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Anykščiai, rugsėjo 5 d. 
(BNS) — Rolandas Paksas at
sistatydino iš Lietuvos libera
lų sąjungos (LLS) pirmininko 
posto. 

Sprendimą jis priėmė trečia
dienį Anykščiuose surengtame 
LLS valdybos posėdyje. Kartu 
su pirmininku atsistatydino ir 
visa partijos valdyba. 

„Esu priverstas palikti par
tijos pirmininko postą, nes to 
norėjo dauguma tarybos na
rių", sakė R. Paksas. 

Daugiau kaip du trečdaliai 
(75) iš 114 Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) tarybos narių 
pasirašė kreipimąsi, kuriame 
pasiūlė atsistatydinti partijos 
pirmininkui ir valdybai, o 
naują partijos vadovybę rinkti 
neeiliniame kongrese. „Šian
dieninė partijos vadovybės bei 
valdymo krizė kelia pagrįstą 
visuomenės bei sąjungos narių 
susirūpinimą. Ilgai trunkan
tys bandymai spręsti vidaus 
valdymo problemas ir pirme

nybė asmeniniams, o ne val
stybės bei sąjungos intere
sams, yra netoleruotini", tei
giama pareiškime, kurio teks
tas skelbiamas LLS Internet'o 
svetainėje. 

BNS žiniomis, pareiškimą 
pasirašė dauguma didžiųjų 
miestų skyrių pirmininkų. 

Kai kurie LLS valdybos na
riai mano, jog partijos pirmi
ninkas turėjo atsistatydinti iš 
savo posto, prisiimdamas kal
tę dėl iširusios valdančiosios 
Naujosios politikos koalicijos 
ir liberalų virtimo iš valdžios į 
opozicinę partiją. 

Liberalai Seime turi 33 na
rius ir sudaro antrą pagal dy
dį Seimo frakciją. 

Iki spalį rengiamo neeilinio 
LLS kongreso liberalams va
dovauti laikinai paskirtas par
tijos vicepirmininkas Eugeni
jus Gentvilas, kuris iki 1999 
m. buvo LLS vadovu. 1999 m. 
gruodį šiame poste E. Gentvi
lą pakeitė R. Paksas. 

Vilniaus meras „Lietuvos aidui" 
siūlo iškelti baudžiamąją bylą 

Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) 
— Vilniaus meras Arturas Zuo-
kas antradienį kreipėsi į Vil
niaus miesto apylinkes bei apy
gardos prokurorus, prašyda
mas iškelti baudžiamąją bylą 
dienraščiui „Lietuvos aidas". 

Kaip informavo Vilniaus 
miesto savivaldybė, bylą pra
šoma iškelti dėl liepos-rugsėjo 
mėnesiais išspausdintų straips
nių, kuriais paskleisti „žino
mai melagingi prasimanymai 

. ir kurie žemina A Zuoko kaip 
piliečio ir Vilniaus mero gar
bę". Anot pranešimo, A Zuo-
kas ne kartą kreipėsi į dien
raštį prašydamas paneigti jo 
garbę ir orumą žeminančias 
žinias, tačiau dienraštis to iki 
šiol nepadarė. 

Taip pat meras antradienį 
kreipėsi į prokuratūrą prašy
damas ištarti, kokiu pagrindu, 
pasak jo, UAB „Lukoil Baltija" 
apmoka dienraščio „Lietuvos 
aidas" leidybos sąskaitas. 

* „Buvimas valdžioje vien 
dėl to, kad ten esi , nieko ge
ro neduoda. Liberalai dar ne 
dieną ir ne dvi galėjo būti 
Seime, vadovauti komitetams, 
ministerijoms, o aš galėjau va
dovauti vyriausybei, tačiau po 
truputį Seime būtų priimami 
socialdemokratiški dalykai", 
sakė liberalų vadovas Rolan
das Paksas. <LA, BU) 

* Su žemdirbiu atstovais 
susitikę socialdemokratai 
pritarė jų išsakytiems prie
kaištams socialliberalų dele
guotam žemės ūkio ministrui 
Kęstučiui Kristinaičiui. Social
demokratai tvirtino, kad poli
tinis sprendimas dėl žemės 
ūkio ministro veiklos frakci
joje gali būti priimtas jau kitą 
savaitę. Neatmetama galimy
bė, kad socialliberalams bus 
pasiūlyta paieškoti kito kandi
dato į žemės ūkio ministrus* 

* Lietuvos polit iniu kali
nių ir tremtiniu sąjunga 
(LPKTS) neįsilies į kuriamą 
jungtinę dešiniųjų jėgų partiją, 
tačiau neatmeta galimybės 
ateityje su ja bendradarbiauti. 
Sąjungos pirmininkas, Seimo 
narys Povilas Jakučionis pra
nešė, kad galutinio sprendimo 
dėl susijungimo dar nėra, bet 
partijos vadovai prisijungti 
prie "Tėvynės liaudies partijos 
vadovės Laimos Andrikienės 
kuriamos dešiniųjų jėgos ne
ketina. (LR. Eltai 

Kaip teigiama pranešime, 
tikrovės neatitinka šių metų 
liepos 19 d. „Lietuvos aido" nu
meryje išspausdintas straips
nis „Vilniaus meras jau valdo 
didelį žemės sklypą šalia Ge
dimino pilies", liepos 23 d. nu
meryje — straipsnis „Vilniaus 
meras A Zuokas sparčiai ple
čia savo valdas Vilniaus sena
miestyje", liepos 24 d. nume
ryje — straipsnis „Vilniaus 
meras A Zuokas žemę Sena
miestyje nuomoja slaptai?" ir 
kiti. 

Tuo tarpu dienraščio „Lie
tuvos aidas" vyriausiasis re
daktorius ir savininkas Algir
das Pilvelis tvirtina, kad visi 
šiame laikraštyje išspausdinti 
straipsniai, susiję su Vilniaus 
meru Artūru Zuoku, „paremti 
originaliais dokumentais, ku
rie gauti iš įvairių institucijų 
bei iš Vilniaus miesto savival
dybės". 

A. Pilvelis tvirtino net neke
tinąs šių straipsnių paneigti. 
„Kaip juos galima paneigti, jei 
į šias medžiagas yra įsigilinta, 
yra diktofoniniai įrašai, yra 
aukšti pareigūnai, kurie tuos 
dokumentus pateikė?", klausė 
jis. 

* Buvusi Seimo pirminin
ko Artūro Paulausko sekre
toriato vadovė Rasa Razgaitie-
nė trečiadienį pradėjo darbą 
Vilniaus savivaldybėje. J i bus 
politinio pasitikėjimo valsty
bės tarnautoja, atsakinga už 
mero darbotvarkės planavimą, 
oficialių susitikimų planavimą 
ir parengimą. Ji derins mero 

'užsienio vizitus, mero patarė
jų darbus, vadovaus Užsienio 
ryšių skyriaus darbui. Iki šiol 
mero padėjėjos pareigas ėjusi 
Eugenija Šalčiūtė tapo Sekre
toriato vedėjos pavaduotoja, 
tačiau ji ir toliau tvarkys mero 
korespondenciją. Seimo pirmi
ninko sekretoriatui laikinai 
vadovauja buvusi R. Razgai-
tienės pavaduotoja Ilona Stul
pinienė. (BNS> 

* Seimo narys Vytautas 
Šustauskas* „Respublikai" 
atskleidė, kas gi iš tikrųjų 
įvyko prieš 30 metų ir papasa
kojo apie muštynes bei kalė
jimą. Potikas prisipažino tik
rai buvęs nuteistas 2 metams 
ir 1 metus sėdėjęs Leningrade 
(dabar — Sankt Peterburgas), 
Nevos prospekte buvusioje ko
lonijoje. (R, Eltai 

Lietuvos ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas (kairėje su Lenki
jos premjeru Jerzy Buzek aptarė abiejų valstybių tarptautinius santykius 
per pastaruosius 10 metų. EPA-Elta ouotr. 

Lietuvos-Lenkijos diplomatinių 
santykių atkūrimui — 10 metų 

Prezidenta i ragina 
ieškoti dvišaliu problemų 

sprendinio 
Varšuva, rugsėjo 5 d. (BNS) 

— Diplomatinių santykių at
kūrimo dešimtmečio paminė
jimo proga Varšuvoje susitikę 
Lietuvos ir Lenkijos preziden
tai Valdas 'Adamkus ir Alek-
sander Kwasniewski tvirtino, 
kad Lietuvos ir Lenkijos bend
radarbiavimas gali būti pa
vyzdžiu visam pasauliui, kaip 
reikia kurti kaimyninius san
tykius. 

A. Kwasniewski sakė, kad 
Lenkija dės visas pastangas, 
kad Lietuva kitais metais gau
tų kvietimą tapti NATO nare. 
„Nors dešimt metų, lyginant 
su mūsų bendros istorijos šimt
mečiais, yra labai nedidelis 
laiko tarpas, tačiau mes per tą 
laiką sugebėjome abiejose vals
tybėse sukurti labai tvirtus 
demokratijos pamatus, sukur
ti strateginės partnerystės 
principus", pabrėžė jis. 

Abu prezidentai užtikrino, 
kad bus išspręstos problemos, 
kurios iki šiol nesurado atsako 
ir kaip pavyzdį paminėjo var
dų ir pavardžių rašymo gim
tąja kalba klausimą, taip pat 
žadėjo spartinti greitkelio „Via 
Baltica" Lenkijoje tiesimą, 
daugiau dėmesio skirti Lietu
vos lenkų ir Lenkijos lietuvių 
švietimo problemoms. 

Lietuvos premjeras giria 
puikius santykius su 

Lenkija 
Lietuvos premjeras Algirdas 

Brazauskas teigia, kad vienas 
iš didžiausių nepriklausomos 

* Lietuvos, Lenkijos ir 
Europos Sąjungos (ES) ben
dradarbiavimo forumas „In
tegra" tęsia paramos nukentė
jusiems nuo potvynio Lenkijos 
žmonėms renginį „Pagalbos 
ranka". I paramos prašymą at
siliepė keliasdešimt Lietuvos 
žmonių, firmų, organizacijų, 
kurie į specialią sąskaitą per
vedė apie 2,700 litų. Iki rug
sėjo 30 d. surinkti pinigai bus 
perduoti labiausiai nuo potvy
nio nukentėjusiems Lenkijos 
gyventojams, kuriuos nurodys 
Lenkijos labdaros organizaci
jos „Caritas" ir „Raudonasis 
kryžius". Lietuvos vyriausybė 
nukentėjusiai nuo potvynio 
Lenkijai skyrė 200,000 litų. 

• B N S i 

Lietuvos pasiekimų yra pui
kūs santykiai su kaimynine 
Lenkija. „Tuo iš tiesų galime 
didžiuotis. Džiaugiuosi, kad 
sugebėjome pakilti virš kadai
se mūsų tautas skyrusių prieš
taravimų. Kad pradėję nuo ge
ros kaimynystės, mes tapome 

strateginiais partneriais", kal
bėjo jis per Lietuvos ir Lenki
jos diplomatinių santykių at
naujinimo 10-mečio minėjimą. 

„Tai, kad Lietuva ir Lenkija 
pagaliau pasisuko veidu viena 
į kitą, byloja apie mūsų šalių 
politinę ir demokratinę bran
dą šiuolaikinėje Europoje. 
Šiandien turime tvirtą pa
grindą džiaugtis, nes Lietuvos 
ir Lenkijos bendradarbiavi
mas seniai peržengė įprasti
nių dvišalių santykių rėmus. 
Tai užtikrino abiem šalims de
ramą vietą kolektyviniu sau
gumu pagrįstoje demokratinių 
valstybių bendruomenėje", sa
kė A. Brazauskas. 

Jis taip pat pažymėjo, kad 
Lenkija visuomet buvo ir yra 
natūrali Lietuvos sąjunginin
kė kelyje į jungtinę Europą. A 
Brazauskas teigė, kad Lietuva 
nuolat jaučia ir vertina Lenki
jos pagalbą siekiant narystės 
NATO. Premjeras savo kalboje 
palietė ir ekonominio bendra
darbiavimo bruožus, nes, pa
sak jo, Lenkija palaipsniui 
tampa viena svarbiausių Lie
tuvos užsienio prekybos bend
ri nįfikių. 

Iškilmingas minėjimas, skir
tas Lietuvos ir Lenkijos di
plomatinių santykių atkūrimo 
10-mečiui paminėti, trečiadie
nį vyko Lenkijos prezidentū
roje. Jame sveikinimo kalbas 
taip pat pasakė abiejų valsty
bių prezidentai bei Lenkijos 
ministras pirmininkas Jerzy 
Buzek. 

Lietuvos parlamentaras atsisakė 
Lenkijos prezidento ordino 

Varšuva, rugsėjo 5 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo narys, Lie
tuvos lenkų rinkimų akcijos 
pirmininkas Valdemaras To-
maševskis atsisakė Nuopelnų 
Lenkijos Respublikai ordino 
Komandoro kryžiaus, kuriuo jį 
apdovanojo Lenkijos preziden
tas Aleksander Kwasniewski. 

Parlamentaras tai pareiškė 
per grupės lenkų ir lietuvių 
apdovanojimo ceremoniją, į 
kurią jis atvyko pavėlavęs. Ce
remonija vyko Lenkijos prezi
dento rūmuose. Po ceremoni
jos Seimo narys paaiškino 
atsisakęs apdovanojimo, nes 
j o nebūtų supratę rinkėjai". 
Be to, anot V. Tomaševskio, 
toks ordinų teikimas esąs „so
vietinis reliktas", nes jie turė
tų būti dalijami tik karo metais. 

A Kwasniewski Nuopelnų 
Lenkijos Respublikai ordino 
Komandoro kryžiumi apdova
nojo buvusį Lietuvos užsienio 
reikalų ministrą Povilą Gylį, 
Lietuvos mokslų akademijos 
prezidentą Benediktą Juodką, 
Seimo pirmininko pavaduo
toją Česlovą Juršėną, buvusį 
premjerą, Lietuvos pramoni

ninkų konfederacijos pirmi
ninką Bronislovą Lubį, Lietu
vos ir Lenkijos ūkio rūmų pre
zidentą Augustiną Majauską. 

Karininko kryžiai įteikti Vil
niaus apskrities viršininko 
pavaduotojui Zbignievui Bal-
cevičiui, Valstybinės pamink
losaugos komisijos pirmininko 
pavaduotojai Gražinai Drė-
maitei, URM generaliniam 
inspektoriui, buvusiam Lietu
vos ambasadoriui Varšuvoje 
Dainiui Junevičiui, Tarptauti
nių santykių ir , politikos 
mokslų instituto direktoriui 
Raimundui Lopatai, Lietuvos 
radijo direktoriui Kęstučiui 
Petrauskiui. 

Riterio kryžiumi buvo a p 
dovanoti Atviros Lietuvos fon
do valdybos pirmininkas Egi
dijus Aleksandravičius ir reži

sierius Eimuntas Nekrošius. 
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus už indėlį plėtojant 
abiejų valstybių bendradarbia
vimą Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino II laipsnio 
ordiną įteikė Lenkijos Seimo 
vicepirmininkui Jan Krol, bu
vusiam Lenkijos Ministrų ta
rybos pirmininkui Tadeusz 
Mazowiecki ir buvusiam Len
kijos užsienio reikalų minist
rui Krzysztof Skubiszewski. 

* Geros valios žaidynių 
Australijoje sidabro medalį 
lengvaatlečių varžybose tre
čiadienį Brisbane iškovojo 
Sydney olimpinis čempionas 
bei planetos vicečempionas 
Virgilijus Alekna. Lietuvos 
disko metikas trečiuoju mėgi
nimu įrankį nusviedė 66.07 m. 

