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Vilniaus oro uoste buvo
pasiruošta krizinei situacijai
Vilnius, gegužės 16 d.
(BNS) — Antradienio vakarą
dėl Lietuvos lėktuve iškilusių
techninių nesklandumų Vil
niaus oro uoste buvo sukeltos
specialiosios tarnybos, tačiau
orlaivis nusileido sėkmingai.
Iš Amsterdamo į Vilnių
skridusiam „Lietuvos aviali
nijų" lėktuvui JSaab 2000"
rengiantis leistis, neįsijungė
daviklis, rodantis, kad išsi
skleidė priekinė važiuoklė.
„Saab 2000" praskrido virš oro
uosto mažame aukštyje, ir
žemėje esantys inžinieriai įsi
tikino, kad važiuoklė vis dėlto
išsiskleidusi. Lėktuvas sėk
mingai nutūpė, šešiolika šiuo
lėktuvu skridusių keleivių ir
penki įgulos nariai nenu
kentėjo. Ugniagesių ir gel
bėtojų pagalbos neprireikė.
Panašus „Lietuvių aviali
nijų" „Saab 2000" incidentas
įvyko ir pernai lapkritį. Tą
kart
orlaiviui
leidžiantis
Maskvos oro uoste, nesuveikė
priekinės važiuoklės daviklis
ir lakūnai nusprendė grįžti į
Vilnių. Buvo nustatyta, kad
važiuoklė išsiskleidė, orlaivio
nusileidimas buvo sėkmingas,
keleiviai ir įgula nenukentėjo.

^ j Tėvynėje
* Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) frak
cija Seime griežtai neigia
gandus, esą jų atstovas galėtų
tapti Seimo pirmininko pava
duotoju iš šių pareigų atstaty
dinus Valstiečių partijos pirmininką Ramūną Karbauskį.
Konservatoriai,
pasiskelbė
esantys opozicijoje dabartinei
valdančiajai daugumai, savo
nuostatų nekeičia. Trečiadienį
žiniasklaidoje pasirodė prie
laidų, neva konservatoriams
už pagalbą atstatydinant iš
posto R. Karbauskį, gali būti
pasiūlytas Seimo vicepirmi
ninko pOStaS.
(Elta)
* Seimo Statutas nurodo,
kad naujas parlamento vice
pirmininkas turėtų būti ren
kamas jau artimiausiame Sei
mo visuotiniame posėdyje, tai
yra jau rytoj. Neoficialiai
užsimenama, kad šias parei
gas gali užimti konservatorius
Andrius Kubilius arba centris
tas Gintaras Šileikis. <KD. EIU>
* Į žodžiu karą su specia
liosiomis tarnybomis įsi
vėlęs Seimo Naujosios sąjun
gos (NS, socialliberalų) frakci
jos seniūnas Gediminas Jakavonis dar neketina atsista
tydinti, tačiau neatmeta gali
mybės pasitikrinti pasitikėji
mą frakcijoje. Tai G. Jakavonis pareiškė trečiadienį Seime
surengtoje spaudos konferen
cijoje, paklaustas, ar NS vado
vui ir Seimo pirmininkui Ar
tūrui Paulauskui atsiribojus
nuo jo pareiškimų dėl tariamo
specialiųjų tarnybų ir prezi
dentūros atstovų sąmokslo
prieš socialliberalus neketina
atsistatydinti iš frakcijos va
dovų. G. Jakavonis spaudos
konferencijoje pats pripažino,
jog padarė „karštakošišką pa
reiškimą", apkaltindamas Val
stybės saugumo departamen
tą, Specialiųjų tyrimų tarnybą
(STT) ir prezidento patarėją
Albiną Janušką rengiant są
mokslą prieš jį, siekiant tokiu
•bodu sukompromituoti būsi
mąjį kandidatą į prezidentus
A. Paulauską.
(RNS>

Gegužes 16 <i Vilniuje (vyko „Ll'Koi! Baltija" vadovo, .LUKoil" viceprezidento Junj Storožev ir Lietuvos ūkio ministro Eugenijaus Gentvilo susitikimas.
Viadimiro Oulevičmu.s Kita nuotr

Lietuva siūlo „LUKoiF trečdalį
„Mažeikių naftos"
akcijų

V i l n i u s , gegužės 15 d.
(BNS) — Lietuvos vyriausybė
sutiktų, kad Rusijos naftos su
sivienijimas valdytų iki treč
dalio „Mažeikių naftos" ben
drovės akcijų, trečiadienį po
susitikimo su „LUKoil" vice
prezidentu Jurij Storožev pa
reiškė ūkio ministras Eugeni
jus Gentvilas.
* Antradienį Ignalinos
Tuo p a t metu ūkio ministras
atominės elektrinės (IAE) dar kartą patvirtino jau
gamybinėje aikštelėje iš kro anksčiau išsakytą nuostatą,
vininio automobilio kėbule kad Lietuvos vyiiuusybė nega
iškrito dėžė su vidutinio radio li perduoti Rusijos bendrovei
aktyvumo atliekomis, kurios „Mažeikių naftos" valdymo tei
buvo vežamos į laidojimo sių, nes to neleidžia 1999 m.
vietą, esančią toje pačioje ga su JAV bendrove „Williams
mybinėje aikštelėje. Dalis at International" pasirašyta in
liekų išbyrėjo kelio važiuo vesticijų sutartis, pagal kurią
jamoje dalyje. Ignalinos jėgai valdymo teisės buvo perduotos
nės atstovai informavo, kad šiai bendrovei.
vieta, kur išbyrėjo atliekos,
Pasak E. Gentvilo, „LUKoil"
buvo išvalyta specialiomis galėtų tapti „Mažeikių naftos"
priemonėmis, pačios atliekos akcininke išleidžiant naują
— surinktos ir sutvarkytos, o akcijų emisiją. Vyriausybei ir
dėžė nuvežta į atliekų laidoji „Williams International* ben
mo vietą. Radiacinė padėtis už drovei taip pat priklausytų po
gamybinės aikštelės ribų ne trečdalį „Mažeikių naftos" ak
sikeitė.
cijų.
Šis įvykis pagal tarptautinę
E. Gentvilo teigimu, „LUK
nelaimių atominėse elektri oil" įsigijus trečdalį „Mažeikių
nėse vertinimo INES skalę naftos" akcijų, Rusijos bendro
vertinamas vienetu. Skalė yra vei galėtų būti proporcingai
nuo 0 iki 7.
atstovaujama įmonės valdy
boje.
* Pietų Lietuvos aplinko
J. Storožev po susitikimo su
saugininkai, kovojantys su
E.
Gentvilu žurnalistams sakė
kraujasiurbiais mašalais, tre
čiadienį į Nemuną išpylė 4
* Klaipėdos simboliu ta
tonas biologinio preparato pęs burlaivis „Meridianas"
„Vecto Bac". Šiuo metu tvar nuleistas į vendenį ir priristas
komi dokumentai, kad šią sa prie krantinės. Visą mėnesį
vaitę dar 4 tonos šio biologinio laivas buvo remontuojamas
preparato būtų išvežtos į Bal akcinės bendrovės „Klaipėdos
tarusiją bei išpiltos Nemuno laivų remontas" doke, pranešė
aukštupyje. Masalų naikinimo „Lietuvos rytas". Per tą laiką
preparato „Vecto Bac" įsigi pakeistos laivo korpuso povan
jimą finansuoja Lietuvos vy deninės dalies metalo dalys,
riausybė. Baltarusių aplinko laivo priekio lentinės apkalos,
saugininkai šiemet neišgali korpusas nudažytas specia
naikinti mašalus. Norint, kad liais dažais, ištiesinta ir sut
preparatas būtų panaudotas virtinta laivo plunksna. Spe
veiksmingai, būtina dalį jo cialistai nustatė, kad burlaivio
išpilti Baltarusijoje, iš kur stiebai dar yra gana tvirti ir
preparatą upė parplukdys į kol kas jų keisti nereikia. Trys
Lietuvą.
27 metrų aukščio stiebai bus
* D a u g u m a L i e t u v o s žmo nuvalyti ir nudažyti, pakeistos
nių mano, kad socialliberalų surūdijusios detalės. Dabar
ir socialdemokratų koalicija bus tvarkoma ir dažoma
garantuotų didesnį valdžios viršutinė laivo dalis. Birželį
pastovumą. Tai rodo apklau burlaivis turėtų grįžti į įpras
sa, kurią žurnalo „Veidas" tą vietą Danės krantinėje,
užsakymu
atliko
viešosios šalia Biržos tilto. Sausį senąjį
nuomonės ir rinkos tyrimų burlaivį „Meridianas" už 1 litą
studija „Spinter". 40.2 proc. nusipirko vyriausybės atstovo
apklaustųjų teigiamai atsakė į Klaipėdos apskrityje patarėjas
klausimą, a r nauja valdančioji 30 metų Artūras Žičkus. Da
koalirija garantuotų didesnį bar „Meridianas" — laivo pa
valdžios pastovumą.
<BNSI
ramos fondo nuosavybė.(BNS)
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^ a a b 2000" yra Švedijoje
pagamintas dvimotoris turbosraigtinis lėktuvas. LAL turi
du tokius orlaivius ir taip pat
du mažesnius „Saab 340 B"
lėktuvus. Bendrovės gaminto
jos teigimu, „Saab 2000" laiko
mas vienu
patikimiausių
„aukštos technologijos" turbosraigtinių regioninio nuotolio
lėktuvų. LAL turimos modifi
kacijos orlaivis talpina 50 ke
leivių, skrenda kreiseriniu
370 mazgų (685 km per va
landą) greičiu, gali pakilti į
9.5 kilometro aukštį ir nepapildydamas kuro
atsargų,
nuskristi 2,340 kilometrų.
Lietuvos Civilinės aviacijos
inspekcijos direktorius Alvy
das Šumskas pareiškė, jog an
tradienio įvykį dėl „Lietuvos
avialinijų"
(LAL) lėktuvo
„Saab 2000" nulėmė orlaivio
signalizacijos sistemos gedi
mas. Pasak A. Šumsko, kol
kas nenustatyta, kuris signa
lizacijos sistemos elementas
nesuveikė. Pasak jo, šis įvykis
nėra pavojingas, įvykį tiria
LAL sudaryta komisija, Civi
linės aviacijos inspekcija kon
troliuoja tyrimą.

WWW.DRAUGAS.ORG

esąs patenkintas, kad Lietuvos vyriausybė suprantą Rusi
jos bendrovės norą dalyvauti
„Mažeikių naftos" veiktoje ir
teigė, kad pateikti pasiūlymai
bus rimtai svarstomi. |;
Savo nuostatą dėl pateiktų
pasiūlymų „LUKoil" ketina
išdėstyti per planuojamą ben
drovės prezidento Vagit Alekperov vizitą į Vilnių, sakė J.
Storožev.
šiuo metu 33 proc. „Ma
žeikių naftos" iu~*žjų priklauso
„Williams International", apie
60 proc. akcijų valdo vyriau
sybė, likusios akcijos priklau
so smulkiesiems akcininkams.
* Naftos susivienijimas
„Mažeikių nafta" kreipėsi į
Latvijos jūros aplinkosaugos
administraciją,
prašydamas
paaiškinti ir pateisinti, kaip
buvo įvertinta kovo 6 dienos
įvykio Būtingės naftos termi
nale sukelta žala. „Mažeikių
nafta" nori sužinoti metodus ir
principus, pagal kuriuos buvo
apskaičiuoti nuostoliai. Latvi
jos jūros aplinkosaugos ad
ministracija reikalauja, kad
„Mažeikių nafta" kompen
suotų nuostolius, susidariu
sius dėl įvykio naftos termina
le. Administracijos teigimu,
žala sudaro 62,216,000 latų.
(Elta)

* Prieš kelerius metus
Lietuvos verslininkai, per
keldami gamybą a r investuo
dami Karaliaučiaus srityje, ti
kėjosi iš čia atverti vartus į
Rusijos rinką, tačiau šios vil
tys neišsipildė. Prekyba tarp
Lietuvos
i r Karaliaučiaus,
2000 m. duomenimis, tebėra
gerokai mažesnė nei t a r p Lie
tuvos i r d a u g labiau nuo jos
nutolusių Rusijos sričių, o
apie 70 proc. Karaliaučiuje
įkurtų įmonių su lietuvišku
kapitalu neveikia.
<vž. Eitai

*. Klaipėdoje, kaip ir vi
soje Lietuvoje mažėja gims
tamumas, todėl spėjamas vis
mažesnis pradinukų skaičius.
Vadinasi, mažiau reikės pra
dinių klasių mokytojų. Lietu
vos bedarbių minioje yra per
700 pradinių klasių mokytojų,
šiemet aukštosios ir aukštes
niosios mokyklos iSleis dar per
700 pradinio ugdymo specia
listų. Klaipėdos miesto savi
valdybės Švietimo skyrius nu
mato, jog šių metų rugsėjo 1 d.
į uostamiesčio mokyklas ateis
apie 300 pirmokėlių mažiau.
(K. Elta)

*
Vyriausybė p r i t a r ė
Valstybės politikų, teisėjų ir
valstybės pareigūnų darbo ap
mokėjimo įstatymo papildymo
projektui, numatančiam, kad
žinios apie valstybės politikų,
pareigūnų ir teisėjų darbo už
mokestį bus viešos. Įstatymo
pataisoje taip pat numatyta,
kad žinių apie valdininkų at
lyginimus teikimo tvarką nu
stato vyriausybė.
<BNS>
* Kalvarijos p a s i e n i o v e 
terinarijos poste per parą dėl
snukio i r nagų ligos grėsmės
dezinfekuojama apie 700 į Lie
tuvą iš užsienio įvažiuojančių
transporto priemonių, t a r p j ų
naudoti automobiliai i r žemės
ūkio technika. Tokia p a t įva
žiuojančių į Lietuvą automobi
lių dezinfekcija atliekama ir
kituose 18-koje Lietuvos p a 
sienio veterinariniuose pos
tuose. J a u savaitę atliekami
dezinfekcijos darbai vyksta
sklandžiai, visa procedūra vie
nam automobiliui teužima ke
lias minutes.
(Eita)

* Rengiantis NATO parla
mentinės asamblėjos pavas
ario sesijai, Vilniaus Šiuolai
kinio meno centras paverstas
modernia konferencijų būsti
ne. Anot Seimo kanclerio pa
vaduotojo Gedimino Aleksonio, iš pasirengimams išleistų
8 mln. litų du trečdaliai yra
investicijos, kurios neprapuls.
Po NATO
parlamentinės
asamblėjos atsinaujins Seimas
— prestižiniam renginiui nu
pirkta įranga, baldai, kilimo
danga vėliau papuoš Lietuvos
parlamento rūmus.
CR. Eita)
* Du mėnesius
trijose
Baltijos valstybėse gėręs es
tas atklydo į Plungę ir papra
šė Lietuvos policininkų padėti
jam sugrįžti į Estiją. „Lietu
vos rytas" rašo, kad sekmadie
nį vakare į Plungės policijos
komisariatą kreipėsi girtas es
tas. Raiv Kannola prisistatęs
32 metų atvykėlis teigė pame
tęs pasą, todėl negalįs kirsti
Lietuvos valstybinės sienos.
Estas sakė neprisimenąs, kaip
ir su kuo atsidūrė Plungėje.
Prieš tai jis sakė girtavęs Esti
jos Tartu mieste, po to Rygoje.
Jis buvo uždarytas laikino su
laikymo kameroje. Vyras ne
turėjo ne tik jokio jo tapatybę
patvirtinančio dokumento, bet
ir daiktų, todėl buvo išsiųstas
paklausimas į Interpol'ą. „Čia
patekau todėl, kad jūsų pasie
niečiai blogai atlieka savo pa
reigas, nesaugo valstybės sie
nos. Estijoje tokių dalykų nė
ra", net už grotų patekęs Esti
jos pilietis bandė įrodyti savo
valstybės privalumus. <;.K. Eitai

