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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneSimais)

venti svetur ir ten gavusių
kitą pilietybę, noras vėl turėti
ir antrąją Lietuvos pilietybę.
Jo nuomone, tai galima svars
tyti ir reguliuoti įstatymi
niais būdais, tačiau atsižvel
giant ir į daugelį politinių as
pektų, būdingų Baltijos vals
tybėms.

V. Landsbergio pastebė
jimais, nesusipratimų kildavo
nebent siaurai etniškai trak
tuojant „lietuviškąją kilmę”,
tačiau loginis tokios išimties
pagrindas buvo aiškus. Dabar,
pasak jo, numatoma atsisaky
ti išimties nuostatos, ir iškart
lyg nekaltai plečiama dvigubų
pilietybių erdvė.
V. Landsbergis spėja, kad
Lietuvoje po kurio laiko atra
sime didelę daugybę kitos
valstybės piliečių, teisėtai tu
rinčių ir Lietuvos, ir, pavyz
džiui, Rusijos pilietybę. „Ką
tai reikštų? Pirmiausia tai,
kad pilietiškai atsakingieji
Rusijos valstybei visiškai ne
bedrįs pasisakyti už Lietuvos
narystę NATO, balsuoti už
Europos Sąjungą. Šiuos pi
liečius turėtume apsaugoti, o
ne stumti į dviprasmybes”, ra
gina konservatorių vadovas.
Pilietybės įstatymo pakeiti
mo projektą kovo mėnesį Sei
mui pateikė Seimo Liberalų
frakcijos narys Arminas Lyde
ka.
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Pilietybės klausimus turėtų
svarstyti Valstybės
gynimo taryba
Vilnius, balandžio 3 d.
(Elta) — Seimui pateiktas Pi
lietybės įstatymo pakeitimų
projektas, kuriame, be kita ko,
siūloma įteisinti dvigubą pilie
tybę, kelia įvairių abejonių Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) pirmininkui, Sei
mo nariui Vytautui Landsber
giui.
Jo nuomone, tokius dalykus,
kaip ir giminingą Konstituci
jos 119 straipsnio pataisą, at
veriančią duris į vietos valdžią
Lietuvoje nepiliečiams, turėtų
apsvarstyti ir Valstybės gyni
mo taryba.
V. Landsbergis teigia sun
kiai suprantąs, kodėl mes da
bar, Lietuvai atėjus į lemiamą
politinių sprendimų dėl NATO
ir Europos Sąjungos laiko
tarpį, „turėtume užsivirti nau
jos pilietybės košės”.
Savo pareiškime „Dėl pilie
tybės instituto erozijos” kon
servatorių vadovas pažymi,
kad „pilietybės instituto erozi
ja nestiprina pilietiškumo
sampratos bei savivokos”. „Tai
prasta kryptis; verčiau bent
neskubėti, palaukti narystės
Europos Sąjungoje ir NATO
su jų teikiamomis stabilumo ir
atsparumo garantijomis”, siū
lo V. Landsbergis.
Konservatorių vadovui su
prantamas kai kurių asmenų,
jau atkurtos nepriklauso
mybės laikais išvykusių gy

ILLINOIS 60629

Krašto apsaugos ministrą Liną Linkevičių bei j tradicinį kasmetinį susitikimą Vilniuje suvažiavusius Lietuvos gyny
bos atašė šiais metais priėmė ir prezidentas Valdas Adamkus. Valstybės vadovas norėjo sužinoti gynybos atašė po
žiūrį į valstybių karinį bendradarbiavimą. Kariniai diplomatai papasakojo V. Adamkui apie savo veiklos kryptis ir
problemas, rengiantis narystei NATO. „Jei Lietuva, kaip tikimasi, šių metų lapkritį bus pakviesta tapti aljanso nare,
ją užguls dar didesnės pareigos bei darbai nei dabar, ‘finišo tiesiojoje’, — rodo naujų NATO valstybių patirtis. Tačiau
jei dabar pasiklosime gerą pagrindą, būsime sau reiklūs, elgsimės kaip tikrieji NATO nariai, įstojus bus lengviau, ne
tapsime išlaikytiniai”, kalbėjo krašto apsaugos ministras. Abejojančius NATO valstybių politikus galima palenkti į
savo pusę ne slepiantis, bet, priešingai, parodant, pateikiant kuo daugiau informacijos apie Lietuvoje vykstančias gy
nybos reformas, tvirtino L. Linkevičius, pats Vašingtone susitikęs su JAV senatoriais.
Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr.