* Vyriausybes sekretorius 
Algirdas Semeta 5 metams 
paskirtas Statistikos departa
mento generaliniu direktoriu
mi. Premjero Algirdo Brazaus
ko potvarkiu į naujas pareigas 
buvęs Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybės finansų ministras 
paskirtas pačiam sutinkant. 
Buvęs Statistikos departamen
to vadovas, 66 metų Petras Ad
lys iš šių pareigų buvo atleis
tas rugpjūčio 20 d. premjero 
potvarkiu, po to, kai liepos 
pradžioje įsigaliojo Valstybės 
tarnybos įstatymas. Jis numa
to, kad vyresni nei 65 metų 
valstybės tarnautojai turi išei
ti į pensiją. <BNS> 

* Nacionalinė lošimų ir 
žaidimu verslo asociacija, 
vienijanti 14 narių, jau patei
kė Seimui dar neveikiančio 
Azartinių lošimų įstatymo pa
taisas, kurios turėtų būti svar
stomos artėjančioje sesijoje. 
Lietuvos azartinių lošimų įs
tatymą neseniai sukritikavo ir 
Didžiojoje Britanijoje specia
listams leidžiamas prgrir ii-
nis kazino verslo leidinys „In-
ter Gaming", pavadinęs įsta
tymą keistu. LR. Eltai 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 
* Centro sąjungos vado

vas Kęstutis Glaveckas, grį
žęs iš JAV, pareiškė, jog užsi
tikrino didelės lietuvių išei
vijos dalies paramą kelti savo 
kandidatūrą prezidento rin
kimuose. Be to, jis tikisi ir fi
nansinės paramos: „Visi išei
viai, su kuriais susitikau — 
tiek vyresnės, tiek jaunesnės 
kartos — sutiko labai drau
giškai". CR, Elta) 

* JAV Yale universi teto 
profesorius, lietuviu poe
tas Tomas Venclova nusipirko 
butą>Lenkijos istorinėje sosti
nėje — Krokuvoje. „Kai išei
siu" į pensiją, įsikursiu tarp 
Krokuvos ir Vilniaus, nes 
abiejuose miestuose jaučiuosi 
kaip namuose", Lenkijos laik
raščiui „Gazeta Wyborcza" sa
kė jis. Į Vilnių nuolatiniam gy
venimui poetas persikelti ne
žada. Jis teigė, kad situacija 
Lietuvoje pasikeitė į gera, ta
čiau nurodė per didelį lietuvių 
potraukį folklorui ir kaimui. 
Šį reiškinį jis vadina „kaimo-
manija", nors, pasak jo, Lietu
va yra labiau urbanizuota ne
gu Lenkija. Jis, pabrėžė, jog 
nemėgsta žmonių, linkusių į 
kraštutinumus. Tarp jų jis nu
rodė kunigą Alfonsą Svarins
ką, su kuriuo drauge kovojo 
prieš komunizmą. <BNSI 

* Kartu su prie preziden
tūros badaujančiu tėvu Sta
siu Andreikėnu trečiadienį ba
dauti pradėjo ir jo sūnus Ra
mūnas. 17-metis R. Andreikė-
nas BNS atsiųstame praneši
me teigia, kad jo „pareiga būti 
šalia kenčiančio tėvo". Dar 
Tauragėje R. Andreikėnas sa
kė badausiąs dvi ar tris die
nas, o nesulaukęs norimų re
zultatų, imsis „kitų" priemo
nių. Bankrutavusios įmonės 
„Tauragės tauras" darbuoto
jas Stasys Andreikėnas ba
dauti pradėjo rugpjūčio 30 d., 
kai pasiekė Vilnių pėsčiomis 
iš Tauragės. Namo jis žada 
grįžti tik tuomet, kai gaus ga
rantinį raštą, kad jam bus iš
mokėti uždirbti pinigai. <BNSI 

* Už tai, kad po nevyku
sio norvegu valdymo AB 
„Vakarų laivų remontas" išli
ko, išsikapstė iš sunkių bėdų 
ir po septynių mėnesių netgi 
sugebėjo gauti per 4 mln. litų 
pelno, yra lietuvių, tiksliau 
bendrovės vairą iš norvegų 
perėmusio direktoriaus Arnol
do Šileikos ir juo patikėjusių 
bendrovės darbuotojų nuopel
nas. Sutapimas ar dėsningu
mas, tačiau po norvegų valdy
mo, kai bendrovės vairą perė
mė lietuviai, buvo pasiektas 
prieš privatizaciją 1998 m. bu
vęs lygis. (K. Elta) 

* Vienas iš Lietuvoje vyks
tančiu tarptautinių pratybų 
„Amber Hope 2001" vadovu, 
Švedijos pulkininkas leitenan
tas Anders Oltorp širdies gy
dytis išvyko į Švediją. Pra
ėjusios savaitės pabaigoje Šve
dijos karininkas dėl širdies su
trikimų buvo paguldytas į Vil
niaus universiteto ligoninę 
„Santariškių klinikos". Kaip 
sakė klinikų generalinis direk
torius Antanas Vinkus, 45 me
tų A. Oltorp antradienį buvo 
išgabentas į Švediją, kur bus 
pratęstas gydymas. „Nors mū
sų sąlygos ir galimybės yra to
kios pat, namai gydo geriau", 
sakė A. Vinkus. Pasak jo, Šve
dijos karininkas jokių preten
zijų Lietuvos medikams ne
turėjo. (BNSi 

* Tuskulėnų pa rko aukų 
paminklas Vilniuje gali tapti 
nauju lietuvių ir žydų nesan
taikos židiniu. „Taip atsitiks, 
jei artimiesiems bus išdalyti 
Tuskulėnuose nužudytų parti
zanų ir rezistentų palaikai, o 
planuojamame memoriale bus 
palaidoti tik žydšaudžiai bei 
kriminaliniai nusikaltėliai. 
Pastačius jiems memorialą, 
išvengti pasaulio žydų bend
ruomenės pasipiktinimo nepa
vyktų", teigė Gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centro generalinė direktorė 
Dalia Kuodytė. Šioje vietoje 
turėtų būti palaidotos 1945-
1947 m. Tuskulėnų parko teri
torijoje sovietų sušaudytos au
kos. Aukų įamžinimas gresia 
pavirsti skandalu. <LR. Eita) 

* Premjeras, socialdemok
ra t inės koalicijos vadovas 
Algirdas Brazauskas apie sa
vo apsisprendimą dalyvauti 
prezidento rinkimuose parefkš 
likus vienai dienai iki paskuti
nio termino kelti kandidatus. 

* Salmoneliozės protrū
kis Lietuvos kariuomenės 
Kauno inžineriniame batalio
ne kilo dėl kariams pietums 
patiekto bifštekso su kiauši
niu. Tai nustatyta batalione 
atlikus epidemiologinį tyrimą. 
Pasak Sveikatos apsaugos 
ministerijos pranešimo, buvo 
pažeista patiekalo ruošimo 
technologija — kiaušiniai bu
vo nuplauti, tačiau nedezinfe
kuoti. 40 Inžinerinio bataliono 
karių, kurie buvo įtariami su
sirgę infekcine liga, jau išleisti 
iš Kauno infekcinės ligoninės. 
Dar apie 20 žmonių ketinama 
išleisti iš ligoninės trečiadienį. 
Penktadienį tikimasi išleisti 
visus Inžinerinio bataliono ka
rius. Iš 74 karių, paguldytų į 
ligoninę praėjusio savaitgalio 
dienomis, 14-kos tyrimai pa
tvirtino salmoneliozę. (BNS) 

* Europos krepšinio čem
pionate Turkijoje Lietuvos 
rinktinė pirmadienį aštuntfi-
nalyje Ankaroje 76:94 pralai
mėjo Latvijai ir gėdingai pasi
traukė iš tolesnių varžybų. Šis 
pralaimėjimas Sydney olim
piados bronzos medalinin
kams užtvėrė kelią į 2002 m. 
pasaulio čempionatą Indiana-
polyje (JAV), kuriame žais 
penkios geriausios Europos 
komandos. „Nežinau kaip 
įvertinti. Blogai", sakė ilgame
tis Lietuvos rinktinės treneris 
Vladas Garastas. Jo vertini
mu. ,.su tokiu žaidimu, kurį 
Turkijoje žaidė rinktinė, nieko 
negalima laimėti". „Apie tai 
kas įvyko, turi pasakyti trene
riai. Jie turi išsiaiškinti visas 
nesėkmių priežastis ne dėl to. 
kad kam nors duoti per galvą, 
bet kad nepasikartotų kažkas 
panašaus ateityje", įsitikinęs 
buvęs Lietuvos rinktinės tre
neris. .BNS' 

* Skandalingas Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės 
pralaimėjimas tapo skaudžiu 
išbandymu jo rėmėjams — 
vienas iš pagrindinių koman
dos rėmėjų uostamiesčio alaus 
darykla „Švyturys" veikiausiai 
keis vaizdo reklamą, kurioje 
tvirtinama, jog „Švyturys" — 
„krepšinio šalies alus". 

KALENDORIUS"" 
Rugsėjo 6 d.: Beata. Faustas, Kan-

tiprdas. Kantvile. Tautene. Vaiitau-
tas. 

Rugsėjo 7 d.: Bartas. Bart*-. Gil-
bertas. Palmyra. Pulcherija, Reda 
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JAV LB VISUOMENINIŲ 
REIKALŲ TARYBA 

INFORMUOJA 
Vasara — tai atostogų me

tas, tačiau lietuviams Ameri
koje dabar yra pats laikas pa
siruošti rudeniui, kai bus pa
lankiausia proga įtaigoti savo 
vietovių JAV politikus pasisa
kyti dėl Lietuvos pakvietimo į 
NATO. Be to, liepos gale 
Kongreso nariai visą rugpjūčio 
mėnesį ir dalį rugsėjo išeina 
poilsiauti. Daug jų pabuvos 
savo valstijose, puoselėjant ry
šius ir asmeniškai bendrau
jant su balsuotojais. Tarp jų 
turėtų reikštis ir lietuviai kar
tu su vienminčiais sąjunginin
kais, kurie pritaria NATO 
plėtrai. 

JAV pozicija NATO 
klausimu 

Nuo pavasario, kai buvo iš
platinta LB apygardoms ir 
apylinkėms paskutinė JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
informacija, NATO klausimas 
gerokai pajudėjęs į gerąją pu
sę. Balandžio mėnesį Baltijos 
valstybių priėmimą į NATO 
stipriai parėmė to laiko įta
kingas Senato Užsienio reika
lų komiteto pirmininkas sena
torius Jesse Helms bei visa 
eilė kitų aukštų JAV parei-

jjūnų. Vėliau Senate atsirado 
tolimesnių mums palankių at
garsių. Respublikonų Senato 
vadovas sen. Trent Lott ir Už
sienio reikalų komiteto narys, 
sen. Richard Lugar pritarė 
NATO plėtimui. Šiuo metu 
apie trečdalis'Senato yra pa
reiškę savo pritarimą plėtros 
klausimui, mažiau nei treč
dalis priešinasi, o likusieji dar 
turi apsispręsti. Juo toliau, 
.uo palankiau Vašingtone tu
rėtų būti traktuojama Lietu
vos pakvietimo byla. Preziden
tas Bush ir jo artimiausi pa
tarėjai yra vis daugiau nusi
teikę įtraukti į NATO plėtimą 
Baltijos valstybes, ar bent dalį 
jų, ir tai teigiamai veikia JAV 
politikus bei užsienio šalių 
NATO sąjungininkus. 

JAV valdžios žinovai mano, 
kad šį rudenį JAV vyriausybė 
jau vykdys pirminius sprendi
mus dėl kandidatų atrankos. 
Galutiniai sprendimai gali už-
sidelsti iki būsimo pavasario, 
kai NATO baigs savo kandi
datų įvertinimus pagal jiems 
pateiktus NATO pasiruošimo 
veiklos standartus. Manoma, 
kad, kai bus išvardinti JAV 
remiami kandidatai, žymiai 
išryškės opozicija ir išsiplės 
jau pradėti ginčai dėl NATO 
plėtros. Į JAV vyriausybę 
daug įtakos turės Senato už
sienio bei ginkluotų pajėgų ko
mitetų nariai ir žinomų pavie
nių senatorių nuotaikos. Ilgai
niui Senatas turės ratifikuoti 
(su 67 balsų dauguma) visus 
sprendimus priimti naujus 
NATO narius. Šiuo metu dau
gelis VVashington, D.C., spe
cialistų mano, kad Baltijos 
valstybės, ypač Lietuva, turi 
gerą galimybę 2002 metais pa
tekti į NATO, jeigu laikysis 
dabartinės užsienio politikos 
krypties ir išvengs didesnių 
politinių klaidų. 

Paskutiniųjų mėnesių 
įvykiai 

tiegužės mėnesį vyko svar
būs suvažiavimai Bratislavoje 
ir Vilniuje. Bratislavoje susi
rinkę visų NATO kandidatuo
jančių valstybių vyriausybių 
vadovai pasisakė už NATO 
plėtrą 2002 metais. Čekijos 
prezidentas Vaclav Havel stip
riai ragino priimti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją į NATO ir 
pridūrė, kad būtų morališkai 
nepriimtina jas išskirti iš tos 
sąjungos, nes tai atsiduotų 
Ribbcntropo-Molotovo pakto 
pakartojimu. Sakė, kad laikas 

baigti pataikauti tamsiau
sioms Rusijos tendencijoms ir 
kad su Rusija reikia bendra
darbiauti kaip su subrendusia 
valstybe. Rusija turėtų su 
prasti, kad Baltijos valstybės 
NATO sudėtyje jai nekeltų jo
kios grėsmės. 

Gegužės mėnesio gale Vil
niuje įvyko sėkminga NATO 
Parlamentinės Asamblėjos se
sija, kurioje dalyvavo gausi 
JAV Kongreso atstovų grupė 
bei parlamentarai iš visų 19 
NATO priklausančių valsty
bių. Ten buvo nutarta siūlyti 
Šiaurės Atlanto Tarybai, kad 
NATO plėtra vyktų 2002 me
tais ir būtų teikiamos lygios 
galimybės patekti į organiza
ciją visoms pasiruošusioms 
kandidatėms, įskaitant ir Bal
tijos valstybes. NATO Gene
ralinis sekretorius George Ro-
bertson pareiškė, kad 2002 
metais NATO bus plečiama, 
tik lieka atrinkti kandidates. 

Balandžio mėnesį, vadovau
jant Baltic Caucus vadovams, 
sen. Richard Durbin ir sen. 
Gordon Smith, 17 senatorių 
pasirašė laišką, raginantį pre
zidentą Bush veikti NATO ša
lis, kad vienbalsiai būtų pri
imtas sprendimas išplėsti 
NATO 2002 metais. Preziden
tas Bush, birželio mėnesį lan
kydamasis Europoje, Briuse
lyje bei Varšuvoje pareiškė, 
kad JAV remia NATO plėtrą 
ir kad 2002 metais turėtų būti 
kviečiamos visos kandidatės, 
kurios prilygs NATO pasiruo
šimo standartams. Neturėtų 
būti kreipiamas dėmesys, kur 
jos Europoje yra ir kokia buvo 
jų istorinė praeitis. Preziden-

. tas teigė, kad NATO plėtra į 
Rytus neužgaus Rusijos in
teresų, bet juos puoselės. 

Šiuo laiku, JAV Atstovų rū
muose 50 atstovų yra pasirašę 
atstovo John Shimkus rezoliu
ciją (HCR 116), remiančią Bal
tijos valstybių pakvietimą į 
NATO. Liepos viduryje Senate 
praėjo sen. Campbell pasiūly
ta rezoliucija (SCR 34), kuria 
buvo pasveikintos Baltijos 
valstybes už jų nuostabius pa
siekimus per 10 nepriklauso
mybės metų. Senate kol kas 
dar nėra analogiškos atstovo 
Shimkaus rezoliucijos. 

Ką nuveikė JAV LB? 
JAV LB lygyje nuveikta ne

mažai darbų. Vyko pastovūs 
pokalbiai su Baltųjų rūmų bei 
Valstybės departamento pa
reigūnais, susitikimai su Se
nato bei Atstovų rūmų pata
rėjais bei pačiais senatoriais. 
Pavyzdžiui, Lietuvių Bendruo
menės suorganizuota Pennsyl-
vanijos lietuvių grupė birželio 
pabaigoje Washingion, D.C., 
lankėsi pas senatorius Santo-
rum ir Specter. New Yorko, 
Floridos ir Utah lietuviai rašė 
laiškus į vietos laikraščius at
sakyti į kai kuriuos nepalan
kius vedamuosius tų valstijų 
spaudoje. New Yorko apygar
da dėjo pastangas pravesti jų 
valstijos Atstovų rūmuose bei 
Senate rezoliucijas dėl Lietu
vos priėmimo į NATO. Visose 
apygardose vyko vajai rinkti 
parašus peticijai už NATO 
plėtrą. Iki liepos galo visoje 
Amerikoje, JAV LB ir kitos or
ganizacijos surinko per 20,000 
parašų. Peticijos vajus tęsiasi 
ir bus siekiama surinkti žy
miai daugiau parašų. Jie bus 
įteikti prezidentui Bush, kada 
jis priims prašymą su juo susi
tikti. JAV LB, kartu su 
JBANC, suruošė bendrą inter-
neto pokalbį su JAV NATO 
komiteto pirmininku Bruce 
Jackson. Į pokalbį įsijungė 
275 dalyviai. 

