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Šiame
numeryje:
Pastaruosiuose LR 
Seimo ir JAV LB 
bendros komisijos 
posėdžiuose daug 
dėmesio skirta 
Lietuvos pilietybės 
išsaugojimo klausimams.

2 psl.

Danutė Bindokienė: 
galime atleisti, bet 
negalime pamiršti; 
apie kapaviečių 
tvarkymą tremties ir 
kalinimo vietose.

3 psl.

Kęstutis Stančiauskas 
„Bunkeryje” pristato 
naują džiazo muzikos 
diską, „Draugas” 
pristato jo autorių.

4 psl.

Pasaulio margumynai: 
Nigerijos jaunamartei - 
100 rykščių; Airijoje 
apmokestinti 
plastmasiniai maišeliai; 
Londone statomas 
aukščiausias Europos 
pastatas.

5 psl.

„Lietuviukų draugui” 
rašo vaikai iš Lietuvos.

6 psl.

Sportus

Romas Ubartas

* Kūno kultūros ir sporto 
departamente posėdžiavusi 
Lietuvos lengvosios atletikos 
federacijos Drausmės komisija 
nusprendė laikinai uždrausti 
dopingo vartojimu įtariamam, 
pirmuoju nepriklausomos Lie
tuvos olimpiniu čempionu 
1992 m. Barcelonoje tapusiam 
disko metikui Romui Ubartui 
dalyvauti sporto veikloje tol, 
kol iš Tarptautinės lengvosios 
atletikos federacijos bus gauti 
galutiniai tyrimų rezultatai.

Naujausios
žinios

* Savivaldybės siūlo vy
riausybei geranoriškai 
kompensuoti nors dalį skolos.

* Cheminio ginklo baimę 
kėlęs radinys Smiltynės pa
plūdimyje pasitarnaus Lietu
vos kariuomenei.

* Lietuvos karo medikai 
teiks medicininę pagalbą 
Gruzijos gyventojams tarptau
tinių pratybų metu.

* Iki 2007 metų Vilniuje 
bus įkurtas Tuskulėnų rim
ties parkas.

* Lietuvos avialinijų 
„Boeing" lėktuvas sugaišo 
Amsterdame dėl prakiurusios 
padangos.

EDMUNDAS RINGUS

Amerikos žiniasklaida, už
tektinai užimta įvykiais Afga
nistane ir Artimuose Rytuose, 
neranda vietos ir personalo 
sekti islamo išpažinėjų veiklą

Lietuva 2004 metais tikisi 
būsianti pripažinta ES nare

Vilnius, birželio 12 d. (BNS) Pasak vyriausiojo derybinin-
— Vyriausybėje trečiadienį 
pristatytas penktasis Lietuvos 
pranešimas apie pasirengimo 
narystei Europos Sąjungoje 
(ES) pažangą nuo praėjusių 
metų liepos.

Lietuva tikisi, kad jos pa
siekta pažanga įtikins Euro
pos Komisiją. Pranešimas, ku
riame apžvelgiami politiniai ir 
ekonominiai valstybės pasieki
mai, teisinės sistemos refor
mavimas, EK bus pateiktas 
penktadienį. Tikimasi, kad 
įvertinę dokumentą, ES pa
reigūnai reguliarioje Lietuvos 
pažangos ataskaitoje, kuri bus 
skelbiama spalį, pripažins, 
kad valstybė yra pasirengusi 
nuo 2004 metų prisiimti ilga
laikius narystės ES įsiparei
gojimus.

Norintys atgauti 
nuosavybę

Lietuvoje turės dar
metus laiko

Vyriausybė metams pratęsė 
terminą, per kurį piliečiai, no
rintys atgauti nuosavybę, gali 
pateikti nuosavybės teisę pat
virtinančius dokumentus.Taip 
pat iki kitų metų liepos 1 die
nos bus galima pakeisti pa
reikštą savo valią dėl būdo, 
kuriuo valstybė atlygina už iš
perkamą nekilnojamąjį turtą,
— pinigais, vertybiniais popie
riais ar natūra.

Tai numatyta piliečių teisių 
į nekilnojamąjį turtą atkūri
mo, kompensacijų už valsty
bės išperkamą nekilnojamąjį 
turtą ir religinių bendrijų tei
sės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą įstatymų pataisų projek
tuose, kurie bus teikiamas 
Seimui.

Nukelta į 4 psl.

Pasaulio naujienos
(Remianti* AFP, Reuters. AP, lntertax. ITAR-TASS. BNS 

anlų agentorų pranešimai*)

INDIJA
Deli. JAV aptiko požymių, 

jog netoli ginčijamą Kashmyro 
regioną dalijančios Kontrolės 
linijos veikia „ai Qaeda” ekst
remistai. Tai trečiadienį, vie
šėdamas Indijoje, kur pokal
biais su Indijos pareigūnais 
siekia sumažinti įtampą tarp 
Indijos ir Pakistano, kurių 
konfliktas dėl ginčijamo Hi
malajų regiono privedė bran
duolines kaimynes prie karo 
slenksčio, pareiškė JAV gyny
bos sekretorius Donald Rums
feld.

Į RUSIJA Į

Maskva. Prezidentas Vla
dimir Putin trečiadienį, pažy
mint 12-ąsias Deklaracijos dėl 
Rusijos valstybinio suverenite
to pasirašymo metines, pareiš
kė, kad po daugelio dešimt
mečių Rusija pirmą kartą gy
vena taikoje su likusiomis pa
saulio valstybėmis. „Tačiau 
mums dar reikia išmokti ginti 
savo pozicijas ir laimėti esant 
tokiai žiauriai konkurencijai,

Kodėl taip kooperuoja Maskva?
Europoje ir vis stipriau au
gantį judėjimą Tolimuose Ry
tuose.

Rusijos giliuose pietuose, 
tarp Juodosios ir Kaspijos jū
rų, į šiaurę nuo Kaukazo kal

ko su ES, Europos komiteto 
direktoriaus Petro Auštrevi- 
čiaus, praėjusiais metais Lie
tuvoje pagerėjo viešasis ad
ministravimas, sustiprintas 
valstybės institucijų darbas, 
praktiškai užbaigta teismų 
sistemos reforma, pradėta 
įgyvendinti Nacionalinė anti
korupcine programa.

Pasak dokumento, derinant 
teisės aktus su ES Seime buvo 
priimti 58 su integracija į ES 
susiję įstatymai.

„Pasiekta pažanga atsispin
di ir mūsų derybose su ES — 
patvirtinę 28 iš 31 derybinio 
skyriaus, atsidūrėme tarp 
šalių lyderių ir finišui liko tik 
sudėtingiausi finansiniai klau
simai”, ministrų pasitarime 
sakė P. Auštrevičius.

„Williams” ir „Jukos” 
sutarčių projektams

— žalia šviesa
Vyriausybė trečiadienį už

darame posėdyje vienbalsiai 
pritarė sutarčių su Rusijos 
naftos susivienijimu „Jukos” 
projektams, taip atverdama 
kelią šios bendrovės investici
joms į JAV „Williams Interna
tional” valdomą „Mažeikių 
naftos” susivienijimą.

Vyriausybės pritarimas bu
vo paskutinis valdžios spren
dimas, būtinas pasirašyti 
„Williams International”, „Ju
kos” ir vyriausybės sutartis 
dėl investicijų į „Mažeikių 
naftą”.

Pasirašyti sutartis birželio 
18 dieną vyriausybė įgaliojo fi
nansų ministrę Dalią Gry
bauskaitę ir ūkio ministrą 
Petrą Čėsną.

Nukelta į 4 psl.

Minėjime susitiko buvęs ir dabartinis 
Rusįjos prezidentai — Boris Jelcin ir 
Vladimir Putin.
kokia dabar nusistovėjo pa
saulyje, ir, visų pirma, tarp
tautinėse rinkose”, sakė jis.

Maskva. Besislapstantis 
Talibano judėjimo vadas, mu
la Mohammad Omar Rusijos 
dienraščiui „Argumenty i 
Fakty” patvirtino, kad „ai 
Qaeda" vadas Osama bin La
den tebėra gyvas ir pagrasino, 
kad karo ugnis sunaikins Va
šingtoną. „Osama padėjo 
mums kovoti su rusais, jis 
nepaliks mūsų ir dabar”, sakė
M. Omar interviu, kuris buvo 
gautas elektroniniu paštu. 
Mula taip pat nemano, kad ta- 
libai patyrė pralaimėjimą. Pa
sak jo, „mes patyrėme mini

nyno, nuo seno gyvena keletas 
mažų tautų. Sovietai suskaldė 
jas į keletą autonominių res
publikų: Adygeja, Karacai- 
Cerkesija, Kabardino-Balkari- 
ja, Šiaurinė Osetija, Čečėnija,

JAV prezidentas George W. Bush pasirašė Lietuvai svarbų dokumentą.

JAV prezidentas pasirašė NATO 
plėtrą remiantį aktą

Vašingtonas, birželio 11 d. 
(BNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush pirmadienį 
pasirašė NATO plėtrą re
miantį Laisvės sutvirtinimo 
aktą (Freedom Consolidation 
Act), pagal kurį numatoma 
skirti karinę paramą septy- 
nionhs į sąjunga kandidatuo
jančioms valstybėms, teigiama 
JAV dienraščių „The Wall 
Street Journal” ir „The News 
York Times” pranešimuose.

G. W. Bush pasirašytas do
kumentas abiejuose Kongreso 
rūmuose buvo patvirtintas 
svaria balsų dauguma. Jame 
numatyta skirti 55.5 mln. 
JAV dolerių karinę paramą 
pirmaujančioms kandidatėms, 
tačiau priimti šių valstybių į 
NATO neraginama. Finansinė 
parama bus skiriama trim 
Baltijos valstybėms, Slovėni
jai, Rumunijai, Bulgarijai bei 
Slovakijai.

Dėl NATO plėtros į rytus bei 
pietus, į buvusio sovietinio

malius nuostolius ir tebesame 
pasirengę kovai”.

Rusija nedalyvaus NATO 
viršūnių susitikime, kuris lap
kritį įvyks Prahoje, trečiadienį 
patvirtino Rusijos užsienio rei
kalų ministras Igor Ivanov.

Vašingtonas. Per nuotolį 
valdomi lėktuvai yra svarbus 
ginklas JAV vadovaujamoje 
antiteroristinėje operacijoje, ir 
Vašingtonas nori, kad jų ga
mybos technologija nepatektų 
į priešo rankas, pareiškė JAV 
Valstybes departamento atsto
vas Vann Van Diepen. Jo tei
gimu, technologija, kuri lei
džia karo vadams iš toli stebė
ti mūšio lauką ir atakuoti 
priešo taikinius, gali būti tero
ristų panaudota surengti di
džiulei atakai su cheminiu ar
ba biologiniu ginklu.

Kansas City, Missouri. 
JAV susidūrus su teroro iš
puolių, panaudojant radioak
tyvias „nešvarias bombas”, 
grėsme, prezidentas George 
W. Bush antradienį dar kartą 
pabrėžė būtinybę įsteigti Vals
tybinio saugumo departamen
tą, kuris būtų atsakingas už 
teritorinį saugumą, pradedant 
oro uostų ir baigiant vanden- 
valos stočių apsauga.

Ingusetija, Dagestanas, Kal- 
mykija. Nuolatiniai šių sričių 
gyventojai yra islamo išpaži
nėjai. Nepaisant sovietų pas
tangų, savo tikėjimą jie išlai
kė. Grįžę iš tremties į savo et

bloko gilumą, bus nuspręsta 
tik lapkričio mėnesį Prahoje 
vyksiančiame NATO viršūnių 
susitikime.

Manoma, kad pakvietimus 
tikrai turėtų gauti Lietuva, 
Latvija ir Estija, taip pat 
Slovėnija ir Rumunija, o Slo
vakijos likimas priklausys nuo 
to, kaip rugsėjį vyksiančiuose 
rinkimuose seksis buvusiam 
autoritariniam valstybės va
dovui.

Akte numatoma Rumunijai 
skirti 11.5 mln. JAV dolerių 
paramą, Bulgarijai — 10 mln., 
Slovakijai — 8.5 mln., Slo
vėnijai — 4.5 mln., Estijai —
6.5 mln., Latvijai — 7 mln. bei 
Lietuvai 7.5 mln. JAV dolerių 
paramą.

Finansavimo skyrimas pa
tvirtina JAV paramą NATO 
plėtrai, kurią birželį jau buvo 
išreiškęs G. W. Bush, o 
1996-ųjų spalį — ir tuometinis 
JAV prezidentas Bill Clinton.

Vašingtonas. JAV valdžios 
pareigūnai nurodė oro ir jūrų 
uostuose bei pasienio punk
tuose dirbantiems pareigū
nams apieškoti visus Jemeno 
piliečius, išskyrus šios valsty
bės diplomatus. Tokių priemo
nių nuspręsta imtis gavus pa
vojaus signalą dėl sąmokslo, 
kurio metu gali būti panaudo
tos termosuose slepiamos 
bombos.

Vašingtonas. Likus ke
lioms dienoms iki oficialaus 
JAV pasitraukimo iš Priešra- 
ketinės gynybos sutarties, 
grupė Atstovų rūmų narių 
kreipėsi į teismą, mėgindami 
užkirsti kelią šiam prezidento 
George W. Bush sprendimui. 
Įstatymų leidėjai teigia, kad 
prezidento sprendimas be 
Kongreso pritarimo pasitrauk
ti iš šios prieš 30 metų su bu
vusia šaltojo karo priešininke 
Sovietų Sąjunga pasirašytos ir 
Senato patvirtintos sutarties, 
draudžiančios kurti valstybinę 
priešraketinę gynybos sistemą 
bei numatančios apribojimus 
jos tyrimams ir bandymams, 
prieštarauja JAV Konstituci
jai.

I RYTAI ~|3HT11311

Izraelio premjeras Anei 
Sharon pirmadienį susitikime

nines žemes po sovietų griuvi
mo, tuojau pradėjo mečečių 
(maldos namų) ir mokyklų, 
ruošiančių dvasiškiją (imam), 
atstatymą. Be reguliariaus re
liginio atgimimo, iš kitų kraš

Lietuvos diplomatai JAV 
kalbėjo apie pasirengmą į NATO
Vašingtonas, birželio 12 d. 

(LR ambasada) —■ Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretoriaus Giedriaus Čekuo- 
lio vadovaujama delegacija su 
darbo vizitu lankėsi Vašing
tone. Antradienį Lietuvos de
legacija Valstybės departa
mente pravedė konsultacijas 
su JAV administracijos aukš
tais pareigūnais, kurių metu 
aptartas Lietuvos pasirengi
mas- NATO narystei. Tai pir
mos tokios išsamios konsulta
cijos po vasarį Vilniuje įvyku
sio JAV ambasadoriaus prie 
NATO Niek Burns vadovauja
mos JAV tarpžinybinės dele
gacijos vizito, kurio metu su
rinktos informacijos pagrindu 
buvo pradėta rengti JAV ad
ministracijos ataskaita dėl 
Lietuvos pasirengimo narystei 
NATO.

Konsultacijose JAV adminis
tracijai atstovavo Valstybės de
partamento sekretoriaus pa

Balandžio 12 d. Briuselyje įvykusios Lietuvos-NATO dienos vienas iš rengi
nių buvo paroda „Lietuvos kelias į NATO karikatūristų akimis", kurią atida
rė Lietuvos ambasadorė prie NATO Gintė Damušytė ir NATO generalinis 
sekretorius George Robertson. V Matkeno nuotr

su JAV prezidentu George W. 
Bush nepritarė idėjai įkurti 
palestiniečių valstybę, teigda
mas, jog tai destabilizuotų 
žydų valstybę, trečiadienį pa
reiškė aukštas. Izraelio parei
gūnas, nepanoręs skelbti pa
vardės. Jis teigė, kad A. Sha
ron įspėjo G. W. Bush, jog 
„parama palestiniečių valsty
bei esamomis sąlygomis išpro
vokuotų jo vyriausybės griūtį”. 

EUROPA
Amsterdamas. JAV gali 

sužlugdyti svarbią Slobodan 
Miloševič teismo dalį, reika
laujant, kad vienas pagrindi
nių liudytojų — JAV diploma
tas Richard Holbrooke — duo
tų parodymus už uždarų durų, 
trečiadienį pranešė britų laik
raštis „Financial Times”. R. 
Holbrooke suvaidino pagrin
dinį vaidmenį derybose dėl 
1995 rn. pasirašytos Dayton’o 
taikos sutarties, kuria buvo 
užbaigtas Bosnijos karas.

