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Derybos su Europos 
Sąjunga dėl Ignalinos 
atominės jėgainės rodo, 
kad ir kitais klausimais 
galėjome derėtis 
ryžtingiau, vedamajame 
sako Bronius Nainys; 
ką veikia Lietuvos- 
Europos Sąjungos 
jungtinis parlamentinis 
komitetas.

3 psl. '

Šeimininkės, ruoškitės - 
netrukus parduotuvėse 
pasirodys stirtos šviežių 
kukurūzų burbuolių.
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Mintys iš Baltistikos 
konferencijos; projektas 
„Lietuvos architektūros 
paminklai” skirtas 
švietimui ir pažinimui.

5 psl.

Kokia lietuviškos 
kompiuterinės 
lingvistikos ateitis, 
pasakoja VDU doc.
Rūta Marcinkevičienė, 
atvykusi į Čikagos 
universitetą dėstyti.

6 psl.

Sportas
* Italijos dienraštis „Gaz- 

zetta dello Sport” pranešė,
kad Ispanijos „FC Barcelona” 
klubo puolėjas lietuvis Artū
ras Karnišovas baigia krepši
ninko kaijerą. 31 metų 204 cm 
ūgio puolėjo tėvas Mykolas 
tvirtino, kad tokio sprendimo jo 
sūnus dar nėra priėmęs. A. 
Karnišovas su klubu buvo pa
sirašęs sutartį pagal formulę 
"1+1". Ar jis liks Barcelonoje, 
priklauso nuo klubo vadovy
bės. Jau buvo pasirodę prane
šimų, kad klubas greičiausiai 
atsisakys A. Karnišovo, nes jo 
žaidimas šį sezoną nepateisi
no lūkesčių.

* Lenkijoje vykusio III 
atvirojo Lenkijos kartingų 
čempionato nugalėtoju galin
giausioje ICC kartingų klasėje 
tapo geriausiu praėjusių metų 
Lietuvos autolenktynininku 
išrinktas Žilvinas Oškutis.

* Pirmąji sidabro medali 
Lietuvos delegacijai tarp
tautinėse jaunių sporto žai
dynėse Maskvoje iškovojo kau
nietis Vytautas Stanislovai- 
tis, šiuolaikinės penkiakovės 
varžybose surinkęs 5,452 taš
kus ir užėmęs II vietą.

Naujausios 
žinios_____

* Vidaus reikalų mini
stras teisina policijos veiks
mus prieš piketuotojus už Ti
beto laisvę.

* 9 ii 10 apklaustųjų ma
no, kad Lietuvoje pažeidinėja
mos žmogaus teisės.

* „Pieno žvaigždės” įspė
ja, kad užterštas pienas — 
visų Lietuvos bendrovių prob
lema.

Pasirašytos „Mažeikių naftos” 
ir „Jukos” sutartys

Vilnius, birželio 18 d. (BNS) 
— Antradienį pasirašius JAV 
bendrovės „Williams Interna
tional”, Rusijos naftos susivie
nijimo „Jukos” ir Lietuvos vy
riausybės sutarčių dėl inves
ticijų į „Mažeikių naftą”, jau 
trečiadienį pradedamas Ma
žeikių naftos perdirbimo ga
myklos modernizavimas.

Bus pradėtas statyti 50 mln. 
JAV dol. vertės izomerizacijos 
įrenginys, kurio dėka visa Ma
žeikiuose gaminama produkci
ja bus aukštos kokybės ir ati
tinkanti Europos Sąjungos 
reikalavimus.

Pasak „Mažeikių naftos” 
generalinio direktoriaus Tom 
Schneider, tikimasi, kad nau
ja sistema pradės veikti kitų 
metų vasarą. T. Schneider 
sakė, kad per 4 metus bus 
įgyvendinta iš viso 12 pro
jektų, o investicijos į juos 
sieks 400 mln. JAV dolerių.

Antradienį Vilniuje tęsiama 
sutarčių pasirašymo procedū
ra. Sutartys vainikuos dau

JAV ambasada — 
geležinė uždanga 
Lietuvos komandai

Lietuvos įvaizdis, matyt, 
toks prastas, kad net oficialius 
tarptautinės asociacijos doku
mentus pateikusi į Pasaulio 
kirpėjų čempionatą vykstanti 
komanda nesugebėjo gauti 
JAV vizų. Iš 21 sąraše išvar
dyto asmens, „pakankamai 
ekonomiškai su Lietuva susi
ję” tebuvo pripažinti 2 savojo 
amato meistrai. Jie įgijo teisę 
7 dienoms išvykti į liepos 26- 
ąją Las Vegas mieste vykstan
tį renginį. Tiesa, ir jie vykti 
turėtų be savo modelių: šie pa
sirodė pernelyg jauni ir netur
tingi.

„Įdomu, kokius milijonus 
reikia turėti lietuviams, kad 
jie būtų verti įvažiuoti į 
JAV?”, klausė vizos negavusi 
kaunietė Jolanta Mačiulienė, 
privataus grožio salono savi
ninkė, moterų komandos tre
nerė, teisėta savo vyro žmona 
ir trijų vaikų mama. <kd, Eitai

Pasaulio naujienos
(Remianti* AFP. Rauta**. AP, Interhot. ITAR-TASS, BNS 

Sntų agantOrų pranešimai*)

JAV
Vašingtonas. Jungtinės 

Valstijos pirmadienį kritikavo 
Izraelio pradėtą sienos sta
tybą ir pareiškė nepritarian
čios vienašaliams bandymams 
demarkuoti sienas, nenustaty
tas derybomis. „Izraelio, gy
vuojančio greta busimosios pa
lestiniečių valstybės, sienų 
klausimas turi būti išspręstas 
derybomis. ...Mes visada ne
pritarėme vienašaliams ban
dymams spręsti šioos klausi
mus”, pareiškė Valstybės de
partamento atstovas spaudai 
Richard Boucher. Sekmadienį 
Izraelis pradėjo statyti pirmąjį 
110 km ilgio sienos ruožą, pa
reiškęs, jog tai turėtų padėti 
užkirsti kelią palestiniečių sa- 
vižudžiams patekti į Izraelį.

Vašingtonąs. JAV FBI di
rektorius Robert Mueller ir 
Centrinės žvalgybos valdybos 
(ČIA) direktorius George Te
net nuo antradienio dvi dienas 
už uždarų durų duos parody
mus Kongreso komitetams, ti
riantiems, kodėl JAV žvalgy-

„Mažeikių naftos” ir „Jukos” sutarčių pasirašymo momentas Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.
giau nei vienerius metus tru
kusias „Jukos” ir „Williams” 
derybas dėl Rusijos susivieni
jimo investicijų į Lietuvos naf
tos bendrovę.

Sutartis pasirašo Lietuvos 
finansų ministrė Dalia Gry
bauskaitė ir ūkio ministras 
Petras Čėsna, „Williams Inter
national” vykdomasis direk
torius ir „Mažeikių naftos”

Kinijos vadovą į namus 
„palydėjo” Tibeto laisvės rėmėjai
Vilnius, birželio 18 d. (BNS) 

— Valstybės vizitą Lietuvoje 
baigusį Kinijos prezidentą Ji- 
ang Zemin pirmadienio va
karą iš Vilniaus oro uosto 
išlydėjo saujelė Tibeto laisvės 
rėmėjų ir Kinijoje uždrausto 
dvasinio judėjimo Falun Gong 
išpažinėjų bei TV humoris
tinės laidos personažas.

Kinijos vadovo automobilių 
kolonai įvažiuojant į Vilniaus 
oro uostą, 15 piketuotojų, tarp 
jų — ir žinoma rašytoja Jurga 
Ivanauskaitė, iškėlusių Tibeto 
vėliavas, skandavo „Tibet, Ti- 
bet”. Piketuotojus nuo gatvės 
buvo atskyrusi keliolikos poli
cijos pareigūnų grandinė. Po
licininkai protestuotojams, 
stovėjusiems už 70 metrų nuo 
važiuojamosios dalies, ne
trukdė.

Tuo pat metu kitoje aikštės 
pusėje, ant oro uosto pastato 
laiptų, meditacijos pozomis 
stovėdami sustingo bent penki

CIA ir FBI vadovai — George Tenet 
(kairėje) ir Robert Mueller.

bos nesugebėjo užkirsti kelio 
rugsėjo 11-ąją įvykdytiems te
roro išpuoliams. Tai bus jau 
trečia savaitė, kai šie komite
tai rengia privačius klausy
mus.

Alexandria, Virginia. JAV
federalinis teisėjas pirmadienį 
atmetė Talibano gretose kovo
jusio John Walker Lindh ad
vokatų prašymą nutraukti by
lą prieš jų ginamąjį arba per
kelti jos nagrinėjimą iš Virgi
nia valstijos teismo. 21 metų
J. W. Lindh pateikta dešimt 
kaltinimo punktų, įskaitant 
kaltinimus sąmokslu žudyti 
amerikiečius užsienyje, daly
vavimu sudarant draudžia
mus sandėrius su Talibano vy
riausybe, kuri priglaudė Osa

valdybos pirmininkas Randy 
Majors, „Mažeikių naftos” ge
neralinis direktorius Tom 
Schneider, „Jukos” viceprezi
dentas Michail Brudno ir vy
riausiasis finansininkas Bruce 
Misamore.

„Jukos” antradienį perves į 
„Mažeikių naftos” sąskaitą 
„Citi Bank” Londone 75 mln. 
JAV dol. už akcijas bei tokio

Falun Gong pasekėjai. Tarp 
piketuotojų vaikščiojo populia
rios LNK humoristinės televi
zijos laidos „ZBTV live” ve
dėjas Algis Ramanauskas, nu
sigrimavęs Zbignevo perso
nažu, nešinas raudona Kinijos 
Liaudies Respublikos vėlia
vėle. Jo kandžios ir šmaikščios 
replikos privertė juoktis tiek 
piketuotojus, tiek policinin
kus. Jo vaidyba buvo filmuoja
ma televizijos, policijos ir sau
gumo operatorių.

Pasigirdus pranešimams 
apie artėjančią prezidento au
tomobilių koloną, Kinijos am
basados darbuotojai pamėgino 
išnuomotais autobusais už
stoti piketuotojus nuo gatvės, 
tačiau policininkai įsakė vai
ruotojams pasitraukti.

„Nėr čia ko važiuoti. Kas ne
nori, tegul į piketuotojus ne
žiūri”, — savo kolegoms sakė 
vienas aukštas policijos pa
reigūnas. Nukelta į 4 psl.

ma bin Laden, ir parama 
dviem teroristinėms grupuo
tėms, tarp jų — „ai Qaeda”, 
tuo tarpu pats kaltinamasis 
tai neigia.

SAUDI ARABIJA

Dubai, Jungtiniai Arabų 
Emyratai. Saudi Arabija ant
radienį patvirtino sulaikiusi 
septynis Osama bin Laden va
dovaujamo tinklo „ai Qaeda” 
narius, kurie, kaip įtariama, 
planavo surengti teroristinius 
išpuolius šioje karalystėje. Įta
riamieji buvo suimti prieš ke
lis mėnesius. Sulaikytieji, iš 
kurių 6 Saudi Arabijos pilie
čiai ir vienas sudanietis, pla
navo surengti teroro išpuolius, 
panaudojant sprogmenis ir ra
ketas „žemė-oras” prieš gyvy
biškai svarbius objektus. Su
imtas sudanietis anksčiau da
lyvavo rengiant nesėkmingą 
išpuolį prieš Saudi Arabijos 
karinių oro pajėgų bazę, kuria 
dabar naudojasi JAV pąjėgos.

EUROPA
Roma. Vatikanas antradie

nį patvirtino, kad popiežius 
Jonas Paulius II vyks planuo
tos 10 dienų kelionės į Cana
da, Quatemala ir Mexico, ta
čiau jo vizitų programa bus ri-

pat dydžio valstybės garan
tuotą paskolą.

Baigus sandorį, „Jukos” ir 
„Williams” valdys po 26.85 
proc., vyriausybė — 40.66 
proc. „Mažeikių naftos” akcijų. 
„Jukos” 10 metų garantuos 
naftos tiekimą Mažeikių naf
tos perdirbimo gamyklai — po 
4.8 mln. tonų kasmet.

Rusijos politikai 
užmiršta, kad žemė 

apvali
Opozicinės Tėvynės sąjun

gos (Lietuvos konservatorių) 
vadovas Vytautas Landsbergis 
atmeta Rusijos atstovų reika
lavimus išlaikyti bevizį reži
mą Karaliaučiaus srities gy
ventojams po Lietuvos įstoji
mo į Europos Sąjungą (ES).

„Kai kas dar neįsisąmoni
no, kad Lietuva yra tokia pat 
valstybė kaip Norvegija, Ka
nada ar Indija”, pirmadienį 
Seime spaudos konferencijoje 
teigė konservatorius, ginda
mas Lietuvos sprendimą įvesti 
vizas Karaliaučiaus srities gy
ventojams.

Tuo tarpu Rusijos valdžios 
atstovai reikalauja, jog ir po 
Lietuvos įstojimo į ES kalinin
gradiečiams būtų išlaikytas 
dabar galiojantis bevizis reži
mas keliaut per Lietuvą, nu
statant tranzito „koridorius” 
geležinkelio ir automobilių 
transportui.

Nukelta į 4 psl.

bojama dėl silpnos popiežiaus 
sveikatos.

Luxembourg. Europos Są
jungai (ES) pirmadienį pavyko 
pasiekti nedidelę pažangą 
stringančioje bendros gynybos 
politikoje, po 8 mėnesių dery
bų sutarus dėl to, kaip finan
suoti busimąsias taikos palai
kymo operacijas. ES užsienio 
reikalų ministrų pasiektas su
sitarimas pašalino vieną pag
rindinių kliūčių, kad 15 vals
tybių greitojo reagavimo pajė
gos jau nuo kitų metų galėtų 
atlikti visas užduotis. Tačiau, 
remiantis kompromisu, dauge
lis opių finansavimo klausimų 
paliekami spręsti kiekvienos 
operacijos atveju.

Europos Sąjungos (ES) už
sienio reikalų ministrai pir
madienį susitarė pradėti dery
bas dėl glaudesnių prekybinių 
ir ekonominių ryšių su Iranu, 
kurį JAV vos prieš kelis mė
nesius priskyrė pasaulio „blo
gio ašiai”. Europos Komisija 
(EK) buvo įgaliota pradėti de
rybas su Iranu iš karto, kai 
ES liepą patvirtins įgaliojimą, 
pagal kurį prekyba bei bend
radarbiavimas su Iranu sieja
mi su politiniu dialogu bei Te
herano parama kovai su tero
rizmu, sakė diplomatai. Izra
elis pareiškė būgštavimus dėl

Rusijos Dūmos deputatai 
suabejojo Lietuvos teise į Vilnių

Maskva-Vilnius, birželio 
18 d. (AFP-BNS) - Keli Rusi
jos Valstybės Durnos deputa
tai ketina įregistruoti įsta
tymo projektą dėl Lietuvos 
teisės į Vilnių, tikėdamiesi 
šiuo žingsniu sukomplikuoti 
Lietuvos ir Lenkijos — dviejų 
kaimyninių valstybių, numa
tančių įvesti vizų režimą Rusi
jos Karaliaučiaus srities ank- 
lavui — santykius, pirmadienį 
pranešė Rusijos televizija. 
Projektą pasiūlė savo priešiš
kumu Baltijos valstybių ne
priklausomybei pagarsėjęs 
Valstybės Dūmos frakcijai ne
priklausantis Viktoras Alks
nis bei Komunistų frakcijos 
narys Anatolij Čechojev.

Keli Komunistų partijos ir 
Kremlių palaikantys įstatymų 
leidėjai nori pateikti įstatymo 
projektą, kuriame būtų gin
čijamas Lenkijos valdyto Vil
niaus krašto perdavimas Lie
tuvai remiantis Sovietų Są
jungos ir Vokietijos 1939 metų 
nepuolimo paktu. Deputatų

Į Vilnių atvyko 
Nyderlandų sosto įpėdinis

Vilniaus oro uoste antradie
nio popietę iš Rygos nusileido 
lėktuvas, atskraidinęs Nyder
landų sosto įpėdinį princą Wil- 
lem Alexander su žmona Ma- 
xima. Karališkosios šeimos 
narius pasitiko kultūros mi

Nyderlandų princas Willem Alexander su žmona Maxima

siūlomo suartėjimo su Iranu. 
Tuo tarpu Vašingtonas, pasak 
Europos diplomatų, reagavo 
palyginti ramiai.

