
!..i.lil.,.,i,l,.i,,lll....!..ll..l„,ll.il -.,!,.1,1. „II : ! 
s <- p p i a m r : 1 1 

THE LIBRARY OF CONGRESS 
EURDPEAN READING ROOM 
S e n a i s D i v m o n 
M i t b i n g t o n DC 2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 07-11-02 

PERIODICALS 
July 11 , 2002 

Vol. LXXXX 

THE L ITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
PENKTADIENIS - FRIDAY, LIEPOS - JULY 12, 2002 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL : 773-585-95 C • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORC 

Nr.134 
Kaina 50 c. 

ŠALFASS dar vis veikia 
labai plačiai ir jo veikla 
susilaukia daug prita
riančių, daug įsijun
giančių, kaip matyti iš 
„Sporto apžvalgos" sky
riaus. 

2psl . 

D. Bindokienės veda
majame — ne visi tero
ristai naudoja sprogme
nis; ieškant lietuvių 
pėdsakų Amerikoje, ke
lias atvedė į Washing-
ton, DC. 

3psl . 

Apie kun. V. Valkavi-
čiaus darbus; lotynų 
kalba senojoje Lietuvos 
kunigaikštystėje; pra
moginių šokių sėkmės 
— visa tai ir daugiau 
bičiulystėje". 

4psl . 

Dar vis apie Lietuvos 
Seimo posėdžių įdomy
bes (tęsinys) 

5psl . 

Čikagos meras Richard 
M. Daley lankėsi Mar-
ąuette Parke; kas įdo
maus Lockporte. 

6psl . 

* Prancūzijoje pasibaigu
siose pasaulio buriavimo 
žaidynėse 8-tąją vietą tarp 39 
ekipažų „J80" jachtų klasėje 
užėmė Lietuvos įgula. Rai
mondas Šiugždinis, Saulius 
Pajarskas ir Tauras Rymonis 
surinko 74 taškus bei per 11 
plaukimų nusileido tik Pran
cūzijos, Italijos, dviems Di
džiosios Britanijos. Slovėni
jos, Australijos bei Japonijos 
jachtų įguloms. 

* 24 metu 206 c m ūgio 
krašto puolėjas Darius Son
gaila yra tarp 18 krepšininkų, 
kuriuos NBA Bostono „Cel-
tics" klubas pakvietė į šiame 

t mieste liepos 15-21 d. vyksian
čią vasaros treniruočių sto
vyklą. 

* Ispanijoje vykstančia
me pasaulio orientavimosi 
sporto jaunimo (iki 20 metų 
amžiaus) čempionate, kuria
me dalyvauja 158 vaikinai ir 
133 merginos iš 35 valstybių, 
Indrė Valaitė iškovojo sidabro 
medalį. 

Valstybės vadovai susirūpino 
sveikatos draudimo įstatymu 

Italija rodo gerą valią derybose 
dėl Lietuvos ambasados pastato 

Vilnius, liepos 10 d. (Elta) 
— Ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas pasiūlė 
preziden ui Valdui Adamkui 
sustabdyti prieš savaitę Seimo 
priimtas Sveikatos draudimo 
įstatymo pataisas. 

.,Tokių neapgalvotų sprendi
mų Seiir.as negali priimti be 
vyriausybės suderinimo. Tai 
finansinis klausimas, bet su 
vyriausybe jis nebuvo derina
mas", sa_*ė premjeras po tre
čiadienį Prezidentūroje įvyku
sio pokalbio su prezidentu. 

Premjeras mato tik vieną iš
eitį. Jis tikisi, kad prezidentas 
grąžins šį įstatymą Seimui, 
siūlydamas pakeisti tą patai
sų dalį, kuriose numatoma, 
jog nuo k tų metų už valstybės 
draudžiainus asmenis įmokų 
dydis negalės būti mažesnis 
negu 35 procentai vidutinių 
mėnesio draudžiamųjų paja
mų. 

Finansų ministerija pažy
mėjo, jog šiai nuostatai įgy
vendinti 2003 metais papildo
mai iš valstybės biudžeto rei-

Roma-Viliu 
(BNS) — Ri 
Lietuvos ir hz 
jose dėl turt i ; 
jos užimtą 1. 
dos pastatą 
diplomatai pa: 
spręsti šią pu 
numo probler 
po Romoje vy 
kė Lietuvos L 
Neris Germa. 
bose vadovav 
gacijai. 

Pasak UR: 
pirmajame oi 
liame susitik: 
tyti abiejų va. 
į buvusio Lie: 
nio tur to pro 

us, liepos 11 d. 
mose dvišalėse 
.įjos konsultaci-
ų teisių į Rusi-
•tuvos ambasa-
rlomoje Italijos 
ode „gerą valią" 
sės amžiaus se-
tą, ketvirtadienį 
ašių derybų sa-
RM sekretorius 

:as, kuris dery-
Lietuvos dele-

sekretoriaus, 
'.daliame dviša
ke buvo išdės-
itybių požiūriai 
:uvos diplomati-
",lemos sprendi

mo būdus. 
Skirtingais skaičiavimais, 

pirmaisiais nepriklausomybės 
metais už Romos prestižinia
me rajone Nomentanos gatvė
je įsigytą pastatą Lietuva 
spėjo sumokėti nuo 30 iki 46.6 
procentų jo vertės. Per pusę 
amžiaus po Sovietų Sąjungos 
įsikūrimo buvusioje Lietuvos 
ambasadoje, šio nekilnojamo 
turto verte pakilo. 

„Tiksli mūsų turtinių teisių 
finansinė išraiška nėra žino
ma, tai bus derybų objektas", 
sakė URM sekretorius. 

Italijai derybose atstovavo 
jos URM Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių vadovas, amba
sadorius Luca Daniele Biolato. 

Nukelta į 6 psl. 

Napoleono karių palaikus 
siūloma perlaidoti Vilniuje 

Prezidentūroje tarėsi (iš kairės) Sveikatos apsaugos ministras Romualdas Dobrovolskis. Seimo Sveikatos rei
kalų komiteto pirmininke Dangutė Mikutiene, prezidentas Valdas Adamkus ir premjeras Algirdas Brazauskas. 

Gedimino Žilinsko ELTAi nuotr 
Dariaus Kuolio, valstybes va
dovas, prieš apsispręsdamas 
pasirašyti a r stabdyti papildy
tą Sveikatos draudimo įstaty-

kėtų skirti 270 mln. litų, ta
čiau tokių finansinių galimy
bių valstybė netur i . 

Pasak prezidento patarėjo 

mą, ketina išsiaiškinti, kokia 
vis tik yra bendra Seimo dau
gumos nuostata. 

Nukelta į 6 psl. 

Opozicija žlugdo Žemės pardavimo užsieniečiams 
eim°idėją ° apribojimai stabdys stojimą į ES 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) nėra kompromisinis sprendi-

Naujausios 
žinios 

Seimo opozicinių partijų ats
tovai ketvirtadienį pareiškė 
atsisakantys pasirašyti Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko 
parengtą partijų susitarimą 
dėl kovos su nusikalstamumu 
ir korupcija. 

„Pateiktas pasirašymui do
kumentas — deklaratyvaus 
pobūdžio, neįvardijantis nė 
vienos realios priemonės, ga
linčios sustiprinti kovą su nu
sikalstamumu ir korupcija, to
dėl jis visuomenei sudarys ne
bent kovos su korupcija iliu
ziją, bet neturės praktinės 
reikšnės", teigiama pareiški
me, karį pasirašė opozicinių 
Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS), Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių), Lietuvos 
centro sąjungos (LCS), Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąjungos (MKDS) bei Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos (LPKTS) atstovai. 
Susitarimo projekte raginama 

Nukelta į 6 psl. 

— Pereinamasis laikotarpis 
žemės pardavimui užsienie
čiams sulėtins Lietuvos integ
raciją į Europos Sąjungą, stab
dys valstybės ūkio plėtrą bei 
dar labiau ati tolins ir be to 
vėluojančias reformas žemės 
ūkyje, teigia Lietuvos laisvo
sios rinkos inst i tuto (LLRI) 
žinovai, įvertinę trečiadienį 
priimtą vyriausybės sprendi
mą atnaujinti derybas laisvo 
kapitalo judėjimo skyriaus, 
atsižvelgiant į Seime praėju
sią savaitę priimtą nutarimą, 
kuriame rekomenduojama de
rėtis dėl 7-10 metų pereinamo
jo laikotarpio. 

LLRI žinovo Ramūno Vil-
pišausko nuomone, atnaujin
tos derybos dėl pereinamojo 
laikotarpio žemės pardavimui 
užsieniečiams sugadins Lietu
vos kaip patikimos derybų 
bendrininkės įvaizdį ir turės 
neigiamą poveikį valstybės pa
tikimumui įstojus į ES . „Tai 

mas, nes ir be pereinamojo lai
kotarpio taikymo planuojama 
įgyvendinti įvairius 'saugik
lius', kurie apribotų galimybes 
spekuliuoti žeme. Be to, keti
nimai taikyti paramą vieti
niams ūkininkams įsigyjant 
žemę nesuderinami su rinkos 
ekonomikos principais ir rodo, 
kad Lietuvoje dar nėra sukur
tos visos sąlygos rinkos ekono
mikai", teigė jis. 

Anot R. Vilpišausko, siūly
mas derėtis su ES dėl pereina
mojo laikotarpio atspindi tik 
kelių nepatenkintų ir įtikina
mų argumentų nepateikiančių 
interesų grupių, norinčių pi
giai supirkti žemę, reikalavi
mus. Jo įsitikinimu, stojimas į 
ES suteikia puikią progą mo
dernizuoti ekonomiką ir plėto
tis verslui kaimo vietovėse, 
tuo tarpu šiuo metu taikomos 
kliūtys prekiauti žeme riboja 
Konstitucijoje įtvirtintą Lietu
vos piliečių teisę naudotis 

Nukelta į 6 psl. 

Pasaulio naujienos 
(MmMnte AFP, *mmn,AP, Intarfn. ITAR-TASS, BNS 

2Hų agantOftj praratortfrit) 

Nerimsta polemika 
dėl vyr iausybės 

veiklos įvert in imo 
Opozicinė Lietuvos liberalų 

sąjunga (LLS) teigia, kad Lie
tuvos laisvosios rinkos institu
tas pagrįstai kritikuoja vy
riausybės vykdomą ekonomi
nę, socialinę ir mokesčių poli
tiką. 

Jsitraukdama į pastarosio
mis dienomis užvirusią disku
siją dėl Algirdo Brazausko vy
riausybės vienerių metų veik
los įvertinimo, ketvirtadienį 
LLS išplatino partijos pirmi
ninko Eugenijaus Gentvilo pa
sirašytą pareiškimą, kuriame 
paremiama Lietuvos laisvo
sios rinkos instituto (LLRI) 
žinovų išdėstyta kritika vy
riausybei. 

„Valdančioji dauguma, ar
tėjant prezidento ir savivaldy
bių rinkimams, nesiryžta pra
dėti pensijų sistemos, žlugdo 
švietimo ir sveikatos apsaugos 
sistemų pertvarkymą, nors 
šalies ekonominė padėtis re
formų vykdymui yra palanki", 
teigiama LLS pareiškime. 

Nukel ta į 6 psl. 

Vilniaus miesto meras Ar
tūras Zuokas ir Prancūzijos 
ambasadorius Jean-Bernard 
Harth trečiadienį aptarė ga
limybę perlaidoti Napoleono 
kariuomenės karių palaikus 
sostinės Antakalnio kapinėse. 

Beveik 2,000 Napoleono ar
mijos karių palaikai buvo ras
ti Vilniaus Siaurės miestelyje. 
Manoma, kad tęsiant archeo
loginius kasinėjimus, rastų 
palaikų skaičius išaugtų iki 
5,000. 

Susitikime A. Zuokas ir J. 

B. Harth aptarė galimybę ras
tus palaikus perlaidoti ir 
įrengti paminklą Vilniaus An
takalnio kapinėse. Savivaldy
bė siūlo perlaidoti prie pagrin
dinio kapinių tako, tarp Sau
sio 13-osios aukų ir Antrojo 
pasaulinio karo karių pa
minklų. 

Jei bus pritarta šiai palaikų 
perlaidojimo vietai, Vilniaus 
miesto savivaldybė savo lėšo
mis atliks visus reikalingus 
žemės darbus. Miesto meras 
A. Zuokas sakė, 

Nukelta į 6 psl. 

Jungtines Karalystės Valstybine audito įstaiga —Lietuvos Valstybes kontro
lės bendrininke vykdant Europos Sąjungos ES; finansuojama ..Dvynių" pro
jektą — stengsi? padėti jai tapti modernia aukščiausiąja tikrinimo institucija, 
ketvirtadienį Seime susitikime su parlamentarais sake Lietuvoje viešintis 
-Jungtines Karalystes Valstybines audito įstaigos kontrolierius ir generalinis 
tikrintojas John Bourn (kairėje). Pagal šį projektą jo vadovaujamos institu
cijos atstovai dirbs su Valstybes kontroles darbuotojais, rengiančiais audito 
metodiką bei darbo procedūras, būtinas moderniai aukščiausiajai tikrinimo 
institucijai. Valstybes kontrolierius Jonas Liaučius (dešinėje' tikisi, kad šis 
18 mėnesių truksiantis projektas bus labai naudingas Lietuvai Jis pažymėjo, 
kad Jungtines Karalystes įstaiga buvo pasirinkta, kaip turinti solidžiausią 
patirtį Europoje ir pasaulyje. Odiiri.-.o 2f::r.sko Elta• nuotr 

EUROPA 

* „Mažeikių nafta" šį mė
nesi perdirbs ir eksportuos 
daugiau nei 1 mln. tonų naf
tos. 

* Žiniasklaidos konku
rencija Lietuvoje nėra pa
kankamai reglamentuota, tei
gia žiniasklaidos atstovai. 

* Lietuvos ir Lenkijos 
sienos perėjose bus supa
prastinta transporto priemo
nių tikrinimo procedūra. 

* Lietuvos kariuomenė 
įsigijo 93 „Mercedes" sunk
vežimius. 

* Teismas atidėjo nuvers
to Kauno mero Eriko Tama
šausko skundo nagrinėjimą. 

* „Pieno žvaigždžių" pre
zidentas reikalauja bylos 
„Rokiškio sūrio" vadovui. 

Briusel is . Santykiai tarp 
JAV ir Europos valstybių, ku
rioms niekaip nepavyksta ras
ti kompromisinio sprendimo 
dėl Tarptautinio baudžiamojo 
teismo ir susitarti dėl Arti
mųjų Rytų bei prekybos klau
simų, šiuo metu yra bene 
prasčiausi nuo pat George W. 
Bush atėjimo į valdžią. Euro
piečių akimis, dėl transatlan
tinės įtampos didėjimo reikia 
kaltinti JAV administracijoje 
vyraujančius „vienašališku
mo" politikos vykdytojus, ne
norinčius paisyti tarptautinės 
teisės normų viršenybės ir vi
siškai užgožusius nuosaikius 
daugiau ar mažiau proeuro-
pietiškus politikus. Tuo tarpu 
dauguma amerikiečių mano, 
kad europiečiai vangiai prisi
deda prie karo su terorizmu, 
siekia surišti Vašingtonui ran
kas ir neįvertina „piktavalių 

valstybių", siekiančių įsigyti 
masinio naikinimo ginklų, ke
liamos grėsmės. 

Castel Gandolfo , Italija. 
Popiežius Jonas Paulius II 
trečiadienį pirmą kartą istori
joje priėmimą surengė savo 

vasaros rezidencijoje netoli 
Romos. 82 metų popiežius ke
lis tūkstančiui piligrimų pri
ėmė po to, ka; jo aplinkos žmo
nės, tarp jų ir gydytojas, pata
rė nesivarginti grįžtant kassa
vaitinės audiencijos į Vatika
ną. Anksčiau kiekvieną vasa
ros trečiadieni Šventasis Tė
vas iš Castei Gandolfo į Vati
kaną audiencijos skrisdavo 
sraigtasparniu. Nuo Parkinso-
no ligos ir aštraus artrito ken
čiančiam popiežiui kelionės 
metu tekdavo eiti ir važiuoti 
automobiliu iki sraigtasparnio 
aikštelės. 

Hamburgas . Izraelio ir Vo
kietijos žvalgybos tarnybos se
ka du palestiniečius, kurie jų 
manymu planuoja surengti te
roro išpuolius prieš Baltijos 
jūra plaukiančius kruizinius 
laivus, rašo Vokietijos dien
raštis „Die Welt". Izraelio 
žvalgybos tarnybai „Mossad" 
pavyko perimti telefono pokal
bį ta rp minėtu įtariamųjų pa
lestiniečių. 

Londonas. Vieni daugiau
siai hašišo sunaudojančių Eu
ropos gyventojų — britai — 

greitai galės traukti jo dūmą 
nebijodami suėmimo. Smar
kiai išaugus šio narkotiko pa
klausai, vyriausybė nusprendė 
sušvelninti narkotikų vartoji
mą draudžiantį įstatymą, pri
skiriant hašišą prie mažesnės 
rizikos „C" klasės medžiagų, 
kurių vartojimas neviešose 
vietose ir nedidelio kiekio lai
kymas bus priskiriamas prie 
smulkesnių nusižengimų, už 
kuriuos asmenys nebus su
imami. 