Varšuva. Lenkijoje dingo 
skandalingasis populistinės 
ūkininkų profesinės sąjungos 
„Savigyna” pirmininkas Andr- 
zej Lepper. Pirmadienį jo 
kambarys Seimo viešbutyje 
rastas atrakintas, jame grojo 
įjungtas radijas, ant stalo gu

tų pradėjo veržtis kraštutinis 
islamizmas, vachhabizmas, ir 
ne tik pietinėse respublikose, 
bet ir tose, kurios yra Rusijos 
gilumoje: Tatarstane, Mari EI, 
Udmurtijoje. Nukelta į 4 psl.

tarėjo pavaduotojas Bob Brad- 
ke, sekretoriaus patarėjo pa
vaduotoja Heather Conley, 
Valstybinės saugumo tarybos 
Europos reikalų direktorius 
Walter Andrusyszyn, Gynybos 
departamento sekretoriaus 
padėjėjas Ian Brzezinski, Val
stybės departamento amba
sadorius Holokausto klausi
mams Randolph Bell, kiti ad
ministracijos bei karinių pa
jėgų atstovai.

Susitikime H. Conley pažy 
mėjo, kad nuo praėjusio JAV 
tarpžinybinio vizito Lietuva 
padarė didelę pažangą. Ji pa
sveikino Valstybinio saugumo 
strategijos priėmimą bei bir
želio 18-ją numatomą pasi
rašyti „Williams”, „Jukos” ir 
Lietuvos vyriausybės sutartį 
dėl „Mažeikių naftos”.

G. Čekuolis pažymėjo, kad 
Valstybinė saugumo strategija 
nubrėžia saugios ateities vaiz
dą. Nukelta į 4 psl.

lėjo dokumentai, o artimiausi 
pirmininko bendražygiai neži
nojo, kur jis yra.

AFGANISTANAS
Kabulas. Gydytoja iš Kabu

lo Massouda Jalai trečiadienį 
įeis į Afganistano istoriją kaip 
pirma moteris, kandidatuojan
ti į valstybės vadovo postą. 
Nors beveik nėra jokių gali
mybių, kad ji įveiks Hamid 
Karzai ir taps pereinamosios 
vyriausybės vadove, tačiau M. 
Jalai nuomone, jos kandida
tūros iškėlimas taps lygių tei
sių Afganistane išbandymas.

Kabulas. Trečiadienį iš Af
ganistano didžiosios genčių ir 
religinių vadų sueigos — Loya 
Jirga — išėjo 60-70 delegatų, 
pareiškusių, kad Jungtinių 
Tautų remiamos Loya Jirga, 
kuri laikoma pirmąja per ket
virtį amžiaus teisėtą sueiga, 
sprendimai stumiami nedera
mai.

Delegatai palieka Lova Jirga sueigą

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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I.IPITUVIU TELKIMAI
MOTINOS DIENA FILADELFIJOJE

Ypač gražiai Motinos diena 
paminėta Šv. Andriejaus pa
rapijoje Filadelfijoje.

Tą sekmadienį daugelis ma
mų braukė džiaugsmo ašaras. 
Buvome liudininkaiir dalyviai 
gražios šventės. Nęt šeši vai
kai musų nedideliame telkiny
je priėmė Pirmąją Komuniją.

Gražus, pasitempę, susijau
dinę, iškilmingai pirmą kartą 
prie Dievo žengė: Paulius 
Mauricas, Karolis Stravins
kas, Gytis Alekperlis, Aidas 
Jakūbenas, Andrius Šalčiūnas 
ir Akvilė Montvilaitė.

5 vaikais iš šios gražios gru
pes — ne per seniausiai atvy
kę iš Lietuvos, kai kurie jų tik 
po kelerių metų gyvenimo ats
kirai, vėl susijungę su savo tė
veliais.

Gal todėl ta šventė ir buvo 
tokia ypatingai jaudinanti, 
nes buvome liudininkai to di
dingumo .r grožio, tos dvasi
nės palaimos, kurią galime 
patirti, tik susijungę su Dievo 
didybe.

Šv. Mišias aukojo kun. Eu
genijus Troickis, jam asistavo 
klebonas Petras Burkauskas. 
Mišioms tarnavo Paulius Raz- 
gaitis ir Dainius Volertas. Pa
siruošti Pirmajai Komunijai 
vaikams padėjo kun. Euge
nijus Troickis ir Regina Ro- 
bertaitė.

Nuoširdus ačiū visiems Vin
co Krėvės lituanistinės mo

SVEČIUOSE „SUTARAS”
Gegužės 12 dieną, sekma

dienį, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, New Haven, CT, susi
rinkusiems paminėti Motinos 
dieną, koncertavo tautiška ka- 
pelija iš Lietuvos — „Suta
ras”. Prieš prasidėsiant kon
certui, užkalbinau jos vadovą 
Antaną Foką, kuris papasa
kojo apie savo grupę.

Šiais metais, gruodžio 30 
dieną bus 14 metų, kai susi
kūrė „Sutaras”. Grupėje yra 
12 muzikantų, visi profesiona
lai, baigę aukštuosius muzikos 
mokslus. Kapelija pasidaliju
si į dvi grupes. Kita grupė 
šiuo metu koncertuoja Ispa
nijoje. Per savo gyvavimą „Su
taras” turėjo daugybę pasiro
dymų, trečiatūkstantinis kon
certas vyko šiais metais gar
siame Birštono džiazo festiva
lyje, kartu su nemažiau gar
siu — Vilniaus džiazo kvarte
tu.

Šie du aukšto lygio kolekty
vai paruošė projektą „Etno- 
džiazas — Lietuva”. Su tuo 
projektu jie reprezentuos Lie
tuvą didžiausioje pasaulyje 
knygų mugėje Frankfurte šį 
rudenį. „Sutaras” aplankė 
daugybę valstybių. Jų muzi
kos klausėsi Australijoje, Li
sabonoje, Čekijoje, Danijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje. 1998 
metais jie koncertavo Vašing
tone.

..Sutaro" kapelija

kyklos mokiniams, taip gražiai 
giedojusiems šv. Mišių metu. 
Jūsų atliktos giesmės „Ką pa
darėt vienam” ir „Sveika Ma
rija, Motina Dievo”, pritariant 
smuikui, gitaroms ir klaviši
niams instrumentams, palietė 
visų širdį.

Šaunūs giesmininkai — Ad
rija Bagdonavičiūte, Kristina 
Babinskaite, Virgau Volertai, 
Albertai Babinskai, Žilvinai 
Avellino, Pauliau Razgaiti, 
Karoli Stravinskai, Gyti Alek-
perli, Dainiau Volertai, Pau
liau Mauricai, Aidai Jaku- 
bėnai, Vaidai Razgaiti, Mari
ja Rukšyte, Sabina Sandovai, 
Monika Rukšyte, Edvardai 
Kairiūkšti, Kristukai Akerley, 
Sauliau Gečai, Dominyka 
Mauricaite — nuoširdus ačiū 
už tyrą jaunatvišką žavesį, 
sklidusį su muzika.

Ypatingai norime padėkoti 
Brigitai ir Juozui Kasins- 
kams, visai Babinskų šeimai, 
Raimondai Rukšienienei, Ra
sai Avelino, Alfonsui Kairiū
kščiui, gitaristams Aidui Ge- 
deikai ir Gintautui Stirbiui, su 
tokia meile ir entuziazmu pri- 
sidėjusiems prie šio projekto. 
Jūsų visų dėka Motinos dienos 
sekmadienis buvo ypatinga 
šventė mūsų parapijoje. Buvo 
gera dalyvauti ir džiaugtis 
kartu.

Violeta Razgaitienė

„Sutaro” koncertuose skam
ba uniklios daugiabalsės su
tartinės, atliekamos daudytė- 
mis, rageliais ir skudučiais, 
piemenų raliavimai — lumz
deliais. Smagūs lietuvių liau
dies šokiai griežiami smui
kais, armonikomis. Visi muzi
kantai valdo po kelis instru
mentus.

Žiūrovai turėjo retą progą 
pamatyti tokią gausybę ins
trumentų. Antanas Fokas su 
savo vyrais taip sugebėjo iš
judinti susirinkusius, kad kai 
kurie turėjo devintą prakaitą 
braukt nuo kaktos. Koncerto 
metu, žiūrovai „varžėsi” įvai
riose rungtyse, mokėsi naujų 
lietuvių liaudies šokių. Norin
tieji galėjo įsigyti „Sutaro ” 
įrašų.

Mums koncertavo šie muzi
kantai: Robertas Kunickas, 
Bronislovas Glovickis, Eiman
tas Gurskas, Raimondas Gu- 
žauskas.

„Sutaro” grojamų melodijų 
klausėsi Bostono, Filadelfijos, 
Los Angeles, San Francisko 
lietuviai.

Visi vaišinosi kugeliu ir ba
landėliais, kuriuos paruošė 
Laima ir Jonas Karosai. Dė
kojame New Haven bendruo
menei ir Aidui Kupčinskui iš 
Bostono už tokį gerą koncer
tą.

Sigita Šimkuvienė

Motinos dieną Pirmąją Komuniją Šv. Andriejaus parapijoje, Philadelphia, PA, priėmę (iš kairės): Aidas 
Jakūbenas, Gytis Alekperlis, Paulius Mauricas, Akvilė Montvilaitė, Karolis Stravinskas, Andrius Šalčiūnas. 
Patarnautojai: Dainius Volertas (kairėje) ir Paulius Razgaitis. Klebonas Petras Burkauskas ir kun. Eugenijus 
Troickis.

DETROIT, MI

ŠV. ANTANO ŠVENTĖ — 
ATLAIDAI

Sekmadienį, birželio 9 d. vi
si keliai vedė į Šv. Antano pa
rapiją Detroite, kurioje buvo 
švenčiama parapijos dangiško 
globėjo Šv. Antano šventę. 
Oras gražus, šilta, saulutė 
glostė savo šiltais spindulė
liais ir daug žmonių dalyvavo 
šventėje. Šv. Mišių metu baž
nytinis choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio, gražiai gie
dojo St. Sližio sukurtas Mišias 
(Kyrie, Gloria, Sanctus-Bene- 
dictus, Agnus Dei), Šv. Antano 
himną, ir „Tau dėkinga Lietu
va”. Pabaigai St. Sližys atliko 
vargonais J. S. Bach, Tocata 
D-minor ir tokata D-major 
.Atlaidų finalą”. Kleb. kun. Al
fonsas Babonas pasakė šven
tei atitinkamą pamokslą. Mel
dėmės, kad Dievas per šv. An
taną globotų mūsų nedidelę 
parapiją ir mus visus.

Po Mišių susirinko pilna 
svetainė parapijiečių, jų drau
gų ir svečių net iš tolimesnių 
vietovių. Parapijos šeiminin
kės, su talkininkių pagalba, 
paruošė puikias vaišes. Parapi
jos moterys iškepė daug ska
nių pyragų ir tortų. Ir koks 
įvairumas! Veikė gėrimų bufe
tas ir gausių laimikių trauki
mai. Po laimėjimų klebonas 
kun. Alfonsas Babonas padė
kojo visiems darbininkams, 
talkininkams, visiems atsilan
kiusiems ir parėmusiems Šv. 
Antano parapiją. Artėjančių 
Antano/Antaninos vardinių 
proga, kun. Babonas pasveiki
no mūsų parapijos Antaną Le- 
levičių, Antaniną Leparskie- 
nę, Antaną Osteiką, Antaniną 
Petrauskienę, Antaną Strakšį 
ir Antaną Zaparacką. Muz. St. 
Sližiui vadovaujant, visi su
dainavo „Valio, ilgiausių me
tų”.

Dalyviai džiaugėsi savo lai
mėjimais, o ypač turėjo gerą 
progą smagiai praleisti sek
madienio popietę pabendrau
dami su draugais ir artimai
siais, o tuo pačiu paremdami 
ir savo parapiją. Šventė praėjo 
pakilia ir šilta nuotaika. 
Regina Juškaitė Švobienė

SIEKIANT IŠSAUGOTI 
LIETUVOS PILIETYBE

LIUDA RUGIENIENĖ

LR Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisija š. m. 
kovo mėnesį buvo susirinkusi 
posėdžiams Vilniuje, LR Sei
me. Posėdžiai vyksta du kar
tus per metus, šie buvo trylik
tieji. Penkias dienas komisija 
svarstė įvairias temas, išklau
sė 51 pranešimą. Pranešimus 
padarė ministerijų, departa
mentų, valstybinių ir visuome
ninių organizacijų bei kiti ats
tovai. Komisija dirbo nuo 9 
vai. ryto iki 6 ar 7 vai. vakaro, 
sustodama tik trumpai pietų 
pertraukai. Posėdžių metu lai
kas buvo itin branginamas, 
pranešimai tęsėsi neilgiau 
kaip dvidešimt minučių, kai 
kurie buvo trumpesni. '

Sugrįžus namo (Vilniuje jau
čiamės, kaip namie), po ilgo 
dienos darbo, laukė kitai die
nai pasiruošimas, rezoliucijų 
rašymas. Komisijos nariai pa
siskirsto, kas kokias rezoliuci
jas rašys, kad visas darbas ne
pasiliktų paskutiniąjai darbo 
dienai. Tuomet rezoliucijos 
būna priimamos bendru suta
rimu. Šių metų kovo posė
džiuose buvo priimta 12 rezo
liucijų: Dėl bendradarbiavimo 
mokslo srityje; Dėl lituanisti
nio švietimo užsienyje; Dėl 
Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centro;. Dėl Lietu
vos moksleivių patriotinio 
auklėjimo; Dėl tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento; 
Dėl Lietuvos Respublikos pi
lietybės įstatymo; Dėl turizmo 
plėtros; Dėl kultūros; Dėl 
Rytų Lietuvos švietimo; Dėl 
verslo plėtojimo; Dėl Lietuvos 
pakvietimo į NATO; Dėl Lie
tuvos vaikų socialinių prob
lemų. Rezoliacųos yra išsiun
tinėjamos toms institucijoms, 
kurias jis apima. Poros mė
nesių laikotarpyje apie pateik
tus siūlymus gaunami atsaky
mai ir komentarai.

Kovo 22 d. po posėdžių kul
tūros reikalams labai buvo 
atidžiai svarstomas Lietuvos 
Respublikos pilietybės išlaiky
mas, įsigijus kito krašto pilie
tybę. Šis reikalas ypač svar
bus trečiosios bangos lietu
viams, pastarosios emigracijos 
(ne į visus kraštus vienodai 
„banguojama”), kurių skaičius 
užsienyje vis didėja ir, Lietu
vai įstojus į Europos Sąjungą, 
spėjama — dar sparčiau pa
didės, gali išvykti iki 300,000 
piliečių. Jau nuo 1997 m. kovo 
14 d., kuomet buvo priimta 
pirmoji rezoliucija „Dėl LR pi
lietybės užsienio lietuviams”, 
komisija savo posėdžiuose šį 
klausimą svarsto ir dėl pilie
tybės praradimo pasisako. 
1999 m kovo 10 d. ir 2000 m. 
rugpjūčio 12 d. buvo priimtos 
rezoliucijos „Dėl dvigubos pi
lietybės”. 2001 m. birželio 8 d. 
rezoliucija buvo pavadinta 
„Dėl LR pilietybės lietuvių lai

mės asmenims, įgijusiems ki
tos valstybės pilietybę”, tais 
pat metais spalio 12 d. posė
džiuose Čikagoje buvo priimta 
rezoliucija „Dėl LR pilietybės 
išsaugojimo”.

Kad pripažintų dvigubą pi
lietybę, LR Seimas turėtų pa
keisti LR Konstituciją, kurios 
12 straipsnis numato: „Lietu
vos Respublikos pilietybė įgy
jama, gimstant ir kitais įsta
tymo nustatytais pagrindais. 
Išskyrus įstatymo numatytus 
atskirus atvejus, niekas negali 
būti kartu Lietuvos Respubli
kos ir kitos valstybės pilietis”. 
Pagal šį straipsnį dviguba pi
lietybė negali būti įteisinama, 
„išskyrus įstatymo numatytus 
atskirus atvejus”. Seimo na
rys, kartu ir komisijos narys 
Arminas Lydeka, ruošdamas 
Pilietybės įstatymo pakeitimo 
projektą, kaip tik ir vadovavo
si „atskiro atvejo” principu. A. 
Lydeka, darydamas komisijai 
pranešimą, painformavo, kad 
kovo 21 d. Seimo sekretoriate 
jo iniciatyva buvo užregist
ruotas naujasis Pilietybės 
įstatymas.

