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Nuosaikiųjų konservatorių 
tikslas — solidarumas, 

pasiaukojimas, atsakomybė 
. Vilnius, liepos 2 d. (BNS) 
Buvusio premjero Gedimino 
Vagnoriaus bendraminčiai 
sekmadienį įsteigė Nuosaikių
jų konservatorių sąjungą 
(NKS). G. Vagnorius absoliu
čia dauguma balsų išrinktas 
naujosios partijos pirmininku. 
Balsavusiųjų prieš nebuvo, su
silaikė keli NSK steigėjai. G. 
Vagnorius išrinktas iš vienos 
kandidatūros, tačiau jį siūlė 
keliolika NSK steigėjų. 

Seime vykusiame steigiama
jame suvažiavime dalyvavo 
apie 530 steigėjų. Anot vieno 
partijos iniciatyvinės grupės 
nario Albino Pilipausko, iš vi
so iki suvažiavimo dienos 
NKS steigėjais užsiregistravo 
maždaug 800 žmonių. Pagal 
įstatymą partijai arba politi
nei organizacijai įsteigti būti
ni 400 steigėjų. 

Sekmadienį nutarimas 
įsteigti NKS suvažiavimo da
lyvių priimtas vienbalsiai. 
Taip pat vienbalsiai patvirtin
ta NKS programa, kuria re
miantis, NKS yra „centro de
šinės pakraipos partija, besi
remianti didėjančiu viduriniu 
šalies gyventojų sluoksniu". 

Anot G. Vagnoriaus, nuosai
kiųjų konservatorių pagrin
dinė nuostata siekti kuo pa
lankesnių sąlygų žmonėms 
dirbti ir daugiau užsidirbti, di
desnių pensijų ir socialinių ga
rantijų neįgaliesiems". Pasak 
jo, NSK remia „ekonominę 
laisvę ir supaprastintas mo
kesčių kontrolės procedūras" 
teisėtai veikiančioms įmo
nėms, tačiau „kontrabandinis 
verslas, kuris didina nedarbą, 
turi būti žlugdomas ir biurok
ratiniais suvaržymais, ir mo
kestinėmis akcijomis". 

G. Vagnoriaus teigimu, nuo
saikieji konservatoriai remia 
„piliečių gerovei naudingą na
rystę Europos Sąjungoje ir 
NATO". 

Kalbėdamas apie žemės ūkį, 
G. Vagnorius sakė, kad NSK 
sieks, Jog Lietuva ateitų j Eu
ropos Sąjungą, kurioje beveik 
pusė biudžeto lėšų skiriama 
žemės ūkiui remti". Be to, 
kaip svarbų tikslą G. Vagno
rius įvardijo naujų darbo vietų 
kūrimą, palaikant palankią 
valstybės įmonėms finansinę 
aplinką, „kitų naujų* darbo 
vietų" kūrimą, palaikant teisi
nę tvarką ir stabdant kontra
bandą bei „dar kitų naujų dar
bo vietų" kūrimą, skatinant 
eksportą ir būtinas investici
jas. 

NSK steigiamojo suvažiavi
mo šūkis buvo „solidarumas, 
pasiaukojimas, atsakomybė", 
o simbolis — Vilniaus Gedimi
no pilies bokštas, apsuptas 12 
žvaigždžių. Anot NSK. tai 
simbolizuoja „Lietuvą Europos 
Sąjungoje". 

Pasak G. Vagnoriaus, NSK 
pasiryžusi bendradarbiauti su 
visomis partijomis, tačiau koa
licijų sudarymo galimybes 
svarstys tik po rinkimų, „pa
gal programų panašumus". 
Anot G. Vagnoriaus, nuo Tė
vynes sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) NSK skirsis savo 
nuosaikumu, kuris pasireikš 
tuo, kad „mes būsime atviri, o 
prireikus, remsime reikiamas 
reformas". 

G. Vagnoriaus teigimu, NSK 
programinį pagrindą sudaro 
papildyta ir atnaujinta kon
servatorių 1996 metų rinkimų 
programa. 

Priimtos rinkimų tvarką 
keičiančios įstatymo pataisos 

Vilnius, liepos 4 d. (BNS) 
— Seimo konservatorių dau
guma antradienį priėmė įsta
tymo pataisas, kurios iš pa
grindų keičia Seimo rinkimų 
sistemą. 

Didžiausią parlamentarų 
susipriešinimą sukėlė konser
vatorių idėja vienmandatėse 
apygardose atsisakyti antrojo 
rinkimų rato. Šios idėjos auto
riai — konservatorių frakcijos 
seniūno pavaduotojas Rimvy
das Survila ir partijos pirmi
ninko pavaduotojas Sigitas 
Kaktys, kuris vadovavo rinki
mų įstatymo pataisų rengimo 
grupei. 

Konservatorių siūlymu, at
sisakius antrojo rinkimų rato, 
nugalėtoju skelbiamas dau
giausiai balsų pirmajame rate 
surinkęs kandidatas. Priėmus 
pataisas, rinkimai laikomi 
įvykusiais, jeigu juose dalyva
vo 40 proc. rinkėjų. 

Proporcinėje sistemoje, bal
suojant už partijų sąrašus, mi
nimalus rinkėjų aktyvumas 
turi būti 25 procentai. 

Manoma, kad tokia sistema 
naudinga populiariausioms 
partijoms — Naujajai sąjun
gai (socialliberalams1 bei Tė
vynės sąjungai (Lietuvos kon
servatoriams). 

S. Kaktys anksčiau teigė. 
kad pataisos naudingos ne 
partijoms, o rinkėjams. Anot 
jo, rinkimų kampanijos taps 
dinamiškesnes, partijos priva
lės daugiau tartis prieš rinki
mus. Be to, anot jo, antrojo ra
to atsisakymas leis sutaupyti 
tiesiogiai su rinkimais susiju

sių 5 mln. litų išlaidų bei pa
pildomų maždaug 1 mln. litų 
išlaidų. 

Antradienį prieš pat pataisų 
priėmimą surengtoje spaudos 
konferencijoje vienas liberalų 
vadovų Alvydas Medalinskas 
teigė, kad „pats faktas, kad 
tokios pataisos svarstomos li
kus 3 mėnesiams iki Seimo 
rinkimų, byloja, kad su politi
ne etika ne viskas tvarkoje". 

Mažoritarinė vieno rinkimų 
rato sistema galioja daugelyje 
anglosaksų ir Britų sandrau
gos valstybių, kur jau seniai 
susidariusi dvipartinė siste
ma. Liberalo teigimu, Lietu
vos staigus posūkis nuo keliu 
dešimčių partijų sistemos prie 
dvipartinės ar tripartinės bū
tų perdaug griežtas. „Toks 
kardinalus įstatymo pakeiti
mas daromas neleistinai pas
kubomis", sakė A. Medalins
kas. Anot jo. galimą neigiama 
pataisų pasekmė yra ta. kad 
„susiformuos politinis elitas, į 
kurį bus sunku patekti ki
tiems individams ir politinėms 
jėgoms". 

Opozicinės LDDP parla
mentaras Justinas Karosas 
teigė, kad konservatoriai savo 
pataisomis „mėgina išeidami 
pasilikti". Pasak jo frakcijos 
kolegos Gedimino Kirkilo, 
nors pakeitimai galėtų būti 
naudingi ir socialdemokrati
nių jėgų koalicijai, nepriimti
nas yra pats principas keisti 
rinkimų įstatymą prieš rinki
mus. Pataisoms, kaip skubo
toms ir suvaržančioms mažų 
partijų bei rinkėjų demokrati-
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Liepos 2 dieną Vilniaus Kalnų parke įvyko vienas iš pagrindiniu Kristaus gimimo 20<M) jubiliejinių melų renginių Lie
tuvoje — giesmių šventė „Kristui gieda Lietuva", kurią surengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos ir bažnyti
nės muzikos komisija, Lietuvos Liaudies kultūros centras ir Vilniaus savivaldybe. 

Nuotr.: Šventės dirigentai ir Lietuvos vyskupai. Vladimiro Gulevidaus Elta; nuotr. 

Prezidentas: Naujoji politika — 
atsakomybė ir pilietiškumas 

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus, 
sveikindamas centro jėgomis 
besivadinančių partijų foru
mą, išreiškė viltį, kad jos pa
skatins platesnį Lietuvos poli
tinių jėgų tarpusavio bendra
darbiavimą. 

„Dabarties Lietuvai būtina 
skirtingų politinių jėgų, deši
nės, kairės ir centro konstruk
tyvi sąveika. Būtinas bendras 
darbas bendrai tautos ir vals
tybės gerovei", pirmadienį sa
kė valstybės vadovas, sveikin
damas Centro, Naujosios, Li
beralų ir Moderniųjų krikš
čionių demokratų sąjungų su
rengtą konferenciją apie nau
jąją politiką. V. Adamkus, ku
ris balandį savo metiniame 
pranešime pirmasis prakalbo 
apie naująją politiką, yra šio 
forumo globėjas. 

Dėkodamas už minėtų .libe
ralių centro partijų" partne
rystę, už jų paramą naujos po
litikos idėjai, prezidentas lin
kėjo .geriausios kloties" deši
nės ir kairės pakraipos parti
joms. 

V. Adamkaus nuomone, ke
turių partijų ketinamos nu
brėžti naujosios politikos gai
rės bendram Lietuvos gyveni-

visuomenei, valstybei, tai — 
konkreti atsakomybė už par
tijų telkiamas komandas ir jų 
pajėgumą, už partijų progra
mas ir jų įgyvendinimą. 

„Tikiuosi, kad nauja politika 
bus ne lozungų, šūkių ar gąs
dinimų, bet konkrečių įsipa
reigojimų ir konkrečių darbų 
politika", pažymėjo Lietuvos 
vadovas. „Viliuosi, kad pa
stangos atsinaujinti, pastan
gos modernizuoti Lietuvos 
gyvenimą šiandien ir ateityje 
gali sieti daugumą šalies poli
tinių jėgų. Manau, kad atvira, 
konstruktyvi jūsų partijų poli
tika gali ir turi skatinti pla
tesnį politinių jėgų bendradar
biavimą", kalbėjo V. Adam
kus, kreipdamasis į Centro, 
Liberalų, Naujosios ir Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąjungų vadovus bei narius. 

Naująją politiką'9 kuria 
„antroji kairė" 

mui yra būtinos, nes. gerbiant 
savo praeitį, negalima likti jos 
įkaitais. Pasak jo. savivaldy
bių rinkimai parode, kad dalis 
visuomenės savo lūkesčius, 
gyvenimo permainų viltis sie
j a su naujosios politikos išpa
žinėjais, tačiau pateisinti tas 
viltis nebus lengva. Todėl V. 
Adamkus pabrėžė, kad žmo
nių pasitikėiimą^vtandi^n turi 
lydėti didėjant, partijų atsako
mybė. 

„Lietuva yra pavargusi nuo 
neatsakingos politikos — nuo 
netesėtų pažadų, visuomenės 
ignoravimo, aplaidaus politikų 
darbo", sakė prezidentas. Jis 
teigė naująją politiką supran
tąs kaip atsakomybę, kaip pi
lietinį įsipareigojimą žmogui, 
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Vi ln ius , liepos 5 d. (BNS) 
— Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje Seimo pirmininkas, 
konservatorių vadas Vytautas 
Landsbergis su ironija komen
tavo šią savaitę įvykusią 
„naujosios politikos" konferen
ciją, kurioje Centro sąjungos, 
Naujosios sąjungos (socialli
beralų1, Lietuvo- liberalų są
jungos bei Moderniųjų krikš-

Konservatoriai nepyksta ant 
prezidento už „naujųjų" globą 

Vilnius , liepos 3 d. (BNS) — 
Viena konservatorių vadovių 
Rasa Juknevičienė teigia, kad 
prezidento Valdo Adamkaus 
sprendimas globoti partijas, 
pasivadinusias naujosios poli
tikos vykdytojomis, neturės 
įtakos konservatorių partijos 
santykiams su prezidentu. 

„Prezidentas pasirinko, ir 
tai niekaip nekeis Tėvynės są
jungos santykių su preziden
tu", sakė ji spaudos konferen
cijoje pirmadienį. 

Anot R. Juknevičienės, kon
servatoriai _ir toliau sieks 
konstruktyvaus geranoriško 
bendradarbiavimo". Čia tikrai 
neturi būti vietos kokiems 

nio pasikeitimo galimybes, 
prieštaravo Socialdemokratų 
partijos vadas Vytenis Andriu
kaitis. 

Centristas Arūnas Gruma
das teigė, kad pataisomis ..nu
tolstama nuo demokratijos 
tradicijų" Lietuvoje ir tai yra 
..nutolstančios konservatorių 
partijos paskutinis pasispur-
denimas". 

nors įsižeidimams ar asme
ninėms ambicij"-"is. Iš mūsų 
pusės to tikrai m nuvo ir tikrai 
nebus", pabrėžė ji-

Seimo pirmininko pavaduo
toja drauge teigė, kad prezi
dento apsisprendimas akty
viai globoti viena iš politinių 
jėgų rodo. jog „n' -eikia" Kons
titucijos 82 stra: ;-nis. teigian
tis, kad prezidentas turi su
stabdyti savo veikla politinėse 
partijose ir poli*::iėse organi
zacijose. ..Sis 
straipsnis, mat-
bingas. Gali atsd 
ateityje jis bus ; 
vadinamasis i 
prezidentas yra 

JAV remia Lietuvos 
tarptautinius siekius 

Konstitucijos 
nėra gyvy-

•iti taip. kad 
keistas, nes 
politizuotas 

-unkiai įgy
vendinama norm i normaliai 
besivystančiose | 
temose", kalbėjo 
čienė. 

Ji taip pat teigė, kad „politi 
koje visada geriau aiškumas 
skaidrumas, ir todėl preziden 
to apsisprendime 
toje veikloje, sie-
politinius procesi 
ko gero vra neišve 

litinėse sis-
Ft. Juknevi-

dalyvauti 
iant įtakoti 
3 Lietuvoje. 
įgiamas". 

Vi ln ius , liepos 4 d. (BNS) — 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
Bill Clinton užtikrino Ameri
kos paramą Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių siekiams 
tapti Europos ir transatlanti
nių institucijų narėmis, sako
ma B. Clinton laiške, atsiųs
tame Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui. 

Laiške reiškiamas pasiten
kinimas, kad neseniai Taline 
įvykusiame JAV ir Baltijos 
valstybių Bendradarbiavimo 
komisijos posėdyje buvo pa
tvirtintas pasiryžimas bendro
mis pastangomis užbaigti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos in
tegraciją į NATO ir ES. 

JAV prezidentas savo laiške 
taip pat reiškia įsitikinimą, 
kad po jo pokalbių su Rusijos 
prezidentu Vladimir Putin 
pastarasis „aiškiai supranta 
JAV skiriamą dėmesį pasto
vių, bendradarbiavimu pagrįs
tų Rusijos ir jos kaimynių, 
įskaitant ir Baltijos valstybes, 
santykių užtikrinimui". Anot 
B. Clinton, „tokie santykiai 
bei 

principams, taip pat ekonomi
nių pertvarkų sėkmė tu rės tie
sioginę įtaką ir pačios Rusijos 
tarptautinei integracijai". 

Laiške taip pat pažymima, 
kad JAV ir toliau prisidės prie 
Lietuvos naftos pramonės 
įmonių ir Rusijos vyriausybės 
komercinių ryšių plėtros. 

Kaip žinoma, amerikiečių 
susivienijimas „Williams" da
bar valdo Lietuvos įmonę „Ma
žeikių nafta", kurios pastovus 
darbas priklauso nuo Rusijos 
naftos tiekimo. 

V. Adamkus, savo ruožtu, .t 
nusiuntė laišką JAV preziden
tui B. Clinton ir pasveikino su 
liepos 4 dieną švenčiama JAV 
Nepriklausomybės diena. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
bendros vertybės ir panaši is
torinė patirtis suvienija Lie
tuvą ir JAV į t ransat lantinį 
bendradarbiavimą. ^Daugelį 
kartų galėjome įsitikinti jūsų 
asmeniniu įsipareigojimu puo
selėti ir stiprinti šią partne
rystę", sakoma V. Adamkaus 

pagarba demokratijos laiške. 

Seimas padėkos Amerikai 
už paramą okupacijos metais 

čionių demokratų sąjungos at
stovai diskutavo apie šios nau
jos politinės srovės perspekty
vas. V. Landsbergis teigė, kad 
aplink „naujosios politikos" 
sąvoką susibūrusios politinės 
jėgos tėra „antroji kairė". 

Komentuodamas tai, kad 
prie LDDP ir Socialdemokratų 
partijos koalicijos jungiasi 
Kazimieros Prunskienės Nau
josios demokratijos partija bei 
Rusų sąjunga, V. Landsbergis 
teigė, jog „tradicinė kairė" lai
kosi idėjos, „kuri nesikeitė jau 
10 metų, kad Lietuvos gerovė 
glūdi Rusijoje". 

Anot V. Landsbergio, prie 
šios koalicijos „netrukus prisi
jungs tokie žmonės, kaip (Min
daugas) Stakvilevičius, (Ju
lius) Veselka arba (Mykolo) 
Burokevičiaus deleguoti žmo
nes". M. Stakvilevičius vado
vauja Socialistų partijai. J. 
Veselka — Liaudies sąjungai 
„Už teisingą Lietuvą", o buvęs 
TSKP-LKP vadas M. Buroke
vičius yra nuteistas Sausio 13-
sios sąmokslo byloje. 