Ryga. Susitikimo su Latvi
jos ministru pirmininku And
riu Beržiniu metu septyni 
JAV pasiuntiniai Šiaurės ir 
Baltijos valstybėse pažymėjo, 
kad Latvijos ir NATO dialogas 
vyksta sėkmingai, ir paragino 
po lapkričio mėnesį įvyksian
čio NATO viršūnių susitikimo 
Prahoje toliau skirti dėmesį 
darbui, susijusiam su stojimu 
į Vakarų sąjungą. Po susitiki
mo A. Berzinis pareiškė, kad 
jaučia pasitenkinimą ir 
džiaugsmą dėl paramos, paro
dytos Europos Sąjungos ir 
NATO narystės siekiančiai 
Latvijai.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Izraelio premje

ras Ariel Sharon, lankydama
sis Jeruzalės rajone, kur ant
radienį per sprogimą sausa
kimšame autobuse žuvo 17 ir 
buvo sužeista daugiau kaip 30 
žmonių, pasmerkė šį išpuolį ir 
pažadėjo kovoti su „palesti
niečių teroru”. Sprogmer.is 
moksleivių ir tarnautojų pil
name autobuse susprogdino 
juos atsinešęs palestinietis.

nuomone, šis įstatymas už
ginčytų vadinamojo Ribben 
tropo-Molotovo pakto, kuriuo 
nacistinė Vokietija su stalinis
tinė Sovietų Sąjunga slapta 
susiderėjo perleisti Lietuvai 
Vilnių ir taip sudarė sąlygas 
Stalino režimui aneksuoti Lie
tuvą, teisėtumą.

Televizijai NTV deputatai 
teigė, kad šis įstatymo projek
tas turėtų priversti Lenkiją ir 
Lietuvą, kurios, prieš prisi
jungdamos prie Europos Są
jungos (ES), rengiasi įvesti 
Karaliaučiaus srities gyvento
jams vizų režimą, atsižvelgti į 
Rusijos susirūpinimą dėl šios 
teritorijos.

Maskva nuogąstauja, kad 
Lietuvai ir Lenkijai tapus ES 
narėmis, Karaliaučiaus srities 
gyventojai dėl vizų režimo bus 
atkirsti nuo likusios Rusijos 
dalies. Diplomatinis ginčas dėl 
Karaliaučiaus yra didžiausia 
kliūtis, trukdanti Rusijai 
plėtoti dvišalius santykius su 
ES, kuri mano, kad Rusijai 

Nukelta į 4 psl

nistrė Roma Dovydėnienė, Ny
derlandų ambasadorius Pim 
Dumorė.

„Tai yra pirmasis karališko
sios Nyderlandų šeimos ats
tovų vizitas Lietuvoje, turė
siantis įtakos olandų požiūriui 

Nukelta į 4 psl.

Premjeras atmetė galimybę po 
šio išpuolio kurti Palestinos 
valstybę. „Apie kokią Palesti
nos valstybę galima kalbėti9”, 
klausė jis.

Izraelio premjeras Ariel Sharon prie 
susprogdinto autobuso.

Jeruzalė. Palestinos savi
valda pasmerkė savižudžio iš
puolį Jeruzalėje bei paneigė 
Izraelio kaltinimus, jog dėl iš
puolio kalta palestiniečių va
dovybė. „Mes negalime būti 
kaltinami dėl šio išpuolio. Mes 
atmetame bet kokius Izraelio 
mėginimus priskirti kaltę 
mums”, CNN televizijai sakė 
palestiniečių kabineto minist
ras Saeb Erekat.

i
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

VYDŪNO FONDO VAIRAS 
NAUJOSE RANKOSE

Šių metų birželio mėn. 9 
dienų Vydūno fondo tarybos 
direktorių metiniame susirin
kime buvo patvirtinti kai ku
rie pasikeitimai VF taryboje ir 
valdyboje. Daugiau kaip 36 
metus sėkmingai ir su dideliu 
pasišventimu vykdęs VF val
dybos pirmininko pareigas, at
sistatydino Iii. Vytautas Mi
kūnas. Jo vieton buvo išrink
tas ir patvirtintas fil. Šarūnas 
Rimas.

Posėdį pradėjo ir kvorumą 
patikrino VF tarybos pirmi
ninkas fil. Leonas Maskaliū
nas. Jis pasidžiaugė gerai pa- 
vvkusios VF 50 metų Jubilie
jinės šventės atgarsiais ir per
skaitė gautą iš fil. Vytauto Mi
kūno atsistatydinimo laišką.

Toliau vyko valdybos pirmi
ninko Vytauto Mikūno atas
kaitinis pranešimas, valdybos 
iždininko (Liūdo Ramanaus
ko), revizijos komisijos (Vyte
nio Kirvelaičio) bei kitų komi
sijų pranešimai.

Kadangi penki tarybos na
riai: Leopoldas von Braun, Da
nutė Eidukienė, Leonas Mas
kaliūnas, Liudas Ramanaus
kas ir Jūratė Variakojienė 
baigė trijų metų kadenciją ir 
Vytautas Mikūnas, valdybos 
pirmininkas, atsistatydinio, bu
vo pravesti rinkimai užpildyti 
jų vietas.

Naują Vydūno fondo vadovy
bę sudaro:

Tarybos prezidiumas: Leo

MEILĖ STOVYKLOJE
Stovyklos ateina, praeina, 

vėl ateina ir vėl praeina, ta
čiau kiekvieną kartą palieka 
daugybę draugų, įspūdžių, pri
siminimų ir... sudaužytų šir
džių. Kažin, ar atsirastų bent 
vienas skautas, kuris išdrįstų 
pasakyti, jog nėra „stovyk
linės” meilės. Manau, kad ne. 
Dažnas tikriausiai ir pats tai 
jautė... Matai Tą žmogų, stebi 
jį, lauki pasirodant, netikėtai 
susiduri vakare, žiūri jam į 
akis pro laužo liepsnas, ne
drąsiai paimi ranką i savo del
ną, pajunti mažutį spustelė
jimą, šypsaisi sau mintyse, 
mėgaujiesi tuo,.. Stovykla pa
sibaigia, pažadi, kad rašysi 
ir... nerašai. Kitoje stovykloje 
vėl ieškai akimis...

Sunku pasakyti, kas atsitin
ka, kad broliai nebenori sesių 
vadinti sesėmis, ar sesės ne
bežiūri į brolius, kaip į bro
lius. Gal gamta kalta, gal 
auklėjimas, gal grynas oras... 
Kad ir kaip ten būtų, skautu
kus tai užvaldo. Kaip, beje, ir 
kitus žmones.

Kartais netgi galima pas
tebėti tam tikrų tendencijų, 
tarkim, tarp vienos kurios 
nors draugovės sesių ir kitos 
draugovės brolių, kai kurie 
miestai simpatizuoja kitiems, 
ir taip toliau, ir... iki galo. 
Prasideda ėjimas į svečius, 
sėdėjimas prie laužo, serena
dos už palapinių, dalijimasis 
savo gyvenimo istorijomis...

„... Iš tiesų tai buvo ne sto
vyklinė, o sueigos meilė (nes 
prasidėjo sueigoje), kai miesto 
P sesės suviliojo miesto M bro
lius. Buvo krašto X rudens 
sueiga mieste P. Kiekvieno 
svečių miesto grupei vadovavo 
vietiniai skautai, ir skautams 
iš M kliuvo labai jau graži 
sesė. Iš pradžių jie pamanė, 
kad ši — daug vyresnė, netgi 
pradėjo kreiptis į ją „Jūs”, ir

nas Maskaliūnas — pirminin
kas, Algirdas Stepaitis — 
pirm. pavaduotojas, Irena Kai
rytė sekretorė.

Taryba: Leonas Maskaliū
nas — pirmininkas, Leopoldas 
von Braun, Vida Brazaitytė, 
Vacys Garbonkus, Vytenis 
Kirvelaitis, Sigitas Miknaitis, 
Vytautas Mikūnas, Liudas 
Ramanauskas, Rita Rašymie- 
nė, Antanas Rauchas, Šarū
nas Rimas, Ritonė Rudaitienė, 
Renata Staniškienė, Algirdas 
Stepaitis, Jonas Variakojis, 
Jūratė Variakojienė ir Eugeni
jus Vilkas.

Valdyba: Šarūnas Rimas — 
pirmininkas, Vytautas Mikū
nas — vicepirmininkas, Jū
ratė Variakojienė — pirm. pa
vaduotoja, Milda Lauraitienė 
— sekretorė, Liudas Rama
nauskas — iždininkas, Leopol
das von Braun — reikalų ve
dėjas.

Teisės patarėjas — Vytenis 
Lietuvninkas; Įgaliotinė vals
tijai — Irena Kairytė; Įgalio
tinis Lietuvoje — Edmundas 
Kulikauskas.

Vydūno fondo taryba ir val
dyba nuoširdžiai dėkoja fil. 
Vytautui Mikūnui už jo dide
lius nuopelnus ir sėkmingą il
gametį darbą Vydūno fondo 
valdybos pirmininko pareigose 
ir to paties linki naujam VF 
valdybos pirmininkui fil. Ša
rūnui Rimui.

Ritonė Rudaitienė

niekaip nesuprato, kodėl sesė 
iš miesto P visą laiką juokėsi. 
Tik vėliau išaiškėjo, jog ji vi
sai ne „Jūs”, ji netgi jaunesnė.. 
Taip viskas prasidėjo ir pasi
baigė. Veiksmas tęsėsi po 
dviejų savaičių jau mieste V, 
kur vadų kursuose sesuo iš 
miesto P sutiko brolį iš miesto 
M. Mieste V buvo labai gerai. 
Brolis ir sesuo atsidūrė vie
name kambaryje. Jie prasė
dėjo visą naktį ant dviaukščių 
gultų, net negalvodami apie 
miegą, jie šnekėjo, rašė vienas 
kitam, šypsojosi. Kitą rytą 
brolis sesės delne paliko įra
šą... Atėjo vasara, skautai su
važiavo į vieną krašto X sto
vyklą, į kitą, į tautinę... Brolis 
vėl sutiko sesę... tik jis jau ne- 
bevadino jos sese... Buvo gra
žu, su pakilimais, nusileidi
mais, begale laiškų, beveik 
kaip tikra meilė... Brolis dar ir 
dabar labai pasiilgsta sesės...”.

Faktas yra vienas — „sto
vyklinė” meilė tikrai nepasi
duoda nei vadovų disciplinai, 
nei stovyklos tvarkai. Ji su
griauna viską. Įsisuka į dviejų 
žmonių mintis, sujaukia vis
ką. Žiūrėk, ir pareina tavo pa
lapinės kolega paryčiais, pasi
rodo, su sese šnekėjo. Ir ką tu 
jam. Žiūri, pavydi. Tada jau 
abu įsimylėjėliai stengiasi pa
pulti į tas pačias užsiėmimų 
grupes, netikėtai atsirasti prie 
šaltinėlio tuo pačiu metu, 
išeiti į naktinį žygį kartu...

„... Brolis pirmą kartą pa
matė sesę naktinio žygio me
tu. Žodis „pamatė”, gal ir ne 
visai tinka, buvo tamsu. Ke
lios sesės buvo paskirtos į vie
ną grupę su keliais broliais. 
Vadovai dar griežta: prigrasi
no vieniems kitus saugoti, o 
broliai kaip tikri broliai taip ir 
darė... saugojo po vieną sesę. 
Broliui gal ir pasirodė, jog se
sė šiek tiek „zanūda”, bet tas

Po šešių valandų buriavimo jūrų skautai ir kiti buriavimo kursų dalyviai bendromis jėgomis iškelia burlaivį jo 
paruošimui kitos dienos naudojimui.

JURŲ SKAUTŲ BURIAVIMO 
KURSAI COLUMBIA YACHT 

CLUB 2001 M.
Ką daryti stovyklai pasibai

gus? Praėjusiais metais jūrų 
skautai ir skautės tęsė buria
vimą Columbia Yacht Club, 
Čikagoje. Šaunus būrys (10 iš 
viso) jūrų skautų: Daina ir 
Andrėja Kielaitės, Siga ir 
Aliukas Lapinskai, Monika ir 
Ramūnas Stančiauskai, Vikto
ras Brakauskas, Jonas Savic
kas, Nina Klepczarek ir Audrė 
Kapačinskaitė, dalyvavo bu
riavimo kursuose 2001 m. rug
pjūčio mėnesį. Dvi savaites jie 
kėlėsi anksti iš ryto, kad spėtų 
atvykti į uostą 9:30 v.r. O tas 
uostas — Čikagos miesto cen
tre. Columbia Yacht Club yra 
įdomioje vietoje, dideliame 
„Abegweit” laive, pririštame 
prie liepto Michigano ežere.

Kas rytą broliai ir sesės ve
žėsi savo reikmenis į kursus:

įtarimas mažėjo sulig kiekvie
na minute. Po žygio brolis pa
lydėjo sesę iki palapinės... ar 
tyčia, ar netyčia sesė atsirėmė 
broliui į ranką. Brolis, žinoma, 
kaip tikras vyras nemiegojo ir 
tą, ir dar vieną naktį... Liku
sios dienos bėgo kaip vėjas, 
brolis vis taikėsi sukti pro se
sės palapinę, netgi įsigudrino 
žaisti futbolą su sesės pasto- 
vyklės vaikinais. Gal pamatys 
ją, gal nusišypsos... Sesė taip 
pat kaip jaunas mėnulis vis 
pasirodydavo prie brolio pas- 
tovyklės... Stovykla baigėsi... 
Jie abu dar parašė kelis laiš
kus... Ir viskas”.

Taip pasibaigė dar viena 
„stovyklinė” meilė. Taip tik
riausiai dar daug jų ir pasi
baigs, tik ir likę „stovyklinė
mis”...

Tikriausiai kitaip ir negali 
būti... Į stovyklą suvažiuoja 
jauni žmonės, sutinka kitus 
jaunus žmones, išsiskiria su 
jais, sutinka dar kitus jaunus 
žmones... Jie tuo džiaugiasi. 
Užtai jie ir įsimyli... Jie svajo
ja, žinot, kaip sakoma: „Mąs
tau — vadinasi esu, svajoju — 
gal aš laimingas?”

Žiemą apie vasaros stovyk
las visi tik prisimena, rašo 
apie jas. Visi atsimena, kiek 
žmonių dalyvavo, kokios buvo 
rungtys, kas laimėjo, kieno ko
šė skaniausia... Bet prisimin
kit, kokios buvo kito žmogaus 
akys, kaip jis juokėsi, kaip 
nerūpestingai taisėsi plau
kus... Prisiminkit, kaip jūs jį 
stebėjot, šypsojotės sau, kaip 
kažką kuždėjot jam į ausį... 
Kaip jūsų žmogus palietė 
jums ranką prieš išvažiuoda
mas... Prisimenat? Tai gal jūs 
įsimylėjot? Gerai pagalvokit...

Vienas brolis
Lietuvos Skautijos 

naujienos Nr. 8.

gelbėjimo liemenę, rankšluos
tį, saulės akinius, pietukus ir 
gerą skautišką nuotaiką. Kur
suose, kartu su mūsiškiais, 
dalyvavo ir kiti vaikai (tarp 8- 
18 m. amžiaus). Visi buvo su
skirstyti į valtis pagal amžių 
ir buriavimo patirtį. Kas die
ną, iš pat ryto, visiems susi
rinkusiems jauni instrukto
riai aiškino buriavimo teoriją, 
vandens ir laivo saugumą, lai
vo dalis, mokė jūreiviškų maz
gų ir t.t. Po to, valtimis išei
davo į uostą ir bendromis jė
gomis įleisdavo savo laivukus 
į vandenį. Laivai, naudojami 
kursuose, buvo maži („Opto- 
mists”, „Sunfish”, „420’s” ir 
„Lasers”), dviem asmenims, 
kad vaikai geriau pajustų vėjo 
jėgą ir išmoktų, kaip ją valdy
ti.

Pirmomis dienomis visi mo
kėsi, ką daryti laivui apvirtus 
(capsizing). Tai labai svarbi 
pamoka. Iš pradžių kursantai 
nedrąsiai apsiversdavo su sa
vo laivais. Po keleto bandy
mų pasidarė drąsesni ir at
statydavo valtis be didelių 
pastangų.

Paskui skautukai išmoko, 
ką daryti iškritus iš valties 
(man' overboard) ir kaip gel
bėti iškritusį. Tie, kurie turėjo 
būti „gelbstimi”, su malonumu 
šokdavo į vandenį atsigaivinti.

Taip pat visi išmoko eismo 
taisykles (right-of-way), pvz.: 
kuris laivas turi teisę aplenkti 
kitą laivą ir iš kurios pusės.

Baigus buriavimą, valtys tu
rėjo savo laivukus sutvarkyti. 
Kursantai turėjo iškelti laivus 
iš ežero ir juos nunešti į atitin
kamas vietas. Laivus apvers
davo išdžiūti ir lynus tvarkin
gai paruošdavo kitai dienai. 
Jeigu likdavo kiek laisvo lai
ko, valtys susitikdavo pa
krantėje pažaisti komandos 
lavinimo (team building) žai
dimų arba paplaukiodavo gai
vinančiame ežero vandenyje 
su gelbėjimo liemenėmis. 3:30 
vai. p.p. pavargę, bet paten
kinti jūreiviai sulipdavo į au
tomobilius kelionei namo.

Po paskutinės kursų dienos, 
kursų dalyviai turėjo progą 
paplaukioti dideliais jūrų 
skautų burlaiviais. Jūrų bu- 
džiai — Dhugal, Mike ir ūži
mas suruošė jaunesniems iš
vyką Michigan ežeru. Jauni
mas patyrė didesnius laivus ir 
didesnes bangas (tą dieną 
bangos buvo arti 6 pėdų aukš
čio ir stiprus iš šiaurės va
karų vėjas). Skautukai prisi
minė išmoktas kursų žinias ir 
jas su pasitikėjimu naudojo.

