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T a r p t a u t i n ė s va ikų 
ža idynės , Cleveland, 
OH. P a s a u l i o l ie tuvių 
spo r to ža idynės vyks 
Lietuvoje . Fu tbo lo 
nau j ienos . 

2psl. 

La ikas ir žmonės 
n a i k i n a p rae i t i e s 
l i ekanas . Lie tuvos 
par t i jos p r i m e n a 
Vaižgan to Mykoliuką. 

3psl. 

P i r m a s į spūd is po XII 
Tau t in ių šokių šven tės . 
Anglų ka lbos p a m o k a . 

4 psl. 

D a b a r eilė j a u n i m u i . 
5 psl. 

Neei l in ia i įvykiai Švč. 
M. Mari jos Gimimo 
parap i jo je . Ver t ingi 
k u r s a i Univers i ty of 
Chicago. N e m o k a m a s 
s e m i n a r a s te is in ia is 
k l aus ima i . 

6 psl. 

Sportas m 
* Vien in te l i s ol impiniu, 

ž a i d y n i ų p l a u k i m o f inalo 
varžybose startavęs Vytautas 
Janušai t i s užėmė septintąją 
vietą. Lietuvis 200 m komplek
siniu plaukimu nuotolį įveikė 
per 2 minutes 1.28 sekundės ir, 
aplenkė tik japoną Jiro Miki. 
Vis dėlto tai geriausias Lietu
vos plaukikų rezultatas po ne
priklausomybės atgavimo. 

* Prancūzi jo je vykstan
čiose daug i ad i enėse „Tour 
du L i m o u s i n " dviratininkų 
lenktynėse pirmūno pozicija po 
antrojo rato prarado bei į še
šioliktąją vietą nukrito „Oktos-
Saint Quentin" komandai ats
tovaujantis Saulius Ruškys. 

* Vilniuje tęs ias i t a r p 
t a u t i n ė s Vito Gerula ič io at
m i n i m o taurės vyrų teniso 
varžybos, kurio prizų fondą su
daro 10,000 JAV dolerių. Tre
čiadienį vienetų varžybų aš-
tuntfinalio barjero neįveikė bei 
iš tolesnės kovos pasitraukė du 
lietuviai. Rolandas Muraška 
įtemptoje ir permainingoje ko
voje 5:7, 6:4, 4:6 pralaimėjo 
olandui Bart Bexe, o Gvidas 
Sabeckis 5:7, 3:6 turėjo pri
pažinti ispano Miguel Olas pra
našumą. 

* 23 metu Lietuvos ledo 
ritulio rinktinės gynėjas Ar
tūras Katulis 2004-2005 m. 
sezone rungtyniaus Rusijos 
aukščiausios ledo ritulio lygos 
Vakarų grupės Leninogorsk 
„Neftianik" komandoje. Sėk
mingai peržiūroje dalyvavusio 
lietuvio sutarties finansinės są
lygos neskelbiamos. 

Naujausios 
žinios 

* A. Brazausko ir A. Pau
lausko vardo susivienijimą į 
rinkimus ves C. Juršėnas. 

* Vyriausybė ieškos bū
dų suaktyvint i biodegalų 
naudojimą. 

* JAV a m b a s a d a Vilniuje 
pradeda skenuoti vizų prašy
tojų pirštų atspaudus. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.795 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Seimo etikos sargai • • * * - korupcijos dėmes ant parlamentarų mundurų 

STT vadovas Valentinas Junokas ir STT Vilniaus valdybos vadovas Vai
das Skirmantas. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius , rugpjūčio 19 d. 
(BNS) — Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisija nusprendė, kad 
kyšininkavimo skandale minėti 
ke tur i opozicinės Liberalų ir 
centro frakcijos nariai nenusi
žengė parlamentaro etikos rei
kalavimams. 

Už uždarų durų ketvirtadie
nį posėžiavusi komisija bendru 
sutar imu nusprendė, jog su ky
š ininkavimu įtariamu verslo 
grupės „Rubicon group" vadovu 
Andriumi Janukoniu bendravę 
Gintaras Steponavičius, Eligi-
jus Masiulis, Klemensas Rimše
lis ir Raimundas Palaitis nepa
žeidė nei Seimo nario etikos, nei 

Viešųjų ir privačių tikslų derini
mo valstybės tarnyboje. 

„Mes tikrai nematėme, kad 
jie pažeidė etiką ar Viešųjų ir 
privačių tikslų derinimo valsty
bės tarnyboje. 

Pokalbiai su verslininkais 
dar nereiškia, jog buvo supai
nioti vieši ir privatūs tikslai", 
sakė komisijos pirmininkas Al
gimantas Salamakinas. 

Tačiau komisija nusprendė 
rekomenduoti dviems liberal-
centristams — Gintarui Stepo
navičiui ir Eligijui Masiuliui — 
ateityje atsargiau kalbėtis su 
verslininkais, jog jų pokalbiai 
nesukeltų įtarimų dėl galimo 

viešųjų ir privačių tikslų supai
niojimo. 

E. Masiulis džiaugėsi, jog 
komisija pripažino liberalcen-
tr is tus nepažeidus etikos ir įs
tatymų, bet nemano esąs laimė
tojas. 

Komisija jokių priekaištų 
neturėjo R. Palaičiui ir K. Rim-
šeliui, kuris vienos privačios 
bendrovės vadovo prašymu 
skambino A. Janukoniui ir tei
ravosi, kodėl šiai įmonei ne
pavyksta laimėti „Rubicon 
group" rengiamų konkursų. 

Liberalcentristai a tmetė 
įtarimus kyšininkavimu ir, savo 
ruožtu, kaltino jų pokalbius su 

verslininkais įrašiusią Specia
liųjų tyrimų tarnybą (STT) ne
profesionalumu. 

Posėdyje dalyvavęs STT va
dovas Valentinas Junokas tei
gė, jog Antikorupcijos komisijai 
buvo pateikta visa medžiaga 
apie keturis liberalcentristus. 

V. Junokas atsisakė komen
tuoti par lamentarų pokalbių 
įrašymo aplinkybes. 

STT vadovas teigė, jog dėl 
skandalo pats yra patekęs į ko 
gero dar didesnę mėsmalę, nei 
liberalcentristai, o jo tarnybos 
darbuotojai jau buvo išvadinti 
„Junoko šunimis" ir „NKVD 
įrankiais". 

Boksininkas Jaroslavas Jakšto — per žirtg nu išsvajoto medal io 
Atėnai , rugpjūčio 18 d. 

(ELTA) — Lietuvos boksininkas 
Jaroslavas Jakšto — jau tik per 
žingsnį nuo išsvajoto olimpinio 
medalio! 

Trečiadienį Atėnų olimpinių 
žaidynių varžybose svorio kate
gorijos per 91 kg aštuntfinalyje 
Lietuvos atstovas apylygėje ko
voje taškais 26:17 palaužė Puer-
to Rico boksininką Victor Bisbal 
ir ketvirtfinalyje rugpjūčio 23-
iąją vakare susitiks su egiptie
čiu Mohamed Aly. 

Po šios pergalės J. Jakšto 
tapo antruoju Lietuvos olimpie
čiu po plaukiko Vytauto Janu-
šaičio, kuris Atėnuose užsitikri
no ne žemesnę kaip aštuntąją 
vietą. 

Kovoje su puertorikiečiu 
Lietuvos boksininkui pavyko 
primesti savo stilių ir įgyti le

miamą persvarą trečiajame 
raunde . 

Po pirmojo lietuvis pirmavo 
5:3, po antrojo — 10:9, o po tre
čiojo — j a u 21:16. 

Abu boksininkai dvikovą 
pradėjo labai atsargiai ir visą 
minu tę tyrinėjo vienas kitą. To
kia a tsargi kova su nežymia 
Lietuvos atstovo persvara vyko 
i r an t ra jame raunde, tačiau tre
čiajame varžovas buvo privers
t a s atsiskleist i ir ėmė praleidi
nėti mūsiškio smūgius. 

Paskutiniajame raunde pu-
ertorikietis j au stokojo jėgų, o 
J a r o s l a v a s sumania i užbaigė 
kovą ir šventė pergalę. 

Jo varžovas ketvirtfinalyje 
M. Aly dviejų afrikiečių kovoje 
ryškia persvara taškais įveikė 
Kamerūno boksininką Armando 
Carlos Nets ing Takam — 32:19. Boksininkas J. Jakšto (d) iškopė į ketvirtfinalį. Alfredo Pliadžio (LTOKi-ELTA nuotr. 

Atšauktas 
ambasadorius 
pr ie Šventojo 

Sosto 
Vi ln ius , rugpjūčio 19 d. 

(BNS) — Vyriausybė ketvirta
dienį vykusiame posėdyje prita
rė Lietuvos ambasadoriaus prie 
Šventojo Sosto Kazio Lozoraičio 
atšaukimui. 

K. Lozoraitis buvo paskir
tas Lietuvos nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi prie 
Šventojo Sosto ir Maltos or
dinui prezidento 1999 metų ba
landžio 27 d. įsaku. 

Ambasadoriaus kadencija 
t runka maždaug ketverius me
tus. 

Naujuoju ambasadoriumi 
prie Šventojo Sosto ketinama 
skirti buvusį užsienio reikalų 
ministrą, parlamentarą Algirdą 
Saudargą. 

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis trečiadienį po 
apsilankymo pas prezidentą 
Valdą Adamkų teigė, jog prezi
dentas šiai kandidatūrai ne
prieštarauja. 

Anot jo, yra gautas ir Vati
kano sutikimas. 

Socialdemokratai i r socialliberalai 
baigia susi tar t i 

V i l n i u s , rugpjūčio 19 d. 
(BNS) — Valdančiojo susivieni
jimo par tner ia i socialdemokra
ta i ir socialliberalai rengiasi už
baigti derybas dėl dalyvavimo 
spalį vyksiančiuose Seimo rin
kimuose bendru sąrašu. 

Ketvirtadienį su sociallibe
ralų vadovu Seimo pirmininku 
Artūru Paulausku susitikę so
cial l iberalų derybininkai pa
reiškė, jog socialdemokratai sie
kia peržiūrėti anksčiau patvir
t in tus susi tar imus, bet tikimasi 
rast i abiems pusėms palankų 
sprendimą. 

Tai po susitikimo su A. Pau
lausku sakė derybų grupės na
rys užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis. 

Anksčiau skelbta, jog val
dančiosios daugumos partneriai 
nesutar ia , kas turi būti įrašytas 
pirmuoju numeriu kandidatų 
sąraše. 

Socialdemokratų vadovui 
premjerui Algirdui Brazauskui 
a ts i sakius kandidatuoti į Sei
mą, socialliberalai įsitikinę, jog 
šią vietą turė tų užimti A. Pau
lauskas , nes abiejų partijos va

dovų pavardės bus įrašytos į 
rinkimų susivienijimo pavadini
mą. 

Tačiau kai kurių socialde
mokratų nuomone, pirmoje vie
toje turėtų būti įrašytas partijos 
pirmininko pavaduotojas Česlo
vas Juršėnas, nes socialdemo
kra ta i lenkia socialliberalus 
partijų populiarumo apklauso
se. 

Priešingu atveju socialde
mokratai norėtų, jog jiems būtų 
skirta daugiau vietų bendrame 
sąraše. Iki šiol buvo suderėta, 
jog pirmajame kandidatų de
šimtuke keturios vietos atiteks 
socialliberalams. 

Rinkimų susivienijimo su
darymo klausimą dar svarstys 
socialdemokratų prezidiumas. 
Socialliberalų prezidiumas tam 
jau pritarė anksčiau. 

Tašką derybose turėtų pa
dėti asmeniškai susitikę partijų 
vadovai A. Paulauskas ir A. 
Brazauskas. 

Jeigu vadovams pavyks su
sitarti dėl bendro sąrašo, jį tu
rėtų patvirtinti bendras abiejų 
partijų tarybų posėdis. 

Prezidentas neigia prašęs pinigų 
iš V. Uspaskicho 

Vi ln ius , rugpjūčio 19 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 

[ Adamkus neigia prašęs rusų 
j kilmės milijonieriaus Darbo 
I partijos vadovo Viktoro Uspas

kicho padėti apmokėti skolas, li
kusias po 2002 metų pabaigoje-
2003 metų pradžioje vykusios 

i prezidento rinkimų kampani-
; jos. 

„Aš su V. Uspaskichu apie 
• pinigus niekad nesu kalbėjęs, 

niekad nesu prašęs jo jokios fi-
| nansinės paramos asmeniškai 

arba rinkimų kampanijai ir ne-
| su iš jo gavęs nė vieno cento. Tai 
į jis pa t s patvirtino", sakė V. 

Adamkus. 
„Tai yra sąmoningas bandy

mas kiršinti visuomenę, sukelti 
i tam tikrą nepasitikėjimą, paro

dyti, kad mūsų politiniame gy-
j venime nieko nėra skaidraus, 
! nieko nėra sąžiningo. Daugiau 
j tuo klausimu aš nieko negaliu 

pasakyti", pažymėjo jis, kalbė
damas apie žiniasklaidos pra
nešimus. 

Šią savaitę LNK televizija 
| pranešė, jog neva V. Uspas-

kichas padėjo apmokėti didžiąją 

dalį 2002-2003 metų rinkimų 
kampanijos skolų, nes to jo esą 
prašęs pats V. Adamkus ir jo bu
vęs vyriausiasis patarėjas Rai
mundas Mieželis. 

2003 metų sausį V. Adam
kus pralaimėjo prezidento rin
kimus Rolandui Paksui ir liko 
skolingas už rinkimų kampani
jos metu suteiktas paslaugas 1 
mln. 200.000 litų. 

Po rinkimų kampanijos sko
lą padengė R. Mieželio vadovau
j a m a s visuomeninis Valdo 
Adamkaus fondas, kuris atsi
sako atskleisti visų aukotojų 
pavardes. 

V. Uspaskichas neigia pats 
apmokėjęs skolas, bet patvirti
no, jog kalbėjo su kitais apie ga
limybę padengti skolas. 

„Na, tiesiog buvo kalba. 
Galbūt buvo vienas kitas mano 
judesys. Aš nežinau, ar tai pa
dėjo jiems, ar ne, bet pats as
meniškai aš, aišku, jokios sko
los nedengiau. Na, aš kaip nor
malus žmogus pakalbėjau — 
'geras žmogus, gal padėsit', — ir 
viskas", mįslingai kalbėjo V. Us
paskichas. 

Prezidentas 
nepritaria 
politinės 
reklamos 

televizijoje 
uždraudimui 

Vi ln ius , rugpjūčio 19 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį pareiš
kė nepritariantis visiškam po
litinės reklamos televizijoje už
draudimui, nors anksčiau ragi
no Seimą ją „maksimaliai apri
boti". 

„Žinoma, tai yra drastiškas 
žingsnis. Toks persimetimas iš 
vieno kraštutinumo į kitą su
kels dar didesnį šurmulį visuo
menėje ir problemos neišspręs", 
sakė V. Adamkus. 

Kartu jis pabrėžė, jog politi
nė reklama televizijoje turi būti 
daugiau reguliuojama, dau
giausia laiko skiriant pristatyti 
kandidatus ir jų idėjas. 

Dar šį pirmadienį Seimui 
atsiųstame laiške prezidentas 
ragino Seimą maksimaliai apri
boti reklamą televizijoje, nes, jo 
nuomone, ji iškreipia politinį 
procesą. 

Reaguodamas į prezidento 
raginimus, Seimas trečiadienį 
pritarė konservatoriaus And
riaus Kubiliaus siūlymui dabar 
svarstomame naujame Politi
nių partijų, politinių organiza
cijų ir politinių kampanijų fi
nansavimo bei finansavimo 
kontrolės įstatyme visiškai už
drausti politinę reklamą televi
zijoje. 