Pasak V. Landsbergio, šie 
žmonės — „12-kos metų senu
mo politikos žmonės". 

Anot konservatorių vadovo, 
„naujosios politikos" ..šerdis 
— advokatas Arturas Pau
lauskas, kuris dar ano prezi
dento paskelbtas paveldėtoju 
pirmosios kaires". „Sie saitai 
turi padėti neapsigauti". sakė 
V. Landsbergis. Anot jo. ..nau
josios politikos" vadovus ..jun
gia nebent konjunktūriniai ir 
populistiniai" motyvai, o jų 
tikslas — „išplėsti kaire kuo 
plačiau, pagauti daugiau žu-

Vilnius , liepos 3 d. (BNS) — 
Seimo Užsienio reikalų komi
tetas (URK) rengia krei
pimąsi į Jungtinių Amerikos 
Valstijų vadovus ir piliečius, 
kuriame dėkojama už daugiau 
kaip pusę amžiaus vykdytą 
SSRS okupacijos nepripažini
mo politiką. 

Pirmadienį URK posėdyje 
komiteto nariai vienbalsiai 
pritarė komiteto pirmininko 
konservatoriaus Audroniaus 
Ažubalio parengtam kreipi
muisi, kuris artimiausiu metu 
bus užregistruotas ir priimtas 
kaip Seimo dokumentas. Šis 
kreipimasis būtų netiesioginis 
atsakas į birželio viduryje 
JAV Atstovų rūmų ir Senato 
priimtą nutarimą Nr. 122 
'Concurrent Resolution). ku
riame pabrėžiama, jog JAV 
prieš 60 metų pradėjo įgyven
dinti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos prievartinio įjungimo į 

Vilnius nežais su Maskva 
„šnipų žaidimų" 

SSRS nepripažinimo politiką. 
Kaip žinoma, 1940 metų bir

želį Baltijos valstybes okupa
vus Rusijai, tų pačių metų lie
pos 15 dieną tuometinis JAV 
prezidentas Franklin Roose-
velt priėmė įsaką, kuriuo re
miantis, buvo „įšaldytas" Bal
tijos valstybių tur tas Ameri
koje", o liepos 23 d. buvo pri
imtas pirmasis viešas JAV 
Valstybės departamento pa
reiškimas dėl sovietinių per
versmų Baltijos valstybėse ne
pripažinimo. 

Kaip sakė URK pirmininkas 
A. Ažubalis, kreipimesi Seimo 
vardu ketinama padėkoti JAV 
piliečiams, kad per visą sovie
tinę okupaciją jų išrinkti 
Kongreso nariai, prezidentai 
ir vyriausybės nuosekliai gynė 
demokratiją ir žmogaus teises 
bei nepripažino Baltijos kraš
tų okupacijos. 

Vi lnius , liepos 4 d. (BNS) 
— Lietuvos Valstybės saugu
mo departamento (VSD) vado
vas Juokinga" pavadino Rusi
jos Federalinės saugumo tar
nybos (PSD paskleistą istoriją 
apie tariamą lietuvių žvalgą ir 
pareiškė, kad Vilnius nežais 
su Maskva panašių „žaidi
mų". 

..Tokių žaidimų negali bū
ti". ..Lietuvos rytui" pareiškė 
VSD generalinis direktorius 
Mečys Laurinkus. Taip jis at
sake į klausimą, ar po tariamo 
Lietuvos žvalgo ..atskleidimo" 
Rusijoje Lietuva gali atsakyti 
panašiu veiksmu. 

Anot jo. ..kai nustatomi Lie
tuvos saugumą pažeidžiantys 
faktai arba prieš valstybę nu
kreipti veiksmai, apie tai ir 
paskelbiama. Jeigu bus atsk
leisti tokie faktai, pranešime". 

VSD vadovas sukritikavo 
Rusijos FST interpretacijas, 
neva tariamas Lietuvos žval
gas JAV Centrinės žvalgybos 
valdybos (C1A) užsakymu tu
rėjo įsibrauti į FST kompiute-

velių". 
Pasak V. Landsbergio, nau

jajame Seime ..viskas su
plauks j kairę". 

rių tinklus. „Tokių CŽV (CIA -
red.) užsakymų Lietuvos sau
gumui, kaip teigė Rusijos 
FST, apskritai negali būti. 
Manau, amerikiečiams Lietu
voje nereikia ieškoti Internet'o 
įsilaužėlių, nes jie gali turėti 
savų ir daug geriau pasirengu
sių. Buvo sugalvota juokinga 
ir kvaila istorija", sakė M. 
Laurinkus. 

Rusijos FST praėjusią sa
vaitę paskelbus apie neva su
laikytą Lietuvos pilietį. įta
riamą šnipinėjimu. VSD pa
reiškė, kad „nevykdė ir nevyk
do priešiškos ar ardomosios 
veiklos Rusijos Federacijos at
žvilgiu". VSD taip pat užtik
rino, kad šnipu įvardintas 24 
metų vilnietis Pavelas Iljinas 
nėra ir nebuvo Lietuvos spe
cialiųjų tarnybų darbuotojas 
ar agentas, be to, jis niekada 
nebuvo sulaikytas Rusijos 
FST. 

KALENDORIUS 
Liepos 6 d.: Dominyka (Done), 

Ginvile, Marija, Nervydas, Pulgis, 
Ramutis. Ritonė. Lietuvos Valstybes 
— Mindaugo karūnavimo (1253 m.) 
diena. 

Liepos 7 d.: Astas, Eitautas. Este
ra, Sangailas. Skinutė. Vilgaile, Vili-
baldas 

» 
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DRAUGAS, 2000 m. liepos 6 d., ketvirtadienis 

NAUJASIS LIETUVOS 
AMBASADORIUS JT 

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
Sių metų balandžio 4 d. i slinama „Kai Lietuvos Respu

blikos diplomatinis atstovas 
išdirba daugiau 3 metus, vy
riausybė gali siūlyti Respubli
kos prezidentui jį atšaukti . 
Išimties atveju vyriausybė 
gali siūlyti Respublikos prezi
dentui atšaukti Lietuvos Res
publikos diplomatinį atstovą 
anksčiau, nei sueis 3 metai 
nuo jo paskyrimo''. 35 straips
nyje nurodoma, keletas kitų 
atvejų, kada Lietuvos Respub
likos diplomatinio atstovo 
funkcijos baigiasi. Todėl vie
nareikšmiškai atsakyti į Jūsų 
klausimą negaliu. Tikiuosi, 
kad atstovu Jungtinėse Tau
tose dirbsiu ne mažiau kaip 3 
metus . 

J ū s ų pirmtakas dr. J u s y s 
i i o j e Jungt in iu Tautų Ge
n e r a l i n ė s Asamblėjos sesi
jo je buvo v ienas iš tos sesi
j o s v icepirmininkų ir gan 
d a ž n a i pirmininkavo sesi
j o s posėdžiams. Ar J ū s pa
ve ldėjote ir šį postą? 

Viceprezidentai Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė
jos reguliariajai sesijai renka
mi, atsižvelgiant į jų atstovau
jamą regioną, siekiant toly
gaus atstovavimo Generalinia
me komitete. Šioje, 54-toje, 
sesijoje yra išrinktas 21 vice
prezidentas: 6 — iš Afrikos, 5 
— iš Azijos, 1 — iš Rytų Euro
pos, kuriai priklauso ir Lietu
va, 3 — iš Lotynų Amerikos, 2 
— iš Vakarų Europos ir kitų 
šalių regioninės grupės. Vice
prezidentais yra ir penki nuo
latiniai Saugumo tarybos na
riai (JAV, Rusija, Prancūzija, 
Jungt inė Karalystė ir Kinija). 
Viceprezidentais yra išrink
tųjų šalių nuolatiniai atstovai. 
Lietuva yra šios Asamblėjos 
54 sesijos viceprezidentė visą 
jos trukmės laikotarpį — iki 
šių metų rugsėjo trečiosios 
savaitės. Man pirmininkauti 
dar neteko, matyt, dėl to, kad 
palyginus neseniai atvykau, ir 
dėl to, kad posėdžiai būna re
tai — gal vienas per dvi sa
vaites. Tačiau įvairių komi
tetų, ypač penktojo — ad
ministracijos ir biudžeto komi
teto — posėdžiai vyksta be
veik kiekvieną darbo dieną. 

Pagal išs i lavinimą e sa t e 
biofizikas. Kaip J ū s tapote 
diplomatu? 

Pirmiausia noriu pažymėti, 
kad jokios mokymo a r mokslo 
įstaigos specialiai nuolatinių 
krašto atstovų neruošia, todėl 
čia gali sutikti įvairiausių spe
cialybių žmonių. Sakysime, 
Airijos Respublikos nuolatinis 
atstovas Richard Ryan, su ku
riuo palaikome labai drau
giškus ryšius, yra anglų kal
bos ir literatūros specialistas. 

Man buvo lemta dirbti ir su
sipažinti su labai įvairiomis 
sritimis, kas yra svarbu dar
bui Jungtinėse Tautose. Kau
ne Medicinos institute besimo
kydamas, susipažinau su me
dicina biologija, fizika, ma
toma *.:*a Dirbau Kauno Ener-
getik/>= institute, daugiausia 
•,ptirruzae»jos ir kibernetikos 
-.r.*.;** — čia paruošiau diser
tacija Vėliau susidomėjau vie-
r.a A <..'jernetikos sričių, — 
dirbtiniu intelektu (angliškai 

New Yorką atvyko dr. Gedimi
nas Šerkšnys pakeisti penkis 
su puse metų dirbusį Lietuvos 
ambasadorių Jungtinėse Tau
tose dr. Oskarą Jusį, paskirtą 
Lietuvos užsienio reikalų vice
ministru. Dr. Šerkšnys, iki 
šiol buvęs užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas, yra ne 
naujokas New Yorke. Su juo 
man teko susipažinti ir paben
drauti , kai 1991 m. Lietuva 
buvo priimama į Jungtines 
Tautas ir ten buvo keliama 
mūsų trispalvė. J i s dalyvavo 
delegacijoje, vadovaujamoje 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio. 

Dr. Šerkšnys yra įdomi as
menybė, užaugusi ir išsila
vinusi sovietinės okupacijos 
metu. J is gimė 1948 m. vasa
rio 11 d. Kaune. 1972 m. bai
gęs Kauno medicinos insti
tutą, dirbo Kauno fizinių 
techninių energetikos prob
lemų institute. 1979 m. ap
gynė technikos mokslų kandi
dato disertaciją iš techninės 
kibernetikos (1993 m. nostrifi
kuotas matematikos dakta
ras). Nuo 1981 m. iki 1988 m. 
buvo Kauno kardiologijos in
st i tuto vyr. mokslinis bendra
darbis, vėliau — BĮ „Baltic 
Amadeus" skyr iaus vadovas. 
Mokslinio darbo kryptis — op
timizacijos teorija, dirbtinis 
intelektas. 

1990 m. išr inktas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios ta
rybos (Atkuriamojo seimo) de
puta tu , buvo Valstybės at
kūrimo komisijos pirminin
kas , Kovo 11-osios Nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
atstatymo ak to signataras. 
Nuo 1991 m. rugpjūčio iki 
1993 m. sausio buvo LR už
sienio reikalų ministro pava
duotojas. 1992 m. buvo LR vy
riausybės minis t ras be portfe
lio, Valstybės derybų su Ru
sijos Federacija dėl kariuo
menės išvedimo ir kitų klau
simų delegacijos koordinato
rius bei narys . 

Nuo 1993 m. iki 1997 m. 
buvo TŪB „A. Abišala ir part
neriai konsultacinės firmos" 
Vilniuje, o vėliau Kaune, sky
riaus vadovas. 

1997 m. sausio 6 d. ministro 
pirmininko potvarkiu paskir
tas delegacijos Europos Są
jungoje vadovu. Tais pačiais 
metais, gruodžio 15 d., jam su
teiktas Lietuvos Respublikos 
nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus diplomatinis ran
gas. Nuo 1998 m. birželio 10 
d. iki paskyrimo į ambasado
riaus postą prie Jungtinių 
Tautų buvo užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas. 

Lietuvai a tkur iant nepri
klausomybę, buvo Lietuvos 
Sąjūdžio aktyvistas. 1988 m 
— Lietuvos Sąjūdžio Kauno 
iniciatyvinės grupės. Kauno 
Sąjūdžio tarybos ir iki 1990 m 
Sąjūdžio seimo narys, kur taip 
pat vadovavo užsienio reikalu 
komitetui. 

Dr. Šerkšnys yra vedės .r 
turi du vaikus — sūnų Nari
mantą ir dukterį Raminta Jo 
žmona Elena yra gydytoja pe
diatrė . J i s pats nepriklauso /,-
kiai partijai. 

Nors ir užimtas ambasado
rius surado laiko pas ida . - t i 
mintimis ir su manimi. Pasvei
kinęs jį, užėmusį ši svarou 
postą, užklausiau: 

Kuriam laikui esate pa
skirtas? 

Atsakydamas į šį Jūsų klau
simą, galiu pacituoti LR di
plomatinės tarnybos įstatymo 
32 straipsnį. Jo pirmoje dalyje 
sakoma, kad „Lietuvos 
Respublikos diplomatiniai at
stovai skiriami neapibrėžtam 
laikui", o antroje dalyje patik-

Priemime Jungtinėse Tautose Iš kaires: Lietuvių i;.:nalistų sąjungos pirmininkas ir ELTOS korespondentas 
JT Kęstutis K. Miklas, naujasis ambasadorius dr. G> iirninas Šerkšnys, buvęs pirmasis Lietuvos ambasadorius 
JT Anicetas Simutis, Mozambiko prezidentas Joaqu.:ic> Alberto Hissano ir „Tėviškes žiburių" korespondentė 
JT a. a. Salomėja Narkėliūnaitė 

— artrficial intelligence), kuri 
yra ^anicirtoje tokių mokslų, 
<a.p <-,?.)ca matematika, in
formacine technologija, filoso
fija, pažinimo teorija, teise, 
lingvistika psichologija, neu
rofiziologija ir kt. Nuolatos 
teko bendrauti su įvairiausių 
specialybių žmonėmis, deja, 
daugiausia su buvusios So
vietu sąjungos mokslininkais, 
nes j Lenkiją, man nė karto 
nebuvo leista išvykti. Tiesa, 
mokslinės konferencijos iš
spausdindavo mano darbus. 
Sia kryptimi tęsiau darbus ir 

Kauno kardiologijos institute. 
Prasidėjus Sąjūdžiui, iš kar

to įsijungiau į jo veiklą. Buvau 
išrinktas į Aukščiausiąją ta
rybą, buvau nuolatinės Vals
tybės atkūrimo ir konstituci
jos komisijos pirmininkas, 
pasirašiau Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo aktą, 
kartu su niujorkiečiu prof. 
Broniu Nemicku, teisininku 
Algimantu Dziegoraičiu ir ki
tais rengiau vieną iš Lietuvos 
Konstitucijos projekto redak
cijų, tuo metu galiojusio Laiki
nojo Pagrindinio įstatymo pa
keitimus, analizavau ar da
lyvavau ruošiant kitus įsta
tymus, susijusius su krašto 
apsauga, specialiomis struktū
romis, ekonominiais ir socia
liniais reikalais. Lietuvoje tai 
buvo naujiena, nes kraštas ne 
tik atgavo nepriklausomybę, 
bet ir vystėsi kaip demokra
tinė, laisvosios rinkos princi
pus savo ūkyje diegianti vals
tybė. Aišku, kuriant naująją 
teisinę bazę, reikėjo atsi
žvelgti ir į to meto realijas, ir į 
žmonių mentaliteto poslinkių 
vangumą. 

Matyt, atsižvelgdamas į at
liekamus darbus, Aukščiau
siosios tarybos pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis 
pasiūlė man tapti Užsienio 
reikalų ministro pavaduotoju 
pačiomis sunkiausiomis dieno
mis — 1991 m. rugpjūčio pučo 
Maskvoje metu. Tuo metu 
ministras Algirdas Saudargas, 
turėdamas įgaliojimus for
muoti egzilinę vyriausybę, 
buvo išvykęs į Varšuvą. Kiti 
užsienio reikalų ministerijos 
viceministrai taip pat buvo 
užsienyje. 

Po mums laimingai pasibai
gusio pučo įsitraukiau į di
plomatinių santykių užmezgi
mo ar atnaujinimo sūkurį (įsi
mintinos buvo derybos su Ki
nijos viceministru), lietuviškų 
vizų išdavimą pasienyje, o 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybai priėmus sprendimą pri
imti Baltijos valstybes į Jung
tines Tautas, buvau atsiųstas 
patalkininkauti, įkuriant Lie
tuvos misiją prie Jungtinių 
Tautų. Tada ir pradėjome 
ruošti kitos sesijos metu pri
imtą rezoliuciją dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo. New 
Yorke buvau iki 1991 m. gruo
džio vidurio ir labai daug nau
dingo sužinojau pačiose Jung
tinėse Tautose iš tuo metu 
misijoje dirbusių žmonių — 
ambasadoriaus Aniceto Si
mučio, Gintės Damušytės, Al
gimanto Gurecko ir Dariaus 
Sužiedėlio. Deja, ne visus tuo
metinius planus pavyko įgy
vendinti. 

