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Šiame
numeryje:
Los Angeles birutiečių 
sukaktis; Connecticut 
lietuviai šventė Joni
nes; Daytona Beach pri
simintos motinos.

2 psl.

Karaliaučiaus krašto 
rusai ne per daug žavi
si Maskvos globa — D. 
Bindokienė rašo veda
majame; Dievas — ne 
teroristas, o visgi prieš 
Jį kovojama.

3 psl.

Įdomybės iš LR Seimo 
posėdžio.

4 psl.

Trys lietuvių imigrantų 
bangos susitiko Daina
voje ir mokėsi bendra
darbiauti.

5 psl.

„Lietuviukų draugo” 
skiltyse bręsta būsimie
ji žurnalistai ir rašy
tojai.

6 psl.

Sportas
* Europos krepšinio le

genda, vidurio puolėjas Ar
vydas Sabonis gali grįžti į 
krepšinio aikštelę ir kitą se
zoną žaisti Ispanijos ACB 
krepšinio lygoje, tvirtina vie
tos spauda. Galimas A. Sabo
nio sugrįžimas į aikštelę tam
pa vis labiau įmanomu, ne
paisant jo 37 metų amžiaus 
bei . prarastos sportinės for
mos. 220 cm krepšininkas nuo 
pirmadienio pradėjo treniruo
tis Malagos „Martin Carpena” 
sporto rūmuose kartu su geru 
savo draugu, „Unicaja” klubo 
įžaidėju Nacho Rodriguez. 
Neaišku, ar A. Saboniui pa
vyks atstatyti sportinę formą, 
kad galėtų žaisti ACB lygoje. 
Jį labai nuvargino patirtos 
traumos, po paskutinio sezo
no, praleisto paplūdimyje ir 
namuose, jis priaugo 20-30 kg, 
tvirtina Ispanijos spauda. Pra
ėjusiame sezone A. Sabonis 
buvo įrašytas Kauno „Žalgi
rio” komandos paraiškoje, ta
čiau nežaidė nė vienerių rung
tynių.

Naujausios
žinios

* Vilniuje rastus Napo
leono karių palaikus siūlo
ma perlaidoti Antakalnio ka
pinėse.

* Vyriausybė pritarė pa
siūlymui atleisti individua
lias įmones nuo nesumokėtų' 
privalomojo sveikatos draudi
mo įmokų.

* Kaune bus įamžintas 
žydus gelbėjusio Nyderlan
dų konsulo atminimas.

* „Lietuvos geležinkeliai” 
nuo rugsėjo padidins Rusijos 
krovinių tranzito įkainius.

* Policijos veiksmai prieš 
piketuotojus už Tibeto laisvę 
apsaugojo jų gyvybę nuo kinų, 
teigia pareigūnas.

* Prezidentas sustabdė 
nepilnamečių „moralės ap
saugos” įstatymą.

* Kauno socialdemokra
tas kaltina socialliberalus
neatsakingai valdžius miesto 
turtą.

Vytautas Landsbergis

Vidurvasary, baigdamas pa
vasario sesiją, Seimas pasida
rė panašus į gudriai valdomą 
Šeštąją palatą. Vienas po kito 
buvo priimami Konstitucįją 
trypiantys įstatymai, kaip an
tai privačių namų nacionali
zavimas, neva „visuomenės” 
labui, o iš tikrųjų ketinant 
atimtus atiduoti saviškiams ir 
kaip tik supriešinant visuo
menę. Pradėjus enkavedistų 
ir gebistų reabilitaciją nuo sa
vivaldybių rinkimų įstatymo, 
o savivaldybių rinkimus nu
sprendus rengti dar nesibai
giant kadencijai, kad kelis 
mėnesius būtų dvi savivaldy
bių tarybos — dar dirbanti ir 
jau išrinkta naujoji, stovinti 
už durų, turim gražių per
spektyvų. Ne be reikalo buvo 
siūlyta, taupant lėšas, rinkti 
kartu ir dešimtąjį Seimą; 
galbūt ir jis galėtų stovėti už 
durų ir lukterti metelius ar

Vilniaus centre 
aptiktas kultūros

paveldas bus 
išsaugotas

Vilniaus miesto savivaldybė 
nutarė išsaugoti rekonstruoja
mame Gedimino prospekte 
rastus senojo miesto pėdsa
kus. Savivaldybės siūlymams 
išsaugoti paveldą pirmadienį 
pritarė Kultūros vertybių ap
saugos departamentas. Iki tol 
radinių ateitis nebuvo aiški.

Pagal Vilniaus miesto savi
valdybės strateginį veiklos 
planą po Gedimino prospektu, 
Savivaldybės aikštės dalimi ir 
P. Liauksmino gatve yra nu
matoma įrengti pirmąją mies
te požeminę automobilių sto
vėjimo aikštelę. Prasidėjus po
žeminio garažo įrengimo dar
bams, Gedimino prospekte 
kartu vyko ir archeologiniai 
tyrimai. Per tą laiką archeolo
gai čia rado nemažai radinių.

Savivaldybės ir kultūros pa
veldo specialistų siūlymu buvo 
nutarta išsaugoti vandentie
kio talpas T. Vrublevskio gat
vėje, vertingą kultūrinį sluoks
nį nuo Nukelta į 4 psl.

EUROPA

Roma. Italijoje įsikūrusios 
„ai Qaeda” kuopelės dar prieš 
praėjusių metų rugsėjo 11-ąją 
planavo surengti teroro iš
puolius Vatikane, JAV konsu
late Italijoje ir vienoje Veneci
jos bažnyčių, trečiadienį pra
nešė didžiausias Italijos dien
raštis „Corriere della Serą”. 
Tačiau likus 2 mėnesiams iki 
rugsėjo 11-osios teroro išpuo
lių, „ai Qaeda” kuopelėms bu
vo įsakyta atšaukti šiuos pla
nus. Italijos policįja sužinojo 
apie šiuos „ai Qaeda” planus, 
gavusi informaciją iš slapto 
agento, kuris buvo įsiskver
bęs į Londone įsikūrusį „ai 
Qaeda” tinklą.

Briuselis. Europos Komisi
ja (EK) trečiadienį pritarė 
griežtiems pasiūlymams per
tvarkyti Bendrąją žemės ūkio 
politiką, nepaisydama griežto 
Prancūzijos nepritarimo siūly
mui keisti žemės ūkio lėšų 
mokėjimo tvarką. EK siūlo 
ūkininkams mokėti fiksuotas

Seimas nubaigė sesiją

Lietuvos Seimas. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

porą, kaip dabar savivaldybių 
tarybos lauks keletą mėnesių.

Ryžtingai nubalsuota per
kelti minėtiną Laisvės dieną 
iš rugsėjo 1 d., kai Lietuvoj

Didžioji Britanija šiemet grąžino 
per 800 lietuvių

Lietuva gali tapti regionine 
valstybe

Didžiosios Britanijos imigra
cijos pareigūnai šiemet neįsi
leido ar grąžino daugiau kaip 
800 Lietuvos piliečių, ir maž
daug trečdalis jų įsitikinę, kad 
buvo išsiųsti neteisėtai, rodo 
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos duomenys.

Nelegalios migracijos ir ne
legalaus Lietuvos piliečių bu
vimo Jungtinėje Karalystėje 
problemos buvo aptartos an
tradienį Vilniuje vidaus rei
kalų ministro Juozo Bemato- 
nio ir Didžiosios Britanijos 
ambasadoriaus Lietuvoje Je- 
remy Hill susitikime.

Ministras J. Bernatonis pa
žymėjo, jog siekiant išspręsti 
lietuvių nelegalios migracijos 
problemą, trūksta duomenų 
apie Lietuvos piliečius, kurie 
grąžinami į tas valstybes, iš 
kurių bandė įvažiuoti į Di
džiąją Britaniją. „Ne mažiau 
svarbu žinoti ir tikrąsias grą
žinimo priežastis, nes šiuo 
metu apie jas daugiausia 
sužinoma iš pačių sugrąžintų 
asmenų, kuriuos, remiantis

asaulio naujienos
AFP, Rauto*. AP, totalu, ITAR-TASS, BNS 

Uotu aoantOru Dianeftknaltl

ir nuo gamybos apimčių nepri
klausančias lėšas. Spaudimas 
pertvarkyti ES žemės ūkio po
litiką su 40 mlrd. eurų per 
metus biudžetu, sudarančiu 
beveik pusę viso ES biudžeto, 
nuolat didėja, 15-os valstybių 
grupei rengiantis priimti iki 
10 nauju narių ir pradėti nau
ją pasaulinės prekybos derybų 
ratą.

Frankfurtas. Dėl kultūros 
ir kalbų skirtumų bei nevieno
dos valstybių reakcijos į išori
nius ekonomikos sukrėtimus 
euro zona subyrės per 5-15 
metų, leidiniui „Capital” teigė 
1974 m. Nobelio ekonomikos 
premiją laimėjęs 90-metis 
JAV ekonomistas Milton 
Friedman.

Zagrebas. Kroatuos prezi
dentas Stipe Mesič trečiadienį 
paprašė praėjusią savaitę atsi
statydinusio prenryero Ivica 
Račan sudaryti naują vyriau
sybę, kuri turės pratęsti refor
mas. Praėjusį penktadienį 1. 
Račan atsistatydino, sukelda
mas dvejus su puse metų gy-

jau nebebuvo rusų kariuome
nės, į ankstesnį kalendoriaus 
lapelį, kai rusų kariuomenė 
dar buvo ligi pat vidurnakčio. 
Galėjo padaryti rugsėjo 1-ąją

nustatyta tvarka, apklausia 
VSAT pareigūnai. Apie 30 
proc. apklaustųjų nurodo, jog 
iš Jungtinės Karalystės buvo 
išsiųsti nepagrįstai”, sakė mi
nistras.

VSAT duomenimis, per 6 šių 
metų mėnesius iš Didžiosios 
Britanijos į Lietuvą buvo grą
žinta 818 asmenų, tai sudaro 
daugiau kaip trečdalį visų iš 
užsienio valstybių grąžintų as
menų (visoju buvo 2,191).

Birželio mėnesį į Didžiąją 
Britaniją nebuvo įleisti 300 
asmenų, vidutiniškai — 15 as
menų per dieną.

Ambasadorius J. Hill padė
kojo už Lietuvos teisėsaugos 
tarnybų bendradarbiavimą su 
D. Britanijos tarnybomis. Jo 
teigimu, per pirmąjį šių metų 
ketvirtį gauta 115 Lietuvos pi
liečių prašymų suteikti jiems 
prieglobstį, kai praėjusiais 
metais tokių prašymų iš viso 
buvo pateikta 230.

J. Bernatonio teigimu, ne
legaliai Britanijoje pasilie
kančių Nukelta į 4 psl.
vavusios penkių partijų vy
riausybės žlugimą. Vidaus ne
sutarimai didžiąją metų dalį 
neleido šiai vyriausybei imtis 
esminių reformų.

JAV
New York. JAV preziden

tas George W. Bush antradie
nį pasiūlė numatyti dvigubai 
ilgesnes bausmes už ekono
minius nusikaltimus bei prie 
vyriausybės įsteigti finansinių 
nusikaltimų „smogiamąją ko
mandą”. Šiuo metu didžiausia 
įkalinimo bausmė už tokius 
nusikaltimus — 5 metai, pre
zidentas siūlo ją padidinti iki 
10 metų.

Wall Street profesionalai 
JAV prezidento pasiūlymus 
pertvarkyti apskaitą įvertino 
skeptiškai ir pabrėžė, kad tik 
kalbų nepasitikėjimui korpo
racine Amerika sumažinti ne
pakaks. Po kelių apskaitos 
skandalų išaugus nepasitikėji
mui, pagrindiniai akcijų rin
kos indeksai praėjusią savaitę 
smuko iki žemiausio per 5 me
tus lygio.

Vašingtonas. Konservatyvi 
viešųjų interesų gynimo orga
nizacija „Judicial Watch” tre
čiadienį teisme pateikė ieškinį

bendrą Laisvės ir mokslo die
ną, bet valdžiai nesmagu, jei
gu kokie mokytojai vaikams 
prašnektų apie laisvę.

Nukelta į 4 psl.

Vilnius atnaujins 
derybas su ES

dėl žemės pardavimo
Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 

— Trečiadienį vyriausybė nu
sprendė pakeisti Lietuvos de
rybinę nuostatą laisvo kapita
lo judėjimo srityje, atnaujinti 
derybas su Europos Sąjunga 
(ES) dėl šio skyriaus ir siekti 
pereinamojo laikotarpio dirba
mos žemės pardavimui užsie
niečiams.

Vyriausybė šį sprendimą 
priėmė atsižvelgdama į Seime 
praėjusią savaitę priimtą nu
tarimą, kuriame rekomen
duojama derėtis dėl 7-10 metų 
pereinamojo laikotarpio. Lie
tuva dėl laisvo kapitalo ju
dėjimo derybinio skyriaus pre
liminariai derėtis su ES baigė 
pernai, neprašydama pereina
mojo laikotarpio ir įsiparei
godama panaikinti žemės par
davimo užsieniečiams riboji
mus nuo narystės ES datos, 
tuo pačiu ketindama priimti 
taip vadinamą „saugiklių” 
įstatymą, kuris nustatytų aiš
kius žemės pardavimo reika
lavimus. ,

Nukelta į 4 psl.

didžiulei naftos įrenginių ga
mybos korporacijai „Hallibur
ton”, jos buvusiam vadovui, 
dabar — JAV viceprezidentui 
Diek Cheney ir kitiems vado
vams. Ieškinyje teigiama, kad 
„Halliburton” dirbtinai išpūtė 
savo akcijų kainas, griebda
masi „apgavikiškų” buhalteri
jos gudrybių. 1998 m. korpo
racijos buhalteriams buvo nu
rodyta apskaičiuoti jos paja
mas naujoviškai, įtraukiant į 
jas mokėjimus už didelius sta
tybos projektus dar iki to, kai 
užsakovai sutiko juos sumo
kėti. Tokiu būdu buhalterija 
dirbtinai padidino finansines 
įplaukas. Griebiantis šios gud
rybės, „Halliburton” pelnas 
atrodė kur kas didesnis nei 
buvo iš tikrųjų, o akcijos ati
tinkamai brango daugiau nei 
buvo to vertos, teigiama ieški
nio pareiškime.

Miami, Florida. JAV parei
gūnai deportavo Irako prezi
dento Saddam Hussein posū
nį, kuris buvo sulaikytas ne
gavęs vizos, reikalingos norint 
dalyvauti lakūnų rengimo se
minare. Pirmadienio vakarą 
36 metų Mohammad Saffi bu
vo išsiųstas atgal į Naująją 
Zelandiją.

Politologai numatė Rusijos 
karinio tranzito per Lietuvą 

būdus
Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 

— Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto dėstytojų 
Česlovo Laurinavičiaus, Rai
mundo Lopatos bei Vlado Si- 
rutavičiaus parengtoje studi
joje nagrinėjami trys galimi 
Rusijos karinio tranzito per 
Lietuvos teritoriją scenarijai, 
kuriuos nulems geopolitinė 
padėtis.

Anot tyrimo, pagal „pesi
mistinį” scenarijų, Euroatlan- 
tinės ašies lūžis turėtų le
miamą neigiamą įtaką Lietu
vos pozicijoms sprendžiant 
karinio tranzito klausimą. 
JAV pasitraukus iš Europos, 
Lietuvos priešstatos Rusijai 
galimybės sumažėja iki mini
mumo. Praradusi JAV pa
ramą, Lietuva iš esmės ne
beturėtų veiksmingų priemo
nių atsilaikyti prieš Maskvos 
spaudimą įteisinti Rusijos 
karinį dalyvavimą Lietuvoje.

