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Šiame 
numeryje: \ 
Lietuvos krepšininkėms 
- 11-oji vieta; dar viena 
„Lituąnicos" pergalė. 

2psl. 

Izraeliui svarbu tik 
Izraelis, - Danutės 
Bindokienės vedamojo 
mintis; išeivija raginama 
paremti LR Pilietybės 
įstatymo papildymus; 
tyrimai pakeitė Krėvos 
akto vertinimus. 

3psl. 

„Bičiulystės" laiško 
autorius sako: „Myliu 
Lietuvą ir niekur kitur 
nenorėčiau gyventi". 

4psl. 

Pašaliečio žvilgsnis į 
Amerikos valdžios 
atstovų kabinetus. 

6psl. 

[Sportas 
* Vengri joje vyks tan

čiose E u r o p o s orientavi
mosi pirmenybėse ketvirta
dieni bronzos medalius mote
rų estafetės rungtyje iškovojo 
Lietuvos rinktinė. Giedrė Vo
verienė. Vilma Rudzenskaitė 
ir Ieva Sargautytė distancijoje 
sugaišo 115 minučių ir 17 se
kundžių. Vos 9 sekundes lie
tuvaitės pralaimėjo sidabro 
apdovanojimus iškovojusiai 
Šveicarijos I komandai 

* Vokiet i joje vykusia
me pasaul io jaunimo spor
tinės akrobatikos čempionate 
Lietuvos atstovai iškovojo du 
bronzos medalius. Merginų 
porų daugiakovės varžybose 
III vietą užėmė Jelena Jaki-
mavičiūtė ir Julija Korotkova. 
o vaikinų porų daugiakovėje 
treti buvo Dmitrijus Sazonin-
kovas ir Dmitrijus Šumila. 

* Prancūzijoje v ieš int is 
L i e t u v o s krepšinio lygos 
(LKL> vicečempionas Kauno 
„Žalgiris" trečiadienį sezono 
at idarymo rungtynes 83:94 
pralaimėjo Prancūzijos vi-
cečempionei ..Elan Bearnais" 
komandai. 

* Kauno „Žalgirio" krep
šinio k l u b o vadovai kol kas 
svarsto, ar bus ieškoma pa
mainos Mindaugui Timinskui, 
kuris dėl traumos laikinai ne
galės rungtyniauti. Lietuvį 
apžiūrėję Prancūzijos medikai 
konstatavo, jog riešo t rauma 
rimta, tačiau ne tokio lygio, 
kad reiktų operacijos. Nuo
dugnesni tyrimai šiek tiek iš
sklaidė pačias niūriausias spė
liones, bet M. Timinskas j 
krepšinio aikštelę grįš negreit. 

• 

Naujausios 
žinios 

* Rusijos Valstybės Dū
ma svarstys projektą dėl Mo-
lotovo-Ribbentropo pakto pri
pažinimo negaliojančiu. 

* Lietuva Briuselyje iš
s iderėjo didesne cukraus 
gamybos kvotą. 

* Prancūzija ir tol iau 
rems Vi lniaus greitojo tram
vajaus projektą. 

* Saugumo pareigūnai 
įspėjo ..pajuokavusį" vilnietį, 
siūliusį susidoroti su žydais. 

Europos pareigūnai prašomi neignoruoti 
Lietuvos nuomonės 

Maskvos diplomatai sunerimo 
dėl atšauktų vizų lengvatų 

Strasbūras-Vilnius, rug
sėjo 26 d. (BNS) — Europos 
Parlamento Užsienio reikalų, 
žmogaus teisių bei bendrosios 
saugumo ir gynybos politikos 
komiteto pirmininkas Elma-
ras Brokas įspėjo Europos Ko
misiją (EK) be Lietuvos prita
rimo nesvarstyti bevizio susi
siekimo su Karaliaučiaus sri
timi greitaeigiais traukiniais 
galimybes. 

Praėjusią savaitę EK pre
zidentui Romano Prodi nu
siųstame laiške E. Brokas ra
šo, jog Lietuvos žmonės tokius 
veiksmus palaikytų dar vienu 
..didžiųjų" valstybių priimtu 
sprendimu „visiškai ignoruo
jant ir neigiant mažų valsty
bių pageidavimus". 

Ketvirtadienį S t rasbūre 
susitikęs su dviejų įtakingų 
Europos Tarybos Parlamenti
nės Asamblėjos (ETPA) Eko
nomikos reikalų ir plėtros bei 
Politinių reikalų komitetų na
riais, E. Brokas pakartojo, jog, 
sprendžiant t ranzi to klausi
mą, neturi būti pažeistas Lie
tuvos suverenitetas. 

..Aš galiu supras t i , jog 

Antrus metus rugsėjo 26-ąją Lietuvoje minima Europos K -ibų diena, skina pažymėti Europos kalbų įvairovę, pa
brėžti kiekvienos kalbos savitumo ir jos išsaugojimo reikšmę. Pernai Lietuva plačiai minėjo Europos Tarybos pa
skelbtus Kalbų metus. Šįmet Europos kalbų diena akcen; joja kalbų mokymąsi visą gyvenimą. Ketvirtadienį Vil
niaus mokytojų namų kieme trumpas užsienio kalbų pamokas rengė politikai, pramogų verslo atstovai, žurnalis
tai, koncertavo žinomos jaunimo muzikos grupės, folklor.j ansambliai, pramoginių šokių atlikėjai. 

Nuo t r . : Šiemet į „Europos pamokas" susirinko kaip n>ekada daug mokinių. Kęstučio Vanago ELTA. nuotr. 
Rusija nori lengvo susisiekimo 
su Kaliningradu, tačiau, iš ki
tos puses, mes turime gerbti 
tokių valstybių, kaip Lietuva 

suverenitetą, ir negali būti pat pažymėjo, jog klausimas 
padaryta nieko. Kas būtų prieš dėl galimybės Rusijos pilie-
Lietuvos žmonių valią ir jaus- čiams tranzitu per Lietuvos 
mus", sakė E. E rokas. J is taip teritoriją Nukelta i 5 ps l . 

Maskva-Vilnius , rugsėjo 
26 d. (BNS) — Rusijos užsie
nio reikalų ministerijos atsto
vas Aleksandr Jakovenka pa
reiškė, kad Lietuvos vyriausy
bės sprendimas paskelbti ne
galiojančia tarpvyr iausybinę 
sutar t i , numačiusią vizų leng
vatas Rusijos gyventojų kelio
nėms į Lietuvą. ..aiškiai kerta
si su anksčiau jos deklaruota 
pozicija ieškoti abiem šalims 
pr i imt inus sus i t a r imus , pa
grįstus Rusijos piliečių kelio
nių per Lietuvą į Kaliningrado 
sritį ir iš jos režimu, kuris bus 
suder intas t a r p Rusijos ir Eu
ropos Sąjungos". 

„Ver t iname šį žingsnį kaip 
susiker tant į su siekiais gilinti 
Rusijos ir Lietuvos geros kai
mynystės ir tarpusavio bend
radarbiavimo santykius", tei
gė Rusijos diplomatas. 

Tuo tarpu Vilniuje Lietu
vos užsienio reikalų ministras 
An tanas Valionis per susitiki
mus su Rusijos ir Baltarusijos 
ambasadoriais Juri j Zubakov 
ir Vladimir Garkun ketvirta
dienį priminė Vilniaus pasiū
lymus, kuriais būtų sušvelnin

tos vizų režimo lengvatų šių 
valstybių piliečiams panaiki
nimo pasekmes. 

Diplomatai buvo supažin
dinti su trečiadienį Lietuvos 
vyriausybes priimtu sprendi
mu denonsuoti 1995 m. su Ru
sija pasirašytą laikinąjį susi
tar imą dėl abiejų valstybių pi
liečių kelionių bei 1994 m. su 
Baltarusija pasirašytus laiki
nuosius susitarimus dėl abiejų 
valstybių piliečių kelionių bei 
dėl pasienio gyventojų supa
prast into vykimo per valsty
bės sieną. 

Ministras A. Valionis pa
reiškė, kad Lietuva dalyvauja 
Europos Sąjungos ir Rusijos 
dialoge dėl susisiekimo su Ka
raliaučiaus sritimi ir ieškos 
tokių sprendimo variantų, ku
rie nepažeistų Lietuvos suve
reniteto, netaptų jai finansine 
n a š t a ir kliūtimi įsilieti į 
Šengeno erdvę. Pasak A. Va
lionio, į Rusiją vykstantiems 
Lietuvos piliečiams t u r ė tų 
būti taikomos tokios pat vizų 
išdavimo lengvatos, kokias 
Lietuva taikys Rusijos pilie
čiams. Nukel ta i 5 psl . 

Frankfurto knygų mugėje bus 
pristatyta Lietuvos kultūra 

Tarptautinėje Frankfurto 
knygų mugėje, kurioje Lietuva 
pakviesta dalyvaut i garbės 
viešnios teisėmis, bus prista
tyta 29 lietuvių rašytojų kūry
ba, 24 valstybės leidyklų leidi
niai bei įrengti stendai, supa
žindinantys su Lietuvos istori
ja ir kultūra, pranešė Lietuvos 
pristatymo mugėje organiza
toriai ketvirtadienį Vokietijos 
ambasadoje Vilniuje surengto
je artėjančiam renginiui skirT 
toje spaudos konferencijoje. 
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Dalinininkes Jūratės Račinskai-
tes sukurta Lietuvos emblema 
Frankfurto knygų mugei. 

Kaip teigė organizatoriai, 
iš viso Vokietijoje numatoma 
surengti 220 su Lietuvos kul
tūra supažindinančių rengi
nių, tuo ta rpu pagrindinė Lie
tuvos paroda mugėje užims 
1,000 kv metrų plotą, dar 6 
leidyklos turės savo atskirus 
stendus. 

Pasak kultūros viceminist-
rės Inos Marčiulionytės, pag
rindinę Lietuvos parodą suda
rys stendai su nuotraukomis, 
originaliais meno kūriniais ir 
knygomis bei kompiuteriniai 
terminalai . I. Marčiulionytės 
tv i r t in imu, prie kiekvieno 
Lietuvos istorijos tarpsnius, li
teratūrą, a tskirus menininkus 
ir kul tūrą pristatančio stendo 
bus pateikti išsamūs katalo
gai. 

Taip pat bus rodomas spe
cialiai knygų mugei sukurtas 
filmas . .Interviu su rašyto
jais". Literatūros kritiko Liud
viko Jakimavičiaus ir režisie
riaus Gintaro Makarevičiaus 

Nukel ta i 5 psl. 

JAV Atstovų rūmų pakomitetis — už 
Baltijos valstybių narystę NATO 

Vilnius, rugsėjo 26 d. (LR 
ambasada JAV) — JAV Atsto
vų rūmų Tarptautinių ryšių 
komiteto Europos pakomitetis 
rekomendavo šį lapkritį pa
kviesti į NATO Lietuvą ir dar 
šešias Vidurio bei Rytų Euro
pos valstybes. 

Kaip pranešė Lietuvos am
basada Vašingtone, Europos 
pakomitečio vadovo Elton Gal-
legly pateiktame nutarime dėl 
naujų valstybių priėmimo į 
NATO per sąjungos viršūnių 
susi t ikimą lapkritį Prahoje 

minimos Bul-| 
garija, Estija, | 
Latvija, Lietu-,-
va, Rumunija. 
Slovakija irj 
Slovėnija. 

„Bulgarija, 
Estija, Latvija, Elton Gallegly 
Lietuva, Rumunija, Slovakija 
ir Slovėnija įgyvendino reika
lavimus, kuriuos NATO nu
statė, vadovaudamasi Narys
tės veiksmų plano procesu, t i
kimasi jų pozityvaus įnašo į 
NATO ir jos turėtų, kaip tai 

rekomenduoja Ta rp tau t in ių 
santykių komitetas , būti pa
kviestos pradėti stojimo į są
jungą procesą per Prahos vir
šūnių susitikimą", te igiama 
nu t a r ime , ku r i s trečiadienį 
pate iktas Atstovų rūmams. 

N u t a r i m e pa tv i r t inama, 
kad NATO plėtra yra JAV val
stybinis tikslas ir kad sąjunga 
išlieka svarbiausia saugumą 
ir pastovumą Euroatlantinėje 
erdvėje bei t ransa t lan t in ius 
ryšius Nukel ta į 5 psl . 

Kariuomenės pertvarka — 
pasirengimo narystei NATO centre 

Prancūzijos teisinas neišleido į laisvę 
lietuvių dviratininko žmonos 

Paryžius-Vi ln ius , rug
sėjo 26 d. (BNS) — Prancū
zijos Šamberi miesto apeliaci
nis teismas ketvirtadienį at
metė advokatu skundą ir pa
liko Bonneviile kalėjime už
darytą lietuvių dviratininko 
Raimondo Rumšo žmoną Edi
tą, kuri kaltinama draudžia
mų dopingo preparatų platini

mu, pranešė Lietuvos ambasa
dos Prancūzijoje patarėja Jo
lanta Jacovskienė. 

Diplomatės teigimu, teisė
jai savo sprendimą a iškino 
tuo. kad norima užduoti papil
domų klausimų R. Rumšui . 
Kol kas nežinoma, kokiam lai
kui E. Rumšienė palikta už 
grotų. 

Vilnius, rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Vyriausybė patvirti
no Lietuvos pasirengimo na
rystei NATO programą 2002-
2003 metams. Narystės veiks
mų planas yra valstybių-kan-
didačių pasiruošimo narystei 
procesas, apimantis politinę, 
ekonominę, teisinę, saugumo, 
gynybos, išteklių ir ki tas svar
bias valstybes veikimo sritis. 

Šių metų Lietuvos pasi
rengimo narystei NATO prog
ramos dėmesio centre — pra
dėtos kariuomenės reformos 
tolesnis įgyvendinimas. Šia 
programa Lietuva vadovausis 
dalyvaudama NATO Narystės 

veiksmų plano metiniame cik
le. 

Programoje pate ik iami 
duomenys apie Lietuvos karių 
dalyvavimą t a rp tau t inėse 
operacijose Bosnijoje ir Koso-
ve. planai dėl Lietuvos karių 
siuntimo j tarptautines saugu
mo paramos pajėgas bei į JAV 
vadovaujamą ant i te ror is t inę 
operaciją Afganistane. 

Be to, dokumente pabrė
žiamas Lietuvos įsipareigoji
mo tęstinumas adekvačiai fi
nansuoti krašto apsaugos sis
temos plėtrą. Nuo 2001-ųjų 
Lietuva kasmet krašto apsau
gai skiria 2 proc. BVP. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Rautos, AP, lnterfax. fTAR-TASS, BNS 

l*m agentūrų prana&fnais) 

EUROPA 
Varšuva. Po 10 metų per

traukos Lenkija ir Rusija at
naujino kannį bendradarbia
vimą. Lenkijos sostinėje ofi
cialaus Rusijos gynybos mi
nistro Sergej Ivanov vizito 
metu ketvirtadienį pasirašyta 
sutartis dėl naikintuvų ,,Mig-
29" naudojimo ir remonto len
kų aviacijos dirbtuvėse. 

Paryžius . Prancūzijos po
licija trečiadienį rado plasti
kinių sprogiųjų medžiagų už
sakytame lėktuve, kuris at
skrido iš Morocco ir nusileido 
Siauros Rytų Prancūzijos Me-
co mieste. Policija rado 100 
gramų sprogmenų be sprog
diklio, kurie buvo paslėpti vie
nos keleivių kėdžių turėkle 
Sprogioji medžiaga buvo su
vyniota j aliuminio foliją. Ši 
medžiaga gali būti tos pačios 
rūšies, kurią ketino panaudo
ti į tariamasis sprogdintojas 
Richard Reid. J i s kalt inamas 

praėjusių metų gruodį skry
džio metu bandęs susprogdin
ti sprogmenis , paslėptus jo 
bate. 

Paryž ius . Pernai pakei
tus Afganistaną valdžiusį Ta-
libano režimą Vakarų remia
ma vyriausybe, opiumo gamy
ba valstybėje išaugo net 1,400 
proc.. ketvirtadienį įspėjo ne
priklausoma Didžiosios Brita
nijos kovos prieš narkotikus 
organizacija „DrugScope". 
Augdama tokiais tempais , 
opiumo gamyba sparčiai kyla 
ir artėja prie ..ikitalibaninio" 
lygio, kai ji sudarė 4.000 tonų 
per metus. 

JAV 
Vaš ingtonas . JAV prezi

dentas George VV. Bush ket
virtadienį susitiko su dvipar-
tine Atstovų rūmų narių gru
pe, kad paragintų juos ..pra
stumti" Kongreso nutarimą, 
pri tar iant į karo veiksmams 

prieš Iraką ir jo prezidento 
Saddam Hussein nušalini
mui. Manoma, kad Atstovų 
rūmai ir Senatas ateinančio
mis savaitėmis priims kokį 
nors nutarimo variantą. Kon
gresui priėmus nutarimą. G. 
W. Bush įgytų politine prie
dangą, leidžiančią lengviau 
panaudot i karines pajėgas 
konfrontacijoje su Saddam 
Hussein. 

NATO jau apsisprendė 
priimti 7 naujas nares iš Rytų 
Europos, ketvirtadieni rašo 
dienraštis „The Washington 
Post". Laikraščio teigimu, pa
kvietimus NATO viršumų su
sitikime Prahoje lapkritį gaus 
Bulgarija. Estija. Latvija. 
Lietuva. Rumunija. Slovakija 
ir Slovėnija. 

JAV Senato demokratų 
daugumos vadovas Tom Das-
chle trečiadieni pareikalavo, 
kad prezidentas George VV. 
Bush atsiprašytų už savo pa
reiškimą, kad demokratų va
dovaujamas Sonatas ..nesuin
teresuotas Amerikos žmonių 
saugumu". T. Daschle teigė. 
kad šia ..įžeidžiančia" pastaba 
politizuojama galima karo 
operacija prieš Iraką. 

