpna...

Namuose apie tai niekam 
neprasitariau. Mamytei ven
giau pažvelgti į akis. Ji labai 
tikinti. Nuo mažens mums 
aiškino apie Dievą, vedė į 
bažnyčią, kad būtume dvasin
gesni. Išjos penkių užaugusių 
vaikų aš — pati blogiausia. 
Nors sąžinę graužė, bet nieko 
pakeisti nesugebėjau.

Išaušo rugsėjo pirmoji. Insti
tuto koridoriuose — linksmas 
studentų šurmulys. Savo nuo
dėmę primiršau. Rektorius pa
aiškino, kodėl auditorijos dar 
uždarytos: po remonto ten ne
tvarka. Studentams teks tal
kinti. Mergaitės valys langus, 
plaus grindis, vaikinai — suo
lus, stalus sutvarkys, sune
šios. Jau kitą dieną kibome į

darbą. Dirbome sąžiningai, su 
ugnele. Instituto rūmai Šiau
liuose — pirma aukštojo 
mokslo šventovė — mūsų na
mai, tad privalo būti švarūs ir 
gražūs. Labai džiaugėmės ga
vę studentų knygeles ir stu
dento asmens liudijimus. Vis
kas buvo nauja ir įdomu. Ne
kantriai laukėme paskaitų. 
Deja, aš jų nesulaukiau. Rug
sėjo 6-osios naktį Šiaulių 
NKVD mane areštavo. Nesi
jaučiau tarybinei valdžiai 
daug nusidėjusi. Tiesa, į mano 
kambarį, kurį tėvai nuomojo, 
retkarčiais užeidavo Lietuvos 
partįzanų ryšininkės. Retkar
čiais pernakvodavo. Nors turė
jau „Pelytės” slapyvardį, bet 
svarbesnių užduočių negauda
vau. Tą nelaimingą rugsėjo 6- 
osios popietę pas mane dvi
račiu atvažiavo ryšininkė Al
dona. Kambaryje palikusi dvi
ratį ir antitarybinių laikraš
tukų paketėlį, kažkur išskubė
jo. Man jos keliai nežinomi. 
Per daug nesirūpinau, kad ne
grįžo. Kai naktį su triukšmu į 
kambarį sugriuvo ginkluoti 
kareiviai, supratau, jog liūdni 
mano popieriai. Pareikalavo 
dokumentų, įsakė rengtis ir 
greitai išstūmė per duris. 
Įgrūdo į kieme stovintį sunk
vežimį, įsakė gultis, o ant gal
vos užmetė purviną brezentą. 
Pardavusi šėtonui sielą, dėl 
kūno nebijojau ir, sukandusi 
dantis, tylėjau. Netrukus at
sidūriau saugume. Čia su Al
dona įvyko akistata. Pama
čiau ją žiauriai sumuštą, su
veltais plaukais, be žado vos 
ant kėdės kraštelio bepasė- 
dinčią. Aplink keikdamiesi 
zujo įsiutę tardytojai. Žinojau 
— tokia pati dalia laukia ma
nęs... Mintyse prašiau šv. 
Mergelės Marijos stiprybės, 
kad neišplepėčiau, ko nerei
kia. Į Dievulį kreiptis nedrį
sau. Jis teisingai mane nu
baudė.

Mano tardytojas buvo žydas 
pulkininkas Bilkevič ir civilis, 
pavarde Kismen. Iš jų paty
riau daug žiaurumo ir paže
minimo. Dėkojau dievui, kai į 
kamerą pareidavau dar savo 
kojomis... Po trijų tardymo sa
vaičių mane nudangino į Vil
niaus KGB rūsius. Patekau 
pas tardytoją kapitoną Gali- 
cin. Jis prasitarė, jog esu pa
naši į jo dukrą, todėl negalės 
kankinti kaip kitus politinius 
kalinius. Dažnai tardymuose 
pasirodydavo iš Šiaulių man 
jau pažįstamas žiaurusis Kis
men. Tada atsiimdavau už bū
tas ir nebūtas nuodėmes ta
rybų valdžiai. Pagaliau nutū
piau Lukiškių kalėjime. 1949 
metų balandį kažkoks virši
ninkėlis perskaitė nuosprendį: 
dešimt metų teks praleisti 
speclageriuose. Ačiū Tau, Die
ve, jog baigėsi pirmasis kančių 
etapas. Negalėjau skųstis. Ži
nojau, dėl ko kenčiu. Kaipgi 
kitaip Jam atsiteisiu? Tik 
daug meldžiausi už namiš
kius. Jaučiau jų rūpestį dėl 
mano arešto.

Turbūt mamytės maldas 
Dievas išklausė, nes visur su
tikdavau gerų žmonių. Ypač 
buvo draugiškos lietuvaitės. 
Net paskutiniu duonos kąs
neliu dalydavosi. Iš prigimties 
smulkus mano kūnelis lagerį 
pasiekė sulysęs, suvytęs, virši
ninkams nepageidautinas. So
vietų Sąjungos statybai rei

kėjo stiprios darbo jėgos. Tie
sa, pirmame Irkutsko srities 
Taišeto lageryje man pasiūlė 
dirbti buhalterijoje. Nesuti
kau. Nesu geresnė už kitas 
kartu atvežtas merginas. Kaip 
jausiuos žinodama, kad jos 
taigoje sunkius rąstus tampo, 
o aš popierėlius kilnoju? Tai 
per amžių savo nuodėmės 
neišpirksiu. Žinoma, miške 
neįvykdžiau darbo normos. 
Dėl to gavau sumažintą mais
to davinį. Kad visai nenusi
baigčiau, viršininkas, pirmai 
progai pasitaikius, išsiuntė į 
kitą lagerį. Atsisveikindama 
su draugėmis apsiverkiau. Ne
žinia, kur likimas nublokš. 
Nuogi mano kauleliai nesu
gundė ir kitų viršininkų. Per 
aštuonerius nelaisvės metus 
„aplankiau” daugiau nei de
šimt lagerių. Pradėjau Sibire, 
baigiau Kazachstane. Tiesa, 
kai kur mane bandė „atšerti”: 
nevarė į darbą ir sočiau maiti
no. Po sa aitės ar dviejų statė 
ant svarstyklių. Jei svoris sie
kė 40 kilogramų — marš į 
brigadą! Istorija kartojosi. Pri
pratau kaip šuo kariamas. Be 
ašarų. Nors aplink ta pati sar
gyba, ta pati spygliuot a tvora, 
bet vietelė kita, naujos drau
gės, nauji vargeliai, naujos 
darbo normos. Vis įdomiau.