Ši nuostata įsigalios, jeigu 
ji nebus pakeista iki pirmadienį 
numatyto viso įstatymo priėmi
mo ir jo nevetuos prezidentas, 

i Kai kurie Seimo nariai teigia, 
; kad parlamentarai pasikarščia

vo ir savo sprendimą pirmadie-
! nį turėtų atšaukti. 

Įstatvmo nuostata, kuriai 
Seimas pritarė po svarstymo, 
jau sukėlė televizijų, kurios rin
kimų kampanijų metu gauna 
didžiąją agitacijos išlaidų dalį, 
kritiką. 

Baltijos jū ro je 
iš laivo iškrito 

lietuvis 
Vilnius , rugpjūčio 19 d. 

(BNS) — Lenkijos gelbėtojams 
Baltijos jūroje nepavyko rasti iš 
laivo iškritusio lietuvių tauty
bės jūreivio. 

Trečiadienį lietuvio paieš
kos truko nuo vidurdienio iki 
sutemų, tačiau buvo nesėkmin
gos. 

Kodėl jūreivis iškri to iš 
Norvegijos laivo kol kas nėra ži
noma. 

Lietuvos konsulas Varšu
voje Just inas Bakūnas pasako
jo, jog pagal neoficialią versiją, 
tai buvusi savižudybė. Esą įgu
la mačiusi, kaip 34-erių metų 
vyras į kišenes įsidėjo metali
nių varžtų ir iššoko iš laivo. 

%f ;44į&^e4įĄ 

Prezidento komandą papildė dar 
vienas liberalcentristas 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. 
(BNS) — Prezidento Valdo 
Adamkaus komandoje pradėjo 
dirbti dar vienas naujas patarė
jas liberalcentristas Juozas Šar-
kus. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos rytas", buvęs bendroves 
„Tele2" vadovas J. Šarkus dirba 
vidaus politikos ir tyrimų gru
pėje. 

Buvusiam verslininkui bus 
pavesta koordinuoti ryšius tarp 
Prezidentūros kanceliarijos ir 
patarėjų korpuso. Manoma, kad 
po to, kai iš kanclerio posto pa
sitrauks Andrius Meškauskas, 
jį pakeis J. Šarkus. 

A. Meškauskui darbams 
perduoti V. Adamkus yra su
teikęs 90 dienų nuo valstybės 
vadovo inauguracijos. 

Atvyko naujasis Estijos ambasadorius 

Prezidentas Valdas Adamkus pasveikino ir apdovanojo Lietuvos karius, jau 10 metu dalyvaujančius tarptau
tinėse operacijose. Minint sukaktį, į iškilmingą rikiuotę S. Daukanto aikštėje Vilniuje stojo daugiau nei 100 tarp
tautinėse misijose tarnavusių Lietuvos karių. Per ceremoniją tylos minute prisiminti ir pagerbti viso pasaulio ka
riai, žuvę tarptautinėse misijose, tarp jų ir misijoje Bosnijoje 1996 m. žuvęs lietuvis vyresnysis leitenantas Nor-
m u n d a s Valteris. V«ldo Kopūsto (Elta) nuotr 

Vilnius, rugpjūčio 19 d 
(ELTA) — Prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė nepaprastojo 
ir įgaliotojo Estijos ambasado
riaus Lietuvai Andrės Tropp 
skiriamuosius raštus. 

Ceremonijos metu V. Adam

kus išreiškė įsitikinimą, kad 
ambasadoriaus A. Tropp pasky
rimas suteiks papildomą impul
są dvišaliams valstybių santy
kiams ir" padės gilinti Lietuvos 
ir Estijos žmonių, verslo ir par
lamentų bendradarbiavimą. 
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SPORTO APŽVALGA 

„MES ESAME PASAULIS n 

SPORTAS LIETUVOJE IR PASAULYJE 

PasaulioLietuvių Sporto 
žaidynės įvyks 2005-siais 

Lietuvoje 
EDVARDAS SULAITIS 

Nors dabar lietuvių sporto 
sirgalių dėmesys yra nu

kreiptas į Atėnuose vykstančią 
olimpiadą, tačiau čia norisi pra
bilti apie išeivijoje gyvenan
tiems mūsų tautiečiams turbūt 
svarbesnį įvykį — VII Pasaulio 
liet. sporto žaidynes, kurios bus 
pravestos 2005 m birželio 30-
liepos 3 d. Vilniuje. 

Tai buvo nutarta PLB, Š. 
Amerikos ir Australijos lietuvių 
sporto sąjungų atstovų, Lietu
vos Kūno kultūros ir Sporto de
partamento bei kitų organizaci
jų pareigūnų pasitarime Lietu
voje. 

Apie tai mums papasakojo 
iš Vilniaus sugrįžęs ŠAL-
FASS-gos valdybos pirm. Ri
mantas Dirvonis, kuris kviečia 
S. Amerikoje gyvenančius lietu
vius sport ininkus jau dabar 
pradėti ruoštis šiam svarbiam 
įvykiui. O laiko iki 2005 m. bir
želio mėnesio jau tikrai ne tiek 
daug. 

Gautame to pasitarimo pro
tokole yra užfiksuota daug įdo
mios informacijos, kuria čia no
rime pasidalinti. 

Pradžioje kalbėjęs Lietuvos 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento gen. direktorius Vytas 
Nėnius pareiškė, kad 2002 me
tais Šiauliuose surengto Pasau
lio lietuvių sporto forumo metu 
nutar ta Tautines olimpiadas 
vykdyti Lietuvoje (IV tokia 
olimpiada turėtų būti surengta 
2006 m. Panevėžyje). Bet jis 
nurodė, kad ankstesnis ŠAL-
FASS-gos pirm. A. Šileika buvo 
pareiškęs norą Pasaulio lietu
vių sporto žaidynes organizuoti 
2005 m. Amerikos žemyne. 

Tačiau po jo kalbėjęs dabar
tinis ŠALFASS -gos pirm. R. 
Dirvonis informavo, kad išeivi
joje suorganizuoti Pasaulio lie
tuvių žaidynes yra neįmanoma, 
nes labai padidėjusios išlaidos. 
Jis akcentavo, kad, išeivijoje 
gyvenančių tautiečių nuomone, 
PLŽ tikslas — lietuvybės išlai
kymas, ir teigė, jog jaunoji kar
ta nori atvykti į Lietuvą. Todėl 
jis siūlė žaidynes surengti Vil
niuje, nenukeliant į provincija, 
nes, jo nuomone, jaunimas nori 
ne tik pasportuoti, bet susipa
žinti su Lietuva ir Vilniumi. 

PLB valdybos pirm. 
Gabrielius Žemkalnis pritarė 
R. Dirvonio nuomonei, kad žai-

Š A L F A S S - g o s p i r m i n i n k a s , 
m a n t a s Dirvonis. 

Ri-

dynių tikslas per sportą 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje ir 
jog jos turi vykti Lietuvoje. Jis 
dar pabrėžė, jog užsienyje gyve
na apie pusantro milijono lietu
vių ir išsakė norą, kad ir naujai 
užsienyje atsiradę sportininkai 
ta ip pat dalyvautų tokiose žai
dynėse. 

Australijos lietuvių sporto 
sąjungos (ALFAS) atstovas An
tanas Laukaitis taip pat prita
rė, kad žaidynės vyktų Lietuvo
je ir tai būtų VII Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės. Jis prašė, 
jei būtų galimybė, atsižvelgti į 
Australijos lietuvių prašymą 
žaidynių laiką suderinti su 
Australijoje besimokančio jau
nimo atostogomis. 

Taip pat pasitarime nuomo
nes išsakė PLB valdybos vice-
pirm. Jaras Alkis ir Lietuvos 
KKSD Kūno kultūros strategi
jos skyriaus vedėja Milda Lau-
rutėnaitė. Abu sutiko su 2005 
m. data ir siūloma vieta. 

Čia buvo padarytas nutari
mas VII Pasaulio lietuvių spor
to žaidynes vykdyti 2005 m. 
birželio 30-liepos 3 d. Lietuvo
je, Vilniuje. Nutarta prašyti 
Lietuvos prezidentą būti šių 
žaidynių globėju, o Lietuvos vy
riausybę remti tokias žaidynes, 
patvirtinti jų organizacinį 
komitetą, į jo sudėtį įtraukiant 
PLB atstovus, ŠALFASS, AL
FAS, ir rytų šalių sporto orga
nizacijų LB atstovus. 

Taip pat buvo nutarta 2004 
m. rugsėjo mėnesį suruošti or
ganizacinio komiteto pasitari
mą ir patvirtinti žaidynių nuos
tatus, darbo grupes. 
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K a u n o l ie tuvių spor t in inkų r i nk t i ne l a u k i a J A V prez. George W. Bush a t v y k i m o Brovvns s tadione. 
K ę s t u č i o K a l v a i č i o nuo t r . 

L įepos 30-rugpjūčio 2 d. 
Clevelande pirmą kartą 

IJAV vyko tarptaut inės 
vaikų (12-15 metų amžiaus) žai
dynės, kuriose dalyvavo 2,200 
vaikų iš visų žemynų, 50 val
stybių ir 120 miestų. Lietuvai 
atstovavo Kaunas su 24 spor
tininkais ir miesto meru Arvy
du Garbaravičium. Su skambiu 
šūkiu: „Mes esame pasaulis", 
kuris buvo per visą savaitę ma
tomas ir girdimas plačioje Cle-
velando žiniasklaidoje, rengėjai 
ir dalyviai kvietė klevelandie-
čius į žaidynių rungtynes, kul
tūrinius renginius, parodas, 
jaunimo pabendravimą. Kaip 
skelbiama, dalyvavo 10,000-
15,000 žiūrovų. 

Pirmoji tokia šventė — žai
dynės įvyko 1968 m. Europoje, 
Celje mieste, Slovėnijoje. Kitos 
tarptaut inės vaikų žaidynės 
įvyks Taivane 2009 metais, 
Kaosing (1,5 mln.) mieste. Šiose 
Clevelando žaidynių atidarymo 
iškilmėse dalyvavo ir JAV prez. 
George W. Bush. Kiekvieno 
krašto dalyviai buvo pristatyti 
atskirai. Lietuviai, dėvėdami 
geltonos spalvos uniformas, 
tokias pat kaip dėvi ir Lietuvos 
olimpinė komanda Atėnuose, įžy
giavo į stadioną ir užėmė vie
tas, skirtas scenoje, prisistaty
dami su stipriu „Lietuva, Iie-
tuva" šūkiu. Lietuva vėl įjungta į 
pasaulio jaunimo gretas! 

„The Plain Dealer dienraš
tis, be plačios informacijos įvai
riuose dienraščio skyriuose, tu
rėjo ir specialų priedą su dau
gybe spalvotų nuotraukų ir 
duomenų apie žaidynių eigą bei 
rungtynių rezultatus — futbolo, 
krepšinio, gimnastikos, plaukimo, 
stalo teniso, lauko teniso, bėgi
mo, tinklinio, atletikos. Penki 
lietuviai pateko į finalines rungty
nes plaukime ir lengvoje atle
tikoje. Tiktai Erika Bespolkai-
tė (Bespolko) iš Kauno laimėjo si
dabro medalį 100 m plaukime. 

Sporto rungtynės vyko pen
kiuose universitetuose: Cleve-
land State, Case Western, Ur-
suline, Notre Dame ir John Ca-
rroll. Sekmadienį popiet jauni
mo šokių grupė „Švyturys" (va
dovė Aušrinė Širvinskienė, mo
kytojai: Živilė Vaitkienė, Ričar-

Futbolo naujienos 
NAUJAS FUTBOLO PIRMENYBIŲ SEZONAS 

Jau gautas „Metropolitan" futbolo lygos 
2004—2005 metų pirmenybių rudens rato tvar
karaštis. Čia supažindinsime su „major" lygos 
rungtynėmis, kuriose dalyvauja lietuvių koman
da, kuri lygoje oficialiai yra vadinama „Liths" (su
trumpinimas nuo „Lithuanians"), o lietuvių tarpe 
Lituanica". 

Pirmenybes prasidės rugpjūčio 29 dieną. Tą 
sekmadienį lietuvių komanda rungtyniaus iš
vykoje „Schwaben" Center aikštyne su „Polonia", 
kuri yra dabartiniai lygos čempionai. 

Dėl rugsėjo pradžioje išpuolančio „Labor Day" 
šventės savaitgalio, antrosios pirmenybinės 
rungtynės bus rugsėjo 12 d. Jos bus žaidžiamos 
namuose - aikštėje prie PL centro, I^emonte 
Varžovas — „major" divizijos naujokas — „Lego-
via" vienuolikė 

Toliau — bus rungtyniaujama kiekvieną 
savaitgalį iki spalio 31 d. Bus sužaistos 9 rung
tynes iš kurių penkios — namuose Lemonte Be 

jau minėto rugsėjo 12 d. susitikimo Lemonte, ten 
dar bus žaidžiama paskutinį rugsėjo sekmadienį 
26 dieną (prieš „Eagles"), spalio 3 d. (prieš 
„Schwaben") ir paskutinius du spalio sekmadie
nius (prieš „Vikings" ir „United Serbs"). E.S. 

Golfas 
VISI KVIEČIAMI | GOLFO TURNYRĄ 

Tradicinis golfo turnyras, kurį kas metai ren 
gia Lietuvių fondas, šį rudenį įvyks rugsėjo 19 d 
Tai bus jau dešimtasis iš eilės panašaus pobūdžio 
renginys. 

Bus žaidžiama Old Oak Country Club aikš
tyne, 14200 So. Parker Rd., Homer Glen, IL 
miestelyje visai netoli nuo lietuviams gerai pažįs 
tarno Lemonto. 

Registruotis reikia galimai greičiau pas 
Aldoną ir Vytą Vaitkus (tel. 630-243-8178) arba 
Ritą ir Arvydą Karus (tel. 630-584-0158). 

Žaidimai prasidės prieš pietus, o vakare, kaip 
paprastai, bus vaišes. 

E. Š. 
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T a r p t a u t i n ė s e vaikų ža idynėse s idab ro medal io laimėtoja E r i k a Bespa lko 
su' K a u n o miesto vėliava (antroj i iš ka i rė s ) . 

das Širvinskas ir Venta Civins-
kaitė) Clevelando miesto centre 
dalyvavo popietinėje renginių 
programoje. Clevelando lietu
viai stebėjo rungtynes, dalyva
vo kultūriniuose renginiuose. 

Visai šiai šventei, jos ruoši
mui talkino 1,700 savanorių ir 
vadovavo 18 narių štabas: pirm. 
David Gilbert — Greater Cle-
veland sporto komisijos direk
torius. Štabo narių tarpe buvo 
„Plain Dealer" vyr. red. ir leidė
jas Alex Machaskee, Cleveland 
Clinic vyr. direktorius dr. L. Lo-
op, Forest City savininkas ir ki
ti aukštieji pareigūnai. 

Universitetai aprūpino žai
dynių dalyvius nakvynėmis ir 
maistu. Vien John Carroll uni
versitetas apnakvyndino 1,500 
atletų ir maitinimui paruošė 
15,000 maisto davinių. Iš visur 
buvo jaučiamas nuoširdus ben
dravimas, talka. Todėl žaidy
nės vyko sklandžiai. O apie da
lyvius Clevelando mere J . 
Campbell išsireiškė: „Kiekvie
nas, kuris yra disciplinuotas būti 
pasaulinės klasės atletu, ma
nau bus ir vadovu gyvenime". 