Į J A V j 
Vašingtonas. JAV Kongre

so komisija neaptiko jokių 
žvalgybos duomenų, kurie bū
tų galėję padėti užkirsti kelią 
pernai rugsėjo 11-ąją įvykdy
tiems teroro išpuoliams, ket
virtadienį rašo laikraštis „The 
Vvashington Post". Tačiau ko
misija įspėjo, kad tyrimas dar 
nebaigtas ir „teberūkstantis 
ginklas" da r gali atsirasti . 

JAV va ldž ios organai su
laikė 31 užsienietį, kurie įta
riami apgaulės būdu gavę ke
lionės dokumentus iš Qatar'e 
esančios JAV ambasados. Ma

noma, kad per šį ,.vizų są
mokslą" kelionės dokumentus 
neteisėtai gavo iš viso 71 už
sienietis. Dalis jų įtariami pa
laikę ryšius su teroristais, per
nai rugsėjo 11-ąją užgrobu
siais keleivinius lėktuvus ir 
įvykdžiusiais teroro išpuolius 
JAV. 

JAV Atstovų Rūmai tre
čiadienį pritarė įstatymo pro
jektui, kur,ame numatoma ga
limybė JAV keleivinių lėktuvų 
lakūnams turėti šaunamuo
sius ginkk.s. Nors šiam įsta
tymui nepritaria prezidento 
George W. Bush administraci
ja, jo šalir.mkai tvirtina, kad 
jis yra būtinas norint užtik
rinti lakūnų kabino^ saugumą 
ir užkirsti Kelią galimam lėk
tuvo užgrobimui. 

JAV gali veikti 5-6 ..a! 
Qaeda" kuooelės. kur.os siekia 
įsigyti radioaktyvių medžiagų 
ir pagaminti vadinamąją ne
švarią, arba radiologne. bom
bą, trečiadienį pranešė „NBC 
News". Šios kuopeles galėjo 
prasismelk;; į JAV ir pradėti 
bombai reikalingų medžiagų 
paieškas dar prieš pernai rug

sėjo 11-ąją įvykdytus teroro 
išpuolius. Kol kas negauta ži
nių, kad ..ai Qaeda" ekstre
mistams būtų pavykę pasiekti 
savo tikslą, tačiau federaliniai 
agentai tikrina visus branduo
linius objektus, kuriuose yra 
saugomos radioaktyvios me
džiagos bei medicininės atlie
kos. 

Amer ika praė jus į mėnesį 
lėktuvu deportavo 131 nelega
lu pakistaniečiu imigrantą, di
džioji dalis kurių išbuvo suim
ti po rugsėjo 11-osios teroro 
išpuo;: Kai ku-it- iš depor
tuoti;;;; buvo suimti vykdant 
Teisingumo departamento 
programą, pagal kurią buvo 
suimami ankstesnių nurody
mų išvykti iš valstybės nepn -
sę imigrantai, po rugsėjo 11-
osios išpuolių patekę į parei
gūnų akiratį. Nė vienas sulai
kytųjų neturėjo ryšių su tero
ristais. 

Vašingtonas. Netoli Afga
nistano trečiadienį sudužo 
JAV pajėgų aukštai skraidan
tis žvalgybinis nepilotuojamas 
lėktuvas „Global Havvk". pra
nešė Pentagono pareigūnas. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SPORTO APŽVALGA 

52-ŲJŲ ŽAIDYNIŲ STALO TENISAS 
ČIKAGOJE 

52-ųjų ŠALFASS sporto 
žaidynių stalo teniso varžybos 
— 2002 metų pirmenybes — 
įvyko 2002 m. gegužės 18 d. 
Lietuvių Jaunimo centre, Či
kagoje, IL. Varžybas vykdė Či
kagos ASK ..Lituanica". Tur
nyrui vadovavo Vacys Kleiza. 

Varžybose dalyvavo 12 žai
dėjų, 10 vyrų ir 2 moterys, vi
si iš Čikagos. Buvo tikimasi 
sulaukti žaidėjų iš Toronto, 
N*ew Yorko ir Clevelando. Juk 
pereitais metais Mississauga 
„Anapilis" ir New Yorko LAK 
atsiuntė stalo teniso koman
das j žaidynes Toronte. Deja. 
šį kartą lūkesčiai neišsipildė. 
New Yorko sportininkai dar 
galvojo važiuoti ginti savo ti
tulų, tačiau nesulaukę garan
tijų, kad turės prieš ką žais
ti, pasiliko namuose. 

Dėl dalyvių stokos koman
dinės varžybos nebuvo vykdo
mos. Taipogi neįvyko ir dve
jetų varžybos, nors vyrų dve
je tams žaidėjų netrūko. Atro
do, pritrūko entuziazmo. 

Esant tokiai padėčiai, buvo 
atliktos tik vyrų atviros, sen

jorų vyrų (50 m. ir vyresnių) 
ir moterų vienetų varžybos. 
Taigi vyrų vieneto atvirose 
varžybose žaidė 6 žaidėjai, 
senjorų vyrų vienete — 4 ir 
moterų vienete — 2. 

Buvo žaidžiama taškų 
(„Round robin"' sistema, t.y. 
kiekvienas su kiekvienu. Iš
vardiname varžybų laimėto
jus, pateikiant laimėtų —pra
laimėtų rungtynių skaičių. 

Vyrų a tv i r a klasė: 1) Da
rius Močius (LSK „Aidas") 4-
1, 2) Valentinas Balžekas 3-2, 
3) Irenijus Daukantas 3-2. 

Senjorų vyrų klasė: 1) 
Zigmantas Puodžiukas 4-0, 2) 
Ken Palmer 3-1, 3) Julius Le-
vanas 1-3. 

Moterų klasėje: Vitalija 
Bagdoniene laimėjo prieš Re
giną Daukantienę 21:18, 
21:10,21:9. 

Abi moterys žaidė ir senjorų 
vyrų klasėje, kur V. Bagdo
nienė laimėjo visas rungtynes. 

Jei klubinė priklausomybė 
nepažymėta, reiškia, kad žai
dėjas yra nepriklausomas. 

amb 

STENDINIO ŠAUDYMO PIRMENYBES 
2002 metų ŠALFASS Sten

dinio šaudymo (Trap) arba, ki
taip tariant, šaudymo į skren
dančius taikinius (medžiokli
niais šautuvais) pirmenybes 
įvyko š.m. gegužės 11 d. Ha
miltono LMŽK „Giedraitis" 
šaudykloje, Kanadoje. Varžy
bas vedė ŠALFASS Šaudymo 
sporto vadovas Kazys Deks-
nys, o globojo Hamiltono 
LMŽK ..Giedraitis". 

Varžybose dalyvavo 10 šau
lių, iš jų 8 LMŽK „Giedraitis" 
nariai ir 2 Detroito LSK „Ko
vo" dalyviai. 

Buvo varžomasi 3-se rung
tyse: 16 jardu, išlyginamuose 
jarduose (Handicapj ir duble-
tuose. 16 jardų rungtyje daly
viai varžėsi A ir B klasėse. 

Pateikiame pirmos, antros ir 
trečios vietos laimėtojų pa

vardes ir jų pasekmes. 
16 jardų A klasėje (100 

šūvių;: 1) K. Deksnys 93, 2) A. 
Svilas 89, 3) R. Lukošius 88. 

16 j a r d ų B klasėje: 1) M. 
Svilas 75, 2) G. Majewski 61. 

Išlyginamuose jarduose 
(150 šūvių): 1) R. Lukošius 39, 
2) K. Deksnys 38, 3) V. Svilas 
37. 

Duble tuose (50 šūvių): 1) 
A. Svilas 42, 2) V. Svilas 34, 3) 
R. Lukošius 28. Visi laimėtojai 
yra LMŽK „Giedraitis" nariai. 

Geriausiu šauliu-čempionu 
tapo A. Svilas, per visas 3 
rungtis įvykdęs 167 pataiky
mus iš 200 galimų. 

Pagirtina, kad mūsų šauliai 
nenuleidžia rankų ir ryžtingai 
vykdo savo užsimojimus. 

amb. 

Rytinio pakraščio LB sporto t u r n y r e jaunių A grupėje kovojo Filadelfijos ir New Yorko krepšininkai . Laimėjo Fi
ladelfijos „Aras ' . 

„LITUANICOS" FUTBOLININKŲ 
PIRMENYBIŲ RUNGTYNĖS 

Liepos 14 d. 3 valandą po 
pietų „Lituanicos" vyrų ekipa 
aikštėje prie Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte žais pasku
tines 2001-2002 metų „Metro
politan" lygos „major" divizijos 
pirmenybių rungtynes. Tai jau 
bus 18-asis mūsiškių susiti
kimas. Lietuvių varžovas — 
„Green-White" ekipa, rudens 
rate buvusi 9-oje vietoje, tada 
surinkusi 7 taškus, o „Litua
nica" — 12. 

Šiame rate lietuviams kiek 
sunkiau klojasi ir jie per 8 su
sitikimus yra pelnę 8 taškus . 
Tuo tarpu „Green-VVhite" fut
bolininkams sekėsi kiek ge
riau ir jie vienu tašku yra 
aplenkę mūsiškius. 

Atrodo, kaip ir kitos koman
dos, ypač esančios lentelės pa
baigoje, „Green-White" yra su
stiprinusi savo sudėtį. Tik vie
na „Lituanica" ne tik nesu
stiprina turėtos žaidėjų sudė
ties, bet ir nepajėgia aikštėn 
surinkti jau turimų žaidėjų. 

Reikia manyti, kad sekma
dienio susitikime bus subur ta 
viso pajėgumo „Lituanicos" ko
manda ir lietuviai žais taip, 
kaip sugeba ir kaip privalėtų 
rungtyniauti, ypač, jei norima 
išlikti geriausiųjų Čikagos ir 

apylinkių komandų grupėje. 
Atrodo, kad liepos 14 d. su

sitikime su „Green-White" 
mūsiškius galėtų patenkinti 
tik pergalė, nes lygiųjų gali 
nepakakti (priklausomai nuo 
kitų kelių komandų pasiektų 
tarpusavio rezultatų) išbridi-
mui iš pavojingos 9-osios vie
tos (nors ir dėl 9-osios vietos ir 
dėl pasilikimo „major" divizi
joje „Lituanica" turės peržaisti 
su I divizijos 2 vietos užėmėja 
— „Centrum Sport"). 

Prieš dešimtmetį — 
čempionai 

Šioje vietoje norisi priminti, 
kad „Lituanicos" vyrų vienuo-
likė lygiai prieš 10 metų — 
1992-aisiais buvo pasipuošusi 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizijos čempiono titulu. Ta
da iš 18 rungtynių mūsiškiai 
pelnė 26 taškus (už pergalę 
tuomet buvo duodami ne 3, o 2 
taškai). Lietuviai tada sugrie
bė 9 pergales, 8 lygiąsias ir tik 
vieną kartą patyrė pralaimėji
mą. Antraisiais liko — „Chica-
go Pegasus" su 23 tšk, III vie
toje — „Eagles" (21), TV — 
„United Serbs" (20). 

Geriausiu įvarčių mušėju 

tais metais buvo Rolandas Ur
bonavičius (11 įvarčių), 6 įvar
čius įmušęs antroje vietoje at
sidūrė Virgis Žuromskas, o 
tada — Gytis Kavaliauskas su 
keliais kitais futbolininkais 
įmušęs 2 įvarčius. Beje, G. Ka
valiauskas, komandoje žaidęs 
daugiau nei 10 metų, po šio 
sezono pasitraukia iš akty
vaus sporto. Jį žadama pa
gerbti po sekmadienį įvyk
siančių „Lituanicos" — 
„Green-VVhite" rungtynių. Rei
kia pasakyti, jog šis vyras bu
vo vienas pavyzdingiausių ir 
pareigingiausiųjų žaidėjų vyrų 
pirmojoje ekipoje. J is , o taip 
pat ir jo komandos draugas 
Virgis Žuromskas, per tą laiką 
sugebėjo baigti aukštuosius 
mokslus, ir dabar eina atsa
kingas pareigas. 

Dėl šios priežasties G. Ka
valiauskui ir kitiems vyrų ko
mandų žaidėjams sekmadie
nio rungtynės turėtų būti 
svarbios. Išsilaikymas geriau
siųjų Čikagos ir apylinkių ko
mandų tarpe per daugiau nei 
50-metį besitęsiančios šio klu
bo veiklos periodą visada bū
davo labai svarbi užduotis. 
Anksčiau tiesa, ne visada tai 
pavykdavo pasiekti. 

LIETUVA LIKO 98-0JE VIETOJE 
Lietuvos futbolo rinktinė, kiečiai iš 11-tos vietos pakilo į tinė dabar ruošiasi draugiš-

pagal naująjį kvalifikacinį są
rašą, ir toliau liko 98-ji pasau
lyje. Per du mėnesius nuo 
anksčiau paskelbto sporto pa
siekimų sąrašo Estija išsau
gojo 85-ąją poziciją, o Latvija 
iš 99-tos vietos pakilo į 96-ąją. 

Pasaulio vicečempionai vo-

5-ąją. Beje, su šiais pasaulio 
galiūnais Lietuvos futbolo 
rinktinė rugsėjo 7 d. varžysis 
namuose vienoje iš Europos 
zonos atrankinių grupių dėl 
teisės žaisti 2006 m. pasaulio 
futbolo pirmenybių baigmi
niame turnvre. Lietuvos rink-

kam susitikimui su Izraelio 
ekipa, kuris įvyks rugpjūčio 
21 d. Kaune. Lietuva su žy
dais turėjo rungtyniauti kovo 
26 d. išvykoje, bet dėl nera
mumų tame krašte šis susiti
kimas buvo atidėtas. 

VILNIAUS „ŽALGIRIO" FUTBOLININKAI— ANTRAME RATE 

Europos futbolo klubų „In-
tertoto" taurės varžybų antro
siose rungtynėse, šį kar tą na
muose, Vilniaus „Žalgiris" su
žaidė lygiomis — 0-0 ir pateko 
į antrąjį ratą. Kaip žinome, 
kiek anksčiau su Budapešto 
„Kispest-Honved" vienuolike 
išvykoje lietuviai buvo iškovo

ję 1-0 pergalę. 

„Žalgiris" šiame antrame su
sitikime namuose turėjo daug 
progų pasižymėti, tačiau trū
ko laimės. Vengrijos žaidėjai 
žaidė šiurkščiai, nes bet kokia 
kaina norėjo laimėti. Dėl to jie 
buvo nubausti penkiomis gel
tonomis kortelėmis. 

Antrame šios taurės rate, 
vilniečių laukia du susitikimai 
(liepos 6 ir 14 d.) su vienu iš 
elitinių Prancūzijos klubų — 
„FC Sochaux". Jame rungty
niauja garsiosios Senegalo 
rinktinės, stebinusios viso pa
saulio futbolo sirgalius Pasau
lio futbolo pirmenybėse, gynė
jas — Omar Daf. 

BAIGĖSI III LIETUVOS TAUTINE 
OLIMPIADA 

.:- M i: . . 
•. irzybose sm.irki 
kairėje1 

K;. Kloji 

rii kovojo v 
jauniausi 

ifnintele komar 

^SK _I . i tu. icos" komandos 
.! .- n ie i . p Daiva Ragaitf 
Indros I iiunelienps . 

Sekmadienį, birželio 30 d. 
Šiauliuose buvo nuleista III 
Lietuvos Tautinės olimpiados 
vėliava, kuri buvo pakelta 
penktadienį jos atidarymo me
tu, dalyvaujant ir Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui. 

Pirmieji varžybas Kauno 
mariose pradėjo buriuotojai 
ketvirtadienį. Plaukikai, van-
densvydininkai ir šaudymo 
sporto atstovai rungtyniavo 
Vilniuje; irkluotojai — Trakų 
irklavimo bazėje. 

Daugiausia varžybų — 18-je 
sporto šakų vyko Šiauliuose. 
Čia beveik visi dalyviai buvo 
iš Lietuvos. Užsienio lietu
viams šį kartą labai šykščiai 

buvo atstovauta. 
Pirmosios tokio pobūdžio 

varžybos buvo suruoštos 1938-
siais Kaune, tuomet buvusioje 
laikinoje sostinėje. Po 50 metų 
jos vėl buvo atgaivintos Lietu
voje 1998-siais, kuomet dar 
matėsi šiek tiek daugiau sve
čių iš užsienio. Šiose trečio-
siose lietuvių sportininkų iš 
svetur jau beveik neatvyko. 
Nebuvo nė vienos užsienio lie
tuvių komandos, nepaisant, 
kad joms buvc paliktos vietos 
ir rengėjai labai kvietė atvyk
ti. 