1953 metais, kai mirė Stali
nas, lagerių režimas pamažu 
lengvėjo. Ėmė peržiūrėti by
las, leido rašyti malonės pra
šymus. Aš jo nerašiau. Dievu
lis atėmė laisvę, Dievulis grą
žins. Taip ir atsitiko. 1956 me
tų vasarą — aš jau laisva. 
Nors gavau bilietą į Šiaulius, 
bet pasukau link Irkutsko, 
kur ištremti gyveno tėveliai. 
Sesutę ir brolį radau jau sukū
rusius šeimas. Susipažinau su 
nauja giminėle. Trumpai pa
viešėjusi, skubėjau į išsvajotą 
Lietuvą... Deja, Tėvynė sutiko 
nesvetingai. Čia laukė nauji 
kryžiaus keliai. Laimė, kad 
Šiauliuose mane priglaudė se
sutė, sėkmingai nuo ištrėmi
mo pabėgusi. Vėliau ištekėjau 
už politinio kalinio, grįžusio iš 
Intos lagerių. Užauginome dvi 
dukras. Sulaukėme Nepri
klausomybės. Buvome laimin
gi. Nuo 1994 metų esu našlė. 
Ištekėjusios dukros gyvena 
atskirai. Laiminga, kad turiu 
geras sesutes, brolį, daug vyro 
ir savo draugų, bendraminčių.
Nesijaučiu vieniša. Tikiu, kad 
Dievas atleido mano nuodėmę. 
Ji man brangiai kainavo. Nors 
aštuoneri gražiausi metai liko 
išbraukti iš mano gyvenimo, 
šiandien jų nesigailiu. Vargas 
užgrūdino. Per jį geriau paži
nau save, išmokau atjausti ki
tus, pajutau, ką reiškia mal
da, kokią stiprybę suteikia 
tikėjimas.

Dievas baudžia, Dievas 
glaudžia. Be Dievo pagalbos 
nebūčiau išnešusi savo kry
žiaus. Ne veltui sakoma — 
Dievo keliai nežinomi. Jei 
būčiau tapusi mokytoja, gal į 
gyvenimą būčiau išleidusi tuš
čiagalvius komjaunuolius. Tai 
būtų buvęs didžiulis darbo 
brokas. Tokio broko šiandien 
be galo daug. Norėčiau patar
ti, ypač jaunimui: nepamirš
kite maldos, branginkite tikė
jimą. Tikrai Dievas geras ir 
gailestingas. Jis baudžia tik 
už mūsų nuodėmes. Venkime
jų- ,

Marytė Rimkienė, Šiauliai

# #
(.-..) Ai-ai! Neturiu žodžių 

išaiškint, kaip man patiko, ką 
jūs parašėt. Ačiū. Mano sene
liai ir tėveliai yra labai 
„proud”. Stengsiuosi dažniau 
kalbėti lietuviškai ir dirbsiu 
su kitais — perteiksiu ir mo
kysiu, ką aš žinau apie tauti
nius šokius! Ir prižadu, kad 
mano lietuvybė nesunyks! 
Ačiū vėl! Šitas interviu buvo 
tikras „inspiration” man — 
kuo daugiau ir atidžiau pri
sidėt prie lietuviškos veiklos ir

LIETUVOS BIČIULIS — VITAS 
UNDERYS

Vitas Underys su dukra Vija.

„Kad nė vienas vaikas 
nebūtų apleistas”, — tokia 
antrašte platino laiškus — 
kreipimąsi Jaunimo centre 
aukštas, sportiško sudėjimo 
vyriškis su ilgoka surišta 
plaukų uodegyte (prisipažin
siu, į tuos plaukus pirmiausia 
ir atkreipiau dėmesį), birželio 
2 d. (sekmadienis) Tautinių 
šokių grupių koncerto metu.

Laiškas skelbė:
„Reikalinga: kompiuterinė 

įranga vaikams su negalia 
Kaišiadoryse, Lietuvoje. Ši 
įranga plačiai naudojama 3 
Amerikoje su regėjimo arba 
supratimo negalia kalban
tiems ir nebyliams moki
niams, padėti išvystyti būti
nus komunikacijos sugebėji
mus;

Kaip padėti? Priimu ir įver
tinu visas aukas. Aš asmeniš
kai apsiėmiau sukelti lėšas, 
kad galėčiau nuvežti bent ke
lis klavišinius kompiuterius į 
Lietuvą. Kiekvienas kompiu
teris apie penkis šimtus dole
rių. Asmeninė garantija: pra
eitų metų vasarą dalyvavau 
A.P.P.L.E. mokytojų kursuose 
Lietuvoje. Šios vasaros liepos 
mėnesį vėl esu kviečiamas da
lyvauti. Aš nuvežiau kompiu
terius vaikams, kuriems jie 
taip heikalingi. Užtikrinu, kad 
kiekvienas paaukotas doleris 
bus panaudotas šiam tikslui”.

Laišką pasirašė Vitas Un
derys, kurį ir nutariau pakal
binti. Kodėl atvyko Čikagon? 
Penkiolikmetė dukra Vija šo
ka Detroito „Šaltinėlyje” ir Vi
tas ne tik palydėjo, globojo 
dukrą, bet ir pasinaudojo pro
ga išplatinti šį kreipimąsi. 
Kiek naudos suteikė — neži
nau, bet man pasirodė, kad jo 
pasiryžimas padėti neįgaliems 
vaikams Lietuvoje yra vertas 
mūsų dėmesio, net padėkos.

Vitas Underys — pedagogas 
su penkiolikos metų stažu, 
šią specialybę įgijęs Universi-. 
ty Illinois of Chicago. Čika
gietis. Čia, iki išvykstant į 
Detroitą, Čikagoje įsikūru
siuose Montessori nameliuose 
dirbo jo žmona Taura.

Neįgalūs vaikai. Kiek įma
noma jiems padėti. Ir Vitas 
aiškina, kad dar nebuvo nė 
vieno vaiko, kuris būtų bevil
tiškas. Jo, pedagogo darbas 
yra išmokyti su proto negalia 
vaiką pasirūpinti savimi. Nuo 
5 iki 10 metų tokie vaikai iš
mokomi savarankiškai valgy
ti, apsirengti. Vėliau, žingsnis 
po žingsnio, mokomi amato. 
Mokomi tam, kad netekus 
globėjų, sugebėtų neprapulti 
šiame gyvenime, sugebėtų sa
ve išlaikyti.

— Ar tai įmanoma?— klau
siu?

kuo daugiau išmokti lietu
viškų tradicijų, papročių ir t.t. 
Iki pasimatymo, gal kitame 
koncerte?!

Ingrida, Detroitas, MI

— Žinoma. Neturėjau nė 
vieno vaiko, kurio nieko nebū
čiau išmokęs.

-1— Kokias savybes turi turėti 
tokį darbą dirbantis žmogus?

— Kantrybės, kantrybės. 
Kūrybingumo. Vaiko psicholo
gijos išmanymo. Kiekvienas 
vaikas yra skirtingas indivi
das, tad ir darbas skirtingas.

— Kada pirmą kartą buvote 
Lietuvoje?

—2001 metais per šv. Vely
kas.

— Ar atitiko jūsų tėvų, se
nelių sukurtą Lietuvos įvaizdį 
tai, ką pamatėte?

— Man buvo labai patogu 
Lietuvoj... Jaučiau, kad visi 
buvo kur nors, kada nors 
anksčiau matyti ar sutikti. 
Toks jausmas, kad norėjosi su 
visais atsisėst ir pasikalbėt.

t— Kas paskatino dalyvauti 
A.P.P.L.E. programoje?

—t Mane paskatino kun. 
Antanas Saulaitis, kai per 
šv. Velykas buvome Lietuvo
je. Tai jis apie mane pranešė 
A.P.P.L.E. organizatoriams.

— Kaip Lietuvos pedagogai 
priima jūsų pasiūlymus, me
todus?