JAV žvalgyba s u s e k ė 
galimą „ai Qaeda'* mokymų 
stovyklą, kuri yra atokiame 
Rytų Irano rajone prie sienos 
su Afganistanu, trečiadienį 
pranešė „NBC News". neįvar
dydama savo informacijos šal
tinių. Sprendžiant pagal mi
nimo objekto nuotraukas iš 
viršaus, tai yra teroristų sto
vykla, kurioje įrengta vairavi
mo aikštelė ir šaudymo poli
gonas. Objektas labai prime
na „ai Qaeda" stovyklas Afga
nistane. Laikraštis „The VVa-
shington Post" praėjusį mėne
si pranešė, kad Irane rado 
prieglobstį du aukšt i ..ai 
Qaeda" vadai su dešimtimis 
kovotojų. 

Vašingtonas JAV trečia
dienį atmetė Kijevo pareiški
mus, kad Vašingtonas remia 
Ukrainos opozicija, kaltinda
mas šios valstybes prezidentą 
Leonid Kučma asmeniškai 
pritarus radarų sistemų par
davimui Irakui Kijevas nei
gia, kad prezidentas L Kuč
ma palaimino planą parduoti 
Bagdadui keturias radarų sis
temas „Kolčiuga" 

Jeigu Jungt in iu T a u t ų 
(JT t Saugumo Taryba greitai 

nesiims veiksmų Irako klau
simu. JAV ne t rukus smogs 
šiai valstybei, s iekiant sunai
kinti jos masinio naikinimo 
ginklus, ketvirtadienį įspėjo 
buvęs JT ginkluotės tikrinto
jų vadovas Richard Butler. J i s 
sakė . kad pasaulį ištiko „pa
saulinio saugumo užtikrinimo 
krizė", kuna sukėlė Saugumo 
Tarybos nenoras imtis veiks
mų prieš Irako prezidentą 
Saddam Hussein. Pasak jo. 
nėra jokių abejonių, kad Ira
kas turi n.asinio naikinimo 
ginklų — ..šis klausimas vi
siškai įrodytas". 

IRAKAS 

tadienį pareiškė, kad išspręsti 
Karaliaučiaus srities proble
mą svarbu ne tik Rusijai, bet 
ir visai Europai. V. Put inas 
patvirtino, kad Rusijai „labai 
svarbu išspręsti Kaliningrado 
problemą", nes nuo jos spren
dimo priklauso pasitikėjimo 
atmosferos puoselėjimas ne 
tik tarp Rusijos ir Lenkijos, 
bet taip pat ir visoje Europoje. 
Be to. Rusijos vadovas teigė, 
jog Irako krize reikia kuo sku
biau spręsti „politiniais ir 
diplomatiniais metodais, 
remiant is Jungtinių Tautų 
nutarimais ir griežtai laikan
tis tarptautines teisės prin
cipų bei normų. 

Bagdadas . I rakas ketvir
tadienį paskelbė, kad ..ne
šk raidymo /*onose" budintys 
amerikiečių karo lėktuvai su
naikino cmiinio Basros oro 
uosto radarų sistemą. JAV 
patvirt ino, kad jų patruliai 
a takavo ŠĮ oro uostą, kuriame. 
jų teigimu, veikė kariniai ra
dara i . 

AFGANISTANAS 

RUSIJA 
Maskva . Rusijos prezi

den ta s Vladimir Put m ketvir-

Kabulas . Afganistano 
prezidentas Hamid Karzai 
ketvir tadieni suabejojo pa
teiktos informacijos del padi
dėjusios opiumo gamybos val
stybėje tikslumu, tačiau pa
reiškė, kad jo vyriausybe yra 
pasiruošusi kovoti su narko
tikais. „Koks bebūtų t as kie
kis, mes ruošiamės ten nu
vykti, tai surasti ir sunaikin
ti", sake jis. 
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LIETUVOS KREPŠININKĖMS — 

1 l-OJI VIETA 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Lietuvos moterų krepšinio 
rinktine 14-osiose Pasaulio 
krepšinio pirmenybėse Kini
joje užėmė vienuoliktąją vietą 
iš 16 komandų. 

Kaip jau buvome anksčiau 
rašę. Lietuvos reprezentantes 
pateko į pačią stipriausią gru
pę, kurioje šalia tarptautinėje 
arenoje nepasižymėjusio Tai
vanio buvo praėjusių pirmeny
bių finalininkės — JAV ir 
Rusijos krepšininkes, {.veiku
sios taivanietes, bet aukš
tomis pasekmėmis nusileidu
sios šioms dviem ekipoms, 
mūsiškės sugebėjo patekti į 
antrąjį pirmenybių etapą. 

Lietuvės į antrojo etapo 
E grupe atsinešė tik vieną 
pergalę. Tuo tarpu JAV ir 
Prancūzija čia papuolė su 
trimis, Pietų Korėja ir Rusija 
— su dviem taškais. Vieną 
tašką taip pat teturėjo ir šeš
toji F grupės narė — Kuba. 

F grupės pirmose rung
tynėse Lietuvos atstovės buvo 

• priverstos kapituliuoti prieš 
2001 m. Europos čempiones 
prancūzes. Tačiau tada po 
trijų pralaimėjimų iš eilės 
lietuvaitės įveikė Kubą (63-
60) ir atgaivino viltis patekti į 
ketvirtfinalį (aštuonių ko
mandų tarpą). 

..:.....Po to vykusiame susiti
kime Lietuva buvo priversta 
kapituliuoti prieš P. Korėją 
(70-76). Tokiu būdu grupėje 
užėmusi 5-ją vietą, Lietuvos 
ekipa turėjo pasitenkinti 
varžybomis dėl 9-12 vietų. Į 

- ketvirtfinalį nepateko ir prieš 
mūsiškes pralaimėjusios ku-
bietės. F grupėje užėmusios 
paskutinę —VI poziciją. 

Pralaimėta Argentinai, 
įveikta Jugoslavija 

Praėjusį pirmadienį Lietu
vos rinktinė, kuriai vadovauja 
treneriai Vydas Gedvilas ir 
Algirdas Paulauskas, pradėjo 
žaidimus dėl 9-12 vietų. Pir
mosios kliūties — Argentinos 
mūsiškės neįveikė ir krepši
ninkėms iš Pietų Amerikos 
nusileido 65-71. 

Lietuvos naudai daugiau
sia taškų per šias rungtynes 
pelnė Agne Abromaitė (17), o 
Iveta Marčauskaitė po jos ejo 
su 11 taškų. Argentinietes 
buvo taiklesnes, ypač tritaš
kių metimuose jos pataikė du 
kartus, o mūsiškės — nė vieno. 

Kitoje poroje Kuba nu
galėjo Jugoslaviją 76-74. Tad 
rungtynėse dėl 9-tos vietos 
žaidė Kuba, kuri 92-71 pra
noko Argentiną. O susitikimas 
tarp Lietuvos ir Jugoslavijos 

dėl 11 vietos baigėsi lietu
vaičių pergaie 83-62. 

Jau pirmąjį ketvirtį Lie
tuvos atstoves atsiplėšė nuo 
varžovių ir baigė 22-10 rezul
tatu, o po antrojo — visai 
užsitikrino pergalę. Nugalė
tojų tarpe net 23 taškus pelnė 
Amerikoje ilgesnį laiką studi
javusi ir žaidusi buvusi šiau
lietė I. Marčauskaitė, kuri 
taip pat atkovojo 7 kamuolius. 

Buvo išaiškintas ir ket
vertukas nuo 13-tos iki 16 
vietos. 13-je atsidūrė Japonija, 
76-61 įveikusi Taivanį. O susi
tikime dėl paskutinių vietų 
Senegalas 87-52 sutriuškino 
Tunisą, kurio krepšininkės li
ko pačioje pirmenybių uode
gėlėje. 

B 6-toa — į vienuoliktą 
vietą 

Reikia pasakyti, jog 13-se 
Pasaulio moterų krepšinio 
pirmenybėse, kurios prieš 4 
metus buvo surengtos Vokie
tijoje, Lietuva iškovojo garbin
gą šeštąją vietą, O šiemet 
smuktelėjo beveik dvigubai 
žemyn. 

„Kas atsitiko", — ne vie
nas mūsų sporto sirgalių 
klausia. \ tai iš dalies atsakė 
vienas iš komandos trenerių 
V. Gedvilas dar prieš važiuo
jant į Kiniją. Jos teigė: „Ste
buklingų rezultatų žadėti 
negaliu ir neturiu teisės. Jei 
patektume į geriausių koman
dų dešimtuką, bus neblogai. 
Jei pateksime į aštuntuką, 
bus labai gerai". O komandos 
kapitonė, viena iš Lietuvos 
rinktinės senbuvė, net buvo 
pareiškusi, jog būtų gerai 
patekti į dvyliktuką. Tai kaip 
matome, jos viltys išsipildė. 

Čia reikia pasakyti, jog 
rinktinėje nesimatė pajėges
nių krepšininkių — vete
ranių, kurios dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių atsisakė 
žaisti. Bent kelių tokių įsi
jungimas į rinktinę, be abejo, 
būtų garantavęs Lietuvai vie
tą ketvirtfinalyje. 

Įdomu, kad Lietuvos ko
mandos lydere buvo iš Illinois 
universiteto rinktinės į 
Vilniaus „Telekomo" profe
sionalių ekipą perėjusi jaunoji 
aukštaūge I. Marčauskaitė. Ši 
Lietuvos rinktinės debiutan
te pelne daugiausia (122) taškų 
<vid. 1525 taško) ir atkovojo 59 
kamuolius; vid. 7,4). 

Nuo jos gerokai atsiliko 
kitos komandos narės. Agnė 
Abromaitė ir Lina Brazdeiky
tė pelnė po 85 taškus, Lina 
Dambrauskaitė — 57. Irena 

MIRĖ LIETUVOS SPORTO ŽURNALISTAS 
S. VAINTRAUBAS 

Amžinybėn iškeliavo vie
nas iš seniausiųjų Lietuvos 
sporto žurnalistų — Saliamo-
• a- Yaintr.mbas Dar prieška
riniais laika:- Lietuvos spau
doje nemaža rašęs vyras mirė 
2002 m. balandžio 17-ją, ne
spėjęs sulaukti savo 80-mečio, 
Kir; batų minėjęs šių metų 
r'i.LĮijui m ! 1 i 

Si> žydu k i i m o -pandos 
į larbi in 'oja.- dautr prisidėjo 
prn- Lietuvos sporto populia
r in imo ir niusu sportinėje žur
nal ist ikoje pal iko d idžiu l ius 
peris.įkus -Jo žmona Audrone 
tuoj po jo mirt ies sur inko gana 
didele dal i S. Vaintraubo ra-

„Li tuanicos" jauniej i krepšininkai Lietuvoje 2002 m. v a s a r ą . R u n g t y n e s j i e la imėjo Klaipėdoje . Kret ingoje ir 
Sa lan tuose . Valdo Ruzgos nuo t r . 

Baranauskaitė — 53. Sandra 
Valužytė — 50. 

Iš viso lietuvaites Kinijoje 
sužaidė 8 rungtynes. Iš jų 3 
laimėjo (įveikė Taivanį. Kubą, 
Jugoslaviją) ir 5 pralaimėjo 
(Rusijai. P. Korėjai. Prancūzijai, 
Argentinai). 

Finalas suvedė JAV ir Rusiją 

Ketvirtfinaliuose P. Korėja 
netikėtai (71-70) įveikė Bra
ziliją, Rusija — Kiniją (86-70), 
JAV — Ispaniją (94-55), Aust
ralija — Prancūziją (78-52). O 
pusfinalių rezultatai buvo 
tokie: Rusija - P. Korėja —70-
53 ir JAV - Australija — 71-56. 

Jeigu P. Korėjos pergalė 
prieš Braziliją buvo didelė 
staigmena (brazilėms daug 
kas pranašavo medalius), tai 
kitus laimėtojus buvo galima 

šinių ir juos išleido atskira 
knyga (326 puslapių), pava
dintą „Akredituotas savo kar
tai". Čia minima knyga dar kartą 
parodo, koks našus buvo S. 
Vaintraubo žodis ir kaip toli ir 
giliai sieke šio autoriaus 
plunksna 

Beje. Saliamonas ne tik 
rašė. bet ilgoką laiką ir pats 
sportavo (jis yra buvęs Lie
tuvos stalo teniso čempionu). 
Ši knyga yra geras S. Vaint
raubo. kuri ir mums yra tekę 
pažinti ir šiek tiek bendrauti 
per žurnalistų susitikimus tė
vynėje, gimimo 80-mečio pa
žymėjimas. E.Š. 

numatyti iš anksto. 
Finalas kaip ir prieš ketve

rius metus suvedė JAV ir 
Rusijos krepšininkes. Jos 
šiose pirmenybėse buvo susi
tikusios C ffupėje, kurioje kaip 
žinome, žaidė ir Lietuva. 
Tada aišku laimėjimą (89-55) 
„nusinešė" amerikiečių rink
tinė, kurią sudarė geriausios 
žaidėjos iš WNBA profesio
nalų lygos. Ir šį kartą pergalė 
priklausė amerikietėms, ta
čiau rezultatas buvo žymiai 
kuklesnis - tik 79-74. 

Šios finalinės rungtynės 
buvo labai įtemptos ir permai
ningos. Jeigu du pirmieji ket
virčiai priklausė amerikie
tėms (pirmąjį jos laimėjo 25-
15. antrąjį 23-20), tai po per
traukos savo žodį tarė rusės 
„nusinešdamos" trečiąjį (20-
17), ir ketvirtąjį (19-14) ket

virčius savo naudai. Tačiau 
rungtynių pradžioje sukaup
tas taškų kapitalas leido ame
rikietėms iškovoti pergalę, 
nors susitikimo pabaigoje rusės 
buvo priartėjusios iki vieno taško. 

JAV rinktinei daugiausia 
taškų pelne Sheryi Svvoops 
(18) ir Lisa Leslie (17), beje, jai 
atiteko naudingiausios šių pa
saulio pirmenybių žaidėjos 
vardas I. Rusijos eijėse geriau
sia taškų medžiotoja buvo 
Ilona Korstin (27) ir Jelena 
Baranova(18). Amerikietės 
dabar pasaulio krepšinio pir
menybių auksu pasipuošė 7 
kartus, o Rusija 'įskaitant ir 
tuos metus, kuomet žaista 
Sov. Sąjungos vardu) — šešis. 

Bronzos medalius laimėjo 
Australija, kuri rungtynėse 
dėl III vietos sumušė P. Ko
rėją 91-63. 

DAR VIENA „LITUĄNICOS" FUTBOLININKŲ 
PERGALĖ 

Rugsėjo 22 d. savoje 
aikštėje pirmą kartą šiame 
sezone rungtyniaudami, „Litua-
nicos" vyrai pelnė trečiąją pergalę 
Metropolitan" lygas jnąjor" divi
zijos pirmenybėse. 

Po dviejų laimėjimų iš
vykose ir sugriebtų 6 taškų, 
lietuviai įsirašė dar 3, sekma
dienį ruzultatu 2-0 įveikę 
„Vikings" ekipą. Beje. šį susi
tikimą rungtynių teisėjams 
reikėjo nutraukti likus iki jų 
pabaigos apie 20-čiai minučių. 
Nesugebėdami garbingai pra
laimėti, varžovų komandos 
nariai pradėjo grasinti teisė
jui ir net norėjo išprovokuoti 
muštynes. 

Gaila, kad „major" lygos 
praėjusių metų vicečempionai 
iš „Vikings" klubo, kadaise 
buvusio skandinavų sporti
ninkų pagrindu sudaryto 
vieneto, futbolininkai savo 
nesportiškais veiksmais suga
dino gražią popietę, į kurią 
buvo susirinkę nemažas bū
rys žiūrovų. 

Lietuvių naudai pirmąjį 
įvartį įmušė Edvinas Trinkū
nas iš 11 metrų baudinio, 
kuomet baudos aikštelėje bu
vo pargriautas mūsiškis puo
lėjas. Tas pats E. Trinkūnas 
kiek vėliau pasižymėjo dar ir 
antrąjį kartą: jis „Vikings" 
vartininko numuštą kamuolį 
pasiuntė į vartų tinklą. 

Po pertraukos varžovai 
stengėsi žaisti gana šiurkš
čiai, tačiau ir mūsiškiai ne
nusileido, bandydami jiems 
„atsilyginti". Prieš pat rung
tynių nutraukimą gerokai su-
sistumdė Laimonas Bytautas 
su „Vikings" futbolininku. Už 
tai teisėjas jiems parodė 
raudonas korteles. Čia „Vi
kings" komandos žaidėjų ner
vai neišlaikė ir jie pradėjo 
burnoti prieš teisėją, taip pat 
artėti prie lietuvių atsarginių 
suolelio. Tuomet teisėjui nie
ko kito nebeliko, kaip nu
traukti rungtynes. 

Nepaisant, kad „Vikings" 

kurį laiką įstengė spausti mū
siškius, tačiau į Virgio Žu-
romsko laikomus vartus jie 
neįstengė pasiųsti nė vieno 
pavojingesnio smūgio. Šiuo 
metu, kai iš komandos pa
sitraukė panevėžietis Irman
tas Šatas, gelbstint padėtį, 
vartininko pareigas eina 
anksčiau minėtasis V. Žuroms-
kas, kuris yra labai reikalin
gas aikštėje. Tačiau nuo atei
nančių rungtynių „Lituani-
cos" vartus žada ginti naujas, 
nemaža patyrimo turintis 
kitatautis vartininkas. Tokiu 
būdu ši opi problema turėtų 
būti išspręsta. 

