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Paryž iu je į s t e ig t a s 
l ie tuvių Š a c h m a t ų 
k lubas ; „ L i t u a n i c a " 
kol k a s p i r m a u j a . 

2psl. 

Dar p e r a n k s t i k u r t i 
h imną unijai ; 
d r a s t i š k a ž e m d i r b i ų 
akcija; a r p a s a u l i o 
ūk iu i g res ia defliacija. 

3 psl. 

„Bičiulystė" . 
4 psl. 

„Draugo l i e t u v i u k a m s " 
5 psl. 

„Vaikų vi l t i s" 
da rbuo ja s i ab ie jose 
At lan to p u s ė s e . 

6 psl. 

J o n i n i ų p r o g a Cook 
a p s k r i t i e s t a r y b a 
paske lbė s e k m a d i e n į 
Lie tuvių d i ena ; k a i p 
kovojama su uoda i s ; 
p r amogos d i d e l i e m s ir 
maž iems . 

8 psl. 

Sportas 
* S t r a s b ū r e (P rancūz i j a ) 

v y k o E u r o p o s k u l t ū r i z m o 
čempionatas, kuriame varžėsi 
WPF sportininkai. Sėkmingai 
šiose varžybose pasirodė nese
niai Lietuvos čempionu tapęs 
klaipėdietis Haroldas Damb
rauskas. Jis svorio iki 85 kg ka
tegorijoje užėmė III vietą ir iš
kovojo Senojo žemyno bronzos 
medalį. 

* L i e tuvos t a u t i n i o olim
p in io k o m i t e t o f LTOK) Vyk
domasis komitetas ketvirtadie
nį nutarė paskirti 1992 metų 
Barcelonos olimpiniam čempio
nui Romui Ubartui LTOK pir
mojo laipsnio pašalpą. Tačiau ši 
pašalpa bus mokama tik R. 
Ubartui nuolat gyvenant Lie
tuvoje. Ši išlyga padaryta todėl, 
kad olimpinis čempionas turi 
planų išvykti padirbėti į JAV. 
Be to, R. Ubartui pasiūlyta pa
dirbėti Lietuvos olimpiniame 
sporto centre metodininku. 

Naujausios 
žinios 

* L i e tuvos a t s t o v a i pir
mą k a r t ą d a l y v a v o NATO 
narių susitikime sąjungos va
davietėje. 

* Se imo i r JAV Lie tuvių 
B e n d r u o m e n ė s komis i j a ap
tars SSRS okupacijos žalos at
lyginimą. 

* 1,000 ž m o n i ų prašės i 
pabėgė l io s t a t u s o Lietuvoje . 
liko apie trečdalį. 

* S iū loma s u p a p r a s t i n t i 
s u s i k o m p r o m i t a v u s i ų valdi
n inkų atleidimą iš darbo. 

* P o s t r a i p s n i o d ienraš 
tyje p r e z i d e n t a s sus idomėjo 
greitosios pagalbos ūkiu 

* D a u g i a u s i a sk lypu įsi
giję v a l d i n i n k a i p a t e k s į pro
kurorų akiratį. 

* L ie tuva r u o š i a s i prisi
j u n g t i p r i e Pasaulio turizmo 
organizacijos. 

' Š i a u l i u o s e b y r a val
dančioj i d a u g u m a , nepavyks
ta perrinkti mero 

Rūkal ių L ie tuvo je ma
žėja, be t d a u g ė j a sergančiųjų 
alkoholinėmis psichozėmis 

Grupės lėktuvų skrydžiu 
aplink Lietuvą ketvirtadienį 
prasidėjo renginiai, skirti le
gendinių lakūnų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno skrydžio 
per Atlantą 70-osioms meti
nėms paminėti. 

Visų lėktuvų įgulos daly
vaus susitikimuose su visuome
ne. Skrydžiai baigsis rugpjūčio 
29-31 dienomis tarptautinėmis 
akrobatinio skraidymo varžy
bomis S. Dariaus ir S. Girėno 
taurei laimėti Kauno S. Da
riaus ir S. Girėno oro uoste. 

Liepos 20-ąją, lakūnų žū
ties dieną, bus aukojamos Sv. 
Mišios S. Dariaus ir S. Girėno 
žūties vietoje Pščelniko kaime. 
Mislibože (Lenkija). 

Mišias aukos Lietuvos ka
riuomenės vyriausiasis kape
lionas pulkininkas leitenantas 
Juozas Gražulis ir Kauno įgu
los kapelionas kapitonas To
mas Karklys. Po mišių vyksian
čiame minėjime prasidės tra
dicinis bėgimas Mislibožas (Sol-
dinas)-Kaųnas. D* 

Lakūnių S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžiui per Atlantą — 70 metų 

Lietuva į NATO turi įnešti 
ir intelektinį įnašą 

r j.; " ^ J O ^ -^ m ^Z^įB 

Skrieja aviakonstruktoriaus V. Kensgailos atkurtas S. Dariaus ir S. Girėno lėktuvas „Lituanica". 
Gintaro Lukoševičiaus (ELTA) nuotr. 

Viln ius , birželio 19 d. 
(BNS) — I NATO stojanti Lie
tuva prie sąjungos sustiprinimo 
turi prisidėti ne tik kariais, bet 
ir intelektu, teigia Lietuvos 
mokslininkai. 

„Siunčiame savo kar ius į 
Afganistaną ir Iraką, tačiau ša
lies valdžia turi suprasti, kad į 
NATO turime įnešti ir intelekti
nį indėlį", ketvirtadienį sureng
toje spaudos konferencijoje sakė 
Vilniaus universiteto Medžiago-
tyros ir taikomųjų mokslų insti
tuto direktorius Artūras Žu
kauskas. 

Kaip vieną galimą įnašą jis 
paminėjo Lietuvos mokslininkų 
plėtojamas ultravioletinės opto-
elektronikos bei kietakūnio ap
švietimo technologijas. 

JAV Gynybos departamento 
Pažangių gynybinių tiriamųjų 
projektų agentūros (DARPĄ) 
atstovas, pulkininkas leitenan

tas John Car rano sake, kad mi
nėtose sr i tyse Lietuvos moksli
ninkai yra pasiekę didelių lai
mėjimų. „Lietuvos mokslinin
kai pirmauja ultravioletinės op-
toelektronikos srityje Pasauly
je jie y ra pionieriai ir kietakū
nio apšviet imo sferoje, kuri gali 
a r t imiaus ius 5 ar 10 metų vy
rau t i gynybos rinkoje", teigė J. 
Carrano. 

Minėta optoelektronikos ša
ka pas taruoju metu pasaulyje 
vystosi rekordiškai greitai — 60 
proc. per metus ir toks augimas 
matomas pastaruosius septyne
rius metus iš eilės. Ypatingai 
svarbi sukur tų prietaisų pritai
kymo sri t is — kova su teroriz
mu. 

„Kovojant prieš terorizmą 
iškilo uždavinys sukurti techno
logiją, kur i greitai galėtų aptik
ti biologinį pavojų. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Lenkijos lituanistinės mokyklos 
gavo valdžios finansavimą 

V a r š u v a , birželio 19 d. 
'BNS) — Visos lietuviškos mo
kyklos Lenkijoje, kurioms grėsė 
uždarymas dėl pinigų stygiaus, 
užsitikrino reikiamą finansavi
mą ir toliau veiks kitais mokslo 
metais. 

Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirmininke Irena Gaspe-
ravičiūtė pranešė apie tai po to, 
kai Lenkijos Valstybinio švieti
mo ir sporto ministerija lietu
viškų mokyklų išlaikymui ki
tais mokslo metais skyrė 
880.000 zlotų. Šių pinigų. 
drauge su Punsko valsčiaus sa-

vivaldybės parama, turėtų pa
kakti moksleivių lietuvių kalba 
mokymui. 

Iš viso Seinų ir Punsko vals
čiuose, kur gyvena daug lietu
vių, veikia 8 mokyklos su lietu
viškomis klasėmis. Penkioms iš 
jų šių mokslo metų viduryje grė
sė uždarymas, kadangi valsčius 
nebuvo pajėgus nei jų išlaikyti, 
nei mokėti atlyginimus mokyto
jams. 

Lenkijos lietuvių bendruo
menės sumanymu tuomet mo
kyklos protesto ženklan buvo iš
kėlusios N u k e l t a į 7 psl . 

E s t i j o j e u ž j ū r o s 
t e r š i m ą n u b a u s t a s 

L i e t u v o s l a i v a s 
T a l i n a s , birželio 19 d. 

I BNS I — Estijos aplinkosaugos 
inspekcija už jūros teršimą sky
rė 6.000 kronų (1,324 litų) bau
dą Lietuvoje registruoto laivo 
..Adonis" kapitonui. 

Bauda šiam laivui skirta 
nustačius, jog naftos produk
tais užteršti jo balastiniai van
denys pateko į Talino uosto ak
vatoriją. 

Šis laivas taip pat turės su
mokėti 7.780 kronų (1,717 litų) 
kompensaciją už gamtai pada-
rvtą žalą. 

A. Sabonis ir Ž. Ilgauskas nepažadėjo žaisti 
Lietuvos rinktinėje 

Arvydas Sabonis 
Vi ln ius , birželio 19 d. 

(BNS) — Žinomi krepšininkai 
Arvydas Sabonis ir Žydrūnas 
Ilgauskas premjerui Algirdui 

Brazauskui nepažadėjo žaisti 
Lietuvos rinktinėje 2003 metų 
Europos krepšinio čempionate. 

Trečiadienį A. Brazauskas 
laiškais kreipėsi į šiuos krepši
ninkus, kviesdamas žaisti mi
nėtame čempionate. 

„Lietuvos krepšinio nacio
nalinė rinktinė, rengdamasi da
lyvauti Europos čempionate, 
laukia Arvydo Sabonio ir Žyd
rūno Ilgausko paramos. Šie
met, švenčiant Karaliaus Min
daugo 750 metu jubiliejų, lai
kas Europai priminti prieška
rio, 1937 ir 1939 metų Lietuvos 
krepšininkų laimėjimus. Tiki
me Jūsų geranoriška valia ir 
siekiu padėti Lietuvos krepši
niui ir pradžiuginti tūkstančius 

tautiečių", rašoma premjero 
laiške. 

38 metų 220 cm ūgio Ar
vydas Sabonis, atsakydamas į 
šį vyriausybės vadovo kvietimą, 
pakartojo savo nuostatą, 

N u k e l t a į 7 psl . 

Rusijos šnipinėjimu įtartas asmuo bandė 
įsilaužti į Vilniaus banko informacines sistemas 

V i l n i u s , birželio 19 d. 
(BNS) — Vilniaus policija tre
čiadienį sulaikė prieš trejetą 
metų Rusijos šnipinėjimu ap
kaltintą Pavel Iljin, kaltindama 
jį ketinimu įsilaužti į didžiausio 
Lietuvos komercinio Vilniaus 
banko informacines sistemas. 

Keliose nemokamose inter-
neto svetainėse P. Iljin siūlė už 
35,000 litų atskleisti keturių 
įmonių prisijungimo prie Vil
niaus banko informacinių siste
mų duomenis, o už 45,000 litų 

— 10 įmonių duomenis, teigia
ma ryšių su visuomene bendro
vės „Viešųjų ryšių partneriai" 
ketvirtadienį išplatintame pra
nešime spaudai. 

Prieš savaite Vilniaus ban
ką pasiekė interneto vartotojo 
laiškas, kuriame buvo žadama 
išmokyti, kaip įsilaužti į banko 
informacines sistemas bei iš to 
pasipelnyti. 

„Mes manome, kad P. Ilji-
nas blefavo ir, neturėdamas jo
kios informacijos, bandė už

sidirbti", sakė Vilniaus banko 
E l e k t r o n i n e s bankininkystės 
depar tamento direktorius Gedi
minas Valančius. 

Jo teigimu, banko informa
cinės sistemos yra saugios, o ga
limybės į j a s įsilaužti — nėra. 

P Iljin interneto svetainėje 
ta ip pa t buvo minima, kad jis 
galįs įsilaužti ir į Vidaus reikalų 
minis ter i jos (VRM) duomenų 
bazes bei interneto svetainę 
„one.lt". 

N u k e l t a į 7 ps l . 

D o k u m e n t u s dė l 
n u o s a v y b ė s a t k ū r i m o 

g a l i m a pate ik t i ik i 
m e t ų ga lo 

Vi ln iu s , birželio 17 d. 
(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
iki metų pabaigos pratęsė ter
miną, per kurį asmenys, jau pa
davę prašymus atkurti nuosa
vybės teises į nekilnojamąjį 
turtą, galės pristatyti būtinus 
nuosavybės teises bei giminys
tės ryšį su savininku patvirti
nančius dokumentus, išskyrus 
pilietybę patvirtinančią pažy
mą. 

Tai numatančią Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą atkūrimo įs
tatymo pataisą pasiūlė liberal-
demokratų frakcijai priklau
sant is par lamentaras Valde
maras Tomaševskis. 

N u k e l t a į 7 psl . 

Pasirašytas susitarimas dėl 
52 mln. eurų PHARE paramos 

Europos Sąjungos (ES) PHARE programa šiemet išmokės Lietuvai pasku
tinius 52 mln. eurų (180 mln. litų) finansinės paramos Ketvirtadienį Lie
tuvos finansų ministrė Dalia Grybauskaitė bei Europos Komisijos (EK) 
delegacijos Lietuvoje vadovas Michael Graham Vilniuje pasirašė finansinį 
susitarimą dėl šios paramos suteikimo. 2004 m. gegužę tapusi ES nare di
desnę finansines paramos dalį Lietuva gaus iš ES struktūrinių fondų. Fi
nansų ministerijos skaičiavimais. 2004-2006 metais Lietuva iš ES struk
tūrinių bei Sanglaudos fondų galės gauti 1.4 mlrd eurų (4.8 mlrd litą 
Visa ES parama turėtų siekti apie 3 mlrd. eurų (10.36 mlrd. litų). 1999-
2002 m. Lietuvai pagal ES valstybines programas skirta 222 mln eurų 
'766.5 mln. l i tų; P H A R E lėšų . Sauliaus Venckaus • Eita nuotr 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP. tnterfax. (TAR-TASS. BNS 

Jtniu agento^ Dranešima'S': 

EUROPA 

Briusel is . Belgija ketvirta
dienį panešė apie JAV prezi
dentui George W. Bush ir Bri
tanijos premjerui Tony Blair 
pateiktus ieškinius del karo nu
sikaltimų. Bylos perduotos kal
tinamųjų valstybėms, todėl ti
kimybė, kad jos bus nagrinėja
mos teisme, yra nedidelė. Dau
gelis valstybių, ypač JAV, kriti
kuoja Belgiją del galiojančių įs
tatymų, pagal kuriuos vieti
niuose teismuose gali būti tei
siami sunkiais karo nusikalti
mais ir žmogaus teisių pažeidi
mais įtariami užsieniečiai, ne
priklausomai nuo to, ku r jie bu
vo įvykdyti. 

He ls ink is . Suomijos pir
moji moteris premjerė Anneli 
Jaatteenmaki tretiadienj turėjo 
atsistatydinti vos po dviejų mė
nesių darbo, nes buvo įtarta, 
jog ji pasinaudojo nutekėjusia 

slapta informacija apie Iraką, 
kuri padėjo jai kovo mėnesį lai
mėti parlamento rinkimus. 

R o m a . Italijos sostinėje, 
prie Prancūzijos ambasados, 
ketvirtadienį bandė susideginti 
du iraniečiai, kurie tokiu būdu 
protestavo prieš pagrindines 
Irano opozicinės grupuotės — 
Liaudies mujahid'ų (kovotojų) 
organizacijos — narių suėmi
mus, tačiau iš karto įsikišo ug
niagesiai. Incidentas įvyko per 
maždaug 50 Irano išeiviu de
monstraciją prie Prancūzijos 
ambasados. Protestuotojai rei
kalavo paleisti daugiau kaip 
150 šios radikalios grupuotes 
narių, kuriuos suemc Prancū
zijos teisėsauga. 

JAV 
V a š i n g t o n a s Dviejų JAV 

naikintuvų lakūnai, kurie Af
ganistane per klaidą bombar
davo ir nukovė keturis Kanados 

kar ius , išvengė karo teismo. 
tačiau jiems bus paskirtos ad
ministracines nuobaudos, ket
virtadieni pranešė JAV gyny
bos pareigūnas. 

V a š i n g t o n a s . Prezidentas 
George W Bush JAV centrinės 
vadovybės vadovu paskyrė ara
bų kalbą mokantį generolą lei
tenantą John Abizaid. kuris 
šiame poste pakeis pasitrau
kiantį generolą Tommy Franks. 
trečiadienį pranešė Pentago
nas. Pakeitęs žmogų, kuris pla
navo ir vadovavo įsiveržimams 
į Iraką bei Afganistaną. J. Abi
zaid tapo JAV karinių operacijų 
Artimuosiuose Rytuose ir Cent
rinėje Azijoje. įskaitant Persi
jos įlankos regioną ir Afganis
taną, vadu. 

V a š i n g t o n a s . Iš JAV es
kadrinio minininko trečiadieni 
paleista valdoma gaudomoji 
raketa nepataikė i savo taikinį 
— virš Ramiojo vandenyno 
skriejusią tariamą priešo kovi
nę galvute, praneši' Pentagono 
pneš rake t ines gynybos agen
tūros a ts tovas spaudai Riek 
Lehner Ši pirmoji nesėkme iš 

keturių bandymų, naudojantis 
juroje dislokuota gynybos sis
tema ,.Aegis" numušti skren
dančią artimojo nuotolio raketą, 
buvo smūgis didžiausiai Penta
gono ginklų programai. Penki 
iš aštuonių panašios sausumoje 
dislokuotos sistemos bandymų 
buvo sėkmingi. 

IRAKAS 
Bagdado pietinėje dalyje 

ketvirtadienį, į JAV karo me
dikų greitosios pagalbos auto
mobilį pataikius reaktyvinei 
granatai, žuvo vienas karo me
dikas, dar du kariai buvo su
žeisti, pranešė JAV kariuome
nes atstove spaudai. 

B a g d a d a s . Televizija „Al 
Jazeera" pranešė, kad ketvirta
dienį per ginkluotą išpuolį Ira
ke žuvo trys JAV kareiviai ir 
parodė degančio karinio šar
vuočio vaizdus. Pasak televi
zijos. JAV kariai iš karto nune
šė žuvusiųjų kūnus 

nį atmetė Palestinos savivaldos 
premjero Mahmud Abbas kvie
timą nutraukti išpuolius prieš 
Izraelį, sakė šios radikalios 
grupuotės aukšto rango parei
gūnas Jamal Majdalawi. 