— Lietuvos žmonės labai 
imlūs ir kūrybingi. Jie labai 
įdėmiai klauso, užduoda gerus 
klausimus. Jie stengiasi, kad 
iš mūsų mokymų būtų kuo 
didesnė praktinė nauda neį
galiems vaikams.

— Kokiame lygyje yra Lietu
vos pasiekimai Jūsų profesi
joje?

— Aš dirbu su vaikais pa
našiai, tik kitokiomis sąlygo
mis. Tokius vaikus per savo 
darbą įjungiu į bendrą mokyk
lą. Tikiu, kad Lietuvoje irgi 
kada nors taip bus.

— Kiek ilgai būsite Lietuvo
je. Ar vykstate savo atostogų 
sąskaita, ar kokia nors Ame
rikos įstaiga Jus siunčia, re
mia?

— Būsiu Lietuvoje beveik 
keturias savaites. Turiu vieną 
savaitę laisvą, o dvi savaites

Laima Underytė-Petroliūnienė su dukra Vakare.

Aš — beržas. 
Lietuviškas beržas 
Su plieno 
Dalgiu 
Ant peties.

nusiimu nuo darbo. A.P.P.L.E. 
apmoka tik dalį kelionės iš
laidų. Kol kas nėra įstaigos, 
kuri siųstų. Daug A.P.P.L.E. 
žmonių visas kelionės išlaidas 
apsimoka patys.

— Ar daug turite giminių
Lietuvoje?

— Aš sueinu su žmonos gi
mine. Man yra įdomu su jais 
visais susieiti. Bet per kursus 
nedaug laiko lieka bendravi
mui. Vieną savaitę būsiu prie 
Kauno ir dvi savaites stovyk
loje Šventojoje.

Vitas puikiai kalba lietuviš
kai. Ir ne tik jis, bet ir jo duk
ra. Vija. Tad ir smalsauju — 
kas palaiko namuose lietuvy
bę?

— Mano žmona Taura. 
Beje, ji yra Zarankaitė, o jos 
tėvas — didelis lietuvninkas, 
dažnokai parašantis į „Drau
gą”. Tad lietuvių kalba mūsų 
namuose yra privaloma.

— Ar Jūsų šeima palaiko 
šią idėją —padėti Lietuvai?

— Mano žmona Taura mė
gina atvežti Amerikon Lietu
vos dailininkų darbus. Bet 
apie tai ir galeriją įsikūrusią 
Naperville, IL, rašo pati, o 
Lietuvon vyks spalio mėnesį.

— Jūsų sesuo Laima Pet- 
roliūnienė, kurios dukra Va
karė dalyvavo II JAV lietu
vių jaunųjų atlikėjų festiva
lyje ir pasirodė kaip puiki 
jauna, perspektyvi operos dai
nininkė, minėjo, kad pussese
rė Vija Underytė dainuoja. Ji 
tikisi, kad kitų metų festiva
lyje mergina būtinai dalyvaus. 
Kas iš Jūsų tėvų mėgo dainuo
ti? •

— Mano mama, Aldona 
Underienė, visą gyvenimą. O 
Vijos senelis Pranas Zaranka 
taip pat geras dainininkas ir 
muzikantas.

Pokalbio pabaigoje Vitas pa
prašė: būtinai parašykite, kad 
yra daug Amerikos lietuviu ir 
kitataučių, kurie dirba 
A.P.P.L.E. organizacijoje ir 
bando padėti Lietuvos vai
kams, jaunimui visavertiškai 
įsijungti į pasaulio visuome
nę. Aš esu nustebintas, kiek 
žmonių pasiaukoja vasaros 
metu padėti kitiems. Angliš
kai sakoma: „Civilization is a 
long process of learning to be 
kind” (Jennifer James). Mano 
supratimu tai yra geras pa
vyzdys, kaip civilizacija išsi
laiko. Žmonės kartu dirba vie
nas kitam padėti ir nelaukia 
garbės. Tik nori padėti ir 
džiaugtis dirbant kartu.

— Ačiū ir didžiausios sėk
mės Jums šiame kilniame 
darbe.

Kviečiu prisidėti prie šios 
bičiuliškos Vito Underio akci
jos, ypač kaišiadoriečius. Pa
dėti Lietuvoje esantiems neį
galiems vaikams. Kiekvienas 
doleris, kurį pasiųsite Vitui, 
prisidės prie kilnaus tiks
lo įgyvendinimo.

A.P.P.L.E. C/O Vitas Unde
rys, 11024 Hubbard, Livonia, 
MI 48150

Galima Vitui parašyti ir e- 
mail laišką; Vitas U@msn.com

Paulius Širvys

AŠ — BERŽAS

Aš — beržas,
Lietuviškas beržas, 
Išbridęs
Iš pievų nakties,
Sustojau 
Ant mūšių 
Didžiausiojo kelio 
Su plieno dalgiu 
Ant peties.

Ir audrų,
Ir giedrą,
Ir viską praūžęs — 1,1 
Girdžiu aš 
Tyliais vakarais,
Kaip skleidžiasi 
Naktys , , i
Žalioj mėnesienoj 
Baltųjų aušrų 
Pumpurais.

Purienos —
Kaip taurės 
Auksinės 
Sudužę —
Nukrito 
Po kojom 
Iš mano širdies.
Aš, viską praūžęs,
Rūkais užsirūkęs,
Geriu 
Žalią vyną 

Nakties.
Geriu 
Žalią, tylą,
Geriu 
Žalią šilą,
Geriu
Ir apsvaigęs 
Einu.

Negaila 
Man aukso.
Negaila sidabro. > >.- .• 
Tik tų
Praūžtųjų dienų...

Bet...
! J’t .< : it Į . - \ y » <*4 A U
Neviskas pv ai ■
Išgerta.
Ne viskas 
Pragerta.
Aš didelius

Lobius valdau. ..............

Turiu
Savo džiaugsmą.
Turiu
Savo skausmą.
Ateik, —
Dovanosiu ir tau.

Netinka 
Tau auksas,
Netinka
Sidabras.
Nei žodžiai,
Saldumo pilni.
Netikras 
Čia auksas.
Netikras
Sidabras.

Ir deimantai tie —
Netikri.

Bet skleisis 
Dar naktys

Žalioj mėnesienoj 
Baltųjų aušrų 
Pumpurais...

Ateik, —
Apkabinsiu,
Į širdį priimsiu,
Papuošiu 
Žvaigždėtais 

Nakties auskarais.

Praeisi 
Pro šalį,
Kaip laimė 
Praeina, —
Nekeiksiu 
Aš savo lemties —

mailto:biciulyste%40aol.com
mailto:U%40msn.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS

PAGALBOS ŠAUKSMAS 
IŠ LIETUVOS

Mieli giminaičiai ir kiti gai
lestingos širdies lietuviai. Tei
singai pasakyta, kad lengviau 
yra duoti, negu prašyti, tačiau 
noras gyventi nustelbia viską. 
Su ta viltimi, kad dauguma 
lietuvių yra jautrūs artimo ne
laimei, nepaisydami savų rū
pesčių ir nepalankių sąlygų, 
jie ryžtasi dalintis kentėjimais 
su nelaimės ištiktaisiais, kiek 
galėdami remia juos materia
liai ir moraliai, pagalbos Lie
tuvoje ir už jos ribų šaukiasi 
Rita Lėkienė (Knyšiūtė).

