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Apskričių viršininkų postų 
dalybos baigėsi lygiosiomis 

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) skričių vadovai neturėtų keis
tis. J i s teigė, jog kol kas so
cialliberalai neturi kandidato į 

— Naują Seimo daugumą su
darė socialdemokratai ir so
cialliberalai sutarė po lygiai Kauno apskrities viršininko 
pasidalinti dešimties apskri- postą. 
čių viršininkų postus. Tokį 
sprendimą priėmė antradie-

Socialdemokratai, iki šiol 
neturėję nė vieno apskrities 

nį Seime posėdžiavusios Lie- viršininko, teigia, jog j kiek-
tuvos socialdemokratų parti- vieną postą turi bent po keletą 
jos (LSDP) ir Naujosios kandidatų. 
sąjungos (NS, socialliberalų) Pasak LSDP pirmininko pir-
derybininkų grupės. mojo pavaduotojo Vytenio An-

Sutarta, jog LSDP siūlys driukaičio, į Vilniaus apskri-
savo kandidatus į Šiaulių, Pa- ties viršininko postą yra du 
nevėžio, Marijampolės, Utenos kandidatai — buvęs parla-
ir Vilniaus apskričių viršinin- mentaras , Vilniaus miesto ta
kų postus, rybos narys Gediminas Adol-

NS išlaikys iki šiol turėtus fas Paviržis bei buvęs valsty-
Klaipėdos, Alytaus, Telšių ir bes kontrolierius Vidas Kun-
Tauragės apskričių viršininkų drotas. V. Andriukaitis atsi
pūstus, o ta ip pat gavo teisę sakė įvardyti kandidatus į 
siūlyti savo kandidatą j Kau- kitų apskričių vadovus, aiš-
no apskrities viršininko postą, kindamas tuo, jog su kai ku-

Tačiau NS teko atsisakyti riais iš jų dar nėra kalbėta. 
Marijampolės apskrities, nes LSDp p i r m i n i n k o p a v a d u < > . 
iki šiol jie buvo delegavę savo t o j o s M U d o s P e t r a u s k i e n ė s 

atstovus į šešių apskričių teigimu> k a n d i d a t u s į apsk-
viršininkų postus. Be to, so- ^ v i r š i n i n k u p o S t u s s i u l e i r 
cialliberalai išmainė Siaubų frakdjos n a r i a i ) i š r i n k t i š i o s e 
apskritį į Kauno apskritį. Ma 
noma, kad t a i padės užtikrin-

apskrityse esančiose apygar
dose. Jos teigimu, pagrindinis 

į socialdemokratų paramą r e i k a l a v i m a S ) r e n kan t i s kan-
Siaulių miesto merei, socialli- ^d&tą b u s j o k o m p e t enc i ja . 
beralei Vidai Stasiūnaitei. 

Pasak NS frakcijos Informa- V. Andriukaitis pažymėjo, 
rijos centro vadovo Vytauto jog galutinį žodį dėl kandidatų 
Kvietkausko, Klaipėdos, Aly- * • " LSDP vadas, premjeras 
taus, Telšių ir Tauragės ap- Algirdas Brazauskas. 

L~l Tėvynėje pasižvalgius 
* Seimo L i b e r a l ų f rakci

jos i r p a r t i j o s v a l d y b o s 
n a r y s Gintautas Babravičius 
teigia esąs pasiryžęs pasiau
koti dėl buvusio liberalo prem
jero Eugenijaus Gentvilo atė
jimo į Seimą. Dienraštis „Res
publika' antradienį rašo, kad 
G. Babravičius partijos vado
vybei kelis ka r tus pareiškęs 
apie tokį ketinimą. Tai galėtų 
įvykti, jei niekas ki tas iš frak
cijos narių nesutiktų pasi
traukti iš Seimo E. Gentvilo 
naudai. Liberalų frakcijoje 
Seime yra 33 nariai , o E. 
Gentvilas y ra 37-as liberalų 
rinkimų sąrašo vietoje. Kad 
buvęs laikinasis premjeras 
taptų frakcijos nariu, frakciją 
turi palikti kas nors iš dabar
tinių narių. Be to, parlamen
tarų kėdžių tektų atsisakyti 5 
rinkimų sąraše prieš E. Gent
vilą esantiems kandidatams. 

* „F inans inė L i e t u v o s si
tuaci ja yra daugiau nei blo
ga", pirmadienį pirmojoje savo 
spaudos konferencijoje teigė 
naujasis vyriausybės vadovas 
Algirdas Brazauskas. „Turime 
sustoti skolintis. Lietuva gyve
na i i skolų ir privatizavimo 
lėšų. Šiais pinigais buvo už
kemšamos visos finansinės 
skylės, todėl atsirado skolos. 
Jei gautos lėšos būtų panau
dotos efektyviai, sukur ta nors 
viena darbo vieta... Mes pra
valgėme tuos pinigus", pažy
mėjo jis. (R, LŽ, Elta) 

* Kas v a s a r ą p r i e š p a t j a 
vapjūtė t a rp grūdų auginto
jų, supirkėjų bei perdirbėjų 
įsiplieskia nesanta ika dėl kai
nų, ir dažniausiai pralaimi 
žemdirbiai. Lietuvoje jau tapo 
bloga tradicija, kad apie grudų 
supirkimo kainas valstiečiai 
sužino prie* pat pjūtį. Ne iš
imtis ir i ie metai. Nepaisant 
gausių susirinkfmų, pasitari
mų ir konferencijų, tikslios su
pirkimo kainos pirmadienį dar 
nebuvo žinomos. <KD. EIU> 

* S a v o sugr įž imą į va l 
džią p r e m j e r a s Algirdas 
Brazauskas pažymėjo šernų 
medžiokle. Praėjus dviem die
noms po priesaikos Seime, j is 
netoli Panevėžio esančiame 
Pašilių miške akies taiklumą 
išbandė kar tu su Rusijos naf
tos susivienijimo „LUKoil" 
įmonės ..Lukoil Baltija" vado
vu Ivanu Paleičiku, buvusiu 
Latvijos prezidentu Gunčiu 
Ulmaniu, Lietuvos generali
niu urėdu Benjaminu Saka
lausku. Seimo nariu Broniumi 
Bradausku ir kitais bendra
žygiais bei draugais. iLR. Bta) 

* Ž i n i a s k l a i d a i p a s k e l b u s 
ap i e p r e m j e r o Algirdo Bra
zausko medžioklę, kurioje dal
yvavo ir „LUKoil Baltija" va
dovas Ivanas Paleičikas, deši
nioji opozicija susirūpino, a r 
vyriausybės vadovas galės pri
imti nešališkus sprendimus 
dėl „Mažeikių naftos" bendro
vės. Dienraščio teigimu, šioje 
medžioklėje buvo kalbama ir 
apie „Mažeikių naftą" valdan
čios JAV bendrovės „VVilliams 
International" sandorį su Ru
sijos naftos bendrove „Jukos". 
„Lietuvos ryto" teigimu, I. Pa-
leičikui A.Brazauskas yra pas
kutinė viltis siekiant susigrą
žinti įtaką „Mažeikių naftoje". 
Per praėjusius Seimo rinki
mus I. Paleičiko žmonos įmo
nė „Vaizga" skyrė A. Brazaus
ko socialdemokratinei koalici
jai 250.000 litų. -BNS. 

* „ I r ' J u k o s ' , i r 'JLUKoiP, 
ir T N K r o d o didelį susi
domėjimą tiekti 'Mažeikių naf
tai' žaliavos. Jie taip pat 
ketina pumpuoti naftą ir per 
Būtingės terminalą. Vyriau
sybė Seimui savo poziciją dėl 
'Mažeikių naftos' ir 'Jukos' su
tarties ketina išdėstyti iki 
liepos 30 dienos. Laikinasis 
premjeras Eugenijus Gentvi
las žaibiškai tą sutartį patvir
tino. Kai pradedame dabar gi
lintis į ją, iškyla labai įdomių 

.Meridianas" vel papuošė Danės upes krantinę. 

„Meridiane" iškeltos burės 
paskelbė Jūros šventės pradžią 
K l a i p ė d a , liepos 23 d. 

(BNS) — Klaipėdoje burės iš
kėlimu suremontuotame isto
riniame ir miesto simboliu va
dinamame burlaivyje „Meri
dianas" pirmadienio vakarą 
prasidėjo savaitę truksianti 
Jūros šventė. 

Iš penkių dalių susidedančią 
burę laivui padovanojo Jūros 
šventės admirolu vadinama 
alaus darykla „Švyturys", pa
rėmusi burlaivio remontą. 

Pirmadienį bures ant „Meri
diano" pakabino 12 alpinistų, 
užlipusių j 23 metrų aukštį. 
Alpinistai taip pat nudažė 
„Meridiano" stiebus ir su
tvarkė rėjas (skersines sijas). 
Alpinistų pagalbos prireikė ir 
šeštadienio vakarą. „Meridia
nui" grįžtant į nuolatinę sto
vėjimo vietą Danės upėje. Už-

dalykų", kalbėjo premjeras Al
girdas Brazauskas. (LR, Elta) 

* P a p i l d o m ų S e i m o n a r i o 
V y t a u t o Š u s t a u s k o paaiški
nimų norintys Generalinės 
prokuratūros pareigūnai nie
kaip nesuranda atostogaujan
čio parlamentaro. Generalinė 
prokuratūra dabar nagrinėja 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) medžiagą dėl jo 
viešų pasisakymų. V. Šustaus
kas praėjusį mėnesį Baltijos 
TV laidoje „Korida" pareiškė, 
kad ..Lietuvoje tvarka bus ta
da, kada sukalens kalašniko-
vai". Liepos 12 d. VSD prane
šė, kad siūlo iškelti baudžia
mąją bylą seimūnui, nes jo pa
sisakymai demonstruoja nepa
garbą valstybinėms instituci
joms, žemina jų darbuotojų 
bei Lietuvos piliečių garbę ir 
orumą. J a u kurį laiką atosto
gaujantis V. Šustauskas yra 
nepasiekiamas mobiliojo ryšio 
telefonu. ;BNSI 

* U i s u s i r a š i n ė j i m o slap
t u m o p a ž e i d i m ą ir žeminan
tį kūno patikrinimą Pravieniš
kių kolonijoje Europos žmo
gaus teisių teismas buvusiam 
šios kolonijos kaliniui priteisė 
6,000 litų kompensaciją. Už 
pažeistus du Europos žmo
gaus teisių konvencijos straip
snius Lietuvos piliečiui Juozui 
Valašinui Lietuvos valstybė 
turės atlyginti padarytą mora
linę žalą, taip pat daugiau nei 
1,500 litų bylinėjimosi išlaidų. 
J . Valašinas, kuriam dabar 27 
metai, 1994 m. buvo nuteistas 
9 metus kalėti už šaunamųjų 
ginklų pagrobimą su bendri
ninkais iš Lietuvos kariuome
nės savanorių kuopos. Pernai 
prezidentas Valdas Adamkus 
6.5 metų nelaisvėje praleidu
siam nuteistajam suteikė ma
lonę ir atleido nuo likusios 
bausmės. IBNSI 

lipę ant pakelto Pilies tilto jie 
stebėjo, kad burlaivis stiebais 
jo nekliudytų. 

Partempti burlaivį padėjo 
klaipėdiečiai, virvėmis tempę 
laivą Danės upe. 

Suremontuotame laive per
kalti bortai, atstatytas nulū
žęs laivagalis, nuvalytos rū
dys, nugruntuotas ir nudažy
tas metalinis antstatas, per
dažytas laivo korpusas. Bur
laivyje sutvarkyti ir nudažyti 
stiebai. Remonto metu povan
deninėje dalyje h> ^o perkam-
šytos pakulos, pakeisti povan
deninės korpuso dalies metali
niai apsaugos lapai, sumon
tuotas kylis, nusmaluota laivo 
korpuso povandeninė dalis. 

Barkent ina „Meridianas" 
buvo remontuojama už mies
tiečių ir įmonių skirtas lėšas. 

Laive vėliau bus įrengta ka
vinė, veiks jūros muziejus. Be 
to. „Meridiano" rėmimo fondo 
vadovas Artūras Žičkus norė
tų, kad jame vyktų reprezen
taciniai miesto renginiai. 

* K la ipėdo je v a s a r ą ak
t y v i a i d a r b u o j a s i butų va
gys. Kaip rašo dienraštis 
„Klaipėda", esant dideliam 
karščiui, miesto gyventojai 
dažnai palieka atvirus langus 
bei balkonų duris, todėl butų 
vagys be jokios rizikos gali pa
tekti į neatsargių miestiečių 
butus ir juos „apšvarinti". 
Dažniausiai nukenčia pirmuo
siuose namų aukštuose esan
čių butų gyventojai, nes į 
šiuos butus pateikti lengviau
sia. Pasak dienraščio, Klai
pėdos nusikaltėliai taip su
įžūlėjo, kad dažnai šeimi
ninkauja butuose net jų savi
ninkams esant namuose ar 
naktį, j iems miegant. Pro ati
darytą langą ar balkoną į butą 
patekę vagys išneša kompiu
terius, garso bei vaizdo apa
ratūrą, telefonus. Pro langus 
ir balkonus įlipantys butų va
gys sulaikomi gana retai. 
Dažniausiai vagys sėkmingai 
atlieka savo juodą darbą ir 
pabėga. Itin retais atvejais 
vagis užklumpa butų šeimi
ninkai ir juos sulaiko. (BNS) 

* B a n k r u t a v u s i o s Mažei
k ių b e n d r o v ė s „ O r u v a " pa
dalinį — elektrinių bulvių tar
kavimo mašinėlių gamybos 
skyrių — išsinuomojo uždaroji 
akcinė bendrovė ..Migiris", ku
rią įsteigė buvę ..Oruvos" ad
ministracijos darbuotojai. Ne
trukus į Čikagą buvo išsiųsta 
200 bulvių tarkavimo maši
nėlių, kurios paklausios tarp 
pirkėjų, kurie tarkuotų bulvių 
patiekalų — didžkukulių, bly
nų ir plokštainių — neatsisa
ko ir emigracijoje. .LR. Eitai 

Juozo Baltiejau? Elta nuotr. 

* Tėvas S t a n i s l o v a s pa
l iks D o t n u v ą ir grįš į savo 
mylimą Paberžę, kur ią buvo 
priverstas palikti prieš 11 me
tų. „Paberžėje tu rėč iau vėl įsi
kurti po poros mėnesių , nes 
tokia trijų 'gubernator ių ' va
lia, — kalbėjo Tėvas Stanislo
vas, žvelgdamas iš lauko pro 
langą į a tnauj inamo pas ta tė l io 
vidų. — Paaiškins iu , kas tie 
mano gubernator ia i . Pa t s 
svarbiausias — Krokuvos ka
pucinų vyriausiasis. Atvažia
vęs į Dotnuvą, pasakė , kad 
rugsėjo pabaigoje ją palikčiau. 
Kar tu suteikė man didelę ma
lonę, leidęs grįžti į Paberžę . 
Antrasis mano guberna to r ius 
— metropolitas Sigi tas Tam-
kevičius, o trečiasis — mano 
83 metai". CKD. Eitai 

* 65 m e t ų t r a n s p o r t o p a 
m i n k l a s — Kauno Aleksoto 
funikulierius — šiais meta is 
j au antrą kar tą pa rūpo va
gims. Pirmadienio rytą į dar
bą atėję darbuotojai pastebėjo, 
jog nebeliko virš funikulie
riaus bėgių einančio elektros 
kontaktinio laido, pagamin to 
iš vario. Akcinei bendrovei 
„Autrolis", kuri prižiūri ir 
naudoja unikalųjį kel tuvą a n t 
bėgių, 98 met rų ilgio varinio 
laido netektis įver t in ta 1,183 
litais. Kelias savai tes Aleksoto 
funikulieriuje vyksta e inama
sis remontas, elektros į tampa 
išjungta, taigi nupjau t i laidą 
ilgapirščiams nebuvo pavojin
ga. (Elta) 

* L i e t u v o j e vė l p a m a ž u 
d i d ė j a lankytojų iš užsienio 
srautas . Pasienio policijos de
partamento duomenimis , šie
met pirmąjį pusmetį į Lietuvą 
atvyko 1.793 mln. užsieniečių, 
tai yra 0.3 proc. daug iau nei 
per tą patį praėjusių metų. lai
kotarpį. 'LR. Elta. 

* Į P a l a n g ą a t v a ž i u o j a v i s 
d a u g i a u p o i l s i a u t o j ų , kur ie 
pajūryje pasil ieka i lgesniam 
laikui. Iki šiol daug iau žmonių 
miestas su laukdavo savai tga
liais, o dabar jų nemažėja ir 
kitomis dienomis. Praėjusį 
sekmadienį geresniuose kuror
to viešbučiuose buvo sunku 
surasti laisvą kambarį- Pa lan
gos viešbučiams ir poilsinėms 
prasidėjo „auks in is" sezono 
laikotarpis. Daugumoje jų nuo 
liepos pabaigos iki rugpjūčio 
vidurio beveik visi kambar ia i 
buvo užsakyti d a r pavasar į . 