Apskritai šių istorinių žai
dynių planavimo ir vykdymo 
darbuose stipriai reiškėsi apie 
š imtas tautybių atstovų. 
Garbės generalinė konsule Ing
rida Bublienė atstovavo Cleve
land lietuviams Cleveland 
miesto žaidynių komitete, o dr. 
Viktoras Stankus — spaudos 
reikalams, Irena Gedrienė — 
mokslo ir kultūros reikalams. 
Daug nuoširdžios talkos susi
laukta ir kituose darbuose: 
Teresė Kalvaitienė ir Rita 
Matienė gražiai bei meniškai 
suruošė lietuvių tautinio meno 
parodėlę Mayfield regioninėje 
bibliotekoje. Savanoriškos ver
tėjų talkos darban įsijungė: 
Dalia Armonienė, Irena Gedrie
nė. Teresė Kalvaitienė, Kęs
tut is Kalvaitis ir Regina Motie
jūnaite. Linas Klimavičius — 
„POINT one in te rna t ionar 
agentūros sav., buvo ryšininkas 
su Kauno delegacija. 

Pagr indin ia i šių 
žaidynių t ikslai 

1. Suteikti progą 12-15 
metu amžiaus jaunimui daly
vauti rungtynėse; 2. Suorgani
zuoti tarptautinį tolimo moky
mo ir e pal programas, kurios 

veiks ir žaidynėms pasibaigus. 
Jau aštuonios gimnazijos Lie
tuvoje turėjo progos prisijungti 
prie šio projekto; 3. Parodyti 
tautinį meną, šokius, duoti pro
gą paragauti etniško maisto; 4. 
Tautybių ambasados, konsula
tai turėjo gerą progą propa
guoti savo šalį; 5. Pasaulinė 
verslo ir technologijos konferencija 
— tema: „Naujenybės pasaulio 
rinkojer. Čia dalyvavo visi at
vykę miestų merai arba dele
gacijų atstovai. 

T rumpa i ap ie meda l io 
laimėtoją 

Erika Bespolkaitė (Bespol
ko), sidabro medalio laimėtoja 
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100 metrų krūtinės plaukime. 
Ji yra Lietuvos čempionė, mer
gaičių rekordistė. 2003 m. daly
vavo Europos jaunimo olimpi
nių dienų festivalyje. Gyvena 
Kazlų Rūdoje ir kiekvieną dieną 
autobusu važiuoja i treniruotes 
Dariaus ir Girėno gimnazijoje 
Kaune. Iš berniukų pasižymėjo 
Kazys Grigonis, gavęs šeštą vie
tą plaukime. Gaila, kad lietu
vaitės krepšininkės, kurios at
skrido be keturių geriausių žai
dėjų, negalėjo geresnių rezulta

tų pasiekti. 
Clevelandas didžiavosi, 

sugebėjęs gražiai pri imti pa
saulio vaikus tarptaut inėse žai
dynėse ir jų pradininko, slovėno 
Metod Klemenc, mintys bei 
t roškimas puoselėti pasaulyje 
geros valios ir taikos misiją, 
platesnėse masėse per sportą 
rado stiprų pritarimą. Ši misija 
bus tęs iama ir ateityje. Čia 
lietuviai at idavė savo duoklę 
talka ir parama. 

Vacvs R o c i ū n a s 

V i k t o r o S t a n k a u s n u o t r . 

. . In ternat ional ( h i l r i r e n s wans<' 1311 
Albinas G r a b n i r k a s . d r Viktoras St; 
ris Dar padėjo Regina Mot ie jūnai te 

l ir 
nkns . I rena Gedr ienė , Torose K a l v a i t i e n ė , Komas S t a n k e v i č i u s , Algis Ged-
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LIETUVOS PARTIJOS PRIMENA 
VAIŽGANTO MYKOLIUKĄ 

Darius Kuolys. Eltos nuotr. 

Lietuvą krečia partijų kri
zė — „tradicinės" partijos 
stokoja politinės valios ir 

neranda ryšio su žmonėmis, 
nesugeba atsinaujinti, o užuot 
ieškojusios išeičių, jos bejėgiš
kai guodžiasi ir primena Vaiž
ganto Mykoliuką. 

Tai Eltos žurnalistui pa
reiškęs, pirmasis nepriklauso
mybę atgavusios Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministras, -
įsteigto Pilietinės visuomenės 
instituto direktorius Darius 
Kuolys žadėjo, kad jo vadovau
jamas institutas sieks ugdyti 
pasitikėjimo ryšius tarp partijų 
ir visuomenės grupių. „Esame 
suinteresuoti, kad politinės 
partijos stiprėtų, kad atsirastų 
ilgalaikiai moraliniai įsiparei
gojimai tarp partijų ir žmonių 
grupių. Bet tam reikia politinių 
partijų pastangų. Reikia gyvu 
idėjų ir realios, valingos politi
kos, o ne jos imitacijų", — sakė 
D. Kuolys. 

Jis neigiamai įvertino tiek 
krizės ištiktų parlamentinių 
partijų laikyseną, tiek šiuo me
tu populiariausios Lietuvoje 
Darbo partijos veiklą bei nuos
tatas. „Politiką Darbo partija 
įsivaizduoja, kaip verslo planą, 
kuriam įgyvendinti pakanka 
nusamdytu specialistų", — tvirtino 
D. Kuolys, pažymėdamas, jog toks 
įsivaizdavimas kertasi su pilie
tinės visuomenės principais. 

— Vadovaujate nesen ia i 
įsteigtam P i l i e t i n ė s visuo
menės ins t i tu tui . Kokie jo 
t ikslai ir kodėl p a s i r i n k t a s 
bū ten t toks p a v a d i n i m a s ? 

— Pavadinimas nusako 
instituto paskirtį — prisidėti 
prie pilietinės visuomenės Lie
tuvoje kūrimosi ir stiprinimo. 
Kad ne viskas mūsų visuome
nėje gerai, rodo dabartiniai po
litinio gyvenimo sukrėtimai. 
Per 14 laisvės metų sukūrėme 
demokratinės valstybės formas. 
bet dar neturime gyvybingos 
pilietinės bendrijos. Be tokios 
bendrijos demokratinė valstybė 
yra trapi, neapsaugota nuo po
litinių katastrofų. 

Lietuvos politinis gyveni
mas atrodo pernelyg vienadie
nis, stokojantis ir tvirtesnės 
tradicijos, ir ilgalaikės perspek
tyvos. Valdžia ar jos siekiančios 
grupės dažnai elgiasi su žmo
nėmis kaip su manipuliuojama 
minia: šiandien apgausiu, o kas 
bus rytoj — nesvarbu. Ir liūd
niausia, kad lietuviai leidžia 
taip elgtis. 

Net geriausių ketinimų tu
rinti, valdžia negali sukurti pi
lietinės visuomenės. Tai pačių 
žmonių reikalas. Manome, kad 
institutas galėtų būti visuome
nei naudingas, teikdamas pa
tikimą informaciją, pagrįsta vie
šosios politikos tyrimais, kvies
damas j viešas diskusijas, įgy
vendindamas suaugusiųjų pi
lietinio švietimo projektus, gin
damas viešąjį interesą. Norėtu
me padėti žmonėms formuotis 
argumentuotą nuomonę ir la
biau įsitraukti į viešuosius rei
kalus. 

Nėra gerai, kai valdžia ima 
tapatintis su valstybe. Dar blo
giau, kai valstybę su valdžia ta
patina dauguma piliečių. Taip 
dingsta tradicinis valstybės, 
kaip žmonių politinės sąjungos, 
respublikos, kaip bendrai tvar
komų reikalų, supratimas. O be 

tokio supratimo, be nuolatinio 
domėjimosi viešąja erdve, be da
lyvavimo joje neįmanoma pilie
tinė visuomenė. 

— D a ž n a i guodž iamas i , 
k a d L i e t u v o j e n ė r a b r a n 
džios p i l i e t i n ė s v i suomenės . 
Kok ia j i t u r ė t ų b ū t i ? Ko 
t r ū k s t a , k a d j i a t s i r a s t ų ? 

— Pirmiausia reikėtų pa
mėginti įveikti piliečių apatiją, 
kuri būdinga daliai pokomunis
tinių visuomenių. Tokių visuo
menių tyrinėtojai yra pastebėję, 
jog lengviau atkurti demokra
tinio gyvenimo formas veikian
čius rinkos ūkio mechanizmus 
nei atgaivinti totalitarinės sis
temos sunaikintą visuomenę, 
sutraukytus žmonių pasitikėji
mo ryšius. Šiam darbui rei
kalingi dešimtmečiai. 

Tyrimai rodo, jog Lietuvos 
visuomenė pagal savo vertybi
nes orientacijas, mažai kuo ski
riasi nuo Gudijos, Rusijos ir Uk
rainos visuomenių. Ji artima Ry 
tams ir dėl itin menko pasi
tikėjimo išsirinktu parlamentu, 
ir dėl palankaus komunistinės 
praeities vertinimo, ir dėl „tvir
tos rankos" — įstatymui nepak
lūstančio vado ilgesio. Tuo lietu
viai lenkia net gudus ir rusus. 

Eilinis Lietuvos žmogus 
šiandien patiria tam tikrą izo
liaciją. Jis stokoja ne tik valios, 
bet ir instrumentų, kurie leistų 
jam dalyvauti galios lauke. To
dėl labai svarbu supažindinti žmo
nes su veiklos būdais, kurie pa
dėtų jiems įveikti „autsaiderių" 
būklę, įsitraukti į galios lauką, 
įgyti viešojo gyvenimo kontrolę. 

Pastaruoju metu atlikti va
dinamojo „elito" tyrimai rodo, 
kad galios turintys, politinius 
sprendimus lemiantys, žmonės 
per dešimtmetį ėmė labiau 
pasitikėti demokratine valsty
be, rinkos ūkiu ir kitais moder
nios visuomenės institutais, ku
riais paprasti Lietuvos žmonės 
vis labiau nusivilia. Atotrūkis 
tarp galią turinčios grupės ir už 
galios lauko atsidūrusios visuo
menės dalies grėsmingai didėja. 
Jei nedėsime pastangų pilieti
nei visuomenei stiprinti, turė
sime modelį, būdingą Lotynų 
Amerikai. Toks visuomenės mo
delis savaime kuriasi pokomu
nistinėje Lietuvoje. 

— K i t a i p t a r i an t , a r Pi
l ie t inės v i s u o m e n ė s inst i tu
to ve ik la n e a t r o d y s svarbi 
p i r m i a u s i a J ū s ų m i n ė t a m 
„eli tui"? 

— Galimo uždarumo pavojų 
jaučiame. Todėl stengsimės jį 
įveikti. Vienas instituto tikslų 
— tarnauti tai visuomenės da
liai, kuri šiandien gyvena re
gionuose, nutolusiuose nuo ga
lios centrų. Tam numatome 
skirti ir atskirus tyrimus, ir švi
etimo projektus. Sieksime 
kalbėtis su žmonėmis jiems 
suprantama kalba. Mėginsime 
sudominti regionų žmones vie
šaisiais reikalais. 

Ketiname skatinti suau
gusiųjų pilietinio švietimosi 
centrų tinklą, padėti jam susi
kurti. Jaunimas šiandien gauna 
palyginti neblogus pilietinio 
raštingumo pradmenis. Socia
linių dalykų turinys ir bendrojo 
lavinimo, ir aukštojoje mokyklo
je yra esmingai atnaujintas. Ta
čiau vidurinioji ir vyresnioji 
karta, mokslus baigusi soviet
mečiu, daugeliu atvejų yra ga
vusi tik supaprastinto marksiz
mo pamokas. Vien jomis re
miantis, dažnai nepavyksta tin
kamai suvokti ir vertinti dabar
tinės tikrovės. 

Jei pavyks prisidėti prie to, 
kad lietuvių visuomenė taptų 
labiau kritiška ir savikritiška, 
mažiau naivi ir manipuliuoja
ma, būsime savo paskirtį atlikę. 

— K a i p b e n d r a u s i t e su 
L ie tuvos po l i t inėmis par t i 
jomis? 

— Sieksime partnerystės, 
atstovaudami visuomenes inte
resams. Žvelgiame į partijas, 
kaip į pilietinės bendrijos dalj. 
Partijos neturėtų būti pilietines 
visuomenės oponentai. 

Deja, šiandien Lietuvos par
tijos išgyvena rimtą krizę. Joms 
s t inga natūra laus dialogo su 
žmonėmis. Pasitikėjimo santy
kiai — suirę. Institutas šiuo at
veju galėtų būti tarpininku, mo
deratoriumi, padedančiu parti
joms ir visuomenei atkurti tar
pusavio pasitikėjimo ryšius. 

Esame suinteresuoti, kad 
politinės partijos stiprėtų, kad 
pagal iau atsirastų ilgalaikiai 
moraliniai įsipareigojimai tarp 
partijų ir žmonių grupių, kad 
politikoje rastųsi daugiau pati
kimų dalykų. Bet tam reikia po
litinių partijų pastangų. Reikia 
gyvų idėjų, kuriomis pirmiausia 
degtų pačios partijos, ir realios, 
valingos politikos, o ne jos imi
tacijų, kurias pastaruoju metu 
vis dažniau atlieka samdomi 
įvaizdžių formuotojai. 

— Minėjote pa r t i jų k r i zę . 
Kok ios j o s p r iežas tys i r k a i p 
v e r t i n a t e vad inamųjų „tra
d i c i n i ų " par t i jų būk lę? 

— Toji būklė kebli. Gaila, 
kad partijoms stinga politinės 
valios ryžtingiau iš šios būklės 
kapstytis. Regis, Virgis Valen
t inavičius taikliai pastebėjo, 
kad dabartinius lietuvių politi
kus yra ištikęs senas Vaižganto 
Mykoliuko sindromas: liūdnai 
griežiama smuikeliu, graudžiai 
ir bejėgiškai dejuojama, užuot 
ieškojus išeičių iš nepalankios 
situacijos, keitus pačią politinę 
tikrovę. Politikai imasi komen
tuoti padėtį, kai reikia ne ko
mentarų, o valingo veikimo. 

Ką daryti piliečiams su val
dančiosios partijos pirmininku 
ir Vyriausybės vadovu, kuris 
pareiškia, kad valstybę ištiko 
valdymo krizė, bet nei pasako, 
kaip tą krizę ketina įveikti, nei 
atsistatydina? Lieka tik kartu 
lietuviškai susigraudinti. 

Keista girdėti politikų pa
siguodimus, kad viską lemia 
nuo žmonių valios nepriklauso
mai „objektyvūs" politiniai pro
cesai. Ir taip kalba vyrai ir mo
terys, kurių pašaukimas — savo 
sprendimais ir veiksmais kons
truot i , kurt i politinę tikrovę. 
Vadinasi, pačios partijos neran
da aktyvaus santykio su sociali
ne tikrove ir yra apsėstos pilie
tinės apatijos. 

Esama daug inercijos. Sten
giamasi rimtas politines proble
mas spręsti vien formaliai. 
Pavyzdžiui, prieš 2000 m. Seimo 
r ink imus tuometinės parla
mentinės partijos, išsigandusios 
Artūro Paulausko socialliberalų 
atėjimo į valdžią, nieko kito 
nenuveikė, tik pakeitė rinkimų 
tvarką: panaikino antrąjį 
rinkimų ratą. Tikėjosi, kad taip 
joms bus lengviau grįžti į Sei
mą, tačiau suklydo. Dabartinės 
par lamento partijos, matyda
mos Darbo partijos veržimąsi į 
Seimą, vėl pakeitė įstatymą; 
šiandien joms atrodo, kad išsi
gelbėti padės du rinkimų ratai. 
Deja. taip jos dažniausiai pergu
drauja nebent save. 

— V i s u o m e n ė s n u o m o 
n ė s a p k l a u s o s žada D a r b o 
p a r t i j a i t r i u š k i n a m a pe rga l ę 
p e r S e i m o r i n k i m u s . Kaip ši 
g a l i m a p e r g a l ė p a v e i k t ų 
p i l i e t i n ė s v i suomenės b ren
d i m ą ? 