Ritai dar tik 38 metai. Su 
vyru ir dukrele ji gyvena Lie
tuvoje Prienų mieste, Kęstučio 
g. 45-34. Rita yra antros gru
pės invalidė (nedarbinga) In- 
val. Nr. 189285. Susirgo Rita 
prieš 5 metus išsėtine skle
roze. Nežiūrint gydymosi ligo
ninėse ir namuose liga progre
savo. Pastaruoju metu sveika
ta ypač pablogėjo. Šiais metais 
vasario mėn. ji gulėjo Kauno 
medicinos Universiteto Neuro
logijos klinikoje. Ištrauka iš 
šios klinikos išrašo iš Ritos li
gos istorįjos Nr. 44083/02 
„Diagnozė: sklerosis disemina- 
ta cursus sekundaria progre- 
diens”. Pastaraisiais mėne
siais ypač pablogėjo eisena, be 
kitų pagalbos paeina iki 200 
m, dažnai trinka pusiausvyra, 
krenta, būna kartais net są
monės praradimo epizodai”.

Ligos gydymui reikalingi la
bai brangūs vaistai. Intenfe- 
ron B ar Reobin, kurie 1 metų 
laikotarpiui kainuoja 40,000 
litų. Ritos vyras ir taip vos 
pajėgia išmaitinti šeimą. Ritos 
tėvai seniai mirę. Ji viena iš 
jauniausių giminėje, todėl dė
dės ir tetos yra mirusios, o 
pusseserės ir pusbroliai be
veik visi yra pensinio amžiaus 
ir iš varganų pensijų ne ką 
gali padėti.

Ritos tėčio brolis Vytautas 
buvo partizanas (perlaidotas 
iš miško į kapines atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę), to

dėl jos tėvai ir giminė sovie
tams buvo priešai. Kai kurie 
iš giminės pabuvoję kalėji
muose ir tremtyje yra mirę, 
arba patys neturi sveikatos, 
todėl vien giminė padėti Ritai 
yra nepajėgi.

Vildamiesi paramos iš geros 
valios žmonių atidarėme Ritai 
sąskaitą Lietuvoje doleriais 
Nr. 10040011933 (kiti banko 
rekvizitai duodami žemiau).

Iš anksto dėkojame už bet 
kokią pagalbą.

Persiunčiant lėšas JAV do
leriais, AB banko „Hansa- 
LTB” klientui mokėtojas tu
rėtų nurodyti: Bankas kores
pondentas: Deutsche Bank 
Trust Company Americas 
(Correspondent Bank) (Ban- 
kers Trust Company) Swift: 
BKTR US 33. Gavėjo bankas: 
AB bankas „Hansa-LTB”, Vil
nius (Beneficiary’s Bank) 
Swift: HABA LT 22. Gavėjo 
sąskaitos Nr.: 10040011933. 
Gavėjas: Rita Lėckienė (Bene- 
ficiary).

Ritai Čikagoje First Perso
nai Banke Nr. 071925884 
6162 S. Archer Avė. yra atida
ryta sąskaita Nr. 0300043465.

Laikinai gyvenanti Čikagoje 
Ritos pusseserė tel. 708-343- 
7863 nuo 4 vai. p.p.

O. B. Motekaitienė
PRIMADONOS PAVARDĘ 

RAŠYKIME TEISINGAI
Irena Zelenkauskaitė, vieš

nia iš Vilniaus, žavingai atliko

Liučijos rolę Lietuvių operos 
šio pavasario spektaklyje. Jos 
našus balsas vis kilo aukštyn 
ir pamišimo scenoje pasiekė 
trečios oktavos mi bemolį. Tai 
paliudijo ypač stiprūs klausy
tojų plojimai. Operos progra
moje tris kartus yra paminėta, 
kad jos pavardė yra Zelen
kauskaitė. Žurnalas „Muzikos 
barai”, leidžiamas Lietuvoje, 
2002 m. kovo-balandžio mėne
sio laidoje, rašydamas apie 
„Carmen” operos pastatymą, 
nurodo, kad Frasųuitos rolę 
atliko Irena Zelenkauskaitė.

Tačiau mūsų periodikoje jos 
pavardė rašoma ir teisingai, ir 
klaidingai. „Draugo” literatū
rinis priedas (2002.06.08) po 
viena nuotrauka rašo Zalen- 
kauskaitė, po kita — Zelen
kauskaitė, dar kitur — vėl Za- 
lenkauskaitė. Kanados „Tėviš
kės žiburiai” (2002.06.04) po 
nuotrauka sako: Zalenkaus- 
kaitė, o tekste — Zelenkaus
kaitė.

Salėje pagerbėme solistę 
gausiais plojimais. Pagerbki
me ją ir spaudoje, teisingai 
parašydami jos pavardę.

Kazys Skaisgirys 
Beverly Shores, IN

• Iš pagalio vežimą priskal
džius, į malkinę iškrauti ne
vežama.

• Ir blogis ginasi teisuolių 
ginklais.

Mielam rašytojui

A. f A.
JURGIUI JANKUI

išėjus į Amžinuosius Namus, jo mylimą marčią, 
mūsų brangią draugę DANUTĘ JANKIENĘ ir vi
sus artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir dali
namės jų netekties sielvartu.

Irena Alantienė 
Dana Anužienė 
Benita Astašaitienė

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

Marytė Jankauskienė 
Jūratė Pečiūrienė 
Vanda Šepetienė

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate 

in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service, 

offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. VVhile 

every seat in all three classes has been newly designed and features an 

individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when 

flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of 

enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced 

ųuality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel 

Agent or SAS at 1-800-221-2350.

SIS

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
Mutual Federal Savings

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, Prefident

Patarnaųjam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po 
audros

Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę 
metų

Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A. t A.
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ- 

BALIUNIENĖ
1908.V.3 — 2000.VI.21

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradarbius 
ir pažįstamus prisiminti a.a. dr. Baliūnienę maldoje.

Adolfas Baliūnas
Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Leisk Viešpatie, degti rasos sidabru 
Ir žemėj palikti miglotus jausmus.
O, palenk mano žvilgsnį tenai, kur tauru, 
Kur galėčiau matyti vis Tavo namus.

Iš Šv. Kazimiero maldos

A. t A.
DR. ROMAS P. ŠNIPAS

Mirties sukaktį minint šv. Mišios už jo sielą bus auko
jamos 2002 m. birželio mėn. 30 d., 9 vai. r., Šv. Trejybės 
bažnyčioje, 53 Capitol Avė., Hartford, CT.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už velionio sielą.

Liūdintys Artimieji

A. f A.
MARIJAI PETRULIENEI

mirus, vyrui VYTUI, šeimai, giminėms ir visiems 
artimiesiems, mūsų nuoširdžiausia užuojauta.

Stefa ir Petras Kisieliai

A. t A.
MARIJAI PETRULIENEI

mirus, jos vyrą VYTĄ, sūnus VYTĄ, ALGĮ ir 
SAULIŲ bei jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Aldona ir Viktoras Naudžiai

A. t A.
ALFONSUI VĖLAVIČIUI

mirus, jo žmonai DANUTEI, sūnums DANGE
RUČIUI, LINUI ir jų šeimoms bei giminėms Lie
tuvoje reiškiame gilią užuojautą.