Londonas. Nauji vadovai, naujos idėjos, naujos grėsmės — tai
buvo pereinamieji metai pasauliui, kuris patiria esminius poky
čius, teigiama trečiadienį paskelbtame Tarptautinio strateginių
studijų instituto (TSSI) metiniame pranešime. Pradedant George
W. Bush JAV, baigiant Ariel Sharon Izraelyje, įtakingose valsty
bėse pasikeitė vadovybė. Permainų vėjas praūžė visuose žemy
nuose, nuo Vincente Fox Meksikoje ir Chen Shui-Biano Taivvane,
kurie nugalėjo ilgus metus valdžiusias partijas, iki Joseph Kabila
Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Junichiro Koizumi Japoni
joje. Pasibaigus šaltajam karui ir regioniniams konfliktams negra
sinant daryti įtakos politikai, kaip anksčiau galėjo elgtis Vokieti
ja, Japonija ir Sovietų Sąjunga, nauji vadovai susiduria su kito
kiais iššūkiais nei jų pirmtakai. Net Kinija „nebegalės labai dau
gelį metų sukelti tokios grėsmės, net jei norėtų", tvirtina tyrimų
centro žinovai. Dėl šios priežasties TSSI sulaužė tradiciją ir įvar
dijo dvi nekarinio pobūdžio grėsmes pasaulio pastovumui — pa
saulinį atšilimą ir sunkėjančią pabėgėlių padėtį. „Nors daugelį
metų jie nekels chaoso grėsmės, tačiau iki kritinio taško tik keli
žingsniai", sakoma ataskaitoje.
Bogota. Rytų Kolumbijoje maištininkai pagrobė 150 plantacijos
darbininkų, trečiadienį pranešė kariuomenė. Nepatvirtintais duo
menimis, tarp pagrobtų žmonių užsieniečių nėra. Maždaug 80-100
vyrų, kurie vilkėjo maskuojančias uniformas ir buvo ginkluoti
šautuvais, vėlų antradienio vakarą pagrobė iš plantacijų aštuo
niais autobusais grįžtančius darbininkus. Įkaitais paimti žmonės
dirbo plantacijoje „EI Palmar", Kasanarės provincijoje, maždaug
už 90 kilometrų į rytus nuo sostinės Bogotos. Pasak kariuomenės,
šioje vietovėje taip pat veikia Kolumbijos revoliucinės ginkluoto
sios pajėgos (FARC). Pilietinio karo draskoma Kolumbija dažnai
vadinama pasaulio pagrobimų sostine. Už įkaitus gautas išpirkas
maištininkai naudoja savo kelis dešimtmečius trunkančiam karui
prieš valstybę finansuoti.
Tokyo. Naujasis Japonijos premjeras Junichiro Koizumi pir
madienį pakartojo, kad Rusija turinti pripažinti Tokyo suverenu
mą keturioms Rusijos valdomoms saloms — tik tada bus galima
pasirašyti dvišalę taikos sutartį, oficialiai užbaigsiančią Antrąjį
pasaulinį karą. Tai buvo pasakyta tuo metu, kai japonų parlamen
tarai Maskvoje rengėsi perduoti J. Koizumi laišką Rusijos prezi
dentui Vladimir Putin. Klausimas dėl keturių salų, kurias Rusija
užėmė II pasaulinio karo pabaigoje, neleido abiem valstybėms pa
sirašyti taikos sutarties, oficialiai užbaigiančios karą. Į naujojo Ja
ponijos premjero pastabas žiuo klausimu yra labai atidžiai įsi
klausoma. Ankstesnysis premjeras Yoshiro Mori ir V. Putin kovo
mėnesį pasirašė simbolinę deklaraciją, kuri numato, kad būsimos
derybos dėl sutarties turi būti grindžiamos keliais pokario pareiš
kimais. Vienas jų yra 1956 metų susitarimas, kuriuo Maskva suti
ko grąžinti dvi iš keturių salų, kai bus pasirašyta taikos sutartis.
Priština, Jugoslavija. NATO vadovaujamų Kosovo taikos pa
laikymo pajėgų (KFOR) vadas generolas Thorstein Skiaker tre
čiadienį pasiūlė amnestiją iki gegužės 24 dienos pasiduosiantiems
albanų maištininkams. Įsakas dėl amnestijos įsigaliojo iš karto.
„Ginklus sudėję kovotojų grupuočių nariai, išskyrus tuos asmenis,
kurie įtariami sunkiais nusikaltimais, po patikrinimo procedūros
bus paleisti", sakė Th. Skiaker. Pirmadienį NATO nusprendė leis
ti Jugoslavijos pajėgoms nuo gegužės 24 d. įžengti į paskutinį ap
sauginės zonos plotą. Ši zona aplink Kosovą buvo nustatyta po
1999 m. karo šioje provincijoje Serbijos pietuose.
Vašingtonas. JAV viceprezidentas Diek Cheney antradienį pa
reiškė neketinąs dalyvauti rinkimuose į prezidento postą po gali
mų dviejų kadencijų su dabartiniu prezidentu George W. Bush.
„Klausykit, kol mano lyderis baigs, man bus 68 metai — manau,
jau būsiu pakankamai senas — ir tuo metu aš nesitikiu niekur
kandidatuoti", sakė D. Cheney. 60-metis D. Cheney nuo 1978 m.
patyrė keturis širdies priepuolius. Kovo mėnesį jis skubiai buvo
paguldytas į ligonine ir jam buvo atlikta beveik visiškai užsikim
šusios vainikinės arterijos išplėtimo operacija. Paklaustas, ar jis
nenumato kokių nors sunkumų tarnauti dvi viceprezidento kaden
cijas, jeigu G. W. Bush su juo bus išrinktas antrajai kadencijai,
D.Cheney pareiškė: „Jeigu jis manęs pageidaus ir bus patenkintas
mano tarnyba, aš pasirengęs tarnauti".
Vašingtonas. JAV Aukščiausiasis teismas (AT) pirmadienį nu
sprendė, kad Kalifornijos kanapių platintojų klubai negali dalyti
marihuanos net sunkiai sergantiems žmonėms. AT vieningai atsi
sakė į federalinį įstatymą, draudžiantį nelegalaus narkotiko mari
huanos platinimą, įtraukti „medicininės būtinybės" išlygą. Didelio
susidomėjimo sulaukusi byla buvo labai svarbi Amerikos judėji
mui už marihuanos naudojimą medicininiams tikslams. Teisinės
kovos nerimsta nuo pat 1996 metų. kai Kalifornija patvirtino savo
gyventojų referendume priimtą sprendimą leisti vartoti šiuos nar
kotikus medicinoje. Kanapių klubai tvirtina, kad marihuaną rei
kėtų skirti sunkių lįgoniu, tarp jų — AIDS bei vėžiu sergančių
žmonių skausmams ir kančioms palengvinti, o JAV vyriausybė,
kuri iškėlė klubams minėtą bylą, perspėja dėl marihuanos punktų
keliamo pavojaus.
Tokyo. Japonijos princesė Masako po beveik aštuonerių san
tuokos metų pagaliau yra nėščia ir galbūt nešioja būsimąjį Chri
zantemų sosto — seniausios pasaulyje monarchijos — įpėdinį, ant
radienį pranešė imperatoriškųjų rūmų agentūra. Jei kūdikis yra
berniukas. Japonijai pavyks išvengti paveldėjimo krizes monarcho
šeimoje, kurioje berniukas nėra gimęs jau daugiau kaip 30 metų.
Japonijoje net svarstoma, ar nepakeitus griežtos istorinės nuosta
tos, pagal kurią sostą gali paveldėti tik vyriškos lyties įpėdinis
Sutrumpinimai: K - "Klaipėda". KD •
KALENDORIUS
Kauno diena", LA -'Lietuvos aidas'.
Gejružės 17 d.: Razile. Gaile. Pas
LR 'Lietuvos rytas", LŽ - "Lietuvos kalis. Tautmilas, Virkantas
žinios". R - "Respublika". VŽ . "Verslo
Gegužės 18 d.: Erdvilas. Erdvile.
žinios"
Erikas. Jonas, Julita. \Vnancijus
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AMBASADORIUS VYGAUDAS UŠACKAS
LANKĖSI BALTIMORĖS PENSININKŲ
KLUBE
Kovo 22 d. Baltimorės klube
pensininkų klubas surengė su
sipažinimo vakarą su Jung
tinėms Amerikos Valstybėms
naujai paskirtu ambasadoriu
mi Vygaudu Ušacku. Kaip
Baltimorėje, žmonių prisirin
ko nemažai, nes buvo kviečia
mi visi, ne tik klubo nariai.
Klubo pirmininkas Algirdas
Skudzinskas padėkojo amba
sadoriui už apsilankymą Bal
timorėje. Lietuvių Bendruo
menės Baltimorės apylinkės
pirmininkas Vytautas Eringis
palinkėjo ambasadoriui sėk
mingai atstovauti Lietuvai ir
jos reikalams.
Ambasadorius pradėjo že
maitišku anekdotu, kas visus
linksmai nuteikė. Trumpai
apžvelgė, kur gyveno ir mokė
si, sužinojom, kad ambasado
rius laukia savo šeimos atvyks
tant iš Lietuvos, kai baigsis
mokslo metai. Daug pasakojo
apie NATO reikalingumą Lie
tuvai, integrarijo8 į Europą
svarbą ekonominiam mūsų

kašto vystymui. Ambasado
rius atsakė į klausimus, kurių
netruko.
Po kalbų, ambasadoriaus
pageidavimu, buvo parodyti
Baltimorės Lietuvių namai ir
salė. Po to Lietuvių namų pir
mininkas Balys Brasauskas
supažindino su mūsų muzieju
mi. Ambasadorius taip pat
panoro pamatyti ir mūsų Lie
tuvišką knygyną, kuris veikia
Lietuvių namuose. Knygyno
vedėja Marytė Padlabaitė ne
tik aprodė knygyną, bet ir lei
do ambasadoriui pasiskolinti
keletą knygų.
Po apžiūrėjimo, kaip ir visa
da, pensininkų klube buvo už
kandžiaujama. Vaišėse daly
vavo ir ambasadorius V. Ušackas. Maloniai prie kavos ir
skanumynų dar ilgai su amba
sadoriumi šnekučiavomės.
Mes, Baltimorės pensininkų
klubo nariai, linkime ambasa
doriui Vygaudui Ušackui kuo
geriausios sėkmės Amerikoje.
Algirdas Skudzinskas

Vasario 16-tos 83-jų metinių šventėje. Iš k.: LB JAV Vakarų apygardos vicepirm. Vytautas Vidugiris, J. Dau
manto šaulių kuopos vadas Kazys Karuža, kun. Stan:s!ovas Anužis ir buvęs Lietuvos Vidaus ir Krašto gynybos
ministras Romas Kilikauskas.

tik plaštakių; svyra smilgos
šalia tako; nors nudžiugti man
pakako, rodos, vien tų smilgų;
svyra smilgos šalia tako, gal
nuo mano žvilgsnio..." Sol.
Gintarė Skėrytė šią dainą
nėra pasisavinusi, ją tik šiaip
sau atliko, kas yra priimtina,
nes (tik) dainuojant natūraliai
išsivysto gero skonio patirtis.
Vėl norėtųsi pastebėti ir dėl
ko kito panašaus programos
numerio, būtent, G. Bizet
„Habanera" originalo kalboje.
Dramatiniai sopranai imasi to
vaidmens: sunki, nesuvaldo
mos aistros įtampa čia reika
lauja ir balsinio ir fizinio ati
tinkamo charakterio, bet ne
lyrinio. Nuostabiu kontrastu,
Gintarė Skėrytė atliko šią ari
ją tobulai: balso kontrolė vie
nodai išlaikyta, prancūzų kal
bos tarsena aiški, nepasakytumei, kad čia ne jos gimtoji kal
ba; laikysena labai gera, vien
rankų judesiais pabrėžiant iš
baigtą mintį. Klausytojai iŠ
prašė ovacijomis pakartoti šią
ariją dar kartą: solistė ją
grakščiai pakartojo lygiai taip
pat. Retenybė, verta įsisąmo
ninti koncertų mėgėjams.
Madrigalas „Amarilli" toje pat
dalyje, pačiai solistei akompa
nuojant, neprilygo tokio žanro
dainų interpretacijai (mano
nuomonė). Madrigalas — vo
kalinė poema, renesanso este
tikos įtakoje suklestėjusi, reči
taliuose atliekama mėgiama
klausytojų meilės daina. Gin
tarės Skerytės versijoje, pačiai
akompanuojant, tą patį posmą
kartojant du kartus, o pralei
džiant baigos kantilenos ka
denciją... Ačiū, bet...ne!
Vytautas Juozapaitis, daina
vęs ištisą rečitalį Šv. Kazimie
ro parapijos salėje Raimondai
Apeikytei
akompanuojant
(prieš dešimtį metų), jautėsi
kaip namie; savo repertuarą
paįvairino žiupsneliu satyros:
V. Barkausko, A. Pabijūno žo
džiams: JRaginimai", „Varlė ir
jautis", „Norai". Trumpi teks
tai, vaizdžiai perduoti veido
išraiška, pauzėmis iš juodos
knygos, šiuo atributu paryš
kinus vaidybinio momento ab
surdą. Drauge su Gintare
Skėrytė atliko duetus iš operų
bei operečių originalo kalba:
G. Rossini, W. A. Mozart, F.
Lehar, F. Loewe, A. Ponchielli
— visi šie kompozitoriai pra