Lietuvos Tautinės olimpia
dos varžybose dalyvavo ir Pa
saulio dviračių čempionė Edi

ta Pučinskaitė, kuri varžėsi ir 
Lietuvos čempionate. „Man 
yra didelė garbė tapti Lietu
vos čempione", — kalbėjo da
bar Italijos klubui atstovau
janti pasaulio dviračių gar
senybė. Tačiau ji pareiškė, jog 
laimėjimą pelnė lengvai, nes 
kitos varžovės buvusios jau
nos, kurios, nors ir perspekty
vios, dar neturi reikiamos pa
tirties. 

Kadangi Edita buvo ryš
kiausia Lietuvos Tautinės 
olimpiados žvaigždė, jai su
teikta garbė atidarymo iškil
mių metu pakelti Lietuvos vė
liavą. 

Ed. Šulaitis 
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DARIAUS SONGAILOS GYVENIME — 
DAUG PASIKEITIMŲ 

Žymiojo Lietuvos krepšinin
ko, jos rinktinės žaidėjo Da
riaus Songailos gyvenime per 
paskutinius porą mėnesių įvy
ko keletas žymesnių įvykių. 
Gegužės mėnesio pabaigoje jis 
užbaigė Wake Forest universi
tetą (Winston Salem mieste, 
Šiaurinėje Karolinoje ir gavo 
šios aukštosios mokyklos ab
solvento diplomą. Netrukus po 
to šis 24 metų 204 cm. ūgio vy
ras susituokė su savo drauge, 
amerikiete Jakie. O birželio 
26 d. New Yorke įvykusiame 
NBA krepšinio profesionalų 
lygos naujokų biržos antra
jame rate jį 50-uoju šauktiniu 
pasirinko stiprus Bostono 
„Celtics" klubas. 

Kad Darius baigia universi
tetą ir, kad jis bus pakviestas 
į prestižiškiausią pasaulyje 
krepšinio profesionalų lygą, 
niekam nebuvo nuostabu. Tas, 
galima sakyti, iš anksto jau 
buvo žinoma. Kas liečia pa
šaukimą naujokų biržoje, rei
kia pažymėti, jog pats D. Son
gaila galvojo ir kai kurie krep
šinio žinovai pranašavo, kad 
jis bus pakviestas net pirma
me rate. 

Tačiau apie jo numatomas 
vedybas niekas, net ir jis pats, 
nekalbėjo. Kaip rašo „Boston 
Globė" dienraštis, lietuvis su
mainė žiedus su tame pačiame 
universitete studijavusia mer
gina — Jakie, praėjus tik ke
lioms savaitėms po universite
to užbaigimo. Medaus mėnesį 
jaunavedžiai praleido kelio
nėse iš vieno Amerikos miesto 
į kitą, nes Dariui reikėjo atlik
ti peržiūras įvairiuose šio 
krašto profesionalų klubuose 
— lietuviu domėjosi net 11 ko
mandų! 

Kaip rašo amerikiečių dien
raštis, po jo pasirinkimo D. 
Songaila yra jau pasirodęs ke

liose Bostono komandos tre
niruotėse, o liepos viduryje tu
rėtų dalyvauti komandos va
saros stovykloje. 

Beje, D. Songaila yra vienin
telis krepšininkas, kurį šioje 
biržoje „Celtics" pasirinko. To
dėl yra beveik tikra, kad su 
juo pasirašys sutartį. 

D. Songaila pasikalbėjime 
su laikraščio „Boston Globė" 
žurnalistais pareiškė, kad jis 
yra pasirengęs žaisti NBA ir 
labiau norėtų likti JAV, negu 
grįžti į Europą ir ten rungty
niauti. Jis teigė žinantis, kad 
„Celtics" finansinės galimybės 
yra nekokios, tačiau dėl to 
nesijaudina. „Tai man atsitin
ka visada, kai turiu tikslą ką 
nors pasiekti. Man visada ten
ka įveikti kliūtis. Kuomet va
žiavau iš Lietuvos, žmonės 
klausė,kodėl taip darau... Bet 
aš esu čia... Man šiame krašte 
gerai sekėsi, o jie klydo... Da
bar turiu įrodyti, kad esu ga
na geras žaidėjas", — teigė 
Darius. 

Beje, Darių teko girdėti per 
sporto radyo stotį (Čikagoje — 
670 AM bangų ruože), kai jis 
davė interviu Amerikos sporto 
žurnalistams, likus kelioms 
dienoms iki naujokų biržos. 
Šiame pasikalbėjime jis tarp 
kitko patikslino, kaip reikia 
tarti jo gimtąjį miestą — Ma
rijampolę. 

Reikia pažymėti, kad Son
gaila yra šeštasis lietuvis, ku
ris buvo pašauktas NBA nau
jokų biržoje. Pirmasis buvo 
Arvydas Sabonis. Po to ėjo: 
Šarūnas Marčiulionis, Eureli-
jus Žukauskas, Žydrūnas II-
gauskas ir Robertas Javtokas. 
Iš jų tik trys iki šiol yra pasi
rašė sutartis su NBA klubais. 
Tačiau tik vienas — 2. Ilgaus-
kas cia dabar tebežaidžia. 

Ed. Šulaitis 
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VAŠINGTONAS (2) 
Ir maža, ir j auna labai no

rėjau keliauti. Kai man buvo 
12 metų, svajojau turėti 10 
vaikų ir mokėti 10 kalbų, kad 
galėčiau susikalbėti visame 
pasaulyje. Prisimenu, klūpiu 
atsilikusi kolchozo cukrinių 
runkelių vagoje, baisus karš
tis, skauda pirštų galus, at
muštas į perdžiūvusios žemės 
grumstus, o prieš akis — daug 
ilgų vagų, kurias reikės nu
ravėti. Seseriai, kuri jaunesnė 
už mane dvejais metais, einasi 
geriau— ji varo savo vagą kar
tu su mama. Aukštai virš gal
vos skrenda rusų lėktuvas. 
Jeigu juo skristų Chruščiovas, 
ir šiame lauke nukristų jo 
lėktuvas, o aš j j išgelbėčiau, — 
svajoju, — atsidėkodamas jis 
man leistų važinėti po visą pa
saulį- Matyt, aš tada jau ži
nojau, kad išvažiuoti į užsienį 
lietuviams draudžiama... 

Tokias dūmas dūmojau pa
keliui iš Pittsburgo į Vašing
toną. Nei prieš 20, nei prieš 10 
metų nebūčiau drįsusi pasva
joti, kad važiuosiu tais nuosta
biai gražiais, banguotais, la
puočių miškų kilimu apaugu
siais Pennsylvanijos keliais ir 
ieškosiu senųjų lietuvių pėd
sakų... Jungtinės Amerikos 
Valstijos prieš trejetą metų 
buvo pirma Vakarų valstybė, 
kurią pamačiau. Kadangi 
man, laisvai žurnalistei, kuri 
nedirbo valdiško darbo ir gy
veno tik iš honoraro, apie iš
važiavimą į užsienį iš sovieti
nės Lietuvos negalima buvo ir 
svajoti. Norėdamas išvažiuoti, 
turėjai gauti darbovietės prof
sąjungos rekomendaciją, o aš 
jos negalėjau gauti, nes buvau 
„veltėdė", — toks buvo mano 
statusas (nors gyvenau pus-

-bjętdtiu). 
Mūsų ekspedicijos komanda 

gera, — už vairo Aušrelė Sa-
kalaitė, JAV LB Kultūros ta
rybos narė ir pati geriausia 
Amerikoje vairuotoja. Užpa
kalinėje sėdynėje įsitaisiusi 
Marija Remienė, JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė. Mes 
važiuojame vykdyti jos užsi
brėžto tikslo — rinkti me
džiagos projektui „Lietuvių 
pėdsakais Amerikoje". Ką tik 
palikome Pittsburgą, atsisvei
kinome su seselėmis pran-
ciškietėmis, tarp kurių gal 50 
(iš 80) yra turinčių lietuviškas 
šaknis. Ir jų vyresnioji — lie
tuvaitė — Joana Brazinskaitė, 
kurios tėveliai kilę iš Kauno, 
atvyko į Ameriką prieš Pirmą
jį pasaulinį karą. Gal nebus 
per garsiai pasakyta, kad 
Pennsylvania — mano svajo
nių žemė. Jeigu ką nors no

rėjau pamatyti Amerikoje po 
Čikagos, tai , žinoma, Pennsyl-
van a, tą kraštą, kur, manau, 
gersi paieškojęs, galėtum rasti 
XIX amžiaus Lietuvos trupi
nėli;. Tai mane labiausiai ir 
jaudino: buvau prisiklausiusi 
pastkojimų apie plieno lydyto
jus, angliakasius, „bungar-
dier.us", apie tų paprastų lie
tuvaičių sunkų gyvenimą, ver
gišką darbą ir, kita vertus, 
dešimtis bažnyčių bei mokyk
lų, kurias jie pastatė. Iš ses. 
Mary, Pirmojo pasaulinio karo 
imigrantų lietuvių dukters, 
lūpų per valandą mūsų pokal
bio ?Lttsburgo vienuolyne iš
girdau keletą senoviškų žo
džių (pvz., „tėmijau", kas 
reikštų — žiūrėjau). Kai va
žiavau į Ameriką, maniau 
važiuojanti ieškoti senosios 
Lietuvos, kurią kas nors kada 
nors išsivežė. Atvykusi i Penn
sylvania dar tvirčiau įsitiki
nau, kad reikėtų skubėti iš 
sesei ų (ir kitų senųjų lietuvių 
palikionių) iššlavinėti visas 
tas istorijos aukso dulkeles, 
kuries prie jų prilipo iš senelių 
ir tėvų pasakojimų, papročių 
ir įpročių. Senųjų lietuvių 
dukros ir anūkės dar turėtų 
turėti užkonservavusios daly
kus, kurių tikriausiai net ne
žino .urinčios: jos nešiojasi sa
vyje tą XTX a. galo ir XX a. 
pradžios Lietuvą, kurios mes 
jau seniai nebeturime. Laiko 
nesustabdysi, daugeliui sese
lių—jau per 80. 

Pakelės prižėlusios lietu
viškų darželių gėlių, pas mus, 
Šiaurės Lietuvoje, vadinamų 
vienadienėmis, nes jos oranži
nis žiedas žydi tik vieną die
ną. Reikia manyti, kad čia jos 
laukinės. Kelias visą laiką 
vingiuoja įspraustas tarp uo
lų, kartais išsiveržiančių į pa
viršių, gražiai, tarsi skulpto
riaus rankos susluoksniuotais 
luitais. I r taip iki pat Vašing
tono, kur kitą dieną mūsų lau
kė Lietuvos Respublikos am
basadoje vyksiantis JAV Lie
tuvių jaunimo sąjungos suva
žiavimas. 

Liepos 6 dieną ambasadoje 
šeimininkauja lietuviškas jau
ninas. Ambasadorius Vygau-
das Ušackas išvykęs į Lietuvą. 
Suvažiavimo dalyvius priėmė 
Marius Petrušonis, ambasa
dos sekretorius ir Vašingtono 
bei Baltimorės Jaunimo są
jungos pirmininkas ir sąjun
gos valdyboje atstovaujantis 
naujai atvykstantiems. J is 
prieš keletą metų iš Lietuvos 
atvyko studijuoti politologijos, 
baigė mokslus ir savo ateitį 
siera su diplomato karjera. 
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Danutė Bindokienė 

„Naminis" terorizmas 

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimo dalyviai Lietuvos ambasadoje, VV'ashington, DC 

Suvažiavimą pradėjo AJS pir
mininkė Daina Žemaitaitytė 
(„Mes turime parodyti, kad 
AJS yra stipriausia jaunimo 
grupė ir kad mes nenutolsime 
nuo savo linijos"), kuri pasa
kė, kad šie dveji metai praėjo 
neblogai. Svarbiausi įvykiai 
buvo kaukių balius Detroite, 
suvažiavimas Čikagoje per 
Padėkos dieną, kur buvo ap
sispręsta sustiprinti, atgaivin
ti prigesusią jaunimo veiklą. 
Kiekvieną mėnesį buvo patei
kiamos žinutės apie jaunimo 
veiklą žiniasklaidai. 

Suvažiavimą pasveikino 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė Marija Remienė, 
kuri , atstovavo ne tik LB pir
mininkui A. Gečiui, bet ir 
„Draugo" dienraščiui, todėl ji 
pakvietė jaunimą rūpintis ir 
lietuviška spauda: ne tik skai
tyti vienintelį išeivijoje lietu
vių dienraštį, bet ir jame 
bendradarbiauti. „Jūs turėsite 
jį perimti", — sakė M. Remie
nė. Buvo perskaitytas Reginos 
Kučienės, PLB Švietimo komi
sijos pirmininkės, sveikini
mas; Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vardu pasveikino 
Vida Jonušienė. Suvažiavime 
dalyvavo ir kalbą pasakė Pa
saulio jaunimo sąjungos pir
mininkas iš Kanados Matas 
Stanevičius, kuris pademonst
ravo poligloto sugebėjimus, 
kalbėjęs lietuviškai, angliškai 
ir prancūziškai. „Pats ma
žiausias pasiaukojimas lietu
vybei turi būti vertinamas", — 
įsiminė jo frazė. Jis papasako
jo, kaip kanadiečiai ruošiasi 
Pasaulinio jaunimo dienoms 
Toronte. Ta proga jie laukia 
suvažiuojant ir daug svečių 
lietuvaičių iš viso pasaulio 
(apie 150, daugiausia iš Euro
pos). Jaunimo dienų pagrindi
niai lietuviški renginiai vyks 
parapijos rėmuose. Lietuvių 
namuose, suvažiuos apie 150 
lietuvių svečių iš viso pasau

lio, kurie bus apgyvendinti 
šeimose. Vakarais vyks vaka
ronės, klubų vakaras, dieną — 
kelionės po Torontą. Visą šią 
šventę vainikuos kaimiškas 
balius. Matas kvietė suvažia
vimo dalyvius prisidėti idėjo
mis prie jaunimo renginių pla
navimo ir šventės surengimo. 

Suvažiavimą taip pat pa
sveikino Barbara Conaty, Va
šingtono LB apylinkės valdy
bos atstovė. Auksė Grigaliū-
naitė, AJS valdybos narė ir 
Čikagos skyriaus pirmininkė, 
papasakojo, kas vyksta vie
noje aktyviausių jaunimo gru
pių. Simona Gajauskaitė iš 
Los Angeles džiaugėsi, kad ir 
jų būrelis auga, stiprėja. J i 
lankėsi Kanadoje, susipažino 
su tenykštės organizacijos 
veikla ir, sakė, norėtų pasekti 
kanadiškių pavyzdžiu, kaip 
galima kartu dirbti senųjų lie
tuvių vaikams ir naujai at
vykstantiems iš Lietuvos. 

Marius Petrušonis pristatė 
Vašingtono ir Baltimorės jau
nimo darbus. Plačiau apie šį 
jauną veikėją ir jo darbus pa
pasakosime kituose „Draugo" 
numeriuose, šį sykį tik pri
dėsiu, kad šauniai vašingto-
niškiai buvo suorganizavę Jo
nines šią vasarą, į kurias buvo 
atvažiavę jaunimo ir iš toliau. 

Po pertraukos vyko diskusi
jos dėl kitais metais Lietuvoje 
vyksiančio pasaulio lietuvių 
jaunimo suvažiavimo, buvo 
renkamas AJS pirmininkas, 
kuriuo tapo Aras Mattis, iš 
Los Angeles. Per pertraukėles 
teko pasikalbėti su praėjusios 
kadencijos pirmininke Daina 
Žemaitaitytė, kuri papasakojo, 
kad per šiuos metus Amerikos 
jaunimas ypač Suaktyvėjo ir 
dabar plačiau žinoma jų orga
nizacija, todėl tapo lengviau 
įtraukti jaunimą į lietuvišką 
veiklą. Skyriai Veikia Los An
geles, Čikagoje, Detroite, Cle-
velande, Bostone, Vašingtone, 

Baltimorėje. Aktyviausi sky
riai — Los Angeles ir Čikaga, 
Vašingtonas, Baltimorė. Vi
suose skyriuose yra čia gimu
sių ir naujai atvykstančių lie
tuvaičių. Sunkumai kyla dėl 
skirtingos patirties, bet, pir
mininkės nuomone, jaunimas 
nori bendrauti , ir tai leidžia 
sunkumus išspręsti, nes visus 
jung ia Amerikos gyvenimas ir 
t ie patys aplinkui vykstantys 
įvykiai bei noras išlikti lietu
viais. 

Pakalbinau ir Kristiną Jo
nuša i tę , AJS sekretorę, kuriai 
t enka konkretus darbas su
šauk t i posėdžius ir sutvarkyti 
susir inkimų protokolus. Kris
t ina , Amerikos lietuvių išeivių 
gerai žinomo mecenato ir vi
suomenės veikėjo dr. Leono 
Kriaučeliūno ir Irenos Kriau-
čeliūnienės anūke, labai užsi
degusi lietuviška veikla. Šiuo 
me tu ji studijuoja universitete 
Indianoje, taps anglų lite
ra tūros mokytoja. Ją žavi dar
bas su vaikais, ypač vyres
niais , iš kurių, jos nuomone, 
gali laukti labai įdomių da
lykų. Kristina pati bando ra
šyti prozą ir eilėmis; kitais 
meta is , baigusi universitetą, 
ruošiasi važiuoti į Lietuvą, į 
Dainų šventę. 