* JAV ž i n i a s k l a i d o s d u o 
m e n i m i s , legendinis Lietuvos 
krepšininkas Arvydas Sabonis 
netrukus pas i rašys vienerių 
metų sutart į su Por t lando 
„Trail Blazers" k lubu, tačiau 
uždirbs mažiau nei pernai . 

.L2. Eltai 

Pasaulio naujienos 
* i 

(Remiana.s BNS. Reuter. DPA. AP, lnteriax. ITAR-TASS, 
BeiaPAN', RIA ir ELTA žinm aKentunj pranešimai; 

Sutrumpinimai: K — ..Klaipėda". hJj — 
,,Kauno diena". LA — ..Lietuvos aidas". 
LR — ..Lietuvos rytas", LŽ — ..Lietuvos 
žimo*", R — ..Respublika" 

Bona , Vokie t i j a . 180 pasaulio valstybių tarnautojai antradieni 
Bonoje pradėjo derinti paskutines kompromiso dėl Kioto susitari
mo išsaugojimo detales. Pagal istorinį kompromisą, dėl kurio pa
saulio valstybių ministrai susitarė Jungtinių Tautų JT) konferen
cijoje buvusioje Vokietijos sostinėje, turtingosios valstybės turės 
sumažinti atmosferos taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujo
mis. Kompromisas, prie kurio JAV neprisidėjo, buvo pasiektas po 
sekinančių, keturias dienas ir naktį trukusių derybų. Pirmadienį 
ministrai su palengvėjimu paliko savo tarnautojams suderinti 
paskutines detales ir paversti politinį susitarimą teisiniu doku
mentu, leisiančiu Kioto protokolui jį patvirtinsiančiose valstybėse 
įsigalioti nuo kitų metų. / 

Sofia. Bulgarijos parlamentas antradienį patvirtino buvusio ca
ro 64 metų Simeon II paskyrimą naujuoju valstybės premjeru. Si-
meon II tapo pirmuoju valdžią atgavusiu monarchu pokomunisti
nėje Rytų Europoje. Simeon II koalicinėje vyriausybėje pirmą kar
tą dirbs turkų, kurie šioje aštuonis milijonus gyventojų turinčioje 
Balkanų valstybėje sudaro 10 proc. populiacijos, atstovas. Daugu
ma naujojo kabineto narių yra menkai girdėti politikai, kurie, 
kaip ir 64 metų monarchas, bemaž neturi politinio darbo patirties. 

Bei j ing . Kinijos teismas antradienį per vieną dt.ną nuteisė 
JAV gyvenančią mokslininkę Gao ZhanlO metų kalėti, pripažinęs 
ją kalta dėl šnipinėjimo Taiwanui, pranešėjos advokatas Bai Xue-
biao. Teismas įvyko likus 3 dienoms iki JAV Valstybės sekreto
riaus Colin Powell vizito į Beijing. Advokatas neatsakė į klausimą, 
kokia tikimybė, kad Gao Zhan bus paleista lygtinai. 39 metų so
ciologe Gao Zhan, kuri dirba Vašingtone esančiame Amerikos uni
versitete, vasario mėnesį buvo sulaikyta kartu su vyru ir 5 metų 
sūnumi, kai leido atostogas Kinijoje. Jos vyras ir sūnus po mėne
sio buvo paleisti. 

Nevv Y o r k a s . Judėjų ir katalikų mokslininkų komisija, kuri ti
ria Katalikų Bažnyčios vaidmenį per Holokaustą, sustabdė savo 
darbą, pareiškusi, jog Vatikanas neleidžia naudotis savo turimais 
šio laikotarpio archyvais, pirmadienį pranešė Pasaulio žydų kong
resas <PZK). Gavusi Vatikano pranešimą, kad archyvais nebus 
leista naudotis, komisija išsiuntė laišką Bažnyčios atstovams, ku
riame pareiškė sustabdanti darbą, pranešė PZK atstovas spaudai 
Elan Steinberg. „Mes tai laikome dideliu moraliniu Vatikano pra
laimėjimu", sakė jis. Katalikų Bažnyčios vadovybės komentarų 
šiuo klausimu nepavyko gauti. Minėta komisija, kurioje dirba trys 
katalikų ir trys judėjų tikybos mokslininkai, spalio mėnesį prašė 
Vatikano leisti susipažinti su nepaskelbtais dokumentais, esan
čiais 11-oje II pasaulinio karo laikotarpio archyvų tomų, kurie pa
dėtų atsakyti į klausimus apie popiežiaus Pijaus XII vaidmenį Ho-
lokausto laikotarpiu. Šventasis Sostas 1999 m. spalį sutiko, kad 
būtų įsteigta komisija, kuri išaiškintų popiežiaus Pijaus XII nuo
statą dėl žydų persekiojimo nacių okupuotoje Europoje ir sąjungą 
su Trečiuoju reichu sudariusiose valstybėse. 

S a n F r a n c i s c o , Cal i fornia . Buvusiam Ukrainos premjerui 
Pavlo Lazarenka. kuris savo tėvynėje kaltinamas grobstymu, 
Šveicarijoje — pinigų plovimu, o JAV — sąmokslu, pirmadienį 
JAV pateikti papildomi kaitinimai sukčiavimu naudojantis teleg
rafo pranešimais, siekiant pasisavinti iėšas. Manoma, kad taip 
sukčiaudamas, P. Lazarenka į JAV iš Ukrainos valstybės sąskaitų 
pervedė daugiau kaip 100 mln. JAV dol. 48 metų P. Lazarenka 
šiuo metu del įtariamo 114 mln. JAV dol. plovimo laikomas fede-
raliniame tardymo izoliatoriuje netoli San Francisco ir laukia teis
mo. Dėl visų JAV pateiktų kaltinimų P. Lazarenka, kuris esą ne
teisėtai pasisavino daugiau kaip 320 mln. JAV dol. Ukrainos vals
tybės pinigų, kaltu neprisipažino. Pernai Šveicarijos teismas už 
akių nuteisė P. Lazarenka dėl pinigų plovimo, konfiskavo beveik 
6.6 mln. JAV dol. iš jo sąskaitų banke ir paskyrė 1.5 metų kalėji
mo bausmę, jos vykdymą atidedant. JAV teisėjas atsisakė paleisti 
kaltinamąjį už užstatą, nes nusprendė, kad jis gali pabėgti iš JAV. 

Nikolos i , I ta l i ja . Italijos vyriausybe pirmadienį Sicilijos Katani-
jos regione paskelbė nepaprastąja padėtį, nes iš Etnos ugnikalnio 
besiliejanti lava priartėjo prie vietos gyventojų namų. J pietus nuo 
ugnikalnio esančio Nikolosi meras grasino surengti spaudos kon
ferenciją ir pareikšti, kad jo bendruomene palikta likimo valiai, jei 
vyriausybė nepaskelbs nepaprastosios padėties. Sekmadienį per
spėjimai dėl evakuacijos buvo įteikti maždaug 70-čiai šeimų, prie 
kurių namų artėjo lavos srautai. 

M u m b a i , Indi ja . Vienam šuneliui iš Indijos finansų sostinės 
Mumbai priemiesčio per tradicinę ceremoniją buvo oficialiai duo
tas „George Bush" vardas. įsižeidę del JAV prezidento katės var
do „India". hinduistų nacionalistai iš ..Bajrang Dal" organizacijos 
nusprendė G. W. Bush atkeršyti. JAV prezidento katės vardas 
Mumbai praėjusią savaitę šukele tikrąažiotazą. Apie katę visi su
žinojo, kai vienas valdančiosios partijos narys paskaitė apie ją In-
ternet'e. Partijos nariai surengė demonstracija prie JAV konsulato 
ir reikalavo atsiprašyti, tačiau konsulato visuomeninių reikalų 
skyriaus direktore tvirtino, kad pilnas melsvai juodos G. W. Bush 
katės vardas yra ..India Ink". 

L o n d o n a s . Vėžiu sergantis buvęs „The Beatles" ansamblio mu
zikantas George Harrison pirmadieni paskelbė, kad pranešimai 
apie greitą jo mirtį yra perdėti. Atsiskyrėliškai gyvenanti žvaigždė 
Londone paskelbė pranešimą spaudai, kuriame komentavo savait
galio laikraščių straipsnius ir tvirtino, jog gyvena aktyvų gyveni
mą ir jaučiasi labai gerai. 58 metų G. Harrison ir jo žmonos Olivia 
pranešime spaudai taip pat sakoma, kad pora nusivylė ir pasi
bjaurėjo minėtais straipsniais. Žiniasklaida pranešė, jog G. Harri
son savo draugui ir buvusiam 
„The Beatles" leidėjui, „penkta
jam bitlui" George Martin sake 
ilgai negyvensiąs. Pats G. Mar
tin pabrėžė nekalbėjęs su jokio 
laikraščio korespondentais. 

KALENDORIUS 
Aušra. Aušrinė, Gal-
Kargaudas, Kristu-

Liepos 25 d.: 
minė, Jokūbas, 
pas 
Liepos 26 d.: Sv Ona ir Joakimas 

Marijos tėvai: Aurelijus, Daugintas 
Eigirdė. Gluosnis. Greitute 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j . v . s . Irena Reg ienė 

ČIKAGOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
STOVYKLOJE, RAKĖ 

JŪROS DIENA RAKO STOVYKLOJE 
Gražiuose Rako miškuose 

stovyklauja daugiau negu 100 
jūrų skaučių ir skautų. Skau
tiška dvasia ir linksma nuo
taika sesės ir broliai atlieka 
patyrimo laipsnių programas. 
Jūrų skaučių pastovyklėje va
dovauja g.v.v. Dalia Vitkienė, 
o jūrų skautų viršininkas yra 
jūrų budys v.v. Robertas Joku-
bauskas. Aplankius abejas pa-
stovykles matosi, kad savaitės 
metu buvo atlikta daug pio-
nierijos darbų. 

Kasmet jūrų skautės ir 
skautai švenčia Jūros dieną. 
Šiais metais taip pat buvo 
prisiminta ir pagerbti visi iš
plaukę į amžinąjį vandenyną. 
Diena prasidėjo šventomis Mi-
šiomis, aukojamomis kunigo 
Kazimiero Ambraso. Tėvas 
Ambrasas džiaugiasi būdamas 
kartu su mumis Dievo gam
toje. Prie ramaus ežero ener
gingas naujas jūrų budys, 
valt. Aleksas Modestas, pra
vedė Jūros dienos apeigas. 
Brolis Modestas pakvietė in
spekcijai v.s. fil. Kęstutį Ječių, 
j.v.s. Violetą Paulienę, j.v.s. 
Algį Paulių, j . ps. Algį Jonušą, 
j . ps. Danutę Navickas, j .s. 
Dalią Žygienę, j .s. Romą Česą, 
irj.v;š. Viligailę Lendraitienę. 

Tvarkingomis uniformomis 
ir pavyzdingai išsirikiavę se
sės ir broliai entuziastingais 
šūkiais pasveikino svečius. 

Jūrų skautui Justinui No-
vak perskaičius „Lituanicos" 
tunto įsakymus, bebrų laivų 
vadas brolis Jokubauskas va
dovavo įžodžiui. Naujieji beb
rai: Joris Malkevičius, And
rius Navickas, Augustas Amb-
rizas, Daniel Navickas, Tho-
mas Navickas ir Algis Kaz
lauskas sugrįžo į rikiuotę di
džiuodamiesi pirmaisiais kak
laraiščiais. Jūrų jaunių vado
vas jūrų budys Justinas Jonu
šas iškvietė kandidatus: Arą 
Karaitį, Antaną Kirkų, Marių 
Malkevičių, Vilių Palionį ir 
Arą Vitkų prie liepto, kur jie 
davė jūrų jaunių įžodį. Jūrų 
jauniai laimingi sugrįžo pas 
savo brolius. 

Pasibaigus brolių įžodžiams, 
brolis Modestas perdavė ko
mandą g.v.v. Giedrei Kazlaus
kaitei. Sesė Giedrė perskaitė 
„Nerijos" tunto įsakymus ku
riuose buvo pristatytos ūdry-
tės kandidatės ir jūrų jaunės 
kandidatės. „Ventės" laivo va
dė g.v.v. Aida Brakauskienė 
užrišo šviesiai mėlynus kakla

raiščius Kristai Brakauskai-
tei, Vidai Ignatonytei, Eveli
nai Janušauskaitei, Agnei Ja
nušauskaitei, Alenai Kazlaus
kaitei, Norai Sadauskaitei ir 
Gabrielei Tvaškaitei, „Nerijos" 
tunto tuntininkė sesė Danutė 
užrišo įžodį davusių kakla-
raičiuose mazgelį o tėveliai 
gerojo darbelio mazgelį. Jūrų 
jaunių „Juodkrantės" laivo va
dė j.ps. Aldona Weir naujais 
kaklaraiščiais papuošė Lilę 
Rudytę ir Aistę Spitrytę. Pasi
puošusios žydriai mėlynais 
kaklaraiščiais sesės sugrįžo į 
rikiuotę. Sesė Giedrė po to ko
mandą grąžino broliui Alek
sui. 

Svečius, tėvelius, ir skautus 
sveikino j.v.s. Violeta ir j.v.s. 
Algis Pauliai. Brolis Algis pa
aiškino, kad mūsų tradicinė 
Jūros diena yra mums labai 
svarbi diena. Svarbu prisimin
ti tuos, kurie tiek daug pri
sidėjo prie jūrų skautavimo. 
Ne per seniausiai žuvo brolis 
Aras Rimavičius, iškeliavo 
brolis Leopoldas Kupcikevi-
čius, o šiais metais staiga mirė 
brolis Antanas Levanas, kuris 
tiek daug laiko praleido prie 
Rako ežero mokydamas seses 
ir brolius apie laivus ir buria
vimą. Tėvui Ambrasui sukal
bėjus maldą sesės ir broliai iš
plaukė kanojomis ir burlaiviu 
nuleisti vainiką į ežero gel
mes, mirusiųjų prisiminimui. 
Rimtai susimąstę sesės ir bro
liai stebėjo ir saliutu gerbė 
vainiko nuleidimą. Komen
dantas padėkojo visiems už 
dalyvavimą Jūros dienos apei
gose ir perdavė komandą pas-
tovyklių komendantams. 

Po iškilmių sesės ir broliai 
linksmai nusiteikę pradėjo 
sveikinti įžodį davusius. Svei
kino ir seses ir brolius, kurie 
davė įžodžius savaitės metu. 
Gintarių kandidačių vadovė 
j . s . fil. Virga Rimeikienė di
džiavosi naujomis gintarėmis 
Rima Jokubauskiene, Onute 
Savickiene, Vilija Pauliūte ir 
Dalia Šataite. Juodais kakla
raiščiais pasipuošę vair. Vaiva 
Rimeikaitė, Vytas Mikalčius, 
Vytas Karalius, Saulius Gali-
naitis, Adam Koob ir Andrius 
Novak džiaugėsi tapdami jūrų 
skautais. Džiaugėsi ir naujieji 
budžiai Aleksas Modestas, 
Aras, Vytenis Žygas ir Jonas 
Savickas. 

Anksti iš ryto debesys lydėjo 
seses ir brolius į pusryčius. 

: 
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•Jūros dienos iškilmėse ūdryčių įžodžiui išsirikiavusios „Nerijos" jūros skaučių tunto jauniausios sesės.Iš k.: 
Nora Sadauskai te . Evelina Janušauskaite, Vida Ignatonytė, Alena Kazlauskaite, Gabriele Tvaškaite. Krista 
Brakauskai te ir Agne Jonušauskaitė. 

PRITYRUSIŲ SKAUTŲ PASTOVYKLĖ 
Šiai pastovyklei vadovauja 

v.s. fil. Donatas Ramanaus
kas. Jis yra „Lituanicos" tunto 
narys nuo pat jaunystės. La
bai sumanus vadovas, be to, 
pamėgęs ilgų nuotolių bėgimą. 
Yra išbandęs savo jėgas Čika
gos, Detroito ir Bostono ilgų 
nuotolių bėgimuose ir iš kelių 
šimtų bėgikų atbėgdavo de
šimtuoju. 

Donatas, pasitaręs su paty
rusiais skautais kandidatais, 
nutarė dviračiais vykti į Rako 
stovyklavietę, bet prieš tai tu
rėjo pasiruošti. Ruoštis pradė
jo jau nuo vasario mėnesio. 
Dviračiais kelionę pradėjo nuo 
Sawyer, MI, miestelio. Dvira
čiais keliavo 210 mylių iki 
Rako stovyklos. Važiavo įvai
rių rūšių keliais, nakvojo Mi-
chigan valstybiniame parke ir 
privačiame parkelyje prie eže
ro. Kelionėje patys gaminosi 
valgius. Dviračiais važiavo šie 
skautai: Danius Čerauskas, 
Marius Spitrys, Darius Alek-
siūnas, Aras Lintakas, Sau
lius Fabijanovich, Danius 
Andriušis, Viktoras Jučas, To
mas Milo ir jų vadovas Dona
tas Ramanauskas. 