J e r u z a l ė . Izraelio kariuo
menė ketvirtadienį pradėjo nai
kinti Vakarų Krante esančią 
Micpe Jiccharo žydų gyvenvie
tę, kuri yra pirmoji pagal JAV 
remiamą taikos planą naikina
ma bendruomene. Operacija 
pradėta prieš pat numatytą 
JAV valstybės sekretor iaus 
Colin Powell vizitą Artimuo
siuose Rytuose, kurio metu bus 
stengiamasi išgelbėti JAV re
miamą ir birželio 4 d. per Aka-
bos viršūnių susitikimą priimtą 
taikos ..kelio gairių" planą. 

katos sistemos darbuotojų pas
tangas . Smarkiai ėmusia plisti 
liga per šimtą dienų užsikrėtė 
8,465 žmonės, 32 valstybėse ir 
regionuose nuo jos mirė 801 li
gonis, bet dabar jau artėja me
tas , kai epidemija bus pažabo
ta. Nuo kovo 12 dienos, kai bu
vo nus ta ty t i 55 SARS atvejai, 
daugiausiai užregistruoti Hong 
Kongo, Hanojaus ir Singapūro 
ligoninėse, per mėnesį epidemi
ja t a ry tum sprogo 20 pasaulio 
valstybių buvo išaiškinti 3,000 
SARS atvejų, mirė daugiau 
kaip 100 žmonių 

RUSIJA 

KINIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 
Gaza. Palestinos išlaisvini

mo liaudies frontas ketvirtadie-

Beij ing. Pasaulio sveika
tos organizacija (PSO) ketvirta
dienį paminėjo 100-tąją dieną 
nuo to laiko, kai pasaulis buvo 
pirmąkart įspėtas apie sunkaus 
kvėpavimo takų sindromo 
SARS epidemiją, ir gyrė ..nepa
prastas" vyriausybių bei svei-

C h a n k a l a . Rusijos gmk 
luotųjų pajėgų aviacija Čečė
nijoje surengė masines atakas, 
raketomis ir bombomis apmėty
dama čečėnų kovotojų susitel
kimo vietas Rusų aviacijos ant
skrydžiuose dalyvavo apie 20 
fronto bombonešių ..Su24" ir 
smogiamųjų lėktuvų ,,Su25" 
Raketomis ir bombomis buvo 
atakuoti miškingi kalnų rajo
nai, kuriuose buvo iki 500 čečė
nų kovotojų 

' : »•, 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
IŠKOVOJO TAŠKĄ 

Nepaisant, kad birželio 15 d. 
„Lituanicos" futbolo vienuo-
likė sukovojo lygiomis — 1-1 
su lenkų klubo „Lightning" 
(arba kaip lenkai ją vadina 
„Blyskavika") komanda, lietu
viai išsaugojo vadovų pozicijas 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizijos lentelėje. Čia jiems 
padėjo „Schwaben" futbolinin
kai, kurie 3-2 rezultatu įveikė 
mūsiškiams ant kulnų lipu-
sius „Eagles" atstovus. 

Sekmadienio rungtynes 
aikštėje prie PL centro Le-
monte stebėjusieji apie 300 
sirgalių matė permainingas ir 
gana įdomias rungtynes. Jos 
bent pirmąjį kėlinį nieko gero 
mūsiškiams nežadėjo. Nors re
zultatas iki pertraukos išliko 
lygus — be įvarčių, tačiau 
lenkų klubo tamsios spalvos 
atstovai, demonstravę greitą ir 
veržlų futbolą, daugiausia žai
dė lietuvių aikštės pusėje. At
rodė, kad šie lenkų samdomi 
žaidėjai iš Meksikos ir Pietų 
Amerikos lengvai į namus 
išsiveš tris taškus. 

Tačiau taip neįvyko, nes 
antrojo kėlinio antroje mi
nutėje Mindaugo Palaimos 
prasiveržimas baigėsi tiksliu 
šūviu ir mūsiškiai vedė 1-0. 
Nepaisant, kad ir vėliau var
žovai stengėsi, ir turėjo aikš
tės persvarą, jiems nepavyko 
nuginkluoti Virgį Žuromską, 
kuris vartus saugojo šalta
kraujiškai. 

Bet tada lenkų klubui į pa
galbą atėjo teisėjas, kuris į lie
tuvių vartus paskyrė abejoti
nos vertės baudinį, kuomet 
tolokai nuo vartų (maždaug 15 
m atstume) kamuolys netyčia 
pataikė į mūsiškių gyniko Al
gio Zuperkos ranką. Tuomet 
teisėjas, kurio sprendimai 
dažnai būdavo žymiai palan
kesni „Lightning" klubo fut
bolininkams, tuoj pat parodė 
11 metrų baudinį. Šią progą 

varžovai be didesnio vargo 
išnaudojo ir pasekmę išly-
ginio 1-1. Aikštę už susistum-
dymą turėjo apleisti Rimas 
Jakubauskas ir Audrius Zin
kevičius (dvi geltonos kor
telės). 

Nepaisant, kad JLituanicos" 
komanda, kurį laiką žaidė de
vyniese, nes mūsiškiams buvo 
parodytos dvi raudonos kor
telės, o varžovams — viena, 
iki baigminio rungtynių švil
puko paseka išliko nepasikei
tusi. Reikia pasakyti, jog ant
rame kėlinyje lietuviai turėjo 
porą neblogą progų įvarčiams 
pasiekti, bet, deja, jos liko 
neišnaudotos. 

Objektyviai vertinant, lenkų 
klubo samdiniai buvo verti 
lygiųjų arba net ir pergalės, 
nes jų pavieniai sugebėjimai 
bei ryžtas viršijo mūsiškius. 
Kai kuriems lietuvių koman
dos vyrams reikia vis įsisą
moninti, jog teisėjas, nepai
sant, kaip šališkai jis tei
sėjautų, aikštėje yra padėties 
viešpats ir beprasmiška kves
tionuoti jo sprendimus. Tokiu 
būdu buvo užsidirbta geltonų 
kortelių, o, be to, dar labiau 
sukeltas jo nusistatymas mū
siškių atžvilgiu. 

Kitose sekmadienio „major" 
divizijos rungtynėse „Sockers" 
pratęsė savo pergalių seriją, 
įveikiant „Green-White" 3-0. 
Taip pat be pergalės pavasario 
rate dar vis lieka „United 
Serbs" vienuolikė, kurią 2-0 
įveikė „Vikings". Tris taškus 
iš „Maroons" komandos pa
veržė rudens rate be pergalės 
likę „Kickers" futbolininkai, 
šventę 3—2 laimėjimą. 

Birželio 22 d. „Lituanica" 
išvykoje rungtyniaus su 
„United Serbs", „Sockers" su 

„Vikings", „Kickers" susikibs 
su „Schwaben", o „Eagles" su 
„Maroons". 

E . Š . 

„LITUANICA" DAR VIS PIRMOJE 
VIETOJE 

Po birželio 15 dienos rungty-
, nių „Lituanica" futbolo vienuo
likė šiek tiek sustiprino savo 
padėtį pirmenybinėje len
telėje. Dabar ji iš 15 rungty
nių turi 31 tašką ir 34-18 
įvarčių santykį (+16). „Eagles" 
atsiliko dviem taškais, turė
dami 29 taškus ir 27-22 įvar
čių santykį (+15). Trečioje vie
toje eina JLightning" — 27 
taškai ir 34-18 įvarčių santy
kis (+16). Toliau kitos koman
dos rikiuojasi tokia tvarka: 
„Maroons" ir „Schwaben" — 
po 21 tašką, „Sockers" ir 
„Vikings" — po 19, „Green-
White" — 15, „United Serbs" 
— 13, „Kickers" — 9 taškai. 

Jeigu dauguma komandų 
yra sužaidusios po 15 rungty
nių, tai nuo jų labai atsilikusi 
yra „Sockers", kuri kovojo tik 
12 kartų. Ir jeigu ji per liku
sius 6 susitikimus neprarastų 
nė vieno taško (kas praktiškai 
sunkiai įmanoma), ji pajėgtų 
sukaupti 37 taškus ir laimėti 
čempionatą, žinoma, jeigu į 
čempionų titulą pretenduo
jančios pirmosios trys koman
dos daugumą taškų pra
laimėtų. 

Beje JLituanicos" vyrams 
dar yra likusios- trejos rung
tynės, kurių artimiausios bus 
birželio 22 dieną. Jomis turėtų 

baigtis šios pirmenybės, jeigu 
nebūtų dviejų atidėtų: prieš 
„Kickers" ir „Schwaben". Jeigu 
birželio 22 d. įvykstančios 
rungtynės prieš serbus (jų 
aikštėje, tolimoje šiaurėje) ne
turėtų būti labai sunkios, nes 
serbai šį sezoną visas rung
tynes yra prapylę), tai toli
mesnės dvejos — būtų gerokai 
sudėtingesnės. 

Tačiau JLituanicos" vyrams 
tapti čempionais galimybių 
yra gana daug. Bet čia reikės 
nemažų žaidėjų ir vadovybės 
pastangų. Dauguma komandų 
pirmenybių pabaigoje „susi-
žvejoja" pajėgių žaidėjų iš 
įvairių komandų, jiems mo
kėdami nemažus pinigus. Lie
tuviai iki šiolei to nepraktika
vo, bet jeigu tai imtų — ir pa
bandytų. Jeigu jau ne už 
žaidimą mokėti, tai bent už 
kiekvieną įmuštą įvartį, nes 
tai kai kurios komandos prak
tikuoja visą laiką. 

Liūdna, kad JLituanicos" 
klubas nebeturi pastovių rė
mėjų. Pavyzdžiui, lenkų 
JLightning" yra išlaikomas 
JPolish National Alliance" or
ganizacijos, kuri duoda tiek 
pinigų, kiek klubo vadovybė 
paprašo. Mūsiškiai apie tokias 
galimybes gali tik pasvajoti. 

Birželio 13 d. Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas švente savo 15 metų sukaktį. Ta proga iškilmėse apsilankė 
ir Lietuvos premjeras A. Brazauskas (viduryje). A lg i rdo S a b a l i a u s k o (Elta) nuotr. 

ŠACHMATŲ KLUBO ATIDARYMAS 
PARYŽIUJE 

Žmonių bendrumo branda 
pasireiškia, kai, gerai išsi
kalbėję, jie nori patylėti. Kaip 
kažkas išmintingai yra pasa
kęs: apie ką gali žmonės 
kalbėtis, jeigu jie neturi apie 
ką patylėti? Matyt, Paryžiaus 
lietuvių Šachmatų klubo su
manymą ir sąlygojo bendruo
menės narių poreikis bran
džiai lietuviškai patylėti — 
prie šachmatų lentos. 

Kažkada po nepriklauso
mybės atgavimo į Paryžių at
keliavusi studentija jau su
brendo. Tuo tarpu ir naujomis 
bangomis iš Lietuvos atvyks
tanti studentija — jau nebe 
potencialūs emigrantai, bet 
sąmoningi piliečiai, besidi
džiuojantys savo lietuviško
mis šaknimis. Kita vertus, ir 
'senieji' naujieji emigrantai 
sulig Lietuvos integracijos į 
Europos Sąjungą spartėjimu 
bei stebėtinu Lietuvos ekono
mikos augimu, ar tiesiog vis 
labiau sieloje beprasimušan-
čio tėvynės ilgesio graužiami, 
buriasi į aktyvėjančią Lietu
vių Bendruomenę Paryžiuje. 

Taigi ir bendruomenės 
Šachmatų klubo įsteigimas 
yra ne kas kita, o augančios 
bendrystės poreikio jau ir in
telektualiniu lygiu išraiška. 
Beje, klubo idėja nėra nauja. 
Nuotraukoje įspaustą ją 
mums per permainingus laik
mečius pranešė Paryžiuje 
kažkada šachmatais žaidęs 
Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis. 

Taigi balandžio 12 d. 
Paryžiuje įvyko iš tiesų neeili
nis įvykis — gimė Šachmatų 
klubas. 

Klubo įsikūrimo vieta tapo 
puikiai įrengtos Havana Tour 
patalpos, kurias pasiūlė, 
Šachmatų klubo steigimo 
mintį entuziastingai parė
męs šios firmos komercijos di
rektorius bei dabartinis Lietu
vių Bendruomenės pirminin
kas Perkūnas Liutkus. 

Gaila, kad mūsų stambiosios 
ir turtingos organizacijos ne
supranta reikšmės, jog sporto 
laimėjimų dėka, lietuvių var
dą galima labiau išgarsinti 
negu kitomis priemonėmis. O 
jeigu kas nors imtų ir susi
prastų... 

Bet, kaip ten bebūtų, JLitua
nicos" futbolininkai savo veik
lą tęsia jau 52 metus. Per tą 
laikotarpį jau daug tautiniais 
pagrindais sudarytų klubų 
užsidarė. Kitų - gi komandos 
prisipildė kitų tautybių žmo
nėmis, o JLituanica" dar tebe-
siverčia (su mažomis išim
timis) vien tik su lietuviais 
žaidėjais. O tai jau daug pasa
ko apie klubo vadovų ir 
žaidėjų užsispyrimą... na, n 
pasiaukojimą. 

E. Š. 

Du akmeninio skliauto rū
sio — taip primenančio Vil
niaus požemius — kambariai 
puikiai atitiko klubo idėjos su
manytojų lūkesčius. Viename 
kambaryje prie ilgo stalo buvo 
tuoj išrikiuota šešių lentų ba
terija — tiek buvo porų. Ki
tame — sirgalių, kuriuos nuo
lat papildė iš turnyro iškritę 
žaidėjai, poklubis. Taigi, buvo 
išlaikytos pusės: šnekanti ir ty
linti. 

Klubą atidarė, beje, idėjos 
tėvas Mažvydas Michalaus-
kas. Su jo iškilmingais žo
džiais nukrito uždanga ir nu
švito, Ingos Vaitulionytės su
kurta, klubo emblema. Ilgų 
kalbų nebuvo. Ištraukus bur
tus, didmeistriai susėdo prie 
stalų. Tuoj ' įsiviešpatavusią 
kovingą tylą pertraukdavo 
tik asistentės skelbiama vie
nam ėjimui skirta: „minutė!" 

Po trečios valandos prie 
dailios šachmatų lentos sėdo 
finalininkai Darius Paulaus
kas ir Arnoldas Pranckevi-
čius, informatikas ir būsimas 
politikas. Matyt, Dariaus len
tos grožis neužliūliavo Arnol
do budrumo ir jis, atlaikęs 
Dariaus įnirtingą debiutą, nu
skynė pirmą laurų vainiką. 

Bronzą gavo, šiaip tik prie 
muzikoj laureatų aukso pri
pratęs, deja, Paryžių į New 
York iškeičiantis, jaunas pia
nistas ir kompozitorius Edvi
nas Minkštimas. 

Nebūsiu per daug pasakęs, 
kad Edvino tylus rymojimas 
prie šachmatų lentos mums 
priminė Čiurlionį... 

Ne tiek svarbu laimėjimai 
ar pralaimėjimai! Svarbu, kad 
tiesiog galime pabūti kartu. 

Šachmatų klubo susitikimai 
rengiami kas mėnesį. 

Mindaugas Kubilius 

ANTROJI EUROPOJE 
19-metė šachmatų žaidėja iš 

Šiaulių miesto, dabar su vyru 
gyvenanti Rygoje — Viktorija 
Čmilytė Turkijoje įvykusiose 
Europos moterų šachmatų 
pirmenybėse iškovojo sidabro 
medalį. Birželio 21 d. pasibai
gusiose varžybose lietuvaitė 
liko antroje vietoje su 8 su 
puse taško iš 11 galimų, lietu
vaitė surinko vienodai taškų, 
kaip ir 40-metė švedė Pia Cra-
mins. Tada jos turėjo sužaisti 
papildomą mačą, kurį laimėjo 
švedė 05.-1.5. Iš viso čia run
gėsi 115 žaidėjų iš 33 valsty
bių. 

Pirmenybėse žaidė ir kita 
lietuvaitė — Dagnė Čukšytė, 
kuri, surinkusi 5 su puse 
taško, liko 61-oje vietoje. 

Reikia pažymėti, jog Viktori
ja jau nuo pat jaunų dienų 
garsėjo šachmatų pasaulyje. 
Dar nesulaukusi 12 metų, 
1996-siais Paryžiuje laimėjo 
pasaulio jaunučių greitųjų 
šachmatų pirmenybes. 

„Prancūzijos Lietuvių žinios", 
m. geguže, nr 7 
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- BAIGIASI NBA 
KREPŠINIO FINALO 

SERIJA 

Ilgai užsitęsęs NBA profe
sionalų lygos žaidimų marato
nas, pagaliau, artėja prie galo. 
Sekmadienį įvyko* baigminės 
serijos tarp San Antonio 
„Spurs" ir New Jersey „Nets" 
penketukų trečiasis susitiki
mas pastarųjų aikštelėje. Iki 
šiolei abi komandos buvo pa
siekusios po ~vieną pergalę. 
Sekmadienio susitikimas bai
gėsi favoritų — „Spurs" per
gale 84-79. 

Ketvirtosios rungtynės buvo 
žaidžiamos trečiadienį, o 
penktosios penktadienio va
kare „Nets" stadįjone. Jeigu 
prireiktų, sekmadienį botų 
rungtyniaujama San \ntorr." 
mieste. 

Gegužės 31 d. Vilniuje „lenktyniavo" kūdikiai. Tai jau ketvirtos kasmetinės „ropojimo lenktynes", kurias suor
ganizavo radijo stotis „M-l Plius". Jos vyko ,,Maxima" prekybos centre. Laimėtojai buvo apdovanoti. 
A. S a b a l i a u s k y (Elta) nuotrauka. 

Riedutininkų maratonas prasidėjo ir baigėsi Vilniaus Katedros aikštėje. Riedutininkai buvo pasiryžę įveikti 
200 kra nuotolį, pasiekti Kauną ir grįžti atgal į Vilnių. Varžėsi Vilniaus miesto riedutininkų klubas 
„Ketvirtadienio nakties karštis" ir sporto klubas „Vilmeksas" —jie buvo ir pagrindiniai maratono organizato
riai. Maratonas prasidėjo birželio 11 d ir truko per 10 valandų A. Saba l iausko I Elta) nuotr 
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APIE GRĖSMĘ KELIANTĮ 
PRECEDENTĄ 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Žemdirbių drastiškos ak
cijos blokuoti tarptautines 
magistrales išryškino keletą 
aktualių problemų. Blokada 
pažeidžia daugelio kitų ben
drapiliečių gyvybinius intere
sus. Kuriama iš esmės ydinga 
regimybė, kad, kenkiant ki
tiems ir šantažuojant Vyriau
sybę, galima šį tą laimėti. 

Išryškėjo, kad aukščiau
siojo rango valstybės pareigū-

"nai neįvertino padėties ir 
grėsmė pavirto pavojumi. Iki 
šiol nerasta priimtino spren
dimo. Negebėjimas ar delsi
mas spręsti teisėtus (bet tik 
teisėtus!) žemdirbių reikala
vimus ir kaitinimas aistrų 
imtis destruktyvių veiksmų 
gali sukelti ne tik socialinių 
neramumų, bet ir politinį ne
pastovumą šalyje. Savo ruož
tu, tai itin žalinga — kuria
mas Lietuvos, kaip politiškai 
nepatikimos ir neveiksnios 
valstybės, įvaizdis. Nesunku 
nuspėti, kokioms vietinėms 
struktūroms ar Smolniui (?) 
labiausiai tokių akcijų reikia 
ir ko tuo siekiama. 

Vyriausybės „spaudimą" 
organizavo Žemės ūkio rūmai. 
Tai jau ne nauja, ne pirmą 
kartą rengiama akcija, kai 
iždo pinigais penima organi
zacija pjauna šaką, ant kurios 
sėdi ir jai nieko neatsitinka. 
Tai jau pasikartojantis gal-
vesūkis teisėtvarkai ir iššūkis 
Vyriausybei. 

Žemdirbiams per mažai 
mokama už pieną. Parama že
mės ūkiui — nėra jokia nau
jiena nei Vakaruose, nei Lie
tuvoje. Bet ŽŪR ignoravo 
Valstybės strateginės raidos 
planą ir Lietuvos politinių 

partijų nacionalinį susitari
mą. O šiuose dokumentuose 
rašoma apie žemės ūkio per
tvarkymo kryptis. Taip pat 
gerai žinoma, kad nėra jokios 
kitos išeities — tik persitvar
kymas. Kodėl užuot ėmusis 
ūkio reorganizacijos, griebia
masi kenkimo bendrapilie
čiams ir reketavimo? Be to, ir 
Europos Sąjungos parama bus 
teikiama ne magistralių blo-
kuotojams, o gebantiems per
siorganizuoti. 

Pieno perdirbėjai suslšluo-
ja sau lokio dalį lėšų už pri
melžtą pieną. Bet kodėl nė 
viena pieninė nebuvo apjuosta 
traktorių, kombainų ir mėšlo 
kratytuvų žiedu? Ir kas nu
tiko, kad žemdirbiai iki šiol 
nenori turėti savo pieninių? 
Rinkos ekonomikos sąlygo
mis tai būtų teisingas ir 
radikalus žingsnis. Juk pir
mosios Respublikos metais 
kooperacijos klausimas buvo 
idealiai išspręstas. Verta pri
siminti „Pienocentro" patirtį. 