tJ

Trumpai apie viską

* JAV Michigan ežere
dingusių trijų lietuvių žve

* Kauno valdininkai ir
politikai per praėjusius
metus išmaišė visą Europą,

jų paieška antradienį baigėsi
be rezultatų. Kaip pranešė lankėsi Rusijoje, JAV, Kini
dienraštis „Chicago Tribūne”, joje. Šiemet jau spėjo aplanky
JAV Pakrančių apsaugos lai ti Čekiją, Estiją, Lenkiją,
vai ir sraigtasparniai antra Prancūziją, Karaliaučiaus sritį,
dienį aktyviai, tačiau nesėk Vokietiją, Švediją. Miesto val
mingai ieškojo praėjusį šešta dininkai vien pernai daugiau
dienį žvejoti lašišų išplau nei 60 kartų pavieniui ir de
Ignalinos rajone aptiktos
kusių ir dingusių be žinios legacijomis vyko į užsienio
JAV piliečių brolių 30-mečio komandiruotes. Savivaldybės
urano kasečių dalys
Rimo ir 31-nerių Tauro Gai Apskaitos ir atskaitomybės
Vilnius, balandžio 3 d. ralus fonas yra 8-12 mikro žučių bei iš Lietuvos atvyku skyriuje politikų bei adminis
(BNS) — Ignalinos rajone, rentgenų.
sio pas juos paviešėti 28-erių tracijos užsienio išvykoms per
Rimšės apylinkėje, trečiadienį
Kovo mėnesį rasti urano ga Martyno Meškausko. Anot pa nai buvo numatyti 28,000 litų
buvo rasta prieš dešimtmetį iš balai 1992-1994 m. dingo iš Ig krančių apsaugos pareigūnų, iš reprezentacinių lėšų, o
Ignalinos atominės elektrinės nalinos atominės elektrinės. dingusiųjų be pertraukos ieš išleista 35,000.
(kd, Eita)
pavogtų branduolinio kuro ka Pavogtoji 7 metrų ilgio ir 270 koma nuo sekmadienio vaka
* Vyriausybės kanclerio
sečių dalių.
kg svorio kuro kasetė buvo ro, tačiau nepavyksta rasti nei Zenono Kaminsko vadovau
Kaip pranešė pageidavę sa slapta išvežta iš elektrinės, vyrų, nei jų valties, nei kokių jamame pasitarime suabejota,
vęs neįvardyti teisėsaugos pa pritvirtinus ją po budinčio au nors nuolaužų. Vienintelis ar Lietuvos pristatymą tarp
reigūnai, rasti 34 cirkonio tobuso dugnu, dėl vagystės su gelbėtojų radinys — pirma tautinėje Frankfurto knygų
vamzdeliai. Tokie cirkonio sitarus reaktorių padalinio ir dienį iš vandens ištrauktos mugėje rengianti Kultūros
vamzdeliai, pripildyti urano apsaugos darbuotojams.
dvi oranžinės gelbėjimosi lie ministerija taupiai naudoja
tablečių, paprastai sudaro
Praėjus dvejiems metams po menės, kurių viena priklausė biudžeto lėšas. Nors kultūros
branduolinio kuro kasetes. Ta vagystės, buvo aptikti pirmieji vienam iš dingusiųjų.
ministrė Roma Dovydėnienė
(BNS)
čiau, pasak pareigūnų, mano 8 kilogramai urano tablečių.
teigė, kad mugė yra pats svar
ma, kad vamzdeliuose urano Jas parduoti bandė metalo
* Lietuvoje paskelbtas vi biausias tarptautinis šių metų
tablečių nėra, nes sprendžiant prekeiviai iš Kauno.
sus metus truksiantis ren įvykis Lietuvai, pasitarimo
pagal vamzdelių svorį, jie yra
Pasak spaudos, 40,000 JAV ginys, kuriuo tikimasi parem dalyviai pasigedo tinkamo Lie
tušti.
dolerių vertės branduolinio ti Rytų Lietuvos ir užsienio tuvos pristatymo. Vyriausybės
Pelkėje paslėptus vamzde kuro kasetę iš IAE pavogę jė lietuvių bendruomenių mo kancleris paragino daugiau
lius aptiko motorizuotos pės gainės darbuotojai negavo di kyklas, kultūros centrus ir dėmesio skirti Vilniaus, kaip
tininkų brigados „Geležinis delio pelno. Jie uždirbo metalo bibliotekas periodiniais leidi Lietuvos karalių miesto, pris
vilkas” išminuotojai. Paieš supirktuvėse pardavę spalvo niais, grožine, moksline bei tatymui ir Valdovų rūmų at
koms buvo pasitelkti ir Ignali tąjį kasetės metalą. Vagišiai mokomąja literatūra. Renginį statymo svarbai.
(lr, Eita)
nos priešgaisrinės gelbėjimo bandė parduoti ir uraną, ta „Knyga — Rytų Lietuvos mo
* Kauno teatrų meninin
tarnybos pareigūnai. 1.5 met čiau pirkėjai kaskart buvo kykloms ir užsienio lietuvių kų apdovanojimus — „For
ro ilgio cirkonio vamzdeliai Valstybės saugumo departa bendruomenėms”
paruošė tūnas” — pelnė operos solistė
buvo užkasti žemėje maždaug mento pareigūnai.
Tautinių mažumų ir išeivijos Sabina Martinaitytė už Bonos
30-40 centimetrų gylyje. Pa
Prieš kelerius metus buvo departamentas prie vyriau vaidmenį Giedriaus Kuprevi
tikrinus dozimetru, paaiškėjo, nustatyti ir nuteisti visi pri- sybės, Vilniaus miesto savival čiaus operoje „Karalienė Bo
kad jie spinduliuoja apie 18 sidėjusieji prie urano vagys dybės Kultūros ir meno sky na”, dirigentas Virgilijus Vi
mikrorentgenų per valandą. tės. Dauguma, įvertinus tai, rius bei „Vilniaus centrinis sockis už operą „Karalienė
Tai beveik normalus aplinkos kad jie nurodė vietas, kur pa knygynas”. Organizatorių tei Bona” ir vaikišką operą „Gry
radiacinis fonas.
slėpta radioaktyvi medžiaga, gimu, tai padės Rytų Lie bų karas ir taika”, šokio tru
Kovo viduryje Utenos rajone negavo laisvės atėmimo baus tuvos moksleiviams plėsti pės „Aura” vadovė Birutė Leteisėsaugos pareigūnai jau bu mės. Už grotų atsidūrė tik kultūros akiratį, stiprinti tukaitė bei režisierius Aidas
vo aptikę indą su radioaktyviu Vladas Navickas, dirbęs auto valstybinės kalbos įgūdžius, o Giniotis už operą „Grybų ka
uranu. Šis radioaktyvus radi buso, kuriuo iš IAE išvežta ka lietuvių bendruomenėms Ru ras ir taika”.
<bnsi
nys spinduliavo 400 mikro setė, vairuotoju. Jis jau atliko sijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje
* Vieno aukščiausių val
rentgenų per valandą, o natū savo bausmę.
ir kitose valstybėse — išsau dininkų korpuso atstovai
goti tautinę kultūrą, gimtąją — viceministrai — skaičiuoja
paskutines dienas savo darbo
* Centro sąjungos (CS)
* Danijos lietuviai at kalbą.
(bnsi
vietose. Seimui pakeitus vy
velykinę dovaną
atstovai siūlo nuo kitų siuntė
* Lietuvoje dviejų dienų riausybės įstatymą, dauguma
metų sumažinti fizinių as našlaičiams. Vežimo lėlių teat
vizitą
trečiadienį pradėjo jų neteks darbo. Lietuvoje yra
menų pąjamų mokestį, sie ras Panevėžio vaikų globos
vyriausiojo
NATO pajėgų Eu 13 ministerijų, jose dirba dau
kiant pritraukti investicįjų ir namų bei mokyklos-internato
paskatinti naujų darbo vietų auklėtiniams rodys spektaklį ropoje vado pavaduotojas ge giau kaip pusšimtis vicemi
kūrimą. „Dabartinė mokesčių Danijos lietuvių bendruome nerolas Dieter Stockmann. Jo nistrų, kurie yra politinio pa
sistema skatina šešėlinę eko nės lėšomis ir jų prašymu. vizito tikslas — geriau susi sitikėjimo pareigūnai. Įsigalio
nomiką. Konkurencija iš es Tai, kaip informavo bendruo pažinti su Lietuvos karinėmis jus minėtam teisės aktui, mi
mės vyksta mokesčių ne menės pirmininkė Rita Jova- pajėgomis, jų struktūra, tiks nistras iš esamų viceministrų
mokėjimo srityje”, teigė CS va raitė Grundl, bus vaidinimas lais bei ištekliais, valsty galės pasirinkti vieną, kuris
dovas Kęstutis Glaveckas. pagal Hanso Kristiano Ander bės pasirengimu stoti į NATO. taps politinio pasitikėjimo pa
(BNS)
(BNS)
seno kūrinius.
(Eita)
reigūnu.
(R, Elta)