Praėjusį sekmadienį buvo 
sužaistos ir kitos trys „major" 
divizijos rungtynės. Jose 
„United Serbs" įveikė „ Kic-
kers" 5-2, „Green-White" — 
„Maroons" 2-1, o „Lightining" 
— „Schwaben" 4-0. 

Šį sekmadieni —prieš 
„Lightining" 

Prieš „Lightining" lietu
viai turės kovoti jų aikštėje, 
esančioje Yorkville, IL, šį sek
madieni, rugsėjo 29 d. Beje, ši 
ekipa savaitę anksčiau 
lygiomis (1-1) sužaidė su divi

zijos čempionais ir JAV mė
gėjų taurės laimėtojais „Eag-
les" vienuolike. Tad mūsiš
kiams šis pirmenybių susi
tikimas, turbūt bus pats 
sunkiausias iki šiol rudens 
rato varžybose. 

, ,Fire" pateko į 
atkrentamąsias varžybas 

Čikagos „Fire" futbolo 
ekipa, žaidžianti MLS profe
sionalų futbolo arba Ameri
koje vadinamojoje „soccer" 
lygoje, pateko į atkren
tamąsias varžybas. Čikagie-
čiai tai pasiekė sekmadienį 
savoje aikštėje — Naperville, 
IL, nugalėdami Columbus 
„Crew" vienuolike 2-1. 

Čikagiečiai surinko 37 taš
kus ir savo divizijoje užėmė 
trečiąją vietą — po New 
England ir Columbus ekipų. Iš 
kitos divizijos kvalifikavosi 
visos — penkios komandos. 
Pirmosios rungtynės vyks 
ketvirtadienį išvykoje prieš 
New England komandą, o 
sekmadienį prieš tą pačią 
ekipą čikagiečiai rungtyniaus 
namuose 6 valandą Cardinal 
stadione, Naperville, IL. 

ARTĖJA LFK JUTUANICOS* METINIS POKYLIS 
Šiemet LFK „Lituanicos" pokylio, ruošiamo Jaunimo centre 

metinis pokylis (jau 52-sis iš 
eilės) įvyks gerokai anksčiau, 
negu seniau būdavo. Jis yra 
rengiamas spalio 19 d. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje, Lemonte. Tokia data 
pasirinkta, nenorint susikirs
ti su Čikagos lietuvių tarpe 
populiaraus Lietuvių operos 

.SŪDUVA" PRALAIMĖJO UEFA VARŽYBOSE 
Marijampolėje „Sūduva", 

kuri yra vienintelė Lietuvos 
komanda išlikusi bet kokiose 
Europos futbolo Europos tau
rės varžybose, trečiame rate 
ryngtyniavo Glasge prieš Ško
tijos čempioną — „Celtics" 
ekipą. Pajėgę peržengti du pir
muosius barjerus, Lietuvos A 
lygos naujokai marijam

poliečiai šį kartą sutriuškinti 
net 8-1. Kaune bus atsakoma
sis šių komandų susitikimas, 
tačiau norint patekti į tolimes
nį ratą, svečius reikėtų įveik
ti, bent 7-0 pasekme, kas yra 
praktiškai neįmanoma, nes 
Škotijos ekipoje žaidžia daug 
aukšto lygio futbolininkų iš 
kitų valstybių. E.Š. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pubhshed daily except Sundays and Mondays. legal Hohdays. the Tuesdays 
folluvving Monday observance of legal Hohdays as well as Dec 26th and Jan 
2nd by the Lithuanian Cathohc Press Society. 4545 W 63rd Street, Chicago. 
IL 60629-5589 
Penodical class postage paid at Chicago. IL and additional maihng ofTices 
Subjcnpuon Rales. $100 00 Foreign countnes $115 
Posimaster Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589 
Maž-.ndami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašt) pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto 
Metams 
$100 00 
$115 00 

1/2 metų 
$60 00 
$65.00 

3 men 
$38 00 
$45 00 

JAV 
Kanadoje ir kitur iUS.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $3300 
Kanadoje ir kitur įOSi $65 00 $50.00 $38.00 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliariu paštu $100 00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$16000 $8500 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų tunnj neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
Ei-paštas: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

H3MUNDAS VENAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 * 6 

Chteaoo, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NBAICKAS,M.D. 
KARDCLOGAS-ŠtfCJES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

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

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

Te). 708-422-6260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills II 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologine ir 
laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sulte A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

2002 M. ŠALFASS MOTERŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

2002 m. ŠALFASS moterų 
krepšinio pirmenybės įvyks 
2002 m. lapkričio 9 ir 10 die
nomis Toronto, Ont., Kanado
je. Rengia — Kanados sporto 
apygarda, vadovaujama Rimo 
Kuliavo. Dėl nepalankiai su
sidėjusių aplinkybių, šios pir
menybės nebuvo įvykdytos per 
52-ąsias ŠALFASS sporto 
žaidynes š. m. gegužės 17-19 
d. Čikagoje. 

Išankstinė registracija — 
iki š. m. spalio 15 d. imtinai 
šiuo adresu: Rimas Kuliavas. 
297 Kennedy Ave.? Toronto. 
Ont. M6P 3C4. Tel. 416-766-
2996. Fax 416-766-5537. 
E-mail: Rimas@kuliavas. com 

Platesnė informacija bus 
vėliau. Dalyvauti kviečiami 
visi ŠALFASS sporto klubai. 

ŠALFASS 
centro valdyba 

KANADOS SPORTO APYGARDOS KREPŠINIS 
Kanados sporto apygardos 

2002 m. vyrų B krepšinio pir
menybės įvyks š. m. lapkri
čio 9-10 d. Toronto, Ont., Ka
nadoje. 

Rengia — ŠALFASS Ka
nados sporto apygarda. 

Išankstinė registracija — 
iki š. m. spalio 15 d. imtinai, 
kreipiantis į KSA-dos vadovą 
Rimą Kuliavą, 297 Kennedy 

Ave., Toronto , Ont., M6P 3C4, 
Canada. Tel. 416-766-2996. 
Faksas: 416-766-5537. E-mail: 
Rimas@k ulia vas. com 

Dalyvauti kviečiami visi 
Kanados sporto apygardos 
klubai. Daugiau informacijos 
bus vėliau. 

ŠALFASS Kanados 
sporto apygarda 

STANISLOVAS MONKUS ŠVENTĖ 50-METJ 

lapkričio antroje pusėje, data. i 

J futbolininkų renginį, ku
riame gros didelio populiarumo 
susilaukęs brolių švabų 
orkestras, vietas jau reikia 
užsisakyti dabar. Skambin
kite Laimos Glavinskienės te
lefonu — 630-323-6302. 

Stanislovas Monkus, Šiau
lių „Klevo" sporto mokyklos 
direktorius, neseniai minėjo 
savo 50 metų amžiaus jubilie
jų. Jaunystėje buvę6 geras fut
bolininkas, šiuo metu labiau 
atsidėjo kitai sporto šakai 
— žolės rieduliui, kuri Šiau-
iuose yra ypač populiari. 

Stanislovas yra Lietuvos 
nacionalinės kategorijos žolės 
riedulio teisėjas, o taip pat 
Lietuvos merginų iki 18 metų 
rinktinės vyr. treneris. Kaip 
Lietuvos spauda rašo, vado

vaudamas sporto mokyklai, 
pasižymi organizaciniais su
gebėjimais, yra reiklus ir prin
cipingas. 

Šį sporto veikėją buvo 
proga pažinti ir Čikagos lie
tuviams sporto entuziastams, 
kuomet jis 2001 m. ilgesnį lai
ką viešėjo šiame mieste. Ne
paisant jau garbingo amžiaus, jis 
laikė Čikagos „Lituanicps" 
rezervinės futbolo komandos 
vartus. Linkime šiam vyrui 
dar daug sveikų ir našių me
tų! E.Š. 

LFK „LITUANICOS" REMEJO AUKA 
Algirdas Pivariūnas, klubo 

iždininkui L.Juraičiui atsiun
tęs 100 dolerių, tapo dar vienu 
šio sporto klubo, vienintelio iš 
lietuvių* sporto vienetų Šiau
rės Amerikoje garsinančio mūsų 
vardą kitataučių tarpe, rėmėju. 

Jo pavyzdžiu turėtų pa
sekti ir daugiau sporto entu
ziastų, nes be finansinės pa
ramos nei sporto klubui, nei 

kitai lietuviškai organizacijai 
nebūtų įmanoma egzistuoti. 

Klubas taip pat dėkoja ir 
First Personai Bank vadovy
bei, kuri paskyrė nemažą au
ką, už kurią buvo galima įsigyti 
uniformą klubo pirmajai ko
mandai. Taigi smagu, kad ir 
lietuviškos įstaigos įsijungia į 
lietuvių sportinės veiklos 
rėmimą. 

mailto:administracija@draugas.org
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PREMIJA SVARBIAM VEIKALUI 
PLB Kultūros komisija 

pranešė, kad šių metų dr. Jono 
Adomavičiaus premija apdo
vanota knyga yra ,1385 m. 
rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas". 
Su knygos sudarytoja, Lietu
vos Istorijos instituto nare dr. 
Jūrate Kiaupiene kalbasi Živi
lė Makauskienė. 

— Kokią reikšme isto
riografijai turi šio leidinio 
išvados? 

— Išvada, kad Krėvos do
kumentas buvo 1385 m. vestų 
derybų del Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Jogailos vedybų 
su Lenkijos karalystės valdove 
Jadvyga ratifikacijos aktas ir 
neturėjo tarpvalstybinės ar 
tarpdinastinės sutarties akto 
galių ir dėl to nėra pagrindo jį 
vadinti Lenkijos-Lietuvos uni
jos aktu, iš esmės pakeičia 
1386 m. sudarytosios unijos 
interpretaciją. 

Dinastine arba persona
line unija vadinama situacija, 
kada, dažniausiai vedybų ke
liu, vieno valdovo arba suve
reno valdžioje būdavo apjun
giamos dvi ar daugiau valsty
bių. Tokiu viduramžių val
dovu buvo Jogaila, kuris, 1386 
m. vesdamas Lenkijos kara
liaus galias turėjusią Jadvygą 
iš Anjou dinastijos, tapo 
Lenkijos karaliumi ir liko 
Lietuvos didžiuoju kunigaikš
čiu. Gediminaičių dinastijos 
valdžios apimtis padidėjo, ap
rėpdama ir Lenkiją. Jogailos 
įgytąsias suvereno teises pa
tvirtina faktas, kad jis, kaip 
suverenas, perleido arba dele
gavo Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio valdžią kitam Gedi
minaičių dinastijos nariui — 
Vytautui. 

Kitaip teisine prasme atro
dytų situacija, jeigu Krėvos 
aktą interpretuotume, kaip 
tarpvalstybinės arba tarpdi
nastinės sutarties dokumentą. 
Tada Jogaila būtų turėjęs 
laikytis akte įrašytųjų pažadų. 
Tačiau tolesnė įvykių raida 
liudija, kad Jogailos iš Krėvos 
akto žinomi priešvedybiniai 
pažadai jo nesusaistė, jam ta
pus Lenkijos karaliumi ir iš
laikius Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio sostą, jie tapo nebeak
tualūs. 

Krėvos aktą (1385.08.14) 
ir Jogailos vedybas bei karū
navimą (1386 m. kovas) skiria 
7 mėnesiai. Nėra išlikę šal
tinių, kurie leistų atsakyti į 
klausimą, kas tuo metu vyko. 
Tačiau galutinis rezultatas 
liudija, kad situacija, kuri bu
vo derybų del vedybų pradžio
je ir pabaigoje, pasikeitė Jo
gailos naudai. 

Lenkijos istorikai ieškojo, 
bet taip ir nerado vadinamojo 
tikrojo „inkorporacijos" akto. 
Šiandien jau daugumas jų 

linkę sutikti, kad tokio doku
mento ir nebuvo. 

— O kokios galima tikėtis 
Lietuvos istorikų, ypač tų, 
kurie teigia, kad Krėvoje buvo 
sudaryta LDK ir Lenkuos Ka
ralystes unija, reakcijos? 

— Manau, jog ir toliau liks 
įsitikinusių, kad Krėvos aktas 
buvo tikrasis unijos aktas. 
Vilniaus universiteto profeso
rius Mečislovas Jučas, recen
zuodamas leidinį žurnale 
„Knygų aidai", jau išsakė tokią 
nuomonę. Be abejo, bus ir dau
giau teigiančių, kad atliktas 
1385 m. rugpjūčio 14 d. doku
mento tyrimas nieko nepa
keitė jo interpretacijoje. Tokių 
bus ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. 
Daugumas tokių bus istorikai, 
kurie jau rašė šiuo klausimu, 
jiems sunku atsisakyti 
išdėstytos interpretacijos. No
rėtųsi tikėti, kad jaunoji karta 
geriau supras ir įvertins lei
dinį. Bus ir tokių, kurie steng
sis „suderinti" sena ir nauja. 
Jie sutiks su leidinio išvada, 
kad Krėvos aktas nebuvo 
tikras inkorporacinis unijos 
aktas, tačiau sakys, kad šis 
dokumentas atvėrė Lietuvos 
didžiajam kunigaikščiui Jo
gailai „duris" į Lenkijos sostą 
ir todėl jį galima vadinti 
Lietuvos-Lenkijos unijos aktu. 
Jie tiesiog „nepastebės" S.C. 
Rowell aiškinimo, kad „Pats 
Krėvos aktas tėra pasiuntinių 
susitarimą patvirtinantis tekstas, 
inicijuotas „principalo" 'arba 
veiksmo pradininko) — 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Jogailos, kuris ratifikavo 
(patvirtino) trijų pusių — 
Jogailos pasiuntinių. Piastų 
kilmės Vengrijos karalienes 
Elzbietos Bosnietės bei Ma
žosios Lenkijos ponų. 

— Koks gali boti šios kny
gos atgarsis Lenkijoje? 
„Sąvoka "Krėvos unija' yra 
įamžinta lenkų ir kitų šalių 
istoriografijoje", — tvirtina 
lenkų istorikas G. Blaszykas. 
Tą patvirtina kiekvieno Len
kuos mokykloms skirto istori
jos vadovėlio lektūra 

— Iš tikrųjų, tenka pri
pažinti, kad leidinyje išdėstyta 
interpretacija, vargu, ar grei
tai pasklis po mokyklinius 
Lenkijos vadovėlius. Kad taip 
atsitiktų, pirmiausia reikia, 
kad šį vertinimą priimtų 
Lenkijos istorikai moks
lininkai. Kiek žinau, kai kurie 
Lenkijos universitetų dėstyto
jai ruošiasi su studentais na
grinėti šią knygą, autorių 
argumentaciją. Gaila tik, kad, 
nemokant lietuvių kalbos, 
tokiai analizei bus naudoja
mas lenkų kalba mano pa
skelbta knygos santrauka žur
nale „Kvvartalnik Historyc-
zny" (2001/4). Santrauka, kuri 
neperteikia visų argumentaci

jos niuansų. Bet pati mintis 
yra gera, leidžianti tikėtis, 
kad mokslinis dialogas plėto
sis, leis naujai pažvelgti ir į 
kitus, „unijų aktais" vadina
mus, dokumentus. Vadinamo
je Lietuvos-Lenkijos unijų is
torijoje yra ir daugiau aktų, 
dėl kurių paskirties, prasmės 
ir juridinės galios reiktų atei
tyje diskutuoti, kad supras
tume, kokia unijos forma siejo 
dvi valstybes 1386-1569 m. 
laikotarpiu (iki 1569 m. Liub
lino unijos sudarymo). Tokiam 
darbui reikalingi ne tik isto
rikai, bet ir viduramžių teises, 
teorijos specialistai, lyginamo
sios istorijos žinovai. 

— Knygos autoriai atmeta 
istoriko Jono Dainausko hipo
tezę, atseit, Krėvos dokumen
tas yra falsifikatas. Kokiu pa
grindu formuluojama tokia 
išvada? 

— Silpniausia Jono Dai
nausko iškeltos hipotezės, kad 
Krėvos dokumentas yra falsi
fikatas, vieta buvo dokumento 
neautentiškumą liudijančių 
įrodymų neturėjimas. Leidinio 
parengėjai atliko didžiąją dalį 
tų tyrimų, kurie, pagal šiuo
laikinio mokslo reikalavimus, 
atliekami, aiškinantis doku
mento autentiškumą. Jų iš
vada — Krėvos dokumente fal
sifikavimo ženklų nėra. Sa
kau, kad atliko didžiąją dalį 
tyrimų, kadangi antspaudų, 
kurie turėjo būti prikabinti 
prie dokumento, šiandien 
ištirti nebeįmanoma. Prie 
Krėvos akto jau seniai nebėra 
nei vieno antspaudo, tik 
prakirpimai. liudijantys, kad 
tokie buvo prikabinti bei prieš 
gerą šimtą metų kai kuriuos 
Krėvos akto antspaudus ma
čiusių Lenkijos istorikų ty
rinėjimai. Todėl leidinyje ap
tarti XTV a. pabaigoje Gedimi
naičių dinastijos kunigaikščių 
naudoti antspaudai, kurie ti
kėtina buvo prikabinti prie 
Krėvos akto. 

— Kokie įvyko pasikeiti
mai Lietuvos istorijos moksle 
po Kovo 11-osios? 

— Reikšmingiausias pasi
keitimas, kuris įvyko XX a. 
antrojoje pusėje Lietuvos isto
rijos moksle, sakyčiau yra tai, 
kad šiandien turime istorikus 
mediavistus. gebančius atlikti 
tokio pobūdžio tyrimus, kurie 
buvo atlikti, rengiant Krėvos 
dokumento leidinį, ir bus 
reikalingi ateityje, tęsiant 
tarpvalstybinių sutarčių ren
gimo darbus. Tiesa, čia dar yra 
rimtų spragų ir problemų. Iki 
šiol neturime pagalbines 
istorijos mokslo disciplinos 
diplomatikos specialisto, rea
liai nėra ir galimybių gerai to
kį specialistą paruošti Lietu
voje, tam reikalingos studijos 
užsienyje, kur yra stiprūs spe

cializuoti centrai. Kitas taip 
pat labai svarbus situacijos 
pasikeitimas, lyginant su so
vietiniu laikotarpiu, yra tai, 
kad Lietuvos tyrinėtojams 
atsivėrė galimybės nevaržo
mai dirbti daugelio valstybių 
archyvuose. 