Ar Lietuvoje tik vieniems 
žemdirbiams nelengva ir tik 
jiems išimties tvarka reikalin
ga 400 mln. parama, kuri nie
ko iš esmės neišspręstų, o tik 
pratęstų kankynę su soviet
mečio balastu? Ar smulkieji 
verslininkai neturi sunkumų? 
Ar medikai, mokytojai, invali
dai, siekdami pagerinti savo 
padėtį, taip pat turėtų kreip
tis pagalbos į Žemės ūkio 
rūmus ir pasekti žemdirbių 
pavyzdžiu — užblokuoti ma
gistralinius kelius? 

Daugelio privačių (prich-
vatizuotų) įmonių darbuotojai 
niekam nedrįsta skųstis, kad 
jie begėdiškai išnaudojami — 

AR PASAULIO ŪKIUI GRESIA 
DEFLIACIJA? 

Dienraščio „Financial Ti
mes" puslapiuose Vidurio Eu
ropos universiteto ekonomi
kos dėstytojas Jack Rostovski 
teigia, kad defliacijos pavojai 
kol kas nežymūs — eurozono-
je, pavyzdžiui, infliacija šiuo 
metu siekia beveik du procen
tus. Be to, pasak Rostovski, 
defliacija nebūtinai žlugdo 
ekonomiką. 

Pagalvokite apie kompiu
terius ir ryšių paslaugas. Jų 
kainos nuolat krenta, bet vis 
dėlto žmonės perkasi kom
piuterius, kalbasi telefonu. 
Daugumos paslaugų pirkimo 
niekas neatidėlioja, o paslau
gų sektorius sudaro tris ket
virtadalius pažangiausių šalių 
ūkio, taigi, kainų nuosmukis 
nereikš atidėliojamo pirkimo. 

Įmanomos ir negatyvios 
palūkanos, rašo Rostovski. 
Įmonės negali saugiai laikyti 

milijardų grynais. Pinigų san
dėliavimo kaina būtų per di
delė, taigi, bankai turės pini
gų net nežadėdami jokių pa
lūkanų. Įmonėms bus pigiau 
pinigus laikyti bankuose, net 
jeigu už" paslaugas tektų mo
kėti kelis negatyvių palūkanų 
procentus. 

Jeigu bankai gaus pinigų 
už indėlius, jie bus linkę mo
kėti skolininkams palūkanas 
už paskolų paėmimą, — tol, 
kol bankas gauna daugiau iš 
indėlininkų negu išmoka sko
lininkams. Obligacijas irgi ga
lima parduoti su negatyviom 
palūkanom — išsikeisdamas 
jas tiesiog gauni mažiau, negu 
įmokėjai. 

Kai kurie ekonomistai per
spėja, jog defliacija jau prasi
dėjo — esą kainų rodikliai 
tinkamai neįvertina pagerėju
sios gaminių kokybės, tad 
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Bubliene; Squire, Sanders & Dempsey IT firmų atstovas Raphael Omerza; Interactive Systems prez. Vytautas 
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viršvalandžiai neapmokami, 
darbo diena nenormuota, dir
bama šešias dienas per savai
tę, mokamas minimalus atly
ginimas. Jungtis į profesines 
sąjungas ar nesiryžtama arba 
trukdoma. Oligarchai palaiko 
„kišenines" profsąjungas, pa
tikimai ginančias darbdavio 
interesus. Ko turėtų imtis šie 
skriaudžiamieji tėvynainiai? 

Žemdirbių pasirinktas šan
tažo ir reketo kelias nepriimti
nas teisinei valstybei. Kita 
vertus, ir žemdirbiams turi 
būti aiški valstybės biudžeto 
sandara. JVik norint patenkin
ti žemdirbių reikalavimus, reikia 
apsispręsti, iš ko tuos kelis 
šimtus milijonų atimti: iš inva
lidų, iš švietimo, iš medicinos? 

Žinant, kad dauguma bu
vusių kolūkių pirmininkų — 

kompartijos statytinių — tapo 
stambiaisiais žemvaldžiais, 
kad nė vienas ištremtas 
ūkininkas — sugrįžėlis iš Si
biro — neperėmė buvusio 
kolūkio tvarkymo reikalų, 
kyla ir kitas, ne mažiau aktu
alus, klausimas. Ar ne stam
bieji žemvaldžiai yra valsty
bės reketo organizatoriai? Juk 
skiriamasis braižas trenkia 
sovietmečiu — „valdžia turi 
duoti"! Juk iš tiesų dar ne-
pamiršome, kad komunistinio 
darbo pirmūnui duodavo ta
lonėlį be eilės nusipirkti porą 
apatinių baltinių, o kolūkis — 
soclenktynių nugalėtojas — 
gaudavo traktorių. Ir nei ko
lūkiečiai ar kolūkių pirmi
ninkai niekada kelių nebloka
vo. Tik nesivarginkime klaus
ti, ar jiems nieko netrūkdavo. 

kainos kyla vienu ar dviem 
procentais mažiau, nei atro
do. Tačiau, pasak Rostovski, 
jie pamiršta, jog tai reiškia, 
kad gamybos plėtra tada 
būtų vienu ar dviem procen
tais didesnė, nei atrodo. Jeigu 
keturių ar penkių procentų 
ūkio augimą lydi procento 
defliacija — gal tai neblogai? 

Aišku, didesnė defliacija, 
kaip ir didesnė infliacija, ne
pageidaujama. Bet nežymi de
fliacija didelės grėsmės neke
lia, ir nereiktų dėl to atsisa
kyti antinfliacinės politikos. 

Investicinės bendrovės 
Bear Stearns vyriausias eko
nomistas David Malpas žur
nale „National Review" rašo. 
kad Jungtinės Valstijos iš
vengs japoniškos defliacijos 
pavojų, nes leidžiama dole
riui smukti. Be to. priešingai 
Japonijai, kuri mokesčius vis 
didina. Amerikos vyriausybė 
mažina mokesčius, kas grei
tai padidina pinigų apyvartą 
ir mažina defliaciją. 

Blogiausiu atveju galima 
tiesiog spausdinti pinigus, 
rašo žvmus ekonomistas Ste-

ve Forbes. Svarbiausia priemo
nė kovoje su defliacija — di
dinti pinigų apyvartą. Cent
riniai bankai daro klaidą ma
nydami, jog didėjančios įmo
nių atsargos reiškia, jog lik
vidumo pakanka. Anot Forbes, 
lėšos kaupiamos, nes jų kaip 
tik trūksta. Jo nuomone, ge
riausias defliacijos pavojaus 
rodiklis—tai aukso kaina. Kai 
ji smunka, gresia defliacija. 

Darius Udrys 
Laisvosios Europos radijas 

P O P U L I A R I KNYGA 
Buvusios JAV prezidento 
žmonos Hillary Clinton atsi
minimų knygos „Gyvoji is
torija" pirmą dieną buvo par
duota net 200,000 egz.. Lei
dėjai pranešė, kad knygynai 
tą pačią dieną užsakė papil
domus 300,000 egz. prie jau 
išleisto milijono. Knygynas 
Barnes and Noble pranešė, 
kad knyga sumušė visus 
vienos dienos knygų pardavi
mo rekordus. Leidėjai Clin
ton už knygą sumokėjo 8 mln. 
dolerių honorarą. 

PASIRAŠYTAS 
SVARBUS 

SUSITARIMAS 

Balandžio 23 d. Lietuvos 
Vyskupų konferencijos pir
mininkas, Vilniaus arkivysk. 
metropolitas kardinolas Aud
rys Bačkis ir Lietuvos Res
publikos teisingumo minis
tras Vytautas Markevičius 
pasirašė susitarimą dėl 
Katalikų Bažnyčios sielova
dos kalinimo ir kitose laisvės 
atėmimo vietose. 

Šis susitarimas buvo pa
sirašytas įgyvendinant Lie
tuvos ir Šventojo Sosto sutartį 
dėl santykių tarp Katalikų 
Bažnyčios ir valstybės tei
sinių aspektų. Sutartyje yra 
numatyta Katalikų Bažnyčios 
teisė vykdyti sielovadą ligoni
nėse, vaikų globos namuose, 
įkalinimo įstaigose bei kitose 
socialinės globos įstaigose. 

Balandžio 23 d. pasira
šytame susitarime numatyta, 
kad Katalikų Bažnyčia rūpin
sis įkalintų asmenų sielovada 
ir padės jiems morališkai 
pasirengti grįžti ir integruo
tis į visuomenę. Pastoraciją 
įkalinimo vietose gali vykdyti 
ne vien kunigai ir vienuoliai, 
bet ir Bažnyčios vadovų įga
lioti pasauliečiai. 

Katalikų Bažnyčiai rūpi ir 
įkalinamo įstaigose dirban
čių asmenų dvasinė gerovė, 
nes dažnai nuo jos priklauso 
atmosfera visoje įstaigoje. 
Todėl sutartyje numatyta, kad 
Katalikų Bažnyčios paskirti 
atsakingieji asmenys rūpinsis 
ir įkalinimo įstaigose bei 
kitose laisvės atėmimo vietose 
dirbančių asmenų sielovada. 

Pasak kardinolo A. J. 
Bačkio, „Katalikų Bažnyčia 
viliasi, kad atsiradęs ben
dradarbiavimas bus tęsiamas 
ir ateityje". 

Dar voverė medy, o jau 
puodą kaičia 

Besirūpindama teroris
tais, NATO plėtra, įjungian
čia Baltijos ir kitas, buvusias 
sovietų okupuotas, šalis, be to, 
dar naujomis Europos Sąjun
gos narėmis, Maskva nedaug 
dėmesio kreipė į Minsko pa
geidavimus ar net reikalavi
mus. Galima sakyti, kad Ru
sijos prez. Vladimir Putin la
bai norėtų visą Baltarusijos 
problemą „pašluoti po pirmu 
pasitaikiusiu kilimu" — ir pa
miršti. Tačiau pastarosios 
prez. Aieksander Lukašenka 
yra kaip skaudamas dantis — 
ilgai ignoruoti neįmanoma. 

Bet kokia glaudesnė są
junga su Baltarusijos prezi-
dentu-diktatoriumi Maskvai 
nesuteikia nei garbės, nei 
naudos. Vakarų pasaulis, įs
kaitant Vašingtoną, mažiau
siai nori girdėti apie prez. Lu
kašenkos vakariečiams prie
šiškus svaičiojimus ir padlai
žiavimą Rusijai. Tačiau jos 
komunistų partijos ausims — 
tai gražiausia muzika. Žino
ma, prez. Putin nebūtų prieš 
kažkokią glaudžią koaliciją ar 
konfederaciją su respubli
komis, apie 50 metų egzis
tavusiomis po Sovietų Sąjun
gos letena. Ypač jeigu į tą kon
federaciją dar būtų įjungta 
Ukraina ir Kazachstanas. 
Tuomet ir į artimą sąjungą su 
Baltarusija būtų kitaip žiūri
ma. Iš esmės Putin tokią ko
aliciją jau pasiūlė, bet ji — 
bent pradžioje — daugiau ri
botųsi bendros rinkos sukū
rimu ir įjungtų tik keturias 
valstybes — jau minėtąsias 
tris ir pačią Rusiją. 

Į sąjungą su Minsku 
Maskva eina mažais žings
neliais, pasiūlydama bendra
darbiavimą emigracijos, tei
sėtvarkos ir kitais klausimais. 
Taip pat siūloma abiem vals
tybėms įsivesti bendrus pini
gus. (Ar visa tai neatliepia 
Liublino unija?) 

Daug šilčiau į artimą są
jungą su Baltarusija žiūrėjo 
buvęs Rusijos prezidentas Bo-
ris Jelcin. Jis pirmą kartą 
1996 m. ir pasirašė pradinę 
sutartį su prez. Lukašenka. 
Jelcinas tikėjo, kad šios abi 
valstybės, turinčios daug ben
drų interesų, religinių ir tauti
nių bruožų, galėtų beveik su
daryti vieną valstybę. Nors 
145 mln. gyventojų turinčiai 
Rusijai 10 milijonų baltarusių 
nėra jau toks svarus įnašas, 
tačiau, kaip sakoma, vis ge
riau pridėti, negu atimti... 

Po sutarties su Maskva 
pasirašymo prez. Lukašenka 
užsiaugino dar didesnius ra
gus, įvedė dar stipresnę ži-
niasklaidos cenzūrą, persekio

jo disidentus ir taip „surežisa
vo" prezidento rinkimus, kad 
buvo išrinktas naujai kadenci
jai. Nors žmogaus teisių ap
saugos organizacijos ir balta
rusiai disidentai daug kartų 
šiuos neigiamus Lukašenkos 
vidaus politikos ženklus pa
kišdavo Jungtinių Tautų bei 
apskritai Vakarų valstybių 
vadovybėms „tiesiai panosėn", 
ypatingos reakcijos nesulauk
davo. Baltarusija — ne Irakas, 
Afganistanas, Šiaurės Korėja, 
Pakistanas, Palestina ar kuri 
kita „karšta", greitos reakci
jos reikalaujanti, pasaulio vie
ta. Nei pavojinga ginkluote 
(apie tai iš tikrųjų nežinoma, 
nes Baltarusijos teritorijoje 
gali būti užsilikusių net bran
duolinių sovietų ginklų), nei 
ekonomika, nei gyventojų 
gausumu Baltarusija nepasi
žymi. Tarytum sutartinai — 
Minsko „pokštai" buvo igno
ruojami, kas dar labiau erzino 
prez. Lukašenką. 

Negana to, Rusijos prez. 
Putin taip pat gan šaltai žiūri 
į Lukašenkos siūlymus sąjun
gą tarp šių dviejų valstybių 
sutvirtinti galutine sutartimi. 
Maskvai atrodo naudingiau 
nuo Baltarusijos laikytis ato
kiai, tad nestebina ir neseniai 
prez. Putin padarytas pasiū
lymas: jeigu Baltarusija tikrai 
nori unijos su Rusija, tai gali 
visą savo teritoriją pervesti 
Maskvos žinion. Suprantama, 
Baltarusija iš esmės nustotų 
egzistuoti kaip atskira valsty
bė, bet jos prezidento troški
mas būtų patenkintas. Pasiū
lymą Lukošenka atmetė. 

Dabar sutvirtinti ryšius 
tarp šių dviejų „sąjunginin
kių" mėginama kitu, aplin
kiniu būdu. Nors Minskas 
teisinasi, kad tai privati ini
ciatyva, neateinanti „iš aukš
čiau", tačiau vakariečiai ne
labai tokiais pasiaiškinimais 
linkę tikėti. Iš baltarusių ir 
unijai pritariančių rusų (su
prask, rausvųjų) kilo iniciaty
va sukurti bendrą tokios jung
tinės valstybės himną, kuris 
turėtų atspindėti abiejų sie
kius ir vertybes. Jau sudary
tas komitetas iš dešimties 
abiejų šalių kompozitorių ir 
poetų, kurie iš esmės yra ver
tinimo komisija, o pasiūlymus 
— muziką ir žodžius — to
kiam himnui gali siūlyti bet 
kas. Tik komisija nusistebi, 
kad visi ateinantys pasiūly
mai primena buvusį sovietijos 
himną! Ir tai parodo tikrąją 
priežastį, dėl ko yra tokių 
užsispyrusių Maskvos-Mins-
ko unijos šalininkų: jie dar vis 
ilgisi atgaivinti buvusią sovie
tų imperiją... 

VILNIAUS PILYS 
3. Valdovų rūmų tyrimai 

VYTAUTAS URBANAVIČIUS 

Pusmetris į šoną, ir apie tą 
laiptinę mes būtume nesuži
noję. 

Šio laikotarpio pastatų būta 
ir daugiau. Kartu su pirmąja 
katedra XIII a. antroje pusėje 
jie sudarė vieningą architek
tūrinį ansamblį, kurio stilius 
turėjo būti tarpinis tarp ro
mantikos ir gotikos. 

Šių pastatų chronologija 
kėlė ir tebekelia tam tikrų 
abejonių. Ilgą laiką jie buvo 
datuojami tik XTV a. Ilgainiui 
pradėjo rastis daiktų, kurie 
leido tą datą nukelti į XIII a. 
Pabandžius datuoti juos radio
aktyviosios anglies metodu, 
datos gautos dar ankstyves
nės. Pietinėje pastatų dalyje, 

esančioje kalvos pašlaitėje, 
durpingoje žemėje, po kon
traforsais, išliko medinių po
lių. Bandymai datavimui imti 
bent iš penkių skirtingų vietų 
ir gauti apytikriai vienodi re
zultatai: poliai sukalti XII a. Į 
radiokarbono datavimo būdą 
archeologai žiūri labai atsar
giai todėl, kad galimos šiam 
laikotarpiui nemažos paklai
dos. Tačiau čia gautosios da
tos, net jauninant iki laborato
rijų nurodomos ribos, vis tiek 
neišeina už XII a. 

Ankstyviausių mūrinių 
pastatų chronologija yra ypač 
svarbus klausimas todėl, kad 
tai yra mūrinės statybos pra
džios problemos. Dar visai 

neseniai kaimynai įrodinėjo, 
kad mūrinės statybos pradžia 
Lietuvoje tėra XV a. Mes patys 
ilgokai tos datos ieškojome 
XIV amžiuje, dabar jau pakan
kamai drąsiai teigiame, kad' 
nemaža dalis pastatų Vilniaus 
Žemutinėje pilyje jau XIII a. 
buvo mūriniai. Ir ne pavieniai, 
o ištisi kompleksai. Datos 
tebetikslinamos, pasitelkiant 
naujausius metodus. 

Mūrinių statinių likučių iš 
XIII a. Vilniaus Žemutinėje pi
lyje rasta keliose vietose. Be 
minėtų pastatų Valdovų rūmų 
teritorijoje ir Katedros pože
miuose, jų aptikta po varpine, 
kuri seniau buvo pilies gyny
binės sienos vartai , keliose 
kitose gynybinės sienos daly
se, senajame arsenale. Nacio
nalinio muziejaus kieme. Tai 
atradimai, svarbūs ne tik ar
chitektūros, bet ir pilietinės 
istorijos mokslui. Tai įrody
mai, kad to meto Lietuva ne

buvo izoliuota teritorija, o 
buvo lygiavertė Europos dalis. 

Vilniaus žemutinės pilies 
tyrimai tęsiasi, ir žinios apie 
šią teritoriją pasipildo. Vien 
Valdovų rūmų teritorijoje 
ištirtas daugiau kaip 1 hek
taro plotas. Vienai tyrimų gru
pei šis darbas būtų buvusi 
tikrai sunki našta. Laimei, jau 
tyrimų pradžioje atsirado 
daug gerų žmonių, padėjusių 
ne vien patarimu ar geru 
žodžiu. To užmiršti neįma
noma. Prisimindami tyrimų 
pradžią, norėtume pacituoti 
1988 metų tyrimų ataskaitos, 
išleistos atskira knygute. įva
do dalį (Vilniaus Žemutinės 
pilies rūmai. V., 1989, 8 psl.): 
„Nuo pirmos dienos į tyrimus 
įsijungė Lietuvos visuomenė: 
moksleiviai ir studentai, mo
kytojai ir gydytojai, inžinieriai 
ir darbininkai, bibliotekų ir 
leidyklų darbuotojai, buhalte
riai ir pačių įvairiausių spe

cialybių mokslininkai — visų 
ir išvardinti neįmanoma. Atei
davo pavieniui ir šeimomis, 
moksleiviai — klasėmis, įstai
gos ištisais skyriais, darbinin
kai — cechais, ateidavo pra
dedant eiliniais ir baigiant 
stambių įstaigų vadovais. Vil
niškius talkininkus, nuo pra
dinuko iki pensininko, telkė 
Vilniaus „Talkos" bendrija, 
„Alkos" bei jaunimo paminklo
saugos klubas. Talkino grupės 
iš Vilniaus ir Nemenčinės, 
Kauno ir Medininkų, Panevė
žio ir Anykščių, daugelio kitų 
miestų ir net Ukrainos. Tai 
bene pirmieji archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje, sulaukę 
tokio didelio visuomenės dė
mesio ir paramos. 