Apsaugos dėlei, automobi
liais lydėjo Violeta Fabijano
vich, Tomas Milo, Linas Ju
čas. 

Atvykę į stovyklą „Vienybė 
težydi", ir įsikūrę sugalvojo 
padaryti iškylą dviračiais į 
Menist miesto paežerės parką, 
esantį 30 mylių atstume nuo 
Rako. Šioje iškyloje praleido 
dvi .dienas su nakvyne. Juos 
lydėjo Tomas Milo, Aras Lin
takas ir Tadas su Larana 
Stropai. J šią kelionę įsijungė 
prityrę skautai kandidatai, 
kurie, saulei leidžiantis, davė 
patyrusio skauto įžodį. Jiems 
šis vakaras pasiliks ilgai at
mintyje ir vaizduotėje. 

Bet kai jūrų skautes ir jūrų 
skautai pradėjo žygį prie ežero 
pasirodė ir saulutė. Puiki die
na, puikūs vadovai ir skautai 
— Dievulis mūsų neapleido! 

Sesė Vilytė 

Įžodį davė šie skautai: Da
rius Jutzy, Marius Spitrys, 
Paulius Leipus, Jonas Ankus, 
Viktoras Jučas, Pūkas Plata-
kis ir Tomas Ambutas. Juos 
aplankė prityrusios „Varlių" 
skilties skautės, vadovauja
mos Rasos Ramanauskienės. 
Pora kartų prityrę skautai po 
įžodžio buvo nuvykę į Luding-
tono priemiestyje esantį vals
tybinį parką. Prie Prityrusių 
skautų pastovyklės buvo prisi
glaudę skautai vyčiai kandida
tai. Jie esant reikalui tal
kindavo D. Ramanauskui, o 
daugumoje buvo užsiėmę sto-

Nuotr. R o m o Č e s o 

vykios darbais, dr. Mindaugui 
Griauzdei vadovaujant. Šie 
skautai Vyčiai kandidatai su
tvarkė išgriuvusią tvorelę prie 
skautų Vyčių ženklo. Tvorelę 
tvarkė skt. vyčiai kandidatai: 
Aris Dumbrys, Julius Griauz
dė, Karolis Užgiris, Povilas 
Žukauskas, Jonas Genčius ir 
Danius Andriušis. Reikia pa
sidžiaugti, kad šie skautai ke
lis kartus gaminosi valgius ir 
dalyvavo įvairiuose stovyklos 
užsiėmimuose. Skautai, būda
mi vs fil. Donato Ramanausko 
globoje, įgavo daug patyrimo 
skautamokslyje. 

Antanas Paužuolis 
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EUGENE C. DECKER, DOS, 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 

Dr. Rima^ovicto^^^ 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645VV Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402. tel. 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

MARIUS KATILIUS. M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Surte A 

Joliet, IL 60435 
Tel 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
centetfoouryryandbfeaslhearlh.com 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfctory Mfc IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60852 

Kab. tel. 773-471-3300 

Jūros dienos iškilmėms ežero pakrantėje rikiuojasi 
sesės ir vadovės. 

.Nerijos" jūros skaučių tunto .Pajūrio auros" pastovyklės 
Nuotr. R o m o Č e s o 

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ PASTOVYKLĖ 
„ŽILVINAT 

.I.itii,in,< :>s" tunto vi lk iukai ir j u vadovai buvo graZiai isikūrp . .Ži lvinų" pastovykli-je Rako ąžuolyne. 
Nuotr A n t a n o P a u i u o l i o 

Šiai pastovyklei vadovauja 
sk. vytis ps. Henrikas Vara-
neckas ir pastovyklės „mama" 
vyr. sk. ps5 fil. Fausta Vara-
neckienė. Komendanto parei
gas eina skautininkas, pulki
ninkas Algimantas Garsys, 
atvykęs į stovyklą net iš Flori
dos. Talkina ir Algis Strikas, 
Aras Lintakas, Linas Paužuo
lis. Pastovyklės šūkis: „Gimė
me vilkais — paaugę esam 
Žilvinai!" 

Nutaikęs laiką, kai „Žilvinų" 
vadas po užsiėmimo „ilsėjosi", 
kreipiaus į jį norėdamas suži
noti, kas jį pritraukė būti „Žil
vinų" vadovu. 

— Išaugote iš „Lituani
cos" tunto veiklos. Po ke
liolikos meti) vėl įsijungėte 
\ skautišką veiklą. Kada 
pradėjote skautauti? 

— Galiu sakyti, kad esu „se
nas" vilkas, nes skautauti pra
dėjau nuo šešerių metų am
žiaus. Tuo metu buvo daug 
jaunesniųjų skautų. Muziko 
Fausto Strolios dėka, buvo su
organizuotas jaunesniųjų 
skautų chorelis. Man teko gar
bė dalyvauti chorelyje. Buvo 
išleista damų plokštelė, pava
dinta „Tra-lia-Ha", kuri skau
tiškoje ir pasaulinėje visuo
menėje rado didelį atgarsį. 
Dėl sportinių įsipareigojimų ir 
mokslo tesimo, teko trumpam 
laikui nutraukti aktyvų skau-
tavimą. 

— Jums talkina Faueta 
Bobinaitė (Varaneckienė) 
i i garsios Bobinų daininin
kų šeimos. Kur jūsų keliai 

susikryžiavo? 
— Abudu jaunystėje skauta-

vom, stovyklavom ir šokom 
tautinius šokius, gal tas pa
dėjo arčiau vienam kitą pažin
ti. Be to, mėgstu linksmumą. 
Šiuo metu ji yra nepakeičiama 
vadovė jaunesniųjų skautų 
pastovyklėje. Be užsiėmimų 
pravedimo, moko jaunuosius 
skautukus dainuoti. 

— Kas jus paskatino im
tis pastovyklės viršininko 
pareigų? 

— Gal sakyčiau reikalingu
mas vadovo. Mano sūnus yra 
jaunesnysis skautas, tai nesu
radus jo pastovyklei vadovo, 
apsiėmiau šias pareigas . Man 
atrodo, kad tuntuose išaugę 
skautai, tapę tėvais, turėtų 
atiduoti duoklę skautavimui, 
puoselėjant skautišką veiklą. 

— Kaip sekasi dirbti su 
jaunesniais skautais ir 
kuomi bandote juos užim
ti? 

— Turint namuose savo jau
nimą, nesunku suprasti jaunų 
sielų norus, jų užmačias ir pa
tirti kas juos labiausia domi
na. Iškylaujam, darome įvai
rius darbelius, kad galėtų par
sivežti į namus parodyti tė
vams ką nuveikė. Sportuojam, 
žaidžiam ir dainuojam. Esant 
geram orui, žadam dar daug 
nuveikti. Esu dėkingas sesei-
žmonai Faustai, visiems jau
nesniųjų skautų vadovams už 
pagalbą man. Be jų meilės 
skautavimui ir pasiaukojimo, 
nebūtų įmanoma būti pasto
vyklės viršininku. 

SKAUTŲ VYČIŲ 
KRYŽIAUS 

PAŠVENTINIMAS 
Rako stovykla didžiavosi di

dingais statiniais. Laikui bė
gant, daugelis iš jų išnyko iš 
aalinkos. Dr. Romas Povilai
tis, 1968 metais ėjęs Skautų 
vyčių skyriaus vedėjo parei
gas, artinantis Tautinei sto
vyklai, pagamino lietuvišką 
pakelės kryžių, kuris džiugino 
stovyklos lankytojus daug 
metų. 

Laikui bėgant, gamta pada
rė savo, kad tolimesnis kry
žiaus laikymas darėsi pavojin
gesnis; supuvo pamatai ir pa
tys kryžiaus papuošalai. 

Senieji pulkininko vyr. 
skautininko Šarausko skautų 
vyčių būrelio nariai, vadovau
jant meistrui dr. Romui Povi
laičiui, užsimojo pastatyti 
naują. Planas buvo įvykdytas, 
ir šių metų gegužės 9 dieną 
buvo pastatytas naujas lietu
viškas pakelės kryžius Rako 
stovyklavietėje, kuris turėtų 
išsilaikyti, kol jauniausieji 
skautai taps visos lietuviškos 
skautijos vyriausi vadovai. 

I 2001 metų „Vienybė težy
di" stovyklą atvykus kunigui 
Kazimierui Ambrasui, SJ, 
saulei tekant, dalyvaujant 

Linkėtina broliui Henrikui 
neprarasti skautiškoe-jaunat-
viškos dvasios ir vėl grįžti 
ateinančiais metais. 

„Senas vilkas" 
brolis Antanas P. 
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AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
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Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. POSLES. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
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TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VsJkų gydytoja 

900 Ravima PI., Orland Park, IL 
Tel. 706-349-0887. 

Priklauso Palos ir Crtrtst Igontoems. 
Nuotakia naujai atvykusiems. 

kryžiaus meistrui dr. R. Povi
laičiui ir būreliui skautų vy
čių, po šventų Mišių buvo pa
šventintas šis tarnavimo žy
muo, kryžius. 

Kun. K. Ambrasas savo žo
dyje pažymėjo, kad skautų vy
čių šūkis tarnauti yra labai 
reikšmingas. Pabrėžė, kad ir 
Evangelijoje minima, kad da
lis angelų atsisakė tarnauti 
Dievui ir buvo nubausti. Tar
naujant Dievui, nebus pamirš
tas tarnavimas tėvynei ir arti
mui. Jis taip priminė, kad pa
sauliui reikia kilnių asmeny
bių, kurios nepabūgtų tarna
vimo Dievui, gėriui ir žmo-
nųai. 

A.Pauiuolis 



RUSIJA, ROMANTIKA IR 
RAUDONI GVAZDIKAI 

JOVITA PRANEVIČIŪTĖ 

Dabartiniai dvidešimtmečiai 
— jau nepriklausomos Lietu
vos karta, kuri dar matė rau
donus kaklaraiščius, galėjo 
portretuose atskirti didžiuo
sius sovietų vadus. Šios kartos 
vaikystės prisiminimuose — 
televizijos bokštas, minios 
žmonių, tankai ir dainos apie 
laisvę. Tik dvidešimtmečių tė
vai ir seneliai mokėjo laisvės 
kainą, o jie jau valgo sąlyginai 
saldžius jos vaisius. Tiksliai 
nebeprisimena, kurioje miesto 
vietoje stovėjo Lenino pamink
las, kurie pastatai buvo puo
šiami pjautuvo ir kūjo ženklu, 
nebe taip gerai moka rusų 
kalbą. Jaunąją Lietuvos kar
tą, kuri jau laisvoje šalyje nu
gyveno puse savo dviejų de
šimčių metų, sunku būtų pa
vadinti sovietinio mentaliteto 
žmonėmis. Jie yra tie, kurių 
atmintyje kyla trispalvės vė
liavos, skamba Tautinė gies
mė, bažnyčių varpai ir blunka 
raidžių „SSRS" reikšmė. 

Jei kas nors kiek abejoja, 
kad mes jau esame Europos 
šalis, kad Lietuva jau nusipel
no geltonos žvaigždutės mėly
nos vėliavos fone, kad Lietu
vos juros pakrantė jau yra At
lanto vandenyno dalis, tam te
reikia nukeliauti vos 1,000 km 
| Rytus ir taps visiškai aišku, 
kad Baltijos šalys nebegali 
grįžti atgal į prarastą penkias
dešimtmetį. 

Jei kam neseniai teko lanky
tis Rusijoje, tikriausiai par
sivežė neišdildomų įspūdžių. 
Ir tie įspūdžiai nėra patys gra
žiausi ar mieliausi širdžiai. 
Kelionė į Rusijos sostinę 
Maskvą ypač didelė patirtis 
turėtų; būti tiems, kas yra ten 
buvęs prieš dešimt ar daugiau 
metų. Tokie keliautojai tik
riausiai tikėtųsi pamatyti di
džiai pasikeitusį, neatpažįsta
mai išgražėjusį miestą. Deja... 
Tie. .kurie važiuoja į Maskvą 
ieškoti romantikos, dažnai mi
nimo rusų žmonių vaišingumo 
ir draugiškumo, taip pat bus 
apvilti. Per tuos dešimt lais
vos, nepriklausomos nuo vie
nos partijos intrigų, Rusįjos 
federacija vargu ar labai pa
sikeitė. Gal keitėsi Sankt Pe-
terburg, atgavęs savo senąjį 
vardą, bet Maskva ir jos prie
miesčiai tikrai atrodo taip, 
tarsi kažkam paliepus ar kaž
kam panorėjus visam dešimt
mečiui buvo užkonservuoti aš
tuoniasdešimtieji metai. Tie 
patys niūrūs, buvusia sovie
tine didybe dvelkiantys pasta
tai, seni gatvių, aikščių ir 
skverų pavadinimai neleidžia 
pamiršti tarybinių didvyrių 
vardų. Žmonės pikti, suirzę, 
sukaustyti. Per trejetą dienų 

miesto centre galima buvo su
tikti vos vieną vaikiną ilgais 
plaukais. Anoks čia pavyzdys, 
pasakysite? Bet Maskvoje tai 
vis dar laikoma išsišokimu. 

Iš tiesų pasikeitimų atides
nė akis tikrai pastebės. Šalia 
didžiulių Stalino laikų „garga-
rų", nuo to laiko taip ir nere
montuotų, stovi vos prieš me
tus kitus baigti dangoraižiai 
stiklinėmis sienomis. Galima 
būtų spėti, kad juose turėtų 
įsikurti prestižinės firmos. Tu
rėtų... Tačiau taip nėra. Dau
gelis naujųjų pastatų mėgau
jasi ramybe ir tyla. 

Didžiulį triukšmą kelia tik 
pro šalį nežmonišku greičiu le
kiantys automobiliai. Prityrę 
vairuotojai sako, kad taip 
Maskvoje važinėjama tikriau
siai nuo pat pirmos gatvės iš-
grindimo. Tik auton..' Uių pa
daugėjo, daugiau užsienietiš
kų markių. Atrodytų nieko čia 
baisaus, net ir Lietuvoje auto
mobilių padaugėjo, pasikeitė 
jų markių pavadinimai. Auto
mobiliams sustojus prie švie
soforo, motinos, stumdamos 
vežimėlius su savo kūdikiais, 
prašo išmaldos. Jos beldžia į 
užtamsintus naujųjų rusų 
„Mersedes" automobilių lan
gus, prašydamos vieno kito 
rublio, kurio vertė — vos 7 lie
tuviški centai. Tiesa, papras
tai joms kapeikas ištiesia ne iš 
prabangiųjų automobilių, bet 
iš senų „Žiguli". 

Maskvos svečiai galėtų nu
stebti, kodėl tokioje gražioje 
Raudonojoje aikštėje ar me
džiais apaugusiuose bulvaruo
se tiek mažai gatvės muzi
kantų, o jei kas ir muzikuoja 
gatvėje, tai iš pirmųjų akordų 
gali atspėti, jog tai nėra mėgė
jai savamoksliai. Muzikantai 
pasirodo gatvėse ir metro pri
eigose tik į pavakarę. Sunku 
patikėti, tačiau jų muzikavi
mas nėra toks banalus. Gat
vės fleitistas Raudonojoje 
aikštėje graudina praeivius 
„Ave Maria". Užsieniečiai, lan
kydamiesi viename iš bran
giausių pasaulio miestų, ne
būna labai šykštus. Įmetę 
šimtą ar du šimtus rublių, nu
eina, tik pastabesni atkreipia 
dėmesį, kad prie visų muzi
kantų visada netoliese pama
tysi milicininką. Juk atvažia
vęs iš civilizuotos valstybės 
negalėtum patikėti, kad popie
rinių kupiūrų aukoti šiame 
mieste negalima, nes gautus 
pinigus geriausiu atveju rei
kia dalintis su pareigūnu, o 
blogiausiu — tiesiog atiduoti. 
Iš šono stebint tokią situacija 
savo akimis, tampa baisu. 
Liūdna stebėti, kaip 12 ka
merinio ansamblio žmonių 

Jauniausias Lietuvoje - Vilniaus meras Arturas Zuokat, buvęs žurnalistas, 
aktyviai populiarina ekologišką susisiekimo priemonę - dviratį 

nestokoja idėjų. Pastaruoju metu jis 
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

prie įėjimo į metro dalinasi 
per popiete uždirbtus rublius. 
Vidutiniškai jie uždirba po 
200-300 rublių, t.y., po 14-20 
litų. Klausimas be atsakymo: 
kaip išgyventi? 