Birželio 30 d., George Wa-
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shington universitete, Wa-
shington, DC, JAV LB Visuo
meninių reikalų taryba, kartu 
su vietos apylinke ir Baltimo-
re-Washington Jaunimo są
jungos skyriumi, surengė vie
nos dienos seminarą aptarti, 
kaip lietuviškais tikslais vys
tyti mums palankią visuome
ninę veiklą Amerikoje. Ren
ginys sutraukė apie 35 daly
vius iš rytinio pakraščio, 
įskaitant Boston, Connecticut, 
New York, Philadelphia ir 
Washington. Tarp kalbėtojų 
buvo JAV LB VRT nariai dr. 
Elona Vaišnienė, Darius Su
žiedėlis ir Arvydas Remėza. 
Programoje taip pat dalyvavo 
Asta Banionytė, Arvydas 
Barzdukas, Lietuvos ambasa
dos patarėjas Renatas Nor
kus, Jaunimo sąjungos vice
pirmininkas ir JAV LB Wa-
shington įstaigos stažuotojas 
Marius Petrušonis bei Ina Na-
vazelskis, tuo laiku ėjusi JAV 
LB VVashington įstaigos direk
torės pareigas. Seminare buvo 
susilaukta ir ypatingo svečio, 
Lietuvos Seimo nario bei Vil
niaus universiteto politologo 
dr. Algirdo Griciaus, kuris su
pažindino su tuo laiku vyk
siančiomis Lietuvos vyriau
sybės permainomis. 

Valstybiniame lygyje, liepos 
mėnesį VVashington, DC, lan
kėsi Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas ir NATO bei 
kitus reikalus aptarė su JAV 
Atstovų rūmų pirmininku 
Dennis Hastard bei kitais įta
kingais Kongreso atstovais ir 
valdžios pareigūnais. Ambasa
dorius V. Ušackas, nuo pat 
savo atvykimo kovo pradžioje, 
ir jo ambasados darbuotojai 
energingai ir efektingai dirba, 
puoselėjant Lietuvos pakvie
timą į NATO. 

Planai ateities veiklai 
Rugsėjo viduryje į Washing-

ton atvyks prezidentas V. 
Adamkus. Jo atvykimui' jau 
baigiama ruošti darbotvarkė, 
kurioje bus įtrauktas ir JAV 
LB, ALTo ir JBANC bendrai 
ruošiamas priėmimas JAV 
Kongrese. Savo ruožtu, užsie
nio lietuvių organizacijos daly
vauja akcijoje, kad preziden
tas Bush susitiktų su prezi
dentu Adamkumi. Jei iki to 
laiko bus surinkta užtektinai 
parašų, yra galimybė, kad tai 
būtų proga įteikti prezidentui 
Bush peticiją su parašais, ra
ginant Baltijos valstybių pri
ėmimą į NATO. 

Šį rudenį svarbu toliau 
megzti vietovėse kuo tampres
nius ryšius su JAV senato
riais, nes jie bus vis daugiau 
JAV vykdomosios valdžios 
konsultuojami, ką kviesti į 
NATO 2002 metais. Todėl LB 
vienetai, lietuviškos organiza

cijos bei pavieniai asmenys 
yra kviečiami vykdyti šiuos 
projektus: 

• Organizuoti delegacijų 
(vienų lietuvių ar kartu su 
kitų tautinių grupių atstovais) 
apsilankymus pas senatorius 
ir, antroje vietoje, pas Kongre
so atstovus bei vietovių poli
tikus, jiems jteikiant VRT-bos 
paruoštus argumentus dėl 
Baltijos valstybių pakvietimo į 
NATO. (Informacija išsiunti
nėta visoms LB apylinkių/apy
gardų valdyboms. Pavieniai 
asmenys, kur nėra LB viene
tų, gali kreiptis į LB įstaigą 
Washington, DC, žemiau nu
rodytu adresu.) 

• Tęsti JAV senatoriams 
laiškų rašymo kampaniją. Pa
tartina lalįiti asmeniškus 
laiškus ranka ir nukreipti juos 
į senatorių vietovių raštines 
(district offices). Tai turi dau
giau įtakos, negu siunčiant 
juos į VVashington įstaigą. Dėl 
adresų, žiūrėkite į „mėlynus 
lapus" vietovių telefono kny
gose, arba pasiteiraukite bib
liotekose. Rašykite taip pat 
prezidentui Bush ir Kongreso 
atstovams, bet pirmenybė tu
rėtų būti paveikti Senato na
rius. 

• Valstijose ir miestuose, 
kur dar nebuvo pravestos re
zoliucijos arba proklamacijos 
NATO klausimu, siūlome ap
lankyti/rašyti gubernato
riams, merams, valstijų 
asamblėjų atstovams ir na
riams, kad tokios rezoliucijos 
būtų pravestos ir paskelbtos. 

• Tęskite parašų rinkimą 
NATO peticijai ir pristatykite 
kuo greičiau surinktus para
šus į JAV LB VVashington 
įstaigą (Lithuanian American 
Community, Inc., Public Af-
fairs Office, 11250 Roger Ba-
con Drive, Suite 17C, Reston, 
VA 20190-5202), ALTui arba 
JBANC. Iškilus klausimams, 
įstaigos telefonas (703) 397-
0950, e-mail lacinc@erols.com 

Pakartotinai kreipiamės į 
šiose valstijose, kuriose nėra 
veikiančių lietuviškų organi
zacijų, gyvenančius lietuvius 
įsijungti į Lietuvos pakvietimo 
į NATO akciją: Alabama, Ar-
kansas, Delaware, Idaho, Ken-
tucky, Louisiana, Maine, Mis-
sissippi, Missouri, Montana, 
New Hampshire, North Caro-
lina, North Dakota, Oklaho-
ma, South Carolina, Sbuth 
Dakota, Tennessee, Utah, Ver-
mont, West Virginia ir Wyo-
ming. 

Visų Amerikos lietuvių vie
ninga talka yra ypatingai rei
kalinga! 

JAV LB Visuomeniniu 
reikalu tarybos 

informacija 

LIETUVOS VYČIU VEIKLA 
POSĖDŽIAVO „PAGALBA LDETUVAT 

DIREKTORIŲ TARYBA 
Orlando, Floridoje, vykusio 

88-tojo Lietuvos Vyčių suva
žiavimo metu, rugpjūčio 3 d. 
Grosvenor Resort viešbutyje 
buvo susirinkusi „Pagalba Lie
tuvai" padalinio direktorių ta
ryba. Prieš susirinkimą buvo 
sukalbėta malda. Posėdžiui 
vadovavo direktorių tarybos 
pirmininkas ir Lietuvos Vyčių 
organizacijos padalinio stei
gėjas Robert S. Boris. Buvo 
pranešta apie praėjusių metų 
veiklą. Per 2000-2001 metus 
buvo išsiųsta penki 40 pėdų il
gio talpintuvai, kurių vertė 
siekė arti 5 milijonų dolerių. 
Šiuose talpintuvuose buvo 
įvairūs vaistai — aspirinas, 
vitaminai, antibiotikai, vaistai 
nuo kosulio ir kt. Visi talpin
tuvai buvo išsiųsti per Catho
lic Medical Mission Board or
ganizaciją New York. Keturi 
talpintuvai buvo išsiųsti ne
mokamai, o penkto talpintuvo 
persiuntimo išlaidoms pa
dengti reikės arti 2,100 dol. 
Catholic Medical Mission 
Board pranešė, kad jie paten
kinti darbu su „Pagalba Lietu
vai" ir ypač šio padalinio ats
tovo dekano Balio Stankaus 
tarpininkavimu Lietuvoje. Vi
si talpintuvai pasiekė Lietuvą 
geros būklės. 

Buvo pranešta, kad kartu su 
medicinine programa „Pagal
ba Lietuvai" finansiškai rėmė 
sriubos virtuves, jaunimo pro
gramas, hospice centrus ir 
parapijas, kurioms pagalba 
yra reikalingiausia. Gauta 
daug specifinių aukų prašant 
remti šias vietoves. 

Kadangi per praėjusius me
tus talpintuvų siuntos mažėja, 
ir nežinia, ar ateityje bus gau
nama daugiau vaistų siun
toms, „Pagalba Lietuvai" nu
sprendė remti vieną „Carito" 
programą — Gailestingosios 
Motinos Teresės nakvynės ir 
globos namus, taip pat remti 
kardinolo Audrio Juozo Bačkio 
amatų mokyklos steigimą, 
rinkdami aukas įrangai. 

2000 m. Gailestingosios Mo
tinos Teresės nakvynės ir glo
bos namuose apsilankė dau
giau nei 18,000 vietinių 
žmonių. Kiekvieną naktį nak
vojo 50 žmonių ir buvo slaugo
mi 25-50 asmenų per dieną. 
Vilniaus arkivyskupija 90 proc 
išlaiko šią ir kitas „Carito" 
programas. Kitos lėšos 10 proc. 
gaunamos iš užsienio rėmėjų 
bei Vilniaus savivaldybės. 
Kasmet finansavimas mažėja. 
Būdavo skiriama 35,000-
50,000 JAV dol. metams. Šiais 

metais socialinėms pagalbos 
programoms savivaldybė sky
rė mažiau, tik 14,200 JAV dol. 
Kadangi ši „Carito" programa 
yra svarbi, naudinga ir ypač 
reikalinga, „Pagalba Lietuvai" 
direktorių taryba nusprendė 
ją remti. 

Pernai, kai Robert Boris su
sitiko su kardinolu Bačkiu, 
amatų mokyklos vizija buvo 
diskutuota. Mokyklai pastatas 
jau yra, bet reikėjo didelio re
monto. Kita labdaros organi
zacija perėmė finansuoti re
monto išlaidas. Ši mokykla 
bus skiriama jauniems be
namiams vaikams ir daugia
vaikių šeimų vaikams bei jau
nimui su fizinėmis ir proti
nėmis negaliomis. Jaunimas 
lankytų pamokas ir baigę mo
kyklą būtų kvalifikuoti speci
finiam darbui. Amatų mokyk
lai reikia įvairiausios įrangos 
mokymui — siuvimo mašinų, 
staklių, skalbimo mašinų, 
džiovintuvų ir kt. 

Buvo pranešta, kad per 
2000-2001 m. 17 aukotojų pa
aukojo po 2,000 dol. užmokėti 
metinę stipendiją klierikams, 
studijuojantiems šv. Juozapo 
seminarijoje, Vilniuje. 176 au
kotojai suaukojo 23,562.50 
dol. Šiuo laiku studijuoja 70 
klierikų. Dar 53 klierikams 
reikalinga mūsų finansinė pa
rama. Šiais metais du klieri
kai baigs keturių metų prog
ramą ir bus pašventinti deka
nais. Buvo paskelbta, kad 
kun. Gintaras Grušas paskir
tas nauju šv. Juozapo semina
rijos rektorium. Kardinolo 
Audrio Juozo Bačkio pakėlimo 
proga, „Pagalba Lietuvai" pa
aukojo 5,000 dol. jo garbei 
„Carito" programoms — Beta-
nijos sriubos virtuvei, Vaikų 
centrui ir Gailestingosios Mo
tinos Teresės nakvynės ir glo
bos namams. 

„Pagalba Lietuvai" jau per
žengė vienuoliktus metus. Per 
šį laiką 88 talpintuvai buvo 
pasiųsti mūsų vargstantiems 
broliams ir sesėms Lietuvoje. 
Šios humanitarinės ir medici
ninės įrangos vertė arti 65 
milijonų dol. (64,963,887)! 

„Pagalba Lietuvai" dabar 
turės keturias humanitarines 
programas: vaistų persiunti
mo išlaidoms padengti (medi
cininis fondas), šv. Juozapo 
seminarijos fondas, „Carito" 
projektas — Gailestingosios 
Motinos Teresės nakvynės ir 
globos namai ir Vilniaus 
amatų mokyklos įrangos fi
nansavimas. Rėmėjai galės 
pasirinkti, kurį projektą norės 
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paremti. 
2000-2001 m. „Pagalba Lie

tuvai" direktorių tarybą suda
ro: Lietuvos Vyčių centro va
dovas — Robert S. Boris, 
vadovo asistentė — Regina 
Juškaitė-Švobienė, valdybos 
dvasios vadas — prelatas dr. 
kun. Juozas Anderlonis, L.V. 
Centro valdybos pirmininkas 
— Robert A. Martin, Jr., ir na
riai: Marytė Abbott, Anthony 
Alexander, Anne T. Baronas, 
Len Kapochus, Frank Pe
trauskas, Michael Shea. 

2000-2001 m. „Pagalba Lie
tuvai" valdyba buvo direktorių 
patvirtinta. Ją sudaro: dvasios 
vadas — kun. J. WalUr Sta-
nievich, pirmininkė — Regina 
Juškaitė-Švobienė, pirminin
kas emeritus — Robert S. Bo
ris, vicepirmininkas — Mi
chael Shea, vicepirmininkas 
teisiniams reikalams — Sau* 
liūs Kuprys, sekretorė/iždi
ninkė — Theresa Stasiulaitis 
Shea, korespondenojos sekre
torius — William Zager, pa
tikėtinės — Valentina Bulo
tienė ir Stella Hotra, tvark-
darė — Patricia Zyren. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

http://WlsX.3-Z.ZZ
mailto:lacinc@erols.com
http://wrww.cemerforsurgefyarKfereajth6att.com
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LIETUVA, EUROPOS 
SĄJUNGA IR NATO 

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS 
Pasaulio istorijos įvykiuose 

ir jų eigoje pastebimi tam tik
ri ciklai. Buvo periodai, kada 
buvo organizuojamos kuni
gaikštijos, monarchijos, impe
rijos. Kiekviena iš jų paliko 
tam tikrus pėdsakus. Ispanų 
imperija davė pradžią tautų 
ir tautinių valstybių organi-
zavimuisi. Europos tautų ir 
tautinių valstybių susiforma
vimui davė pradžią 1648 m. 
Vestfalijos sutartis, kurioje 
dalyvavo Romos imperija, 
Prancūzija, Suomija ir gana 
savarankiškos vokiečių kuni
gaikštijos. Nuo tos sutarties 
pradėjo formuotis tautos, kur
tis tautinės valstybės, kurios 
apsiribojo ryškiomis sienomis. 
Tos sienos kartais buvo nesu
sipratimų ir karų priežastimi. 
Valstybėse vystėsi tautinė-
valstybinė ekonomika, kuri 
buvo nukreipta piliečių eko
nominiam gerbūviui, kultū
rai, mokslui. Valstybės vystė
si, turtėjo, gyventojų skaičiu
mi didėjo, pykosi, kariavo, jų 
sienos keitėsi. Tautos ir vals
tybės išgyveno visokių pasi
keitimų. Lietuvių tauta ir 
valstybė taip pat patyrė ir 
tragiškų periodų. 

Dramatiškais įvykiais tautų 
ir valstybių gyvenime ypač 
pasižymėjo dvidešimtasis am
žius. Pirmasis pasaulinis ka
ras. Europoje atsiranda kele
tas naujų valstybių. Jų tarpe 
— ir Lietuva. Po ilgos carinės 
Rusijos okupacijos atkurta 
valstybė. Išryškėja Europos 
Rytų ir Vakarų skirtumai — 
ir socialiniai ir ideologiniai. 
Smurtu ir prievarta suorga
nizuojami du, Rytų ir Vakarų, 
Europos tautų ir valstybių 
blokai su absoliučiai skirtin
gomis valdymo sistemomis, 
skirtingomis idėjomis ir skir
tingais uždaviniais. Tie du 
blokai, komunistinis ir nacio
nalsocialistinis, valdomi dikta
torių: Stalino ir Hitlerio. Tai 
sukėlė Antrąjį pasaulinį karą. 
Europos Vakarų blokas su
iro ir diktatorius žuvo. Rytų 
Europos blokas išsiplėtė, dik
tatorius liko. Lietuvi, buvo 
prievarta į tą bloką įjungta. 