— Knygos pratarmėje 
rašoma, kad šis leidinys, 
pradedantis istorinių doku
mentų serąją, turi svarbią, ne 
tik mokslinę, bet ir politinę 
reikšmę. 

— Tarpvalstybinės sutar
tys liudija valstybės suve
renumą, faktą, kad 1918 m. 
Lietuvos valstybė buvo ne 
sukurta, o tik atkurtas valsty
bingumas, kurio pradžia sie
kia XIII a. Europos valstybės 
tokių dokumentų leidybos 
darbą plačiu mastu pradėjo po 
1789 m. Prancūzijos revoliuci
jos. Lietuva gi tada prarado 
valstybingumą ir sutartys liko 
archyvuose. Tai ir buvo svar
biausias Lietuvos istorijos 
instituto Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystes istorijos sky
riaus iniciatyvos skelbti sutar
tis paskatas. 

— Knygą „palaimino* 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija ir pats ministras. Ar 
tai reiškia, kad ne tik daugiau 
dėmesio, bet ir lėšų bus skiria
ma mokslui, ypač Lietuvos 
istorijos tyrinėjimui? 

— Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija pritarė 
valstybinių sutarčių spausdi
nimui. Tai liudija ir Krėvos 
akto knygos pradžioje įrašyta 
Redakcinė kolegija, kurios 
pirmininku yra Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis. Tačiau 
tolesnių tyrimų ir naujų lei
dinių rengimo finansavimo 
klausimas, kiek man žinoma, 
nėra išspręstas. Pirmosios 
Krėvos akto knygos pa
rengimą ir išleidimą finansavo 
Lietuvos tūkstantmečio pro
grama. Ar bus parengtos ir 
išleistos kitos šios didelės 
apimties straipsnių serijos 
knygos, priklausys nuo to, ar 
šiandieninės Lietuvos valsty
bės politikai supras šio darbo 
svarbą. Lietuvos Istorijos 
institutui tyrimams šiuo metu 
skiriamų lėšų tokios apimties 
darbams neužteks. Atsiminti 
reikia, kad Lietuvoje neturime 
nei vieno, mūsų valstybės su
verenumą viduramžiais ir 
ankstyvaisiais naujaisiais 
laikais liudijančių, dokumen
tų. Jie išblaškyti po kitų vals
tybių — pirmiausia Lenkijos, 
Rusijos, Vokietijos, Švedijos — 
dokumentų saugyklas. Todėl, 
norint kad viskas nepasi
baigtų šia viena knyga, prob
lemą būtina spręsti valstybės 
lygiu. 

REIKIA SKUBIAI REAGUOTI 
Didžiai gerbiami LB lietu

viškojo gyvenimo vadovai, 
išeivijos gyvybe besirūpinan
tys tautiečiai: 

Prieš savaitę su jumis da
linomės džiugia žinia apie Lie
tuvos Respublikos Seimo pri
imtus Lietuvos pilietybės įsta
tymo pakeitimus, įgalinančius 
užsienyje gyvenančius lietu
vius, priėmus gyvenamojo 
krašto pilietybę, išlaikyti 
turimą Lietuvos pilietybę. Šio 
„dvigubą pilietybę" įteisi
nančio pilietybės įstatymo 
aktyviai siekė JAV LB Krašto 
valdyba ir po nepriklausomy
bės atgavimo į šį kraštą gau
siai atvykę lietuviai. Svarbią 
rolę suvaidino Lietuvos Res
publikos Seimo — JAV LB 
atstovų komisija, pateikusi 
šiuo klausimu rezoliuciją Lie
tuvos Seimui, ir komisijos bei 
Seimo narys Arminas Lydeka, 
Seimui pateikęs pilietybės 
įstatymą papildantį projektą. 

Netikėtai Seimo priim
tiems pilietybes įstatymo pa
keitimams atsirado Lietuvos 
mažumų — žydų ir lenkų — 
opozicija. Veikiama į prez. 
Valdą Adamkų, kad jis nepa
sirašytų ir Seimui grąžintų jo 
pasirašymui pateiktą naująjį 
pilietybės įstatymą. 

Kreipiuosi į JAV LB apy
linkių vadovybes, organizacijų 
vadovus ir paskirus lietuvius 

(ypač „trečiabangius") skubiai 
elektroniniu paštu Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui 
perduoti jūsų pritarimą Lie
tuvos Seimo priimtam piliety
bės įstatymui, sutvirtinan
čiam lietuviškosios išeivijos 
ryšius su Lietuva ir stipriai 
pasitarnaujančiam išeivijos 
lietuvių tautiniam išlikimui. 
Savo laiške esate prašomi ne
daryti jokių neigiamų pareiš
kimų Lietuvos tautinių ma
žumų atžvilgiu. Kaip išeiviai, 
mes kreipiamės į Lietuvos 
prezidentą su prašymu įstaty
mą pasirašyti. 

Pranešu, kad tik š.m. rug
sėjo 21-22 d. Washington, 
D.C., JAV LB Tarybos sesija 
teigiamai pasisakė dėl Lietu
vos Seimo priimtų pilietybės 
įstatymo papildymų. Taryba 
taip pat patvirtino pedagogę / 
žurnalistę Sigitą Šimkuvienę 
JAV LB Krašto valdybos vice
pirmininke „trečiosios bangos" 
reikalams. Norisi tikėti, kad 
prez. Valdas Adamkus supras 
šio pravesto įstatymo svarbą 
visoms lietuviškosios išeivijos 
„bangoms" bei „kartoms''. 

Elektroninis adresas: 
adamku9@president.lt 

Lietuvos prezidento kabi
neto telef.: 0113702664006 

Algimantas S. Gečys 
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkas 
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Danutė Bindokienė 

Izraeliui svarbu tik 
Izraelis 

Rugsėjo 25 d. „The New 
York Times" dienraštyje iš
spausdinta reklama verčia su
simąstyti. Joje Osama bin 
Laden rodo pirštu į skaityto
jus ir į JAV valdžią, skatinda
mas — „Aš noriu, kad pultu
mėte Iraką!" Tokia invazija, 
rašoma reklamoje, būtų jam 
visapusiškai naudinga — pa
liktų ramybėje Al Qaeda, 
suskaldytų tarptautinę vieny
bę, visiškai sugriautų gali
mybes įgyvendinti pastovią 
taiką Artimuosiuose Rytuose 
ir užtrauktų Amerikai visų 
Arabų pasaulio valstybių 
neapykantą bei kerštą... 

Reklama piešta pagal 
visiems amerikiečiams pažįs
tamą plakatą, kuriame pa
našia poza pavaizduotas „Dė
dė Šamas", kviečiantis šio 
krašto piliečius į savanorių 
eiles. „I want you!" — skam
bėjo Antrojo pasaulinio karo 
metu ir neprarado savo įtakos 
vėliau, kai Amerikai reikėjo 
papildyti karinių pajėgų gre
tas. Ko gero, tokius plakatus 
vėl pamatysime, jei prez. Bush 
paskelbs karą Irakui, nes 
Vašingtonas primygtinai pa
brėžia, kad nebus sugrąžinta 
privaloma karinė tarnyba. 

Visa JAV valdžios viršū
nės jau vieningai kartoja tą 
pačią melodiją: Irako diktato
rius Saddam Hussein yra 
pavojingas pasaulio taikai. Jį 
būtina pašalinti, kol dar ne
vėlu. Hussein tvirtinimais, 
kad Jungtinių Tautų inspek
toriai gali netrukdomi tikrinti 
visą Iraką — ir tikrai nesuras 
jokių pavojingų ginklų, niekas 
nebetiki. Tačiau JT vadovybė 
linkusi bent pamėginti taikiu 
būdu spręsti Irako problemą, 
juo labiau, kad už tai stovi ir 
Maskva, o tarptautinis spau
dimas tiesiog reikalauja ne
pradėti karo Irake, kol nebus 
gautas JT pritarimas. 

Vis dėlto pagrindinė prob
lema, atrodo, nėra Irakas ir 
Vašingtono įsitikinimas, kad 
tik ginklu galima jį sudraus
minti. Didžiausias pavojus 
verda vis aštrėjančių žydų ir 
palestiniečių santykių katile. 

Iš esmės nelogiškas Izra
elio premjero užsispyrimas 
būtinai atsikratyti palesti
niečių vadu. Dar neseniai (ir 
daug kartų) Ariel Sharon 
tvirtino, kad Yesir Arafat yra 
visai nereikšminga figūra, kad 
jo palestiniečiai, ypač Hamas 
ir Islamic Jihad, neklauso ir 
apskritai jis jokios svaresnės 
įtakos savo žmonėms neturi. 
Tačiau kaskart, kai Izraelio 
teritorijoje pasireiškia teroris

tinis veiksmas, Sharon įsako 
pulti Arafat rūmus. Toks puo
limas vyksta ir šiomis dieno
mis. 

Nejaugi Sharon nesupran
ta, kad kiekvienas tankų, bul
dozerių ir lėktuvų* pasiunti
mas į palestiniečių teritoriją 
kursto neapykantą žydams ir 
papildo savižudžių gretas 
naujiems teroro veiksmams? 
Ar apskritai Izraelis nori tai
kos, o gal tik užsitikrinti, kad 
okupuotame Vakariniame kran
te toliau saugiai galėtų gyven
ti jo kolonistai? Nejaugi prem
jeras Sharon nejaučia jokios 
atsakomybės — ir dėkingumo 
— Vašingtonui, tokiu savo 
elgesiu pastatydamas Ameri
ką į dar keblesnę padėtį: remti 
Izraelio siekius ir dar labiau 
suerzinti arabų valstybes, ar 
griežčiau sudrausti Sharon ir 
nustoti žydų paramos tiek 
užsienyje, tiek savo krašte? 

Atrodo, kad Izraelio pa
sitikėjimas savimi (ir, be 
abejo, Amerika) jau peraugo 
„išminties ribas". Šios sa
vaitės antradienį JT Saugumo 
taryba 14-0 balsais pasisakė 
už tai, kad Izraelis nedelsiant 
sustabdytų Yesir Arafat rūmų 
griovimą ir atitrauktų savo 
karines pajėgas iš pales
tiniečių teritorijos. Vašingto
nas, žinoma, nuo balsavimo 
susilaikė, bent gerai, kad jo 
nevetavo. Ariel Sharon nu
sprendė nutarimą ignoruoti. 

Dabar jau ir Tel Avive, ir 
Vašingtone kalbama, kad pa
lestiniečių savižudžių elgesį 
skatina ne kas kitas, o Sad
dam Hussein! (Atrodo, kad 
Hussein yra kaltas už visas 
šiandienines bėdas. Šiame 
krašte kai kurie laikraščiai, 
tiesa, pusiau juokais, rašo, 
kad Irakas — per Kubą — pa
leidęs į Ameriką „West Nile" 
virusu užkrėstus paukščius, 
kurie užkrėtė uodus, kurie 
užkrėtė žmones...) Ar tai dar 
viena priežastis, dėl kurios 
Amerika turi skelbti karą 
Irakui? O gal ir Kubai? 

Sharon taip pat labai nar
siai tvirtina, kad karo su Ira
ku atveju Izraelis jau nesėdės, 
rankas susidėjęs. Jeigu Irako 
raketos pažeis jo erdvę (net 
nepataikydamos), Izraelio gin
klai bus nukreipti į Bagdadą. 
1991 m., Persų įlankos karo 
metu, Izraelis paklausė są
jungininkų pageidavimų ir į 
Irako išpuolius nereagavo. 
Dabar jau taip nebūsią. Aišku, 
Sharon visai nesisieloja, 
kokios to pasekmės būtų pa
čiam Izraeliui ir juo labiau 
Amerikai. 

AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ 

VIDMANTAS VALIUSAITIS 
Nr.13 

Lietuvos pusėje pasienio 
procedūros užtruko vos kelias 
minutes. Jokių kamščių, jokių 
eilių čia nebuvo. Mandagi, 
paslaugiai nusiteikusi pasie
nio tarnautoja akimirksniu 
nuskenavo pasus, čia pat 
priėjęs muitinės pareigūnas 
pasižiūrėjo bagažinę, suskai
čiavo važiuojančius žmones ir 
palinkėjo gero vėjo. 

Atrodytų, ta pati nerija, 
tos pačios smiltys, tie patys 
vandenys, tos pačios žemes. O 
visai skirtingi pasauliai. 

Kaip į kitą pasaulį 
Buvo gal pusė dvyliktos 

vakaro, kai, pastatę mašiną 
automobilių stovėjimo aikšte
lėje, išėjome pasivaikščioti 
Nidos marių krantine. 

Vakaras šiltas, miestelis ir 
krantinė jaukiai apšviesti, 
pilna žmonių, ant kiekvieno 
kampo jaukios kavinukės. 

visur šurmuliuoja gyvybė. 
Įvažiavus čia tiesiai iš Rusijos, 
pasijunti lyg būtum atsidūręs 
Vokietijoje — aplink tvarka, 
švara, gėlės, muzika, geras 
maistas, aukšto standarto 
patogumai poilsiautojams. 

Po dviejų parų sumuštinių 
dietos užkandinėje šiaudiniu 
stogu ant marių kranto, rami
nančiai teliūškuojant vande
nims, užsisakėme gerą vaka
rienę ir porai parų pasilikome 
Nidoje. 

Nida — be elgetų 
Žmogui, nebuvusiam Ne

ringoje keletą pastarųjų metų, 
tenka maloniai nustebti, išvy
dus ženkliai pasikeitusį ir 
atsinaujinusį kurorto veidą. 
Tikriausiai ir sostinėje Vilniu
je — daugiau kaip pusę visų 
Lietuvos investicijų sutelku
siame mieste — taip nekrenta 
į akis nepriklausomybės me

tais pasiekta pažanga, kaip tai 
akivaizdu Neringoje. 

Nida — didžiausia gyven
vietė Neringos mieste, jo ad
ministracinis, socialinis ir kul
tūrinis centras. Ji teturi pu
santro tūkstančio gyventojų, 
užima tik keliasdešimt hek
tarų urbanizuotos teritorijos, 

greta dviejų su puse tūks
tančio hektarų Lietuvos vals
tybinio parko plotų. Investi
cijos tokiame koncentruotame 
taške matomos plika akimi. 

Jos ypač ryškios kurorto 
infrastruktūroje. Perstatytas 
Nidos uostas, europietiškais 
standartais sutvarkyta Kuršių 

marių krantinė: betoninėmis 
plytelėmis išgrįsti šaligatviai 
ir dviračių takai, įrengti pato
gūs, tvirti suoliukai ir jaukus 
apšvietimas vakariniam pasi
vaikščiojimui. Dauguma pa
statų atnaujinti, šiuolaikiškai 
remontuoti, pritaikyti turizmo 
pramonei. Centrinėje miesto 

Kuršui m a n u p.ikr. intc t ies N ui. 

dalyje naujai išasfaltuotos 
gatvės, sutvarkyti šaligatviai, 
apstu tvarkingų šiukšliadėžių. 
Miestelis švarus, niekur nepa
matysi elgetaujančių žmonių, 
tokio įprasto reiškinio didie
siems Lietuvos miestams. 

Investuojama 
į infrastruktūrą 

Pakeliui į pliažą prie jūros 
įrengtos kelios poilsio zonos, 
su vaikų žaidimų aikštelėmis, 
mažojo golfo laukais, poilsio 
vietomis Atnaujintos gelbėji
mo stotys pajūryje. Pliažo 
smėlį maždaug 15 cm gyliu 
valo vokiškas agregatas, trau
kiamas amerikietiško trakto
riaus 

Pr.i Parnidžio kopos pra 
sidedančiu dviračių taku jau 
galima važinėti no tik po visą 
Nidą. ypač jos manu krantinę, 
bet ir nuvažiuoti j Preilą ir to
liau, iki Pervalkos — apie 20 
kilometrų. 

Kurorto centrinėje dalyje 
pastatyta nedidelių, bet poil
siautojams svarbių, socialines 
paskirties pastatų, integruotų 

į bendrą urbanistinį Nidos 
kraštovaizdį. Tai keletas šiuo
laikiškai įrengtų viešojo nau
dojimo tualetų, pirties bei du
šų patalpos, smulkiosios pre
kybos taškų. 

Perstatytas, kokybiškai 
pertvarkytas ir atnaujintas 
Nidos vidurinės mokyklos 
pastatas. Perstatyti ir atnau
jinti meno ir sporto mokyklų 
pastatai, pašto rūmai, polici
jos ir priešgaisrinės apsaugos 
tarnybų būstinės, pastatyta 
nauja moderni Nidos katalikų 
bažnyčia, atnaujinama „Ne
ringos vandenų" būstinė. 