Tuo tarpu Lietuvai tapus

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) — 
Lietuvos geopolitinė padėtis 
bei regioninės politikos patir
tis leidžia valstybei siekti re
gioninės valstybės vaidmens, 
teigia JAV ir Lietuvos žinovai.

Vilniuje antradienį sureng
toje spaudos konferencijoje 
buvo pristatyta Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų institu
to (TSPMI) bei JAV Strate
ginių ir tarptautinių studijų 
centro žinovų parengta Lietu
vos saugumo ir užsienio politi
kos strategijos apžvalga.

Pirmą kartą parengtoje ap
žvalgoje, kuri dar vadinama 
„baltąja knyga”, yra atsklei
džiama Lietuvos užsienio ir 
saugumo politikos problema
tika bei pateikiamos konk
rečios rekomendacijos Lietu
vos vyriausybei politinėje, re
gioninėje, karinėje ir socia
linėje srityse.

Kaip teigė pristatyme daly
vavęs TSPMI direktorius Rai
mundas Lopata, pagrindinė 
„baltosios knygos” idėja —

ALŽYRAS ~

Alžyras. „Al Qaeda" tinklas 
netrukus smogs taikiniams 
JAV ir visame pasaulyje, ant
radienį išspausdintame inter
viu pareiškė ..ai Qaeda" atsto
vas. „Mūsų karinės ir žvalgy
bos sistemos tiria ir stebi nau
jus taikinius JAV, kuriems 
bus smogta artimiausiu me
tu”, Alžyro arabų dienraščiui 
„EI Youm” sakė atstovas Su- 
leiman Abu Ghaith. „Mūsų 
kovotojai savižudžiai jau pasi
rengę ir nekantriai laukia, ka
da bus galima surengti išpuo
lius prieš JAV ir žydų taiki
nius pačioje Amerikoje bei už
sienyje”, pridūrė jis. „Amerika 
žino. kad mes esame veiksmo, 
o ne žodžio žmonės”, sakė jis.

ARTIMIEJI RYTAI ~
Palydovinės televizijos

tinklas „Middle East Broad- 
casting Center” (MBC) antra
dienį vakare išplatino garso 
įrašą, kuriame aukšto rango 
„ai Qaeda” atstovas Abu Laith 
Allibi tvirtina, kad Osama bin 
Laden ir Talibano vadas mula 
Mohammad Omar „yra gyvi ir 
sveiki”. MBC teigimu, šis gar
so įrašas buvo padarytas prieš

visaverte NATO ir ES nare, 
numatomas „optimistinis” sce
narijus. Turėdama stiprų Eu- 
roatlantinių organizacijų už
nugarį, Lietuva turėtų ypač 
geras pozicijas derantis su Ru
sija dėl karinio tranzito ir 
grėsmė iš Rusijos pusės kelti 
vadinamąjį rusų karinio tran
zito klausimą sumažėtų iki 
minimumo, teigiama studijoje.

„Jeigu tarptautinės sistemos 
raida plėtotųsi tokia linkme, 
jog Euroatlantinės integraci
jos procesas įtrauktų ir Rusi
jos Federaciją, tokiu atveju 
galima prognozuoti, kad 
Maskva išlaikytų galimybes 
spekuliuoti rusų karinio tran
zito klausimu jau NATO bloko 
kontekste”, tokia įvykių kryp
tis minėtoje studijoje pristato
ma kaip „santūriai optimisti
nis” scenarijus.

Susidarius tokiai padėčiai, 
Vakarai gali „paspausti” Lie
tuvą nusileisti ir sutvarkyti 

Nukelta į 4 psl.

parodyti, kad Lietuva turi po
tencialo būti „tam tikra pras
me regionine valstybe”. „Šalis 
yra pakankamai unikali dėl 
savo geopolitinės padėties ir 
sumanus jos naudojimas gali 
atverti tokias galimybes”, sa
kė politologas. Jis pabrėžė, 
kad Lietuva euroatlantinėms 
organizacijoms yra svarbesnė 
nei Latvija ar Estija, visų pir
ma, kariniu požiūriu ir regio
ninio saugumo sklaidos patir
timi.

„Regioninės iniciatyvos pir
miausia turėtų būti nukreip
tos į ‘minkštąjį’ saugumą — 
kovą prieš organizuotą nusi
kalstamumą, korupciją ir ne
legalią migraciją”, pabrėžė R. 
Lopata.

Pasak jo, amerikiečių polito
logų manymu, Lietuva gali 
užimti pakankamai svarbią 
vietą JAV užsienio politiko
je Rusijos atžvilgiu. „Lietuva 
tam tikrais atvejais galėtų 
būti tarpininkė tarp Rusijos ir 
JAV”, kalbėjo TSPMI direkto
rius. Nukelta į 4 psl.

kelias savaites. „Taip pat no
riu dar kartą patikinti muja- 
hid’us (talibano kovotojus - 
red.), kad mula Omar galėjo 
sutelkti mujahid’us, kurie bu
vo išsibarstę ir kurie dabar 
pradėjo persigrupavimą”, sakė 
Abu Laith Allibi.

RUSIJA
Maskva. Rusija ragina Eu

ropos Sąjungą (ES), Lietuvą ir 
Lenkiją pradėti keturšalės ko
misijos, turinčios spręsti Ka
raliaučiaus problemą, darbą, 
pareiškė Rusijos užsienio rei
kalų ministras Igor Ivanov. Jo 
nuomone, turėtų būti kalbama 
ne apie koridorių kūrimą, bet 
„apie Rusijos piliečių teisę 
laisvai susisiekti". „Tai visiš
kai išsprendžiama problema”, 
pažymėjo jis ir pridūrė, kad iš
spręsti ją įmanoma „gerbiant 
bet kurios valstybės, per kurią 
eitų tranzitas, suverenitetą”. 
„Šiuo atveju, tai Lietuva. Per 
Lenkiją tranzito nebuvo nu
matoma — ten svarbus sienos 
perėjimė klausimas”, paaiški
no jis. J Rusijos sąvoką „tran
zitas” įeina „galimybė važiuoti 
Lietuvos teritorija nuo vienos 
Rusijos sienos iki kitos sausu
ma be vizų”, sakė ministras.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIU TELKINIAI

LOS ANGELES 
BIRUTIETĖMS — 45

Pačiame pavasariškame 
gamtos žydėjime Los Angeles
L.D.K. Birutės draugija su
kvietė visuomenę į savo 45-ių 
veiklos metų sukakties pami
nėjimą. Po sekmadienio šv. 
Mišių, žmonėms suėjus į gra
žiai išpuoštą šv. Kazimiero 
parapijos salę, pasveikinimo 
žodj tarė draugijos ilgametė 
pirmininkė Alfonsą Pažiūrie- 
nė. L.D.K. Birutės centrinio 
Čikagos skyriaus vardu kal
bėjo Zuzana Juškevičienė. Po 
prel. dr. Algirdo Olšausko pa
laiminimo žodžio, draugiją Ra- 
movėnų vardu sveikino Anta
nas Mažeika, J. Daumanto 
Šaulių kuopos vicepirminin
kas Vytautas Vidugiris. Buvo 
perskaitytas Lietuvos Respub
likos garbės generalinio kon
sulo Vytauto Čekanausko laiš
kas, kuriame rašoma: „Jūs 
esate viena iš daugelio lietu
viškų šalpos organizacijų šia
me krašte, nesiribojanti vien 
savo narių gerove, bet ir rū
pinantis ir kitais tautiečiais. 
Linkiu, kad darbščiosios bite
lės niekuomet nepavargtų, 
kad jų gretos nesumažėtų, ir 
kad su tokiu pat pasišventimu 
ir toliau tęstų šį darbą, nes 
dar ilgai bus ištiestų pagalbos 
ieškančių rankų”.

Draugijos veiklą nuo pat 
įsikūrimo apžvelgė valdybos 
sekretorė Laima Ringienė. 
Prieš 45-ius metus, 1957-ai- 
siais, mjr. Kosto Liaudansko 
ir Onos Pulkauninkienės pas
tangomis, mūsų mieste buvo 
įkurta dar nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusios Lietuvos 
Didžiosios Kunigaištienės Bi
rutės karių šeimų moterų 
draugija. Iš pirmosios valdy
bos, kurią sudarė net vienuoli
ka veiklių narių, šiandien be
liko tik dvi: Agutė Dūdienė ir 
Alfonsą Pažiūrienė. Pirmosios 
valdybos pirmininke buvo 
darbščioji Ona Pulkauninkie- 
nė. Tais metais visos sesės, 
jaunos, su mažais vaikais ir 
dideliais šeimų rūpesčiais, 
buvo nepaprastai išradingos, 
kai reikėjo sukaupti lėšų šal
pai. Nugalėjusios įsikūrimo 
sunkumus, narės aktyviai da
lyvavo kultūrinėje veikloje, 
ruošė ir siuntė suaukotus 
siuntinius į Lietuvą ir Sibirą 
nuteistiesiems. Pirmą dešimt
metį pažymėjo išplėtę savo na
rių skaičių iki 56-ių. Tais me
tais pirmininke dirbo Gražina 
Raibienė. Antro dešimtmečio 
bėgyje, gražiai paminėjo Lie
tuvos Respublikos 50-tį; tais 
metais, vadovaujant Elenai 
Pažėrienei, daug buvo siųsta 
pagalbos į Suvalkų trikampį. 
1982 metais, pirmininkės Rū
tos Šakienės rūpesčiu, narės 
išsiuntė 60 siuntinių į Lie
tuvą. Po metų, vadovaujant 
Aldonai Audronienei, buvo pa
siųsta 86 siuntiniai. Užside
gusiai veikė draugija Lietuvai 
vaduojantis iš okupantų gniauž
tų; tais metais pirmininke 
dirbo Danguolė Navickienė. 
Paskutiniaisiais metais drau
gijai vadovauja nepaprastai 
ilgą patirtį turinti Alfonsą 
Pažiūrienė. 1997-ais buvo su
ruoštas tautos poeto Bernardo 
Brazdžionio 90-ties metų su
kakties pagerbimas. Draugija 
rėmė ir remia jaunimo veiklą, 
pagerbė Lietuvos garbės gene
ralinį konsulą Vytautą Čeka
nauską jo 20-ties darbo šia
me poste sukaktyje, pažymė
jo garsią mūsų muzikę — 
kompozitorę Raimondą Apei- 
kytę su jos 500-tuoju koncer
tu, pagerbė Lietuvos operos 
solistę Vincę Jonuškaitę-Zau- 
nienę, pažymėjo solistės Jani
nos Čekanauskienės kultūrinę 
veiklą, prisidėjo prie prel. dr. 
Algirdo Olšausko 50-ties kuni

gystės ir 75-ių amžiaus metų 
sukakčių pagerbimo, parėmė 
ramovėnų ir birutiečių veiklos 
Los Angeles knygos išleidimą, 
rėmė jaunimo ansamblį 
„Spindulys”, lietuviškam radi
jui, Baltų lygą. Tai parama 
tik kultūrinei veiklai.O kur 
dar didelės aukos vyskupo P. 
Baltakio išlaikomai vargšų 
Vilniuje valgyklai „Betanija’’ 
atsikūrusiai birutiečių draugi
jai Kaune, seselei Nijolei Sa- 
dūnaitėi, „Vaikų vilties” dar
bams Los Angeles, a.a. gene
rolo St. Raštikio vaikaičio sku
biai operacijai. Ir toliau biru- 
tietės aktyviai dalyvauja viso
se mugėse, verda kavą, kepa 
pyragus ir kiekvieną mėnesį 
Sv. Kazimiero parapijoje sek
madieniais pardavinėja, akty
viai dalyvauja ir remia kitų 
šalpos ir kultūros vienetų ren
ginius. Kaip sakė pranešėja 
Laima Ringienė, mes esame 
dar jaunos, ir planuojame 
daug darbų nuveikti.

Po įdomaus pranešimo me
ninei daliai atlikti buvo iš
kviestos geriausios mūsų vi
suomenės pajėgos: solistės 
Janina Čekanauskienė ir Sta
sė Pautienienė, LA Vyrų 
kvartetas: Antanas Polikaitis, 
Rimtautas Dabšys, Bronius 
Seliukas ir Emanuelis Jara- 
šūnas, akompanavo pianistė 
— kompozitorė Raimonda 
Apeikytė. Po šeimininkės 
Antaninos Uldukienės vaišių, 
svečiai ilgai linksminosi, dali
nosi praeities prisiminimais. 
Tos organizacijos, kurios vei
kia šalpos srityje, žino, kiek 
daug reikia įdėti pastangų, 
kad sukaupti lėšų. Los An
geles Birutiečių draugijai dar 
tik pats gyvenimo pusiauke- 
lis — tik 45-ri. Valdyboje dir
ba didžiulę patirtį turinčios 
narės, o jaunonąs tai didžiulė 
mokykla sekti jų pavyzdžiu. 
Visai neseniai įvykęs metinis 
susirinkimas į naują valdybą 
vėl išrinko Alfonsą Pažiūrie- 
nę, Janiną Čekanauskienę, Bi
rutę Gricienę, Laimą Jarašū- 
nienę, Rūtą Šakienę, Vitą 
Markevičienę, Audronę Že- 
maitaitienę ir Nemyrą Enck. 
Revizijos komisijon išrinktos 
Janina Radvenienė ir Valeri
ja Kazlauskienė. Geros sėk
mės jums, sesės Birutietės.

Regina Gasparonienė

CLEVELAND, OH

PRASIDEDA 
GEGUŽINIU SEZONAS

Liepos 13 d., 4 v. p.p., sam
būrio „Gija” 6-ta metinė gegu
žinė, Beachland Park geguži
nių vietovėje, ant Erie ežero 
kranto. Linksmins akordeo
nistas Bronius Mūras. Dalyva
vimo auka 15 dol. (vaikams 3 
dol.). Į kainą įskaičiuotas 
maistas, alus ir kiti gėrimai, 
gyva muzika, šokiai, progra
ma. Informacija: tel. 216-481- 
0011 arba

www.gija.org<http://
www.gija.org/>

Rugpjūčio 11 d., 12 v. p.p. 
Lietuvių klubo gegužinė, Italų 
piknikų vietovėje, 29717 Euc
lid Avė., Wickliflfe priemies
tyje. Įėjimo auka 5 dol. be na
rio kortelės, nemokamai su 
nario kortele.

Rugpjūčio 18 d., 4 v. p.p., 
Clevelando BALFo skyriaus 
gegužinė, Beachland Park, ge
gužinių vietovėje, ant Erie 
ežero kranto. Visi labai kvie
čiami atsilankyti.

Rugsėjo 7 d., 4:30 v. p.p., 
Lietuvių kultūrinio darželio 
draugijos vasaros vakaronė, 
Henn Mansion, 22021 Lake-

shore Blvd., Euclid priemies
tyje. Bus meninė programa, 
kokteiliai ir lengvi užkandžiai. 
Auka 25 dol.

Rugsėjo 8 d., 11:30 v.r. Šv. 
Jurgio parapijos gegužinė, pa
rapijos patalpose.

Rugsėjo 22 d. Lietuvių 
dienų proga iš Čikagos at
vyksta teatras „Žaltvykslė” su 
Žemaitės komedija „Trys myli
mos”. Rengėjas — JAV LB 
Clevelando apylinkės valdyba. 
Spektaklis vyks Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje.

Spalio 19-20 d., šeštadienį 
ir sekmadienį, dailininkų Ri
mo Laniausko ir Jono Degučio 
meno darbų paroda Dievo Mo
tinos auditorijoje. Rengia 
Korp! „Giedra”.

Lapkričio 9 d. „Exultate” 
choro dvidešimtmetis. Religi
nis koncertas (šventovėje) ir 
pokylis (auditorijoje).

Lapkričio 23 d., šeštadienį 
Lietuvos Dailės muziejaus an
samblis „Kanklės”. Rengia LB 
apylinkės valdyba.