skambėjo pakiliai, įtikinan
čiai, be nuovargio žymės. Visi
trys priedu atliko ir staigme
ną — škicą — trio fortepijonu,
reiškia, visi trys gali ir dai
nuoti, ir šokti, ir klavišų sis
temą naudoti. Reikia pasaky
ti, Vytautas Juozapaitis labai
pritiko ir koordinatoriaus
vaidmenyje; elegentiškas, pas
tabus, nenuobodus. Natūralūs
gestai ir laikysena. Šioje pui
kiai sustatytoje programoje la
bai gerai pritiko ir konteksto
atžvilgiu, Udrio daina iš op.
„Pilėnai" (komp. V. Klova).
Lietuvių sava kalba sol. Juozapaičio interpretacijoje, kaip
būna verizmo/realizmo sce
ninėje muzikoje, atsiskleidė
paprastumas, neidealizuojant
įvykių; daugiau kasdieniška
žmogaus buitis. Žinia, akompaniatoriaus dalyvavimas to
kiuose koncertuose atneša di
džiulę atsakomybę. Muzikinė
linija, aplamai, svyruoja kon
certų salėse dėl daugelio prie
žasčių; pianistas čia privalo
atsilaikyti ir išsilaikyti aukš
tame estetikos lygyje vardan
publikos, programos atlikėjų,
atliekamos muzikos ir savo
paties prestižo. Pianistė Meli
ta Kuprienė visa tai ilgoje
koncerto programoje, Los An
geles, CA, Šv. Kazimiero para
pijos salės, ištesėjo. Dėkingi
visiems menininkams, šį kon
certą klausytojai dar ilgai mi
nės.
Stasė V. Pautienienė
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užrašu: „Motinai. Motina,
man saulė Tavo meilę mena,
už tave pasaulyj kas karščiau
mylės? Nepalik našlaičio, nepa
lik vieno, mama, niekur neik,
motule, dar iš šios šalies".
EUGENE C. DECKER DOS, P.C.
Programai vadovavo moky d. talpintuvas sėkmingai pa
DANTŲ. GYDYTOJAS
toja Stefanija Kaunelienė. siekė Carito rankas ir medi
Lietuviams sutvarkys dantis už
Sveikino visus atsilankiusius cininiai įrengimai tuoj pat bu prieinamą kainą Pacientai priimami
svečius. Sveikino motinas, mo vo išdalinti nustatytoms ligo absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
čiutes ir promočiutes. Mūsų ninėms. J tą pačią siuntą Lie
tuvos
Dukterys
įdėjo
naujų
4647
W . 103 St, Oak. Lawn, IL
visų pagarba motinoms. Moti
Tel. 708-422-8260
rūbų
„Laikinos
vaikų
globos"
nos minimos dainose, giesmė
namams.
Tos
dėžes
taip
pat
se. Menininkai savo kūriniais
DR. JOVITA KERELIS
reiškia meilę ir pagarbą moti pasiekė adresatą. Talpintuvo
medicininių reikmenų vertė
DANTŲ GYDYTOJA
noms. Lietuvos motina tikras
buvo didesnė negu 146,000 9525 S.79th Ave., Hictory Hite, IL
pavyzdys. Ji viską duoda savo
dol.
Tel. (708) 598-8101
vaikui — jos meilė galinga.
SVEIKI
ATVYKĘ
I
Turime apie mūsų motinas
Valandos pagal susitarimą
SEATTLE
galvoti: ką davė man mano
mama — gyvybę, tai didžiau
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Praėjusių
metų
gegužės
sia dovana. Kiekviena motina mėn. Bellevue apsigyveno dr. KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
daug aukojasi kol išaugina Vidas Čemarkas su žmona
7722 S. Kedzie Ave.
savo vaiką. Už motinas, ku Mary Ellen. Vidas užaugo Či
Chicago. IL 60652
rios jau iškeliavo anapus kagoje, Marąuette Parko apy
Kab. tel. 773471-3300
saulės, turime melsti už jas. linkėje, baigė stomatologijos
DR. L PETRBKIS
Mūsų pagarba visoms moti studijas Loyolos universitete.
DANTŲ GYDYTOJA
noms. Invokaciją už motinas Vidas šešerius metus tarnavo
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hls, IL
— gyvas ir mirusias sukalbėjo JAV laivyne, kur dirbo dantis
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
kun. Alfonsas Babonas. Muzi tu San Diego. Š.m. balandžio
Tel. (708) 598-4055
kas Stasys Sližys pravedė mėn. Mary Ellen atidarys
Valandos pagal susitarimą
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) Los Angeles skyriaus suruoš
bendrą dainavimą. Buvo su akių gydymo bei terapijos ka
toje Kovo 11-sios 10 metų sukakties šventėje. Nuotraukos viduryje Kon
dainuotos dainos skiriamos binetą Bellevue, netoli Over- EDMUNDAS V12NAS, MD.. &C.
servatorių skyriaus vadovas Albinas Markevičius su rėmėjais Gasparu
motinai: „Kur gintarais nusė lake ligoninės. Jie susipažino Specialybė - Vidaus Nojų gydytojas
Kazlausku ir Jonu Talandžiu.
Kalbame lietuviškai
tas marių krantas", „Pražydo su Seattle lietuviais per dr.
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Gary
Bogachus.
Sveikiname
jazminai", „Gimtinės dangus"
Paskui šešios ankstyvesnės
Chicago. IL 60838
L O S ANGELES, C A
Tel. 773-229-9966
ir „Einu per žemę". Minėjime Vidą ir Mary Ellen, linkime
kartos kompozitorių (S. Šim
Vatandos pagal susitarimą
dalyvavusioms moterims, jas jiems daug sėkmės darbuose,
kaus, J. Tallat-Kelpšos) liau
BUVUSIO KONCERTO
sveikindama DLOC vardu, ir laukiame progos su jais ge
dies dainos. Liaudies dainose
ARAS ŽLIOBA, M.D.
NEIŠDYLANTYS
Ona Šadeikienė įteikė po pa riau susipažinti.
paprastai išlaikoma viena
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
{SPŪDŽIAI
vasario žydinčią gėlę.
melodinės linijos kryptis; me
219 N. Hammes Avenue
TRUMPAI
Nepaisant, kad renginių ka lodinę bangą intonuoja solistai
Stefanija Kaunelienė DLOC
Joliet, IL 60435
lendorius jau užpildytas vi savo sugebėjimais ir išvysto ją
Jūreiviai .Rimas ir Diana
vardu padėkojo visiems į šį
Tel. 815-741-3220
siems metams labai įvairia ritmo niuansų dinamikoje.
renginį atsilankiusiems, mote Palčiauskai atsiuntė svei
DETROIT, MI
programa, LB Los Angeles Abu solistai — ir Vytautas
Gegužės 26 d. — „Lietučio"
rims už paaukotus pyragus ir kinimus iš Pnom Penh, Kamapylinkė, kovo 17 dieną, entu Juozapaitis, ir Gintarė Skėrytaut.
šokių šokėjų grupės pasi
bodijos,
„Kambodija
labai
įdo
kitais
būdais
prisidėjusioms
MOTINOS DIENOS
ziastingai priėmė LB Kultūros tė — patyrę geros mokyklos
rodymas
Amerikos Šiaurės
mus
kraštas,
ir
tuo
tarpu
prie
šio
gražaus
motinų
pager
ŠVENTĖ
tarybos rengiamą iškiliųjų so menininkai, liaudies dainų
mums čia labai patinka. Už Vakarų Etninio gyvenimo fes
bimo.
listų koncertą Šv. Kazimiero monotoniją „įveikė" savo bend
Regina Juškaitė dviejų dienų plauksime į Šiem tivalyje, Seattle Center patal
Detroito Lietuvių organiza
parapijos salėje. Reklama vy ro išsilavinimo pajėgumu, tos
Švobienė Reap, aplankyti Angkor šven pose. Laikas dar nenustaty
cijų centras (DLOC) gegužės
tyklas. Vakar buvome pama tas.
ko pirm. Liudos Avižonienės dainos čia atgijo; žinoma, dar
13 d. šv. Antano lietuvių pa
tyti žudynių aikštes ir Pol Pot
Zita Petkienė
pastangomis jai pačiai daly ir dėl to, kad akompanimentas
SEATTLE,
WA
rapijoje Motinos dienos proga
žiaurumą.
Drauge
su
porele
iš
vaujant sekmadieniais parapi — pianistė Melita Kuprienė —
surengė motinų pagerbimą.
LIETUVOS DUKTERŲ
Kanados, apvažinėjome Pnom
joje, per vietinį radiją ir pla dainų melodijos dinaminę
Šv. Mišias už gyvas ir miru
VEIKLA
Penh miestą. Jeigu tektų čia
Norint pranešti apie naujai į
čios apimties asmeniškais įtampą išlaikė giliu dėmesiu.
sias motinas aukojo kleb. kun.
kada
nors
lankytis,
atsivežSeattle
atvykusius lietuvius;
kontaktais.
Publikoje, tačiau, kai kas bo
Neseniai atkeliavo padėkos
Alfonsas Babonas. Įspūdingai
kite
tik
JAV
dolerių.
Kainos
apie
norinčius
įsijungti į lietu
Kovo 17 d., šeštadienį, lo- dėjosi: ...„ir vėl tos pačios liau
giedojo parapijos choras, vado laiškas iš Vilniaus „Laikinos
nei
nerašomos
vietiniais
pini
višką
veiklą;
atsiųskite
sangelėnai rinkosi į Šv. Kazi dies dainos..." girdi, ...„nejau
vaujamas muz. Stasio Sližio. vaikų globos" namų: „...Esame
gais.
Tai
teisybė
ir
Vietname
žinutę
elektroniniu
paštu:
miero parapijos salę valanda gi, mes tik tiek teturime iš ko
Skaitinius skaitė Bronius Va be galo dėkingi Jums už moti
ir
Laose".
seattle@lithuanian-american.org.
anksčiau; užkandžiai (D. Ra pasirinkti?" G. Gudauskienės
liukėnas. Po Mišių buvo gieda nišką rūpestį mumis. Šian
Bendruomenės
Silvįjos Fabijonaitės vy Įsidėmėkite
gauskienės), vynas, malonus „Smilgos" (Fausto Kiršos poe
ma Švč. Mergelės Marijos lita dien pas mus lankėsi jūsų
svetainės
adresą
ro,
Angelo
Comeaux,
suktą
šnekesiai prieš koncertą, labai zijos žodžiams) šią pastabą at
Dukterų draugijos atstovas,
nija.
http://www.lithuaniantiko Šeštadienio vakarą atvy pirko. Retai atliekama ši min
Po Mišių į motinos pagerbi paliko 200 dol. auką nuo jūsų filmą apdovanojo Country Music
draugija
ir
Georgia-Pacific
american.org7seattle
(lietuviš
kusiems greitkelių spūsties ties abstrakcija, tolygiai taupi
mą parapijos salėje susirinko draugijos... padėkokite mūsų
bendrovė.
Filmo
„žvaigždės"
kai:
muzikinėje kalboje: „svyra
išvargintiems svečiams.
gražus būrdis žmonių. Salėje vardu geroms tetoms ir ge
— jų sūnūs, David ir Angelo,
http://www.javlb.org/seattle),
Iškiliųjų solistų koncertą smilgos šalia tako, gal nuo
kabėjo Mykolo Abariaus šiai riems dėdėms už gerą širdį ir
tel.
206-528-2500.
pradėjo baritonas Vytautas mano žvilgsnio; gal ne mano,
progai sukurtas plakatas su rūpestį mumis mažais ir biedJuozapaitis lyrine liaudies
nais".
daina „Pjovė lankoj šieną" iš
Taip pat dėkoja į nelaimę
ciklo „Šienapjūtės dainos"
patekusi kaunietė; tarp kitų
(komp. V. Klova). Labai sena
žiaurių šeimos vargų — nese
muz. Švedo laikų keturbalsė,
niai sudegė jų stogas: „Tariu
kiek dramatizuota solisto ran
nuoširdų ačiū už suteiktą man
kų mostais, praskambėjo etniir mano šeimai paramą, kuri
• nio atspalvio melodingumu.
tiesiog mane labai sujaudino,
Aiškios tarsenos kalba žmo
buvo tokia netikėta. Dar kartą
gaus su žeme, nupjautu lanko
ačiū".
šienu — „pjaun ir mane, do
Praėjusių metų spalio mėn.
bilėlį, su šieneliu drauge", —
Seattle Lietuvos Dukterys pa
labai tiko koncerto pradžiai.
dėjo krauti talpintuvą, kurį
Tada solistas oriai pasveikino
ruošė Amerikos Vakaruose
klausytojus ir pastebėjo, kad
veikianti Providence sveikatos
dainos, čia atliekamos su so
išlaikymo bendrove bendra
liste Gintare Skeryte, pianis
darbiaujanti su Catholic Meditei Melitai Kuprienei akompa
cal Mission board. TalpintuSeattle visuomenininke ir .Draugo" korespondente Zita Petkienė ir Juo
nuojant, rūpestingai parinktos Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai su režisiere Olita
vas patikėtas Carito organiza zas Petkus pokalbyje su prof. Vytautu Landsbergiu jam 2000 m. lapkriti
Dautartaite, LADS pirm Ema Dovydaitiene ir
publikos malonumui.
cijai, Vilniuje S.m. sausio 19 mėn lankanti* Seattle, VVA
apšvietėju Ointsru Laurinkum po generalines repeticijos.

PAGEIDAVIMAI DEL
PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO
PASIEKĖ LIETUVĄ
1993 m. gruodžio 7 d. tuo
metinio Lietuvos Respublikos
prezidento Algirdo Brazausko
pasirašytu įstatymu, lietuvių
kilmės asmenys, jų vaikai (vė
lesne įstatymo pataisa — ir jų
vaikaičiai), iki 1940 m. birže
lio 15-osios turėję Lietuvos pi
lietybę, 1940 m. birželio 15 d. 1990 m. kovo 11d. gyvenę ne
Lietuvos valstybėje, gali atsta
tyti Lietuvos pilietybę, patei
kę pilietybę įrodančius doku
mentus Lietuvos diplomati
nėms atstovybėms valstybėje,
kurioje jie gyvena.
Tokiu būdu lietuvių emig
rantų „antroji banga" atgavo
Lietuvos pilietybę, nepriklau
somai nuo to, ar jie tapo kitos
valstybės piliečiais, ar ne.
Užsienyje daugėjant „trečio
sios bangos" emigrantų-lietuvių, kurie jau turi galimybę
gauti kitos valstybės pilietybę,
iškilo problema. Pasirodo
jiems šis įstatymas netaikyti
nas, prieš dešimtmetį į užsienį
išvykę ir kitos valstybės pilie
tybę gavę asmenys automatiš
kai praranda Lietuvos piliety
bę. Susirūpinę pilietybės iš
saugojimu, „trečiosios bangos"
lietuviai rašė laiškus Seimui,
vyriausybei, prezidentūrai, ki
toms atsakingoms organizaci
joms. Čikagoje ir apylinkėse
esančiuose lietuvių telkiniuo
se buvo pradėti rinkti parašai,
(balandžio 1 d. buvo surinkta
ir į Lietuvą išgabenta 1,269
parašai), reikalaujant spręsti
šią problemą.
PLB atstovas Seime
pritaria „trečiosios
bangos" pageidavimams
Balandžio 11 dieną Vilniuje,
Seimo rūmuose, įvyko užsie
nio lietuvių emigrantų „tre
čiajai bangai" svarbūs susiti
kimai, kuriuose buvo svarsto
mi Lietuvos pilietybės išsau
gojimo, dvigubos pilietybės su
teikimo klausimai. JAV LB vi
cepirmininkės „III bangos"
emigrantų reikalams Dalios

Badarienės įgaliotinė Daiva
Guzelytė-Svabienė atstovavo
„III bangai" ir išsakė proble
mas, kurios jaudina šioje At
lanto pusėje gyvenančius JAV
lietuvius, norinčius išsaugoti
savo valstybės pilietybę, nenu
traukiant ryšių su tėvyne.
Jau pirmasis susitikimas su
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės atstovu Seime Gabrieliu
mi Žemkalniu nuteikė opti
mistiškai. PLB pareigūnas pa
tikino, jog prezidentūroje yra
parengtas Pilietybės įstatymo
pakeitimo projektas, kuris, de
ja, gal per ilgai „užsigulėjo"
atsakingų tarnautojų stalčiuo
se, tačiau JAV lietuvių „suju
dimas" neliko nepastebėtas
nei prezidentūroje, nei Seime,
nei vyriausybėje. Lietuva iš
girdo JAV lietuvijos pageida
vimus. Pasak G. Žemkalnio,
jis supranta problemos svarbą
ir palaiko užsienio lietuvių
reikalavimus, jo manymu, Pi
lietybės įstatyme turėtų būti
nuostata, kad Lietuvos pilie
tybė neprarandama.
Susitikimas Seime
pranoko JAV lietuvių
lūkesčius
Dar JAV planuotas ir Lietu
vių grįžimo į tėvynę centro
(LGITIC) direktoriaus Žilvino
Beliausko rūpesčiu ruoštas
„trečiosios bangos" atstovės
Daivos Guzelytės-Švabienės
susitikimas su Pilietybės įs
tatymo pakeitimų komisijos
nariu, Liberalų frakcijos ats
tovu, parlamentaru Arminu Ly
deka netikėtai virto „apskri
tojo stalo" diskusija. Joje daly
vavo ne tik minėtasis Seimo
narys, bet ir prezidento Valdo
Adamkaus patarėjas, prezi
dentūros Teisės departamento
vadovas, prezidentūros Pilie
tybės komisijos pirmininkas
Armanas Abramavičius; prezi
dentūros kanceliarijos vado
vas Andrius Meškauskas,
prezidentūros Pilietybės komi
sijos sekretorė Dangerutė Jan-

„Draugo" redaktorė Daiva Guzelytė-Svabienė ir Lietuvių grįžimo į tėvyne
informacijos centro direktorius Žilvinas Beliauskas LR Seime.

DABARTIS KELIA KLAUSIMUS
ISTORIJAI(l)
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Su
lenkų istorikais tai vyksta
nuolat, kadangi daug kas virtę
stereotipais. Lenkų istoriografai kažkaip nejučiom įsivaiz
davo, kad jeigu žmogus vedė
arba ištekėjo, jis negali išsi
skirt. Šiuo atveju aš paradok
saliai kalbu apie Jogailos ir
Jadvygos derybas — tarkim,
„apsiženijo" Lietuva su Lenki
ja. Bet ji gali ir išsiskirti, kas
faktiškai ir įvyko J. Basana
vičiaus ar V. Kudirkos (?) lai
kais, „Nuotaka" t.y. Lenkija,
labai skausmingai tai priėmė.
Bet tokia buvo istorinė realy
bė: Šiuo požiūriu mes, Lietu
vos istorikai, sakom: ponai
lenkai, įžvelkite, kad tai vis
dėlto buvo santuoka praeityje,
o ne tai, kad nuotaka, ėmė ir
pasidavė, kažkokiu bodu išnykdama. Yra santuoka, yra

du jos nariai, ir nereikia kal
bėti, kad vyro monetos — mo
ters kišenėje, kaip lenkai sako
— „monety Polscy na Litwe".
Kodėl „monety polskie na Litwe", jeigu yra Lietuvos pini
gai, funkcionavo gi atskira pi
nigų sistema, Lietuvos kalyk
los su didžiojo kunigaikščio, o
ne su Lenkijos karaliaus rega
lijomis? Arba „architektūra
Polscy na Litve". Kokia ten
Lenkijos architektūra, jeigu
yra italų architektai, projekta
vę baroko stiliumi? Tai gal
italų ar europinė architek
tūra? Yra kažkiek tos polemi
kos. Priešakinė lenkų istorinė
mintis tikrai yra atsisakiusi
nekorektiškų teiginių ir to sau
neleidžia. Tiesa, istorikas
Henrikas Visneris ką tik pa
sakė, kad lietuviai 1939 m. oku
pavo Vilnių. Man pasirodė,

kauskienė, PLB atstovas Sei
me Gabrielius Žemkalnis,
Migracijos departamento di
rektorius Almantas Gavėnas,
Migracijos departamento pilie
tybės reikalų viršininkė Daiva
Vežikauskaitė,
dienraščio
„Lietuvos rytas" koresponden
tė Ramunė Sakalauskaitė,
Lietuvos radijo laidų užsie
niui
korespondentė Laima
Zurbienė, Seimo Informacijos
ir analizės skyriaus atstovas
Alvydas Lukošaitis, A. Lyde
kos padėjėjas Darius Rupšlaukis ir LGITIC direktorius Ž.
Beliauskas.
Toks Lietuvos atsakingų pa
reigūnų dėmesys parodė, kad
tėvynė nėra abejinga užsieny
je gyvenančios lietuvijos prob
lemoms, kad .trečiosios ban
gos" veiksmai (laiškų Lietuvos
valdžios atstovams rašymas,
parašų rinkimas) neliko be dė
mesio.
„Trečioji banga" nori
morališkai ir teisiškai
išlikti lietuviais
Susitikimą pradėjęs LGITIC
direktorius Ž. Beliauskas, už
bėgdamas diskusijoms už
akių, pabrėžė, jog dvigubos pi
lietybės klausimas jaudina ne
tik JAV lietuvius, LGITIC pa
siekia informacija apie kitose
pasaulio valstybėse gyvenan
čių lietuvių bėdas. Pvz., Mask
voje gyvenantys lietuviai,
siekdami tam tikrų socialinių
garantijų Rusijoje, turėjo gau
ti specialų spaudą į savo lietu
višką pasą. Žmonės neįsigilino
į įstatymų prasmę ir, kaip vė
liau paaiškėjo, šis spaudas
atėmė teisę Rusijos lietuviams
vadintis Lietuvos piliečiais.
Vėliau kalbėjusi D. Guzelytė
išsakė JAV lietuvių nuostatas
dėl Lietuvos pilietybės išsau
gojimo, išskirdama pagrindi
nius problemos bruožus —
moralinį, diskriminacinį, pen
sijų klausimą ir teisę sugrįžti į
tėvynę ne kaip užsienio sve
čiui.
„Gavus kitos valstybės pilie
tybę ir praradus Lietuvos (to,
beje, daugumas užsienyje gy
venančių lietuvių nežino), pir
miausia iškyla moralinis klau
simas: kodėl? Kodėl aš, Lietu
vos pilietybę įgavęs gimimu,
ją prarandu? Kodėl mano vals
tybė, nesugebėjusi manęs ap
rūpinti darbu ir privertusi
vykti ieškoti pragyvenimo šal
tinio kitur, dabar atima tai,
ką aš gavau gimdamas, atima
tarsi mano vardą ir pavardę.
Juk mano tapatybės, man ne
sutinkant, niekas negali pa
keisti.
Kodėl aš, stovėdamas prie
parlamento rūmų ar televizi
jos bokšto 1991 m. sausio 13osios naktį ir šventai tikėda
mas, kad ginu tėvynę, galiu
staiga netekti jos pilietybės.
Argi aš kaltas, kad manęs ta
da nenušovė? Ar reikėjo kaž
kokios didesnės aukos, kad
būtum paskelbtas didvyriu ir