— Nemanau, kad ta pergalė 
tokia neišvengiama, kaip sako 
visos tradicinės partijos ir net 
prezidentas. Neišvengiamą ją 
gali padaryti lietuviškas fataliz
mas ir Mykoliuko nuolanku
mas, kai iš anksto paskelbiamas 
laimėtojas ir su pagarbia baime 
laukiama pranašystės išsipildy
mo. Kad laukimas neprailgtų, 
dar viešai pasimušama tarpu
savyje dėl senų „Williams" ir 
EBSW istorijų, o slapčia dera
masi su Darbo partijos vadu dėl 
busimų koalicijų. 

Iš tiesų, DP šiandien yra 
st ipri jėga, susiformavusi iš 
žmonių, kurie nori aktyviai da
lyvauti viešojoje erdvėje, kurių 
netenkina dabartinis politinis 
spektaklis ir kurie neturi kitų 
kelių, kuriais galėtų patekti į 
politinės galios lauką. Savo 
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ruožtu tradicines partijos — tai 
tie patys veidai, kurie keliolika 
metų matomi rinkimų sąrašuo
se. Šios partijos iki šiol taip ir 
nesugebėjo atsiverti naujiems ak
tyviems žmonėms, kuriems teko 
burtis į valdžios ėmimo grupes. 
Toks sambūris dabar ir yra DP. 

Tie žmonės kol kas dar nėra 
atpažįstami, jų ideologija taip 
pat neatpažįstama. Jie patys 
skelbiasi ideologijos neturį ir 
kalba vien apie technologijas. 
Politikos ir visuomenės sampra
ta, kurią deklaruoja Darbo par
tija, iš esmės kertasi -su tra
dicinės politikos ir pilietinės vi
suomenės samprata. Šios parti
jos viešai pristatomas geopoli
tinės politikos" supratimas yra 
perdėm technokratinis. Politiką 
Darbo partija įsivaizduoja, kaip 
verslo planą, kuriam įgyvendin
ti pakanka nusamdytų specia
listų. Pilietinei visuomenei šia
me verslo plane, regis, nėra 
skirta jokio vaidmens. Ji turėtų 
lindėti tyliai ir netrukdyti spe
cialistams valdyti valstybės. 

— Prieš ketverius metus 
buvote prie „naujosios poli
tikos" bloko idėjinių ištakų. 
Tada buvo kalbama, kad seno
sios partijos nepateisino lūkes
čių, kad reikia naujų. Ar neatro
do, kad dabar „naujosios poli
t ikos" užmojis atkartojamas 
Darbo partijos pavidalu? 

— Galbūt padėtis šiek tiek 
kartojasi. Tačiau esama ir skir
tumų. Prezidentas V. Adamkus 
ir jo komanda prieš ketverius 
metus kalbėjo ne apie naujas 
partijas, o apie būtinybę atnau
jinti politiką — padaryti ją at
viresnę, moraliai jautresnę ir 
suprantamesnę žmonėms. 

J a u 2000 m. pavasarį vykę 
savivaldybių tarybų rinkimai 
parodė, kad tradicinės partijos 
triuškinamai pralaimi naujiems 
dariniams — daugumą balsų 
laimėjo NS ir Valstiečių partija. 
Tai buvo rimtas perspėjimas 
tuometinėms Seimo partijoms, 
kad laikas atnaujinti politiką 
bei ieškoti dialogo su žmonėmis. 
Būtent šitai, kreipdamasis į 
parlamentą, savo metiniame 
pranešime sakė V. Adamkus. 

Valdžios ėmimo sambūrio 
bruožų, manau, turėjo ir NS, ir 
net liberalai su R. Paksu priešaky. 
Pastaroji partija žengė prag
matišką valdžios ėmimo žings
nį, pasikviesdama į lyderius 
žmogų, kuris su liberalizmu 
turėjo mažai bendra. Taigi pa
našumų tarp buvusios ir dabar
tinės situacijos iš tikro esama. 

Ar tokios nuolat besikarto
jančios pamokos Lietuvai būti
nos? Abejoju. Bet jas gali tekti kar
toti dėl parlamentinių partijų 
neveiklumo, valios paralyžiaus. Juk 
galima buvo dirbti kitaip ir per 
prezidento krizę. Seimo partijų 
blaškymasis lėmė, kad R. Paksu 
nusivylę rinkėjai atsigręžė ne į 
jas, o į V. Uspaskichą. Partijos 
per šią krizę nesugebėjo pačios 
apsivalyti, atkurti tvirtesnio ry
šio su visuomene. 

— Ar dabartinė Lietuvos 
viešoji erdvė teikia pakanka
mai galimybių brandžiai poli
tinei diskusijai? 

— Ir taip ir ne. Mūsų žinias-
klaida daugiausia formavosi, 
kaip ketvirtoji valdžia, siekianti 
dalyvauti jėgos žaidimuose, dik
tuoti savo sąlygas. Deja, val
džios geismas ne visada leidžia 
padoriai atlikti net sarginio de
mokratijos šuns vaidmenį: kan
dama į koją ne visiems „nusidė
jėliams", atsirenkama pagal jų 
batų spalvą. Jėgos žaidimuose 
neįmanoma išlikti laisvam ir 
nepriklausomam. 

Žiniasklaidai stigo noro 
veikti, kaip pilietiniams foru
mams, kuriuose žmonės laisvai 
keičiasi informacija, nuomo
nėmis, aptarinėja, analizuoja 
viešuosius reikalus Regis, tokia 
— pilietinių forumų — kryptimi 
dabar suka naujienų agentūros, 
dalis interneto žiniasklaidos. 

— Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi 

Vladimiras Laučius 

DANUTE BINDOKIENE 

Naikinamos praeities liekanos 
JAV prezidentas George W. Bush pastaro

siomis dienomis paskelbė, kad ar t imiaus iu 
metu bus padaryta daug pakeit imų Amerikos 
kariuomenėje. Galbūt jų svarbiausias — apie 
70,000 karių ir kito personalo a t šaukimas iš 
Europos, tvirtinant, kad jie savo paskirtį jau 
atliko. Su kariais į Ameriką grįš ir jų šeimos, 
kurių nemaža dalis buvo patogiai įsikūrusi • 
įvairiose Europos valstybėse prie karinių ba
zių. 

Nors ne kartą Europos šalių sostinėse (ir 
žiniasklaidoje) buvo užsiminta, kad atėjo laikas 
„pašalinti paskutinius Antrojo pasaulinio karo 
likučius", po JAV prezidento pareiškimo jau 
giedamas kitas priegiesmis: amerikiečių išvy
kimas pakenks krašto ekonomikai, liks liūdna 
tuštuma, nes su jais per eilę metų gražiai sugy
venta. 

Kad kai kurias karines bazes Europoje 
reikia uždaryti, niekas ir šiame kraš te neabejo
ja. Jų išlaikymas nemažai kainuoja JAV 
mokesčių mokėtojams, o kar ines pajėgas būtų 
galima panaudoti kitose vietovėse, kur jos la
biau reikalingos (ypač dabar). Je igu ne rinkimi
niai metai, prez. Bush nuosprendis susilauktų 
tik pritarimo. Dabar atvirkščiai — opozicija 
karštai tvirtina, kad tai tik naujas ėjimas rin
kiminės kampanijos šachmatų lentoje, siekiant 
antrosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose. 

Iki lapkričio mėnesį būsiančių balsavimų į 
dabartinio prezidento bei jo kabineto narių 
elgesį, kalbas, sprendimus, nors ir kaip kraštui 
naudingus, bus žiūrima pro „rinkimės kam
panijos akinius", kol pagaliau ir papras tas pilie
tis negalės atskirti kas įtelpa į valdžios eilinės 
veiklos rėmus, kas atliekama, besistengiant įsi
gyti balsuotojų palankumą. 

Abejonės kyla ir dėl kariuomenės dislokavi
mo. Sutinkant, kad ji (arba bent didžioji jos 
dalis) nebereikalinga Europoje, visgi knieti pa
klausti: ar tai daroma, siekiant sustiprinti kari
nes pajėgas Irake, galbūt Afganistane ir kitur? 
Kadangi Vašingtonas dar vis nesiryžta grąžinti 
šauktinių kariuomenę, o savanorių, stojančių į 
jos gretas, skaičius negausėja, reikia susirūpin
ti, kad krašto apsaugos tvoroje neatsirastų pa

vojingų spragų. 
Beveik tuo pačiu metu ir Vokietija paskel

bė, kad ketina panaikinti vieną strateginių 
Antrojo pasaulinio karo liekanų — Berlyno 
Tempelhof oro uostą. Nors šis oro uostas buvo 
pastatytas 1923 m., bet jau 1909 m. berlynie
čiams teko pamatyti pirmąjį lėktuvų skrydį, 
suorganizuotą amerikiečio Orville Wright. 
Vietovė buvo žymi ir prieš tai, nes Tempelhof 
aikštėse paraduodavo Prūsijos armija. 1936-
1938 m., Hitlerio įsakymu, oro uostas pertvar
kytas ir pritaikytas karo reikmėms. 

Tačiau Berlyno gyventojai Tempelhof oro 
uostą vadina savo gelbėtoju, laisvosios Vokie
tijos simboliu. Juo pasinaudojant, nuo 1948 m. 
birželio iki 1949 m. rugsėjo mėn., sąjungininkai 
aprūpino apie pustrečio milijono berlyniečių, 
Sovietų Sąjungos atskirtų nuo laisvojo pasaulio, 
maistu, kuru, vaistais ir kitais reikmenimis. 
Per mėnesį Tempelhof oro uoste nusileisdavo ir 
pakildavo 27,500 skrydžių — maždaug kas tris 
minutes, 24 valandas per parą. Ir apie 20 metų 
vėliau, šaltojo karo metu, ši humanitarinė mi
sija buvo pakartota, pralaužiant sovietų blo
kadą. Tad nenuostabu, kad daugelis berlyniečių 
nelabai palankiai žiūri į „istorinio oro uosto" 
panaikinimą. 

Berlyno vadovybė tvirtina, kad gėdos siena, 
dalinusi Vokietiją į dvi nelygias dalis, sugriuvo 
1989 m., o netrukus po to — žlugo ir Sovietų 
Sąjunga. Kadangi oro uostas dabar neša nuos
tolius, laikas jį uždaryti. Manoma, kad pastatai 
bus panaudoti aviacijos muziejui, o žemė — gal
būt parkams ar pramogų vietai. 

Europiečiai tiki, kad NATO ir Europos Są
junga užtikrina saugumą, ekonominę gerovę ir 
glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Aro
gantiškai kalbama, kad „Europa nori stovėti 
an t savo kojų, be nuolatinio Amerikos kišimosi 
ir pagalbos". Taikos metais nesunku taip 
kalbėti, bet, pavojui iškilus, kaip ir praeityje, 
bus šaukiamasi Vašingtono paramos. Reikia 
tikėtis, kad tokia pavojaus valanda neateis. 

Šalinant skaudžius praeities įvykius 
Europoje, laukiame, kad ir sovietų eros padary
ta žala ilgainiui bus atitaisyta. 

NEBAIGTA KELIONE 
VINCAS SALCIŪNAS 

Nr.7 

Pastaraisiais laikais cuk raus gamyba 
tapo mažiau pelninga, dėl to jos vietą vis la
biau užima kavos auginimas. Plantacijas 
pravažiavus, autobusai išleido keleivius at
sipūsti prie pat jūros. Koks žavus vaizdas: 
gražus parkelis, balto smėlio paplūdimys, 
mėlynas dangus ir dar mėlynesnis Ramusis 
vandenynas! 

Pajutusios atvykusius žmones, pamažu 
pradėjo rinktis laukinės vištos. Natūralių 
priešų jos neturi, o įstatymai j as apsaugoja, 
dėl to jos čia gyvena ir veisiasi. Sako, kad jų 
yra labai daug. Jų dar daugiau atsirado, kai 
kažkas pradėjo joms numes t i gabalėlius 
duonos. Tada iš krūmų subėgo būrys vištų, 
gaidžių ir viščiukų. Savo spalvingas plunks
nas demonstruodami, keli gaidžiai laikėsi 
nuošaliai. Spektaklis pasibaigė, kai keleiviai 
susėdo toliau keliauti. 

Vienoje kavos platancijoje buvo stabtelėta 
iš tolo pasigėrėti vaizdu su tolimo kalno 
viršūne. Prieš kylant į kalną, dar sustojome 
prie romantiškos Waimea upės žiočių ir jūros, 
kur 1778 m. buvo išsilaipinęs britų kpt. 
James Cook ir rusų ateiviai buvo įsirengę me
dinį fortą. Čia vištų dar daugiau! Ši upė per 
ilgus amžius išgraužė nuostabų tarpeklį, kurį 
pamatyti vykstame. 

Kilpomis raitėsi kelias į kalną, kurio 
viršuje yra stebėjimo vieta. Prieš akis — my
lios platumo ir mylios gilumo toli nusidrie
kianti praraja, kurios krantai ir dugne esan
tys vandens kūriniai, laukinių augalų bei 
gėlių padabinti, šviečia įvairiomis spalvomis 
Paklaustas, kaip šis nesuvokiamas kanjonas 
atsirado, pareigūnas parodė tolumoje nuo 
kalnų kaskadomis krintančią upę. Lietingu 
metu ji dar galingesnė. Ir taip per milijonus 
metų dirbdama, iš sukietėjusios lavos šlaitų ji 
sukūrė šį didingą, visame Pacifiko rajone 
didžiausią, kūrinį. Už jį didesnis yra tik 
Grand Canyon tarpeklis Arizonoje 

Ši antroji ekskursija Havajų salose buvo 
tuo reikšminga, kad vykstant pamatyti tą 
nuostabųjį gamtos kurinį -— VVaimea kanjoną 

— teko pravažiuoti miestus bei miestelius ir 
stebėti vietinių žmonių gyvenimo vaizdą. 
Keliaujant per nendrių ar kitas plantacijas, iš 
vairuotojo teko išgirsti jų įsteigimo istoriją, 
darbdavių ir darbininkų santykius, produkci
jos išskirstymą ir cukraus gamybos bėdas. 
Grįžtant kitais keliais, dar labiau pažinome 
aplinką. 

Į laivą sugrįžome gerokai po pietų. 
Kiekvienas keleivis, laivą palikdamas, ar į jį 
grįžęs, turi pateikti vakar išduotą specialią 
kortelę kartu su tapatybės įrodymu. Savo 
kajutėje radome nuorodą, kad ši vakarą pie
tūs bus formalūs. Tai reiškia, kad moterys 
privalo dėvėti vakarines suknias, o vyrai — 
tamsius kostiumus. Be to, patarnaujantys vy
rai dėvi juodą rūbų eilutę su juoda „peteliške" 
po smakru ir baltomis pirštinaitėmis. Žinote, 
man patiko toks aristokratiškas formalumas! 

A p s i l a n k y m a s Maui saloje 

Laivas „Infinity", iš Nawiliwili išplaukęs 
gegužės 19 d. vakare, aplenkė jau pažįstamą 
Oahu salą ir kitos dienos rytą išmetė inkarą 
Maui salos uoste Lahaina, buvusioje kara
liaus Kamehameha I sostinėje ir buvusiame 
prastos reputacijos banginių medžiotojų cen
tre. 8 vai. ryto floridiškiai keleiviai jau rin
kosi trečiame denyje pradėti ekskursiją po 
šią, nuo kitų žymiai skirtingą, salą. Teko nu
stebti, kad šį kartą laivas nestovėjo prie kran
tinės, bet toli nuo kranto. Keleivius į krantą 
perkelia uostą aptarnaujantys laivai Tą rytą 
jura gerokai bangavo, tai kai kam buvo gana 
baugu persėdant iš vieno laivo į kitą Tas pats 
ir grįžtant. Susėdę j laukiančius autobusus, 
pasileidom žavingu pajūrio keliu apžiūrėti 
kitą stulbinantį gamtos kūrinj 

Ši sala buvo sukurta dviejų, viens nuo ki
to daugiau nei 20 mylių nutolusių, ugni
kalnių, kurių lavos srautai susiliejo, iškilo 
virš juros paviršiaus ir tarp tų dviejų viršumų 
pasidarė platus, derlingas slėnis 

(Bus daug iau ) 
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Pirmas įspūdis po XII Tautinių šokių šventės 

Ir vainikuotos, ir nuometuotos trypė, sukosi, šoko XII Tautinių šokių šventėje š.m. liepos 3 d. 
Jono Kuprio nuotrauka. 