Visų suminėtų ir nesumi
nėtų mums padėjusių įstaigų 
vadovams, inžinieriams ir dar
bininkams, visiems tyrimų 
talkininkams Istorijos institu 
tas nuoširdžiai dėkoja". 

Dėkoja ir tyrimų grupė 
Bendrų pastangų dėka šian 
dien apie Valdovų rūmų ats 
tatymą galime kalbėti, rem 

damiesi ne vien entuziazmu, 
bet sukaupta ir tebekaupiama 
tyrimų medžiaga. 

(Bus daugiau) 

Susprogdinti rūmų pietvakarinio kampo griuvėsiai K. Vainoro nuotr 
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MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO 
IŠKILMĖS 

jos tema ir Antonio Rubin-
štein „Melody in F". Dviese 
mergaitės paskambino ariją iš 
Kari Maria Weber operos 
„Laisvasis šaulys". Paulė Kai
rytė, buvusi Meno mokyklėlės 
moksleivė (dėl tėvų užimtumo 
nuo pavasario nebegalėjo 
lankyti pamokų), pašoko cho
reografinę kompoziciją Sen 
Šanso muzikai „Mirštanti gul
bė". Ją parengė dėst. Diana 
Gudavičiūtė. 

Nors ką tik atšventėm Me-
*no mokyklėlės pirmąjį penk

metį, bet mokslo metų užbai
gimui pritrūko dar vieno akor
do — paskutinio mokslo metų 
koncerto, diplomų įteikimo, 
atsisveikinimo vakaronės... 

Tad neatsitiktinai birželio 
29-tą dieną Lemonto PLS di
džiojoje salėje buvo gausu 
moksleivių, tėvelių, svečių. 
Nors veik apie pusė mokslei
vių jau džiaugėsi Lietuvos pa
dange, kita pusė dalyvavo 
„piešinių ant asfalto" konkur
se, jungėsi dainon, šokiui. 
Visiems moksleiviams buvo 
įteikti Meno mokyklėlės baigi
mo diplomai. „Piešinių ant as
falto" konkurso nugalėtojai ir 
dalyviai (susirinko arti dvide
šimties) vertinimo komisijos, 
kurią sudarė Daiva Bačkus, 
Jolanta Latvienė, Eglė Kul-
bokienė ir buvusi dailės sky
riaus dėstytoja Dovilė Parei-
kaitė, buvo apdovanoti Šiaulių 
„Saulėtekio" vidurinės mokyk
los dailės klasės moksleivių 
(mok. Rasa Prišmontienė) 
atsiųstais lietuviškais šokola
diniais saldainiais. Kodėl? Ogi 
todėl, kad mes šios mokyklos 
dailininkų darbus priėmėme į 
penkmečio iškilmių mūsų dai
lės klasės moksleivių darbų 
parodą, skirdami visą kam

barį M. K. Čiurlionio galerijo
je. 

Mokslo metų užbaigtuvių 
proga Lemonte taip pat suren
gėme vienos dienos dailės 
klasės (dėst. Eglė Brėdikienė) 
moksleivių darbų parodą, tik 
šį kartą spalvingus, įvairiau
sius darbus sudėjome ant sta
lų-

Š.m. birželio pirmąją 
skelbtas III JAV lietuvių jau
nųjų atlikėjų festivalis neįvy
ko, nes viena rengėjų — JAV 
LB Kultūros taryba neturėjo 
pinigų sumokėti už patalpų, 
aparatūros nuomą, diplomų, 
padėkos raštų pagaminimui ir 
t.t. Nenorėdama, kad jauni
mėlio ir pedagogų darbas, ren
giantis festivaliui, nueitų vel
tui, pakvietėm visus, kurie 
nori, dalyvauti Meno mokyk
lėlės mokslo metų užbaigimo 
iškilmėse su jų parengta pro
grama. Visiems buvo malonu 
išgirsti, kaip pianinu skambi
na dėst. Jolantos Banienės 
parengtos moksleivės. Berta 
Brazdeikytė paskambino J. S. 
Bach Menuetą g-moll ir Ko-
elling „Pavojingą kelionę" 
(Dangerous Journei). Emilija 
Rasinskaitė — David Carr 
Glover ir Louise Garrow tran
skripciją fortepijonui L. van 
Bethoven Penktosios simfoni-

Paulė Kairytė, pašokusi choreo
grafinę kompoziciją pagal muziką 
„Mirštanti gulbė". 

Paskutinį šių mokslo me
tų koncertą rengė dėstytojos: 
Virginija Dargis, Jūratė Gra-
bliauskienė, Diana Gudavi
čiūtė, Jurga Tamonienė, Li
gija Tautkuvienė ir Loreta . 
Umbrasienė. Rūbus modelia
vo ir siuvo Birutė Kugaudie-
nė. 

Po koncerto, kaip visada, 
įvyko tradicinės vaišės, ku
rias susinešėme patys. Tos 
vaišės visų laukiamos, nes jo-

se mes ne tik bendraujame, 
bet vis labiau ir labiau tampa
me artimesni, bičiuliški. 

Išsiskyrėme neilgam — 
esame pasižadėję dalyvauti 
grandiozinėse Joninėse, ku
rias organizuoja daug entu
ziastų. Visa problema, kad, 
kaip jau minėjau, didesnė 
pusė moksleivių leidžia atos
togas Lietuvoje. Išties reikia 
tuo labai džiaugtis, nes taip 
sustiprėja ryšys su Lietuva ir, 
kas svarbiausia, vaikai grįžta 
su praturtėjusiu lietuvių kal
bos žodynu. 

Iš kairės: Gediminas Brazdeikis, Aleksandra Brazdeikienė, Berta Brazdeikytė. Ingrida Rasinskienė. Stasys 
Rasinskas, Emilija Rasinskaitė, mokyt. Jolanta Baniene Meno mokyklėlės mokslo metų užbaigtuvėse. 

KAUNO — „SŪKURIUI" — 40! 
Šį penktadienį Kauno 

sportinių šokių kolektyvas 
„Sūkurys" švenčia 40-ties 
metų jubiliejų nuo pirmojo 
konkurso. 

Keturiasdešimt metų — 
branda, jau gali kandidatuoti 
ir į respublikos prezidentus. 
„Sūkurys", tam tikra prasme, 
yra tikrasis ir pirmasis Lie
tuvos sportinių šokių prezi
dentas. Būtent šiame kolek
tyve gimė tarptautinio kon
kurso iniciatyva ir 1965 me
tais buvo surengtas pirmasis 
visoje buvusioje Sovietų Są
jungoje sportinių (tada vadin
tų „pramoginiais") šokių kon
kursas „Gintarinė pora". 
Kolektyvo įkūrėju reikia įvar
dinti Tomą Petreikį, vado
vavusį iki 1974-jų, o pirmąja 
pora — Jūratę ir Česlovą Nor
vaišas, kurie buvo ir to pirmo
jo tarptautinio konkurso inici
atoriais. Ši pora buvo pirmoji, 
kuri prasimušė kelią tobulin
tis Anglijoje, sportinių šokių 
Mekoje — Blackpool. Spor
tiniai šokiai, kaip ir krepšinis, 

pramušinėjo „geležinę uždan
gą" į vakarus. Beveik kiek
viena šokėjų pora (išskyrus 
tuos, kurių tėvai buvo nutrem
ti Sibiran ar patys ten gimę), 
iškovojusi pergalę sovietijoje, 
turėjo galimybė nuvykti į kokį 
soclagerio konkursą Vengri
joje, Čekoslovakijoje, Lenkijo
je, Rytų Vokietijoje ar Bulgari
joje. Į tuos konkursus lengviau 
galėdavo atvykti šokėjai iš 
Vakarų pasaulio, kur užsi
megzdavo draugystės, žmonės 
keisdavosi informacija. Taip 
žingsnis po žingsnio mūsų 
šokėjai tobulėdavo, konkur
suose galėdami palyginti savo 
šokimą su kitų šalių šokėjais. 
Kad tas šokimo lygis buvo 
geras, netgi aukštas, įrodo ai
bė konkursų, kuriuose daly
vauja ne tik sūkuriečiai, bet 
jau ir iš šio kolektyvo išaugu
sių vadovų išaugintos šokėjų 
poros. 

Šiandien „Sūkurio" šokė
jus pripažįsta pasaulis. Ar
tūras Bižokas ir Edita Daniū-
tė pastoviai pirmame standar

tinių (klasikinių) šokių treje
tuke, penketuke. Čikagos 
žmonėms pažįstama pora iš 
Vienos valso pokylio Donatas 
Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė 
laikosi pirmame dešimtuke. 
Iš „Sūkurio" išaugo ir profe
sionalių šokėjų poros, kurių 
yra jau šešios, nemažai peda
gogų. Lilė ir Valdas Padriezos 
gyvena ir šoka Los Angeles, 
Darius ir Jolanta Mosteikos 
— New Yorke, Tomas Atko-
cevičius šoka Anglijoje, kurį 
laiką ansamblyje „Degančios 
grindys", Snieguolė Nau-
jokaitytė, sėkmingai ištekė
jusi už pasaulio standartinių 
šokių čempiono John Wood ir 
su juo demonstruoja bei dirba 
pedagoginį darbą Anglijoje. 
Inga Sirkaitė su Robertu 
Malecku — Lietuvos Lotynų 
Amerikos šokių vicečempio
nai, gyvena ir dirba Anglijoje, 
bet atstovauja Lietuvai, pas
kutinioji profesionalų pora — 
Gintaras Svistunavičius ir 
Gabrielė Valiukaitė. Čikagos 
šiaurėje šoka, kol kas dar 
nepasiskelbęs profesionalu, 
buvęs sukurietis Artūras 

Aptarti Joninių ir naujųjų 
mokslo metų programos bir
želio 8 d. susirinkome Lom
barde, Tautkų sodybėlėje. Po 
skanių Dainiaus Kugaudos 
šašlykų ir Jurgos Tamonienės 
kepsnių, kad uždainavome, 
atrodo, nustojo ir pušys šiū
ruoti ir lietus lyti. Balsai gra
žūs, dainos, kad ir ilgesingos, 
lyriškos, skambėjo nuostabiai, 
nustebindamos aplinkinius 
kaimynus, kurie vėliau klau
sinėjo — ar lietuviai visada 
dainuoja? Taip, sakiau, esame 
iš dainų krašto... 

Nutarę, kad naująjį an
samblį neverta laikyti paslap
tyje, Joninių proga ir paro
dysime visiems —juk kaip ne 
kaip, dainuos jau daugiau ar 
mažiau pažįstami Čikagos 
žmonėms: Loreta Umbrasie
nė, Jūratė Grabliauskienė, 
Jolanta Banienė, Dainius Ku-
gauda (vos ne dešimtmetį iš
dainavęs „Lietuvos" ansam
blyje) su keliais pritarėjais — 
mėgėjais... Kad programa bū
tų įvairesnė, susikviesime vi
sus mūsų moksleivius, kurie 
neišvyko Lietuvon. 

Ligija Tautkuvienė 

Smagiai nusiteikusios dainininkės Joninių pobūvyje. Iš kairės: Loreta Umbrasienė, Jūrate Grabliauskienė, Ligija 

Piešinių kreida ant šaligatvio konkursas. 

R A S O J M E „BIČIULYSTEI n 

Narbutas su klaipėdiete iš 
„Žuvėdros". O kur dar visa ai
bė jaunesnių, vyresnių sūku-
riečių?! 

Kelias nueitas netrumpas 
ir nelengvas. Ypač sunku 
buvo sovietmečiu. Galėčiau 
prirašyti tomų tomus, kaip 
reikėjo Maskvoje „pramu
šinėti", įtikinėti, kad būtų iš
leista ta ar kita šokėjų pora 
užsienin, kad būtų leista su
rengti eilinį „Gintarinės po
ros" ar „Vilniaus" konkursą, 
jau nekalbant apie kitų, stam
besnių šokių kolektyvų ren
giamus konkursus... Šiandie
ninis šokėjas negali net įsi
vaizduoti, kad būtų neišleis
tas dalyvauti tame ar kitame 
užsienio konkurse. Nepri
klausomybė davė laisvą kvė
pavimą tiek šokėjams, tiek 
sportininkams. Turėk tik pa
siekimų ir, čia jau kita me
dalio pusė, rėmėjų... 

Sveikiname „Sūkurį" ir jo 
ilgamečius vadovus dr. Jūratę 
ir dr. Česlovą Norvaišas šio 
gražaus ir prasmingo jubilie
jaus proga. Laikykite ir toliau 
Lietuvos vėliavą aukštai! 

Ligija Tautkuvienė 

KOOOOf 
P.S. Šia puikia proga at

keliavo laiškelis elektroniniu 
paštu: 

— Š.m. birželio mėn. 20 
d. 18 vai. Kauno Kultūros cen
tro salėje įvyks „Sūkurio" 40-
mečio paminėjimas (nuo 
pirmo konkurso, kada laiko
ma kolektyvo gimimo pra
džia). Jei bus galimybės, ma
loniai kviečiame. Jei nedėko-
jame, kad šiame kelyje Tu pri-
sidėjai prie mūsų pasiekimų, 
kuriuos „Sūkurys" iškovojo ir 
iškovoja dabar. 

Jūratė ir Česlovas 

„Bičiulystės" Nr. 79 (2003 
m. balandžio 4 d.) str. „Rin
kimai" rašoma: „Jei sakoma, 
kad Čikagoje yra apie 100,000 
lietuvių, tai kodėl tik gal 
3,000—4,000 (gal!) išeivijos 
lietuvių dar sukasi aktyves
niame lietuviškame gyveni
me. Juk ne akli — renginiai 
viską parodo", — cituoja Jur
gis Savaitis , JAV LB Sunny 
Hills Apylinkės pirmininkas 
(Florida). Spausdiname su
trumpintą šio autoriaus 
straipsnį „Kiek lietuvių gyve
na JAV?" iš leidinuko „Šis 
bei tas/Visko po truputį" (Nr. 
25). 

Mes įpratę, kad JAV yra 
vienas milijonas, Čikagoje — 
100,000 lietuvių. JAV LB 
rinkimuose į tarybą 2000 me
tais dalyvavo 4,429 rinkėjai 
per visą Ameriką. (Šiais me
tais dalyvavo 4,837 rinkėjai 
— L.T.) 

JAV Konstitucija, priimta 
1787 metais, įpareigojo vy
riausybe po trejų metų vyk
dyti gyventojų surašymą ir po 
to tokius surašymus rengti 
kas dešimt metų. Pagrindinis 
šio surašymo tikslas buvo 
nustatyti narių skaičių Ats
tovų rūmuose (House of Rep-
resentatives). Konstitucija jau 
Pirmajam Kongresui numatė 
65 atstovus, t.y po vieną ats
tovą nuo 3,000 gyventojų. Pir
masis JAV gyventojų surašy
mas įvyko 1790 metais. Tada 
buvo trylika valstijų, o jose 
3.929,214 gyventojų. Atstovų 
skaičius pakilo iki 106. Gy
ventojų skaičiui augant, augo 
ir atstovų kiekis, todėl 1910 
metais Atstovų rūmams buvo 
nustatyta 435 narių riba. Pas
kutinieji gyventojų surašymai 
nustatė atstovų skaičiaus pa
sikeitimus: gyventojų skaičiu
mi augančios valstijos, kaip 
California, Florida, Texas vis 
daugiau ir daugiau gali siųsti 
atstovų į Kongresą, o lėčiau 
augančios turi savo atstovų 
skaičių sumažinti. 2000 metų 
surašymas parodė, kad JAV 
gyvena 281,421.906 gyvento
jai. Vadinasi, vienas atstovas 
tenka apytikriai 647,000 

gyventojų. Jei būtų paliktas 
ankstesnis skaičius — vienas 
nuo 30,000 gyventojų, šian
dien Atstovų rūmuose turėtu
me 9,380 atstovų! 

Pirmasis gyventojų sura
šymas apsiribojo tik žmonių 
skaičiavimu. Jokių papildomų 
klausimų nebuvo. Vėlesniuo
se surašymuose klausimų vis 
daugėjo. Tik 1980 metais bu
vo įvestas klausimas apie et
ninę (tautinę) kilmę. Anks
čiau buvo klausiama apie 
asmens ir tėvų gimtuosius 
kraštus. Nuo 1980 metų į kil
mės klausimą gali atsakyti 
kiekvienas gyventojas, ne
svarbu, kiek kartų ^generaci
jų) jis yra nutolęs nuo savo 
protėvių krašto. Buvo įvestos 
sąvokos: „single ancestry" 
(vienakilmiai) ir „multiple 
ancestry" (daugiakilmiai). 
Vienakilmiai — jie patys, jų 
tėvai ir protėviai yra tos 
pačios tautinės kilmės; dau
giakilmiai — tėvų ir protėvių 
tarpe yra kitų tautybių. 

Mes jau daug metų kal
bame, kad JAV gyvena vie
nas milijonas lietuvių. Tas 
skaičius gal dėl to buvo 
pradėtas minėti, kad 1921 m. 
gegužės 31 d. prezidentui 
Warren G. Harding buvo 
įteiktos 138 knygos su milijo
nu parašų, prašant JAV-vy
riausybę pripažinti Lietuvą, 
paskelbusią nepriklausomy
bę, „de jure" (teisėta) valsty
be. Nėra abejonės, kad nema
žas skaičius pasirašiusiųjų 
buvo nelietuviai, bet lietuvių 
draugai ir pažįstami. 

Ilgus metus imigracija į 
JAV nebuvo varžoma. Daug 
lietuvių atvyko po 1863 metų 
sukilimo ir baudžiavos panai
kinimo. Tačiau ilgą laiką lie
tuviai buvo priskiriami sla
vams — lenkams ar rusams. 
Tik nuo 1898 metų atvyks-

tantieji Amerikon lietuviai 
buvo pradėti registruoti kaip 
atskira etninė grupė. 1899— 
1914 metais buvo užregist
ruoti 252,594 imigrantai. La
bai apriboti imigraciją buvo 
pradėta tik 1921 metais, įve
dus tautines kvotas. Buvo nu
statyta 150,000 imigrantų ri
ba metams, pirmenybę su
teikiant anglams, vokiečiams 
ir airiams. Lietuviams kvota 
buvo 486 imigrantai per me
tus. Nepriklausomybės me
tais, iki 1940 metų, buvo ga
na mažokai atvykusiųjų lietu
vių į JAV. Kvotos buvo panai
kintos tik 1965 metais, nu
statant 400,000 imigrantų iš 
viso pasaulio. 

Jau per 1910 metų sura
šymą lietuviai pasirodė kaip 
atskira etninė, tautine grupė. 
Per šešis surašymus, kuomet 
buvo klausiama apie asmens 
ar jo tėvų gimtąjį kraštą, lie
tuvių (Dr. Antanas Kučas, 
„Lithuanians in America", 
Boston MA, 1975) buvo: 

1970 metų surašyme tau
tybės klausimo nebuvo. Pri
dėta lentelė rodo, kad ir per 
paskutinius tris surašymus 
milijono lietuvių JAV nebuvo 
rasta. Žinoma, galima trupu
tį ir abejoti tais skačiais, nes 
savęs priskyrimas vienai ar kitai 
kilmei yra visiškai savanoriš
kas, niekas gimimo metrikų 
neklausia. Taip pat reikia 
priminti, kad vadinamoji „long 
form", kur yra tautines kil
mės klausimas, buvo siunčia
ma tik vienai iš šešių šeimų. 
Census Burcau tada naudoja 
„sampling". Tai statistikos 
mokslo terminas: mažesnės 
grupės analizė nustatant vi
sų krašto gyventojų sudėtį 
— dalis nustato visumą. Kaip 
ten bebūtų, kai mūsų senato
riai ir kiti valdžios pareigūnai 
nori sužinoti lietuvių (ir kitų 
tautybių) kilmės žmonių 
skaičių, (Nukelta į 6 psl.) 