2003 METAI

Vasario 16 d, Vasario 16-oji 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Rengėjai LB Clevelan
do apylinkės valdyba ir ALTo 
skyriaus valdyba.

Balandžio 27 d., DMP au
ditorijoje Lietuvių meno an
samblio „Dainava” koncertas. 
Rengia LC Clevelando apy
linkės valdyba.

KANADA

Gintarė Šinskaitė su Ri
čardu Kalendra sumainė 
žiedus Prisikėlimo šventovėje. 
Tai tikra lietuviška pora, kas 
jau darosi retenybė, kad kurtų 
šeimas abu lietuviai. Jaunoji 
prieš keletą metų atvyko iš 
Lietuvos, įsigijo mokytojos 
cenzą. Jaunasis taip pat yra 
Kanados mokyklos mokytojas. 
Linkėtina jauniesiems ir to
liau dalyvauti lietuviškoje 
veikloje, kaip ir iki šiol.

Stasys Prakapas

New Haven, CT, tautinių šokių grupės „Vėtra” šokėjos, pasipuošusios 
vainikais, švenčia Jonines.

J Karosas (kairėje), New Haven, CT, LB apylinkės pirmininkas su 
„Vėtros" šokėju Jonu Koneskiu prie Joninių laužo.

„Aš skinsiu, sau pinsiu margus vainikus...” 
Bostono „Sodauto" ansamblio dalyvės.

— Joninių šventei ruošiasi

JONINĖS CONNECTICUT 
VALSTIJOJE

Lietuvoje nuo seno švenčia
mos Joninės. Ypatingas at
menu Jonines ant Rambyno 
kalno, Šilutės rajone. Suva
žiuodavo didžiulės minios lie
tuvaičių iš aplinkinių vietovių, 
degdavo didžiulis laužas, mer
ginos vainikus leisdavo į Ne
muną, paparčio žiedo ieško
davo iki paryčių, grodavo ke
lios kaimo kapelos. Čia, Ameri
koje, pirmą kartą Jonines 
teko praleisti taip pat smagiai 
ir įdomiai.

Jau 15 metų Jonines orga
nizuoja Vaiva Vėbraitė-Gust 
su šeima savo sodyboje. Pati 
aplinka nuteikia šventiškai, 
tarsi būtum Lietuvos kaime; 
pievos, medžiai, tvenkinys.

Ir šiais metais pas juos į so
dybą sugužėjo daugiau kaip 
80 lietuvaičių iš įvairių Con- 
necticut vietovių. Jau pasto
vūs svečiai iš Bostono — „So
dauto” ansamblis su savo 
linksmuole vadove Gitą Mer- 
kevičiūte-Kupčinskiene. Dai

nininkės pynė vainikus, puo
šė savo galvas, vyrai rinko 
medžius laužui, šeimininkai 
Vaiva ir Jim, buvo pasiruošę 
sutikti visus atvykusius, sta
lai lūžo nuo vaišių, net kati
nas sukiojosi drąsiai tarp sa
vų, mat jis taip pat iš Lietu
vos.

Pradėjus temti, buvo užkur
tas laužas, pagerbti dalyvavę 
du Jonai: Jonas Karosas New 
Haven Bendruomenės pirmi
ninkas, ir Jonas Konesky — 
šokių grupės „Vėtra” šokėjas. 
Dainoms, žaidimams nebuvo 
galo, muzikantai keitėsi, brau
kė prakaitą, o dalyviai mokė
si šokti dar jiems nežinomų 
naujų šokių, žaidimų. Pati iš
tvermingiausią jaunimo gru
pė šoko, kol išaušo. Ir aš ten 
buvau... paparčio žiedo ieško
jau.

Sigita Šimkuvienė

DAYTONA BEACH

GRAŽIAI PARUOŠTA 
MOTINOS DIENOS

ŠVENTĖ

Motinos dienos šventę šio 
telkinio lietuviai šventė ge
gužės 12 d. Tą dieną buvo 
tradicinės lietuviškos pamal
dos. Šv. Mišios buvo atnašau
tos už motinas. Giedojo „Sie
tyno” choras, vadovaujamas 
muz. A. Skridulio.

Šventės minėjimą parapijos 
salėje surengė Lietuvių klu
bas. Šiai šventei pritaikintą 
paskaitą skaitė Marija Jan
kauskienė. Pirmoje paskaitos 
dalyje ji prisiminė, kad šia 
proga lietuviai pagerbia Dievo 
Motiną. Dievo Motinos kultas 
visais laikais Lietuvoje buvo 
labai gerbiamas. Dievo Moti
nos garbei visoje Lietuvoje 
buvo net rengiamos gegužinės 
pamaldos.

Antroje kalbos dalyje kal
bėtoja išryškino mūsų amži
nosios motinos tėvynės Lietu
vos giliąją prasmę. Ir švęs
dami Motinos dieną, savo tė
vynę prisimename kaip tikrą 
motiną. Mūsų tautoje niekada 
netrūko jos sūnų, net savo gy
vybių aukomis ją gynusių nuo 
bet kokių priešo užmačių. Pa
vojai išsklaidė daugelį jos vai
kų į svetimas šalis. Bet šian
dien daugelis jų jau bando 
grįžti, arba bent stengiasi, kad 
jų žemiškieji palaikai būtų pa
laidoti gimtojoje žemėje.

Trečioje dalyje kalbėtoja iš
ryškino motinų pasiaukojimą 
ir meilę savo vaikams. Kiek
vienu atveju mūsų motinos 
skleidė mums meilės jausmus. 
Mūsų motinos yra pagimdę 
daug mūsų tautos žymiųjų 
veikėjų ir visiems įskiepijo 
ryžtą veikti ir aukotis motinos 
tėvynės gerovei.
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Šiam minėjimui muzikas A. 
Skridulis paruošė tikrai savitą 
ir įdomią programą. Iki šiol 
buvome įpratę įvairiuose mi
nėjimuose klausytis dažnai 
gana ilgokų paskaitų, ir tik po 
pertraukos išklausyti meninę 
programą. ^į kartą Skridulis 
turiningą Jankauskienės pas
kaitą sujungė su „Sietyno” 
choro dainomis. Pakalbėjus 
apie Dievo Motiną, choras pa
giedojo „Marija, Marija”. Kal
bos dalis apie tėvynę buvo pa
lydėta „Gimtinės aidų” daina. 
O kalbėtojai užbaigus, buvo 
padainuotos kelios lietuvių 
kompozitorių dainos ir pa
baigai choras drauge su visais 
šventės svečiais užtraukė 
„Lietuva brangi”. Taip savitai 
parengta programa buvo spal
vinga ir susirinkusiems sve
čiams paliko gražius prisi
minimus.

Salėje be mūsų nuolatinių 
gyventojų buvo ir gerokas 
būrys svečių, atkeliavusių iš

St. Petersburg. FL, Amerikos lietuvių klubo Kultūrinis būrelis 2002.04 16 
buvo surengęs brolių - smuikininko Dainiaus ir pianisto Aido - Puodžiu
kų koncertą Elvyros Vodopalienės nuotr.

EDMUNDAS VIENAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6818 W. Archer Avė. Sts. 5 k6 

Chlcaoo, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

toliau švęsti šią šventę drauge 
su savo gimdytojais. Džiugu, 
kad jie visi netūnojo savo bu
tuose ar restoranuose, bet 
drauge su savo mamytėmis ir 
tėveliais atėjo į bažnyčią ir į 
salę. Visi jie buvo pasveikinti 
ir pristatyti.

Programai pasibaigus buvo 
vaišės. Būdinga, kad vaišes 
paruošė klubo valdybos narės: 
A. Mažeikienė, O. Kreivėnie
nė, V. Tallat-Kelpšienė ir P. 
Leveckienė. Ogi jos visos irgi 
yra motinos ir galėjo ramiai 
sėdėti prie vaišių stalo. Bet 
vietoje to jos darbavosi vir
tuvėje ir tik baigusios darbus 
sėdo drauge su visais už
kandžiauti. Tad joms ir buvo 
pareikšta širdinga padėka. O 
valdybos tėveliams Kreivėnui 
ir Šilbajoriui beliko parūpinti 
skanaus vyno.

Visi šventės svečiai prie 
vaišių stalo dar kelias valan
das pabendravo ir išsiskirstė 
gera nuotaika. J. Dg.

http://www.gija.org/
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SEIMAS NUBAIGĖ SESIJĄ
VYTAUTAS LANDSBERGIS

Atkelta iš 1 psl. Užtat
gal smagu buvo daugumai pa* 
sijuokti iš buvusių politinių 
kalinių, tremtinių ir parti
zanų, jiems skirtas kompensa
cijas už sovietų atimtų turtą 
nukeliant toli į ateitį. Už hori
zonto — laisvė.

Paskutinę savaitę Seimą dar 
drebino ypatingi viesulai dėl 
komisįjų ir jų išvadų. Antai 
komisįja sveikatos apsaugos 
padėčiai tirti padarė išvadą 
ne tokią, kokios valdžiai rei
kia, o būtent, kad nežmoniški, 
pacientus ir gydytojus kirši
nantys ministro įsakymai tu
ri būti atšaukti. Seimo Statu
tas sako, kad tokių vienkarti
nių komisįjų išvados pateikia
mos Seime, jo žiniai, ir tiek. 
Joks balsavimas nenumaty
tas, ką vadai norės, tą tegu 
daro. Tačiau Č. Juršėnas su
manė, kad reikia tvirtinti bal
savimu, ir liepė daugumai iš
vadų netvirtinti. Pasakyta — 
padaryta. Bet išvados vis tiek 
yra, tai dabar ketina jas klas
toti, arba neskelbti, arba per
rašyti kitaip. Kita komisija 
dėl Seimo lėšų naudojimo bu
vo teisėtai sudaryta iš visų 
frakcijų atstovų, kur daugu
ma vis tiek turi daugumą, bet 
jos būsimas tyrimas baisiai 
išgąsdino Seimo pirmininko 
pavaduotoją A. Skardžių (be
rods, pavaduotojas jau pačioje 
šio Seimo darbo pradžioje 
pirkliavo daržovėmis su Sei
mo valgykla). Kaip sugriauti, 
kad nebūtų jokios komisijos, 
jokio tyrimo? — tą buvo verta 
filmuoti, joks režisierius ne
pastatytų geresnės komedįjos 
apie dabartinį Seimą, paniš
kai bijantį net savo pačių val
domo patikrinimo! Paskutinis 
kadras, pristigus keturių bal
sų, tai laimingo vadovo: „Ačiū, 
ačiū!” Ir dar valdančiosios so
cialdemokratų - socialliberalų 
koalicijos oficialus pareiški
mas, kad toks tyrimas klai
dintųjų rinkėjus...

O žaismų viršūnė buvo rei
kalavimas sudaryti komisiją 
dėl „Jangilos” aferų, kur labai 
arti stovi labai galingas Seimo 
narys iš Kėdainių. Tai šimtų 
milįjonų litų, nusuktų nuo 
Lietuvos valstybės, byla. Ko
misiją sudaryti reikalavo 45 
Seimo nariai, daugiau negu 
reikia parašų, kad ji būtų pri
valomai sudaryta. Užkuli
siuose prasidėjo prievartavi
mas, kad save gerbiantys arba 
negerbiantys Seimo nariai at
siimtų parašus. Atsirado 12, 
kurie jau liepos 4 d. buvo 
atsiėmę parašus — tokį doku
mentą išplatino Seimo vado
vybė, ir jis liks korupcijos bei 
šliaužiojimo prieš pinigų val
džią istorijai. .

Taigi pasidavė ir parašus 
atsiėmė: Vasilijus Popovas, 
Gintautas Mikolaitis, Aloyzas 
Sakalas, Stasys Kružinaus-

kas, Julius Sabatauskas, Ar
tūras Plokšto, Alfonsas Pulo
kas, Algirdas Butkevičius, Jo
nas Jurkus, Giedrė Purva
neckienė, Jurgis Utovka, 
Algirdas Kunčinas. Tai vis 
valdantieji, kurie turi valdžią 
ginti valstybę (Lietuvos), bet 
negina. Naktį opozicija dar 
ieškojo nauju drąsių žmonių, 
o valdžia toliau gąsdino bai
lesniuosius. Drąsesnių dar at
sirado, o iš bailesnių dar atsi
ėmė, vieno pritrūko. Tema 
žurnalistiniam tyrimui. Juk 
nuo Seimo lėšų patikrinimo 
atšoko irgi 12 — kažin, ar tie 
patys? Iš tiesų, priešintis tero
rizmui Lietuva turėtų pradėti 
būsimame Seime, jeigu rinkė
jai suvoks, ligi ko ta įstaiga 
nusmuko nuo Sausio dienų ir 
naktų. Stovėjo tada prieš tan
kus, o dabar klaupiasi prieš 
pinigus, kad štai šimtų mili
jonų afera nebūtų Seime tiria
ma.

Jeigu savigarbos — nė pa
dujų, o parašas — grybo ver
tės, tai šis reiškinys gal pra
sidėjo anksčiau. Antai kas 
nors pridėtų dar tuos, kurie 
anksčiau vos ne krauju buvo 
pasirašę liberalų vienybės 
priesaiką: jeigu išeisiu iš frak
cijos, tai ir iš Seimo! Išėjo, bet 
neišėjo...

Ir paskutinę sesijos dieną 
dar vienas nebe komiškas, iš 
esmės bemaž nežmoniškas 
balsavimas. Įstatyme dėl pa
ramos kai kuriems ūkinin
kams, prisiperkantiems dau
giau žemės, jeigu tik ji yra 
greta jų valdų, siūliau pada
ryti dar vieną lengvatą: ir 
tiems, kurie neatgavo 
tėviškių, įsikūrė kitur, bet 
galbūt prasigyvenę nusipirktų 
ir tėviškę, jeigu naujieji savi
ninkai parduoda. Ne! — nu
balsavo Seimo dauguma, — 
tiems, kurie buvo išvežti arba 
nuvaryti ir neatgavo 
išdalintos tėvų žemės, o tik 
norėtų dabar ją nusipirkti — 
ne, jiems tokios lengvatos ne
darysim! Balsavime neparė- 
musių šį siūlymą pavardes ir
gi verta žinoti: Vytenis And
riukaitis, Bronius Bradaus- 
kas, Sigita Burbienė, Vytau
tas Einoris, Jūratė Juozaitie
nė, Kęstutis Kriščiūnas, Sta
sys Kružinauskas, Algirdas 
Kunčinas, Gintautas Mikolai
tis, Vladimiras Orechovas, Ar
tūras Paulauskas, Rolandas 
Pavilionis, Vasilijus Popovas, 
Kazimiera Prunskienė, Algis 
Rimas, Julius Sabatauskas, 
Valerijus Tretjakovas. Tai 
septyniolika. Bet salėje sėdėjo 
dar 28 užsiregistravę, kurie 
visai nebalsavo. Gal širdyse 
buvo kiek palankūs, bet bai
mė ir partijos disciplina supa
ralyžiavo ranką, neleido išvis 
paspausti mygtuko. Tai Seimo 
nariai: Vydas Baravykas, 
Mindaugas Bastys, Antanas

Valstybės dienos Liepos 6-osios — proga šventiškai pasipuošusios lietuvės. Žilvino Beliausko nuotr.