Š
okių šventė (Lietuvoje 
Dainų šventės šokių die
na) visada patraukli vi

suomenei savo forma ir turiniu. 
Šokis — tarptautinė kalba, su
prantama visiems, net ir ne
mokantiems kalbėti lietuviškai 
šokėjams ar žiūrovams. Šokis 
sukelia emocijas, skatinančias 
tautinį pasididžiavimą, o šo
kant tokiame dideliame draugų 
ir vieningai idėjai pajungtame 
žmonių būryje šokis tampa di
dele jėga. Tai suprato visi, kurie 
formavo tam tikrą ideologiją 
šiapus ir anapus Atlanto. 

Pirmoji tautinių šokių šven
tė įvyko Kaune 1937 m. Po tam 
tikro laiko tarpo, dėl objektyvių 
ir mums gerai žinomų priežas
čių, šokių šventės atsinaujino ir 
Lietuvoje nuo 1950 m., o išeivi
joje nuo 1957 m. imtos rengti 
tradiciškai ir periodiškai, su
prantamai vedamos skirtingų 
tikslų. Tiek Lietuvoje, tiek išei
vijoje formavosi skirtingi šven
čių ruošos ir šokio masiniam 
atlikimui pritaikymo principai, 
skyrėsi ir patys rengimo tikslai. 
Lyginti šias dvi labai skirtingas 
raidas būtų be galo įdomu ir 
naudinga. Esu užsimojusi tai 
daryti, tačiau, kaip visada trūk
sta laiko ir pritarimo bei 
parėmimo. Todėl kalbėdama 
apie šią, XII lietuvių tautinių 
šokių šventę, įvykusią liepos 3 
diena Čikagoje, net nebandysiu 
jos lyginti nei su prieš tai išeivi
joje buvusiomis, nei juo labiau 
su vykusiomis Lietuvoje. Tai ne 
šio rašinio tikslas, o bandysiu 
pasidalinti įspūdžiais ir dalinai 
įvertinti tai, kas joje buvo mano 
požiūriu teigiamo ir kas galėjo 
būti dar geriau, nesigilinant, 
dėl kokių priežasčių — finansi
nių ar organizacinių — tai ne
įvyko. Iš anksto atsiprašau tų. 
su kuriais mano nuomonė nesu
taps Išsamiai, pagrįstai anali
zei reikėtų daugiau laiko, tad 
priimkite šias mintis, kaip ma
no pirminį įspūdį. Sutikti su 
jomis, ar atmesti, kiekvieno gerb
tina teisė. 

R e p e r t u a r a s 

Repertuaras buvo tinkamai 
apgalvotas ir, kas labai svarbu, 
atitinkantis šokėjų pajėgumą. 
Meno vadovė R. Poskočimienė 
studentų šokius parinko taip. 
kad šalia jau išeivijai žinomų ir 
įprastų šokių „Blezdingėlės" 
(chor. A. Rugytes-Bulotienės), 
„Malūno" (chor. K. Marijošie-
nės). „Subatėlės" (chor. J. Lin
gio), „Abrusėlio" (chor. J. 
Danio), „Pasiutpokes" (chor. J. 
Lingio), atsirado nauji, dar ne
matyti šokiai. „Labas vakaras 
sveteliai" (chor L Kisielienės1, 
„Rolenderis" (chor. T. Kalibatai-
tės), „Pakeltkojis" (chor. J. Lin
gio) ir „Žirklės" (chor. V. Buter-
levičiaus). 

Vaikų grupei meno vadovė 
taip pat parinko skirtingus savo 
charakteriu šokius: „Lietaus 

lašiukus" (chor. D. Pilibienės), 
„Kūmą" (chor. R. Ardy-
tė-Pliūrienė) ir „Petkevičiaus 
polką" (liaudies šokis). 

Jaunių grupės šokių reper
tuaras buvo kiek vienodokas, 
nes „Polka Mažylė" (chor. V. 
Politaitės) ir „Folklorinių šokių 
pynė" (kompozicija R. Ardy-
tės-Pliūrienės ir R. Poskočimie-
nės) atrodė vienaplaniai, nesi-
skiriantys savo charakteriu šo
kiai. Tačiau choreografai spe
cialistai ir tie, kurie dirba su 
šio amžiaus grupėmis, žino, kad 
tai specifinis amžiaus tarpsnis, 
kai šokančius paauglius ypač 
sunku išlaikyti šokių grupėse, 
dar sunkiau sudominti, ar su
rasti jiems įdomių šokių. Šios 
grupės repertuaro pasirinkimas 
labai s iauras . „Todėl ši tame 
dideliame būryje" (chor. J. Gu
davičiaus) parinktas tinkamai 
ir leido pasireikšti jaunatviškai 
energijai. Visam vaikų šokių 
pasirodymo finalui puikiai tiko 
smagus „Noriu miego" (liaudies 
šokis). 

Veteranų grupėms pagal 
rengėjų sumanymą teko neleng
vas uždavinys. J iems reikėjo 
įveikti net penkis šokius. Ypač 
originalus buvo „Jievaro tilto" 
(chor. J . Lingio) ir „Iškilmingo 
trejinio" (chor. J . Lingio) pasi
rinkimas. Tai šokiai iš Lietuvo
je įprasto jaunimo šokių reper
tuaro, tačiau naujoje meno 
vadovės pateiktoje interpretaci
joje šiai amžiaus grupei tapo 
natūraliai ir organiškai priimti
ni. Įveiktas ir smagesnis, kojas 
„paraityti" verčiantis repertu
aras: tai „Ketvirtainis" (tikras 
pavadinimas „Jubiliejinis kad
rilius" — chor. M. Vaitulevi-
čiūtės), A n ė s polka" (chor. A. 
Baublienės) ir „Vakaruškos" 
'chor. J. Gudavičiaus). 

Suaugusiųjų šokėjų gru
pėms skirti šokiai Audėjėlė" 
(chor. J. Lingio), „Senovinis spa-
cierius" (chor. D. Radvilavičie
nės) ir „Varkijietis" (chor. R. Ta-
mučio) atitiko šios grupės pa
jėgumą ir suteikė galimybę pa
demonstruoti šios amžiaus gru
pės techninį pajėgumą ir patir
ties padiktuotą artistiškumą. 

P r o g r a m o s s u d a r y m a s 

Programa, pagal meno va
dovės sumanytą scenarijų, buvo 
sudaryta iš dviejų dalių, kurios 
turėjo atskirus pavadinimus: I 
dalis — Labas vakaras sveteliai 
ir II — Vakaruškos. 

Pirmojoje dalyje šoko tik 
vaikų, jaunių ir studentų gru
pes. Nors Prologo dalies, kaip ir 
kitų pasirodymų dalių, pro
gramoje ryškiai nebuvo išskir
ta, pradžia buvo prasminga, 
sveikinanti šokių šventės da
lyvius ir svečius. Toliau vyko 
vaikų grupių šokiai Kaip anks
čiau repertuaro daly buvo pa
stebėta, atskiroms amžiaus gru
pėms šokiai buvo gana vykusiai 
parinkti, tačiau išdėstyti pro

gramoje būtent tokia tvarka, 
tars i supanašėjo. Ypač tai 
pasakytina apie „Polką Mažy
lę", „Folklorinę pynę" ir 
„Petkevičiaus polką". 

Kiek pagyvino vaikų pasi
rodymą du paskutinieji šokiai, 
ypač jungt inis „Noriu miego", 
po kurio kilusias emocijas nu
ramino lyriška ir nostalgiška 
„Blezdingėlė". Bet tik t rum
pam. Atėjo „Subatėlė", laikas 
smagiam pasišokimui, o kas ga
lėtų būti geriau, linksmiau ir 
energingiau už „Malūną?" ' 

Tokia pakilia gaida, kaip ir 
pr idera , pal ikdama intrigą 
žiūrovui, baigėsi pirmoji dalis. 

Po pertraukos labai tauriai, 
tarsi su ri tualine rimtimi, vete
ranai sušoko „Jievaro tiltą", or
ganiškai perėję į kadrilį, kurio 
polkos dalyje ir senesnio am
žiaus atl ikėjai galėjo įrodyti 
savo šaunumą bei gebėjimą ne
pasiduoti jaunimui. Labai lo
giškai, po t r ankaus šokio 
atokvėpiui sušoktas „Iškilmin
gasis trejinis", kuris labai or
ganiškai susijungė su „Abrūsė-
liu". Pastarąjį labai preciziškai, 
išrašydamos iš abrūsų įvairius 
piešinius, atliko merginos. Linų 
temą, kuri , kaip minėjau, nebu
vo atskirai programoje išskirta, 
p ra tęsė suaugusiųjų grupės, 
sušokusios „Audėjėlę". O, pa
baigus visus darbus, kaip ir 
dera lietuviams, smagu ir pa
silinksminti. Prasidėjo „Vaka
ruškos", kuriose šoko ir seni, ir 
j aun i . Norėdami nenusileisti 
smagiai šokantiems vyresnie
siems, j aun imas išėjo šokti dar 
smagiau ir netgi su klumpėmis 
sumanė pakaukšėti . Patys mik
liausieji ir geriausieji vyrukai 
„Pakeltkoju" pademonstravo 
savo meistriškumą, o kiti, nu
ščiuvę ir su geru pavydu, juos 
stebėjo, kar ta is neišlaikę ir jie 
patrypdavo į taktą. Gal kitą 
kartą, dar šiek tiek pasimokę, 
ir j ie t a ip šoks?.. Bet kokie gi 
šokiai be merginų? O ir tos ne
atsiliko savo išmone nuo vaiki
nų — lazdas atsinešė. Kad to

kie mandri, tai dabar pašokite 
pagal mūsų dūdelę. Ar susi
dorosite? Dar kaip! Ir taip 
merginos vartė lazdas ir šitaip, 
kėlė ir leido, jungė ir skyrė, 
spendė įvairius spąstus, o tie 
šaunuoliai su visomis užduo
timis ėmė ir susidorojo Šoko 
tiek, kad „iš klumpių" iškrito. 
Tai būta to jaunimo pasiutimo! 
Atėjo eilė „Pasiutpolkei". Būtų 
šokę iki ryto, bet „Sukti-
nis-paskutinis". Kaip ir pride
ra programos kulminacijoje su
vesti visus, išskyrus vaikus, 
programos dalyvius. Šventė 
baigėsi pakilia nuotaika. 

Šventės t r ū k u m a i 

Nevienodas šokėjų pasi
ruošimas, t rukdęs bendram 
vaizdui. Matėsi ir neprityrusiai 
akiai, jog buvo grupių, visiškai 
neišmokusių šokių eigos. Kai 
kurios jų papildomai padirbėjo 
ir rezultatas iš karto pasirodė. 
Tačiau meno vadovei dėl šios 
priežasties teko nelengvas už
davinys. Tokios neatsakingos 
grupės trukdė bendram brė
žiniui, sklandiems perėjimams, 
o tai kėlė abejonių ar galutinis 
piešinys išryškės, kaip sumany
tas popieriuje, ar tuomet pa
vyks išgauti gražų ornamentą... 

Dekoracija ir apšvietimas. 
Nors, geriau įsižiūrėjus, galima 
buvo pamatyti gražią, salės 
gale pakabintą ir juostomis 
įrėmintą, saulę, tačiau viso 
pasirodymo metu ji taip ir ne
pakilo, neapšvietė, nesušildė 
savo spinduliais šokėjų, liko 
kažkur debesyse ir užmaršty. O 
reikėjo tik nedidelių pastangų 
ją prožektoriais apšviesti; ryto 
spalva, kai šoko vaikai, dienos 
spindesiu įdienojus, vakaro 
žara, kai atėjo vakaruškų me
tas. 

Dar vienas t rūkumas , kurio 
sunku buvo išvengti. J i s buvo 
tarsi užprogramuotas: gana 
panašūs masinių šokių pieši
niai: tie patys aštuonių porų ra
teliai, linijos ir įstrižainės. Pa
prasta ir įveikiama atlikėjams 
šokių choreografija savaiminio 
jungimosi principu ne visada 
dėkinga stambiam piešiniui 
aikštėje išgauti. 

Per trumpa pertrauka. Žiū
rovai, nespėję ateiti į savo 
vietas priverstinai šurmuliavo 
ir nenoromis sutrikdė gražią ir 
prasmingą antrosios dalies pra
džią. Būtent dėl šios priežasties 
ne visi pajuto iškilmingumo at
mosferą, kurios antros dalies 
pradžioje buvo siekta. 

Programos p r i v a l u m a i 

Buvo tikrai gražių momen
tų, kuriuos galima pavadinti la
bai vykusiais meniniais spren
dimais. Tai „Jievaro tilto" per
davimas veteranų grupei, kuri 
šį šokį savo atlikimu savotiškai 
sutaurino. Labai efektingai 
atrodė po „Iškilmingo trejinio" 
iš abrūsų nutiestas per visą 
plotą tiltas merginų atėjimui į 
Abrusėlio" šokį. Gerai buvo iš
spręstas „Pakeltkojis", leidęs 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakafaitė 

atsiskleisti šokio pagrindinei 
minčiai: štai, ką mes mokame, 
pažiūrėkite: geram šokėjui ir 
klumpės nemaišo! Ir ypač 
pagyvino programą ir įnešė sa
vo spalvą natūralus perėjimas 
iš „Pakeltkojo" į „Žirkles". Kai 
vieni keitė klumpes į nagines, 
kiti improvizavo, lenktyniavo 
tarpusavyje, kas sumanesnis, 
demonstravo savo sugebėjimus 
ir darė tai su smagia nuotaika, 
o žiūrovas įsitraukė į žaidimą, 
palaikydamas plojimais ir pa
drąsinimais tai vienus, tai ki
tus. 

Labai vertinčiau tvarkingą 
šokių aikštelę, kuri buvo palik
ta tik atlikėjams, o tuo metu 
nešokantys, bet laukiantys sa
vo pasirodymo joje jautėsi kaip 
stat istai scenoje, atsakingai 
atlikdami savo užduotis ir 
neblaškydami žiūrovų dėmesio. 
Ypač gerai buvo išspręsti 
grupių pasikeitimai ir perėji
mai. O juk uždavinys meno va
dovei teko ne iš lengviausių: iš
ėjimui ir atėjimui — tik vieni 
vartai, tik vieni laiptai... 

Dideliu šventės privalumu 
laikyčiau ir nepaprastai gerą 
repeticijų atmosferą. Meno 
vadovė R. Poskočimienė, RASA, 
kaip daugelis ją vadino, taip be
tarpiškai vedė repeticijas, jog 
jau jos buvo tapusios švente. 
Aišku, labiausiai tiems, kurie 
atėjo į šventę, pasiruošę jai. Bet 
ir tie, kurie šokių nemokėjo, pa
tys pasijuto nejaukiai, nors nie
kas per mikrofoną jų nebarė, 
tik kokį juokelį savo pusėn 
paleistą išgirsdavo... 