Metai 

1910 — 
1920 — 
1930 — 
1940 — 
1950 — 
1960 — 

Gimę kitur 

140,965 
182,227 
193,606 
165,771 
147,765 

99,043 

Gimę JAV 

66.858 
154,373 
245,589 
229,040 
249,825 
303,803 

Iž viso 

207,823 
336,600 
439,195 
394,811 
397,590 
402,846 
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APIE L I E T U V I Š K Ą MUZIKĄ 

Muzika gali būti liaudies 
(liaudies dainos, sukurtos pa
prastų žmonių, šokių muzika) 
ir parašyta kompozitorių. 

Vienas iš iškiliausių yra 
Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis (1875 - ISl l) . Jis - pro
fesionaliosios lietuviškos mu
zikos pradininkas. Pirmuosius 
savo kūrinius kūrė kaip ro
mantinės krypties atstovas, 
vėliau pasuko į modernizmą. 
Jis pirmasis kūryboje panau
dojo liaudi< s dainų motyvus, 
naujas daugiabalses muzikos 
formas. 

K; tas kompozitorius -
Juozas Naujalis (1869 - 1934) 
- pedagogas, lietuvių tautinio 
atgimimo veikėjas, pirmųjų 
Lietuvos dainų švenčių orga
nizatorius. 

Juozas Gruodis (1884 -
1948) vyresnės kartos kompo
zitorius, dirigentas, pedago
gas. Jis - Lietuvos kompozi
torių mokyklos pradininkas. 

herbas 

Didžiajame Vilniaus her
be šv. Kristoforą, nešantį kū
dikėlį Jėzų, iš šono laiko du 
skydininkai. Tai Vienybės ir 
Teisingumo deivės žaliais 
drabužiais. Virš skydo jos lai
ko ąžuolo vainiką, perjuostą 
tautinių spalvų kaspinais. 
Prie Teisingumo deivės kojų 
inkaras - Vilties simbolis. 
Apačioje užrašyta -

UNITAS j ū s n n SPĖS 
(VIENYBĖ 

TEISINGUMAS 
VILTIS) 

Šv. Kristoforas yra keliau
tojų globojas. Tai Kristaus 
mokslo, krikščionybės nešėjas 
ir platinti 

Padą-inras .'ako, kad Kris
toforas buvęs milžinas pago
nis. Kai pažino t'krąjį tikė
jimą ir apsikrikštijo, ėmė 
skleisti krikščionybę. LTž tai 
buvo mik; i'kirtas Jo šventė 
- liepos 25 d. 

Vilnius, kaip Lietuvos 
sostinė, paminėtas 1323 m. 
Gedimino laiške 

Kunigaikštis pilį pastatė 
Neries ir Vineles (Vilnios) san
takoje, po to, kai žynys Lizdei-

Dauguma dabartinių Lietuvos 
kompozitorių yra jo mokinių 
mokiniai. 

Vytautas Bacevičius (1905 
- 1970). Jo kūryba beveik tik 
instrumentinė. Priverstinis 
emigrantas, paskutinius 30 
metų pragyvenęs JAV. 

Eduardas Balsys (1919 -
1984). Jo kūrinių naujoviška 
harmonija, originalus stilius. 
E. Balsys - vienas iš svarbiau
sių pokario Lietuvos muzikos 
novatorių. 

Balys Dvarionas (1904 -
1972) - pianistas, dirigentas, 
kompozitorius. 

Žinomi mūsų tautos kom
pozitoriai Bronius Kutavičius, 
Osvaldas Balakauskas. Onutė 
Narbutaitė ir kt. Jų kūriniai 
skamba Pažaislio ir šv. 
Kristupo festivaliuose. 

Daug koncertuoja pasauly
je žinomas profesoriaus Sau
liaus Sondeckio diriguojamas 
komerinis orkestras. 

Lietuvoje gyvos chorinio 
dainavimo tradicijos. Vilniuje 
vyksta Dainų šventės. Jos 
vyksta kas penkeri metai. Į jas 
suvažiuoja chorai ir šokių 
kolektyvai iš viso pasaulio. 
Pirmoji Dainų šventė, buvo 
surengta 1909 m. Jurbarke. 

Šiais metais Čikagos lietu
vių liaudies kolektyvas „Kank
lės" važiuos į Lietuvą, į liepos 
mėnesį vyksiančią Dainų šventę. 

Jauniesiems daininin
kams rengiamas konkursas 
„Dainų dainelė". Ne vienas 
įžymus mūsų dainininkas yra 
buvęs šio konkurso laureatu. 
O patys mažiausieji mielai 
klausosi „Tele bim bam" dai
nininkų. Šios laidos vedėją 
Neringą pažįsta ir myli visi 
Lietuvos vaikai. 

Į savo dainų šventes ren
kasi studentai. Galime teigti, 
vaikučiai, kad Lietuvoje vai
kai ir jaunuoliai turi gyvas 
dainavimo tradicijas. 

LIETUVIŲ 
LIAUDIES 

INSTRUMENTAS -
KANKLĖS 

Baltimorės karaliaus Min
daugo lituanistinės mokyklos 
mokytoja Bernadeta Tuti-
naitė-Rimkuvienė atsiuntė 
„Draugo" lietuviukams mo
kyklos metraštį. 

Paskaitykime, kaip Baltimo
rės vaikai rašo apie muziką. 

Lietuva yra dainų šalis. 
Kanklės yra daug kartų girdi
mos kai lietuviai dainuoja. 
Jos dažniausiai padarytos iš 
vieno medžio gabalo ir turi 
nuo 6 iki 30 ar daugiau stygų. 
Kanklės - labai lietuviškas in
strumentas. 

Lietuviai dainuoja visokias 
dainas: linksmas, liūdnas, 
vaikiškas ir dainas apie Lietu
vos istoriją. Mano inty
miausia linksma daina yra 
„Siuntė mane motinėle", liūd
na daina - „Mažam kamba
rėlį". Lietuvos himnas ir dai
na „Aš esu lietuvis" susijusios 
su Lietuvos istorija- O šios 
smagios dainos yra vaikiškos 
„Aš nupirkau batukus tau" ir 
..Išėjo tėvelis į ra-

Nida Vidutytė 

TAI BENT ŠVENTĖ — JONINĖS! 

VILNIUS — LIETUVOS SOSTINE 

Kat<*l-oK 

Vilniaus herbas. 

ka jam išaiškino sapną. Kuni
gaikščio Gedimino pastatyta 
pilis stovi ir šiandien. Joje 
iškelta Lietuvos Respublikos 
vėliava. 

Vilnius turi savo Rotušę. 
Kitoje pusėje Vilnelės stūkso 
Trijų Kryžių kalnas. Jis net 
20 metrų aukštesnis už Ge
dimino kalną. Gedimino pilies 
papėdėje stovi Katedra. Po jos 
altoriumi yra aukuras. Mano
ma, kad čia karalius Mindau
gas buvo pastatęs pirmąja 
Katedrą. Iš Katedros aikštės 
vingiuoja siauros senamiesčio 
gatvelės su įspūdingos archi
tektūros pastatais. 

Vilniaus senamiestis - tai 
lyg muziejus po atviru dangu
mi. Jį lanko daugybė užsienio 
turistų. Miestas garsėja baž
nyčiomis, ypač Šv. Petro ir 
Povilo, Šv. Onos. Miesto gyny-
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binėje sienoje yra katalikų 
šventovė - Aušros Vartų koplyčia. 

Garsios ir Rasų kapinės. 
Jose palaidoti iškiliausi Lie-

JONENES 

tavos žmones. Čia ilsisi dr. 
Jonas Basanavičius, M. K. 
Čiurlionis ir kt. Antakalnio 
karių kapinėse palaidoti me
nininkai, mokslininkai, taip 
pat žuvusieji už Lietuvos lais
vę, 1991 m. sausio 13 d. ir Me
dininkų aukos. 

Vilnius - svarbiausias 
Lietuvos kultūros židiny?. Čia 
sutelkta daugiausia aukštųjų 
mokyklų. Nacionalinis dra
mos, Nacionalinis operos ir 
baleto. Jaunimo, Lėlių teat
rai. Nacionaline filharmonija. 

Gražios Vilniaus miesto 
apylinkės. Ypač gyventojų pa
mėgti Valakupiai ir Vingio 
parkas, kuriame vyksta R s-
publikos dairoj šventės ir kiti 
renginiai. 

Sostinėje yr i svarbiausios 
Respublikos v i'dymo įstaigos: 
ministerijos, departamentai, 
dirba seimas, vyriausybė ir 
prezidentas. 

Žodynėlis 
Rotušė - miesto simbolis, 

jo valdžios būstinė. Senon 
čia posėdžiaudavo miesto ta
ryba, buvo laikomas iždas 
(miesto pinigai). Rotušes 
turėjo visi laisvieji miestai. 

Vieni sako, jog Joninių pa
goniškoji šventė kilusi iš* 
šventės, vadinamos Rasos, ki
ti - Kupolių šventės. Viena ži
noma tikrai - tai ilgiausios 
dienos šventė. 

Pažvelkime, vaikučiai, į 
Joninių šventės papročius. 
Jaunimas statydavo kartę -
kartį, ant kurios pritaisydavo 
statinę. Linksmindavosi, kol 
ji sudegdavo, dainuodavo, 
šokdavo iki paryčių. Lietuviai 
tikėjo, jog Joninių naktį žydi 
papartis, buvo paprotys ieš
koti paparčio žiedo. Papartis 
žydi tik trumpą akimirką, to
dėl žmogaus dėmesį stengiasi 
atitraukti įvairios baidyklės ir 
raganos. Matyt joms visuomet 
pavyksta, nes žmogus taip ir 
nepamato paparčio žiedo... 

O kaip jūs manote, vaikai, 
ar papartis žydi? 

Kai kuriose Lietuvos vie
tose šokinėdavo per laužą. Tai 
darė ir po vieną ir po kelis ar 
būreliais. Mat ugnis turi ap
valomąją reikšmę ne tik 
fizine, bet ir moraline prasme 
- tikėjo žmonės. 

Švenčių išvakarėse arba 
prieš saulei patekant žmonės 
eidavo rinkti žolynų. Tai vadi
nama kupoliavimu - paprotys 
labai senos kilmės. Kupolėmis 
buvo vadinami žolynai, turin
tys gydomąją galią, jie įvairūs 
-jonažolės, ramunės, mėlynai 
ir geltonai žydinčios žolės. 

Kuomet įsigalėjus krikš
čionybei, pagoniška šventė 
sutapatinta su krikščioniška 
šv. Jono Krikštytojo švente, 
žmonės jo vardu gausiai 
krikštydavo ne tik vyrus bet ir 
moteris. Tą dieną visi Jonai ir 
Janinos švenčia savo var
dines. 

PAPARČIO ŽIEDAS 

Švento Jono naktį 
Miško dvasios gieda, 
O papartis skleidžia 
Paslaptinga žiedą. 

Aukso puodai dega, 
Aukso žvaigždės sninga, 
Žemė atidaro 
Skrynią stebuklingą. 

Jei paparčio žiedas 
Tau širdin įkrito, 
Tu valdovas turto 
Neišpasakyto! 

Viktoras Šimaitis 

ww 

VILNIUS PRIEŠ AUŠRĄ 

Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais 
Dunkso ant kalvų plačiai! 
Naktis jį rūbais tamsiais, lyg dūmais, 
Dengia!... Jis miega giliai! 
Kame tas garsas, kuriuo skambėjai? 
Kame galybė ir pranokėjai? 
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai, 
Kuriuos skleidei 
Lietuvai, mūsų tėvynei? 

Negreit su saule išauš dar rytas! 
Miega aplinkui naktis. 
Tik kartais mėnuo, bailiai išvytas, 
Iš debesų tenušvis... 
Taip noris brangią išvysti pilį, 
Kur garsūs amžiai užmigę tyli, 
Kai Vilnius bus mums, kaip akis, 
Kai švietė jis 
Lietuvai, mūsų tėvynei. 

Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės 
Ašara krinta graudi? 
Gailiesi, amžius didžius atminęs? 
Praeitį brangią liūdi? 
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka; 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka; 
Laikai jau mainos: buvo pikti, -
Nušvis kiti 
Lietuvai, mūsų tėvynei. 

Maironis 

PAPARČIO ŽIEDAS 

Lietuvių liaudies pasaka 

Vienas žmogus vidurnaktį 
ėjo per mišką. O tai buvo Jo
ninių naktis, kada tikrai pa
partis žydi. 

Tą pačią akimirką pražy
do papartis. Žmogus, eidamas 
pro šalį, tą žiedą nubraukė. 
Žiedas užkrito jam už apy 

Iškart žmogus tapo viską 
žinantis. Jis pamatė, kas de
dasi visame margame pasau
lyje, ką namiškiai veikia. 
Pamatė kiaurai žemę visus 
turtus ir pinigus užkastus. 

Beeidamas žmogus pavar
go ir atsisėdo pailsėti. At
sisėdęs persiavė kojas. Kai tik 
nusiavė tą koją, kur buvo pa
parčio žiedas užkritęs, žiedas 
išlėkė žemėn. Ir žmogus liko 
vėl nieko nežinantis. 

Apyvaras - virvelė 
apvynioti autams 

Autai - audeklo gabalas 
apvynioti kojoms 
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Gedimino pilis. 

SENI LAIKAI 

Seni laikai - sena gadynė. 
Mūs kunigaikštis Gediminas 
Nukovė taurą, lokį., elnią, 
įkūrė garsų miestą Vilnių. 

Viktoras Šimaitis 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

Raidelę R, vaikučiai, iš
moksime su Danutės Lip-

Augienės ketureiliu 
apie rankutes. 

R 

Šv. Onos b aznvcia/1 oievizijos 

Rankos piešia, rankos rašo, 
Rankos laimint Dievą prašo. 
Rankom mezgam, rankom 

grojam. 
Rankomis iš džiaugsmo 

plojam. 
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Į „LIETUVOS VAIKŲ VILTĮ" 
ŽVELGIANT IŠ VILNIAUS (2) 

Medicinos pažangą 
skatina užsienio labdara 

Mano tolesnė pažintis su 
„Lietuvos vaikų vilties'' komi
tetu (pirm. Gražina Liau-
taud). veikiančiu prie JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
(pirm. Birutė Jasaitienė), ir jo 
darbais Lietuvoje vyko Res
publikinės vaikų ligoninės 
Vilniuje. Santanškėse, Orto
pediniame skyriuje. Pasitaikė 
toks nedėkingas laikas, kad su 
gydytojais pasikalbėti neteko, 
vienas buvo išvykęs į konfe
renciją užsienyje, kiti operavo. 

Apžiūrėjusios traumatolo
ginį skyrių, su Vaikų ligoninės 
vyr. slaugytoja Nijole Švoinic-
kiene einame jau ne tokiais 
blizgančiais kaip nudegimų 
poskyriuje. koridoriais, bet 
mano vedlė džiaugiasi: ,,Mes 
stengiamės sudaryti geras 
sąlygas darbuotojams. Labai 
esame laimingi, kad skyriuose 
galėjome įrengti poilsio kam
barius darbuotojams, kur jie 
nors porai minučių galėtų at
sipūsti, išgerti kavos, mikro-
bangėje krosnelėje pasišildyti 
maistą. Štai koridoriuje stovi 
karštos kavos, kakavos, pieno 
aparatai"'. 

- Nemokami? - išsprūsta 
man. 

- Ką jūs, čia ne Seimas! 
Įeiname į vestibiulį, ant 

kurio sienos kabo paminklinė 
ortopedinio skyriaus rėmėjų 
lenta. Stambiausias rėmėjas -
..Lietuvos vaikų viltis". Mus 
pasitinka skyriaus vyr. slau
gytoja Janina Mickevič. Pa

sirodo, kad ji yra viena iš Lie
tuvos medikų, kurie stažavo 
Amerikoje, gyveno ..Seklyčio
je" Čikagoje (buvo išvykusios 
dar dvi jos koleges) ir puikiai 
pažino tenykštį vaikų rojų, 
kurį jiems sukuria L W sa
vanoriai. Ji aprodo savo val
das — šviesios, ką tik suremon
tuotos palatos, personalo poil
sio kambarys, vaikų žaidimų 
kambaryje prie kompiuterio 
žaidžia trys berniukai. Vienas 
iš žaidėjų įsiterpia į Janinos 
pasakojimą: ..Šitą kompiuterį 
padovanojo Vytukas. Panevė
žio mero sūnus". Janina pa
tvirtina, kad iš tiesų Vytukas 
Matuzas buvo jų pacientas ir 
Čikagoje lankėsi net tris kar
tus, ten buvo operuojamas. 

Įsivaizduoju, koks čia bū
na sujudimas, kai iš Čikagos 
atvyksta dešimties gydytojų ir 
slaugytojų komanda, vado
vaujama dr. John Lubicky. O 
šiemet jie čia buvo vos prieš 
porą mėnesių. Viename iš 
koridorių, už stiklo širmos -
specialus mokslo kampelis, 
kur mokytojai individualiai 
dirba su sveikstančiais vai
kais, juos moko pagal progra
mą, kad neatsiliktų nuo ben
draklasių. 

Janina su malonumu pri
simena kelionę į Ameriką. Jai 
ten nuvykus, buvo paprasta 
aklimatizuotis, nes čia. Lie
tuvoje, susipažino su Shriners 
ligoninės personalu, kuris ten 
ją globojo. Užsimezgė draugys
tė ir artimas bendradarbiavi
mas. Paprašiau, kad palygin
tų, kaip atrodo ligoninė čia ir 

RAŠOME „BIČIULYSTEI" 

(Atkelta iš 4 psl.) 

Jie žiūri į Census Bureau 
paskelbtus skaičius. 

Lietuvių skaičius gero
kai paaugo 1990 metais. Su
rašymo anketos turėjo būti 
grąžintos iki tų metų balan
džio 1 d. Visi gerai žinome, 
kas įvyko 1990 m. kovo 11 d., 
trys savaitės prieš formų už
pildymą ir grąžinimą! Didvy
riškoji Lietuva, pati pirmoji 
pradėjusi griauti Sovietų Są
jungos pamatus, buvo JAV 
spaudoj ir televizijoj su pa
garba ir susižavėjimu mini
ma. Net santykis tarp vien-
akilmių ir daugiakilmių lie
tuvių aukštyn kojom apsi
vertė. Susižavėjimas Lietuva 
gal truputi apiblėso iki 2000 
metų, taip pat beveik visi 
pirmosios bangos ir daug 
antrosios bangos imigrantų 
išmirė, o trečiosios bangos kai 
kurie imigrantai surašymo 
vengė. 

Kaip lentelė rodo. lietu
vių yra visose 50 valstijų ir 
krašto sostinėje. Daugiausia 
yra Illinois. Pennsylvania. 
California, Massachusetts ir 
New York. o mažiausiai lietu
vių gyvena North Dakota. 
South Dakota. VVvoming, Mi-
ssissippi ir Havvaii. 

Estų 2000 metais pri
skaičiuota tik 25.034, o latvių 
87.564, bot ir vienų, ir kitų 
irgi randama kiekvienoj iš 50 
valstijų. 

Gausiausia etnine grupe 
2000 metais 'milijonais) bu
vo vokiečiai, 42,9; po to ai-riai 
su 30.5; anglais užsirašė 
24.5. tačiau prie jų pridėjus 
britus, škotus ir velsiečius, ši 
grupe paauga iki 36.6; ket
virtoj vietoj yra italai su 15.7, 
o penktoj lenkai. 9.0. Po 
keletą milijonų turi pran-
euzai ir norvegai, švedai, 
olandai ir rusai. Jau gana 
didelis skaičius, beveik 21 
milijonas, save laiko tik ame
rikiečiais. 

Sopaprastai daug žmonių 
save laiko airiais: Airijoj šiuo 

metu yra "3.9, o Lietuvoj 3.6 
milijono gyventojų, tačiau 
mūsų JAV yra tik 660.000. 
o airių net per 30 milijonų! 
Daugiau negu du milijonai 
airių atvyko į Ameriką po 
1846-1848 bado metų. Bū
dami katalikai protestantų 
krašte, nesileido į mišrias 
vedybas, augino gausias šei
mas, todėl dabar JAV yra be
veik aštuonis kartus daugiau 
airių negu pačioj Airijoj. 