KOVA PRIEŠ DIEVĄ AMERIKOJE?
Paskutiniuoju metu visoje 

JAV žiniasklaidoje pasklido 
sensacija, kad Kalifornijos 
teismas nusprendė, jog Dievo 
vardas ištikimybės priesaikoje 
(Pledge of Allegiance) prieš
tarauja konstitucijai, o vis tik 
gražiai skamba „One nation 
under God” („vieninga tauta 
po Dievu”). Taip pat buvo pra
nešta, kad tas sprendimas bu
vo padarytas ne balsų daugu
ma, o jį išprovokavo vienas la
bai aktyvus ateistų veikėjas. 
Visi žinome, kad JAV viešose 
mokyklose, prieš pradedant

Baura, Jonas Budrevičius, Va
silijus Fiodorovas, Valentinas 
Greičiūnas, Valentinas Ind
riūnas, Vaclovas Karbauskis, 
Justinas Karosas, Gediminas 
Kirkilas, Jeronimas Kraujelis, 
Alfonsas Macaitis, Janė Nar
vilienė, Petras Papovas, My
kolas Pronckus, Alfonsas Pu
lokas, Giedrė Purvaneckienė, 
Juozas Raistenskis, Alvydas 
Ramanauskas, Viktoras Rin
kevičius, Rimantas Ruzas, 
Aloyzas Sakalas, Vytautas 
Saulis, Rimantas Sinkevičius, 
Eduardas Šablinskas, Irena 
Šiaulienė, Gintautas Šivickas, 
Henrikas Žukauskas. Tegu 
nepyksta kolegos, ši informa
cija vieša kompiuteriuose.

Kol kas Lietuvoje kuriama, 
Rusijos pavyzdžiu, „valdoma 
demokratija”, bet „informaci
nio saugumo” dar neįsivedėm.

Paskutinė gėlelė buvo nau
jos privatizavimo komisijos 
sudarymas, neleidžiant opozi
cijai deleguoti dviejų savo ats
tovų, bet už ją nusprendžiant 
daugumos balsais. Parlamen
tiniu nepadorumu tai pranoko 
1989 m. SSRS liaudies depu
tatų suvažiavimą; ten truputį 
skaitydavosi. Todėl opozicija 
pabaigė sesiją anksčiau ir su
giedojo Lietuvos himną fojė, 
prie senosios valstybės vėlia
vos ir J. Basanavičiaus žo
džių. Skambėjo galingai.

pamokas, milijonai mokinių 
vienbalsiai sukalba ištikimy
bės priesaiką, kuri buvo oficia
liai įteisinta ir patvirtinta 
1954 metais, kai buvo svarbu 
išsiskirti nuo ateistiškos sovie
tinės Rusijos. Taip pat žino
ma, kad ir Kongresas, ir Sena
tas savo sesijas pradeda mal
da, o aukštų pareigų gavėjai ir 
pats prezidentas priesaiką 
taip pat duoda Dievo vardu — 
tepadeda man Dievas (so help 
me God). Jei nuolatos pabrė
žiama konstitucijos garantuo
jama žodžio ir tikėjimo laisvė, 
tai kodėl staiga, net su teismo 
talka, ateistams kilo mintis 
šalinti Dievo vardą? Tenka 
pabrėžti, kad Dievo sąvoka 
nėra taikoma kurios nors vie
nos religijos aukščiausiai bū
tybei, bet ji tinka ir krikščio
nims, ir musulmonams, ir žy
dams, ir visiems kitiems. Ar 
tuo nėra varžoma konstituci
jos garantuojama žodžio lais
vė?

O kas bus su JAV dolerių 
banknotuose esančiu įrašu: 
„Dievu pasitikime”? (In God 
we trust). Ar reikės juos su

LR ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas (kairėje) su Michigan valsti
jos senatorium Mat Dunaskiss (R), kuris yra lietuvių kilmės ir kiekviena 
proga paremia Lietuvos reikalus. Sauliaus Anužio nuotrauka.

rinkti, kad būtų iškeisti į nau
jus, o senieji sudeginti ar ko
kiu kitokiu būdu pašalinti iš 
apyvartos?

Prieš kelerius metus Cleve
lando apylinkėse kilo skanda
las, kai ant teismo rūmų ir 
vienos mokyklos sienos buvo 
iškabinta Dešimt Dievo įsaky
mų. Jie ne vien buvo pašalinti, 
bet taip pat buvo nubausti 
juos iškabinę asmenys. Žo
džiu, nereikia bijoti vogti, žu
dyti ar daryti kitus nusikalti
mus, jei pavyksta išvengti po
licijos, bet už Dievo vardą gal 
reikės nukentėti. Ar ne para
doksas?

Vakarinių žinių sraute ma
tome, kaip prieš tą teismo 
sprendimą protestuoja karo 
veteranai ir didžioji dauguma 
eilinių gyventojų, net iki 87 
procentų. Norintieji gauti dau
giau informacijos apie kovas 
prieš Dievo vardą, gali skam
binti telefonu 1-888-TELL- 
FOX, tačiau svarbu žinoti, kad 
telefonas ilgokai būna užim
tas, nes daug žmonių skambi
na.

Aurelija M. Balašaitienė
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Danutė Bindokienė

Kaip išlaikyti rusus 
rusais

Kadangi manoma, kad 2004 
m. Lietuva ir Lenkija gali tapti 
Europos Sąjungos narėmis, 
Rusuos prez. Vladimir Putin 
ne kartą jau išreiškė nepasi
tenkinimą, kad Karaliaučiaus 
krašto gyventojai bus dar la
biau izoliuoti. Net jų kelionė į 
„savo tėvynę”, t.y. Rusiją, su
sidurs su keblumais dėl vizų 
per ES valstybes. Putin nuo
mone, tokie ES reikalavimai 
yra „pavojingesni už šaltąjį 
karą”. Kur girdėta, sako Rusi
jos vadovas, kad piliečiams 
būtų trukdoma keliauti į savo 
kraštą (nejaugi jis pamiršęs 
sovietinius laikus)...

Putin vengia užsiminti, kaip 
Karaliaučius, dabar jau žino
mas Kaliningrado vardu, pate
ko Maskvos globon ir tapo Ru
sijos teritorija. Bet apie tai ne
bijo rašyti „The Economist” 
žurnalas (2002.06.29). Neilga
me, bet taikliame straipsnyje 
sakoma, kad ši sritis Rusijai
— tuomet dar Sovietų Sąjun
gai — teko 1945 m; anksčiau 
ji priklausiusi rytinei Prūsijai 
(būtų tiksliau, jeigu straipsnio 
autorius būtų susipažinęs su 
tikrąja Karaliaučiaus praeiti
mi), bet ir po sovietų imperijos 
žlugimo pasiliko Maskvos ži
nioje. Turbūt tik amerikie
čiams vis dar neaišku, kad ki
taip ir būti negalėjo: ką Rusija 
kartą pasisavina, lengvai ne
atsisako. Nors sovietų jau se
niai nebėra mūsų planetoje, 
Kremlius, kai jam patogu ar 
naudinga, sovietijos teritorijas 
priskiria Rusijai. Tad ir Kara
liaučiaus iš savo nagų nesi
ruošia paleisti.

Iš esmės su Karaliaučiumi 
Maskvai turbūt daugiau bėdos 
negu naudos, o jo įsikibusi lai
kosi gal labiau „iš principo”. 
Minėtame „Economist” straip
snyje pabrėžiama, kad tai la
biausiai atsilikusi, prasčiau
siai tvarkoma Europos dalis. 
Karaliaučius vadinamas kon
trabandos, ligų, ypač lytinių ir 
AIDS, šaltiniu. Jo savivaldybė 
pasižymi korupcija, gyventojai
— vargingu gyvenimu. Nors 
Rusija gandus karštai panei
gia, daugelio Vakarų valstybių 
nuomone — ir žiniomis — Ka
raliaučiaus krašte Maskva te
belaiko branduolinių ginklų 
atsargas. Dar blogiau: tų gink
lų sandėlių apsauga labai 
prasta, todėl Karaliaučius gali 
būti „patogi prekyvietė” „ai 
Qaeda” ar kitoms teroristų 
grupėms, norinčioms įsigyti 
šių masinio naikinimo priemo
nių.

Prieš Sovietų Sąjungos žlu
gimą ypatingų problemų su 
Karaliaučiumi Rusija neturė
jo, kadangi tiek Lenkija, tiek 
Lietuva priklausė tai pačiai

„plačiąjai tėvynei”. Įspraustas 
tarp vakarietiškesnės Lietu
vos ir Lenkijos, Karaliaučius 
taip pat galėjo pasididžiuoti 
aukštesniu gyveninio lygiu ir 
europietiškesnėmis gyventojų 
pažiūromis.

Kas kita, kai pavergtosios 
tautos atgavo laisvę ir atkūrė 
nepriklausomybę. Nors, tiesą 
pasakius, Karaliaučiaus sritis 
ir dabar daugiau linksta į 
Vakarus, negu į Rytus,, kur, 
pasak Putin ir kitų šo- 
vinistiškai nusiteikusių rusų, 
yra tikroji jos gyventojų tė
vynė.

Vakarietiškėjimo ženklus 
rodo ir pats miestas, ir apskri
tai visa sritis. Apie 80 pro
centų jaunesnių, kaip 25 m. 
amžiaus, gyventojų jau yra 
apsilankę Vakarų Europoje, 
ypač Lenkijoje. Tik 15 proc.. 
lankėsi Rusijoje. Pastaruoju 
metu Karaliaučiuje atidarytas 
Švedijos konsulatas (su Krem
liaus palaiminimu), tačiau 
vakariečių pastangos padėti 
miesto savivaldybei atlikti bū
tinus pagerinimus bei sumo- 
derninimus kol kas stambes
nių vaisių neatnešė: pinigai 
kažkaip ištirpsta, nepasiekę 
tikslo, kuriam jie skiriami.

Visgi problema, ką ateityje 
daryti su šia sovietijos „lie
kana”, kai ji bus tvirtai iš visų 
pusių apsupta ES ir NATO 
valstybių, yra rimta. Ieškoma 
įvairių sprendimų — kai kurie 
tiesiog kraštutiniški. Pavyz
džiui, svarstoma, ar per Lie
tuvą, kurios žeme jau rieda 
Rusijos kariniai tranzitai, ne
galėtų važinėti specialūs trau
kiniai su rusų kilmės Kara
liaučiaus gyventojais. O gal
būt tą pačią paskirtį atliktų 
lėktuvai, kelionės išlaidas ru
sams iš Karaliaučiaus į Rusiją 
padengiant iš ES valstybių 
iždo... Arba vėl — išduoti ru
sams vizas, kurias jie galėtų 
tik šiam tikslui panaudoti. Pu
tin atsakymas į visus tuos 
siūlymus: tvirtas „niet”.

Suprantama, kad vien kelio
nių iš Karaliaučiaus krašto į 
Rusiją palengvinimas prob
lemą tik pašluotų po kilimu — 
pats pagrindinis „kupstas” vis 
tiek nepranyktų. Karaliau
čiaus gyventojai ir patys tary
tum pasimetę: net mėgina pa
sivadinti eurorusais, save ta
patindami greičiau su estais 
ar latviais, negu su Rusijos ru
sais. Jau pasigirsta siūlymų, 
kad Karaliaučius galėtų tapti 
ketvirtąja Baltijos valstybe, ar 
kitaip atsiskirti nuo Maskvos. 
Todėl Putin turėtų mažiau 
baimintis dėl ES, o daugiau 
susirūpinti, kaip Karaliau
čiaus rusus išlaikyti rusais.

LIETUVAIČIU KANČIŲ 
ISTORIJA

Nr.12
Paskui karas. Tai baisu... Spauda šėlo. Vos tik lio

vėsi vieni liaupsinę Staliną, dabar ėmė kiti... O kam 
galėjo pasiguosti doras lietuvis? Buvo baisu . O kaip 
baisu! Baltaraiščiai. Nežinau, kaip juos vadino iš 
tikrųjų ir ką jie turėjo veikti, tik žinau, ką veikė... At
sirado ir mūsų Petraitis su kitais ir ėmėsi „valyti” 
bolševikus. Ir žudė tuos, kurie iš tolo pažvelgė į uošvio 
Šulmos dvarelį. Laimei, greitai susikūrė valdžia ir su
tramdė besiautėjančius. Bet žuvo daug žmonių ir tik
riausiai be jokios kaltės.

Frontui gerokai pasistūmėjus, pradėjo naikinti žy
dus. Žmonės sakė, kad ir mūsų lietuviai sykiu su vo
kiečiais šaudo. Buvo, aišku, visokių, o dalis gal iš 
keršto už žydų siautėjimą keturiasdešimtaisiais. Tada 
jie siuto kaip beįmanydami, mūsų žmones grūdo, 
trėmė ir vis šaukė, kad mes buožės, o žydų nelietė, 
nors dauguma iš jų buvo turtingesni už eilinį moky
toją lietuvį.

Karas užsitęsė, o apie mūsų išvežtus žmones nieko 
nežinojome. Juk sunku buvo ir čia pragyventi, tai

kaip jie ten?... Lietuvoje kaimas nebadavo, visaip suko- , 
si.

1944 metais vokiečiai traukėsi, frontas artėjo. Bir
želio naktį rusų lėktuvai subombardavo Šiaulius. 
Bombardavo iš eilės tris naktis, miestas liepsnojo. Ly
giai po savaitės rusai užėmė miestą. Karą ir frontą 
praleidau Šiaulių pašonėje, Leporiuose, kapitono L. 
Virbickio sodyboje, todėl viską mačiau iš arti. Pats 
Virbickas su šeima ir keliais kaimynais — gyd. Domar
ku, Staškum ir kitais, — po bombardavimo pasikinkę 
arkliukus, išvažiavo Kelmės link. Bandė bėgti.

Nespėjo frontas nutolti, o čia jau mobilizacija. Ir vėl 
ašaros. Verkėme tų, kuriuos siuntė į frontą ir tų, ku
riuos grūdo į kalėjimus. Prasidėjo ir trėmimai. Prasi
dėjo ir pasipriešinimas, todėl įkūrė „liaudies gynėjus”.
Į juos stojo tie, kas bijojo fronto ir tingėjo dirbti. Dabar 
ginkluoti skrebai ėmė siautėti išsijuosę. Visi žmonės 
buvo liaudies priešai, liaudies priešai buvo ir kryžiai 
pakelėse ar sodybose. Bažnyčios, knygos, paveikslai, 
— viskas buožių turtas, viską reikėjo sunaikinti. Ir 
naikino!..

Pasibaigė karas, tik nepasibaigė siaubas ir ašaros. 
Skrebai siautėjo ir plėšikavo. Jų rankose buvo ginklas . 
ir duota valia.

Todėl organizavosi slaptos grupelės: Šiaulių ber
niukų gimnazijoje veikė „Vyčio" grupelė, Radviliškyje

buvo „Trispalvės”. Grupių užduotys paprastos: rinkti 
pašalpas ir remti tuos mokinius, kurių tėvus išvežė, o 
jie atsitiktinai liko ir tęsė mokslą. Tai buvo be galo 
sunku, nes anksčiau ar vėliau apie juos sužinodavo...

Kai valdžia pąjuto, kad partizanų pasipriešinimas 
stiprėja, nutarė kovoti kitokiu būdu. Čekistai ėmė 
žudyti žmones partizanų vardu. Nužudo kokį bežemį 
arba komjaunuolį, apšaukia bandų auka ir laidoja su 
muzika. Kad botų įtikimiau, prisigamino įrankių: pen
kiakampė žvaigždė, išdeginta nužudytąjam, — kas 
suabejos, kad tai ne partizanų darbas. Mirusieji tyli, o 
gyvieji irgi privalo tylėti...

1945 m. Sv. Kalėdų rytas. Tą rytą Lygumų apylin
kėje, Vaigailių kaime sudegino dvi sodybas. Čekistai 
tai padarė demonstratyviai, pasirinkdami tokį metą!..