Š iame trumpame reportaže 
neįmanoma sutalpinti visų 
įspūdžių iš Vašingtono, prie to 
teks sugrįžti ir vėliau: vien jau 
ką reiškia apsilankymas Lie
tuvos ambasadoje (juo labiau 
pirmas), kuri mena žymiau
sius prieškario ir pokario po
lit ikus. Matėme garbės sargy
bos pasikeitimą Arlington ka
pinėse, kur yra palaidotų ir 
lietuvių, įvairiais laikais žu
vusių už Amerikos laisvę. 
Lankėmės Basilica of the Na
tional Shrine of the Immacu-
late Conception, kur yra V. K. 
Jonyno sukurtos mozaikos lie
tuviška tematika. 

A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

Apie pernai įvykusius ir bet 
kuriuo ia:ku galinčius pasi
kartoti teroristinius išpuolius 
Vašingtonas kalba nuoiatos. 
Atrodo, kad kiekvienoje pa
lovėje a r tamsiame kampe tū
no teroristai, laukdami paran
kios progos iš savo „smurto 
maišelio ' išleisti Giltinę su la
bai gerai išgaląstu dalgiu. 
Deja, į tuos perspėjimus 
žmonės jau pradeda žiūrėti 
pernelyg skeptiškai.. 

Visgi gali būti ir kitas tero
rizmas, padarantis nemažiau 
žalos žmonėms, valstybei ir 
tuo net vaidžios viršūnių pa
tikimumu:. Galbūt dar bai
siau, kad šis terorizmas tęsia
si ilgą la:ką, pamažu apim
damas vis platesnį veiklo.-
lauką, kol pagaliau, kaip kor
tų namelis, subyra ir po savo 
griuvėsiais palaidoja daugelio 
ateities viltis. Tik kažkodėl 
niekas netiqsta šį reiškinį pa
vadinti tikruoju vardu: tero
rizmas! 

Jeigu Europa, iš dalies ir 
visa planeta, pastaruoju metu 
kalba apie ..globalizaciją", tai 
šiame krašte jau bent porą 
dešimtmečių taip pat vyksta 
tam tikras suvienodėjimas, 
kai stamb:eji verslai, p-amo-
nė. net žemės ūkis. praryja 
smulkesniuosius. Didieji da
rosi vis didesni, galingesni, 
kai kurie mažesnieji savu no
ru paskęsta tu didžiūnų van
denyne, kai kurie -ubtilia: 
priverčiami žūti, nes konku
rencija pasidaro per didele. 
Pasilikę vieni, šie didieji gali 
diktuoti ir valdyti, pasukti 
rinkos ekonomiką sau palan
kia kryptimi, susižerti į savo 
kišenę net rinktuosius val
džios pareigūnus — nuo pačiu 
aukščiausių iki visai mažų. 

Amerikiečiai nuo seniai ti
ki, kad Respublikonų partija 
yra labiau palanki didžiajai 
pramonei ir verslui, negu ei
liniams piliečiams, kurie die
na iš dienos tempia kasdie
nybės naštą ir kartkarčiais po 
ja net suklumpa. Ar taip iš 
tikrųjų yra, čia nelabai svar
bu, bet, po praėjusių rinkimų 
Baltuosiuose rūmuose įsitai
sius respublikonui preziden
tui, daugelis pradėjo į būsi
mus ketverius jo kadencijos 
metus žvelgti pro tamsokus 
akinius. Jeigu ne pernykšte 
rugsėjo 11-oji ir išjos išsivys
tęs karas su teroristais Afga
nistane, kažin kaip aukštai 
populiarumo lentelėje šian
dien stovėtų prez. George W. 
Bush. 

JAV birža — kaip prasta: 

pritvirtintos sūpuokles: nepa
stovi, net pavojinga. Tačiau 
žmones, net ir tie (ypač jie), 
kurie iš esmes neturėtų rizi
kuoti savo negausiu tur tu ir 
..žaisti akcijų žaidimą", buvo 
užliūliuoti ilgą laiką kles
tinčia ekonomika ir nuolat ky
lančiomis akcijų kainomis. 
Šiandien visi jau priversti nu
busti ir pažvelgti nemaloniai 
tikrovei į akis. Ir ne tik dėl 
biržos akcijų kainų kritimo. 
Kai žiniasklaidoje vis dažniau 
pradėtas linksniuoti „Enron" 
vardas, kai pradėta kaltinti 
..Andersen" firma, kai paaiš
kėjo, kokios suktybės ir apga
vystes vyko „VVorldConV. jau 
nekalbant apie mažesnius 
ryklius, nelegaliais būdais 
prisiplėšusius milijardus dole
rių, prezidentas pagrasino nu
bausti nusikaltėlius, o visoms 
bendrovėmis ir verslams ap
skritai — laikytis etikos nor
mų... Kad žodžiai neliktų tik 
tuščiais žodžiais, pažadėta ne
delsiant įsteigti komisiją dar 
vieną!), kuri nustatytų tas eti
kos gaires ir prižiūrėtų jų įgy
vendinimą. 

Taigi... O kaip su tūkstan
čiais darbų, kuriuos prarado 
žmones9 Kaip su visais rūpes
čiais ir nerimu, kritus 'arba 
visai pradingusi tų bendrovių 
akcijoms biržoje, kai tarnauto
jai buvo skatinam: jas lengva
tinėmis sąlygomis pirkti, ir 
laikyti, net tuomet, kai jau 
viskas griuvo? 

Tik kažin, ar griežtas prezi
dento pasisakymas Wai! 
Street makleriams bei apskri
tai visiems, įsivėlusiems į šias 
nešvarias machinacijas, neat
sisuks į jį patį? Juk praeityje 
ir Bush ne tik sėdėjo pa
našiame vežime, bet ir jį vai
ravo. Viceprez. Cheney j au su
silaukė pirmosios bėdos, kaip 
tik dėl panašios priežasties. 
Galime būti tikri, kad demok
ratai pasinaudos proga atsily
ginti už buvusio prez. Clinton 
..vargus", jam tekusius dau
giausia respublikonu dėka. 
Kabučių bus ieškoma visur ir 
labai uoliai, nors ilgainiui tos 
pastangos neatneš norimu 
vaisių. Tai iš esmės — politika! 

Ar visi ..naminiai teroris
tai" bus tiek pat griežtai bau
džiami, kaip „užsieniniai"? O 
gal jų prisiplėšti milijardai 
dolerių vėl pateps, kur reikia, 
kad skirtosios bausmės bus 
juokingai mažos0 Vienaip ar 
kitaip, jie taps laimėtojai, o ei
liniai piliečiai nieko nepeš. 

Kai kas tik numotų ranka 
ir sakvtu: ..Tai biznis!" 

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
ISTORIJA 

N r -13 w . , _ ,_ 
Moteriai, matyt, pas uodė kažkas nege

ro, tad išėjusi ėmė klausytis ir netrakus išgirdo savo 
vyrą šaukiant: „Broli, gelbėkis, jei gali, mane žudo!" 
Persigandusi moteris greitai aprengi vaikelius ir pasi
slėpė. Žudikai, kaip ir buvo sakę, sugrįžo, t ik be Šim
kų, ir tarėsi: „Pribaigsime bobą, pasikinkysime porą 
arklių, paimsime, kas geresnio, grįšime ten, pasikrau
sime daiktų, ir su vėjeliu". Tačiau neradę moters, 
apieškojo ir manydami, kad ji galėjuii pabėgti pas par
tizanus, spruko patys. Antrasis dar suabejojo, kaip su 
vaiku, kurį paliko lopšyje, bet L. atsakė: „Su kačiukais 
nesitėrliosim, nepavojingas. Mes juk veikiame banditų 
vardu, o anie vaikų neliečia". 

Šaudymo nesigirdėjo. Galvažudžiti sprukdami nu
metė kruviną kirvį Kazimiero gryčioje. Tai buvo Ly
gumų miestelio skrebai L. ir R. Visa .ai matė pasalinis 
žmogus: nei skrebas, nei partizanas, tą naktį pasi
slėpęs Šimkaus namuose... Apie esantį atsitiktinį liu
dytoją žinojo ir Kazimieras Šimkus, .ačiau išėjo iš na
mų nelaukdamas pagalbos, o gal nenujautė klastos... 
Kitą dieną į kaimą atvažiavo Lygumų skrebai su ka
reiviais gaudyti banditų, kurie nakčia nužudė Šimkus, 
o su jais vaikščiojo L. ir R. Vaikščiojo ir juos naktį 
pažinęs žmogus. Leono Šimkaus namai atrodė klai
kiai: kirviu sukapoti kraujo klanuose gulėjo keturi la
vonai, o lopšelyje mažytis kūdikis, kurį naktį L. pava
dino kačiuku. Sukapoti gulėjo senutė Šimkų motina 
Šimkienė Barbora gim. 1882 m., Leono žmona Emilija, 
Leonas ir brolis Kazimieras. 

Po kiek laiko L. panašų „žygį" bandė kartoti Mont-
jurgių kaime pas Mikalajūną, tik jau nesėkmingai. Tie 
žmonės jautė, kad juos veš, budėjo. Vyresnioji dukra 
troboje nenakvojo, tikėjosi pabėgti, tai ji ir pamate be
silaužiančius, prisistačiusius partizanais. Mergina per 
laukus nubėgo į Juknaičius, kur žinojo dvaro trobose 
esant rusų kareivius, ir paprašė pagalbos. Kariškiai 
nuskubėjo su mergaite ir rado jau įsilaužusius du vy
rus. Nesigilindami juos suėmė, iškratė ir... iš vieno 
kišenės iškrito du vestuviniai aukso žiedai. Jų vidinėje 
pusėje įrašai — Šimkaus Leono ir Emilijos. 

L. perdavė vietinei valdžiai ir dėl akių teisė, bet ne
t rukus j is vėl skrebavo ir spardė lavonus miestelio 
aikštėje. O apie Šimkų tragediją ir toliau skleidė kal
bas, kad miškiniai susidorojo. 

Žmogus, tą baisiąją naktį pasislėpęs Šimkaus na
muose, viską matė ir girdėjo, pažino žudikus. Jis ir 
šiandien tyli ir stebisi, kodėl tyli Šimkų vaikai, dabar 
suaugę žmones. Dar gyva ir Kazimiero žmona. O gal ir 
jie tiki tuo baisiu melu?.. Gal ir jie tebemano, kad jų 
tėvus nužudė partizanai? Tai būtų baisiausia. 

Painiai varstosi gyvenimo gijos ir kryžiuojasi kelių 
kryžkelės... 

A r e š t a s . Šalia savęs neturėjau artimo žmogaus, 
visų reikėjo bijoti. Visi bijojo manęs — tokie laikai bu
vo. Gyvenau mažame kambarėlyje su jaunute mer
gaite ir jos tetule (taip ji tada vadino savo mamą). 
Matydavau jų nerimą, supratau priežastį, bet išsiduoti 
negalėjau. Susitikti su reikiamais žmonėmis galėjau 
tik bažnyčioje arba turguje. 

Kai 1948 m. gegužės 22 d. vežė iš mūsų tarybinio 
ūkio kelias seimas, galvojau, — kada ateis manęs. Lie
pos 15 d. į ukį atvyko korespondentas ir ėmė fotogra

fuoti. Maniau išvengti objektyvo, bet nutariau, kad 
neverta, nes anksčiau a r vėliau vis tiek suras.. . Liepos 
17 d. rajono laikraštyje pasirodė straipsnis su mano fo
tografija. Buvau išgirta kaip pati geriausia ūkio dar
buotoja. Nusišypsojau, kaip kultūringai esu išduoda
ma. Liepos 19 d. ir atvažiavo manęs... 

Tą rytą lydėjome į Telšius mirusį darbininką. Kapi
nėse sutikau savą žmogų. Papasakojau, ką rašo spau
da, sykiu pasijuokėme. Manimi labai susirūpino ir siū
lė pereiti pas juos. Kai atsisakiau, davė užduotį, kurią 
turėjau įvykdyti j a u ten — už grotų. Vyrai jau buvo 
išsiaiškinę, kad mūsų bylininko (vienuolika žmonių 
jau buvo areštavę, ieškojo dvyliktos — manęs) Lio-
niaus darbeliai nešvarūs — jis saugumo agentas 
Kalėjime turėčiau liudyti taip, kad jis gautų kuo dides
nę bausmę. Mes j a u buvome trečia jo aukų grupė 
Užduotį įvykdžiau. Šnipą nuteisė dvidešimt penke
riems metams. 

Grįžtančia iš laidotuvių pusiaukelėje pasitiko ben
dradarbis ir pasakė, kad mano kambarėlyje sėdi sau
gumiečiai, o sodas ir kiemas pilni čekistų. Primygtinai 
patarė namo negrįžti. Grįžau, dirbau savo darbą ir 
nemačiomis perdavinėjau kitai moteriai visus reikalus 
ir raktus. Temstant baigiau darbą ir nustebau pama
čiusi, kad bendradarbiai nesiskirsto namo, o sėdi ve
randoje. Pasirodo, jų neišleido. Mano kambaryje jau 
darė kratą, plėšė nuo sienų tapetus, man įsakė stovėti 
vietoje, nejudėti ir pasakyti , kur yra ginklas. Šei
mininkavo du skrebai, bet kalbėjo rusiškai, apsime
čiau nesuprantanti . Vienas ėmė mane kumš6uoti , an
tras sudraudė sakydamas rusiškai: „Ko tu taip, gal 
merga visai nekalta, mūsų reikalas suimti ir tiek". Su
rado po tapetais paslėptą mano rankdarbį. Siuvinėjau 

Vyties ženklą ant trispalvės vėliavos, tai buvo užsa
kymas. Paėmė dar daiktinių įrodymų — storą są
siuvinį, pilną prirašytą liaudies dainų, taigi įrodymų 
kiek nori! Trečią valandą nakties uždėjo antrankius ir 
išsivarė. Lydėjo šešiese: du priekyj, du už nugaros ir 
po vieną iš šonų. Nedidukė mergelė su antrankiais, 
šešių ginkluotų vyrų lydima per dobilų lauką s iauru 
takeliu į Telšius. Ne juokas vesti bandite vidury nak
ties... Pasiimti nieko neleido, nei maisto, nei rūbų. Bu
vau apsivilkusi plona šilkine suknele ir įsistojusi basa 
į guminius batukus. Sulaukus dienos, traukiniu išvežė 
į Šiaulius. 

Prasidėjo įtemptas tardymas. Akistatos. Kai ką pa
neigiau, kai ką teko ir prisipažinti. Kiti bylininkai lai
kėsi gerai, tačiau išdavikas Lionginas Gontys pri
šnekėjo būto ir nebūto. Nežinau, kam jam to reikėjo? 
Buvo, kaip paaiškėjo vėliau, byloje ir visai man ne
pažįstamų žmonių, tai vis Liongino aukos. Ko jis 
tikėjosi išdavinėdamas — nesupratau. O aš padariau 
tai , kas man buvo įsakyta. Kai mus suvedė akistaton, 
mačiau, kaip jis nustebo. Aš vis tvirtinau savo ir 
įrodinėjau, kad jis pats tai man yra sakęs. Žinoma, šį 
kartą tardytojas patikėjo manimi. O tie tardytojai ne 
tik keikėsi, bet ir mušėsi. Jiems visai nesvarbu, kad 
talžo silpnesnį. Kai užeina pasiutimas, „dirba ranko
mis ir kojomis". 

Kai per vieną naktinį tardymą gerokai suspardė. 
išvedė mane tardyti dieną. Žinau, kad buvo dvylikta 
valanda, nes skambino bažnyčios varpai. Nuvedė į 
gana šviesų kabinetą su langais i pietų pusę, švietė 
rugpjūčio saulė ir matėsi nupjautų rugių gubos. Visa 
tai be galo jaudino, tačiau ir stiprino dvasiškai. Už
plūdo ryžtas. Bus daugiau 
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LIETUVOS DIDŽIOJI 
KUNIGAIKŠTYSTĖ (LDK) IR 

LOTYNŲ KALBA 
Lotynų kalba Lietuvoje var

tojama jau nuo tryliktojo am
žiaus. Yra išlikę lotynų kalba 
rašytų didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių Mindaugo, Gedimino, 
Vytauto, Žygimanto Augusto 
laiškų bei dokumentų. XV 
amž. į lotynų kalbą išversta 
seniausia Lietuvos metraščių 
Trumpojo sąvado dalis „Lietu
vos kunigaikščių — karaliaus 
Jogailos ir Vytauto kilmė" 
UOrigo regis et VVytholdi du-
cum Lithuaniae"). Tai rodo, 
jog nuo XIII amž. lotynų kalba 
Lietuvoje laikyta pagrindine 
kalba, bendraujant su Vakarų 
Europos valdovais bei intelek
tualiąja visuomene. 1253 m. 
datuojamas pirmas žinomas 
karaliaus Mindaugo raštas, iš
duotas Livonijos pirkliams. 
Jis parašytas Viduramžių lo
tynų kalba. 