Dar kraupiau, kai ne visiš
kai blaivus pareigūnai tiesio
gine žodžio prasme kabinėjasi 
prie ne rusiškai kalbančių Ru
sijos sostinės svečių. Jiems 
gali nepatikti bet kas — ilgi 
vaikinų plaukai, per ryškūs ar 
dėmesį į save atkreipiantys 
papuošalai. Graudu, kai parei
gūnai naudojasi tuo, kad už
sieniečiai nežino — ar nesu
pranta griežtų taisyklių nešio
tis su savimi dokumentus; pa
reigūnai Maskvos gatvėse turi 
teisę bet kada patikrinti as
meninius daiktus, net šviesia
plaukio klausinėti, ar jis nėra 
kaukazietiškos kilmės. Deja, 
jaunuoliai iš Lietuvos pasiro
dė nesupratingi: kai milicijos 
pareigūnai prašė pinigų, jie 
atsisakė duoti. Tai prilygo as
meniniam įžeidimui ir kaina
vo porą valandų milicijos areš
tinėje. Patiems rusams, ku
riems taip pat vos po dvide
šimt ar dvidešimt penkerius 
metus, tai yra normalus reiš
kinys, jie jau pripratę valsty
binėse institucijose mokėti už 
savo užsieniečius draugus. 

Jaunuoliai iš Lietuvos rusų 
jaunimui yra tokie pat atei
viai, kaip ir iš niekada neap
lankytų Vakarų valstybių. Jie 
kalba garsiau, jie sako tai> ką 
galvoja, jiems vargas įeinant į 
universitetą parodyti studento 
pažymėjimą Atrodytų, nieko 
čia baisaus, bet išgirdus, kad 
prestižiniame Maskvos tarp
tautinių santykių institute net 
gerai ir labai gerai besimokan
tiems studentams neleidžiama 
laisvai pasirinkti diplominio 
darbo temos, jei jos analizės 
rezultatai gali pasirodyti bent 
kiek prieštaringi Rusijos už
sienio politikos atžvilgiu. 
Žodžiai „okupacija", „Kauka

zas", „NATO — saugumo ga
rantas", „Baltijos šalių nepri
klausomybė" yra tabu ne tik 
studentams, bet ir dėstyto
jams. Institute skaitoma lite
ratūra praktiškai vien rusų 
kalba, nors moderniai įreng
toje bibliotekoje lentynos lūžta 
nuo vertingų lyginamosios po
litikos, viešojo administravimo 
ir politinės filosofijos anglų ar 
vokiečių kalba už Rusįjos ribų 
leistų knygų ir periodikos, ta
čiau didžioji dalis jų taip ir 
guli net nevartytos — lapai 
dar vis sulipę dėl spaustuvės 
broko. Nėra populiariausios ir 
tokios knygos, kurių pavadi
nimuose žodžiai „Antiamerica-
nism". 

Tad nėra nuostabu, kai 
bendraamžiai^ aptardami 
tarptautinę politiką, neranda 
sutarimo. Dvidešimtmečiai ru
sai didžiuoj4fci, kad prieš mė
nesį piketava prie JAV amba
sados dėl pastarųjų NATO 
veiksmų. Jie sutinka, kad 
konfliktus reikia reguliuoti, 
bet tai turi daryti tas, kam šis 
konfliktas yra kultūriškai, 
tautiškai ar^dar kaip kitaip 
artimesnis. $$endro sprendi
mo, jei jis nėra oficialios Rusi
jos pozicijos rėmimas, praktiš
kai negalima pasiekti. 

Viešint Maskvoje, vaikščio
jant po lankytinas vietas, sun
ku suabejoti'situacijos savitu
mu ir skirtumu nuo tų Euro
pos didžiųjų, miestų, kuriuos 
jauniems žrtfonėms yra tekę 
aplankyti. Įžymusis Lenino 
mauzoliejus darbo dienomis 
veikia vos po dvi tris valan
das, eilė prie įėjimo nutįsta 
beveik tokia pat, kaip prie 
įėjimo į Luvrą Paryžiuje ar 
Vatikano muziejų Romoje, 
tačiau skirtumas, kad net bu
vimas jame griežtai reguliuo
jamas. Reikia eiti po du, ne
galima kalbėti, rankų laikyti 
kišenėse ir pan. Pati Raudono
ji aikštė didžiąją. dalį dienos 
būna aptverta, palei Krem-
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liaus sienas ant didžiųjų so
vietų vadų memorialinių lentų 
— raudoni gvazdikai. 

Tačiau ne vienas turistas, 
Maskvoje turėdamas draugų, 
nepradės nuobodžiauti — dvi
dešimtmečiai rusai mažiausiai 
dviem kalbom gali papasakoti 
tiek senąją, tiek naujausią Ru
sįjos istorįją, aprodyti istori
nes vietas, paaiškinti senąją 
religinę simboliką. Jų negalė
jimas ar nenorėjimas mąstyti 
laisvai neužgožia jaunų žmo
nių didžiavimosi savo šalimi, o 
dar svarbiau — tikėjimo jos 
didybe, iš kurios, lietuvių aki
mis žvelgiant, yra likę tik ši
puliai. Didžiosios Rusijos ga
lios mitas Maskvoje tebegy
vas. Deja, jis ne visada yra de
mokratiškas. 

Toje pačioje Raudonojoje 
aikštėje, kur nuolat pilna tu
ristų, kiekvieną sekmadienį 
ultrakairieji komunistai, neši
ni raudonomis vėliavomis, so- 1 
vietine simbolika puoštais pla
katais ir SSRS nostalgija kve
piančiais raudonais gvazdi
kais, turi du Maskvos mero 
skirtas valandas savo de
monstracijoms. Tai vadinama 
demokratija. Griežtai nustaty
tas laikas, vieta, apytikslis 
žmonių skaičius piliečių susi
rinkimams. 

Sovietinės duonos nevalgiu
siems lietuvaičiams tokia 
Maskva — padarė didžiulį ir 
neišdildomą įspūdį. Kita ver
tus, jaunieji lietuviai, kuo ra
miausiai sėdintys ant Raudo
nosios aikštės grindinio ar 
braidantys po fontanus, taip 
pat tapo įspūdžiu savo bend
raamžiams. Jie jau nebėra ar
timas užsienis. Net OMON 
dalinio milicijos pareigūnai į 
tokius viešos tvarkos pažei
dimus žiūri atlaidžiau — juk 
tai pašėlę ir nuolat išsišokan
tys užsieniečiai... Jų laisvės 
platesnės nei piliečių. 

Ried, ried 
tik ne ten, 

Dažnas užsienio lietuvis, 
patekęs šią vasarą į Vilnių, 
nejučiomis pasidairo tų išgar
sintų „oranžinių dviračių". 
Juo labiau, kad juos kone ties 
kiekviena didesne sankryža 
primena specialūs stendai ir 
užrašai: „Dviratis išrastas. 
Važiuok oranžiniu dviračiu". 

Jeigu paklausi vietinių gy
ventojų, kur gi tie dviračiai, 
kaip galėtum jais pasinaudoti, 
sulauksi tik skanaus juoko 
(kadangi lietuviai pakanka
mai santūrūs, tai ir tas nusi-
kvatojimas jau šį tą reiškia). 
Kaip buvo rašyta ir mūsų 
dienraštyje, oranžinių dvi
račių projektas nedavė no
rimų rezultatų. Pasirodo, kad 
dviračiai (o gal žmonės) dar 
nebuvo reikiamai „prijaukin
ti" — vos pirmą dieną „at
sikabinę nuo raistų", paklydo 
sostinės platybėse ir nebe
sugrįžo nakvoti į savo vietas. 
Tai nustebino net jau prie vis
ko spėjusius priprasti vil
niečius. Nors vargiai kas ma
nė, kad projektas bus sėk
mingas, bet tokios greitos jo 
„mirties" taip pat nesitikėjo. 

Bet, pasirodo, kad vilniečiai 
taip pat nepažįsta savo mero 
Artūro Zuoko ir jo tvirto cha
rakterio (tai ne anksčiau bu
vęs Vilniaus miesto vadovas, 
kuris, išrinktas kur kas atsa
kingesniam postui, patekęs į 
pirmą pasitaikiusią painiavą, 
tuoj pat „susirinko savo žais
lus ir nuėjo sau"). A. Zuokas 
tvirtai įsitikinęs savo miesto 
gyventojų gera valia ir kartas 
nuo karto Vilniuje pasirodo 
nauji oranžiniai dviračiai. 
Deja, ir jie kažkaip paslaptin
gai dingsta — matyt, jiems 
didmiesčio oras, o gal gatvės 
grindiniai, nelabai patinka... 

Dabar vyrauja tam tikros 
lenktynės: ar laimės miesto 
mero užsispyrimas, ar paga
liau visa Lietuva bus taip 
„prisotinta" oranžiniais dvi
račiais, kad niekas jų nebe
norės (nebent „eksportui" į 
Baltarusiją ar kurią kitą var
gingesnę kaimyninę šalį). Kol 
kas neteko girdėti, kad jau 
būtų einama lažybų ar skel
biama kažkokia loterija at
spėti šių lenktynių pabaigą. 
(Galbūt laimėtojui galėtų skir
ti naujutėlaitį oranžinį dvi
ratį?) 

Vis tik projektas buvo pui
kus. Gal tik jo įgyvendinimą 
reikėjo truputį kitaip planuo
ti. Žmonės — bet kuriame 
krašte, ne vien Lietuvoje — 
paprastai nevertina per leng
vai įsigyto daikto ar paslaugų. 
Jeigu reikia mokėti, nors ir 
paniurna, nors ir reiškia ne-

ratukai — 
kur reikia 
pasitenkinimą, kitomis akimis 
į daiktą žiūri. Verta pastebėti, 
kad ir kai kuriose kitose Va
karų Europos valstybėse did
miesčių gyventojams siūloma 
važinėti „valdiškais dvira
čiais", patogiai išdėstytais 
miesto ribose. Tačiau, norinti-
šia paslauga pasinaudoti, turi 
palikti piniginį užstatą, kuris, 
grąžinus dviratį į jam pa
skirtą vietą, yra atiduodamas. 
Nors ir kitur pasitaiko ne
sąžiningų vartotojų, kurie vis
gi ryžtasi atsisakyti užstatytų 
pinigų ir pasilikti dviratį, bet 
bent visokie vaikigaliai, val
katos ir kitos padugnės negali 
lengvai pasisavinti dviračių, 
kurių užraktas atidaromas, 
tik įdėjus atitinkamą pinigų 
sumą. 

Ilgainiui galbūt ir Vilniaus 
savivaldybė nuspręs, kad tai 
neblogas planas, o tuo tarpu 
oranžiniai dviračiai Lietuvos 
sostinėje yra tarytum kaž
kokie reti paukščiai ar gyvū
nai, kuriuos pamatęs, pilietis 
nejučiomis sušunka: „Žiūrėk, 
va ten oranžinis dviratis!" 

Visai kita problema yra su 
tais, kurie pačiame Vilniaus 
senamiestyje būtinai nori pa
sivažinėti „keturiais ratais". 
Visa bėda, kad didysis Lietu
vos kunigaikštis Gediminas, 
susapnavęs tą staugiantį ge
ležinį vilką, nesuprato tikro
sios jo simbolikos. (O gal čia 
kaltas Krivių krivaitis, išaiš
kinęs kunigaikščio sapną?) 
Niekas prieš visus tuos 
šimtus metų nepagalvojo, kad 
tai ne vilko — geležinio ar ki
tokio — staugimas, bet auto
mobilių ratų žviegimas siau
romis, vingiuotomis Vilniaus 
gatvelėmis. Ir vargas pėstie
siems, jeigu per lėtai traukia
si toms „geležinėms pabai
soms" iš kelio! Antra vertus, 
ir trauktis nelabai yra kur, 
nes šaligatviukai tokie siau
ručiai, dvi stambesnės katės 
neprasilenktų, o ką bekalbėti 
apie žmones... 

Be abejo, senamiesčio cent
rą palikti pėsčiųjų patogumui 
nebūtų labai populiaru, tad ir 
Vilniaus savivaldybė tos te
mos kratosi. Visgi kažkokia 
išeitis atsirastų. Pavyzdžiui, 
neįleidžiant į centrą automo
bilių tam tikru dienos ar va
karo metu. Tik ir vėl — kur 
tuos automobilius padėti, kad 
iš toliau į centrą atvažia
vusieji (arba jame dirbantieji) 
galėtų patogiai ir saugiai pa
likti? Gaila, kad iširo pože
minių garažų planai. Juk 
jiems buvo pritarę ir archeolo
gai, o juo labiau susipratusi 
publika. 

VARTAI Į INDOKINIJĄ 
Nr.9 ALEKSAS VITKUS 

Kinijoje, Tibete, Japonijoje ir kitur budistai, kurie 
priklauso antrajai didelei budistų grupei, vadinamai 
Mąhayana, yra vegetarai. Jie rytais neina rinkti iš 
žmonių maisto, nes dauguma žmonių vegetariško 
maisto dažniausiai neturi. Jų įstatai nėra tokie griež
ti., pvz., seniems ar silpniems vienuoliams leidžiama 
valgyti ir vakare. Mūsų profesorius, skirtumui tarp 
dviejų grupių paryškinti, papasakojo tokią seną pa
saką. 

Ėjo keliu du budistų vienuoliai, skirtingų grupių. 
Staiga pamate moterį, skęstančią vandenyje, šaukian
čią pagalbos. Mahayanos vienuolis nesvyruodamas šo
ko į upę, pagriebė moterį, išnešė į krantą ir ten ją pa
guldė. Theravadoe (taip anksčiau vadinosi dabartinė 
Hinayana grupė) vienuolis tam gelbėtojui sako: „Tu 
nusidėjai, nes prisilietei prie moters". O gelbėtojas, 
•are teisindamas, kaltino Theravadoe vienuolį: „Aš 
moterį išgelbėjau, ir tuojau ją palikau, o tu dar ir da
bar apie ją kalbi". Dabar prisiminiau, kaip, besiruo
šiant klausytis budistų vienuolio — profesoriaus aiški
nimų, žmona atsisėdo prie jo, o aš viena kėde toliau. 
Supratau, kodėl Sam manęs mandagiai paprašė su 
žmona pasikeisti kėdėmis. 

Vakarienę šiandien valgom privačioje jaunų tailan
diečių šeimoje. Vyras menininkas, o žmona — dirba 

psichologe dideliame viešbutyje. Čia gyvena kartu ir 
šeimininkės tėvai. Gražus ir savotiškai įdomus prie
miesčio namas, bet su šiaudiniu stogu. Viduje nepa
prastai švaru, nors kiek ankštoka. Žinoma, mūsų iš 
viso 16 svečių. Įeidami turime nusiauti batus. Sam 
perspėja, kad yra nemandagu lipti ant slenksčio, rei
kia jį peržengti. Nors su šeimininkais pokalbiai ir sun
kiai rezgiasi dėl jų menko anglų kalbos mokėjimo, 
jautėmės gerai, ypač kai pavaišino tikrai skania vaka
riene. Aprodė kam bari us, kiemą ir daržą. Viskas be
veik miniatiūrinio dydžio, bet, atrodo, labai rūpestin
gai sutvarkyta. 

Autobusinė kelionė pasibaigė, ir atgal į Bangkoką 
skrendame A320, Europoje statytu lėktuvu, tikrai pa
togesniu, negu United lėktuvas, nors ir didelis 747-
400, kur taupūs amerikiečiai stengiasi sukišti kuo 
daugiau kėdžių eilių. Čia nereikėjo kojas taip suriesti. 
Tom dviem paskutinėm naktim sustojome Rama Gar-
dens viešbutyje, iš kur nesunku pasiekti Chiao Phraya 
upę. Čia nusisamdėme tariamą greitlaivį, su kuriuo 
patraukėme per upę ir jos nesuskaitomus kanalus, va
dinamus klong, kur ūkininkai ir šiaip kiti prekybinin
kai suvežą savo prekes. Per tą triukšmą būtų sunku 
susikalbėti, net ir mokant keletą žodžių ar frazių Thai 
kalba, bet mes ir to nemokėjom. Daugiausia valgomi 
produktai, bet mes tokių neieškojome, tik stebėjomės 
jų gausybe. Jei šiaip koks daiktelis patraukdavo mūsų 
dėmesį, tučtuojau darydavosi sunku to prekiautojo at
sikratyti. Vieni bandydavo mums angliškai pasakyti 
kainą, kiti išmušdavo ją ant savų mažų kalkuliatorių, 

o mes tuose pačiuose kalkuliatoriuose išbadydavome 
savo siūlomas mažesnes kainas. Čia derėtis yra lau
kiama, suprantama ir kartu didelis menas, kurio vieti
niai yra daug geresni meistrai negu mes. 