Kalėdų rytą Lygumų žmonės skubėjo į bažnyčią 
ankstyvųjų mišių. Pamatę milžinišką gaisrą Vaigailių 
kaime, bėgo į pagalbą. Tada lietuviai dar nebuvo abe
jingi kito žmogaus nelaimei. Kai pribėgo Dominausko 
sodybą, ten pamatė kareivius. Iš trobų nieko neišleido, 
jos skendo liepsnoje, degė ten uždaryti gyvi žmonės, 
tvartuose — gyvuliai. Agotėlė išlindo pro kamaros 
langą ir norėjo bėgti, bet skrebas nušovė ją ir įmetė at
gal į liepsnojantį namą. Vaizdas buvo klaikus. Lieps
na, atrodė, kilo į patį dangų, o degančių žmonių šauks
mas šaukėsi dangaus pagalbos. Tą naktį sudegino ir

Antano Spulgino namus su gyvais žmonėmis ir galvi
jais. Čekistai džiaugėsi, kad nubaudė buržujus. Mat 
Dominausko sūnus Petras (siuvėjas) ir Spulginų sū
nus buvo neišėję į tarybinę armiją. (Stribams vadova
vo Lygumų valsčiaus pirmininkas Žegunis.)

Antrą Kalėdų dieną nuėjome į Dominausko namų 
ugniavietę: tvarto vietoje dar ruseno ugnis ir matėsi 
kai kur pajuodę gyvulių kaulai. Gyvenamojo namo pe
lenų krūvoje pamatėme Dominausko tėvo, kuris buvo 
invalidas, sudegusią geležinę lovelę, o joje, kaip gu
lėjęs seneliukas, taip ir sudegę kauleliai. Tas vaizdas 
stovi akyse ir šiandien.

1947 m. Vaigailių kaime, dabar Pakruojo rajonas, 
gyveno du broliai Šimkai, Kazimieras ir Leonas. Gyve
no ramiai viensėdijose toliau nuo kaimo, turėjo maž
daug po 15 ha, augino vaikus ir, regis, niekam nekliu
vo. Gyveno netoliese. Vieną naktį į Kazimiero Šim
kaus namus užėjo du žmonės, vienas su šautuvu, pri
sistatė esą miškiniai ir pareikalavo, kad Kazimieras 
juos nuvestų pas brolį Leoną. Sakėsi, kad jie pas 
Leoną dažnai lankęsi, bet kai bus vėlus metas, anas galįs 
jų neįsileisti. Visi trys išėjo. Tas, kur buvo be ginklo, 
sugrįžo ir pasiėmė Kazimiero kirvį, o šeimininkei pri
sakė paruošti gerai pavalgyti, nes jie su abiem broliais 
greitai grįšią.

Bus daugiau
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Trumpai apie viskąB
* Vyriausybė nutarė ne- 

beteikti žiniasklaidai vy
riausybės posėdžių darbotvar
kėje numatytų priimti nutari
mu projektų, kaip būdavo iki 
šiol. „Projektai yra ne doku
mentai. Niekur sviete šitaip 
nesidaro. Projektai gali būti 
įvairūs, ir jeigu pagal projek
tus informuoti visuomenę, jūs 
(žurnalistai - BNS) galite su
klysti, ir visuomenę mes gali
me suklaidinti”, premjeras Al
girdas Brazausks. Jo teigimu, 
projektai yra darbiniai mi
nistrų kabineto narių popie
riai, o visi priimti dokumentai 
yra vieši ir niekas jų neslepia.

* Liepos 4-ąją Lietuvą nu
siaubusi audra sukėlė ne 
mažiau draudiminių įvykių 
nei 1999 m. pabaigoje praūžęs 
„Anatolijaus” uraganas. Bend
rovė „Lietuvos draudimas” ga
vo daugiau kaip 900 nukentė
jusių draudėjų pranešimus, o 
pirminiai vėtros padaryti nuo
stoliai jau viršija 1 mln. litų.

* Architektūros laikraš
čio „Statybų pilotas” skai
tytojai ir beveik 100 architek
tūros žinovų pirmą kartą rink
dami „Lietuviškos architektū
ros apdovanojimus”, labiau
siai nevykusiu ir neprofesio
naliu architektūros projektu 
2001 metais pripažino Valdo
vų rūmų atstatymo projektą.

KONSTITUCIJOS 119 
STRAIPSNIS

LIUDA RUGIENIENĖ
Tęsinys
Pirmininkas. D. Kutraitė- 

Giedraitienė — nuomonė 
prieš.

D. Kutraitė-Giedraitienė.
Gerbiamieji, aš nenorėčiau 

menkinti nė vieno šioje salėje 
šiandien išsakyto požiūrio. 
Gerbiu kiekvieną nuomonę, 
tačiau norėčiau pasakyti Ne
priklausomos frakcijos pozici
ją. Mes apskritai nedalyvau
sime balsuojant, nes nenorė
tume balsuoti prieš puikiai su
prasdami, kad, pasisakydami 
už eurointegraciją mes turime 
keisti šią Konstitucijos nuos
tatą. Mes nedalyvausime bal
suojant dėl to, kad nepritaria
me iš esmės šiuo metu balsuo
jamai Konstitucijos 119 
straipsnio nuostatai, kad as
menys ne piliečiai, ne Lietu
vos ir ne Europos Sąjungos pi
liečiai, gali dalyvauti savival
dybių rinkimuose turėdami 
tik nuolatinio gyventojo sta
tusą. Mes manome, kad Kons
titucijos nuostatos negali bū
ti taikomos tik šios dienos si
tuacijai, todėl prašome atk
reipti dėmesį į tai, kad jau 
šiuo metu Europos Sąjungos 
valstybėse yra 18 mln. ne pi
liečių, keliančių daug rūpesčių 
toms valstybėms, kuriose jie 
gyvena. Kas galėtų paneigti, 
kad dalis šių ne piliečių, tapus 
Lietuvai Europos Sąjungos 
nare, galės apsistoti Lietuvoje 
ir gavę nuolatinio gyventojo 
statusą, dalyvauti savivaldy
bių rinkimuose. Taip pat turė
čiau priminti, kad Konstituci
jos 119 straipsnis buvo pa
teiktas be lydinčiųjų doku
mentų. Šiuo metu, pateikus 
lydinčiuosius dokumentus, iš 
tikrųjų yra labai daug abejoti
nų nuostatų, dėl kurių taip 
pat negalėtume pritarti. Kitas 
dalykas, liberalų inicijuotas 
kompromisas dėl Konstituci
nio įstatymo kelia ir labai 
daug teisinių abejonių, nes pa
čioje Konstitucijos nuostatoje 
nieko nėra kalbama apie Kons
titucinį įstatymą ir jo atsira
dimas yra išsamiai diskutuo
tinas Štai dėl šių priežasčių 
Nepriklausoma frakcija balsa

* JAV gyvenantis žino
mas lietuviu poetas Tomas 
Venclova ketina apsigyventi 
istorinėje Lenkijos sostinėje 
Krokuvoje. Dienraštis „Rzecz- 
pospolita” pranešė, kad poetas 
šiame mieste jau yra įsigijęs 
butą. „Dar penkerius metus 
žadu dėstyti Jeilio universite
te, o į Krokuvą atvažiuosiu tik 
atostogauti, tačiau išėjęs į 
pensiją esu pasiryžęs persikel
ti į Krokuvą nuolat gyventi”, 
sakė T. Venclova. Jis taip pat 
priminė, kad turi butą Vilniu
je ir todėl stengsis gyventi 
abiejuose miestuose, ieiui

* Dauguma verslininku 
linkę ginčus spręsti teisme 
ir nepripažįsta komercinio ar
bitražo, nęs jis juos gąsdina 
dideliais mokesčiais. 2001- 
2002 m. Lietuvos komerci
niame arbitraže buvo užre
gistruotos ir išnagrinėtos 32 
komercinės bylos. Tuo tarpu 
Nacionalinės teismų administ
racijos duomenimis, vien per 
2001 m. Lietuvos pirmosios in
stancijos teismai gavo apie 
10.000 civilinių bylų.

* Tarptautinio viešbučių 
tinklo „Radisson SAS Ho
tels & Resorts” valdomų vieš
bučių Vilniuje ir Klaipėdoje 
užimtumas pirmąjį šių metų 
pusmetį pakilo nuo 45 iki 70 
procentų. ibnsi

vime dėl Konstitucijos 119 
straipsnio pataisos nedaly
vaus.

Pirmininkas. Kalbės J. Ve
selka — nuomonė už.

J. Veselka. Gerbiamieji ko
legos, mes kažkaip visą gyve
nimą matuojame tik per poli
tiką ir nematome, kad dar yra 
žmogus, o politika yra antroje 
vietoje. Svarbiausia — žmo
gus. Ir štai savivalda taip 
tvarko politikų suformuotuose 
rėmuose savo ūkinius, ekono
minius ir socialinius reikalus, 
tai yra tai, kas tiesiogiai susi
ję su žmogumi. Jeigu žmogus 
gyvena ir dirba toje savival
doje ir jeigu jis yra ne pilietis, 
tai yra kita problema. Bet 
uždrausti jam spręsti savo 
socialinius ekonominius klau
simus... ypač liberalai demo
kratai man atrodo keistai. 
Tai vienas dalykas.

Antras dalykas. Negalima, 
jeigu žmogus nenori tapti tos 
valstybės piliečiu, suversti 
kaltę tik jam vienam. Valsty
bė irgi nedaro to, kad žmogus 
suvoktų, kad jam valstybė 
yra brangiausia. Vadinasi, yra 
žmogiškosios priežastys, dėl 
kurių jis nenori tapti piliečiu. 
Reikia vertinti taip, kad vals
tybė turi žengti gerą žingsnį 
piliečio atžvilgiu, tad pilietis 
irgi žengs tam tikrą žingsnį, 
o ne taip, kad jį atribojame 
nuo valstybės ir padarome 
valstybėje antrarūšiu. Tai yra 
abipusiškas procesas.

Trečia. Pažiūrėkime, ką mes 
padarėme su savivalda. Savi
valdos taryboje gali būti tik 
partiečiai.-"Vadinasi, apskritai 
žmogui, kuris geras ūkinin
kas, geras gaspadorius, bet 
nenori būti partiečiu, jam 
neleidžiama.. Taigi čia yra di
desnė bėda, negu ta, kai mes 
tiems nuolatiniams Lietuvos 
gyventojams, kurie gyvena jau 
5, 10, 15 metų ir dėl įvairių 
priežasčių nepriima tos pilie
tybės, atimame šią teisę. Ži
noma, aš labai nepatenkintas, 
kad ta nuostata bus taikoma 
tik po ketverių metų. Juk iš 
esmės, kaip sakote, Europos

Žymus JAV lietuvių visuomenės vei
kėjas, Užsienio lietuvių žurnalistų or
ganizacijos pirmininkas Kęstutis K. 
Miklas savo 80-metį paminėjo netra
diciškai — atgabeno į Lietuvą dova
nų pirmuosius solidžios knygos „Tau
tos fondas” egzempliorius. Tautos 
fondas buvo įkurtas II pasaulinio ka
ro metais kaip VLIK’o (Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto) kasa. 
Fondas finansavo VLIK’o veiklą. 
Vien tik VLIK’o informacijos biurui ir 
po karo Vakaruose keliomis užsienio 
kalbomis leidžiamiems Eltos biule
teniams kasmet buvo skiriama iki 
300,000 dol. Fondas finansavo anglų 
ir kitomis kalbomis leidžiamas kny
gas, informuojančias pasaulį apie 
Lietuvą. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

* Farmacijos departa
mentas išdavė leidimą 
įvežti į Lietuvą iš JAV pir
mąją paramą teikiančios orga
nizacijos „Project Hope” siun
tą. Visus siuntos išmuitinimo 
reikalus tvarkys šiai JAV or
ganizacijai Lietuvoje atstovau
jantis Labdaros ir paramos

Sąjungos nusikaltėliai plūste
lės čia, kai mes liberalizuo
sime tą judėjimą. O šiandien 
žmonėms nukeliame šią tei
sę ketveriems metams. Ši 
samprata man nepriimtina. 
Kodėl mes nukeliam tiems 
žmonėms, kurie jau beveik 
integravosi į Lietuvos visuo
menę? Dėl pensijų, dėl kitų 
lengvatų, jie laikinai neprii
ma dėl grynai merkantilinių 
dalykų. Todėl aš siūlau palai
kyti įstatymą, kad savivalda 
nebūtų vien partinė, o būtų 
žmogiška savivalda. Ačiū.

Pirmininkas. A. Matulevi
čius — nuomonė prieš.

A. Matulevičius. Gerbia
mieji kolegos, šiandien iš tik
rųjų svarstome rimtą dalyką, 
nors paprastai mūsų Seime 
būna iš anksto viskas nu
spręsta. Ir nuspręsta taip, kad 
siauruose ratuose susitinka 
partijų lyderiukai, susitaria, 
neaišku, ką susitaria, ir nie
kas nieko nežino. Mes vaidi
name demokratįją, bet žmo
nės net nesupranta, kas vyks
ta šioje šalyje. Seimo narys J. 
Veselka teisingai pastebėjo, 
kad iš tikrųjų savivaldos ati
duotos tik partijoms. Šiandien 
į savivaldybių tarybą negali 
būti išrinktas nariu, nebūda
mas partijoje arba neremda- 
mas tos partijos, nes neparti
nių.... ir visi supranta... kai 
partijai bus duota pinigų, tai 
vis tiek jis turės klausyti tos 
partijos bosų. Piliečiai savival
dos neturi. Jeigu pas mus pi
liečiai neturi realios savival
dos, tai ką mes čia darome, 
kodėl mes taip paknopstomis 
skubame, nors mūsų niekas 
neverčia, duoti teisę ir ne pi
liečiams. Mes apskritai padis
kutuokime, kada piliečiai tik
rai turės tą savivaldą. Tai 
vienas dalykas.

Antras dalykas. Neseniai 
pateikta (...) ir kitų kolegų ini
ciatyva dėl tiesioginių mero 
rinkimų. Irgi daroma dvival
dystė ir sakoma, kad nespėsi
me per šiuos rinkimus, ne
spėsime merų tiesiogiai rinkti. 
Reikia tik noro, nes turim 
daugybę valdininkų, kurie tą 
darbą galėtų padaryti, bet nė
ra noro. Kodėl mes skubame 
su šia pataisa? Man atrodo, 
kad vyksta labai negražūs žai
dimai, nesidomima šalimi ir 
žmonių gyvenimu šioje šalyje,

Vilniaus centre aptiktas kultūros paveldas 
bus išsaugotas

Atkelta iš 1 psl.
Centrinio pašto iki Ka

tedros aikštės bei geriausiai 
išlikusias 17 amžiaus pastato 
dalis šalia Centrinio pašto.

Buvusių statinių pamatų 
liekanų atradimas archeolo
gams buvo netikėtas. Pasak 
archeologų, 17 amžiuje dabar
tinis Gedimino prospektas 
buvo užmiestyje. Šioje vietoje

Vilnius atnaujins derybas su ES 
dėl žemės pardavimo

Atkelta iš 1 psl.
Naujojoje derybinėje nuosta

toje numatoma, kad Lietuva 
sieks 7 metų pereinamojo lai
kotarpio, per kurį ribos žemės 
ir miškų ūkio paskirties že
mės pardavimą užsienio fizi
niams ir juridiniams asme
nims. Numatoma, kad perei
namasis laikotarpis nebus tai
komas ES valstybių ūkinin
kams, kurie gali įrodyti, kad 
ne mažiau kaip 3 metus gyve
na, yra įsteigę ūkį ir ūki
ninkauja Lietuvoje.

Nutarimo projekto priėmi
mui prieštaravo Seimo opozici-

fondas „Tėvynės ateitis”. Pa
rama skirta Vilniaus universi
teto ligoninės Santariškių kli
nikoms, Šiaulių ligoninei, 
Kauno medicinos universiteto 
klinikoms, Klaipėdos Raudo
nojo Kryžiaus ir Panevėžio li
goninėms. 25 talpintuvuose 
siunčiamos pardmos vertė — 
daugiau kaip 278,860 JAV do
lerių. (Eltai

o daroma, kaip kažkokiems 
ponams patinka, tai yra biu
rokratams iš vadinamosios 
Europos Sąjungos.