*
Opozicinė
Liberalų
frakcija Seime paragino pre

zidentą Valdą Adamkų su
stabdyti kovo pabaigoje val
dančiosios daugumos balsais
priimtas vyriausybės įstatymo
pataisas, numatančias panai
kinti daugumą politinio pasi
tikėjimo pareigybių ministe
rijų vadovybėse. Liberalai ma
no, jog šios pataisos, priešin
gai nei teigia valdančioji dau
guma, ne depolitizuos minis
terijų valdymą, o suteiks gali
mybę aukštus postus minis
terijose ilgam laikui užimti
valdančiųjų partįjų atstovams.
(BNS)

* Trijų narystės NATO
siekiančių Baltijos valsty
bių prezidentai kitą mėnesį

keliaus į Prahą, kur rudenį ti
kisi gauti pakvietimą į sąjun
gą. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos prezidentai Valdas Adam
kus, Vaira Vykė-Freiberga ir
Amold Ruutel gegužės 2 dieną
susitiks su savo kolega Vaclav
Havel, pranešė Čekijos Prezi
dentūra. Čekija tapo NATO
nare 1999 metais drauge su
Lenkija ir Vengrija. Šiemet
lapkritį Prahoje įvyks NATO
viršūnių susitikimas, kuriame
turi būti priimtas sprendimas
dėl naujo 19-kos narių NATO
plėtros rato.
(BNS)
* Trečiadienį iš savo pa
reigų atsistatydino didžiau

sios parlamentinės opozicinės
Liberalų frakcijos seniūnas
Gintaras Steponavičius. Atsis
tatydinimą jis motyvavo savo
užimtumu. G. Steponavičius
yra Seimo pirmininko pava
duotojas. „Kelių pareigų deri
nimas ilgai tęstis negali. Rei
kia leisti pasireikšti ir kitiems
frakcijos nariams”, aiškino G.
Steponavičius. Jis laikinai eis
frakcijos seniūno pareigas iki
kitą trečiadienį numatytų
naujo seniūno rinkimų. Šį
trečiadienį vykusiame frakci
jos posėdyje į seniūnus buvo
pasiūlytos Raimundo Palaičio,
Eligijaus Masiulio ir Audriaus
Klišonio kandidatūros. Pasta
rasis atsisakė kandidatuoti.
Liberalų frakcijoje yra 23 na
riai. Seime iš viso yra 141 na
rys.
(BNS)
* Klaipėdos oro uoste
pastatyta turgavietė, o lėk

tuvų nusileidimas ir riedė
jimas į stovėjimo vietas yra
apsunkintas ir pavojingas dėl
šalia esančių turgaus tvorų.
(K, Elta)