tau, prezidento dekretu, būtų
išsaugota pilietybė?
Kodėl mano vaikai, kuriems
su pasididžiavimu aiškinau,
kad jie esą laisvos, iš sovieti
nio jungo išsivadavusios Lie
tuvos piliečiai, kuriuos, deja,
skurdo spiriamas aš išsivežiau
kartu į svetimą kraštą, staiga
gali netekti to, apie ką jie dar
nesupranta. Juk neklausiau
jų noro ar nenoro, kai vežiau
svetur.
Kodėl jie, laisvą nuo ameri
kiečių mokyklos šeštadienį be
simokydami užsienio lituanis
tinėse mokyklose, su užsidegi
mu pasakojantys apie Lietu
vos didžiuosius — Vytautą ir
Kęstutį, ar nerūpestingais vei
dais traukdami 'Žemėj Lietu
vos ąžuolai žaliuos...', su ne
kantrumu laukiantys vasaros,
kai galės skristi atostogoms į
Lietuvą, turi prarasti tai, ką
jiems tėvynė davė su atėjimu į
šį pasaulį?", klausė D. Guzely
tė.
Papasakojusi
susirinku
siems apie „trečiosios bangos"
lietuvių įsikūrimą Amerikoje,
apie lituanistines mokyklas,
jaunosios kartos siekį išsau
goti tėvų kalbą, D. Guzelytė
išsakė ir nerimą dėl vaikų at
eities. Dabartinė situacija, kai
2001 m. vasario 27 d. JAV įsi
galiojo pernai spalio 30 d. tuo
metinio prezidento Bill Clinton pasirašytas įstatymas,
skelbiantis, jog vienam iš vai
ko tėvų tapus JAV piliečiu,
vaikams automatiškai sutei
kiama JAV pilietybė, — ir
džiugina, ir neramina lietu
vius. Kiekvienas vaikas, su
laukęs 16 metų, turi teisę gau
ti Lietuvos pasą. Tam reika
lingi tėvų lietuvybės įrodymai.
Žinoma, daugelis „naujųjų"
Amerikos piliečių turi du pa
sus — lietuvišką ir amerikie
tišką. Taigi, sėkmingai galė
tų naudotis ir vienu, ir kitu.
Tačiau, pasak D. Guzelytės,
tai nėra problemos sprendi
mas. „Kalbu už vaikus, už jų
ateitį. Mes jau vėtyti ir mėty
ti... Mes jų neklausėme, tu
nori, tu vaikeli, ar ne, mes
juos susirinkome visus ir išsi
vežėme, tam, kad įdėtume
jiems duonos kąsnį į burną.
Galbūt mes nebuvome tokie
gabūs, kaip pasilikę Lietuvoje,
galbūt mes nemokėjome taip
suktis, bet mes neturėjome už
ką gyventi". Pasak D. Guze
lytės, dabar tie išvežtieji jau
nuoliai, sulaukę 16 metų, turi
teisę apsispręsti, kurios vals
tybės pilietybę pasirinkti. Jų
tėvai nori aiškumo, nebenori
apgaudinėti, nebenori savo
vaikų auginti mele. „Mūsų
karta užaugo mele, tarybinia
me, sovietiniame, vadinkime
jį kaip norime... mes užaugo
me mele. Mes nežinojome tie
sos, mes daug ko nežinojo
me...", kalbėjo ji, pabrėždama,
jog auganti karta nenusipelnė
augti melo pasaulyje, jog jau

kad tai nekorektiška. Tokių būtų vartoti, jeigu šiandie
teiginių galima išvengti. Aš, ninius baltarusius vadintume
pavyzdžiui, nevartoju „lenkų baltgudžiais. Bet kadangi pa
okupacija Vilniuje", stengiuosi tys baltarusiai Vilniuje save
išvengti žodžio „okupacija". vadina „gūdy", man netinka
Jeigu norim susitarti su len „gudų" sąvoka LDK laikų,
kais, ypač su Lietuvos lenkais, ypač XV-XVI a bendruomenei
geriau yra to žodžio nevartoti. vadinti. Ji dar buvo iš principo
Aš geriau vartoju „lenkmetis neišsidiferencijavusi į ukrai
Vilniuje" — tai yra šviežesnė niečius ir baltarusius. Dėl to
formulė. Jeigu lietuviai oku vartoju terminą „rusenąs".
pavo Vilnių, ką tuomet padarė Rusėniškoji visuomenė, mano
Želigovskis? Čia nedidelis eks įsitikinimu, buvo vienas svar
kursas.
biausių, gal ir pagrindinis fak
— O kaip yra su Baltaru torius to, ką mes vadinam lie
tuviškąja tolerancija. Ne iš
sija?
— Aišku, yra iškilęs kitas pagonybės, mano įsitikinimu,
subjektas
— baltarusiai. kyla šis mūsų fenomenas, o
Bendra tiesa yra paprasta — vien dėl to, kad rusenai iš
LDK yra lietuvių sukurta principo neleido lietuviams
valstybė. Šią tiesą istorikas V. katalikams prismaugti stačia
Pašuta jau prieš keliolika tikybės.
metų pasakė. Aišku, yra kitas
Tai buvo pakankamai įta
dalykas, kad lietuvių sukurta kinga visuomenė. Dvi konfesi
valstybė apėmė labai margą jos, aišku, stačiatikybė šiek
visuomenę. Ypač gudiškoji, aš tiek priespaudoj — stačiatikių
vartoju terminą — rusėniškoji vyskupai nepateko į Ponų ta
visuomenės dalis — nevartoju rybą. Ką tai reiškia? Kad LDK
žodžio „gudas", kaip prof. E. visuomenė marga — ko mes ir
Gudavičius. „Gudą" galima nenorėjom matyti istoriografi

nuolis, gaudamas žaliąjį pasą,
turi žinoti, kad gavo jį sąži
ningai ir didžiuotis, tapęs Lie
tuvos Respublikos piliečiu.
Lietuva neturėtų
diskriminuoti antrosios
ir trečiosios emigracijos
lietuviu
Dabartinis Lietuvos Pilie
tybės įstatymas ir jo pataisos
savotiškai diskriminuoja „tre
čiosios bangos" emigrantus bei
didina prarają tarp dviejų
emigrantų kartų. „Kodėl Lie
tuvą palikę U pasaulinio karo
bei pokario metais atkūrė tei
sę į Lietuvos pilietybę ir dabar
jie, jų vaikai bei vaikaičiai
(dažnas — net nemokantis lie
tuvių kalbos) gali turėti dvi
gubą pilietybę. Pasak D.
Guzelytės, yra daug įžeistų H
bangos užsienio lietuvių, kurie
pažeminimu laiko pilietybes
atstatymo procedūrą, „kelio
nes" per biurokratines institu
cijas ir net nebando susigrą
žinti Lietuvos pilietybės. Daž
nas jų klausia: „Kodėl man
turi grąžinti tai, ką aš turiu.
Aš juk esu Lietuvos pilietis.
Pilietybę aš gavau su atėjimu
į šį pasaulį".
JAV atstovė klausė, „ar
Lietuvai nebūtų geriau turėti
tvirtą ir vieningą užsienio lietuviją, kuri, nesiginčydama
tarp savęs, suglaudusi pečius,
padėtų tėvynei siekti jos tarp
tautinių tikslų — narystės
NATO ir Europos Sąjungoje?
Juk tik JAV piliečiai-lietuviai
turi teisę kreiptis į Amerikos
valdžios institucijas, į savo
išrinktus Senato ir Kongreso
narius Lietuvai
rūpimais
klausimais.
Prisiminkime,
kiek naudingų JAV Kongreso
bei Senato sprendimų atsirado
būtent JAV lietuvių pastango
mis, kiek Lietuvos draugų at
sirado tose JAV institucijose?
Juk kuo daugiau mūsų turės
sprendžiamąjį balsą Ameri- [
koje, tuo daugiau naudos ir
paramos bus Lietuvai žen
giant į Vakarus. Ar reikia de
mokratijos paauglystę išgyve
nančiai valstybei išlaikyti
naujas biurokratines instituci
jas, išdavinėsiančias lietuviš
kus pasus juos turintiems 'nepiliečiams'?", klausė D. Guze
lytė.
Valstybė privalo
aprūpinti senatvėje jai
dirbusi žmogų
Atidavę Lietuvai po 20-30
savo darbingo gyvenimo metų,
neretas — praradę sveikatą,
vyksta lietuviai ieškoti duo
nos į užsienį. Daugumas da
bartinių pensininkų atvyksta
uždarbiauti, kad padėtų savo
vaikams, anūkams. „Graudu
matyti, kai pensijinio amžiaus
moterys, kai kurios beveik ne
mokančios anglų kalbos, sun
kiai dirba, yra išnaudojamos,
iš jų tyčiojamasi, nesumokami
pinigai.
(Nukelta į 5 psl.)
joje ir ko nėra nei S. Daukan
to, nei A. Šapokos istorijos vei
kaluose. Jeigu yra, tai labai
atsitiktinai: kur ne kur pa
minėti žydai, kai kur rusenai.
O visuomenės variantiškumo,
kultūros daugialypiškumo nė
ra. Man tai labai rūpėjo, vie
nas iš svarbesnių aspektų,
kad turi atsirasti visiems isto
riniams subjektams vieta to
kioje istorijoje.
Tolerantiškumo
fenomenas
— Kai marpi visuomenė,
paprastai būna silpna vals
tybė. O kaip LDK sugebėjo
išsilaikyti?
— Bet ji nesugeba išsilai
kyti. Kažkuria prasme galėtu
me sakyti, kad tai yra vals
tybės silpnumas. Kai visuome
nė yra marga, paprastai tuo
margumu naudojasi tiktai eli
tas. Skirtingomis plunksnomis
leidžia sau puoštis tiktai iš
skirtiniai žmonės. Sakykim,
evangelikai reformatai Radvi
los leidžia sau būti margi, bet
savo dvaruose su valstiečiais
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Danutė Bindokieni

Tai ne vien Rusijos
problema
Apskaičiuojama, kad kas
met daugiau kaip 50,000 rusių
išviliojamos į užsienį „dar
bams", kurių sąrašo viršuje —
prostitucija. Moterys atsilie
pia į skelbimus spaudoje, iš
kabinėtus gatvėse, siūlomus
vadinamose „darbo agentūro
se", nes negali rasti pragyve
nimo šaltinio savame krašte.
Žinoma, jos net sapnuote ne
sapnuoja, kokiam darbui iš
vyksta į užsienį, o kai ap
sižiūri — dažnai jau būna per
vėlu. Agentai, padėję išvykti iš
tėvynės, atima tapatybės įro
dymo dokumentus, pinigus,
smurtu ir grasinimais priver
čia paklusti jų valiai.
Deja, tai ne vien Rusijos
problema, bet kone kiekvienos
kitos valstybės, po sovietijos
žlugimo atsidūrusios ekono
minėse klampynėse. Niekas
negali kaltinti vyrų ar moterų,
nerandančių pragyvenimo sa
vo tėvynėje, tad pasiryžusių jo
ieškoti užsienyje. Šie žmonės
nebijo net sunkiausio darbo,
kad tik palengvintų gyvenimą
savo šeimai ir sau. Tačiau ri
ba, kurios tie emigrantai, ieš
kodami darbo nesutinka per
dengti, visgi yra. Tik dažnai
aplinkybės juos stumte perstumia ir per tą ribą. .
Taip dažniausiai pasitaiko
patraukliom, jaunom mergi
nom, kurios priverčiamos par
davinėti save, savo įsitikini
mus, sveikatą. Skaudžiausia,
kad jų išnaudotojai daugeliu
atvejų yra savi tautiečiai, suk
tais pažadais privilioję „kli
enčių" seniausiai pasaulio pro
fesijai... Tai dvidešimt pirmojo
šimtmečio „baltosios vergės",
apie kurias kažkada skaityda
vome tik trečiaeiliuose romąnėliuose.
Rusijoje akciją prieš šią
„prekybą gyvosiomis prekė
mis" pradėjo pačios moterys,
yungdamos platų organiza
cijų, žiniasklaidos (žinoma,
valdžios priklausomybėje), net
savanorių talką. Gegužės 16
d. Maskvos gatvėse pasipylė
per 600 savanorių, kurios pra
eivėms dalino perspėjimus,
įvairią informaciją, nurodinė
jo, kaip apsisaugoti netikrų
darbdavių ir darbo pasiūlų
užsienyje, kurios anksčiau ar
vėliau baigiasi prostitucija.
Radijo ir televizijos laidose
buvo nuolat kartojami pana
šūs perspėjimai, plakatai, at
sišaukimai iškabinėti prie
stulpų ir medžių.
Ar merginos į tą akciją at
kreips dėmesį, ar ji bent ke
lias tai sulaikys nuo pražū
tingo žingsnio? Nepaisant ak
cijos organizatorių optimizmo
— „skęstantis juk ir už šiau
daro, ką tik nori. Viduram
žiais kuo yra margesnė vals
tybė, tuo ji yra ir silpnesnė, ir
kartu paprastam žmogui sun
kiau gyvent. Dėl to mes pa
prastai ir sakom, kad absoliu
tinės valstybės atsirado, kapojant priešininkams galvas:
Prancūzijoje
Baltramiejaus
naktis tapo netolerantiškumo
simboliu Europoje. Bet juk tai
yra susiję su Prancūzijos abso
liutizmo formavimusi. Ir kai
Prancūzijoje stipri karaliaus
valdžia, šiek tiek yra lengviau
gyventi paprastam žmogui,
nes dvarininkas ar feodalas
nebegali elgtis kaip viešpats
su paprastu žmogum. Tai čia
yra pati abstrakčiausia bend
ra pusė. Tačiau kas yra svar
bu — mūsų laikų visuomenė
je, matyt, ir tai yra ne istorijos
moderninimas, aiškėja ne
stiprios valstybės kultas, o to
lerancijos kultas. O šiuo atve
ju XV-XVI a. Lietuvos visuo
menei yra ką pasakyti Euro
pai — o, kokie mes buvom tolerantai! Aišku, čia yra pavo