P a b a i g a i 

Šventė visada sukelia di
delių rūpesčių rengėjams ir 
dalyviams. Labai smagu, kai ji 
sėkminga. Tačiau, pasidžiau
gus nuveiktu darbu, visada ver
ta pažvelgti kiek iš šalies ir 
apmąstyti pavykusius ir nela
bai nusisekusius momentus. 
Tikiu, kad su daugeliu pastabų 
R. Poskočimienė tikrai sutiktų. 
Ji pati, kaip niekas kitas, ge
riau žino, ką galima buvo pada
ryti geriau ir kas nepadaryta 
dėl tam tikrų objektyvių prie
žasčių. Ne visada viskas pri
klauso nuo šventės meno vado
vo. Čia darniai turi veikti ir or
ganizacinis komitetas, kuris 
sukaupia šiam meniniam ren
giniui lėšas ir dažnai tų lėšų 
neužtenka, norint idėjas įgy
vendinti. 

Nuoširdžiai sveikinu meno 
vadovę, Rasą Poskočimienę, 
kuri įdėjo daug žiūrovams ne
matomo išankstinio triūso, su
gebėjo įrodyti, esanti verta jai 
suteikto pasitikėjimo. Įrodė 
esanti kūrybinga, gebanti įvesti 
į šokių šventę naujovių. Dėkoju 
jos art imiesiems, šeimos na
riams ir tėveliams, kad kartais 
šventės reikalai užgoždavo na
mų rūpesčius, o jie liko supra
tingi. 

Šokių šventės koncertas pa
vyko. Išeivijos tautinių šokių 
šventės tęsia savo tradicijas. 
Rasa savo pasiaukojančiu 
darbu įrodė, jog sugeba perimti 
iš pirmtakų gerąją patirtį ir ją 
pratur t int i . Linkiu sėkmės 
prasmingame ir nelengvame 
kelyje, ruošiant kitas šokių 
šventes ir tikiuosi vėl jose daly
vauti. 

Su pagarba. Pasaulio lietu
vių Dainų šventės Šokių dienos 
meno vadovė 

L a i m a Kisiel ienė 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

T h i r t y n in th lesson. (Thiory 
n a i n t h leson) — Trisdešimt 
devinta pamoka. 
Getting ready for a new school 
year. (Geting redy for e njū 
skūl jyr) — Pasiruošimas nau
jiems mokslo metams. 
H o w t ime flies, i t 's a l r e a d y 
t i m e to begin a n e w school 
y e a r , (Hau taim flais, its olre-
dy taim tū begin e njū skūl jyr) 
— Kaip laikas bėga, j au metas 
pradėti naujus mokslo metus. 
I h a v e t h r ee c h i l d r e n a t t e n -
d i n g pa roch ia l schools , t w o 
of t h e m ou tg rew t h e i r scho
ol uni forms. (Ai hev thry čil-
dren atending paroukial skūls, 
tū af them autgriū their skūl 
jūniforms) — Aš turiu tris vai
kus, lankančius parapijines 
mokyklas, du jau išaugo savo 
mokyklines uniformas. 

A r e school un i fo rms v e r y 
expens ive? t Ar skūl jūniforms 
very ekspensiv) — Ar mokyklos 
uniformos labai brangios? 
Yes, they h a v e to be m a d e , 
a c c o r d i n g to school specifi-
c a t i o n s . (Jes, they hev tū by 
meid, akording tū skūl spesifi-

i keišians) — Taip, jos turi būti 
i pasiūtos pagal mokyklos nuo-
!rodąs. 

U n i f o r m s m i g h t b e m o r e 
expens ive , b u t t a k i n g t h e 
k i d s to buy school c lo thes is 
a b i g job . (Jūniforms mait by 
mor ekspensiv, bat teiking tha 
kids tū bay skūl elouz iz a big 

džab) — Galbūt uniformos yra 
brangesnės, bet nusivežti vai
kus pirkti mokyklai drabužių 
yra didelis darbas. 
I n e e d to b u y s o m e note-
books , penc i l s , b a l l p o i n t s , 
e r a s e r s , a n d a b a c k p a c k . (Ai 
nyd tū bay sam noutbuks, pen-
sils, bolpoints, ireisers, ęnd e 
bękpęk) — Aš tur iu nupirkti 
sąsiuvinių, pieštukų, rašiklių, 
trintukų ir kuprinę. 
I a lso have a l ong s h o p p i n g 
list of school supp l i e s . (Ai 
alsou hev e long šaping list af 
skūl sapiais) — Aš taip pat tu
riu ilgą reikmenų sąrašą mo
kyklai. 
M a n y s tore s h a v e r e d u c e d 
p r i ces for school supp l i e s a t 
t h i s t ime . (Meny stors hev 
reduzd praises for skūl sapiais 
et this- taim) — Daug parduo
tuvių šiuo metu yra sumažinu
sios mokyklinių reikmenų kai
nas. 

S e n d i n g t h r e e k i d s t o 
school I n e e d al l t h e finan-
cial h e l p I c a n ge t . (Sending 
thry kids tu skul ai nyd oi tha 
finanšial help ai ken get) — 
Siunčiant tris vaikus į mokyk
lą, man reikia tiek finansinės 
pagalbos, kiek tik galiu gauti. 

I will b e glad to see t h e k ids 
in school a n d n o t h a v e to 
vvorry a b o u t t h e m d u r i n g 
the day . (Ai uil by ględ tū sy 
tha kids in skūl End nat hev tū 
uory ebaut them djuring tha 
dey) — Aš būsiu patenkinta, kai 
vaikai bus mokykloje, nereikės 
jais visą dieną rūpintis. 

SKELBIMAI 

PARDUODA IŠNUOMOJA 

Valg. kamb. stalą ir kėdes, lentynas knvepms. metaline spinta" įrankiams/drabužiams, rašomojo stalo lempa, elektr. raš. mašinėle (Smith-Corona), staliuką telefonui, jprojektorių ir ekraną skaidrėms, video Casette Recorder (vCR), mikrobanginę krosnelę, nešiojamą radiją. 
Skambinti vakare:773-767-9248 

VVoodridge išnuomojami 
i-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — S620 - S650: 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

PASLAUGOS 
SIŪLO DARBĄ 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie CHcago, L 60629 
Prekyba instaiavimas, aptarnavimas 

— Ucensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-551-1833 

Caregiver job for live-in 
position in YVisconsin. 

SS and DL helpful. 
Call Greg 262-657-8044. 

VACATION IN 
KENNEBINK. MAINE! 

F r a n c i s c a n Guest House 
Near Monasterv. Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
' www.franciscanguesthouse.com 

STATE FARM 
INSURANCE 

AITOMOBIUO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapol>> (versle 49 metai) 
Off Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikamene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park. II 60805 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
\<mx M * 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ M A T E I 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės j 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sa/mingai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
m mS. 

Landmark 
properties p* 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžininga*, patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCTAT10N Of CHICAGO 

LINIMtt 

2212 Wcst Ccnnak Road, Chicago.IL 60608 
(773) S47-7747 

Stcphen M. Ofcsas, Presidcm 

Patariuiujūm Čikagos ir Apylinkių Litiu\iam* Daugiau Kaip 95 Sietu*. 

k 

http://77.V43.4-7'.%3e!'
http://www.franciscanguesthouse.com
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
http://Chicago.IL


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reutecs. AP, ttuerfax. ITAR-TASS, BNS 

itfiių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

VARŠUVA 
Irake ketvirtadienį per au

toavariją, kuri įvyko mėginant 
išvengti pasalos, žuvo du lenkų 
kariai, o dar penki buvo su
žeisti. I trimis automobiliais pa
truliavusius Lenkijos karius ne
žinomi asmenys iš automatų pa
leido ugnį. Automobiliai padidi
no greitį ir du iš jų susidūrė. Tai 
įvyko 100 km į pietus nuo Bagh-
dad. Lenkija, kuri vadovauja 
tarptautinėms 6,500 karių pajė
goms, Irake neteko jau devynių 
karių. Pastarosiomis dienomis 
padaugėjo išpuolių prieš Len
kijos pajėgas. Trečiadienį iš mi
nosvaidžio apšaudžius lenkų 
kariuomenės bazę, nesunkiai 
buvo sužeisti septyni žmonės. 

CCHINVAL 
Gruzija, mėgindama užimti 

aukštumas Cchinval rajone, 
„pradėjo plataus masto agresiją 
prieš Pietų Osetiją", ketvirta
dienį sakė šios nepripažintos 
respublikos spaudos ir informa
cijos komiteto vadovė Irina Gag-
lojeva. „Jeigu Gruzijos pajė
goms pavyks paimti aukštumą 
prie osetinų Tliakan gyvenvie
tės, nuo Cchinval bus atkirstas 
visas sostinės rajonas", pabrėžė 
ji. „Kitos aukštumos Cchinval 
rajone leidžia visiškai kontro
liuoti Pietų Osetijos sostinę". 
Tuo tarpu oficialusis Tbilisi tei
gia, kad Cchinval rajone buvo 
užimtos kelios aukštumos, ku
rias Gruzija pasirengusi per
duoti kontroliuoti trišalėms tai
kos palaikymo pajėgoms. 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
Ataskaitoje apie skandalą 

sukėlusį kalinių žeminimą Ira

ko Abu Ghraib kalėjime sako
ma, kad JAV karininkai jokių 
paže id imų nepadarė , t ač iau 
j iems priekaištaujama dėl są
lygų, neužkirtusių kelio nedera
m a m elgesiui , praneša „The 
New York Times" ir „USA To
day". Teigiama, kad generolo 
majoro George Fay ataskaitoje 
pažeidimais bus apkaltinti ma
žiausiai dvi dešimtys karinės 
žvalgybos karių, pagal sutar t is 
dirbančių civilių bei Centrinės 
žvalgybos valdybos pareigūnų. 
Po skandalo dėl kalinių žemini
mo Abu Ghraib kaltinimai buvo 
pateikt i septyniems žemo laips
nio JAV armijos rezervo karo 
policijos kariams. G. Fay atas
kaitoje pranešama, kad neap
t ik ta įrodymų dėl tiesioginės 
kalėjime karo žvalgybos dali
niui vadavusių aukštesnio nei 
pulkininko laipsnio kar ininkų 
kal tės . 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Izraelio ministras pirminin

kas Ariel Sharon ketvirtadienį 
pažadėjo toliau įgyvendinti savo 
planą dėl Izraelio naujakurių ir 
karių išvedimo iš Gazos Ruožo, 
nors jo partija nepritarė bendra
darbiavimui su pasitraukimui 
pri tar iančia Darbo partija. De
šinioji A. Sharon partija „Li-
kud" trečiadienį balsavo už tai, 
kad premjerui būtų neleista su
daryti susivienijimą su opozici
ne, centro kairės Darbo partija, 
kuriai vadovauja Shimon Perės. 
Tačiau „Likud" suvažiavime Tel 
Avive kietos linijos šalininkų 
pate ik tas nutarimas nėra tei
siškai suvaržantis, todėl A. Sha
ron leido suprasti , jog toliau įgy
vend ins savo idėją dėl pasi
t raukimo iš Gazos Ruožo, kuris 
sumaž in tų nesibaigiantį kon
fliktą su palestiniečiais. 

NAJAF 
Irako radikalių pažiūrų ši

itų dvasininkas Moątada ai 
Sadr atmeta vyriausybės reika
lavimą nu t rauk t i sukilimą 
šventajame Najaf mieste, ket
virtadienį sakė jo atstovas. Kiek 
anksčiau ketvirtadienį M. ai 
Sadr teigė norįs derybomis susi
tart i dėl sąlygų, kuriomis jis 
įgyvendintų vyriausybės reika
lavimą nutraukti savo sukilimą. 
Tuo tarpu laikinasis valstybės 
ministras Kasim Daoud pa
reiškė, kad visi taikūs krizės su
reguliavimo būdai įtikinti M. ai 

' Sadr j au išnaudoti, todėl jeigu 
jis vėl atsisakys nusiginkluoti ir 
su savo šalininkais pasitraukti 
iš Ali šventovės, šis jau dvi sa
vaites t runkant is susipriešini
mas bus išspręstas karine jėga. 

AZIJA 

KATHMANDU 
Nepalo ministro pirmininko 

pavaduotojas Bharata Mohana 
Adhikary ketvirtadienį pasiūlė 
sostinę apsupusiems maištinin
kams maoistams pradėti dery
bas. Dėl maištininkų, trečiadie
nį užėmusių pozicijas aplink 
Kathmandu, grasinimų smar
kiai sumažėjo 1.5 mln. gyvento
jų turinčio miesto aprūpinimas. 
Nuo 1996 metų. kai prasidėjo 
komunistų maištas, kovotojams 
pirmą kartą pavyko visiškai blo
kuoti sostinę. „Mes paraginome 
gyventojus nepasiduoti maiš
tininkų grasinimams ir garan
tavome jų saugumą. Ką dar mes 
galėjome padaryti?", sakė mi
nistras, atsakydamas į klausi
mą, ką padarė vyriausybė, kad 
užkirstų kelią apsupčiai. Suki
lėliai siekia įsteigti komunistinę 
valstybę, reikalauja, kad būtų 
paleisti jų bendražygiai, būtų 
suteikta informacija apie tūks
tančius jų dingusius be žinios. 
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ATĖNAI 2004 
V. Alekna: kol kas viskas gerai 

Olimpinis ir pasaulio disko metimo čempionas V. Alekna kar tu su masa
žuotoju Z. Živatkausku. Alfredo Pliadžio (LTOKvELTA nuotr 

Atėnai, rugpjūčio 18 d. 
(ELTA) — Olimpinis ir pasaulio 
disko metimo čempionas Virgi
lijus Alekna trečiadienį geros 
nuotaikos atvyko į Atėnų olim
pinių žaidynių kaimelį ir prieš 
šeštadienio kvalifikacines var
žybas jaučiasi ramiai. 

„Viskas gerai, a tskr idom 

gerai. įsikūrėm kaimelyje", tre
čiadienį su tikra olimpine ra
mybe sakė didžiausia Lietuvos 
olimpinė viltis. 

Pak laus t a s apie paskut i 
niąsias pasirengimo dienas Lie
tuvoje, jis sakė. kad nieko ypa
tingo per jas neatsitiko, viskas 
vyko įprastai pagal planą. 

Kokia buvojo reakcija į pir
muosius Lietuvos sportininkų 
startus, ar kelios nesėkmės ne
padarė įspūdžio, kad visos vil
tys dabar dedamos į V. Alekną? 

„Nelabai kur vaikštau, kad 
jausčiau, kokios nuotaikos. Lai
kraščių irgi nedaug skaičiau, 
televizijos nežiūriu", sakė pavy
dėtiną susikaupimą pagrindi
niam tikslui demonstruojantis 
atletas. „Tik truputį girdėjau, 
kad nelabai sekėsi". 

Disko metikas nelinkęs da
ryti jokių prognozių dėl olim
pinio starto. 

„Labai nemėgstu kalbėti iš 
anksto. Ateis varžybų diena, ta
da ir pažiūrėsim. Dabar viskas 
tikrai normalu", sakė V. Alek
na. 

J is atvyko kartu su masa
žuotoju Zigmantu Živatkausku 
bei ėjiku Gintaru Andriuškevi
čiumi bei sprintere Agne Egert. 
Diena anksčiau iš treniruočių 
stovyklos Kretoje atvyko sep-
tynkovininkė Austrą Skujytė. 

V. Alekna teigė, kad sąly
gos kaimelyje geros, netgi lovų 
ilgis atitinka jo poreikius. 

Antroji 
amerikiečių 
krepšininkų 

pergalė 
Atėnai, rugpjūčio 19 d. 

(BNS) — Antrą pergalę trečiose 
vasaros olimpiados Atėnuose 
šešių komandų B grupės vyrų 
krepšinio turnyro rungtynėse 
iškovojo JAV rinktinė. 