Naujai paruoštas įstatymas 
yra pakankamai platus, jis 
keičia senojo įstatymo beveik 
pusę visų straipsnių. Pagrin
dinė nuostata yra galimybė 
išsaugoti Lietuvos pilietybę, 
įgijus kitos šalies pilietybę. A. 
Lydeka: „Taigi suderinome 
tuos kelis straipsnius, kurie 
apie tai kalba šiame įstatyme, 
ir teikiame tokią nuostatą, 
kad įgijus kitos valstybės pi
lietybę LR pilietis automa
tiškai neprarastų LR pilie
tybės, jeigu nenori jos praras
ti. Tai yra tas didysis klausi
mas, dėl kurio buvo renkami 
parašai, įvairiai apeliuojama į 
Lietuvos valdžią. Šiame pro
jekte jis siūlomas išspręsti tei
giamai”.

Įstatyme taip pat siūloma 
įteisinti poziciją — lietuvių 
kilmės asmenys. „Iš tikrųjų ši 
nuostata kėlė daug diskusijų, 
daug ginčų. Bet vis dėlto, 
išnagrinėję daugelio Europos, 
kitų valstybių patirtį, pada
rėme išvadą, kad yra pakan
kamai daug valstybių, kuriose 
tokia nuostata yra, egzistuoja. 
Manau, kad mes, lietuviai, ne
didelės valstybės, nedidelės 
tautos, atstovai juo labiau tu
rime gerbti ir vertinti lietu
viškąją asmenų kilmę. Taigi 
šią nuostatą taip pat bandoma 
įteisinti”. Išplečiamas Lietu
vos Respublikos piliečių sąra
šas, įtraukiami lietuvių kil
mės vaikaičių vaikai, siūloma 
suteikti LR pilietybę vaikams, 
jeigu nors vienas tėvų yra LR 
pilietis, nepriklausomai nuo jų 
gyvenamosios vietos. Kartu 
keičiamas LR pilietybės nete
kimo pagrindas ir tvarka, taip 
pat yra siekiama supaprastin-
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ti LR pilietybės grąžinimo 
tvarką pilietybės netekusiems 
asmenims.

Įstatymo projekte yra siūlo
ma supaprastinti atvykusiems 
asmenims į Lietuvą, kurie 
nori gauti Lietuvos pilietybę, 
įgijimo tvarką. Dabartinis 
įstatymas reikalavo Lietuvoje 
išgyventi 15 metų, 10 metų su 
laikinuoju leidimu ir 5 su nuo
latiniu. Laikinojo leidimo lai
kotarpis yra mažinamas iki 5 
metų, vis tiek reikia pragy
venti, ne mažiau, kaip 10 
metų: 5 metus su laikinuoju 
leidimu ir 5 metus su nuolati
niu leidimu, prieš įsigyjant pi
lietybę.

Taip pat yra siekiama pri
pažinti netekusiais Lietuvos 
Respublikos pilietybės asme
nis, kurie apsisprendė dėl LR 
pilietybės pagal 1989 m. lapk
ričio 3 d. Pilietybės įstatymą, 
iki šiol neturi LR piliečio paso 
ir Lietuvoje negyvena.

Gabrielius Žemkalnis, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovas Lietuvoje, paaiškino 
apie buvusią prezidento dek
retu sudaryta komisįją, ku
riai buvo pavesta išanalizuoti 
teisės aktų pilietybės klausi
mais nuostatas bei jų taikymą 
praktikoje ir, esant reikalui, 
„parengti Pilietybės įstatymo 
bei kitų teisės aktų pilietybės 
klausimais pataisas”. Komisi
jos bendrų posėdžių buvo ma
žai, nes komisijoje yra asme
nų, kurie daugiau Lietuvoje 
net nedirba ir negyvena. Iki 
prezidento stalo jokie pasiū
lymai nenuėjo, nors preziden
tas šiam reikalui yra palan
kiai nusiteikęs. Šioje komisi
joje dvigubos pilietybės ter
mino buvo vengiama, o buvo 
planuojamos egzistuojančio 
įstatymo pataisos.

LR Vyriausybėje Migracijos 
departamentas dirbo, ruošda
mas naujas pataisas ir pasiū
lymus Pilietybės įstatymo pa
keitimui. Armino Lydekos tei
kiamas projektas apjungia
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daugumą darbo grupių pa
rengtų pasiūlymų.

Komisijos kovo 27 d. priėmė 
rezoliuciją: LR Seimo ir JAV 
LB komisija, remdamasi in
tegralios tautos koncepcija, 
primindama komisijos 2001 
m. birželio 8 d. rezoliuciją „Dėl 
Lietuvos Respublikos piliety
bės išsaugojimo lietuvių kil
mės asmenims, įgijusiems ki
tos valstybės pilietybę”, pritar
dama LR Seimo nario A. Lyde
kos užregistruoto ir pateikto 
Seimui svarstyti Pilietybės 
įstatymo pakeitimo įstatymo 
projekto NR. IXP-1473 nuos
tatoms, kreipiasi į Lietuvos 
Respublikos Seimo pirminin
ką, visas Seimo frakcijas, vi
sus Seimo narius, ragindama 
vieningai pritarti šiam įstaty
mo projektui ir kuo skubiau jį 
priimti.

Kovo 28 d. Pilietybės įsta
tymo projektas buvo pristaty
tas LR Seimo vakariniame 
posėdyje. Birželio viduryje yra 
numatytos šio įstatymo svars
tytos ir po tam tikro laiko, 
kurį nustatys Seimas, įvyks 
balsavimas dėl įstatymo pri
ėmimo. Daugiau informacijos 
apie Pilietybės įstatymo pro
jektą ir su juo susijusius doku
mentus, Seimo posėdžio steno
gramą, galima rasti LR Seimo 
interneto puslapiuose "lrs.lt”. 
Komisija tikisi, kad naujasis 
Pilietybės įstatymas bus dar 
šiais metais priimtas. Apie LR 
Seimo ir JAV LB komisiją taip 
pat galima rasti informacijos 
Seimo interneto puslapiuose.

LR Seimo ir JAV LB komi
siją sudaro, iš Lietuvos pusės, 
Seimo nariai pirm. Vadovas
Karbauskis, Arminas Lydeka, 
Jurgis Razma ir Aloyzas Sa
kalas, iš JAV Lietuvių Bend
ruomenės pusės, pirm. Liūda 
Rugienienė, Gediminas Leš- 
kys, Vytas Maciūnas, Dalia 
Puškorienė, Vytautas Vidugi
ris.
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PAMINKLAI LIETUVIŲ TREMTIES IR 

KALINIMO VIETOSE

XX a. viduryje Lietuvą pa- 
lietusios sovietinės represijos 
pakeitė daugelio žmonių gyve
nimą. Deja, nemažai tremti
nių atgal į tėvynę negrįžo. 
Nuo 1939 iki 1952 m. Lietuvos 
gyventojai išvežti į maždaug 
990 tremties ir kalinimo vietų 
buvusios sovietų Sąjungos te
ritorijoje. Taigi apytikriai tiek 
pat yra ir kapinių, kur ilsisi 
lietuvių tremtinių palaikai. 
Prasidėjus Atgimimui, 1989- 
1991 m. palaikai buvo masiškai 
parvežami ir perlaidojami Lie
tuvoje. Buvusiose tremties ir 
kalinimo vietose pradėta sta
tyti paminklus.

Pažymėtina, jog reikia skirti 
kalinių ir tremtinių kapines. 
Kalinimo vietose maždaug iki 
1953 m. mirusieji buvo laido
jami bendrose duobėse, — va
dinkime jas brolių kapais. 
Mirusiojo identifikavimui prie 
kojos piršto būdavo pririšama 
medinė lentelė su kalinio as
mens numeriu. Vėliau kaliniai 
pradėti laidoti medinėse dė
žėse atskiruose kapuose. To
kią atskirą kapavietę žymė
davo medinis kuolelis, ant ku
rio taip pat būdavo užrašytas 
kalinio numeris. Kaliniai nie
kada nelaidoti vietinių gyven
tojų kapinėse. Kalinių kapinės 
būdavo įrengiamos greta lage
rio, tačiau jų ploto niekaip 
nepažymėdavo, neišskirdavo. 
Todėl uždarius lagerius, dau
gelis kapinių išnyko drauge su 
jais. Šiuo metu tikslią vienų 
a?, kitų kapinių vietą gali nu
rodyti tik retas tenykštis gy
ventojas. Vis dėlto kelių la
gerių kapinių, pavyzdžiui, 
Vorkutoje, Abezėje, Intoje (Ko- 
mįjos., Respublika), Spaske, 
Džezkazgane (Kazachstanas) 
vietos yra žinomos. Ten pasta
tyti memorialiniai paminklai. 
Verta paminėti, kad Abezės 
kapinėse ilsisi ir žymus filoso
fas Levas Karsavinas bei ge
nerolas Jonas Juodišius.

Kitaip buvo laidojami trem
tiniai. Galima išskirti kelis jų 
kapinių tipus. Dažniausiai 
tremtiniai savo artimuosius 
laidojo vietinių gyventojų ka
pinėse. Daugeliu atvejų lietu
vių kapavietės buvo išsibars- 
čiusios tarp kitataučių kapų. 
Vis dėlto kai kuriose kapinėse 
susidarė atskiri, vien lietuvių 
kapų plotai. Kaip pavyzdį gali
ma paminėti senąsias Igarkos 
bei buvusios Suetichos gyven
vietės (dabar Biriusinskas, Ir
kutsko sritis) kapines. Nors 
trūksta tikslesnių duomenų, 
žinoma, kad didoką teritorįją 
lietuviški kapai užėmė Seno
sios arba Naujosios Lialės 
(Sverdlovsko sritis) kapinėse, 
galbūt dar kai kur.

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO
SOVIETINĖJE LIETUVOJE 

JONAS INDRIŪNAS
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Tad kitoniškos 
išeities nesugalvodamas, pa
minkiau tą jau žinomą doleri
nę aplankyti, kur galėsime 
ką nors atrasti nusipirkti.

Su tokia mano mintimi jos 
mielai sutiko. Kas galėjo žino
ti, gal jos daugiau dėl to su 
manim susitikti ir atvažiavo, 
negu dėl ko kito. Tad ilgai ne
laukėme, sukrutome judėti.

Kadangi, kur ta dolerinė ra
dosi ir kaip ją galima buvo 
pasiekti, dar tikrai nežinojau, 
tad paklausiau jų, nors nema
niau, kad jos ką nors daugiau 
Žinda apie Vilnių, gyvendamos 
kažkur toli Žemaitijoje.

Pasirodė, apsirikau, net nu
stebau, kai jos dukra pasiūlė 
ten eiti pėsčiomis. Nežinojau, 
kaip toli nuo viešbučio ta vie
ta buvo, bet su jos pasiūlymu 
sutikau, kadangi buvo gra
žus, saulėtas rytas. Skubėti

RIMVYDAS RACĖNAS

Būta ir grynai lietuviškų ka
pinių. Tokios kapinės atsirado 
ten, kur lietuviai tremtiniai 
įkūrė naujas gyvenvietes. Pa
vyzdžiui, lietuviškos kapinės 
buvo prie Čiulano gyvenvietės 
Buriatįjoje. Paskui lietuvių 
kapinėse buvo laidojami ir vė
liau atsikėlę kitų tautybių 
žmonės. Didesnė dalis naujai 
įkurtų medienos gavybos gy
venviečių funkcionuodavo apie 
20 metų. Iškirtus mišką, lietu
viai tremtiniai bei kiti gyven
tojai pamažu persikeldavo ki
tur. Drauge su gyvenvietėmis 
nykdavo ir kapinės.

Prieš keletą metų Lietuvos 
Respublikos Kultūros minis
terįjoje parengta programa 
„Politinių kalinių ir tremtinių 
kapaviečių ir paminklų Rusi
jos Federacijoje ir kitose NVS 
šalyse apskaita ir priežiūra”, 
pagal kurią renkami duome
nys apie saugotinas lietuvių 
tremtinių ir kalinių kapines 
bei registruojami tremties ir 
kalinimo vietose pastatyti me
morialiniai paminklai. Tuo 
tikslu nuo 2000 m. jau sureng
tos šešios mokslinės ekspedici
jos. Apsilankyta Irkutsko ir 
Magadano srityse, Buriatijos 
Respublikoje, Kazachstane. 
Krasnojarsko krašte vykta į 
Lesosibirską (buv. Maklako- 
vas), du kartus — į Igarką. Į 
Irkutsko sritį ir Buriatįją vy
kęs kaunietis Antanas Sa- 
deckas išleido tenykščių kapi
nių ir memorialinių paminklų 
nuotraukų albumą „Negrįžu- 
siems” (Kaunas, 2001 m.).

Minėtose dviejose ekspedici
jose į Igarką teko dalyvauti ir 
šių eilučių autoriui, todėl apie 
jas norėčiau papasakoti pla
čiau. Į Igarką vykta 2000 m. ir 
2001 m. vasaromis. Pirmojoje 
ekspedicįjoje taip pat dalyvavo 
kraštovaizdžio architektas Že
mėtvarkos instituto direkto
riaus pavaduotojas Romual
das Survila.

Igarkoje lietuviai tremtiniai 
buvo laidojami vietinių gyven
tojų kapinių teritorįjoje esan
čiose dviejose kalvelėse, iški
lusiose pelkėtoje miškatun- 
drėje. Čia buvo palaidota apie 
560 lietuvių tremtinių. Vieti
niai gyventojai šią kapinių 
dalį vadino „lietuviškomis ka
pinėmis”, vėliau — „senosio
mis lietuviškomis kapinėmis”, 
nors toje teritorįjoje laidoti ir 
kitų tautybių žmonės. Kapi
nės šioje vietoje veikė maž
daug 1937-1957 m., o lietuviai 
čia laidoti nuo 1948 m.

Dauguma Igarkos lietuvių 
tremtinių grįžo į Lietuvą ar 
išsikėlė į kitus Rusįjos mies
tus. Likusieji Igarkoje sukūrė 
mišrias šeimas ir daugelis nu

neskubėjome, tad ir pasivaikš
čioti buvo malonu.

Truko gerą valandą, kol do
lerinę pasiekėme. Gal joms 
namuose pratusioms ilgas 
distancįjas vaikštinėti, didelio 
sunkumo nesudarė, bet aš iki 
pasiekiau tą vietą pakanka
mai išsisėmiau. Nors buvo ir 
įdomu, turėjau progos ir su jos 
dukra daugiau pakalbėti, iš 
kur ji Vilnių taip gerai pažįs
ta, pati jame negyvendama? 
Pasirodė, kad ji prieš kurį 
laiką gana ilgai Vilniuje gy
veno, studįjuodama veterina
ruos mokykloje. Dabar esanti 
veterinaruos gydytoja, dirban
ti Kėdainiuose.

Ir dolerinėje ji jautėsi daug 
drąsiau, negu mano giminės 
moterys, matyt, ir joje ne vie
ną kartą buvo apsilankiusi. 
Panašiai pradėjau ir su jomis, 
liepdamas pasirinkti esamų

tautėjo. Stipresnė lietuvių 
bendruomenė yra tik Krasno
jarsko mieste, beveik už 2000 
km. Todėl kapinės yra kelias
dešimt metų nebetvarkomos. 
Atsiradus galimybėms perlai
doti artimuosius, iš šių kapi
nių 1989 m. vasarą pirmą 
kartą specialiu lėktuvo reisu į 
Lietuvą pargabenti pirmieji 
126 tremtinių palaikai. Dalis 
antkapinių kryžių vėl pastaty
ti buvusių kapų vietoje. Kai 
kurias kapavietes žymi prie 
kryžių prikaltos lentelės „Iš
vežtas į Lietuvą”, „Palaidotas 
Lietuvoje”. Deja, ne visos ka
pavietės buvo sutvarkytos. Tai 
taip pat paspartino šių kapi
nių nykimą.

Lietuvių kapinėse pastatyti 
kryžiai iš vietinių antkapių 
išsiskiria ne tik savo dydžiu, 
bet ir lietuviškai mažąjai ar
chitektūrai būdinga ornamen
tika. Daugelį jų puošia nuo 
kryžmos einantys mediniai 
spinduliai. Prie kryžių buvo 
tvirtinti ir krucifiksai, tačiau 
dabar jie jau nuplėšti. Virš 
Nukryžiuotojo būdavo skardi
nis stogelis karpytu kraštu. 
Neretai mažesnio kryžiaus 
kryžmos galai puošti medi
niais bumbulais ar prikalto
mis lentelėmis. Pavardės už
rašytos lietuvių kalba, tačiau 
epitafijų neaptikta (atkreipti
nas dėmesys, kad naujosiose 
Igarkos kapinėse lietuvių ka
pų užrašai yra tik rusų kalba). 
Didžioji dalis kapus juosusių 
tvorelių buvo medinės, puoš
tos geometriniu ornamentu. 
Šiuo metu dauguma kryžių 
yra pasvirę ar net visai nu
griuvę, o tvorelės išvirtusios. 
Kapinės apaugusios jaunu 
mišku ir žole, kai kurie kapai 
atsidūrę po vandeniu. Mūsų 
ekspedicijos metu įsitikinta, 
kad kapinės yra taip apleistos, 
jog naujai jas sutvarkyti nebe
įmanoma. Todėl nutarta palik
ti kapines natūraliai sunykti.