Būtų gerai skautukams da
lyvauti buriavimo kursuose 
kiekvienais metais, bet, deja, 
jie brangūs. Kursantai ir jų 
tėveliai nuoširdžiai dėkingi vi
siems prisidėjusiems piie dar

bo ir kursų išlaidų. Ypatingai 
norėtume padėkoti Lietuvių 
fondui, Čikagos „Nerijos” ir 
„Lituanicos” skautų tuntams
ir Čikagos jūrų skautininkų 
„Grandžiai” už kursų finansi
nę paramą. Be jūsų šie skau
tukai nebūtų išmokę, nei paty
rę visą tai, apie ką jūs čia 
skaitėte.

Šiais metais Jūrų skauti
ninkų „Grandis” ruošia trum
pus buriavimo kursus Rako 
stovyklavietėje. Norime su
teikti progą kitiems skautams 
lavintis ir atrasti didelį 
džiaugsmą buriavime. Kursai 
vyksta š.m. liepos 16-19 d. 
Kviečiami visi jūrų skautai 
tarp 13-16 m. Buriavimo sto
vyklos viršininkė yra Vilija 
Kielienė (630) 257-0747 ir jos 
padėjėja Laura Lapinskienė 
(630) 971-8629. Linkime vi
siems gero vėjo! Sesė Laura

SPAUDA LIETUVAI
Filisterių Skautų sąjungos 

Čikagos skyriaus pastangomis 
per Romo Pukščio „Transpak” 
persiuntimo agentūrą 5 asme
nys ar organizacijos Lietuvon 
išsiuntė 740 svarų knygų. Tai 
grožinė literatūra, skautiški 
vadovėliai, išeivijos renginių 
lankstinukai, plakatai, rekla
mos ir žurnalai. Spauda lietu
vių ir anglų kalbomis. Netru
kus tos siuntos pasieks Ku
piškio centrinę biblioteką, 
Kretingos viešąją biblioteką, 
Kauno ir Vilniaus Skautijos 
centrus, Klaipėdos P. Mašioto 
vidurinę mokyklą ir išeivijos 
studijų institutą.

Dar 8 asmenys ar organiza
cijos kreipėsi klausdami, kada 
pasibaigs šis knygų siuntimo 
vajus. Laikas neribotas, bent 
dar dvylika mėnesių, ar iki kol 
pavargsime. Bet kokiais klau
simais prašoma kreiptis į Kęs
tutį Ječių, tel. 630-832-2809, 
ar elektroniniu paštu:

k.jecius@att,net
Filisterių Skautų s-gos

Čikagos skyrius

Dalis jaunųjų jūrų skautų, 2001 metais dalyvavusių Columbia jachtų klubo buriavimo kursuose Iš k : Aliukas 

Lapinskas, Nina Klepczarek, .Jonas Savickas, Viktoras Brakauskas, Daina Kielaitė, instruktore Pilar Tudor ir 

Andrėja Kielaitė
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

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

Tel. 708-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.oentefforsurgeryandbreaslheallh.com

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connectlon 
Chropradic & Rehab

Onic

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai.
1000 S. State Street,

Šute 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

SKAUTŲ STOVYKLOS 
JAV IR KANADOJE

Birželio 15-22 d. — Det
roito „Baltijos” ir „Gabijos” 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Dainavos stovyklavie
tėje, Manchester, Michigan.

Liepos 19-28 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI.

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

Dr. PETRAS V. KtStČLIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609' ’

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKISDANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Rugpjūčio 7-18 d. — Ra
miojo Vandenyno rajono skau
tų stovykla „Rambyno” sto
vyklavietėje, Big Bear, CA.

Rugpjūčio 4-17 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių „Šiaurės žvaigždynas” sto
vykla „Romuvos” stovyklavie
tėje, Kanadoje.

Rugpjūčio 11-17 d. — LSS 
Atlanto rajono skautų ir skau
čių „Žvėryno” stovykla vyks 
Camp Resolute, Bolton Mas
sachusetts.
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EUROPOS MOKYKLA
»

Į klausimus atsako dr. EGIDIJUS VAREIKIS, Lietuvos 
Seimo narys, Eūropos Komiteto vicepirmininkas ir 

, Lietuvos-Europos Sąjungos jungtinio parlamentinio 
komiteto (JPK) pirmininkas

- Prieš keletą savaičių 
Vilniuje vyko jau dešimta
sis Lietuvos-Europos Są
jungos jungtinio parlamen
tinio komiteto, kurio lietu
viškosios dalies pirminin
kas esate, posėdis. Koks 
tai komitetas ir kaip jis su
daromas?
- Jungtinis parlamentinis 

komitetas (JPK) yra parla
mentinių ryšių su Europos 
Parlamentu grupė, kurios dalį 
sudaro Lietuvos Seimo, dalį - 
Europos Parlamento nariai. 
Tokias bendravimo su Euro
pos Parlamentu grupes turi 
visos Europos Sąjungos kandi
datės. Komitetas paprastai su
sitinka du kartus per metus - 
kartą Briuselyje, kartą - 
šalies kandidatės teritorijoje. 
Lietuviškasis JPK sudarytas 
1997 metais ir jam dažniau
siai vadovaudavo Lietuvos 
Seimo Europos reikalų komi
teto pirmininkai. Po 2000 
metų Seimo rinkimų lietu
viškasis JPK buvo reorgani
zuotas ir man teko išties dide
lė garbė būti jo ko-pirmininku,
t.y., vadovauti jo lietuviškajai 
daliai. Dabar, kai mūsų dery
bos su ES eina į pabaigą, ko
mitetas galbūt reorganizuosis 
į kokią nors Lietuvos parla
mentarų ilgalaikę stažuotę 
Briuselyje ir Strasbūre. Tuo
met tai bus mūsų pasiruošimo 
darbui Europos Parlamente 
mokykla.
- Kas šiuo metu įeina į 

komitetą?
- Iš Lietuvos pusės komite

tas sudaromas proporcinio at
stovavimo principu, turime 
visų Lietuvos Seimo frakcijų 
atstovų, todėl komitetas yra 
savotiška Seimo miniatiūra 
Europai. Europos Parlamente 
taip pat suformuota parla
mentarų grupė iš įvairių poli
tinių krypčių atstovų. Reikia 
pasakyti, kad tai daugiausia 
žmonės, besidomintys Lietu
va, tad specifiški Lietuvos 
draugai. Iš viso komitete tu
rime dvylika narių ir dar tiek 
pat vadinamųjų jų pavaduo
tojų.
- Kokius reikalus tenka 

spręsti Lietuvos delegaci
jai ir visam JPK?
- Darbas Jungtiniame par

lamentiniame komitete išties 
įdomus užsiėmimas. Viena 
vertus, jis yra parlamentinis 
mūsų derybų su Europos 
Sąjuhga lygmuo. Žinia, mes, 
parlamentarai, stebime de
rybų eigą ir ją vertiname, tą 
patį daro ir Europos Sąjungos
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Per visą susigrūdimą 

net nepastebėjau, kaip jis din
go, tarytum į žemę įsmuko.

Kauną aprodė ir su jo įžy
mesnėmis vietomis, supažin
dino vietinė vadovė, irgi kal
ia, matyt, savo darbą gerai ži
nanti. Pirmiausia mus nuve
žė prie Kauno pilies, papasa
kodama smulkiau jos istorįją, 
kurios daugumas mūsų dar iš 
mokyklos laikų nebuvo pa
miršęs. Pabuvus kiek prie jos, 
pravežė pro buvusią vokiečių 
okupacįjos laikais žydų gyven
vietę — getą, papasakodama 
su tuo surištą istorįją apie to 
laiko nacių darbus. Iš ten 
mus vežė į devintą fortą. Pir
mą kartą pamatyti tokią vie
tą tikrai buvo įdomu ir pasi
klausyti istorįjos, dėl ko Rusi
jos caras Kauną apsaugoti net 
devynis fortus aplinkui pa
statė, iš kurių tik devintas for
tas išliko gerame stovyje, ir 
net nepriklausomos Lietuvos

parlamentarai. Antra, Parla
mentas - tai ne vyriausybė, 
parlamentarų ąuomonių 
spektras žymiai platesnis, 
negu vyriausybės, parlamen
tas platesne prasme yra 
žymiai įvairesnių nuomonių 
rinkinys. O tai įdomu. Trečia, 
formalios derybos vyksta dėl 
labai specifinių dalykų, vadi
namų prancūziškai acuis com- 
munautaire. O parlamentarai, 
atvirai kalbant, gali kalbėti ką 
nori. Atsitinka taip, kad iš 
abiejų pusių išgirstame neor- 
dinarių nuomonių ir pasiū
lymų.
- Kokios Europos proble

mos laukia sprendimo?
- Mums, Lietuvai, svarbu 

integruotis į Europos Sąjungą 
kiek įmanoma greičiau. Tad 
svarbu išspręsti likusius de
rybų klausimus. Iki šių metų 
birželio pradžios Lietuvos de
rybininkai buvo preliminariai 
sutarę dėl 26 derybinių skyrių 
iš 31. Tai rodo, kad derybos 
eina į pabaigą, tačiau šiose de
rybose galioja principas, jog 
„nesutarta nieko, kol nesutar
ta visko”, tad šiaip ar taip 
esame vis dar derybų stadijoje 
ir nesuderėti liko būtent sun
kiausi derybiniai skyriai, to
kie kaip žemės ūkio, regio
ninės politikos, finansinių 
nuostatų, na, ir mums labai 
specifiškas - energetikos sky
rius. Pastarąjame vis ta skau
di Ignalinos branduolinės jė
gainės problema, nors, griež
čiau kalbant, branduolinė 
energetika nėra Europos 
Sąjungos teisės dalis. Šiuo 
metu yra taip, kad Ignalina 
tapo jau ne energetikos politi
kos, bet emocine problema. 
Parlamentarams čia tenka 
svarbus vaidmuo, nes būtent 
parlamentui galiausiai reikia 
spręsti tuos neordinarius, ne
tipiškus klausimus.
- Ar derybos, manote, 

baigsis šiemet, kaip numa
tyta?
- Norėčiau, kad taip būtų, 

atrodo, kad ir kitos beside
rančios šalys to nori. Tad, gali
ma viltis, jog planui bus lemta 
išsipildyti. Iš savų parlamenti
nių ryšių su kolegomis Lenki
joje, Vengrijoje ir kitose šalyse 
žinau, kad visi to nori. Tačiau 
iki planuojamos derybų pabai
gos dar pusė metų ir daug in
tensyvaus darbo: prieš mus il
gas sąrašas Lietuvos Seimo 
dar nepriimtų įstatymų, susi
jusių su Europos integracįjos 
reikalais. Niekaip nesinorėtų, 
kad nepriimti įstatymai - o tai

laikais tebebuvo sunkiųjų 
darbų kalėjimui naudojamas. 
Daugiausia pasakojo apiė na
cių darytus žiaurumus per 
Antrojo pasaulinio karo oku
pacįjos laikotarpį. Dabar ta 
vieta tapusi muziejus visam 
tam prisiminti.

Mane daugiau domino forto 
įrengimai, iš ko galėjai spręs
ti, kad jau tais senais laikais 
carų dinastįjos santykiai su 
Vokietija nebuvo tokie drau
giški. Atrodė, caras nujautė, 
kad anksčiau ar vėliau karas 
su Vokietija bus, tad ir ruošė
si.

Grįžtant atgal į viešbutį pie
tauti, dar užsukome į „Velnių 
muziejų”. Ir kokių velnių mes 
ten nematėme! Net ir velnią, 
nešantį „Puntuką”, kuriuo 
norėjęs sudaužyti Anykščių 
bažnyčią.

Nesijaučiau per daug gerai 
visą priešpietį, nors bandžiau 
nepasiduoti. O tas balsas ne-
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2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos misija prie NATO surengė Lietuvos-NATO dieną Briuselyje, į 
kurią suvažiavo apie 100 Lietuvių Bendruomenės atstovų iš Belgijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos ir 
Vokietijos. Nuotraukoje — dalis susirinkusiųjų prie NATO būstinės ženklo. V. Matkėno nuotrauka.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS DARBAI IR 
RŪPESČIAI (II)

Iki pereitą rudenį įvykusios 
JAV LB tarybos sesijos JAV 
LB sudėtyje veikė penkios 
apylinkės, neprijungtos prie 
nei vienos iki tada veikusių 
devynių apygardų. Dr. Ro
mualdo Kriaučiūno, LB KV-os 
vicepirm. organizaciniams rei
kalams, pastangomis praves
tomis apylinkių apklausomis 
ir diskusijomis buvo išstudi
juotas apygardų perorganiza
vimo klausimas. Išdavoje, LB 
XVI taryba savo antroje sesi
joje pereitų metų spalio mė
nesį nubalsavo Alaskos LB 
apylinkę priskirti prie LB Va
karų apygardos, o kitas ketu
rias „nepriklausomas” apylin
kes: Colorado (Denver), Kan
sas (Kancas City), Nebraska 
(Omaha) ir Texas (Houston) 
bei Iowa (Sioux City) įgalioti
nę, suburti į naują apygardą, 
kuri laikinai buvo pavadinta 
„Plačiųjų lygumų” apygarda. 
Š.m. balandžio pradžioje šių 
keturių apylinkių atstovai, su
sirinkę pirmam organizaci
niam suvažiavimui, išsirinko 
valdybą ir pasirinko tinka
mesnį naujos apygardos vardą 
— Amerikos kryžkelė (Ameri- 
ca’s Crossroads). Valdybą su
daro apygardos pirm. Liuda 
Česnaitė Flores (Houston), 
vicepirm. Kate Portefield 
(Kansas City), sekr. Cecelia 
Lankutis (Denver) ir ižd. Ar
tūras Bereiša (Omaha). Infor
macijai pakviesta Rūta Talžū
nienė (Omaha).

Nauja apygarda yra pirmoji, 
kurios veikloje lygiomis teisė-
yra parlamento darbas - tap
tų mūsų įsiliejimo į Europos 
Sąjungą stabdžiu.

Dėkojame už pokalbį.
Pokalbį elektroniniu paštu vedė 

Audronė V. Škiudaitė
rodė pagerėjimo ženklų. Pa
valgęs pietus, pasijutau dar 
blogiau, atrodė, lyg ir šaltis 
pradėjo krėsti, gal ir tempera
tūra atsirado, kad į popietinę 
ekskursiją važiuoti nebesįjau- 
čiau pąjėgus. Matyt, ir nekaip 
atrodžiau, kad ne vienas ben
drakeleivių pastebėjo, girdi: 
„Nekaip atrodai... gal sergi?” 
Ir Nįjolė, tai pastebėjus, pa
tarė pasilikti viešbutyje pail
sėti. Taip ir padariau, viešbu
tyje mums buvo skirtas kam
barys, kur buvo lova, tad ilgai 
nelaukęs, nuėjau ir atsigu
liau.

Greit užmigau. Nežinau, 
kiek ilgai aš ten miegojau, pa
budęs pasijutau geriau. Tiesa, 
balsas dar tebebuvo prastas, 
bet nors niekur neskaudėjo ir 
jaučiausi pailsėjęs.

Išėjau į lauką. Žmonių nei 
viešbutyje, nei lauke nebuvo, 
darėsi kiek nuobodu. Bestovi- 
niuojant kieme priešais vieš
butį, kur buvo ir suoliukų at
sisėsi, atėjo nebejaunas vy
ras ir atsisėdo ant vieno jų. 
Neturėdamas ką veikti, suma
niau jį užkalbinti, nors ir to
kiu balsu. Pasirodė, žmogus

mis jau naudojamos abi kal
bos — lietuvių ir anglų. Ir 
apygardos, ir apylinkių valdy
bose yra nuoširdžių gilios lie
tuviškos dvasios asmenų, ku
rie, nors lietuvių kalbos negali 
laisvai naudoti, turi daug en
tuziazmo lietuviškai veiklai. 
Apylinkių narių ir net valdybų 
tarpe taip pat esama ir nese
niai iš Lietuvos atvykusių. 
Tenka atsižvelgti ir į vienų, ir 
į kitų poreikius. Pati JAV Lie
tuvių Bendruomenės veikla 
bei ateitis yra simbolinėje 
kryžkelėje, kaip ir naujoji apy
garda geografinėje Amerikos 
kryžkelėje. .