Ketvirtadienį amerikiečiai 
89:79 nugalėjo tris kėl inius 
sėkmingai pasipriešinti mėgi
nusią Australijos komandą. 

18 taškų nugalėtojams pel
nė Tim Duncan. 16 — Shavvn 
Marion. 

Aštuntame 
plaukime 

Giedrius Gūžys 
— devynioliktas 

Atėna i , rugpjūčio 19 d. 
(„Reuters"—BNS) — XXVIII 
vasaros olimpinių žaidynių bu
riavimo regatoje „Laser" klasė
je startuojantis Giedrius Gūžys 
ketvirtadienį aš tuntame plau
kime buvo devynioliktas ir ben
droje įskaitoje su 159 baudos 
taškais tarp 42 buriuotojų iš 
27-osios vietos sugrįžo į 26-ąją. 

Šį plaukimą laimėjo slovė
n a s Vasilij Zbogar. aplenkęs 
graiką Evangelos Chimon. 

Sunkiaatlečių 
dopingo testai 
buvo teigiami 

Atėnai , rugpjūčio 19 d. 
(BNS) — Penkių į olimpines 
žaidynes atvykusių sunkiaat
lečių — moldavo, vengro, tur-
kės, indės bei marokietės do
pingo testai buvo teigiami. 

Visiems jiems nebuvo leista 
dalyvauti olimpiadoje. 

Dar vienos sportininkės iš 
Mianmaro dopingo testas buvo 
teigiamas jau pasibaigus varžy
boms, o jos pasiektas rezulta
tas buvo paskelbtas negaliojan
čiu — ji prarado medalį. 

EILE JAUNIMUI! 
Tęsiasi Lietuvos krikščionių demokratų struk

tūriniai pokyčiai, vedantys į esminį partijos 
atsinaujinimą 
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Jaunimo sekcijos pirm. Mindaugas 
Lingė. 

2004 m. liepos 23-24 d. 
LKD jaunimo sekcijos nariai 
susirinkę Naujasodžio (Molėtų 
raj.) Technologijos ir verslo mo
kykloje sprendė ypatingos svar
bos sekcijai ir tuo pačiu visai 
partijai klausimus. 

Neeilinės konferencijos po
reikis sekcijoje pribrendo po 
buvusio jaunimiečių vado Jono 
Žuko pašalinimo už LKD statu
to pažeidimus iš partijos, bei 
siekiant atkurti išbalansuotą 
jaunimo struktūrą, kuri ligi šiol 
4 metus palaipsniui regresavo. 

Į neeilinę, atkuriamąją J S 
(Jaunimo sekcijos) konferenciją 
susirinko 45 jaunimo atstovai 
iš 11 Lietuvos regionų. Susirin
kusiems sėkmės ir konstrukty
vaus darbo linkėjo LKD pirmi
ninkas Valentinas Stundys, bei 
laikinai einantis LKD valdybos 
pirm. pareigas Ignas Vėgėlė. 

Jaunimo sekcijos konferen
ciją pradėjo ir jai pirmininkavo 
LKD sekretoriato biure dirban
tys Kęstutis Salickas bei Min
daugas Lingė, kuriems buvo 
LKD valdybos pavesta organi
zuoti sekcijos atkuriamąją kon
ferenciją. 

Konferencijos metu organi
zatoriai kvietė susirinkusius 
diskutuoti ir kalbėti esminiais 
klausimais, orientuotis į LKD 
J S stiprinimą, politinio kapita
lo kaupimą, laikantis ir vado
vaujantis pirmiausia — LKD 
ideologiją bei vertybes atspin
dinčias nuostatas. 

Priėmus LKD JS reglamen
to pataisas, pereita prie LKD 
J S struktūrų formavimų — rin
kimų. Konferencijoje rinkti 
dveji valdymo organai — sekci
jos pirmininkas ir vicepirmi
ninkas bei sekcijos taryba. 

Tapti LKD JS pirmininku, 
kandida ta is konferencijoje 
iškelti 3 konferencijos dalyviai: 
Kauno raj. JS pirmininko pava
duotojas Mindaugas Andriušis 
bei LKD centrinėje būstinėje 
besidarbuojantys Mindaugas 
Lingė ir Kęstutis Salickas. 
Pas ta ras i s kandidatas rinki
muose dalyvauti atsisakė. 

Konferencijos dalyviams 
rinktis reikėjo tarp Kauno Že
mės ūkio universitete ekono
miką studijuojančio M. And-
riušio bei socialinio darbo baka
lauro studijas Vilniaus univer
sitete šiemet baigusio ir nuo ru
dens studijuosiančio VU Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų institute Europos studi
jas M. Linges. Abu kandidatai, 
turintys po 22 metus, pristatė 
savo programines nuostatas, 
pateikė sekcijos vizijas, atsaki
nėjo į delegatų klausimus. Po 
slapto balsavimo J S sekcijos 
pirmininku 11 balsų persvara 
išrinktas Mindaugas Lingė, o 
kitas bendravardis kolega Min
daugas Andriušis konferencijos 
patvirtintas sekcijos vicepirmi
ninku. 

Jaunimo sekcijos taryba su
formuota iš naujai išrinktų sek
cijos pirmininko ir vicepirmi
ninko, LKD skyrių jaunimo 

sekcijų pirmininkų bei 15 kon
ferencijoje išrinktų narių. Iš
rinktoji taryba iš savo narių 
tarpo išrinko 9 asmenų valdybą 
— pirmininkas ir vicepirmi
ninkas į ją įeina automatiškai, 
o 7 nariai išrinkti balsavimo 
būdu, tai — Alytaus JS pirmi
ninkė Marija Butkevičiųtė, 
Kauno miesto tarybos krikš
čionių demokratų frakcijos ref
erentė Erika Grudzinskaitė, 
sėkmingai Europos parlamento 
rinkimuose LKD sąraše pasi
rodžiusi jauniausioji kandidatė 
Valdonė Maksvytytė, vadybi
ninkas Mantas Rimeikis, LKD 
projektų koordinatorius Kęs
tutis Salickas, fizikos instituto 
doktorantas, tėčio pėdomis ak
tyviai pasukęs Paulius Sau
dargas, pavyzdinio Kauno raj. 
JS skyriaus pirmininkas Jus
tinas Urbonavičius. 

Pirmosios dienos darbot
varkė nesibaigė vien formalių 
klausimų svarstymu, rinkimais 
bei diskusijomis, orientuotomis 
į JS perspektyvas — visų laukė 
ne ką mažiau svarbus klausi
mas — pakrikštyti naujai iš
keptą valdžią. Pats oras sufle
ravo konferencijos dalyviams 
tikslingai atsidurti prie vieno iš 
daugelio Molėtų krašto ežerų. 
Turbūt nujausdami gresiantį 
jaunimiečių siurprizą — vi
cepirmininkas Mindaugas net 
nepasirodė prie ežero (savąją 
krikšto dalį atsiėmė tik antrąją 
konferencijos dieną), o Min
daugas Lingė užsibarikadavo 
mašinoje, tad pirmąja krikšto 
auka tapo Kęstutis Salickas, 
kuriam su visais drabužiais te
ko „patikrinti" vandens tempe
ratūrą. Kęstutis neliko skolin
gas naujajam pirmininkui 
Mindaugui — klasta išprovo
kavęs jį praverti mašinos lan
gą, o to mažo plyšelio pakako 
apsukriam klaipėdiečiui Pau
liui ir po keletos sekundžių 
krikšto procedūra buvo atlik
ta... Taip buvo padaryta įžanga 
į vakarinę konferencijos dalį, 
kurią sudarė žaidimai su 
kamuoliu, reikalaujantys ap
sukrumo, nuovokos bei mąsty
mo; šokiai, lydimi beveik kas 
antros dainos iš R. Cicino re
pertuaro (už ką jaunimas tik
riausiai taip ir liko skolingas 
vakaro „varikliukui" Mantui), 
bei dainos, kurios tradiciškai su 
gitara visų dainuojamos prie 
laužo, tačiau, esant šiltai vidur
vasario nakčiai, niekas nepas
tebėjo, kad nėra laužo, kuris 
darbotvarkėje buvo net paryš
kintas... 

Kitos jaunimo susibūrimo 
dienos rytą pirmasis išbandy
mas (ankstyvas kėlimasis) teko 
naujajai sekcijos valdybai, kuri 
rinkosi į pirmą susirinkimą. 
Aptarti artimiausios veiklos 
planai, programinės gairės jau
nimo politikos daliai LKD rin
kiminėje programoje į LR 

Mūsų narei 

A f A 
SHELLY M. RĖKLAITIS 

mirus, liūdime ir reiškiame užuojautą jos vyrui 
POVILUI, vaikučiams MYKOLUI, ELIZA-
BETH, VIKTORIJAI ir KRISTINAI, uošviams 
VYTAUTUI ir RIMAI REKLAIČIAMS, močiutei 
VERONIKAI PAULIONIENEI ir visiems arti
miesiems. 

Arizonos Lietuvių Bendruomenė 

ip 
PASINAUDOKITE „DRAUGO1 SPAUSTUVES 

PATARNAVIMAIS 
Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 

spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaus
tuvės visoje Amerikoje. „Draugo" spaustuve spausdina lietu
viškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, 

plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su adresais, 
paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, organizacijų 

adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuvė negalėtų atlikti. Kiekvienas spaudos darbas, duotas 
„Draugo" spaustuvei, yra parama dienraščiui. „Draugas" turi 
atlikti daug papildomų spaudos darbų, kad gaiėtų išsilaikyti ir 

daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuves 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką 

mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizaci
jas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

Seimą, išklausyti LKD valdybos 
nario Jono Šimėno pamąstymai 
ir idėjos dėl partijos reikalų ir 
jaunimo vaidmens juose. Vėliau 
vyko pla taus , apskrito rato 
diskusija, kurioje buvo aiškina
masi dėl LKD jaunimo ben
dradarbiavimo su kitomis orga
nizacijomis, dalinamasi minti
mis dėl aktyvios veiklos vysty
mo, svarstytos galimybės ir idė
jos, koks galėtų būti jaunimo in
dėlis pažymint LKD 100 metų 
jubiliejų, kuris švenčiamas 
šiais, 2004 metais. 

Konferencija baigėsi, darbai 
prasideda — belieka palinkėti 
sėkmės naujai išrinktai LKD J S 
valdžiais, kad nestokotų opti
mizmo, idėjų, energijos ir taptų 
telkiančiąja politine s t ruktūra 
bei pavyzdžiu kitoms politi
nėms jaunimo organizacijoms. 

Truputį apie pirmininką 

Mindaugas Lingė gimė 
1981.11.18 viename Žemaitijos 
miestelyje — Rietave Janinos ir 
Stasio Lingių šeimoje. Pirmasis 
aktyvus susidūrimas su krikš
čionių demokratų politinėmis 
idėjomis įvyko 1997 metais įsi
t raukus į „Piliečių iniciatyvų 
centro" inicijuotą projektą „žai
džiame rinkimus '97" ir mokyk
loje subūrus jaunųjų krikščio

nių demokratų partiją, imituo
jan t realių savivaldos rinkimų 
mechanizmą buvo laimėtos 2 iš 
5 mokyklos „Seimelio" vietos. 
1998 m. mokyklos direktoriaus 
Vyto Rutkausko paskat intas ir 
padedamas įkūrė ir iki 2000 m. 
vadovavo visuomeninei moks
leivių savivaldos organizacijai 
„Ąžuoliukas", kurios pagrindi
nis tikslas buvo telkti moks
leivių bendruomenę aktyviam 
mokyklos veiklos uždavinių 
vykdymui. 

2000 m. baigė Rietavo kata
likiškąją vidurinę mokyklą ir 
įstojo į Vilniaus universiteto Fi
losofijos fakulteto socialinio 
darbo specialybės bakalauro 
programą, kurią baigė 2004 me
tais apsigynęs diplominį darbą 
tema: „Lietuvos darbo rinkos in
frastruktūros euro integracija: 
valstybinių institucijų pasiren
gimo tyrimas". 

Bakalauro studijų metais 
dirbo Lietuvos krikščionių de
mokratų rinkiminėse kampani
jose, o nuo 2003 m. pavasario 
dirba LKD sekretoriato biure. 

2004 metų vasarą įstojo į 
Vilniaus universiteto Tarptau
tinių santykių ir politikos moks
lų institutą. Europos studijų 
magistro programą. 

M i n d a u g a s Lingė 

Jaunieji krikščionys demokratai prie Duobio ežero Molėtų rajone 
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ČIKAGOJE m APYLINKĖSE. NEEILINIAI ĮVYKIAI SVC. M. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE 
BEGLOBIŲ VAIKŲ SKAIČIAI Lie
tuvoje nemažėja. Džiugu, kad 
„Vaiko vartai į mokslą" organi
zacijos darbininkų eilės taip pat 
nemažėja. Rima Jucienė, gyve
nant i Hot Springs, ARK, ir 
Julija Janonienė iš Sunny Hills, 
FL, sutiko būti jų gyvenamų 
miestų atstovės ir visokiais bū
dais organizuoti pagalbą „Vai
ko vartai į mokslą" remiamiems 
vaikams Lietuvoje. Ačiū darbš
čioms savanorėms. 

RUGPJŪČIO 22 D., SEKMADIENI 12 
v.p.p. įvyks Čikagos Šakiečių 
klubo gegužinė Šaulių namuo
se. Gros A. Barniškio muzikinė 
grupė, bus skanaus lietuviško 
maisto, vyks loterija. Visi malo
niai kviečiami apsilankyti. 

LEMONTO APYLINKĖS LB VALDY
BA dar nutarė surengti vieną ge
gužinę rugpjūčio 22 d., 12 v.p.p. 
PLC sodelyje. Visi bus vaišina
mi vietoje kepamais šašlykais ir 
ki tais patiekalais. Atgaivai 
veiks baras ir dar viena, valdy
bos narių suruošta staigmena, 
nes prie baro bus pateikta švie
žiai išrūkyta lašiša. Reikia tik 
atvykti ir pasigardžiuoti. Šo
kiams gros linksmi muzikantai. 
Veiks loterija su vertingais fan
tais. Visi kviečiami ir laukiami. 

RUGSĖJO S D., 1 V.P.P. TĖVŲ 
marijonų vienuolyno patalpose 
(„Draugo" kiemelyje) rengia
mas nemokamas seminaras tei
siniais klausimais. Susitiksite 
su vienu populiariausių imi
gracinės teisės advokatu Čika
goje Jevgenij Meltcer. Susikal
bėsite lietuviškai, angliškai ir 
rusiškai. Vietų kiekis ribotas, 
reikia registruotis iš anksto, tel. 
773-585-9500. Pasakykite savo 
vardą ir telefono nr., kad galė
tume pranešti, jei kas pasikeis
tų. 

RUGSĖJO 12 D. PLC RUOŠIA ge
gužinę. Šiais metais labai trūk
sta fantų loterijai. Kas galėtų 
ką nors paaukoti šiam reikalui, 
prašomi atnešti į PLC raštinę. 

JAV LB EAST CHICAGO, INDIANA 
apylinkės valdyba ruošia tradi
cinę gegužinę sekmadienį, rug
sėjo 5 d., A. ir B. Vilučių rezi
dencijoje, 1143 Southview Dr., 
Schererville, IN. Bus skanaus 
maisto, gėrimų, loterija. Kvie
čiami visi lietuviai su draugais 
atvykti ir draugiškai su dainom 
praleisti laiką. 

SPALIS - BALFO MĖNUO. BAL-
Fas turės metinę rinkliavą. 
Š.m. spalio 2-3 d. bus dalinami 
vokeliai įeinant ir išeinant iš 
Marąuette Parko Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčios. Voke
liai bus surenkami spalio 9-10 d. 