Lietuvių skaičių JAV po 
Antrojo pasaulinio karo pa
pildė pabėgėliai po bolševiz
mo, kuomet pagal specialų 
įstatymą, pradedant 1948 
metais atvyko apie 30,000 
vadinamųjų „dypukų". Yra 
manoma, kad tiek pat atvy
ko po 1990 metų, bet tą skai
čių yra sunkiau tiksliai nus
tatyti. 

. Prie New York Stock Ex-
change pastato sienos yra 
pritvirtinta lentele, kuri sa- -
ko. 1659—1661 metais Nėvv 
Amsterdam Latin School 
'dabar New York) mokyklos 
vedėjas buvo Lietuvos bajo
ras (Lithuanian noblemani 
Alexander Carolus Curtius. 
Tai bus turbūt pats pirmasis 
užregistruotas lietuvis Ame
rikoj. 

P.S. Gerb. J. Savaitis at
siuntė visą lentelę, kurioje 
yra duomenys, kiek kurioje 
valstijoje gyvena lietuvių. 
Kas susidomės, gali užsisa
kyti Sunny Hills lietuvių 
mėnraštį „Šis bei tas0 Visko 
po truputi" (Nr.25). leidžia
mą Sunny Hills. FL. Lietu
vių Bendruomenes, kuriame 
surasite daug įdomaus ir 
aukščiau minėta straipsni. 
Galite paskambinti tol:. 1 — 
850-773-3520. 

LT . 

ten. „Mes čia viena atliekame 
penkių Amerikos slaugytojų 
darbą. Bet darbo sąlygos jau 
nepalyginamai pagerėję, pa
žanga didelė. Amerikos lietu
viai remontui skyrė 600,000 
Lt. Ir mūsų ligoninės admi
nistracija prisidėjo. už 
200.000 Lt nupirko naujas 
lovas. Štai kaip mes dabar 
gražiai gyvename, - džiau
giasi vyr. slaugytoja. - Mes 
patenkinti, kad Shriners ligo
nine vel sutiko priimti 4 mū
sų ligoniukus, kurių kelionė 
pernai buvo sustabdyta". 

Vaikų ligoninės vyr. gyd. 
pavaduotoja Olga Zimanaitė 
papasakojo apie tai, kaip už
sieniečiai padeda kitiems 
ligoninės skyriams. „12,000 
dol. 'Lietuvos vaikų viltis' yra 
skyrusi urologijos skyriui. Li
goninę remia danai, suomiai, 
švedai, vokiečiai. Štai po ke
lių dienų gauname suomių 
labdarą - vaistų siuntą. Vo
kiečiai padeda onkohema-
tologijos skyriui. J ie yra įren
gę 2 palatas (viena iš jų -
Tueringijos žemės). Vokieti
jos ambasadoriaus žmona 
šiuo metu vieną palatą re
montuoja. Japonai padovano
jo echoskopą. per • Almos 
Adamkienės fondą gavome 
inkstų dializės aparatą, ence-
falografą. Užsieniečiai vaikus 
remia labai noriai. Tiesa, 
nors tai didelė pagalba, bet ji 
nėra nuolatinė, kaip 'Lietu
vos vaikų vilties" ar Vytauto 
Landsbergio fondo (iš kurio 
ką tik gavome 2 vietas nauja
gimių reanimacijai po 50.000 
dol. kiekviena)". 

- Susidaro vaizdas, kad 
Respublikinės vaikų ligoni
nės pažanga vyksta daugiau 
iš užsienio labdaros. - atsi-

,.Lietuvos vaikų vilties" komiteto 
Lietuvos sky r i aus p i rmininke 
Elena Gervickienė. 

sveikindama svarstau. 
- Ko gero, galima taip 

pasakyti, - pritarė vyr. gyd. 
pavaduotoja O. Zimanaitė. -
Nors tai ir nelabai gerai, bet 
tokia realybė. Lietuvos vals
tybė dar nėra pajėgi. 

Amerikoje mes 
prisigėrėmo gerumo 

Nors „Lietuvos vaikų vil
ties" Lietuvos skyriaus pir
mininkė Elena Gervickienė, 
užkalbinta telefonu, suabejo
jo, ar mes turėsime apie ką 
kalbėti, mūsų pokalbiui įra
šyti neužteko visos juostos. 
Lietuvos skyriaus vadovė 
man pasirodė ne tik darbin
ga, bet ir įdomi asmenybė, 
tikrai gera išeivių labdarių 
bendradarbė. Mano pašne
kovė su „Lietuvos vaikų vilti
mi" susipažino ne iš gero -
jos dukrytei buvo reikalinga 
amerikiečių medikų pagalba. 
Jos pradėjo važinėti nuo 1992 
m. Dukrai Gabrielei buvo 
padarytos kelios sunkios orto
pedinės operacijos. Gyveno 
„Seklyčioje", kartu su kitais 
L W vaikais ir mamomis. 
Tuometinė L W administra
torė Jūratė Budrienė svajojo 
apie atstovybę Lietuvoje. 
Pasakoja Elena Gervickienė. 

- Toks buvo laikas, kada 
visi kažką darė. „Seklyčioje" 
gyvendamos su vaikais, ma
tėme, kiek daug dėl mūsų 
daro Birutė Jasaitienė, visas 
jos komitetas, savanoriai, 
matėme, kas vyksta Shriners 
ligoninėje. Mus irgi suėmė 
noras ką nors padaryti pa
čioms, kuo nors prisidėti. Rei
kia Lietuvos komiteto - skati
no Jūratė Budrienė, pritarė ir 
B. Jasaitienė, ir dr. J. Lu
bicky. Komitetą sukūrėme 
būdamos Čikagoje. Paskui su 
vyrais Lietuvoje sukūrėme 
L W skyrių. Mūsų skyrių 
sudarė tėvai, kurie su vaikais 
lankėsi Amerikoje. Pabuvi-
mas čia pakeičia žmones, jų 
mąstymą: pamatai kitokią 
kultūrą, kitokį požiūrį į 
žmogų. Mes prisigėrėm geru
mo. Supratom, kad. jeigu mes 
nepadarysim, niekas nepa
darys. Per mažus darbus 
užsibrėžėm mokyti ir kitus 
Lietuvoje būti geresniais. 
Norėjome, kad ir mūsų ligoni
nėje būtų taip pat, kaip 
Shriners ligoninėje Čikagoje. 
Prasidėjo veikla, ir ji apėmė 
ne tik vaikų ruošimą kelionei 
į Ameriką, dokumentų tvar-

.,Lietuvos vaikų vilties" komiteto globojami vaikai „Seklyčioje" su komiteto pirmininke Gražina Liautaud 
(dešinėje) ir komiteto nare Marija Kriaučiūniene. 

kymą. Pradėjome rinkti lėšas 
Lietuvoje. Pradžioje, 1992-
1994 m., sekėsi gerai. Įmonės 
aukodavo savo produkciją, 
gaudavom ir pinigų. Tuomet 
skyrių suremontavom savo 
jėgomis. Mano vyras statybi
ninkas, jis nemažai prisidėjo. 
Norėjom, kad atvykusius 
Amerikos gydytojus nebūtų 
gėda įsivesti, kad būtų žmo
niškas tualetas, kad būtų kur 
normaliai rankas nusiplauti. 
Fabrikai skirdavo muilo, šam
pūno. Iš baldų kombinato 
, "Ąžuolas" gavome net sofų, 
kurias padėjome koridoriuose, 
kad būtų kur atsisėsti ir gydy
tojams, ir pacientams. Man 
labai patiko, kad Shriners 
ligoninėje buvo televizoriai. 
Užsimanėme jo ir mes. Ga
vome, kad ir ne naują, bet dar 
gerą. Iš „Vagos" leidyklos vai
kams gaudavome knygų. l Aš 
čia grįžtu į praeitį, šiandien 
visa tai jau turime. Bet su lab
daros rinkimu Lietuvoje jau 
nieko nebeišeina. Kažkas atsi
tiko, gal žmones pasikeitė, nes 
nieko nebegalima išprašyti. 
Gal kas nors pasikeis priėmus 
naują labdaros įstatymą, ku
riame sakoma, kad kiekvienas 
žmogus 2 proc. savo mokesčių 
gali skirti savo nuožiūra. 

Atrodo, jau lyg ir viską tu
rim, bet dar turime svajonę -
kaip nors padėti čia gydy
tiems, jau suaugusiems vai
kams. Kai kurie yra baigę 

aukštąsias mokyklas, gimna
zijas, bet neturi darbo. Mūsų 
visuomenėje nesveiko vaiko 
padėtis yra sudėtinga. Kad 
atsirastų kažkas panašaus į 
jaunimo darbo centrą, kad 
jaunas žmogus, kuris intelek
tualiai yra gerai išsivystęs, bet 
turi stuburo, rankų, kojų 
pažeidimų, galėtų susirasti 
darbą. Tokių darbdaviai pa
prasčiausiai nepriima, nors 
valstybė jiems daro nuolaidas. 
Geriau patiria nuostolį, bet 
neįgalaus neima. Centruose 
jaunuoliai galėtų įgyti amato, 
centras rūpintųsi sudaryti 
darbo sutartis su darbdaviais. 

Kita svajonė - kad mūsų 
ligoninėse būtų geriau išspręs
tas pooperacinis periodas, kai 
ką tik išoperuotas vaikas 
parvežamas namo. Gydytojai 
labiau rūpinasi operacijomis, 
gydymu, o ko reikia vaikui ir 
jo tėvams, dar iki galo ne
išspręsta. Lietuvoje operaci
jos jau atliekamos puikiai, o 
po operacijos įvyksta tiesiog 
žlugimas. Mūsų gydytojai 
praktiškai atlieka seselių 
darbą, o Amerikoje seselės 
atlieka tai. ką pas mus atlieka 
gydytojai. Tėvai puola į kairę 
ir dešinę ir nežino, ką daryti 
su vaiku. Lietuvoje priimta 
vaiką siųsti į reabilitacijos įs
taigą, bet to nebūtinai reikėtų, 
jeigu tėvai būtų ruošiami 
vaiko pooperaciniam periodui. 
Reiktų, kad atsirastų toks 

skyrius, koks yra Shriners 
vaikų ligoninėje, kur tėvai 
apmokomi slaugos. 

Visa kita mūsų ligoninėje 
veikia puikiai. Aš net nejau
čiu, ar čia Lietuva, ar Ame
rika. Kai mūsų gydytojams 
reikia pagalbos, patarimo, 
susidūrus su sunkiu atveju, jie 
be jokių kompleksų skambina 
į Čikagą arba sėda prie kom
piuterio ir klausia, kaip elgtis. 
Amerikos gydytojai labai no
riai jiems pataria. Mūsų sky
rius yra ta vieta, kur tėvai vi
sada ras pagalbą. 

Išvažiuodami Amerikos 
gydytojai paprastai sako: „Na, 
jau jūsų gydytojai viską moka. 
tikriausiai mūsų nebereikės". 
Bet medicinos mokslas taip 
sparčiai vystosi, kad vis dar 
atsiranda spragų. Dr. J. Lu
bicky atvažiuoja ne tik ope
ruoti, bet ir mokyti mūsų 
gydytojų naujausių metodų. 
Paskutinė savaitės diena -
penktadienis yra gydytojų 
mokymosi diena. Mūsų sky
riuje, kuriam vadovauja dr. 
Kęstutis Saniukas, yra labai 
gera atmosfera, nes čia vyrau
ja dr. J. Lubicky sukurta dva
sinė atmosfera. Mūsų gydyto
jams žmogus yra svarbiau už 
lovą ar aparatūrą. Kitose ligo
ninėse iki to dar labai toli. 

Audronė Viktorija 
Škiudaitė 

TARP MŪSŲ KALBANT 
KARALIAUS MINDAUGO 

SUKAKTYS 
Prieš 700 metų, kada visa 

Amerika tebeskendo savo in
dėniškos romantikos žiloje se
novėje, Lietuva jau iškyla iš 
praeities ūkanų, kaip didelė 
suvienyta valstybė, karaliaus 
Mindaugo valdoma (dr. Vanda 
Sruogienė). 

Lietuvos valstybės įkūri
mo — karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo 750 metų sukakties 
eigoje, atrodo, nebūtų pro šalį 
prisiminti lietuvių išeivijoje 
surengtus 700 metų sukakties 
renginius. Tuo labiau, kad 
prieš 50 metų mūsų tėvynėje 
buvo nevalia švęsti Lietuvos 
valstybingumo sukakčių. 

Amerikos Lietuvių tauti
nes sąjungos pastangomis, 
sukaktis buvo paminėta 1953 
m. birželio 20-21 d. Vv'ashing-
ton, DC, surengtu sąskrydžiu. 
Adv. Antanas Lapinskas „Dir
vos" 1953 m. birželio 6 d. laido
je rašė: 1953 m. sukanka 700 
metų, kai lietuvių gimines ir 
kunigaikštijas sujungęs. Min
daugas - apvainikuotas Lie
tuvos karaliumi. Tai pirmasis 
istorijoje žinomas Lietuvos ka
ralius, kuriuo pasaulis prade
da daugiau domėtis, o kartu ir 
patirti, kad Lietuva turi gilią 
ir spalvinga istoriją. 

Būdama senesnė už Ame
riką ir daugelį kitų kraštų, 
lietuvių tauta turi progos 
iškelti savo garbingą praeitį 
kitataučiams ir jiems įrodyti, 
kad Lietuva buvo dar didesnė 
prieš 700 metų negu ji buvo 
moderniškais laikais atsteig-
ta. Tos progos nepanaudoti — 
būtų lietuvių tautos skriaudi
mas. Į Amerikos sostinę Wa-
shingtoną šiandien durys 
daug atviresnės negu jos kita
dos praeityje". 

Kasgi buvo padaryta tais 
„atviresnių durų" politikos 
laikais? V. R. (Vincas Ras
tenis) „Dirvoje", 1953 m. birže
lio 22 dienos laidoje rašė: „Tai 
buvo iškilmingiausia Ameri
kos ir Lietuvos santarvės ma
nifestacija. Nebuvo čia poli
tinių deklaracijų, nebuvo čia 
jokių savitarpines pagalbos 
pasižadėjimų, bet tai buvo 
dvasinio vieningumo, suprati
mo ir įvertinimo jausmo iš
siliejimas". 

Atrodo, kad dėmesio cen
tre buvo didysis pokylis Stat-
ler viešbučio prezidentinėje 
salėje. Jame dalyvavo didokas 
skaičius valdžios pareigūnų ir 
daugybė mūsų tautiečių. Po
kylyje meninę programą atliko 

Jeronimo Kačinsko diriguoja
mas Washington (National) 
simfoninis orkestras, Alfonso 
Mikulskio vadovaujamas 
„Čiurlionio" ansamblis ir 
pianistas Andrius Kuprevi
čius. 

Didelio dėmesio sulaukė 
Lietuvių muzikos ir dainų fes
tivalis. Čia platesnės apimties 
programą atliko anksčiau mi
nėtas simfoninis orkestras. 
„Čiurlionio" ansamblis ir pia
nistas A. Kuprevičius. 

Panašiai galima atsiliepti 
apie pamaldas Washington 
katedroje, vainiko padėjimą 
Arlington kapinėse ir dail. V. 
R. Jonyno pastangomis su
rengtą lietuvių dailės parodą. 

JAV viceprezidentas Ri-
chard M. Nixon maloniai su
tiko būti sąskrydžio komiteto 
garbės pirmininku. Šiam ko
mitetui vadovavo JAV ar
mijos atsargos generolas lei
tenantas Albert C. Wede-
meyer. Garbės komitetą su
darė 60 asmenų. Jų tarpe 
buvo eilė senatorių. Atstovų 
rūmų narių, užsienio valsty
bių ambasadorių, aukšto ran
go kariškių ir 1.1. 

Būtina paminėti JAV 
prezidento Dvvight D. Eisen-
hower raštišką sveikinimą ir 
linkėjimus. Taipgi minėtina, 
kad JAV Atstovų rūmų nario 
Antoni N. SadI dėka. Lietuvos 
valstybes 700 metų įkūrimo 
sukaktis, karaliaus Mindaugo 

vaidmuo. Lietuvos padalini
mas, Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimas ir Sovietų 
Sąjungos bei nacių Vokietijos 
okupaciniai padariniai buvo 
paminėti „Kongressional Re-
cord" leidinyje. 

Negalima praleisti ir są
skrydžio rengėjams įteiktos 
JAV vėliavos. 1953 m. birželio 
20 d. plevėsavusios virš JAV 
Kapitoliaus. 

Reikia pastebėti, kad. 
minint karaliaus Mindaugo 
700 metų karūnavimo sukak
tį, netruko nuomonių skirtu
mų, kurie ypač pasireiškė 
lietuvių išeivijos žiniasklaido-
je. Pavyzdžiui. „Draugo" dien
raščio 1953 m. balandžio 22 d. 
laidoje buvo parašyta: „Min
daugo krikšto sukaktis buvo 
minima 1951 metais. Tuo 
pačiu kartu buvo minima ir jo 
vainikavimo, ir taip pat Lie
tuvos valstybės įkūrimo 700 
metų sukaktis. Tad ar beverta 
ją kartoti?" 

O „Naujienų" dienraščio 
balandžio 21 d. laidoje, be kita 
ko, rašyta: „Monarchijos idėja 
Amerikoje nėra populiari ir tai 
yra senas praeities dalykas... 
Kadangi Lietuvos ateitis pri
klauso nuo didžiųjų demo
kratijų paramos, tai reikia 
stengtis gauti jų simpatijų, 
parodant, kad lietuvių tauta 
yra subrendusi demokratiškai 
valdytis. Tani faktų tenka 
ieškoti nc viduramžiuose, o 

dabartiniuose laikuose". 
Štai „Darbininko" savait

raščio 1953 m. balandžio 28 d. 
paskelbta nuomonė: „Argi 
JAV demokratijos pasipiktini
mą reikia suprasti valstybes 
sekretoriaus Dulles telegra
ma, kurią jis atsiuntė Vasario 
16 proga ir kurioje jis prisime
na, kad šie metai yra ir 
Lietuvos valstybės 700 metų 
sukaktis...0" 

Dabar, minint 750 metų 
Mindaugo karūnavimo sukak
tį, nebesireiškia nuomonių 
skirtumai. Tiek Lietuvoje, tiek 
ir lietuvių išeivijoje niekas 
nebesuka galvos del vienokios 
ar kitokios datos. Beje. Lie
tuvoje įdomaujamasi. ar anuo
met lietuvių išeivija sugebėjo 
paminėti karaliaus Mindaugo 
karūnavimo ir Lietuvos vals
tybes įkūrimo 700 metų su
kaktį9 

Taigi, težino tėvynė Lie
tuva, kad išeivija sugebėjo at
likti jai priklausančią pareigą! 

Čia rašantysis reiškia 
padėką Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre stažuojančiam 
Vilniaus Pedagoginio univer
siteto profesoriui dr. Juozui 
Skiriui. už atkreiptą dėmesį ir 
parodytą pritarimą karaliaus 
Mindaugo sukakčių paryški
nimui, naudojantis Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centre 
sukaupta istorinė medžiaga. 

Petras Petrutis 



L i e t u v a į N A T O t u r i į n e š t i i r i n t e l e k t i n į į n a š ą 
Atkelta iš 1 psl. 
Taikant ultravioletinės opto-
elektronikos technologijas, bio
loginio pavojaus šaltinis bus 
lengvai identifikuojamas", aiš
kino A. Žukauskas. Be to, pasak 
jo, taikant ultravioletinės opto-
elektronikos technologijas, bus 
galima aptikti balistinių raketų 
paleidimą. „Taikant šią techno
logiją, bus galima fiksuoti rake
tos paleidimo momentą", sakė 
mokslininkas. 