Tais 'laikais karaliai, kuni
gaikščiai šventai tikėjo duotu 
žodžiu, priesaika — jie ne
mokėjo nei rašyti, nei skaityti. 
Už juos tai darė raštininkai, 
vienuoliai. Yra žinoma, kad 
Gediminas atsisakė vieno laiš
ko, kai patikrino ar teisingai 
surašytas. Juk nebuvo garan
tijų, kad bus parašyta taip, 
kaip diktuojama. 

Vis dėito raštijos ir grožinės 
literatūros lotynų kalba Lietu
voje formavimąsi labiausiai 
paveikė du veiksniai: krikš
čionybės įvedimas (1387 m.) ir 
Renesanso epochos humanisti
nis sąjūdis, LDK plitęs kartu 
su Reformacijos idėjomis ir in
tensyviausiai pasireiškęs XVI-
XVII a. Tai lėmė seniausios 
Lietuvos knygos — Vilniaus 
kanauninko Martyno „Agen-
dos" 'Agenda, sive Exequaiale 
divinorum sacramentorum, 
Gedani, 1499 m.) parengimą ir 
išleidimą. 

Renesanso laikotarpiu Hu
manizmo ir Reformacijos idėjų 
plitimas paskatino publicisti
nės, poleminės ir grožinės lite
ratūros lotynų kalba atsira
dimą. Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio kanceliarijos sekreto
rius Vaclovas Mikalojaitis 
(1490-1560), lietuvis bajoras 
nuo Maišiagalos, pasivadinęs 
Mykolo Lietuvio vardu, parašė 
traktatą „Apie totorių, lietu
vių ir maskvėnų papročius" 
•parašyta 1550 m., išleista Ba
zelyje, Šveicarija, 1615 m.). 
m.'i. Siame kūrinyje primena
ma legenda apie lietuvių kil
mę iš romėnų, pateikiami 74 
lotyniški žodžiai, rodantys lo
tynų ir lietuvių kalbų panašu
mą, sielojamasi dėl silpstan
čios LD Kunigaikštystes ga
lios, iškeliamas stipraus val
dovo — LDK Vytauto pavyz
dys, siūloma reformuoti vals
tybines ir bažnytines LDK ins
titucijas, vietoje rusiškų mo
kyklų įvesti lotyniškas. 

Petras Skarga a 536-1612) 
— jėzuitas, pirmasis Vilniaus 
universiteto rektorius f 1579-
'"-•'.' karaliaus Zigmanto Va
zos pamokslini r.kas Krokuvoje 
'1588-1612), žymus oratorius 
ir teologas. Vilniuje Skarga 
parašė savo svarbiausius pole
minius veikalus, nukreiptus 
prieš Martyno Liuterio, Jono 
Kalvino mokymą, gynė esmi
nes katalikų nuostatas dėl Eu
charistijos ir sakramentų, ak 

propapavo Bažnyčios 

vienybės idėją. Vilniaus uni
versitete yra Skargos vardo 
kiemelis. 

Vilniaus universitetas tam
pa lotyniškos literatūros cent
ru (kolegija įkurta 1570 me
tais , o 1579 metais perorga
nizuota j universitetą). Ryškų 
pėdsaką Lietuvos kultūrinia
me gyvenime paliko broliai 
Kojalavičiai. Vienas jų Alber
t a s Vijūkas Kojalavičius pa
rašė pirmąją „Lietuvos isto
riją" — 1669 m. 

Grožinėje lotyniškoje litera
tūroje didžiausios šlovės ne 
tik Lietuvoje, bet ir Europoje, 
susi laukė lenkų kilmės poetas 
jėzui tas , Universiteto profe
sorius, pamokslininkas Motie
jus Kazimieras Sarbievijus 
(Vilniaus universitete Sarbie
vijaus kiemelyje vyksta pir
makursių krikštynos) 1595-
1640 m. Didžiausią šlovę at
nešė „Trys lyrinių eilėraščių 
knygos", išleistos 1625 m. 
Kelne, už kurias popiežius Ur
bonas VIII vainikavo Sarbie
vijų laurų vainiku. Leidinys 
pasklido po Europą ir susi
laukė per 50 leidimų. 

Lotynų kalba Lietuvos Di
džiojoje kunigaikštystėje su
vaidino didelį vaidmenį — ji 
buvo ne tik švietimo, išsila
vinimo ir intelektualinės kū
rybos priemonė, bet daugeliu 
atveju ji tapo politiniu argu
mentu, pabrėžiant Lietuvos ir 
lietuvių valstybinį savaran
kiškumą ir tautinį identitą. 
Mykolo Lietuvio ir Augustino 
Rotundo lietuvių kilmės iš 
romėnų teorija ir lietuvių kal
bos tapat inimas su lotynų kal
ba, akcentavo lietuvių kalbos 
ir tautos senumą bei savitu
mą, tapo savotišku politinės 
istorijos faktu, leidžiančiu at
siriboti nuo slaviškųjų kai
mynų (Lenkijos ir Maskvos). 

Parengė L.T. 

ŠOKIAI, ŠOKIAI 
Norim pasidžiaugti sporti

nių šokių atlikėjų Donato Vė-
želio ir Linos Chatkevičiūtės 
(pora šoko Vienos valso poky
lyje Lemonte) pergale „Kylio 
taurės" kviestinėse varžybose 
Vokietijoje. Be savų teisėjų 
pagalbos lietuviai laimėjo šias 
varžybas (birželio 29 d.), ant
roje vietoje palikdami 2002 m. 
Europos čempionus danus B. 
Eriksen -M. Eihi'ir., nepaisant, 
kad danų teisėjas mūsiškiams 
parode net kelias ketvirtąsias 
vietas Donatas ir Lina laimė-

Tarp gausaus elektroninio 
„Bičiulystės" pašto — pasto
vesnių, atsitiktinių skaitytojų, 
kai kurie išlieka ilgesniam ar 
ilgam laikui. Šiais metais vie
nas pastovesnių, kuris rašo 
įvairiais kiaušiniais yra že
maitis, buvęs kaunietis KTU 
dėstytojas, mokslinis bendra
darbis, Edvinas Giedrimas iš 
Newington, CT, žingsnis po 
žingsnio nuosekliai įtraukęs į 
savo įvykių ratą, kurį suka jis 
pats. „Aš, kaip ir jūs, esu tre-
čiabangis, — prisistato Edvi
nas, — jau dešimtmetį su šei
ma gyvename CT. Antri metai 
laisvu laiku po darbo savano
riškai dirbame, bandydami su
kurti JAV lietuvių internetinį 
žinyną www.Li thuaNet .com 

Berenkant medžiagą, kilo 
mintis, kad reikėtų paruošti 
vaizdajuostę apie visus buvu
sius ir esamus lietuviškus na
mus Amerikoje. Tais klausi
mais susirašinėjome ir telefo
nu kalbėjome su daugeliu 
Amerikos žymesnių ir eilinių 
žmonių. Mes norime gerinti 
informaciją apie lietuvius JAV 
ir taip skatinti lietuvių bičiu
lystę..." 

Tačiau vien kalbomis daug 
ko nenuveiksi ir E. Giedrimas 
raštu (kovo 6 d.) kreipiasi į 
JAV LB pirmininką A. Gečį, 
kalbasi su JAV LB garbės pir
mininku dr. A. Razma. Laiš
kuose išdėsto savo samprota
vimus, kaip įamžinti Ameri
kos lietuvių istorinį palikimą. 
Jis rašo: „(...) Pradžioje disku
tavome apie lietuviškas baž
nyčias, tačiau ar nereikėtų 
apimti visus objektus, kur bu
vo puoselėjamas lietuvišku
mas? T.y. pridėti mokyklas, 
klubus, židinius, vienuolynus, 
kapines ir kt.? Todėl siūlau 
praplėsti ir projekto pavadini
mą: 'Lietuviškų židinių (na
mų, salelių) pėdsakai Ameri
koje'. Šį projektą pirmiausia 
siūlau skirti lietuviškumui. 
Manyčiau, nesvarbu, kokios 
vienoje a r kitoje vietoje vyravo 
politinės, religinės nuotaikos, 
jeigu ten buvo a r yra palaiko
ma lietuvybė, tokia vieta 
įtraukiama į sąrašą. Dabar 
naudojama skaitmeninė tech
nika vėliau leis iš nufilmuotos 
medžiagos atsirinkti geriau
sius kadrus ir iŠ jų išleisti 
knygą. Kad produktas gautųsi 
aukštos kokybės ir ekonomiš

kas, siūlau tai daryti kolekty
vinėmis pastangomis. Joms 
koordinuoti reikia sudaryti or
ganizacinį komitetą, į kurį sa
vanoriškai ir visuomeniniais 
pagrindais įeitų įvairių orga
nizacijų atstovai bei pavieniai 
asmenys". 

Toliau jis išdėsto šio didelio 
darbo planą, kviesdamas nė

jo visus penkis šokius. Mums 
tai ypač malonu, nes ši pora 
yra grynai Lietuvos trenerių 
darbo rezultatas, kurie per
teikė jiems visas šokio paslap
tis, atlikimo sportiškumą ir 
meniškumą (pora treniruojasi 
Kauno „Sūkurio" klube, ku
riam jau daugelį metų vado
vauja Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos — L.T.). Atkreipiame 
dėmesį — kai teisėjai neturi 
intereso daryti politikos ir 
įvertina mūsų poras pagal tai, 
kaip jos šoka, tada aiškiai ma
tome, kad esame pasiekę labai 
aukštą lygį ir kad Lietuvos vi
cečempionai gali kovoti dėl 
Europos vicečempionų titulo. 

J ū r a t ė i r Česlovas 
Norvaišos , Kaunas 

e-paštu, telefonais ir visais ki
tais įmanomais būdais eilę 
garbingų išeivijos mokslo, 
kultūros žmonių, kalbindamas 
juos (ir prikalbinęs!) susipa
žinti, jei dar neteko tai pada
ryti, ir įvertinti šiuos darbus. 
Vieną knygą, ačiū, atsiuntė ir 
man. Pervertus pirmąjį tomą, 
pajutau nepaprastą pasidi-

Lawrence St. Francis bažnyčia. Atvirute Fr. Albin Janūnas. 
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delsti, vykdyti jį sutelktomis 
abiejų bangų jėgomis, kvie
čiant profesionalus iš Lietuvos 
tiems reikalams, kuriems jie 
būtini, kad būtų išvengta mė
gėjiškumo. 

„Sugaištu labai daug laiko, 
bandydamas rasti bendramin
čių šiam darbui, tačiau be tuš
čių pažadų nieko iki šiol nesu
laukiau. Gal Jūs man padėsite 
ką nors pakeisti? Man norėtų
si, kad čia kartu prisidėtų ir 
išeiviai iš Lietuvos — gal ką 
žinote? Ar negalėtų tai būti 
realus dviejų bangų' darbas?" 

Tai tik viena E. Gedrimo su
manytų darbų dalis. Kita, ku
rią jis aktyviai „stumia" pir
myn — kunigo W. Valkavi-
čiaus knyga „Lithuanian Re-
ligious Life in America". Kiek
vienas žmogus, pavartęs, pa
skaitęs, pasidžiaugęs gal pa
dėtų į lentyną, o šis žmogus, 
atradęs, įvertinės tokį svarbų 
trijų tomų leidinį, lietuvybės 
istorijos lobyną, ėmėsi neįtikė
tinos, tačiau labai svarbios, 
garbingos misijos — kun. Wil-
liam Wolkovich-Valkavičių 
pristatyti Lietuvos Nacionali
nei premijai. Apie kun. W. 
Valkavičiaus darbus E. Gied
rimas sako: 

„Be svaraus darbo — bažny
čių, vienuolijų įsikūrimo apra
šymo, jis gana išsamiai aprašė 
ateisto J. Šliūpo ir kitą lietu
vių laisvamanių veiklą JAV. 
Oficiali pavardė William Wol-
kovich-Valkavičius, patvirti
na, kaip, tik atvykusiems lie
tuviams, buvo trumpinamos 
ar net lenkinamos pavardės. 
Kunigas-mokslirūnkas išnag
rinėjo ir aprašė lenkų ir lietu
vių santykius 'daugiausia — 
nuolatinius nesutarimus ir jų 
priežastis), aiškiai pasisaky
damas už lietuvybę, apie imig
rantus lenkus marmuro ka
syklose Vermoat valstijoje ir 
t.t. Šią medžiagą W. Valkavi
čius daugelį metų rinko, kau
pė, analizavo, skelbė žurnale 
Tolish American studies'. Įdo
mu ir tai, kad visą medžiagą 
kunigas rinko savo asmeninių 
atostogų metu! Įvertindami 
šiuos darbus, PAHA (The Po-
lish American Historical Asso-
ciation, įkurta 1942 m.), 2000 
m. paskyrė pirmąją 'Amicus 
Poloniae' premiją ne lenkų 
kilmės istorikių už didelį in
dėlį Amerikos lenkų istorijos 
tyrinėjimams. 

Kunigas — n.okslininkas gi 
linasi ir į liet ivių-žydų san
tykius, ir nenustoja rinkti me
džiagos, ginarčios lietuvius 
Kunigas labai nesavanaudiš 
kas — visą savo surinktą 
medžiagą jis s inčia į Lietuvą 
(VDU), tikėdamas, kad ir Lie
tuvoje žmones '„iiri žinoti apie 
tautiečių veiklą, gyvenimą 
anapus marių Kun. K. Ambraso 
patarimu, bandysiu organi
zuoti kampaniją knygų prista
tymui Nacionn'inei premijai". 

Apskambinęs, susiieškojęs 

džiayimą lietuvių darbais 
Amerikoje — šitiek bažnyčių 
pastatė mūsų seneliai ir pro
seneliai. Juk tai ir Amerikos 
istorijos puslapis! Vien 150 
bažnyčių ir vienuolijų kruopš
čiai aprašyta, išstudijuota, nu
fotografuota pirmajame tome. 
Ne visi šie pastatai išlikę, ne 
visi jie šiandien priklauso lie
tuviams. Kai kuriose parapi
jose baigiasi lietuviška praei
tis, kai kurias uždaro, nė ne
leidžiant palaukti dar viene
rius metus iki šimtmečio. Ir 
susijaudinęs Edvinas sako: 

„Š. m. liepos 7 d. įvyks pas
kutinės lietuviškos Mišios St. 
Francis bažnyčioje Lawrence, 
MA. Po to bažnyčia uždaroma 
ir pastatas bus pertvarkomas 
kitiems tikslams. Aukštesnioji 
vadovybė nesutinka net pa
laukti iki 2003 m. ir leisti pa
žymėti lietuviškos parapijos 
šimtmetį. O juk šioje vietoje 
gimė Lietuvos Vyčių organiza
cija, čia buvo pradėtas kurti 
Amerikos Lietuvių kultūros 
archyvas (ALKA). Jeigu mes 
šiandien nedėsime jokių pas
tangų užfiksuoti lietuvišką is
torinę atmintį, tai istorikai tu
rės konstatuoti, kad šveicarui 
Juozui Eretui, parašiusiam 
monografiją Valančiaus švie
sa už marių', lietuvybė labiau 
rūpėjo nei mums, lietuviams... 
Pagalvok tik, būdamos neiš
silavinusios ir neturtingos pir
mosios emigrantų kartos, or
ganizavosi, dėjo pinigus, statė 
ir kūrė lietuvišką aplinką. To
dėl reikėtų ateinančioms kar
toms palikti nors informacinį 
liudijimą apie visa tai, ką bu
vo sukūrę lietuviai Amerikoje, 
norėdami išlaikyti ir puoselėti 
lietuviškumą. Lietuvoje yra 
rūpinamasi istoriniu-kultūri-
niu palikimu — sudarytas 
kultūros paminklų paveldo re
gistras, tų objektų palaikymui 
bei išsaugojimui skiriami pini
gai. Tačiau negalima pamiršti 
ir užsienio lietuvių kultūros 
paminklų, jų istorijos. 

Siūlau, pasinaudojus šiuo
laikinės technikos galimybė
mis, dokumentinėje video 
juostoje įamžinti tai , ką buvo 
sukūrę lietuviai JAV. Naudo
jamės proga ir per „Bičiulystę* 
kreipiamės į lietuviškąją intel
igentiją, siūlome sudaryti vis
uomeninį organizacinį komi
tetą, kuris savo autoritetu ir 
idėjomis skatintų greitai įgy
vendinti šį projektą. Mano pa
tirtis rodo, kad tai daug ge
riau galima padaryti, jeigu 
pirma metodiškai surinktume 
medžiaga 

Tam projektui įgyvendinti 
reikalingas JAV ir Lietuvos 
lietuvių kūrybinis bendradar
biavimas Kadangi JAV nebė
ra žmonių, galinčių atlikti šį 
techninį darbą, prašome Lie
tuvos specialistų dalyvavimo. 
Siekiant tai atlikti su minima
liomis išlaidomis: Amerikos 
lietuviai apsiimtų priimti, iš

laikyti, vežioti ir teikti visą 
reikalingą informaciją. Kad 
visa tai būtų įgyvendinta, rei
kalingas inteligentijos morali
nis palaikymas". 

Na, o kokius darbus dar nu
veikė po savo darbų, vakarais, 
naktimis, entuziastas ar idea
listas Edvinas Giedrimas? 