do griebiasi". Kol krašte ne
pasikeis ekonominė padėtis,
žmonės dairysis bet kokio išsi
gelbėjimo, net jeigu tas išsi
gelbėjimas sudarytų daugiau
problemų ir atneštų kančių
kaip skurdas.
Tvirtinama, kad Rusijos
miestuose visgi žmonės geriau
gyvena, kaip provincijoje (o ar
ne panašiai yra Lietuvoje),
todėl ten merginos ir moterys
greičiau suviliojamos ilgalie
žuvių išnaudotojų. Bet galbūt
ne vien ekonominės painiavos
vilioja į „nežinomus nuoty
kius, nepažįstamuose kraš
tuose"? Rusijoje moterų reika
lais besirūpinančios organiza
cijos bei sambūriai mano, kad
čia prisideda merginų naivu
mas, lengvatikystė ir net
troškimas ištrūkti iš dusi
nančios savo namų aplinkos.
Nereikia pamiršti, kad ke
lionės į užsienį, ypač Vaka
rus, sovietų laikais buvo
griežtai varžomos, todėl tik
tam tikra gyventojų klasė
galėjo svajoti apie paviešėjimą
Vakarų Vokietijoje, Prancūzi
joje ar Amerikoje. Dabar, nors
kelionės
nebedraudžiamos,
lėšų stoka uždeda tokius pat
varžtus, todėl pasiūlytą proga
uždarbiauti užsienyje dauge
liui yra pagunda, kuriai
neįmanoma atsispirti. Juo la
biau, kad viską gaubia paslap
tis. Merginos, kurioms po tam
tikro laiko pavyksta iStrūkti iš
prostitutės amatoiiZIgiiiti į
tėvynę, gėdisi savo praeities ir
apie tai nekalba. Jeigu kuri ir
ryžtasi kalbėti, retai būna
išklausyta atitinkamų įstaigų,
galinčių patraukti teisman
„darbdavių &geQ|MM5 **e t o '
visuomet yra pavdjus, kad
mergina gali skaudžiai nu
kentėti už savo atvirumą. Tad
„užburtas ratelis" sukasi to
liau, į savo spąstus įvilio
damas naujas aukas.
Kaip ir lietuvaitės, lenkės,
latvės, ukrainietės, rusės dau
giausia išvežamos į Vokietiją,
Graikiją, Belgiją, net Kiniją ir
Arabų kraštus, kur turtingi
arabai „brangiai moka" už
šviesiaplaukes
europietes.
„Baltųjų vergių" prekybos
tinklas šiuo metu pasaulyje
nemažiau plačiai išskėstas,
kaip prekyba narkotikais ar
įvairiais ginklais. Tą tinklą
nuolat mezga ir stiprina su
sidariusios savame krašte
gaujos, turinčios ryšių už
sienyje. Aukos, patekusios į tą
tinklą, retai ištrūksta.
Tai šio šimtmečio tragedija,
kuria svarbu susirūpinti so
cialinės globos, sveikatos ir
kitoms įstaigoms.
jus istoriją modernizuoti. Ne
pasakant, kad tai yra silpnos
valstybės požymis, šiek tiek
neteisybė. Bet kas yra svarbu?
Aš kuo toliau, tuo labiau įsi
tikinu, kad silpna valstybė,
įvairių bendruomenių margu
mas diktavo ypatingą gyven
seną bei elgseną. To pasekmė
ir pėdsakas šiandien — kad
lietuviai nėra tokie radikalūs,
kokiais neretai pats gyveni
mas verčia būti.
Tiesa, „Būtovės slėpinių" lai
doje man buvo kilusi prielai
da, ar tik Baltramiejaus nak
tis Prancūzijoje įvyko ne dėl
to, kad prancūzai vos ne nuo
XJV a. turėjo tautinę valstybę,
kuri ir nuvedė iki Baltramie
jaus nakties. Mes gi beveik
niekada neturėjom tautinės
valstybės, išskyrus tą trumpą
20 metų tarpukario laikotarpį.
Ir kai 1941 metais dalis lietu
vių ėmėsi vos ne tautos valy
mo ir prisidėjo prie holokausto, ar tik nebus galima paaiš
kinti tuo, kad lietuviai subren
do prie grynos valstybės? B.d.
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Poetas Vytautas Bložė su žmona poete Nijole Miliauskaite ..Draugo" re
dakcijoje.
J o n o Kuprio nuotr.

VIENO VYTAUTO BLOŽĖS
EILĖRAŠČIO ISTORIJA
Čikagoje lankosi poetai iš
Lietuvos - Vytautas Bložė su
žmona Nijole Miliauskaite.
Pasinaudoję proga, kad poetai
buvo redakcijos svečiai, pakal
binome gerbiamąjį Vytautą
Bložę ir paprašėme papasako
ti savo tikrąją biografiją, nes
sovietmečiu jis pasakodavo
kai ką nutylėdamas ir kai ką
visai ne taip pasakydamas.
„Paradoksas, - pradėdamas
pasakoti kalbėjo poetas, - lyg
susigyvenai su ta biografija,
kuri yra klaidinga, nes visi
tave žino tokį. Bandai kartais
pasakyti, kaip buvo iš tikrųjų,
bet jau niekas nebesikeičia".
O viskas prasidėjo nuo to,
kad jis 1930 m. gimė 100 ha
dvarelyje netoli Baisogalos.
Tėvas buvo farmacininkas ir
Baisogaloje dar turėjo nuo
savą vaistinę.
.,1946 m. tėvą suėmė už par
tizanų gydymą. Provokatorei
pasisekė užmegzti su juo ryšį.
Ji gavo vaistų ir keletą laiškų
iš Žaliosios rinktinės, iš parti
zanų vado Drąsučio (ar tai
buvo tikras, ar jų išgalvotas
asmuo, man dar ir šiandien
neaišku). Geresniam medžia
gos sukirpimui ji paliko keletą
olandiško sūrio gabalų, atseit
atsilygino (nors tėvas niekada
iš partizanų nieko neimdavo;
žinau šimtus atvejų, kai tėvas
gydė ir net operacijas darė;
knygoje apie Baisogalą vienas
partizanų vadas pasakoja apie
tai, kaip jam tėvas iš kojos
kulką išėmė po garsaus Liaudiškių mūšio). O tuo metu par
tizanai
šluodavo pienines,
kad apsirūpintų maistu, ir
sūris turėjo būti kaip įkaltis.
Tą pat naktį namuose krata. Mama pasakojo, kad
kratytojai nieko apie vaistus
nekalbėjo, vis kažko ieškojo. Ir
pagaliau, jau išsikamavę per
visą naktį, paryčiui kama
raitės spintelėje pamatė sūrio
gabalus. Mama sakė: ,.Jiems
net akys nušvito".
Tėvą suėmė. Per tardymus
jis nieko nepasakė ir niekas
po "to nebuvo suimtas. Nega
lėjo jam ir bylos sukurpti.
Tada sufabrikavo kitą: neva
mano tėvas dalyvavo sušau
dant rusų belaisvius 1941
metais.
O buvo taip. Kai 1941 m.
birželio 22 d. pasirodė pirmieji
vokiečiai, tai buvo SS daliniai.
Buvo rytas, ūkininkai vežė į
pieninę pieną. Būrelis jų pa
kvietė kareivius atsigerti pie
no. Begeriant iš pakrūmės
kažkas iššovė ir nušovė vieną
kareivį. Vokiečiai tuoj pat
ūkininkus iškratė ir pas mūsų
giminaitį, studentą
Dirži-

nauską rado pistoletą. Šis vai
kinas vis ateidavo pas mano
tėvą pasikalbėti apie politiką.
Tėvas jį ramindavo: tuoj pra
sidės karas, reikės imti val
džiai Tai vaikinas ir nusipirko
pistoletą, nes ruošėsi balta
raiščiu tapti. Berniokas iš
sigando, o dar prastai vokiškai
kalbėjo, ir viskas... Vokiečiai
čia pat jį sušaudė. O šovė tik
riausiai besitraukiantys rusai.
Paskui vokiečiai ties Komaro
dvaru susidūrė su rusų sunk
vežimiu. Kareiviai išsislapstė
Komaro dvaro sode, bet vo
kiečiai apsupo juos, ir jie
turėjo pasiduoti. Nuvežę rusus
už miestelio ir, kažkokiu prin
cipu parinkę, 5 sušaudė, kaip
bausmę už savo kareivį.
O mes iš gimtinės pasitrau
kę į Kemėrų kaimą, tėvo tė
viškę, pas dėdę Antaną, kaip
tik pataikėm įsijungti radiją,
kai Pajaujis su kitais užėmė
radiofoną Kaune. Išgirdom ir
pirmąjį himno grojimą, ir pa
reiškimą: atkuriama nepri
klausoma Lietuva. Mus apė
mė euforija: einam namo {
Baisogalą. Tėvas sako: turiu
vėliavą paslėpęs, iškelsim ir
mes. Matėm, kad virš Baiso
galos, ant ilgo stiebo jau ple
vėsavo trispalvė.
Įeinant iš mažo keliuko nuo
Kemėrų į vieškelį, žiūrim
atvažiuoja vokiečių mašinos.
Iš tolo entuziastingai ranko
mis pradėjom mojuoti. O pri
artėję pamatėm
siaubingą
vaizdą: ant stambesnių už
amerikietiškus džipus vokiškų
mašinų kapotų buvo pasodinti
rusų kareiviai: pusplikiai, tik
su vienomis kelnėmis, basi ir
baisiais, išbalusiais veidais.
Jie buvo tarsi priedanga nuo
netikėtos rusų atakos.
Mes nustojom mosuoti... Dar
kiek paėję, pamatėm būrelį
žmonių, kurie kažką karštai
aiškinosi, rankom rodė. Tie
žmonės mums pasakė, kad do
biluose guli sušaudyti rusai.
'Jūs, kaip vaistininkas, sakė
tėvui, gal pasižiūrėtumėt. Jei
gu jie negyvi, gal reikėtų pa
laidoti, juk taip karšta...' Visi
bijojo: važiuos vokiečiai dar ar
jau nebevažiuos? Tada pasi
siūliau aš: visada berniukų
kompanijoj buvau drąsiausias,
kur nors nuo tramplino į van
denį šokdavau pirmas.
Už kokių 50 m. nuo kelio,
ant Kiršino upelio kranto,
guiėjo 5 rusų kareiviai - nu
rengti, basi. Vienam, atsime
nu vaizdą, kurį esu aprašęs, iš
burnos pradėjo kilti raudonas
kraujo burbulas. Jis plyšo, ir
išgirdau žodžius: Vody, vody*
(vandens, vandens)... Toliau
jau nebeprisimenu, matyt,

RINGAUDUS GARSINA VAIKŲ
TAUTINĖ MUZIKA
Kairiajame Nemuno krante
stūkso Pyplių piliakalnis.
„Spėliojama čia buvus garsiąją
Pilėnų (kunigaikščio Margio
gintą) pilj". (Bronius Kviklys
„Mūsų Lietuva", III t., 278
psl.) Nuo piliakalnio mūsų
kraštas — lyt atversta knyga.
Atsistok ir vedžiok akimis, lyg
dailyraštį: švytinčius Kauno
miesto bokštus, rokuose sken
dinčius Ringaudus, Pyplius,
Tabariškes... Virš jų pakilusi
tautos dvasia, lyg paukštė
ieško viršūnės savo giesmei.
Nuo amžių piliakalniu bėgan
tis baltas takelis veda į sody
bas, pastoges, kur lietuvio
dvasios išraiška gyvena kal
boje, dainose, tradicijose..
Šviesi kaip saulė, sakais pa
kvipusi Ringaudų mokyklos
salė, gyva lyg inkilėlis pava
sarį. Joje tūtuoja, krykščia, ti
lindžiuoja, skardena! Prieš ke
letą metų į šią laisvalaikio
seklytėlę atvykęs, meno vado
vas Dalius Ivanauskas, ilgai
nesvarstęs, ryžosi šiems vai
keliams skrajūnėliams spar
nelius išskleisti, gimtinės me
lodijas, garsus išmokyti, pa
žinti, kad, į tolimus kraštus
išskridę, savo lizdo ilgėtųsi,
baltą piliakalnio takelį nakti
mis sapnuotų.
Kai po sceną lyg pupos paby

apalpau. Atmintis grįžo tik
Baisogaloje, kai kėlėme tri
spalvę.
Greta Komaro dvaro, kume
tyne, gyveno pora rusų Šeimų.
Pro langą viena moteriškė,
matyt, matė mano tėvą ant
vieškelio. Po karo, 1946 m., ji
teisme liudijo, kad jis dalyva
vo sušaudant rusų belaisvius.
O tėvas (tuomet jau buvo
suimta mano sesuo, jo duktė,
kaip partizanų ryšininkė tarp
studentų) visiškai nebesisaugojo. Motina jam kalbėdavo:
„Tu apie mus pagalvok. Nega
na, kad partizanus gydai, tai
dar ir vaistinėje viešai prieš
valdžią agituoji".
Tėvą nuteisė 15 metų lage
rio, kur jis greitai mirė.
Mes iš Baisogalos pasitraukėm į Kauną, manėm, kad
būsim tremiami. Apsigyvenom
pas Šarauskus. Pats pulkinin
kas, savanoris kūrėjas Juozas
Šarauskas, Červenėje 1941 m.
jau buvo sušaudytas. Jų duk
ra Laimutė, suimta ir iškan
kinta Vilniaus saugumo rū
siuose, Paleckio dėka jau buvo
paleista. Grįžusi iš Sibiro bu
vo ir mano sesuo Rožė. Jos
buvo suimtos kartu su Sarauskaite. Kai Laimutę palei
do, nebesusilipdė byla mano
seseriai. Paleido ją ryšium su
karo pergale. Grįžo iš Vorku
tos suluošinta visam gyveni
mui, prarabo išprievartauta.
Ji nebegalėjo studijuoti forma
cijos (būtų turėjusi perimti
vaistinę), įstojo į med. seserų
kursus. Motina dirbo vais
tinėje. Po metų persikėlėm
pas Vytauto Zalakevičiaus
tėvus.
1948 m. pavasarį laikiau
abitūros egzaminus. Parašiau
lietuvių rašomąjį labai gerai.
Buvau pirmas mokinys kla
sėje (kai atvažiavau į Kauną,
buvęs pirmas mokinys Edvar
das Gudavičius, dabar garsus
istorikas, turėjo pasitraukti į
antrą vietą). Mokytojai man
žadėjo atestatą su aukso me
daliu. Viskas turėjo eiti tar
tum per sviestą: tikėjausi
įstoti į Vilniaus universitetą
studijuoti lietuvių kalbos. Bet
čia žmonės pradėjo kalbėti,
kad stotyje stovi vagonai su
skylėmis dugne,- bus vežimai.
Nutariau iki antrojo egzamino
pasitraukti į kaimą pas dėdę
Antaną. Pasiėmiau užrašus,
susitarėm, kad brolis su sese
ris nenakvos namie, o mamos
vienos gal neveš.

ra už saulę linksmesni, už
dangų giedresni .piemenėliai",
lino rūbeliais ir vyželėmis ap
sitaisę, —jaunas ir senas šyp
sos pro ūsą. Vietoj botagėlių:
švilpynės, skudučiai, smuike
liai, lumzdeliai, šiaudo bir
bynės, molinukai, tarškynės ir
visada —• gera nuotaika! Tos
nuotaikos gal ir pristigtu, jei
gu ne vadovas — jautrus pe
dagogas, prityręs smuikininkas — Dalius Ivanauskas. Tik
jis vienas numano mažųjų
kapekjos muzikantų paslap
tis. Viena jų — būti reikš
mingam!
Bet kaip padėti vaikui, jei jo
tėveliai neįstengia smuikelio
ar armonikos nupirkti? Vado
vas randa išeitį, — kolektyvo
dvasiai palaikyti tinka varpe
lis, šukos, tarškynė. Vaikas
atsinešė kankles, — „tegul
brazdina!" — gina mažojo mu
zikanto teises. Gal todėl prie
meno vadovo Daliaus vaikai,
kaip musės prie medaus, lim
pa. Jis įsitikinęs, kad bendru
mo jausmas labai svarbus.
Lietuvių liaudies muzika ir
daina nėra koncertinis kūri
nys, kurio būtų galima abejin
gai klausytis. Daina yra savo
tiškas pasibuvimas, kuriame
turi dalyvauti visi. Džiaugs
mo, pasididžiavimo tautine