Vis dėlto siekiant, kad ši is
torinė vieta ilgiau išliktų, 
buvo imtasi tam tikrų priemo
nių. Visų pirma, 2000 m. ru
denį aplink lietuvių kapines 
augančiame miško jaunuolyne 
buvo iškirsta 3-4 metrų pločio 
proskyna, nuo medžių ir krū
mų išvalytas į kapines vedan
tis kelias. Be to, nutarta kapi
nių pradžioje ir pabaigoje pa
statyti šešis naujus memo
rialinius kryžius ir paminklą. 
Antrosios ekspedicijos metu 
kapinių pradžioje buvo pasta
tytas juodo granito paminklas, 
kurio nišoje iškaltas skren
dantis angelas. Kairėje posta
mento pusėje rusų kalba įra
šytas tekstas: „Čia 1937-1957 
m. buvusiose kapinėse ilsisi
prekių, kūnų jų miestelių
krautuvėse nevisuomet gali 
gauti. Drąsinau nesivaržyti, 
nes panašių progų ne taip 
dažnai pasitaiko.

Joms drąsos užteko, nesi
varžė pasirinkti įvairių, ypač 
sunkiau gaunamų dalykų, ne 
tik sau, bet ir namuose esan
tiems, kurių, kaip vėliau su
žinojau, nemažai buvo.

Po daugiau valandos tokio 
kruopštaus apsipirkimo, kasi
ninkė suvedė pigintus balan
sus, kurių irgi neverta minėti, 
kita tarnautoja, talpindama 
viską į ryšulius, nesusilaikė 
nenusistebėjusi paklausdama, 
kaip viską ir parsigabensit į 
namus?

Atgal į viešbutį pėsti jau ne- 
begrįžome, buvome pakanka
mai prisivaikščioję. Nuspren
dėme pasigauti taksi, kad 
lengviau ir greičiau parsiga
bentume atgal, bet kad tų tak
si Vilniuje nekažkiek maišėsi.

Nusitempėme ryšulius prie 
didesnio skersgatvio, kur tu
rėjo būti taksi sustojimo vie
ta. Ten jau radome keletą be

daugelis igarkiečių ir daugiau 
kaip 560 tremtinių iš Lietu
vos". Dešinėje pusėje lietu
viškai iškalta: „Ilsėkitės ra
mybėje, brangūs tėvynainiai!”. 
Paminklo idėją pasiūlė šių 
eilučių autorius, o jo pagami
nimu bei nugabenimu į Igarką 
rūpinosi Krasnojarsko krašto 
lietuvių kultūros bendrijos 
„Lituanica” pirmininkas Anta
nas Rasiulis.

Dabartinis kapinių vaizdas 
užfiksuotas fotografijose, skai
drėse, vaizdajuostėse. Ši me
džiaga bei ekspedicįjų ataskai
tos deponuotos LR Kultūros 
ministerįjoje, Lietuvos Nacio
naliniame muziejuje bei Geno
cido tyrimų centre.

Šiuo metu yra žinoma apie 
20 tremties ir kalinimo vietose 
pastatytų memorialinių pa
minklų. Dauguma jų pastatyti 
organizuotų grupių pastango
mis. Tai 5-7 mediniai kryžiai 
bei koplytstulpiai ir apie 15 
paminklų iš ilgaamžių me
džiagų (metalo, betono, ak
mens). Mažesni paminklai ar 
kryžiai galėjo būti statomi ir 
individualiai, tačiau kiek jų, 
yra sunku pasakyti. Memoria
linius paminklus tremties bei 
kalinimo vietose statė ir kitų 
represijas patyrusių tautų at
stovai: latviai, estai, lenkai, 
kalmukai ir kt.

Du paminklai (Igarkoje ir 
Bijske) pastatyti Lietuvos biu
džeto lėšomis. Vorkutos pa
minklo projektas laimėjo 
Maskvos „Memorialo” skelbtą 
konkursą ir buvo pastatytas 
už Rusijos Federacijos lėšas. 
Likusiųjų paminklų gamybos

Paminklo pašventinimas. Apeigas atlieka t. Krakovskis iš Slovakijos.
Rimvydo Racėno nuotrauka.

laukiančių keliautojų. Pristo
jome prie jų ir mes.

Palaukėme keliolika minu
čių, bet nė vieno taksi nepa
sirodė. Žiūriu ateina mote
riškė su mažu vaiku ir taip 
pat atsistoja prie mūsų taksi 
laukti. Taip visi ir stovime.

Pagaliau, po gero pusvalan
džio, privažiuoja tuščias tak
si. Net nustebau, ta su vaiku 
moteriškė, nieko nelaukdama, 
prišoka prie taksi, atsidaro 
duris, pirm įkelia vaiką į vidų, 
paskum pati įsėda ir taksi 
nuvažiuoja. Keista darosi. Pas 
mus Amerikoje to neteko ma
tyti, kad kas be eilės ir dar 
neatsiprašęs tą padarytų, ne
bent kas nors iš mandagumo 
prieš save vietą užleistų. Bet 
matydamas, kad kiti nieko ne
sako, nutylėjau ir aš. Kai vė
liau su savaisiais išėjo kalba 
apie tai, paaiškėjo, kad So
vietų Sąjungoje buvo pareiga 
keleiviui su mažais vaikais vi
sur ir visuomet užleisti pirme
nybę. Pasakojo, kad kai kas 
tokias privilegįjas išnaudojo 
savo mažus vaikus bereika

bei statybos išlaidos buvb 
padengtos iš Lietuvos įmonių 
ir pavienių asmenų suaukotų 
lėšų.

Paminklų Vorkutoje ir Bijs
ke autoriai — žinomas skulp
torius Vladas Vildžiūnas ir ar
chitektas Vytautas Nasvytis. 
Vorkutos paminklą iškalė pats 
V. Vildžiūnas. Paminklo Re- 
vučyje Krasnojarsko krašte 
autorius — skulptorius Jonas 
Meškelevičius. Igarkos pa
minklo koncepcįją pasiūlė bu
vęs tremtinys Rimvydas Racė- 
nas. Įspūdingus koplytstul
pius Lenos deltos gyvenvie
tėse iš medžio išskobė V. Giba- 
vičius. Likę paminklai — ko
lektyvinės entuziastų kūrybos 
vaisius (pavyzdžiui, paminklo 
projekto Abezės kapinėse au
toriai J. ir P. Juodišiai — ge
nerolo Juodišiaus sūnūs). No- 
rilske, Lame ir Lenos že
mupyje pastatytos tarpukario 
Lietuvos memorialinių pa
minklų tipą atkartojančios iš 
akmenų sumūrytos piramidės.

Baigiant galim konstatuoti, 
kad tremtinių ir kalinių ka
pinės sparčiai nyksta. Todėl 
būtina neatidėliojant suregis
truoti bent didžiausias. Tai 
reikėtų padaryti, kol dar yra 
gyvų, galinčių padėti tremties 
liudininkų. Šis darbas tampa 
ne tik entuziastų pastangų ob
jektu, bet susilaukia ir Vy
riausybės bei mokslininkų dė
mesio. Tenka pažymėti, kad 
kalinimo ir tremties vietose 
pastatyti paminklai nebus 
saugūs, kol ši problema ne
taps išspręsta tarpvalstybinių 
susitarimų lygiu.

lingai vargindami.
Užtruko nemažai laiko, kol 

parsigabenome į viešbutį. Bu
vo jau pats pietų laikas, tad 
ir papietavome kartu. O po 
pietų nebebuvo kas veikti ir 
jos nusprendė ilgiau manęs 
nebevarginti, judėti į namus, 
kad iki vakaro spėtų Skaud
vilę pasiekti. Nebebandžiau ir 
aš jų kalbinti neskubėti, nes 
kažko įdomesnio jas užimti ir 
jau nebeturėjau. Be to, jau
čiausi pavargęs, tad norėjau 
likusią popietės dalį vienas 
sau ramiai praleisti. Buvau 
planavęs— pagelbėsiu joms 
nugabenti ryšulius į geležin
kelio stotį, kuri ne per toli 
buvo, ir grįžęs galėsiu vienas 
sau ramiai ilsėtis, kol kiti grįš 
iš ekskursuos.

Bet taip neišėjo. Vos pradė
jome ruoštis į stotį, kai, net 
nepasibeldusi, pro duris {sku
bėjo mano antrojo brolio žmo
na, — Elenutė su savo jaunute 
dukryte Jonyte ir, net kaip rei
kiant neatsikvėpusi, pradėjo 
aiškinti, kad esąs svarbus rei
kalas mane kažkur nuvežti ir
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Danutė Bindokienė

Galime atleisti, bet 
negalime pamiršti

Daugelyje užsienio lietuvių 
telkinių šiuo metu vienaip ar 
kitaip bus prisiminta pirmoji 
sovietų okupacija, įstūmusi 
mūsų tautą į Golgotos kelią, 
kuriuo reikėjo savo kryžių 
nešti pusšimtį metų.

Birželį galima pavadinti 
įvairiais vardais: /asaros var
tai, atostogų metas, saulėtos 
dienos, kvepiančios žemuogė
mis, nerūpestingai linguojan
čios baltais ramunių žiedais. 
Bet lietuviai, ypač vyresnieji, 
birželį jau daug dešimtmečių 
vadina baisiuoju...

Tai tie vyresnieji pasirūpina 
ruošti birželinių trėmimų — 
tautos genocido pradžios — 
paminėjimus, kurių publiką 
daugiausia patys ir sudaro. 
Jaunesnieji nebeatsimena. 
Jiems nelabai svarbu, jeigu ir 
primenama. Kai kas net mėgi
na paneigti šiurpiuosius fak
tus: ištremtųjų skaičiai buvo 
mažesni, negu teigiama; trė
mimai vyko tik pačioje sovietų 
okupacijos pradžioje, o vėliau 
gerokai sumažėjo, kone visai 
išnyko. Beveik kaip šiandie
ninis vokiečių jaunimas ir vi
dutinio amžiaus žmonės, gimę 
ar augę jau pokario metais, 
neigia holokaustą, vadindami 
tai „žydų propaganda, kurios 
tikslas juodinti šviesų Vokie
tijos įvaizdį”.

Po nepriklausomybės atkū
rimo Lietuvoje išleista ir te
beleidžiama daug knygų, by
lojančių bolševikų okupacijos 
žiaurumus ir lietuvių ryžtą 
išlikti. Tiek asmeniški tremti
nių, partizanų atsiminimai, 
tiek istoriniai leidiniai yra ku
pini faktų ir statistikos (nors, 
bent anksčiau, buvo ir perte
kusių iškraipyta informacija). 
Bet ar tos knygos pasiekia mo
kyklas, jaunimą, žmones, ku
rie apie šį skaudų mūsų tau
tos laikotarpį mažai žinojo, 
bet privalo žinoti?

Jeigu tikrai būtų susidomė
ta arba skatinama domėtis 
okupacijos laikotarpio me
džiaga, šiandien vargiai kai 
kurie Lietuvos visuomenės 
sluoksniai tebežiūrėtų į savo 
tautą pro rausvais rūkais ap
trauktus akinius, besistengda
mi pasukti jos valstybinį bei 
politinį vairą į kairę. Tai ypač 
ryšku šiais — rinkiminiais — 
metais. (Tereikia pažvelgti į 
prezidentinių kandidatų sąra
šą, jau nekalbant apie savival
dybes.) Netgi Lietuvos Seimas 
vis mėgina prakišti įstatymą, 
suteikiantį įvairias lengvatas 
ir pensijas buvusiems okupan
to tarnams. Kai pastangos ne

aš turįs ilgai negaišti. Buvau 
kiek nustebintas dėl skubaus 
ir svarbaus reikalo, nes čia 
nieko neaiškino, tik skubino 
negaišti. O man buvo net ne
malonu ir tas viešnias iš 
Skaudvilės vienas palikti. Juk 
buvau prižadėjęs net į stotį 
palydėti, nes kiek jos turto 
turėjo, būtų buvę sunku pa
čioms į stotį nusigabenti. Kai 
paminėjau tą Elenutei, su jos 
pagalba viskas vyko sklan
džiai. Netruko ilgai, kai visi 
per parką patraukėme gele
žinkelio stoties link.

Prie stoties irgi netruko il
gai atsisveikinti su viešnio
mis, kurios palengva nusi
tempė visus ryšulius į stoties 
vidų. Tada Elenutė pasakiusi: 
sekti ją, pasileido į netoliese 
esantį skersgatvį ir privedusi 
prie ten bestovinčio vieno au
tomobilio, atidarė duris ir pa
sakė: „sėsk!".

Nesipriešinau, klausiau jos 
įsakymų, atsisėdau šalia jau 
prie vairo besėdinčio, dar ga
na jauno vaikino, matyt, gimi
naičio ar gero draugo, o ji su

pavyksta, po kurio laiko pa
siūlymas pristatomas kita for
ma, kitu būdu. Yra galimybių, 
kad vieną dieną, kai šviesesni 
protai nebus tokie budrūs...

Laikas skuba, nusinešda
mas ir žmones, ir atminimą. 
Tie, kurie pačiu savo buvimu 
gali pažadinti tautos sąžinę, 
priminti svetimųjų (ir jų tarnų 
— savųjų) padarytas skriau
das, iškentėtas kančias, pra
radimus, kasdien nyksta. Kiek 
dar ilgai savo tarpe turėsime 
buvusių tremtinių, politinių 
kalinių, partizanų? Jau ir 
šiandien nenorima jų pasako
jimų klausytis, jų pageida
vimų paisyti, jų prašymus pa
tenkinti. Tai gyva, bet tary
tum nematoma, Lietuvos vi 
suomenės dalis, primenanti 
praeitį tiems, kurie norėtų 
okupacijos dešimtmečius iš
trinti iš Lietuvos istorijos arba 
bent įrašyti kitokiais žodžiais: 
daug švelnesniais, ieškant pa
teisinimų ir pasiteisinimų.

Tačiau užsienio lietuviams 
jokių abejonių dėl to nekyla: 
čia linija aiškiai nubfėžta. 
Mes visuomet tikėjome ir ti
kime, kad lietuvių tauta buvo 
genocido auka. Ji buvo naiki
nama pačiomis baisiausiomis 
priemonėmis. Jeigu tuo nebū
tų tikėję ir žinoję argi dešim
tys tūkstančių lietuvių būtų 
galvotrūkčiais bėgę iš tėvynės, 
kai Raudonoji armija antrą 
kartą peržengė jos sieną? Tik 
per stebuklą išlikę pirmųjų 
trėmimų metu 1941 m. birželį, 
kitokio likimo ir nesitikėjo, 
kai į Lietuvą grįžo ta pati Sta
lino valdžia.

Taigi mums, užsienio lietu
viams, kurie dar prisimena, 
kurie kasmet ruošia Baisiojo 
birželio trėmimų paminėji
mus, tenka svarbus uždavi
nys: kalbėti už tuos, kurių 
balsą jau nutildė laikas arba 
tuos, kurių šiandien nenorima 
klausytis. Kalbėkime, rašyki
me, reikalaukime, kad dar 
gyvi buvę tremtiniai, politiniai 
kaliniai, partizanai susilauktų 
deramos pagarbos ir materia
linės paramos, kad galėtų 
nors senatvės dienas ramiai 
leisti savo tėvynėje. Dėkime 
pastangas, kad tie skaudūs 
įvykiai neišblėstų iš tautos at
minties per kartų kartas. Rei
kalaukime, kad Lietuvos mo
kyklose būtų dėstoma tautos 
genocido istorija, kaip žydai 
reikalauja, kad net Amerikoje 
būtų įvestos holokausto pamo
kos.
Jeigu mes tylėsime, galbūt 

akmenys pradės šaukti...
dukrele sušoko į vidų ir pasa
kė: „Dabar važiuojam!”. Vai
ruotojas nieko nesakęs, greit 
užvedė motorą, įjungė bėgį ir 
pajudėjo. Pavažiavus kurį ga
lą, paklausiau jos: „Tai kur 
dabar mes važiuojame?”. Ji 
dar neatsakė, bet pagalvojau, 
kad ji vėl kokią staigmeną 
sugalvojo padaryti, gal dar 
pas kokius senus pažįstamus 
ar draugus gyvenančius Vil
niuje nuvežti,- nes ir ji žinojo, 
kad už Vilniaus miesto ribų 
man išvažiuoti neleidžiama. 
Kai pavažiavę kurį galą įsu
kome į platesnę gatvę, tada 
ji tik atvėrė savo paslaptį: 
„Važiuojame į tavo tėviš
kę!...."