Vatikanas trečiadienį griežtai kritikavo Izraelį, kad jis verčia
gyventi palestiniečius „neteisėtomis ir žeminančiomis sąlygomis”
bei pasmerkė terorizmo aktus prieš žydų valstybę. Vatikanas pra
nešė antradienį iškvietęs Izraelio ir JAV ambasadorius Šventojoje
Žemėje aptarti krizę Artimuosiuose Rytuose. Nors griežtame Vati
kano pareiškime smerkiami teroro aktai, neabejotinai turint gal
voje pastarąją palestiniečių savižudžių išpuolių bangą, negailima
kritikos ir Izraelio veiksmams. Pareiškime rašoma, kad popiežius
Jonas Paulius II „atmeta tiek palestiniečiams primestas neteisė
tas ir žeminančias sąlygas, tiek keršto išpuolius, kurie tik dar la
biau pakursto neviltį ir neapykantą”. Pareiškime Izraelis taip pat
raginamas naudoti jėgą tik „teisėtiems savigynos aktams” ir gerb
ti Jungtinių Tautų nutarimus.
Jeruzalė. Izraelio kareiviai trečiadienį neleido Bažnyčios hierarchams perduoti taikos kreipimosi į Betliejų. Izraeliečių pajė
goms antradienį pradėjus šio biblinio miesto puolimą, palestinie
čių kovotojai stojo į nuožmią kovą ir ėmė įnirtingai priešintis.
Maždaug 50 dvasininkijos vadovų iš Jeruzalės su alyvų šakelėmis
atvažiavo prie kariuomenės kontrolės posto, esančio šiauriniame
Betliejaus pakraštyje. Tačiau Izraelio kareiviai neleido jiems įva
žiuoti į šį Vakarų Kranto miestą, pareiškę, jog jis yra uždaroje ka
ro zonoje. „Mes atvykome aplankyti Betliejaus ir norime perduoti
taikos žinią Izraeliui bei (miestelyje) esantiems palestiniečiams”,
pareiškė Katalikų Bažnyčios Šventojoje Žemėje vadovas Michael
Sabbah. Tuo tarpu Izraelio kariuomenė apsupo Viešpaties gimimo
bažnyčią, pastatytą toje vietoje, kurioje pagal krikščionių tikėjimą
gimė Jėzus Kristus. Prieš tai šioje bažnyčioje pasislėpė daug pa
lestiniečių, tarp jų kai kurie sužeisti kovotojai. Izraelio kariuome
nė pranešė, kad palestiniečių kovotojai šaudo iš bažnyčios, tačiau
palestiniečiai tai neigė.
Maskva. Rusija drauge su Jungtinėmis Tautomis, JAV ir Euro
pa pasirengusios įnešti savo indėlį siekiant taikiai sureguliuoti
Artimųjų Rytų krizę, trečiadienį Maskvoje po derybų su Italijos
premjeru Silvio Berlusconi sakė Rusijos prezidentas Vladimir Pu
tin. Jis pažymėjo, kad „Izraelio veiksmai turi atitikti tai, su kuo
šiandien susidūrė Izraelio valstybė ir jos piliečiai”, sakė Rusijos
prezidentas. V. Putin pabrėžė, kad Artimuosiuose Rytuose yra
šventų vietų, dvasinių ir kultūros vertybių, priklausančių visai
žmonijai. Kovos veiksmai šioms vertybėms kelia grėsmę, sakė Ru
sijos vadovas.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush antradienį pa
reiškė tikįs, kad palestiniečiai turės „savo pačių taikingą valsty
bę” bei pažadėjo, kad JAV stengsis padaryti galą „teroristinei
veiklai”, kuria siekiama sužlugdyti pastangas taikiai sureguliuoti
Artimųjų Rytų krizę. Izraelio ministrui pirmininkui Ariel Sharon
pasiūlius palestiniečių vadovui Yasser Arafat išvykti tremtin iš jo
apsiaustos būstinės Vakarų Kranto Ramalos mieste su „bilietu į
vieną pusę” ir Izraelio pajėgoms įsiveržus į Vakarų Kranto mies
tus, G. W. Bush savo ruožtu patvirtino Vašingtono įsipareigojimą
užtikrinti palestiniečių teisę į savo valstybę.
Beirutas. Libano kariuomenė trečiadienį pranešė pasiekusi su
sitarimą su Sirija, kad šioji perdislokuotų maždaug 20,000 savo
kareivių į rajonus, esančius Sirijos pasienyje. 1989 m. pasirašytas
Taifo susitarimas padėjo užbaigti 1975-1990 m. vykusį Libano pi
lietinį karą. Pagal šį susitarimą buvo numatyta, jog Sirija ati
trauks savo kariuomenę į jos pasienyje esančius Libano rajonus,
kad Libano vyriausybė po pilietinio karo galėtų vėl atsistoti ant
kojų. Pernai Sirija išvedė savo kariuomenę iš Beiruto. Šis žingsnis
buvo laikomas nuolaida Libano krikščionių dominuojamiems gy
ventojų sluoksniams.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush antradienį pra
nešė suteiksiąs Šiaurės Korėjai 95 mln.-dolerių, kurie skiriami fi
nansuoti tarptautinio susivienijimo vykdomą dviejų branduolinių
reaktorių statybą. Šių reaktorių statyba buvo numatyta pagal
1994 m. pasiektą susitarimą. JAV siekė pakeisti Šiaurės Korėjos
turimus branduolinius reaktorius vakarietiškais, nes jiems vei
kiant, susidaro mažiau tinkamas branduolinių ginklų gamybai
plutonis. Tiekiant mazutą Šiaurės Korėjai, siekiama kompensuoti
energijos nuostolius, kuriuos ji patyrė, uždariusi savo branduoli
nius reaktorius.
Paryžius. Perrinkimo siekiantis Prancūzijos prezidentas
Jacųues Chirac trečiadienį gavo „smūgį” — spauda rašo, kad jam
einant Paryžiaus mero pareigas, jo asmeninės išlaidos maistui su
darydavo daugiau kaip 500 JAV dolerių per dieną. Kaip rašoma
oficialaus tyrimo ataskaitoje, kurią skelbia savaitraštis „Le Canard Enchaine”, pagal sąskaitas išeitų, jog J. Chirac, jo žmona ir
palydovai kasdien sukirsdavo tiek vaisių, kiek jų prilygsta 100 kg
obuolių. 50 JAV dolerių, kurie kas dieną būdavo išleidžiami įžy
miausiose ir brangiausiose Paryžiaus kavinaitėse, liudytų apie lit
rus ramunėlių arbatos, kilogramus uogienių ir dėžes užkandžių.
Vašingtonas. Jungtinės Valstijos antradienį atmetė Rusijos
skundus, kad Amerikos finansuojamas radijas šią savaitę pradės
transliuoti laidas čečėnų kalba, skirtas Šiaurės Kaukazui, kuria
me yra ir Čečėnija. Valstybės departamento atstovas spaudai
Philip Reeker paneigė, kad Prahoje įsikūrusio „Laisvės — Laisvo
sios Europos” radijo laidose, skirtose Šiaurės Kaukazui, Bus sklei
džiama JAV propaganda, ir teigė, kad jo laidos bus objektyvios.
„Tai žinių ir informacijos tarnyba”, sakė P. Reeker. Rusijos Už
sienio reikalų ministerija antradienį iškviestam JAV ambasados
patarėjui Maskvoje įteikė diplomatinę notą, kurioje reiškiamas su
sirūpinimas dėl radijo stoties „Laisvė — Laisvoji Europa” ketini
mo nuo balandžio 3 dienos transliuoti laidas Rusijos Šiaurės Kau
kazo regionui.
KALENDORIUS

Balandžio 5 d.: Vincentas, Kres-

cencįja, Žyginė, Rimvydas.
Balandžio 4 d.: Izidorius, Alėta,
Aigaudas, Šilinis.