Dalia ir Algis Augūnai 
Dana Anužienė

Vyta ir Bendiktas Neverauskai 
Loretta ir George Lenko 
Onutė ir Vincas Bražiai

Erna ir Eugenijus Mičiūnai 
Janina ir Vacys Mitkai
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A. t A.
JOSEPHINE (JUZEFĄ) V. 
BAKŠYS-KAILIUNAITĖ

Po sunkios ligos mirė 2002 m. birželio 18 d. sulaukusi 
89 metų.

Nuo 1979 m. gyveno St. Petersburg Beach, FL.
Gimė 1913 m. birželio 2 d. Čikagoje. Užaugo Lietu

voje, o 1947 m. vėl grįžo į Čikagą.
Nuliūdę liko: duktė Irena Hornyik, sūnus Chester su 

žmona Daiva, anūkai dr. Galina (MD) su vyru Christo- 
pher Pond, Kari, Maria (PHD), Andrea, dr. Ingrida 
(DVM), Pratapų šeima, Elena Malalienė, kuri velionę 
slaugė iki mirties bei kiti giminės ir draugai Amerikoje ir 
Lietuvoje.

A.a. Juzefą buvo žmona a.a. dr. Jono (MD).
Laidotuvės privačios.
Šv. Mišios už velionę bus aukojamos trečiadienį, bir

želio 26 d. 10 v.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje, Marųuette Park, Chicago, IL.Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji.

A. f A.
MARIJAI PETRULIENEI

mirus, gilaus liūdesio valandoje užjaučiame vyrą 
VYTAUTĄ, sūnus VYTĄ, SAULIŲ, ALGĮ ir jų 
šeimas bei gimines.

Dalia ir Algis Augūnai 
Benita Astašaitienė 

Dana Anužienė 
Liucija Beržinskienė 

Erna ir Eugenijus Mičiūnai 
Janina ir Vacys Mitkai

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ”.
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

• SKELBIMAI •
Reikalingi darbuotojai parduo

tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

PASLAUGOS

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasnmg. 

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUK AK MUI JK X NAMU, SVHKATOS
IR GYVYBĖS DRAIIMMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

PARDUODA

Kaune parduodamas naujai 
statytas „condominium”. 

Skambinti
tel. 011-370+37+314898, 

Jurgis.

Reikalingi žmonės darbui vieš
bučiuose ir restoranuose. Darbas 
Texa8, Florida, Tennessee valsti
jose. Tel. 850-230-6497, 850-960- 
0330, skambinti nuo 5 v. p.p. iki 
11 v.v., Ainis. A & S
Profesionali kirpėja, gyvenanti 
Berwyn, teikia savo paslaugas.

Kerpa vyrus irmoteris, dažo 
plaukus, antakius ir blakstienas. 

Gali atvykti į namus.
Tel. 708-415-7952, Dalia

NEKILNOJAMASIS TURTAS

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vare Mat 7738547820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirl ti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-8761 fl 
Res. 708-425-7160 BK <4 
Mobil 773-590-0205 flf 
Pager 630-314-4330 JI

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

hoitino

24HRS.7DAYS
773-531-1833

773-617-6768
FREE ESTIMATE 

Apšildymo Ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas Ir 

Instaliadla
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

jrzepter
INTERNATIONAL (USA). INC

GYVENIMAS — TAI PATI 
VERTINGIAUSIA INVESTICIJA.

Zepter sukūrė virimo prietaisus, atitinkančius šiuolaikinio 
gyvenimo reikalavimus. Zepter revoliucinė mitybos sistema 

suteikia galimybę ruošti daržoves ar mėsą be vandens ir 
riebalų. Išsamiau apie tai paskambinus

tel. 847-945-0656, 708-917-9330 (mob.)

http://www.scandinavian.net


ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
6 DRAUGAS, 2002 m. birželio 21 d., penktadienis BRIGHTON PARKO LB APYLINKES 

PIETUS

PAKEISTA „DRAUGO” 
POKYLIO DATA

Šiais metais iškilmingas 
„Draugo” pokylis įvyks rugsė
jo 29 d., sekmadienį, „Sabre 
Room” restorane (8900 West 
95th Street, Hickory Hills; 
708-598-1200). Visus kviečia
me pasižymėti šią datą savo 
kalendoriuose ir savo atvyki
mu paremti mūsų dienraštį.

Pal. J. Matulaičio bažny
čioje šį sekmadienį, birželio 
23 d., tuoj po 11 val.r. šv. Mi
šių misijos kapelionas Algir
das Paliokas kalbės tema „Įs
pūdžiai iš kelionės į Megjugor- 
ję”«

l Jonines Čikagos ir apylin
kių lietuvius kviečia Brighton 
Parko lietuviai. Šventė vyks šį 
šeštadienį, birželio 22 d., 5:30 
val.p.p. Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
salėje, 4420 S. Fairfield Avė., 
Brighton Parke. Visus links
mins Lietuvos estrados 
žvaigždė Artūras Mažeika, 
skambės Algimanto Barniškio 
muzika, veiks baras, šoksime, 
dainuosime.

arti ir toli
Talentinga smuikininkė 

Rusnė Mataitytė su kvin
tetu iš Anglijos birželio 27 d. 8 
val.v. koncertuos Carnegie 
Hali, Weill rečitalių salėje, 
New Yorke. Nevv Yorko ir apy
linkių lietuviai maloniai kvie
čiami dalyvauti. Daugiau in
formacijos skambinant tel. 
908-918-0441.______________

Skelbimai 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolįjus Šlutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

KALENDORIUS

Birželio 21 d.: Šv. Aloyzas Gon- 
zaga; Alicija, Apolinaras, Demetrija, 
Galminas, Vasarė. Pirmoji vasaros 
diena.

Birželio 22 d.: Švč. Jėzaus širdis; 
Inocetas, Jonas, Kaributas, Laima, 
Paulinas, Sudargas, Tomas.

„Draugo” gegužinėje ga
lėsite išlošti puikų laimikį - 
vieną savaitę atostogų dviem 
žmonėms „Neptūno” vasarvie
tėje, Wisconsin valstijoje. Šį 
prizą, vertą 320 dolerių, dova
noja Dalia Šlenienė, kūri tei
gia, jog laimėtojas galės pasi
rinkti atostogavimo laiką - 
tarp rugpjūčio 24 d. ir rugsėjo 
21. d. Poilsiautojų laukia la
bai graži vietovė, įsikūrusi 
tarp beržų, pušų ir drebulių 
prie Columbus ežero. Čia gali
ma degintis, maudytis, plau
kioti irkliniais laiveliais, žve
joti. Taigi atvykę į „Draugo” 
gegužinę, kuri vyks liepos 28 
d., neaplenkite laimikių bilie
tų stalelio, - gal ši atostogų 
laimė nusišypsos būtent 
jums?!

NAUJOS LIETUVIŠKOS
KAVINĖS ATIDARYMAS!

Lemonte atsidarys nauja lie
tuviško maisto parduotuvė- 
kavinė! Oficialus kavinės-par- 
duotuvės „Al Cappacino’s” ati
darymas vyks šiandien, birže
lio 21 d., nuo 7 iki 8 val.v. At
vykusiųjų laukia keptas par
šelis, kavos ragavimas, maisto 
pristatymas, jauki aplinka ir 
graži akustinė muzika. Kavi
nės adresas - 238 Main 
Street, Lemont; tel. 630-257- 
3300.