Gyvenimas eina toliau. 
Valstybės Europos vakaruose 
vystosi, tobulėja, tvirtėja, 
gimsta naujos mintys, naujos 
idėjos. Vystosi naujas blokas. 

Po Pirmojo pasaulinio karo, 
Rusijos monarchijai sugriu
vus, įkurtas Sovietų Rusijos 
komunistinis valstybių blo
kas. Po Antrojo pasaulinio 
karo jis išsiplėtė. Įjungtos Pa
baltijo valstybės, Lenkija ir 
dalis Vokietijos. Komunistinė 
valdymo sistema nežmoniš
ka, žiauri, ir atrodė, stipri bei 

nesugriaunama. Tačiau ji ne
tikėtai subyrėjo, ir beveik be 
aukų. Lietuva iš to Rytų blo
ko išsiliuosavo ir 1990 m. ta
po laisva, nepriklausoma 
valstybė. 

Dabar Europoje nebėra tau
tų ar valstybių blokų. Europa 
vra dezorganizuota. Dezorga
nizacija yra plati ir gili. Ta
čiau tautų ir valstybių vadai 
mano, kad gyvenimo eiga ir 
pažanga reikalauja Europos 
reorganizacijos. Ji bus sunki, 
komplikuota ir skausminga. 

Europos reorganizavimu su
sirūpinusi ne tik pati Europa, 
tuo susirūpinę ir kiti konti
nentai: Šiaurės ir Pietų Ame
rikos, Azija ir Afrika. Vėl kar
tojasi istoriniai ciklai. Vėl ku
riasi Europos rytų ir Europos 
vakarų valstybių ar tautų 
blokai. Bet šitie blokai kuria
si ne smurtu ir prievarta, o 
laisvu noru. Norint sustiprin
ti ar sukurti dar ne visiškai 
suirusį Rytų bloką, vis dar 
naudojama prievarta ir smur
tas. Šioms priemonėms tuo 
tarpu visas pasaulis dar prie
šinasi. 

Sovietų komunistinei sąjun
gai subyrėjus, liko Rusija, ku
rios sienose yra keletas tau
tų, sudarančių bloką. Tas blo
kas nėra tvirtas ir turbūt dar 
keisis. Vakarų Europoje ku
riasi valstybių ir tautų blo
kas, taip vadinamoji Europos 
Sąjunga. 

To Antrojo pasaulinio karo 
Rytų Europos blokui esant 
labai stipriam, agresyviam ir 
žiauriam, gyvenimo eiga ir 
sąlygos Europos valstybes 
Vakaruose saugumo ir apsi
gynimo sumetimais vertė or
ganizuotis. Saugumo ir gyni
mosi tikslais keliolika Vakarų 
Europos valstybių sudarė 
bendrą karinę organizaciją 
NATO. Byrant komunistinei 
sistemai Balkanuose, NATO 
atliko ir dar atlieka reikalin
gus veiksmus ir pareigas. 

Dabar Vakarų Europos vals
tybių tarpe vėl vyksta jungi
mosi procesas, gimsta Europos 
Sąjungos nauja jungtis. Kas 
Europos Sąjungos tolesniam 
plėtimui davė mintį ir kas ją 
pradėjo, aš nežinau. Bet iš 
žiniasklaidos aišku, kad Pran
cūzijos prezidentu esant Mit-
terand ir Vokietijos ministru 
pirmininku — Kohl, jungimosi 
darbas vyko nuoširdžiai, gra
žiai ir sėkmingai. Jų tarpe 
dirbo ankstesnis Prancūzuos 
ministras Jacąues Delors. Jis 
vadovavo organizavimosi dar
bams. Dalyvaujančių valsty
bių prezidentai arba ministrai 
pirmininkai sudarė komisiją 
ir komisįjai pirmininkavo Jac

ąues Delors. Daugmaž prieš 6 
metus Delors, sulaukės 75 m. 
amžiaus, iš tų pareigų pasi
traukė. Jam pasitraukus, pir
mininku buvo išrinktas Jac-
quies Santer. Jam pirminin
kaujant darbas nebėjo taip 
sklandžiai. Po Santer Europos 
Sąjungos komisijos pirminin
ku buvo išrinktas Romano 
Prodi. Kaip žiniasklaida rodo, 
tos komisijos darbas, veikla 
pasidarė nenuosekli. Pasta
ruoju metu pirmininkai kei
čiasi dažniau. 

Dabar Europos Sąjungoje 
yra 15 narių. 2000 m. gruo
džio mėn. 7-11 d. Nicoje vyko 
suvažiavimas. Tokie suvažia
vimai vyksta kas pusmetį. 
Suvažiavimą Nicoje atidarė 
Prancūzijos prezidentas Jac
ąues Chirac. Jo kalba buvo en
tuziastinga. Jis pareiškė, kad 
suvažiavimas yra istorinis, 
nes turįs nustatyti Europos 
Sąjungos (ES) dydi h* narių, 
t. y. valstybių, sudarančių ES, 
teises ir pareigas. Spren
džiant problemas, pirmiausia 
reikėjo nustatyti, kiek kuri 
valstybė turi balsų. Norint 
nustatyti balsų skaičių, jėgą, 
buvo paimtas domėn valstybės 
gyventojų skaičius. Pavyz
džiui, Vokietija turi 82 milijo
nus gyventojų, o Prancūzija 
— 59 milijonus. Reiškia, Vo
kietija turi turėti daugiau 
balsų negu Prancūzija. Pran
cūzija nenorėjo to priimti. Vo
kietijos vyravimas ES jai ne
priimtinas. Prasidėjo kova dėl 
įtakos Europos Sąjungoje. Ko
va buvo ilga ir chaotiška, Bu
vo girdimi žodžiai „idiotas", 
„idiotizmas" ir pan. Susirinki
mas buvo netolerantiškas. 
Prezidentas Chirac siūlė išsi
skirstyti ir atšalus, po 3 ar 4 
mėn. vėl susirinkti. Vokietijos 
ministras pirmininkas Schroe-
der pasakė, kad jis irgi „pa
vargęs" ir siūlė išsiskirstyti. 
Ginčai vyko toliau, vokiečiai 
nusileido. Visos didžiosios 
valstybės pasiėmė balsų po 
lygiai. Kvota buvo nustatyta 
ir mažosioms valstybėms, jau 
ES narėms, ir kandidatėms į 

ES. Lentelė parodo ES nares, 
kandidates, ir jų turimus bal
sus. Nustatant balsų skai
čių, kaip matome iš lentelės, 
buvo laikomasi valstybėje 
esančio gyventojų skaičiaus 
(bet ne griežtai). Matyt, turė
jo reikšmės kiti motyvai Lie
tuvai nustatant balsų skai
čių, ją parėmė Vokietija. Pran
cūzija siūlė blogesni variantą. 

Toliau kilo klausimas, kaip 
ES bus daromi sprendimai. 
Visam pasaulyje ir visose or
ganizacijose visi nutarimai ar 
sprendimai daromi balsų dau
guma. Mažosioms valstybėms, 
turinčioms tik po kelis bal
sus, paaiškėjo, kad jos Euro
pos Sąjungoje nieko nebereiš
kia, nieko nebegali, kad jos 
didesnių valstybių yra nu

stumiamos i šąli. Atsiranda 
didžiųjų valstybių diktatūra. 
Prasidėjo ' kova dėl balsų 
daugumos darant sprendimus 
arba nutarimus. Kova vėl bu
vo ilga. Mažosios valstybės 
buvo pasiruošusios išeiti iš 
susirinkimo. Po ilgos kovos 
buvo nutarta, kad visuose 
sprendimuose ar nutarimuose 
balsų daugumą sudaro ne 50 
proc. dalyvaujančių, bet 74.6 
proc. Jei sprendimai ar nutari
mai ES daromi pagal gyven
tojų skaičių, tuomet balsų 
daugumą sudaro 62 proc. Ko
respondentai, dalyvavę tame 
susirinkime, sako, „neaišku, 
kaip prie tokio nutarimo pri
eita, neaišku ir kaip sistema 
bus vykdoma''. Koresponden
tai mano, kad ir nedaugelis 
ES piliečių šitą sistemą su
pras. 

Nicos suvažiavime iškilo 
daugiau labai svarbių prob
lemų. ES dar neturi konstitu
cijos. Kilo klausimas, kokiu 
būdu Vakarų Europos vals
tybės turi susijungti. Vokieti
ja norėtų, kad tos valstybės 
susijungtų federaliniais pa
grindais, panašiai kaip JAV. 
Vokietija dabar yra sudary
ta iš 16-kos, ne valstijų, bet 
regionų. Tie 16 Vokietijos re
gionų kiekvienas turi savo ats
kirą konstituciją, atskirą 
švietimo sistemą, atskiras mo
kesčių, teisines ir kitas sis
temas. Ir tie 16 atskirų re
gionų federaliniais pagrindais 
sudaro Vokietiją. 

Prancūzija nori, kad valsty
bės Europos Sąjungoje liktų 
savarankiškesnės. Tuo klausi
mu diskutuojant, buvo tokių 

išsireiškimų: „geriau gera su
tartis, negu bloga konstituci
ja". Ta problema giliau nedis
kutuota, palikta ateičiai. 
Vystantis ir veikiant ES, jau 
dabar pasigendama juridinės 
formos. 

Suvažiavime kilo ir Euro
pos Sąjungos saugumo proble
ma. Prancūzija pasiūlė, kad 
Europos Sąjungos saugumas 
būtų organizuojamas atskirai 
nuo NATO. Tam pasipriešino 
Britanija Toliau tuo klausimu 
nediskutuota, palikta atei
čiai. Iš dabartinių 15 ES na
rių 11 priklauso NATO orga
nizacijai Šita ES saugumo 
problema artimoje ateityje tu
rės būti sprendžiama, ir, atro
do, bus gana paini. 

Labai daug svarbių proble
mų Nicos susirinkime nebu
vo paliesta. Išsiskirstyta gana 
blogos nuotaikos, o Prancū
zijos prezidentas Chirac ir Vo
kietijos ministras pirmininkas 
susitarė už mėnesio susitikti 
tų valstybių reikalų suderini
mui. Jie susitiko šių metų 
pradžioje Stasburge. 

Čia paminėti jau praėję da
lykai. Ir jie paminėti neno
rint, ES organizavimą paneig
ti ar pažeminti. Jie paminėti 
norint parodyti, koks ES or
ganizavimas yra svarbus ir 
komplikuotas Įr1»ii«im»« jj» 
kas jis neina taip sklandžiai, 
kaip norima. 

Nutartų problemų vykdy
mas taip pat susiduria su 
trukdymais ir sunkumais. 
2000 m. kovo mėn. 

Bus daugiau 

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 6 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Nėra dūmų be ugnies 

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ IR 
KANDIDAČIŲ SĄRAŠAS 
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„The Economist", gruodžio 14 d., 2000 

Jokiam filosofui ar išmin
čiui turbūt dar nepavyko savo 
išvadomis pralenkti paprastos 
liaudies išminties, sukurtos 
ne vieno kurio asmens, bet 
ištisų bendruomenių, amžių 
slinkties tobulintos, nusvidin
tos iki pačios esmingiausios 
sąvokos, padovanotos mūsų 
laikams, tarytum brangiausią 
palikimą. Visos tautos, visos 
kultūros yra paveldėjusios 
tuos išminties lobius, juo la
biau lietuviai, kurių liaudies 
posakiai tinka kiekvienai si
tuacijai, kiekvienam atvejui. 
Ar mes juos įvertiname — tai 
jau kitas klausimas... 

Vienas tokių vaizdžių ir 
paaiškinimo nereikalaujančių 
liaudiškų posakių yra apie 
dūmus, kurie negali atsirasti 
be ugnies. O tie „dūmai" šiuo 
metu labai aiškiai matomi ir 
žadina mūsų viltį, kad galbūt 
yra pagrindo tikėti Baltijos 
valstybių (bent jau Lietuvos) 
pakvietimu į NATO. Vasarai 
svyrant rudeniop, vis dažniau 
amerikiečių žiniasklaidoje ga
lime užtikti straipsnių bei ko
mentarų apie NATO plėtrą ir 
būsimas kandidates, nekant
riai laukiančias pakvietimo. 
Tarp tų kandidačių ypač daž
nai paminimos Baltijos vals
tybės, iš kurių, kaip aiškėja, 
Lietuva labiausiai pasiruošusi 
narystei NATO. 

Tai iš dalies mums geras 
ženklas, iš dalies ir rūpestį 
keliantis, nes kiekviename 
straipsnyje šia tema būtinai 
primenamas kietas Rusijos 
nusistatymas NATO plėtros 
klausimu. Jeigu Maskva ir 
per daug neprieštarautų kitų, 
laukiančių prie NATO durų, 
priėmimui, dėl Lietuvos gali 
kilti rimti nesutarimai. 

Ar verta dėl to erzinti 
Kremlių? — klausiama „The 
Economist" žurnalo naujau
siame numeryje (2001.09.-01), 
ilgu straipsniu nagrinėjan-
čiame Baltijos valstybių gali
mybes įsijungti į Europos Są
jungą <Jbei NATO. Įspraustos 
tarp Baltijos jūros ir Rusijos, 

I'šios trys nedidelės valstybės 
agresijos atveju pačios apsi
ginti neįstengtų. Ar galėtų jas 
apginti NATO pajėgos? Ar 
apskritai verta dėl jų įsivelti į 
atvirą konfliktą su Rusija? 
Kaip prez. Vladimir Putin pa
sielgtų, jeigu 2002 m. Lietuva, 
Latvija ir Estija tikrai būtų 
pakviestos į NATO? 

Nors tvirtinama, kad Putin 
NATO plėtros atžvilgiu nėra 
taip „karingai" nusiteikęs, 
kaip kai kurie kiti jo politikai, 
bet visgi manoma, kad Rusija 
sustiprintų savo poziciją, per-
mesdama daugiau ginkluotų 

LR SEIMO IR LB ATSTOVŲ 
KOMISIJA 

• 

LIUDA RUGIENIENĖ 
Nr.l 

Šį pavasarį jau su trečiuoju 
Seimu Vilniuje susirinko dar
bui LR Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovų komi
sija, kuri, abipusiai susitarus, 
buvo įteisinta 1995 m. sausio 
26 d. LR Seimo nutarimu. 
Posėdžiai įvyko birželio 4-8 d., 
tuoj pat po NATO Parlamen
tinės asamblėjos pavasario se
sijos. Keletas JAV LB komisi
jos atstovų suskubo atvykti į 
asamblėją ir kartu su PLB 
atstovais joje aktyviai dalyva
vo. 

Naujai išrinktame Seime 
buvo paskirti į komisiją atsto
vai iš keturių pagrindinių par
tijų: Vaclovas Karbauskis (so
cialliberalas), Arminas Lyde
ka •(liberalas), Jurgis Razma 
(konservatorius) ir Aloyzas 
Sakalas (socialdemokratas). 

JAV LB XVI taryba į komisiją 
atstovais išrinko Gediminą 
Leškį, Vytą Maciūną, Dalią 
Puškorienę, Liudą Rugienienę 
ir Vytautą Vidugirį- Abi pusės 
iš savo tarpo išsirinko komisi
jos pirmininkus, LR Seimas — 
Vaclovą Karbauskį, o JAV LB 
— Liudą Rugienienę. 

Birželio 4 d. posėdis pra
dėtas invokacija, kurią su
kalbėjo kun. Antanas Saulai-
tis, SJ. Sveikinimo žodį tarė 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Artūras'Skardžius, pagir
dą ma s šešerių metų darbą: 
„Sukaupta gausi informacinė 
medžiaga, pateikta nemažai 
pasiūlymų Lietuvos Respubli
kos Seimui, vyriausybei bei 
kitoms institucijoms. Tikiuosi, 
kad ir ateinančius ketverius 
metus komisįja tęs jau 

pradėtus darbus ir imsis 
naujų, Lietuvai ir jos išeivijai 
svarbių darbų. Seimas didžiai 
vertina komisijos atliekamą 
misįją bei jos tikslus, ir 
norėčiau patikinti, kad steng
simės užtikrinti kuo geresnes 
sąlygas šios komisijos veiklai". 
Kiti sveikintojai buvo Seimo 
pirmininko pavaduotojas Gin
taras Steponavičius, PLB ats
tovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis, JAV LB XVI tary
bos prezidiumo pirmininkė 
Regina Narušienė. 