Balandžio 6 d. : Sikstas, Celestinas, Daugirutis, Žintautė.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS PALM BEACH, FL
Vasario 15 d., penktadienį,
10 vai. prie Juno Beach mies
telio rotušės susirinko gražus
būrys lietuvių ir svečių, Lietu
vos vėliavos iškėlimo šventės
proga.
Iškilmes
pradėjo
Palm
Beach LB apyl. pirm. Kęstutis
Miklas, savo kalboje prisimin
damas Lietuvos kelių į Nepri
klausomybę.
Po to kalbėjęs buvęs Lietu
vos Seimo narys ir finansų
ministras Vytas Dudėnas, ku
riam šiais metais teko garbė
šalia JAV vėliavos iškelti Lie
tuvos trispalvę. Jį palydėjo
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios lietuvaitės. Pakėlus
Lietuvos vėliavų, susirinkę su
giedojo JAV ir Lietuvos him
nus.
Juno Beach meras Robert
Bloomąuist savo žodyje skati
no lietuvius ir toliau puoselėti
gražias tradicijas. Kalbėjo ir
didelis lietuvių draugas, buvęs
Juno Beach meras William
Harris.
Po oficialios dalies susirinkę
vaišinosi kava ir lietuvių mo
terų keptais pyragais.
Vasario mėn. 16 d., šeštadie
nį, 2 vai. p.p. pietinės Floridos
lietuviai susirinko į pagrindinį
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventės minėjimų St. Paul of
the Cross bažnyčios salėje.
Palm Beach LB apyl. pirm.
Kęstutis Miklas pakvietė susi
rinkusius atsistojimu pagerbti
už Lietuvos laisvę žuvusius,
buvo sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai. Po to kun. Anta
nas Čepanis perskaitė invokacijų.Kęstutis Miklas supažindino
su pagrindiniu kalbėtoju dr.
Gediminu Šerkšniu, Lietuvos
Respublikos
ambasadorium
Jungtinėse Tautose, New Yor
ke, jo žmona Elena, buv. Lie
tuvos Seimo nariu ir finansų
ministru Vytu Dudėnu ir Lie
tuvos Respublikos garbės kon
sulu Palm Beach, Stanley Balzeku, Jr.
Kalbėdamas apie dr. Gedi
minų Šerkšnį, Kęstutis Miklas
priminė, jog dr. Šerkšnys ne
priklauso jokiai partijai, nuo
ankstyviausių Sąjūdžio dienų
aktyviai dalyvavo Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
kovoje, buvo Aukščiausios tarybos — Atkuriamojo seimo de
putatu, atkūrimo komisijos
pirmininku, užsienio ministro
pavaduotoju, valstybės "derybų
su Rusijos federacija dėl ka
riuomenės išvedimo delegaci
jos nariu, 1998 m. užsienio
reikalų viceministru. Nuo
2000 m. yra Lietuvos Respub
likos ambasadorius Jungtinė
se Tautose. Žmona Elena yra
gydytoja, turi dukrų ir sūnų.
Dr. Gediminas Šerkšnys sa
vo paskaitoje apžvelgė Lietu
vos laikotarpius prieš 1918 m.
vasario mėn. 16 d. ir prieš
1990 m. kovo mėn. 11 d., prob
lemas ir pasiekimus po vasa
rio mėn. 16 d. ir po kovo mėn.
11 d.
XIX amžius Lietuvai buvo
labai sunkus. Įvyko net trys
sukilimai, buvo prarastas Lie
tuvos elitas, ištisi kaimai buvo
ištremti į Rusijų. Buvo užda
rytos lietuviškos mokyklos,
Vilniaus universitetas. Buvo
uždrausta lietuvių kalba, slo
pinama Katalikų Bažnyčios
įtaka. Tačiau žmonės tam
priešinosi, atsirado namų mo
kyklos ir svarbiausiai — knyg
nešiai.
Didelę įtakų Lietuvoje turėjo
baudžiavos panaikinimas, nes
ūkininkai lėtai pradėjo turtėti,
kiti ėmė keltis į miestus. Ūki
ninkai stengėsi vaikus leisti į

mokslus.
Didžiulę įtakų turėjo vysk.
M. Valančiaus blaivybės sąjū
dis. Dr. Basanavičius pradėjo
leisti ,Aušrų”. Pagrindiniai
pasiekimai buvo 1904 m. lie
tuvių kalbos draudimo panai
kinimas ir lietuvių modernios
tautos sampratos atsiradimas.
1905 m. įvykęs Didysis Sei
mas jau reikalavo Lietuvai au
tonomijos ir Lietuvos atstovai
buvo pasiųsti į Rusijos Dūmų.
Pirmasis pasaulinis karas,
revoliucija Rusijoje, Vokietijos
pralaimėjimas, pagaliau davė
Lietuvai galimybę 1918 m. va
sario mėn. 16 d. Vilniuje pa
skelbti Nepriklausomybę.
Kalbėdamas apie Lietuvų
prieš 1990 m. kovo mėn. 11d.
dr. G. Šerkšnys teigė, kad va
sario mėn. 16 d. Lietuvos Ne
priklausomybės Aktas buvo
lietuvių tautos XIX amžiaus
vystymosi pasiekimas, o kovo
mėn. 11 d. buvo aneksuotos
Lietuvos vystymosi rezultatas.
Čia viena iš svarbiausių
priežasčių buvo atmintis. Tau
toje buvo perduoti prisimini
mai apie Nepriklausomų Lie
tuvų, Lietuvos partizanų pri
siminimai, grįžusių tremtinių
pasakojimai apie Sibiru ir ka
rių — apie kariuomenę.
Po Antro pasaulinio karo pa
baigos Lietuva patyrė didžiu
lius žmonių nuostolius: apie
25-30 proc. gyventojų pasi
traukė į Vakarus ar žuvo, ar
buvo ištremti.
Nacionalizavus žemę, žmo
nės buvo bandomi rusifikuoti,
buvo bandoma atitolinti nuo
tikėjimo. Dirbant ne sau, kei
tėsi ūkininkų darbo etika, kai
muose išaugo girtuokliavimas.
Įmonėse darbų planavimas
buvo centralizuotas Vilniuje ir
Maskvoje. Į įmones buvo at
gabenami darbininkai; iš So
vietų Sąjungos.
Okupacinė valdžia ypač
daug dėmesio skyrė sukurti
naujų inteligentijų, meninin
kai turėjo kurti tik „socialis
tinio realizmo” stiliuje. Uni
versiteto dėstytojai ir studen
tai buvo priversti klausyti
marksizmo-leninizmo paskai
tų, doktorantai savo tezes tu
rėjo rašyti ir jas ginti rusiškai.
Tačiau lietuviai išlaikė Ne
priklausomos Lietuvos vizijų.
Didelę įtakų čia turėjo .Ameri
kos balso” ir „Laisvosios Euro
pos” radijo laidos.
Atėjus į valdžių Gorbačiovui
viltys padidėjo ir 1988 m. bir
želio mėn. susikūrė „Sąjūdis”.
Nepriklausomybės idėja vis la
biau augo ir 1990 m. buvo pri
imtas aktas dėl „Lietuvos Ne
priklausomos valstybės atsta
tymo”. Dr. G. Šerkšnys pabrė
žė, jog visą laikų buvo taria
masi su ambs. Stasiu Lozo
raičiu.
Po 1918 m. Vilniaus neteki
mas Lietuvai buvo didžiulė
problema, o Klaipėdos atgavi
mas 1923 m. — didžiulis laimėji
mas. Lietuvoje žemės ūkis au
go, buvo įvykdyta žemės refor
ma. Kaune buvo įsteigtas Vy
tauto Didžiojo universitetas,
sukurta valstybės valdymo
sistema, augo išsilavinusių
žmonių skaičius. Didžiulė ne
sėkmė buvo 1939 m. Klaipė
dos netektis, o po to Sovietų
okupacija.
Po 1990 m. atgavus Nepri
klausomybę iškilo labai daug
problemų. Daug valstybių, ne
norėdamos konflikto su sovie
tais, nedrįso pripažinti Lietu
vos. Pirmoji pripažino Islandi
ja, vėliau Danija. Vyko labai
sunkios derybos dėl sovietų
kariuomenės išvedimo iš Lie
tuvos.