Sekmadienį, birželio 9 die
ną, Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje 
Brighton Parko Lietuvių 
Bendruomenė suruošė ska
nius balandėlių pietus.

Moterys jau nuo penktadie
nio ruošėsi. Tai nenuilstančios 
mūsų pagalbininkės — Valė 
Railienė, Palmyra Gilienė, E. 
Majauskienė. Visos dirbo ba
landėlius.

Šeštadienį tos pačios mote
rys skuto bulves ir ruošėsi ku
geliui.

Mūsų darbingi vyrai irgi 
smarkiai plušėjo, dėjo stalus, 
o Monika padengė staltieses, 
stalus papuošė gėlėmis. Tai 
nepamainomi mūsų pagalbi
ninkai — Jonas Vyšniauskas, 
Vytas Stanevičius.

Po lietuviškų Mišių parapi
jos salę pripildė gražus būrys 
parapijiečių. Visi prie puodelio 
kavos ir kitų lietuviškų pa
tiekalų puikiai praleido sek
madienį.

Mūsų visų mylimas kun. 
Jaunius Kelpšas yra išvykęs 
keletai savaičių į Lietuvą. Jį 
pavaduoja kitas jaunas ener
gingas kunigas iš Lietuvos — 
Vaidotas Labašauskas.

Mūsų parapija labai gražiai 
auga.

Be to, mes turime labai

energingą pirmininkę Salo
mėją Daulienę, kuri niekados 
nesiskundžia nuovargiu, bet 
kaip ta bitelė visur laksto, su
geba ir dirbti, ir dainuoti, ir 
prižiūrėti ligonius.

Jos dėka iš lauko papuošė- 
me mūsų bažnytėlę, pasodino
me aplink bažnyčią gėlių. Dir
bome ir daugiau moterų. Visos 
stengėmės, kad tik mūsų pa
rapija būtų gražesnė.

Salomėjos Daulienės gimta
dienio, kuris yra birželio mė
nesį, proga mes linkime jai 
sveikatos, ilgus ilgus metus 
darbuotis mūsų bendruome
nėje, Moterų sąjungos 20-oje 
kuopoje, ALTui ir kitoms or
ganizacijoms.

S. Daulienė yra mokytoja. Ji 
ilgus metus dirbo mūsų Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapįjos mokykloje. Ta
da tai buvo tikrai lietuviška 
parapija, mokykloje vaikai 
kalbėjo lietuviškai, deja, tas 
tik liko prisiminimuose.

O dabar Salomėja padeda 
savo sūneliui auginti mažąjį 
atžalyną lietuviška dvasia.

Taigi dar kartą tariu mūsų 
parapijiečių vardu ačiū! Dirbk 
ir toliau Dievui, tėvynei ir ar
timui. Ilgiausių metų!

Stasė Viščiuvienė

„SEKLYČIOJE” PRISTATOMA 
KNYGA „TAUTOS FONDAS”

,,Draugo” knygynėlyje
„Metmenų” žurnale (2002 

m. Nr. 81) keliomis mintimis 
apie jaunystės draugę poetę 
Juditą Vaičiūnaitę dalinasi A. 
M.Sluckaitė-Jurašienė, spaus
dinami Veros Radauskienės 
laiškai Žibuntui Mikšiui, Ado- 
nos Veščiūnaitės ir Eglės 
Juodvalkės eilėraščiai, Kosto 
Ostrausko pjesė „Who’s 
there?”, apmąstymai apie lite
ratūros interpretacįjos sam
pratas, analizuojama istorijos 
nuskriaustųjų samprata egzi- 
lio tekstuose, recenzuojamos- 
knygos. „Metmenų” kaina - 
10 dol., persiuntimo mokestis 
- 3.95 dol. (Illinois gyventojai 
dar prideda 8.75 proc. mokes
čių).

sekmadienį, liepos 28 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS
- Pagrindinis celebrantas:

Kunigas Virginijus Crigutis
iš Vilkaviškio vyskupijos

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
- Vėliavų nuleidimas

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus!

„Draugo” spaustuvėje nese
niai atspausdinta solidi knyga 
„Tautos fondas. Lithuanian 
National Foundation, INC. 
1943-2002", New York, kuriai 
puošnumo suteikia kieti bordo 
odos viršeliai su aukso spalvos 
raidėmis. Šią skoningai išleis
tą knygą malonu paimti p ran
kas. Tuo maloniau bus ją lai
kyti knygų lentynoje, nes čia 
sukaupta didelė dalis lietuvių 
išeivių Amerikoje istorijos. 
Knygos tiražas 2,000 egz. Ją 
galima įsigyti ir „Draugo” 
knygynėlyje už 25 dol. 
(pridėjus pašto išlaidas). Kny
gos vyriausiasis redaktorius - 
Kęstutis K. Miklas, redakcinę 
komisiją sudarė Salomėja 
Narkėliūnaitė, Vida Maria Pe- 
nikienė, Antanas Sabalis, re
dakcijos talkininkas Paulius 
Jurkus.

„Leidėjų žodyje”, kurį pasi
rašo Juozas Giedraitis, ilga
metis TF tarybos pirmininkas, 
o dabar TF garbės pirminin
kas; Jurgis Valaitis, TF tary
bos pirmininkas, ir Algis Ve
deckas, TF valdybos pirminin
kas, rašoma: „Nuo pat 1943 
metų, kai Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas 
pradėjo savo darbą, buvo rei
kalingos lėšos jo planams 
įgyvendinti. Lietuvoje Finan
sų komisija, o VLIKui per
sikėlus į užsienius, pirma į 
Vokietiją, vėliau į JAV-es, 
Tautos fondas buvo nelygi
nant tasai ištikimas gink
lanešys, ėjęs su VLIKu ir stip
rinęs jo pozicijas kovoje su 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešais ir būręs tai nepriklau
somybei atgauti talkininkus 
tautiniu ir tarptautiniu mas
tu”.

Kaip žinome, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, VLIKas 
sustabdė savo veiklą, o jo kasa 
- Tautos fondas gyvuoja ir to
liau, tik pakeitė savo veiklos 
pobūdį. „Kol išeivijoje bus lie
tuvių, Tautos fondas padės 
Lietuvai jos sunkiame kelyje į 
visišką laisvę, demokratiją ir 
gerovę”, - rašoma „Leidėjų 
žodyje”.

Knygoje pirmą kartą taip 
plačiai apžvelgiama Tautos

fondo istorija. Iš stambesniųjų 
antraščių galima susidaryti 
vaizdą, kas sudaro knygos tu
rinį: „48-eri metai kartu su 
VLIKu” (Algirdas Landsber
gis); „Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas”; 
„Tautos fondas finansuoja 
VLIKo veiklą”; „Didžiojo New 
Yorko Tautos fondo darbuoto
jai”; „Tautos fondo įgaliotiniai 
ir atstovybės”; „TF narių me
tiniai susirinkimai (1975— 
2001)"; „Tautos fondo didieji 
darbai”; „Iš veikėjų prisimi
nimų”; „Tautos fondo finan
sai”; „Aukos Tautos fondui”; 
pateikiamas rėmėjų vardynas, 
Tautos fondo narių albumas ir 
kt. istorijai svarbi medžiaga.