Primena vokiškus 
miestelius 

Neišvaizdūs sovietinės 
statybos daugiabučiai namai, 
plokščiais, pajūrio klimatui ne
pritaikytais stogais, darkan
čiais Neringai būdingą archi
tektūros v ienovę. perdengiami 
dvišlaičiais, raudonais stogais, 
sienos apšiltinamos, seni lan
gai keičiami naujais, šiuolaikiš
kais, sandariais, su dvigubu 
stiklo paketu Bus daugiau 

mailto:adamku9@president.lt
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ 
Lietuviai sako: ten gerai , 

ku r mūsų nėra. Žydai sako: 
mes dabar visur esame, bet 
ar m u m s blogai? Visi veržia
mės iš Lietuvos, ieškoti kur 
ger iau. Dirbu firmoje, palaiko
me.ryš ius su daugeliu valsty
bių, keičiamės p rekėmis , 
prekiaujame ir 1.1. Neseniai 
m a n teko lankyt is Italijoje. 
Gyvenau dešimt d ienų 
Mi lane . Garsus i s La Scala 
t e a t r a s savo išore nesu-
blizgejo — apleidimo žymės 
labai j a u ryškios. P a t s 
Mi lanas ir jo pramonė kaž
kokiame apgriuvime. Mieste 
vyrauja nenusakomas kvapas , 
kur į nejučia pavadini smarve . 
Mies to centre a p l a n k i a u 
keletą barų. deja. neteko pasi
vaišint i geru itališku vynu ar 
kokiu nors specifiniu itališku 
ma i s tu . Atrodo, kad I tal i ja 
t a r n a u j a tik užsienio tur i s 
t a m s , tad visur gali nusipirkti 
dešrainių (hot dog), atsigerti 
a l aus . Nemėgstu a laus , bet 
a tkre ip iau dėmesį, kad daugu
m a gurkšnoja vokišką alų. 
I ta la i , kuriuos su t ikau gat
vėse, jau t i , jog nėra tur t ingi , 
bet , nedejuoja, šypsosi, skam
ba i ta l iška muzika . Retai 
k u r i s i ta las moka užsienio 
kalbą, retai supran ta angliš
k a i , gal daugiau vokiškai . 
Žmonės gyvena labai susi
spaudę , tarsi skruzdėlyne . 
I ta lų filmai t iksliai parodo 
itališko kiemo gyvenimą — 

vieni apie k i tus žino nuo a iki 
z. Gyvenimas vakarais turis
tams ir tokiems kaip man, o 
gal ir visiems italams, slenka 
prie TV ekranų. Labiausiai 
mėgstamas futbolas, kuri ita
lai gali žiūrėti 24 valandas per 
parą. Kainos maisto produk
tams labai aukštos, o maisto 
produktai ne visi aukštos 
kokybes. 

Daug galėčiau parašyti 
neigiamų įspūdžių iš šios 
kelionės. Labiausiai norėjau, 
kad kuo greičiau susitvarkytų 
mano reikalai, ir kuo greičiau 
galėčiau skrist i namo į Lietu
vą. Kartais pakanka tokios 
kelionės, k a d pasakytum: 
visur gera. k u r mūsų nėra. 
bet geriausia Lietuvoje, kur 
gali suvalgyt i cepelinų ar 
kugelio, lauke išsikepti šaš
lykų, pasėdėt i su draugais 
prie laužo, išgerti „Švyturio" 
ar „Utenos" a laus . Jei dar gali 
rūkytos žuvelės prie alaus ir 
džiovinto sūrio nusipirkti, 
tai. kaip sakoma, nevaryk 
Dievo su botagu į medį. nes 
neišsiprašysi ir su pyragu' 
Myliu savo Lietuvą ir niekad 
niekur nenorėčiau gyventi. 
Tegul ir ne visada viskas ge
rai klojasi, bet darbščiam, 
kūrybingam ir netinginčiam 
žmogui, reikia tikėti, saule 
šilumos negaili. 

V i l ius K a v a l i a u s k a s , 
+*>** . m m. a Vilnius 

RAŠOME „BIČIULYSTEI" 

Tęsinys 
Persikėlus važiavome link 

pietinių Ispanijos kurortų. 
Vietos labai gražios, palei 
jūrą, daug gražių baltutėlių 
vilų pakalnėse ir prie pat 
jūros. Iš vienos puses — jūra, 
iš kitos — kalnų masyvas, ir 
t ame tarpe susidaro toks 
mikroklimatas, kur iame be
veik visus metus nelyja ir 
šviečia saulė. Todėl tos vietos 
traukia tuos, kas įstengia ten 
gyventi. Nors ten visur namas 
prie namo — labai daug gra
žių pastatų, vyksta naujos 
statybos. Daug skelbimų apie 
nuomojamus arba parduo
damus butus. Tas, kas tikrai 
nori puikiai gyventi — turi 
vadinamas vilas toliau nuo 
pakrantes, kur nėra turistų, 
daugiau žalumos. 

Mes apsistojome pravažia
vus tuos kalnų masyvus 
Torremolinos kurorte. Viešbu
tis buvo prie pat jūros, gir
dėjome bangų ošimą pro 
atdaras balkonų duris. Oras 
buvo vasariškas. Maudytis 
niekas nesimaudė, bet vanduo 
atrodė nešaltas. Mūsų kam
barys, tiksliau — kambariai, 
nes jų turėjom du. televizijos 
kambarį ir miegamąjį, čia 
buvo pats geriausias iš visų 
turėtų kelionėje. O balkonas 
buvo kampinis — užsilenkęs 
per kampą ir labai ilgas. To 
kurorto labai daug ir 
nematėm, nes kitą dieną va
žiavom į Gibraltarą — visos 
dienos ekskursiją. Kai kurios 
moterys liko ir ėjo prie jūros, 
nes oras tikrai buvo puikus. 
Jos gerokai nusvilo. O į Gib
raltarą mes vėl važiavom ta 
pačia gražia pakrante , kuria 
važiavom išvakarėse, tik 
dabar jau į priešingą pusę. 
Gibraltare siena simboliška. 
Patikrino pasus, daugiau iš 
smalsumo, negu reikalo. 

Gibraltare turėjome nau
j u s gidus — kalbančius tikrai 
angliškai! Mus vežiojo ne
didukais autobusiukais , nes 
kylant į kalną, keliukas siau-

Mieli „Bičiulystės" drau
gai. 

skaičiau Jūsų komentarus 
apie Santara-Šviesą. Įdomu. 
Santara-Šviesa , kaip ir dauge
lis kitų išeivijos organizacijų, 
nesirūpino jaunimu, tad atėjo 
l a ikas senatvei . N ė r a čia 
jokios tragedijos, viskas gims
t a ir miršta. Ateis naujos orga
nizacijos ir nauji vadai. S-Š 
at l iko savo misiją garbingai, 
palik> nemažai knygų, straipsnių 
ir kul tūriniu renginių Lietu
vos kul tūros istorijoj Visa 
kita — tai istorija. Nėra ko čia 
jaudintis , kad nėra kam per-
:mti . vadinasi — nere ik ia . 
Jeigu bus reikalas — perims. 

I) r. S t a s y s G o š t a u t a s 

G E R B I A M I E J I , 

a š irgi, ka ip L. Taut -
KIJV iene rašo. epizodiškai atsi-
I inkiau j . .Santaros-Šviesos" 
konferenciją Lemonte. Žmo
nių tikrai nedaug, vyrauja 
vyresni žmones, o j aunesn i tai 
daugiausia iš Lietuvos, čia 
studijuojantys. Gal anksčiau 
čia bodavo įdomiau, dabar 
man pasirodė ganėt inai per 
vidurį. Pataikiau, kai jaunes
nes kartos dvi moterys kal
bėjo apie darbus Lietuvoje. 
K;ek žinau. Taikos korpusas 
važiuoja dirbti į labai atsiliku
s ias šalis. Ar Lietuva buvo 
pateikta kaip trečiojo pasaulio 
-a!i>. kad tt n \ y k o Taikos 
korpuso žmones1 Buvo ne 
-niagu kai j a u n a moteris 
kaltino lietuves merginas, kad 
įos prieinamos, todėl lengviau 
išteka, o j ; neištekėjo, mat 
buvo neprieinama. Ar jos dar
bas ten toks buvo. Sėdėjau ir 
galvojau, ką turi bendra ši 
konferencija su šios moters 

nesėkme Lietuvoje? Gerai, 
kad kita kalbėtoja buvo tvirta 
savo darbuose — ką nuveikė, 
ką galima nuveikti. Jos dar
bas turbūt įvertintas ir 
Lietuvoje. 

Kažin ar bus išlaikyta 
Santara — Šviesa, nes vyres
nieji jau nueina ir nebegrįž
ta, o mūsų žmonės, jei nori 
dalyvauti, gali vykti Lietuvon 
— ten lygis bus aukštesnis, 
įdomu klausytis, kaip vertina 
vieni kitus. Dabar vietiniai li
teratūros kritikai yra daugiau 
mėgėjai, ne profesionalai. 
Kiek girdėjau, tai daugiausia 
yra inžinieriai. Gal jie ir labai 
mėgsta tą kritikos meną, bet 
vis tik reikia, kad visur būtų 
tos srities specialistai, tada 
mažiau sumaišties, daugiau 
t ikrumo. Man atrodo, kad 
kiekvienas turėtu dirbti savo 
darbą. 

Taip, tikrai būtų įdomu, 
jei išspausdintų Serotos nove
lės vertimą. Ji rašo lygiai, 
kaip ir mes vaikystėje galvo
jome. Žmonėms reikia kuo 
daugiau įvairoves. Draudžia
mas vaisius skanus. O kai 
paragauja — tai nei šis. nei 
tas. Aš tik sveikinčiau, jei 
..Drauge" atsirastų temų įvai
rovė, o l i teratūriniame pus
lapyje kai kurių trečios kartos 
autorių kūryba, kuri sudo
mintų ir mūsų žmones. 

E m a Gizevienė 

„BIČIULYSTĖ" 
GLOBOJA 

Norėčiau prisidėto p n e bi
čiuliško Rimvydo Šilbajorio ir 
Algirdo Titus Antanaičio balso 
kun. V. Valkavidaus pristatymui 
Lietuvos Nacionalinei premijai. 

D r . S t a s y s Goš tau ta s 

ATOSTOGOS 
rutis. Labai gražus vaizdai — 
visa įlanka Algeciras, visas 
miestas maty t : nuo stačių 
kalno šlaitų. Mums papasako
jo Gibraltaro istoriją, kad jis 
niekad nebuvo užimtas, kokį 
vaidmenį vaidino karo metais , 
parode, k u r buvo iškas t i 
tuneliai į kalne vidų. Kalno 
viršuje ir dabar dar stovi dvi 
pa t rankos . Viename kalno 
šlaite arabų šachas pas ta te 
mečetę — j i kainavo labai 
daug pinigų, bet dabar sustoja 
visi turistai . Pabuvojome sta
laktitų - stalagmitų Šv. My
kolo olose. Manoma, kad 
Gibra l tare gyveno pasku
tinieji neandertaliečiai. J i e 
tu rbū t ir glaudėsi tokiose 
olose. J i buvo erdvi, yra įreng
ta nedidelė salė, kurioje vasa
rą vyksta koncertai . Ne
manau, kad labai jau smagu 
ten k lausy t i s muzikos, n e s 
vėsu, ir kar tas nuo karto van
dens lašai kr in ta ant galvos. 

Mūsų gidas buvo su labai 
sveiku jumoro jausmu, tad jo 
ekskursija buvo įdomi ir links
ma. Paskui važiavom žiūrėti 
beždžionių, angliškai jas va
dina „Barbary apes". Ojos yra 
vietinės įžymybes — mažos 
žmogbeždžionės. Labai j a u 
kios, prižiūrimos ir stebimos. 
J a s ten globoja nuo seno, da r 
kai kalnas buvo grynai kar inis 
objektas, ir susirgusias bež
džiones veždavo į karinę ligo
ninę. Dabar j a s mai t ina ir 
globoja, kad jos nesileistų 
ieškoti mais to į miestą. 
Beždžionės gyvena natūral iai , 
neaptvertos, ir laikosi vienam 
plote. Prie pa t jų gal ima 
prieit i , jos nebaigščios. Tik 
prašo jų neliesti ir nemait int i . 
Visai kaip žmor.ės, o mamos 
auklėja ir lupa savo išdyku
sius vaikus. Vienai moteriai 
beždžioniukė užšoko a n t 
galvos, tai jos motina, ją pa
čiupus, labai j au smark ia i 
„auklėjo". 

Toliau mūsų m a r š r u t a s 
vedė nuo pakran tės , Gra -
nados link. Miestas įsikūręs 

gana įspūdingų kalnų fone. 
Kadangi ir čia buvo daug 
apelsinmedžių su vaisiais — 
nu ta rėm jų paragauti . Mat 
Manuela buvo sakiusi, kad 
tokie apelsinai yra rūgštūs, 
t inka tik marmaledams, o sul
t ims jie augina kitokius (sul-

pavasaris . ir daug gelių 
nežydėjo. Aukšti, lyg sienos, 
apkarpyti krūmai sudaro to
kius uždarus kiemelius su 
skirtingais fontanėliais. Van
duo ir bėga. ir laša, ir t rykšta , 
ir čiurlena.. 

Vėliau tuose rūmuose gy
veno ispanų karaliai. Ten bu
vo jų vasaros rezidencija. Iš 
esmės ten ne vieni rūmai, bet 
statinių kompleksas. Apsilan-

Gibraltaras. Rūta Kunciene su žmogbeždžionėle. 

tys visur būdavo spaudžia
mos šviežiose Tikrai įsitiki
nome, kad tie miestų apelsi
na i j au ne kokie! Karčiai 
rūgštūs! 

Granada yra labai gražus 
miestas nuostabios gamtos fo
ne . Mums aprodė musul
moniškąją Alhambrą, galingą 
citadelę, statytą maurų val
dovo Al Ahamar 13-me amžiu
je . Tai nuostabus statinys su 
a rab i ška ornament ika ir 
ažūriniais akmens puošiniais, 
nuostabiais sodais, basei
niukais ir fontanais. J ie visi 
veikia iki šių dienų, netaisyti 
ir neremontuoti! Arabų val
dovas kūrė rojų žemėje, jis 
s t a t ė rūmus savo vedybų 
proga, bet juose vėliau 
negyveno. Sodai nuostabūs, 
ten turėtų būti t ikras van
dens ir gėlių bei kitokių 
augalų rojus vasarą — nes 
dabar dar buvo anks tyvas 

kėme salėje, kurioje kara
lienė Izabelė palaimino Ko
lumbo kelionę į Indiją. Ka
dangi Vaško de Gama atrado 
Indiją, apiplaukęs Afriką, 
todėl Kolumbas norėjo pasiek
ti Indiją kitu keliu — plauk
damas į vakarus, š i s planas 
nesusilaukė palaiminimo Por
tugalijoje, t ad jis išvyko į 
Ispaniją ieškoti finansavimo. 
Tokiu būdu jis atsidūrė toje 
salėje, kurioje lankėmės ir 
mes. Čia j is gavo leidimą 
atrasti naują kelią į Indiją, o 
atrado žemyną, iš kurio mes 
atvažiavome į jo kelionių 
pradžių pradžią! 

Vakare vakarieniavome 
savo viešbuty su visa grupe. 
Grojo Granados universiteto 
jaunuolių ins t rumenta l i s ta i 
— ispanų liaudies ansamblis. 

Priešpaskutinę kelionės 
dieną, grįždami į Madridą, 
aplankėme dar vieną būtinai 

lankytiną miestą — senąją 
sostinę Toledo. Pakely d a r su
stojome mažam miestely, ku
riame gyveno Servates , aplan
kėm smuklę, kurioje j i s lan
kėsi. O vėliau pravažiuojant 
mums parodė tuos ma lūnus , 
su kuriais kovojo Don 
Kichotas — jie t ikrai kitokie, 
nei lietuviškieji — visi balti , 
apvalūs, t amsia i smai lė jan
čiais stogais. 

Toledo irgi a t rodo ka ip 
miestas — muziejus, apsup
tas gynybinės sienos, upės , su 
miesto vartais . Sakoma, kad 
jis sut raukia daugiau tur is tų , 
nei bet kuris ki tas Ispanijos 
mies tas . Senas i s r omėnų 
til tas buvo r e s t au ruo ta s da r 
17 amžiuje. J lankyt inų vietų 
sąrašą mums buvo į t r auk ta 
ankstyvoji s inagoga, 13-jo 
amžiaus gotikinė ka t ed ra ir 
Santo Tome bažnyčia su vienu 
garsiausių EI Greko paveiks
lų originalų. Didžiausią įspū
dį paliko ka tedra ir EI Gre-
kas. Katedra milžiniška, joje 
vyrauja gotika, bet a tskiros 
koplyčios yra renesanso dva
sios bei baroko, rokoko sti
liaus. Didžiuliai vargonai , ir 
ne vieni, daugybė laidojimo 
kriptų, kuriose ilsisi didikai 
kardinolai . Virš ka rd ino lų 
palaidojimų vietų n u o lubų 
nuleistos jų bordinės kepurės 
— j a u sudūlė jus ios . J a s 
pal ie tus , t i k ra i l ik tų vien 
dulkės. Nepapras t a i g ražūs 
altoriai. O EI Greko paveiks
las nedidelėje bažnyčioje irgi 
nuostabus, nė kar to neres tau
ruotas , spalvos gyvos, ir 
žmonės j ame atrodo gyvi. J a m 
paveikslas buvo u ž s a k y t a s , 
mirus vienam doram kilmin
gajam, paveiksle vaizduoja
mas mirusys is , a p s u p t a s 
draugų, ir jo dvasia, kylant i į 
dangų. Dail ininkas j a m e įsi
amžino save ir savo sūnų . 

Tai lyg ir v i s k a s . Ši 
pavasar inė kel ionė buvo 
puiki. O grįžom į žiemą, 
Čikagoje buvo ša l t a , jokios 
žalumos, jokių palmių, jokios 
t ikrai senos architektūros. . . 
Tikra i , k i t a s pasau l i s , ki t i 
vaizdai, kiti papročiai. 