Artimiausioje ateityje nu
matomas itin svarbus proveržis 
— ultravioletinių kietakūnių 
šaltinių panaudojimas apšvieti

mo s is temose . Pasak lietuvio 
moksl in inko, daba r pasaulyje 
naudojamas kai t r ines ir liumi
nescencines lempas greitai pa
keis kompak t i šk i , n e t u r i n t y s 
gyvsidabr io šviesos ša l t in ia i . 
Todėl, A. Žukausko manymu, 
Lietuva galėtų gaminti ir š ias 
ta ik ias bei pažangias techno
logijas. 

Vilniuje vyksta NATO re
miamų pažangiųjų tyrimų t a rp 
tau t in i s seminaras apie naujau
sius tyr inėj imus, kurie padeda 
sukur t i detektor ius , galinčius 
dideliu a t s t u m u aptikti tokius 
gal ingus ginklus, kaip balisti

nės raketos, pavojingos biologi
nės medžiagos. 

Seminare „Ultravioletiniai 
kietakūniai šviesos šaltiniai ir 
detektoriai" dalyvauja žymiausi 
šios srities specialistai iš tryli
kos pasaulio valstybių: Ispani
jos, JAV, Prancūzijos, Rusijos, 
Vokietijos, Lietuvos bei kitur. 

Jungt in is optoelektronikos 
centras prie Vilniaus univer
siteto ir Puslaidininkių fizikos 
in s t i t u t a s yra gavę NATO 
užsakymų atlikti tyrimus, kurie 
leidžia sukurti patikimas gyny
bos priemones prieš dar sunkiai 
apt inkamus pavojingus ginklus. 

Rusijos šnipinėjimu į ta r tas a smuo bandė įsilaužti į Vilniaus banko 
informacines sistemas 

Atkelta iš 1 psl. 
„Studento" pravardę turin

tis vilnietis P. Iljin išgarsėjo 
2000 metais, kai Rusijos federa
linė saugumo tarnyba IFST) vie
šai paskelbė sulaikiusi Lietuvos 
ir JAV naudai šnipinėjusį as
menį. Teigta, jog P. Iljin bandė 
įsilaužti į FST kompiuterių tin
klą. 

Tačiau Valstybes saugumo 
departamentas (VSD) ir pats P. 
Iljin FST pranešimą neigė, va
dindami tai kerštu už nesėk

mingą mėginimą vilnieti užver
buoti. Buvo pareikšta, kad j a u 
po pi rmųjų Rusijos t a rn y b ų 
b a n d y m ų užverbuot i P. Iljin 
apie ta i pranešęs VSD pareigū
nams . 

Lie tuvos VSD pare igūnų 
s tebimo „Studento" bendravi
mas su FST žlugo, kai, norėda
mi pa t ikr in t i savo naująjį agen
tą, rusa i pasikvietė jį į Kara
liaučių ir, prigirdę alkoholiu a r 
ps ichot ropin ia is p repa ra t a i s , 
neva išgavo P. Iljin prisipažini

mą. 
Vėliau P. Iljin, kuris tvirti

na 1996 metais buvęs priverstas 
dalyvauti VSD surengtoje ope
racijoje, kurios metu Vilniuje 
sula ikyta neteisėtu ginklų, 
sprogmenų bei šaudmenų ga
minimu, laikymu ir pardavimu 
apkal t inta keturių asmenų gru
pė, apkaltino Lietuvos parei
gūnus persekiojimu. 

Tada „Studentas" vylėsi 
gauti politinį prieglobstį Švedi
joje. 

L e n k i j o s l i t u a n i s t i n ė s m o k y k l o s g a v o v a l d ž i o s f i n a n s a v i m ą 
Atkelta iš 1 psl. 
Lenkijos valstybines vėliavas su 
juodais gedulo kaspinais. Apie 
sunkią lietuvių švietimo Lenki
joje padėtį buvo informuoti Lie
tuvos ir Lenkijos vadovai, ir 
bendromis pastangomis pinigų 

lietuvių švietimui Lenkijoje bu
vo ras ta . 

Tačiau iki šiol neišspręsta 
l ietuviškos mokyklos statybos 
Se inuose problema, kadang i 
va ldžia n e s u r a n d a ja i laisvo 
sklypo mieste. 

Vėliausias gyventojų sura
šymas parode, kad Lenkijoje su 
38 milijonais gyventojų lietuvių 
tėra 6,000. Tačiau patys vietos 
lietuviai tvirtina, kad jų yra 
bent t r is ka r tus daugiau — 
maždaug 20,000. 

Dokumentus dėl nuosavybės a tkūr imo galima pateikt i iki metų galo 
Atkelta iš 1 psl. 

Jis apgailestavo, kad Sei
mas iki metų pabaigos nepratę-
sė termino, per kurį asmenys, 
jau padavę prašymus atkurti 
nuosavybės teises į nekilnoja
mąjį turtą, būtų galėję prista
tyti pažymą apie pilietybę. 

Pasak V. Tomaševskio, pra
tęsti dokumentų pateikimą pra
šė Žemės savininkų sąjunga, 
kadangi vis dar atsiranda žmo
nių, pašymus atkurti nuosavy
bės teises į nekilnojamąjį turtą 

pateikusių laiku, bet nepateiku
sių pilietybę patvirtinančių do
kumentų . 

Pa sak parlamentaro, į šią 
nedv ip ra smišką situaciją y ra 
patekę apie kelias dešimtis Lie
tuvos pilietybę turinčių Kana
dos, JAV, Lenkijos gyventojų. 

Paga l daba r galiojančią 
tvarką k a r t u su prašymu atkur
ti nuosavybės teises reikia pa
teikti pilietybę patvirt inantį do
kumentą ir pridėti nuosavybės 
teisę bei giminystės ryšį su sa

vininku patvirtinančius doku
mentus. 

Įstatymas numatė, kad pi
liečiai, pateikę prašymus atkur
ti nuosavybės teises į nekilno
jamąjį turtą, bet nepridėję pilie
tybės, nuosavybės teises bei 
giminystės ryšį su savininku 
patvirtinančių dokumentų bei 
jų nepateikę iki 2003-ųjų metų 
liepos 1 dienos, prarastų gali
mybę atkurt i turėtas nuosavy
bės teises. 

A. Sabonis ir Ž. Ilgauskas nepažadėjo žaisti Lietuvos rinktinėje 
Atkelta iš 1 psl. 
kad jis nori žaisti Lietuvos rink
tinėje, tačiau už jį yra geresnių 
krepšininkų, kurie gali jį pa
keisti. 

Kitas Lietuvos aukštaūgis, 
28 metų 220 cm ūgio Žydrūnas 
Ilgauskas teigia norįs ir ketinąs 

žaisti Lietuvos rinktinėje, ta
čiau jei t ik pavyks susitvarkyti 
sveikatos problemas , t.y., jei 
sut ikimą duos gydytojai, kurie jį 
operavo. 

Dėl kojos lūžio Ž. I lgauskas 
per 1998-1999 ir 2000-2001 me
tų sezonus JAV NBA čempio

nate žaidė vos 29 rungtynes. 
1999-2000 metų sezone jis aikš
telėje taip ir nepasirodė. 

Paskutinį kartą Ž. Ilgaus
kas Lietuvos rinktinės marški
nėlius vilkėjo 1995 metais Eu
ropos krepšinio čempionato at
rankos varžybose. 

* Beveik 1,000 valstybės 
tarnautojų i šs idal i jo apie 
1,500 žemės sklypų, tačiau 
niekas nesiryžta sakyti, kiek jų 
bus nubausta už įstatymų pa
žeidimus. Nors vyriausybės su
darytos komisijos žemės daly
boms tarp valstybės tarnautojų 
tirti pateikti skaičiai atrodo 
įspūdingai, didžioji dalis žeme 
apsirūpinusių valdininkų be
veik niekuo nerizikuoja. Pana
šu, jog daugelis tarnautojų, ne
pajėgusių atsispirti nuosavų 
žemės sklypų paežerėje trau
kai, tik pasinaudojo tur ima 
profesine informacija ir teisėto
mis įstatymų landomis. Dau
giausia, kuo galima apkaltinti 
tokius valdininkus — etikos ir 
moralės principų pažeidimu. 

(KD-Elta) 
* Buvęs Šiaul ių meras 

Vaclovas Volkovas turi di
džiąją svajonę — Briuselyje 
įkurti Šiaulių regiono atstovy
bę. Paaiškėjo, kodėl jis taip ak
tyviai rūpinasi tokios atstovy
bės kūrimu — vieta kuriama V. 
Volkovo dukterėčiai, sesers 
dukrai Audronei Pugačienei. 
Socialdemokratas „Respubli
kai" tvirtino susidariusioje si
tuacijoje nematąs nieko blogo, 
nes, anot jo, už giminaičius ga
lis geriausiai garantuoti. 

(R-Elta) 
* Kol teisininkai aiškina

si, ar įstatymai, reglamentuo
jantys par lamentarų darbą, 
neprieštarauja Konstitucijai, 
Seimo nariai sėkmingai naudo
jasi situacija, prie algos prisi
durdami honorarus už dėstymą 

aukštosiose mokyklose. 
* G r i ū v a R a s e i n i ų „svie

to l yg in to jų" mitas . Iki šiol 
neaišku, kuo baigsis konflikto 
t a rp vadinamųjų Raseinių vers
lininkų ir „meškiukų" grupuo
čių ty r imas . Kol kas už grotų so
dinami t ik „meškiukai", nors 
į tar imai dėl pasikėsinimo nu
žudyti kaupias i ir virš priešin
gos stovyklos. Teisėsaugininkai 
nenoriai kalba apie tyrimo re
zul ta tus , tačiau „Respublikai" 
pavyko sužinoti , kad pareigūnų 
sužinota t iesa buvo kiek netikė-. 
ta. (R-Elta) 

* N u t r a u k t a skandal inga 
K u r š i ų n e r i j o s nacionalinio 
parko direktor iaus Vlado Porta-
po vasa rnamio nuomos sutar t is . 
V. Por tapas įteikė savo pava
duotojui Viktorui Kolokšans-
kiui p rašymą nut raukt i sutart į , 

pagal kurią jam be jokio kon
kurso 10 metų už menką kainą 
buvo išnuomotas Kuršių nerijos 
nacionalinio parko administra
cijai priklausantis vasarnamis 
an t marių kranto Nidoje. 

* K a u n e j a u t a m p a savo
t i š k a t r ad i c i j a , kai dėl skolų 
Savivaldybė „netikėtai" pusvel
čiui tur i perleisti savo turtą. 
Taip nutiko su kino teatru „Pla
neta", o neseniai panašus liki
mas vos neištiko ir bendrovės 
„Romuva". Netyla kalbos ir dėl 
bendrovės „Kauno autobusai". 
Seimo nariui Kęstučiui Kriščiū
nui kilo įtarimų, kad sudomin
tos grupės laukia, kada dar la
biau padidės bendrovės įsi
skolinimai i r . iškils bankroto 
grėsmė. Tada bus galima šį tur
tą įsigyti už kur kas mažesnę 
kainą. (KD-Elta) 

Mielai 
A t A 

BRONEI ŠIMELYTEI 
SADAUSKIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą jos dukrai ASTAI, sūnui ZIGMUI su 
žmona RAMUNE ir jų šeimai, sūnui dr. LINUI 
su žmona dr. DALIA ir jų šeimai, jos giminėms 
ir artimiesiems. 

Valerija Leščinskienė 
Nijolė ir Ramutis Rūbai 
Loreta ir Algis Jarašiai 

PADĖKA 
Mūsų mylimai Mamai, Močiutei ir Prosenelei 

A t A 
LEOKADIJAI ŽVYNIENEI 

ats iskyrus iš mūsų tarpo amžinajam poilsiui, reiškiame 
mūsų gilią padėką visiems, pareiškusiems mums užuo
jau tos ir paguodos žodį raštu, spaudoje ar asmenišku 
ats i lankymu, jos sielai suteikusiems šv. Mišių aukas , 
papuošusiems jos palaikus gėlėmis ar aukomis lietu
viškoms organizacijoms, budėjusiems kar tu su mumis 
prie j i s palaikų koplyčioje ir nulydėjusiems ją į amžino 
poilsio vietą. Kun. Algirdui Paliokui už šv. Mišių auką, 
palydėjimą į kapines — nuoširdus ačiū. Dėkojame Her
kuliui Stroliai už smuikavimą Šv. Mišių aukos metu. 
Širdingai dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. 
Petkui ir jo tarnautojams už tvarkingą laidotuvių 
pravedimą ir rūpestingą patarnavimą. 

N u l i ū d u s i o s d u k r o s Rima Schoot , Vida Marks, 
j ų š e i m o s i r vis i a r t imie j i . 

2003 m. balandžio-gegužės mėn, 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 

LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 
aukojo: 

a. a . dr. Teof i lės Rymantienės a tm . : Česlovą 
Bačinskas, Gediminas ir Birutė Biskiai, Eugenijus Bart
kus — $95; 

a .a . Alberto Kere l io a tm. : Teodoras ir Ritonė Ru
daičiai, Raimondas ir Danutė Korzonai, Vytenis ir Eliza-
beth Lietuvninkai, Viktoras Bilaišis, Martynas ir Dalia 
Trakiai — $220; 

a .a . Marijos P i s a r e v i e n ė s atm.: Richard ir Gre ta 
Rothrock, Ronald ir Beth Cullum, Dilver ir Lois Hali , 
Steven ir Janice Kravitz šeima, Donna Kaminski — 
$350; 

a .a . A u g u s t i n o Pranskev ič iaus atm.: žmona Mari
j a — $1,000, Rasa Aleksiūnienė — $50; 

a .a . Vytauto S t a š k a u s atm.: Jurgis Budzeika — 
$200, Vladas Staškus — $50; 

a .a . Zenono Mereckio atm.: Raymond ir I rena 
Blinstrubai , Algis ir Jū ra Bakaičiai, Rimantas ir Regina 
Griškeliai, Povilas Žumbakis — $175; 

a.a . dr. Lilijos Ignatonienės atm.: Paulina Vaitai-
t ienė, Jo landa ir Algis Mockaitis, Walter ir Rima Binder, 
dr. Arvydas Dailidė, Norm Brabec, dr. Diana Konton, Li
nas Peskys, Kazimieras ir Ona Bagdonas, Irena Gencius, 
Elena Cizinauskas, dr. Aldona Juozevičienė, Irena ir Pet
ras Dirda — $420; 

a.a. I renos ir Bruno Garunkščių atm.: Gina Ga
rankš t i s — $50; 

a .a . J u o z o Guzulaičio atm.: Adolfina Kavaliūnienė, 
Elena Guzulaitienė — $90; 

a .a . J u o z o B a r t k a u s atm.: Raymond ir Irena Blins
t rubai — $75; 

a .a . k u n . Antano Žvinkl io testamentu paskir ta 
auka — $1,144.60; 

a .a . R o m o Burneikio atm.: Marija Kriaučiūnienė, 
Linda Bushnell ir Gandis Mažeika — $125. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turint iems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lie tuvos V a i k ų vil t is" , 2711 W. 71st Street, Chi-
c a g o , I L 60629. 
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P l a t i n k i t e „DRAUGĄ' 

D R A U G A S 
« » " . • * ' ; ! . » , 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pilnos darbo dienos darbas 

su gyvenimu. 

Įvairiose valstijose. 

Tel. 630-330-9471 

Gr*Wr 23 
Pro -Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vore VW: 773*>*-7820 
Fax: 708-361-9618 
K-mail: 
d.i.mayer(o worldnet.att.net 

DANA ŠČKRBAFTK MAYKR 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės j 
DANUTĘ MAYF.R Profesionalinį ir 

sąžiningai patarnauja nuo 19X6 m 
Nuosavvbiu įkainavimas veltui. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBIJa NAML, SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUMvlAS 
Asentas Frank Zapolis irOtf. Mgr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

PARDUODA 

GREIT PARDUODA 
-QJ ~ — Landmark 
. - * • * properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

R I M A S STANKUS 
• Čikagoje M priemiesčiuose 
• CiR'itas ir siĮ/mingas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskola 
• Pensininkams nuolaida 

Lemont - 3 year single 
t'amily home, wood floors, 

jacuzzi, finished huge 
basement. 

Tel. 630-257-8595 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po 
audros 

Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugy
bę metų 

Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai. 

A f A 
Dr. ONA JUŠKEVIČIUTĖ-

BALIUNIENĖ 
1908.V.3 — 2000.VI.21 

Mirties metinių proga prašome draugus , bendradar
bius ir pažįs tamus prisiminti a.a. dr . Baliūnienę mal
doje. 

Algis B a l i ū n a s 
Graž ina Bal iūnai tė -Aust in 

SKELBIMAI 
• Tvarkinga 47 m. moteris 

ieško darbo žmonių priežiū
roje. Pageidautina piet iniame 
rajone. Tel. 708-945-8953. 

• Moteris ieško darbo 
žmonių a r vaikų priežiūroje, 
gali pakeis t i sava i tga l i a i s . 
Tel. 630-427-9076. 

• Sąžininga, tvarkinga 40 

m. moteris , tur int i pedagoginj 
muzikinį išsilavinimą, ieško 
darbo vaikų ar senelių prie
žiūroje su grįžimu namo. Tel. 
708-422-6980. 

• Moteris ieško darbo sa
vai tės dienomis po pietų 
visą d a r b o dieną. Vairu 
automobi l į . Tel. 708-424-
2884. palikti žinutę. 

Būkime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ. 
siusime jį 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavardę. 
vardą, adresą ir telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 60629) arba telefonu 773-585-9500. 
Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

SIŪLO IŠNUOMOTI PASLAUGOS 

VVoodridge išnuomojami 1-2 

mieg.. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - S645:2 mieg. - S729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Archer&Kostner 2 bedroom 
apartment for rent. Large 
living room. large kitehen. 

iaundry available. 
Td.773-230-9019, 

630-789-0489. 

A & S 24 HRS. 7 DAYS 
77*531-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine Saldymo sistema 

SLAUGOS PASLAUGOS 

House for rent. 5 bedroom. 
2 bath, large kitehen vvith 

appliance, hard wood floors. 
57 St.& S. Kostner Ave. 

Tel 773-230-9019. 
630-789-0489. 

Graž iame ir ramiame Tinlev 
parko ra jone p r i imame gyvent i 

žmogų su maitinimu, priežiūra ir 
slauga. Atskiras kambarys, genis 

sųlygos. rūpestinga priežiūra Žema 
kaina. Norint, galime nuvežti į 
bažnvčia. pas daktarus ar kitur. 

Skambinti tel. 708-429-5431: mi.h. 
773-718-7399. Raimonda. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCLATION OF C H I C A G O 

2212 Wcst Ccrmak Road. Clucago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcpher. M Oksas, PreSident 

Ptttartiaujum Čikaga* ir Apylinkių Lietvrūrms Daugiau Kaip 95 Metas. 

S, 

http://worldnet.att.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DMLININKAS-VITRAŽININKAS 
MINDAUGAS VITKAUSKAS VĖL 

ČIKAGOJE 

JONINĖS - GRAŽIAUSIA IR LINKSMIAUSIA VASAROS 
ŠVENTĖ 

PRAMOGOS VAIKAMS 
Kai vaikai atostogauja, tė

vai dažnai išgirsta nusiskun
dimą, kad jie neturi, ką veik
ti. Čikagoje netrūksta pra
mogų nei suaugusiems, nei 
vaikams, tik reikia pasidairy
ti. Kai kurios pramogos taiko
mos specialiai vaikams. Pvz.: 
nuo birželio 5 d. iki rugpjūčio 
28 d. (išskyrus liepos 3 d.), 
kiekvieną ketvirtadienį, nuo 5 
iki 10 vai. vakaro Shedd 
Aąuarium, 1200 S. Lake 
Shore Drive, šeimos su vai
kais gali aplankyti akvariumą 
po darbo valandų, nesku
bėdamos apžiūrėti egzotiškus 
jo gyventojus, ir tuo pačiu pa
siklausyti džiazo muzikos, 
kurią atlieka įvairios grupės 
ir orkestrai. Vaikams įėjimas 
6 dol., suaugusiems — 8 dol. 
Birželio 20 d., nuo 7 iki 10 
vai. vakaro, Portage Park 
Center for the Arts, 5801 W. 
Dakin Str., vaikai (nuo 5 
metų amžiaus) kviečiami 
švęsti ilgiausią metų dieną su 
muzika, menu ir įvairiomis 
pramogomis. Jėjimas — 12 
dol.; nuo birželio 21 iki 
rugpjūčio 30 d., šeštadieniais 
4 vai. p.p., Spirit of Music 
Garden Grant Parke, 601 S. 
Michigan Ave, vaikai gali pa
simokyti įvairių tautybių tau
tinių šokių ir smagiai pasi
šokti (nemokamai); birželio 27 
iki liepos 25 d, nuo 6 iki 10:30 
vai. vak. Lincoln Park zoologi
jos sode, 2200 N. Cannon 
Drive, ruošiamos pramogos ir 
„pabendravimas" su liūtais, 
meškomis, ruoniais ir kitais 
zoologijos sodo įnamiais, Įė
jimas 25 dol. 