Ką tada pajutau, būtų sun
ku apsakyti, atrodė, net žado 
netekau. Negalėjau pradžioje 
net savo ausimis tikėti. Juk 
tai buvo pavojinga, galėjome 
visi į baisią nemalonę patek
ti. Kas būtų, jei iš saugumo 
kas nors mus pasektų?

Bms datiKiau

>



fc

4 DRAUGAS, 2002 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

K. STANČIAUSKAS: IŠ KAUNO 
DŽIAZO FESTIVALIO SUGRĮŽUS

•SKELBIMAI*
PASLAUGOS

Pokario metais Vokietijoje 
gimęs ir Amerikoje užaugęs 
51 metų džiazo bosistas Kęs
tutis Stančiauskas prieš kele
tą mėnesių pirmą kartą ap
lankė Lietuvą - su savo 1974 
m. įkurtu džiazo ansambliu 
„Streetdancer” ir jo muzikan
tais Robert Long (klavišiniai), 
Andrevv Scott Potter (muša
mieji), Jiin Massoth (saksofo
nas) ir Bill Boris (gitara) ba
landžio 27-29 d. dalyvavo 
Kauno džiazo festivalyje.

Koks buvo tas pirmasis lie
tuviško oro gurkšnis? Anot 
Kęstučio, jis - ne sentimenta
lus žmogus, suprantantis, jog 
tos Lietuvos, kurią tėvai paži
nojo, negali būti. Muzikantui, 
labai mėgstančiam keliauti, ši 
viešnagė buvo dvigubai įdomi. 
Paprastai keliaudamas jis 
matydavo kitą valstybę, susi
pažindavo su ja, bet šį kartą, 
jo žodžiais tariant, kažkas bu
vo kitaip. ..Palauk, sakiau, juk 
visi čia kalba lietuviškai, skel
bimai, krautuvių užrašai - lie
tuviški. Taip ir galvojau - 
štai, iš čia rfies visi kilome, at
siradome”, - sakė Kęstutis.

Jis taip pat labai džiaugėsi, 
jog Lietuvą aplankė ne kaip 
turistas, bet kaip muzikantas. 
Anot jo, labai malonu buvo ap
žiūrinėti senamiestį su gerų 
pažįstamų, bendraminčių gru
pele, su kuria kartu dirbi, turi 
bendrą tikslą, kalbiesi apie 
muziką ir ateities planus. 
„Tai buvo visai kitoks bendra
vimas, kitoks ryšys”, - teigė 
pašnekovas.

Su Lietuva Kęstutis buvo 
šiek tiek susipažinęs per Čika
goje gastroliavusius lietuvių 
muzikantus - Nedą Malūnavi- 
čiūtę, Andrių Mamontovą, Gy
tį Paškevičių, su kuriais su
rengė bendrus muzikinius pro
jektus. Tarpusavyje bendrau
jant, Amerikos lietuviui jau 
tada pasirodė, jog Lietuva nė
ra vieno vaizdo šalis, ji - la
bai skirtinga ir įvairi. Pabuvo
jus Kauno džiazo festivalyje,

Trumpai apie viską
* Nors konstitucinė pa

taisa dėl leidimo nuolat 
Lietuvoje gyvenantiems už
sieniečiams dalyvauti vietos 
valdžios rinkimuose sulaukia 
prieštaringų vertinimų Seime, 
jai turėtų būti pritarta birželio 
20 d. Tačiau ši nuostata nega
lios būsimiems savivaldybių 
rinkimams. Pagal Seime va
kar apsvarstytą įstatymo pro
jektą, užsieniečiams balsuoti 
per savivaldos rinkimus nu
matoma leisti tik nuo kitos 
vietinės valdžios tarybų ka
dencijos pradžios — 2007 m.

* Vyriausybė suteikė tei
sę valstybės įmonei „Lietu
vos monetų kalykla” gabenti 
monetų ruošinius kaip slaptus 
krovinius, nes Lietuvos ban
kas jai pavedė pirkti užsienyje 
monetų ruošinius ir įvežti juos 
į Lietuvą. Slaptus krovinius į 
ir iš Lietuvos taip pat turi tei
sę gabenti Krašto apsaugos 
ministerija, Ginklų fondas, 
Valstybės saugumo departa
mentas, Ignalinos atominė 
elektrinė, Lietuvos bankas bei 
komerciniai bankai. (BNS)

* Nuo liepos 1 d. klai
pėdiškiams už vieną ku
binį metrą šalto vandens gali 
tekti mokėti dar dvidešimčia 
centų brangiau, negu buvo 
planuota iki šiol. Šaltas van
duo klaipėdiškiams gali pa
brangti ne tik dėl planuojamo 
patvirtinti dvinario mokesčio, 
bet ir dėl padidėjusios nuo
tekų šalinimo kainos, kuri 
įskaičiuojama į šalto vandens 
kainą (K, Elta)

ši nuomonė dar labiau su
stiprėjo. Pati Kauno džiazo 
šventė, kuri, pasak džiazisto, 
buvo labai gerai suorganizuo
ta, pasižymėjo įvairove - čia 
pasirodė apie 25 ansamblius 
iš viso pasaulio - iš Europos, 
Indijos, Afrikos ir Amerikos. 
Festivalyje skambėjo įvairūs 
džiazo stiliai - nuo abstrak
taus iki komercinio džiazo. 
Bandydamas palyginti Kauno 
džiazo šventę (beje, tai - pir
masis muAkaiito pasirodymas 
Europos džiazo renginyje) ir 
kiekvieną rudenį vykstantį 
Čikagos džiazo festivalį, Kęs
tutis teigė, jog Čikagos festi
valis tapo silpnas, labai kon
servatyvus. „Nors turime 
daug gerų atlikėjų, bet jų pas
kutiniaisiais metais nematyti, 
- sakė pašnekovas, - artistai, 
kurie kviečiami, nerodo tos 
energijos, kurią džiaze gali
ma atskleisti. Čia dalyvaujan
tys neblogi muzikantai neat
spindi to entuziazmo, kuris 
reikalingas, kad džiazas galė
tų pritraukti daugiau klausy
tojų ir jaunimo, nes jaunimui 
reikia veržlaus, energingo ju
dėjimo”.

O Lietuvoje, anot muzikan
to, jų, atvykėlių, klausėsi di
delė, entuziastingai nusiteiku
si, visą koncertų salę užpil
džiusi publika. Toks šiltas pri
ėmimas buvo tikras stebuklas.

Kauno džiazo festivalyje 
Kęstutis turėjo progos išgirsti 
lietuvišką džiazą. Koks jis? 
„Jis kitoks, - teigė pašneko
vas, - nei geresnis, nei bloges
nis, tiesiog kitoks. Džiazistai, 
kaip ir roko, bliuzo muzikan
tai, vartoja bendrą žodyną, 
kurį girdėdamas, jau žinai, 
kad jis skiriasi, kad yra ki
toks. Jis ir turėtų būti kitoks, 
nes atlikėjai - kiti. Sakykime, 
jei aš praveriu burną Lietuvo
je ir kalbu lietuviškai, visi ma
to, kad aš ne vietinis. Mano 
žodynas, tartis kita. Taip ir 
džiaze, kuriamame įvairiose 
šalyse, jaučiasi skirtumai. Tai

* Kauno meras Giedrius 
Ašmys po dienos valdžioje
neteko savo galių. Socialde
mokrato G. Ašmio įgaliojimai 
sustabdyti vyriausybės atsto
vės Kauno apskrityje Rasos 
Maslauskienės sprendimu, 
kuris buvo aiškinamas tuo, jog 
Kauno miesto taryba naująjį 
merą pirmadienį išrinko, ne
paisydama Kauno apygardos 
teismo nutarimo, sustabdžiu- 
sio ankstesniojo mero Eriko 
Tamašausko nušalinimą nuo 
pareigų. (BNS)

* Vyriausybė pritarė Fi
nansų ministerijos siūly
mui atleisti nuo apskaičiuotų 
delspinigių mokėjimo bendro
vę „Geoterma”, kuri naudoja 
parodomąją geoterminę jėgai
nę Klaipėdos rajone. Aps
kaičiuotų, bet nesumokėtų 
„Geotermos” delspinigių suma 
šiuo metu siekia 50,285 dole
rių. Finansų ministerija, teik
dama vyriausybei nutarimo 
projektą, pabrėžė, kad „Geo- 
termą” tikslinga atleisti nuo 
apskaičiuotų delspinigių mo
kėjimo, nes geoterminė jėgai
nė buvo pradėta naudoti vė
liau nei buvo planuota.

* Demografinių tyrimų 
centro mokslininkai, atlikę 
tyrimą, pastebėjo, kad Lietu
voje, kaip ir kitose civilizuoto
se valstybėse, daugėja moterų, 
kurios apsisprendžia vaikus 
gimdyti ir auginti vienos. Psi
chologai tvirtina, kad vienišų 
mamų vaikai niekuo nesiski
ria nuo gimusiųjų tradicinėje 
šeimoje. ilž, eii»i

„Streetdancer" ansamblio muzikantai Laisvės alėjoje Kauno džiazo festivalio metu (iš kairės): Jim Massoth 
(saksofonas), Andy Potter (mušamieji), Kęstutis Stančiauskas (bosinė gitara) ir Bob Long (klavišiniai).
lyg koks tarmiškas dalykas...” 

Paties Amerikos lietuvio
kompozicijose, atliktose su sa
vo grupe Kaune, skambėjo ir 
lietuviški motyvai. Iš naujo
sios „Streetdancer” kompak
tinės plokštelės „Secrets” an
samblis grojo kūrinį „Lithua
nian Suite”, kuriame girdisi 
liaudies dainų atgarsiai, nuo
trupos. Plokštelės įraše vokalo 
partiją atliko lenkė Gražina 
Auguscik, o Kaune, Vienybės 
aikštėje, dainavo lietuvių dai
nininkė Neda. Kaip sakė Kęs
tutis, sunku net pasakyti, iš 
kur jo muzikoje atsiranda lie
tuviški motyvai - gal iš praei
ties, gal iš girdėtų tėvo dainų 
atgarsių. Pasirodo, kad džiazo 
muzikanto tėvas, kilęs iš 
Rumšiškių, mokėjo šimtus 
liaudies dainų, galėjo jas visą 
naktį dainuoti ir nekartoti. 
„Taip, kaip mano tėvui tuo
met liaudies daina buvo gyvas 
dalykas, - lygino pašnekovas, 
- taip ir man šie liaudiški mo
tyvai, gimstantys savaime,

* Viena didžiahsių Lietu
vos grūdų perdirbimo įmo
nių „Malsena” šiemet atrado 
naują eksporto rinką — šią sa
vaitę įmonė į JAV ketina 
išvežti apie 14 tonų miltų. 
Sėkmingas šių metų eksportas 
ir padidėjusi mišinių paklausa 
„Malsenai” šiemet per sausio- 
gegužės mėnesius leido už
dirbti 744,700 litų grynojo pel
no. Pernai tuo pat metu įmonė 
patyrė 780,700 litų nuostolių.

* Iki šiol apie Ignalinos 
atominės jėgainės uždary
mą kalbėjosi tik politikai, 
tačiau vis dažniau apie tai pri
versti susimąstyti ir Vakarų 
verslininkai. Europos Sąjun
gos (ES) energetikos komi
sarės Loyola de Palacio reika

Lietuvos diplomatai JAV kalbėjo 
apie pasirengimą į NATO

Atkelta iš 1 psl.
Jame didelis dėmesys 

skiriamas eurointegracinių 
procesų raidai, tarptautiniam 
bendradarbiavimui ir geros 
kaimynystės santykių stipri
nimui. G. Čekuolis pabrėžė, 
kad Lietuva yra pasirengusi 
įnešti savo konkretų praktinį 
indėlį į saugios ir pastovios 
tarptautinės aplinkos kūrimą, 
kaip pavyzdį paminėdamas 
įstatymų pakeitimus dėl Lie
tuvos karių dalyvavimo ka
rinėse operacijose už Lietuvos 
ribų.

Pasak JAV Gynybos sekre
toriaus padėjėjo I. Brzezins- 
ki, šiandien didžiausią iššūkį 
tarptautiniam saugumui ke
lia naujos grėsmės, todėl šia
me kontekste labai svarbu, jog 
ne tik dabartinės NATO na
rės, bet ir kandidatės ypa
tingą dėmesį skirtų nauju,

yra gyvas, dabar vykstantis 
reikalas”.

Anot Kęstučio, džiazo muzi
kantui svarbu turėti savo sti
lių, -jei jis tikras menininkas, 
net jei kažką skolinasi ar gau
na įtakos iš kitur, jo stiliaus 
savitumas vis tiek matyti. 
Taip pat reikia labai daug re
petuoti, bet kai jau groji, rei
kia viską „paleisti”, tada ne
gali mąstyti, viskas „eina iš 
vidaus”. Ne visada pasiseka 
tai padaryti. Kai groji, esi vie
nas su viskuo. Vėliau, kai 
„kalbi” su savo kolektyvu, 
kompozicija keičiasi.... Kas 
išeina iš to vidaus - kitas 
klausimas. Ar kam nors įdo
mu „to vidaus” pasiklausyti? 
Dar vienas dalykas - ką reiš
kia prisitaikyti prie klausyto
jo? Kodėl jį traukia tavo muzi
ka, kam ji yra reikalinga?

Įdomu, ar reikėjo prisitaiky
ti prie lietuvių klausytojų? 
Štai toks buvo Kęstučio atsa
kymas: „Nežinau, bet jaučiau

lavimas sukėlė paniką Vakarų 
Europos energetikos susivieni
jimų koridoriuose. Komisarės 
planas — iš milijardus eurų 
sudarančių susivienijimų ati
dėjimų sudaryti specialų fon
dą, skirtą ES kandidatėms, 
turinčioms atominę jėgainę. Iš 
šių pinigų Lietuva, Bulgarija 
bei Čekija galėtų uždaryti ato
mines jėgaines arba padidinti 
jų saugumą.

* Bankrutavusios „Kauno 
elektros” bendrovės turto 
išpardavimas vyko keistomis 
aplinkybėmis. Prieš pat varžy
tines du jose ketinusius daly
vauti asmenis išsivežė ekono
minės policijos pareigūnai. 
Nepaisant to, verslininkai su
gebėjo dalyvauti varžytinėse 
ir įsigyti norimą turtą. (BNS)

specializuotų ir greitai dislo
kuojamų pajėgų ruošimui.

Susitikime daug dėmesio 
buvo skirta kovai prieš korup
ciją. G. Čekuolis supažindino 
JAV administracijos pareigū
nus su Lietuvos vyriausybės 
antikorupcine programa bei 
jos įgyvendinimo eiga. Konsul
tacijų metu taip pat aptarti is
torinio teisingumo klausimai. 
JAV administracijos atstovai 
gerai įvertino Izraelyje esan
čiam žydų paveldo centrui 
„Hechal Shlomo” Lietuvos per
duotas toras, Tarptautinės ko
misijos nacių ir sovietinio oku
pacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti veiklą, Lie
tuvoje įgyvendinamą Holo
kausto švietimo programą. 
JAV administraciją t®ip pat 
domino Lietuvos žydų ben
druomeninio turto grąžini
mas.

didžiulį malonumą groti Lie
tuvoje, taigi vasarą vėl bandy
sime ten važiuoti. Galbūt visi 
kartu įrašysime kompaktinę 
plokštelę. Mano tikslas -*kad 
mes galėtume aktyviai bend
radarbiauti, nes Lietuvoje yra 
labai daug gerų muzikantų. 
Turiu tikslą vėl patekti į Kau
no džiazo festivalį ir kitus fes
tivalius, kurie vyksta Euro
poje. Tai ir yra viliojančios ga
limybės toliau ką nors dirbti 
kartu.”

Sugrįžęs į Čikagą, Kęstutis 
rengiasi savo naujojo kompak
tinio albumo „Secrets” prista
tymui lietuvių klausytojams. 
Tai jau penktoji ansamblio iš
leista plokštelė. Albumo pri
statymas vyks šį penktadienį, 
birželio 14 d., 8 val.v. „Bun
keryje”, Čikagos lietuvių nak
tiniame klube (8900 S. Archer 
Rd., Willow Springs). Visus 
kviečiame!

Kalbėjosi
Emilija Andrulytė

Norintys atgauti 
nuosavybę

Lietuvoje turės dar
metus laiko

Atkelta iš 1 psl.
Dokumentų pateikimo ter

minas turėjo pasibaigti šiemet 
liepos 1 dieną, tačiau jis pratę
siamas, nes valstybiniai ar
chyvai nepajėgūs aprūpinti vi
sų norinčiųjų reikalingomis 
pažymomis turtui atgauti.