Aš nesu euroskeptikas, aš 
esu eurorealistas. Eikime iš
tiesę galvas, neklupinėdami 
ant kelių ir nęištiesę rankos, 
lyg prašytume išmaldos iš 
Europos Sąjungos, o eikime 
kaip į laisvų valstybių sąjun
gą. Kai kalbame apie tai, kad 
einame į elitinį klubą ir tu
rime priimti tik jų žaidimo 
taisykles, tai pasakykime 
garsiai Lietuvos žmonėms, 
kad ten mes nebūsime lygia
teisiai. Bet mes jau vieną kar
tą buvome nelygiateisėje są
jungoje, tai ką mes šiandien 
darome? Taip žingsniukas po 
žingsniuko. Negana to, šis įs
tatymas galėtų būti priimtas 
tik tada, kai mes įstosime į tą 
Sąjungą. Tai nėra pats svar
biausias. Tokie popieriniai 
ėjimai į Europos Sąjungą at
baidys Lietuvos žmones ir aš 
bįjau, kad tokie veiksmai tik
rai neduos naudos, kai reikės 
kviesti referendumą dėl stoji
mo į Europos Sąjungą. Aš no
riu atšaldyti karštakošius, ku
rie labai rimtai galvoja, kad 
susirinkę siaurame rate už 
žmones tai nuspręs. Taip ne
bus, todėl ir balsuosiu prieš. 
Galbūt mano balsas ir bus 
šauksmas tyruose, bet tegul 
kai kas susimąsto, kad pa
prastai viską nuspręsti už 
šalies piliečius negalima. 
Ačiū.

Pirmininkas. I. Šiaulienė 
— nuomonė už. t

I. Šiaulienė. Šiandien, bal
suodami už Konstitucijos 119 
straipsnį, mes pirmiausia su
darysime sąlygas geresniam ir 
kokybiškesniam mūsų savival
dybių tarybų darbui, nes jų 
kadencįjos laikas yra pratęsia
mas. Vadinasi, mūsų savival
dybės bus stabilesnės, įgis 
daugiau patirties, išminties ir 
tai padės kur kas sėkmingiau 
spręsti visus savivaldos reika
lus. Aš norėčiau, kad mes 
šiandien pakiltume virš savo 
istorinės atminties, praeities 
ir tos perspektyvos, tos atei
ties nesietame su ta praeitimi, 
kad nesivadovautume nuosta
ta, jog mirusiųjų tradicijos 
griebia gyvuosius. Būkime tik
rai eurooptimistai ir žiūrėki
me realiai.

rasta 17 amžiaus mūro siena, 
bei 17 amžiaus pabaigos — 18 
amžiaus pradžios karste pa
laidoto suaugusio žmogaus 
griaučiai yra nauja informaci
ja apie Vilniaus miesto raidą.

Antradienį prie" busimojo 
požeminio garažo įvažiavimo 
iš Vilniaus gatvės pusės dar 
buvo atkasta 16 amžiaus kros
nis. (BNS)

jos atstovai, pareiškę, kad jis 
gali pakenkti Lietuvos stoji
mui į ES.

Seimo sprendimą atnaujinti 
derybas dėl jau suderėto sky
riaus prezidentas Valdas 
Adamkus pavadino „netinka
mu precedentu”.

Didžioji Britanija 
šiemet grąžino 
per 800 lietuvių

Atkelta iš 1 psl.
žmonių skaičius kelia

nerimą ir Lietuvos vyriausy
bei. „Tai lyg antroji banga, 
primenanti 1998-1999-uosius 
metus, kai bendromis abiejų 
valstybių pastangomis pavyko 
sumažinti padidėjusį nelega
lių migrantų iš Lietuvos skai
čių. Priežastys, dėl kurių šiuo 
metu padaugėjo emigrantų, 
gali būti įvairios. Tai susiję ne 
tik su teisinėmis, bet ir socia
linėmis problemomis, nelega
liu darbu”, sakė ministras.

(BNS)

Balsavimas už Konstituci
jos 119 straipsnį, kuris sutei
kia teisę visiems nuolatiniams 
administracinio vieneto gy
ventojams dalyvauti tvarkant 
vietos savivaldos reikalus, ne
reiškia, kad visi perėjūnai 
taip lengvai pateks prie tų rei
kalų tvarkymo, nes pagal ly
dinčiuosius įstatymus pateki
mas yra gana sudėtingas ir 
lydimas įvairių barjerų. Pui
kiai žinote, kad mūsų savival
dybių tarybos yra renkamos 
per partinius sąrašus, tai yra 
jau vienas barjeras, kad ati
tinkama politinė partija turi 
pakviesti į sąrašą. Toliau šie 
partijų sąrašai yra reitinguo- 
jami ir galų gale nuolatinio 
gyventojo statusas nėra taip 
paprastai gaunamas.

Suteikdami tokią teisę ne 
tik Lietuvos piliečiams, bet 
visiems nuolatiniams admi
nistracinio vieneto gyvento
jams, naudodamiesi Europos 
Sąjungos teise, mes, kaip Lie
tuvos Respublikos piliečiai, 
Lietuvos žmonės, gauname 
teisę reikalauti vadovauda
miesi Europos Sąjungos teise 
teisės mūsų žmonėms, gyve
nantiems užsienyje, taip pat 
dalyvauti tvarkant vietos sa
vivaldos reikalus. Gerbiamie
ji Seimo nariai, kviečiu bal
suoti už Konstitucijos 119 
straipsnį, kuris atveria naują 
etapą mūsų savivaldybių ta
rybų veiklos raidoje.

Pirmininkas. Seimo narys 
V. Landsbergis.

V. Landsbergis. Man buvo 
keista klausytis kalbų, kaip 
liberalai teisinasi dėl euroin- 
tegracįjos. Tai yra visiškai 
primestas dirbtinis argumen
tas, nes ši pataisa ir rinkimų 
tvarka nieko bendro neturi su 
Europos Sąjunga. Čia taip 
pat, kaip ir tirados prieš Eu
ropos Sąjungą, šia proga yra 
nei į tvorą, nei į mietą. Yra 
svarbesnių dalykų. Būtent 
prieštaravimas, fundamenta
lus prieštaravimas, tarp I a ir 
I b. Konstitucijos pakeitimas 
tampa Konstitucijos dalimi, 
įsigaliojim&s yra numatytas 
pačioje Konstitucijoje. Kitas 
papildomas straipsnis apie įsi
galiojimą gali būti traktuoja
mas įvairiai. Jis neiškyla 
aukščiau už Konstituciją ir 
nėra tolygus Konstitucijai. To
dėl, jeigu kas nors sako, kad

Politologai numatė Rusijos karinio tranzito 
per Lietuvą būdus

Atkelta iš 1 psl.
juridinę karinio tranzito per 
Lietuvą pusę. Tačiau studijos 
autorių nuomone, tai neduoda 
pagrindo manyti, jog, įvy
kiams pakrypus tokia linkme, 
iškiltų rimta grėsmė Lietuvos 
saugumui.

Rusijos karinio tranzito per 
Lietuvą klausimas yra ypač 
svarbus dabar, kai Lietuva 
priartėjo prie NATO ir ES 
slenksčio. Nors karinis tranzi
tas vyksta dvišalių Lietuvos ir 
Rusijos susitarimų pagrindu, 
tačiau ši problema ne mažiau 
rūpi ir Euroatlantinėms or
ganizacijoms. Lietuvai tapus

Lietuva gali tapti regionine valstybe
Atkelta iš 1 psl.

Jo įsitikinimo, svarbu 
„išjudinti” Baltįjos valstybių 
ir JAV Bendradarbiavimo 
chartiją, sukuriant specialią 
Lietuvos ir JAV atstovų sub- 
komisiją, kuri veiktų Baltijos 
valstybių bei JAV Bendradar
biavimo komisijos rėmuose ir 
užsiimtų dvišaliais reikalais.

Keturšalę Bendradarbiavi
mo chartiją JAV, Lietuva, Lat
vija ir Estija pasirašė 1998 m. 
sausio 16 d. Vašingtone. Ja 
buvo patvirtintas bendras 
tikslas — kartu dirbant suda
ryti sąlygas Baltijos valstybių 
įsijungimui į Europos ir trans
atlantines politines, ekono
mines ir saugumo struktūras, 
įskaitant ir NATO.
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ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUIUMOHUOį NAMU SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis ir Oft. 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.

(rengiame „basėment", virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

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

SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

Midway apylinkėje parduodamas
2 miegamųjų namas. Yra didelis 

sklypas. 4512 S. Kilpatrick. 
Kaina $135,000. Būtinas remontas.

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas, 105 St. ir Central Avė., Oak 
Lawn. su šiluma, dujine, šaldytuvu. 

Skalbykla tame pačiame name. 
Daug medžių, gražus vaizdas.
Yra baseinas, žaidimo kortai. 

Kaina $725. Teirautis: First Rate 
Real Estate, Aušra Padalino,

tel. 773-767-2400. Palikti žinutę.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

čia susitarimo dalykas, tai 
mūsų neapgaus. Aš nesu tuo 
tikras. Pats ponas Č. Juršė
nas viešai pripažino, kad yra 
prieštaravimas. Tai yra kons
titucinis prieštaravimas regu
liuoti Konstituciją kitu įsta
tymu, kuris yra žemesnis už 
Konstituciją. Kitaip sakant, 
esame patekę į dviprasmišką, 
gudriai sukonstruotą padėtį, 
kurioje kas nors populiariai 
gali pasakyti, kad komunistai 
„išdūrė” liberalus. Liberalai 
tą jau pripažįsta, bet jiems pa
tinka, jie pritaria.

Pasižiūrėkime, kas yra su 
tuo antruoju Konstituciniu įs
tatymu dėl įsigaliojimo. Jį ga
lima lengviau keisti, jį galima 
apskųsti, jį galima sustabdyti 
ir pasiekti, kad veiktų tik 
Konstitucįjos pataisa be jokių 
reguliuojančių mechanizmų 
įskaitant terminą. Kitaip sa
kant, jeigu kairieji norės, tai 
pasieks savo tikslą, kad jau 
dabar šitie šliuzai būtų nuim
ti.

Štai kodėl negalima pritarti 
tokia forma ir taip daromam 
Konstitucijos pakeitimui. Be 
to, antrasis, t.y. įgyvendinimo

NATO visateise nare, NATO 
apsuptų Rusijos teritorijos 
dalį,' kurioje tebėra sutelktos 
nemažos Rusijos karinės pa
jėgos, reikalaujančios nuolati
nio aprūpinimo.

Studija „Rusijos Federacįjos 
karinis tranzitas per Lietuvos 
Respublikos teritorįją” prista
tyta antradienį Vilniuje. Au
torių tvirtinimu, studijos iš
vadose pabrėžiama, kad nors 
Rusijos karinis tranzitas per 
Lietuvą yra pakankamai su
dėtingas reiškinys, jis iš 
esmės valstybės suverenitetui 
pavojaus nekelia.

Lietuvai ruošiantis narystei 
NATO, „baltojoje knygoje” siū
loma labiausiai plėtoti žvalgy
binius ir kontržvalgybinius 
specialiųjų tarnybų pajėgu
mus. Anot R. Lopatos, tuo 
tikslu siūloma atidaryti JAV 
FBI atstovybę Vilniuje, tobu
linti Baltijos valstybių BALT- 
NET oro erdvės kontrolės sis
temą ir sujungti ją su ana
logiška NATO sistema.

Žinovų manymu, jeigu Lie
tuvos valdžia sumaniai ir 
veiksmingai naudos krašto ap
saugos sistemai skiriamas lė
šas, kurios sieks 2 proc. vals
tybės Bendrojo vidaus produk
to, po dešimties metų šią dalį 
bus galima pradėti mažinti.

įstatymas net neapsvarstytas 
komisijoje ir šiandien komisi
joje tai buvo pripažinta. Sako
ma, kad tai kompromisas. Po
nas Č. Juršėnas net tą sakė. 
Tai yra kompromisas su Kons
titucija ir šito daryti tikrai 
nereikėtų, bet padarytas 
kompromisas su Konstitucija, 
kad gautų liberalų balsus.*

Aš vis dėlto manau, kad čia 
yra vieta, kur reikia pagalvoti. 
Siūlydamas visiems, kurie 
galvoja, susilaikyti arba balsuo
ti prieš, aš taip pat siūlau 
palikti šiek tiek laiko ir frakci
jos vardu siūlau daryti per
trauką iki kito posėdžio. Žino
ma, būtų geriau dar ilgiau, bet 
tiek to, iki kito posėdžio, kad 
būtų galima ramiai pagalvoti. 
Aš labai norėčiau su kolego
mis liberalais pasikalbėti, nes 
jie patys jau yra suvokę, į ką 
įklimpę, bet, sako, mums nėra 
kaip trauktis, mes pasirašė
me. Aš galiu pacituoti, kas 
taip sako. Pacituosiu jums vė
liau, jūs pats taip sakote. Tai 
štai mano pažiūra į šitą dvi
prasmišką reikalą ir mano 
pasiūlymas frakcijos vardu 
daryti pertrauką iki kito posė
džio.



„Baltieji rūmai” Dainavoje, kuriuose 2002 m. birželio 7-9 d. vyko JAV LB Krašto valdybos suruošta konferenci
ja „Tikėkime savo ateitimi”. Lino Johansono nuotrauka.

LEDAI TIKRAI PAJUDĖJO

Leiskite prisistatyti. Esu Jo
lanta Nemanienė. Gimiau 
Kaune, baigiau Vilniaus uni
versiteto Bibliotekų mokslo ir 
bibliografijos specialybę. Prieš 
10 metų su šeima persikėliau 
gyventi į Detroitą. Čia suįira- 
tau, kad labiau mėgstu dirbti 
su žmonėmis negu su knygo
mis ir dabar dirbu nekilnoja
mojo turto pardavimo agente 
Century 21 sistemoje. Turiu 2 
vaikus.

Norėčiau pristatyti JAV LB 
Krašto valdybos konferenciją, 
vykusią birželio 7-9 d. Daina
voje, iš Lietuvos lietuvės po
zicijos. Prisipažinsiu, abu su 
vyru važiavomome į minėtąją 
konferenciją, gana skeptiškai 
nusiteikę. Iš lietuviškos spau
dos žinojome, kad yra tokia 
Lietuvių Bendruomenė, bet 
jos veikla yra daugiau teore
tinė ir, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, ji praranda 
savo svorį lietuviškajame gy
venime. Konferencijos tikslas 
buvo suprasti, kuo Lietuvių 
Bendruomenė, kaip organiza
cija, gali padėti visiems lietu
viams ir kaip efektyviau su
jungti.visąs 3 JAV gyvenančių 
lietuvių imigracines bangas. 
Galiu drąsiai pasakyti, kad 
konferencijos tikslas buvo pa
siektas, ir ledai pajudėjo...

Konferenciją pradėjo Sau
lius Anužis įžanginiu žodžiu 
„Kodėl mes atvykome ir ką 
mes veiksime”. Visi konferen
cijos dalyviai prisistatė. Visus 
sužavėjo Jane Cox iš Philadel- 
phijos, kurios proseneliai at
vyko iš Lietuvos dar prieš Pir
mąjį pasaulinį karą. Jane pui

Svarstybos JAV LB Krašto valdybos ruoštoje darbo konferencijoje.
Gražinos Kriaučiūnienės nuotrauka.

J/fJ

Detroito LB apylinkes pirm Valdas Piestys Lino Johansono nuotr

Trijų „bangų” atstovės JAV LB Krašto valdybos ruoštoje konferencijoje 
Dainavoje Iš kairės: Rita Šakenienė (III bangos), Dalia I’uškorienė (II 
bangos), Jane Gox (I bangos) Gražinos Kriaučiūnienės nuotr

www.scandinavian. net

There are a number of reasons why our nevv Airbus A340 is the ultlmate 
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 nevv 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 find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-8OO-221-235O.