Su nekantrumu laukėme 
LB konferencijos Dainavos 
stovyklavietėje prie Detroit, 
MI, birželio 7-9 d. Pavadini
mas „Tikėkime savo ateitimi” 
nusako ir jos tikslą. JAV LB 
ateitis priklausys nuo jos va
dovaujančių asmenų sugebėji
mo įtraukti į aktyvią veiklą 
jau čia gimusius Amerikos lie
tuvius bei naujai atvykstan
čius ir ilgesniam laikui besi
kuriančius tautiečius. Konfe
rencijos organizacinis komite
tas, vadovaujamas dr. Ro
mualdo Kriaučiūno, platino 
apklausos anketą klausimo 
atifiesniam išstudijavimui, ra
šė žinutes spaudoje su kvieti
mu konferencijoje dalyvauti. 
Organizacinis komitetas meto
diškai analizuoja prieš kelis 
metus Clevelande vykusios 
panašaus pobūdžio konferenci
jos išvadas, telkia praneši
mams jaunesniosios kartos ir 
„trečiosios bangos” atstovus, 
buria čia gimusiąją jaunesnią
ją kartą. Viliamės, kad konfe
rencija duos apčiuopiamų, 
konkrečių pasiūlymų LB atei
ties veiklos gairėms nustatyti
buvo vietinis, gana draugiš
kas. Kai pasisakiau, kas aš 
esu ir iš kur atvažiavęs, jis 
nustebo. Paklaustas, kaip toli 
nuo čia Laisvės alėja, apie 
kurią buvau girdėjęs, kad ne
paprastai graži gatvė Kaune, 
jis nepagailėjo smulkiausios 
informacijos. Pagal jo nupasa
kojimą, neatrodė labai toli, su
sigundžiau pamatyti. Jaučiau
si visai gerai, išskiriant balsą, 
bet, nemanydamas daug kal
bėti, buvau tikras, kad niekas 
ir nežinos, kaip aš kalbu. 
Padėkojęs tam žmogui už iū- 
formacįją, pasileidau ta kryp
timi. Nepaklydau, suradau 
Laisvės alėją. Tikrai graži gat
vė. Žiūrėdamas į vitrinas, pe
rėjų keletą kvartalų. Pagal Ni
jolės nupasakojimą autobuse, 
kad Kauno alus yra geriau
sias, net ir užsienyje žinomas, 
bandžiau surasti kokią užeigą 
ir paragauti to jos išrekla
muoto Kauno alaus. Bet to
kios užeigos taip ir nesuradau.

Gerai pasivaikščiojęs, grįžau 
atgal į viešbutį. Čia jau radau 
keletą smalsuolių, atėjusių 
pasižiūrėti, kaip svečiai iš už
sienio atrodo. Po kiek laiko

ir į veiklą atves naujų veidų. 
Konferencijos ruošą įgalino 
Lietuvių fondo suteikta para
ma.

Krašto valdyba palaiko arti
mus ryšius su LB apygardų ir 
apylinkių valdybomis. Per šios 
valdybos pusantrų metų ka
denciją buvo paruošti ir iš
siuntinėti septyni aplinkraš
čiai, atnaujintas tinklalapis, 
palaikomas abipusis kontak
tas internetu ir telefono skam
bučiais. Greitai reaguojama į 
valdybų pirmininkų klausi
mus ir pageidavimus. Dau
giau kaip 90 proc. visų val
dybų pasiekiamos internetu. 
Šių metų pradžioje daugelyje 
apylinkių keitėsi valdybos ir 
atėjo nauji pirmininkai: New 
Britain, CT — Juozas Liū- 
džius, Daytona Beach, FL — 
Danutė Kurauskienė, Sunny 
Hills, FL — Jurgis Savaitis, 
San Diego, CA — Saulius Li
sauskas, San Francisco, CA — 
Diane Rushing, Houston, TX
— John Knasas, Omaha, NE
— Danguolė Antanėlis.

Su artėjančia vasara LB 
veikla šiek tiek aprims, bet 
nesustos. Rugsėjo 19-22 d., 
Washington, DC, įvyks trečioji 
XVI JAV LB tarybos sesija. 
Sesiją globos Washington LB 
apylinkės valdyba, vadovauja
ma pirm. Rūtos Kalvaitytės- 
Skučienės. Sesija įvyks prieš 
pat NATO viršūnių susitikimą 
Prahoje. Dieną prieš tarybos 
sesijai prasidedant, Visuome
ninių reikalų taryba ruošia 
visuomeninę konferenciją 
NATO plėtrai apžvelgti ir 
naujiems NATO reikalu veik
los uždaviniams užsiangažuo-
h' Teresė Gečienė

_____________  (JAV LB inf.) Į
pradėjo atsirasti ir tie, ku
riuos savieji buvo parsivežę į 
namus pasisvečiuoti. Atsirado 
ir mano Stenlis. Nujaučiau, 
kur jis buvo, tik rodydamas 
nusistebėjimą, paklausiau: 
„Kur tu buvai prapuolęs taip 
paslaptingai?...” Jis tik pamer
kė akimi ir pasivedęs į šalį, 
pakuždėjo į ausį: „Brolis buvo 
į namus parsivežęs. Tik nie
kam nesakyk!” Paskum, kiek 
pagalvojęs, paklausė: „Ar nie
kas nesiteiravo apie mane?” 
Nuraminau jį pasakydamas, 
kad niekas nepasigedo, ir dar 
pridėjau: „Ne vienas tu buvai 
pradingęs, buvo ir daugiau”. 
Jis net pralinksmėjo tai 
išgirdęs.

Po kiek laiko grįžo ir auto
busas su ekskursantais. Lai
kas jau buvo vakarieniauti, 
tad ir vakarienę valgėme 
viešbučio valgykloje. Po va
karienės dar pabendravę su 
mus išlydinčiais kauniečiais, 
pąjudėjome atgal į Vilnių. Da
bar Stenlis turėjo progos pla
čiau papasakoti savo viešna
gės pas brolį įspūdžius.

Mums tik atvažiavus prie 
viešbučio, jo brolis su keliais

Tvirtesnė laikysena 
laimi

Praėjusią savaitę lietuviai 
derybininkai iš Luxemburg 
grįžo patenkinti. Pirmą kartą 
parsivežė aiškų pažadą: Euro
pos Sąjunga duos pinigų už
daryti Ignalinos atominei jė
gainei. Ne viena kuri nors jai 
priklausanti valstybė kelis mi
lijonus — tai jos žadėdavo ir 
anksčiau — bet ES iš savo 
bendro iždo duos daug pinigų. 
Tiesa, nepasakė nei kada, nei 
kiek duos. Minėjo, kad jie bus 
išmokami dalimis per daugelį 
metų. Bet derybininkai džiau
giasi — jų būsią daug, nors ir 
nežino, ar užteks jų apmokėti 
uždarymo išlaidoms.

Ką tai reiškia? Ignalinos 
atominės jėgainės uždarymo 
ES vadovai pareikalavo jau 
pirmą derybų dieną, kai tik 
buvo pradėtas svarstyti Lietu
vos prašymas ją į ES priimti. 
Tuojau pat buvo nustatytas ir 
uždarymo laikas. Lietuva 
skaičiavo išlaidas, nuolat klojo 
jas ant derybų stalo, primin
dama ir Lietuvos iždo nepa
jėgumą tokią kainą mokėti. 
Žinoma, būdavo ir atsiliepimų 
— užuojauta ir keli grašiai. Ar 
iš tikrųjų dabar jau kitaip?

Ne tik derybininkai — poli
tikai, bet ir žinovai svarstė Ig
nalinos uždarymo klausimą. 
Lietuvos ir Vakarų mokslinin
kai jį nagrinėjo ir skelbė savo 
išvadas. Ir vis labiau darėsi 
neaišku: ar Ignalinos jėgainę 
siekiama panaikinti dėl sau
gumo, ar yra ir kitų priežas
čių? Tyrinėtojai nustatė, kad 
daugiau kaip tarp šimto Va
karų Europoje veikiančių to
kių elektrinių, Ignalina yra 
viena saugiausių, o Austrijoje 
veikianti tyrinėjimo komisija 
ją pripažino pačia saugiausia. 
Ir keista, kad, nepaisydamas 
savo tautiečių komisuos nuo
monės, Vilniuje lankydamasis 
Austrijos prezidentas irgi rei
kalavo Ignalinos jėgainę už
daryti iki numatyto laiko — 
2009 metų. Dėl jos nesaugu
mo. Balandžio 5-tą „Kauno 
diena”, remdamasi žinovų iš
vadomis, rašė, kad Prancū
zijoje nemažai tokių elektrinių 
veikia, ir kad sugalvoję jas 
uždaryti prieš numatytą laiką, 
būtų buvę apšaukti bepro
čiais. O pagal tuos pačius ži
novus, Ignalinos jėgainė, ku
rios saugumas per pastaruo
sius penkerius metus buvo ge
rokai pagerintas, dar gali 
veikti apie 20 metų.

Bet Lietuvos vadovai supra
to: nors ir ne čia Ignalinos už
savo gerais draugais jau lau
kęs ir, tik spėjus išlipti iš au
tobuso, visi apsupę jį ir nu
sivedė už kampo į kitą skers
gatvį, kur stovėjo mašina, įso
dino į ją ir leidosi Suvalkijos 
link pas brolį. Buvo patenkin
tas, kad pasisvečiavo pas jį, o 
svarbiausia, kad dar galėjo pa
simatyti su savo motina, kuri 
jau buvo sulaukusi' gana ilgo 
amžiaus ir nebebuvo tikras, 
ar dar kitą kartą beteks ją 
gyvą bepamatyti.

Važiuojant atgal į Vilnių, 
mūsų vadovė Laima ir Nįjolė 
sumanė visus painformuoti 
apie rytdienos kelionę į Tali
ną, kur turėsime praleisti ki
tas penkias dienas. Priminė, 
kad lėktuvas, kuriuo mus 
skraidins, mūsų visos gupės 
vienu kartu negalės paimti, 
nes nėra toks didelis, kad visi 
tilptų. Tad keletas turės dar 
pasilikti Vilniuje, kol kitą 
dieną, kitu skrydžiu ten bus 
nugabenti.

Laimos paklausti: „Kurie 
norėtų dar vieną dieną pagy
venti Vilniuje iki kitos dienos 
skridimo? — atsirado gana 
daug norinčių pasilikti. Su

darymo priežastys, jos tik poli
tinės ir ekonominės, bet mes 
jų nepakeisim, tad nusprendė 
keisti toną. Anksčiau nutilai 
dūs, staiga prabilo kitaip. Už 
darymo laikas artėja, reikia 
aiškaus sprendinio. Pinigų 
jam įvykdyti nėra. O bent pa 
ruošiamųjų darbų nepradėjus 
kelias į ES Lietuvai gali nusi
tęsti arba ir visiškai užsida
ryti. Gerai, Ignalinos jėgainę 
uždarysim laiku tik tokiu at
veju, jeigu ES mums duos pi 
nigų. Kitaip — nieko nebus - 
teigė jie. Pirmas šiuos drąsius 
žodžius ištarė Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus Di
džiosios Britanijos premjerui 
Tony Blair Londone. Anglijos 
vadovas visgi „nenualpo”. Vė
liau tuos pačius žodžius „duo
kit pinigų” Adamkus kartojo 
ir kitiems Vakarų politikams. 
Dar tvirčiau rėžė ministras 
pirmininkas Alg.rdas Bra
zauskas: Ignalinos uždarymas 
kainuos pustrečio milijardo 
eurų, ir visus juos turi sumo
kėti Europos Sąjunga. Pinigų 
negaunam, nejudam. Taip pat 
aiškiai pradėjo kalbėti ir kiti 
Lietuvos politikai iš abiejų 
sparnų. Ir reikalai pasisuko 
kita linkmė.

Neteigiu čia, kad tokių drą 
sesnių žodžių Vakarai išsigan
do. Tvirčiau pareikalauti, ma
nau, jie ir anksčiau taip pat 
būtų kalbėję. Briuselis juk irgi 
niekam nenori duoti pinigų, 
tad kodėl juos siūlyti Lietuvai, 
jeigu ši leidžiasi prikalbama 
savomis lėšomis Ignalinos jė
gainę uždaryti. ES narėms dėl 
to liks tik daugiau pelno. Ko
dėl sukti galvas, jeigu Lietuva 
sutinka užsikrauti naštą, kuri 
jos mokesčių mokėtojams kai
nuos po pusantro milijardo 
litų kasmet per ateinančius 20 
metų. Žinoma, kol kas tie ES 
pinigai dar ne tikrovė, tik pa
žadai, ir reikia rūpintis, kad 
jie nedingtų. Spauskim nykštį 
ir linkėkim, kad Lietuvos va
dovai nenusileis ir kitaip nu
kalbami nesiduos. Iš tikrųjų 
seniai jiems reikėjo taip elgtis. 
Tada gal ir ambasadų grąži
nimo klausimas būtų buvęs 
išspręstas — ir anksčiau, ir 
palankiau. Gal nebūtų reikėję 
iš „paskutiniųjų sunkti” nė tų 
dviejų nuošimčių bendro vi
daus gaminio kariuomenei 
įstojimo į NATO reikalavi
mams patenkinti? Tvirtesnė 
laikysena gal ir čia būtų lai
mėjusi?

prantama, visi žinojo, kad Ta
line kažko įdomaus nerasime, 
tad nieks ten ir skubėti ne
norėjo, o Vilniuje pasilikti, su 
savais pabendrauti, nors ir 
vieną dieną, buvo daug malo
niau. Tad norinčių pasilikti 
Vilniuje atsirado daugiau, ne
gu mūsų vadovės tikėjosi. Tą 
reikalą išspręsti, kad neatsi
rastų nepatenkintų, kažkas 
pasiūlė loteriją — kas iš
trauks laimingą biletą, turės 
teisę dar vieną dieną pabuvo
ti Vilniuje. Su tokiu pasiūly
mu visi sutiko, o mūsų vado
vės pasistengė greit tą pada
ryti. „Laimingieji” tapo gal ir 
tie, kuriems tas didelės reikš
mės nedarė, bet tos laimės ne- 
perleido kitiems.

Nepatekome mudu su Sten- 
liu į tų „laimingųjų” skaičių 
Dėl vienos dienos pabuvojimo 
Vilniuje jau perdaug nebesi 
sielojome, nebenorėjome ilginu 
ir savo artimųjų varginti.

Ekskursija į Kauną būtų 
buvusi daug įdomesnė, jei ne 
tas gerklės sutrikimas, kurį 
jaučiau gana ilgą laiką. Ryt 
jau turėjome palikti Vilnių ir 
judėti tolyn. Bus daugiau

I
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Paruošia Adelė

grūsti, po to įmaišyti 1/3 puod. 
sutrintos minkštos avokados,
2 šaukštelius smulkiai su
pjaustytų svogūno laiškų, 2 
šaukštelius supjaustyto (išim
ti sėklas) jalapino pipiro, 2 
šaukštelius šviežių citrinos 
arba „linųe” sulčių, 1/4 šaukšt. 
druskos. Gerai sumaišyti ir 
tuo mišiniu pripildyti baltymo 
įdubimą.

Kiaušiniai įdaryti lašiša
ir ikrais. Paruošti kiaušinius, 
kaip kitiems receptams. Į try
nius įdėti 2 šaukštus rūgščios 
grietinės, 1 šaukštelį smulkiai 
supjaustytų svogūnų laiškų, 1 
šaukštelį Dijon garstyčių. Ge
rai sumaišyti ir pripildyti 
kiaušinių baltymų įdubimą. 
Ant viršaus uždėti po gabalėlį 
rūkytos lašišos, truputėlį 
rūgščios grietinės ir pagaliau 
truputį ikrų (salmon caviar).

ŠVIEŽI KUKURŪZAI
Šviežių kukurūzų parduo

tuvėse galime rasti net vidu
ryje žiemos, tačiau jie ne tokie 
saldūs ir skanūs, kaip už
auginti Vidurio Amerikos lau
kuose vasaros metu. Netrukus 
šviežių kukurūzų stirtos pa
sirodys visose parduotuvėse, 
o šeimininkės stengsis pasi
naudoti pigesnėmis kainomis 
bei geresniu produktu. Ku
kurūzai ypač tinka prie įvai
rių patiekalų, gaminamų lau
ke — tai amerikiečių tradici
nis vasaros valgis.

Juos galima gaminti įvai
riai. Nuvalius lukštus ir „šil
ką”, virti pasūdytame, su tru
pučiu cukraus vandenyje (tik 
nepervirti, nes grūdai pasida
ro kieti ir krakmolingi); gali
ma nenoloptus padėti tiesiai 
ant karštų lanko viryklės 
grotelių ir, nuolat apvartant, 
kepti (apie 10 min.), bet ku
kurūzai lengvai ir greitai pa
ruošiami mikrobangėje kros
nelėje.

Prieš dedant į mikrobangę, 
kukurūzų nulupti ar kitaip nu
valyti nereikia. Galima tik 
nupjauti kietuosius jų kotus. 
Sudėti į lėkštę šalia vienas 
kito ir pačiu didžiausiu karš
čiu kepti 10 min. Po to, atsar
giai pralupus vieno lukštus, 
patikrinti, ar jau išviręs. Jeigu 
ne, kepti dar 5 min. Išėmus iš 
mikrobangės, palaukti kol tru
putį atvės (apskritai reikia at
sargumo, nes, pralupus lukš
tus ir „šilką”, burbuolės bus 
labai karštos), tuomet lengvai 
nusiners viršutiniai žalieji 
burbuolės lukštai ir „šilkas”. 
Kukurūzai patiekiami su iš
tirpintu sviestu

BANANU LATVELIAI
4 vidutinio didumo bananai, 
nenulupti
1/4 puod. nesaldžių šokolado 
saldainiukų (semi-sweet cho- 
colate chips)
1/4 puod. žemes riešutų sal
dainiukų (peanut butter 
chips)
2 šaukštai kapotų žemės rie
šutų (peanuts)

Aštriu peiliu giliai įpjauti 
kiekvieną bananą įlinkusioje 
pusėje, atidaryti pjūvio vietą, 
kad pasidarytų plyšys.