Statistikos departamento 
duomenimis, iki šiol nuosavy
bės teisės į pastatus atkurtos 
daugiau kaip 57 proc. pateiku
sių tokius prašymus savinin
kų. Atkuriant nuosavybes tei
ses, iš gyvenamų pastatų buvo 
iškeldintos 3,458 šeimos.

Piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo projekte 
siūloma pripažinti' netekusia 
nuostatą, jog nuosavybės tei
sės atkuriamos piliečiams, ku
rių turtas nėra iki 1940 metų 
birželio 15 d. okupacijos įkeis
tas, kaip nepagrįstai suvar
žančią piliečių teises į nuosa
vybės teisių atkūrimą.

„Williams” ir „Jukos** 
sutarčių projektams

— žalia šviesa
Atkelta iš 1 psl.

Manoma, kad sutarčių pasi
rašymas užtruks beveik visą 
dieną, nes bus laukiama pa
tvirtinimų iš bankų, kad 
įplaukė pinigai — „Jukos” tą 
pačią dieną turės pervesti į 
„Mažeikių naftos” sąskaitą 75 
mln. JAV dolerių už akcįjas 
bei tokio pat dydžio valstybės 
garantuotą paskolą.

„Williams" ir „Jukos” susita
rimai numato, kad „Jukos” už

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

{rengiame „basement”, virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turi u 

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

AUKMOHUŪį NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRACHMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 
VĖSINTUVUS.

H. DECKYS 
TEL. 773-585-6624.

Wfėes
KODĖL TAIP KOOPERUOJA 

MASKVA?

Atkelta iš 1 psl.

Vachhabizmas turi reikštis 
darymu gero kitam. Pagrindi
nis vachhabizmo reikalavimas 
yra išpažinimas tiktai vieno 
Dievo-Alah. Jie nesutinka su 
tarpininku tarp tikinčiųjų ir 
Alah sąvoka, nepripažįsta pra
našo Mahometo. Judėjimo 
pradžioje vachhabistais galėjo 
būti tik arabai. Jie laiko save 
neklaidingais tikybiniuose rei
kaluose. Musulmonas, pri
ėmęs „vachhabizmą”, turi įro
dyti savo tikėjimą neapykan
ta tiems, kuriuos jų įstatai lai
ko „netikėliais”, „hipokritais”, 
„politheistais”. Vachhabistai 
savo idėjos platinimą vadina 
dzihad, jis gali būti vykdomas 
prieš šėtoną, prieš dvasią, 
prieš netikėlius, netgi naudo
jant ginkluotas jėgas prieš 
tuos, kurie priešinasi jų judė
jimui, monopolistiniam valdy
mui ir musulmonų bei jų kraš
tų apsaugai.

Pirmas bandymas sukurti 
grynai islamišką valstybę įvy
ko Afganistane, sovietams pa
sitraukus po ilgo pilietinio 
karo. Afganistane įsitvirtino 
kraštutinio islamizmo pase
kėjai „talibanai”, drausminga 
organizacįja, sukurta ir remia
ma tuometinės Pakistano val
džios. Kas žino, kaip ilgai tali
banai būtų valdę šį nuniokotą 
kraštą, jeigu dvasinis jų vadas 
Osama bin Laden nebūtų pa
daręs strateginės klaidos 
Amerikoje 2001 m. rugsėjo 11 
d. Jeigu ne tai klaida, taliba
nai būtų ir toliau valdę Afga
nistaną ir platinę savo idėjas 
kaimyninėse šalyse Azijoje bei 
Pietų Europoje.

Iš visų politikų, be Anglijos

75 mln. JAV dol. išpirks dvi 
naujas „Mažeikių naftos” ak- 
cijų emisijas. Jas išpirkus, 
„Williams" ir „Jukos” turės po 
26.85 proc., vyriausybė — 
40.66 proc. „Mažeikių naftos” 
akcįįų. Be to, „Jukos” 10 metų 
garantuos naftos tiekimą Ma
žeikių naftos perdirbimo ga
myklai — po 4.8 mln. tonų 
kasmet.______'

* „Lietuvos kredito uni
jos” šiemet uždirbo 67,630 
litų pelno.

* „Jokey Club” dar šie
met ketina atidaryti lošimo 
automatų salonus Vilniuje ir 
Šiauliuose.

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 582-0184. Kalbame lietuviškai.

SIŪLO DARBĄ

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

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

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

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

vaistuose. Pageidautina vyrai! 
Atlyginimas nuo 

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

Cobblestone Development, 
Ine. is looking for a person to 
maintain 12 small buildings. 
Mušt be able to do minor re- 
pairs. Excellent opportunity for 
the right person. Good startinę 
salary. Mušt speak English. 
CaU 773-929-9279,

Parduoda

Kaune parduodamas naujai 
statytas „condominium”. 

Skambinti
tel. 011-370+37+314898, 

Jurgis.

• i • • m f
premjero, Amerikos kovoje su 
Osama bin Laden pasekėjais 
daugiausia entuziazmo parodė 
Rusijos Putin ir Vidurinės Azi
jos respublikų vadovai. Vi
siems šių kraštų vadovams 
reikalingas pastovumas. Putin 
to reikia, jeigu jis nori būti 
perrinktas. Vidurinės; "Azijos 
respublikų vadovai, beverk vi
si buvę komunistiniai respub
likų sekretoriai, tapę kapita
listiniais oligarchais, bijo pra
rasti užsienio bankuose su- 
kauptus kapitalus. Visi Vid. 
Azijos prezidentai tikisi ame
rikiečių paramos kovoje su „ai 
Qaida” organizacijos nariais, 
gaunant geresnį apmokymą ir 
apsiginklavimą, už kurį visos 
respublikos, išskyrus Tadžiki
ją, galės atsimokėti, nes visos 
yra turtingos žemės turtais, 
ypač nafta.

Rusijoje vis dažniau kartoja
si sprogdinimai įvairiuose 
miestuose, ypač pietinėse pro
vincijose, prasidėję jau 1996 
m. Dagestano mieste Kaspijs- 
ke buvo susprogdintas namas. 
Žuvo 64 asmenys — įvairaus 
amžiaus ir lyties. 1999 m. į 
Dagestaną įsiveržė 2,500 čečė
nų karių, tikėdamiesi pradėti 
sukilimą Kaukaze. 2002 m. 
gegužės 9 d., švenčiant per
galę prieš Vokietiją Kąspįjske, 
parado metu įvyko sprogimas 
su daugybe aukų. Šiuo metu 
Piatigorske (šiaurinė Kauka- 
zįja) vyksta teismas. Dvide
šimt septyni apkaltinti tero
rizmu įvairiuose miestuose. 
Prokurorai įtaria, kad Kauka
zo respublikose plinta separa
tistinis islamiškas judėjimas, 
finansuojamas arabų ir Irano. 
Prisimindami Antro pasauli
nio karo terminologiją, isla
miškus karius rusai lygina su 
„penkta kolona”, o pats Putin 
Piatigorsko teisiamuosius ly
gina su naciais. Tačiau ta 
„penkta kolona” yra ne kas 
Įrita, kaip kariai, kovoją už is
lamišką respublikų laisvę, už 
kurią kova pradėta Čečėnijoje. 
Todėl lyginti juos su „taliba- 
nais” ir „ai Qaidais” negalima. 
Tačiau tai daro Maskva ir 
skubiai prisideda prie Ameri
kos kovos su Osama bin La
den pasekėjais.

Reikia tikėtis, kad Vakarų 
politikai kritiškai žiuri į 
Maskvos bendradarbiavimą 
su Amerika.
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APIE PASAULIO FUTBOLO 
PIRMENYBES

Kiekviena 17-ojo pasaulio 
futbolo Čempionato diena at
neša vis daugiau naujų ne
tikėtumų bei sensacijų. Jau 
pačią pirmąją varžybų dieną, 
gegužės 31-ąją, kaip atsime
name, didžiulę staigmeną pa
teikė Senegalo futbolininkai, 
kurie 1-Q įveikė dabartinius 
čempionus prancūzus. Vėliau 
Prancūzija atsidūrė ant be
dugnės krašto, nes ji prarado 
dar du taškus, lygiomis su- 
žaisdama su Urugvajumi. 
Antradienį prancūzai pralai
mėjo prieš Danijos ekipą 2-0 ir 
iškrito iš tolimesnių varžybų. 
Beje, prancūzai savo grupėje 
liko paskutinėje vietoje.

Viena iš staigmenų taip pat 
reikia laikyti ir gerą JAV fut
bolo rinktinės pasirodymą, 
ypač jos pergalę prieš penktoje 
vietoje pasaulyje esančią Por- 
tugaliją. Amerikiečiai šiame 
susitikime vedė net 3-0. Nors 
vėliau portugalai pelnė du 
įvarčius, tačiau išlyginti ar 
persverti jie nesuspėjo.

Pirmadienį amerikiečiai už
dirbo dar vieną tašką, lygio
mis — 1-1 sužaisdami su 
Pietų Korėjos futbolininkais. 
Pirmadienį laimėjimą pelnė ir 
portugalai, kurie 2-0 įveikė 
Lenkiją, iki šiol neturinčią dar 
nė vieno taško. Penktadienį 
JAV futbolininkams užtektų 
lygiųjų prieš Lenkiją, norint 
užimti vieną iš dviejų pirmųjų 
vietų savoje grupėje, kas spor
tininkams leistų patekti į 
antrąjį ratą.

Sekmadienį labai įtemptas 
ir permainingas buvo Rusijos 
ir Japonijos atstovų susitiki-

mas Japonijoje. Nepaisant 
apylygio žaidimo, minimalią 
pergalę — 1-0 pavyko iškovoti 
japonams. Šis rusų pralai
mėjimas iššaukė pirmąsias 
kiek didesnes rusų futbolo sir
galių riaušes sostinėje Mask
voje. Ten, kaip skelbiama, keli 
žmonės žuvo ir apie 100 su
žeisti.

Taip pat didžiule staigmena 
reikia laikyti Italijos ir Kroati
jos rungtynių rezultatą. Šis 
susitikimas baigėsi kroatų 
pergale 2-1.

Teko girdėti, kad šios pasau
lio futbolo pirmenybės televi
zorių ekranuose yra gausiai 
stebimos ir mūsų tautiečių, 
kurie nemiega naktimis, no
rėdami pamatyti transliacijas 
iš Pietų Korėjos ir Japonijos. 
Reikia pažymėti, kad vėliau
sios rungtynės kiekvieną die
ną rodomos 6:30 vai. ryto per 
kabelines televizijos stotis 
angliškai, o per 66-ąjį kanalą 
— ispaniškai. Kai kurių var
žybų vaizdo įrašai yra perduo
dami dienos metu, tačiau tai 
retokai atsitinka.

Futbolo sirgaliams, kurie 
jau spėjo persisotinti pasaulio 
futbolo pirmenybėmis, norisi 
pasakyti, jog kol kas matėme 
dar tik apie pusę visų rungty
nių. Iki finalinio susitikimo, 
kuris bus žaidžiamas birželio 
30-ąją, iš viso reikės sužaisti 
63 rungtynes. Baigminės 
rungtynės bus 64-osios. Kas fi
nale susitiks, žinant buvusių 
netikėtumų gausą, turbūt ir 
Dievas nenumano.

Ed. Šulaitis

UMYNAI* ............
100 RYKŠČIŲ UŽ 

' IŠTVIRKAVIMĄ
Nigerijoje netekėjusi 19 me

tų amžiaus mergina Islamiš
kojo teismo buvo nubausta, 
nes prisipažino prieš vestuves 
turėjusi lytinius santykius su 
savo sužadėtiniu ir dėl to ta
pusi nėščia. Teismas jai pri
teisė 100 rykščių po to, kai pa
gimdys savo kūdikį.

PAGALIAU UŽDAVINYS 
IŠSPRĘSTAS

Nuo 1904 m. matematikai 
stengėsi išspręsti patį pai
niausią matematikos uždavi
nį, kurį sugalvojo prancūzu

mokslininkas Henri Poincare. 
Uždavinio tema: trijų dimen
sijų erdvės savybės.

Pagaliau britų matematikas 
Martin Dunwoody pasisakė 
uždavinį išsprendęs. Jeigu jo 
duomenys bus teigiamai įver
tinti ir patvirtinti Clay Ma- 
thematics instituto Anglijoje, 
matematikas gali laimėti 1 
milijoną-dolerių.

ŠALDYTUVŲ KALNAS
Anglijoje, maždaug 25 my

lių atstumu nuo garsiojo Cam- 
bridge universiteto, sukrauta 
daugiau kaip 5,000 šaldytuvų. 
Tai tik vienas iš kelių „šal

Our new Airbus goes by the designation A340.

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate 
In comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service, 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. VVhile 
every seat in all three classes has been newly designed and features an 
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when 
flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced 
quality of Service you’ll flnd only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350.

www.scandlnavian.net

It’s Scandinavian

dytuvų kalnų”, pastaruoju 
metu atsirandančių šiame 
krašte. Pagal neseniai įvestą 
nuostatą, visos Europos Są
jungos valstybės turi iš šaldy
tuvų sienelių pašalinti izolia
ciją, kurios sudėtyje yra Že
mės ozono sluoksniui kenks
mingų medžiagų. Tvirtinama, 
kad Britanijoje viena iš de
šimt šeimų per metus išmeta 
savo šaldytuvą. Jeigu taip 
vyks toliau, netrukus šie 
„kalnai” priglaus 2.4 mln. 
šaldytuvų.

APMOKESTINTI
PLASTMASINIAI

MAIŠELIAI

Airija, kaip ir daugelis pa
saulio kraštų, vis labiau susi
duria su didėjančiu įvairių at
liekų ir taršos kiekiu. Ap
skaičiuojama, kad kasmet par
duotuvės pirkėjams atiduoda 
bent pusę milijono plastmasi
nių maišelių prekėms. Di
džioji jų dalis ilgainiui atsi
randa sąvartynuose arba tie
siog išmetama bet'kur. Kovo
dama su ta tarša, Airijos vy
riausybė nutarė apmokestinti 
kiekvieną plastmasinį maišelį 
13 centų.

KAIP MATUOJAMA 
ŽEMĖS DREBĖJIMO

TRUKMĖ
University of California at 

Irvine geologai atrado duo
menų, kad tarp 1635 ir 1855 
Los Angeles slėnį purtė nuo
latiniai žemės drebėjimai, ku
rių centras buvęs Orange aps
krities San Joaųuin kalnuose. 
Manoma, kad tai patys stip
riausi, rašytuose šaltiniuose 
užregistruoti, žemės drebėji
mai Los Angeles slėnyje. Jie 
paaukštinę Orange apskrities 
pakrantes nuo 3 iki 11 pėdų.

Pagal kapitono Gaspar de 
Portola dienoraščio įrašą 1769 
m. liepos 31 d. (jis vadovavo 
64 asmenų ekspedicijai iš Ba- 
ja ruožo, pasiryžęs užkariau
ti Kalifornijos valstiją Ispani
jos karūnai), prie Santa Ana 
upės juos užklupo žemės dre
bėjimas. Vienas ekspedicijos 
dalyvių drebėjimo trukmę ir 
po to vykusius antrinius su- 
purtymus pradėjo matuoti pa
gal tai, kiek kartų buvo gali
ma sukalbėti „Sveika, Marijai 
maldą.

ČERNOBYLIO PASEKMĖS 
NEGREIT IŠNYKS

Prieš maždaug 16 metų įvy
kęs branduolinio reaktoriaus

sprogimas Černobylio (Ukrai
na) elektrinėje jėgainėje dar 
vis pareikalauja nauju aukų 
ir taip pat dešimčių milijardų 
dolerių, kad radiacija užkrės
tos vietovės būtų išvalytos
nuo pavojingosios taršos. Šiuo 
metu užkrėstose vietovėse gy
vena netoli 6 mln. žmonių, be 
to, kone ketvirtadalis Balta
rusijos teritorijos yra užnuo
dytas radiacija, o nauji susir
gimai — Ukrainoje, Baltarusi
joje ir Rytų Europoje — ne tik 
nesiliauja, bet, manoma, nėra 
pasiekę savo viršūnės. Tai 
problema, kurią turi spręsti 
ne vien Rusija, bet visos Jung
tinių Tautų narės kartu.

KRAMTYSI GUMĄ —
BŪSI PROTINGESNIS
Pagal Didžiojoje Britanijoje 

atliktus tyrimus, žmonės, ku
rie kramtė gumą bent tris 
minutes per dieną, geriau at
sakė įvairius klausimus ir 
sprendė uždavinius, reikalau
jančius daugiau susikaupimo 
bei „smegenų panaudojimo”, 
negu gumos nekramčiusieji.

O KO TRŪKSTA SKYLEI 
GRINDYSE...