JOLANTA NEMANIENĖ

kiausiai kalba lietuviškai ir 
dalyvauja lietuviškoje visuo
meninėje veikloje. Buvo per
skaitytas JAV LB Krašto val
dybos pirmininko A. Gečio 
sveikinimas raštu.

Toliau vyko konferencijos 
organizatoriaus Romualdo 
Kriaučiūno žodis „Lietuvių 
Bendruomenė: sąjūdis ar orga
nizacija?” Kur jis pristatė Lie
tuvių Chartą — lietuvių tau
tos amžinųjų siekių santrauką 
ir jai priešpastatė oficialiuo
sius Lietuvių Bendruomenės 
įstatus, kas ir paaiškino, kuo 
gi skiriasi LB kaip organizaci
ja nuo Lietuvių Bendruome
nės kaip sąjūdžio. Garbės kon
sule Ingrida Bublienė iš Cle
velando perskaitė įvadinę pas
kaitą „Kas mes esame, kur 
mes einame ir kaip ten nuvyk
sime”. Birutė Bublienė — 
Omahos apylinkės lietuviško
sios veiklos suvestinę.

Įdomiausia konferencijos da
lis, manau buvo simpoziumas: 
„Ką lietuviškoje veikloje turi
me, ko joje trūksta, kaip ir kur 
gauti to, ko mums reikia”. Da
lyviai susiskirstė į 3 darbo 
grupes, kuriose pagrindinė 
diskusijų tema buvo 2 pasku
tinių imigracinių bangų santy
kiai ir keliai, kaip jas suartin
ti, kaip tuos santykius pada
ryti šiltesnius. Valdas Piestys 
labai taikliai apibūdino, kad 
mes visi, tik atvykę Amerikon, 
gavome vadinamą „kultūrinį 
šoką”, kai mus užgriuvo dau
gybė informacijos, kurios 
sraute pasimetėme, puolėme 
gilintis į amerikoniškąją kul
tūrą ir gyvenimo būdą, o po

keleto metų pajotome, kad tas 
amerikoniškasis gyvenimo bū
das mus ne taipjau ir domina, 
kad vis dėlto esame lietuviai, 
turime jais ir būti. Dėl to ir 
susirinkome visi iš Los Ange
les, New Jersey, Ohio, Hous
ton, Čikagos Connecticut, Phi- 
ladelphijos ir, aišku, Detroito 
apylinkių ieškoti optimaliau
sių kelių kaip gi mums vi
siems išsaugoti ir išplėtoti tą 
lietuvybę toli nuo gimtosios 
Lietuvos, kaip įsijungti į jau 
egzistuojančią, tiesa, gerokai 
silpstančią lietuviškąją veiklą. 
Dalia Puškorienė iš Clevelan
do labai gražiai išsireiškė, 
kad, nebesvarbu, kokie tie 
mūsų išoriniai bruožai ar ne
panašumai, visi turime orien
tuotis į savo šaknis, į tą pa
grindą, iš kurio visi išėjome, 
— lietuviškąją prigimtį. Krito 
į akis, kad 2-osios bangos ats
tovai labai jausmingai, bet ne 
visada konkrečiai reiškė savo 
mintis, tuo tarpu kai naujieji 
išeiviai iš Lietuvos dalykiškai

ir argumentuotai siūlė spręsti 
esamas problemas.

Po pietų kunigas Aloyzas 
Volskis aukojo Mišias, po jų 
Aldas Kriaučiūnas, išanaliza
vo 2002 metų JAV lietuvių 
apklausos anketos rezultatus. 
Į šį darbą jis įdėjo daug laiko, 
pastangų ir širdies.

Toliau buvo konkrečių veik
los pavyzdžių įvairiuose mies
tuose apibūdinimas. Saulius 
Anužis pristatė Detroito apy
linkės lietuvių veiklą: įvairių 
informacinių brošiūrų plati
nimą, Dievo Apvaizdos bažny
čios parapijos tinklalapį, kur 
kiekvienas gali surasti infor
maciją apie einamuosius ren
ginius, „Kovo” sporto klubo 
veiklą. Buvo įdomi Clevelando 
apylinkės patirtis. Connecti- 
cut apygarda yra išvysčiusi 
plačią kultūrinę ir sportinę 
veiklą, jungiančią abi bangas. 
Įdomu buvo išgirsti Washing- 
ton lietuviškojo jaunimo pa
tirtį, buriantis lietuviškajai 
veiklai, nedidelės Houston 
Lietuvių Bendruomenės pa
tirtį.

Po vakarienės visi, vėl pasi
skirstę į 3 grupes, sudarėme 
konkretų darbo planą ateinan
tiems metams.

1 punktas: paruošti informa
cinį lankstinuką su tinklala- 
pių, talpinančių informaciją 
apie lietuvišką veiklą, su pa
vadinimais ir išplatinti visose 
JAV LB apylinkėse;

2 punktas: steigti vietinius 
informacinės pagalbos cent
rus naujai atvykusiems iš Lie
tuvos;

3 punktas: organizuoti visų 
3 bangų suvienijimo užsiėmi
mus, kaip sporto šventes, ge
gužines, Naujų metų kartu 
šventimą ir pan.;
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Dr. Romualdas Kriaučiūnas.

4 punktas: vaikų stovyklų 
pasikeitimas su Lietuva, kad 
vaikai pajustų lietuvių kalbos 
svarbą;

5 punktas: JAV Lietuvių 
Bendruomenės oficialaus tink- 
lalapio JAV LB Org. perorga
nizavimas ir papildymas infor
macija iš visų lietuvių telkinių 
Amerikoje;

6 punktas: paskelbti infor
maciją apie Lietuvių Bendruo
menę „Lietuvos ryto” laikraš
tyje.

Ši darbo konferencija tikrai 
buvo vaisinga. Pirmą kartą 
buvo atvirai kalbėta apie 
prieštaravimus tarp naujosios 
lietuvių imigracijos bangos ir 
ankstesnės, atvykusios Ameri
kon po 2-jo pasaulinio karo. Ir 
buvo pasakyta, kad nieko bai
saus būti skirtingiems, kad 
tas skirtumas yra galbūt dau
giau kartų skirtumas, nes iš 
Lietuvos atvyksta daugiausia 
jaunimas, ir ne vien tik ekono
minės gerovės ieškodamas. 
Atvažiuoja daug išsilavinusių 
žmonių, skatinamų smalsumo, 
noro išbandyti savo jėgas, pa
justi tą tikrąją amerikietišką 
pasirinkimo laisvę. Ir nereikia 
reikalauti iš naujai atvyku
siųjų domėtis vien tik liaudies 
menu, ar dalyvauti senųjų or
ganizacijų renginiuose, kurie 
metai iš metų nesikeičia ir yra 
nuobodūs. Yra ir kitoks me
nas, kitokios veiklos formos ir 
nereikia jų bijoti, ar apsimes
ti, kad jos neegzistuoja. Pa
klausiau Lino Johansono, gi
musio Clevelande, kuris labai 
aktyviai reiškiasi 3-osios ban
gos lietuvių organizacijoje „Gi
ja”, kas jį pastūmėjo į šią 
veiklą? Jis atsakė: „O man lie
tuviai iš Lietuvos buvo kaip 
šviežio oro gurkšnis, nusibodo 
ta tėvų 1935-ųjų metų ideolo
gija, nusibodo 'Gimtąjį kraš-

Linas Kliarskis iš Illinois (kairėje) ir Saulius Anužis iš Michigan vaisi i 
jos darbo konferencijoje Dainavoje.

tą’ kaip ’Playboy’ po lova 
'slėpti’ ”... Kaip matome, žmo
nės iš įvairiausių ir tolimiau
sių Amerikos vietovių suva
žiavo pasidalinti savo patirti
mi ir problemomis, tuo iš
reikšdami susirūpinimą Lietu
vių Bendruomenės, kaip orga
nizacijos, ateitimi.

Nuoširdus ačiū konferenci
jos organizatoriams: Romual
dui Kriaučiūnui, kuris mus vi
sus sužavėjo savo tolerancija 
ir subtiliu humoro jausmu, Bi
rutei Bublienei, pasirūpinu
siai, kad viskas sklandžiai 
praeitų, Sauliui Anužiui savo 
švilpuku neleidusiam nukryp
ti nuo darbotvarkės... Niekada 
nepamiršime tos jaukios nuo
taikos prie laužo šeštadienio 
vakare, to bendro šeimos po
jūčio ir susiklausymo šioje 
gražioje mąstančių ir giliai 
jaučiančių žmonių grupėje.

Pabaigoje buvo priimtas ofi
cialus kreipimasis į JAV LB 
Tarybą, kuris skambėjo taip:

„Gerbiami JAV LB Tarybos 
nariai! Mes, susipažinę ir iš
nagrinėję Jūsų veiklą lietuvy

bei palaikyti JAV, didžiuoja
mės Jūsų atliktais darbais, 
pastatytomis bažnyčiomis, lie
tuvių namais, mokyklomis, iš
saugota kalba, kultūra, spau
da. Norime užtikrinti Jus, kad 
pradėta Jūsų veikla bus puo
selėjama trečios bangos lietu
vių. Bendradarbiaujant ir at
sižvelgiant į mūsų kartų skir
tumus, ieškokime bendro abi
pusio supratimo, nes mus vi
sus vienija tas pats vienas, 
visiems brangus žodis Lietu
va”.

Baigdama norėčiau kreiptis 
į visus 3-osios bangos lietu
vius Detroite: prašau visų, at
vykusių prieš 10 metų, ar 
prieš kelis mėnesius, atsiųsti 
man ar pranešti telefonu savo 
„koordinates”, kad galėtume 
visi bendrai dalintis informa
cija, kartu spręsti bendras 
mūsų problemas ir po truputį 
įsijungti į Detroito apylinkės 
lietuviškąją veiklą. Mano elek
troninio pašto adresas:

Jnemanis@aol.com telefo
no numeris, kur galima palik
ti žinutę: 734-737-2960.

It’s Scandinavian

SI I t

http://www.scandinavian
mailto:Jnemanis%40aol.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Pipirų ratelyje" - Dijana Giedgaudaitė-Balsevičiene su dukrele Beatriče 
Indrės Tijūnėlienės nuotr

Nuostabaus grožio ginta
rinius karolius į „Draugo” 
gegužinės laimikių skrynią 
įdėjo Sofija Bražionienė iš 
Oak Lawn, IL. Gražių ginta
rinių papuošalų niekada ne 
per daug, taigi atvykę geguži- 
nėn, kuri vyks liepos 28 d., 
būtinai įsigykite laimėjimų bi
lietėlį! Kitų dailių suvenyrų ir 
dovanų mums atnešė: Graži
na Bičiūnaitė iš Čikagos, 
Edmundas Vasiliauskas iš 
Lockport, IL, Antanas Se
reika iš Willow Springs, Bi
rutė Butkūnienė iš Lemon
to. Ačiū ištikimiems „Draugo” 
pagalbininkams!

Beverly Shores, IN, Šv. 
Onos bažnyčioje šį sekma
dienį, liepos 14 d„ 1 vai.p.p. 
bus lietuviškos šv. Mišios, ku
rias aukos iš Lietuvos atvykęs 
prelatas Alfonsas Svarinskas. 
Vargonais gros muzikas Vy
tautas Gutauskas. Pagal tra
diciją, melsdamiesi už kurį 
nors mūsų parapijos narį, pri
siminsime prieš dešimt metų 
mirusią Antaniną Hornienę.

Jono Meko kino pasakoji
mo „Reminiscences of a Jour- 
ney to Lithuania” peržiūra 
vyks šį penktadienį, liepos 12 
d., 7 val.v. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd. įėjimas - nemoka
mas.

Skautininkių ir vyr. 
skaučip „Sietuvos” draugo
vės metinė gegužinė vyks lie
pos 13 d., šeštadienį, Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Pradžia - 12:30 vai.p.p. Visos 
sesės ir jų šeimos kviečiamos 
maloniam skautiškam pa
bendravimui.

Skelbimui
• 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 cnt 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 pasauliui

KALENDORIUS '
Liepos 11 d.: Benediktas, Kiprijo

nas (Kipras), Olga, Pijus, Rimtenis, 
Skaidrė, Sarūnė, Vilmantas.

Liepos 12 d.: Pal Jurgis Matulai
tis, Bonifacas (Brunonas), Izabelė, 
Jura, Margins, Vita, Vvliautė. 1909 
m įkurtas „Draugo" dienraštis

Kaip skystas šokoladas 
virsta saldainiu? Kaip pieno 
ir miltų mišinys tampa skaniu 
pyragu? Kaip bendrovių ir 
korporacijų akcijos pereina 
žmonių nuosavybėn? Visus 
šiuos nepamirštamus vaizdus 
galite pamatyti savo akimis, 
aplankę ekskursijas, kurias 
organizuoja „Eli’s Cheesecake 
Factory (tel. 773-736-3417), 
„Goelitz Confectionary Co.”, 
(tel. 847-689-8950) ir Chicago 
Board of Trade (tel. 312-435- 
3590).

Ar nenorėtumėte vieną 
vasaros dieną pasiimti vai
kų ir aprodyti jiems Čikagos 
ir apylinkių etninių bendruo
menių gyvenviečių - Kiniečių, 
Graikų miestelių, prie Devon 
gatvės įsikūrusių indų ir žydų 
rajonų, Pilsen Amerikos mek
sikiečių apylinkės ir t.t.? Be
vaikštant galima užsukti ir į 
vietinius muziejaus, užkąsti 
vietinėse kavinėse. Atsiverski
te interneto puslapį 
www.chgocitytours.com arba 
http: / /
chicago.citysearch.com / 
feature t wl5797

Tie vaikai, kurie negali 
nustygti vienoje vietoje nei 
minutės, kelias valandas tik
rai bus „užburti” patekę į 
gamtos ir gyvūnų pasaulį - į 
The Grove Interpretative 
Center, kur akmenų karalys
tėje knibžda gyvos gyvatės, 
vėžliai, nematytų rūšių rop
liai, žuvys ir paukščiai, sienos 
nukarstytos akmenimis, strė
lių antgaliais, ryklių dantimis. 
Vaikai galės lįsti į muziejaus 
eksponatų stalčius, pilnus 
gamtos paslapčių. Apie įdo
miuosius rodinius pasakos pa
tyręs gamtos žinovas. Centras 
įsikūręs 1421 N. Milwaukee 
Avė. (į pietus nuo Lake), Glen- 
view. Lankytojai laukiami: 
darbo dienomis - pirmadie
niais-penktadieniais nuo 8 
val.r. iki 4:30 vai.p.p., šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 
9 val.r. iki 5 vai.p.p. Informa
cija tel. 847-299-6096.

Paroda „MarsQuest” apie 
Marso planetos kanjonus ir 
vulkanus bei apie įsivaizduo
jamąją kelionę į Raudonosios 
planetos šiaurės polių iki rug
sėjo 9 d. vyksta Peggy Note- 
baert Nature Museum (2430
N. Cannon Dr.). Informacija 
tel. 773-755-5100 arba inter
nete www.naturemuseum.org

Shedd Aųuarium kiekvie
ną antradienį visą dieną vai
kams siūlo pasakojimų, rank
darbių, gyvulėlių apžiūrėjimo 
programas, dainavimo ir šokių 
užsiėmimus. Renginių temos 
keičiasi kiekvieną mėnesį. 
Kviečiami vaikai nuo 3 iki 5 
metų. Shedd Aųuarium adre
sas: 1200 S. Lake Shore Dr.; 
tel. 312-939-2438.