Po kelių dienų pasirodė bro
lis. Jis studįjavo Žemės ūkio
akademijoje, nes turėjo perim
ti dvarą (tėvas turėjo ir di
džiausią Lietuvoje bityną), bet
buvo išmestas. Paskui Karolis
Dineika, kuris buvo rektorius,
priėmė jį į Kūno kultūros ins
titutą. Niekad nemačiau to
kių brolio akių ir supratau,
kad atsitiko kažkas baisaus: jo
akys buvo labai gilios ir juo
dos, išplėstom lėliukėm. Jis
pasakė: 'Aš iššokau pro langą
ir pabėgau, pasislėpiau sveti
moj malkinėj, apsikasęs mal
kom, o motiną ir Rožę išvežė'.
Sako, rėkė jos, rėkė, vaitojo...
Grįžusios pasakojo, kad joms
nesakė, jog veža į Sibirą, sakę
veža sušaudyti, todėl jos nieko
nepasiėmė, tik po mažą pa
galvėlę: ko mirtininkėms dau
giau reikia. Namiškiai nesi
laikė susitarimo ir visi nak
vojo namie.
Mes su broliu likom be do
kumentų, aš - nebaigęs vidu
rinės, vasariniais rūbais, be
batų (gyvenom keturiese iš
vienos mamos atlyginimo).
Buvau abiems pasiuvęs ba
sutes: padus išpjovęs iš ru
siškos padangos ir prisiuvęs
brezentinius dirželius nuo
rusiškos dujokaukės.
Buvau gabus vaikas ir su
pratau, kas dabar svarbiausia:
reikėjo išnykti, kad dėdė An
tanas, tėvo brolis, nenuken
tėtų. Juk jis buvo vienintelis,
kuris galėjo siųsti siuntinius į
Sibirą.
Kol nebuvo paskelbta mūsų
paieška, reikėjo skubiai išsiregistruoti iš Kauno. Vytautas
žalakevieius (amžiną jam
atilsį), mano klasės draugas,
didvyriškai paėmė namų kny
gą ir, nuėjęs į milidją, išre
gistravo. Jo mama atsisakė
eiti, bįjojo. Anketose nurodėm,
kad išvykstame į Vilnių. Ai
išvažiavau į Panevėžį, pas
kitą dėdę - Juozą. Jis man
padėjo įsidarbinti. Vakarais
lankiau buhalterių kursus.
Rudeniop keičiau vietą, kad
nebūčiau greit susektas. Po 2
mėn. vėl keičiau. Gerą vardą
turėdamas ir prosovietinį
vaizduodamas, nutariau įdar
binti ir savo brolį. Man pa
tarė: parašyk eilėraštį apie
Staliną, turėsi garantuotą
pasitikėjimą ir išgelbėsi brolį.
Aš taip ir padariau. Eilėraštis
buvo atspausdintas Panevėžio
tiesoj* *. Dabar dėl to kenčiu.
Audronė V. Skiudaitė

muzika šventėmis vadovas
Dalius Ivanauskas sugeba pa
versti kiekvieną susitikimą su
žiūrovais. O jais dažniausiai
ELEKTROS
tampa mažojo muzikanto arti
ĮVEDIMAI
- PATAISYMAI
mieji: tėvelis, broliukas, ma
Turiu
Čikagos
miesto leidimą.
mytė, diedukas. Jų karščiausi
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
instrumentai — plakančios
garantuotai ir sąžiningai.
širdys, spindinčios akys.
773-779-3313
Kiekvienas koncertas bai
KLAUDIJUS PUMPUTIS
giamas bendru dainavimu.
AL/TOMOGIJO. NAMU, SVEIKATOS,
Salę, lyg nepaklusnų vežimą,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
įsiūbuoja patys... piemenu
Agentas Frank Zapois ir Off. Mgr. Auksė
S. Karte kalba lietuviškai.
kai"! Jų kapelijos himnu tapu
FRANK ZAPOUS
sią dainelę „Visą dieną bandą
3206 1/2 Weet95th Street
ganėm..." dainuoja visi Rin
Tel. (706) 424-8654
(773)581-8654
gaudai! Tokiomis akimirko
mis, regis, kaimas grįžta prie
Kalame visų rūšių „sidings",
šimtmečiais puoselėtų tradi
„soffits", įdedame
cijų. J š mažens dar atsimenu
lietvamzdžius
(gutters) ir
kaip mūs kaime šventomis
dengiame
stogus.
Skambinti
dienomis, po pietų susirinkda
Romui
tel.
630-774-1025.
vo pas vieną ar kitą kaimyną
vyrukai ir merginos. Atsiras
Window YVashers Needed!
davo smuikas (skripka) arba
40,000 per year. Wc need 100 crews.
Mo cxp. necessary. Will train. Mušt
vamzdelis ir, prižiūrint senie
ha ve valid driver's license and transsiems, eidavo šokiai, dainos,
portation. Mušt be fluent in English
LA. McMahon Window Washing.
pasakojimai, juokai. Tokie su
Tel. 800-820-6155.
sirinkimai,
vadinami
da
„gužynėmis" (...) prilaikė drau
gijos ryšį, švelnino būdą, rėmė
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
pažintį, gelbėjo dorą", — 1895
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
metais 12-ajame „Varpo" nu
SISTEMAS, VIRYKLAS,
meryje rašė Vincas Kudirka.
ORO VĖSINTUVUS.
Metų kalendorinės šventės,
H.DECKYS
lyg gražus tiltas, kuriuo praei
TEL 773-585-6624
na Ringaudų kapelijos vaikai,
pripildydami širdutes to turi
V.A.L. Auto Servisas
nio, kurio nebebūtų, jeigu ne
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
ši muzikinė bendruomenė.
patikrinimas.
Nuolatiniams klientams Žolinė Tabariškių bažnyčioje,
nuolaidos. 3800 W. 79 S t
Joninės su tėviškės dangaus
Te!. 773-582-0183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
perkūnijomis, šilto Atvelykio
linksmybės — tai laukimo,
pasirengimo dienos. Tradicijų A t l i e k a m e v i s u s s t a l i a u s ir
upėje yra salos, į kurias plau s m u l k a u s r e m o n t o d a r b u s .
Aukšta darbų kokybė, d i d e l ė
kiama, ypatingai pasirengus.
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
Tai gražus Lietuvos vaikų k a i n o s . T e l . 7 7 3 - 2 5 4 - 0 7 5 9 ,
sambūris, didžiojo „Jurgelio" mob. 847-525-9275, Žilvinas.
mažasis broliukas „Jurgut,
Jurgut, grok!" Jau trečią kar
LANGU PLOVĖJAI!
tą Ringaudų tautinės muzikos
Reikalinga 100 žmonių. Pradekite jau
šiandien. Darbas nuo pirmadienio iki
puoselėtojai dalyvauja jame.
šeštadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama
po 2-3 žmones (vyrai ar moterys).
Ne vien pasirodymų sėkmė,
Pnvalo turėti automobilį ir susikalbėti
angliškai. Patyrimas nebūtinas bet ir pažintis su kitų Lietu
išmokysime. Atlyginimas $500 per
savaitę
žmogui. Sumokėsime
vos rajonų grupėmis turtina jų kiekvienąvienam
dieną. Užpildyk dokumentus
gyvenimą. Tradicinę šventes
šiandien -pradek dirbti rytoj
2101 Ofden A ve., Downers Crove,
dainą „Duosim Jurgiui pupų
IL 60515 (Ziebartpastate). įėjimas
bliūdą" vaikų kapelija žino at per iontnes duris. Tel. 630-73T-0100.
mintinai.
Discount Computers
Nors Dalius Ivanauskas ei
Home & Business Aiarm Systems
na tėvų ir senelių muzikos
Cheap or Free Lortg Distance
Online Hotel Booking
puoselėtojo Vaidoto Stulgos
pėdomis, bet spėjo įminti ir
COM*IUTEFASTER com
savąsias. „Tutučio" studijoje
jis pirmasis Lietuvoje įkūrė
smuiko klasę. Kai užčirpindavo 14-iolika skripkelių, žiū
rovai krykštaudami sakydavo
— „žiogų kapela"! Prilipo ko
lektyvui šis pavadinimas.
prastą dainelę galima išvys
„Žiogų kapelos" patirtį vado tyti iki tobulybės". Giliausias
vas atsinešė į Ringaudus. Jis repertuaro Šaltinis — vadovo
mano, kad kolektyvo muzika fantazija. Jis mano, kad klai
ir dainos turi patikti ir at das daro tie vadovai, kurie
likėjams, ir žiūrovams. Ge vaikų kolektyvams pritaiko,
riausias repertuaro patikrini nors ir garsių kompozitorių,
mo veidrodis — Žiūrovų vei bet nevaikišką repertuarą.
dai. Švyti jie, ar gęsta! Antra
Per dvejus metus kolektyvo
sis — vaikų akys. {tampa, ar kūrybiniame metraštyje —
džiaugsmo žiburiukai? Vardan apie keturiasdešimt koncertų.
šių žiburiukų, ne vieną vakarą Šis pavasaris ypač karštas.
vadovas Dalius prarymodavo, Vaikų kapelija ruošiasi visų
darbuodamasis prie repertua pamėgtai Lietuvos televizijos
ro. Jo žodžiais tariant, „pa- kaimo kapelų laidai — „Duo

S K E L B I

Jaunieji Ringaudų muzikantai

A I

GREIT PARDUODA
SJL RE/MAX
?•REALTORS
0FFC.(773)2»-t7Sl
HOME (70S) 425 • 7160
MOBIL 1773) 5904205

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

Sergantiems, vienišiems
ž m o n ė m s , kuriems reikia
priežiūros, jaukių, švarių namų ir

sveiko maisto — slaugės iš
„For your service" agentūros visą
tai padarys. Skambinti Zitai,
tel. 773-585-9067 arba
773-585-6709.
Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti,
duodant savo adresą ir telefono
numerį. Rev. Jonas Bacevičius,
P.O. Box 980,
Kennebunkport, M E 04046.
„Neringos" stovykla ieško
lietuviškai kalbančių ir kultūriniai
stiprių vadovų dirbti stovykloje
Marlboro, Vermonte, nuo birželio
25 d. iki rugpjūčio 27 d. Vadovai
praveda stovyklos programas,
gyvena su stovyklautojais ir prižiūri
jų kasdieninį gyvenimą. Vadovai
turi turėti patirties darbe su vaikais
(6-16 metų). Alga $10.87 į vai.. 40
vai. į sav. Susidomėję, pagal
valdžios nurodymus turi siųsti
reziume anglų kalba šiuo adresu:
Job Order #625383, Jobs &
Training Division, Vermont
Department of Employment &
Training, P.O. Box 488,
Montpelier. VT 05601-0488.
Reikalingi darbininkai
naktiniam parduotuvių
valymui. Darbas pietų Indianoje.
Atlyginimas nuo $1,600 iki
$2,000. TeL 773-476-2247,

773-251-6101.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
*
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8-10' vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

Reikalingi TAXI
vairuotojai.
Pats apmokau.
Tel. 847-774-6643.

kim garo!"
Ne vien išvykų, koneertų ga
ras ir šurmulys, bet ir tylus
jsižiūrėjimas į baltą takeli at
bėgantį senuoju piliakalniu,
— tai vis žmogaus sielos iš
raiška. Vargu ar sugrįš tas
kaimo bendruomenės gyveni
mas, kuris dainomis, juoku,
muzika lyg vijokliais buvo api
pintas. Bet tikrai žinau,
sklando Ringauduose lietu
viška dvasia, ieškodama vir
šūnės savo lizdui.
Lina Sinkevičienė

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT
MIESTELIO
JUOZAS GAILA

D. Guzelytė-Svabiene ir Seimo narys Arminas Lydeka.

KAD BŪTŲ IŠSAUGOTA PILIETYBĖ.
(Atkelta is 3 pd.)
Ir jeigu tik pasitaiko
bent menkiausia proga gauti
legalų statusą ar netgi JAV pi
lietybę, ja, kaip ateities garan
tu savo vaikams ir anūkams,
pasinaudojama. Tokiu būdu,
Lietuvos pensininkai praran
da teise gauti pensiją Lietu
voje, Amerikoje ją užsidirbti
jau nebėra laiko. Skaudu
klausyti žmonių, savo gyveni
mo saulėlydi atvykusių pra
leisti svetur. Skaudu, kad jie,
sąžiningu darbu užsitarnavę
valstybės paramą, nesijaučia
saugūs nei Lietuvoje, nei
Amerikoje", kalbėjo JAV LB
įgaliotinė.
I i Lietuvos valdininkų
lūpų — optimistiški
pažadai
Išklausius Amerikos lietu
vių nusiskundimų ir pageida
vimų, Pilietybės komisijos pir
mininkas A. Abramavičius pa
brėžė, jog darbo grupės pa
rengtame paskutiniame Pilie
tybės įstatymo pataisų varian
te „yra numatyta galimybė
tiems asmenims, kurie turi
Lietuvos pilietybę ir įgyja ki
tos valstybės pilietybę, palikti
jiems Lietuvos pilietybę". „Aš
manau, čia yra mano asmeni* nė nuomonė (...), situacija, ly
ginant su 1990 metais, pasi
keitė, ir dabar tikrai galima
rimtai pasvarstyti klausimą
dėl Lietuvos pilietybės atėmi
mo pagrindo panaikinimo, kai
asmuo įgyja kitos valstybės pi
lietybę". „Daugelyje Europos
Sąjungos valstybių tokio pag
rindo nėra". A. Abromavičiaus
nuomone, geriausias proble
mos sprendimo būdas būtų
„išvis atsisakyti pilietybes at
ėmimo pagrindo, kai Lietuvos
pilietis įgyja kitos valstybės
pilietybę". „Kitas galimas va
riantas yra — absoliučiai atsi
sakyti nuostatos, kad, įgijus
kitos valstybės pilietybę, Lie
tuvos pilietybė atimama".
Prezidento patarėjas sutiko,
jog JAV „trečiosios bangos" at
stovės argumentai yra logiški,
nes, pasak jo, „kodėl neleisti
žmogui turėti kelias piliety
bes?" Anot A. Abromavičiaus,
labai rimtai apsvarsčius visas
galimybes, galutinį sprendimą
aukščiausiu lygiu turėtų pri
imti politikai.
Susitikimui vadovavęs JAV
LB ir Seimo atstovų komisijos
narys, parlamentaras Armi
nas Lydeka pasidžiaugė gali
mybe ii pirmų lūpų išgirsti
apie „trečiosios bangos" užstenk) lietuvių gyvenimą, opti
mistiškai nuteikianti jų siekį
išlaikyti lietuvybę ir ryšius su
tėvyne, tačiau išreiškė rūpes
ti, „ką daryti, kaip sustabdyti
tą bėgimą jaunimo iš Lietu
vos, kad Lietuva nereikalinga
protingiems,
energingiems,
Jauniems žmonėms". Pasak jo,
šiuo meta jau yra paruoštas
naujas įstatymo projektas, ne
palyginamai atviresnis, libera
lesnis, paprastesnis, ir dsug
atsakymų į JAV m bangos lie
tuvių iškeltus klausimus jau
yra. Jai šias įstatymo pataisas
Seimas priims, didžia dalimi
bus išspręstos visos proble
mos. A. Lydekos manymu, visi
susitikimo dalyviai nori, kad
„ryšys botų kuo glaudesnis
tarp Lietuvos ir bet kokio lie
tuvio, kur jis begyventų, ar jis
pilietis, ar nepilietis, ar jis tos
kartos, ar kitos kartos, ...ar iš

vykęs vienais ar kitais laikais.
Kad visi mes būtumėm vienin
gi ir visi gelbėtumėm tuo, kuo
galim Lietuvai".
Anot A. Lydekos, dabartinis
„Seimas yra labai produkty
vus, veiklus, darbštus, šau
nus... didelės problemos su
šiuo dalyku (įstatymo pataisų
priėmimu - D. G.) nebus". Pa
klaustas, ar tęsti JAV lietuvių
parašu rinkimą ir laiškų rašy
mą, A. Lydeka patikino kad
šis JAV lietuviams svarbus
klausimas bus sprendžiamas.
Jis sakė, jog daugelis su šiuo
klausimu susijusių pareigūnų
gavo nemažą pluoštą kreipi
mųsi, laiškų ir pamąstymų šia
tema, jog problema akivaizdi
ir ji „turi būti išspręsta. Jeigu
jau kažkas jai trukdytų, tai
tuomet jau bent būtų aišku,
kad yra konkretus Jonas ar
konkretus Petras, dėl kurių
kaltės ji nesprendžiama".
Seimo narys A. Lydeka susi
tikimo dalyvius patikino, jog
esminių kliūčių Pilietybės
įstatymo pataisoms priimti
nėra, visos pokalbyje iškilu
sios problemos jau yra ar bus
sprendžiamos, darbas prasidė
jo. Baigdamas jis pažymėjo:
„Mes visi visada būsim pasi
ruošę (jeigu yra iš tikrųjų rea
lių problemų, kažkas trukdo
žmonėms gyventi, dirbti) su
sibėgti ir keisti kažką". Ir Sei
mas bus raginamas priimti
vienokį ar kitokį teisės aktą,
nes „vardan Lietuvos, vardan
lietuvių, gyvenantių bet ku
rioje valstybėje, aš manau,
kad mes turime taip elgtis".
Paklaustas, kada konkrečiai
galima tikėtis minėtųjų pa
taisų svarstymo ir kokiu būdu
galima būtų susipažinti su pa
taisomis, A. Lydeka kreipėsi į
prezidentūros
kanceliarijos
viršininką Andrių Meškauską.
Patikinęs, jog prezidentas V.
Adamkus yra susipažinęs su
parengtomis pataisomis ir iš
esmės joms pritaria, A. Meš
kauskas, deja, konkrečios do
kumentų teikimo Seimui da
tos nurodyti negalėjo.
A Lydeka sakė, kad Seime
sudarant pavasario sesijos
darbų planą, šis klausimas
buvo įtrauktas į darbotvarkę.
Jis patikino, jog pavasario se
sijai įstatymo projektas tikrai
bus pateiktas ir po to bus ma
tyti, kokia yra situadja Seime,
kaip politikai vertina šį doku
mentą. „Valdančioji koalicija,
manau, didžiąja balsų daugu
ma yra 'už', palaikys (įstatymo
pataisas - D. G.), ir tos proble
mos tikrai neturėtų boti".
Susitikime kalbėjęs Migraci
jos departamento direktorius
Almantas Gavėnas pasidžiau
gė sumanymu surengti tokio
pobūdžio susitikimą. Pasak jo,
Lietuvos žiniasklaidoje buvo
straipsnių pilietybės išsaugoji
mo tema, juose — panašios
emocyos ir argumentai šiuo
klausimu. Tačiau dabar ii prob
lema jau žinoma platesniam
atsakingų asmenų ratui, ne
bus „uždaryta" tiktai komisi
joje. Žinoma, anot A Gavėno,
ir Vidaus reikalų ministerijos
ir kitų institucijų laukia atsa
kingas darbas, „tačiau jau
vien tai, kad (įstatymo pataisų
svarstymas - D. G.) pajudės iš
'mirties taško', yra geras daly
kas". Migracijos departamento
pilietybės reikalų viršininkė
Daiva Vežikauskaitė, dalyvau-