Dr. Gediminas Šerkšnys, Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Tautose, Lietuvos Nepriklausomybės
šventėje Palm Beach, FL, skaito LDK Gedimino 5-to laipsnio ordino skyrimo Jonui Mildažiui aktą. Iš dešinės:
Jonas Mildažis, LR garbės konsulas Palm Beach, FL, Stanley Balzekas, Jr., dr. Gediminas Šerkšnys ir JAV LB
Palm Beach apyl. pirm. Kęstutis Miklas.
Nuotr. Algio Augūno

Vienas iš pasiekimų buvo
Lietuvos priėmimas į Jungti
nes Tautas. Pirmų kartą isto
rijoje Lietuva buvo atkurta su
Klaipėda ir Vilniumi.
Šiuo metu didžiausias Lietu
vos siekis yra integracija į
NATO, o čia daug padėti gali
JAV lietuviai.
Lietuvoje yra ekonominiai
sunkumai ir, dr. G. Šerkšnio
manymu, integracija į Euro
pos Sąjungą padės Lietuvai
spręsti tas problemas.

Didžiausia problema Lietu
voje yra naujo žmogaus ugdy
mas.
Dr. Gedimino Šerkšnio pa
skaitą susirinkę sutiko su iš
skirtiniu dėmesiu, nes buvo
tikrai įdomu tokią analizę iš
girsti iš Lietuvoje užaugusio ir
mokslus baigusio žmogaus.
Po dr. G. Šerkšnio paskai
tos Kęstutis Miklas pranešė,
jog turi malonią staigmeną.
Jau seniai Palm Beach telki
nyje gyvenantis Jonas Milda
žis už savo darbą pogrindyje
vokiečių laikais, ir vėliau, kai
buvo suimtas, už kančias pa
tirtas vokiečių kalėjime, Lie
tuvos Prezidento dekretu buvo
apdovanotas Lietuvos Didžiojo
Kunigaikščio Gedimino 5-jo
laipsnio ordinu.
Prezidento Valdo Adamkaus
aktą perskaitė ambs. dr. Gedi
minas Šerkšnys, o ordiną Jo
nui Mildažiui įteikė Lietuvos
Respublikos garbės konsulas
Palm Beach Stanley Balze
kas, Jr. Įdomu pastebėti, jog
susirinkusių tarpe buvo ir ka
lėjime kartu su Jonu Mildažiu
kalėjęs, buvęs 1941 m. laikino
sios vyriausybės ministras, dr.
Adolfas Damušis ir jo žmona.
JAV LB priimtą rezoliuciją
perskaitė Romutė Žibienė.
Po pertraukos vyko „Dainos”
choro, vadovaujamo muziko
Jono Samoškos, akompanuo
jant Caren Clark, koncertas.
Mišrus choras atliko: „Mal
dą” (žodž. Mykolaičio-Putino,
muz. Vanagaičio); „Kur giria
žaliuoja”, (žodž. Sakalausko,
muz. Gudavičiaus); „Už Rasei
nių ant Dubysos” (žodž. Mairo
nio, muz. Naujalio); „Jaunimo
giesmę” (žodž. Maironio, muz.
Naujalio); „Liepą” (vert. Miu
lerio, muz. Shuberto); „Vergų
choras”, iš operos „Nabucco”
(muz. Verdi) ir .America the
Beautiful” (žodž. Bates, muz.
Ward).
Moterų choras atliko „Svei
ka, giria žalioji” (žodž. Jonyno,
muz. Budriūno).
Susirinkusiems ypač patiko
„vergų choro” daina iš operos
„Nabucco”. Choras buvo sutik
tas entuziastingais plojimais.
Meninei programai pasibai
gus JAV LB Palm Beach skyr.
iždininkas Vytas Kulpa pa
skelbė surinktas aukas. Pa
baigai visi dalyviai buvo pa
kviesti sudainuoti „Lietuva
brangi”.
Minėjime dalyvavo ir Juno
Beach buvęs meras Harris su
žmona.
Dalia Augūnienė

DETROIT, MI
VELYKOS ŠV. ANTANO
PARAPIJOJE

Velykų sekmadienį, kovo 31
d., Prisikėlimo šv. Mišias šv.
Antano bažnyčioje aukojo ir
atitinkantį pamokslą pasakė
klebonas kun. Alfonsas Babonas. Giedojo parapijos choras,
vadovaujamas muz. Stasio
Sližio. Mišių skaitinius skaitė
Antanas Strakšys.
Po Mišių parapijiečiai, jų gi
minės ir svečiai pripildė para
pijos salę. Velykas švęsti vi
suomet smagu. Net jei ne na
muose, net nei su artimais
žmonėmis. Dalyvių visuomet
laukia Šv. Antano parapija. O
Antaninėje visuomet smagu,
linksma ir visada galima susi
rasti draugų arba bendramin
čių. Taigi ir šiemet Velykos
Antaninėje buvo smagios. Šei
mininkė Ona Pusdešrienė ir
jos talkininkės buvo pasiruo
šusios sutikti svečius su klebo
no kun. Alfonso Babono pa
ruoštais gardžiais patiekalais.
Tai buvo klebono vaišės. Daly
viai džiaugsmingai sveikino
vieni kitus, daužė margučius
ir vaišinosi skaniais Velykų
valgiais. Nuotaika pakili, šei
myniška. Buvo linksma ir
smagu pabendrauti su para
pijiečiais ir draugais, nepajutom, kaip praslinko kelios va
landos. Atsisveikinę vieni ėjo
pietų į svečius, kiti — na
muose toliau švęsti Velykas.
Visi dėkojame mūsų mielam
klebonui kun. Afonsui Babonui už jo nuoširdumą, rūpestį,
skanius pusryčius ir progą pa
justi tarpusavio ryšį ir parapi
jos dvasią.
Regina Juškaitė
Švobienė

DAYTONA BEACH, FL
TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS IR
VYSKUPO VIEŠNAGĖ