R ū t a K u n c i e n e 

TOKIE I R SKIRTUMAI 

Atrodo, kad geros dalies 
Lietuvos jaunimo bei subren
dusių žmonių nuomonė yra 
tokia: tėvynėje šiandien — 
pragaras, Amerikoje — rojus. 
Gal ir aš taip galvočiau, jei 
gyvenimas nebūtų lėmęs 
pagyvent ir vienoje, ir kitoje 
Atlanto pusėje. Pagyvenau ir 
matau, kad ir čia, ir ten yra 
daug panašumų. Ir čia ir ten 
nėra lengva gauti gerą darbą, 
o gavęs darbą, žmogus sten
giasi jį išlaikyti bet kokia 
kaina. Ir čia, ir ten apstu tar
nybų ar pavienių apsukruolių, 
kurie tik ir taikosi pasipel
nyti iš patiklaus žmogelio ar 
naivaus kliento. Ir čia, ir ten 
pinigas yra didelis dalykas. 
J u o matuojama žmogaus 
vertė. Tik pinigai daro žmogų 
„laisvą". J ie ne tik suteikia 
j am galimybes įsigyti daiktų, 
ir „gerai gyventi", bet atveria 
kelius mokytis, gydytis ar 
įrodyti savo teisumą teisme. 
Dėl pinigų valdžios sluoks
niuose visur vyksta ar, švel
niau tariant, pasitaiko machi
nacijų. Ir čia, ir ten yra di
džiulė socialinė nelygybė — 
vieni gyvena pertekliuje, kiti 
nesuveda galų. 

Šiandien ir Lietuvoje, ir 
Amerikoje yra ta pati santvar
ka, ta pati rinkos ekonomika. 
Tik Lietuvoje j i laukinė, 
Amerikoje — pažengusi, apšli
fuota ir gerai paramstyta 
įstatymu. Lietuvoje daugelyje 
įstaigų ne t už kvalifikuotus 
darbus atlyginimai tokie, kad 
už juos nepragyvensi. Ame
rikoje ir iš juodo darbo, kurį 
čia dirba didžioji dauguma 
naujųjų lietuvių, pragyvena. 
Tokie skirtumai. Jei patenki į 

bėdą, ir neturi milijono, ir čia, 
ir ten eini į skylę. 

R o m a s Koje l i s 

S U S I T U P Ė S ! 

Vaje, pardavė r u s a m s 
„Mažeikių naftą"! In ternete į 
tokius s t ra ipsn ius — ats i 
liepimų krūvos. Atrodo, kad ir 
„Mažeikių naftos", ir visais 
ki tais svarbiais atvejais lietu
viui rūpi, lietuviui skauda. 
Lietuvis jaučias i t u r į s ką 
pasakyti . Tautietis tikisi, jei 
rūpins ies i , jei sakysi , būsi 
i šgi rs tas . Kad valdžios vir
šūnėse pagaliau susiprotės, ir 
kažkas bus imta daryti . Kad 
reikalai pajudės, ir bus ats
t a ty ta teisybe! Koks visuo
m e n i š k u m a s , koks prin
c ip ingumas , koks sus ipra t i 
mas! Čia, Amerikoje, kur j au 
kurį laiką gyvenu, stebiu, kaip 
panašiose situacijose elgiasi 
amerikiečiai. Kad ir kas tuose 
la ikraščiuose, j ie išlieka 
r amūs . Na, paskaito, bet visai 
nesijaudina dėl to, kas dedasi 
valdžios viršūnėse. Ameri
kietis — racionalus ir išmin
t ingas. J i s žino. kad šuns bal
sas į dangų neina. Kad rankos 
t rumpos — su tokiomis galin
gųjų nepasieks., juo labiau jų 
nepaveiksi. Amerikiečiui aiš
ku, kad teisybes gyvenime 
ne tik nėra, bet ir nebus, ir 
nėra ko tikėtis. Kam tuščiai 
nervintis , kam burną aušinti? 
Verčiau rūpintis savo šeima, 
ir tuo, kas an t tavo lėkštutės . 
Va, jei per tavo kiemą tiesia 
kelią ar kaimynystėje at idaro 
žmonių minią sut raukiančią 
įstaigą, t ada galima save pa
rodyti ir pakovoti. Je i tik to
liau tavo kiemo — koks tavo 

Amerikiečių psichote
rapeutas Erick Bern tvirtina, 
k a d „psichologinė pagalba 
šeimai padeda sukurt i gerą 
sutuoktinių tarpusavio suta
rimą, kai dera ir j ų pasą
moningi norai, ir sąmoningi 
apsisprendimai. Jeigu šiuos 
žmones dar sieja ir mei lė—ji 
ir yra pranašumas, esantis už 
analizės ribų". Darnios san
tuokos pagrindu E. Bern laiko 
gerai suręstą psichologinį, 
ekonominį ir seksualinį susi
tarimą, susitarimą dėl vaikų 
auklėjimo, išlaikymo ir pan., 
o „meilė — vienintelis da
lykas, dėl kurio neįmanoma 
susi tar t i" , — tv i r t ina E. 
Bern. Tad kyla na tū ra lu s 
klausimas — ar galime susi
tar t i , kad amžinai mylėsime? 
Meilę įprasta sieti su jau
nyste — dėl jos pameta galvą 
ne tik paaugliai, bet ir seniai 
iš to amžiaus išaugę pen
sininkai. Vis dėlto vyresni nei 
60 metų jaunikiai Lietuvoje 
tesudaro 23 proc. visų susi
tuokiančių vyrų, o tokio am-

reikalas? Manau, praeis kiek 
laiko, susitupės, susipras ir 
Lietuvos visuomenė. J a u 
šiandien Lietuvoje tie, kas 
teisybės neieško ir iš valdžios 
teisingumo nesit iki , pinigą 
kala, po pilną lėkštutę turi . 
Na, tie šaunuoliai , kur ie 
laiku ats ikratė teis ingumo 
principų, šiandien gražią 
tvorą aplink savo solidų 
dvarelį tveria... 

V y t a u t a s R u g i n i s 

SANTUOKA 

žiaus nuotakos — tik 12 proc. 
Kone visi tokio garbaus am
žiaus vyrai į žmonas ima 
vyresnes nei 50 metų moteris. 
Aptariant vyresnio amžiaus 
žmonių šeimos problemas, 
išryškėja savitas vyriškio 
t ingumas, nenoras ką nors 
keisti. Apie 15 proc. išsi
tuokiančiųjų ka r tu būna 
išgyvenę per 20 metų. Šio 
amžiaus moterys dažniausiai 
ryžtasi skyryboms dėl vyro 
girtavimo, o vyrai — dėl kitos 
moters. Kita ver tus , įsi
mylėjimų, visada daugiau nei 
santuokų. Vyresnis amžius čia 
irgi ne išimtis Vyresnio am
žiaus įsimylėjimas dažnai 
nėra dviejų žmonių reikalas. 
Net našliai paprastai tur i 
vaikų ar draugų, kuriems ne 
tas pats , su kuo bendraus 
jiems artimas žmogus. Todėl 
bandančiojo nusimesti „vedy
binius pančius" elgesį ir jaus
mus aptarinėja artimieji, o jei 
tai žinomas visuomenėje žmo
gus, — ir žiniasklaida. 

Būdami vyresni nei 60 m. 
per metus Lietuvoje susi
tuokia maždaug 600-700 vyrų 
ir 250-350 moterų. Daugumos 
porų amžiaus skir tumas yra 
dveji treji metai. Bet kai am
žiaus skirumas tarp vyro ir 
žmonos yra didesnis nei 
dešimt metų, nepriklausomai 
nuo to, kuris jų vyresnis, 
skyrybų tikimybė išauga bene 
dvigubai. Kai septynias
dešimtmetis veda gerokai 
jaunesnę moterį, tai išduoda jo 
norą atrodyti j aunam ir 
tokia santuoka netur i pa
tvarumo. Gali atsitikti taip, 
kad po dešimties metų jiems 

bus nebeįdomu būt i kar tu . 
Pora susidurs su nemenkomis 
problemomis — visos organiz
mo funkcijos me tams bėgant 
keičiasi, skir t ingas amžius — 
skirt ingas ak tyvumas , ir ne 
tik seksualinis. Kai kur ie įpro
čiai, elgesio s te reo t ipa i 
skir t ingo amž iaus su tuok
tinius ilgainiui p radeda erzin
ti. Ar nepastebime, kad vi
siškai nesu tampa požiūriai su 
kai kur iomis m ū s ų tėvų 
nuosta tomis a r sampro tav i 
mais, bet iš pagarbos j iems 
pri tar iame a r paprasčiausiai 
nutylime. 

Ar ką nors gali s tebinti , 
kai vyresnio amžiaus žmonės 
nešioja ak in ius? Deja, da r 
nemenka v i suomenės dal is 
laikosi klaidingo požiūrio, jog 
vyresnio amžiaus vyrui ne
reikalingas seksual inis gyve
nimas. J i s na tūra l ia i keičiasi 
— nebėra toks in t ensyvus 
kaip jaunystėje, bet visi žmo
gaus organai tur i funkcionuoti 
tol, kol jis gyvas. Supran
t a m a , su laukęs sep tyn ias 
dešimties, šimto me t rų nebe-
nubėgsi t a i p g re i t a i ka ip 
mokykloje, bet nereiškia, kad 
vyresnio amž iaus žmogus 
visai neturi bėgioti. 

Kai ka lbama n e t ir apie 
seksual inius san tyk ius , am
žiaus žirklių ne įmanoma ig
noruoti. Bet tai t ik fiziologinė 
šeimos san tyk ių dal is — 
šeimoje pa tys svarbiausi yra 
psichologiniai ryšiai. 

Parengta pagal Lietuvos 
spaudą. 

LT. 
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* V a l s t y b ė s s a u g u m o d e 
p a r t a m e n t a s (VSD) j a u pus
antrų metų vykdo it in slaptą 
operaciją prieš tarptautinę 
narkotikų mafiją. Apie V S D 
vykdomą operaciją informuo
jamas tik prezidentas ir gal
būt — premjeras. Vis iems ki
t iems — tai valstybės paslap
tis. „VSD kartu su užsienio 
specialiosiomis tarnybomis i š 
aiškino ir likvidavo septynis 
narkotikų tiekimo kanalus", 
teigia Valstybės saugumo de
partamentas . (R, Elta) 

* J e i K o n s t i t u c i n i s t e i s 
m a s p r i p a ž i n s prieštarau
jančias Konstitucijai kai ku
rias į s tatymo dėl „Mažeikių 
naftos" privatizavimo patai
sas , Lietuvos naftos įmonės 
kontrolę perėmusiam Rusijos 
susivienijimui „Jukos" už ją 
gali tekti papildomai pakloti 
dar apie 40 milijonų litų. Kova 
dėl milijonų tęsis Konstituci
n iame te i sme. (LŽ, Elta) 

* „Po d v i d e š i m t i e s m e t ų 
L i e t u v a l i k s maža r e s p u b l i 
k a su sost ine Kaune, o Vil
niaus kraštą pasiims Baltaru
sija, kuri pati įeis į Rusijos 
sudėtį. Aš poilsiausiu Palan
goje. Man patinka Palanga", 
svajojo aštriais pasisakymais 
garsėjantis Rusijos polit ikas 
Valdimir Žirinovskij. „Būdų 
bausti Lietuvą rasime kasmet . 
Sus iv ienys ime su Vokietija ir 
at imsime iš jūsų Klaipėdą. 
Vilniaus kraštą iš j ū s ų at ims 
Minskas. Karo priemonėmis", 
žadėjo V. Žirinovskij. (R, Elta) 

* S u n a r k o m a n a i s n u o l a t 
s u s i d u r i a n t y s K a u n o Sena
miesčio gyventojai bijo, kad 
Šv. Gertrūdos gatvėje pradė
tas statyti čigonų kultūros 
centras taps dar vienu kvai-
šalų platinimo židiniu.(KD, Elta) 

* R u s i j o s d u j ų s u s i v i e n i j i 
m a s „Gazprom" Vals tybės tur
to fondui pateikė pirminius 
pas iūlymus del „Lietuvos du
jų" 34 proc. akcijų paketo įsi
gijimo sąlygų. „Gazprom" at
stovaujantis bendrovės „Du-
jotekana", kuri importuoja į 
Lietuvą dujas, prez identas Ri-
mandas Stonys komentuoti 
„Gazprom" p a s i ū l y m u s atsi
sakė. Ūkio minis tras Petras 
Čėsna yra sakęs , kad jei vy
riausybei net iks rusų pasiū
lymai, j ie akcijų n e g a u s . 

* K e t u r i o s p a s i e n i o sav i 
v a l d y b ė s s u s k a i č i a v o , kad 
pastaruoju m e t u j o m s tenka 
išlaikyti apie 6 0 Latvijos pi
liečių vaikų, skir iant pinigų j ų 
mokslui. Manoma, kad tuos 
pinigus turėtų mokėt i Latvijos 
savivaldybės. Š ia i s mokslo 
metais daug iaus ia i Latvijos 
piliečių vaikų — n e t 3 5 — lie
tuviškas mokyklas lanko 
Skuodo rajone, Maže ik ių ra
jone š iemet yra 19 tokių vai
kų. (LR, Elta) 

* D ė l s k u r d o i r n e d a r b o 
n e v i s i į s t e n g i a įdėti vai
k a m s ke l i s l i tus p ie tums, tad 
tokius mok in ius pamait int i 
n e m o k a m a i tenka mokyklai. 
O t ie , kur ie turi už ką nusi
pirkti sr iubos lėkštę ar bande
lę, n e v i s a d a mokyklų val
gyklų p a s l a u g o m i s patenkinti . 
Kauno šv i e t imo ir ugdymo 
skyr iaus duomenimis , nuo 
rugsėjo 1 d. mies to mokyklose 
n e m o k a m a i mai t inama beveik 
8,000 m o k i n i ų . Š iems m e t a m s 
iš Soc ia l in ių reikalų ir darbo 
ministerijos mait in imui gauta 
4 mln. 1 5 0 , 0 0 0 litų. (KD, Elta) 

* E s t r a d o s d a i n i n i n k e i 
D ž o r d a n a i B u t k u t e i Kauno 
kelių policija skyrė 4,000 l itų 
baudą už ta i , kad ji neblaivi 
vairavo automobi l į ir nepa
teikė p a r e i g ū n a m s vairuotojo 
pažymėj imo. Iš šalutinio kelio 
pasukus i į pagrindinį, ji ne
pastebėjo j u o važiuojančio kito 
automobil io. Abi transporto 
pr iemonės sus i l ie tė . Laukda
ma p a r e i g ū n ų dainininkė prie 
vairo užsnūdo . „Nepateisinu 
savo e lges io , tačiau tokia 
griežta nuobauda man atrodo 
nepelnyta", s a k ė dainininkė. 

(LR, Elta) 

Europos pareigūnai prašomi neignoruoti 
Lietuvos nuomonės 

D R A U G A S , 2 0 0 2 m . r u g s ė j o 2 7 d., p e n k t a d i e n i s 

A t k e l t a i i 1 p s l keliauti į 
Karal iaučiaus sritį ir i š jos b e 
vizų greitaeigiais traukiniais, 
gali būti svarstomas t ik Lie
tuvai į s tojus į Europos Są
jungą (ES). 

Atidėti k lausimą dė l trau
kinių E. Brokas siūlo ir savo 
la iške EK, kuri praėjusią s a 
vai tę pas iūlė E S kartu su Ru
sija ir Lietuva ištirti be susto
j i m o v y k s t a n č i ų tranzit inių 
traukinių gal imybę. 

Tai a t i t inka ir Lietuvos 
nuos ta tą . L ie tuva pareiškė 
bevizių tranzit inių traukinių 
gal imybę svarstys iant i tik p o 
įstojimo į E S 2004 metais i r 
tik gavusi ES garantijas, kad 
š i s transportas ateityje nesu

kliudys Lietuvos prisijungimui 
prie Šengeno sutart ies . T a č i a u 
Lietuva pareiškė pr i tar iant i 
EK s iū lymams dėl „paleng
vinto tranzito dokumentų". 

Praėjus ią s a v a i t ę E K 
pas iū lė v i s i e m s į K a r a l i a u 
čiaus sritį ir iš jos v y k s t a n 
t i ems Rusijos pi l iečiams i šda
vinėt i „palengvinto t ranz i to 
dokumentus", kurie s u t e i k t ų 
te isę keliauti per Lie tuvos t e 
ritoriją tur int Rusijos v i d a u s 
pasus . 

Savo la i ške EK P . B r o k a s 
pažymi, jog, ieškodama s u s i 
s iekimo su Karal iaučiaus sr i 
t imi problemos s p r e n d i m o , 
Europa neturėtų svarstyt i . j o 
kių koridorių". 

Maskvos diplomatai sunerimo dėl a t šauktų 
vizų lengvatų 

F r a n k f u r t o knygų mugėje b u s p r i s t a t y t a 
Lie tuvos k u l t ū r a 

A t k e l t a i š 1 p s l . s u s u k t a m e 
filme pateikiami pokalbiai su 
19 rašytojų. 

Pagrindinėje Lie tuvos pa
rodos vietoje ir Frankfurto li
teratūros n a m u o s e b e n e kas 
valandą vyks pol i t inės , kultū
rinės diskusijos , sus i t ik imai 
su rašytojais, l i teratūros skai
tymai bei dž iazo koncertai . 
Nuo rugsėjo Frankfurte , 
Miunchene, Ber lyne ir kituose 
Vokietijos mies tuose pristato
mi Lietuvos m e n i n i n k ų sukur
ti spektakliai, f i lmai, vyksta 
diskusijos, l ie tuvių l iteratūros 
skaitymai, koncertai , ir paro
dos. 

I. Marčiulionytė atskleidė, 

jog Lietuvos kultūros pristaty
mui va l s tybė skyrė 5.1 mln. li
tų. 