— Ką tik išsiunčiau Putna-
mo vienuolyno istorijos antrą 
redakciją, — sako Edvinas. Iki 
šiol padaryta nemažai , bet ne
buvo susisteminta. Dabar pra
dėjau rašyti apie pranciškie-
čius, kurie neturi savo susis
temintos istorijos. Mezgu ry
šius su jų atstovais, naudo
jančiais kompiuterius. Apskri
tai manau, kad prieš prade
dant dirbti, šią tematiką rei
kia susiderinti su vienuoliais 
ir kunigais, nes ta i , pirmiau
sia, yra jų gyvenimai, vjikla ir 
t.t. Aš kviečiu juos prisidėti ir 
dirbti. Jeigu jiems t a i per sun
ku, gal per daug uisiėmę, 
imuosi pats, su j a i s toliau 
glaudžiai bendradarbiauda
mas. Šiuo metu svarbiausias 
darbas yra W. Valkavičiaus 
knygas pristatyti Nacionalinei 
premijai. Praėjusiais metais 
VDU Katalikų teologijos fa
kultetas Nacionalinei premijai 
pasiūlė prel. A. Rubšį. Mes 
kalbėjome telefonu su New 
York esančiu prel. A. Rubšiu, 
kuris vertina kun. W. Valka
vičiaus darbą ir mano, kad jis 
labai vertas tokios premijos. 
Recenziją šiam darbui ruošia 
ir kunigas R. Krasauskas, gy
venantis Putnam, CT. Jis ilgą 

Kun. Vincas Valkavičius 
laiką gyveno Romoje ir jam 
buvo pasiūlyta t ę s t i garsaus 
lietuvių istoriko Ivinskio dar
bus. Kunigas W. Valkavičius 
gimė Amerikoje. Tėvų įskiepy
ta meilė Lietuvai paskatno jį 
gerai išmokti Ik uvių kalbą ir 
didelę dalį savo gyvenimo pa
skirti lietuvybei. A š esu įsiti
kinęs, kad jis yra nepektytai 
nutylimas Amerikoj. Lietuviai 
kunigai buvo pagrindiniu lie
tuviškos veiklos Amerikcje or
ganizatoriai ir vykdytojai. To
dėl, jeigu ne šis k u n . W Val
kavičiaus darbas, daugybės 
svarbios informacijos mes nie
kada nebebūtume nei žinoję, 
nei suradę. 

Klausydamasi visų vardija
mų atliktų ir neatliktų darbų 
užmačias, projektus ir. su
prasdama jų didumą, /ertę, 
užduodu klausimą Edvinui — 
vardan ko visa tai? 

— Vardant tūkstančių lietu
vių šioje žemėje, kūrusių ir 
kentėjusių, bei vardan btsimų 
mūsų tautos kar tų . Naudoda
miesi proga, siūlome, atmetus 
savo ambicijas, garbės troš
kimą, tinginyste, dvasios ra
mybę, susijungti šiame darbe, 
aukščiausiu pirmumu taikant 
informacijos kokybe ir išsamu
mą. 

Nejaučiame konkurencijos ir 
A. Reneckio paskelbtai ketu
rių dalių vaizdajuostei. Nors 
jis ir nepretenduoja apinti di
desnės lietuviškos visumos, 
tačiau tai darbas ta pačia 
kryptimi. Todėl su malonumu 
dalinamės informacija :r net 
organizuojame liepos 7 d. 
bendrą išvyką į Lawrenc?, kur 
būsime liudininkais 99 metų 
turiningos lietuviškos veiklos 
palydėtuvėse 
Ar tereikia ką pridurti ' Tik 
viena - pri tardama, pa.aiky-
dama E Giedrimo idėją, noriu 
ją ir praplėsti — šią unikalią 
VVilliam Volkovich-Vnlkavi-
čiaus knyg.'i „Lithuanirir Re-

ligious Life in America" reikia 
būtinai išversti į lietuvių kal
bą, nes tai neįkainojamas tur
tas dabar esantiems ir atei
nantiems po mūsų. Toks dar
bas: vertimas ir išspausdini
mas būtų didelė garbė bet ku
riam fondui, puoselėjančiam 
lietuvybę. 

Jau pabaigus šį pasikal
bėjimą, atskriejo E. Giedrimo 
žinutė: „Šeštadienį (07.06) at
vyko Arvydas Reneckis su Ka-
rile Vaitkute, tad savaitgalis 
buvo be galo intensyvus. Štai 
kiek nuveikta: šeštadienį ap
lankyta — ALKA muziejus, 
Putnam, CT; Marijonų mo
kykla Marianapolyje, Thomp
son, CT; Northwood Šv. Jur
gio parapijos klebonas V. Val
kavičius. Sekmadienį — Law-
rence Šv. Pranciškaus parapi
jos uždarymas; Šv. Pranciš
kaus Palangos parkas; buvęs 
lietuvių vienuolynas Lawren-
ce; buvusi parapijinė mokykla 
Lawrence; lietuviška tautinė 
bažnyčia Lavvrence. Kaip 
svarbu mūsų, lietuvių, istori
jai, kad viskas būtų nufilmuo
ta, dokumentuota. Net atsi
kvėpiau lengviau. O bažny
čios galėjo ir neuždaryti. Ne
toliese stovi užkaltais langais 
kita bažnyčia. Mūsų lietu
viškoje ir parapijiečių nestigo, 
ir išsilaikyti galėjo". 

Neramus žmogus atsikvėpė. 
Tik, žinau, neilgam. 

Ligija T a u t k u v i e n ė 

PASKUTINĖS ŠV. MIŠIOS 
Liepos 7 d., sekmadienį, į 

Lawrence St. Francis bažny
čios uždarymo iškilmes prisi
rinko pilna bažnyčia lietuvių 
kilmės žmonių. Uždarymo 
metu žmonės verkė... 

Šioje parapijoje rinkti aukų 
Lietuvai buvo atvykęs arki-
vysk. Jurgis Matulaitis, dr. 
Jonas Basanavičius ir daug 
kitų. Apie šios parapijos veik
lą išleistos dvi knygos. Ypač 
vertinga Juozo Ereto „Valan
čiaus šviesa už marių" (Roma, 

• 1980, LKMA). 
Amerikoje žmonės dažnai 

keičia savo gyvenamąją vietą. 
Gal todėl jų namai nėra tas 
pastovumo židinys. Juo daž
nai tampa lietuviška bažny
čia. 

Deja, šios lietuviškos sale
lės spračiai nyksta. Tūks
tančių lietuvių gyvenimai, jų 
atsidavimas tikėjimui ir savo 
kraštui prašosi bent tai įam
žinti. Susipažinus su istorija, 
ypač išsiskiria kunigų asme
nybės. Jų gyvenimo pavyz
džiai, organizuotumas, plati 
veikla, tikriausiai, praverstų 
auklėjant ir naują kunigų 
kartą. 

Šiais metais be Lawrence 
St. Francis, dar bus uždarytos 
dvi lietuviškos bažnyčios (rug
sėjo mėn.): Nashua, New 
Hempshire; New Haven, Con-
neetieut. Cambridge lietuviš
ka bažnyčia veiks tol, kol 
dirbs kun. S. Saulėnas. Wor-
chester, MA, Vilniaus Šv. Ma
rijos bažnyčia atiduota katali
kams iš Vietnamo. Čia dar, 
dėkui Dievui, yra Šv. Kazi
miero bažnyčia su dail. Vyt. 
K. Jonyno interjeru. 

Ar nereikėtų pabandyti, 
kad tose bažnyčiose buvę lie
tuvių nupirkti vargonai, vi
tražai, paveikslai ir kita įran
ga būtų perkelta į Lietuvą? 
Tai būtų lyg ir daugelio Ame
rikos lietuvių veiklos pras
minga tąsa. Juolab, kad tu
rime pavyzdį: nugriautos Šv. 
Jurgio bažnyčios Čikagoje 
daiktų dalis buvo perkelta į 
Lietuvą. 

Gal rūpinuosi tuo, kas man 
nepriklauso, tačiau bent taip 
norisi prisidėti prie savo kraš
to palaikymo. 

Daug dar reikia įdėti triūso, 
norint sukaupti viską į vieną 
visumą. Tik gaila, kad mūsų, 
dirbančių visuomeniniais pa
grindais, yra nedaug, todėl 
viskas trunka ilgai. 

Edvinas Giedr imas , CT 

mailto:biciulyste@aol.com
http://www.LithuaNet.com


KONSTITUCIJOS 119 
STRAIPSNIS 

LIUDA RUGIENIENĖ 
(Tęsinys) 

V. P . Andriukai t is : Ger
biamasis pirmininke, dėl vedi
mo tvarkos. V. Landsbergio 
siūlymas kelia labai didelių 
prieštaravimų, kaip ir priim
tas ankstesnis Seimo sprendi
mas dėl prezidento pensijos. 
Konstitucinis teismas jau pa
sisakė šiuo požiūriu, bijau, 
kad ir čia mes galime patekti 
į keblią padėtį. V. Landsber
gis apskritai dažnai daro 
konstitucinių klaidų, todėl aš 
siūlau labai atidžiai įsiklau
syti į šį pasiūlymą. Konsti-

PASLAUGOS 

tucijai taikoma speciali proce
dūra ir nėra bendros procedū
ros, kurios numatytos Statu
te. Man atrodo, čia yra silp
noji V. Landsbergio pasiūlymo 
pusė. Šita procedūra aiškiai 
numato, kaip vyksta balsavi
mai. Aš siūlau dabar balsuoti 
už šį Konstitucijos straipsnį 
ir nepadaryti naujos kolizijos, 
nes, kaip minėjau, Statutas 
nustato specialią procedūrą. 

A Gricius: Gerbiamieji Sei
mo nariai, aš tikrai norėčiau 
atkreipti jūsų dėmesį, kad 
Konservatorių partijos atsto-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUIOMŪHJŪl NAMi; SVEKAIOS 
R GYVYBĖS DRALCtvlAS 

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 & S 24HRS.7DAYS 
773631-1833 
773-617-6788 

FREEEST1MATE 
ApAitdymo ir laidymo sistemų 
vtupusiikas aptarnavimas ir 

Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė saldymo sistema 

m 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vois!vU: 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 

rlr« 

13 
SIŪLO DARBA 

Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Ras. 706-425-7160 
Mobfl 773-590-0205 
Paper 630-314-4330 

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

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

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

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

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800. 
Tel. 615-554-3161. 

Reikalingi žmonės darbui 
viešbučiuose ir restoranuose. 

Darbas Texas, Florida, Tennessee 
valstijose. Tel. 850-230-6497, 
850-960-0330. Skambinti nuo 

5 v.v. iki 11 v.v.. Ainis. 

Visai darbo dienai ir gyventi kartu 2 metų 
berniukui reikalinga auklė-namų 

prižiūrėtoja. Viena laisva diena, atskiras 
kambarys, maitinimas Privalo mylėti 

šunis, susikalbėti angliškai Atlyginimas 
$1,040 per mėnesi. Willow Springs, 

tel. 708-839-0567, po 6 v.v. 

Midway apylinkėje parduodamas 
2 miegamųjų namas. Yra didelis 

sklypas. 4512 S. Kilpatrick. 
Kaina $135,000. Būtinas remontas. 

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas, 105 St. ir Centrai A ve.. Oak 
Lawn, su šiluma, dujine, šaldytuvu. 

Skalbykla tame pačiame name. 
Daug medžių, gražus vaizdas. 
Yra baseinas, žaidimo kortai. 

Kaina $725. Teirautis: First Rate 
Real Estate, Aušra Padalino, 

tel. 773-767-2400. Palikti žinutę. 

IEŠKO DARBO 

Moteris pirks darbą 

senelių priežiūroje. 

Tel. 773-315-8125, Vida. 

• •ynus 
Tri. 1-7/3-585-9500 

vo, V. Landsbergio kalbėjimas 
kitos frakcijos vardu, ką mąs
to, ką galvoja kitos frakcijos 
nariai, mano nuomone, yra 
truput) neetiškas. Aš manau, 
kad mes Seime neturėtume 
mąstyti už kitus cia sėdinčius, 
nes kiekvienas turime savo 
nuomonę. Liberalų frakcija 
yra apsisprendusi,- mes žino
me, kaip balsuosime, o tokie 
pagąsdinimai ar pamąstymai, 
man atrodo, yra visai ne lai
ku. 

A. Kubilius: Aš tik norė
čiau dar kartą pakartoti, kad 
mūsų frakcija pateikė pasiū
lymą daryti pertrauką. Aš siū
lau nutraukti visas diskusijas 
ir balsuoti dėl šito procedū
rinio klausimo taip, kaip nu
mato Statutas. 

A. Sysas. Pagal Statutą mes 
darėme trijų mėnesių per
trauką, būtent pagal Konsti
tuciją. Per tą laiką buvo pa
kankamai diskusijų ir pusė 
valandos iki kito posėdžio nie
ko nekeičia. Laikykimės tvar
kos, nes tai yra išskirtinis da
lykas, o ne paprastas balsavi
mas, dėl vieno ar kito įsta
tymo. 

Pirmininkas. Dabar iš tik
rųjų kyla teisinė dilema dėl 
pertraukos. Konservatorių 
frakcija pasiūlė daryti per
trauką, nors Konstitucijos 
keitimo tvarka yra specialiai 
išdėstyta 26 straipsnyje, kaip 
svarstomi konstituciniai įsta
tymai ir pati konstitucinė pa
taisa. 

A. Kubilius: Aš siūliau ne
ieškoti priežasčių, kurių nė
ra numatyta Statute. Dar 
kartą noriu pakartoti ir paci
tuoti Seimo statuto 170 
straipsnį Konstitucinių įsta
tymų svarstymas 1 dalis: 
Konstitucinių įstatymų pro
jektai registruojami, pateikia
mi, svarstomi ir priimami šio 
Statuto devynioliktajame-dvi-
dešimt penktajame skirsniuo
se nustatyta tvarka, jeigu ki
taip nenumatyta šiame skirs
nyje . Devynioliktasis-dvide-
šimt penktasis skirsniai api
ma ir 109 straipsnį, kuris nu
mato, kokiu būdu opozicija 
gali pareikalauti pertraukos. 
Siūlau balsuoti dėl pertrau
kos taip, kaip... 

Pirmininkas: Gerai, pra
šau registruotis. Kol regist-
ruojamės, dėl vedimo tvarkos 
V. Andriukaitis. 

V. P. Andriukaitis: Pir
mininke, dėl vedimo tvarkos. 
Aš noriu pacituoti tą patį A. 
Kubiliaus cituojamą 109 
straipsnį. 1 dalis kalba apie 
tai, kad svarstymo metu, o 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911127* Straet, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-639-9022 Fax: 708-839-9070 E-mail: altveusa.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVTBT 23 kanalą ketvirtadienis ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro, čia galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius Amerikoje, filmus, koncertus. 
Programose reklamuojasi daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių kalendorius. 

ALTV paslaugos: 
•vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos j amerikietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
'Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai žodžiu 
•Anglų kalbos pamokos 

Šį sekmadienį, liepos 14 d. ALTV kviečia šalia kitų pažiūrėti Ir pasakojimą apie 
lietuvius rytinėje Amerikos pakrantėje. Lemens miestelyje netoli Bostono, 
Massachussets valstijoje buvo uždaryta viena seniausių lietuviškų bažnyčių, kuri 
ateinančiais metais butų šventusi savo 100 metų jubiliejų. Praėjusią savaitę ALTV 
programų rengėjai lankėsi Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania valstijose 
rinkdami medžiagą būsimam filmui "Amerikos lietuviai". 

H 

•IIII 

ALTV visuomet laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, naujų reklamų, skelbimų ir 
paramos. Daugiau informacijos telefonais: 708-839-9022 arba 708-785-8080. 

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOC1ATION Of CHICAGO 

22l2WetfCerm8kRoad, Chicago, IL 60608 
(773)847-7747 

Stepben M. Oktts, Pnttdm 
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šiuo atveju jau svarstymas 
nebevyksta, svarstymas įvy
ko, įvyko du svarstymai. Da
bar vyksta balsavimas. Dar 
kartą atkreipiu dėmesį, kad 
tai yra speciali norma, spe
ciali procedūra. Šiuo atveju 
Seimas dar gali pasiremti ir 
261 straipsniu (atkreipiu į 
tai dėmesį) ir dar kartą norė
čiau priminti, kad konserva
toriai labai dažnai daro daug 
konstitucinių klaidų. Nereikė
tų to parniršti. 

Pirmininkas. Kad nebūtų 
ginčų dėl teisinių procedūrų, 
mes pakviesime Teisės depar
tamento atstovą ir jis mums 
išaiškins, kaip yra. Cia yra ne 
Statuto aiškinimas. Minute! 
Taip, balsuosime dėl pertau-
kos. Ne, balsuosime dėl pert
raukos, kas už tai, kad pada
rytume pertrauką? Dėl vedi
mo tvarkos Č. Juršėnas. Vie
ną minute, paskutinysis išsa
ko nuomonę. 