Komisija, aptarusi savo 
veiklos pagrindinius klausi
mus, skubėjo prie pranešimų. 
Šią dieną buvo numatyta Lie
tuvių grįžimo į Tėvynę infor
macijos centro pirmininko 
Žilvino Beliausko bei Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento generalinio direkto
riaus Remigijaus Motuzo pra
nešimai. 

Žilvinas Beliauskas priminė, 
jog grįžimo centras buvo su
projektuotas, kad dirbtų su 
tiesiogiai grįžtančiais į Lie

tuvą, jiems padėtų integruo
tis, susigaudyti sunkioje si
tuacijoje ir prisidėtų prie 
išeivijos integracijos į vals
tybės gyvenimą. Sis procesas 
vyksta, tačiau grįžtančiųjų 
yra mažiau nei buvo tikėtasi. 
Visgi darbo centrui nestinga. 
Jis pamažu virsta Pasaulio 
lietuvių informacijos centru, 
nes kasdien kreipiasi lietuviai 
iš visų pasaulio kraštų — 
mokslininkai, kultūros veikė
jai, turistai, keliautojai. Cent
ras paruošia lietuvių ir anglų 
kalba elektroninių žinių biu
letenį ir jį išsiuntinėja. Dau
giausia naudoja BNS ir Eltos 
žinias, kai kurias paruošia 
patys. Žiniomis naudojasi ra
dijo stotys, įvairių leidinių 
rengėjai. Apie išsiųstą infor
maciją gauna pozityvių atsilie
pimų. BNS leidžia žinias nau
doti su sąlyga, kad bus 
siunčiama tik užsienio prenu
meratoriams, o Eltai reikia 
mokėti. Informacijos centro di
rektorius dėkingas, kad susi
laukė privačių aukų, nes buvo 

sumažintas informacijos cent
ro finansavimas, vyriausybei 
vykdant taupymo politiką. 

Žilvinas Beliauskas įvardino 
pagrindines grįžtančiųjų prob
lemas: pensijų apmokestinimo 
klausimą, bendrai mokesčių 
dalykus, pajamas, uždirbtas 
užsienyje iki atvykimo į Lie
tuva Jau įsigalioja vis dau
giau dvišalių susitarimų dėl 

dvigubo apmokestinimo išven
gimo, bet, pavyzdžiui, su Aus
tralija, Beliausko žiniomis, su
sitarimas nei nepradėtas. 
Taip pat iškyla pensininko 
pažymėjimo klausimas. Pažy
mėjimas yra reikalingas dėl 
įvairių gyvenimiškų situacijų. 
Komisija, atsižvelgdama j cent
ro direktoriaus iškeltas prob
lemas paruošė rezoliuciją 

pajėgų į Baltijos valstybių re
gioną, ypač j Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) sritį, galbūt 
įjungiant net branduolinius 
ginklus. 

Dėmesio verta straipsnio 
išvada, kad Rusija tam tikra 
prasme prisideda prie Baltijos 
valstybių siekių įsijungti i 
NATO: iš vienos pusės tvirtin
dama, kad Kremlius joms ne
sukelia jokio pavojaus, todėl 
narystė NATO nėra būtina, o 
tuo pačiu metu nuolat vienu 
ar kitu būdu kišdamasis į jų 
vidaus reikalus, negalintis pa
miršti, kad jos neseniai buvu
sios Sovietų Sąjungos val
džioje, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos priėmimas į NATO 
yra kažkoks Rusijos interesų 
pažeidimas. Tas nesaugumo 
bei pavojaus jausmas Baltijos 
valstybes ir skatina veržtis po 
NATO apsaugos skėčiu. 

Straipsnyje pripažįstama, 
kad Baltijos kraštų nenuslo
pinamas noras įsijungti į NA
TO pareikalauja daug pasiau
kojimo, pastangų ir išlaidų. 
Žinant, kaip sunkiai jų eko
nominis vežimas rieda atviros 
rinkos ir apskritai demokrati
jos keliu, tai kaip tik parodo, 
kad tikslas pateisina prie
mones. Jau ir šiuo metu Balti
jos kraštai, nors dar nepa
kviesti į NATO. atlieka kai 
kuriuos, ypač žvalgybos, už
davinius — pavyzdžiui. Lietu
voje kur labai sėkmingai vei
kia vadinamoji Baltnet siste
ma, nukreipusi „budrią akį" į 
Rusijoje ir Gudijoje vykstantį 
lėktuvų judėjimą. Baltijos val
stybių valdžių ir karinių va
dovybių įsipareigojimas pri
taikyti ginkluotę, paruošimą 
ir komunikacijos techniką 
NATO reikalavimams yra la
bai sėkmingas ir vertas dė
mesio. 

Nors „The Economist" žur
nalas nepasižymi palankumu 
Lietuvai, bet šiame straips
nyje („Knocking at the club-
house door. Special report: 
The Baltic States") visos trys 
Baltijos valstybes pristatomos 
maždaug gan tiksliai. Pačioje 
straipsnio pabaigoje pažymi
ma, kad nemaža dalis dabarti
nių — ekonominių ir kitokių 
— sunkumų būtų lengviau iš
sprendžiama, kai „Baltijos 
valstybės bus saugiai įlei
dusios inkarus demokratiško
je Vakarų sistemoje. Iš esmės 
jos jau netoli savo tikslo ir, 
prisimenant skaudų šių tautų 
istorijos laikotarpį bei nedė
kingą geopolitinę padėtį, tai 
yra kur kas daugiau negu 
žmonės galėjo tikėtis pi ieš de-
šimt metų". 
dėl dvigubo pajamų apmokes
tinimo. 

Pradėdamas savo praneši
mą, Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento gen. direk
torius R. Motuzas paaiškino, 
kad jo departamento tikslas 
yra bandyti formuoti valstybi
nę bei vyriausybinę poziciją, 
dirbant su užsienio lietuviais. 

Bus daugiau 
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zas Sakalas, Vytas Maciūnas, Jurgis Razma Algio Rugieniai!* rv.iotr.itika 
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LIETUVOS KARIŲ 
LAISVALAIKIS BUS 

ĮDOMESNIS 

. 

Tauragės rajone, Šakalinės 
kaimo miške įsikūrusio Lietu
vos Didžiojo kunigaikščio Kęs
tučio motorizuotojo pėstininkų 
bataliono kariai po tarnybos 
gali pailsėti ne ant suolo lauke , 
ar lovos kareivinėse, bet ateiti 
į Karių gerovės namus ir pra
leisti laisvalaiki prie kavos 
puodelio, pažaisti šaškėmis, 
kitais stalo žaidimais, pasižiū
rėti televizorių ar pasistiprinti 
čia pat gaminamais užkan
džiais. 

Prieš porą metų tarptautinė 
Europos krikščioniškos huma
nitarinės paramos organizaci
ja (ECHOS) Lietuvai pateikė 
projektą, pagal kurį mūsų 
šalies kariams buvo siūloma 
priimti du lengvų konstruk
cijų surenkamus namus, kurie 
būtų pastatyti kokiuose nors 
kariniuose daliniuose karių 
laisvaiaikui. Šią paramą pa
siūlė Olandijos ECHOS gene
ralinis sekretorius dr. Pete 
Koorneef. Vienintelis pasiūly
mo reikalavimas buvo, kad šių 
namų steigėja būtų nevalsty
binė, visuomeninė organizaci
ja. Nei Krašto apsaugos minis
terija, nei Lietuvos kariuome
nė negalėjo tapti jų savininke. 
Kol lietuviai mąstė, ką su tuo 
projektu daryti, Estijoje buvo 
pastatyti pirmieji Karių ge
rovės namai šiame regione. 
Tačiau praeitų metų rudenį 
LDK Birutės karininkų šeimų 
moterų draugijos pirmininkė 
Rūta Kronkaitienė nusprendė, 
kad birutietės turi pasirūpinti 
šio projekto įgyvendinimu. 

galba, šiandien aš dar sėdė
čiau kokios nors valdiškos 
įstaigos koridoriuje laukdama 
priėmimo," — juokavo R. 
Kronkaitienė, pasakodama, 
kaip nelengva Lietuvoje įre
gistruoti įmonę, kad būtų gali
ma užsiimti ūkine veikla. 
Karių gerovės namų ūkio rei
kalus tvarkys birutiečių 
įsteigta viešoji įstaiga „Biru
tiečių seklyčia", kadangi vi
suomeninė organizacija, pagal 
Lietuvos įstatymus, negali 
užsiimti ūkine veikla. 

LDK Kęstučio batalione ati
darymo iškilmėse dalyvavę 
užsienio svečiai ECHOS prezi
dentas Erik Erikson iš Olandi
jos ir generalinis sekretorius 
P. Koorneef akcentavo pagrin
dinę tokių karių laisvalaikio 
namų paskirtį: po nelengvos ir 
griežtos kariškos tarnybos pa
jausti namų jaukumą bei žmo
nišką šilumą. Šiuose namuo
se neegzistuoja laipsniai ir pa
reigos, visi yra lygūs ir vieno
dai verti pagarbos bei dėme
sio. Čia dirbantys žmonės turi 
mokėti ne tik maloniai ir grei
tai aptarnauti karius, bet ir 
užmegzti su jais pokalbį, ypač 
atkreipti dėmesį, jei kuris 
nors iš kareivių atrodo pris
lėgtas. Galbūt jis turi kokių 
nors problemų, gal jam reikia 
paprasčiausiai žmogaus, kuris 
jį išklausytų. Jaukiai įreng
tose patalpose kariai galės 
pasėdėti ir su savo artimai
siais, draugėmis, kurie atva
žiuoja jų aplankyti. Lietuvos 
kariuomenės vadas brg. gen. 
Jonas Kronkaitis, sveikinda
mas karius gavus puikią do
vaną, sakė, kad visi žmonės 
yra Dievo kūriniai, todėl kiek-

S K E L B I A I 

Lietuvos valdovo Mindaugo krikšto ir karūnavimo 750 iiit't, 
Lietuvos apsaugos pajėgos. Pranės Šlutienės nuotr. 

ikakdai paminėti Prezidentūros aikštėje pasirodė 

vienas turi būti gerbiamas. 
„Linkiu, kad kariuomenėje jūs 
suprastumėte, kad esate lais
vos šalies piliečiai ir galite 
drąsiai reikalauti savo teisių, 
kad jokie biurokratai jūsų ne
stumdytų ir nereikalautų dau
giau, negu reikalauja Lietuvos 
įstatymai," — kalbėjo Kariuo
menės vadas. ECHOS vadovai 
buvo labai sujaudinti lietuvių 
karių antplūdžiu naujoje ka
vinėje ir pažadėjo pasirūpinti, 
kad greitu laiku čia atsirastų 
televizorius, pulo stalas, keli 
kompiuteriai, kuriais galės 
naudotis ar mokytis kareiviai, 
o R. Kronkaitienė dar svajoja, 
kad reikėtų ir internetinio 
ryšio. 

ECHOS organizacijai pri
klauso Anglija, Švedija, Suo
mija, Olandija, Danija ir kitos 
Europos šalys. Dabar tarp jų 
bus ir Lietuvos vėliava. 

Danguolė Bičkauskienė 
Lietuvos kariuomenės 

vadovybės atstovė spaudai 

UŽ SAVO GYVYBĘ YRA SKOLINGI 
LIETUVOS ŪKININKU ŽILEVIČIŲ 

ŠEIMAI 

liūtu Kronkaitienė. 

^Jeigu būčiau žinojusi, kiek 
visokių dokumentų ir biuro
kratinių reikalavimų teks iš
pildyti, gal ir aš nebūčiau taip 
entuziastingai šio darbo ėmu
sis, tačiau dabar vis tiek esu 
pasiryžusi viską pakartoti, 
nes pamačiau, su kokiu 
džiaugsmu kareiviai užplūdo 
šiuos namelius", — sakė R. 
Kronkaitienė Karių gerovės na
mų atidarymo dieną Tauragėje 
esančiame batalione. Draugi
jos pirmininkei pirmiausia te
ko daug kartų susitikti su 
ECHOS generaliniu sekreto
riumi P. Koorneef ir aptarti 
visas šio projekto detales. 
Olandai Lietuvai padovanojo 
iš pradžių vieną pastatą, jei 
viskas gerai seksis, bus pa
rengtas ir antrasis. Jie pa
sirūpino, kad per dešimt die
nu \ Lietuvą būtų atvežtos su
renkamo namo konstrukcijos 
ir savanoriai iš Olandijos pa
statytu ir įrengtų Karių namus 
iki rakto įteikimo Visa namo 
komplektacija, nuo stogo iki 
šaukštelių, Lietuvai nieko ne
kainavo, o apytikslė šio pasta
to verte galėtų būti 260,000 
Lt. Dvejus metus ECHOS 
rems ir padės šiuose namuose 
vesti ūkine veiklą, kad atei
tyje Karių gerovės namai 
galėtų būti finansiškai sava
rankiški „Jei ne Lietuvos ka
riuomenės vyriausiosios teisi
ninkes Juditos Nagienės 
geranoriška ir profesionali pa-

Pastarųjų poros mėnesių 
bėgyje Kaune buvo išleista 
holokaustą išgyvenusio, per 
stebuklą išlikusio, Lietuvoje, 
Rietave gimusio ir ten gyvenu
sio žydo Natano Kaco (priim
damas Amerikos pilietybę, 
vardą ir pavardę pakeitė j Na-
than Katz) Antrojo pasaulinio 
karo metu šiurpius išgyveni
mus atskleidžianti knyga — 
„Išmokyk mus skaičiuoti mū
sų dienas" (antrinis knygos 
pavadinimas: „Pasakojimas 
apie pasiaukojimą, išlikimą ir 
sėkmę"). Knygoje yra 13 sky
rių — nuo Rietavo, Klaipėdos, 
Šiaulių iki New Yorko. 

N. Kacas knygą iš pradžių 
parašė jidiš kalba (išleista Iz
raelyje). Į anglų kalbą išvertė 
dvi jo dukterys Miham ir Ri
ta. Iš anglų į lietuvių kalbą 
pasigėrėtinai puikų vertimo 
darbą, ypač stiliaus atžvilgiu, 
atliko anksčiau New Yorke, o 
dabar Floridoje gyvenantis 
Kęstutis K Miklas ir Markas 
Zingeris — Lietuvoje. 

Autorius knygos įvade pasi
sako: „1996 m. aš pradėjau 
rašyti savuosius prisiminimus 
apie išsigelbėjimą ir išsilais
vinimą iš nacių tironijos. Ra
šydamas savo gimtąja jidiš 
kalba, pasijutau turįs aprašyti 
ne tik siaubą, bet ir spalvingą 
gimtinės — Rietavo gyvenimą, 
tą, kuris buvo sunaikintas ir 
amžiais nutildytas holokaus-
to." 

Kn;-gos leidėjų žodyje (išleido 
ir spausdino UAB ,yJudex" lei
dykla Kaune) rašoma: jSi kny
ga skirta plačiajai visuomenei, 
ypač jaunimui. Joje pasakoja
ma vienos Lietuvos žydų šei
mos — Kacų — kančių ir išli
kimo istorija Antrojo pasauli

nio karo metu. Su meile ir il
gesiu aprašoma vaikystė gim
tajame Rietavo miestelyje. Su 
pagarba ir dėkingumu piešia
mi tėvų, mokytojų, dvasininkų 
ir žydus gelbėjusių (taip pat ir 
prie žydų naikinimo prisi
dėjusių — P.P.) lietuvių port
retai. Optimizmu ir tikėjimu 
savo tautos ateitimi dvelkia 
pasakojimas apie išsigelbėji
mą, emigraciją..." 

Knygos aplanke New Yorko 
Kongreso narys Gary L. Acker-
man rašo: „...Tai, kaip Nathan 
Katz išgyveno tas skerdynes, 
yra tikrai įsimintina istorija. 
Jis ir jo žmona, o drauge ir 
septyni jo šeimos nariai už 
savo gyvybę yra skolingi lietu
vio ūkininko Žilevičiaus šei
mai. Žilevičiai, gelbėdami Ka
cus, rizikavo savo gyvybe. 