Pabaigos skyrelyje „Užsklei- 
džiant šios knygos puslapius” 
Kęstutis K. Miklas rašo, kad 
knyga buvo pradėta rengti 
prieš trejus metus ir papasa
koja apie sunkumus, kurių 
pasitaikė šiame darbe. Jis su 
dėkingumu prisimena a.a. 
žurnalistę Salomėją Narkė- 
liūnaitę, svarbiausią asmeny
bę, apie kurią keletą metų su
kosi ir koncentravosi visas 
šios knygos redakcinis darbas.

Jos mirtis redakciniam kolek
tyvui buvo didelis smūgis, nes 
jos užrašuose liko daug ne
iššifruojamų minčių, reika
lingų tolesniam knygos redak
ciniam darbui. Kurį laiką dar
bas buvo sustojęs, kol TF tary
ba ir valdyba neįtikino jį 
perimti ir tęsti žurnalistą Kęs
tutį K. Miklą, kuris knygos 
leidimą užbaigė. Užbaigos 
žodyje papasakojama ir žur
nalistės Salomėjos Narkėliū- 
naitės trumpa biografija ir pa
teikiami jos nuveikti darbai - 
nuo pirmojo - magistrinio dar
bo („Lietuva Adomo Micke
vičiaus poezijoje”) Columbia 
universitete iki nespėtos 
užbaigti kolektyvinės mono
grafijos „Tautos fondas”.

Birželio 29 d., šeštadienį, 4 
v. p. p. mėgiamoje Čikagos lie
tuvių susibūrimo vietoje „Sek
lyčioje” įvyks knygos „Tautos 
fondas” pristatymas. Į šią kny
gos šventę iš New Yorko at
vyksta Tautos fondo garbės 
pirmininkas Juozas Giedraitis 
ir Tautos fondo valdybos pir
mininkas Algis Vedeckas.

Kviečiami visi dalyvauti. 
Audronė V. Škiudaitė

Naujai išėjusi knyga „Tautos fondas” buvo paskutinis didelis žurnalistės 
Salomėjos Narkėliūnaitės kūrybinis darbas, kurio rezultatų jai jau nebe
teko išvysti.

Trumpai apie viską

* Vilniaus vyriausiasis po
licijos komisaras Erikas 
Kaliačius teigia prisiimsiąs at
sakomybę, jeigu paaiškės, kad 
per Kinijos prezidento Jiang 
Zemin vizitą jo pavaldiniai 
viršijo tarnybinius įgaliojimus 
prieš taikius piketuotojus už 
Tibeto laisvę. „Aišku, bus nu
bausti tie žmonės, kurie nesi
laikė įstatymų arba atliko sa
vo pareigas viršydami įgalioji
mus. Be abejonės, bus įvertin
ta ir vadovybė — ko ji nepa
darė ir ką blogai padarė. 
Viską parodys tyrimas”, sakė 
E. Kaliačius. (BNS)

♦ Birželio 16-17 d. Lietu
voje viešint Kinijos prezi
dentui Jiang Zemin, maž
daug 200 jį lydinčių asmenų 
delegacija buvo apsistojusi ne
toli Vilniaus esančiame pra
bangiame viešbutyje „Le Me- 
ridien Villon”. Sudėtingiau
siam viešbučio istorijoje vizi
tui, pasak jo administracijos, 
buvo rengiamasi net tris mė
nesius. „Per dešimt mūsų 
viešbučio gyvavimo metų dar 
neturėjome tiek daug reikala
vimų keliančių svečių”, sakė 
viešbučio vadovai. (LŽ, Elta)

* Radikaliais pareiški
mais ir veiksmais pagar
sėjęs Seimo narys Vytautas 
Šustauskas užsipuolė policijos 
prievartą patyrusius taikius 
Tibeto laisvės rėmėjus ir juos 
užtarusius politikus, esą nesu
pratusių policijos tikslų už

tikrinti „absoliutų saugumą” 
per Kinijos prezidento Jiang 
Zemin vizitą. „Galbūt kai ku
riems politikieriams labai no
rėjosi, kad Lietuvoje atsitiktų 
taip, kaip atsitiko Latvijoje, 
kai Velso princas Čarlzas savo 
vizito metu gavo antausį. Jų 
supratimu, tai parodytų Lietu
vos demokratiškumą”, rašoma 
LLS vado V. Šustausko pa
reiškime. (BNS)

* Gedimino pilyje — ka
rališka puota. Pirmąsyk se
novinėje menėje buvo vaiši
nami garbingi svečiai. Aukš
tutinės pilies bokšte pietavo 
karališkoji Nyderlandų pora
— Oranijos princas, sosto
įpėdinis Willelm Alexander ir 
jo žmona Maxima. Vaišes 
neįprastoje vietoje ruošė resto
ranas „Stikliai”. (LR, Elta)

* Ukrainos naftos pro
duktu tiekėjoms „TNK-Uk- 
raina” ir „Ukrtatnafta” užda
rius remontuoti savo gamyk
las, Ukrainoje padidėjo bend
rovės „Mažeikių nafta” benzi
no paklausa. „Mažeikių naf
tos” atstovybė Ukrainoje skel
bia, kad per birželio 20 dienų 
jau pardavė beveik 27,000 to
nų benzino, tuo tarpu gegužę
— maždaug 13,000 tonų. ibnsi

* „Visada smagu sugrįžti į
Lietuvą, susitikti su bičiu
liais, prisiminti studijas buvu
siame Kūno kultūros insti
tute, kuriame galutinai susi
formavo mano charakteris

siekti maksimalių rezultatų 
biatlono trasose, o vėliau ug
dyti aukšto meistriškumo 
sportininkus”, teigė Sarajevo 
žiemos olimpinių žaidynių bi
atlono čempionas estafečių 
varžybose, jau vienuolika me
tų Vermonte gyvenantis JAV 
vyrų biatlono rinktinės trene
ris Algimantas Šalna. (KD, Elta)

* Dauguma Lietuvos gy
ventojų remia valstybės na
rystę NATO, rodo vėliausia vi
suomenės nuomonės apklau
sa. Lietuvos stojimui į NATO 
pritaria ir jam neprieštarauja 
68.1 proc. apklaustų gyvento
jų. Šių metų pradžioje tokių 
buvo 64.6 proc. Per tyrimą bu
vo apklausti 1,044 Lietuvos 
miesto ir kaimo gyventojai, 
vyresni nei 18 metų. ibns>

* Generalinė prokuratūra 
nustatė, kad Vilniaus savi
valdybės sprendimas, kuriuo 
Žvėryno golfo klubui perduo
tas didelis sklypas sostinės 
Pilaitės rajone, prieštarauja 
keliems įstatymams. Šio rajo
no gyventojai protestuoja 
prieš golfo aikštyno įrengimą 
ir prašo, kad 120 hektarų plo
tui tarp Karoliniškių ir Pil
aitės būtų suteiktas miško ar
ba poilsio parko statusas.