„Ar tu, Juze, manai, kad jei
tave sumuštų ne juodosios ra
sės žmogus, bet lietuvis, tau
mažiau skaudėtų?" Tokiu
klausimu j mano kaltinimus
juodiesiems kažkada atsakė
mano Vokietijos laikų gimna
zijos bendraklasis — Jasius.
Tas kažkada buvo 1961 me
tais, kai aš, sukūręs šeimą,
palikau lietuvių gyvenamą ra
joną Baltimorėje ir išsikėliau
gyventi j užmiestį. Išsikėliau,
nes gyvenimas ten, dėl juo
dųjų užpuldinėjimo tapo nebesaugus. Mano buvęs bendra
klasis atvykęs iš Čikagos dirbti
į jSocial Security" centrą Bal
timorėje, dažnai vakarais už
sukdavo pas mane ir ne. kartą
pasinerdavome net j karšto
kus ginčus rasiniais klausi
mais. Buvau labai kategoriš
kas juodųjų atžvilgiu: ypač
kaltinau juos polinkiu į nusi
kaltimus. Bet turėjau ir pag
rindo tam. Palyginti nuošalio
je ir tvarkingoje gatvėje apie
Lietuvių namus, kur daugiau
sia gyveno lietuviai, turbūt
nebuvo nei vienos šeimos, ku
rios vienas ar keli nariai ne
būtų buvę užpulti ir apiplėšti
juodųjų. Mano žmonos senu
kai tėvai ir vienas, ir kitas
buvo užpulti, apstumdyti, api
plėšti. Nukentėjo ir mano rriotina, net iki mirties skųsda
masi skausmais rankoje, ku
rią, iš jos plėšdamas rankinu
ką, išsuko tamsiaodis paaug
lys. Bet to nepaisant, mano
bendraklasis visada juos gynė,
tvirtindamas, kad ir lietuvis
gali būti nusikaltėlis, ir taip
pat sukelti skausmą, kaip ir
juodasis. Gal ir gali, pagalvo
davau, bet kai prie universite
to buvo nužudytas Baltimorėje
studijuojantis lietuvis medici
nos studentas iš Clevelando,
janti įstatymo pataisų rengi
mo darbo grupėje, pažymėjo,
jog išsakytos problemos ir „tas
skaudulys yra tikrai pakanka
mai žinomas, nes ir aš bend
rauju su žmonėmis būtent pi
lietybės klausimais, pas mus
kreipiasi žmonės ir tą nete
kimą (pilietybės - D. G.) for
miname skaudama dūšia. Tai
gi, iš tiesų padėtis turėtų pa
sikeisti, kai bus priimtos Pilie
tybės įstatymo pataisos".
Pilietybės įstatymo
pataisų priėmimas —
Seimo narių rankose
Pokalbiai su Seimo, prezi
dentūros, migracijos specialis
tais parodė, jog užsienio lietu
viams rūpimas pilietybės
klausimas Lietuvos valdžios
institucijose yra žinomas,
svarstomas ir artimiausiu me
tu bus sprendžiamas. Balan
džio 11-osios susitikimas paro
dė, kad reikalingos viešos dis
kusijos, tik jų metu iškelti
konkretus klausimai gali su
laukti konkrečių atsakymų. Šį
kartą Lietuvos aukštų parei
gūnų atsakingai buvo pa
reikšta: Pilietybės įstatymas
bus taisomas, atsižvelgiant į
užsienio lietuvįjos pageidavi
mus.
Optimistiškai nuteikia Sei
mo valdančiosios koalicijos na
rio, JAV LB ir Seimo komisi
jos atstovo Armino Lydekos
argumentai, suteikiantys vil
ties, kad jo mintims pritars ir
paseks dauguma seimūnų.
JAV LB „trečiosios bangos"
vadovybė dėkoja visiems, ra
šiusiems laiškus, kreipimusis,
rinkusiems parašus. Dėkoja
LGITIC direktoriui Žilvinui
Beliauskui, surengusiam šį
svarbų susitikimą. Lietuvą pa
siekė JAV lietuvių šauksmas.
Reikia tikėti, kad ir Seime,
svarstant minėtojo įstatymo
pataisas, jis bus išgirstas ir
suprastas.
Daiva Guselytė-dvabianė

tai dar daugiau sustiprino ma
no kaltinimus juodiesiems. O
1992 m. vasario mėn. Baltimorės miesto centre buvo juo
dosios rasės narių pagrobtas
Vitalius Pilius, nuvežtas į ap
leistą namą ir užmuštas ge
ležiniais strypais. Keturių ma
žų vaikų tėvas užmuštas, kad
pagrobtų jo automobilį ir kre
dito kortelę. Ši žiauri žmogžu
dystė sukrėtė ne tik lietuvių
telkinį, bet ir visą Baltimorę.
Amerikiečius ne tik sukrėtė,
bet ir papiktino policijos ne
mokšiškumas, nes žudikus su
rado patys lietuviai, o „Motor
Vehicle" departamente taip
pat tamsiaodė tarnautoja jau
buvo suspėjusi žudikui išduoti
leidimą su nužudytojo V. Piliaus pavarde.
Kai 1983 m. pirmą kartą
išdrįsau savo nepilnametę
dukrą išleisti į Lietuvą, gero
kai prigrasinau, kad būtų at
sargi, nevaikščiotų po miestą
viena ir ypač vėlai. Grįžusi ji
juokėsi iš mano baimės, aiš
kindama, kaip Vilniuje saugu,
kad ir naktį gatvėse pilna
žmonių, o kad tų naktų taip
kaip nėra: temsta vienuoliktą,
švinta penktą ryte. Pagaliau
ir aš gavau leidimą, ir 1984 m.
išvykau į gimtinę. Įsitikinau,
kad duktė buvo teisi. Nors ir
okupuotame krašte, nors ir
per petį žvilgčiodamas, ar ne
su sekamas, bet jaučiausi sau
gus tarp savų. Nors ir nemalo
niai nuteikdavo, kai gatvėje
atsidurdavau tarp slaviškai
kalbančiųjų, bet ir iš jų ne
jaučiau pavojaus. Visgi nema
loniausiai jausdavausi, kai
šalia maišydavosi milicinin
kai, nes juose mačiau ne tvar
kos saugotoja, o priešą.
Nuvykęs padirbėti į nepri
klausomą Lietuvą 1993 m.,
tikrai jaučiausi saugus. Vidur
nakčiais grįždavau autobusu
iš provincijos, laukdavau taksi
prie autobusų stoties, vaikš
čiodavau vėlais vakarais siau
romis, tamsiomis senamiesčio
gatvelėmis, visai nepagalvo
damas, kad galiu būti užpul
tas ir apkultas. Juk Baltimo
rėje niekada nedrįsčiau nakti
mis vaikštinėti. Aišku, ir Vil
niuje skaitydavau apie nusi
kaltimus, susišaudymus, bet
man atrodė, kad tai tik padug
nių savo tarpe sąskaitų suve
dinėjimas. Deja, ilgiau gyve
nant pradėjo ryškėti, kad nusi
kaltimai gausėja. Išsikalbėjus
su giminėmis ir pažįstamais,
jau nebesistebėjau, kodėl rei
kia ir dvigubų durų, ir dviejų
ar net trijų užraktų jose. Bet
vėl, pagautų nusikaltėlių pa
vardės labai dažnai būdavo
slaviškos, todėl man, kaip ir
Amerikoje, atrodė, kad dėl nu
sikaltimų kaltos tam tikros
mažumos.
1997 m. spalio 30 d. vakare
teko dalyvauti Menininkų rū
muose vykusiame Juozo Koje
lio ir Vytauto Dambravos kny
gų pristatyme, jų pagerbime.
Sėdėjau netoli Raimundo Mie
želio, tad pasikeitėme keliais
žodžiais. Minėjimui pasibai
gus, nepasiliko jis vaišėms,
bet atsisveikinęs išėjo. Ryto
jaus dieną, pažvelgęs į laik
raščius, tiesiog pašiurpau: Šv.
Jokūbo ligoninėje nepaprastai
sunkiai sužalotas atsidūrė R.
Mieželis. Nuskubėjau į ligoni
nę, kai tik gavau leidimą jį
aplankyti. Prie palatos durų
sutikau Valdą Adamkų ir neurocbirurgą. Valdas Adamkus sakė
si tik ką nuplovęs R. Mieželio
galvą ir plaukuose sukrekė
jusį kraują, o gydytojas užtik
rino, kad kritiška ligonio bū
sena jau praėjusi ir pavojaus
gyvybei nėra. Po minutėlės
stovėjau prie R. Mieželio lo
vos, žvelgiau į nuo užpuoliko
ar užpuolikų smūgių užtinu
sias jo akis, mėlynėmis nusėtą

veidą. Ir tada prisiminiau sa
vo draugo Jasiaus žodžius:
„...jei tave sumuštų ne juodu
kas, bet lietuvis, tau mažiau
skaudėtų". Ir supratau, koks
teisus jis buvo. Baisu, kai
žmogus žmogui tampa žvėris,
bet dar baisiau, kad tas žvėris
yra lietuvis. Kaip gyvenimas
pamokė mane: nusikaltėlius
temačiau- tik kitoje rasėje, o
pasirodė, kad ir manoji tauta
nuo anų neatsilieka.
Vienas iš Lenkijos atvykusių
aktorių grupės, trumpai išėjęs
iš viešbučio Vilniuje nusipirkti
smulkmenų, buvo užpultas
trijų jaunuolių. Šie užmušė jį
beisbolo lazdomis. Teisme
klausinėta, kodėl jį užmušę,
juk trise jo piniginę galėję
atimti ir be žudymo. Jų atsa
kymas: mušę, nes po pirmųjų
smūgių, jis dar kriokęs! Nese
niai Danijos policija suėmė
trejetą lietuvių, kurie pake
lėse užpuldinėję automobiliais
važinėjančius danus. Danijoje
tai buvo sensacija, nes iki šiol
Danijos keliuose tokių dalykų
nėra buvę. Ir apskritai, danai
grynų pinigų su savimi nesi
nešioja, tai ir užpuldinėjimai
nežinomi. Pasirodo, šie jauni
lietuviai tą patį darę ir Švedi
joje, ir ten nužudę žmogų. Tai
skaitant, nejučiomis kyla min
tys, kokios buvo .motinos, pa
gimdžiusios tokius sadistusžudikus? Kaip jie buvo auk
lėjami, kokioje aplinkoje ir ko
kiame krašte jie gyveno? Deja,
tas kraštas — mano tėvynė
Lietuva. Ne vienas pasakys,
kaip aš drįstu kaltinti gim
dyves, tėvus. Tikrai, kokią tei
sę turiu juos kaltinti?
Nekaltinčiau, bet vienose
kapinėse mačiau gražų, bran
gų paminklą, nustelbiantį ki
tus. O jame įrašas, kad tėvai
liūdi mylimo sūnelio, kurį iš
plėšė negailestingo žudiko
ranka. Bet sūnelis buvo gau
jos narys, žuvęs muštynėse su
kita gauja. Ar jie liūdėjo, kai
„mylimas sūnelis" prievartavo
verslininkus? Kai, niekur ne
dirbdamas, valkiojosi su be
vieliu telefonu ir švaistėsi pi
nigais? Ak, kaip mamos dar
buojasi, kai sūneliai būna ap
kaltinti merginos išžaginimu.
Bėga su pinigais pas nu
skriaustosios tėvus, kad šie
nekeltų bylos. Isteriškai šau
kia, klykia teisme, prakeikia
nuskriaustąją ir jos tėvus, iš
girdę teismo sprendimą. Bet
ar pakankamai rūpinosi sūne
lių auklėjimu? Kodėl neatjau
čia aukos skausmo? Štai nu-
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bausto ir kalėjime sėdinčio pa
dugnių vadeivos žmona, gra
žiu lietuvišku vardu — Ra
mute, išgirdusi teisme nepa
lankų jos vyrui liudijimą, šau
kia ant liudininko: „Būk pra
keiktas išgama". Bet ar jai ne
reikėjo prakeikti tą dieną, ka
da ištekėjo už nusikaltėlio?
Bet ji pasirinko gyventi jo pri
sigrobtais pinigais pastatytoje
pilaitėje, gimdyti jo vaikus...
Oi, kaip lengva būtų suvers
ti kaltę buvusiems okupan
tams, bet daugelis šių jaunų
žudikų bei plėšikų augo ir
brendo jau nepriklausomoje
valstybėje. Tokią pat okupa
ciją patyrė ir estai, ir latviai,
bet, va, britų „The National
Criminal Intelligence Service"
pranešime pernai rašoma, kad
Anglijoje
prostitucijos, ci
garečių ir automobilių kontra
bandos srity
nusikaltėliai
dažniausiai lietuviai ir rusai.
Nesinori tikėti, kad esame nu
sikaltėlių tauta, bet „Lietuvos
ryte" rašantis satyrikas Juo
zas Erlickas savo proza para
šytu eilėraščiu „Stabilumas"
porina:
„Pirmąsyk Lietuvos vardas
paminėtas tada, kai mūsų sve
čias Bonifacas gavo per galvą.
Šiandien pasaulis prisimena
Lietuvą, kai atliekame tokius
pat žygius. Užtat ir džiaugias
širdis — per karus ir marus,
okupacijas ir privatizacijas —
išsaugojom papročius".
Mintyse grįžtu į 1992 metus,
kai Vasario 16-sios minėjime
Baltimorėje savo kalboje guodžiau juodųjų prieš kelias die
nas nužudyto Vitaliaus Piliaus našlę Aldoną. Jaunos lie
tuvių šeimos tragedija ap
temdė Baltimorės lietuvių

džiaugsmą dėl iškovotos Lie
tuvos
nepriklausomybes.
Šiandieną Baltimorė šiurpina
kraštą žmogžudystėmis. Mies
te, turinčiame per 600,000 gy
ventojų, kasmet įvykdoma po
300 žmogžudysčių: jų daugu
ma juodųjų prieš juoduosius.
Taigi, 100,000 gyventojų — 50
žmogžudysčių. Tuo tarpu Lie
tuvoje 100,000 gyventojų ten
ka 82 savižudybės. Pirmauja
me Europoje. Mus seka Rusi
ja: 74 savižudybės. Latvijoje
— 71. Estijoje 65, Baltarusi
joje — 56, JAV — 20. Italijoje
tik 10.
Rašau šias liūdnas statisti
kas niūrią, apsiniaukusią die
ną. Vartau savo dienoraščio
puslapius. Jo eilutėse: mano
džiaugsmai, atgavus Lietuvai
laisvę, liūdesys dėl žuvusiųjų
prie televizijos bokšto, nužu
dytųjų Medininkuose. Akis
užkliūva už įrašo 1997 m. Vė
linių dieną, neseniai aplan
kius ligoninėje
Raimundą
Mieželį:
„Šį savaitgalį takais ir take
liais skuba lietuviai į kapines,
nešini gėlėmis ir vainikais.
Kapinėse plazda tūkstančių
žvakių liepsnelės. Jų šviesoje
lietuvis prisimena ir apverkia
savo mirusius artimuosius.
Kalba su jais, guodžiasi ir
apmąsto savo gyvenimą, tokį
trapų, dažnai sunkų ir var
gingą. O rudens dangus toks
niūrus, atrodo tuoj tuoj pra
virks... Ak, kad Visagalis ne
tik nušluostytų mūsų ašaras,
bet ir suteiktų lietuviui ryžto
ir stiprybės gyventi, ir gyventi
dorai. Kad Lietuvos dukros
nepasklistų po pasaulio vieš
namius, kad jos sūnūs ne
taptų savo ir savo brolių žu
dikais ir prievartautojais..."

A. t A.
ZENONUI MILŪNUI
mirus, jo brolį ANATOLIJŲ MILŪNĄ nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Hanau gimnazijos klasės draugai:
Jonas Gilys

Gražina ir Benius Mačiuikai
Milda Rukuifa

Stefa Kisielienė

Dana Stankaitytė

Andrius Kolis
Irma Laisvėnaitė

Sigutė Uiupienė

Regina Latoiienė

Roma Vyšnia

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuania.
No one makes 'ound-trio travei to Uthuania easier and more convenent than SAS.
From Chicaoo. we offer daily service to Vilnius with a hassle-free eonneetion via
Stockhotm. When you're ready to return. you'll enjoy same-day travei back to
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a vvorld of difference SAS
can make for your next trip Just cal your Travei Agent a SAS at 1-800-221-2350
or vtsrt our website at www.scandirevi3n.net
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ČIKAGOJE IR

Jaunimo centro moterų
klubo narės gegužės 20 d.,
sekmadienį, maloniai kviečia
visus į Jaunimo centro kavinę,
kur nuo 8 val.r. galėsite pasi
vaišinti skaniais mieliniais
blynais su obuoline koše. Savo
apsilankymu paremsite Jauni
mo centrą.