N. Katz, pakilęs iš tų griu
vėsių ir pelenų, ėmė kurti gy
venimą sau ir savo šeimai 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Nacių karo mašina, išžu-
dydama daugumą jo plačiai 
išsišakojusios giminės atžalų, 
nepajėgė išplėšti iš širdies jo 
gilių vertybių. Atkaklumas, 
gyvenimiškų siekimų užmojis 
bei optimizmas, įdiegti jam 
dar prieš karą, iki šių dienų 
išliko jo pasaulėžiūros dali
mi..." 

Knygos „Išmokyk mus skai
čiuoti mūsų dienas" vertėjas 
K. K. Miklas mane painforma
vo, kad išleista 5,000 egz., iš 
kurių 2,00Q egz. knygos auto
rius padovanojęs Lietuvos mo
kyklų bibliotekoms. 

Knygos pristatymas įvyko 
Vilniuje rugpjūčio 24 d. Į pri
statymą buvo nuvykęs jos auto
rius Nathan Katz ir Kęstutis 
K. Miklas. 

P. Palys 

LIETUVOS MOKSLININKAI NORI 
IŠGIRSTI MŪSŲ NUOMONĘ 

2001 m. spalio 8-11 d. Le
monte, IL, Pasaulio Lietuvių 
Centro didžiojoje salėje vyks 
LR Seimo ir JAV LB atstovų 
komisijos posėdis. Pakomen
tuoti būsimąjį forumą pa
prašėme vieną šios komisijos 
pirmininkę. atstovaujančią 
JAV LB, Liudą Rugienienę. 

- Buvome pr ipra tę maty
ti šią komisiją posėdžiau
jan t Vilniuje, LR Seimo 
rūmuose. Pakeitėte t radi
ciją? 

- Lietuvos atstovai paprašė, 
ar negalėtume posėdžio su
rengti Amerikoje, ir mes mie
lai sutikome. Jau 4-5 metai 
dirbame kartu, surengėme 11 
posėdžių ir pagalvojome, kad 
vieną kartą reikia ir juos pasi
kviesti į svečius. Yra puiki 
proga, nes JAV Lietuvių 
Bendruomenė švęs 50-mėtį. 
vyks JAV LB XVI Tarybos se
sija. Jiems taip pat turėtų būti 
įdomu šiuose renginiuose da
lyvauti. 

- Kas šiuo metu komisi
joje atstovauja LR Seimui? 

- Vaclovas Karbauskis (pir
mininkas), atstovaujantis 
Naujajai sąjungai, liberalas 
Arminas Lydeka, socialde
mokratas Aloyzas Sakalas ir 
konservatorius Jurgis Razma. 

- Ką žada svarstyti LR 
Seimo ir JAV LB atstovų 
bendroji komisija Lemon
te? 

- Svarstytinų klausimų yra 
begalės. Kai kuriuos gvilde
name kelinti metai iš eilės, 
pvz., NATO temą pradėjome 
nuo pirmųjų posėdžių. Pa
stebėjau, kad nuoseklumas 
yra ypač svarbu: tikrinti, kas 
yra padaryta, kurioj proble
mos sprendimo vietoje esame 
atsidūrę. Šį karta pradėsim vi
sai naują tema: mokslo reika
lai - ir čia. ir ten, bet pirmu
mas bus teikiamas mokslo 
padėčiai Lietuvoje, nes Lietu
vos mokslininkai, vadovaujan
tys mokslo procesui, paprašė 
mūsų bešališkos nuomones 
apie Lietuvos mokslo institu
tus. Toje srityje reikalingas 
persitvarkymas, o jie šiuo 
klausimu nesutaria tarpusa
vyje. Daug rašiau apie pirmąjį 
mūsų posėdį šia tema. jame 
dalyvavo švietimo ir mokslo 
ministras A. Monkevičius ir 
Seimo Švietimo bei kultūros 
komiteto pirmininkas R. Pa
vilionis. Tam mes pašventėme 
visą dieną ir gavome išsamią 
informaciją. Su mumis kartu 
vyko krašto valdybos vicepir
mininkas mokslo reikalams 
dr. Stasys Bačkaitis. Jis pa
teikė mūsų pusės pasiūlymus. 
Pirmasis pokalbis baigėsi 
prašymu, kad išeivijos profe
soriai, dirbantys mokslo sri
tyje, pasakytų savo nuomonę 
dėl mokslo institutų persitvar
kymo. 

Lemonte posėdžiai mokslo 
tema vyks 2-3 dienas. Yra su
daryta JAV patariamoji tary
ba, kurioje - keliolika žinomų 

Liuda Rugienienę 

JAV mokslo pasaulyje pa
vardžių: prof. V. Bieliauskas 
(Xavier University). dr. G. Bu-
racas (Salk Institute), prof. V. 
Kelertienė (University of Illi
nois), prof. V. Klemas (Univer
sity of Dėlaware), prof. R. Ma
tulionis (University of Wis-
consin), dr. V. Petraitis (Na
tional Institute of Health), 
prof. J. Pikunas (University of 
Detroit ir Kauno VDU), dr. V. 
Reipą (National Institute of 
Standards), A. Repšys (vice-
prez. Optisphere Networks 
Siemens Co.), prof. A. Sužiedė
lis 'Catholic University of 
America), prof. R. Vaičaitis 
(Columbia University), dr. V. 
Vaitkevičius (Karamanos Can-
cer Institute), dr. V. Vengris 
(Food and Drug Administra-
tion. US Gov.), prof. R. Vis-
konta (Pordue University). 

Yra kviečiama grupė atsa
kingų Lietuvos mokslo žmo
nių. Sudarytas JAV LB Moks
linių ryšių su Lietuva bendra
darbiavimo planas. Esame 
gavę šios programos komen
tarus iš Lietuvos universitetų, 
jie teigiami. Man atrodo, 
išsivystys tam tikras bendra
darbiavimas mokslo reikalais. 

Mokslo komisijos posėdžiai 
vyks atskirai, po to pusę die
nos mokslininkai ateis ir į 
mūsų posėdį, susumuos tai, ką 
jie siūlo. Kadangi yra kvie
čiamas švietimo ir mokslo 
ministras A. Monkevičius, no
rime suorganizuoti ir posėdį 
švietimo klausimais. Tai būtų 
kalba apie mūsų lituanistines 
mokyklas. Išsiaiškinsime^ 
kaip galėtume bendradarbiau
ti. Svarstysime Rytų Lietuvos 
mokslo problemas. Jas svars
tom jau kelinti metai, jau
čiam, kad kai kur galėjom 
padėti. Minėta svarbi tema -
Lietuvos stojimo į NATO rei
kalai. Šiemet tai pirmos eilės 
veikla. Mums rūpi ir naujau-
siajai ateivių Amerikoje kartai 
svarbus pilietybės klausimas. 
Gal tik reikėtų sakyti kitaip -
pilietybes praradimo reikalas, 
nes jis galėtų būti ir kiek ki
taip sprendžiamas. 

- Kuriuos savo komisijos 
da rbus lai koto pavyku
siais? 

- Manau, kad daug i l ak i» 
turėjom jaun imu aukk ' j inm 

Pas laugos N e k i l n o j a m a s i s t u r t a s 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffitS", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

srityje. Lietuvoje yra labai 
daug auklėjimo organizacijų -
apie 2,000, bet valstybė į jas 
visas vienodai žiūrėjo. Ne
skyrė paprasčiausio užimtumo 
organizacijų nuo auklėjimo. 
Mes bandėm įrodyti, kad į 
auklėjimą, o ypač patriotinį ir 
tautinį, turi būti atkreiptas 
ypatingas dėmesys. Išeivijoje 
turime patirties: jaunimas, 
kuris dalyvavo skautų, ateiti
ninkų organizacijose, vėliau 
liko pagrindiniais veikėjais ir 
Lietuvių Bendruomenėje, ir 
parapijose, ir lituanistinėse 
mokyklose. Jie šiose organi
zacijose išmoko vadovauti. Aš 
manau, kad tai yra labai svar
bu. Kai ka*s galvoja: štai paim
si vyresnį žmogų ir padarysi jį 
vadovu. Tie įgūdžiai turi būti 
ugdomi nuo mažų dienų: kaip 
organizuoti žmones, kaip pa
gerbti kito darbą, mokėt nuo
šaliai pastovėt... Mes šias or
ganizacijas rekomendavome 
kaip svarbias. Tiesa, jų vysty
masis vyksta kiek lėčiau, tam 
yra .daug priežasčių, bet atsi
randa supratimas, kad šitos 
organizacijos yra labai svar
bios. 

Manau, kad padejom at
kreipti dėmesį į ..Vilnijos" 
draugiją ir į jos keliamas 
problemas. Pirmininkas skun
dėsi, kad jis išsiunčia 1.000 
laiškų įvairioms instancijoms 
ir negauna joko atsakymo net 
iš Seimo narių. Mūsų komisi
joje jis turėjo progą pasisakyti. 

Nuo pirmos dienos rašėme 
rezoliucijas dėl NATO ir sa
kėm, kad krašto apsaugai bū
tų skiriamas atitinkamas pro
centas nuo bendrojo vidaus 
produkto. Pradžioje į mus žiū
rėjo didelėmis nuostabos aki
mis, bet to reikalavo ne tik 
Vakarai, bet ekonomikos plėt
ra, kuri reikalinga, kad NATO 
ateitų j Lietuvą. 

Viskas, kas vyko, darė įtaką 
ir mums. ir Lietuvos pusei. 

. Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

GREIT PARDUODA 

IjjjjL RE/MAX 
y REALTORS 

0FFC1773) 229 • 8761 
HOME (7081 42S - 7160 
MOBIL (773) S9(M>205 

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

Siū lo i š n u o m o t i 

Išnuomojamas didelis vieno 
miegamojo butas prie 63-čios 
ir Kolmar gatvių. Skambinti 

tel. 773-284-0100. 

Siū lo d a r b ą 
Window Wa$hers Needed! 

40,000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose Pageidautina vyrai. 

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

AUernative Home care looking 
for responsible come-and-go. Sive 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak. read and write 
English. Mušt drive and be able to 
litt. References and „green card*' 

reąuired Tel. 630-654-6580. 

į va i r us 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė. 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; . — . 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

• Liepos 20 d ieną Inns-
brucke, Grassmayrių varpų 
liejykloje, išlieti trys varpai 
Austrijos ambasados Vilniuje 
dėka bus padovanoti Vilniaus 
Šv. Teresės bažnyčiai. Šių var
pų liejimą rėmė Innsbrucko 
vyskupija. Grassmayrių lie
jykloje varpai liejami jau 400 
m. Tai seniausia šeimynines 
tradicijas tęsianti liejykla Eu
ropoje. Varpų liejimo iškilmėje 
dalyvavo Šv. Teresės bažny
čioje dirbantis kun. Aušvydas 
Belickas, varpų pakabinimu 
besirūpinančios firmos dar
buotojai, žurnalistai, Vilniaus 
arkivyskupijos kurijos atstovė. 
Šv. Teresės bažnyčios varpi
nėje, kabėsiantys varpai sve
ria 760 kg, 475 kg ir 250 kg. 
Didžiausias jų dedikuotas Švč. 
Mergelei Marijai. 

• Liepos 16 d. Kretingos 
pranciškonų vienuolyno kie
melyje Pranciškoniškojo jauni
mo tarnybos ir brolių pranciš
konų iniciatyva koncertavo 
Skandinavijos šalių grupė 
„Nordendom". Grupės reper
tuarą sudaro per 1,000 bala
džių ir dainų, kuriose ryškios 
naujos ir senos visų keturių 
šiaurės Europos šalių — Nor
vegijos, Suomijos, Danijos ir 
Švedijos — tradicijos. 

RugpjūCio 10 d. 50 gimtadienio proga pasveikino Lietuvos Tautinio olimpi
niu komitetu pr'v. Artinu l\>\ IIIUIKI -l.mi btivu įteiktus aiik>ii;iti.»ia.« 
LTOK ;i|xl<>\',ii:oiini:i.> — (iarUv- /euk!a~ ir jn bronzini- biustas A Povi
lam.i- yra a|xlovanoi:i- l)nl/ Ijrtuvo* knnicaik.M-io ticiliniino III laip*-
i:iii iifilnm u kilai- /> nii'iiįiiii> (Jedimino S\ Hoį.i't-, Kita nuotr. 



KIEKVIENAM ATEINA METAS 

Onute ir Jonas Keraminai (kai jie laimingai šventė savo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukaktį) su Rockford, IL, vyskupu T. Doran. 

SU JONU KERAMINU 
ATSISVEIKINANT 

Birželio 11 d. nustojo plaku
si ilgos ir sunkios ligos išvar
ginta Jono Keramino, gyvenu
sio Rockford, IL, širdis. Šių 
metų rudenį jis būtų šventes 
savo77-jį gimtadienį. 

Šio mūsų tautiečio pavardę 
retokai matydavome lietuviš
koje spaudoje: jis didelių 
mokslų nebuvo išėjės, o, gy-

tvenęs toliau nuo lietuviškų 
telkinių, visuomeninėje ar ki
toje veikloje negalėjo dalyvau
ti. Buvo ramus, tylus žmogus, 
nemėgęs apie save pasakoti. 

Jis turėjo gerą lietuvišką 
širdį ir dar geresnes rankas. 
Kartu su žmona Onute (šį 
pavasarį jiedu šventė 55-jų 
vedybinio gyvenimo sukaktį) 
jau nuo ankstesnių laikų rė
mė savo artimuosius tėvynėje 
ir tuos, kuriems į Dėdės Sa- . 
mo žemę pavykdavo atvykti. 
Jiems visi lietuviai buvo arti
mi ir brangūs žmonės. 

Kalbant apie Jono rankas, 
reikia pasakyti, kad tokį na
gingą vyrą kaip jis, sunku 
užtikti. Atvykęs į Ameriką 
1949 m. vasarą, jis kartu su 
žmona Onute gyvendami 
Brooklyne, po kurio laiko su
gebėjo „pabėgti" į tolimes
nį New Yorko priemiestį 
— Commack miestelį, kur sa
vo sodybą papuose Amerikoje 
niekur kitur nematytais lie
tuviškais ornamentais, atribu
tika. Praeivių akį traukė 
aukštai iškilęs koplytstulpis, 
visokie namo išdailinimai, 
gražus tėviškę primenantis 
šulinys kieme ir kt. 

Tačiau, kiek vėliau jo darb
davys Wamer-Lambert ben
drovė išsiuntė jį į JAV vidu
rinę dalį — Rockfordą, nelabai 
toli nuo Čikagos. Tad šis ga-

. bus mašinų specialistas, in
žinierius, turėjo viską palikti 
ir čia kurtis iš naujo. Gaila 
buvo ne vien tik jam su žmona 
bei vieninteliam sūnui — Vi
dučiui, bet ir visiems jų drau
gams bei pažįstamiems lietu
viams ir amerikiečiams, kurie 
šią sodybą lankydavo, ypač po 
to, kai ją ne kartą buvo atžy
mėjusi ir vietos amerikiečių 
spauda. 

1981-siai8 jis su šeima pa
judėjo į kitą bendrovės sky
rių Rockforde, čia nusipirko* 
dar didesnį namą negu Com
mack, N.Y., tačiau žinoma, be 
jokių lietuviškų motyvų, jau 
nekalbant apie paliktą didelį 
koplytstulpį. 

Visų nustebimui, Jonas per 
porą metų atkūrė visa tai, 
kas boro palikta Commack 
miestelyje, prie New Yorko. 
čia vėl išdygo panašus ko-
ptytttalpis (20 pėdų aukščio) 
bei kiti lietuviški ornamen
tai. Jais ^ buvo papuošti ir bi
čių aviliai, nes Jonas labai 
mėgo bites, jas laikė ir švie

žiu medumi vaišindavo lan
kytojus. Ir čia apie Kerami-
nų sodybą plačiai rašydavo 
amerikiečių spauda. 