* Seimo narys Aloyzas Sa
kalas siūlo paleisti dalį nu
teistųjų iš perpildytų įkalini
mo įstaigų ir palengvinti liku
siųjų padėtį dar iki naujųjų 
Baudžiamojo ir Pataisos dar
bų kodeksų įsigaliojimo kitais 
metais. „Galų gale, pagal nau
jąjį kodeksą už menkaverčius 
nusikaltimus žmonės nebus 
sodinami”, sakė parlamenta
ras. (LŽ, Elta)

*' Prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino Jung
tinės Karalystės karalienę 
Elizabeth II Valstybės dienos
— jos gimimo dienos — proga. 
„Savo ir Lietuvos žmonių var
du nuoširdžiai sveikinu Jus ir 
jūsų tautą Nacionalinės die
nos proga. Nuoširdžiai tikiu, 
kad santykiai tarp abiejų vals
tybių ir toliau bus plėtojami 
vardan mūsų tautų gerovės”, 
sakoma sveikinimo telegramo
je. Elizabeth II gimė 1926 m.

(BNS)
* Nors dauguma lietuvių 

turi nuosavą butą ar namą, 
tačiau gyvena labiau susi
spaudę nei Europos Sąjungos 
ar kaimyninėse valstybėse. 
Skurdo būklės Lietuvoje 2001 
m. pranešime pateikti duo
menys liudija, jog daugiau nei 
keturios iš penkių šeimų turi 
privačios nuosavybės būstą — 
privačiam butų fondui prik
lauso maždaug 97 proc. viso 
gyvenamojo ploto. Tai reiškia, 
jog pagal būsto nuosavybę Lie
tuva lenkia Europos Sąjungos 
vidurkį — 15 ES valstybių nuo
savus būstus turi apie 60 
proc. gyventojų. Tačiau pagal 
būsto patogumus ir kambarių 
skaičių vis dar egzistuoja 
milžiniškas atsilikimas. Pa
vyzdžiui, ES valstybėse tik 
apie 5 proc. šeimų neturi vo
nios arba dušo, tualeto, karšto 
vandens. Lietuvoje be karšto 
vandens ir tualeto gyvena 
apie 37 proc. šeimų. (Elta)

* Lietuvos kaimo sodybų 
populiarumas didėja toliau
— šiemet per sausį-gegužę 
jose svečiavosi 22,700 žmonių, 
arba 2 kartus daugiau nei per

nai tuo pat metu (11,200). Lie
tuvos perspektyvas kaimo tu
rizmo srityje įvertina ir už
sienio valstybės — Baltarusija 
siūlo Lietuvos kaimo turizmo 
atstovams sukurti Baltarusi
jos kaimo turizmo plėtros pro
gramą. Šiuo metu Lietuvoje 
yra apie 670 kaimo turizmo 
sodybų. (BNS)

* Lietuvos ir JAV kapita
lo bendrovė VSGA ketina 
atidaryti Vilniuje dar vieną 
kazino. Savininkų vardų ini
cialais pavadintos bendrovės 
VSGA akcijas valdo Lietuvos 
fizinis asmuo (60 proc.) ir vie
nas JAV pilietis (40 proc.). Iš 
viso Lietuvoje šiuo metu vei
kia 3 lošimų automatų salonai 
ir 2 kazino. ibns>

* Kaune nenuslūgsta sal
moneliozės protrūkis. Per 
gegužės ir birželio mėnesius 
salmonelioze susirgo 84 kau
niečiai, iš kurių daugiau kaip 
70 proc. buvo vaikai iki 16 me
tų. (BNS)

* Klaipėdos geležinkelio 
stotyje, perstumdant vago
nus, trečiadienį įvyko avarija 
— nuo bėgių nuriedėjo talpos 
su skystomis trąšomis. Jei vi
sos trąšos būtų išsiliejusios, 
uostamiestyje būtų įvykusi 
ekologinė nelaimė. Iš vienos 
talpos per sugadintą išpylimo 
angos vožtuvą išsiliejo apie 
pusę tonos trąšų. (K, Elta)

* Pasvalio rąjone — baisi 
tragedija: senovinėje skry
nioje aptikti trįjų Noreikų šei
mos vaikų — 4 metukų Neri
jaus, dar 5-erių Alvydos ir 
7-nerių Daliaus bei kaimynų 
Jurevičių 9-mečio sūnaus Jo
nuko lavonai. Vienintelė prie-

Europos Sąjungos ambasadoriams 
pristatyta Lietuvos pažanga

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos teisė bus galuti

nai suderinta su ES teise, o 
institucijos nuo 2003 metų bus 
pasirengusios pradėti įgyven
dinti suderintas teisės nuosta
tas.

Vyriausiojo derybininko tei
gimu, praėjusiais metais ypa
tingas dėmesys buvo skiria
mas valstybės tarnautojų ad
ministraciniams gebėjimams 
stiprinti. Pranešime nurodo
ma, kad vien Lietuvos viešojo 
administravimo institute nuo 
praėjusios liepos buvo sureng
ta 270 seminarų, apmokyti 
daugiau nei 5,000 valstybės

Slaptosioms 
tarnyboms uždrausta 
verbuoti dvasininkus

Atkelta iš 1 psl.
narių bendradarbiavimą su 
saugumo struktūromis.

Tačiau kai kurie Seimo na
riai nuogąstavo, jog slaptosios 
tarnybos verbavimui gali pa
naudoti šantažą ir psicholo
ginį spaudimą.

Seimas nepritarė atskirų 
parlamentarų siūlymams slap
tosioms tarnyboms taip pat 
uždrausti verbuoti žurnalis
tus, advokatus, teisėjus, Sei
mo ir vyriausybės narius. (BNS)

laida — nelaimingas atsitiki
mas. Manoma, kad vaikai 
užduso, negalėdami atidaryti 
užsitrenkusios senovinės 
skrynios dangčio.
(KD, Elta)

tarnautojų.
Pranešime taip pat apžvel

giama, kaip praėjusiais me
tais gerėjo viešasis adminis
travimas, buvo stiprinamas 
valstybės institucįjų darbas, 
vykdoma teismų sistemos re
forma, pradėta įgyvendinti 
Nacionalinė antikorupcįjos 
programa, pasiekta ženklios 
pažangos su ES derinant tei
sės aktus.

ES valstybių narių amba
sadoriai teigė tikį, kad Lietu
vai pavyks išlaikyti aktyvų 
pasirengimo narystei ES tem
pą bei įgyvendinti jau prisiim
tus įsipareigojimus.

JAV karo akademijose 
— dar trys jaunuoliai 

iš Lietuvos

Atkelta iš 1 psl.
akademįjas atranka prasidėjo 
pernai vasarą. Norintys stu- 
dijuoti kandidatai paprastai 
kreipiasi į Lietuvos Krašto ap
saugos ministerįjos mokymo ir 
studįjų skyrių po skelbto kon
kurso. Tikrinamos kandidatų 
anglų kalbos žinios, sveikata, 
fizinis pasirengimas. Stipriau
si kandidatai laiko standarti
nius stojamuosius JAV kole
gijų TOEFL bei SAT egzami
nus. Vėliau, padedant JAV 
ambasados Gynybinio bendra
darbiavimo skyriui, tvarkomi 
reikiami dokumentai, kandi
datai rašo rašinius, išlaiko fi
zinių gebėjimų egzaminą.

(BNS)