Paskutinį rytą mus Sam mokė „aukštojo" apsipirki
mo meno. Pirmiausia, nors ir turistas, jei eini į pačias 
prabangiausias krautuves, kaip Emporium ar Šiam 
Discovery Center, apsirenk kiek gali geriau. Nors nie
kas, sako, tavęs ten nekritikuos, bet neabejotinai paju
si, kad tau čia ne vieta. Gal ir gerai, nes pasitenkinda
mi MBK, Chatuchak ar kitomis pigesnėmis krau
tuvėmis, neturėjom tiek pagundų, ir namo grįžom dar 
su šiek tiek pinigų. Vakare vis dėlto dar suradome lai
ko nuvažiuoti į Rajadamnern stadioną pasižiūrėti Tai
lande labai mėgstamų bokso rungtynių, kur yra ne 
tiek boksuojamasi, bet spardomasi. Pirmiausia turė
jome atsistoti, kai orkestras griežė karališką himną, o 
paskui žiūrėjau į tas kebas rungtynes, bet negalėjau 
suprasti, kaip jos galėtų būti kam nors įdomios. Ap
sidžiaugiau, kai, matyt, ir loti bendrakeleiviai priėjo 
tos pačios nuomonės, ir visi greitai sutarė grįžti į 
viešbutį. 

Labai populiarus Tailande sportas yra takraw. Kaip 
Amerikoje beveik kiekvienas berniukas yra bandęs 
žaisti beisbolą, taip ir Tailande neužaugsi, nepaban

dęs takraw. žaidimo tikslas yra išlaikyti sviedinį ore, 
jį spardant kojomis, mušant galva, nugara, alkūnėmis, 
ar kuria nors kita kūno dalimi, bet ne rankomis. 

Iškilminga atsisveikinimo vakarienė vyko Orient 
viešbučio The Sala restorane. Gal ir ne tokia iškilmin

ga, kaip atsimenu 1986 metais turėjome Bombay, kur 
ponios pasirodė su vakarinėmis sukniomis, o vyrai, ap
sirengę kaip Sikh, su tradiciniais turbanais. Užteko ir 
čia to „pizzazz". Nusigandau, kai įėjome į restoraną ir 
pamačiau, kad svečiai sodinami ant grindų. Tai ne 
mano kojom, pagalvojau. Be reikalo jaudinaus, nes, 
pasirodo, nors ir sėdom ant grindų, kojom padėti ra
dom patogiai padarytas specialias duobes ar skyles. 

Prieš vakarienę matėme kelis tailandiečių šokius. 
Visų merginų šokių choreografija panaši, pabrėžianti 
Thai merginų grožį, švelnumą ir grakštumą. Vyrai sa
vo lazdų šokyje vaizdavo dviejų genčių mirtiną tarpu
savio kovą. Patiko paskutinis „krepšelių" šokis. Paplo
jus prasidėjo kelių valgių vakarienė. Gal skaitytojui 
bus įdomu visas iškifmingos vakarienės valgių sąra
šas: keptas viščiukas su žemės riešutais, supjaustytų 
bananų salotos su vėžiukais ir viščiuku, aštri krevečių 
sriuba, jautiena, marinuota ir orkaitėje keptr viščiuko 
krūtinė, maišytos daržovės su austrių padažu, nuga
linti jazminų ryžiai, švieži vaisiai ir Thai saldumynai, 
arbata ar kava. Nors prieš programą gėrėme užsa
kytus kokteilius, maišytus abejotinų gabumų barme
no, po vakarienės niekas nesiūlė konjako. Panaši va
karienė susideda iš mažiausiai trijų valgių su ryžiais, 
ir visi trys yra paprastai paduodami prie stalo tuo 
pačiu laiku. 

Ne visi tailandiečiai patenkinti jų taip staiga besi
keičiančiu gyvenimu. Štai, vienas laikraštyje taip 
skundžiasi: „Kaip buvo gera, kai seneliai, tėvai ir vai
kai visi gyveno kartu. (B.d.) 
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SEPTINTOJI KARALIAUČIAUS 
SRITIES LIETUVIŲ ŠVENTĖ 

N u o seno lietuviai septynetą 
v a d i n a magišku ir labai sėk
m i n g u skaičiumi. 

S ė k m ė mūsų neapleido, š i 
šven tė pranoko v i sus lūkes
č ius . Vien dalyvių skaičius 
peršoko 300 , o kur dar paten
kint i žiūrovai, ištvėrę 4 va lan
das vyksiančią šventę. Tad da
bar g a l i m e tik pasidžiaugti , 
kad s u minimaliomis išlaido
m i s suruošėme įspūdingą įsi
m i n t i n ą renginį. 

2 0 0 1 m e t ų g e g u ž ė s 2 6 - 2 7 
G u m b i n ė 

Sveč ia i ir dalyviai sugužėjo į 
G u m b i n ė s centrinę aikštę ge
g u ž ė s 26 d., šeštadienį, iki 11 
va landos . Šventė prasidėjo 
į spūdinga eisena per Gumbi
nę . Vė l iau renginys vyko m i e s 
to kul tūros namuose. Šventę 
v e d ė Karal iaučiaus srit ies l ie
tuv ių tautinės-kultūrinės au
tonomijos vicepirmininkas, ki
ta ip sakant , mūsų kultūros 
m i n i s t r a s gumbiniškis Algir
d a s Karmilavičius ir jo s e s u o 
Irena. 

Š v e n t ę pradėjo seserys Ge-
r y t ė s i š Būdviečių. Jos padek
lamavo patriotiškai nuteikian
čią poemą „Kalba gimtoji". Se 
s u t e s l ietuviškai moko taura
g i škė pedagogė Zenona Jure
vičiūtė. 

Oficialiojoje dalyje susir in
k u s i u s sveikino Gumbinės 
mies to valdžios atstovai, sri
t i e s vicegubernatorius V. Ro-
m a š k o , gubernatoriaus padė
jė jas A. Kuksin, KRLNKA vi
cepirmininkas Eugenijus Če-
j a u s k a s , kiti oficialūs a s m e 
nys . O m a n , po sveikinimo, te
k o garbė užvesti „Tautinę 
giesmę" — m ū s ų va l s tybės 
h imną. 

Koncertą pradėjo Gumbinės 
a n s a m b l i s „Nadruva", vadovė 
E l e n a Galdikienė. Tai pirma
s i s l i e tuv ių etnografinis kolek
t y v a s Karaliaučiaus 'srityje. 
Gumbiniečia i atstovavo krašto 
l i e t u v i a m s dar 1991 m e t a i s 
vykus ioje Pasaul io l ie tuvių 
d a i n ų šventėje. 

G u m b i n ė s vaikų ansambl is 
„Nadruvėlė" dainuoja ir groja 
j a u dvejus metus. Geriausiam 
va ikų kolektyvui vadovauja 
mokytojas ir kultūros veikėjas 
Algirdas Karmilavičius. 

G a s t ų Vaikų ansambl is 
„Beržynėlis'', vadovė Loreta 
Makarai tė taip pat nenusi le i 
džia gumbiniečiams. 

O Lazdynų vaikų ansambl i s 
„Šešupė" gyvuoja jau nuo 1991 
metų . J ų vadovė mokytoja Al
dona Strojeva. 

P irmą kartą lietuvių šventė
je pasirodė Eitkūnų l ie tuvių 

jaunimo ansambl i s , vadove. 
miestel io kul tūros n a m ų di
rektorė Nijolė N a i m u š i n a . 

Nuota iką praskaidrino 
Gumbinės va ikų m e n ų mokyk
los ansambl is „Karuselė", va
dovas m ū s ų taut ie t i s Alek
sandras D a n a u s k a s . 

Visi l aukėme pirmą kartą 
Karal iaučiaus srityje viešinčių 
mūsų k a i m y n ų — Punsko lie
tuvių folkloro kolektyvo „Gim
tinė" (vadovas Konstant inas 
Sederis) ir j a u n i m o ansambl ių 
„Alna" (vadovas V y t a u t a s Bat-
v inskas) bei „Šaltinėlis". Mū
s ų svečiai ne t ik parodė savo 
kultūros paveldo dale lytę , bet 
ir papasakojo ap ie savo gyve
nimą, a t skyr imą nuo Tėvynės 
Lietuvos. 

Ir vėl scenoje pasirodė Algir
do Karmilavič iaus auklėtiniai . 
Tai Gumbinės bajanų ansam
blis „Taljanka". 

Po pertraukos Kauno folklo
ro k lubas „Liktužė" supažin
dino s u Liudviku Rėza. Daina
vo L. Rėzos užrašytas dainas ir 
papasakojo apie jo gyvenimą. 
Bel ieka t ik pridurti , kad š ie 
meta i Karal iaučiaus srit ies 
l ietuvių taut inės -kul tūr inės 
autonomijos in ic iatyva, pami
nint i ški laus l ietuvio, Kara
l iaučiaus Albert inos universi
teto profesoriaus 225-s ias gi
mimo met ines , paskelbt i L. 
Rėzos meta i s . 

Po „Liktužės" L. Rėzos i t in 
derėjo Tilžės Vydūno l ietuvių 
choro „Birutė" (vadovė D a n u t ė 
Saudargienė) a t l i ekamos lie
tuvių l iaudies harmonizuotos 
dainos. Mus sve ik ino šeimi
ninkai Gumbinės šokių kolek
tyvas „Rondo", vadovė Irina 
Fedoniuk. R a g a i n ė s l ie tuvių 
ansambl is JRaganyta" (vadovė 
Gitana Pišč ikienė) dainavo 
sent imenta l ias l iaudies da inas 
ir romansus . S t a l u p ė n ų lietu
vių etnografinis ansambl i s 
„Žiedas" (vadovas Anatol i jus 
Galčevskis) jau apkeliavęs pusę 
Lietuvos. „Žiedas" n e tik dai
navo, be t ir sve ik ino ansamb
lio s ie lą — k a t a l i k ų parapijos 
tarybos p irmininkę Eugeniją 
Griško 70-mečio proga. 

Dainą apie G u m b i n ę (muzi
ka ir žodžiai G. Šemeco) atl iko 
Karaliaučiaus sr i t ies vokal is
tų konkurso („Nadežda") lau
reatė Julija Galdikai tė . Ji s u 
močiute E lena dar da inavo vi
s iems gerai ž inomą dainą „O 
ko nus ižvengei bėras is žirge
li". 

Karal iaučiaus m i e s t e dai
nuoja l ie tuvių ansambl i s 
„Penki vaikai", vadovas Juo
zas Kiaulakis. Gai la , kad ne
atvyko kitas Karal iaučiaus L. 
Rėzos l ietuvių draugijos mote-

S K E L B I A I 
Paslaugos 

SUVENYRAI IŠ LIETUVOS JAPONIJOJE 
Prieš tr is m ė n e s i u s uosta

miestyje l a n k ę s i Japonijos Ru
džio miesto g in taro apdirbimo 
kompanijos a t s t o v a i sugrįžo į 
Baltijos pajūrį i * te ig ia , jog jų 
šalyje s u s i d o m ė t a suvenyra i s 
iš Lietuvos. 2 

Tąkart sveč ia i įsigijo nedi
delį kiekį l i e t u v i š k ų s u v e n y r ų 
ir išsirinko porą merg inų , ku
rios dirbs l i e tuv i škų pat i eka lų 
restorane. J a p o n ų t e i g i m u , ba
landžio pabaigoje prie įmonės 
atidaryta l i e t u v i š k ų suvenyrų 
parduotuvė s u l a u k ė didelio 
viet inių gyvento jų sus idomė
j imo. Šuo m e t u j a u išpirkti be
veik visi į Japoni ją iš Lie tuvos 
parsivežti dirbiniai: šv i lpynės , 
odos dirbiniai , pave iks l iuka i ir 

k i tos nedidelės prekės. Par
duotuvė l ė s , kuri pavadinta 
„Gintaro Lietuva", lankytojus 
prie įėjimo pas i t inka buvusio 
Klaipėdos mero Eugenijaus 
Gentvi lo nuotrauka ir svei
k in imas . 

S a v a i t ę trukusio vizito metu 
japonai vers l ininkai su bend
rovėmis „Klaipėdos konditeri
ja", „Anykščių vynas" bei „Ali-
ta" tarės i dėl sa lda in ių ir kelių 
rūš ių a lkohol inių gėr imų tie
k imo į Japoniją. Iš pradžių 
ja i s būtų prekiaujama Kudžio 
m i e s t e rugpjūčio pradžioje ati
d a r o m a m e l i e tuv iškų patie
ka lų restorane. J e i š ie sulauks 
pas i s ek imo , prekybos t inklą 
k e t i n a m a plėsti . (ELTA) 

Eitkūnų jaunimo ansamblis, vadovaujamas Nijolės Naimusmos, pirmą kartą pasirodė š.m. gegužes 26 d. Gum
binėje vykusioje septintoje Karaliaučiaus srities lietuvių kultūros šventėje. Nuotr S. Šamborskio 

rų ansamblis , kurio vadovė 
Ona Kruglikova. 

Ir vėl į sceną užkopė Kauno 
folkloro klubas „Liktužė" (va
dovė Laura Lukenskienė) . Š į 
kartą kauniečiai parodė suval 
kiet išką programą. 

Šventę užbaigė Gumbinės 
l ie tuvių ansamblių „Nadruvė-
lė" ir „Nadruva" ir visų šven
tės dalyvių bendra šventės 
baigiamoji daina „Kur eis iu ei
siu". 

Iki vėlaus vakaro vakarojo
me Gumbinės miesto stadione. 

Mūsų svečiai, aplankę Tol
minkiemį, nakvojo Gumbinės 
evangel ikų liuteronų diakoni-
n iame centre. Čia m u m s talki
no „Gumbinės" draugija ir dia-
koninis centras. 

S e k m a d i e n į 

Zalcburgiečių draugijos Vo
kietijoje lėšomis atstatytoje 
Gumbinės evangel ikų liutero
nų bažnyčioje vyko K. Done
laičio minėjimas ir jo garbei 
skirtas kamerinių chorų fes
t ival is . Po dvasingo koncerto 
išvykome į Kristijono Donelai
čio gimtinę-ąžuolyną buvusia
me Lazdynėlių kaime. Čia vy
ko Gumbinės mokyklų moky
tojų ir moksleivių suruoš ta 
poezijos popietė, papuošta dai
nomis . 

Tad šį kartą m e s buvome n e 
vieni. Kartu su tautiečiais iš 
Lenkijos, rusų inteligentija ir 
buvusiais Gumbinės gyvento
jais mes pirmą kartą pajau
t ė m e savo tautos kalbos ir 
kultūros išsaugojimo svarbą 
ne t ik mums patiems, bet ir 
atsinaujinančiai Europai. 

Dėkoju Mažosios Lietuvos 
l ietuvių draugijai Čikagoje ir 
jos pirmininkui Viliui Trump-
jonui; Regioninei Kaliningra
do srities Lietuvių nacionali-
nei-kultūrinei autonomijai; 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Oft Mgr. Aukse 

S Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95tn Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654 

Kalame visų rūšių „sidings". 
„sottits". [dedame 

lietvamzdžius (guttersj ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Kirpė ja kerpa > yrus i r moteris. 
atlieka cheminį sušukavimą. 

dažo plaukus, antakius. 
blakstienas. Susitarus, atvyksta i 

namus. Tel. 773-918-0851: 
773-456-6410, Regina. 

V.A.L. Auto Servisas 
Atliekame \isus variklio ir važiuokles 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos 3800 VV. 79 St. 
Tel. 773-582-0183,773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių Įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "stdings". 

"soffits". "decks". "gutters". plokšti 
ir "shingle' stogai; cementas, 

dažymas. Tunu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-202-5874; 

i 630-241-1912. , 

Lazdynų „Šešupe", vadovaujama Aldonos Strojevos, š.m gegužės 26 d. dalyvavo Gumbinėje vykusios septinto
sios Karaliaučiaus srities lietuvių kultūrinės šventės programoje. Nuotr. S. Šamborskio 

Gumbinės m i e s t o adminis tra
cijai; G u m b i n ė s draugijai Vo
kietijoje ir v i s i e m s organiza
tor iams be i d a l y v i a m s už nuo
stabią š v e n t ė . 

S i g i t a s Š a m b o r s k i s 
K a r a l i a u č i a u s srit ies 

L ie tuv ių B e n d r u o m e n ė s 
va ldybos p irmin inkas 

JUROS ŠVENTĖ KLAIPĖDOJE 
Uostamies ty je pristatyta š ių 

m e t ų Jūros š v e n t ė s programa. 
Joje — daugiau nei 100 įvairių 
renginių , o dar beveik tiek pat 
m a ž e s n i ų į ją ne t neįtraukta. 

Jūros šventės organizatorių 
t e ig imu, v i sų renginių nei vie-

Nekilnojamasis turtas 

GREIT PARDUODA 

^ĮJį RE/MAX 
^REALTORS 
0FFC.I773) 229 - «761 

H0MC (7081 425 - 7160 
MOBIL (7731 590-0205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vpr\c 
• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

Siūlo išnuomoti 

Down town, šalia Uinois 
universiteto išnuomojamas labai 

gražiai suremontuotas 2 
miegamųjų butas. Kaina $700. 
Skambinu tel. 773-767-2400, 
First Rate Real Estate, kviesti 

Aušrą Padalino 

Siūlo darbą 

Housekeeper and caregiver 
full time. 