Grįžęs į Vilnių, 1992 m. va
sario mėnesį buvau paskirtas 
tuo metu sudaromos Vals
tybės delegacijos deryboms su 
Rusija dėl kariuomenės išve
dimo vadovo pavaduotoju ir 
koordinatorium, o nuo liepos 
mėnesio — ministru be portfe
lio „Rytų klausimams". Dabar 
vertinčiau, kad to meto pasie
kimai buvo geri — Rusijos ka

riuomenė buvo išvesta iš Lie
tuvos 1993 BL rugpiūčio 31 d., 
anksčiau nei iš kitų Baltijos 
valstybių. Buvo sėkmingas 
išėjimas iš rublio zonos — Ru
sijos bankai laikinųjų pinigų 
— talonų, o vėliau litų — neig
noravo. 

Po 1992 metų rinkimų pa
sikeitus valdžiai, išėjau į pri
vatų verslą. Kartu su buvusiu 
premjeru Aleksandru Abišala 
kūrėme verslo konsultavimo 
firmą „A. Abišala ir partne
riai". Šiuo metu j i yra di
džiausia lietuviško- kapitalo 
firma savo srityje. 

Po 1996 metų rinkimų minis
tras Algirdas Saudargas ma
ne pakvietė grįžti į Užsienio' 
reikalų ministeriją. Nuo 1997 
m. sausio premjeras Gedimi
nas Vagnorius savo potvarkiu 
paskyrė naujai sukurtos de
legacijos vadovu pasiruošti de
ryboms dėl narystės Europos 
Sąjungoje. Vėliau tapau vice
ministru, atsakingu už inte
graciją į Europos Sąjungą. 
Teko daug dirbti, gerinant 
Lietuvos įvaizdį ir įrodinėjant, 
kad Lietuva pasiruošusi pra
dėti derybas dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje ne tik Briuse
lyje ir visų Europos Sąjungos 
šalių — nanų sostinėse, bet ir 
kuriant atitinkamas struktū
ras Lietuvoje. Pavyzdžiui, su
darėme pirmąją Lietuvoje de
talią pasiruošimo narystei Eu
ropos Sąjungoje programą, 
taip vadinamą „Nacionalinę 
Aeąuis priėmimo programą", 
kuri dabar kasmet atnaujina
ma, atsižvelgiant į atliktus 
darbus. Tačiau turėjau ir kitų 
darbų. Pavyzdžiui, buvau pre
zidento paskirtas ir vedžiau 
derybas su Šventuoju Sostu 
dėl trijų sutarčių, kurios prieš 
mėnesį buvo pasirašytos. 

Kai paaiškėjo, kad dr. 0. Jusys 
bus atšauktas iš nuolatinio at
stovo Jungtinėse Tautose pa
reigų ir kai man buvo pasiū
lyta užimti šias pareigas, 
Užsienio reikalų ministerijoje 
buvau paskirtas atsakingu už 
Lietuvos politiką Jungtinėse 
Tautose. Tokiu būdu teko su
sipažinti su visais šios politi
kos niunsais. O kad mano 
kvalifikacija ir patirtis yra tin
kama užimti dabartinį postą, 
tai patvirtino ir Seimo Už
sienio reikalų komitetas, ir vy
riausybė, ir prezidentas. 

Ar, vykdamas i N e w 
Yorką, atsiveiėte savo per
sonalą? 

Mano pirmtakui dr. O. Jusiui 
būnant misijoje, dirbo tik di
plomatai. Net ir atašė admi
nistracijai Nida Liubertienė 
turėjo dipkmatinį rangą. Pa
gal anksc au minėtą diplo
matines tarnybos įstatymą, 
visi misijos darbuotojai turėjo 
būti rotuojami. Užsienio rei
kalų min^terijoje paprastai 
dirbama trejus metus, po to 
diplomatą.- paprastai ir tre
jiems mctims paskiriamas į 
diplomatii. atstovybę ar kon
sulinę ist.: gą, iš kurios grą
žintas | ;; nistenją papr.tstai 

dirba trejus metus iki kito 
paskyrimo. Šis įstatymas įsi
galiojo 1998 m. gruodžio 29 d. 
Iki jo įsigaliojimo buvo visaip 
stengiamasi pratęst i diplo
matų buvimą atstovybėse. 
Tad New Yorke gan ilgą laiką 
misijos personalas labai mažai 
keitėsi. Dabar, per maždaug 
pusantrų metų, j is visas pasi
keis. Tai sukelia papildomų 
sunkumų organizuojant misi
jos darbą ir per imant patirtį. 
Tačiau tikiuosi, kad per keletą 
metų, rotacija taps tolygesnė 
(per metus turė tų pasikeisti 
maždaug du darbuotojai), ir 
šių problemų mane pakepsian
tys ambasadoriai nebeturės. 

Ne paslapt is , kad Lietuva 
J u n g t i n ė m s Tautoms yra 
gerokai prasiskol inusi . Ko
kio dydž io ši skola? Ar Lie
tuva pajėgs ją apmokėti? 

Minėjau, kad ne visus pla
nus 1991 metais Jungtinėse 
Tautose pavyko įgyvendinti. 
Vienas iš tokių planų buvo 
išsikovoti kuo mažesnius mo
kesčius į Jungtinių Tautų 
biudžetą. Deja, apskaičiuojant 
mūsų mokesčius, buvo remta
si pasenusia ir išpūsta sovie
tine statist ika apie Lietuvos 
ekonomiką 1980-1990 metų 
laikotarpiu. Kaip žinote, mo
kesčiai Jungt inėms Tautoms 
yra apskaičiuojami, įvertinant 
šalies ūkio būklę paskutiniųjų 
10 metų laikotarpiu. Didžiau
sią „meškos paslaugą" padarė 
apskaičiavimuose naudotas 
visiškai nerealus sovietinio rub
lio ir JAV dolerio santykis — 
vienas doleris lygus maždaug 
70 kapeikų. Deja, ta pati me
todika buvo naudota ne tik 
Baltijos valstybėms, bet ir vi
soms valstybėms, susidariu
sioms subyrėjus Sovietų są
jungai. Dėl to jos visos dabar 
gan daug skolingos Jung
tinėms Tautoms. Po to kiek-
vieneriais metais pateikda-
vom kiek įmanoma tikslesnę 
statistiką apie Lietuvos ben
drojo vidaus produkto mažė
jimą, o vėliau augimą, todėl 
mūsų mokestis mažėjo. Ka
dangi Lietuvos vyriausybė iš 
pat pradžių vengė (o ir finan
siškai negalėjo) sumokėti visų 
mokesčių, skola augo. Keletą 
metų buvo mokoma tik tiek, 
kad neprarastume balsavimo 
teisės. Per keletą pastarųjų 
metų skola po truputį grąži
nama, ir tikimės grąžinti ją 
visą iki 2002-2003 m. Kalbant 
konkrečiai, Lietuvos mokestis 
į Jungtinių Tautų pagrindinį 
biudžetą ir į taikos palaikymo 
operacijas 1992 m. JAV dole
riais buvo apie 2,4 mln., 1994 
m. — apie 2,6 mln., o 1999 m. 
— tik 0,3 mln., 2000 m., — 
apie 0,2 mln. Atitinkamai Lie
tuvos skola Jungtinių Tautų 
pagrindiniam biudžetui ir tai
kos palaikymo operacijoms 
1993 m. buvo daugiau kaip 2,1 
mln. 1995 — netoli 5 mln., 
1997 m. — daugiau kaip 2.5 
mln. ir 1999 m. — daugiau 
kaip 1,2 mln. Šiais metais dalį 
mokesčio su mokėjome, o iki 
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metų pabaigos tikimės su
mokėti ir likusiąją, o taip pat 
dalį skolos. 

J ū s ų įstaigos kartu su ge
neral iniu konsulatu užima
mų patalpų iš laikymas, 
k iek man yra ž inoma, Lie
tuvai nepaprastai daug 
kainuoja, bet, mano nuo
mone, t inkamai Lietuvos 
nereprezentuoja, ypač Nevv 
Yorke. O juk beveik už 
tuos pačius p inigus buvo 
gal ima nupirkti ne trečdalį 
aukšto, o atskirą pastatą, 
ir arčiau Jungt in ių Tautų. 
Turėtumėte ir savo terito
riją, jos iš laikymas daug 
mažiau kainuotų, o svar
biausia — ir m ū s ų trispal
vę galėtumėte iškelti! No
rėč iau išgirsti J ū s ų nuo
monę . 

Kitas iš j au minėtų 
neįgyvendintų darbų 1991 m. 
buvo pastato misijai ir konsu
latui pirkimas. Nevv Yorko lie
tuviai 1991 m. labai padėjo — 
apžiūrėjo daugelį tinkamų 
pastatų, paruošė ištisą seg
tuvą pasiūlymų su finansi
niais įvertinimais. Aš juos pri
stačiau tuometiniam Lietuvos 
premjerui Gediminui Vagno
riui ir jo artimiausiam padė
jėjui Kęstučiui Čilinskui. O ir 

. finansinės galimybės buvo — 
britai ką tik buvo grąžinę jų 
saugotą Lietuvos auksą. Deja, 
situacija 1992 m. Aukščiau
sioje tarybos buvo gerokai pa
sikeitusi, lyginant su buvusia 
mano išvažiavimo į Nevv 
Yorką metu, ir todėl paramos 
Aukščiausiojoje taryboje jau 
negalėjome tikėtis. Padėtį 
komplikavo ir tai, kad premje
ras nesutarė su Lietuvos Ban
ko valdytoju, bankas buvo 
prieš atgauto aukso panau
dojimą Nevv Yorke pastatų 
pirkimui. Apie tai net buvo 
rašoma . laikraščiuose. Atsi
žvelgiant į tuometinę Lietuvos 
ūkio padėtį, tokiam pirkimui 
praktiškai buvo neįmanoma 
sulaukti Lietuvos visuomenės 
pritarimo. Todėl 1992 m. pa
statai nebuvo pirkti, o vė
lesnės istorijos aš gerai ir 
nežinau — ne aš tvarkiau tuos 
reikalus. Žinant dabartinę 
Lietuvos padėtį, sunku būtų 
tikėtis, kad vyriausybė tam 
skirtų pinigų. Žymiai svarbiau 
būtų įsigyti t inkamas patal
pas misijai prie Europos Są
jungos Briuselyje, kur nedide
liame pastate, t inkamame 
dirbti tik 5-7 darbuotojams, 
jau dirba daugiau kaip 10 dip
lomatų ir specialiųjų atstovų. 
Tačiau aš tikiuosi, kad kada 
nors Jūsų pasiūlymas bus 
įgyvendintas. Lietuva turės ne 
tik tinkamą reprezentacijai ir 
darbui pastatą, bet ir amba
sadoriaus rezidenciją 

Prie* J u s buvęs ambasa
dorius, kiek sąlygos leido, 
bendravo su čia esančia 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfctory Hite, IL 
Tel. (706) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickay HiHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harfem Ave. 

J e i . (706) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
TeL (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tovver 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

l ietuviškąja v i s u o m e n e . Ar 
to pačio ir ar daug iau ga
l ime t ikėt is i š J ū s ų ? 

Vienas iš mano atvykimo 
dirbti į Nevv Yorką tikslų buvo 
užmegzti kuo glaudesnius 
ryšius su vietos, o kiek bus 
galima, ir su visos Amerikos 
bei Kanados lietuvių bendruo
menėmis. Todėl aš stengsiuos 
dalyvauti lietuvių renginiuo
se. Pradžia tam jau padaryta 
— prieš keletą savaičių buvau 
Alksninių surengtoje vakaro
nėje Giraitėje, Connecticut 
valstijoje. Ačiū jiems už pa
kvietimą. Ta pačia proga 
aplankiau ALKĄ Putname ir 
buvau maloniai nustebintas 
gausia ekspozicija ir labai 
maloniais žmonėmis tiek 
ALKA-je, tiek vienuolyne. Lie
pos pradžioje žadu dalyvauti 
lietuvių šokių šventėje To
ronte. Tikiuosi ne kartą susi
tikti su šio pokalbio skaityto
jais ir tiesiogiai. 

Ačiū J u m s u i man skirta 
laiką ir už tok ius net ikėta i 
i š samius a t sakymus . 
Linkiu sėkmės . 

• i 



LAIKINAS TINGUMAS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Snaudulys pavėsiuose t 
Dažnai girdimi žodžiai nusi-

trina, nustoja daug savo pras
mės ir mintyse sunkiai už
kliūva. Praslysta skaitant, lyg 
būtų nugludinti, nuplazdena 
dūmeliu, kalboje paminėti. 
Brangioji, brangusis — ar lie
ka kiek nors brangumo šiuose 
kreipiniuose, kai vyras ir žmo
na juos žarsto iš įpročio? 

Bijau ir dėl Bendruomenės 
vardo. Kai šiuo metu ji neturi 
nei tragiškų, nei dramatiškų 
pareigų, dėmesys jai atvėso. 
Bendruomenės rinkimai, Ben
druomenės šventės, aukos 
Bendruomenei, Bendruome
nės organizuojami koncertai, 
Bendruomenė ši, antra ir tre
čia tarnyba, tai vėl kas nors 
kita Bendruomenės ar Bend
ruomenei... Kasdienybė, vis 
tas pats ir tas pats. Todėl ir 
spauda vardo nenugirsta, o 
nugirdusi beveik nepamini. 
Nuo laivų šokinėti niekam 
nereikia (prisimename S. Ku
dirką?), nes į Ameriką arba su 
tikrom, arba su „falšyvom" vi
zom atskrendama. Jelcin Lie
tuvos prispausti jau negali; 
Chruščiov, kuris kažkada čia 
kukurūzus apžiūrinėjo ir batu 
stalą kaleno, nėra; Gorbačiov 
taip pat be kvapo. Tai kokio
mis demonstracijomis garsin-
tis? Net apie Europos Sąjungą 
nėra kaip šokinėti, nes į ten 
prašosi Lietuvos valstybė, o 
ne kokia JAV LB ar PLB. O 
Šias dvi sąvokas mažai kas 
skiria. Bendruomenė ir tiek. 
Kaip pvz., krikščionių demok
ratų partija ir krikščionių de
mokratų sąjunga. Lietuvoje 
abu krikščioniški vienetai ne
pasidalina balsuotojais, o dvi 
Bendruomenės Amerikoje — 
aukomis. 

Tiesa, paskutiniu metu su
skambo graudulingi varpai. 
Kodėl JAV LB vargina sena
torius ir Kongreso atstovus 
dėl NATO? Kodėl PLB neiš
laisvina Punsko, nenuperka 
lėktuvams bilietų į Torontą 
Pietų Amerikos ir kitų šalių 
lietuviams, tautinius šokius 
pamėgusiems? Kodėl jau da
bar nerikiuoja jaunimo į kong
resą Australijoje? Kodėl, bran
gieji, kodėl? 

Į šiuos dūžius įsiklausė, pa
galvosime: iŠ tikrųjų — ko
dėl? Kad PLB pirmininkas 
(kaip čia pasakius) nėra tas? 
Kad Lenkija galingesnė už 
PLB politikus? Kad pareigų 
tiek daug, jog PLB pirminin
kui reikia kelių tarnybų? (Žur
nalistinė analogija: V. Adam
kus, prezidentas, tampa ir 
Lietuvos Banko direktoriumi; 
o gal, kaip išeivijoje neseniai 

buvo su „Pasaulio lietuviu", 
šis garbingasis pasidaro ir 
„Lietuvos ryto" redaktoriumi. 

Krustelėjo teisėjiški varpai, 
kaukštelėjo kelis kartus, pa-
aidėjo „Drauge", tačiau Ben
druomenė vardo dar neišgar
sino. Jau turime naują JAV 
LB tarybą, tačiau rinkimai 
praėjo kaip vidurvasario po
pietinis snaudulys sodelio pa
vėsiuose. Jei iš kur nors rei
kėjo šion garbingon instituci-
jon pasiųsti penkis išminčius, 
.lygiai tiek pat kandidatų atsi
rado. Gerai išmatuota, tiksliai 
nupjauta! Ir visi jau buvusie
ji, lyg vakarykštės sriubos 
tirščiai. O kas balsavo? Vienas 
kitas neapsikentėlis. (Tik apie 
Philadephiją, Baltimorę ir Va
šingtoną žaidimas taip susi-
vystė, kad balsuotojų skaičius 
lėmė iš ten dukart daugiau 
tarybos narių, kaip anksčiau 
turėta.) 

Šie tarybos rinkimai jau ne 
priegulio snaudulys, bet gilus 
įmigis. Kaip buvo su rinki
minėmis apygardų komisijo
mis, kas dėjosi jų pačioje 
aukščiausioje? Ką jos prieš 
rinkimus skelbė, rašė, kalbėjo, 
pasakojo? Užpildė laikraš
čius, radijo programas, vieti
nius biuletenius, prašnekda
vo susirinkimuose ir suėji
muose. Gal laikraščiai jų ne
mėgo, pranešimus metė, įpras
tai kalbant, į redaktorių 
krepšius? Gal radijo progra
mos didelių atlyginimų reika
lavo? Suėjimų vadovai, matyt, 
taupė laiką, kad jie patys il
giau paplepėtų, ir LB rinkimi
nių komisijų neįsileido. 

Gilus įmigis. O Bendruome
nė aprėpia visus lietuvius... 