Pripildyti kiekvieną prap
jautą bananą šokoladiniais ir 
žemės riešutų saldainiukais. 
Suvynioti kiekvieną bananą 
atskirai folijoje, padėti ant 
karštų lauko viryklės grotelių 
ir pakaitinti maždaug 5 mi
nutes, kol bananai suminkš
tės, o saldainiukai su
tirps. Atidarius foliją, api
barstyti bananus kapotais že
mės riešutais.

MARINUOTA JAUTIENOS 
NUGARINĖ 

(TENDERLOIN)
2/3 puod. vyninio acto 
1/2 puod. pomidorų ketchup 
4 šaukštai aliejaus 
4 šaukštai sojos padažo (soy
sauce'
2 šaukštai VVorcestershire pa
dažo
1 šaukštelis garstyčių miltelių 
1 šaukštelis druskos*
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 česnakų miltelių 
4-5 svarų dydžio jautienos nu
garine (tenderloin)

Įdėti mėsą j nemažą plast
masinį maišelį (geriausiai — 
..freezer bag”), užpilti jau su
maišytu marinatu. Uždaryti 
maišelį. Laikyti maišelį šaldy
tuve 2 vai.

Išimti mėsą iš skysčio. Su
dėti į lėkštą keptuvą ir kepti 
450 laipsnių orkaitėje 1 vai. 
Kai mėsos termometras rodys 
160 laipsnių, mėsa iškepusi. 
Išėmus iš orkaitės, palaikyti 
15 min.. po to supjaustyti.

Kadangi sojos (taip pat 
VVorcestershire) padažas yra 
sūrus, papildomos druskos ne
reikia.

DAR VIENAS RECEPTAS 
SU MARINUOTA 

NUGARINE
1 ir 1/2 puod. ąlaus 
1/2 puod. aliejaus
3 skilteles Česnako
2 šaukštai citrinų sulčių 
1 šaukštas cukraus
1 šaukštelis druskos
4 šaukštai džiovinto kvapniojo 
mairūno (maijoram)
4-5 svarų dydžio jautienos 
nugarinė (tenderloin)

Vidutinio dydžio dubenyje 
sumaišyti alų, aliejų, 1 suka
potą Česnako skiltelę, citrinos 
sultis, cukrų, druską ir smul
kiai sutrintą džiovintą mai
rūną. Supjaustyti likusias 
česnako skilteles į 3-4 gaba
liukus kiekvieną, negiliai 
įpjauti njėsą vienodais tarpais 
ir įsprausti Česnako gabaliu
kus. Įdėti mėsą į stiklinį ar 
emaliuotą dubenį, užpilti ma
rinatu, uždengti ir palaikyti 
per naktį šaldytuve.

Prieš kepant, leisti mėsai 
..atšilti” iki kambario tempe
ratūros. Kepti lėkštame kep
tuve neuždengtą, iki 450 laip
snių F įkaitintoje orkaitėje 60 
min. (mėsos termometras — 
160 laipsnių). Išėmus iš or
kaites, palaikyti 15 minučių, 
prieš pjaustant.

ĮDARYTI KIAUŠINIAI 
(Deviled eggs)

4 dideli, kietai išvirti kiauši
niai, nulupti, perpjauti išilgai
2 ir 1/2 šaukštai majonezo
1 ir 1/2 šaukštelio paruoštų 
Dijon garstyčių
2 šaukštai šviežių žaliųjų 
svogūnų laiškų, smulkiai su
pjaustytų (arba „chives”) 
Druskos, pipirų, aštraus rau
donųjų pipirų padažo (hot red 
pepper sauce)

Atsargiai išimti kiaušinių 
trynius iš baltymų, sudėti į 
dubenį (baltymus išdėstyti ant 
lėkštės). Trynius šakute su
trinti, sudėti kitus produktus, 
gerai sumaišyti, paskiausiai 
suberti svogūnų laiškus, su
maišyti.

Pripildyti (su kaupu) balty
mų įdubimą trynių mišiniu, 
patiekti į stalą kambario tem
peratūros.

Kiaušiniai kimšti avoka
da ir jalapeno pipirais. Iš
virti kiaušinius, atskirti balty
mus nuo trynių. Trynius su

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Dalis PLB, LB ir LJS pirmininkų suvažiavimo dalyvių 2001 m. Seinuose prie Lietuvių namų.
Viktoro Kučo nuotrauka.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŽINIOS
• Lietuvos misija prie 

NATO, vadovaujama ambasa
dorės Gintės Damušytės, su
kvietė keturių kraštų lietuvių 
bendruomenes ir jų vadovus 
balandžio 12 d. dalyvauti Lie
tuvos - NATO dienos skirtame 
renginyje Briuselyje, Belgijoje. 
Atvyko per 100 tautiečių iš 
Prancūzjos, Vokeitijos, Olan
dijos ir Belgijos. Pranešimus 
apie Lietuvos pasirengimą 
NATO narystei pateikė am
basadorė ir jos štabo nariai. 
Apie NATO šalių poziciją kal
bėjo Lietuvos ambasadoriai 
minėtuose keturiuose kraštuo
se. Lietuvos Respublikos misi
ja prie NATO suruošė oficialų 
priėmimą, kurio metu NATO 
generalinis sekretorius Geor
ge Robertson atidarė parodą 
„Lietuvos kelias į NATO kari
katūristų akmis”. Kaip tik tą 
dieną gen. sekretorius šventė 
savo gimtadienį ir ta proga G. 
Damušytė įteikė jam paveiks
lą, o susirinkę lietuviai už
traukė „Ilgiausių metų”.

Vakare visų keturių kraštų 
bendruomenių atstovai susi
rinko aptarti visiems rūpimus 
klausimus.

Trumpai apie viską
* Daugėja kandidatų, ke

tinančių dalyvauti gruodį 
vyksiančiuose prezidento rin
kimuose. Be jau žinomų, dėl 
valstybės vadovo posto varžy
sis 44 metų Australijos lietu
vis Juozas Petraitis bei Lietu
vos laisvės sąjungos vadas, 
Seimo narys Vytautas Šus
tauskas. Savaitgalį vykusiame 
Liberalų demokratų partijos 
kongrese oficialiu kandidatu į 
prezidentus iškeltas vadovas 
Rolandas Paksas. ir, Eitai

* Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komiteto pirminin
kas Aloyzas Sakalas pranešė, 
jog, tvarkydamas savo kores
pondenciją, aptiko užklijuotą, 
bet niekam neadresuotą voką, 
o jame — 1,000 JAV dol. Apie 
radinį A. Sakalas nedelsiant 
pranešė Specialiųjų tyrimų 
tarnybos vadovui Valentinui 
Junokui. „Aš tikiuosi, kad iŠ 
šios informacijos spaudai pasi
mokys ir tas ar tie, kurie pali
ko pinigus, kaip ir tie, kurie 
mano, kad Seimo nariai už sa
vo tiesioginį darbą gali pini
gus imti”, rašo A. Sakalas sa
vo pranešime spaudai, ibnsi

* Kaune gyvenanti Aldo
na Šiaučiūnaitė-Taurienė
siekia, kad iš sovietinių relik
tų Grūto parko būtų išgabenta 
jos sesers Adelės skulptūra. 
82 metų kaunietės nuomone, 
šio paminklo vieta — Aukš
tuosiuose Šančiuose, kur yra 
jaunos moters kapas. Trum
pas Adelės Šiaučiūnaitės gy
venimas ir jos tragišką žūtis 
iki šiol apipinti neįspėtomis 
paslaptimis. Pernai prieškario 
komjaunuolės pogrindininkės 
A. Šiaučiūnaitės skulptūra 
buvo perduota Grūto parkui.

* Liberalų sąjungos kan
didatu į prezidentus pasiū
lytas Eugenijus Gentvilas pa
sigyrė jau užsitikrinęs bent 
200 giminaičių balsų. <lr. eiui

• Didžiosios Britanįjos 
Lietuvių Sąjungos metinis 
suvažiavimas įvyko gegužės 4- 
5 d. Vienbalsiai nutarta, kad į 
DBLS gali stoti visi Didžiojoje 
Britanijoje gyvenantys lietu
viai ir ne, kaip lig šiol, tik 
nuolatos tame krašte gyve
nantys. Suvažiavime išrinkta 
nauja valdyba, kurią sudaro 
pirm. Vida Gasperienė, vice- 
pirm. ir sekretorius Jonas 
Podvoiskis, iždininkas And
rius Blinstrubas, įima Šval- 
kienė ir Genė Cormish (socia
liniai ir kultūriniai reikalai), 
Jonas Žilinskas (jaunimo rei
kalai) ir Vincentas O’Brien 
(spauda). Pastarasis išrinktas 
ir Lietuvių namų bendrovės 
pirmininku. Šiame suvažiavi
me buvo atsisveikinta su il
gamečiu DBLS pirm. Jaru Al
kiu, kuris grįžta nuolatiniam 
gyvenimui į Lietuvą. DBLS 
yra Lietuvių Bendruomenė.

• Danijos LB Velykų proga
„nusiuntė” dovanėlę Lietuvos 
vaikučiams — Panevėžio Ve
žimo Lėlių teatras suvaidino 
Panevėžio vaikų globos na
mams bei mokyklos internato

* Kol JAV akcijos pinga,
JAV dolerio atsigavimo ar
timiausiais mėnesiais laukti 
neverta, teigia valiutų žinovai. 
Todėl spėjama, jog iki šių 
metų pabaigos bendrosios Eu
ropos ir JAV valiutų vertės su
silygins — euras gali būti ver
tas vieno JAV dolerio. Ro
landas Raupys, „Hansa-LTB” 
valiutų pardavėjas: „Artimiau
si metai doleriui nežada nieko 
gero”. (Vž, Elta)

* Tarptautinės Frankfur
to knygų mugės direkto
rius Lorenzo Rudolf tvirtina 
esąs labai patenkintas Lietu
vos pasirengimo mugei tem
pais ir kokybe. Pasak Lietuvos 
kultūros viceministrės Inos 
Marčiulionytės, L. Rudolf taip 
pat pabrėžė neabejojąs vals
tybės sėkme rudenį vyksian
čioje mugėje. (R, Elta)

* Bendrovė „Lietuvos
energija” po 2 metų per
traukos vėl pradėjo tiekti 
elektrą į Lenkiją. Iš jos elek
tra eksportuojama į Vokietiją. 
Lietuvišką elektrą eksportuo
ja Rusijos įmonė „Inter RAO 
JES”. (LR, Elta)

* Parlamentarai pamažu 
laidoja jaunųjų Lietuvos gy
ventojų viltis senatvėje gauti 
normalias pensijas. Kone pusę 
metų svarstyta, ar įvesti pri
valomąjį kaupimą, ar taikyti 
savanoriškąjį įmokų mokėji
mą, kol buvo pasirinktas pas
tarasis variantas. Dabar jau 
beveik du mėnesius parlamen
tarai nesugeba apsispręsti, 
koks savarankiškojo penaįjų 
kaupimo principas Lietuvai 
priimtiniausias. ilr. eiui

* Lietuvoje šiuo metu jau
parduota apie milijonas mo
kėjimo kortelių — Ii moderni 
atsiskaitymo technologija dėl 
savo patogumo baigia užka
riauti tiek pasaulį, tiek Lie
tuvą. (R, Elta)

globotiniams pasaką pagal H.
K. Andersono kūrinius. Išlai
das padengė Danijos LB. Atve
lykį Danijos lietuviai šventė 
kartu su Lietuvos ambasada 
Kopenhagoje. Veikia sporto 
bei vaikų klubai, teatro studi
ja, kuri vaidina daniškas bei 
lietuviškas pasakas. Danijos 
LB nariai kartu švenčia Jo
nines, Vėlines bei kitas šven
tes. Kiekvieną mėnesį lietu
viai renkasi savo pamėgtoje 
kavinėje. Daugiau informaci- 
jds galima rasti internete: 
http://www.lietuva.dk Danijos 
LB pirmininkė yra Rita Jova- 
raitė Grundl.

• Vokietijos LB taryba
posėdžiavo kovo mėnesį. Per
rinkta VLB valdyba-vadovau- 
jama pirm. Antano Šiugždinio. 
Balandžio mėnesį VLB valdy
ba turėjo savo 500-ąjį posėdį, į 
kurį pakvietė ir visus buvu
sius valdybos narius. 50 metų 
valdybos veiklos apžvalgą pa
teikė dr. Vincas Bartusevičius. 
Perskaitytas PLB valdybos 
sveikinimas. VLB valdyba 
kartu su Lietuvių išeivijos ins
titutu Kaune (prie Vytauto

Nukelta į 5 psl

* Lietuvos kariuomenės 
vadas, generolas majoras Jo
nas Kronkaitis pirmadienį 
Kauno medicinos universiteto 
klinikose aplankė pratybose 
rankos netekusį karį Artūrą 
Vailionį, kuriam pažadėjo pa
prašyti JAV medikų pagalbos. 
Rankos A. Vailionis neteko 
gegužės pabaigoje mokomųjų 
pratybų metu Šakių rajone, 
kuomet eilinio Vytauto Vėže- 
lio vairuojamas krovininis au
tomobilis „Kraz 255B” ne
tikėtai atbuline eiga pajudėjo 
iš vietos ir prispaudė A. Vai
lionio kairę ranką. Liepos 
mėnesį į Klaipėdą atplauks 
JAV kąrinis laivas, kuriame 
vyks tarptautinės karo me
dikų pratybos. Kariuomenės 
vadovybė pasirūpins, kad A. 
Vailionis būtų apžiūrėtas JAV 
medicinos specialistų. (BNS)

* Palangoje įvyko istori
nis grafų Tiškevičių susi
tikimas. Birželio 17 d. pirmą 
kartą po 62 metų Palangoje 
vėl susitiko Lenkijos sostinėje 
Varšuvoje gyvenantis 89 metų 
Alfredas Tiškevičius ir vienin
telis jo sūnus 62 metų Adomas 
Tiškevičius iš JAV. Tai arti
miausi 1931 metais mirusio 
Palangos grafo Felikso Tiške
vičiaus palikuonys. Iki šiol 
tėvas su sūnumi susitikdavo 
Varšuvoje. (LR, Eita)

Rusijos politikai 
užmiršta, kad žemė

apvali
Atkelta iš Į psl.

„Rusijos politikai pamiršo, 
kad gaublys apvalus. Keliauti 
iš Kaliningrado į Kamčiatką 
galima ir Vakarų kryptimi, 
aplankant Amerikos žemyną”, 
ironizavo konservatorius.

Jis taip pat teigė, jog Kara
liaučiaus srities problemą su
korė y,pačios Rusijos plėtra į 
Vąkffrus 1940-1945 metais ir 
Vakarų sąjungininkų nuolai
džiavimas Josifui Stalinui”. 
„Užkariavimai virsta užka
riautojų našta”, teigė konser
vatorius.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

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

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

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

PARDUODA

Kaune parduodamas naujai 
statytas „condominium”. 

Skambinti
tel. 011-370+37+314898, 

Jurgis.

Pigiausiai parduodu 
lietuviškas bulvių tarkavimo 

mašinas. Tik $85. 
Savaitgaliais galiu atvežti.

Tel. 773-875-6232.

Rusijos Dūmos deputatai suabejojo 
Lietuvos teise į Vilnių

Atkelta iš 1 psl.
negali būti sūteikta išimčių 
dėl Šengeno sutarties, numa
tančios vizų įvedimą blokui 
nepriklausančių valstybių pi
liečiams.

Rusįjos prezidentas Vladimi
ras Putinas praėjusią savaitę 
per Baltijos jūros valstybių ta
rybos vyriausybių vadovų su
sitikimą Sankt Peterburge 
užsipuolė ES planus dėl Kara
liaučiaus srities ir pareiškė, 
kad vizų įvedimas būtų „blo
giau už šaltąjį karą”.

Lietuviai ir lenkai 
» smerkia Rusijos politikų

sumanymus

Lietuvos politikai „provo
kacija" vadina Rusijos Vals
tybės Dūmos deputatų pasiū
lymą taisyti tarptautines su
tartis, kuriomis remiantis, 
prieš 60 metų Lietuvai buvo 
perduotas Lenkijos valdytas 
Vilniaus kraštas.

„Tai yra provokacija, kuria 
bandoma sukiršinti mūsų tau
tas”, sakė Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos (LLRA) pirmi
ninkas, Seimo narys 
Valdemaras Tomaševskis.

Kinijos vadovą į namus „palydėjo’*
Tibeto laisvės rėmėjai

Atkelta iš 1 psl.
„Būk prakeiktas, komunis

te!”, šaukė Zbignevas, ir su
laužė bei trenkė į žemę Kini
jos vėliavą.