Mušt communicate įn 
English. Mušt have good 

references. Gold coast location. 
Tel. 312-255-1197 or 

312-255-1919. 

Visai darbo dienai reikalinga 
slaugė ir namų tvarkytoja. 

Privalo susikalbėti angliškai ir 
turėti geras rekomendacijas. 

Nuostabi vietovė. 
Tel. 312-255-1197; 312-255-1919. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crev- <\ 
No exp. necessary. Will train. ML- t 
have valid driver's license and tran»-
portation Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas Siaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

I e š k o d a r b o 

Ieškau darbo nuo 4 val.p.p. 
Gal iu prižiūrėti vaikus ar 
senelius. Turiu rekomendacijas. 
Tel. 708-917-9051, Danguolė. 

įvairus 
MTCI siūlo: 

2 mėn stomatologo padėjėjo 
kursus tik sekmadieniais. 

praktiką atliekant Amerikos 
biure, kuriame dirba skirtingų 

specialybių stomatologai, 
jums patogiu laiku. 

Išmoksite dirbti kompiuteriu. 
sudaryti autobiografiją 

(reziume) ir daug kitų dalykų. 
Daugiau informacijos 

tel. 847-392-8080. 
Susikalbėsite rusiškai. 

nas žmogus tikrai negalės pa
matyti ar juose dalyvauti, nes 
tai t iesiog n e į m a n o m a fiziškai. 
Kaip ir kasmet , šventėje gau
su įvairių pramogų, naujovių 
ir tradicinių renginių, tačiau 
s ta igmenos la ikomos paslap

tyje ir paaiškės tik per pačią 
šventę . 

Planuojama, jog š iemet 
suplūs iki 30 proc. daugiau 
žmonių (pernai - apie 0,5 
mln.). Prasidėjusi liepos 23 d., 
šven tė tęs is iki 29 d. (ELTA) 

Cleveland paveikslėliai (5) 
SVEČIAI IŠ VILNIAUS 

Cleveland apie du mėnes ius 
ir svečiavosi , ir dirbo dai l inin
kai iš Vilniaus - keramikai 
Rytas Jakimavičius , Da i l ė s 
akademijos keramikos kated
ros vedėjas , ir keramikė Da l ia 
Laučkai tė Jakimavič ienė . 
Kaip š ie menininkai pateko į 
Cleveland, pasakoja Rytas 
Jakimavič ius: 

- Panevėžyje vykstančiuose 
tarptaut iniuose keramikos 
s impoziumuose prieš ke le tą 
metų susipažinau su David 
Alban. keramiku iš Cleveland. 
Jo žmona, taip pat keramikė, 
Megan Swinny vedė kerami
kos specialybės vasaros k l a s ę 
Cleveland universiteto Acron 
menų aukštojoje mokykloje, 
kur yra ir Keramikos departa
mentas . Jie mus pakvietė kar
tu vesti šią klasę. Kelionę ir 
gyvenimą apmokėjo universi
tetas . Klasėje dirbo 18 žmonių 
ir mes trys - Megan, a š ir 

•mano žmona Dalia. Suren-

vykdomų keramikos projektų 
mastai . Apie tokius didel ius 
darbus, kaip 25 metrų ilgio 
pano, kurį tuo metu Cleveland 
vykdė Keramikos departa
mento vadovė Donna Webb, 
ta lkinama studentų, Lietuvos 
menininkai gali tik pasvajoti. 
Lietuvos buičiai, anot, Ryčio 
Jakimavič iaus , keramika nau
dojama labai mažai , kadangi 
v i suomenė dar nėra tokia tur

t inga ir negal i u ž s a k y t i ar nu
pirkti un ika l ių m e n o darbų 
kasd ien iam vartoj imui . Kita 
vertus , l i e tuvia i keramikai 
dar sus idur ia s u technolo
g inėmis prob lemomis : nėra 
aukštos t e m p e r a t ū r o s degimo 
krosnių, todėl b u i t i n ė kerami
ka nėra labai a u k š t o lygio. 
Nors m e n i n ė s k e r a m i k o s spe
cialistai yra kval i f ikuot i ir jų 
darbai n e a t s i l i e k a n u o pasau-

Dalia Laučkaitė Jakimavičienė 

gėme parodą, da lyvavome ap
tarimuose, savo darbus pri
s t a t ė m e skaidrėse , rodėme, 
kaip mes dirbame. Mumis 
domėjosi ne tik s tudentai ir 
kolegos keramikai , bet ir pro
fesoriai iš k i tų departamen
tų. 

Dail ininkai iš Lietuvos 
domėjosi keramikos vys tymu 
JAV. J iems padarė įspūdį čia Dalia Laučkaitė Jakimavičiene „Banguota* servizas' 1993. 

l inių s tandartų . 
Rytas Jakimavič ius studija

vo Vi ln iaus dai lės inst i tute 
(dabar akademija) . Yra suren
g ę s 5 personal ines parodas ir 
da lyvavęs daugelyje grupinių 
parodų Čekijoje, Suomijoje, vi
sose Baltijos ša lyse ir kt. Jo 
darbų turi įsigiję Lietuvos, 
Rusijos muziejai, privatūs ko
lekcininkai . 

Kaip abiejų su žmona Dalia 
kūrybos bukletėlyje rašo me
notyr ininkė La ima Surgai
l ienė. ,,Ryto Jakimavič iaus ke
ramika yra funkcionali - tai 
s t a m b ū s indai, vazos , fonta
nai, tačiau j ie turi antropo-
mtirfinius pavidalus , vaizduo
ja torsus , galvas , žmonių figū
ras". 

Da l ia Laučkaitė Jakima
vič ienė yra profesionali kera
mikė . J i Vi ln iaus universi tete 
yra studijavusi anglų filolo
giją, vėl iau Dai lės institute 
(dabar akademija) keramiką. 
Yra surengusi 5 personal ines 
ir dalyvavus i grupinėse paro
dose Čekijoje, Skandinavijos ir 
Baltijos šalyse . 

Rvt.i^ .lakimm įdus 

„Dalia Laučkai tė Jakima
vičiene pasirodė lietuvių kera
mikos parodose IX dešimt
mečio viduryje ir jos darbai 
iškart išs iskyrė ypatinga atli
kimo precizika ir savitu cha
rakteriu. Pagrindine jos sritis 
- kavos, arbatos servizai. Tai 
ne d iza inenški masinei pro
dukcijai skirti indai, o uni
kalūs rafinuoti kūriniai", -
rašo Laima Surgai l ienė. 

A b u k e r a m i k a i y r a dalyvavę 
dauge ly je t a r p t a u t i n i ų kera

mikos s impoziumų Lietuvoje 
ir užs ienyje (Latvijoje, Čeki
joje, Vokietijoje, Olandijoje), 
tarp j ų - ir Panevėžyje, kur 
l ietuviai menininkai susi
pažino ir su kolegomis iš Cle
ve land. 

Amerikiečiai draugai Jaki-
mavič iams suteikė galimybę 
pamatyt i Ameriką: j ie lankėsi 
Vaš ingtone , Niujorke, Flori
doje. Po to dar dalyvavo India-
napolio universitete vyku
s iame simpoziume, kurį su
rengė garsi keramikos firma 
„Namako". 

A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 
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Rytas Jakimavičius. I» ciklo 
,Gyvūnai" 1994 
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„KAIP NORMALIAM KRAŠTE..." 
Jau gerą dešimtmeti Lietu

vos politikų ir paprastų pi
liečių kalbose bei rastuose 
mirga frazės „kaip visame ci
vilizuotame pasaulyje", .kaip 
Vakaruose", „kaip normaliam 
krašte"... Tomis frazėmis no
rima pranešti apie kažką, kas 
Lietuvoje yra kitaip: .neci
vilizuota", .nevakarietiška" ir 
— „nenormalu". Itin dažnai 
taip lygina vidutinės ir vy
resnės kartos lietuviai, nors ir 
jaunimui tokios kalbos nėra 
visai svetimos. 

„Civilizuotumo" ar „norma-
huno" kriterijai gali būti tiek 
tikrovėje nužiūrėti, tiek iš
sigalvoti — pavyzdžiui, ne itin 
seniai su . kelių polirija susi-
rėmės parlamentaras aiškino, 
kad civilizuotame pasaulyje 
eismas dėl tarptautinių politi
nių renginių neribojamas ir 
užsienio svečių polirija nely
di... Kuri valstybė yra pasie
kusi tok) civilizuotumo lygį, 
politikas taip ir nepasakė. 
Panašių tvirtinimų prisiklau
sius norisi sudaryti „Civili
zuoto pasaulio atlasą ir ap
rašymą" — kažką panašaus į 
ankstyvų Viduramžių atlasus, 
vaizdavusius amazonių, cik
lopų ir antipodų kraštus. 

Tiesa, idealios valstybės ar 
net idealios pasaulio dalies 
vaizdinys nėra joks išskirtinis 
dalykas. Tokie vaizdiniai seni 
kaip ir pati žmonija — pa
kaktų paminėti Atlantidą, ku
nigo Gianni žeme, Eldoradą, 
Utopiją... Kartais idealus pa
saulis sugalvojamas, kartais 
nukeliamas į labai tolimą rea
lią rietą — pavyzdžiui, bizan-
tieciai idealiai sutvarkyta 
valstybe manė esant Kinįją. 

Dažnai ir visai netolimoje, 
neblogai pažįstamoje visuo
menėje idealizuojama tai, ko 
slauga savoje. Italai aukština 
Didžiosios Britanijos teisinę 
sistemą, JAV teikiamas gali
mybes praturtėti, vokiečių or
ganizuotumą. Britų ar vokie
čių kultūrose gyvuoja Vi
duržemio visuomenių, kuriose 
žmones nesusvetimėję, artimi 
gamtai ir todėl labai laimingi, 
mitai. 

Tačiau lietuviai pernelyg 
dažnai apibrėžia kitur mato
mą idealą ar pavyzdį kaip 
„normalų", o savo kraštą kaip 
„nenormalų". Toks požiūris 
paplitęs — su juo susiduri ir 
troleibuse, ir internete, ir Sei
mo posėdyje. 

Paplitusios kalbos apie vie
nokį ar kitokį Lietuvos „ne
normalumą" liudija nepasiten
kinimą savo kraštu, įsitiki
nimą, kad jis yra „prastesnis 
už kitus*. Tokia „liaudies nuo
monė" leidžia politikams 
priešprieša „normali valstybė 
— Lietuva" remtis demago
giškai, kai pritrūksta kitų ar

gumentų. 
Prieš dešimtmetį tokių argu

mentų buvo negirdėti —jie at
sirado jau nepriklausomoje 
Lietuvoje. Sociologai galėtų 
tiksliau pasakyti, kuriais me
tais įvyko persilaužimas ir pa
sikeitė kasdienio žmonių kal
bėjimo apie savo gyvenimą 
tikrovę tonas. Nepasitenkini
mui priežasčių nestigo — 
pradedant pirmomis demokra
tijos patirtimis, taigi politine 
kova ir pralaimėjimais, bai
giant ekonominių pasikeitimų 
sunkumais. Tačiau, mano nuo
mone, požiūris į savo kraštą, 
kaip į „nenormalų" atsirado ne 
tiek dėl objektyvių priežasčių, 
kiek dėl kai kurių mūsų at
skaitos sistemos ypatumų. 

Sovietų Sąjungoje lietuviai 
jautėsi daug pranašesni už 
daugumą, jei ne už visas tos 
valstybės tautas. Tai, kas l ie
tuvėje atrodė nepriimtina, 
buvo priskiriama režimui, sve
timai įtakai, žodžiu, išori
niams dalykams. Panašiai į 
Lietuvą žiūrėjo ir išeivįja. Ne
priklausomybė tapo šaltu du
šu. Nusikaltimai, korupcija, 
neteisybės neišnyko kartu su 
sovietiniu režimu ir svetima 
okuparija. 

Salia Baltarusijos ar Rusi
jos, nekalbant apie Kazachiją, 
Lietuva atrodė „vakarietiška". 
Buvo paplitęs įsitikinimas, jog 
kai tik atsiras galimybė, per 
labai trumpą laiką Lietuva 
taps „visiškais Vakarais". Tik
ras susidūrimas su Vakarais 
pranašumo jausmą pakeitė 
nepilnavertiškumu. Iš Rytų į 
Vakarus perstatytame veidro
dyje pamatėme savo raukšles 
ir trūkumus, apie kuriuos net 
neįtarėme. „Greito" pasikeiti
mo iliurija irgi netruko pra
nykti. Dažnas iš mūsų ne
bežinome, ką manyti apie savo 
kraštą — išskyrus tai, kad jis 
„nenormalus". 

Tame galvojime-negalvojime 
sumišę daugybė dalykų. Labai 
svarbią vietą mūsų savimo
nėje tebeoiiina seni ir nau
jesni „lietuvybės" štampai ir 
idealai, gauti iš tėvų ir senelių 
— krepšinio patriotizmas, 
idėjos apie Lietuvos ir lietuvių 
išskirtinumą. Esame „paskuti
niai pagonys", kalbantys se
niausia indoeuropiečių kalba, 
gyvenantys „tikrajame* Euro
pos centre... 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos ir kitų valstybės 
institucijų parengtuose Lie
tuvą pristatančiuose leidi
niuose gausu nuotraukų iš 
„Skamba skamba kankUai", 
festivalio — tautiniais dra
bužiais apsirengusios mote
rys, merginos ir mergytės, ug
nies garbinimo apeigos, Jo
ninės, Užgavėnės, gintariniai 
papuošalai ir lino drobes... 

Tikras buities muziejus... Ko
dėl norime kitiems save taip 
pristatyti? Gal dėl to, kad gi
liai pasąmonėje tai ir yra mūsų 
idealas? Ką bendra tie dainų 
šventės paveikslėliai turi su 
mūsų gyvenimu? Ir ką mūsų 
gyvenimas turi bendra su folk
lorinių ansamblių festivaliu? 
Ar ne taip mūsų išskirtinis ki
toniškumas tampa menka
verčiu nenormalumu? 

Dar viena sritis, kur tik
rovė ir mūsų visuomenės idea
lai karčiai atitrūkę — politika 
ir viešasis gyvenimas. Naujų 
pavyzdžių atsiranda kiekvie
ną dieną, t.y. beveik kasdien 
kas nors praneša apie kokio 
nors politiko ar administrato
riaus prasižengimą ar viešu
mon iškilusią ydą. Atrodo, kad 
tokių žinių srautas visai bai
gia palaužti žmonių pasi
tikėjimą jauna politine Lietu
vos klase. Ir inteligentams 
nesvetima liaudiško politika
vimo išmintis vis dažniau kar
toja „visi jie tokie", sulyginda
ma prastą vieno politiko būdą 
su akivaizdžiai nešvariais kito 
darbais, iš principo diskredi
tuodama patį politiko ar ad
ministratoriaus darbą. 

Šiame paviršutiniškume iš 
tikrųjų slypi požiūris, kurį 
galima pavadinti paaugliška 
žmogaus samprata. Teigiantis 
„visi jie tokie" nepripažįsta, 
kad jis irgi „toks" — tai yra, 
kad visi esame blogio pa
žeidžiami, kad apie nė vieną iš 
mūsų negalima rimtai pasaky
ti Jis (arba ji) to tikrai nepa
darys". Visi turime ydų, visi 
nusikalstame — nuolat — ki
tiems žmonėms. Ne visi pa
žeidžiame įstatymus, bet atro
do, kad politiko kompromitaci
jai kartais pakanka tik jo 
vaikų nusižengimų. 

Susidaro įspūdis, kad įvai
riausi pareigūnai neskiria sa
vo silpnybių nuo rimtų nusi
žengimų ir, pastariesiems iš
kilus į šviesą, griebiasi dema
gogijos. Kadangi pareigūnai 
nėra jokia ypatinga žmonių 
rūšis, jie, matyt, tik iškelia į 
viešumą paplitusius visų 
mūsų elgesio štampus. Jei 
rimtai žiūrėtume į kad ir šiais 
metais girdėtus politikų pasi
sakymus apie savo ar kitų at
sakingų asmenų elgesį, galėtų 
susidaryti įspūdis, kad Lietu
vos žmonės tikrai nežino, ko
kie poelgiai yra smerktini, o 
kokie — ne, nes dėl to nuolat 
vyksta ginčai ir net rašomos 
kol kas dar tik politikams 
skirtos elgesio taisyklės. 

Nepriklausomos Lietuvos 
viešosios nuomonės istorija 
yra nesibaigiančių nusivylimų 
visuomenės veikėjais istorija. 
Manau, kad tie nusivylimai 
labai prisideda prie prastos 
lietuvių nuomonės apie savo 
kraštą. Bet kiek tų nusivy
limų iš tikrųjų liudija tam 

LIETUVOS AIDS CENTRAS NUMATO ŽIV 
INFEKCIJOS PROTRŪKI 

Lietuvos AIDS centras, atli
kęs išsamius tyrimus, šiais ar 
kitais metais spėja galimą di
delį žmogaus imuniteto viruso 
(ŽIV) infekcijos protrūkį. 