Viskas vienon sterblėn 
Iš tikrųjų visi mūsų reikalai 

sumetami Bendruomenės 
sterblėn ir niekas neklausia, 
ar įmanoma juos įvykdyti? Jei 
ko prireikia, Bendruomenę 
prisimename, o kai Bendruo
menei mūsų reikia, tada neeg
zistuojame. Tik kai sušunka
ma, kad Bendruomenė yra 
bloga, tada atsilošė šūkalau-
tojams plojame ir šypsomės. 

Šiuo metu mus apglėbusi 
tingi mąstysena Bendruome
nės požiūriu yra tik laikina. Ir 
aplinka lyg tyčiomis buvo 
nepalanki — dėmesys krypo 
arba į aplink besipainiojan
čius pramoginius ir netikėtus 
įvykius, arba į padūsavimus, 
ateinančius iš Lietuvos. Kiek 
pridomino prez. Clinton, 
darbštus, iškalbus, vijurkiš
kas užkabintų ir neužkabintų 
svirno langelių (lietuviškai-
liaudiškai mintijant) varstyto-

Illinois respublikonų partijos suvažiavime Sprinfield U kaires. Kazimieras Oksas, Anatolijus Milanas, Illinois 
valstijos prokuroras Jim Ryan, Regina Narusienė ir Pranas Jurkus. Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

jas? Štai po vargdienio Jelcin 
atėjo putinėlis Putin. O kai iš 
Lietuvos atidunda žinios, ir 
rūpintis, ir stebėtis, ir krūp
čioti reikia. Šešėliuose tūno 
badas, partijų vadai savo ga
lybe drebina žemę, o Grūto 
parke dar neapvirto joks bal-
vonas... 

Dėmesį glemžiančios žinios 
neleidžia pagalvoti, kas mūsų 
vaikus į lituanistines mokyk
las sukviečia, kas jiems vado
vėlius ir lietuviškai pamargin
tus sąsiuvinėlius parūpina. O 
įvairus menininkai iš Lietu
vos? Kas juos po mūsų telki
nius (žinom, mažus ir nepini-
gingus pamirštant) pavedžio-
ja? Kas socialine buitimi rūpi
nasi, saugo nuo sukčių? Ar ne 
JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba, .JJrauge" perspėdinė-
jimus ir patarimus skelbda
ma? 

Sunku spėti, kas būtų nuti
kę sau lietuvių išeivija be iš
ganingos Bendruomenės min
ties ir be tos minties įgyvendi
nimo. Jau šiandien, lietu
viškųjų genų Amerikoje įsigi
ję, klesti ir Šmitai, ir Kleinai, 
ir Amerai. Kai kurie jų ir su 
mumis bendrauja. O jei be jo
kio atsparumo, kurį įgijome 
Bendruomenės keliu, būtume 
tapę nuolatiniais gyventojais 
tos aplinkos, kurią čia rado
me apie 1950 metus? Jei vai
kai būtų palikti tik oficialių 
mokyklų, viešųjų ar parapiji
nių, globai be Bendruomenės 
kurtų lituanistinių mokyklų? 
Kas šiandien čia lietuviškai 
suprastų? Nesakoma, kad pati 
Bendruomenė tas visas mo
kyklas suorganizavo. Organi
zavo tėvai, jie šiek tiek atly
gindavo mokytojų darbą. Ta
čiau iš Bendruomenės atėjo 
paskata, labai stipri, atėjo mo
ralinis spaudimas, vadovėlių 
parūpinimas, ryšys tarp mo
kyklų. Bendruomenė organi
zavo jaunimo telkimą per 
dainų, tautinių šokių ir sporto 
šventes. 

DAUGIAU DĖMESIO KAIMO MOTERS 
PADĖČIAI 

Lietuva, Jungtinėms 
Tautoms (JT) pristačiusi ata
skaitą apie moterų diskrimi
nacijos panaikinimą bei moterų 
padėtį valstybėje, buvo para
ginta daugiau dėmesio skirti 
kaimo moters padėčiai, smur
to aukoms bei moterų sveika
tos priežiūrai. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį Seimo socialdemok
ratų frakcijos narė Roma Do
vydėnienė bei Moterų ir vyrų 
lygių galimybių kontrolierė 
Aušrinė Burneikienė informa
vo, kad birželio 16-22 dieno
mis New Yorke, Jungtinėse 
Tautose, Lietuva pristatė ir 

O politinė pagalba okupuo
tai Lietuvai? Ar šis didelis 
triūsas jau pamirštas? Paga
liau ir dabartinis atidus JAV 
LB Vašingtono stebėjimas, 
stengiantis, kad Lietuva ne
būtų palikta Rusijos sferoje ir 
kaip nors įsiskverbtų į NATO, 
yra labai svarbus. 

Iki šiol JAV LB vadovybės 
neturėjo jokių krizių. Visos 
buvusios ir dabartinė Krašto 
valdyba dirbo sąžiningai. Ži
noma, niekados nepavyks su
burti tokią sudėtį, kurioje 
kiekvienas narys būtų išmin
tingas, darbštus ir sugebąs 
savo darbus varpais apskam-
binti. Kaltinimai su priekaiš
tavimais Krašto valdybų adre
sais būdavo ir yra siunčiami, 
tik apsirikus ir gerai nesupra
tus mostų. 

Už kelių mėnesių darban 
ateis nauja Krašto valdyba. 
Tebūna ir ji sąmoningai 
darbšti! Bet apie Bendruome
nę dažniau, išsamiau ir pla
čiau išsitarti reikia. Tyla yra 
lygiai pavojinga kaip tvanas. 
Joje taip pat grimztama dug
nan. Skenduolių mes neno
rime ir džiaugiamės tik gyvai
siais! 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 6 d., ketvirtadienis S 

Danutė Bindokienė 

Valstybės šventė ir 
valstybiniai rūpesčiai 

apgynė ataskaitą apie tai, 
kaip įgyvendina JT konvenci
jos dėl moterų visų dikrimina-
cijos formų panaikinimo nuo
statas. 

Prie šios konvencijos Lietu
va prisijungė 1993 metais, o 
1995 m. ji buvo patvirtinta 
Seime. 

Socialdemokrate R. Dovydė
nienė teigė, kad pristačius iš
samią ataskaitą, JT Moterų 
diskriminacijos panaikinimo 
komiteto narės tiesiog „užpy
lė" delegaciją klausimais apie 
lygių galimybių kontrolierės 
užduotis, moterų ekonominę 
ir socialinę padėtį, darbo san
tykius, sveikatą, šeimos pla
navimą, smurtą prieš moteris, 
kaimo moterų padėtį ir prie
mones prieš skurdą, moterų 
politinį aktyvumą. 

A. Burneikienė teigė, kad 
Lietuva iš esmės buvo įver
tinta gerai ir pažymėta, kad 
yra padaryta didelė pažanga 
šioje srityje. 

Tačiau JT komiteto narės 
patarė daugiau dėmesio skirti 
kaimo moters padėčiai, smur
to aukoms, jų integracijai į vi
suomenę, taip pat vertėtų ska
tinti politinį moterų aktyvu
mą, sparčiau vykdyti šeimos 
planavimo programas, ypač 
atsižvelgti į moterų sveikatos 
priežiūrą. 

JT Generalinė asamblėja tu
rės įvertinti Lietuvos ata
skaitą, o vėliau Lietuvos vy
riausybei bus pateikti konk
retūs siūlymai, kaip gerinti 
moterų padėtį šalyje. (BNS) 

* Nuo kitų metu sausio 1 
d., įsigaliojus įstatymo patai
soms dėl paramos mirties at
veju, speciali laidojimo pa
šalpa kiekvieno asmens mir
ties atveju padidės iki 6 mini
malių gyvenimo lygių (MGL). 

Viena ypač prasmingų šven
čių Lietuvoje, įvesta po ne
priklausomybės atkūrimo, yra 
Valstybės diena, liepos 6-oji, 
menanti Mindaugo vainika
vimą prieš daugiau kaip 800 
metų. Lietuvos Valstybės die
na beveik sutampa su Ameri
kos Nepriklausomybės švente 
(liepos 4 d.), paminėta vos 
prieš porą dienų. 

Pirmosios nepriklausomy
bės dešimtmečiais Lietuvoje 
buvo įprasta švęsti rugsėjo 8 
d., prisimenant numatytą Vy
tauto Didžiojo vainikavimo 
Lietuvos karaliumi iškilmių 
dieną. Niekas neabejojame, 
kad Vytautas buvo genialiau
sias ir labiausiai pasižymėjęs 
Lietuvos valdovas, norėjęs sa
vo tėvynę visiems laikams at
palaiduoti nuo pragaištingų 
saitų su Lenkija. Jo, kaip val-
dovo-valstybininko, garsas bu
vo žinomas plačiai — ir Rytuo
se, ir Vakaruose. Vytautą ger
bė ne tik sąjungininkai, bet ir 
priešai, tad visiems atrodė sa
vaime aišku, kad jo galva skir
ta karaliaus vainikui, juo la
biau, kad šis Lietuvos valdo
vas jau seniai buvo priėmęs 
krikštą, net padėjęs krikščio
nybę įtvirtinti savo tėvynėje. 

Deja, tiems siekiams įsikū
nyti nebuvo lemta, tad ir šios 
Tautos šventės vėliavos dau
gelio lietuvių mintyse buvo 
perjuostos gedulo juosta. 

Tačiau to* negalėtume pasa
kyti apie Valstybės dieną. 
Mindaugo vainikavimas kara
liumi įvyko. Nors jo valdymo 
laikotarpis buvo palyginti 
trumpas ir audringas, bet vis 
tik jis mūsų tautos istorijos 
puslapiuose pažymi Lietuvos 
valstybingumo pradžią. Min
daugo sujungtoji valstybė iš
silaikė ir išliko, nepaisant 
kiek galingesnių kaimynų 
stengėsi ją ištrinti iš Europos 
žemėlapių ar atplėšti vieną 
kitą jos žemės gabalą. 

Kažin ar bet kuri kita pa
saulio valstybė yra amžių 
slinktyje perėjusi tokius glogo-
tos kelius, kaip Lietuva. O vis 
tik ji neprarado savo tautinės 
tapatybės, neatsisakė savo se
nosios, garbingosios kalbos, 
išliko — nors gerokai sumažė-
jusiame — senajame savosios 
žemės ruože, prie pamiltosios 
Baltijos jūros. 

Kokia tai nuostabi dvasinė 
lietuvių tautos jėga, skatinusi 
neprarasti vilties, vis iš naujo 
kurti, statyti, reikalauti lais
vės! Nepaisant, kiek dešimt
mečių ar net šimtmečių Lietu

va buvo svetimųjų pavergta, 
kokias smurto ir prievartos 
priemones jie panaudojo, kad 
lietuvis sukluptų ir nebeprisi
keltų, visos pastangos .buvo 
nesėkmingos. Tiesa, kaip ir 
kiekvienoje tautoje, Lietuvoje 
taip pat atsirado išdavikų, 
prisitaikėlių, kurie „dėl trupi
nio aukso, gardaus valgio 
šaukšto", dėl garbės (ar nea
pykantos bei keršto savie
siems) nuėjo „svetimųjų dievų 
garbinti", o savo tautai kenkti. 
Tačiau taip pat tiesa, kad tau
ta niekuomet nestokojo patrio
tų, susipratusių lietuvių, ku
rie neatsisakė savo principų, 
nepabūgo laisvės kainos, ne
paisant, kokia ji aukšta. 

Valstybės diena šiandien, be 
abejo (bent sostinėje ir dides
niuose miestuose), iškilmin
gai šiandien švenčiama: Tik 
ar į bendrą džiaugsmą įsi
jungia ir visa tauta? Ar ir šį 
kartą ji patikės skambiais pre
zidento, seimo pirmininko ar 
kurio kito svarbaus valstybės 
asmens žodžiais, kad vis tik 
Lietuva nepriklausoma, tvir
tai žengianti į geresnę ateitį, 
tad verta dar truputėlį pa
kentėti... Žmonės tos ateities 
laukia ir nesulaukia. Užuot 
pagerėjimo, mato besikau
piančius tik dar tamsesnius 
debesis. Užsienio valstybės, 
kurios atidžiai stebi neseniai 
nepriklausomybę atkūrusias 
tautas, besistengiančias išsi
kapstyti iš buvusios komunis
tinės sistemos nuosėdų, su 
pasitenkinimu atsiliepia į 
kiekvieną matomą pažangą, 
retai atkreipdamos dėmesį į 
nesklandumus krašto..viduje. 
O tie nesklandumai (jiems 
būtų galima surasti daug 
„stipresnį" žodį), kurstomi 
tiek pačių valdžios viršūnių 
neapdairaus elgesio bei aplai
dumo, tiek pašalinių jėgų, ku
rioms Lietuvos nepriklauso
mybė yra aštriausias krislas 
akyje, skaldo gyventojus, didi
na jų nepasitenkinimą ir kelia 
pavojų patiems Lietuvos vals
tybingumo pamatams. 

Nenuramins šį kartą lietu
vių nei vasaros festivaliai, nei 
paradai, nei plevėsuojančios 
vėliavos. Juo labiau skambūs 
valdžios pažadai. Atėjo laikas 
mažiau kalbėti, daugiau dirbti 
visos tautos gerovei — kad ji 
akivaizdžiai (ir netrukus, o ne 
kažkada neapčiuopiamoje atei
tyje) pamatytų to darbo vai-, 
sius. Tai būtų pats prasmin
giausias būdas švęsti Lietuvos 
Valstybės dieną. 

SU PALAPINE I MEKSIKĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ Nr.5 

Tęsinys 
Atkreipė dėmesį, kad 

padangose trūksta atitinkamo 
oro spaudimo, reikės prieš iš
važiuojant daugiau pripūsti. 
Lauke susipažinome su keliais 
kitais bendrakeleiviais. Mūsų 
„Avinas" atrodo kaip žaisliu
kas, palyginus su šiais didžiu
liais namais, bet tai išėjo 
mums į naudą, nes ir karava
no viršininkas turi tik mažą 
namuką, tai mes, važiuodami 
traukiniu, su juo dalinsimės 
tuo pačiu vagonu ir iš esmės 
būsime pirmoje vietoje, ge
riausiai galėsime viską maty
ti. 

Kaip sutarta, vakare mūsų 
beveik 30 keliavome į restora
ną „Cattlemans' Steakhouse". 
Restoranas labai įspūdingas, 
pastatytas ant kalno, didžiuo
jasi puikia jautiena. Čia anks
čiau buvo susukti du filmai, 
daugumą medžiagos Holly-
wood paliko, galima aplanky
ti, tik mums nėra laiko. Gar

džiai valgant, rišasi kalba, pa
žintys. Kyla nuotaika. Prisi
valgę grįžome atgal, jau gero
kai sutemus, pats laikas eiti 
miegoti, dar prieš tai pasi
skambinus su savo vaikučiais, 
palinkėti linksmų šv. Kalėdų. 

Gruodžio 26-ta diena 

Šį rytą kėlėmės anksti, nes 
10 vai. turime būti susipaži
nimo susirinkime, tad nuvy
kome į 8 vai. šv. Mišias, ku
rios buvo aukojamos ispanų 
kalba. Nors nebuvo būgnų, bet 
pati Mišių muzika man labiau 
patiko negu per amerikietiš-
kas Mišias. Išeinant kunigas 
mus pasveikino ir paklausė, 
ar pasisekė ką suprasti. Mat, 
jis Mišių tekstą skaitė iš mi
šiolo, vadinasi, dar atmintinai 
neišmoko ir nestebėtina, jo pa
vardė buvo airiška. Spėju, ne
seniai čia paskirtas, nors ispa
niškai sklandžiai kalba. 

Grįžę į stovyklavietę, dairo
mės, kur yra oro kompreso
rius padangoms pripumpuoti. 
Nerandame. Klausiame praei
nančio bendrakeleivio. Jis sa
ko, nemačiau, bet turiu savo 
kompresorių. Privažiuok ir pa
dangas sutvarkysime. Taigi, 
tie didieji motornamiai turi ne 
tik savo elektros generatorius, 
bet ir kompresorius. Po to, su
ėjome į ankštą kambarį, ap
mokymui. Pakartojo, ką jau 
vakar buvome girdėję, paaiš
kino kai kuriuos Meksikos pa
pročius, kurių Amerikoje nėra, 
pvz., jei prieky važiuojantysis 
signalizuoja į kairę, tai reiš
kia, kad leidžia tau jį pralenk
ti... taip pat, gal jis irgi pla
nuoja į kairę sukti. Tad atsar
giai. Tuo pačiu turėjome pasi
rašyti dokumentą, dvi kopijas, 
kad atleidžiame geležinkelį 
nuo bet kokios atsakomybės, 
nekelsime jokios bylos. Dar 
pridėjo, „bandykite jiems bylą 
iškelt...", visi skaniai nusijuo
kėme. Toliau švaistėsi klausi
mai, atsakymai, detališka in
formacija, pasiruošiant ryto
jaus maršrutui. Kai kurie 

tikslūs komentarai sukėlė ne
maža juoko Jaučiame, būrys 
jungiasi į vienetą, tarsi ko
mandą, pasiruošusią kelionei. 

Baigus šiai orientacijai, at
vyko du banko patarnautojai, 
kurie mums iškeitė dolerius į 
pesos. Dabartinis valiutos 
kursas — $1.00=9.2 pesos. 