Belaukiant Kinįjos vadovo, 
nepaisant kai kurių piketuo
tojų nenoro pasitraukti per 
apsauginį 70 metrų atstumą 
nuo gatvės, policijos .parei

Į Vilnių atvyko Nyderlandų sosto įpėdinis
Atkelta iš 1 psl.
į Europos Sąjungos nares pre
tenduojančią Lietuvą”, sakė 
Nyderlandų Karalystės amba
sados Ekonomikos skyriaus 
vadovė ir vizitų kuratorė Ni
jolė Galinienė. Pasak jos, vien 
tai, kad princas atvyksta i 
Baltijos valstybes, rodo palan
kumą joms.

Iš oro uosto princas ir jo 
žmona išvyko į viešbuti „Ra- 
disson SAS Astoria”, vėliau 
susitiko su olandų bendruo
menės Lietuvoje nariais. Va
kare karališkąją porą Prezi
dentūroje priėmė prezidentas 
Valdas Adamkus, kurio kvieti

PASLAUGOS

STASYS CONS TRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti 
ir „shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagps miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

(773-585-9500

„Visi susitarimai dėl Vil
niaus krašto yra seniai įtei
sinti Lietuvos ir Rusijos susi
tarime, kuris buvo pasirašytas 
1991 metais. Jie taip pat 
įteisinti Lietuvos ir Rusijos 
sutartyje dėl sienų. Todėl nei 
diplomatiškai, nei politiškai 
šitų susitarimų niekas ' rie- 
peržiūrės ir nėra galimybės to 
padaryti”, sakė Seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirminin
kas socialdemokratas Gedimi
nas Kirkilas.

Lenkijos Seimo vicepirmi
ninkas, vienas iš Lietuvos ir 
Lenkijos parlamentų asamblė
jos pirmininkų, žinomas istori
kas Tomasz Nalęcz Rusijos 
Dūmos deputatų idėją pavadi
no „istoriniu pokštu”. Jis sakė, 
kad Lenkija niekada nepri
pažino 1939 metų Molotovo- 
Ribbentropo susitarimų, ta
čiau niekada nekėlė klausimo 
keisti po Antrojo pasaulinio 
karo nusistovėjusias savo val
stybės sienas. Jo nuomone, 
apie Vilnijos atgavimą Lenki
joje jau niekas negalvoja ir 
visi tik džiaugiasi, kad Lietu
vos ir Lenkijos santykiai yra 
patys geriausi ilgaamžėje 
dvišalėje istorijoje.

gūnai elgėsi mandagiai ir 
santūriai. Policijos požiūris į 
piketuotojus buvo visiškai 
skirtingas nei per Jiang Žemi
nio atvykimą sekmadienio po
pietę, kai mažiausiai 10 pike
tuotojų buvo sulaikyti, o li
kusieji, atėmus iš jų Tibeto 
atributiką, susodinti ant že
mės.

mu valiau vyko iškilminga va
karienė.

Istoriko išsilavinimą turin
tis princas Willem Alexander 
domisi vandens apsaugos 
problemomis, dalyvauja su šia 
veikla susijusiose tarptauti
nėse konferencijose ir simpo
ziumuose, yra pasaulio van
dens apsaugos organizacijų 
garbės narys bei globėjas.

Šių metų vasario 2 d. Nyder
landų Karalystės sosto įpėdi
nio princo sutuoktuvės su sa
vo išrinktąja argentinietė Ma- 
xima Zorreguieta tapo Nyder
landų Karalystės metų įvykiu.

(BNS. Elta)

http://www.lietuva.dk
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PLB ŽINIOS

Apie 150 humanitarinių sri
čių specialistų, tyrinėjančių 
Baltijos šalių politinio, eko
nominio bei socialinio gyveni
mo procesus, taip pat lietuvių, 
latvių ir estų kalbą, literatū
rą, tautosaką, etninę kultūrą, 
iš viso pasaulio suvažiavo į 
John Hopkins universitetą 
(Baltimore, Maryland), kur 
nuo birželio 6 iki 8 d. vyko 18- 
oji Baltijos studijų konferenci
ja. Konferencija turi gilias tra
dicijas — AABS (The Associa- 
tion for the Advancement of 
Baltic Studies) jas organizuoja 
Amerikos žemyne kaskart vis 
kitame JAV ar Kanados uni

versitete ir sukviečia tiek pri
pažintus bei patyrusius, tiek 
jaunus, dar savo vietos mokslo 
pasaulyje ieškančius, moksli
ninkus. Įdomu paminėti, kad 
Baltijos studijų sąjunga buvo 
įsteigta ir pirmoji konferencija 
įvyko 1968 m. Baltimorėje, 
Maryland universitete.

Kiekvienai konferencijai bū
dinga tam tikra specifika, to
dėl norėtųsi išskirti pagrindi
nius šių metų renginio bruo
žus. Pirmiausia — temos 
reikšmingumas: „Baltijos vals
tybės globalizacijos laikotar
piu” (The Baltic States in the 
Era of Globalization). Žodis 
„globalizacija” tapęs vos ne 
kasdienybe, tai vienas žinia- 
sklaidos dažnai aptarinėjamų 
klausimų, todėl įdomu buvo 
sužinoti, ką skirtingų sričių 
specialistai mano apie globa
lizaciją, jos eigą bei galimus 
padarinius Baltijos valstybė
se. Kitas išskirtinis šios konfe
rencijos bruožas — rimtumas. 
Turiu omenyje ne pranešimus 
(jie tokie būna visada), o kon
ferencijos metu vykusius ren
ginius. Mokslininkai turėjo 
progos išklausyti Lietuvos ir 
Estijos ambasadorių bei Latvi
jos ambasados atstovo pasi
sakymus, taip pat išgirsti jų 
atsakymus į klausimus per 
apskritojo stalo posėdį. Ne 
mažiau reikšmingi buvo antrą 
konferencijos dieną vykę iškil
mingi pietūs, po kurių su kal
ba į susirinkusius mokslinin
kus kreipėsi Paul A. Goble. 
Tos pačios dienos vakare no
rintys galėjo pasižiūrėti su
krečiantį latvių režisierės 
Dzintros Gekės dokumentinį 
filmą „Sibiro vaikai” — apie 
ištremtų vaikų likimą, jų pri
siminimus ir požiūrį į ano me
to įvykius, apie dar šiuo metu 
buvusiose tremties vietose Si
bire gyvenančių latvių kilmės 
žmonių ir jų kaimynų rusų 
santykius. Be to, viename isto
rijos sekcijos posėdžių buvo 
rodomas dokumentinis filmas 
apie latvių legioną, kuris taip 
pat susilaukė didelio dėmesio. 
Pagaliau baigiamasis rengi
nys — tai kartu ir konferenci
jos uždarymo ceremonija bei 
išeinančio prezidento Jurio 
Dreifeldo (Kanada) padėka vi
siems Baltijos studįjų sąjun
gos nariams ir šios organizaci
jos įkūrėjams, tradicijų puo
selėtojams (tarp jų ir lietuvių 
profesoriui Rimvydui Silbajo- 
riui), ir naujojo AABS prezi
dento Sauliaus Sužiedėlio pri
sistatymas bei veiklos progra
mos gairių išdėstymas. Po 
dvejų metų AABS konferenci
ja vyks Toronte, Kanadoje. Bet 
prieš tai, jau kitą vasarą, 
mokslininkai kviečiami atvyk
ti į Suomiją, kur Turku uni
versitete vyks panaši Baltijos 
studijų konferencija, rengia
ma Europoje — tiesa, tik nuo 
1993 metų.

Jeigu 17-ojoje konferencijoje, 
vykusioje Georgetown univer
sitete (Washington D.C.) 2000 
metais, minėjau, kad joje dau
giausia buvo latvių, šįkart 
malonu pastebėti, jog gausiai

dalyvavo lietuviai (tai paste
bėjau ne tik aš, apie tai kal
bėjo daugelis žymiai didesnę 
patirtį turinčių dalyvių). Be 
abejo, nemažai tarp jų buvo 
išeivijos lietuvių, vos vienas 
kitas mokslininkas sugebėjo 
atvykti iš Lietuvos (opi ir kol 
kas sunkiai išsprendžiama yra 
finansavimo problema). Vis 
dėlto ne tai svarbiausia. Svar
biausia, kad Lietuvos ir lietu
vių vardas Baltimorėje nu
skambėjo garsiai ir svariai. 
Eilinį kartą teko įsitikinti, jog 
lietuvių kalbą, literatūrą ir 
kultūrą bei socialinę raidą ty
rinėja ir nelietuvių kilmės 
mokslininkai. Lietuvių temati
kai buvo skirta apie 30 prane
šimų, kurie susilaukė nemažo 
dėmesio. Dažnai po pranešimų 
vykdavo diskusijos, o toks au
ditorijos susidomėjimas rodo, 
kad pasirinktas tyrimas aktu
alus ne tik pačiam autoriui, 
bet ir kitiems į posėdžius susi
rinkusiems. Ne mažiau įdo
mūs ir reikšmingi buvo prane
šimai apie latvių bei estų kul
tūros reiškinius.

Tai tik dar kartą patvirtina 
paprastą tiesą — moksliniai 
tyrimai peržengia vienos ar 
kelių valstybių ribas. Moksli
ninkams visame pasaulyje tu
ri būti prieinami įvairūs ty
rimų šaltiniai. Dažnai tai bū
na archyvinė medžiaga, taigi 
be galo svarbų vaidmenį atlie
ka archyvai kaip įvairių doku
mentų saugyklos. Visuotinių 
ar tautinių, bendrų ar specia
lizuotų, organizacijų ar asme
ninių, mažesnių ar didesnių 
archyvų buvimas bet kur pa
saulyje, tame tarpe ir Ameri
koje, yra didelis įnašas į pa
saulio mokslą. Pažymėtina 
tai, kad išeivijoje lietuvių ar
chyvai veikia kaip tam tikri 
kultūros židiniai, traukiantys 
mokslininkus, dėstytojus, stu
dentus iš viso pasaulio, ne tik 
iš Lietuvos. Todėl negalima 
lengva ranka išblaškyti savo 
paskirtį turinčių ir savo vietą 
suradusių archyvinių fondų — 
jeigu neliks archyvų išeivijoje, 
sumažės vietinių (ir ne tik) 
lietuvių traukos centrų. Viena 
išeičių, norint ką nors keisti 
— juos stambinti, kad doku
mentai bei kita medžiaga būtų 
sukoncentruota keliose vietose 
ir profesionaliai sutvarkyta, 
tačiau tai išsprendžiamos 
problemos ir Amerikoje (kaip 
ir kitur pasaulyje). Svarbiau
sia, kuo reikia pasirūpinti — 
kad kiekvienas besidomintis 
galėtų sužinoti, kur rasti rei
kalingų duomenų, t.y. informa
cijos skleidimu. Visi archyvai 
yra ir išlieka bendras lietuvių 
tautos turtas, nesvarbu, kur 
jie bebūtų. Jeigu archyvų me
džiaga atsidurtų Lietuvoje, tai 
problemos neišspręstų, nes dėl 
nepakankamai sutvarkyto fi
nansavimo ir dėmesio kultū
rai bei paveldui vargu ar būtų 
sudarytos tinkamos sąlygos 
juos saugoti ir jais naudotis. 
Tai apsunkintų galimybę pri
eiti prie dokumentų, beje, jų 
tvarkymas užtruktų, o čia jie 
jau sutvarkyti ir nuolat tvar
komi, jais galima puikiai nau
dotis. Tai sakau iš patirties, 
nes jau trečią kartą naudojosi 
Pasaulio lietuvių archyve su
kaupta medžiaga. Pagaliau — 
ar visi besidomintys lietuvių 
tautos istorija turės galimybę 
nuvykti į Lietuvą? Ir dar vie
nas ne mažiau reikšmingas 
aspektas — vietoje galima su
tikti kai kurių įvykių liudi
ninkų, galinčių patikslinti do
kumentuose įtvirtintas tiesas 
ar patarti, kur dar ieškoti 
trūkstamos informacijos.

Už tai, kad turiu progos tęs
ti prieš keletą metų Čikagoje 
pradėtą ir jau prie pabaigos

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre lankosi vietos ir užsienio svečiai. Nuotraukoje iš kairės: Petras Petrutis, 
centro darbuotojas; Mykolas Drunga, buvęs „Draugo" redakcijos narys, o dabar Prahoje „Laisvosios Europos” 
radijo darbuotojas; Vida Drungienė; dr. Jonas Račkauskas, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro pirmininkas.

TARP MŪŠŲ KALBANT
KITADOS. LIETUVININKŲ 

PRAMINTAIS TAKAIS
Dr. Vytis Čiubrinskas, Vil

niaus universiteto profeso
rius, nebe pirmą kartą lankpsi 
JAV. Šiuo kartu, gavęs Fulb- 
right stipendiją, atlieka moks
linį darbą Southern Illinois 
universitete, Carbondale, Illi
nois. Dr. V. Čiubrinskas, Či
kagoje veikiančio Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro 
pavedimu, neseniai lankėsi 
Yorktown, Texas. Kaip žinia, 
šioje vietoje nuo maždaug 
1846 metų kūrėsi ir gyveno iš 
Mažosios Lietuvos atkeliavę 
lietuvininkai. Tenykštė Patsy 
Hand, pradėjusi ieškoti savo 
šaknų, patyrė, jog ji esanti lie
tuvių kilmės. Jos proprosene- 
lio George Lundschen palai
kai ilsisi netoli Yorktown 
esančiose, Jonischkies vardu 
pavadintose, kapinėse. Nusta
tyta, kad George Lundschen, 
gimęs 1854 m. Akmeniškių 
kaime, Šilutės apskrityje, 
1854 m. atvyko į JAV. Mirė 
1903 m. Jis, kaip ir anksčiau 
sakyta, palaidotas Jonischkies 
kapinėse. Jonischkies (Joniš
kiu) šeima buvo viena pir
mųjų Mažosios Lietuvos atei
vių, kuriems buvo lemta 
įsikuri Yorktown apylinkėse. 
Šiai šeimai priklausęs žemės 
plotas ilgainiui tapo kapinė
mis. Čionai yra palaidota 
daug mirusiųjų lietuvininkų. 
Jų kapavietes ženklina kry
žiai ir paminklai, kuriuose 
įrašytos lietuviškai skamban
čios pavardės.

Daugelis lietuvininkų, tiek 
tėvynėje, tiek ir išeivijoje, ver
tėsi žemės ūkiu. Tais laikais 
žemė buvo lengvai prieinama. 
Naujieji ateiviai sėjo, sodino, 
augino ir džiaugdavosi gautu 
derliumi. Kai kurie vertėsi 
amatais, transportu ir kitais 
užsiėmimais. Kiti, susitaupę 
pinigų, stvėrėsi verslo. Yra 
žinoma, kad Yorktown apylin
kėje veikė lietuvininkų išlai
komas viešbutis.

Anuometiniai lietuvininkai 
buvo tenykščių vokiečių dau
gumos mažuma. Nepaisant 
svetimos aplinkos ir plačiai 
vartojamos vokiečių kalbos,

artėjantį darbą — Amerikos 
lietuvių organizacijų doku
mentų kalbinės raiškos anali
zę — nuoširdžiai dėkoju Litua
nistikos tyrimo ir studįjų cent
ro vadovui, prof. Jonui Rač
kauskui, taip pat Pasaulio lie
tuvių archyvo direktorei Skir
mantei Miglinienei. Jeigu ne
būtų šio archyvo, toks tyrimas 
nebūtų įmanomas. Savo ruož
tu už paramą, kurios dėka at
sirado galimybė dalyvauti ei
linėje Baltįjos studijų konfe
rencijoje, o po to atvykti į Či
kagą — Mokslo ir studįjų de
partamentui prie Lietuvos 
Respublikos švietimo ministe
rijos, taip pat konferencijos 
pagrindiniam rengėjui Steve 
Young iš Maryland universite
to.

lietuvininkai laikėsi įgimtų 
įpročių. Jie meldėsi iš lietuvi
ninkų maldaknygių ir savitar- 
py kalbėjo lietuviškai. Tai liu
dija iki šių dienų išlikusios 
Prūsuose spausdintos maldak
nygės, giesmių knygos ir lie
tuviškai rašyti laiškai. Jie 
Klaipėdos miesto nevadino 
Memeliu, bet lietuvišku vardu 
— Klaipėda. Jų palikuoniai 
spėjo nutausti. Tačiau dauge
lis ir šiandien didžiuojasi sa
vo lietuviška kilme.

Dr. V. Čiubrinską pasitiko 
Houston Lietuvių Bendruo
menės atstovai. Jie pasirūpi
no ir jo tolimesne kelione. 
Kiek teko patirti, atvykėliui 
nebuvo laiko nuobodžiauti. Jo 
paties žodžiais: „Neturėjau 
laiko net telefonu paskambin
ti”. Lydimas Patsy Hand ir 
Beverly Burns, aplankė Jo
nischkies ir vietos liuteronų 
kapines. Taipgi apžiūrėjo lie
tuvininkų ateivių ir jų pali
kuonių gyvenvietes. Jam buvo 
parodyta ir į pietus nuo York- 
town, prie 119 kelio stovinti 
metalinė paminklinė lenta, 
kurioje aprašyta lietuvių atei
vių gyvenimo raida bei jų įna
šas į apylinkės gyvenimą. 
Taipgi paminėtas ir lietuvių 
dalyvavimas Amerikos Pilie-

NAUJAS „ LINOS PASAULIO” 
PROJEKTAS

Viešoji įstaiga „Linos pasau
lis” specializuojasi švietėjiškų 
kultūrinių priemonių ir vai
kiškų žaislų iš popieriaus ir 
kartono gamyba.