Kaip s a k ė Frankfurto kny
gų m u g ė s a t s t o v a s spaudai 
Holger E h l i n g , Lie tuva bus 
15-ta va l s tybė , dalyvausiant i 
mugėje garbės v iešnios te isė
mis ir turi i šskirt inę galimybę 
sudomint i vokieč ius savo kul
tūra ir rašytojais bei sukurti 
įvaizdį bent j a u vokiškai kal
bančiose va l s tybėse . H. Ehl ing 
d u o m e n i m i s , š i e m e t mugėje 
d a l y v a u s 6 , 3 0 0 l e idyk lų iš 
daugiau nei š imto valstybių, 
bus pr i s tatyta 330 ,000 knygų 
ir t ik imas i su laukt i 250 ,000 
lankytojų. (BNS) 

A t k e l t a i š 1 p s l 
V i l n i u s taip pat laukia 

Rusijos leidimo išplėst i Lie
tuvos konsul inių į s ta igų tink
lą Rusijoje, kad būtų paleng
vintas Lietuvos v izų išdavi
mas Rusijos pi l iečiams. 

A Valionis pabrėžė, kad 
Lietuva y r a trečia pagal inves
ticijų dydį užsienio investuoto
j a Karal iaučiaus srityje, t a 
čiau iki š iol Rusijoje nepatvir
t intos dvigubo apmokestinimo 
išvengimo bei investicijų ska
t inimo ir apsaugos sutartys s u 
Lietuva. 

Per pokalbį su Baltarusi

jos ambasadoriumi Lie tuvoje 
V. Garkun minis tras p a s i ū l ė 
surengti dviša les derybas kon
sul iniais k laus imai s , kur iose 
būtų sprendžiamas L ie tuvos ir 
Baltarusijos piliečių ke l ionių 
k laus imas . A. Valionis pare i š 
kė, kad Lietuva yra pas iruo
šusi abipusiškumo pagr inda i s 
nagrinėti n e m o k a m ų v izų i š 
davimo gal imybę pas ien io gy 
ventojams ir vyresniems n e g u 
60 metų asmenims , ta ip p a t 
lengvat inę v izų išdavimo t v a r 
ką v e ž ė j a m s , v y k d a n t i e m s 
tarptaut inius pervežimus. 

JAV Ats tovu rūmų pakomitetis — už 
Baltijos valstybių narystę NATO 

A t k e l t a i š 1 p s l . užtikrinanti l ietuvių k i lmės Ats tovų r ū m ų 
organizacija 

E. Gal leg ly šį nutarimą 
parengė po rugpjūtį vykusio 
vizito trijose Baltijos valstybė
se . 

Be to, Ats tovų r ū m ų Tarp
taut inių ryšių Europos pako
mitet is priėmė dar v ieną nu
tarimą — Nr. 116, kuriame i š 
skirt inai r e m i a m a Lietuvos, 
Latvijos ir Est i jos narystė 
NATO. Šį nutarimą pateikė 

narys John Sh imkus . N u t a r i 
me įvert inami Baltijos v a l s t y 
bių nuopelnai vys tant d e m o k 
rat inę v isuomenę bei la i svos 
r inkos ekonomiką , k u r i a n t 
N A T O r e i k a l a v i m u s a t i t i n 
kančias g inkluotąs ias pajėgas 
bei pris idedant prie ta ikos p a 
laikymo operacijų. 

Tikimasi , kad A t s t o v ų r ū 
mai dėl š i ų abiejų n u t a r i m ų 
balsuos kitą savaitę . 

NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO D A R B A P A S L A U G O S 

Q3 3 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
V(ice.Va:773«4-78» 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės 
į DANITĘ MAYER. Profesionaliai ir 
•-ažiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
Landmark 

- & * * properties 

Bus 773-229-8761 
Ra& 708-425-7160 
Mobi 773600-0206 
Pscer 630-3144330 

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

Reikalingi langų plovėjai. 
Renkame 50 grupių, po 1. 2 ar 3 

asmenis (vyrai ir moterys).-Turite 
turėti savo automobilį ir susikalbėti 
angliškai. Darbas nuo pirmadienio 

iki šeštadienio Atlyginimas $80-
$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną 

dieną. Atvažiuokite šiandien. 
pradekite dirbti rytoj. Blue Sky 
Window Cleaning. Inc., 2752 

M apie A ve, Downers Grove, IL 
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355 
greitkelio. Maple ir VV'alnut gatvių 

kampe Tel. 630-515-8706. 

A Sr S 24HRS.7DAYS 
773631-1833 
312-371-1837 

FREEEST1MATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaftadįa. 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Išnuomojamas gražus 2 mieg 
butas nerūkantiems vyresnio 

amžiaus žmonėms Naujai išdažy
tas, nauji kilimai, užuolaidos 

Manąuette Rd. ir Spaulding rajone. 
Tel. 708-656-6599. 

I šnuomojamas 2 mieg. butas 
..basement" 2 vyresnio 

amžiaus moterims Archer ir 
Pulaski rajone. 

Tel. 773-218-4351. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
Brighton Parke 1 ar 2 vyresnio am

žiaus, nerūkantiems, be gyvuliukų 
žmonėms Nauja kilimine danga, 

šaldytuvas. Kaina $450 
Tel. 773-376-6051. 

{darbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

sugyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N, Milwaukee. 
Tel. 773-278-0660. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L A U D I J U S PUMPUTIS 

Mieli REGINA ir AUGIAU, 
sunkios netekties valandoje giliai užjaučiame jus 
ir jūsų šeimą, brolius RIMĄ, VIKTORĄ, MARIŲ 
ir jų šeimas bei visus gimines ir artimuosius. 

Vida ir Antanas Gilvydžiai 
Sofija Ripskienė 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki $1.800. 

Tel. 615-554-3161. 

W'indow VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Wi11 train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
LA McMahon Window Washing. 

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

I e š k o m a a u k l ė / ū k v e d ė 
L a k e Fores t r a j o n e . 

S k a m b i n t i 
tel. 8 4 7 - 2 9 5 - 0 4 0 5 , 

p o 6 v. v. 

AllCrV«HJlX^Vf;SVEKATOSR 
GYVYBES DUALUMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

A.fA 

JONUIJADVntŠIUI 

mirus, brolį PETRĄ, dukrą LYDIJĄ su 
šeima bei visus artimuosius nuoširdžiau
siai užjaučiu i r dalinuosi jų skausmu. 

Liucija Maldūnienė 

ĮVAIRUS 

Liaudies medicinos gvdvtojas 
OLEH CHEREDNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais. 
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.) 

Skubiai re ikal ingas vyras, 
išmanantis s tatybos darbus 
bei reikalingi mūrininkai 

Tel . 8 1 5 - 4 6 2 - 6 2 6 3 ; 
6 3 0 - 7 7 4 - 1 0 2 5 . 

VVanted a woman to live-in and 
take care of nice elderly woman 
Job is 150 miles from Chicago 

Call 309-688-0893 or 
309-453-6120. 

Del 
draudimo 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

3 2 0 8 1/2 W e s t 9 5 t h 
S t r e e t 

T e l . 708 -424 -8654 
7 7 3 - 5 8 1 - 8 6 5 4 

AUTOMOBILIO, NAMU. 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor, State Farm is there ® 
"*arm Insurance Companies • Home Offirrs RloominĮrton Illinois 

* G r u p e k u l t ū r i n i n k ų 
p a r e i k a l a v o „ d e k o m e r c i a -
l i z u o t i " Lietuvos nac iona l inę 
televiziją, vadindami ją „ v a l s 
t y b ė s nelaime", p a n a š i a į 
„Maže ik ių naftą". F i l o s o f a s 
Krescencijus S toškus , v a d o 
vaujantis v isuomeninei orga
nizacijai Lietuvos k u l t ū r o s 
kongresui (LKK), te igė , e s ą 
Nacional inė televizija „pata i 
k a u j a rinkai" ir „ t a r n a u j a 
t a m t ikrų grupel ių i n t e r e 
sams". „Žiniasklaida formuo
ja pos tmodemią kultūrą, k u 
rios ve iksnys yra te leviz i ja . 
Pas taros ios komercial izacija 
padeda žiniasklaidai i š s i la i s 
vinti iš valstybės kontro lės , 
tač iau dažnai ji vyksta be ta i 
syklių. T a d a televizija t a m p a 
gal inga manipuliacijos pr i e 
mone, o čia ypatingas v a i d 
muo ir t e n k a Lietuvos nac io 
nalinei televizijai", teigė K. 
Stoškus. ( B N S ) 

A.tA. 
VINCAS BAZIS 

Mirė 2 0 0 2 m. rugsėjo 23 d., Christ Hospital, Oak 
Law, IL, s u l a u k ę s 76 metų . 

Gyveno Oak Lawn, IL 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. 
J Ameriką a tvyko 1949 m. 
Nul iūdę liko: žmona Dana Marcinkute-Bazienė, 

d u k t ė Rita su vyru Scott Ni tsche , s e suo Danutė Geldie-
nė , uošvė P r a n ė Marc inkienė , daug te tų , pusbrolių ir gi
min ių . 

Pr ik lausė „Dainavos" ansambliui , Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčios chorui ir buvo šios bažnyčios 
f inansų komiteto narys , Lietuvių fondo narys. Vincas 
labai mėgo futbolą ir krepšinį , žaidė už „Kovą" (Det
roitas) ir „Lituanica". Vel ionis Vincas buvo dantų tech-
n ikas -keramikas ir turėjo nuosavą dirbtuvę „Vince 
D e n t a l Ceramics", Čikagoje. 

Vel ionis bus pašarvotas penktadienį , rugsėjo 27 d., 
nuo 4 vai. p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuo
se , 11028 S. S o u t h w e s t H w y . (7700 W.) Palos Hills , IL. 

Laidotuvės įvyks šeš tadienį , rugsėjo 28 d. 
Iš laidojimo n a m ų 10 vai . ryto vel ionis bus at lydėtas 

į Švč. Merge lės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 
va i . ryto bus aukojamos Šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
a .a .Vincas bus pala idotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi
n ė s e . 

Nuoš irdž ia i kv ieč iame g imines , draugus ir pažįsta
m u s dalyvaut i š iose la idotuvėse . 

Vietoje gė l ių prašome aukoti „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetui , s t u d e n t a m s ar šv. Mišioms. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidotuvių direkt. Daivid Gaidas Jr. Tel.: 708-974-4410 

A.tA. 
ARTHUR TEPPEL 

Mirė 2 0 0 2 m. rugsėjo 25 d., su laukęs 85 metų. 
Gyveno Bolingbrook, anksč iau Chicago, IL. 
N u l i ū d ę liko: s ū n ū s Arthur su žmona Casey ir Ri-

chard s u ž m o n a Janice , 8 anūkai ir proanūkai, daug 
s ū n ė n ų ir dukterėč ių . 

A.a . Arthur b u v o vyras a.a. A n n a Krawczyk. 
Pr ik lausė l e n k ų taut ine i sąjungai. 
Vel ionis pašarvotas sekmadienį , rugsėjo 29 d. nuo 3 

vai . p. p. iki 9 val .v . Blake-Lamb laidojimo namuose 
5 0 1 5 Lincoln, Lisle , IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį , rugsėjo 30 d. Iš laido
j i m o n a m ų 8:45 ryto ve l ionis bus at lydėtas į St. Domi
m e bažnyčią, kurioje 9:30 vai . ryto b u s aukojamos šv. 
Miš ios už j o s ie lą . Po Miš ių a.a Arthur bus palaidotas 
Resurrection kapinėse . 

Nuoš irdž ia i kvieč iame g imines , draugus ir pažįsta
m u s da lyvaut i š iose la idotuvėse . 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidotuvių direk. Blake-Lamb. Tel.: 630-964-9392 

A4A. 
VINCUI BAZIUI 

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą 
ir karu liūdime su Lietuvos našlaičių globos ko
miteto nare žmona DANA, jos šeima ir artimai
siais. 

Lietuvos našlaičių globos komitetas 

A4A. 
VINCUI BAZIUI 

netikėtai užbaigus šios žemės kelionę, reiškiame 
užuojautą netektyje likusiai žmonai DANAI, 
dukrai, žentui ir artimiesiems. 

JAV LB socialinių reikalų taryba ir „Seklyčia" 

A»tA 
VINCUI BAZIUI 

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame užuojautą 
žmonai DANAI, dukrai, žentui ir artimiesiems. 

Birutė Jasaitienė 
Birutė Podienė 

Elena Sirutienė 
Aldona Šmulkštienė 

Rasa (įuattrocki 
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ČIKAGOJE IR APYLIMKĖSEi 

LOYOLA UNIVERSITETO PROGRAMA 
„NAUJA PRADŽIA" 

Šį rudenį į klases vel sugu- kagos Jėzuitų draugija 
žėjo Loyola universiteto ..Nau
jos pradžios" programos stu
dentai. Programa įkurta Loyo
la universitete Mundelein ko
legijoje ir finansuojama iš 
privataus Joe P. ir Jeanne M. 
Suliįvan fondo. Pagrindine 
programos misija - padėti imi
grantams įgyti aukštesnį išsi
lavinimą Jungt inėse Amerikos 
Valstijose. Čia priimami stu
dentai iš įvairių etninių ir kul
tūrinių grupių, skatinant vys
tyti kiekvieno žmogaus asme
ninius ir profesinius įgūdžius. 
Šioje programoje dalyvauja ir 
lietuviai. 

Programos „Nauja pradžia" 
studentai gali pasirinkti iš 
daugiau kaip keturiasdešim
ties programų - verslo vady
bos, prekybos, tarptautinių 
studijų, kompiuterių mokslo, 
buhalterinės apskaitos, finan
sų ir 1.1., gali siekti bakalauro 
laipsnio. Palyginant su pra
ėjusiais metais , šį rudens se
mestrą sumažėjo norinčiųjų 
studijuoti kompiuterius, stu
dentai noriau imasi ekonomi
kos ir verslo studijų. Pastebė
ta, kad būsimieji studentai iš
studijuoja darbų rinką ir tik 
po nusprendžia, kokius daly
kus pasirinkti, kartais apsi
stodami ties nelabai mėgsta
ma, bet šiuo metu paklausą 
turinčia specialybe. 

Susidomėjimas programa 
..Nauja pradžia" šį rudenį pas
tebimai padidėjo. Buvo priim
tas ypač didelis studentų skai
čius, nes dosnią stipendijų pa
ramą šiais metais suteikė Či-

Nau-
jos pradžios" programa, ragin
dama potencialius s tudentus 
tęsti mokslus, jiems (imigran
tams ir pabėgėliams) suteikia 
finansinę paramą - padengia 
išlaidas už pirmojo semestro 
vieną klasę (3 kreditines va
landas;. Ateinantys mokytis 
studentai būna iš (vairių etni
nių bendruomenių - Lotynų 
amerikiečių, pakistaniečių, 
rusų. ukrainiečių, lietuvių ir 
1.1. 

Programos darbuotojai vi
siems norintiems asmeniškai 
pataria, kur ir kaip įvertinti 
savo šalyje įgytus mokslo pa
žymėjimus, prilyginant juos 
Amerikos mokymo sistemai, 
konsultuoja akademinių stu
dijų pasirinkimo bei individu
alių mokymo planų sudarymo 
klausimais. 

Studentai kviečiami į darbo 
muges ir seminarus, organi
zuojamus Loyola universitete, 
universiteto karjeros centras 
teikia paramą įvairiais karje
ros klausimais. 

Išsamesnę informaciją apie 
..Naujos pradžios" programą 
galite gauti tel. 773-508-8856 
arba ei. paštu nprinci@luc.edu 

Rugsėjo 27 d. už a.a. J o n ą 
Balsku jo trejų metų mirties 
sukakčiai paminėti šv. Mišių 
aukose bus meldžiamasi įvai
riose vietovėse. Maloniai pra
šome gimines ir d raugus prisi
minti a.a. Joną savo maldose. 

„Lie tuv iu gr įž imo į tėvy
nę cen t ro" Vilniuje vadovas 
Žilvinas Beliauskas Čikagoje 
lankysis nuo rugsėjo 30 d. iki 
spalio 4 d. J i s bus apsistojęs 
„Seklyčoje". Kalbės ..Sekly
čios" popietėje spalio 2 d., t re
čiadienį. 2 vai.p.p. Kam įdo
mūs ..Lietuvos grįžimo į tėvy
nę centro" reikalai, persikėli
mo į Lietuvą galimybės, medi
cinine pažanga Lietuvoje ir jos 
paslaugos, nuosavybes atgavi
mas a r jos įsigijimas. Lietuvos 
kul tūrinis gyvenimas, turiz
mas Lietuvoje ir kiti panašūs 
klausimai . Ž. Beliauskas tur i 
a t sakymus j iems visiems. Pra
šome atvykt i į popietę arba ki
tu laiku kreiptis ..Seklyčioje" į 
Žilviną Beliauską. 

Kun. G i n t a r a s Lengv inas 
rugsėjo 29 d., sekmadienį. 
10:30 vai.r. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
aukos šv. Mišias, o po jų kvie
čiame visus į parapijos salę. 
kur galėsi te palinkėti kun. 
Gintarui sėkmes j am išvyks
tant į Lietuvą, pasivaišinsite 
kavute ir pyragėliais. 

P a n e v ė ž i e č i u k lubo meti
nis nar ių susi r inkimas ruošia
mas spalio 27 d., sekmadienį. 
12 vai. J a u n i m o centre. 

PROF. V. LANDSBERGIO 
VIEŠNAGĖ ČIKAGOJE 
Seimo narys. Tėvynes Są

jungos (Lietuvos konservato
rių' partijos pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis, atvy
kęs į Čikagą, rugsėjo 29 d., 
sekmadienį, 12:15 vai.p.p. da
lyvaus susitikime Pasaulio lie
tuvių centre. (14911 127th 
Str.. Lemom. IL 60439' di
džiojoje salėje, kurį ruošia Tė
vynes Sąjung"S (Lietuvos kon
servatorių! rėmėjų Čikagos 
skyrius. Tą pačią dieną gar
bingas svečias dalyvaus 
..Draugo" pokylyje, vyksian
čiame ..Sabre Room" (8900 W. 
95th Str.. Hickory Hills). Po
kylio pradžia - 5 val.v. 