Penkerių metų ir vyresni 
vaikai kviečiami pasižiūrėti 
spektaklio „Me Tarza, You 
Jane”, kurį pastatė Emerald 
City Theatre Company. Vaidi
nimas rodomas penktadieniais 
11 val.r. ir šeštadieniais 1 
val.p.p. iki rugpjūčio 18 d. 
Apollo Theatre, 2540 N. Lin
coln, Chicago. Daugiau infor
macijos tel. 773-935-6100 arba 
internete
www.emeraldcitytheatre.com

Puikios istorijos pamo
kos vaikams - gyvas pasa
kojimas „Voices from History” 
supažindina su JAV praeities 
istorijos veikėjų gyvenimais ir 
nuveiktais darbais. Šios pa
skaitėlės vyksta darbo dieno
mis 10:15, 11, 11:45 val.r. ir 
12:30 val.p.p., šeštadieniais- 
sekmadieniais - 1, 2 ir 3 vai. 
p.p. Chicago Historical Mu
seum (Clark Street ir North 
Avenue). Daugiau informaci
jos tel. 312-642-4600 arba in
ternete
www.chicagohi8tory.org

VILTIS
Aš turiu viltį, kad aš nuke

liausiu į Lietuvą. Aš ten ap
lankysiu savo gimines. Jie ap
rodys man Lietuvą. Tada aš 
su jais nuvažiuosiu į Palangą 
žvejoti. Gal surasim gintaro. 
Po to eisim pažiūrėti Vilniaus 
senamiestį. Ten yra Katedra 
ir kitos gražios bažnyčios. Ap
lankysiu ir senelių kapus. Po 
to apžiūrėsiu Gedimino kalną 
ir pilį. Dar pamatysiu Nemu
ną.

Paulius Kuprys,
6 r klasė

VILNIUS
Vilnius yra didžiausias Lie

tuvos miestas. Pagal 2001 
metų apskaičiavimą Vilniuje 
gyvena 600,000 žmonių. Iš tų 
žmonių tiktai 310,000 yra lie
tuviai. Iš kitų 120,000 yra len
kai, 120,000 yra rusai ir kiti 
50,000 yra baltarusiai, žydai 
ir kitų tautų asmenys.

Gediminas keturioliktam 
amžiuje perkėlė sostinę į Vil
nių, ir tada miestas greitai 
augo. Lietuvos kdnigaikščiai 
parinko Vilnių, kad pastatytų 
savo rūmus. Vilnius turi la
bai daug kultūros paminklų. 
Vilniaus senamiestyje yra 20 
katalikiškų bažnyčių, 4 orto
doksų bažnyčios, 1 evangelikų 
bažnyčia, 1 žydų sinagoga, 1 
reformuota evangelikų bažny
čia ir viena rytų katalikų baž
nyčia. Šitas miestas turi 21 
vienuolyną ir 20 kunigaikščių 
rūmų. Aš manau, kad tiek 
daug skirtingų bažnyčių yra 
todėl, kad Vilniaus žmonių 
tautybės tokios įvairios.

Vilnius buvo pastatytas ant 
kalno, kur suplaukia dvi upės: 
Neris ir Vilnia. Žmonės turbūt 
parinko šitą vietą dėl upių, 
kurios parūpino transporta- 
ciją, maistą, vandenį ir apsigy
nimą. Aš manau, kad Gedimi
nas parinko teisingą vietą 
Lietuvos sostinei.

Nerįjus K. Aleksa,
8 a klasė

TAUTINIS ATGIMIMAS

Daug daug metų Rusija 
spaudė Lietuvą ir kankino lie
tuvius. Rusija uždarė univer
sitetą, uždraudė spaudą ir 
bandė užspausti lietuvybę. Pa
galiau lietuviai nutarė prie
šintis. Žmonės pradėjo leisti 
laikraščius, J. Basanavičius 
parašė „Aušrą”, V. Kudirka — 
„Varpą”. Lietuviai skaitė apie 
nepriklausomybės idėjas ir ko
vojo prieš Rusiją. Lietuviai ko
vojo už Lietuvos nepriklau
somybę.

Matas Čyvas,
9 a klasė

LIETUVIAIS ESAME 
GIMĘ

Mes gimėme lietuviais, mes 
gimėme ten, kur Gediminas 
kariavo su kryžiuočiais, žemė
je, kur rusai bandė užkariauti 
mus, bet niekada mūsų visiš
kai neužkariavo, žemėje, kur 
dabar yra sunkus gyvenimas, 
bet mūsų kraštas niekada ne
pasidavė. Dėl to mes galime 
sakyti, kad mes iš Lietuvos 
kilę, nes Lietuva dar čia yra.

Jonas Vaičikonis, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

9 kl. mokinys 
JUOKUČIAI

— Ką sugalvojai? Kam pili 
vištoms kakavą?

— Žinau, ką darau. Noriu, 
kad sudėtų šokoladinių kiau
šinių.

Namų apžiūra šią savaitę 
Marųuette Parko apylin
kėje vyks liepos 13 d., šešta
dienį, nuo 10 vai.r. iki 2 val.p. 
p. Apžiūrėsime „bungalovv” 
namų bloką, 6400 S. Fairfield, 
kuris dabar ypač patraukliai 
atrodo. Bus galima pamatyti 4 
galutinai atnaujintus „bunga- 
lows”, taip pat ir vieną, kuris 
bus atnaujintas ateityje. Na
mai paruošti pirkimui. Namų 
apžiūrą ruošia Čikagos mies
tas, Neighborhood Housing 
Services, Southwest Home 
Eųuity Assurance ir Greater 
SoutHvvest Development Cor
poration (2601 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629; tel. 
773-436-1000; ext,112).

Union Pier Lietuvių 
draugija visus kviečia į gegu
žinę, kuri vyks rugpjūčio 3 d., 
šeštadienį, 5 vai.p.p. (Michi
gan laiku). Prie gražios „Gin
taro” vasarvietės pakrantės 
atsiveskite draugus ir svečius 
maloniai pabendrauti ir ska
niai pavalgyti. Veiks baras ir 
loterija. Laukiame visų!

AR PRITARIATE?
Illinois valstijoje norima 

pravesti įstatymą — House 
Bill 4159 —, kuris įgalintų šią 
valstiją pirkti Izraelio bonus ir 
tuo padėti žydų valstybei, ve
dančiai kovą su palestinie
čiais. Jeigu Illinois valstijos 
gyventojai tokiam pasiūlymui 
pritaria, raginami skambinti 
gubernatoriaus George Ryan 
įstaigai (galima išreikšti ir 
prieštaraujančią nuomonę).

„Draugo" rėmėjai
Regina Banionis, gyvenan

ti Los Angeles, CA, dėkodama 
už pokylio laimėjimų knygelę, 
„Draugui” atsiuntė 40 dol. 
auką. Dėkojame už paramą!

Nijolė Nausėdienė, gyve- 
vanti Lockport, IL, atsilygin
damas už rudens pokylio lai
mėjimų knygelę, „Draugo” iž
dą praturtino 40 dol. auka. 
Labai jums dėkojame!

Jonas ir Laima Šalčiai iš 
Lake Forest, IL, „Draugo” ru
dens pokylio laimėjimų trau
kimą parėmė 100 dol. auka. 
Dėkojame už dosnumą!

Irena Kairys, gyvenanti 
Oak Lavvn, IL, atsidėkodama 
už „Draugo” rudens šventės 
laimėjimų bilietėlius, mūsų 
dienraščiui paaukojo 100 dol. 
Ačiū už paramą!

Marųa Kubilius iš Bolin- 
brook, IL, pratęsdama prenu
meratą, „Draugui” paaukojo 
50 dol. Esame labai dėkingi!

Gražina Kenter, gyvenanti 
Danbury CT, atsilygindama 
už pokylio laimėjimų knygelę, 
„Draugui” atsiuntė 40 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame už au
ką!

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

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ

PASKELBUS
1918 metais Vasario 16-tą 

dieną paskelbus Lietuvos ne
priklausomybę, nepaisant visų 
trukdymų ir vargų, Lietuva po 
truputį pradėjo eiti pažangos 
keliu. Sunkumai trukdė vals
tybės tvarkomajam darbui, 
reikėjo daug pasiaukojimo or
ganizuoti atstatymo darbus. 
Žmonių gyvenimo lygis pra
dėjo sparčiai kilti, nes visi 
bendromis jėgomis pradėjo 
statyti ir kurti.

Įsteigus krašte daugiau mo
kyklų, pradėjo kilti žmonių ge
rovė, buvo pastebimi kultūros 
laimėjimai švietime, moksle, 
muzikoje, mene ir sporte.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo steigiamos ligoninės su 
gerai paruoštu personalu, to
bulėjo sanitarinės sąlygos. 
Pagerėjo sveikatingumas, atsi
rado gerų gydytojų ir gerų 
vaistų.

Lietuvos nepriklausomybę 
kūrė jauni, gabūs ir laisvi 
žmonės, kurie drąsiai ieškojo 
naujų formų, naudodamiesi 
užsienio pavyzdžiais, patyri
mais ir jų metodais. Lietu
viškasis jaunimas, baigęs vi-- 
duriniąsias mokyklas, galėjo 
sėkmingai studijuoti užsieny
je, o sugrįžęs kelti Lietuvos 
gyvenimo lygį.

Nepriklausomos Lietuvos 
žmonės rūpinosi ir nusmuku
sio žemės ūkio reikalais. Vals
tiečiai pradėjo tvarkyti sody
bas ir dirbti apleistus laukus. 
Miestuose ėmė dygti fabrikai 
ir dirbtuvės. Įsikūrė „Mais
tas”, „Pieno centras”, Lietuvos 
Bankas, Čiurlionio dailės mu
ziejus ir sporto salė.

Nelengva našta teko Lietu
vos valstybės žmonėms, kurie 
kūrė naująją Lietuvą.

Gediminas Janušauskas, 
10 a klasė

MANO MOKYKLA
Man patinka eiti į lituanisti

nę mokyklą. Man labiausiai 
patinka geografija, aš išmoks
tu apie Lietuvos upes. Man 
patinka dainavimas ir tauti
niai šokiai. Man labiausiai ne
patinka gramatika. Tačiau 
lankyti šią mokyklą yra labai 
smagu.

Žara Kisieliūtė, 
Lemonto Maironio lit. m-los

3 sk. mokinė

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos 7 skyrius. I eilėje: Adam Wat«on, Julija Oaers, Daina Annarino, Vy
gantas Kuncas, mokytoja Svajonė Kerelytė. II eilėje: Vilius Palionis, Sigita Poskočimaitė, Kristina Bacevičiūtė, 
Vesta Zavistauskaitė, Andrėja Radick, Algis Grybauskas. III eilėje: Andrius Aukštuolis, Matas Tamošiūnas, 
Agata Vyšniauskaitė, Gintarė Radvilaitė, Paulius Riškus, Darius Leitenantas 7 skyriuje taip pat mokosi Vytas 
Kapačinskas ir Ramonas Stančiauskas

APIE LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Per visą Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį žmonės 
turėjo didelį norą kurti naują 
gyvenimą. Lietuvos žmonės 
vieningai sukūrė nepriklau
somybę ir vieningai dirbo, kad 
ją išlaikytų. Vieni dirbo mies
tuose, kiti — kaimuose, kur 
svarbiausia buvo atkurti ap
leistą žemės ūkį, nes tai buvo 
Lietuvos turtas. Žemė buvo 
žmonių pragyvenimo šaltinis, 
ir ja visi rūpinosi sąžiningai 
dirbdami.

Antanas Petkus, 
10 a klasė

Nepriklausomybę paskel
bus, Lietuvoje gyvenimo lygis 
pradėjo kilti, nes visi žmonės 
to norėjo, jie dirbo ir kūrė 
gražią naują Lietuvą. Visa tai 
žmonės galėjo padaryti tik di
delėmis pastangomis ir vie
nybe. Tūkstančiai žmonių sto
jo kurti apleistą žemės ūkį, 
kiti gerino sąlygas pramonėje, 
o treti rūpinosi Lietuvos 
mokslu. Kūrė įvairias mokyk
las, kurios auklėjo naują jau
nąją kartą. Visa Lietuva ėjo 
pažangos keliu į naują gyve
nimą, kurio žmonės buvo iš
siilgę per 120 metų Rusijos 
carų okupacijos laikotarpį.

Darius Jutzi, 
10 a klasė

LIETUVOS ISTORIJA

Praėjus penkeriems metams 
nuo dr. V. Sruogienės mirties, 
aš jaučiu, kad ją gerai pažįstu, 
nors niekada jos nemačiau. 
Dvejus metus aš mokiausi Lie
tuvos istoriją, vartodama dr. 
V. Sruogienės vadovėlį, kuris 
veda mane istorijos keliu, pra
dedant senų senove ir bai
giant Antruoju pasauliniu ka
ru. Kiekvieną šeštadienį aš at
siverčiu šią knygą ir jaučiu, 
kad aš nesėdžiu mokyklos suo
le, o stoviu gyvoje rankų gran
dinėje su Lietuva. Jaučiu, kad 
aš matau kryžiuočių karus, 
Lietuvos knygnešius ir parti
zanus, kurie drąsiai kovoja, 
atgaudami Lietuvos laisvę. Už 
visą tai dr. V. Sruogienei aš 
tariu ačiū, jūs mums palikote 
tokią puikią dovaną, kuri mus 
išmokė mylėti mūsų brangią 
Lietuvą.

Nida Masiulytė, 
10 a klasė

ESU LIETUVIS
Aš esu lietuvis, gimiau lietu

viu, mano vardas lietuviškas 
— Vytas, mano pavardė lietu
viška — Karalius. Lietuvoje 
aš niekad nebuvau, bet sap
nuose aš ją dažnai lankiau. Aš 
mokaus lituanistinėje mokyk
loje, žinau kalbą ir labai 
mėgstu Lietuvos istoriją. Man 
labai patinka žinoti, kad pra
eityje Lietuva buvo viena di
džiausių Europos valstybių, ji 
turėjo garbingus kunigaikš
čius, kurie visa širdimi gynė 
kraštą. Aš žinau, kad Lietuva 
daug kentėjo, buvo dingusi iš 
pasaulio tautų žemėlapio. Bet 
svarbiausia — ji prisikėlė. Aš 
žinau, kad ji gyva, o taip pat ji 
gyva ir mano širdyje.

Jei aš važiuosiu į Lietuvą, 
žinau, kad ji bus dar daugiau 
gyva, nes visa, ką aš išmokau 
iš vadovėlių ir mokytojų, aš 
galėčiau paliesti ranka, ir ji 
tikrai bus gyva.

Vytas Karalius,
9 a klasė 

SAUSIO 13-OJI
Daug kartų mūsų brangi 

tėvynė buvo prislėgta ir oku
puota. Bet mūsų didvyriai 
dažnai be ginklų iki paskuti
nio lašo gynė Lietuvą. Jie ne
buvo turtingi kaip mes, ta
čiau meilė Lietuvai buvo stip
resnė už baimę. Ačiū ir garbė 
jums, nes tik dėl jūsų drąsos 
ir kovų mes galime drąsiai sa
kyti: „aš čia — gyva”.

Nida Masiulytė, 
10 a klasė

Sausio 13-oji diena mums 
primena tą dieną, kai keturio
lika lietuvių žuvo, gindami sa
vo žemę. Mes, mokyklos moki
niai, su degančių žvakučių 
liepsna, su gražių gėlių žie
dais ir karštomis maldomis 
pagerbėme tos istorinės die
nos aukas.

Julija Vallee,
10 a klasė

Sausio 13-tą mes paminėjo
me keturiolikos žuvusiųjų 11- 
ąsias mirimo metines. Jie žu
vo, kad mes būtume laisvi. Tai 
mes pagerbėme, uždegę žva
kutes ir sugiedoję:

„Kaip krentantys rudenio
lapai

Subėgs atminimai širdin.
Sustosim prie mylimo kapo
Ir galvas nulenksim žemai”.

Vida Mikalčiūtė,
10 a klasė

http://www.chgocitytours.com
chicago.citysearch.com
http://www.naturemuseum.org
http://www.emeraldcitytheatre.com
http://www.chicagohi8tory.org