Kaip informavo Lietuvos 
AIDS centras, šiuo metu pa
saulyje žinomi du žmogaus 
imunodeficito viruso tipai — 
ŽIV-lirŽIV-2. 

lietu voje, kaip Europoje ir 
JAV labiau paplitęs ŽTV-1, tu-
rintia eilę tipų. 

Anot AIDS centro specia
listų, Lietuvoje diagnozuoja
mas ŽIV tipas (A), lengviau 
plintantis lytiniu keliu ir atke
liavęs iš Afrikos. Pirmiausiai 
juo užsikrėtė jūreiviai, tačiau 
dėl prevencinio darbo jis 
neUpttto, todėl dar ir dabar 
Lietuvoje nėra ŽIV protrūkio 
taq> moterų. 

Nuo 1996 metų Lietuvoje 
diagnosavua ŽIV užsikrėtu
sius intraveninius narkoma
nus, nustatytas kitas — B ti

pas, sunkiau plintantis lytiniu 
keliu. 

Efektyvaus užkardymo dėka 
pavyko išvengti Karaliaučiaus 
srityje vyruojančio ŽIV A ir B 
tipų derinio. 

Lietuvos AIDS centro labo
ratorijoje, naujausiais moleku
linės diagnostikos metodais 
atlikus išsamius Lietuvoje vy
raujančio žmogaus imunodefi
cito viruso tyrimus, nustatyta, 
kad šiuo metu tarp naujai re
gistruotų ŽTV užkrėstų intra
veninių narkomanų pradėjo 
vyrauti nauji viruso tipai, 
iastumiantys B tipą ir žymiai 
geriau plintantys lytiniu ke
liu. Specialistų teigimu, tai 
reiškia, kad šiais ar kitais 
metais galimas didelis ŽTV in-
fekdjos protrūkis tarp žmo
nių, priklausančių rizikos 
grupėms. 

Lietuvos AIDS centras kar
tu su visuomenės sveikatos 
darbuotojais liepos-rugsėjo 

mėnesiais aktyvina rizikos 
grupių tyrimus. Visuomenės 
sveikatos specialistai savo ap
tarnaujamose teritorijose įver
tins galimą asmenų, pri
klausančių rizikos grupėms 
(registruoti ir neregistruoti 
narkomanai, prostitutės, vyrai 
turintys santykius su vyrais ir 
kt.) skaičių. Panaudojant vals
tybines ir nevalstybines orga
nizacijas, bus organizuojama 
asmenų, vartojančių narko
tikus (esančių ir nesančių nar
kologų dispanserinėje įskai
toje), apklausa ir kraujo 
paėmimas. 

Pasak specialistų, šios prie
monės leis įvertinti situacįją ir 
užkirsti kelią ŽTV plitimui. 

Liepą Lietuvoje nustatyta 
314 ŽIV nešiotojų, iš kurių 
266 vyrai ir 49 moterys. Dau
giausia ŽTV nešiotojų yra 
Klaipėdoje — 139, Vilniuje — 
106, Dnaskininkuose — 11, 
Kaune — 9, Šiauliuose — 6, 
Panevėžyje — 5 ir 19 kituose 
miestuose. Lietuvoje nustatyti 
43 AIDS atvejai, iš kurių 30 
asmenų jau mirė. (BNS) 

Auga lietuviškas atžalynas. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr 

tikrą supratimą apie žmogų? 
Tai negailestingas suprati

mas, nepripažįstantis žmo
gaus pažeidžiamumo, jo polin
kio klysti. Todėl suklydusieji 
pas mus iš paskutiniųjų nepri
pažįsta savo klaidų, nes ap
gailestavimas yra suvokia
mas kaip pralaimėjimas. Ši
toks kategoriškumas ir netik
roviškas idealizmas labai 
trapūs, susidūrė su tikrove jie 
nesunkiai virsta ciniška dvi-
veidyste. Savos klaidos ir 
nuodėmės pradedamos slėpti 
už garsių ir gudelių" frazių, 
kuriomis kalbantieji ir klau
santieji iš tikrųjų netiki. 

Iš mūsų žmogaus vertinimo 
yra beveik išnykusi „dorybės" 
sąvoka. Pats žodis daugeliui 
siejasi su šventeiviškumu, su 
kažkuo, kas negyva ir neįgy
vendinama. K|s, be naujųjų 
amžių politinių teorijų žinovų 
ir dominikonui vienuolių, ga
lėtų išvardyti nors kelias do
rybes, o ypač puošiančias poli
tiką? Norėdam| ką nors gera 
pasakyti apie' kitą žmogų, 
dažniausiai sakome, kad jis 
protingas, išsilavinęs, nuošir
dus. Pastaruoju metu dažniau 
išgirstame sakant „padorus", 
bet kalbantieji šią sąvoką var
toja turėdami omenyje tam 
tikrų taisyklių, beveik — eti
keto laikymąsi, nors žodis 
„padorumas" ir yra susijęs su 
dorybe". 

Be dorybės atskaitos savas 
ir kitų elgesys lieka tartum be 
horizonto, mes prarandame 
sugebėjimą atpažinti dorybės 
priešybę, susiklosčiusį, įsišak
nijusį, nuolat žmogaus elge
syje matomą blogio pasirin
kimą — ydą. O mūsų situa
cijoje svarbiausia, kad never
tinamas gero darymas, aktyvi, 
kurianti teigiama veikla. Net 
pati sąvoka išsikreipė — „da
ryti gera" mūsų kalba reiškia 
visų pirma rūpintis vargšais ir 
seneliais, žodžiu, sušelpti, 
duoti išmaldą, ką nors pa
aukoti... 

Mumyse glūdi labai stiprus 
noras vertinti ir teisti, tačiau 
netekus atskaitos taškų tas 
vertinimas tampa vis chao-
tiškesnis, gyvenimas susijau
kia. Gal dėl to Lietuvoje taip 
pastebima „tvarkos" nostalgi
ja. Tas „tvarkingas", kažkur 
esantis pasaulis, kurio kontū

rus galima įžiūrėti žemiečių 
kalbose ir raštuose, yra „nor
malus", jame galioja aiškios 
taisyklės, kurių laikomasi, 
politikai yra sąžiningi, gerieji 
apdovanojami, blogieji nu
baudžiami, darbštuoliai gyve
na laimingai ir pasiturinčiai, 
nesąžiningieji sėdi už grotų, 
spauda yra laisva, policija 
nekorumpuota. Visa tai vyks
ta savaime, „normalumą" ga
rantuoja kažin kokia išorinė 
jėga. 

Jau kuris laikas įvairiuose 
lietuviškuose internete pusla
piuose vyksta aistringi ginčai 
apie Lietuvą, kuriuose daly
vauja Lietuvoje gyvenantieji ir 
iš jos išvykusieji. Emigrantai 
dažnai meta argumentą, jog 
tik iš Lietuvos išvykę, at
sidūrę kitame krašte, jie tapo 
ir pasijuto „normalūs žmonės". 
Net sutinkant, kad svečiame 
krašte galima rasti geresnes 
darbo sąlygas, didesnį atlygi
nimą, palankesnį klimatą, 
įvairesnę vartojimo pasiūlą, 
vis dėlto sunku įsivaizduoti, 
kaip tokie išoriniai, tegu ir 
svarbūs dalykai, gali iš esmės 
pakeisti žmogaus savijautą. 
Neabejoju, kad šitai teigian
tieji iš tikrųjų panašiai ir 
jaučiasi, bet manau, jog taip 
atsitinka todėl, kad svetima
me krašte suveikia kažkas 
panašaus į „atostogų sin
dromą" — atvykėliams nerei
kia rūpintis to krašto ateitimi, 
jie nedalyvauja nei tautinėje, 
nei vietinėje politikoje. Imi
granto problemos tik admi
nistracinės ir ekonominės: net 
iš pradžių sunkiau versdama
sis gali ramiai užsiimti savo 
reikalais, stengtis pritapti, t.y. 
atitikti tam tikrus reikalavi
mus, įsikurti, supanašėti su 
vietos gyventojais. O visas ki
tas, .didžiąsias" — visuome
nės problemas sprendžia kaž
kas kitas... 

Tam tikrame kontekste Lie
tuvos visuomenė yra visai 
„normali" visuomenė — ji gy
vena labai sudėtingą perei
namąjį laikotarpį ir dar neap-
siprato su mintimi, kad pati 
turi nuspręsti, kas ji yra, ir 
kad pati yra atsakinga už tai, 
kokia bus. 

Irena Vaišvilaitė 

„Naujasis židinys*. 2001 m. Nr. 6. 

* Klaipėdos alaus daryk
la „Švytury8' , ketina parem
ti miesto simboliu laikomą re
montuojamą burlaivį „Meri
dianas" . „Švytury*" pasirašė 
ilgalaikę sutartį su „Meridia
no" paramos fondu dėl finan
sinės paramos suteikimo bur-
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A.tA. VLADO PAŽIŪROS ATMINIMUI 

VLADAS PAŽIŪRA 
1912.10.01-1991.07.24 

Neverk! Po viesulų nušvis padangė, 
Nušvito. Bet amžinai užmigo — nesulaukęs — Vladas, 
švelnios sielos, jautrus, darbštus lietuvis. 
Jo rūpestingi darbai įrėminti jau Amžinybėj, 
palikę pėdsakus, kad buvęs... 

Iš ūkininkų šviesios ir didelės šeimos — 
visi laisvos šalies keleliais žengė... 
Ir Vladas — karys, ekonomistas, mokytojas 
ir vadovas —jaunimo — į šviesesnę tėvynės padanga, 

jauni sparnai atgal pamos... 
Kelių kartų jaunimas, Vladai, sekė tave, 
ir seserėčios — trys mergaitės, 
ir žmonelė Alfa, ir svainis, sesuo — 
širdį supratę tavo, žodį skaitę... 

Varguolių šeimos gėrio ir pagalbos 
iš tavo sumanumo, Vladai, laukė. 
Ir taip — daug metų labdarybė švyti, 
nes mokėjai visus įtikinti, 
kad „geriau duot, o ne prašyti"... 

Bučiuosim kaip relikviją atradę brangią, 
Pagrobtą laisvę suieškojom... 
Jei grįšim, atrasime relikviją — tėvų namus. 
Bet Vlado Tėvo kaulai parvežti iš Sibiro, 
trims tremtinėms sesutėms — sveikatos jau nebus. 

Ir tėviškė ten nesulauks jau Vlado, 
parklupusio čia, Slėny Angelų... 
Tiktai minės jo vardą 
pargrįžę laisvės paukščiai į namus, 

įpusim židinį namuos... 
Minės ir čia ir ten žodžius — darbštumo, susiklausymo, 
drausmės, doros ir meilės — Dievui ir tėvynei. 

Švento Kazimiero parapijos kieme ir klasėj 
tebealsuoja Vlado žingsniai, ir jo žodžius mini — 
maži, užaugę ir užaugusių mažieji: 

„Kalbėkime lietuviškai!" Ir mąstykim lietuviškai ir dirbkim, 
nuvarginto) tėvynėj įpūskim gyvus židinius... 

Tavo, Vladai, ir žmonelės Alfos — 
rūpesčiai, aukos, veikla ir pavyzdys 
šalpos, mokyklos, moterų, jaunimo, 
bendruomenės išeivių rėmuose, — 
kaip upelis teka geri darbai į Lietuvą, 
kaip sodrūs, gaivūs lietos — 
į laisve jau nušvitusią padangę... 

Tebūna tau Amžinybės Sapnas gražus... 
Kas mylėjo Dievą ir tėvynę, Siela 
kaip Feniksas ugnelėj tėviškės atbus, 
žėruos, nušvis į ateitį. 

Tai tavo, Vladai, buvo toks gyvenimas, 
dalia ir palikimas. 
Tau — Amžiną Atilsį... 

Alė Rūta 

MEDŽIO DROŽĖJAI KRETINGOJE 
Liepos 19 d. Kretingos dvaro 

muziejuje atidaryta „Medžio 
drožėjų stovykla 2001". 

Stovyklos iniciatoriai, Kre
tingos dvaro muziejus ir klu
bas „Kretingos krašto ainiai", 
yra sumanę dvaro parko pie
tinėje dalyje pastatyti astrono
minį kalendorių su Saulės 
laikrodžiu. Šio projekto autorė 
— architektė Rita Gorodec-
kienė, projekto vadovai — ar
chitektas docentas S. Tiškus ir 
E. Giedrimas. 

Projektą įgyvendins 10 Kre
tingos rajono tautodailininkų 
— medžio drožėjų. Jie sukurs 
13 skulptūrų, simbolizuojan
čių senovines baltų kultūros 
tradicijas bei šventes. Šios 

idėjos tikslas yra pagal Saulės 
metamą šešėlį nustatyti laiką, 
gaivinti ir propaguoti protėvių 
tradicijas, jų išmintį ir filoso
fiją. 

Tikimasi, jog įgyvendinus 
projektą ir pastačius astrono
minį kalendorių pagyvės par
ko kraštovaizdis, atsiras nau
jas turistų traukos centras, 
muziejus įgys daugiau galimy
bių plėtoti etnokultūrinę-edu-
kacinę veiklą su vaikais ir jau
nimu. 

Tautodailininkų stovyklos 
generalinis rėmėjas yra Kre
tingos rajono savivaldybė, taip 
pat Kretingos miškų urėdija 
bei UAB „Damba". (ELTA) 

laivio išsaugojimo programai 
įgyvendinti. „Švyturys" skire 
110,000 litų laivo remontui, 
vidaus įrangos atnaujįnimui, 
muziejinės parodos įrengimui 
bei kitiems darbams. Alaus 
darykla burlaiviui taip pat pa
gamins naujas bures IBNS> 

Mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis, Uošvis 

A. t A. 
JONAS RATNIKAS 

Mirė 2001 m. liepos 19 d. Sunny Hills, Florida. Velionis 
gimė 1924 m. rugsėjo 24 d. Panevėžyje. { JAV, Detroitą 
atvyko 1950 m. 

Giliame liūdesyje liko: sūnus Algis ir marti Florence, 
vaikaitė Dalia, dukra Viktorija ir žentas Anatolius, 
vaikaičiai Vytautas, Andrius su žmona Audra ir Aidute, 
dukra Vilija Proctor, vajkaičiai Jonathon ir Michelle, 
sūnus Vytenis Ratnikas, dukra Renata Spendlove ir 
žentas Gregory, vaikaičiai Aubrey, Joshua, Morgan, dukra 
Aldona Zita Adair ir žentas Enrico, vaikaičiai Antanas ir 
Kristina. 

A.a. Jonas pašarvotas antradienį, liepos 24 d. RG & 
GR Harris koplyčioje, Livorną, MI. Trečiadienį, liepos 25 
d. velionis bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių a.a. Jonas bus palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse, Southfield Michigan. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienc 
Tel. 313-554-1275. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Kol Sv. Juozapo parapijos bažnyčia Pilaitėje (Vilnius) buvo statoma, para
pijiečiai meldėsi Martyno Mažvydo mokyklos kieme. N'uotraukoje: kun. 
Kęstutis Ralys šv. Mišių metu. 

Liepos 29 d. 10:30 val.r. 
Čikagoje, Marąuet te Park , 
lietuviškoje Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje vieninteles šv. Mišias au
kos kun. Kęstutis Ralys iš Vil
niaus. Jis yra Šv. Juozapo pa
rapijos, esančios naujame Pi
laites mikrorajone, bažnyčios 
klebonas. Prieš 2,5 metų čia 
statyti dvasinį-socialinį centrą 
iniciatyvos ėmėsi dabartinis 
kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis. Šią statybą iki rudens 
tikimasi užbaigti ir per Švč. 
Mergeles Marijos gimimo 
šventę atšventinti. Kun. K. 
Ralys kreipsis pagalbos i 
čikagiškius. prašydamas pri
sidėti prie dvasinio-socialinio 
centro Vilniuje, Pilaitės mik
rorajone, statybos užbaigimo. 

Antradienio , liepos 24 d., 
„Draugas" dingus elektros 
srovei buvo išspausdintas vė
liau, todėl jo pristatymas tru
putį vėluos. 

Eugenia ir Kazimieras 
Kriaučiūnai, Maria Kat
kus, Veronika Šerkšnienė 
ir Vytas C. papilde mūsų 
..Draugo" gegužines ..laimikių 
skrynią" savo dovanomis. Dė
kojame ir kviečiame kitus pa
sekti šiuo pavyzdžiu! 

AKORDEONISTAS 
SURENGS 

TRIS KONCERTUS 
Akordeonistas Raimondas 

Sviackevičius po sėkmingų 
konkursų Texas valstijoje Či
kagoje surengs tris koncertus. 