Č. JurSenas: „Jau buvo 
pabrėžta, kad Konstitucijos 
keitimo tvarka yra speciali 
tvarka, apibrėžta tiek Kons
titucijoje, tiek atskirame Sta
tuto skirsnyje. Pati Kons
titucija numato, kad yra du 
svarstymo etapai. Vadinasi, 
čia tos elementarios pertrau
kos neturėtų būti taikomos. 
Jeigu kolegoms yra abejonių, 
aš siūlau pasinaudoti 261 
straipsniu ir balsuoti. Ar šiuo 
atveju, t.y. antrą kartą balsuo
jant po dviejų svarstymų ir 
vieno balsavimo, antrą kartą 
balsuojant dėl Konstitucijos 
pataisos, galima daryti pert
rauką. Tegul Seimas apsi
sprendžia pagal 261 straips
nį, ir viskas bus gerai. 

Pirmininkas. Gerai, aš nu
traukiu diskusijas. Matyti, 
kad ginčai vyksta jau dėl Sta
tuto. Gerai, jūs pasiginčykite 
kitoje vietoje, išeikite už durų 
su C. Juršėnu ir pasiginčykite. 
Kam jūs su manim ginčija
tės? Nusiraminkite, pone Vi
džiūnai. Balsuosime dėl per
traukos. Kas už tai, kad pri
tartume konservatorių?... Re
gistracijos reikia? Gerai, dar 
kartą registruokimės. 

Salėje — 133 Seimo nariai. 
Kas už tai, kad būtų padaryta 
pertrauka iki kito posėdžio, 
prašau balsuoti. 

Nėra. 25 už pertrauką. Pert
rauka neskelbiama. Dar rei
kia registracijos? Nereikia. 

Kas už tai, kad priimtume 
Konstitucijos 119 straipsnio 
pakeitimo įstatymą, prašau 
balsuoti. 

104 — už, 14 — prieš, susi
laikė 4. Konstitucijos patai
sa priimta. (Plojimai) Sveiki
nu visus, kurie balsavo už. 
Vienas balsas G. Purvanec-
kienės už, tai 105. Po balsa
vimo repliką — S. Buškevi
čius. Prašom. 

S. Buškevičius. Gerbiamie
ji Seimo nariai, šiuo veiksmu 
— šiuo Konstitucijos pakeiti
mu jūs įeisite į istoriją kaip 
tautos ir valstybės išdavikai. 

Pirmininkas. Ačiū. Svars
tome darbotvarkės lb klausi
mą — Konstitucijos 119 
straipsnio pakeitimo įstatymo 
taikymo tvarkos konstitucinio 
įstatymo projektą Nr. DXP — 
1638. Priėmimo stadija. Pra
nešėjas — C. Juršėnas. Pra
šom. 

Č. Juršėnas. Prisijungiu 
prie sveikinimų, priėmus labai 
svarbų eurointegracinį projek
tą. 0 dabar dėl papildomų įs
tatymų, t.y. dėl Konstitucijos 
119 straipsnio pakeitimo įsta
tymo taikymo tvarkos. Komi
tetai apsvarstė, pritarta. Pas
kutiniu metu gautas Seimo 
nario J. Sabatausko pasiūly
mas. Pasiūlymas yra analogiš
kas mošų Teisės departamen
to siūlymui, kad būtų patiks
linta formuluotė, t.y. nuo kada 
yra taikoma. Nuo ketverių 
metų kadencyos savivaldy
bių tarybos antrųjų rinkimų 
Seimo nutarimo dėl rinkimų 
paskyrimo įsigaliojimo dienos. 

Štai šis papildomas dalykas. 
Teisės ir teisėtvarkos komi
tetas nagrinėjo ir tam pritarė. 
Taigi kviečiu su šia pataisa 
priimti įstatymą. 

Pirmininkas. Pataisą pa
teiks J. Sabatauskas. Prašom. 
Pasiklausykime, minutę tylos! 
Prašom pateikti pataisą. 

J . Sabatauskas. Ačiū, pir
mininke. Gerbiamieji kolegos, 
iš tikrųjų Teisės departamen
tas pateikė išvadą, kurioje iš
dėstė, kad neaišku, su kokiu 
juridiniu faktu siejama Kons
titucijos 119 straipsnio pakei
timo įstatymo 1 straipsnio 
nuostatos taikymo pradžia. 
Aš pasiūliau, kad juridinis 
faktas, nuo kurio taikomos 
119 straipsnio nuostatos dėl 
kitų nuolatinio administravi
mo vieneto gyventojų dalyva
vimo pagal įstatymą, tai būtų 
nuo Seimo nutarimo, kuriuo 
skiriami ketverių metų ka
dencijos antrieji rinkimai. Ta
da būtų aišku, kad nuo to nu
tarimo įsigaliojimo dienos. 

Pirmininkas. Jeigu remia
te, 29 Seimo nariai, paspaus
kite mygtuką „už". Kas re
miate J. Sabatausko pataisą, 
paspauskite mygtuką „už". 
Vyksta balsavimas dėl para
mos J. Sabatausko pataisai. 

84 Seimo nariai remia pa
taisą. Dabar du motyvai. K 
Rimšelis — už. Ruošiasi A. 
Kubilius — prieš. Prašom. 

K. Rimšelis. Net išsigan
dau, manau, pradėjau kalbėti 
o A. Kubilius šneka. Man at
rodo, dėl 119 straipsnio jau 
yra daug kalbėta ir pasiekti 
tam tikri kompromisai. Kai 
kas diskutavo ir išsakė savo 
nuomonę, kad tai kai ko ir ne
atitinka, bet man atrodo, kaip 
balsavome dėl 119 straipsnio, 
galėtume priimti ir šį įstaty
mą ir parodyti tokį pat susi
telkimą. Dėl šio įstatymo yra 
surinkti 60 Seimo narių pa
rašai. Tie parašai, liudija, kad 
mes ir toliau laikysimės savo 
susitarimų. Siūlau balsuoti 
už. 

Pirmininkas. Nuomonė 
prieš — A. Kubilius. 

A. Kubilius. Aš esu prieš 
visą įstatymą, taip pat, galiu 
pasakyti, ir prieš šią pataisą, 
nes ji rodo dar vieną dalyką: 
taip skubiai bandoma sau lip
dyti vadinamąjį kompromisą, 
kad net elementarūs teisiniai 
dalykai paskutiniu momentu 
yra taisomi. Ir kur taisomi? 
Konstituciniame įstatyme. Ne 
šiaip paprastame įstatyme, o 
konstituciniame įstatyme. Tai 
kiek ten dar nesąmonių liko, 
iš tikrųjų šiandien sunku net 
ir įvardyti. Todėl aš manau, 
kad ir pataisai, ir pačiam įs
tatymui reikia nepritarti, ne
reikėjo pritarti ir Konstituci
jos pataisai. 

Pirmininkas. Dabar bal
suosime dėl J. Sabatausko 
pataisos. Prašau dar kartą re
gistruotis. Kviečiu registruo
tis. Balsuosime dėl J. Saba
tausko pataisos, o po to dėl 
viso įstatymo. 

Salėje — 120 Seimo narių, 
o kas už tai, kad priimtume 
J. Sabatausko pataisą dėl tei
kimo įstatymo projekto, pra
šau balsuoti. 

93 — už pataisą, prieš nėra, 
susilaikė 8. Pataisa priimta. 

Dabar balsuosime dėl viso 
įstatymo. Primenu, kad tai 
Konstitucinis įstatymas, ir už 
jį, kad būtų priimtas, turi bal
suoti daugiau kaip pusė visų 
Seimo narių. Dabar dėl viso 
įstatymo dėl balsavimo moty
vų. K Rimšelis prašom. 

K. Rimšelis. Aš jau kal
bėjau, tai norėčiau žodį su
teikti A. Griciui. 

Pirmininkas. Jūs kalbėjo
te dėl pataisos. Aišku. A. Gri
cius — nuomonė už dėl viso 
įstatymo su pataisa. 

A. Gricius. Man atrodo, 
tikrai mes pakankamai ilgai 
diskutavome, buvo išsakyta 
įvairių nuomonių. Galima tu
rėti kitokią nuomonę, ai su-
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A t A. 
JONAS PETRAS MORKŪNAS 

Mirė 2002 m. liepos 1 d., sulaukęs 81 metų. 
Gyveno Salt Lake City. Utah. 
Gimė 1920 m. liepos 13 d., Panevėžyje, Lietuvoje. 
A.a. Jonas Petras gyveno ir dirbo Philadelphia. Pensylvania. 
o išėjęs į pensiją persikėlė į Utah. 
Nuliūdę liko: sūnus Algis, anūkas Alexis; duktė Dalia, 
anūkai Erin ir Blake. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
ANTANAS VAIČIULAITIS 

1906 — 1992 

Ar kas regės mane, 
Lyg žiburėlį, 
Kai už rūkų išnyksiu?.. 

Minint šią sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos liepos 21 
d. Vilkaviškio Katedroje, Lietuvoje ir liepos 22 d. 
Kensington, MD, USA. 
Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Antaną 
savo maldose. 
O mums — tavo giminei — mylimasis Vyre, Tėte, 
Tėvuk, Broli, Dėde, Tu mums neišnykai: mes regim 
Tave, jaučiam Tave, Tu gyveni su mumis ir mumyse! 

Vaičiulaičių gentis 

A . t A . 
ALGIS NAVICKAS 

Mirė 2002 m. liepos 10 d. 
Gyveno Lemont, IL. 
Gimė 1947 m. liepos 20 d., Vokietijoje. 
Nuliūdę liko: tėvai Birutė ir Ignas Navickai; seserys ir 

jų šeimos: Danutė, Jerry ir Aleksandra; Birutė, Jeff ir 
Marcie; Aldona, Jin, Krista, Jonas ir Erika Weir; brolis 
Arūnas, Deanna, Andrius, Tomas ir Daniel. 

Velionis pašarvotas penktadienį, liepos 12 d. nuo 4 v. 
p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont, IL. 

Laidotuvės šeštadienį, liepos 13 d. Iš laidojimo namų 
10:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šermenyse ir Mišiose. 

Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-
7600 arba petkusfuneralhomes.com 

prantu, kad šimtu procentų 
nebalsuos kai kurie Seimo 
nariai, bet noriu pasakyti, 
kad rastas kompromisas. Šis 
įstatymas įsigalios, įvertinus 
šią pataisą, nuo 2006 m., tai 
bus po ketverių metų, bus pa
rengti visi papildomi doku
mentai, kad mes jį galėtumėm 
sėkmingai įgyvendinti šį Kons
titucijos pakeitimą. Tie gąsdi
nimai, kad pas mus privažiuos 
iš Afrikos, iš Azijos, iš arabų 
šalių.... Nevažiuos, pas mus 
truputį šaltoka, ne tas gyve
nimo lygis. Neužplūs Lietu
vos svetimtaučiai ne piliečiai, 
kurie iš karto pakeistų mūsų 
rinkimų rezultatus. Todėl 
kviečiu visus balsuoti už. 

Pirmininkas. A. Kubilius 
— nuomonė prieš. 

A. Kubilius. Yra daug mo
tyvų, kodėl negalima balsuo
ti už šį įstatymą. Visų pirma 
tai teisiniai motyvai, kurie 
buvo pasakyti Seimo Teisės 
departamento, tuos pačius 
motyvus pakartojo ir Teisės 
ir teisėtvarkos komitetas. Tai 

yra aiškus prieštaravimas, 
kad tokiu įstatymu nustatant 
Konstitucijos įsigaliojimo 
tvarką pažeidžiami principi
niai Konstitucijos pakeitimo 
principai, kurie numatyti 
Konstitucijoje. Žemesnio lyg
mens teisės aktu nustatoma 
tvarka, kaip įsigalios Konsti
tucijos pataisa. Ši klaida vi
siems gerai suprantama, bet 
visi kažkodėl užsimerkia, ir 
sako, kad kompromisas, yra 
aukščiau už konstitucines nor
mas. Su tuo niekaip negaliu 
sutikti. 

Antra dalykas. Niekaip ne
galiu suprasti, kodėl reikia 
skubėti priimti šias Konstitu
cijos pataisas, kai iš tikrųjų 
esminiai dalykai, kuriuos mes 
pasakome Konstitucijos patai
somis, įsigalios tik nuo antrų
jų rinkimų. Dar vienas daly
kas, kad per šį skubėjimą at
sisakoma galimybės įvesti tie
sioginius mero rinkimus. Li
beralai šioje vietoje priešta
rauja patys sau. 

Bus daugiau 

mm 

http://altveusa.com
http://petkusfuneralhomes.com
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Amer ikos Lie tuv ių Taut i 
n ė s sąjungos Čikagos sky
riaus rengiama tradicinė ge
gužinė įvyks š. m. liepos 14 d., 
sekmadienį. 12 vai. Ateitinin
kų namų ąžuolyne. Bus geri 
pietus, gaivinantys gėrimai ir 
turtingas dovanų paskirsty
mas. Rengėjai būtų dėkingi, 
jeigu atvykusieji atneštų bent 
po mažą dovanėlę. Šokiams 
gros S. Jagminienės liaudiš
kos muzikos kapela, visuome
nė kviečiama gausiai dalyvau
ti ir maloniai praleisti karštą 
vasaros popietę didžiųjų ąžuo
lų pavėsyje. 

Skelbimai 
• A m e r i k o s L ie tuv ių ra

di jas , vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v . r . 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

Genero lo Teodoro Dau
k a n t o j ū r ų šaulių kuopa š. 
m. liepos 21 d., s-jkmadienį, 
Union Pier „Gintaro" vasar
vietėje švenčia Jūros dieną 
dalyvaujant šauliams ir sve
čiams. Pradžia - 10 vai.r. Či
kagos laiku. Informacija tel. 
773-523-7205. 

Atsiųsta paminėti 
„Skau tų aido" žu rna le 

(2002 m. gegužės-birželio 
mėn.) pasakojama apie lietu
vių skautų veiklą visame pa
saulyje, rašoma apie Vydūno 
fondo jubiliejų, Australijos 
skautų gyvenimą. Kaziuko 
muges, vykusias įvairiuose 
miestuose. ..Skautų aido" re
daktorė - v.s. Alė N'amikienė. 
administratorė - v.s. Albina 
Ramanauskienė. 4613 W. 
106th Place. Oak Lawn, IL 
60453-5246. 

Savo bičių m e d a u s iš Ho-
ney Farm, H i n s d a l e , IL, 
kaip ir kasmet ..Draugo" ge
gužinės laimikių stalui atnešė 
bitininkas Kazys Laukait is . 
Ačiū už visų pamėgtas gėry
bes! „Draugo" gegužinei, kuri 
vyks liepos 28 d., sekmadienį, 
dovanų taip pat pr is tatė Eva 
Paulauskas iš Čikagos, Valeri
ja Vaičaitis iš Hickory Hills ir 
Regina Gaigaliene iš Oak 
Lawn. Prisiminkite „Draugą" 
ir jūs bei praturt inki te jo ge
gužines laimikių skrynią! 

Karš tą v a s a r o s d i eną 
s u n k u bū t i n a m u o s e netu
rint oro vėsintuvo? Kreipkitės 
į specialius centrus: The De
partment of Human Services 
'dirba 24 valandas, parūpina 
transportą), Chicago Housing 
Authority, Depar tment on 
Aging. apsilankykite Čikagos 
viešosiose bibliotekose ir t.t. 
Norėdami sužinoti artimiau
sias centrų vietas, skambinki
te telefonu 311. 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

Italija rodo gerą valią derybose 
dėl Lietuvos ambasados pastato 

Atkelta iš 1 psl. 
Kaip ir Prancūzija, fašistinė 

Italija prieš Antrąjį pasaulini 
karą iškraustė nepriklauso
mybę praradusios Lietuvos 
diplomatus, o pokarį ambasa
dos pas ta tas atiteko SSRS. 
Dabar š iame pastate yra įsi
kūrusi Rusijos atstovybė. Ita
lija negali „iškraustyti" diplo
matinę neliečiamybę turinčių 
asmenų. 

Prancūzijos valdžia nu-

Zemės pardavimo užsieniečiams 
apribojimai stabdys stojimą į ES 

Atkelta iš 1 psl. 
nuosavybe, į kurią jau at

kurtos nuosavybės teisės. 
.Argumentas , jog laikinas 

apribojimas yra reikalingas 
tam, kad būtų galima išsi
derėti didesnę ES paramą Lie
tuvos ūkininkams, yra ne
pagrįstas. ES finansinės para
mos ūkininkams susiejimas su 

Valstybės vadovai susirūpino 
sveikatos draudimo įstatymu 

Čikagos miesto meras Kichard Daley ir daug kitų miesto pareigūnų daly
vavo Marquette Parko 64 gatves ir S. Fairfieid Ave. bloko atidaryme. R 
Daley pasakė kalbą. 

M A R Q U E T T E P A R K E — 
P A T R A U K L I A I A T N A U J I N T I 

N A M A I 
Marąuette Parko rajonas 

tapo didelio dėmesio centru. 
Per paskutinius kelis mėne
sius didžiuliai darbai vyko 64-
ame ir Fairfieid Ave. bloke. 
Trys namai jau galutinai at
naujinti. Vienas namas dar te
betvarkomas, o kitas bus at
naujintas ateityje. Iš viso pen
ki namai buvo užkalti, o grei
tu laiku visi penki vel bus 
gražūs, modernūs. 