RUGSĖJO 19 D., SEKMADIENĮ, 
Lietuvos vyčiai kviečia Šv. Ka
zimiero bažnyčios parapijiečius 
ir draugus į šv. Mišias ir gegu
žinę, VFW 1563, 6880 Hend-
ricks, Merrillville, IN, 1 v.p.p. 
Bus naminio maisto, įskaitant 
kugelį - kaina 12 dol. Gros 
Bronius Mūras. Norintieji daly
vauti prašomi skambinti ir užsi
sakyti maisto bilietėlius iki rug
sėjo 14 d. pas Joanną Rudzevičius, 
tel. 219-884-2220, arba Mildred 
Jagiella, tel. 219-996-6516. 

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO 
Prasidėjimo parapija rengia 
Linksmavakarį , kuris įvyks 
rugsėjo 11 d., nuo 6 v.v. iki 11 
v.v. Bus šokiai ir skanus mais
tas. Gros A. Barniškio grupė. 
Visi kviečiami. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ bus 
sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
šventovėje, Putnam, Connec-
ticut. Praves pranciškonas tė
vas Antanas Grabnickas, OFM. 
Dienos programa: 10 v.r. - reg
istracija, klausomos išpažintys. 
11 v.r. - šv. Mišios ir homilija. 
12 vai. - pietūs. 1:30 v.p.p. -
konferencija, procesija su ro
žančiaus malda vienuolyno so
dyboje, palaiminimas švč. sak
ramentu. Apie dalyvavimą pra
nešti iki rugsėjo 6 d. telefonu 
860-925,-7955. Visi kviečiami. 

SPAUDOS APŽVALGA 

KULTŪROS 
BARAI 2004 

VIRTUVINIS LIFTAS 

Kregždė dunktelėjo į lango 
stiklą. 

Kultūra - tai toks pat išgy
venimo menas, 

kaip ir visi kiti. Žinoma, 
kartais apaugantis 

visokiom keistenybėm nely
ginant tilto polius 

dumbliais. Tad reikia ne
painioti jų, nelaikyti 

dumblių polium, iliuzijų... 
Kornel i jus Pla te l i s 

Sią vasarą Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje vyko 
neeiliniai įvykiai — retai 

vykstantys ir tur intys daug 
reikšmės bei nemažai įtakos 
ateičiai. 

Sekmadienį, liepos 25" d. 
kun. Jonas Kuzinskas aukojo 
10:30 vai. ryto šv. Mišias, ofi
cialiai užbaigdamas įsipareigo
jimą kaip šios parapijos admi
nistratorius. Kartu su juo Mi
šias aukojo kun. Rimvydas Ado
mavičius ir kun. Antanas Mar
kus. Taip pat dalyvavo kun. Vi
to Mikolaitis ir diakonas Vitas 
Paškauskas . Iškilmingas Mi
šias aukojusius kunigus nuo 
bažnyčios priekinių durų iki 
altoriaus lydėjo Kolumbo Vyčiai 
ir Šauliai su vėliavomis. 

Kun. Jonas, kaip jį daug kas 
vadina, savo gražiai pritaikyta
me pamoksle išsamiai paaiški

no besimeldžiantiems apie mal
dą ir reikalingumą vis belstis į 
Dievo duris. Jis pats prisiminė 
kada jį mama mokino kalbėti 
rožančių. Baigdamas pamokslą, 
sakė, kad savo kunigystėje 
meldėsi, norėdamas gauti pa
skyrimą — kad galėtų žmones 
vesti arčiau prie mūsų 
Viešpaties. Jis džiaugėsi pasky
rimu tarnauti Gimimo parapijo
je, kurioje teko ilgiausiai dirbti 
— iš viso 19 metų. Atvykęs čia 
rado nuostabius parapijiečius ir 
seseles, kurių dėka parapija 
galėjo gyvuoti. Kun. Jonas sakė, 
kad neįmanoma parodyti savo 
dėkingumo parapijiečiams už 
paramą įvairiems projektams, 
jam būnant administratoriumi 
per paskutinius trejus metus. 
J i s dėkojo visiems prisidė
jusiems finansiniai, ypač parė
mus Tūkstantmečio finansinę 

Vyskupo Gustavo Garsia-Siller apsilankymas Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje sekmadienį, birželio 20 d. 

akciją, kurios dėka buvo galima 
pagrąžinti bažnyčią ir parapijos 
nuosavybę. Jam pabaigus kal
bėti, visi klausytojai atsistojo ir 
gausiai, šiltai paplojo. Kun. 
Adomavičius pasveikino para
pijos vardu. Šv. Mišioms bai
giantis, atėję prie altoriaus Ri
ta ir Antanas Rašymai įteikė 
kun. Jonui didelę puokštę rau
donų rožių Marąuette Parko 
apylinkės Lietuvių Bendruome
nės vardu. 

Tuoj po šv. Mišių, žmonės 
rinkosi į parapijos salę. Ten su
sirinkę, visi jautriai šiltai plojo 
kun. Jonui įėjus į salę ir jam su
giedojo „Ilgiausių metų". Vi
siems pasisotinus skaniais pa
tiekalais, Juozas Polikaitis pra
bilo pasakodamas kun. Jono 
biografiją. Kun. Adomavičius 
kvietė įvairių parapijos organi
zacijų atstovus pasveikinti ku
nigą. Visa eilė sveikintojų per
davė savo bei organizacijų na
rių linkėjimus. Jų pasisakymai 
rodė, kad jausmai susipynę — 
džiugu paminėti kiek kun. Jo
nas yra gero padaręs, ypač šioje 
parapijoje; malonu, kad j i s 
dabar turės mažiau rūpesčių ir 
galės džiaugtis savo užsitar
nauta pensija; gaila tokį pa
tikimą, sugyvenamą žmogų 
išleisti iš artimesnio parapijos 
ratelio ir tuo pačiu, žinome, kad 
kun. Jono vietą yra ypatingai 
sunku užpildyti. 

Svečius l inksmino muz. 
Bronius Mūras, kviesdamas ir 
dalyvius kartu dainuoti. Kun. 
Jonas taip pat prisidėjo prie 
meninės programos, pradžiu
gindamas klausytojus, dainuo
damas „Heilo, Dolly". 

Dalyviai ilgai svečiavosi, 
bendravo vienas su kitu ir su 
kun. Jonu. Šioje šiltoje aplinko
je Švč. M. Marijos Gimimo pa-

Kun. R. 
-Sil ler . 

Adomavičius, kun. J. Kuzinskas ir vyskupas Gustavo Garsia 

rapija išleido savo gerbiamą bei 
mylimą adminis t ra tor ių kun. 
Joną į pensiją. Kun. Adomavi
čius, anksčiau tą dieną sakė, 
kad kun. Jonas čia niekuomet 
nebus svečias — jis visuomet 
bus namiškis, kada beatvyktų. 
J o žodžiai gražiai, tiksliai at
spindi parapijiečių j ausmus . 

Sekmadienį, birželio 20 d. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje lankėsi svečias — naujai 
paski r tas Čikagos arkivyskupi
jos vyskupas Gustavo Garcia 
-Sil ler . Tą rytą 10:30 vai. ryto 
šv. Mišias aukojo klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas, ka r tu su juo 
k u n . Vito Mikolaitis ir kun. 
Rimvydas Adomavičius. Pa
mokslą sakė vyskupas Gar
cia—Siller. J i s prabilo į klausy
tojus l ie tuviškai sakydamas : 
„Mano brangūs broliai ir se
serys". Tada paaiškino, kad kle
bonas Kuzinskas j au jį mokina 
kalbėt i lietuviškai. Jis išreiškė 
savo džiaugsmą galėdamas kartu 
melstis su lietuviais šioje pui
kioje šventovėje. Vyskupas pa
dėkojo klebonui už labai sėk
mingai atliktą darbą Švč. M. 

UIC UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO 
UIC praneša, kad prasidėjus naujiesiems mokslo metams, universitetas pateikia naują pro

gramą „English for Internationais Program", besimokantiems anglų kalbos nuo pradedančiųjų lygio 
iki profesionalaus verslo lygio. 

„English for Internationais Program" siūlo 8 kursų galimybes: 

• Taisyklingo tarimo ir bendravimo pagrindai. 
• Verslo kalba internetu. 
• JAV kultūra angliškai internetu. 
• Gramatika, rašymas. 
• Gramatika ir rašymas internetu. 
• Anglų k. bendravimui. 
• Intensyvūs kalbos kursai. 
• Prezentacinė ir verslo kalba. 

Daugiau informacijos galite gauti internetiniame UIC puslapyje: 
www.engl i shfor in terna t ionaIs .u ic .ed t i , arba paskambinę telefonu 312-355-0423. 

Studentų patogumui kursus galima lankyti universitete, pasirinkti pagal gyvenamą vietą 
ir internetu. 

UIC info 

,Draugo" knygynėlyje ,DRA UGO" RĖMĖJAI 

Vyr. redaktorius Bronys 
Savukynas ruošia medžiagą 
tema: aktualioji Lietuvos kul
tūros problematika, filosofija, 
kultūros istorija, filologija, Lie
tuvos istorija, grožinė literatū
ra, eseistika. 

Šiame numeryje „Rūpesčių 
ir lūkesčių" skiltyje Daivos Ta
mošaitytės rašinys „Nuobodu
lio kaina", bei Agnieškos Juze-
fovič „Santaros—Šviesos dvylik
ti metai Lietuvoje". 

Skiltyje „Kūryba ir kūrėjai" 
- Kornelijaus Platelio poezija, 
bei teatro sezono apžvalga. 

„Laikai ir žmonės" skiltyje 
Rimantas Morkvėnas rašo apie 
Stasį Lozoraitį straipsnyje „To
kį prisimenu ambasadorių Sta
sį Lozoraitį". 

Apie knygas: Jūratė Kiau-
pienė „Prikelti praeities liudy
tojai - lobis kasdienybės istori
kams" ir Rimantas Stankevi
čius „Dingęs Lietuvos žydų 
pasaulis parodytas tik probėgš
mais". 

Alfonsas Šešplaukis 
j .G. HERDERIS IR BALTŲ TAUTOS 

Šioje studijoje bandoma at
skleisti vokiečių klasiko, lite
ratūros bei istorijos tyrinėtojo 
ir humanisto Johann Gottfried 
Herder (1744 - 1803) ryšį su 
baltų tautomis. Darbo pagrindą 
sudaro Herder domėjimasis 
taut iškumo bei liaudiškumo 
problema žmonijos istorijoje. 
Trys Pabaltijo tautos - Lietuva, 
Latvija ir Estija - kaip tik buvo 
toji dirva, kur pirmiausia at
siskleidė Herder tautiškumo 
samprata. Ką jis tose tautose 
rado jaunas būdamas, tą savo 
raštuose panaudojo brandes-
niame amžiuje. 

Nors šio darbo tyrinėjimai, 
skirti atskiroms tautoms, ta
čiau paties Herder asmenybė ir 
jo nusistatymas tautiškumo at
žvilgiu šiems tyrinėjimams su
teikia vientisumo. 

Šios studijos tikslas yra 
dvejopas: pasekti Herder veik
mę baltų tautų kultūrinėje bei 
socialinėje evoliucijoje ir at-

• 
XG.Bėrderis 

lUtHJ? I3«W*S 
• • • ' . • " 

• • • * 

'. . 
• • 

•"• • • '""' • '"•" 

'§?">•: S 

s 

skleisti baltų tautų poveikį 
Herder. 

Knygos kaina 4 doleriai. 
Norintieji įsigyti šią ar kitas 
knygas, skambinkite į dien
raščio „Draugas" knygynėlį, 
tel 773-585-9500. 

JŪRATE M. BUDRIENE, Chicago, IL, pratęsdama „Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė 50 dol. auką. Širdingas ačiū! 

ALGIRDAS DIDŽIULIS iš Cicero, IL, parėmė „Draugą" 50 
dol. auka. Dėkui! 

MAKSIMINAS KARASKA, gyv. Fredericksburg, VA, kar tu su 
prenumeratos mokesčiu pridėjo labai dosnią 100 dol. auką 
„Draugui". Tariame širdingą ačiū! 

ALBERT M. DRUKTENIS, M.D., gyv. Bedford, NH, pratęs
damas prenumeratą, apdovanojo „Draugą" tikrai dosnia 100 
dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame. 

V. KUPCIKEVIČIUS iš Oak Lawn, IL, grąžindamas „Draugo" 
laimėjimo bilietėlių šakneles, atsiuntė ir 40 dol. auką. Ačiū. 

jOAN A. STOŠKUS iš Palos Park, IL, drauge su laimėjimo 
bilietėlių šaknelėmis, atsiuntė „Draugui" 40 dol. auką. Dėkui! 

AUŠRELĖ SAKALAITĖ, Lemont, IL, prie prenumeratos mo
kesčio prijungė 50 dol. auką „Draugui". Esame dėkingi. 

RAYMOND KARTAVIČIUS, North Riverside, IL, grąžino 
„Draugo" laimėjimo bilietėlių šakneles ir atsiuntė 40 dol. auką. 
Dėkui. 

VYTAUTAS ANDRIULIS iš St. Pete Beach, FL, apdovanojo 
„Draugą" 50 dol. auka. Dėkojame! 

STASYS ŽUKAUSKAS, gyv. Chicago, IL, atnaujino „Draugo" 
prenumeratą ir pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū! 

ŽLIOBŲ ŠEIMA iš Lisle, IL, grąžino laimėjimo bilietėlių šak
neles ir „Draugą" parėmė dosnia 100 dol. auka. Nuoširdus ačiū! 

IRENA KAIRYS, gyv. Oak Lawn, IL, su laimėjimo bilietėlių 
šaknelėmis atsiuntė 51 dol. auką „Draugui". Dėkui' 

L. MICKEVIČIUS, gyv. Michigan City, IN, jau grąžino „Draugo" 
laimėjimų bilietų knygeles ir dar pridėjo 40 dol. auką. Ačiū! 

Marijos Gimimo parapijoje ir 
sakė, kad jau paskirtas naujas 
klebonas, kun. Antanas Mar
kus. 

Po šv. Mišių, visi rinkosi į 
parapijos salę pabendrauti su 
svečiu. Visi dalyviai pasivaišino 
šeimininkių paruoštais skanu
mynais . Vyskupas prabilo į 
susirinkusius, kad šioje parapi
joje žmonės moka švęsti ir, kad 
jis čia sugrįš. Tada jis nebebus 
plonas vyskupas. 

Dalyviai bendravo su vys
kupu, kalbėjosi su juo, fotogra
favosi. Vyskupas sudarė labai 
gerą įspūdį — draugiškas ir ma
lonus. Teko kalbėtis su juo. Iš
ėjo iš kalbos Joninės, kurios vy
ko dieną prieš tai. Vyskupas 
sakė, kad jis būtų nuvykęs į Jo
nines, jeigu būtų žinojęs apie 
tai. (Nepamirškime pasikviesti 
vyskupo į mūsų didesnius ren
ginius.) 

Taip praėjo du įspūdingi 
įvykiai parapijoje — progos at
sidėkoti, susipažinti, paben
drauti ir pajusti gerų žmonių 
draugiškumą bei šilumą. 

VMS 

Nuo šio! korteles 
skambinimui į 

Lietuvą nusipirksite 
„D2AUGE"! 

DRAUGO biuletenis 
TURGUS 

773-585-9500 • FAX 773-585-8284 

vardas. 

pavarde. 

adresas. 

j miestas-

teief 

Į MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

• A m e r i k o s l i e t u v i ų r a d i 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — j 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. '. 
per WCEV 14.50 AM Tel . \ 
773-847-4903, adresas 4459 • 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

Siųsk.le paštu arba faksu 
DRAUGAS 

4545 W 63rd St 
Chicago. IL 60629 

http://www.englishforinternationaIs.uic.edti