Liepos 27 d., penktadienį. 
Čikagos Jaunimo centre įvyks 
pirmasis koncertas, kuriame 
skambės lengvoji muzika. 
Koncerto pradžia - 7:30 val.v. 
Mašinos bus saugojamos. 
Sekmadienį, liepos 29 d.. Rai
mondas gros Cicero Šv. Anta
no lietuvių parapijos salėje po 
9 val.r. lietuviškų šv. Mišių. 
Cicero lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Mindaugas Bau-
kus. tarpininkaujant Marijai 
Remienei, rengia šį koncertą 
prie kavos puodelio ir kviečia 

American Travel Service 
bus uždaryta liepos 27 d., 
penktadienį, nuo 1 vai.p.p. ir 
visą dieną šeštadienį. Pirma
dienį agentūra veiks naujoje & aktyviai dalyvauti parapijie-
vietoje Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd.; Chicago, IL 60629. ant
rame aukšte; tel. 773-581-
1200. 

Čikagos lietuvių Jaun i 
mo centre galite aktyviai 
praleisti dalį savo laisvalaikio. 
Jūsų paslaugoms sporto klubo 
, Aidas" treniruoklių salė, sta
lo teniso stalai, rankos lenki
mo specialistai ir specialus in
ventorius. Jei turite nusiskun
dimų, skausmų sąnariuose, 
kaklo, juosmens srityje, galite 
gauti nemokamų patarimų iš 
gydomosios kūno kultūros spe
cialistų. Informacija tel. 773-
581-6771. 

Lietuvos Vyčių 88-sis me
t in is seimas rugpjūčio 2-5 d. 
vyks Grosvernor Resort vieš
butyje, Orlando, FL. 

Ar tur i te prizų, kurie tiktų 
..Draugo" gegužines „laimės 
šaltiniui"? Atnešdami juos į 
mūsų administraciją, pradžiu
ginsite būsimuosius „Draugo" 
svečius, kuriems smagu bus 
traukti dovanas iš turtingos 
..laimikių skrynios". „Draugo" 
gegužinės diena - rugpjūčio 
19-oji, sekmadienis. 

Skelbimai 

773-585-9500 

čius bei jų svečius. Tą patį 
sekmadienį, bet jau Pal. J. 
Matulaičio misijos koplyčioje. 
Lemonte. PLC. skambės Rai
mondo atliekama klasikinė, 
bažnytinė muzika. Pradžia - 5 
val.v. 

Dalį surinktų lėšų R. Sviac
kevičius pažadėjo skirti Val
dovų rūmų atkūrimui Vilniu
je. Kviečiame visuomenę atsi
lankyti į neabejotinai talentin
go, jauno daugelio tarptauti
nių konkurso laureato, prizi
ninko, akordeono muzikos at
likėjo 'koncertą, kurį rengia 
JAV LB Kultūros taryba ir 
Meno mokyklėlė. Savo atsilan
kymu jūs paremsite ne tik 
Valdovų rūmų atkūrimą, bet, 
svarbiausia, jauną Lietuvos 
muziką. 

Ligija Tautkuvienė 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 77S-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

NEMURA GIEDRIUS PENCYLA 
Auorney at Law 

Member,Federal Trial Bar 
Former Aast. States Attorney, 

DuPage County 
Criminal, Family and Civil Law 

Hours by Appoiuuent 
9 South Van Buren 

Batavia, HUnoU 60610 
Associate officea in Clarendon HiUa, 

Rolling Meadow» and Chicago 
(Old TOWB Area) 

Tel. 63O-40*«800 Fa 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

'Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-267-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedaie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-mail: G i b a i t i s d a o L c o m 
Toli free 24 h r . 8 8 8 - 7 7 6 4 7 4 2 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

L » APIE „VAIKO VARTŲ Į MOKSLĄ* 
BŪRELIO DABARTĮ IR ATEITĮ 

Vartau dviejų dienos Šiuos dalykus parduoda vasa-
centrų vaikų pereitų metų 
nuotraukų albumus Vilniuje. 
Atmintyje iškyla vardai ir vei
dai penkiasdešimties beglobių 
vaikų su kuriais mes abi su 
mano bendradarbe Rita dir
bome praėjusiais mokslo me
tais. Susipažinti su šiais vai
kais ir įgauti jų pasitikėjimą 
yra labai sunku, kai jie gyve
na aplinkoje, kurioje laimi 
smurtas ir jėga. Šias kliūtis 
palengva nugalėjome, kai vai
kai pamatė, kad mūsų rankos 
ir širdys visuomet jiems bus 
atviros. Teko juos valgydinti, 
su jais žaisti, juos paraginti 
nusiprausti rankas, su jais 
draugauti. Atėjus mokslo me
tų pradžiai supirkome jiems 
knygas, kuprines ir kitas 
mokslo priemones, nes daugu
mos tėvai ar globėjai nesidomi 
vaikų mokslu ir auklėjimu. 
Viename iš mūsų centrų jau 
pradedama dirbti ir su vaikų 
motinomis, kurios daugiausiai 
yra alkoholikės. Jos susirenka 
atskirai ir daro rankdarbius, 
atvirutes, nudažo statulėles. 

rinių mugių metu ir tokiu 
būdu centrams surenkama 
šiek tiek pajamų. Čia motinos 
turi progos susipažinti, paben
drauti ir išgirsti apie alkoholio 
vartojimo pasekmes ir žalą jų 
vaikams. Retkarčiais joms 
parūpinami bilietai ir visa jų 
grupė nueina į koncertus ar 
operą. Tai yra didžiausias at
pildas motinoms, kurios pirmą 
kartą savo gyvenimuose pati
ria kokių nors gražių ir dvasią 
keliančių įspūdžių. 

Mokslo metų bėgyje, kai vai
kai ateidavo į centrus iš mo
kyklų, padėdavome jiems su 
pamokomis, o labiau su jais 
suartėję pradėjome „Vaiko 
vartų į mokslą" būrelio pa
ruoštą ir centrų vadovų pri
imtą, „Charakterio ugdymo" 
programą, pradedant nuo ben
dradarbiavimo temos, einant 
prie švaros, tvarkingumo, 
mandagumo, draugiškumo ir 
baigiant pagarba, atsakingu
mu, tautiškumu. Per mokslo 
metus buvo peržiūrėta 19 te
mų. Jos buvo pristatomos per 

pokalbius, žaidimus, užsiėmi
mus, pritaikytus skaitinius ir 
vaizdajuostes. Vienos temos 
pristatymas ir bandymas ją 
įsisavinti ir įgyvendinti truk
davo nuo trijų dienų iki sa
vaitės. Temų mintys buvo 
praktikuojamos ir kartojamos 
kiekvieną dieną. Baigus pro
gramą, vaikai turėjo atsakyti į 
paruoštus klausimus. Atsilie
pimai buvo pozityvūs. Pro
gramą vertino vaikai, jų vado
vai ir savanoriai talkininkai. 
Vadovai persiėmė šia „Cha
rakterio ugdymo" programa ir 
planavo ją toliau vykdyti. 

Nors ir neilgai, su mumis 
dirbo žmones iš JAV. Vasaros 
pradžioje „Vilties angelo" cen
tre dirbo Danguolė Kuolienė 
su dukra Auste. Baigdama 
gimnaziją, Austė gavo pažy
mėjimą ir pagyrimą už labda
ringą darbą Lietuvoje. Mums 
talkino Vija ir Lina Sidrytės, o 
vėliau, rudeniop. — Vida Kaz
lauskaitė. Su vaikų pamoko
mis ir užsiėmimais padėjo Bi
rutė Kožicienė. Šiuo metu 
„Vilties angelo" centre dirba 
senosios kartos lietuvių duk
ra studentė Antonia Gustaitis, 
kuri už darbą Lietuvoje gauna 

K. 11 iM!ii>kM.m!c drauge dirbti ir ftendradarbun.iti. visi projektai atliekami greičiau ir smagiau Kartu su „Vil
ties ancolcf . taksa VnanfC Aldonos Kamantienės nuotr 

ir užskaitymus savo universi
tete, JAV. Laukiame daugiau 
talkininkų. 

Tai buvo bandomieji metai 
dviejuose dienos centruose Vil
niuje. Per dvejus „Vaiko vartų 
į mokslą" gyvavimo metus 
šelpėme ir rūpinomės dar 
šešiais beglobių vaikų cen
trais, išplitusiais po Lietuvos 
mažesnius miestelius ir kai
mus. Šį rudenį planuojame su
rengti 1-2 savaičių seminarus 
šių centrų vadovams ir sava
noriams, naudojant jų centrų 
vaikus kaip modelius. Visi 
minėti centrai mielai laukia 
šios „Charakterio ugdymo" 
programos, kurią pasisavinę 
vaikai gal būt lengviau atskirs 
gėrį nuo blogio, bendradarbia
vimą nuo individualumo, pa
garbą ir tolerancįją nuo įžū
lumo ir egoizmo. Dar pereitais 
metais buvo pageidavimų iš 
Vytauto Didžiojo universiteto 
ir Utenos socialinių darbuo
tojų kolegijos pristatyti šią 
„Charakterio ugdymo" pro
gramą minėtose institucijose. 

Dažnai girdime klausimus 
— „Ar įvykdėte skirtumą vai
kų gyvenime, ar matote savo 
darbo rezultatus?" Atsakyti į 
šiuos klausimus yra labai sun
ku. Tą parodys laikas ir au
ganti nauja karta. Žmogus 
nesubręsta ir neišsiauklėja 
per metus. Rūpinamės šios 
programos tęstinumu, todėl 
dedame pastangas, kad su šia 
programa susipažinę centrų 
vadovai galėtų ją tęsti ir patys 
prie jos patys prisitaikyti 
darbe su vaikais. Nenorime, 
kad ši programa tebūtų vien
kartiniai seminarai. Ypatingai 
nesijaudiname, jeigu nepa
sieksime kiekvieno dienos 
centrų vaiko. Mums daugiau 
rūpi ne vaikų kiekybė, o jų ko
kybė. Kas žino, gal pasieksime 
kelis vaikus, kurie padarys 
skirtumą Lietuvos gyvenime? 
Čia slypi mūsų viltys ir tiks
lai. 

Aldona Kamantien* 



JAV LB XVI tarybos prezidiumas (I eilėje iš kairės): Birute Vilutienė, prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė 
ir Birute Vindašienė; II eilėje - Gediminas Damašius. dr. Petras Kisieliils ir Bronius Juodelis. 

JAV LB JUBILIEJAUS IR SESIJOS 
RUOŠA 

BRONIUS JUODELIS 

Prieš 50 metų (1951 m. rug
pjūčio 18-19 d. ir lapkričio 18 
d.) New Yorke buvo atlikti 
pagrindiniai JAV Lietuvių 
Bendruomenės organizavimo 
darbai: priimtas JAV LB Sta
tutas, surengtos gimimo akto 
iškilmės ir priimti JAV LB lai
kinieji įstatai pagal 1949 m. 
birželio 14 d. Vokietijoje VLI-
Ko paskelbtą Lietuvių Chartą. 

Per 50 metų JAV LB veikla 
išsiplėtė visose vietovėse, kur 
yra lietuvių telkiniai JAV. 
Bendruomeninė veikla šiuose 
telkiniuose išlaikė mūsų tau
tiškumą per mūsų spaudą, li
tuanistines mokyklas, tauti
nių šokių ir dainų šventes bei 
kitus kultūrinius renginius. 
Per 50 metų lietuvybe mūsų 
jaunime palaikė ateitininkų, 
skautų neo-lituanų, sporto or
ganizacijos. Per visą laiko
tarpį JAV LB buvo veidu į pa
vergtą ir išsilaivinusią Lietu
vą, reikalaudama jos laisvės 
atstatymo ir visaip remdama 
nepriklausomybės ir gerovės 
stiprinimą paskutiniame de
šimtmetyje. 

JAV LB Tarybos sesija 

JAV LB vyriausia organiza
cinė institucija yra JAV LB ta
ryba su tarybos narių išrinktu 
prezidiumu. Visų JAV LB dar
bų ir veiklos vykdytoja yra 
JAV LB valdyba. JAV LB 
veiklos pagrindinė ląstelė yra 
JAV LB apylinkė ir jas suda
rantys lietuviai. Prie metinės 
JAV LB tarybos sesijos labai 
tinka ir iškilmingas 50 metų 
jubiliejaus šventimas, kuriuo 
rūpinasi JAV LB Krašto val
dyba. Netenka abejoti, kad 
JAV LB valdybos ir tarybos 
pastangomis auksinis jubilie
jus bus iškilmingai paminėtas 
kartu su JAV LB tarybos II 
sesija, vyksiančia š.m. spalio 

11-14 dienomis Čikagoje. 
JAV LB XVI tarybos antrąją 

sesiją 2001 m. spalio 12-13 d. 
Radisson Hotel, Alsip, IL (Či
kagos priemiestyje), rengia 
JAV LB tarybos prezidiumas, 
talkininkaujant LB Vidurio 
vakarų apygardai. Jos pirmi
ninkė yra Birutė Vindašienė, 
dabartinės JAV LB tarybos 
prezidiumo sekretorė. 

Sesijos ruošos posėdis įvyko 
2001 m. liepos 19 d. Pasaulio 
lietuvių centre. Jame dalyva
vo JAV LB tarybos prezidiumo 
pirmininkė Regina Narušienė, 
vicepirmininkai Gediminas 
Damašius, Bronius Juodelis ir 
dr. Petras Kisielius, sekreto
rės Birutė Vilutienė ir Birutė 
Vindašienė. 

Posėdyje buvo priimta JAV 
LB XVI tarybos sesijos darbot
varkė, finansinė sąmata, įvai
rūs ruošos darbai ir sesijos 
eiga. Sesijai vadovaus pirmi
ninkė Regina Narušienė. Sesi
jos techniniam pasiruošimui 
vadovaus Birutė Vindašienė 
su savo komitetu. Sesijos fi
nansus tvarkys vicepirminin
kas Gediminas Damašius su 
talkininkais. Kiti prezidiumo 
nariai dalyvaus visuose sesijos 
darbuose. 

Kadangi sesija siejasi su 
JAV LB 50 m. sukakties mi
nėjimu, yra pakviesta daug 
garbingų svečių iš mūsų tarpo 
ir iš Lietuvos. Auksinis jubi
liejus XVI tarybos sesijoje bus 
paminėtas iškilminga vakarie
ne spalio 12 d., penktadienį, 7 
vai. v. Radisson viešbučio po
kylių salėje, dalyvaujant ir 
mūsų visuomenei. Tam reika
lingų bilietų įsigijimo tvarka 
bus paskelbta vėliau mūsų 
spaudoje. 

Jubil iejaus minėjimas 

Posėdyje dalyvavęs JAV LB 

50 metų jubiliejaus minėjimo 
komiteto pirmininkas ir tary
bos prezidiumo vicepirminin
kas dr. Petras Kisielius papa
sakojo apie minėjimo progra
mą. Joje spalio 13 d., šešta
dienį, bus JAV LB veiklos pa
roda ir sukaktuvinė akademi
ja bei iškilminga ir meninė 
programa 7 vai. v. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Sekmadienį, 
spalio 14 d., ryte bus iškilmin
gos pamaldos Marąuette Par
ko lietuvių parapijoje, o popiet 
— Vilniaus „Ąžuoliuko" choro 
koncertas Maria High School 
salėje, visur kviečiant mūsų 
plačiąją lietuvių bendruome
nę. 

Minėjimo komitetą sudaro 
apie 20 darbščiausių mūsų 
bendruomenininkų. „Ąžuoliu
ko" choro atvežimas iš Vil
niaus, jų išlaikymas, paroda ir 
akademijos suruošimas parei
kalaus nemažai išlaidų. Tam 
yra sudarytas finansų komite
tas, kuriam vadovauja patyru
si Birutė Jasaitienė su talki
ninkais. Mūsų visuomenė ne
trukus bus paprašyta finan
sinės paramos 50 metų minė
jimo išlaidoms. JAV LB veik
los parodos rengimo komisijai 
vadovauja Leonas Narbutis. 
Minėjimui ruošiami du leidi
niai: vienas programinis, o an
tras — JAV LB 50 metų veik
los kelio ir bendruomeninės 
idėjos apžvalgos, kurį reda^ 
guoja Bronius Nainys. Į minė
jimą pakviesti aukšti Lietuvos 
Respublikos bei dvasininkijos 
vadovai. Visą sukakties minė
jimą globoja JAV LB krašto 
valdyba, kuriai vadovauja Al
gimantas Gečys. 

Jubiliejiniame JAV LB 50 
m. minėjime dalyvauti pa
kviestos mūsų jaunimo ir seni
mo organizacijos, kurios yra 
labai svarbi mūsų Bendruo
menės dalis. 

Belieka tik visus iš anksto 
kviesti į 50 metų JAV LB jubi
liejaus minėjimą, ruošiamą 
š.m. spalio 13-14 dienomis Či
kagoje. 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai po mokslo metų užbaigimo IS kaires: Alina Meilyt*, Lina Dovi lai t*. 
Audra Brooks. Milda Plioplyte. Kristina Badaraite ir Rasa Miliūnaitė Dal ios Badarienea nuotr. 