Minint mūsų Tautos šventes
— Vasario 16 ir Kovo 11, mū
sų kalbėtojai ir spaudos ben
dradarbiai veik visada prime
na, kad jei nebūtų Vasario 16,
nebūtų ir Kovo 11. Atrodo,
kad Kovo 11 minėjimas yra
lyg Vasario 16-tosios tąsa. Lie
tuvoje buvo keliamas klausi
mas šias abi Tautos šventes
sujungti ir minėti drauge tą
pačią dieną. Bet vis dėlto iki
šiol jos abi yra minimos atski
rai. Vasario 16 d. jau nuo senų
laikų švenčiama kaip Tautos
šventė. Bet ir Kovo 11 mūsų
vyriausybė yra paskelbusi
Tautos švente.
Kaip ir kiekvienais, taip ir
šiais, ši Tautos šventė Lietu
voje buvo labai plačiai ir iš
kilmingai paminėta. Šią šven
tę minėjo ir visame pasaulyje
pasklidę lietuviai. Į šią minė
jimų grandinę įsijungė ir Day
tona Beach lietuviai.
Kovo 8 d. Lietuvių klubas
surengė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 12-kos metų
sukakties minėjimą. Tomis

dienomis pas mus lankėsi vys
kupas P. Baltakis. Lietuviš
kose pamaldose jis aukojo šv.
Mišias ir pasakė turiningą pa
mokslą. Giedojo „Sietyno” cho
ras.
Pamaldoms pasibaigus, visi
susirinko į parapijos salę švęs
ti Tautos šventę. Šventė pra
dėta visiems giedant himnus.
Vysk. Paulius Baltakis buvo
pakviestas pasidalinti minti
mis, kaip Lietuvos žmonės pa
sitiko Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą ir kokiomis
nuotaikomis jie šį atstatymą
vertina šiandien.
Vyskupas gėrėjosi tomis pa
kiliomis patriotinėmis nuotai
komis, kuriomis buvo atstaty
ta nepriklausomybė. Bet jis la
bai apgailestavo, kad tautinio
idealizmo nuotaikos greitai
išnyko ir šiandien kasdienia
me gyvenime vyrauja materia
lizmas ir susižavėjimas globalistiniais šūkiais. Katalikų
bažnyčia kovoja su šiomis nuo
taikomis ir stengiasi atgaivin
ti moralinių vertybių vertini
mą. Bet sąlygos sunkios. Tos
žalingos nuotaikos vyrauja jau
nuo pat mokyklinio amžiaus.
Paskutiniu metu jau vis
daugiau pradeda veikti moks
leivių ir akademinio jaunimo
ideologinės organizacijos. Sa
vo veiklą atgaivino ateitinin
kai, o šalia jų dar veikia skau
tai, valančiukai, maironiukai,
kudirkaičiai ir kt. Jų veiklą
remia katalikų bažnyčia, bet
labai trūksta pinigų. Mūsų ša
lyje yra organizuojamos reli
ginės šalpos organizacijos. O
paskutiniu metu ir šios šalies
vyskupai įpareigojo visų para
pijų kunigus suorganizuoti
bažnytines rinkliavas iš vergi
jos išsivadavusių rytų Euro
pos šalių bažnytinei veiklai
paremti.
Visi dideliu dėmesiu išklau
sė Vyskupo kalbą ir palydėjo
„Lietuva brangi” giesme. Iš
klausius kai kuriuos organiza
cinius pranešimus, vyko šei
myninis pabendravimas, kurio
metu vyskupas turėjo progą
asmeniškai susitikti savo se
nus pažįstamus ir su visais
pasidalinti mintimis bei atsa
kyti į įvairius klausimus.
Visi pasivaišino vynu, kava
ir skaniais užkandžiais.
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stačius Lietuvos nepriklauso EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
mybę jis tos kovos nenu
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
traukė. Jis skelbė, kad griuvo
tik Sovietų Sąjunga, bet ko prieinamą kainą. Pacientai priimami
munizmas liko gyvas ir šio absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
komunizmo apraiškos dabar 4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
dar labiau gręsia civilizuotam
Tel. 708-422-8260
pasauliui, o ypač mūsų tautai.
Prieš kelis metus jis nuvyko
DR. JOVITA KERELIS
į Vilnių dalyvauti tarptauti
DANTŲ GYDYTOJA
niame
antikomunistiniame
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL
suvažiavime ir gyvai jame pa
Tel. (708) 598-8101
sireiškė. Sugrįžęs jis labai
Valandos pagal susitarimą
vaizdžiai nupasakojo šio suva
žiavimo reikšmę ir spaudoje
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
pagarsino suvažiavimo nutari
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
mus.
7722 S. Kedzie Avė.
Apie šį istorinį suvažiavimą
Chicago, IL 60652
jis labai plačiai kalbėjo vietos
Kab. tel. 773-471-3300
lietuviams ir didžiai apgailes
tavo, kad komunizmas dar la
DR. L. PETREIKIS
bai plačiai įvairiais būdais
DANTŲ GYDYTOJA
reiškiasi mūsų tėvų žemėje. 9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
Jis skelbė, kad kovą su komu
1 mylia [vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
nizmu turi gyvai remti laisvo
Valandos
pagal susitarimą
jo pasaulio lietuviai. Bet ši
kova pilnai gali būti patikinta
tik gyvenant savoje šalyje. EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
- Vidaus ligų gydytojas
Tad jis ir nutarė grįžti atgal į Specialybė
Kalbame lietuviškai
gimtąją šalį ir asmeniškai įsi
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
jungti į šią lemtingą kovą.
Tel. 773-229-9965
Bražėnas nuo jaunų skautaValandos pagal susitarimą
vimo dienų yra pamilęs dainą,
todėl jis ir čia tuojau įsijungė į
vietos lietuvių „Sietyno” cho AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
rą. Tad šio choro dainiai ir su
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
rengė gražų atsisveikinimą su
Tel. 815-741-3220
savo nariu. Prie vaišėms pa
ruošto stalo buvo gerai pasi
vaišinta ir pasakytos kelios
CHIRURGAS
širdingos atsisveikinimo kal
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
bos. Visi nuoširdžiai Viliui lin
laparoskopinė chirurgija.
kėjo laimingai pasiekti tėvų
300 Barney Dr., Suite A
šalį ir sėkmingai joje įsikurti.
Joliet, IL 60435
DeLand yra apskrities mies
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
tas. Čia yra daug valstybinių
www.centeriorsurgeryandbreasthealth.com
įstaigų ir universitetas. Yra
didžiulė biblioteka, kurią lan teko rengti jau vienai Livijai
ko daug valdžios pareigūnų ir Bražėnaitei. Bet ir šiais me
profesorių. Bražėnai daug va tais vietos lietuviai parodai
landų praleido šioje bibliote paskolino daug gražių liaudies
koje. Jie tuojau pastebėjo, kad meno dirbinių. Parodų spinta
šie žymieji žmonės veik nieko ir šiais metais yra įdomi ir
nežino apie Lietuvą. Tad jiems spalvinga. Teko pastebėti, kad
ir kilo mintis pagarsinti lietu- bibliotekos lankytojai šia pa
vos vardą. Šiam reikalui jie roda domisi ir ne vienas stab
kiekvienų metų kovo mėn. teli ja pasigėrėti. Parodą su
V. BRAŽĖNAS IŠVYKO
užėmė parodų spintą ir joje tvarkyti Livijai pagelbėjo Lie
l TĖVŲ ŽEME
surengia parodą.
tuvių klubo nariai: Danutė ir
Tokia
paroda
jau
ketvirtą
Agirdas Šilbajoriai, N. KaraMaždaug prieš šešetą metų
kartą
buvo
surengta
ir
šiais
ša ir J. Baltrušaitis.
Bražėnų šeima atsikėlė gyven
metais.
Tėvui
išvykus,
parodą
J. Dg.
ti į DeLand (netoli Daytona
Beach) miestą. Šiame mieste
jie buvo vieninteliai lietuviai,
L.D.K. Birutės draugija, Los Angeles,
tad jie tuojau įsijungė į Daynuoširdžiai
kviečia visus į mūsų 45-ių metų sukaktuves —
toną Beach lietuvių visuome
„Pavasario žiedų” pietus, įvyksiančius 2002 m.
ninę ir kultūrinę veiklą ir la
bai gyvai joje dalyvavo. Labai
balandžio 14 d., 12 v., Sv. Kazimiero parapijos salėje.
gaila, kad 2000-taisiais Edą
Bražėnienė amžinajam miegui
Programą atliks sol. Janina Čekanauskienė,
užmerkė savo visada viltingas
sol. Stasė Pautienienė, Los Angeles vyrų kvartetas,
akis. Jos netektį skaudžiai iš
akomp. pianistė Raymonda Apeikytė.
gyveno visi šio telkinio lietu
Savo dalyvavimu paremsite mūsų labdaros darbus.
viai.
Bilietus
prašome užsisakyti iš anksto skambindami
Vilius Bražėnas yra žinomas
Laimai Jarašūnienei, tel. 310-453-2149 arba
žurnalistas ir nepailstantis
Onutei Keblienei, tel. 661-296-8410.
kovotojas prieš komunizmą ir
komunizmo užmačias. Ir at
ARAS ŽLIOBA,