Popietė skirta persitvarky
mui, persipakavimui ir pasku
tiniam apsipirkimui. Mums 
tai viskas ligai truko, bet iš 
abiejų šonų kaimynai su dide
liais motom amiais visą popie
tę vargo, bandydami iškrautą 
turtą sutalpinti atgal. 

4 vai. p.p susirinkome ofi
cialiam susipažinimui. Kara
vano vadovas Fred pravedė 
susipažinimą ir suteikė pirmą 
oficialią informaciją: iš viso 
per šią kelionę per Meksiką 
suvažinėsime arti 2,000 my
lių. Iki Chihuahua nuo pasie
nio liks 225 mylių. Turėtu
mėm į parka nuvykti apie 3-4 
vai. p.p. Ten autobusas mus 
paims 6 vai. vakare kelionei į 
viešbutį vakarienei ir Folklori
nio baleto programai. 

Kitą rytą, kam įdomu, bus 

miesto apžiūrėjimas. 
Po to, vaišinomės skania už

kanda, kurią paruošė Shelley, 
ir gėrėm šampaną, kurį pilstė 
Fred. Taip pat mums išdalino 
suvenyrų — „Carnival" kepu
rę ir ,£000 metų" meškiuką. 

Grįžus į „Aviną", pasiruo
šėm rytojui. Kaip buvo patar
ta, paruošiau rytojaus prieš
piečiams sumuštinius, kad, 
sustojus valgyti, per ilgai ne
užtruktumėme. 

Gruodžio 27 diena 

Kaip pranešta, 6 vai. ryte, 
visi buvome pasiruošę važiuo
ti. Tamsu, šalta. Visų motor-
namių varikliai urzgia, lyg 
kurtai prieš medžioklę. Kara
vanas išsirikiavęs. Radiju va
dovas patikrina, ar visi pasi
ruošę ir punktualiai išvyksta
me, iš viso 22 motornamiai. 
Mūsų yra mažiausias ir atro
do, kaip avinėlis tarp vilkų. 

Per muitinę einant, truputį 
užtrukome, nes į mūsų tarpą 
įsimaišė būrys vietinių, tai 
man buvo progos dar ir pamie
goti. Toliau važiuojam per 

Juarez miestą. Kontaktą pa
laikome radiju. Tai labai pa
ranku, kai šviesoforai mus at
skiria. Kalbant per radiją, pa
sakome savo motornamiui 
duotą numerį. Turime sąrašą 
visų bendrakeleivių ir jų nu
merius. Per Meksiką važiuo
jant, reikia atkreipti dėmesį į 
„topes" (tariasi topei). Tai 
„speed bumps" per kelią, sulė
tini važiavimą. Lietuvoje jie 
vadinami „bitėmis", o čia „mie
gančiais policininkais". Visur 
prieš miestą, išvažiuojant iš 
miesto, prieš mokyklą, banką 
jie randami, reikia sulėtinti 
greitį. 

Sustojome mažame mieste
lyje prie kelio užkąsti. Nepa
prastai šiukšlina. Pakelėj pri
mėtyta daugybė plastikinių 
maišų, butelių, plastmasinių 
puodelių, stiklinių — sudau
žytų butelių, metalinių skardi
nių ir dulkių debesys. Netur
tas nepateisino tokio sąšlavy
no, nes toliau pravažiavome 
irgi mažą miestelį, kur pake
lėje nebuvo nei vienos šiukš
lės, viskas tvarkingai apgrėb-
ta, sutvarkyta. 

Pakeliui į Chihuahua per
važiavome keletą kelio mokes
čio punktų. Šios vietos labai 
gražiai užlaikomos, prisodinta 
gėlių, dekoratyvinių krūmų ir 
medžių. Šalia stovi ginkluotas 
sargybinis, o už jo greitosios 
pagalbos mašina. Žodžiu, vi
siems netikėtumams pasiruoš
ta. 

Įvažiavus į Chihuahua, prie 
mūsų pribėgo jaunuolis, šofe
rio pusėje truputį langą api-
purškė, nušluostė ir tuoj prašo 
„pesos". (Mes buvome perspė
ti, kad taip čia jaunimas už
darbiauja.) Romas jam davė 
porą, bet tas nepatenkintas, 
nori daugiau. Tam nuėjus, pri
sistatė kitas, kuris priekiniam 
motornamiui langą nuplovė, 
bet pesos negavo. Reikalauja, 
kad mes ir už jį sumokėtu
mėm. Bet pasikeitė šviesos ir 
nuvažiavome. Pradžioje buvo 
matyti lūšnos, šiukšlės, bet 
netrukus pasirodė ir padores
ni namai, sumažėjo šiukšlių. 
Mūsų karavanas bandė laiky
tis kartu, bet šviesoforai mus 
„sukapojo". 

(B.d.) 
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KUR IR KAIP PRALEISIME VASARĄ 
Kalendor ius rodo, k a d j a u 

pras idėjo v a s a r a — atostogų 
m e t a s , o ka r š to s dienos tai j a u 
i r įrodo. Daugel iu i n i eku r n e 
re ikės skubė t i , nejaus į tam
pos, v i skas bus sk i r i ama poil
siui ir ma lonumui . Bus m e t a s 
ir sus ikaup t i , pamąs ty t i , me tų 
eigoje, kasdieninių rūpesčių 
vejami, t am n e s u r a n d a m e lai
ko. Nėra laiko ir u ž s i t a r n a v u 
s i am pens in inkui perbėgt i 
min t imis per savo nuei tą ke-

Šokiu. š v e n t ė T o r o n t e 
Daugelis ke l i aus į gamtą , į 

v a s a r n a m i u s , kad t ik toliau ir 
įdomiau. Tač iau m u m s , l ietu
viams, ilgai galvot i n e t e n k a , 
nes čia pat XI Tau t i n ių šokių 
švente . Šį k a r t ą JAV lietuviai 
būs ime K a n a d o s LB svečiais . 
Tau t in ia i šokiai y r a j a u n ų 
žmonių p ramogin i s užs iėmi
mas , bet d r a u g e j ie t r a u k i a ir 
pagyvenus ius žmones , n e s 

t a u t i n i s šokis y ra meno kū
r inys ir t au t inės ku l tū ros 
i š ra i ška . Taut in ia i šokiai su
bu r i a lietuvišką j a u n i m ą — 
tai ir yra vienas būdas , ko mes 
t r o k š t a m e , palaikyti juos sa
vųjų tarpe . 

F e s t i v a l i a i L i e t u v o j e 
Daugel is planuoja savo va

sa ro s atostogas praleist i tėvy
nėje, kur , nors ir vasaros me
tu , kul tūr in ių įvykių ne t rūks
t a . Po nepriklausomybės atga
vimo atėjo mada ta rp tau t i 
n i a m s festivaliams. Nuo pat 
kovo men. Lietuvoje vyksta 
festivalis po festivalio. Visi 
festivaliai yra aukšto kul tūr i 
nio lygio. Čia programas atlie
k a ger iausi menininkai l ietu
viai ir svečiai iš užsienio. Fes
t ival ia i gerai suplanuoti , pui
kiai atl ikti ir mūsų t a u t a tuo 

gali didžiuotis. Daug festivalių 
b ū n a po atviru dangumi , n e t 
ir lietui palaistant . 

..Kėde — tvenkinyje" Europos parke. Lietuvoje Skulpt Dennis Oppen-
heim i JAV). M. Remienes nuotr. 

Magdalenos Abakandviez • Lenkija ivskulptūra „Neatpažįstamo augimo 
erdve' Europos parke Lietuvoje. Marijos Remienes nuotrauka 

Muzikos ir dainų festivalis 
įvyks Pažaislyje, nuo 06.01 iki 
08.31 d.. Klaipėdoje — jūros 
švente ir džiazo festivalis bir
želio ir rugpjūčio Nidoje — 
tarptaut inis Tomo M a n n ir 
mitologijos festivalis liepos 4-
22 d., Trakuose — operos so
listų ir baleto festivalis liepos 
15 - rugpjūčio 20 ii., Palangoje 
— filharmonijos nak t i e s sere
nados festivalis liepos 26 -
rugp. 6 d., Kernavėje — ar 
cheologijos festivalis liepos 6-8 
d., o ypač didingi festivaliai 
yra Vilniuje, k u r i e p r a s i d e d a 
nuo rugsėjo 8 d. iki 24 d., o 
užbaigiama p a r a d u . 

Tačiau neve r t a užs idary t i 
tik mies tuose . L ie tuvos g a m t a 
graž iaus ia pasauly je . J e i k a s 
da r nes i l ankė Lietuvoje, re ikė
tų pač iam įs i t ik in t i . Ir gam
toje y r a ne t ik gamtos , sukur 
to grožio, bet ir žmonių, y ra 
vietų, k u r s u s i t i n k a m e n a s ir 
g a m t a . Viena tokių — Euro
pos p a r k a s , ku r i s vos už 19 
ki lometrų nuo Vilniaus . 

E u r o p o s p a r k a s 
L i e t u v o j e 

Europos p a r k a s — ta i mu
ziejus miške, po a tvi ru dangu
mi. Tai vienintel is pasaul io 
sku lp tūrų muziejus, ku r eks
ponuojama daug iau ka ip 60 
skulp tūrų , s u k u r t ų garsių me
nininkų iš 18 pasaul io šalių, ir 
jų k a s m e t daugėja . Europos 
pa rke vykstančiuose simpoziu
muose dalyvavę skulptor ia i iš 
įvairių šal ių čia pa l ieka savo 
meno da rbus y r a da lyvavę 
JAV, Airijos, Anglijos, Egipto , 
Meksikos, Japoni jos , P e r u , 
Lenkijos. Lie tuvos ir kt . ša l ių 
skulptorių. Europos p a r k a s 
įkur t a s 1993 m. Jo t iks las 
popul iar in t i Lietuvą, ka ip E u 
ropos vidurio valstybę. Čia 
vyks ta t a r p t a u t i n i a i sku lp tū 
ros s impoziumai . Yra n o r a s 
p a t r a u k t i kuo daugiau p a s a u 
linio garso skulptor ių. J a u da
bar p a r k e pas ta ty tos Denn i s 
Oppenha im, Sol DeVitto, J . B. 
Hudson, L a u r e n Mellet, Mag
dalena Abakanowicz, K a r e n 
McCoy ir k i tų sku lp tūros . 

Tai viena įdomybė, ku r i y r a 
netoli Vilniaus, už S a n t a r i š -
kių ligonines ir Žaliųjų ežerų. 
Gan didelis plotas miške , su 
nedideliais tvenkin ia i s , kal 
velėmis ir lomomis sudaro pui
kų foną sku lp tū roms . Puiki 
v ie ta ap lanky t i suaugus iems 
ir v a i k a m s i r pažin t i skulp
tū ros meną. P e r m e t u s Euro
pos pa rką ap l anko daug iau 
ka ip 30,000 žmonių. 

M a r i j a R e i n i e n ė 

A u g u s i 1 - 1 2 KURŠIŲ 
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LIETUVIAI NEBADAUJA, JEIGU 
GERIA GERĄ ALŲ 

Pr is ik lausęs apie „Mažeikių 
naftos" ir ..VVilliams"' kompani 
jos problemas , apie vyr iausy
bių k r i t imus ir abejones dėl 
svetimųjų investavimo Lietu
voje, panorau sus ipažint i ir su 
k i tomis Lietuvos p ramonės 
šakomis , ku r i a s kontroliuoja 
svet imas kap i ta las . Gal prieš 
• k ius ; t re jas metus teko 
ka lbė t i s su žmonėmis , d i rbu-
siais č ikamškiui „Phillip Mor-
.-•-" pe r iman t fabriką Klaipė
doje. Kiek s u p r a t a u , jokių 
r imtu problemų nebuvo, pali
ko ten dirbusieji da rb in inka i . 
::< s k a i t a n t propagandos ap ie 
t a b a k o k e n k s m i n g u m ą sveika
ta i , n i ekas nei „Phillip Morr is" 
kompani ja i , nei Lietuvos vy
r iausybei jokiu pr iekaiš tu ne
d a r o 

Ariu, ...Švyturio" a l aus ga
myklos gene ra l i n i am di rekto
riui Tomui Kučinskui už 
p a n i p i m m a informacijos iš 
Lictuvo.s la ikraščių apie jo 
v a d o v a u j a m a a l aus gamyklą 
ir t a ip .pa t ap ie r imčiaus ius 
k o n k u r e n t u s — .. l ' tenos alų" 
ir Kalnapi l i " bei k i tas ma
žesnes a l a u s gamyklas . Visos 
ci,i paminė tos a l a u - gamyklos 
yra užsienio firmų kontroliuo

j a m o s ir dirba su pe lnu , kur io 
dalį pagal į s t a tymus g a u n a ir 
Lietuvos vyr iausybė, neka l 
ban t apie darbo vietas Lietu
vos gyventojams. Man a t rodo, 
kad po metų kitų ir „Mažeikių 
naf ta" ats igaus ir pelningai 
p rek iaus . Žinoma, reikės laiko 
išmokėti buvusios admin i s t r a 
cijos už t rauktą skolą. 

JŠvyturio" gamykla Klaipė
doje įkurta 1784 meta i s . Ga
mino vyną. mieles ir alų. Po 
Antrojo pasaulinio ka ro buvo 
a t s t a t y t a ir nuo 1989 metų 
p r a d ė t a modernizuoti . Per
t v a r k i u s produkciją numato 
m a padvigubinti . Ši gamykla 
buvo pagarsėjusi ..Baltijos" 
šviesiu alum. labai mėgiamu 
Žemaitijoje. Praėjusią žiemą 
buvo pradė ta gamint i nauja 
rūš i s , vadinama ..Švyturio" 
v a r d u , 5.2 proc. s t i p rumo. 
..Švyturio" gamykla š iuo metu 
g a m i n a šešias a l aus rūšis : 

• ..Baltijos". „Originalųjį", „Stip
rųjį". ..Gintarinį". E k s t r a " ir 
„Švyturį". 

„Carlsberg" kompani ja „Švy
tur į" nupirko 1999 balandžio 
men . Ji dabar turi 97.4 proc. 
akcijų. Mokėjo po 107 li tus už 
biržoj parduodamas po 50-56 

l i tus. Nebuvo a t l e i s t a s n ė vie
nas d a r b i n i n k a s . 

Šių metų vasa r io mėn . a l aus 
suvar to j imas paki lo 56.2 proc., 
palyginus su saus io mėn . o su 
praėjusių m e t ų vasa r iu — 
64.8 proc. N u m a t o m a , k a d va
sarą p a k l a u s a p r a l e n k s pa
siūlą, — kalbėjo genera l in i s 
di rektor ius Tomas Kuč inskas . 
„Švyturio" g a m y k l a y r a Klai
pėdos centre , ir plėst i nė r a 
sąlygų. Tačiau p a g e r i n u s lini
jas , padaug inus prek iav imo 
vietų, page r inus rek lamą, 
naujo a laus gamybą ga l ima 
bus padidinti 20 proc. Ta r i a 
masi su miesto ir rajono ad
ministracija del leidimo pi rkt i 
šalia esančius p a s t a t u s a rba 
gauti sklypą užmiesty , šal ia 
„Phillip Morris" fabriko. Pra 
plėtimas mieste pigiau kai
nuotų negu naujos gamyklos 
s tatyba užmiestyje. 

Šių metų pradžioje butel ius 
pakei tė ne t ik „Švyturio", bet 
ir „Utenos a l aus" bei „Kal
napilio" gamyklos . Anot gen. 
direktor iaus Tomo Kučinsko, 
užsakyta 13 mln. naujų bute
lių ir 400.000 naujų dėžių 
j iems suk rau t i . Didžiąsias ga
myklas tu rės pasekt i ir ma
žesnės: Kauno „Ragutis", Vil
niaus „Tauras", Šiaulių „Gu
bernija" ir ki tos. Šie užsa

k y m a i s u s t i p r i r - i r s t i k l o p r a 
monės produkci ą. 

Kažkodė l pac dė jo s t i p r a u s 
a l a u s 6.5 proc a lkoho l io ir 
d a u g i a u — : ^ r e i k a l a v i m a s . 
„Švy tu rys" d a b r j a u g a m i n a 
8.2 proc. a lko : >lio a l ų . Kit i 
a l u d a r i a i , pas t oėję, k a d pa
r e i k a l a v i m a s c: de j a , p r a d ė j o 
irgi sek t i „Švy jrį", p a v a d i n 
d a m i n a u j u s p r d ū k t u s įva i r ių 
g y v ū n ų va re is; „Vilko". 
„Liū tės" , „Kobr< s*, JEJudojo Lo
kio". P a g r i n d i : ė p rodukc i j a 
pas i l i eka 5-5.5 roc. s t i p r u m o . 
P e r k a n t alų b v e l i u o s e , b u t e 
lis ka inuo ja 40 : roc. M a n o m a . 
k a d b u s s u p e r a m i po m a ž 
d a u g 30 et. P , , ' a i s t a t i s t i k ą , 
v i e n a s L ie tuv s g y v e n t o j a s 
i šger ia 50 l i t rų į l a u s p e r me
t u s . Vokieč ia i . : a n a i i r čeka i 
i šger ia m a ž d a ' ig t r i s k a r t u s 
d a u g i a u . 