Kai po nepriklausomybės 
atkūrimo gausesni skaičiai 
užsieniečių ir lietuvių pradėjo 
lankytis Lietuvoje, daugelis 
pasipiktino tualetų netvarkin
gumu arba tiesiog trūkumu. 
Visgi Lietuva šiuo atveju mo
nopolio neturi (beje, pastaruo
ju metu problema beveik pa
naikinta). Pasirodo, kad Kini
jos sostinėje (o ką bekalbėti 
apie mažesnius miestus arba 
provinciją) „skylė grindyse” 
— įprastas reiškinys. Ir tai re
storanuose, valdiškuose pa
statuose, viešbučiuose, gyve
namuose namuose — daugia
bučiuose ar mažesniuose ir 
‘„skylė grindyse” neegzistavo. 
Tik pastaruoju metu, kai į Ki

niją pradėjo atvykti daugiau 
užsieniečių, ypač kai ji tapo 
Pasaulinės prekybos organiza
cijos nare, susirūpinta moder
nizuoti tualetus. Vietiniai gy
ventojai negali atsidžiaugti 
naujais moderniais --„įtaisais”, 
o Beidžinge turistai ir svečiai 
jaučiasi kur kas patogiau.

PRALAIMĖJIMAS IR 
RIAUŠĖS

Rusijoje, kaip ir kitose ša
lyse, ypač kurių komandos 
rungtyniauja pasaulinėse fut
bolo pirmenybėse, varžybas 
stebi ir į laimėjimus bei pra
laimėjimus reaguoja daug 
žmonių. Kai birželio 9 d. Mas
kvoje per radiją buvo praneš
ta, kad rusų komanda pra
laimėjo prieš Japoniją, gatvė
se susibūrę jaunuoliai pradėjo 
deginti ir daužyti automobi
lius, parduotuvių langus, ir 
— vienas kitą. Policija turėjo 
daug darbo, kol riaušes ap
valdė, bent 100 žmonių buvo 
sužeista, vienas net žuvo. 
Riaušės vyko, galima sakyti, 
prie pat Kremliaus vartų. 
Valdžia dėl minios siautėjimo 
kaltina policiją, nes iš anksto 
nebuvo pasirūpinta sutelkti 
pakankamai teisėtvarkos pa
reigūnų, kad sutramdytų mi
nią.

LONDONAS STIEBIASI 
AUKŠTYN

Londono miesto taryba pa
tvirtino planus ant Thames 
upės kranto pastatyti 66 
aukštų pastatą, kuris būtų 
aukščiausias visoje Europoje. 
Pastatas bus 1,004 pėdų aukš
čio ir vadinsis London Bridge 
Tovver. Architektas — italas 
Renzo Piano. Iki šiol aukš
čiausias Europoje pastatas 
buvo Frankfurto Commerz- 
bank AG Tovver. Manoma, 
kad Londono dangoraižį pa
statyti užtruks penkerius me
tus.
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Tęsinys
Aukos „Dainavos” jaunimo stovyklai 

2001.04.01 — 2002. 05.1.
$ 50 — Abromaitienė Ona, Lemont, IL. ($900); Banio
nienė Ona, Cleveland, OH, ($100); Bauža Tadas ir Ge
novaitė, Hayden ID, ($350); Biliūnas Linas ir Ina, 
Mentor, OH, ($125); Bitlieris Petras ir Stasė Dearbom, 
MI, ($200); Bublys Algis ir Birutė, Bloomfield, MI, 
($460); Čyvienė Birutė, Cleveland, OH, ($4,143); 
Damušis Adolfas ir Jadvyga, Vilnius, Lietuva, (2,100); 
Ješmantas Donatas ir Giedrė, Richmond Hts, OH, 
($420); Jeneckas Elena, Warren, MI. ($230); Keblys 
Kęstutis ir Vitalija, Baton Rouge, LA. ($1,200); Ker- 
snauskas Nijolė, Cleveland, OH; Kriaučiūnas Kazys ir 
Eugenija, Clarendon Hills, IL. ($253); Kutkus Leonar
das ir Emilija, Mt. Pleasant, SC. ($450); Landsbergis 
Algimantas ir Teresė, Upper Marlboro, MD. ($90); La- 
niauskas Rimas, Euclid, OH. ($950); Mikoliunienė Da
nutė, Willoughby, OH. ($555); Mikonienė Marija, Cleve
land, OH. ($1,190); Miškinis Vytenis ir Aldona, Cleve
land, OH; Musonis Vytautas ir Genovaitė, Oak Lawn, 
IL ($1,200); Pikūnas Justinas ir Regina, Northville, MI. 
($1,000); Pliodžinskas Vytautas ir Zelma, S. Euclid, 
OH. ($150); Prapuolenytė Aldona, Putnam, CT. ($400); 
Račkauskienė Ramunė, Oak Lawn, IL. ($100); Radze
vičiūtė Stefanįja, S. Euclid, OH. ($70); Sagienė Aleksan
dra, Lyndhurst, OH. ($265); Stankaitis Jonas ir Izabelė, 
Chesterton.OH. ($400); Sutkus Ada, Beverly Shores, 
IN. ($400); Švarcienė Vida, Seven Hills, OH. ($135); 
Tatarūnas Vidas ir Mary Ann, Mentor, OH. ($190); 
Tessman Patrick ir Rima, Cleveland, OH; Totoraitis Jo
nas ir Ramunė, Richmond Hts. OH. ($100);
$ 45 — Skardienė Ona, Euclid, OH. ($455);
$ 40 — Pollock Robert ir Livia, Solon, OH. ($65);
$ 35 — Degutis Viktoras ir Teofilė, Richmond Hts, OH. 
($162);
$ 30 — Ardys Juozas ir Rėdą, Fairview, PA. ($480); Ba
lytė Rita, Celeveland, OH. ($80); Baužys Juozas ir Ona, 
Orland Park, IL ($950); Erlingis Stasys ir Marįja, Dear
bom Hts, MI. ($300); Gudėnas Algis ir Loreta, Euclid, 
OH. ($55); Ralienė Ona, Cleveland, OH. ($50); Sasnaus
kienė Vida, Cleveland, OH; Šilėnas Viktoras ir Ona, 
Euclid, OH. ($75); kun. Trimakas Kęstutis, Westches- 
ter, IL ($200); Valaitienė Agota, Lemont, IL. ($1,955); 
Žilionis Egidįjus ir Roma, Baltimore, MD. ($420);
$ 25 — Anužienė Danutė, Novi, MI. ($130); Apanavi
čius Romas ir Dėmutė, Richmond Hts, OH. ($75); Ba- 
bickienė Aušra, Richmond Hts, OH. ($611); Barzdukas 
Arvydas ir Daiva, Falls Church, VA. ($600); Bielinis Pe
tras ir Natalįja, Cleveland, OH. ($130); Bodiya Henry ir 
Peggy, W. Bloomfield, MI; Bražys Vincas ir Ona, Livo
nia, MI. ($250); Bridžius Romas ir Vida, Cleveland, 
OH. ($450); Bublienė Stasė, Birmingham, MI. ($405); 
Bučmys Gediminas, Cleveland, OH. ($80); Butvilą Jo
nas, La Grange, IL. ($300); Čerškus Aldona, Troy, MI; 
Chmieliauskas Daiva, Mentor, OH; Garūnas Albinas ir
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A. f A.
MARIJA LINARTAS

Mirė 2002 m. birželio 8 d., 4:45 vai. p.p. sulaukusi 98 
metų.

Gyveno St. Petersburg Beach, FL, anksčiau gyveno Ci
cero, IL.

Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Jaunutis Linartas, marti Jūratė, 

anūkai Angelė Žukauskienė su vyru Tomu, Juozas Linar
tas su žmona Eva, Povilas Linartas su žmona Sara, Juli
ja Žukauskienė su vyru Vladu, Arturas Sakalauskas, 
proanūkai Elytė Maurukienė su vyru Darium, Indrė ir 
Povilas Žukauskai, Ingutė Žukauskaitė, Elizabeth Linar- 
taitė bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 13 d., 
nuo 5 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 14 d. Iš Petkus 
Lemont laidojimo namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600, 
arba www.petkusfuneralhomes.com

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2002 m. birželio 8 
d. Macomb, Michigan, mirė mūsų mylimas Vyras, Tėve
lis, Senelis ir Uošvis.

A t A.
ALFONSAS VĖLAVIČIUS

Gyveno Sunny Hills, Floridoje. 1922 m. sausio mėn. 9 
d. gimė Mažeikių apskrityje. Į JAV atvyko 1953 m. Gy
veno Detroito apylinkėje, o 1984 m. persikėlė į Sunny 
Hills, FL.

Giliame liūdesyje liko: žmona Danutė Vėlavičienė, 
sūnus Dangerutis ir marti Irene, vaikaičiai Rasa ir 
Amee; sūnus Linas ir marti Susan, vaikaičiai Alan jr Ke- 
vin; sesuo Uršulė Lietuvoje bei kiti giminės.

A.a. Alfonsas dirbo inžinieriumi General Motors 
Corp., buvo Lietuvos Fronto bičiulių narys, LSS skauti
ninkas, Detroito Baltijos tunto tuntininkas (1970-1972), 
JAV LB Krašto valdybos iždininkas (1979-1982), Dievo 
Apvaizdos parapijos administratorius ir ilgametis LB 
Sunny Hills apylinkės pirmininkas.

Po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
birželio mėn. 11 d. velionis buvo palaidotas Holy Sepulch- 
re kapinėse Southfield, Michigan, šalia sūnaus a.a. 
Arūno.

Nuliūdę žmona, sūnūs ir jų šeimos.

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313- 
554-1275.

Ona, Willowbrook, IL. ($350); Gelažius Vincas Willow- 
ick, OH; Gruodienė Jadvyga, Chicago, IL. ($615); Jans- 
zyn Regina, Riverside, IL; Kasperavičius Juozas ir Bi
rutė, St. Petersburg, FL. ($250) Landsbergis Liudas, 
Lombard, IL; Matas Vytas ir Rita, Pepper Pike, OH. 
($125); Maželienė Nijolė, S. Euclid, OH; Nasvytis Vy
tautas ir Mylita, Rocky River, OH; Ražauskas Kazys ir 
Rožė, Dearbom Hts ($1,190); Staniškis Džiugas, Ma- 
cedonia, OH. ($535); Staškus Vladas, Redford, MI. 
($340); Širvinskas Ričardas ir Aušrinė, Cleveland, OH.; 
Šukys P. ir S. Bratenahl, OH. ($55); Udrienė Vincenta 
Northville, MI. ($375); Udrys Narimantas ir Janina, 
Farmington Hills, MI. ($275); Underienė Aldona, Chi
cago, IL. ($155); Vardienė Nįjolė, Norman, OK. ($300); 
Zorska Romas ir Aldona, University Hts. OH. ($465); 
Žiedonis Vladas ir Valdonė, Willoughby, OH. ($75);
$20 — Aleksa Petras ir Laima, Hickory Hills, IL. 
($210); Alšėnienė Estera, Brecksville, OH. ($60); Ba- 
lašaitienė Aurelija, Richmond Hts, OH. ($180); Balčiū
naitė Lidįja, Broadview, OH. ($35) Čečys Vincas ir No
ra, Cleveland, OH. ($45); Čižauskienė Elena, Detroit, 
MI. ($565); Dambriūnienė Elena, Brentwood, MD. 
($150); Doveinis Juozas ir Danutė, Clinton Twp. MI. 
($455); Gelgotas Vincas, Willowick, OH; Karsokas Albi
nas ir Genovaitė, Cleveland OH. ($30); Kedys Lenny, 
Cleveland OH; Nykštenienė Veronika, Willowick, OH. 
($250); Ožinskienė Albina, Willowick, OH; Panevėžiečių 
klubas, Chicago, IL. ($200); Puškorienė Dalia, Wil- 
loughby Hills, OH. ($90); Sadauskas Albinas, Pampano 
Beach, FL. ($230); Vyšnioms Jonas, Willowick, OH.; 
Žiedonytė Daiva, Willoughby Hills, OH.; Žiedonytė Ri
ma, Lyndhurst, OH.;
$10- Biliūnas Juozas ir Janina, Mentor, OH. ($55); 
Daugirdienė Eugenija, Chicago, IL. ($160); Gelažius 
Vladas ir Rauda, Concord, OH. ($25); Gruzdys Vitoldas 
ir Vanda, Euclid, OH. ($220); Hrad Robert ir Patricia, 
Oak Lawn, IL; Kalvaitis Antanas ir Teresė, Geneva, 
OH. ($35); Kižys Dzinaras ir Mirga, Cleveland, OH.; 
Pikturna Henrikas ir Genė, Willowick, OH. ($25); Staš
kus Vytautas ir Angelė, Cleveland, OH. ($30); Wendt, 
Cleveland, OH.

http://www.scandlnavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

JAV LB Lemonto apylin
kės valdyba birželio 16 d. 
10:30 val.r. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, rengia Gedu
lo ir vilties dienos paminėji
mą. Visus pirmiausia kviečia
me rinktis prie Partizanų Mo
tinos paminklo, kur padėsime 
gėlių, susikaupimu atiduosi
me pagarbą žuvusiems Sibiro 
tremtyje, sugiedosime Lietu
vos himną. 11 val.r. Pal. J. 
Matulaičio koplyčioje bus at
laikytos specialios šv. Mišios, 
o po jų 12 vai. toje pačioje kop
lyčioje prasidės Gedulo ir vil
ties dienai skirtas specialus 
minėjimas. Pagrindinę kalbą 
pasakys Sibiro tremtinių duk
ra Audronė Simanonytė, kuri 
taip pat pritariant gitara pa
dainuos kelias Sibiro tremties 
dainas. Meninę dalį atliks 
kanklininkės A. Bužėnaitė su
G. Razumiene, birbynininkas 
V. Zelenis, solistė P. Ragienė, 
tremties dainas duetu padai
nuos G. Razumienė su Laima 
Žukiene, akordeonu prita
riant Stasei Jagminienei.

Amerikos Lietuvių daili
ninkių parodos „Minčių deri
niai” atidarymas vyks birželio 
15 d., šeštadienį, 6 val.v. Lie
tuvių dailės muziejuje, Le
monte (14911 127th Street).

SVEČIAI IŠ LIETUVOS CICERO ŠV. ANTANO PARAPIJOJE
Birželio 9 d., po sekmadieni

nių šv. Mišių, lietuviškoji Ci
cero bendruomenė Šv. Antano 
parapijos namų kavinukėje 
buvo susirinkusi prie kavos 
puoduko, kaip jau daugelį 
metų įprasta, - pabendrauti, 
pasidalyti nuomonėmis ir su
sitikti su retkarčiais čia at
klystančiais naujais žmonėmis 
iš Lietuvos. Visad įdomu pa
matyti naujus veidus, gauti 
naujų žinių, nors dabar ne
trūksta informacijos ir Čika
goje leidžiamame „Draugo” 
dienraštyje, Lietuvių televizi
joje, ir kitoje žiniasklaidoje.

Susirinko pilnutėlė salė pa
rapijiečių, tarp kurių - ir žino
mi Amerikos lietuvių visuome
ninių organizacijų veikėjai. Tą 
sekmadienį mūsų svečias bu
vo inžinierius geologas dr. Al
gis Misiūnas iš Vilniaus, tu
rintis didelę gyvenimo ir dar

SPORTUOJANTIS JAUNIMAS IŠVYKO Į LIETUVĄ
Po dvejų metų pertraukos 

Čikagos Akademinio sporto 
klubo „Lituanicos” jaunieji 
krepšininkai birželio 10 d. vėl 
pajudėjo į Lietuvą — parung
tyniauti su ten gyvenančiais 
bendraamžiais bei pasisve
čiuoti savo tėvų ar senelių 
tėvynėje.

Skirtumas yra tas, kad šį 
kartą išvyko ne viena, o trys 
komandos — iš viso 30 sporti
ninkų ir net 60 palydovų — 
daugiausia jaunųjų krepšinio 
entuziastų tėvai.

Kaip prieš išvažiuodamas 
pasakojo vyriausias krepšinio 
išvykos organizatorius dr. 
Donatas Siliūnas, pradžioje 
buvo galvota nuvežti tik vieną 
ekipą, sudarytą iš 1986-1987 
metų gimimo žaidėjų. Suži
noję apie tai, pretenzijas pra
dėjo reikšti ir jaunesnieji: to
dėl reikėjo organizuoti ir 
1988-1989 metais bei 1990- 
siais gimusiųjų penketukus.