Naujausias projektas: dė- 
lionių serija „Lietuvos archi
tektūros paminklai”. Taip pat 
orientuotas švietimui ir pa
žinimui lavinti. Jis skirtas 
įvairioms vartotojų amžiaus 
grupėms. Šis projektas įdo
mus ir savitas tuo, kad, šalia 
dėlionių (puzzles) dėželių (yra 
po 160 detalių), taip pat yra 
kiekvieno architektūros pa
minklo aprašymas ir papildo
mos interjero nuotraukos. Ap
rašymai paruošti lietuvių ir 
anglų kalbomis, tekstų auto
rius atestuotas nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugos 
specialistas A. A. Jakučiūnas. 
Apie kiekvieną architektūros 
paminklą, kuris vaizduojamas 
dėlionėje, yra aprašyta įvairio
mis plotmėmis: istorine, kul
tūrine, menine. Dėlionių mat
menys: A3 formatas (280 x 
405 mm). Šios dėlionės naujie
na Lietuvoje: jos tinka vaikų, 
moksleivių lavinimui, studen
tų turiningam laisvalaikiui, 
vyresnių žmonių pomėgiams, 
mokytojų ir auklėtojų metodi
nių priemonių rato praplėti
mui, turistiniams suveny
rams, kultūros ir meno verty
bių puoselėtojams ir kolekcijo- 
nieriams, bendrų Lietuvos ir 
užsienio kapitalo įmonių vers
lo suvenyrams. Tikimės, kad

tinio karo eigoje.
Dr. V. Čiubrinskas padarė 

daug garso įrašų, foto nuo
traukų ir kapinių paminklų 
atspaudų. Taip pat nufotogra
favo Patsy Hand žinioje esan
čias maldaknyges, laiškus ir 
kitus dokumentus. Visa tai 
dabar saugojama Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro 
archyve.

Dr. Čiubrinskas (antropolo
gas) tyrinėja Amerikos lietu
vių gyvenimą. Tuo tikslu lan
kėsi keliose Illinois vietovėse, 
įskaitant Čikagą, Marion, 
Springfield ir kitur. Jo darbai 
buvo aprašyti Carbondale 
dienraštyje „Daily Egiptian” 
ir „Victoria Advocate”, Victo- 
ria, Tex., dienraštyje. Pastara
jame dienraštyje išskirtinai 
pažymėti Lietuvos valstybės 
ilgametės istorijos faktai.

Dr. V. Čiubrinsko nuomone, 
reikalinga tęsti nevien Texas 
lietuvininkų, bet aplamai visų 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
tyrinėjimą.

Kažin, ar mums nederėtų 
imtis gerokai apleistų Jonis
chkies kapinių aptvarkymo 
darbo? Prie gerų norų juk bū
tų galima kapinėse pastatyti 
ir kitados Mažojoje Lietuvoje 
statytų krikštų pavidalo stili
zuotą paminklą. Regis, jog to
kiu būdu parodytume tinka
mą dėmesį ir pagarbą ilgą lai
ką užmirštiems ir tik neseniai 
užtiktiems mūsų tėvynai
niams bei jų palikuoniams.

Petras Petrutis

įsigydami šią prekę palaiky
site Lietuvos kultūrą, prisi
minsite Lietuvą, ir dėliodami 
šiuos Lietuvos Architektūri
nius paminklus dalinsitės sa
vo šiltais prisiminimais, kurie 
suartins Jūsų šeimos narius: 
vaikus-tėvus.

Mūsų adresas: Žemaičių g. 
31, Kaunas, Tel./faks. +370 
42 67 27, mob. tel. +370 
68242611.

Užsukite į „Linos pasaulį” 
— tai vaikų, fantazijos, kul-

Vienos „Linos pasaulio" istorinės dėlionės dėželės virielis

Atkelta iš 4 psl.
Didžiojo universiteto) yra 49- 
tosios Europos lietuviškųjų 
studijų savaitės, įvyksiančios 
š.m. rugpjūčio 4-10 d. Kretin
goje, rengėjai.

• Vokietijos Bergstrasės 
apskrities Europos federa- 
listų sąjunga paskyrė šių me
tų Europos premiją Vasario 
16-osios gimnazijai. Anot Są
jungos pirmininko W. Freu- 
denbergerio, su šia premija 
pagerbiama lietuvių gimnazi
ja, kuri yra kultūros tiltas 
tarp Vokietijos ir Lietuvos. Iš 
pabėgėlių mokyklos ji išaugo į 
europietiškų mokyklą ir, tuo 
pačiu, visą laiką buvo simbo
liu nenugalimo Lietuvos lais
vės troškimo. Premija buvo 
įteikta direktoriui Andriui 
Smitui Heseno vyriausybės 
renginio „Europos savaitė” 
atidarymo metu. Atidarymas 
vyko pačioje gimnazijoje ge
gužės 4 d. Heseno žemės ir 
Lietuvos valdžios atstovai bei 
Europos parlamento nariai 
diskutavo Lietuvos įstojimą į 
Europos Sąjungą. Meninę 
programą atliko gimnazijos 
ansamblis.

• Vengrijos LB pirm. Sigi
tas Povilaitis gegužės 15-16 
d. dalyvavo Čekijos lietuvių 
susitikime. Atvyko apie 10 šei
mų iš Čekijos, viena šeima iš 
Slovakijos ir keli tautiečiai iš 
Vengrijos. Trumpai į susitiki
mą buvo atvykęs Lietuvos am
basadorius Čekijoje R. Koziro- 
vičius su žmona. Birželio 3 d. 
jis nuvyko į Budapeštą akre
ditacijai. Ta proga suruoštas 
susitikimas su Vengrijos LB 
nariais. Gegužės 23 d. foto
grafų rūmuose vyko Pauliaus 
Normanto naujausio foto albu
mo pristatymas.

• Moldovos LB pirminin
kė Irena Garliauskaitė pra
nešė, kad kovo 11 d. proga 
buvo paruoštas pasakojimas 
apie istorinius Lietuvos Res
publikos atkūrimo įvykius 
Moldovos nacionaliniam radi
jui. Kovo 2 d. įvyko Moldovos 
lietuvių jaunimo sąjungos su
sirinkimas. Pirmininke išrink
ta Aurika Mynzata, pavaduo
toja Laura Banelytė. Sekma
dieninė mokykla Velykų proga 
gamino dėžutes ir krepšelius 
margučių parodai ir paruošė 
programėlę.

• Nauju ALOST (Argenti
nos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos) pirminin
ku išrinktas Antanas Miku- 
čionis. Vicepirm. yra Julius 
Mičiudas, sekr. — kun. Au
gustinas Steigvilas ir ižd. —
Antanas Burba. Į valdybą įei
na dar šeši nariai. Argentina

tūros ir meno pasaulis! E- 
mail: linos.pasaulis@takas.lt

Dir. pav. Dainius 
Daugirda

šiuo metu išgyvena labai sun
kią finansinę krizę, palietusią 
daugelį lietuvių.

• Urugvajaus lietuviu 
jaunimo sąjungos pirm. 
Marisa Leonavičienė jau 
kelinti metai dėsto lietuvių 
kalbą žmonėms, kurie siekia 
užmegzti ir palaikyti ryšį su 
savo kilmės kraštu — Lietuva. 
Marisa dirba ir su vaikais, or
ganizuodama jiems šventes. 
Šiuo metu 25 vaikai kas penk
tadienį susirenka išmokti lie
tuvišką žodį, šokį ar dainą.

• PLB valdybos vieepirin. 
Milda Lenkauskienė palai
ko ryšius su Pietų Amerikos 
LB-nėmis. Pavasarį ragino 
Pietų Amerikos lietuvius jau
nuolius, norinčius lankyti Va
sario 16-osios gimnaziją, laiku 
užpildyti Lietuvių fondo sti
pendijų anketas. Yra vilties, 
kad rudenį atvyks keli moki
niai iš Argentinos ir Brazili
jos. Bendrai paėmus, anot M. 
Lenkauskienės, nuotaika Pie
tų Amerikoje yra prasta, kai 
profesionalai netenka darbo, 
pramonininkai stovi ant bank
roto ribos, kraštai stovi, lyg 
ant bedugnės krašto.

• Australijos LB valdybos 
pirm. Birutė Prašmutaitė 
pranešė,'kad šių metų birželio 
mėnesį Australijos lietuviai 
koncertuos Lietuvoje ir Lenki
joje. Melbourno tautinių šokių 
ansamblis „Gintaras” (vad. 
Dalia Antanaitienė) ir jungti
nis Australijos lietuvių choras 
(dirigentė Z. Prašmutaitė) at
liks koncertus Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir 
Punske. Koncertai prasidės 
birželio 20 d. (Klaipėdoje) ir 
baigsis Burbiškėse prie ežero 
Lenkijoje (birželio 30 d ).

• Būsimas PLB valdybos 
posėdis įvyks rugpjūčio 10 d. 
Vilniuje, Lietuvoje, PLB At
stovybės patalpose, Gedimino 
pr. 53, Lietuvos Respublikos 
Seimo III rūmuose, 215 kam
baryje. Bus aptarti kraštų LB 
ir Lietuvių Jaunimo sąjungų 
pirmininkų metinio suvažia
vimo rugpjūčio 11-15 d. Drus
kininkuose reikalai, patvirtin
ti pranešimai ir apyskaitos. 
Valdybą sudaro pirm. Vytau
tas Kamantas (JAV), Regina 
Kučienėi (JAV), Milda Len
kauskienė (JAV), dr. Bronius 
Makauskas (Lenkija), kun 
Edis Putrimas (Kanada), Algis 
Rugienius (JAV), PLJS pirm. 
Matas Stanevičius (Kanada), 
Marytė Šmitienė (Vokietija), 
Gabrielius Žemkalnis (Austra- 
lija/Lietuva), Laima Žliobieriė 
(JAV).

PLB valdyba
(Paruošė Marytė D.

Šmitiene,

• Ir sena vinis, išlikusi tiesi 
ir nesurūdijusi, gali būti įkal
ta iš naujo.

i t

mailto:linos.pasaulis%40takas.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBĖS 

TĘSIASI
AMERIKOS PADANGĖJE

Ačiū už pirmuosius laimi
kius, kuriais praturtinote 
musų ,,Draugo” gegužinės lai
mikių skrynią! Nuoširdžiau
siai dėkojame Aldonai Totorai- 
tienei iš Oak Lavvn, IL; Elenai 
Roženienei iš Plainfield, IL; 
Runai Šileikienei ir Danutei 
Jokšienei iš Oak Lavvn, IL; 
Aleksui Kikilui iš Evergreen 
Park, IL. Kviečiame ir kitus 
prisijungti!

Atsisveikinimas su kun. 
dr. Rimantu Gudeliu, Nau
jamiesčio ir Berčiūnų parapijų 
klebonu, vyks birželio 23 d., 
sekmadienį, po 10:30 val.r. šv. 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Visi parapi
jiečiai ir kun. R. Gudelio drau
gai yra kviečiami šiose iškil
mėse dalyvauti, pasveikinti 
kunigą su mokslo pasieki
mais, pasivaišinti, pabendrau
ti, padėkoti kun. Rimui už 
darbą Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje ir palinkėti jam 
Dievo palaimos ateityje.

Edvvard Victor Gillis (Ed
vardus Bartholomeus Vikto
ras Gylys) parašė iliustruotą 
knygb „Grovving Up in Old Li
thuanian Tovvn”. Joje išsamiai 
aprašytas Grand Rapids, Mi
chigan lietuvių gyvenimas. 
Kadaise Grand Rapids lietu
viai gyveno miesto šiaurės va
karų dalyje. Ši maždaug vie
nos kvadratinės mylios vieta 
buvo vadinama Old Lithua
nian Tovvn. Grand Rapids His- 
torical Commision išleista 
knyga yra viena iš daugelio 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro archyve saugojamų 
knygų.

įdomu
Jei gražią vasaros dieną

vieni ar su svečiais užklysite į 
Čikagos kultūros centrą (Chi
cago Cultural Center, 78 E. 
Washington) prisiminkite, jog 
čia kasdien darbo dienomis 
12:15 vaLp.p. vyksta nemoka
mi koncertai, o ketvirtadie
niais - meno paskaitėlės. Eks
kursijos po šį pastatą rengia
mos trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais 1:15 vai. 
p.p. (susitikimo vieta - vesti
biulis iš Randolph gatvės pu
sės). Čikagos kultūros centras 
veikia pirmadieniais-trečia- 
dieniais nuo 10 val.r. iki 7 
val.v., ketvirtadieniais - nuo 
10 val.r. iki 9 val.v., penkta
dieniais - nuo 10 val.r. iki 6 
val.v., šeštadieniais - nuo 10 
val.r. iki 5 val.p.p., sekmadie
niais - nuo 11 val.r. iki 5 vai. 
p.p. įėjimas - nemokamas. 
Informacija tel. 312-744-6630, 
312-346-3278.

Skelbimai

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopos susirinkimas vyks 
šeštadienį, birželio 22 d., 3 
val.p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Prašome 
nares dalyvauti ir atsivesti 
draugių. Tarp kitų svarbių 
reikalų vyks ir valdybos rinki
mai.

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė sekmadienį, birželio 
23 d., 12 vai. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 Str., ruošia links
mą Joninių gegužinę. Gros Al
gimanto Barniškio orkestras, 
veiks baras, laimės šulinys, 
bus įvairaus maisto (rūkytų 
dešrų ir spurgų!). Visi kviečia
mi pasilinksminti.

,,Draugo' knygynėlyje

Nors Halloween šventė 
dar toli, tačiau jau dabar ga
lite įsigyti knygą „Kaukės ir 
veidų dažymas”, kur pasakoja
ma, kaip pačiam iš spalvoto 
popieriaus, klijų, siūlų ir gu
mos žirklių pagalba pasidaryti 
aštuonkojo, klouno, liepsnin
gojo drakono, vilko, lokio, tig
ro, paukščio, pabaisos, lau
mės, plevenančių bičių, šoki
nėjančių žuvų kaukes. Antroje 
knygos dalyje aiškinama, kaip 
spalvotais vandeniniais veido 
dažais ant vaikų veidelių iš
piešti įvairiausius, netikėčiau
sius piešinius - žvėrelių, dru
gelių, klounų, raganų, burti
ninkų, pabaisų, pelėdų, šikš
nosparnių ir kt. Knygos kaina
- 8 dol., persiuntimo mokestis
- 3.95 dol. (Illinois valstijos 
gyventojai prideda 8.75 proc. 
mokesčių).

„Man tačiau įdomiau yra 
galvoti apie išeiviją ne kaip 
apie atsarginę Lietuvą, bet 
kaip apie tiltą į Vakarus, per 
kurį vyktų susipažinimas su 
naujais pasauliais ir būtų eks
perimentuojama naujais, iš 
savojo krašto neatsivežtais gy
venimo, galvojimo ir vaizduo
tės būdais”, - tai Vytauto Ka
volio žodžiai, pasakyti 1990 
metais per jo ir Arvydo Renec- 
kio interviu, kuris spausdina
mas,,Metmenų” žurnale (2001 
m. Nr. 80). Čia taip pat publi
kuojami Veros Radauskienės 
laiškai Žibuntui Mikšiui, Hen- 
ryk Skwar apsakymas „Try
liktasis flamandų priežodis”, 
Gražina Slavėnienė rašo apie 
Holokausto istoriografiją ir 
ypatingus archyvus Vokietijo
je, Lenkijoje ir Lietuvoje, 
Kristina Brazaitienė savo 
straipsnyje atkreipia dėmesį į 
prozininko ir poeto Johannnes 
Bobrovvski užuojautą lietu
viams ne visada sklandžiuose 
santykiuose su galingesniu 
Vakarų kaimynu - Vokietija, 
Dalia Cidzikaitė bando įsigi
linti į du S. Pamiškio bandy
mus kurti naują dramaturgiją 
lietuviškajam teatrui. Žurnale 
minimos trys knygos apie dai
lininką Viktorą Petravičių, 
Laimono Tapino parašyta ka-. 
pitalinė knyga apie Jurgį Bal
trušaitį, Rimvydas Šilbąjoris 
nagrinėja neseniai mirusios 
poetės Nijolės Miliauskaitės 
sudėtingo paprastumo poeziją. 
Žurnalo kaina - 10 dol., per
siuntimo mokestis - 3.95 dol. 
(Illinois gyventojai dar pride
da 8.75 proc. mokesčių).

Beveik kiekviena 17-ųjų Pa
saulio futbolo pirmenybių die
na mums pažeria bent po vie
ną netikėtumą. Vienas jų įvy
ko pirmadienio, birželio 17 d., 
ankstyvą rytą, kuomet televi
zorių ekranuose matėme JAV 
futbolo rinktinės pergalę prieš 
Meksiką. Amerikiečiai, kurie 
FIFA pasiekimų lentelėje 
užima 13-ąją vietą, 2-0 pasek
me nugalėjo septintaisiais ten 
esančius meksikiečius. įdomu, 
kad Meksikos žaidėjai nesu
gebėjo net garbingai pralai
mėti, jie ėmėsi visokių neleis
tinų būdų, kurių nelabai ma
tėme ligšiolinėse pasaulio 
čempiono kovose.