Šių m e t ų sau io m ė n . „Ute
nos a l u s " p a n i v ė 2 .52 m l n . 
l i t rų , „Švy turys . — 2 . 4 9 mln . 
l i t rų , „Kalnapi l i s" — 2 . 1 3 mln . 
l i t rų . Ki tos sep-yn ios g a m y k 
los k a r t u sud- u s n e p a s i e k ė 
3.0 mln . l i t rų V a s a r i o m ė n . 
„Švy tu rys" p a r l a v ė 3 8 9 . 0 0 0 
d e k a l i t r ų ir a t - d ū r ė p i rmoje 
vietoje. 

„Car l sberg" k . m p a n i j a p ra 
e i t a i s m e t a i s i n v e s t a v o 20 
mln . litų ir tur . o 3 0 m l n . litų 
pelno. Š ia i s met . i is n u m a t o in-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOBIUO. NAMŲ, SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

GREIT PARDUODA 

Kalame visų rūšių „s idings" , 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambin t i g 

Romui tel. 630-774-1025. S 

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have vahd driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon \Vinduw VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

M o t e r i s i e š k o d a r b o . Ga l i 
s l augy t i l igon ius , t va rky t i 
n a m u s , gaminti maistą. Gali 
gyventi kartu. Šiek tiek kalba 
angliškai. Tel. 708-788-0482. I 

ves tuot i 4 0 mln . l i tų. Palygini
mui — „Utenos a l u s " praei tais 
m e t a i s i nves t avo 60 mln. litų, 
š i eme t n u m a t o investuoti tik 
5 mln . Lt . D i d e s n ė s gamyklos 
š ia is m e t a i s g a m i n a apie 70 
p a v a d i n i m ų a l a u s , o su smul 
kia is gamin to j a i s priskaičiuo
j a m a iki 300 pavadinimų. 
Tamsiojo a l a u s pareikalavi
m a s mažė ja . 

Š ia is m e t a i s vasar io mėn. į 
L ie tuva buvo a t skr idęs Da
nijos m i n i s t r a s p i rmininkas 
Poul N y r u p Rasmussen su 
žmona ir l ankė „Carlsberg" 
p r i k l a u s a n č i a a l a u s gamyklą 
bei „Balti jos" laivų statyklą. į 
ku r ią i nves t avo d a n ų „Odense 
Lindo" kompan i j a . Apžiūrėjęs 
ir p a r a g a v ę s „Švyturio" bei 
stipriojo a l a u s , buvo patenkin
t a s ir d a r p r im inė , kad jo 
žmona a l a u s neger iant i , bet 
su m a l o n u m u gurkšnojo -Švy
tu r io" naująjį alų. ..Carlsberg" 
planuoja pa rduo t i apie 40 
proc. „Švytur io" akcijų ir pasi
likti tik 54 proc. 

T a r p k i tko . „Utenos a laus" 
ir . .Kalnapil io" a l a u s gamyklos 
p r ik l auso Suomijos/Švedijos 
kompani ja i „Balt ic Beveriges 
Holding", o „Vilniaus t a u r a s " 
p r ik l auso ..The Danish Bre\v-
ery G r o u p " su 95 proc. akcijų. 

J . K a r d o k a s 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)-234-8222 

N U T I K I M A S S U 
I Z R A E L I O 

A M B A S A D O R I U M I 
Izrael io Užsienio re ika lų mi

nis ter i ja ir užsienio reikalų 
m i n i s t r a s David Levy sus idū
rė su ne t ikė ta problema — ką 
da ry t i su Izraelio a m b a s a d o 
riumi Gruzijos respubl ika i , 
ku r i s vedė viet inę kr ikščionę. 
P r i e š kelias sava i tes iš kelio
nės po Gruziją ir Rusiją su
grįžo Nacional inės rel iginės 
par t i jos a t s tovas N a h u m Len-
gen ta l ir p ranešė ap ie šį įvy
kį. Dėl šio įvykio j a m nusi 
s k u n d ė s u n e r i m ę v ie t inės žy
dų bendruomenės a t s tova i , 
k u r i e p rašė j ų n u s i s k u n d i m ą 
perduo t i Užsienio re ika lų mi
n is ter i ja i . T a m e s k u n d e pik
t i n a m a s i , jog ambas&dorius 
Gruzi ja i E h u d I t am pr ieš ke
letą mėnesių vedė vie t inę 
kr ikšč ionę , su kur ia sus ipaž i 
no, vykdydamas a m b a s a d o 
r i a u s pare igas Gruzijoje. Šei
ma j a u sus i laukė įpėdinio. Sa
vo r a š t i š k a m e p r a n e š i m e Len-
h e n t a l prašo užsienio reikalų 
min i s t ro Levy panaudo t i įsta
t y m o n u m a t y t a s n o r m a s , 
d r audž i anč i a s Izraelio amba
s a d o r i a m s užsienio ša lyse kur
ti še imą su ne žydiškos ki lmes 
pa r tne r iu . J i s ta ip pa t pabrė
žė, kad šis a m b a s a d o r i a u s po
elgis yra blogas pavyzdys Gru
zijos žydų bendruomene i , be
s ipr ieš inančia i prieš miš r ias 
s a n t u o k a s ir asimiliaciją d ias
poroje. 

Tač iau Užsienio re ika lų mi
nis ter i ja a iškina , ne tu r in t i jo
kių nurodymų, d raudž ianč ių 
va ls tybės d ip loma tams ku r t i 
š e i m a s su ne žydų k i lmės as
men imis . Tuo pačiu pr ipažįs 
t a m a , jog iš tikrųjų s a u g u m o 
s u m e t i m a i s egzistuoja specifi
nis nurodymas , pagal kurį Iz
rael io d ip lomatas tu r i p raneš 
ti apsaugos t a rnau to ju i , jei 
b e n d r a v i m a s su vie t ine mote
rimi tęsiasi ilgiau nei 3 mė
nes ius . 

Min imas įvykis, kai Izraelio 
ambasado r iu s veda n e žydų 
ki lmės moterį, yra p i rmas i s 
per visą Izraelio istoriją. Tie
sa, anksčiau yra pas i t a ikę , kai 
ambasador ia i vedė svet imos 
šal ies vietinę žydaitę a r mo
terį , kuri pr iėmė J u d a i z m ą . 

2 j £ RE/MAX 
į REALTORS 
orfcrmi SM - MM 
*mawv*-nm 
MGat(7M)Mt «llt 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui -
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Reikalingas vairuotojas. 
Turėti CDL. Kreiptis: 

708-354-2678. 

Legali imigracija į 
Kanadą. Skambinti 

Rimai tel. 708-218-0161. 

Moteris ieSko d a r b o : darbšti, 
sąžininga, susikalba angliškai, 
vairuoja automobili. Gali prižiūrėti 
senelius ir gyventi kartu. Turi 
patyrimo: slaugyti, virti, siūti, kirpti 
plaukus, masažuoti . Geros 
rekomendacijos. Darbas gali būti 
bet kurioje valstijoje. Skambinti 
Daivai, tel. 1-614-S82-7922. m*** 

Tuo pačiu Užs ien io minis ter i 
j a pažymi , j o g vedybos y ra 
kiekvieno a m b a s a d o r i a u s as 
menin is r e i k a l a s . Lygiai t a ip 
mano i r p a t s Iz rae l io ambasa 
dorius Gruzi jos respubl ikai , 
dėl ku r io įvyko š is neeil inis 
pas i a i šk in imas . 

P a r u o š ė V J L 
Zinutė iš laikraštėlio „Israel 

N'ews", Nr. 261, May 19, 2000. 

J A V J Ū R Ų A K A D E M I J O J E 
S T U D I J U O J A L I E T U V I A I 

D a r v i e n a s Lietuvos 
j aunuol i s r eng i a s i studijuoti 
prest ižinėje J A V k a r o mokyk
loje — 18-met i s J o n a s 
Laučys iš Kla ipėdos rajono 
pr i imtas j J ū r ų akademiją 
Anapolyje. 

P e n k t a d i e n i Vilniuje JAV 
Gynybos d e p a r t a m e n t o a ts to
vai j a m į te ikė akademijos 
pažymėjimą, o Lie tuvos k raš to 
apsaugos v i cemin i s t r a s Romas 
Ki l ikauskas — bil ietą į JAV. 

Praė jus ių m e t ų vasa rą p ra 
s idėjus iame k o n k u r s e dalyva
vo t ry l ika 17-23 m e t ų j a u n u o 
lių, norinčių s tudi juot i vienoje 
iš ke tu r ių J A V k a r o akade 
mijų: K a r o akademijoje Wes t 
Point , J ū r ų akademijoje Ana
polyje, Oro pajėgų akademi 
joje Colorado ir P a k r a n č i ų ap
saugos akademi jo je New Lon-
don. K a n d i d a t a i dalyvavo po
kalbiuose, la ikė stojimo į JAV 
kolegiją e g z a m i n u s , anglų 
kalbos egzaminą , buvo t ikr i
n a m a s j ų fizinis pas i r eng imas . 

Mokytis P a k r a n č i ų apsau
gos akademijoje ir J ū r ų aka
demijoje buvo pakv ies t a s J . 
Laučys iš Vėžaičių, Klaipėdos 
rajono. J i s pas i r inko J ū r ų 
akademiją . J A V padengs visas 
J . Laučio ke tve r ių metų s tu
dijų iš la idas , ku r ios ka sme t 
yra apie 74 ,000 J A V dolerių. 
Be J . Laučio, š i eme t JAV fi
nansuos d a r p e n k i ų užsienio 
valstybių a t s t o v ų s tudi jas J ū 
rų akademijoje . 

„Lietuvai ta i labai svarbi do
vana", p e n k t a d i e n i s akė R. 
Ki l ikauskas . J i s pažymėjo, 
kad 3 Lie tuvos ka r i n inka i j a u 
yra baigę J A V akademi jas , 
da r t rys jose s tudi juoja . 

I.š viso V a k a r ų vals tybėse 
j a u s tudi javo a p i e 1,200 Lietu
vos k a r i u o m e n ė s kar ių ir kar i 
ninkų. 
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RENGINIAI ČIKAGOJE 
2000 METAI 

LIEPOS MEN. 
7,8 ir 9 d., savaitgali — 

Brighton Parko Namų savi
ninkų festivalis vyks prie S. 
Western Ave. ir Boulevard, 
tarp 45-49 gatvių (visas die
nas nuo 12 val.p.p. iki 10 v.v.). 

9 d., sekmadieni — Pasau-
'lio lietuvių centro gegužinė, 
PLC, Lemonte. 

16 d., sekmadieni — Arki-
vysk. Jurgio Matulaičio Palai
mintuoju paskelbimo šventė 
pradedama 10:30 vai. r. šv. 
Mišiomis Švč. M. Maruos Gi
mimo parapijos banyčioje, 
Marąuette Parke. Tuoj po Mi
šių minėjimas parapijos salė
je. Minėjimą rengia N. Pr. M. 
Marijos seserų vienuolijos rė
mėjai. 

— Išvyka prie prezidentinių 
eglių ir paminklėlių Interna
tional Friendship Gardens, 
Michigan City , Indiana. Ren
gia Lietuvių Veteranų s-ga 
„Ramovė". 

— Čikagos Venecuelos lietu
vių dr-jos gegužinė Šaulių na-
muose.Pradžia 12 vai. 

23 d., sekmadieni — JAV 
LB Waukegan/Lake County 
apylinkės metinė gegužinė, 
ruošiama Wauconda, IL, La-
kewood Forest Preserve Shel-
ter C. Pradžia 12 vai. p.p. 

— Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų s-gos (AL
IAS) Čikagos skyriaus gegu
žinė Michianoje, MI, Rudai-
čių-Marchertų vasarvietėje. 

- r Amerikos Lietuvių Tau
tinės s-gos Čikagos skyriaus 
metinė gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne. Pradžia 12:30 
vai. p .p. 

— Saulių sąjungos žurnalo 
„Trimitas" 80 metų sukakčiai 
paminėti gegužinę Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. 

30 d., sekmadieni — Me
tinė ,.Draugo" gegužinė Mari
jonų sodelyje, Čikagoje. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

6 d., sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės gegužinė rinktinės na
muose. 

— Beverly Shores, IN, Lie
tuvių klubo metinė gegužinė 
„Lituanicos" parke, Beverly 
Shores. Pradžia 1 val.p.p. 

13 d. sekmadieni — JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
ir apylinkių gegužinė 12 vai., 
PLC sodelyje, Lemonte. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė Šaulių namuose. 

20 d., sekmadieni — ALTo 
Čikagos skyriaus gegužinė 
Ateitininkų namų sodelyje, 
Lemonte. 

— LB Lemonto apylinkės 
gegužinė PLC, Lemonte. 

— Čikagos lietuvių pensi
ninkų klubo gegužinė Saulių 
namuose. Pradžia 12 vai. 

27 d., sekmadieni — Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly
gos metinė gegužinė 12 vai. 
p.p. PLC sodelyje, Lemonte. 

RUGSĖJO MĖN. 

3d., sekmadieni — Tautos 
šventės minėjimas V.D. šaulių 
rinktines namuose. 

— Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė PLC, Lemonte. 

7-10 dM savaitgali — San
taros-Šviesos 47-sis suvažiavi
mas PLC, Lemonte. 

9 d., sekmadieni — Jauni
mo centre koncertuos „Trys 
tigriukai". Koncertą rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

10 d., sekmadieni — Tra
dicinė Čikagos ir visų apylin
kių lietuvių Šiluvos atlaidų 
procesija Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje (Marąuette 
Parke) 1:30 v.p.p. 

— Vytauto Didžiojo saulių 
rinktinės gegužinė Saulių 
rinktines namuose. 

— Ateitininkų veiklos atida
rymo gegužinė Ateitininkų na
muose, Lemonte, 10:30 vai. r. 

H d., sekmadieni — „Drau
go" pokylis Jaunimo centre. 

24 d., sekmadieni — Su
valkiečių draugijos gegužinė 
Šaulių namuose. Pradžia 12 v. 

SPALIO MĖN. 

1 d., sekmadieni —Lithu-
anian Mercy Lift dešimtmečio 
sukaktuvinis pokylis (Vidur
amžių tema) .'yks Lemonte 
„Montefiori" paviljonuose ir 
daržuose. Pražia 3 val.p.p. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė rinktinės 
namuose. 

5 d., ketvirtadieni — Za
rasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

7 d., šeštadieni — Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Metų žmogaus" pokylis 6 v.v. 
Balzeko muziejuje. Metų žmo
gumi išrinktas dr. Antanas 
Razma 

8 d., sekmadieni — 
„Draugo" koncertas Mother 
McAuley gimnazijos patalpo
se. 

14 d., šeštadieni — Lietu
vos Dukterų draugijos pokylis 
Jaunimo centro didž. salėje 

15 d., sekmadieni — Lie
tuvių fondo 6-sios metinės gol
fo žaidynės Old Oak Country 
Club laukuose. 

20-22 d. savaitgali — 
LITHPEX XXVIII filatelijos 
paroda Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Rengia Fila
telistų draugija „Lietuva". 

22 d., sekmadieni — Pa
nevėžiečių klubo narių meti
nis susirinkimas. 10 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius Jė
zuitų koplyčioje. 12 vai. susi
rinkimas Jaunimo centre. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas 2 
vai. p.p. Šaulių namuose. 

27 d., penktadieni — Atei
ties savaitgalio atidarymas 
Jaunimo centro kavinėje. 

27, 28 ir 29 dM savaitgali 
— Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Seimas Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. 

28 d., šeštadieni — „Litu-
anica" futbolo klubo veiklos 50 
metų sukakties iškilmingas 
paminėjimo pokylis PLC, Le
monte. 

PLC, Lemonte, 12 vai. Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
mokinių piešinių paroda ir 
koncertas, kuriame dalyvauja 
ir pianistas Rokas Zubovas bei 
Vilniaus Styginių kvartetas. 
Amerikos lietuvių vaikų pie
šinių parodos-konkurso atida
rymas. 

— Ateities savaitgalis Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

—Ateities Šalpos fondo va
karienė Ateitininkų namuo
se. 

29 d., sekmadieni- Visuo
meniškos Vėlinių iškilmės Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
12 vai. prie Steigėjų paminklo. 
Ruošia Kapų sklypų savi
ninkų draugija ir Bendruo
menės pasauliečių komitetas, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams. 

— University of Chicago 3 
v.p.p. naujų Lietuvos kompozi
torių kūrinių, sukurtų Čiurlio
nio 125 metinių proga, premjera 
Amerikoje ir Čiurlionio tapy
bos darbų reprodukcijų paro
da. Groja Vilniaus Styginių 
kvartetas. Įžanginiu žodžiu 
kūrinius pristato muzikologas 
Linas Paulauskis. 

— Ateities savaitgalis Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

LAPKRIČIO MĖN. 
1 d„ trečiadieni — M. K. 

Čiurlionio 125 gimimo meti
nes minint, koncertas Chica
go Cultural Center Bradley 
Hali. Dalyvauja „Dainavos" 
ansamblis, Vilniaus Styginių 

DRA UGAS, 20 00 n i. liepos 6 d., ketvirtadienis 

A. t A. 
ADEI INE PETRAITIS 

a^LIAUSKAS 
Mirė 2000 m. liepos 1 d., sulaukusi 87 metų. 
Gimė ir gyveno Čikagoje. 
Nuliūdo liko: s ū nėnas Robert Hess su žmona Patricia, 

du<terėčia Bernadette Knudson, sūnėnas kun. Donald 
Pe.raitis, MIC, o ukterėčia Diane Driscoll su vyru 
Ed ward; taip pat kiti artimi giminės: Michael Hess su 
žir ona Kathy, Car oi Orozco su vyru Tim, Jefrrey Hess, 
Timothy, Robert, J oseph, Andrew ir Christopher. 