Jono žmona — Onutė gra
žiai jam talkino — sodybą 
puošdama spalvingomis gėlė
mis. O namo viduryje ji vieną 
kambarį buvo paskyrusi su
venyrams iš Lietuvos, kuriuos 
ji dažnokai išstatydavo įvai
riose vietose amerikiečiams 
ir Jaunimo centre Čikagoje 
— lietuviams. Jonas ir Onutė 
buvo tikri Lietuvos ambasado
riai, nes visi žinojo jų lietu
višką kilmę. Jie garsėjo ir 
labdaringa veikla, už kurią 
1992-siais Onutė buvo apdo
vanota „Daughters of the 
American Revoliution" aukso 
medaliu. 

Visą gražią jų veiklą bei 
nusistovėjusį gyvenimo ritmą 
sugriovė netikėta Jono liga. 
Niekada nesirgęs, net pas gy
dytojus nesilankęs, jis pradė
jo kovą su vėžiu, kuris tuoj 
persimetė į tris kūno dalis. 
Tai tęsėsi beveik 2,5 metų, 
kol ši žiauri liga Joną galu
tinai pakirto. Visą laiką jį 
slaugė, kruopščiai rūpinosi jo 
geroji žmona Onutė, kuri, pa
ti būdama nestiprios sveika
tos, dažnai net ir naktimis 
negalėjo miegoti. 

Kurį laiką Jonas praleido 
ligoninėje, bet kai jau nebuvo 
jokios vilties pasveikti, jis no
rėjo grįžti į savo namus gra
žiame Rockfordo rajone ir ten 
mirti. Į tuos namus „kuriuos 
jis daug metų taip gražiai 
puošė, kurie jam priminė to
li paliktą tėviškę Vyžionyse, 
Utenos apskrityje, kur jo pe
lenai bus vėliau nugabenti ir 
palaidoti šalia kitų artimųjų. 

Atsisveikinimas su velioniu 
vyko birželio 21 d. Rockfordo 
Holy Family parapijos nau
joje koplyčioje, prie kurios 
statybos velionis buvo prisi
dėjęs. Čia šv. Mišias aukojo 
bei kitas apeigas atliko vieti
nis kunigas Daniel Hermes. 
Kadangi tai buvo paprasta 
darbo diena, žmonių nedaug 
galėjo dalyvauti, ypač pasiges
ta jo gausių draugų bei pa
žįstamų Čikagoje iš tų lietu
viškų organizacijų, kurių ren
giniuose anksčiau Jonas su 
žmona dažnai dalyvaudavo. 
Po apeigų koplyčioje visi at
sisveikinimo dalyviai buvo pa
kviesti pietums į vieną Rock
fordo restoraną. 

Šias eilutes rašančiam su 
a.a. Jonu ir jo žmona Onute 
teko bendrauti dar tada, kai 
jie gyveno New Yorko apylin
kėse. Jiems apsigyvenus Rock
forde, ta draugystė nenutrūko. 
Vieną kartą su a.a. Jonu teko 
drauge skristi į tėvynę Lietu
vą, kurią jis labai mylėjo — 
visais galimais būdais rėmė 

Yra laikas džiaugtis, yra lai
kas kentėti, yra laikas atsis
veikinti su savo brangiais arti
maisiais, su savo namais, 
gėlių darželiu, kaimynais. Kai 
netenkame artimo asmens, tik 
po kurio laiko pajuntame tą 
tuštumą, nes būna graudu, 
kad gal nesuspėjome daug ką 
pasakyti vieni kitiems, daug 
ko paklausti, ilgiau paben
drauti. 

Balandžio 25 d. atsisveiki
nome su a. a. Genovaite Sta-
nevičiūte-Bielskiene, a. a. in
žinieriaus Pijaus Bielskaus 
žmona, sulaukusia 91-rių me
tų. Genovaitė išsinešė iš šio 
pasaulio tėvynės netektį, dvie
jų sūnų, inžinierių Pijaus ir 
Gedimino, šeimų meilę, arti
mų žmonių draugystę. Po visų 
tremties vargų, džiaugsmų, 
negalių, sunkios ligos, ji savo 
tyra siela šviečia Amžinybės 
soduose. 

Su Genovaite Bielskiene 
daugiau nei dvidešimt penke
rius metus kartu dirbome Illi
nois un-to Odontologijos mo
kykloje, Histologijos departa
mente." Dirbome tyrimų labo
ratorijoje, taipgi paruošdamos 

odontologijos studentams me
džiagą — skaidres jų studi
joms, magistrų bei doktorantų 
darbams. G. Bielskienė buvo 
dr. J. Hofmann asistentė tech
nologė. Buvo mylima studen
tų, profesorių ir bendradarbių, 
pasižymėjo dideliu darbštu
mu, maloniu elgesiu ir visados 
gera nuotaika. 

Baigusi Kauno Vytauto Di
džiojo un-tą ir šalia Kūno kul
tūros rūmų dviejų metų fizinio 
auklėjimo studijas specialioje 
katedroje prie humanitarinių 
mokslų fakulteto, vėliau dėstė 
kūno kultūrą Marijampolės 
gimnazijoje. 

Balandžio 28 d. po gedulin
gų šv. Mišių, kurias aukojo 
kun. I. Urbonas, Genovaitė 
buvo palaidota šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse. 

Šv. Mišių metu jautriai 
skambėjo Genovaitės Biels
kienės dukraičių Kristinos ir 
Audros atsisveikinimo žodžiai: 
„Močiute, mes Tavęs labai pa-
siilgsime... Atsimenu smagias 
atostogas Floridoje, žaidžiant 
prie jūros ir baseino... Atsime
nu šeimos istoriją, kurią vis 
mums pasakodavai... Atsime-

Genovaitė ir Pijus Bielskai laimingiausią savo žemiškojo gyvenimo dieną 

nu, Močiute, Tavo meilę spor
tui, ypač tenisui... Atsimenu 
Tavo grožį ir eleganciją. 

... Atsimenu Močiutės dos
nią širdį... Atsimenu, kaip Tu 
mylėjai mūsų šeimos šuniu
kus Rūsty ir Grybą... Atsime
nu, Močiute, kaip tu būdavai 
linksma, ypač sėdint prie 
jūros... Atsimenu, kaip Tu 
mėgai daug laiko praleisti su 
šeima, visados su šypsena 
akyse... Močiute, mes niekad 
neužmiršime Tavo meilės!.." 

Julija Gylienė 

LIETUVAI ATSTOVAUS 
TRYLIKAMETĖS 

RAIŽINYS 

Pasaulio linoleumo raižymo 
konkurse „Art print" Lietuvai 
atstovaus Jūratės Stauskaitės 
vadovaujamos Vilniaus vaikų 
ir jaunimo dailės mokyklos 
13-metės Daivos Tubutytės 
raižinys „Undinėlė*. Jis bus 
siunčiamas į Olandiją ir daly
vaus tarptautiniame konkurso 
„Art print" ture. Pasaulinio 
konkurso nugalėtojas gruodžio 
mėnesį aplankys Olandiją ir 
Jungtines Amerikos Valstijas. 

D. Tubutytės „Undinėlę" 
Kaune, M. Žilinsko dailės ga
lerijoje, iš 40 linoraižinių iš
rinko 10 asmenų vertinimo 
komisija. 

Linoleumo raižinių konkur
są mažiesiems grafikams ren
gia olandų kompanija „Forbo-
Krommenie", gaminanti natū
ralų linoleumą. Ši įmonė re
mia UNICEF organizaciją. 
Vienas šios organizacijos dė
mesio taškų — Sudanas, kur 
trūksta švaraus geriamo van
dens. Taigi šių metų •Art 
print" konkurso tema — „Van
duo". 

Kas antrus metus rengiama
me „Art print" konkurse Lie
tuva dalyvauja trečią kartą. 
Konkursas paskelbtas ba
landžio 3 dieną. Šiemetiniam 
nacionaliniam linoleumo raiži
nių konkursui savo darbus pa
teikė penkios dailės studijos iš 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir 
Panevėžio. 

Nelaimėję pirmos vietos, ta
čiau dėmesio verti raižiniai 
perduoti UNICEF atstovybei 
Lietuvoje, jaunųjų kūrėjų dar-

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 6 d„ ketvirtadienis 5 

* Šį mėnesį „Lietuvos 
energija" į Baltarusiją eks-

savo tautiečius, ne vien arti
muosius. 

Mano atmintyje a.a Jonas 
išliks kaip taurus lietuvis, 
nuoširdus žmogus, kuris šioje 
žemėje atliko savo misiją su 
kaupu. O būti tikru žmogumi 
šiame klaidžiame pasaulyje 
yra tikrai nelengva. 

Edvardas Šulaitis L 

A.tA, 
BRONEI ŠVIPIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą dukterims RAMINTAI su 
vyru VLADU ir DAIVAI reiškia 

Jadvyga ir Jonas Dunčiai 

ASTAftALLMMCt 

~ - - * " 

CMcage 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daHy servfce to Vilnius 
wlth a hassle free connectton through our 
Copenhagen Airport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travei via Copenhagen back 
to Chicago. x 

Find out Just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travei with SAS, you can eam mileage credit 
wlth UnltetTs Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus" frequent flyer program. 

For Information on special fares and 
schedules contact your Travei Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavlan.net 

If s Scandinavian 

bai taip pat papuoš vaikų na
mus, ligonines ir galbūt šalies 
valdžios rūmus. Visi dalyviai 
gaus padėkos raštus, o penkių 
geriausių darbų autoriai — at
minimo dovanas. (ELTA) 

portuos 150 mln. kilovatva
landžių elektros energijos, į 
Latviją — 127 mln., į Estiją — 
12.5 mln. <LR, R. Eita) 

PADĖKA 
A.tA. 

EMILIJA BRIZGIENĖ-
BANIUKAITYTĖ 

Mūsų mylima Žmona, Motina mirė 2001 m. liepos 17 
d. ir buvo palaidota liepos 23 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiausiai dėkojame kun. A. Paliokui, prel. I. 
Urbonui ir kun. dr. V. Rimšeliui, laikiusiems gedulingas 
šv. Mišias. Ačiū kun. A. Paliokui už pasakytą prasmingą 
pamokslą, už maldas koplyčioje ir a.a. Emilijos 
palydėjimą į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Dėkojame Faustui Stroliai už palydą vargonais ir Onutei 
Jameikienei už labai gražias giesmes bažnyčioje šv. 
Mišių metu. 

Nuoširdi padėka dr. P. Kisieliui už atsisveikinimo 
pravedimą ir J. Baužiui, A. Pargauskui, dr. A. Razmai 
ir J. Smilgienei už jautrius atsisveikinimo žodžius. 

Dėkojame visiems, atsilankiusiems koplyčioje bei 
laidotuvėse ir visiems, pareiškusiems užuojautą 
asmeniškai, laiškais ir per spaudą. Nuoširdus ačiū už 
gėles, už gausias aukas, skirtas šv. Mišioms ir „Jesuit 
Fathers-Baltic Project". 

Visų jūsų nuoširdi užuojauta buvo mums parama gilaus 
liūdesio dienose. 

Širdingai dėkojame Donald M. Petkui ir Petkus Lemom 
laidojimo namų darbuotojams už rūpestingą ir malonų 
patarnavimą. 

Liūdintis vyras ir vaikai su šeimomis 

Ilgamečiui „Plieno" Vyrijos nariui dipl. inž. 

A. t A. 
VLADUI TAMOŠIŪNUI 

mirus, jo artimiesiems reiškiame širdingą užuojautą, 
drauge liūdėdami. 

„Plieno" Vyrijos nariai Čikagoje: 

A. Didiiulis 

S. Jokūbauskas 

J. Markvaldas 

B. Slonskis 

T. Varanka 

A. t A. 
NAPOLEONUI SABALIŪNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai REGINAI, 
dukroms IRENAI, VIRGINUAI. 

Mokslo draugas Jonas Vidžiūnas 

Valencia, CA 

A. t A. 
NAPOLEONUI SABALIŪNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
REGINAI, mūsų narei dukrai VIRGINIJAI su vyru 
R I Č A R D U M A Č I U L I U ir dukrai IRENAI 
ŽUKAUSKIENEI su šeima. Liūdime kartu su jais. 

Amerikos lietuvių Montessori draugijos mokytojų 

sekcija: 

Nijolė Cijūnėlienė 

Danutė Dirvonienė 

Liuda Germanienė 

Janina Juknevičienė 

Marytė Kucinienė 

Laura Lapinskienė 

Dome Petrutytė 

Stasė Vaišvilienė 

i 

http://www.scandinavlan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
ALTO DARBO KONFERENCIJAI PRAĖJUS 

Kauniečio dailininko Viliaus Slavinsko tapybos darbų paroda ,.Šventes" 
laukimas" bus atidaryta rugsėjo 7 d., penktadienį, 7:30 val.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. Šioje parodoje dailininkas pateiks daug 
naujų, dar niekur neeksponuotų, drobėje ir popieriuje atliktų kurinių. 

Los Angeles Dramos sam
būris atvyksta į Čikagą lapk
ričio 25 d. ir atveža naują dra
mos veikalą „Melas šventyklo
je", kurio autorius yra Vikto
ras Mariūnas. Spektaklis 
įvyks Jaunimo centre. Jį ren
gia LB Kultūros taryba. 

Antanas Valiuskis, gyve
nantis Barrington, RI, pratęs
damas „Draugo" prenumera
tą, mūsų dienrašti parėmė 50 
dol. auka. Nuoširdžiausiai dė
kojame! 

„Vardan nedalomos tau
tos" literatūrinio konkurso 
premijų laureatams įteikimo 
šventė vyks rugsėjo 23 d. 3 
val.p.p. Jaunimo centre, kur 
bus paskelbtos laimėjusiųjų 
pavardės.. Iš Vilniaus atvyksta 
pirmosios premijos laureatas, 
kuris tars žodį, o meninės 
programos dalyje dainuos mu
ziko Ričardo Šoko vokalinis 
ansamblis ir Broniaus Mūro 
muzikinė grupė. Programai 
vadovaus Dalia Sokienė. Po 
programos - iškilminga vaka
rienė. Šį kartą visa programa 
vyks visiems sėdint prie stalų, 
todėl vietas prašome užsisaky
ti iš anksto paskambinus į 
„Lietuvių balso" redakciją 
šiuo telefonu - 773-776-3399. 
Visus ir iš visur toje nepapras
toje šventėje kviečia dalyvauti 
„Lietuvių balsas". 

Ir didikai, ir baudžiauninkai mėgs
ta pokštauti, todėl visi kviečiami į 
Dieviško Kryžiaus Lietuvos bena
mių rėmimo fondo rengiamą kon
certą, kuris vyk? rugsėjo 16 d., sek
madienį. 3 val.p.p. Jaunimo centre 
' 5620 S Claremont Ave., Chicago). 
Koncerte „Mūsų dienos kaip šven
tė..." dainuos populiarusis Vytautas 
Kernagis. Bilietus iš anksto gali
ma įsigyti „Seklyčioje" ir PLC po 
11 vai.r. šv. Mišių. 

Šiluvos atlaidai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
prasidės penktadienį, rugsėjo 
7 d.. 6:30 val.v. Pamokslą sa
kys kun. Rimvydas Adomavi
čius. Savaitės dienomis pa
mokslai bus sakomi per 9 vai. 
r. MiJias ir 6:30 val.v. Mišias 
(šeštadienį - 5 val.v.). Šiluvos 
atlaidų eisena-procesija vyks 
rugsėjo 9 d., sekmadienį, 1:30 
val.p.p. Visi renkasi Maria 
aukštesniosios mokyklos auto
mobilių stovėjimo aikštelėje 
1:15 val.p.p. Kviečiame visas 
organizacijas ir visus, kas ga
li, atvykti apsirengus tauti
niais rūbais. Paskutinė atlai
dų diena bus šeštadienį, rug
sėjo 15 d. 5 val.p.p. 

Pedagoginio l i tuanist i
kos ins t i tu to mokslo metų 
pradžia - rugsėjo 8 d. Šią die
ną studentų registracija vyks 
nuo 9 vai.r. iki 11 vai.r. Pas
kaitos prasidės rugsėjo 15 d. ir 
tęsis nuo 9 vai.r. iki 12:45 
val.p.p. Taip pat tą dieną 9:30 
val.r. Tėvų jėzuitų koplyčioje 
šv. Mišias laikys naujas PLI 
lietuvių kalbos lektorius kun. 
dr. K, Ambrasas. Šįmet į PLI 
ateina dirbti naujas lektorius 
Antanas Rašymas. Taip pat 
grįžta lektorė Ramutė Pliop-
lytė. Informacija tel. 773-847-
1693. 