J tėvynę nuvykusius čika- 
giečius krepšinio entuziastus 
daugiausia globos Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los vadovybė. Kaip žinome, 
prieš trejus metus šios Vil
niaus mokyklos jaunieji žai
dėjai čikagiečių kvietimu pir
mą kartą buvo atvykę į Čika
gą. Kitais metais vyko „Litua
nicos” atstovų atsakomasis vi
zitas; o pernai čia vėl buvo at
keliavę vilniečiai. Taigi šiemet 
jau bus ketvirtasis Čikagos ir 
Lietuvos jaunimo krepšinio

Šį sekmadienį, birželio 16
d., Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje ir salė
je Brighton Parke bus minimi 
tragiški Lietuvių trėmimai į 
Sibirą ir pagerbiami tėvai Tė
vo dienos proga. Per Lietuviš
kas 10:30 val.r. Mišias giedos 
solistė Nijolė Penikaitė ir Algi
manto Bamiškio vadovauja
mas parapijos choras. Po Mi
šių salėje programą atliks so
listė N. Penikaitė, bus vaišės.

Šv. Mišias Šv. Onos baž
nyčioje Beverly Shores bir
želio 16 d. 1 -vai. p.p. laikys 
kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ. Visi lietuviai kviečiami ir 
laukiami.

Tėvo dienos pietūs Pasau
lio lietuvių centre vyks šį sek
madienį, birželio 16 d., 1 vai. 
p.p. didžiojoje centro salėje. 
Vaišinsime darbščių lietuvai
čių namie gamintais koldū
nais, salotomis, sriuba. Atvy
kite!

Kasmetinė Venecijos nak
tis Čikagoje ruošiama liepos 
27 d., šeštadienį. Laivų para
das Michigan ežeru prasidės 
8:30 val.v., Grant Parke vyks 
šventės užbaigimo koncertas, 
9 val.v. - ugnies salvėų sprog
dinimas. Informacija tel. 312- 
744-3315.

bo patirtį. Nors jo šeima buvo 
persekiojama, bet tremties iš
vengti pavyko. Jis baigė Vil
niaus universitetą, įgijo geolo
go specialybę ir daugiau kaip 
30 metų dirbo geologu, apgynė 
daktaro disertaciją. Tai darbš
tus ir principingas žmogus, jis 
1996 m. Seimo rinkimuose 
kandidatavo į Seimą Radvi
liškio rinkiminėje apygardoje 
nuo Krikščionių demokratų 
partijos. Pirmaisiais nepri
klausomos valstybės metais 
jis griebėsi darbo ekologijos 
srityje, įkūrė savo firmą „Gro
ta”, kuri užsiima žemės valy
mu nuo naftos produktų. Iš
ėjusi iš Lietuvos sovietinė ar
mija daugumoje vietų paliko 
labai užterštą dirvožemį, teršė 
aplinką ir stambiosios gamyk
los. Šiuos padarinius dabar 
likviduoja firma „Grota”. Sve
čias pasidalino problemomis,

komandų pasikeitimas.
„Lituanicos” jaunieji krepši

ninkai Vilniuje gyvens 7 die
nas, o Palangoje — keturias. 
Iš viso, pagal jau sudarytą 
tvarkaraštį, bus sužaistos 21 
rungtynės (po septynias kiek
vienoje amžiaus grupėje) Vil
niuje, Kaune, Palangoje, Klai
pėdoje ir Kretingoje.

Iš pradžių bus rungtyniauja
ma su Š. Marčiulionio krep
šinio mokyklos ekipomis. Išvy
koje į Kauną bus surengtas 
susitikimas su A. Sabonio 
krepšinio mokyklos bendra
amžiais. Kituose miestuose 
bus varžomasi su tų vietovių 
jaunaisiais.

Viešnagę Palangoje bei 
rungtynėmis pąjūrio krašte 
pasirūpino dar, palyginus, ne 
taip seniai Amerikoje gyvenąs 
kretingiškis, krepšinio trene
ris Stepas Žilys. Paruošiamąjį 
darbą Lietuvoje taip pat atliko 
ir čikagietė visuomenininkė 
Indrė Tijūnėlienė, kuri Lietu
von išvyko jau praėjusią sa
vaitę. ASK „Lituanicos” vado
vas ir kartu ŠALFASS pir
mininkas Rimas Dirvoms Lie
tuvon pąjudės tik šį ketvirta
dienį, birželio 13 d. Į Lietuvą 
jis norėtų nusivežti ir kitą la
bai daug Šiaurės Amerikos lie
tuvių sportininkų organizaci
niame darbe nusipelniusį vyrą 
Algirdą Bielskų, kuris, beje, 
dar nė karto pokario metais 
nėra viešėjęs savo tėvynėje. 
Tačiau dėl silpnos sveikatos

Birželio 15 d., šeštadienį, 
5 val.v. šv. Mišiose Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje tėvo dienos proga 
melsimės už gyvus ir mirusius 
tėvus, o po to juos pagerbsime 
parapijos salėje, kur vyks me
ninė programa, vaišinsimės 
naminiais patiekalais. Mus 
linksmins „Tėviškės” kapela, 
vadovaujama Stasės Jagmi- 
nienės. Visų laukiame.

Skelbimai
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

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

KALENDORIUS
Birželio 13 d.: Akvilina, Antanas, 

Kunotas, Skalvė.
Birželio 14 d.: Alka, Almina, Bazi

lijus, Digna, Labvardas, Rufinas, Va
lerijus. Gedulo ir vilties diena (Lietu
va), Vėliavų diena (JAV). ’

kurios iškyla privačiam vers
lui Lietuvoje. Atsitinka kar
tais ir taip, kad savival
dybėms, kurios dažnai neturi 
pinigų, dar nesumokėjus už 
darbą, mokesčių inspekcija 
jau išreikalauja mokesčius.

Pokalbyje su A. Misiūnu 
buvo paliestos ir kovų už Lie
tuvos nepriklausomybę, trem
ties, tautos genocido temos.

Po to buvo paprašyta pasisa
kyti viešnia iš Kauno, ekono
mistė Alina Sokolovienė. Ją 
galima pristatyti kaip jaunimo 
atstovę, dirbančią finansų 
kontrolės srityje. Ji kalbėjo 
apie politiką, mokesčius, vers
lo padėtį, vyresnės ir jau
nesnės kartos santykius, 
mokslo lygį Lietuvoje ir Ame
rikoje, jaunimo emigraciją, be
darbystę ir kt.

Irena A. Suveizdienė

LAIMINGIAUSIA
VASAROS AKIMIRKA

...Praėjusią vasarą aš nesi
džiaugiau nei vėsiu jūros van
deniu, nei tolimomis išvyko
mis, tik kartą buvau Vilniuje. 
Atrodo, net juokinga, kas gi 
ten nebuvo! Bet aš pasijutau 
labai laiminga ir be galo dė
kinga už tą kelionę. Nė nega
liu aprašyti tų nuostabių įspū
džių, kuriuos iki šiol laikau 
savyje. Netgi kelintą kartą 
vaikščiodama po tas pačias 
vietas jutau džiaugsmą.

Niekaip nesuprantu tų, ku
rie gerai nepažindami savojo 
krašto, veržiasi svetur.

Žydrūnė V.

...Liepos mėnesį mamai pa
sakiau, kad labai norėčiau šu
niuko, o po penkių dienų buvo 
mano gimtadienis ir iš ryto at
sikėlusi pamačiau gražų ma
žytį šunelį. Labai apsidžiau
giau ir nubėgau padėkoti ma
mai, o ji pasakė, kad tai dova
na mano 13-ojo gimtadienio 
proga.

Tai buvo pati laimingiausia 
mano vasaros diena.

Viktė F.

... Laimingiausia ir įdomiau
sia vasaros diena buvo tada, 
kai per vieną dieną aplankiau 
tris Lietuvos miestus: Anykš
čius, Molėtus ir Ignaliną. Ke
lionė man labai patiko, nes 
važiavau kartu su geriausiais 
savo draugais.

Sigita J.
... Mano laimingiausia diena 

buvo Palangoje, kai aplankiau 
Jūrų muziejų. Ten plaukiau 
valtimi, kurią tempė delfinai. 
Jie mane labai aptaškė. Ma
čiau, kaip ruoniai žaidė krep
šinį. Kokia nuostabi Dievo su
kurta gyvūnija!

Rasa R.
...Baigiantis vasarai dvira

čiu buvau nuvažiavęs į nedi
delį Viešintų kaimą. Ten graži 
bažnyčia, yra ir ežeras, kuria
me daug žuvų. Važiuojant pir
myn ir atgal teko įveikti 106 
km. Pravažiavau nemažai ma
žų kaimelių, bet tokio gražaus 
kaip Viešintos, nepasitaikė. 
Nuvažiuoti nebuvo sunku, bet 
grįžti... vos parsiradau. Gerai, 
kad važiavau ne vienas, su 
broliu. Tačiau dėl tokios įspū
dingos kelionės verta buvo pa
vargti.

Jonas M.

leistis į tolimą kelionę iki šios 
dienos Algirdas dar nebuvo 
apsisprendęs.

Reikia pažymėti, kad Vil
niuje viena komanda apsistos
S. Marčiulionio krepšinio mo 
kyklos patalpose, o kitos dvi 
su palydovais gyvens „Šarūno 
viešbutyje. Ketvirtadienį, bir
želio 13 d., yra numatytas sve
čių iš Čikagos apsilankymas 
Prezidentūroje ir susitikimas 
su Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi, kuris yra, beje, 
vienas iš ASK „Lituanicos 
steigėjų.

Čikagos reprezentantų lau
kia ir buvęs čikagietis, Lietu
vos ir Latvijos tėvų jėzuitų 
provincijolas kun. Antanas 
Saulaitis. Jis tolimiems sve
čiams aprodys Vilniaus jėzui
tų išlaikomą gimnaziją, vėliau 
čikagiečiai apžiūrės kitas įdo
mias vietas, susitiks su žmo
nėmis.

Daugumai šios išvykos daly 
vių tai bus pirmasis pasimaty
mas su Lietuva. Tik septyni 
jaunieji krepšininkai yra gimę 
Lietuvoje ir ne taip seniai at 
vykę į Dėdės šamo kraštą. 
Jiems, be abejo, bus įdomu at
gaivinti savo prisiminimus.

Reikia palinkėti šiems jau 
niesiems krepšinio entuzias
tams bei jų vadovams ir tė
vams kuo geriausios sėkmės! 
Lauksime žinių apie viešnagę 
ir jų sugrįžimo birželio 23 d.

Edvardas Šulaitis

Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Mąjor Avė., Oak Lawn, IL 60453 

SVEČIUOSE — „KREGŽDUTĖ”

...Įdomiausia vasaros diena 
buvo ta, kai dalyvaudamas 
turnyre Jonavoje buvau pri
pažintas geriausiu komandos 
žaidėju.

Andrius C.

... Man ši vasara buvo pati 
laimingiausia mano gyvenime. 
Daugiausia laiko praleidau 
namuose, tačiau ir namie jau
čiausi laiminga. Neatsimenu, 
kuri tai buvo vasaros diena, 
kai nusprendžiau skaityti 
Naująjį Testamentą. Man la
bai patiko.

Tą pačią dieną vakare nu
ėjau į bažnyčią, ten pamačiau 
daug gerų žmonių ir negalėjau 
sulaikyti ašarų. Tada Dievui 
pažadėjau, kad stengsiuosi 
būti gera, kas vakarą melsiuo
si ir kiekvieną savaitę bent 
kartą lankysiu bažnyčią. Tą 
savo pažadą pildau ir jau
čiuosi laiminga.

Perskaičiau daug įdomių 
knygų apie Dievo gailestingu
mą ir man gyvenimas pasi
darė šviesesnis.

Tai pati laimingiausia vasa
ra mano gyvenime, aš niekada 
jos nepamiršiu.

Indrė P.
Panevėžio „Žemynos” vid. 

m-los 7-8 kl. mokiniai
LIETUVOS VĖLIAVA

Lietuvos istorijoje vėliava 
pirmą kartą paminėta prieš 
šešis šimtus metų. 1410 me
tais Žalgirio mūšyje dalyvavo 
keturiasdešimt lietuvių pulkų. 
Visi jie turėjo raudonas vėlia
vas, kurių daugelis buvo pa
puoštos baltu Vyčiu — raiteliu 
su kalaviju. Su tokiomis 
vėliavomis lietuviai ir vėliau 
eidavo į mūšius, su jomis 
žygiavo 1863 metų sukilėliai.

Kuriantis Nepriklausomai 
Lietuvai paplito nauja, trijų 
spalvų — geltonos, žalios, rau
donos — vėliava, tautinė tri
spalvė. Pirmą kartą ji buvo 
iškelta Vilniuje 1918 m. lap
kričio 11 dieną ant Valstybės 
Tarybos namų. Dvidešimt dve
jus metus ji laisvai plevėsavo 
Nepriklausomoje Lietuvoje, 
išskyrus lenkų užgrobtą Vil
niaus kraštą. Pusę amžiaus ji 
buvo draudžiama ir pagaliau 
1988 metų spalio 7 dieną 
iškilmingai pakelta Gedimino 
pilies bokšte.

Geltona mūsų vėliavos spal
va reiškia saulės šviesą, gyvy
bę, šilumą. Žalia — Lietuvos

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos abiturientė Vida MikalčiOtė 
mokslo metų užbaigimo iškilmėse E. Butėno nuotr

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Audronė Elvikienė 
sveikina Joną Domanskį atestato įteikimo metu. E. Butėno nuotr

gamtos, kalnelių ir klonių gro
žį, geresnės ateities viltį. Rau
dona spalva mena kovose už 
Tėvynę pralietą kraują, narsą 
ir drąsą. Visos tos spalvos 
dažnai naudojamos lietuvių 
liaudies mene.

Branginkime savo trispalvę, 
tautos gyvybingumo ir laisvės 
ženklą!

I AURIMAS

Padėki, Viešpatie, padėki,
Kad nesukluptų Lietuva!
Ji taip graži, kai pečius

dengia
Ta nuostabi žalia spalva.

Ir kai Trispalvė plevėsuoja,
Ir skamba tautiška giesmė,
Tai tu geroji, mano žeme,
Tu Lietuva — vilties

versmė.

Per kraują spinduliuoji
džiaugsmą,

O Laisvė virš pilkų kapų
Dar šluosto ašaras ir laukia,
Kada ateis lemties taku:

margasparnė
Ir meilės tiltus jai nuties.
Vėl ant puikios galvos

karūna
Tartum Aušrinė suspindės.

Teresė Rimulaitytė

MAŽIEJI LAPIUKAJ

Sušnarėjo lapai. Iš krūmų 
išlindo lapė. Jos nasruose bu
vo mažas lapiukas. Ji, rūpes
tinga motina, pagavo vieną 
neklaužadą, žaidžiantį toliau 
nuo urvo. Lapiukas motinos 
nasruose spurdėjo, norėdamas 
ištrūkti mataravo letenėlėmis, 
tačiau rudoji jo nepaleido. 
Mažylis klestelėjo į smėlį prie 
gimtojo urvo. Kurį laiką tam
sioje oloje buvo tylu. Staiga iš 
vidaus kyštelėjo smailas snu
kutis, išlindo dar vienas gra

žuolis lapiukas. Besimarksty- 
damas nuo saulės, atsimušė į 
motiną. Ji mažylį aplaižė, o 
šis atsakė negarsiu inkštimu. 
Tuo tarpu iš olos išnėrė dar du 
lapiukai. Jie pripuolė prie 
savo brolio, jų blizgančios, juo
dos akutės žibėjo iš smalsumo. 
„Na, koks tas pasaulis aplin
kui?” — tarsi klausė tie ma
žyliai.

Vėl sušnarėjo krūmai. Iš jų 
išlindo lapinas. Sustojęs prie 
lapės jis laižėsi letenas. Artėjo 
pietų metas, tad lapinas tik
riausiai jau buvo sumedžiojęs 
grobį ir užkapstęs po samano
mis kur nors atokiau olos. La
piukai bematant apspito tėvą, 
raičiojosi aplink jį, kabinosi 
ant kaklo, o šis juos aplaižy
davo. Saulė jau buvo aukštai, 
artėjo vidurdienis. Lapiukai 
vorele paskui tėvą ir motiną 
leidosi bėgti prie senojo raisto, 
kur lapinas laikė paslėptą 
grobį — pietus šeimynai.

Nerijus Cibulskas 
Kaišiadorys

8 klasės mokinys

MŪSŲ ŽEMĖ
Miegokit, mūsų upės,
Po tiltais krištoliniais, 
Sapnuokit, aukštos eglės, 
Pilis iš debesų.

Išdidūs briedžiai brenda 
Viduržiemio pusnynais. 
Geltonos zylės čiulba —
Ir man labai šviesu.

Kad niekas nesuteptų 
Gimtų baltų berželių,
Mes budim, kad saulutė 
Gyventų mūs namuos.

Tegu netrūksta niekam 
Nei duonos, nei dainelių, 
Tegul vaikai ir paukščiai 
Pasaulyje dainuos.

Janina Degutytė

Padėk peliukui pereiti 
labirintu ir surasti sūrio 

gabalėli
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