APYLINKĖSEi

Į Lietuvių fondo visuoti
ni n a r i ų suvažiavimą, vyk
siantį šį šeštadienį, gegužės
19 d., PLC Lemonte, fondo na
riams, gyvenantiems Čikago
je, bus suorganizuotas specia
lus fondo autobusas, kuris pa
ims susirinkusius narius iš
dviejų vietovių: 8 val.r. iš Marąuette Parko apylinkės — 69
gatvė ir Washtenaw Ave. (prie
bažnyčios), o 8:15 val.r. - iš
Brighton Parko - California
Ave. ir 44 gatvė (prie bažny
čios). Prašome nevėluoti, nes
nebus laukiama. Suvažiavi
mui pasibaigus vėl visi bus
parvežti į tas pačias vietas.

Zita Sodeikienė. Koliažas. Šios dailininkes parodos atidarymas vyks šį
šeštadieni, gegužes 19 d., 7:30 val.v. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.

Chicago Sun-Tunes" laik
raštis savo gegužės 13 d. lai
doje pamini, kad DePaul uni
versiteto College of Commerce
vadovybė į studentų išleistu
vių iškilmes, vyksiančias bir
želio 17 d., pasikvietė kalbėti
Lietuvos prezidentą Valdą
Adamkų.
Gegužės 20 d., sekmadie
ni, po 9 val.r. šv. Mišių šv. An
tano parapijos salėje Cicero
LB valdyba ruošia kugelio su
grietine ir spirgučiais pietus,
patenkinant įvairius skonius.
Kaip ir visuomet, vaišinsime
kava ir pyragais. Lauksime
visų gausiai atsilankant.
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė š. m. gegužės 20 d.,
sekmadienį, 12 vai. rengia ge
gužinę Šaulių namuose. Pie
tūs - nuo 12 vai. iki 3 val.p.p.
Gros Kosto Ramanausko or
kestras, veiks laimės šulinys,
bus ir kitų įvairumų. Visi
kviečiami ir laukiami.
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„Lakstutė", Dalios Gedvi
lienės vadovaujamas vaikų
ansamblis dalyvaus „Laumes
juostos* koncerto programoje.
Čikagoje ir apylinkėse gyve
nantys vaikai atliks progra
mą, skirtą paremti vargingai
gyvenančius vaikučius Lietu
voje. „Saulutė", Lietuvos Vai
kų globos būrelis, visus malo
niai kviečia atsilankyti į lab
daros koncertą sekmadienį,
birželio 10 d., 12:30 vai. p.p.
(t.y. po 11 vai. r. šv. Mišių) Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te, Lietuvių fondo (sporto) sa
lėje.
Kapų p u o š i m o dienos Memorial Day - iškilmės Lie
tuvių tautinėse kapinėse vyks
gegužės 27 d., sekmadienį.
Iškilmės prasidės 11 val.r.
Šiais metais pagrindine kalbą
pasakys 48 District valstijos
atstovė Anne Zickus. Kviečia
me visus lietuvius ir jų drau
gus aplankyti Čikagos apylin
kės lietuviškas kapines.

•*
• Namams pirkti pasko
SS&Jį*,
los duodamos mažais mėnesi .
'
i
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
W9Ba/
2212 West C e r m a k R o a d . ^Mp
~%mį
TeL (773) 847-7747.
• 27 centai s k a m b i n a n t \ Š H mL^įm*
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 vai. r^Sfl
p e r parą, 7 dienas p e r savai
tę, 6 sekundžių i n t e r v a l a i .
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
K4ĮE
apgaulės. Kreipkitės vakarais +M
lietuviškai į TRANSPOINT
•BMSStr'••-•>
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
_'
•••: \ & z &
708-386-0556. TRANSPOINT
D a l i o s Mažeikytės iliustr.
— patikimiausias ryšys su N. Miliauskaitės kn. „Namai, ku
riuose negyvensim".
Lietuva bei visu pasauliu!
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Labai svarbus M a r ų u e t t e
P a r k o Lietuvių n a m ų savi
n i n k ų organizacijos susirinki
mas vyks š. m. gegužės 18 d.,
penktadienį, 6:30 val.v. Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
salėje, 6820 S. Washtenaw
Ave. Susirinkime sutiko daly
vauti policijos atstovas, kuris
išklausys visus skundus ir
duos patarimų. Namų pirkimo
atstovas paaiškins, kaip ir ko
kiu būdu jjirkti namus bei
parduoti. Trečiasis atstovas
bus iš 14 rajono (area). Jis pa
aiškins apie apsaugą - security. Naujai atvykusieji labai la
bai laukiami, o taip pat ir na
riai bei svečiai. Po susirinki
mo - kavutė.
CICERO LIETUVIAI
DĖKOJA MARY BUNN
„Draugo" dienraštis Cicero
miestelio skaitytojams jau vi
są mėnesį yra pristatomas vi
sas penkias dienas per savai
tę. Už tai Cicero lietuviai yra
ypač dėkingi Cicero pašto dar
buotojai Mary Bunn, - tai jos
dėka jie gali skaityti dienines
žinias ir skelbimus. Cicero
Lietuvių Bendruomės valdy
ba, norėdama atsidėkoti Mary
Bunn, nusiuntė jai specialiai
paruoštą puokštę gėlių.
LITUANISTINĖ
MOKYKLA
Aš einu į lietuvišką mokyklą
dėl keleto priežasčių. Pirmiau
sia, mano tėvai nori, kad aš
čia eičiau. Antra, man čia yra
kaip namai, nes aš jau pripra
tau eiti čia kas savaitę. Trečia,
čia yra linksma ir man patin
ka būti su draugais. Man pa
tinka su jais kalbėti ir čia yra
labai geros mokytojos. Man
patinka žinoti daugiau apie
mano tautos kalbą ir istoriją.
Taigi man čia visai patinka.
Kristina P e t k u t ė
„Geležinio vilko" narė

Kabelinės (cable) TV 19
k a n a l a s gegužės 17 d., ketvir
tadienį, 5:30-6 val.v. ir gegu
žės 18 d., penktadienį, 12:30-1
val.p.p. rodys šokių grupės
„Svaja" ir Meno mokyiėlės
sportinių
šokių
skyriaus
moksleivių koncerto įrašą.
18 AMŽIUJE: KAI
LIETUVOJE BUVO
BLOGAI
Caro valdymo laikais Lietu
vai ir jos žmonėms buvo labai
blogas ir sunkus gyvenimas.
Caras matydamas, kad Lietu
va tokia silpna, nusprendė ty
liai ir pamažu ją sau pasiimti.
Rusai pasidalino Lietuvą tris
kartus — 1772 m., 1793 m. ir
1795 metais. Lietuvos žmonės
ilgai nieko nedarė ir nesiprie
šino, bet pagaliau, 1832 me
tais jie sukilo prieš carą. Dėl
to rusai uždarė Lietuvos uni
versitetą. Paskui 1863 metais
įvyko antras sukilimas. Rusai,
labai supykę, uždraudė spau
dą Lietuvoje. Lietuviai nebe
galėjo nei rašyti, nei skaityti,
net ir negalėjo kalbėti lietu
viškai. Pagaliau 1883 metais
dr. Jonas Basanavičius buvo
apšviestas ir suprato, kad Lie
tuvos tauta greitai nyksta ir
kad Lietuvos žmonės turi susi
jungti ir ją bandyti gelbėti.
1883 metais, dr. Basanavičius
išleido laikraštį, spausdinamą
Prūsijoje,
vardu
„Aušra".
„Aušra" ėjo 3 metus, nes truko
pinigų spausdinti ir daug kas
persekiojo jos rašytojus ir
skaitytojus, bet „Aušra" paro
dė lietuviams, kad dar yra vil
ties Lietuvą išgelbėti. 1886
metais po „Aušros" baigimo
kadaise sulenkėjęs Vincas Ku
dirka pavirto labai stipriu Lie
tuvos patriotu ir pats išleido
„Aušros" tęsinį, laikraštį „Var
pas".
Nida Masiulytė
„Geležinio vilko" narė
***
Carai užėmė Lietuvą, nes ji
buvo silpna Lietuvoje buvo
badas ir vargas. 1812 metais
Napoleonas žygiavo per Lie
tuvą su didele savo kariuome
ne, tada Lietuva sukilo ir
1832 metais buvo uždarytas
universitetas. Taip pat 1863
m. carai vėl nubaudė lietuvius
— uždraudė lietuvių kalbą.
Lietuvoje buvo priespauda,
tad Jonas Basanavičius pra
dėjo redaguoti „Aušrą", kurio
je jis kėlė viltį, kad Lietuva
vėl gali būti laisva. „Aušra"
per savo leidimo 3 metus
išleido 40 kopijų. Žmonės, ku
rie redagavo „Aušrą", buvo
persekiojami carų, tad „Auš
rai" teko sustoti eiti. Atsirado
nutautėjęs Vincas Kudirka,
kuriam buvo gėda, kad jis
apleido Lietuvą, tad jis sugal
vojo išleisti kitą laikraštį —
„Varpas". Jis sakė žmonėms,
kad viskas bus gerai, kad
saulė prašalins tamsumus...
Žibutė Š a u l y t ė
„Geležinio vilko" narė

Žmonės manęs klausia —
„Ką tu veiki šeštadieniais?", ir
aš atsakau — „aš važiuoju į
** *
mokyklą". O jie man atsako,
kad mokykla pasibaigė, nes
18 amžiuje Lietuva labai
jau yra penktadienis. O man daug vargo ir kentėjo. Tai bu
yra gerai, nes aš galiu kalbėti vo tamsūs laikai, ir kai 1812
esi tik aidas iš tamsaus
dviem kalbom. Aš noriu šią metais Napoleonas ėjo per
bedugnio šulinio
kalbą perduoti savo vaikams. Lietuvą, tada buvo dar blo
kuriam atsispindi
besijuokiantis vaikiškas vei Man labai patinka čia eiti, nes giau. Lietuviai buvo baudžia
mi 'už nepaklusnumą, buvo
das visi mano draugai čia yra.
R a m u n ė J a d m a l i s 1832 metais uždarytas univer
„Geležinio vilko" narė sitetas ir lietuviai negalėjo
Tai Nijolės Miliauskaitės
mokytis ar kalbėti lietuviškai.
posmas iš knygos „Namai, ku
Aš einu į lituanistinę mo Kai kurie lietuviai bėgo į Ma
riuose negyvensim". Penkiose
knygose poetė aprėpia tur kyklą, nes mano tėvelis mane žąją Lietuvą, nes norėjo skai
tingą skalę žmogaus jausmų, varo ir tam, kad pamatyčiau tyti ir rašyti tik lietuviškai.
kuriuos reiškia santūriais draugus ir kad išmokčiau isto Jie iš Mažosios Lietuvos nešė
žodžiais. Jos žodis - tarsi ato riją, nes mano tėvelis yra isto lietuviškas maldaknyges. Ta
mo branduolys, kuris sprogda rikas. Ir jeigu aš einu į litua da 1883 metais dr. Jonas Ba
mas
paskleidžia
begalinį nistinę mokyklą, aš ganu sanavičius pradėjo „Aušrą" ir
žmogaus sielos mikropasaulį. skraidyti aplink pasauli, nes žmonės galėjo žinoti, kas daro
Poetų Nijolės Miliauskaitės mano mamytė yra stiuardesė si Lietuvoje. Kai 1886 metais
ir Vytauto Bložės poezijos va ir aš skrendu veltui. Bet tokį „Aušra" nustojo gyvavusi, dr.
karai: gegužės 19 d., šeš malonumą aš galiu daryti tik Vincas Kudirka, tęsė atgimimo
tadienį, 7 v.v. Jaunimo centro tada, kai einu į lituanistinę darbus ir redagavo „Varpą",
Čiurlionio galerijoje ir gegužės mokyklą ir kai gaunu gerus kuriame buvo išspausdinta
„Tautiška giesmė".
20 d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. pažymius.
PLC, Lemonte, Lietuvių dailės
D a r i u s Kuncas
D a r i a s Aleksiūnas
muziejuje.
„Geležinio vilko" narys
„Geležinio vilko" narys
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NEW YORKO MAIRONIO
LIT. MOKYKLA KVIEČIA
New Yorko Maironio litua
nistinė mokykla kviečia abitu
rientus ir visus norinčius daly
vauti šios mokyklos 50 metų
jubiliejiniame pokylyje, š.m.
lapkričio 17 d., 7 v.v. ruošia
mame
Plattdeutsche Park
restorano pokylių salėje. Dau
giau informacijos bus pateikta
vasaros pabaigoje. Žinias tei
kia Audrė Lukoševičiūtė. tel.
718-849-6083.

Tomo Kirvaičio akcija
„Jūsų šaržai" vyks gegužės
18 d. 7 val.v. Jaunimo centro
Šv. Petro ir Povilo lietuvių Čiurlionio galerijoje. Garan
parapija tradicinį metinį Lie tuojame gerą nuotaiką ir vai
tuvių festivalį rengia š.m. bir šes.
želio 3 d., sekmadienį. Kaip
visuomet, bus skanių lietuviš
Kviečiame \ Dainų popie
kų valgių, dainų, šokių ir žai tę visus - ir balsingus, ir no
dimų. Meninėje programoje rinčius, mėgstančius dainuoti.
dalyvaus Angelė Kiaušaitė, Šį penktadienį, gegužės 18 d.,
Stasys Telšinskas, Lina Rin- 2 val.p.p. Pasaulio lietuvių
gailaitė, New Jersey vaikų centre pabendrausime, padai
grupes ir kt. Kviečiami visi — nuosime, užkąsime. Bus links
suaugusieji ir maži pasilinks ma ir jauku. Popietę ruošia
minti ir pabendrauti. Infor Lietuvių bendruomenės Le
macijai tel. 908-352-2271.
monte Socialinis skyrius.
LIETUVIU FESTIVALIS
ELIZABETH, N J

šventiškai papuošti stalai lūžo nuo užkandžių, mišrainių, kepsnių, vyniotinių.

V. J a s i n e v i č i a u s nuotr..

reikės laukti ateinančių metų
puotos, kad būtų galima paly
stalą. Ne paslaptis, kad ir ginti naujus centro moterų
šiais metais buvo daugiau no klubo kulinarinius sugebėji
rinčių dalyvauti negu vietų mus su šių metų vaišėmis.
Lietuvių fondo salėje. Ką gi,
lmn

PRISIMINTINOS VELYKŲ VAIŠĖS
Praėjęs sekmadienis Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte,
nebuvo skirtingas nuo kitų, po
šv. Mišių maldininkai traukė į
didžiąją salę pasižmonėti, iš
gerti kavos, paskanauti įvai
rių saldumynų, kuriuos pa
ruošė centro moterų klubas ir.
J žinoma, pasidalinti naujausio
mis žiniomis iš Lietuvos ir
pasišnekučiuoti.
Netikėtai pamačiau pluoštą
nuotraukų, gulinčių ant vieno
stalo. Matyti veidai, matyta
aplinka. Prisiminiau — ogi ve
lykinės vaišės Pasaulio lietu
vių centre. Iš tikrųjų tai ne
vaišės, pagalvojau, o tikra
puota ir pradėjau garsiai gal
voti, kiek patiekalų tada raga
vau. „Mažiausia dvylika ir bu
vo dar tiek, jei ne daugiau, ku
rių mes neragavom", — sako
mano žmona. Visus juos pa
ruošė lemontiškės moterys!
Žinome, kad Pasaulio lietu
vių centro moterų klubo
darbščiosios narės su savo pir
mininke Brone Nainiene buvo
atsakingos už šį vadinamąjį

Birutė Navickienė iškepė beveik visus tortus.

V. J a s i n e v i č i a u s nuotr.
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x Karaliaučiaus srities
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $200 — Angelika Du
dėnas. $100 — Audrė Veitas.
$50 — Jonas ir Anelė Gumbelevičius; Povilas ir Elena Ma
žeikai. $30 — Anicetas Simu
tis. $25 — Rūta M. De Abreu;
Dr. Albert ir Elizabeth Gasis;
Albinas ir Gražina Reškevičius; Ričardas ir Regina Šlepe
tys. $20 — Ona Kartanas;
Meilutė Kusak; Henrikas Lau
čius; Stasys ir Elena Mickai;
Antanas Pumputis; Vytautas
Zdanys. $10 — Kun. dr. Eugenius Gerulis; dr. Jonas Šalna.
Dėkojame visiems rėmėjams.
„Karaliaučiaus k r a š t o lie
tuvybei", 1394 Middleburg,
Ct., Naperville, IL 605407011.
(Skelb.)

Velykų stalo rengėjos is kairės) Ale Karaliūniene. Marcele Jonušiene, Elena Jasineviciene, Vilė Marchertienė,
Zina Pociene. Dalia Slenienė, AlHona Palnkienė. Stovi Bronė Nainienė, Bronė Abromauskienė ir Zita Dapkienė.

Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

Ragaujant saldumynus fis kairės): Regina Narbutienė. Leonas Narbutis, dr. Leonidas Ragas, Praurimė Kagienė
ir Aldona Kamantienė.
V. Jasinevičiaus nuotr.