Lietuviu operos valdybos 
p i rmininkas Vaclovas 
Momkus praneša, kad po va
saros atostogų 46-asis Lietu
vių operos veiklos sezonas 
prasideda penktadienį, rugsė
jo 14 d., ir kviečia operos cho
ro narius 7:30 val.v. atvykti į 
Čikagos Jaunimo centrą pir
majai repeticijai. Muzikos va
dovu ir operos dirigentu vėl 
yra pakviestas maestro Alvy
das Vasaitis, o jam talkins 
chormeisteriai Manigirdas 
Motekaitis ir Gitana Snap-
kauskaitė. Prieš repeticiją 
muzikos vadovas ir valdybos 
nariai supažindins su operos 
veikla ir šiais metais statoma 
G. Donizetti opera „Lucia di 
Lammermoor". Pirmininkas 
prašo choro narius pasikviesti 
galinčius dainuoti draugus ir 
drauges į pirmąją repeticiją, 
taip pat ir neturintieji su ope
ros nariais pažinčių yra pra
šomi atkreipti dėmesį į šią 
žinutę bei atvykti į pirmą re
peticiją ir įsijungti į Lietuvių 
operos šeimą. 

Į sporto šeštadienį jus 
kviečia JAV LB Waukegan/ 
Lake County apylinkė. Rugsė-

| jo 15 d. nuo 7:30 iki 10:30 vai. 
v. „Centre Club" (200 West 
Golf Road, Libertyville, IL) 
vyks mažieji krepšinio, tinkli
nio bei raketbolo turnyrai. 
Veiks baseinas ir sauna. 
Smulkesnė informacija skam
binant Gedui Damašiui tel. 
847-362-8675. Norinčius daly
vauti tinklinio turnyre prašo
me skambinti Monikai Vygan-
taitei tel. 708-366-3808. 

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais, ALTo darbo kon
ferencija įvyko gegužės 26 d., 
šeštadienį, 9 vai. ryto Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. 

Konferenciją pradėjo sky
riaus pirmininkė Evelina Ože-
lienė. Buvo sudarytos šios ko
misijos: registracijos ir man
datų, kur dirbo Valerija Sta
naitienė ir Jūratė Jasiūnienė, 
sekretoriatas — Vida Sake-
vičiūtė, nominacijų — Juozas 
Bagdžius ir Antanina Repšie
nė. Spaudos komisijos visai 
nebuvo sudaryta. Pereitų 
metų darbo konferencijos pro
tokolą perskaitė Vida Sake-
vičiūtė. Po to buvo sakomi 
sveikinimai. Žodžiu sveikino: 
ALTo centro valdybos pirmi
ninkas Saulius Kuprys, Mažo
sios Lietuvos Rezistencijos są
jūdžio vardu — Algis Regis ir 
Domas Adomaitis. Raštu svei
kino Lietuvos generalinis kon
sulas Giedrius Apuokas ir 
Klaipėdos jūrų šaulių kuopos 
vadas Juozas Mikulis. Svei
kinimus perskaitė pirm. E. 
Oželienė. 

Po to vyko pranešimai. Po 
trumpo pirmininkės prane
šimo, kasininkei K. Požarniu-
kienei nedalyvaujant, finan
sini pranešimą perskaitė Je
ronimas Gaižutis. Revizijos 
aktą perskaitė Valerija Sta
naitienė, fondo pranešimą — 
Matilda Marcinkienė: šian
dien iš Antaninos Repšienės 
gauta 500 dol., Petro Dirdos 

Paskutinis paraginimas 
Žurnalisto premijos kandi
datu siūlymui! Visi lietu
viškos spaudos skaitytojai turi 
teisę siūlyti kandidatus. Gali
ma siūlyti spaudos darbuoto
jus (korespondentus) bei re
daktorius, kurie gauna tik no
minalų atlyginimą, bet ne visą 
algą. Vertinamas tik dalyvavi
mas lietuviškoje spaudoje. 
Premijos kandidatui keliamos 
dvi sąlygos. - turi gyventi JAV 
ir bendradarbiauti lietuviško
je spaudoje. Siūlant reikia pa
rašyti trumpą siūlomo asmens 
pristatymą, apibūdinant jo 
žurnalistinę veiklą. Pasiūly
mus siųsti iki rugsėjo 15 die
nos (pagal pašto antspaudą) 
šiuo adresu: J. Žygas, 9604 S. 
Karlov Ave, Oak Lawn, IL 
60453-3260. Premijos mecena
tas - Lietuvių fondas. 

— 100 dol. ir Kazio Rožansko 
— 100 dol. Registracijos komi
teto pranešimą atliko Jūratė 
Jasiūnienė, nominacijų prane
šimą skaitė Antanina Repšie
nė, apgailestaudama, kad iš 
13-kos organizacijų tik 3 orga
nizacijos pristatė atstovus į 
valdybą ir tarybą. Tokiu būdu 
niekas nežinojo, kokia orga
nizacija perima vadovavimą. 
Po pranešimų skyriaus pirmi
ninkė Evelina Oželienė cent
rui įteikė auką — 1,500 dol. 

Po to buvo aptarti klausimai 
bei sumanymai. Zuzana Juš
kevičienė prašė baigti susi
skaldymą dėl Vasario 16-osios 
minėjimo. Petras Buchas siū
lė per spaudą kelti klausimą 
dėl susiskaldymo. Minėjimus 
ruošti kartu. Buvo pažymėta, 
kad jaunimą sunku pritraukti. 
Dr. Jonas Valaitis siūlė minė
jimus ruošti kartu su Bend
ruomene. Taip pat siūlė priim
ti pavienius žmones į ALTo 
valdybą. Vida Sakevičiūtė siū
lė, kad posėdžiai būtų šaukia
mi vakarais, nes tada galėtų 
dalyvauti dirbantys žmonės. 
Buvo kalbėta, kaip įtraukti 
jaunus žmones į ALTo veiklą. 

Tuo konferencija ir buvo 
baigta, visiems sugiedant 
„Lietuva brangi". Po to vaiši
nomės kavute, kurią gražiai 
paruošė Irena Dirdienė. 

Pastaba: buvo parinktas blo
gas laikas, todėl taip negau
siai dalyvauta. 

Antanina Repšienė 

PLC gegužinėje su korespondentu Broniumi Juodeliu ikaireje; Pasaulio lietuvių centro rūpesčiais dalinasi val
dybos pirmininkas Algirdas Saulis, administratore Violeta Karalienė ir Bingo vadovas Kęstutis Jecius. 

Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

SAULĖTA PLC GEGUŽINĖ laikotarpio, 
džiais. 

kelionių įspū-

SŠ€*sibi> 
• Lithuanian Mercy Lift 

dėkoja Anna Abromaitis, Le-
mont, DL, už $50 auką, kurią 
paskyrė šelpti tuberkulioze 
(TB) sergančius ligonius Lie
tuvoje. Dėkojame už aukas . 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights , IL 
60463. Tel. 773-238-1536. Tax 
ID*36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias aukojo: 
$15 Jadvyga Matulaitis, Hill-
crest, NY; $50 Nijolė Zdanys, 
La Grange, IL. Aukos buvo 
skirtos šelpti sunkiai sergan
čius ligonius Lietuvoje. Dėko
jame už aukas. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Boz 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 773-
238-1536. Tat ID«36-3810893. 

• A.a. Adolfo Dirgė los 
atminimą pagerbdami, Donald 
M. Petkus Marąuette Funeral 
Home aukojo $200, kuriuos 
paskyrė Švėkšnos „Saulės" 
gimnazijos laboratorijų įrangai. 
Reiškiame gilią užuojautą ve
lionio artimiesiems. Nuošird
žiausiai dėkojame aukotojams. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Boz 88, Palos Heights , IL 
60463. Tel. 773-238-1536. Tax 
ID#36-3810893. 

• A.a. Emil i jos Valan-
t i n i e n ė s atminimą pagerb
dami, jos vyras Vytautas Va-

• lantinas aukojo $500, kurie bus 
skirti šelpti sunkiai sergančius 
ligonius Lietuvoje. Reiškiame 
ąilią užuojautą velionės arti
miesiems. Nuoširdžiausiai dė
kojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Bož 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
773-238-1536. Taz ID#36-3810893. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ie tuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• A.a. Vytauto Snarsko 
atminimą pagerbdami, Regina 
Snarskienė aukojo $100 padėti 
šelpti sunkiai sergančius li
gonius Lietuvoje. Reiškiame 
gilią užuojautą velionio artimie
siems. Nuoširdžiausiai dėko
jame aukotojai. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Boz 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 773-
238-1536. Tas ID#3S-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Raimondui Dumbriui, 
kurio $320 auka buvo dvigubai 
padauginta iki $640 per Com
puter Associates įstaigą. Dėko
jame! Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 773-238-1536. Taz 
ID#36-3810893. 

• Sauly's Foundation, 
Chicago, IL, aukoja $250, ku
riuos paskyrė Švėkšnos „Sau
lės" gimnazijos laboratorijų 
įrangai.Dėkojame už auką! 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Boz 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 773-238-1536. Tu 
H)#36-3810893. 

— Būtinai atvykite į metinę 
Pasaulio lietuvių centro gegu
žinę rugsėjo 2 dieną, — prieš 
savaitę kvietė Bronė Nainie
nė. 

— Nusibodo kugelis ir cepe
linai. Centro moterys padarys 
labai skanius balandėlius. Pa
bendrausime baigiantis vasa
rėlei, — skambėjo kitas malo
nus kvietimas. 

Sekmadienio dangus — mė
lynas, kaip Lietuvos laukų li
no žiedas. Vėjelis vos judina 
Pasaulio lietuvių centro sode
lio medžių viršūnes. Saulelė 
gausiai beria paskutinius va
saros spindulius atvėsusią va
saros gegužinių dieną. 

— Ar čia jau paskutinė šios 
vasaros gegužinė? — klausiu 
PLC adniinistratorę Violetą. 

— Taip. Čia centro paskuti
nė šios vasaros gegužinė. 

— Ne paskutinė gegužinė, 
— pataiso greta stovinti LB 
Lemonto apylinkės pirminin
kė Nijolė. 

— Paskutinė bus mūsų Le
monto bendruomenės, — atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 9 
dieną. Būtinai dalyvaukite, — 
kviečia Nijolė. 

Vasara jau eina į pabaigą. 
Sekmadieniais čia vyko įvai
rių organizacijų gegužinės, ku
riose dalyvavo šimtai ir net 
tūkstančiai dalyvių, saulei 
šviečiant ir lietučiui lyjant, 
sekmadienio pamaldų daly
viams iš misijos persikeliant į 
gegužinę sodelyje. Nesirūpi
nant, kas gegužinės rengėjas, 
nes likęs pelnas eina lietu
viškiems reikalams. 

— Darbo dienos švenčių sa
vaitgalį publika išvažinėjusi. 

— Dar gausiai liko ir mums, 
— juokiasi PLC valdybos pir
mininkas Algirdas Saulis. — 
Čia yra arti trijų šimtų. 

Prie baro visiems atgaivą 
siūlo Zenonas Mereckis ir 

Romualdas Zavistauskas. Il
gos svetelių eilės prie balan
dėlių ir jiems reikalingų bi
lietų. 

— Yra balandėlių, bet ne
bėra bilietų, — stebisi tūlas 
gegužinių lankytojas. 

— Yra ir bilietų, ir balan
dėlių, — atsiliepia bilietėlius 
pardavinėjančios Irena Gali
nienė ir Vanda Gvildienė. 

— Piniginė loterija! Du bilie
tai už 10 dolerių! — skelbia 
greta sėdintis PLC darbuoto
jas Kęstutis Ječius. Laimės 
„traukimas" vyksta čia pat, 
gegužinėje, po pietų. 

Darbščiosios centro 
moterys 

Jau daug metų PLC kultū
rinius bendruomeninius ren
ginius suruošia centro moterų 
grupė, vadovaujama Bronės 
Nainienės. Ji pasveikino visus 
į šią gegužinę susirinkusius, 
kviesdama vaišintis. Virtuvėje 
ir prie gegužinės maisto stalų 
dirbo: Alė Karaliūnienė, Irena 
Serapinienė, Agutė Tiškuvie-
nė, Elenutė Laurinaitienė, 
Bronė Abromauskienė, seselė 
Laimutė, seselė Danutė, Mar
celė Jonušienė, Elė Motušienė, 
Zina Pocienė, Vilė Marcher-
tienė, Lilė Ramonienė, Ramin
ta Sinkienė ir Birutė Trin-
kienė. 

— Prifotografuok nuotraukų 
spaudai, — kalbinau Vytą Ja-
sinevičių, prityrusi, darbštų 
PLC fotografą. 

— Jau turiu. Dar daugiau 
padarysiu, — nuskubėjo su 
aparatu. 

Iš estrados liejosi A. Bar-
niškio kapelos šokių muzika ir 
entuziastų poros sukosi ant 
asfalto. Didžioji dalyvių dalis 
buvo PLC senbuviai gausiai 
apsėdę stalus dalinosi vasaros 

Bendras Pas.iu;; lietuviu centro gegužinės dalyvių vaizdas I^montf rugsėjo 2 dieną 
Vytauto Jasinevičiaus nuotr 

Piniginė loterija 

Šių metų PLC gegužinėje 
buvo platinami centro pinigi
nių laimėjimų bilietai ir trau
kiami šeši piniginiai laimikiai. 
Laimėjimų bilietai nuo pava
sario buvo siuntinėjami paštu 
visiems PLC nariams ir rė
mėjams. Šis žaidimas centrui 
atnešė neblogą pelną. Pirmąją 
premiją — 1,000 dol. laimėjo 
Frank Kozak (IL). Antrą — 
500 dol. laimėjo Steven Kra-
jevski (NH). Trečią — 200 dol. 
laimėjo Zigmantas Rapšys 
(IL). Ketvirtą — 150 dol. M. 
Brizgys (IL). Penktą — 100 
dol. Rom Bendoraitis (IL). 
Šeštą — 50 dol. Andrius Vie
nužis (IN). Laimėtojai geguži
nėje nedalyvavo. 

Po vasaros gegužinių Pasau
lio lietuvių centre prasidės ru
dens renginiai salėse. Jau 
rugsėjo 15 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vakaro PLC Lietuvių fon
do salėje rengiamas vyskupo 
M. Valančiaus minėjimas. 
Rugsėjo 6-9 dienomis PLC 
Bočių menėje vyks Santaros-
Šviesos suvažiavimas. 

— Ar jau baigtas didžiosios 
salės remontas? — klausiau 
Algirdą Šaulį. 

— Jau baigiame. Naujos sa
lės atidarymas vyks š.m. rug
sėjo 23 d. ir iškilmingi centro 
pietūs po pamaldų. 

— Kiek lėšų pareikalavo sa
lės remontas? 

— Sąmata buvo 250,000 do
lerių. Išsiversime su mažiau 
pinigų. 

— Bet centro ižde tiek pi
nigų nebuvo. 

— Nebuvo. Skolinomės 
100,000 dolerių. Davė Lietu
vių fondas. 

— Ar nebus vargo su grą
žinimu? 

— Tikimės grąžinti kitais 
metais. 

— Ar būtinai to remonto 
reikėjo? 

— Reikėjo. Dėl išnuomavi-
• mų. Neturėjom kitos išeities. 

Gegužinės, renginiai salėse 
saviems ir kitataučiams nuo-
mojant patalpas, papildo Pa
saulio lietuvių centro išlai
kymo lėšas. Centras yra labai 
svarbus puoselėjant ir Čika
gos, jos apylinkių, mūsų pačių 
lietuvybę, vystant jaunimo or
ganizacijų, lituanistinės mo
kyklos, sporto ir kultūrinę 
veiklą. 

Bronius Juodelis 

lemonto PLC gegužines darbuotojos Irena Galiniene (kairėje) ir Vanda 
Gviklienė visus aprūpino balandėlių pietų bilietais 

V. Jasinevičiaus nuotr. 

PLC gegužines „laimes valanda". Kęstutis .Jecius skelbia prizų laimėto
jus, kurių su čekiais rankose laukia Algirdas Saulis ir Violeta Karalienė. 

V. Jasinevičiaus nuotr. 