A.a. Adeline buvo žmona a.a. Charles ir sesuo a.a. 
Viotoria Kess. 

Velione buvo pašarvota trečiadienį, liepos 5 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Lack Fvneral Home, 9236 S. Roberts Rd., 
Hickory Hills, IL. /^aidotuvės ketvirtadienį, liepos 6 d. 
Šv. Kazimiero kap ii įėse po šv. Mišių už a.a. Adeline vėlę. 

Nuliūdę gimines. 

Laidotuvių direkt. Lack Funeral Home. Tel. 708-430-5700. 

Aktorės Audrės Budrytės (pirmoji iš dešinės) paruoštas Joninių papročių perteikimas „Baltic Art" parodoje, vy
kusioje birželio 23 d. Čikagos Simfonijos centre. J o n o Kuprio nuotr. 

kvartetas, aktorė Audrė Bud
rytė ir pianistas Rokas Zubo
vas. Rengia Chicago-Vilniaus 
miestų seserystės komitetas, 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus ir Amerikos Lietuvių 
meno draugija. Pradžia 6 v.v. 

3 d., penktadieni — PLC, 
Lemonte, Lietuvių liaudies 
muziejuje 7 v.v. Amerikoje gy
venančių dailininkų meno kū
rinių, dedikuotų Čiurlionio 
metinėms, parodos atidary
mas 8 v.v. Lietuvos kompozi
torių naujų kūrinių, sukurtų 
Čiurlionio metinių proga, 
premjera Amerikoj. Groja Vil
niaus Styginių kvartetas, pia
nistai Sonata ir Rokas Zubo
vai. Įžanginiu žodžiu kūrinius 
aptaria muzikologas Linas 
Paulauskis. 

4 d. šeštadienį — Lietuvių 
fondo metinio vajaus pokylis 
PLC, Lemonte. 

— Jaunimo centre 12 vai. 
Čikagos lituanistinės mokyk
los mokinių paroda ir koncer
tas, kuriame dalyvauja pianis
tas Rokas Zubovas ir Vilniaus 
Styginių kvartetas. 

— Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, 6 v.v. Čiurlionio 
tapybos darbų reprodukcijų ir 
meno darbų, dedikuotų Čiur
lionio metinėms, parodos ati
darymas. 

— Jaunimo centro didž. 
salėje 7:30 v.v. Čiurlionio mu
zikos ir poezijos-koncertas, ta
pybos darbų paroda. Dainuoja 
„Dainavos" ansamblis, dirig. 
Darius Polikaitis; griežia Vil
niaus Styginių kvartetas, for
tepijonu groja Rokas Zubovas; 
skaito akt. Audrė Budrytė. 

5 d., sekmadienį — Lietu
vių dailės muziejuje, PLC, Le
monte, 1 v.p.p. Akademinė po
pietė ir vaidinimas pagal M.K 
Čiurlionio ir S. Kymantaitės-
Čiurlionienės laiškus „Ilgėji
mosi sonata", festivalio užda
rymas. 

11 d., šeštadienį — Suval
kiečių draugijos metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės tradicinis 
Rudens pokylis, minint tauti
nių šokių šokėjų grupės 
„Klumpė" 20 metų veiklos su
kaktį, ruošiamas 6 v.v. Mid-
lane Country Club, 4555 W. 
Yorkhouse Rd., Wadsworth, 
IL. (prie šiaurės Waukegano). 

12 d., sekmadienį — Tau
ragės lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

18 d., šeštadienį — Čika
gos Lietuvių operos metinis 
pokylis Jaunimo centre. 

19 d., sekmadieni — Ne
priklausomos Lietuvos Ka
riuomenės atsikūrimo 82-jų 
metų sukakties paminėjimas 
Šaulių namuose, Čikagoje. 
Rengia Lietuvių veteranų są
junga „Ramovė". 

A. t A. 
REGINAI MATULEVIČIŪTEI 

SRIUBIENEI 
mirus, vyrui BALIUI, seseriai ANGELEI, pusseserėms 
LAIMAI ir JANINAI bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vytautas Ūsas 

Gražina Pauliukonienė 

— Madų paroda PLC, Le
monte. 

23-26 d., ketvirtadienį iki 
sekmadienio — Teatro fes
tivalis Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

GRUODŽIO MĖN. 

1 d., penktadienį — Šam
pano vakaras. Rengia „Lietu
vos Vaikų vilties" komitetas. 

2 ir 3 d., savaitgalį — Ka
lėdinė mugė PLC, Lemonte. 

3 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Rengia 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nis sąjūdis. 

9 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras „Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba. 

10 d. sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose. 

17 d., sekmadienį — PLC 
Kūčios, Lemonte. . 

31 d., sekmadienį — Čika
gos Lietuvių operos ruošiamas 
Naujųjų Metų -utikimas Jau
nimo centre. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
V.D. šaulių rinktinės namuo
se. 

Naujųjų Metų sutikimas 
PLC, Lemonte 

2001 METAI 
SAUSIO MĖN. 

14 d., sekmadienį — Reli
ginis koncertą- 3 v.p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje priminimui žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę ir 
1991 m. tragi^Kųjų sausio 13 
d. įvykių Lietuvoje. Koncertą 
ruošia ir atlieka lietuvių meno 
ansamblis „Dainava". 

19 d., penktadienį — Sa
liutas Mozartu; Sopranas An-
gel Petro ir pianistas Rokas 
Zubovas atlieka Mozarto dai
nas ir kūrinius fortepijonui. 
Lietuvių meno muziejuje, Le
monte. 

KOVO -MĖN. 
16 d., penktadienį — Mar-

di Gras Paryžiuje. Šventiškai 
padūkusius prancūzų kompo
zitorių Debusv. Ravel. Mil-
haud, Satie ir kt kūrinius gro
ja Larą Ochoa-Regan (sakso

fonas) ir pianistai Sonata ir 
Rokas Zubovai (fortepijonas 4 
rankomis. Lietuvių meno mu
ziejuje, Lemonte. 

25 d., sekmadienį — Čika
gos ir apylinkių Nekalto Pra
sidėjimo Švč. M. Marijos sese
rų vienuolijos rėmėjų metinė 
šventė. 2 v.p.p. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius narius. 3 v.p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje 
programa ir vakarienė. 

GEGUŽĖS MĖN. 

18 d., penktadienį — Trio 
Concertante. Romantikų ka
meriniai kūriniai. Sonata Zu
bovienė, fortepijonas, Ann Pa-
len, smuikas, VVilliam Cemo-
ta, cello. Lietuvių meno mu
ziejuje, Lemonte. 

A. t A. 
Sesuo M. ROSE MARIE 

TOM4LSIEWICZ, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė 2000 m. liepos 3 d., 

sulaukusi 60 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Antano 
parapijos Omaha, NE. Vienuolyno įžaduose išgyveno 
39 metus. 

Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 
giminės: brolis kun. Edward Tomasiewicz, CM, brolis 
Gerald Tomasiewicz su žmona Chris, gyv. Omaha, NE, 
ir sūnėnai Joseph ir Anthony. 

A.a. seselė Rose Marie pašarvota Šv. Kazimiero 
vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, 
trečiadienį, liepos 5 d. 1 vai. p.p. Mišparai 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės ketvirtadienį, liepos 6 d. 9:30 vai. ryto 
po šv. Mišių Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje 

A.a Seselė Rose Marie bus palaidota Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir Tomasiewicz 
s e i m ą . 

Laidotuvių direkt. Gerald Daimid. 

Mūsų šeimos draugui 

A. t A. 
IGNUI JUZĖNUI 

užbaigus šios žemės kelionę, giliausią užuojautą 
reiškiame jo žmonai LILEI, sūnui VIDUI ir dukrai 
LISAI BOGNER su šeima. 

Dalia ir Vytas Aleknai 

Vilma Reklienė 

O STA«* ALLIAN 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicago. vve 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gtves you a relaxed morn-

ing arnval for busmess or pleasure. 

When you're ready to return. you'll 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Class, you can be 

sure our service will be world-class, 

and vvill allow you to arnve rested and 

refreshed - ai I for a reasonable fare. 

Fmd out vvhat a world of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more infor-

mation and special offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com 
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ČIKAGOJE IR APYUKKĖSE j 
L a i m a ir J o n a s Šalč ia i iš 

Lake Forest. IL. nuolatos be
sirūpinantys atetininkiška 
veikla ir ją remiantys kiekvie
nais metais stambiomis auko
mis, šiais metais Ateitininkų 
šalpos fondui paaukojo 20.000 
dol. Fondo valdyba širdingai 
dėkoja. 

L i n k s m a muzika , daina, o 
gal ir šokis bus linksmoje ge
gužinėje, kuri vyks šį sekma
dieni, liepos 9 d.. 12 vai. PLC 
sodelyje. Čia galėsite susitikti 
ir su draugais bei pažįsta
mais, pasišnekėti, pabendrau
ti. Atvykę tuo pačiu paremsite 
lietuvišką centrą. Gegužine 
rengia PLC renginių komite
tas. 

T e k l ė Bogušas , gyvenanti 
So. Boston. MA. Draugo fon
dui užbaigiant milijoną, užbai
gė tūkstant inę ir tapo DF gar
b ė s n a r e . Sveikiname naują 
garbes narę ir dėkojame už 
paramą Draugo fondui. Kvie
čiame visus, kurie yra netoli 
tūkstant inės, ją užbaigti ir 
tapti Draugo fondo garbės na
riais. 

W e s t e r n Boulevard , tarp 
45 iki 49 gatvių, šį savaitgalį, 
liepos 7-9 dienomis, vyks link
smas Brighton Parko festiva
lis. Jį ruošia Brighton Parko 
namų savininkų draugija. 
Linksmybės vyks nuo 12 vai. 
iki 10 val.v. 

Žuvys , p ingvina i , jūros 
žinduoliai ir kiti vandens gy
vūnai gyvena John G. Shedd 
akvariume 11200 S. Lake 
Shore Dr.). Akvariumas vei
kia pirmadieniais-penktadie
niais nuo 9 vai.r. iki 5 vai.p.p., 
šeštadieniais-sekmadieniais 
nuo 9 vai.r. iki 6 val.v. Pirma
dieniais įėjimas - pigesnis. 
Informacija tel. 312-939-2438. 

P a s k u t i n į k i e k v i e n o mė
n e s i o p e n k t a d i e n i o vakarą 
galima džiaugtis gyva muzika, 
skania užkanda Terra mu-
seum of American Art (666 N. 
Michigan Ave.), kur groja Old 
Tovvn School of Folk Music 
muzikantai, {ėjimo nuolaidą-
kuponą galite gauti „Reader" 
nemokamame savaitraštyje, 
kuris platinamas didžiuosiuo
se knygynuose. Šiaip muzie
juje demonstruojamos paro
dos. Viena iš jų - ..Amerikos 
Vakarai: nuo mito prie tikro
vės", pasakojanti apie Ameri
kos Vakarų tapybą, skulptūrą 
1819-1939 metais. Muziejus 
veikia antradieniais nuo 10 
vai.r. iki 8 val.v.. trečiadie-
niais-šeštadieniais nuo ' 10 
vai.r. iki 6 val.v.. sekmadie
niais - nuo 12 vai. iki 5 vai. 
p.p. Antradieniais ir pirmą 
kiekvieno mėnesio sekmadienį 
įėjimas nemokamas. Informa
cija tel. 312-664-3939. 

Vasarin e g a m t o s ir .stori-
jo s ekskurs i ją į Cant igny . 
Wheaton, IL. antradienį, lie
pos 18 d. r uošia Balzeko lietu
vių kultūros muiiejaus mote
rų gildija Išvykstama nuo 
muziejaus 9 vai. r ir grįžtama i 
4 vai. p,p Dalyvavimo Kaina 
33 dol. asmeniui. Rezervacijos 
priimamo*; iki antradienio, lie-
pas 11d. Visi kviečiami. Infor- • 
macijai kreiptis į Irene Nor- i 
but, tel. 708-974-2946. I 

„Saulutės" , Lietuvos Vaikų 
globos būrelio, nares, jų šei
mas ir visus, kurie padeda 
..Saulutės' darbuose. ..Saulu
tės" pirmininkė kviečia į Pa
dėkos vakaronę, kuri vyks 
penktadienį, liepos 7 d., Pa
saulio lietuvių centro Bočių 
menėje. Jūsų laukia gardi va
kariene, trumpa programėlė, 
malonus pabendravimas. Ne
reikia iš inksto pranešti visa 
..Saulutes" taika miela laukia
ma. 

Su vaikais a t v y k ę į Čika
gos vaikų muziejų (Chicago 
Children's Museum, Navy 
Pier. 600 E. Grand). pamaty
site šias parodas: ..Tūkstant
mečio akimirka: sustabdytas 
laikas", „Pono Rodgers apy
linke". „Dinozauro ekspedici
ja" ir t.t. Nuolatines parodas 
sucaro įvairūs Čikagos daili
ninkų sukurt: suolai, laborato
rijos, filmų ir kompiuterių 
kambariai, parodose taip pat 
pasakojama apie sveikatą ir 
saugumą, diskriminaciją ir 
aplinkosaugą. Muziejus veikia 
kasdien nuo 10 vai.r. iki 5 
val.p.p. (ketvirtadieniais - iki 
8 val.v.). Ketvirtadieniais įėji
mas nuo 5 val.p.p. iki 8 val.v. 
- nemokamas. Taip pat ket
virtadieniais, veikia ir įvairios 
nemokamos programos visai 
šeimai. Informacija tel. 312-
527-1000. 

Čikagos k u l t ū r o s c e n t r e 
'Chicago Cultural Center, 78 
E. Vvashington) visą laiką 
įvairiomis valandomis vyksta 
nemokami koncertai ir paro
dos. Ekskursijos po pastatą 
prasideda Randolph gatvės 
prieangyje antradieniais-šeš
tadieniais 1:15 val.p.p. Prie 
šio kultūros centro informaci
jos stalo galima įsigyti ir ne
mokamų bilietų į "Chicago 
Loop" ekskursiją traukinuku. 
Ekskursijos vyksta šeštadie
niais 11:35. 12:15. 12:55 ir 
1:35 val.p.p. Pats kultūros 
centras veikia pirmadieniais-
trečiadieniais nuo 10 vai.r. iki 
7 val.v.. ketvirtadieniais nuo 
10 vai.r. iki 9 val.v.. penkta
dieniai? nuo 10 vai r. iki 6 
val.v.. sekmadieniais nuo 11 
vai.r. iki 5 val.v.. Įėjimas - ne
mokamas, informacija tei. 
312-346-3278. 

Atsiųsta paminėti 

KULTŪROS] 
BARAI m>6\ 

DARBINGA VASARA 
KRAŠTO VALDYBOJE 

JAV LB Kra.-to valdybos na- balsiai pri tarė šiai rezoliuci
jai. Pranešta , kad Pasaulio LB 
Seimas susirinks rugpjūčio 16 

„Ku l tū ro s ba ra i " (Latako 
3, 2001 Vilnius). 2000, Nr. 6. 
Šiame numeryje spausdinama 
nemažai įdomių lietuvių ir 
užsienio autorių, bet katalikui 
inteligentui pirmiausia, žino
ma, kris į akį skyrelyje „Iš 
rankraščių ir archyvų" tęsia
mas Antano Maceinos dieno
raštis. Tai karo pabaigos nuo
taikos, skaudžiai pažįstamos 
išeivijai. Vokietija, bombarda
vimai, pabėgėliai... Net ir vo
kiečiu kareiviai, ką autoriui 
teko patirti, laukia kuo 
greičiau ateinančių ame
rikiečių. Jie reiškė karo pa
baigą, visų baisumų ir ken
tėjimų pabaigą. Kultūros 
žmonėms ir kūrybos vyksmo 
tyrinėtojams šis dienoraštis 
įdomus ir tuo, kad tai laikas, 
kada Antanas Maceina rašo 
..Didįjį inkvizitorių", ir tuo, 
kad filosofas praskleidžia savo 
kūrybos virtuvės užuolaidėlę, 
leidžia pajusti talentą kaip 
Dievo dovaną. Karas filoso
fą uždarė nuo pasaulio — be 
savų žmonių ir net be radijo. 
Jis turi galimybę bendrauti 
tik su pasiligojusiu Grinium 
ir puikios fizines formos 
Ivinskiu. 

„Keistas mano darbo proce
sas, rašo A.Maceina „Dieno
raštyje". - Aną dieną su Ivins
kiu kalbėjomės apie moksli
ninkus ir jų rašomas paskai
tas. Esama senų prityrusių 
mokslininkų, kurie daug dau
giau žino. negu savo paskai
tose parašo ar pasako. Ivins
kis skundėsi, kad jis žinąs tik 
tiek. kiek parašąs: jis parašąs 
viską, ką žinąs. Tada aš tru
putėlį susigėdęs turėjau prisi
pažinti, kad aš žinau mažiau, 
negu parašau, kad man 
pačiam reikia savo raštus 
mokytis. „Tai blogai".- pa
stebėjo Ivinskis. Ar blogai, 
nežinau. Bet kad tai yra savo
tiška, su tuo reikia sutikti. 
Man pačiam šiandien buvo 
keista, kad atsisėdau rašyti 
apie laisvės ir laimės prieš-
ginybę. turėdamas tik 
neaiškią idėją, kurią būčiau 
galėjęs pasakyti per porą 
minučių. Net nežinojau, kaip 
šitą idėją išvystyti. O kai 
pradėjau rašyti, mintys susi
kristalizavo pačiu rašymo 
vyksmu ir sekėsi labai gerai. 
Neaiški, man pačiam tamsi 
idėja išsisklaidė, išryškėjo." 

riai ankstyvą birželio 10-osios 
rytmetį rinkosi svetinguose 
Krašto valdybos pirmininkės 
Reginos Narušienės namuose 
eiliniam posėdžiui. 