Spalio 1 d., antradienį. 
12:30 vai.p.p. Chicago Circle 
Cen te r '750 S. Halsted. Room 
605 I prof. V. Landsbergis skai
tys paskaitą Illinois universi
teto studentams. Paskai ta va
dinsis „The European Process 
and the Compietion of Europe: 
the Impact of the Baltics". 

Spalio 2 d., trečiadienį, Ame
rikos Lietuvių Taryba ruošia 
V. Landsbergio pagerbimo pie
tus, kurie įvyks Chicago Ath-
letic Association rūmuose, 12 
S. Michigan Ave.; Michigan ir 
Madison gatvių kampas; įėji
mas iš Michigan gatvės). Pra
džia - 11:30 vai.r. Bilietus 
užsisakykite ALTo būstinėje 
6500 S." Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629; tel. 773-735-6677; 
faksas 773-735-3946. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

L 

2212 Wcst Cermak Road, Chicago, BL 60608 
(773) 847-7747 

Stepben M. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

Vašingtono susitikimai (3) 

ANT KAPITOLIJAUS KALVOS, PASKUI JAV BALSUOTOJUS 
JAV Senato Dirksen rūmuo

se Vašingtone, kur vyko JAV 
LB surengta Visuomeninių 
reikalų konferencija, Ameri
kos Lenkų kongreso Vašing
tono būstinės direktorius Ca-
simir I. Lenart . baigdamas sa
vo kalbą apie lenkų išeivijos 
Amerikoje veiksmus, kreipėsi 
į lietuvius, sakydamas: ,.Daug 
gero mums padare senatorių 
padėjėjai. Prisiminkit tai prieš 
eidami pas senatorius, dauge
lis sprendimų priklauso nuo 
štabo tarnautojų. Baltieji rū
mai dažnai mano. kad mes 
nekvalifikuoti kalbėti ir daly
vauti rimtuose susitikimuose, 
bet jūs nebijokit". Ir jis papa
sakojo, kad Amerikos lenkai 
1997 m., kai rengėsi stoti į 
NATO. suradę 20 lenkų kil
mės savo tautiečių, tarnau
jančių senatorių ir Kongreso 
nariu štabuose, pakvietė į 
Lenkiją, ir tai buvo labai 
sėkmingas sprendimas. 

Apsišarvavę dokumentų rin
kiniu ir padėkos raštais sena-
•' ; • ! ; ' . :>>. k ' ; r : < - i v m r ..}-'r-r•«••-i• >t:: 

Consolidation Act"'. ir planais, 
kaip rasti kurį senatorių ar 
Kongreso narį, 11 grupių (Ca-
lifornijos, Nebrascos, Illinois, 
Pennsylvanijos ir kt.) Lietuvių 
Bendruomenės tarybos narių 
pasklido po įvairius valdžios 
rūmus. Šių eilučių autorė taip 
pat prisišliejo prie vienos iš 
šių grupių - prie Teresės ir Al
gimanto Gėčių, kurie šį kartą 
buvo eiliniai Pennsylvanijos 
valstijos balsuotojai ir lankė 
savo 2 senatorių štabus. Lie
tuvių Bendruomenei dirbdami 
keletą dešimtmečių, jie čia yra 
buvoję ne kartą įvairiais rei
kalais ir įvairiu laiku. 

Buvo be galo tvanki diena ir 
pereiti iš rūmų į rūmus buvo 
labai sunkus darbas. Mūsų ry
tinis posėdis vyko Dirkenso 
rūmuose, o mums pas Penn
sylvanijos senatorių Riek San-
torum reikėjo eiti į Russel 
rūmus (iš viso yra 4 Senato 
rūmai). Prieš atveriant duris, 
nuo laiptų Algimantas Gečys 
pasiūlo apsidaryti. Priešais 
mus - Kapitolijaus rotonda. į 

kurią (arba į Baltuosius rū
mus), j o manymu, galėjo tai
kytis teror is tų lėktuvas, kuris 
nukr i to Pennsylvanijoje. Di
desnė t ikimybė, sako. kad 
taikėsi į Rotondą, nes Baltieji 
rūmai ne tur i bokšto ir sun
kiau taranuojami lėktuvu. 
Nuo gatvės laiptai užkrauti 
milžiniškomis cementinėmis 
vazomis su gėlėmis. Gražu, 
bet mes visi supran tame, kad 
tai ne del gražumo, jog tai ap
sauga, kad į aikštelę prieš 
laiptus neįvažiuotų mašina. 
Tos cement inės vazos visai ne
siderino su puikiais balto mar
muro laiptais 'visuose Kapi
tolijaus kalvos rūmuose buvo 
malonu po kojomis jaust i šį 
taurų akmenį) . Įžengėme pro 
sunkias dur is ir. žinoma, pir
miausia papuolėme j apsaugos 
komandos (bent 4 žmonių su 
apara ta i s . peršviečiančiais 
rankinukus ir kt. nešulius) 
glėbį. Tą dieną mes buvome 
t ikr inami visur - taip pat ir 
vėliau aplankytoje Kongreso 
bibliotekoje. Senuosiuose Paš-

FAV I t', i !ivhos posedži lalyve- \ -i-inį." n<< y.itvese po parodos „Lietuvos gintaras" Senojo Pašto rūmuose atida
rymo 'iš dešines': Marija Remiene. Dalia Puškoriene. Audrone V" *i^"^aite 'žurnalistei ir Aušrele Sakalaitė 

to rūmuose, kur vyko „Lie
tuvos gintaro" paroda, ir Holo-
causto muziejuje. J a u nekal
bant , kad vakarykščiai Čika
gos Midway oro uoste, iki pa
siekiant lėktuvą, buvome ap-
šiūruoti bent 5 kar tus , kai ku
rie išauti iš batų ir išrengti. 
Suprantamas Amerikos val
džios atsargumas, bet man ta
po savotiškai gaila ameri
kiečių, kad jiems tenka gyven
ti tokioje nepasitikėjimo at
mosferoje. Tai priminė jaus
mus , išgyventus okupacijos 
laikais, kai turėjai tikrinti 
kiekvieną savo žodį ir galėjai 
būti bet kada patikrintas. 
Nors čia amerikiečiai tai daro 
savigynos tikslais, bet, ma
čiau, tai juos slegia, jie buvo 
pripratę gyventi laisvoje šaly
je. Ką padarysi, tokia realybė. 

Plačiame ir tuščiame fojė, 
kur šeimininkavo tik apsaugi
niai , stovėjo Richard B. Rus
sel, senatoriaus iš Georgia 
(1933-1971) skulptūra. Šio 
žmogaus vardu pavadinti šie 
rūmai . Ieškome būdų pakilti į 
an t rą aukštą, bet ant lifto 
užrašas: tik senatoriams ir jų 
š tabų nariams. Algimantas 
Gečys paaiškina, kad liftai 
senatoriams reikalingi ne dėl 
išskirtines ju padėties, bet dėl 
to. kad prieš prasidedant bal
savimams, vykstantiems Ro
tondoje, senatoriai galvotrūk
čiais skuba Į požeminius trau
kinukus, kurie nuveža iki cen
tr inio pastato. Ilgi koridoriai 
tuš t i . Gečiai sako, kad priė
mimai suvaržyti, o anksčiau 
čia tiesiog knibždėjo žmonių. 
Atvažiuodavo ir lietuvių 50-60 
žmonių delegacijos. Dabar 
dešimtys durų abiejose kori
doriaus pusėse nevarstomos, 
už jų - senatorių štabų nariai, 
kartkartėmis pamatau ir vie
ną kitą senatoriaus pavardę. 
Štai Role Island. Maine. South 
Carolina valstijų Senato atsto
vai. Mano palydovai teigia, 
kad kiekvienas senatorius turi 
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Vytautas Landsbergis pirmąkart Čikagoje 1991 m. liepos 11d. Midvvay oro uoste Seimo narys. Lietuvos Tėvy
nes Sąjungos 'Lietuvos konservatoriui partijos pirmininkas viešes Čikagoje, kur susitiks su lietuvių ir amerikie
čių visuomene. Jono Kuprio nuotr. 

Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos konservatorių) rėmėju 
Čikagos skyrius nuoširdžiai 
kviečia visus atvykti į Pasau
lio lietuvių centro didžiąją 
salę rugsėjo 29 d., sekmadieni, 
po šv. Mišių 12:15 vai.p.p. iš
klausyti prof. Vytauto Lands
bergio pranešimą apie dabar
tinę Lietuvos padėtį. 

Matilda Marcinkienė jau 
atsilygino už viso ..Draugo" 
pokylio stalo bilietus. Nuošir
džiai dėkojame ir laukiame at
vykstant! 

Cicilija Vaitelienė, gyve
nanti Chicago. IL. atsilyginda
ma už ,.Draugo" pokylio lai
mėjimų bilietėlius, paaukojo 
50 dol. Dėkojame už paramą! 

Spalio mėnuo kasmet yra 
skiriamas BALFo vajui. BAL-
fo 28-asis skyrius Lemonte pi
nigines aukas priims kiekvie
ną spalio sekmadienį Pal. Jur
gio Matulaičio bažnyčios prie
angyje tuoj po 9 vai.r. ir prieš 
bei po 11 vai.r. šv. Mišių. 

Vytautas Vidugiris, gyve
nantis Rancho Palos Verdes, 
CA. Draugo fondo garbės na
rys, rudens vajui atsiuntė 400 
dolerių prie ankstesnių 4,000 
dol. įnašų. Nuoširdžiai dėko
dami už didelę paramą Drau
go fondui, džiaugiamės maty
dami Vytautą Vidugirį visuose 
Draugo fondo vajuose, kvies
dami visus DF narius pasekti 
šiuo gražiu pavyzdžiu. 

Susitikimas su prof. Vy
tautu Landsbergiu Brighton 
Parke atšaukiamas, tačiau 
pietūs šį sekmadienį, rugsėjo 
29 d., po šv. Mišių Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje tikrai 
vyks. Visi kviečiami! 

Vanda ir Manvydas Šepe
tys, gyvenantys Dearborn 
Hts.. MI, atsiuntė 50 dol. au
ką, skirtą paremti a.a. rašytojo 
Jurgio Jankaus užbaigtos kny
gos ..Pušis" išleidimą. Aukas 
galima siųsti Lithuanian Wri-
ters Association vardu, c/o 
Stasys Džiugas. 5729 Edge 
Lake Dr.. Oak Lawn, IL 
60453-4509. 

80 žmonių štabą. Aš suglumu
si: ,.Drauge" nuolat pasirodo 
Amerikos lietuvių laiškai, ku
riuose peikiamas Lietuvos Sei
mas, Prezidentūra, kur esą 
daug nereikalingų klerkų. O 
visoje Prezidentūroje yra kiek 
daugiau negu šimtas žmonių 
ir kiekvienas LR Seimo narys 
turi po 2 padėjėjus, kuriems 
mokamas tik, jeigu tiksliai 
prisimenu, dviejų gyvenimo 
minimumų (tai apie 800 Lt) 
atlyginimas. Tiesa, pats Sei
mas turi keletą komitetų, ku
rie padeda rengti pačius įsta
tymų tekstus; vienas iš svar
biausių yra juridinis komite
tas, kuris, prieš parengdamas 
naują įstatymą, studijuoja 
kitų valstybių, tarp jų ir JAV7, 
įstatymus. Ir klysta tie „Drau
go" skaitytojai, kurie mano, 
kad įstatymus rengia patys 
Seimo nariai, kurie, sako. nie
ko neišmano apie teisę. Įsta
tymus rengia specialistai: Sei
mo nariai, gavę niuksų į pa
šonę iš savo rinkėjų (žinoma, 
ir iš įtakingų asmenų), imasi 
tik vienokio ar kitokio įstaty
mo rengimo iniciatyvos, pa
prasčiau tariant - užsuka ratą. 

Bet grįžkime į JAV Senato 
rūmus. Mes jau Pennsylvani-
jos senatoriaus Riek Santo-
rum priimamajame, kur mus 
pasitinka jaunutė miela sekre
torė. Televizoriaus ekrane -
vaizdas iš posėdžių salės ir 
užrašas, kad vyksta balsų 
skaičiavimas. Tokie ekranai 
veikia ir Lietuvos Seimo fojė. 
iš kur gali posėdžius stebėti 
Seimo svečiai. Matyt, Senate 
vyksta balsavimas. Prieš pus
valandį į mūsų posėdį buvo 
užbėgęs sen. Richard Durbin 
ir po trumpos kalbos vėl 
išskubėjo į 10:30 vykusį balsa
vimą. Laukdama dairausi. Šis 
senatorius, sako. yra jaunas. 
Jo priimamasis labai skiriasi 
nuo kito jo kolegos, kurio pri
imamąjį lankysime po to. Jau
nasis Riek Santorum labai 
gerbia istoriją - ant sienų vien 
istoriniai paveikslai - vinjete 
su Pennsvlvanijos senatorių 

portretais, kitų istorinių JAV 
asmenų paveikslai. Senato
riaus Arlen Spector priimamo
jo sienos buvo tiesiog iškli
juotos nuotraukomis iš jo su
sitikimų su žymiausiais pa
saulio žmonėmis - popiežiumi 
(nors jis pats žydas), Anglijos 
karaliene ir kt. 

Su mumis pakalbėti ateina 
sen. R. Santorum pirmasis 
asistentas. Teresė Gečienė jau 
buvo papasakojusi, kad pir
mąjį kartą, o tai buvo 
praėjusių metų diena prieš 
rugsėjo 11-ąją. asistentas juos 
priėmė labai šaltai ir tiesiog 
buvo užtveręs kelią pas sena
torių. Tuo kartu jie buvo at
vežę du lietuvius iš angliaka
sių rajono, kuriuos šis klerko 
elgesys tiesiog papiktino. Ir 
tik kai interesantus pagaliau 
prieme ir labai mielai su jais 
pabendravo bei nusifotografa
vo pats senatorius, klerko el
gesys pasikeitė. Pagaliau ir aš 
pamatau šį dar jauną pa
reigūną. Tiesa, jis stengėsi 
būti malonus, bet. mačiau, 
kad tai jis darė iš pareigos. 
Tai nebuvo pats simpatiš
kiausias žmogus, kokius man 
teko matyti Amerikoje. Pasiro
do, visur klerkai vienodi. 

Po trumpo pokalbio Pennsvl
vanijos atstovai įteikia senato
riui padėką su dokumentais ir 
mes keliaujame į Senato rūmų 
naująjį pastatą, kuris jau tapo 
žymus tuo. kad jame buvo ras
ta antrax miltelių, ir jis ilgai 
buvo uždarytas dezinfekcijai. 
Pakely šaligatviu pro mus 
prabėga jaunas vyriškis tik su 
trumpikėmis. Šį plikį pamaty
ti ant krakmolytais marški
niais kvepiančios Kapitolijaus 
kalvos labai keista, bet Gečiai 
aiškina, kad tai. matyt, vienas 
iš valstybes įstaigų tarnau
tojų, kuris taip praleidžia savo 
pietų pertrauką - vėdina 
plaučius. Bandau atidžiai 
klausytis A. Gečio pasakojimo, 
kaip lietuviai atrado senatorių 
A. Spector. pas kurį einame, 
bet sunku susikaupti, kai virš 
galvos, šaligatvio medyje taip 

gražiai ir azartiškai muzikuo
ja kažkoks paukštelis. Kiek
vienam savo darbas. 

O Pennsvlvanijos senatorių 
A. Spector lietuviams, pasiro
do, prijaukino Razgaitis. Kar
tą jis jį sutiko ledų krau
tuvėlėje, kaip eilinį pilietį su 
paprastomis darbinėmis kel
nėmis, perkantį ledus anūkui. 
Nebūtų lietuvis, jeigu ir ledus 
valgydamas nepolitikuotų. 
Razgaitis priėjęs ir užklausęs 
senatoriaus, ar jis remsiąs 
norinčias stoti į NATO Balti
jos šalis. Nors tuo metu sen. 
Arlen Spector garsėjo kaip 
NATO praplėtimo prieši
ninkas, bet Razgaičiui jis da
vęs lyg ir teigiamą atsakymą. 
Netrukus po to vykęs mitin
gas, ir iš minios garsiai Raz
gaitis senatoriui uždavęs tą 
patį klausimą. Senatorius bu
vo priverstas pasakyti taip. 
Bet ir po to jo veiksmai dar 
nerodė tvirto nusistatymo. 
Tuomet iš jo buvo pareikalau
ta raštiško patvirtinimo. Ir 
kai jau patvirtinimas buvo 
gautas, senatorius nuosekliai 
pradėjo pasisakyti už Baltijos 
kraštų priėmimą į NATO. 

Pakelyje ant vienerių durų 
pamačiau girdėtą senatorės iš 
Marylando Barbaros Mikulskį 
pavardę. Pasirodo, buvusi vie
nuolė, lenkų kilmės ame
rikietė senatorė lietuviams 
yra daug padėjusi, su ja 
gražiai bendradarbiavo kun. 
K. Pugevičius. 

Ir antrojo senatoriaus nepa
matėme, bet lietuvių padėka jį 
vis tiek pasieks, nes palikome 
jam skirtą paketą. 

Naujuosius rūmus apleido
me praėję pro modernią skulp
tūrą iš metalo „Debesys ir kal
nai". Ji labai tiko šiuolaikinės 
architektūros erdvėje. Tik bal
tas marmuras, kurio čia taip 
pat buvo daug, toks taurus se
nuosiuose rūmuose, čia. šiuo
laikinių medžiagų ir technolo
ginių junginyje, kažkodėl „ne
skambėjo". 

Audronė V. Škiudaitė 