Čikagos miestas, norėdamas 
pagerini rajonų aplinką, įstei
gė šį projektą, kurį pavadino, 
„The Green Bungalow Initia-
tive". Žodis „green" reiškia, 
kad šie namai efektingai nau
doja energiją, juose įvesti 
gamtai palankesni patobulini
mai, pvz.. šalia namų įmon
tuotas „French drain" (van
dentiekis), kuris nukreipia 
lietaus vandenį į kanalizacija, 
o toliau tas vanduo naudoja
mas medžiams ir augalams 
drėkinti. Blokas buvo parink
tas, nes čia atsirado penki 
užkalti namai, visi „bunga-

lows". Šiame bloke šio tipo 
namai sudaro didesniąją dalį. 
Čikagos miestas, panaudoda
mas pinigus, gautus už bylą, 
laimėtą prieš „ComEd", nu
pirko šiuos užkaltus namus ir 
kartu su Neighborhood Hou
sing Services, Southwest Ho
me Eąuity Assurance Pro-
gram ir Greater Southvvest 
Development Corporation at
naujino juos. 

.,Bungalow" yra vieno aukš
to mūrinis namas, dažniau
siai su didelia.i langais ir pa
lėpe. Dauguma? buvo statyta 
tarp 1911 ir 1937 metų. Tokių 
namų Čikagoje yra apie 
80,000. Tai — roą namų treč
dalis. „Bungak-v Beit" (juos
ta) apsupa Čikagą, einant 
nuo Michigar. ežero į vaka
rus ir sukan t - į šiaure. Ši 
juosta apima Marąuette Parko 
rajoną, kuriam pastatyta di
delis šios rtSes namų skai
čius. 

Atnaujinti namai tapo ypač 
patrauklūs. K.<>kvienas na-

sprendė išmokėti Lietuvai ir 
kitoms Baltijos valstybėms 
kompensacijas už jų Paryžiuje 
turėtas ambasadas, kuriose 
dabar taip pat šeimininkauja 
diplomatinę neliečiamybę tu
rintys Rusijos piliečiai. Už 
daugiau kaip 12 mln. litų 
kompensaciją Lietuva įsigis 
naują ambasados pastatą vie
toje dabar nuomojamų pa
talpų. 

Atkelta iš 1 psl. 
„Prezidentas mato proble

mą, kad koalicijos partneriai 
nesusitaria dėl šito įstatymo. 
Taip pat, atrodo, kad Seimo 
sveikatos reikalų komitetas 
rėmėsi Sveikatos apsaugos 
ministerijos dabar rengiamu 
sveikatos draudimo projektu, 
kur 35 procentai taip pat yra 
nurodyti. Taigi, yra tam tikro 
nesusikalbėjimo tarp Sveika
tos apsaugos ir Finansų mi
nisterijų", sakė D. Kuolys. 

mas yra unikalus. Vienas turi 
didžiulį kambarį su aukšto
mis lubomis ir dideliais lan
gais, kuriame daug erdvės, 
įleidžiant šviesos bei saulės. 
Kito namo ypatybė yra ta, 
kad pastatas paruoštas žmo
gui, kuris naudoja vežiojamą 
kėdę. Čia viskas pritaikyta, 
kad būtų galima lengviau ju
dėti. Šis namas taip pat turi 
„deck" (didelę verandą). Kito 
namo viduje virš salono pri
statytas „loft" (balkonas). Ži
dinys salone suteikia jaukumo 
šiam kambariu. Tokių namų 
kitur miesto ribose nerasite. 

Kadangi šis blokas taip pat 
vadinasi „Chicago Model 
Block", visas blokas tapo ge
rinimo projekto dalimi. Kur 
buvo reikalinga, bloko gyven
tojų namams buvo uždengti 
nauji stogai, įtaisyti nauji lan
gai bei laiptai. Miestas taip 
pat išliejo naujus šaligatvius 
ir išklojo naują velėną. Kad 
galutinai atnaujintų bloką, 
miestas išpylė naują gatvės 
asfaltą. 

Šeštadienį, birželio 29 d., 
vyko šio bloko at idarymas, ku
rio metu dalyvavo Čikagos 
meras Richard Daley ir dau
gybė Čikagos miesto pareigū
nų. R. Daley savo kalboje pa
brėžė, kad „bungalovvs" yra 
geros kokybės namai . J is ragi
no visus miesto gyventojus 
tvarkyti savo namus , kad vi
sas miestas taptų malonesnė 
gyvenama vieta. 

1 šių namų apžiūrą birželio 
29 d. atvyko daug žmonių — 
daugiau kaip 1,000 — iš įvai
rių vietovių, gana daug iš Či
kagos šiaurinės pusės ir taip 
pat iš aplinkinių miestelių. 
Žmonės stebėjosi namų gra
žumu. 

Jei kas nenuvyko į bloko 
atidarymą birželio 29 d., turės 
kitą progą tuos n a m u s bei blo
ką pamatyti. Šeštadienį, lie
pos 13 d., nuo 10 vai. r. iki 2 
vai. p. p. vyks šių namų ap
žiūra. Visi kviečiami atvykti 
ir pasižiūrėti, ką Čikagos 
miestas daro Marąuette Parko 
rajone. V M J 

žemės pardavimo klausimu 
nepadės šaliai išsiderėti di
desnės paramos ir lems blo
giausią bei ekonomiškai ža
lingiausią scenarijų Lietuvai 
— pereinamųjų laikotarpių 
taikymą ir finansinei para
mai, ir žemės pardavimui," 
teigė R. Vilpišauskas. 

„Draugo" rėmėjai 

J o n a s S t a n k u s iš Ever-
green Park , IL, atsidėkoda
mas už rudens pokylio laimėji
mų bilietėlius, „Draugui" pa
skyrė 50 dol. Tariame didelį 
ačiū! 

P a u l i u s i r B i r u t ė Gi l ia i , 
gyvenantys Olympia WA, už 
„Draugo" pokylio laimėjimų 
knygelę atsiuntė 50 dol. auką. 
Labai jums dėkojame! 

A l g i m a n t a s Ke le r t a s , gy
venantis Brookfield, IL, pra
tęsdamas prenumeratą, 
„Draugui" dar pridėjo 50 dol. 
Ačiū už paramą! 

P r e l . I g n a s U r b o n a s , iš 
Lemont, IL, atsilygindamas už 
„Draugo" pokylio laimėjimų 
knygelę, paaukojo 40 dol. Ta
riame nuoširdų ačiū! 

L i n a s L ipč ius , gyvenantis 
Tollana, CT, „Draugui" paau
kojo 110 dol. Esame labai dė
kingi už dėmesį lietuviškai 
spaudai! 

N e m i r a Š u m s k i e n ė , gyve
nanti Chicago, IL, atsilyginda
ma už „Draugo" pokylio lai
mėjimų knygelę, mūsų laik
raštį parėmė 40 dol. auka. 
Esame labai dėkingi! 

A l e k s a n d r a s A t u t i s iš 
Pleasant Hill, CA, atsidėkoda
mas už rudens pokylio laimėji
mų knygelę, „Draugui" at
siuntė 65 dol. auką. Tariame 
nuoširdų ačiū! 

M a k s i m i n a s K a r a š k a , gy
venantis Fredericksburg, VA, 
pratęsdamas prenumeratą, 
,J3raugui" atsiuntė 100 dol. 
auką. Esame labai dėkingi! 

Mi lda Pe tkus-Roszk ie -
wicz iš Park Ridge, IL, atsily
gindama už „Draugo" pokylio 
laimėjimų knygelę, paaukojo 
50 dol. Ačiū už paramą! 

Dr . Va inu t i s K. Vaitkevi
č ius , gyvenantis Pleasant 
Ridge, MI, pratęsdamas pre
numeratą, „Draugo" iždą pra
turtino 100 dol. auka. Nuošir
džiausiai dėkojame! 

Įdomi kelionė 

KANALŲ IR UŽTVANKŲ MIESTELYJE 

Čikagf 

35 mylias į pietvakarius nuo 
Čikagos yra įsikūręs ramus, 
bet praeities istorijos faktais 
tur t ingas Lockport miestelis, 
kurį pasieksite, išsukę iš 1-55 
ar 1-80 greitkelio. 

Pas ta ty tas 1836-1848 me
tais, Lockport vienu metu bu
vo vienas svarbiausių centrų, 
pastatytų prie 150 metų senu
mo istorinio Illinpis ir Michi-
gan kanalo (Illinois and Michi-
gan (I&M) Canal), sujungusio 
Michigan ežerą ir Illinois upę 
suformuojant galutinę susisie
kimo atkarpą tarp Atlanto 
vandenyno ir Meksikos įlan
kos. Kanalas buvo reikšmin
gas apgyvendinant Amerikos 
vakarus ir auginant Čikagos 
miestą. 

Šiandien, atvykus į vienos 
dienos ekskursiją po Lockport 
miestelį, mašinas galite pasi
statyti viešoje mašinų stovėji
mo aikštelėje prie 9 ir State 
gatvių, netoli kanalo ir istori
nio Lockport centro. Palei ka
nalą vingiuoja patogus, me
džių pavėsyje paskendęs dvi
rat ininkų ir pėsčiųjų takelis. 

Pirmasis ekskursijos taškas 
gali būti pirmoji atvykėlių ap
sigyvenimo vietovė (Pioneer 
Settlement), ;sikūrusi keletą 
šimtų ja rdų nuo mašinų sto
vėjimo aikštelės. Į čia iš aplin
kinių vietovių suvežti rasti
niai namuką, vieno kambario 
mokyklėlės :>astatas. kalėji
mas, parduotuvė ir traukinio 
išvykimo stotelė. Ir suaugu
sioms, ir vaikams patiks šis 
senoviškas, ;,ilnas paslapčių 
miestelis. 

Antroji turistų sustojimo 
vieta - senovmis Gaylord pas
tatas (Gaylord Building), pa
statytas 1838-aisiais, turistus 
kviečiantis į nuolatinę parodą 
apie kanalo istoriją. Šios 
„Hands on History" parodos 

fotografijos, brėžiniai leis lan
kytojams suprasti, kaip veikia 
užtvankos ir šliuzų sistema. 
Vaikams bus galima pažaisti 
su miniatiūriniais laiveliais ir 
kanalo modeliais. Paroda -
nemokama ir veikia antradie
niais-šeštadieniais nuo 10 
val.r. iki 5 val.p.p. sekmadie
niais - nuo 12 vai. iki 6 val.v. 
Informacija tel. 815-838-4830. 
Išeidami iš Gaylord pastato, 
nepamirškite pasiimti turis
tams skirto lankstinuko, pa
gal kurį galėsite aplankyti vi
sas žymesnes miestelio vietas. 

„I & M Canal Museum", įsi
kūręs už Gaylord pastato 
kampo, buvo pastatytas 1930-
aisiais kaip kanalo priežiūros 
įgaliotinio rezidencija. Eks
kursijos vadovai pasakos apie 
šį Viktorijos laikų statinį, su
kaupusį daug senoviškų prie
taisų, net 17 amžiaus vaikišką 
lopšį. Muziejus veikia kasdien 
nuo 1 val.p.p. iki 4:30 val.p.p. 
Informacija tel. 815-838-5080. 

Po pasakojimo apie miestelį 
ir kanalo statybą reikia pa
tiems savo akimis pamatyti 
kanalo užtvanką, kurios pir
masis pavyzdys yra už vienos 
mylios nuo Gaylord pastato. 
Palei „I&M" kanalą išsidėstę 
15 šliuzų, kurie buvo uždaryti 
1933 metais. Viena panaši 
užtvanka veikia netoli Sani-
tary Ship Canal. Norėdami 
pasiklausyti ekskursijos vado
vo pasakojimo, skambinkite 
tel. 815-588-1100. Pasivaikš
čiojus dviratininkų ir pėsčiųjų 
takeliu, prie kanalo krantų 
galima t rumpam pailsėti ir 
užkąsti. 

Daugiau informacijos apie 
Lockport miestelį sužinosite 
skambindami į Will County 
Histoncal Society tel. 815-
838-5080 arba internete 
www. lockport. org 

pagrįstas privalomojo sveika
tos draudimo fondo problemas 
ir jo skolas. Fondas šiuo metu 
yra slegiamas maždaug 340 
mln. litų nepritekliaus. Šių 
planuotų lėšų per pastaruo
sius keletą metų fondas nega
vo iš valstybės. Sveikatos 
draudimo įstatymo pataisas 
rengęs Seimo Sveikatos rei
kalų komitetas nuogąstauja, 
kad iki šių metų pabaigos ši 
skola gali išaugti iki pusės mi
lijardo litų ir fondas gali bank
rutuoti. Prezidentas taip pat mato 

Napoleono karių palaikus 
siūloma perlaidoti Vilniuje 

Atkelta iš 1 psl. kad tai sa
vivaldybei kainuotų apie 
20,000-25,000 litų. Pagrindinę 
perlaidojimo ir paminklo įren
gimo išlaidų dalį numato pa
dengti Prancūzijos vyriau
sybė. 

Šia kapaviete jau yra susi
domėjusios vienos garsiausių 
pasaulio televizijų — BBC ir 
„Discovery", kurios jau papra
šė Vilniaus merą leisti daly
vauti archeologiniuose ka
sinėjimuose ir parengti išsa
mią filmuotą medžiagą specia
lioms televizijos laidoms. Vil
niaus meras sakė, kad dar 
neapsispręsta dėl tolimesnių 
darbų, bet gali būti, jog 

mus kasinėjimus. 
Beje, Vilniuje yra rasti ir 

rašytiniai šaltiniai, kuriuose 
rusų generolai, 1812 metų žie
mą atvykę į Vilnių, mini čia 
rastus apie 40,000 žuvusių 
Napoleono armijos karių. To
dėl trečiadienį įvykusiame su
sitikime, meras ir ambasado
rius taip pat sutarė, jog bū
simoje Napoleono kareivių 
poilsio vietoje bus laidojami ir 
ateityje randami šios prancū
zų armijos kareivių palaikai. 

Prancūzijos imperatorius Na
poleonas su savo kariuomene 
per Lietuvą žygiavo 1812-1813 
metais, puldamas Rusiją, ir 
vėliau, Rusijos pajėgų su
triuškintas, traukdamasis. „Discovery" parems papildo-

Opozicija žlugdo Seimo pirmininko idėją 
Atkelta iš 1 psl. 
ne mažinti, o pagal valstybės 
finansines galimybes tolygiai 
didinti iš biudžeto teisėsau
gos institucijoms skiriamas 
lėšas, užtikrinti pastovų jų fi
nansavimą. 

Susitarime taip pat siūloma 
„netoleruoti valstybės tarnau
tojų, kurių patikimumas bei 
lojalumas valstybei dėl jų ko
rupcinių ir kriminalinių ryšių 
kelia pagrįstas abejones". 

Nerimsta polemika 
dėl vyriausybės veiklos įvertinimo 

Opozicija savo pareiškime 
priekaištauja valdančiajai so
cialliberalų ir socialdemokra
tų daugumai, jog deklaruoda
ma kovą su korupcija, pasta
roji užkirto kelią sudaryti par
lamentinę tyrimo komisiją 
Seimo lėšų panaudojimui pa
tikrinti. Opozicijos atstovai 
pareiškė ketinantys patys pa
rengti Nacionalinį kovos su 
korupcija aktą. (BNS) 

Atkelta iš 1 psl. 
Anot E. Gentvilo, vyriausybė 

vietoje mokesčių naštos leng
vinimo „skuba didinti įvairius 
mokesčius arba įvedinėja nau
jus ne t ik stambiam ar vi
dutiniam, bet ir smulkiajam 
verslui". „Liberalų manymu, 
dabartinė kairiųjų vyriausy
bės mokesčių ir tariama rū
pinimosi dirbančiųjų politika 
yra žalinga ne tik verslui, bet 
ir visos Lietuvos gyventojams, 
nes verslo sąlygų pablogėji
mas pirmiausiai atsilieps pa
prastiems žmonėms", teigia
ma pareiškime. 

Diskusija dėl metus dirban

čios A Brazausko kabineto 
darbo įvertinimo užvirė po an
tradienį LLRI žinovų pažertos 
kritikos dėl nevykdomų struk
tūrinių reformų, mokesčių re
formos, modernizacijos, būti
nos Lietuvai stojant į Europos 
Sąjungą, vengimo, tęstinumo 
nebuvimo ir neskaidrumo. 

Reaguodamas į kritiką, tre
čiadienį A Brazauskas žurna
listams sakė, kad instituto 
išvados „yra aiškiai tendencin
gos", o vertinimas — politinis 
ir „naivuoliškas". „Šitas insti
tutas yra politizuotas. Jis yra 
liberalų įstaiga", sakė A. Bra
zauskas. 

Vilniuj* tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica 2002" Šoko tradicinių 
Zuni Jokių atlikėjai — Pueblo indėnai iš JAV. Odinuno Žilinsko iEiui nuotr 