Darbotvarkė ;r praėjusio po
sėdžio protokolas buvo priimti 
vienbalsiai. Dalyvaujant di
džiajai daliai Krašto valdybos 
narių, buvo pradėtas posėdis. 

Posėdžio pradžioje iždinin
kas R. Pliūra apžvelgė iždo 
padėtį. Pranešta, kad Lietu
vių fondo pelnu skirstymo ko
misijos apklausinėjimo posė
dis numatomas liepos 7 d. 5 
vai. vakaro Lernont, IL. 

Pakeista būsimosios Tary
bos sesijos data. Naujausiais 
pranešimais, ji vyks rugsėjo 
29, 30 ir spako 1 dienomis. 
Vicepirmininkas Vytas Ma
ciūnas informavo, kad šios se
sijos metu numatoma apygar
dų pirmininkus sukviesti ben
dram posėdžiui. 

LB tinklapio naujienas pris
tatė Pranas Pranckevičius, tai 
vaizdžiai pademonstravęs. 
Šiame LB tinkiapyje per die
ną apsilanko maždaug 300 
lankytojų. Daugiausia lankosi 
Amerikos lietuviai, antroje 
vietoje - Lietuvos gyventojai. 
Labai domimasi „Bridges" lei
dinėliu. Šiuo metu labai popu
liari Tautinių šokių šventės 
informacija. Krašto valdybos 
pirmininkė R. Narušienė pa
prašė Jaunimo sąjungos nau
jojo pirmininko A. Čižiūno 
pateikti kuo daugiau informa
cijos kompiuterio puslapiuose 
apie Jaunimo sąjungos veiklą. 

Kultūros tarybos pirminin
kė Marija Remienė Krašto 
valdybos nariams pristatė re
zoliuciją apie Lietuvoje kuria
mą projektą — lietuviško paš
to ženklo išleidimą su Juozo 
Ereto atvaizdu. Šis žmogus 
buvo ELTOS naujienų agen
tūros įkūrėjas Lietuvoje. 
Krašto valdybos nar ia i vien-

-20 dienomis Vilniuje. J ame 
planuoja dalyvauti naujai iš
rinkti LB atstovai. 

Krašto valdyba laukia iš Li-
tuanus organizacijos praneši
mo apie naujų direktorių pas
kyrimą. 

Toliau renkama medžiaga 
JAV LB istorijos leidiniui. Kai 
kurios apylinkės jau pateikė 
medžiagą. Visos apylinkės ar
timiausiu laiku gaus paaiški
namąjį laišką, kiek ir kokios 
medžiagos kiekviena apylinkė 
turėtų paruošti šiam svar
biam leidiniui. Kultūros tary
bos pirmininkė M. Remienė 
aptarė šios tarybos veiklą. 
Bandoma surasti naują vietą 
apylinkių archyvams. Šiuo 
metu galvojama apie PLC. To
liau vyksta įvairūs renginiai 
ir koncertai. Kultūros taryba 
tikisi gauti iš LF lėšų, kad pa
naikintų įsiskolinimus, atsira
dusius rengiant renginius. 
Toliau ruošiamasi Teatro fes
tivaliui, kuris vyks lapkričio 
23-26 d. Čikagoje. Premyų 
šventė šį rudenį įvyks lapk
ričio 11 d. Į šiuos ir ki tus ren
ginius jus kviečia Kultūros ta
ryba. 

Švietimo reikalų tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė 
pasidžiaugė, kad sėkmingai 
pasibaigė mokslo metai visose 
l ;*uanistinėse mokyklose. Net 
Lys mokyklos šiemet švenčia 
savo gyvavimo 50-metį. Pasi
baigusiame Švietimo tarybos 
skelbtame piešinių ir rašinių 
konkurse susilaukta labai 
daug dalyvių. Švietimo taryba 
visiems laimėtojams įteikė 
premijas, įsteigtas iš prel. 
Juozo Prunskio fondo. 

Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasai t ienė 
pasidžiaugė, kad pagaliau 
Clevelendo sodybos byla už
baigta. Bendruomenė džiau

giasi rezultatais. Pasiektas 
kompromisas, suteikiantis di
desnes teises. Kaip žinia, 
Amerikos darbo unijos siekia, 
kad būtų palengvintas nelega
liems šio krašto gyventojams 
legalizavimosi procesas. Su
rinkta daugiau kaip 70,000 
balsų pradėti šį procesą. Mi
nėta, kad .Krašto valdyba re
mia šį projektą. Valdybos pir
mininkė šiuo klausimu parašė 
rėmimo laišką. XI Tautinių 
šokių šventės Toronte data -
birželio 30 - liepos 3 d. Mūsų 
atstovė šios šventės komitete 
Jūratė Budrienė dalyvavo pa
sitarime šventės organizavi
mo reikalais, vykusiame Ka
nadoje. J i pranešė, kad šven
tėje dalyvauja 42 grupės ir 95 
rateliai. Be kitų šalių, atvyks
ta grupės iš Pietų Amerikos ir 
Lietuvos bei Punsko. 

Mokslo reikalus aptarė Vy
tautas Janušonis. Birželio 21-
25 d. Vilniuje vyko Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas, kuria
me dalyvavo ir Krašto valdy
bos vicepirmininkas dr. Vy
tautas Bieliauskas. Šį simpo
ziumą rengė Mokslo ir studijų 
departamentas prie Švietimo 
ir mokslo ministerijos, Lietu
vos mokslininkų sąjunga, JAV 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo taryba. 

Posėdžio metu Krašto valdy
bos pirmininkė R. Narušienė 
pranešė, jog ji parašė laišką 
kardinolui Fr. George, at
kreipdama jo dėmesį į bažnyčių 
ir kapinių nulietuvinimą. 
Krašto valdyba kviečia žmo
nes pasisakyti šiuo klausimu. 

Valdybos nariai buvo supa
žindinti ir su LB Tarybos ir 
Seimo rinkimų rezultatais. 

Krašto valdyba ilgokai svar
stė, kaip reaguoti į Vilniaus 
universiteto rektoriaus R. 
Povilionio veiksmus ir viešus 
pareiškimus, atvirai įžei
džiančius išeiviją. Nuspręsta 
parašyti atvirą laišką ir jį nu
siųsti R. Povilioniui. 

Vicepirm. dr. V. Bieliauskas 
Krašto valdybos nariams pri

statė birželio 12 - 14 d. Vilnių 
je įvykusį tarptautinį ko 
munizmo įvertinimo kongre 
są. Taip pa t pabrėžė, kad vi
suomeninių oragnizacijų su
važiavimas numatomas rugsė
jo mėnesį Čikagoje. Pasi
džiaugta, kad jau surinkta 
nemažai proklamacijų, re
miančių mūsų narystę NATO, 
ir paminėta , kad jos bus ren
kamos visus šiuos metus. 

Jaun imo sąjungai šiame po
sėdyje atstovavo naujasis vice
pirmininkas Audrius Čižiū-
nas. J i s pasidžiaugė, kad ba
landžio 8 d. buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri bandys 
kuo daugiau dalyvauti lietu
viškoje veikloje Amerikoje. 
Jaunimo sąjungos atstovai da
lyvauja sporto varžybose, lie
tuvių dienose, visuomeninėje 
veikloje, gegužinėse, kituose 
renginiuose. Audrius Čižiū-
nas pasidžiaugė, kad pavyko 
užmegsti draugiškus santy
kius su ambasada Vašingtone. 
Minėjo, kad padedant Krašto 
valdybos iždininkui R. Pliū-
rai, su tvarkyta Jaunimo są
jungos lėšų apskai ta . Jaunimo 
sąjunga visais būdais bando 
užsidirbti pinigų. Audrius Či-
žiūnas, kreipdamasis į valdy
bos nar ius , paprašė moralinės 
paramos šiai sąjungai. Krašto 
valdybos nar ia i pri tarė ir pa
sidžiaugė tokiu energingu 
naujuoju Jaun imo sąjungos 
pirmininku ir palinkėjo viso
keriopos sėkmės. 

Krašto valdyba prašo LB Ta
rybos prezidiumą į būsimąją 
Tarybos sesiją, vyksiančią 
Connecticut valstijoje, kviesti 
LF valdybos pirmininką, Tau
tos fondą, ALTą, BALFo, Lie
tuvos Vyčių organizacijų a ts 
tovus, ambasadorius , valdybų 
pirmininkus ir visus, kuriems 
rūpi Lietuvos ir lietuvybės pa
laikymo reikalai . 

Posėdis baigtas vėlai va
kare, nusprendus ki tam posė
džiui rinktis rugsėjo pradžio
je. 

Dal ia Badar ienė 

MAŽA „DAINŲ ŠVENTĖ" „SEKLYČIOJE" 
Pradėdama paskutinio bir

želio mėnesio trečiadienio po
pietę seklyčioje", renginių va
dovė E. Sirutienė paaiškino, 
kad Kanadoje vykstanti Tauti
nių šokių šventė paviliojo ne 
tik šokėjus, bet nemažai ir 
„Seklyčios" trečiadienių daly
vių, kurie tapo šokių šventės 
žiūrovais. Taigi mums reikės 
žymiai garsiau dainuoti . Tą ir 
darėme su mūsų mieluoju ir 
nepailstamu maestro Faustu 
Strolia. Maestro, pradėdamas 
dainavimą, pareiškė, kad Tau
tinių Šokių šventės garbei su
dainuosim dairą „Aštuonytis", 
nes yra ir šoki> tuo vardu. Tai 
ir dainavom: 

„Ausk, dukrele, plonas 
drobes 

negailėki triūso, 
be drobelių, be plonų — 
martele nebūsi". 
Po dainos maestro paskam

bino tą šokį fortepijonu. Šokis 
tikrai t ranku- ir linksmas, 
jame beveik ir dainos žodžius 
galima girdėti: 

„Nuo mestuv : an t 
staklelių 

lonus. 
stakleles, 

img konkurso 
î a laimėjo Martynas Matuliauskas ir Andreja Silionaitė, III vi«<tą pelne Ir<-n;i Ba a ka ;•• ir Moat-

k.i Stančiiiuskaite. Paminėta buvo ir Vija I.ietuvninkaite K. Butono nuoir 

leiski siūlus : 
Pyškink klev 
auski sau sijonus". 
Kita daina : uvo romantiš

koji Maironio „Vasaros nak
tys". Maestro pasakė, kad tą 
dainą prieš 40 metų jį išmokė 
seselė Liucija. !r t ikrai dainos 
žodžiai verčia susimąstyti: 

„Noris apimti visą pasaulį, 
noris mylėti Dievą 

aukščiausią; 
noris pasiekti amžiną 

grožį... 
Ko gi taip liūcina? Ko gi 

taip ilgu?" 
Atsakymo į klausimus, „Ko 

liūdna ir ilgu", greičiausiai 
nežinojo ne tik seselė Liucija, 
bet ir pats poetas. Po to prisi
minėm" ne vien tik baisųjį 

birželį, bet ir partizanines ko
vas, sudainuodami „Pražydo 
pirmos melsvos žibuoklės" ir 
„Ant Nemuno kranto": 

„Miegoki tyliai, miels 
partizane, 

tavęs brangioji šalis 
liūdės! 

Padėjęs galvą pačioj 
jaunystėj — 

Tave Lietuva laisva minės". 
Maestro aiškino, kad šias 

dainas rašė paprasti, bet poe
tiškos sielos žmonės, kokiais 
yra ir mūsų poetai: Aistis, 
Brazdžionis, Bradūnas ir mū
sų Seklyčios" nuoširdus lan
kytojas Apolinaras Bagdonas. 

Po to traukėm „Už jūrelių, 
už marelių", „Ten, kur žaidžia 
Nemunėlis" (muzika Bertulio) 
ir „Aušta aušrelė", kurią ka
daise, prieš visas valstybę ir 
tautą ištikusias nelaimes, dai
nuodavo ne tik žygiuodami 
mūsų kareivėliai, bet ir visi 
žmonės per Nepriklausomybės 
šventes ir kitokius minėjimus: 

„Aušta aušrelė, netoli diena, 
ruošiasi į kovą visa Lietuva. 
Vilniaus kalneliai, 
Sveikiname jus, 
ruoškite drąsuoliams 
tinkamus kapus". 
Ir niekas tada nepagalvojo, 

kiek tų šaunių drąsuolių bus 
palaidota ne vien tik Vilniaus 
kalneliuose, bet ir neaprėpia
mose Sibiro platybėse. Maest
ro Strolia aiškino, kad mes at
sigauname, liūdnas dainas 
dainuodami. Gal tai lietuviško 
charakterio savybė, nes esam 
pripratę liūdėti. 

Dainavom Juozo Polikaičio 
ir Povilo Zarankos jaunimo 
stovyklose labai išpopuliarintą 
dainą „Tenai už šilo:" 

„Tenai už šilo leidos saulė, 
dainavo broliai ardami. 
Dainavo tėviškės artojai, 
juodą žemelę kasdami. 

Išmokei, mama, melst į 
dangų, 

mokei mylėt tėvų namus, 
dažnai pasekdavai legendą 
apie paskendusius dvarus". 
Sudainavom ir garsiąją J . A. 

Vištelio dainą „Regėjimas", 
kur klausia: 

„Op, op, kas ten? Nemunėli, 
ar tu mane šauki?. 
Ar tik tykų vandenėlį 
pliuškendams sau plauki?" 
Ir nesvarbu, kur esam (ir ar 

dar esam lietuviais), Nemu
nėlis visus ir iš visur kviečia 
neužmiršt Lietuvos. Po to 
skambėjo daina „Į karą", kuri 
yra tikra liaudies baladė, kur 
pasakojama, kaip bajorai žir
gus balnoja, į karą joja ir kaip 
trys seselės aukštam svirnely 
brolelį į kovą „rėdo", kardelį 
šveičia ir vartus atkėlusios 
išlydi ir verkdamos klausia, 
kada besugrįš. Šios dainos 
skaudi atomazga. 

„Kareivio daina" irgi pilna 
liūdesio bei laukimo, nes ber
nelis „nesugrįžta nuo Nerio, 
nuo aukštų, smėlėtų krantų". 
Daina „Augau aš pas tėvelį" 
linksmesnė, nes kalbama ne 
apie karą, bet kodėl sūnelis 
apleido žirgelį ir pamylėjo 

mergelę. Tėveliui buvo atsaky
ta, kad „Man žirgelis — laiki
nai, o mergelė — amžinai". 

Taip apdainavę šokių šven
tę, tragiškąjį birželį, partiza
nus ir kovas už tėvynę, dainų 
popietę baigėm daina (žodžiai 
Jus t . Marcinkevičiaus, o muzi
ka G. Savinienės) „Tai gra
žiai, gražiai", kuri buvo sudai
nuota Dainų šventėje Vilniuje: 

„Tai gražiai gražiai 
skambėjo žodžiai: 

Laukas, pieva, kelias, upė. 
Tai gražiai gražiai 

iš jų išaugo 
Vienas žodis Lietuva". 
Ir ta daina primena pasa

kiškąjį Aisčio eilėraštį: 
„Laukas, kelias, pieva, 

kryžius 
Šilo juosta mėlyna — 
Debesėlių t ankus ižas 
ir graudi graudi daina". 
Prisidainavę ir pasivaišinę 

pietumis, bandėme „ištraukti 
laimę" iš loterijos „šulinio". 
Kai kuriems pavyko. 

Ačiū E. Sirutienei, nepails
tančiai renginių vadovei, ir 
maestro F. Stroliai už tokią 
nuotaikingą perpietę. 

Emi l i j a J . V a l a n t i n i e n ė 

• Dr. Augustinas Laucis, 
Mount Olive, IL , p r i s imin
damas savo žmoną a.a. Mariją 
Laučienę Lietuvos našlaičiams 
aukoja $100. Reiškiame užuo
jau tą netektyje , o už auką 
dėkojame! „Lie tuvos Našlai
č ių g loba" , 2711 West 71 
Street , Chicago, IL 60629. 

• A.a. Felikso Pumpučio 
atminimą pagerbdama, Sofia 
Pumputis aukoja $200 Lietuvos 
vaikų-našlaičių Šalpai. Reiškia
me užuojautą artimiesiems, o 
aukotojai dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globa", 2711 West 
71 Street , Chicago, IL 60829. 

• L i thuanian Mercy Lift 
dėkoja n u o l a t i n i a m rėmėjui 
Peter Merwin, Orland Hills, IL, 
už $ 1 0 0 , s k i r t ą m i r u s j o 
pusbroliui George Daugird. 

• E d w a r d a s V. Zunaris , 
Wollaston, MA, aukoja Lietuvos 
naš la ič iams $75 . Dėkojame! 
„ L i e t u v o s Naš la i č ių globa", 
2711 W e s t 71 S t r e e t , Chi 
cago, IL 60629. 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. (sk.) 