Dabar JAV komanda užsi
tikrino vietą aštuntuke ir 
penktadienį 6:30 vai. susitiks 
su Vokietija, kuri antrame 
rate nugalėjo Paragvajų 1-0.

Praėjusį penktadienį pasi
baigusiose grupinėse varžybo
se D grupėje JAV vienuolikė 
1-3 pralaimėjo be taškų rung
tyniavusiai Lenkijai, tačiau 
vis tiek užėmė II vietą ir gavo 
teisę žaisti antrajame rate. 
Amerikos futbolininkams pa
gelbėjo Pietų Korėjos futboli
ninkai, kurie nelauktai 1-0 re
zultatu įveikė Portugalijos 
ekipą.

Antrojo rato žaidimai, ku
riuose dalyvauja 16 komandų, 
prasidėjo šeštadienį. Pirmąją 
dieną, kaip jau minėta, Vokie
tija įveikė Paragvajų, o anglai 
net 3-0 pasekme sumušė ga
lingą danų vienuolikę. Sekma
dienį vėl pokštą iškrėtė Sene
galo komanda, 2-1 rezultatu 
nuskriaudusi švedus. Gana 
permainingas buvo Ispanijos 
ir Airijos susitikimas. Jame 
reguliarus laikas baigėsi tai
kiai — 1-1. Nugalėtojas nepa
aiškėjo ir po pratęsimo. Tada 
prireikė baudinių serijos mu
šimo. Laimė nusišypsojo ispa
nams, kurie pataikė tris, o ai
riai — du šūvius.

Pirmadienio susitikimuose 
pergalę šventė amerikiečiai 
prieš Meksiką. Pergalių seriją 
pratęsė ir dabartiniu metu 
FIFA pasiekimų lentelėje ant
roje vietoje esantys brazilai. 
Jie 2-0 „sukūlė” belgus, kurie 
retkarčiais gerokai spaudė 
brazilus, bet jų šūviai negalėjo 
rasti varžovų vartų.

Antradienį (birželio 18 d.) 
baigėsi paskutiniai antrojo ra
to susitikimai. Pirmame iš jų

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUOPOS SUSIRINKIME

Paskutinis šio sezono Lietu
vos Vyčių 112 kuopos susirin
kimas įvyko gegužės 21 d. Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Dalyvių skaičius buvo 
mažokas.

Šio mėnesio susirinkimą 
pradėjo kuopos pirmininkas 
Leonas Paukštė ir pakvietė 
kun. Antaną Markų, kuopos 
dvasios vadovą, sukalbėti mal
dą. Lietuvos Vyčiai visada sa
vo susirinkimus pradeda ir 
užbaigia malda.

Neatvykus pirmajam valdy
bos pirmininko pavaduotojui 
Aleksandrui Mockui, susirin
kimą vedė pats pirmininkas, 
pakviesdamas valdybos ir at
skirų darbų komiteto narius 
papasakoti, kokius apsiimtus 
darbus jie nuveikė.

Bob Martin, einąs Lietuvos 
Vyčių prezidento pareigas, 
skaitė trumpą pranešimą apie 
rugpjūčio 1-4 d. Čikagoje įvyk
siantį 89-ąjį Lietuvos Vyčių 
metinį suvažiavimą-seimą. 
Suvažiavimo registracija pra
sidės liepos 31 d., o suvažiavi
mas vyks Čikagos centre, Con- 
gress Plaza viešbutyje, 520 S. 
Michigan Avė. Šį suvažiavimą 
globos 16 kuopa. Be diskusijų 
ir pasitarimų, suvažiavimo at
stovams yra numatyta įvairių 
užsiėmimų - miesto apžiūrėji
mas, maldos valandėlės ir su
sipažinimas su praeities ir da
barties Lietuva. Visi Lietuvos

viena pirmenybių šeimininkių 
— Japonija „krito” prieš Tur
kiją minimaliu — 0-1 rezulta
tu. Tačiau antrame — didžiulę 
staigmeną pateikė antroji šei
mininkė — Pietų Korėja, ku
rios futbolininkai dramatiško
je kovoje 2-1 pasekme įveikė 
tris kartus pasaulio čempio
natą laimėjusius italus.

Šios rungtynės buvo nuosta
bios, čia korėjiečiams tikrai 
nusišypsojo sėkmė, nes italai 
irgi turėjo daug progų tapti 
nugalėtojais. Italai iki 88-tos 
minutės vedė 1-0, tačiau tada 
korėjiečiai išlygino. Prireikė 
pratęsimo. Baigiantis antra
jam iš jų, Korėjos žaidėjas su
gebėjo pasiekti vadinamąjį 
„auksinį” įvartį, kuris vietinių 
sporto sirgalių buvo griaus
mingai sutiktas. Iki tol atrodė, 
kad šių rungtynių laimėtoją 
teks išspręsti baudinių muši
mo serijoje, tačiau to nepri
reikė.

Ketvirtfinaliai („Draugo” 
šeštadienio laidoje netiksliai 
buvome paminėję, jog antrasis 
ratas vadinasi ketvirtfinaliais) 
prasidės penktadienį (birželio 
21 d.). Pradžioje savo jėgas 
išmėgins šių pirmenybių pir- 
mautojai — Brazilijos futboli
ninkai su kitais pasaulio ga
liūnais — anglais. Pasaulio 
pirmenybėse taip pat pirmą 
kartą (išskyrus 1930 m. varžy
bos Urugvąjuje) rungtyniaus 
taip toli nusiyrusį JAV rink
tinė, kuri varžysis su Vokieti
ja, anksčiau irgi buvusia pa
saulio futbolo „tvirtove”, bet 
pastaruoju metu gerokai silp
nesne.

Šeštadienį kovos Ispanija su 
niekada jėgų ir ryžto nestoko
jančiais korėjiečiais. Netikėtai 
į ketvirtfinalį iškopę Afrikos 
atstovai — sęnegaliečiai eg
zaminuos Turkijos stiprybę.

Ketvirtfinalių rungtynių nu
galėtojai žais pusfinalyje bir
želio 26 d., o čempionai pa
aiškės tik birželio 30-ąją d. 
Jokohomos mieste Japonijoje.

Taigi jau matome 17-ųjų pa
saulio futbolo pirmenybių pa
baigą. Net ir didžioji JAV 
spauda joms pradėjo rodyti di
desnį dėmesį: iki šiol apie 
beisbolą ir golfą būdavo daug 
daugiatųrašoma negu apie po
puliariausią pasaulio sportą- 
futbolą, kuris šiame krašte va
dinasi tik „soccer”.

Edvardas Šulaitis

Vyčiai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti.

Visiems valdybos ir komite
tų nariams perskaičius prane
šimus, susirinkimas buvo 
baigtas. Pirmininkas visiems 
palinkėjo geros ir laimingos 
vasaros, o dvasios vadas kun. 
Antanas Markus kvietė nepa
miršti maldos ir šv. Mišių.

Po susirinkimo vyko gražus 
tarpusavio pabendravimas.

Kitas Lietuvos Vyčių 112 
kuopos susirinkimas vyks rug
sėjo mėnesį - trečiąjį mėnesio 
antradienį. Nariams apie tai 
bus pranešta laiškais.

Antanas Paužųolis

„Draugo" rėmėjai

Linas ir Audronė Noru-
šiai, gyvenantys Lockport, IL, 
pratęsdami prenumeratą, 
„Draugą” parėmė 100 dol. au
ka. Esame labai dėkingi!

KALENDORIUS

Birželio 19 d.: Šv. Romualdas; 
Deodatas, Dovilas, Gervazas, Prota- 
zas. Ramunė

Birželio 20 d.: Florentina, Silve- 
rijus, Zadvainas, Žintautė,

Birželio 21 d.: Šv. Aloyzas Gon- 
zaga; Alicija, Apolinaras, Demetrija, 
Galminas, Vasarė. Pirmoji vasaros 
diena.

Birželio 22 d.: Švč. Jėzaus Širdis; 
Inocetas, Jonas, Kaributas, Laima, 
Paulinas, Sudargas, Tomas.

Pokalbis su VDU doc. Rūta 
Marcinkevičiene

Prieš keliasdešimt metų 
Vilniaus universitete Filologi
jos fakultete buvo įkurta verti
mo specialybė, kuri greitai 
buvo panaikinta. Iš nedauge
lio spėjusių baigti šią naują 
specialybę, kuriai kaip tik 
vadovavau tuomet, sovietme
čiu, dirbęs dvidešimt penke
rius metus šiame universitete 
ir buvęs penkiolika metų tos 
specializacijos vadovu, skai
čiau teorines paskaitas ir va
dovavau seminarams, kursi
niams nuo pirmojo kurso ligi 
diplomų. Viena iš pažangiau
sių ir geriausių šios specializa
cijos studentų tada buvo Rūta 
Petrauskaitė, apsigynusi di
sertaciją ir pradėjusi dėstyti 
aukštojoje mokykloje. Ji, jau 
dabar pati VDU docentė, dak
tarė, yra kaip tik atvažiavusi į 
Čikagą dėstyti universitete. 
Susitikęs su prof. R. Marcin
kevičiene, buvusia savo stu
dente, paklausiau kelių klau
simų, į kuriuos ji mielai at
sakė:

— Papasakokite apie 
savo šeimą, darbą Vytauto 
Didžiojo universitete.

— Esu ištekėjusi, su vyru 
Vytautu auginame du vaikus. 
Vyresnysis, Matas, studijuoja 
matematiką VDU, jaunėlė Ie
vutė — dar pradinuke. VDU 
dėstau nuo pat jo atkūrimo. 
Pradėjau nuo bendriau kalbo
tyros ir kai kurių lituanistinių 
kursų Lietuvių kalbos kated
roje, vėliau įkūriau Kompiute
rinės lingvistikos centrą, kaip 
tam tikrą mokslinės tiriamo
sios veiklos bazę Humanitari
nių mokslų fakultete ir tapau 
jo vadove, pasilikdama dėstyti 
kai kuriuos lituanistinius kur
sus humanitarams ir rengda
ma naujus VDU žurnalistikos 
specialybės studentams, bei 
universalius, visam universi
tetui skirtus kursus.

— Kas atvijo Jus, Rūta, į 
Ameriką?

— Smalsumas ir turtingos 
bibliotekos poreikis. Labai rū
pėjo padėstyti kito žemyno 
studentams ir susipažinti su 
jų mentalitetu. Labai svarbu 
buvo ir pajusti čionykščio gy
venimo skonį, kurį kasdien ra
gauja tiek daug išeivių iš Lie
tuvos. Nė kiek neabejoju, kad 
ir čia kuriama Lietuvos istori
ja, todėl norėjosi nors trum
pam pabūti jos liudininke. Bet 
pati svarbiausia priežastis — 
geros bibliotekos, man rūpi
mos srities mokslo darbai, 
kurių neturime ir dar greitai 
neturėsime Lietuvoje.

— Kaip apsipratote UIC? 
Kokius dalykus ten dės
tote?

— Apsipratau gana greitai, 
iabai padėjo nuoširdi profeso
rės Violetos Kelertienės globa, S. J.

„Lietuvos paukščiai” - šia tema Lemonto Maironio lituanistinė mokykla buvo surengusi grupines skaitymo var
žybas Vieni iš varžybų laimėtojų - 1 mokyklos skyrius su mokytoja Irena Senkevičiene ir padėjėja Vilija Pakal
niškytė. Sniegos Masiulienės nuotr.

draugiški, visad pasirengę pa
dėti lietuviai studentai. Jų 
dėka labai greitai užjūrio uni
versitete pasįjutau kaip sa
vame. Dėstau du kursus. Vie
nas jų — žanro teorijos pa
grindai — skirtas lietuviams 
magistrantams ir doktoran
tams, kitą — Lietuvos kultūrą
— skaitau dideliam būriui 
amerikiečių. Pastarasis kur
sas yra gana populiarus UIC 
ir nuolat populiarėja. Šiemet į 
jį įsirašė didžiausias studentų 
skaičius — net 48. Ne visada 
lengva dirbti su tokia didele 
auditorija, ypač kai norisi pa
diskutuoti ir išgirsti kuo dau
giau studentų nuomonių, bet 
visada labai įdomu. Kurso po
puliarumą lemia keli dalykai. 
Pirmiausia universiteto nuos
tata remti kultūrinę įvairovę 
propaguojančius kursus, ska
tinti kutūrų dialogą (ypač ak
tualu tai tapo po rugsėjo 
11-osios įvykių). Kita prie
žastis — pačių įvairiakilmių 
studentų susidomėjimas sveti
ma kultūra. Labai džiaugiuosi 
galimybe dėstyti Lietuvos kul
tūros kursą Čikagoje ir ma
nau, kad tai yra vienas iš ge
riausių būdų propaguoti Lie
tuvos kultūrą svetur. Net ir 
patys rimčiausi vienkartiniai 
renginiai ar akcijos niekada 
neatstos gilaus akademinio 
kurso, skaitomo jauniems, kar
jerą tik pradedantiems, im
liems studentams.

— Kokie Jūsų studentai, 
koks jų intelektas ir men
talitetas, palyginus su Lie
tuvos studentais?

— Studentai, Čikagon 
atvažiavę iš Lietuvos ir jau 
šiek tiek pastudijavę UIC, la
bai skiriasi nuo savo kolegų 
Lietuvoje. Jie kur kas labiau 
išprusę ir apsiskaitę. Nenuos
tabu, juk čia jie turi tokias 
galimybes lavintis (bibliote
kas, kitus UIC skaitomus kur
sus, kultūrinį Čikagos gyve
nimą ir pan.), kokių gali pa
vydėti bet kuris Lietuvos uni
versitetų absolventas.

Na, o amerikiečiai studentai 
labai įvairūs visais atžvilgiais
— kilme, pasirinktomis spe
cialybėmis (paskaitas lanko 
ne vien tik humanitarai), turi
mu išsilavinimu ir noru dirbti. 
Yra labai darbščių ir nuovo
kių, yra ir pritinginčių, o gal 
tiesiog nespėjančių, mat di
džiuma jų ne tik studijuoja,
bet ir dirba. Apskritai imant, 
esu patenkinta amerikiečių 
darbu, ypač kai prisimenu, jog 
daugelis į pirmą paskaitą 
atėjo net nežinodami, kur Lie
tuva yra. šiaip jau studentai 
visur panašūs. Tuo jie ir ža
vūs.

— Kokios svarbiausios 
teorinės Jūsų tyrinėjimo

Prof. dr. Rūta Marcinkevičienė.

kryptys? Kokie didžiausi 
nuveikti darbai?

— Esu lingvistė, tyrinėjanti 
lietuvių ir anglų kalbas lygi
namuoju ir taikomuoju aspek
tu. Priklausau tiems moksli
ninkams, kurie tyrinėja kal
bas ne jų pačių labui, bet tam, 
kad geriau pažintų kultūrą, ta 
kalba kalbančią visuomenę ar 
patyrinėtų žmogiškąją prigim
tį. Labiausiai domiuosi reikš
mių sistema, semantika, kal
bos vartosena, į kurią, pritai
kius kompiuterinius metodus, 
galima pažvelgti visai nauju 
žvilgsniu. Patikėkit, kalba, 
kurios didelis tekstų kiekis 
yra sukauptas vienoje vietoje, 
atrodo visai kitaip. Todėl di
džiausias mano vadovaujamo 
centro darbas buvo sukaupti 
ir tolydžio didinti dabartinės
lietuvių kalbos tekstyną,-------
šaltinį, atspindintį mūsų kal
bą, o per ją ir mūsų gyvenimą. 
Tekstyną internete gali rasti 
(http://donelaitis,vdu.lt), jį ty
rinėti ir moksliniams ar ko
kiems kitiems tikslams naudo
ti bet kas. Parengti naują 
kompiuterinį lietuvių kalbos 
ir kultūros šaltinį, kasdien 
vartojamą daugelio žmonių, 
man pasirodė svarbiau nei iš
leisti asmeninę monografiją, 
nors ir jai medžiagą Lietuvoje 
ir svetur spausdintų straips
nių pavidalu jau turiu.

— Kokia lietuviškos kom
piuterinės lingvistikos atei
tis?

— Mūsų kalba turi perkopti 
per labai aukštą naujųjų tech
nologijų slenkstį, nes antraip 
liks vartojama tik kaip šne
kamoji (taigi ne visais stiliais, 
ne visomis progomis), palaips
niui sumenks ir nunyks, kaip 
išnyko nepalikdamos pėdsako 
rašto neturėjusios kalbos. Tai
gi XXI amžius — labai rimtas 
išbandymas lietuvių kalbai. 
Kokia ji atiteks mūsų vaikų 
vaikaičiams, labai priklauso 
nuo visų mūsų pastangų. Nes 
kas gi, jei ne mes, ir kada gi, 
jei ne dabar, turėtume ja pa
sirūpinti.

Dėkojame už dalykiškus at
sakymus. Su viešnia kalbėjosi 
kun. Kazimieras Ambrasas,

http://donelaitis%2Cvdu.lt
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