Cicero lietuvių telkinyje 
birželio 22 d., sekmadienį, 
ruošiamas Baisiojo birželio 
įvykių paminėjimas. Šv. Anta
no bažnyčioje 9 vai. Mišias už 
mūsų tautos kankinius, iš
tremtuosius ir sugrįžusius iš 
Sibiro, kurie kenčia dėl pa
laužtos sveikatos, aukos kun. 
Kęstutis Trimakas. Tuojau po 
Mišių parapijos salėje bus 
kun. dr. K. Trimako paskaita, 
ilgiau sustojant prie mūsų 
tautos kankinių istorijos. Po 
paskaitos Janutė Casey ir dr. 
P. Vytenis Kisielius paskaitys 
lietuvių poetų tam laikotar
piui skirtas eiles. Paminėjimą 
rengia Cicero LB apylinkė ir 
ALTo valdyba. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti, savo gau
siu dalyvavimu parodyti, kad 
nepamiršome savo tautos tra
gedijos. 

KOVA SU UODAIS 
Čikagos miestas jau pradėjo 

aršią kovą su uodais, kad 
šiemet būtų išvengta ,,West 
Nile" virusų sukeltos epidemi
jos, nuo kurios pernai Illinois 
valstijoje mirė 64 žmonės 
(buvo 884 susirgimai), o pa
čioje Čikagoje mirė 20 žmonių 
ir buvo 225 susirgimų. Visoje 
Amerikoje, šio viruso apkrės
ti, susirgo 4,156 žmonės; 284 
mirė. 

Kaip su uodais ir jų platina
mais virusais bus kovojama? 

Iš esmės ta kova jau pra
sidėjusi. Visų pirma miestas 
parinko ir apmokė 65 studen
tus, kurie į kiekvieną vandens 
nutekėjimo šulinį (jų yra 
210,000) miesto gatvėse įmeta 
tam tikrus nuodus, užmu-
šančius uodų perus. Šis dar
bas bus baigtas iki birželio 20 
d. Lėtai tirpstantys nuodai 
veiks šešis mėnesius ir, mano
ma, kad sunaikins tiesiog mi
lijonus uodų. Be to, tokiu 
būdu uodai naikinami ir par
kuose, bei kitose vietose. 

Tiek Čikagos miesto gatvių 
priežiūros departamentas, 
tiek kiti biurai prižiūrės, kad 
nebūtų ilgai užsistovėjusio 
vandens statybos vietose, 
plaukymo baseinuose, bus 
taip pat nupjaunamos aukštos 
žolės, apkarpomi krūmai. 

Tų apsaugos priemonių pa
tariama imtis ir visiems gy
ventojams: nelaikyti savo 
aplinkoje ilgiau kaip 3 dienas 
stovinčio vandens — kibiruo
se, vazonuose, paukščių mau
dyklėse, senose padangose ir 
kitur, kur gali veistis uodai. 
Ši taisyklė galioje ir kapinių 
administracijai, apsipirkimo 
centrams, restoranams ir pan. 

Jeigu randate negyvą 
paukštį, ypač varną, paskam
binkite tel. 311, kad sveikatin
gumo įstaigos jį susirinktų ir 
patikrintų. Pagal negyvų 
paukščių kiekį sekama ,,West 
Nile" virusų sukelta liga. 

Kaip pažinti, kad įkandės 
uodas užkrėtė šia liga? Pa
prastai liga pradžioje panaši į 
eilinį gripą: pakyla tempe
ratūra,' skauda visus raume
nis, gaivą, atsiranda išbė
rimas. Taip atsitikus, geriau
sia kreiptis į savo gydytoją. 
Patikrinus kraują, liga greitai 
susekama. Patariama saugotis 
uodų. apsipurkšti skysčiu, tu
rinčiu savo sudėtyje „deet" 
chemikalų (pvz., ,,Off deep 
woods", „Cutters" ir pan.) — 
juo didesnis procentas „deet", 
tuo geriau apsaugos nuo 
uodų. Info 

Mindaugas Vitkauskas — 
33 metų dailininkas-vitraži-
ninkas, baigęs Vilniaus Dailės 
akademiją 1995 metais. Jo 
mokytojais buvo įžymieji Lie
tuvos vitražinio meno meistrai 
— profesorius Kazys Mor
kūnas, docentai Konstantinas 
Šatūnas, Rimas Bružas. Min
daugas nuo penkerių metų 
mokėsi Vilniaus Mikalojaus — 
Konstantino Čiurlionio meno 
mokyklos muzikos ir tapybos 
skyriuose. 1999 m. už didelę 
kūrybinę ir parodinę veiklą jis 
buvo priimtas į Lietuvos Daili
ninkų sąjungos narius. Eilę 
metų dirbo vienoje garsiausių 
Lietuvoje Vilniaus Dailės 
kombinato Vitražo studijoje, 
vadovaujamoje įžymiųjų vitra-
žininkų brolių, docento Kons
tantino, Broniaus ir Henriko 
Šatūnų, kurių darbai iki šiol 
puošia Vilniaus Vedybų ir me
trikacijos rūmus, daugelį Lie
tuvos valstybinių įstaigų, 
Maskvos Kremliaus Suvažia
vimų rūmuose, didžiuosiuose 
viešbučiuose, restoranuose ir 
paviljonuose. Dirbant su šiais 
reto talento dailininkais-vit-
ražininkais, Mindaugas išmo
ko ne tik puikiai piešti ir 
pjaustyti margaspalvius stik
liukus, bet ir juos montuoti į 
nepakartojamo grožio vaivo
rykštines mozaikas, paveiks
lus. 

Dar studijų metais Mindau
gas pradėjo aktyvią kūrybinę 
veiklą, sukurdamas ir sumon
tuodamas didelės apimties vit
ražus Lietuvos Respublikos 
prezidentūros poilsio namuose 
ir restorane Nidoje, Lietuvos 
Vyriausybės poilsio namuose 
Juodkrantėje. Jaunojo daili
ninko spalvingi vitražai tau-
tine-patriotine tematika pa
puošė Vilniaus senamiesčio 
didžiųjų restoranų ir viešbu
čių langus Pilies, Šv. Jono, 
Universiteto, Trakų gatvėse. 

Daug jautrių ir gražių vi
tražų religine tematika Min
daugas sukūrė Vilniaus, Kau
no, Marijampolės, Punsko 
(Lenkijoje), Sankt Peterburgo 
bažnyčioms ir koplyčioms. 

Ne vienas Lietuvos naujasis 
turtuolis savo vilos ar ištai
gingų namų langus papuošė 
Mindaugo Vitkausko vitraži
niais meno kūriniais. 

Jaunojo talento darbais susi
domėjo ir įsigijo vitražinio 
meno mylėtojai JAV-se, Dani
joje, Norvegijoje, Švedijoje, 

Suomijoje, Ispanijoje, Lenki
joje, Vokietijoje, Rusijoje. 

Prieš keletą metų vienas 
žymiausių Lietuvos estrados 
dainininkų Algis Frankonis, 
įkūręs Kanarų salose savo 
viešbučius, Mindaugui užsa
kė sukurti didelės apimties 
vitražus tų viešbučių langams 
ir durims. Šiandieną Algis 
Frankonis su dėkingumu 
džiaugiasi Mindaugo labai 
gražiais vitražais, iš tikro pa
dabinusiais viešbučius ir tuo 
pačiu pritraukiančius daugiau 
poilsiautojų į Kanarų salas. 

Dabar ten pat jau kitų vilų 
ir viešbučių savininkai užsa
kė, ir Mindaugas sukūrė labai 
įdomius vitražus — pira
mides. 

Vitražininkai, sukūrę ir įgy
vendinę savo kūrinius įvai
riuose pastatuose, tampa tar
tum amžinais parodų daly
viais, todėl specialia parodine 
veikla vitražininkai retai kada 
užsiima. Tačiau prieš dvejus 
metus Mindaugas Vitkauskas 
Pasaulio lietuvių centre įsi
kūrusiame Lietuvių dailės 
muziejuje buvo suorganizavęs 
asmeninių darbų vitražinių 
miniatiūrų ir skulptūrų pa
rodą. Daug tautiečių tuomet 
atsilankė šioje parodoje ir 
įsigijo jaunojo dailininko uni
kalių darbų. 

Po parodos, sugrįžęs namo, 
Mindaugas Vitkauskas savo 
menines jėgas sukoncentravo į 
tapybą. Per 2 metus jis dro
bėje aliejumi nutapė keliolika 
tikrai prasmingų ir įdomių 
kūrinių antikine—mitologine 
tematika. Su šiais darbais da
lyvavo respublikinėse paro
dose ir susilaukė teigiamo 
įvertinimo, rekomendacijų da
lyvauti tarptautinėse paro
dose, gavo kvietimus demons
truoti savo brandžiausius dar
bus didžiosiose Washington, 
New York galerijose. 

Šiuo metu vitražininkas-
dailininkas Mindaugas Vit
kauskas, atvykęs į Čikagą, su
rengė naujus susitikimus su 
lietuviais meno mylėtojais M. 
K Čiurlionio meno galerijoje 
Čikagoje (š.m. birželio 6 die
ną) ir kituose Amerikos mies
tuose, kur įsikūrę tautiečių 
telkiniai. 

Paroda veikia iki šio penkta
dienio, birželio 20 d. Atvykite 
ir pamatykite. 

J a u n i u s Sutkūnas 
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Lietuvių kultūros asociacija Jonines susitikime su Cook County tarybos nariais: (iš kairės) Algis Morkūnas, Joe 
Kulys, Bronius Abrutis. John H. Stroger. Jr. ;Cook County tarybos prezidentas), kun. Rimvydas Adomavičius, 
Joseph Mario Moreno 'County tarybos narys), Vitalija Pulokienė, John P. Daley (Cook County tarybos narys), 

įninkąs Mindaugas Vitkauskas ir Algimantas Kezys. 
Ligijos Tautkuvienės nuotr. 

Mindaugo Vitkausko parodos jauniausias lankytojas Mykolas Tamonis. 
Lijfijos Tautkuvienės nuotr 

„I LOVE A PIANO!" 
Kiekvieną vasarą Čikagos 

miesto turizmo biuras su
planuoja įdomių renginių cik
lą, kuriuo pasinaudoja ir 
miesto gyventojai, ir iš kitur 
atvykusieji — o pastarųjų Či
kagą per vasarą aplanko iki 2 
milijonų. Šiemetinis masalas 
— nemokamų koncertų ciklas, 
pavadintas ,,I Love a Piano" 
(man patinka pianino muzi
ka), prasidėjęs birželio 6 d. ir 
nusitęsiantis iki rugsėjo 19 d. 
Koncertai vyksta penktadie
niais, nuo 11:30 v. r. iki 2:30 
vai. p.p., Chicago Water 
Works Visitor Center, istori-

Arvydas Reneckis . 

Antradienį, birželio 17 die
ną, vyko Cook County tarybos 
narių susitikimas Čikagoje. 
Joseph Mario Moreno, County 
tarybos narys, pristatė Coun
ty tarybai ir visuomenei lietu
vių kultūrinio, istorinio, religi
nio paveldo, tradicijų išsaugo
jimo ir puoselėjimo projektą -
lietuvišką švente Jonines. 

Voras ausį pasikrapštė, 
Tinklą numetė į kraštą. 
Ko jūs nosis nukabinę? 
Ruoškit kiškių gegužinę! 
Šventė vyks Birželio 22 die

ną, sekmadienį, Pioneer Wo-
ods miške (107 St. ir 96 Ave.) 

Gegužinė vyks šile, 
Po didžiausiąja egle. 
Gros tilvikas su pele 
Ir apuokas su pačia. 
Joninių šventė organizuoja

ma Lietuvių kultūros asociaci
jos Joninės, kurios iniciato
rius ir vadovas Marąuette 
Parko visuomenininkas Joe 
Kulys, kiti nariai: savaitraš
čio „Amerikos lietuvis" vyr. 
redaktorius Bronius Abrutis, 
Amerikos lietuvių televizijos 
vadovas ir režisierius Arvydas 
Reneckis. kun. Rimvydas Ado
mavičius, dienraščio ..Drau
gas" žurnalistė Vitalija Pulo
kienė ir lietuviškos parduotu
vės „Lithuanian Plaza Bakery 
& Deli" savininkas Algis Mor
kūnas. 

Norim puikiai pasiruošti. 
Vaišių daug skanių suruošti. 
Laimės šulinį daryti 
Ir kapelą paprašyti. 
Sekmadienį visi. ne tik Jo

nai ir Janinos, kviečiami į 
šventę. 

Atsiveskit giminių. 
Daug bičiulių ir draugų. 
Po stalelį užsakykit, 
Pinigines pakratykit. 
Atvykę galėsite įsigyti Joni

nių pinigų už kuriuos bus pre
kiaujama bare gėrimais ir 
maistu. 

Programa prasidės 12 vai. 
Būtent šiai šventei miške bus 
sumontuota scena, kur meni
nę - kultūrinę programą at
liks muzikantai, šokių ir mu
zikos kolektyvai. Vaikams bus 
surengtos sportinės rungtys. 

Nuotrauka Vakario Reneckio 

RESOHmON 
Spomored by 

THE HONORABLE JOSEPH MARIO MORENO, COUNTY COMMISSIONER 
Co-Sooosored by: 

THE HONORABLE JOHN P. DALEY, JOAN PATRICLA MURPHY, 
PETER N. SILVESTR1, DEBORAH SIMS AND LARRY SUFFREDIN, 

COUNTY COMMISSIONERS 

WHEREAS, immigranis enrieh the ąuality of life in Cook County through their diverse culturaL 
reiigious, linguistic and historicar įradiaoos; and 

V* HEREAS, Cook County is hometomore Lithuanian immigrants and peopte of Lithuanian 
aocestry than any county or disrrict in the world outsioe Lithuania itself; and 

VVHEREAS, LrthuaniaruVacross Cook County will cdebrate their culturaL, religioua, linguistic 
and historicai iradin'on on Sunday, Jane 22,2003 at the Jonines 2003 Lithuanian Family Fesbval 
at the Cook County Forest Preserve!* Pioneer Woods; and 

VVHEREAS, Jonines 2003 b organized and prsftented by the Jonines Lithuanian Cultural 
Association, which is led by Marąuette Park resident and Southwest Nevvs-Herald cotumnist Joe 
Kulys, Lithuanian Daily Draugas Editor Vitalija Pulokiene, Amerikos Lietuvis Publishcr and 
Executįve Editor Bromus Abnms. Lithuanian American Televisioo- Producer and Eaecutive 
Director Arvydas Reneckis, and Kativjty BVM Associate JPastor Rev. Rimvydas Adomavičius; 
and Algis Morkūnas, Lithuanian Plaza and Deli and 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED.bUhe Cook County Board of Commissioners that 
June 22. 2003 be decarrd aeiay toceiebrate Jonines 2003 Lithuanian Pamily Festiva/ Day 
throughout Cook County SBįdoej hereby congratufate fhe Jonines Association fof ris wrk and 
encourages ai i Cook County rėsadents of Lrthnamaft descent to celebrate and be-proud of their 
rich beritage. .f *'' '. '~z»;. .-

BE IT FL'RTHER RSESOLVĖD, that dus text be spread opon the officiar proceedings of the 
Hooorabie Body, and a cetcmonial copy of šame be presented to Joe Kulys to commemora'e this 
occasion. ~->'~. 

- ' " s - S S S - v • • • ? • • • • ' 

Approvcd and adopted this 17* day of June 2003. 

r? 
JOSEPJFMARfo MORENO 
/jesident Pro Tempore and 
Commissioner, 7°" District 

JOHN H. STROGER, JR., Pi 
*n*\ County Board of Commissione 

Rezo l iuc i ja , g a u t a Cook C o u n t y tarybos , s u t e i k i a n t i t e i s e l i e tuv ių 
b e n d r u o m e n e i . 2 0 0 3 m. b irže l io 2 2 d. š v ę s t i J o n i n e s . 

Kiškių atžalos jauniausi 
Rengia cirką įdomiausią. 
O loterijoj garsiojoj 
Dirbs barsukai storakojai. 

Cepelinais. parūkytomis 
„Medžiotojų" dešrelėmis ir ki
tais karštais gardžiais patie
kalais susirinkusiuosius vai
šins lietuviškų maisto prekių 
parduotuvės „Lithuanian Pla
za Bakery & Deli" ir „Antano 
kampas". Atsigaivinimui bus 
prekiaujama lietuvišku alumi, 
gira ir vaisvandeniais. Vyks 
suvenyrų mugė—pardavimas. 

Bus dešrelių su kopūstais. 
Gėrimų, kad pilvą pūstų. 
Bus traškučių su alum 
Ir pyrago su medum. 
Beje, šių metų susibūrimas į 

didelę šventę, pradžia visoms 

kitoms, ateityje būsiančioms. 
Kitais metais planuojama Jo
nines švęsti Čikagos centre, 
pristatant plačiai Amerikos vi
suomenei lietuvių tautą, tradi
cijas ir bendravimo kultūrą. 

Jei gerai organizuosim. 
Tai vėliau mes nedejuosim. 
Milijoną greit sukaupsim 
Ir senatvės ramūs lauksim. 

Mūsų bendrija graži. 
Giminė labai plati. 
Milijonas tik juokai. 
Juk dar auga ir vaikai! 

Atvykite švęsti savo mėgs
tamą ilgiausios dienos, apipin
tos papročiais ir mitologiniais 
vaizdiniais šventę - Jonines! 

Vitalija Pulokienė 

nrame vandens pumpavimo 
pastate, esančiame North Mi
chigan Ave — įėjimas iš 163 
E. Pearson Str. 

Koncertų programą atlieka 
vietiniai dainininkai ir pia
nistai, pateikdami Irving Ber-
lin, Cole Porter, George 
Gershvvin ir kitų amerikiečių 
kompozitorių kūrinius. Norin
tys daugiau informacijų (yra 
ir lankstinukų, knygelių, ki
tos spausdintos medžiagos) 
gali paskambinti nemokamu 
telefonu 1-877-CHICAGO (1 -
877-244-2246) arba apsilan
kyti svetainėje 
www.877.chicago.com 

Lietuvių kultūros asociacijos Joninės nariai: (iš kaires* Bronius Abrutis, 
Reneckis, Vitalija Pulokienė, kun Rimvydas Adomavičius 

Birželio 22 dieną, sekma 
Vytauto Didžiojo šauliu 

rinktinė sekmadienį, birželio 
22 d„ 12 vai., Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str., Chicago, 
ruošia Joninių gegužinę. Gros 
ir dainuos Algimantas Bar-
niškis. 

dienį, Pioneer Woods miške. 
Joninių šventės metu moterys 
galės pasidaryti mamogra-
mas, kurias atliks John H/> 
Stroger, Jr. Cook County ligo
ninės darbuotojai. Paslauga 
nemokama. 

Algis Morkūnas, Joe Kulys, Arvydas 
Nuotrauka Vakario Reneckio < 

SKELBIMAI 
• Amer ikos l ietuvių ra

di jas , vad. Anatolijus Siutas 
— kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Franasco, Chicago. IT. 60632. 

http://www.877.chicago.com