MARIUS KATILIUS,

M.D.

M.D.

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis

POSĖDŽIAVO LR SEIMO IR
LB KOMISIJA

Danutė Bindokienė

LR prezidento kalba ir
kritika

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuviu Bendruomenės atstovų komisijos posėdžių kronika (03.22)

Kovo 22 dieną Lietuvos Res
publikos Seimo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės atstovų ko
misijos posėdžiai, kaip įpras
ta, prasidėjo invokacija, kurią
šįkart atliko kunigas Vaclo
vas Aliulis. Malda, specialiai
parinkta ištrauka iš Senojo
Testamento ir šilti žodžiai bu
vo skirti sutelktam ir vaisin
gam komisijos darbui.
Komisijos pirmininkė Liūda
Rugienienė priminė susirin
kusiems, kad tai jau 11-tas
nuo 1996 metų dirbančios
komisijos susirinkimas, todėl
ji jaučiasi tarsi grįžusi į na
mus. Paliesta daug temų, ne
viskas išspręsta, bet poveikis
jaučiamas. Iš viso priimtos
125 rezoliucijos. Šį kartą ruo
šiamasi sutelkti dėmesį į
mokslo, kultūros, o taip pat ir
verslo problemas. Amerikos
pusė atvežė į Lietuvą Michi
gan valstijos Kongreso rezo
liuciją, remiančią Baltijos ša
lių siekį tapti NATO nare. Tai
pirmoji tokį žingsnį žengusi
JAV valstija. „Visi Baltijos
kraštai NATO gali daug ką
duoti. Įtraukimas sustiprins
taiką ir demokratiją. Prašome
remti jų siekį”, — pacitavusi
šias rezoliucijos eilutes L. Ru
gienienė įteikė jos originalą
atvykusiam komisijos pa
sveikinti Seimo pirmininkui
Artūrui Paulauskui.
PLB atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis taip pat pa
sidžiaugė numatoma darbo
tvarke ir priminė, kad, kai
skauda Lietuvai, skauda, ir vi
siems lietuviams, kur jie begy
ventų.
Dalilė Polikaitienė skaitė
JAV LB Krašto valdybos pir
mininko sveikinimą ir palin
kėjimą, kad „posėdžiai vyktų
Lietuvių Chartos dvasioje”.
Dėkojama Seimo pirmininkui
A. Paulauskui, vasario 24 d.
patvirtinusiam
Komisijos
nuostatus, tuo pačiu pratę
siant komisijos darbą dar ketveriems metams. Prašoma
ypatingą dėmesį atkreipti į
dvigubos pilietybės klausimą.
D.
Polikaitienė atstovaus
JAV LB Krašto valdybai komi
sijos darbe.
Rytiniame posėdyje pir
moji pasisakė Kultūros mi
nistrė Roma Dovydėnienė. Jos
pranešimas — „Lietuvos Res
publikos Kultūros ministerijos
bendradarbiavimas su JAV
lietuviais”. Bendradarbiavimo
per kultūrą svarbą nusako
ta tiesa, kad lietuvybės iš
laikymo kontekste kultūra yra
nepamainomas bruožas. Vy
riausybės paskelbtas kultūros
prioritetats reiškia daugelio

institucijų bendradarbiavimą.
O užsienyje gyvenantys lietu
viai yra neatskiriama kultū
ros dalis. Taip sakoma ir Lie
tuvos kultūros politikos nuos
tatose, kur Vyriausybė paskel
bė savo veiklos planą iki 2004
metų. Čia būtų vertinga ir
komisijos nuomonė.
Labai svarbu deramai pri
statyti Lietuvos kultūrą už
sienyje. JAV šia prasme turi
ypatingą svarbą dėl savo gau
sios bendruomenės. Todėl šiai
šaliai dvigubas prioritetas —
kultūrinio bendradarbiavimo
ir NATO siekių kontekste.
„Neprarasdami
tarpusavio
ryšių, galėsime pasidžiaugti
gerais rezultatais”, — sakė
ministrė.
LR ministro pirmininko pa
tarėjas kultūros klausimais
savo pranešimu „Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
programa Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo 750osioms metinėms pažymėti”
supažindino
komisijos na
rius su pagrindiniais numato
mais renginiais, skirtais šiai
datai. Tai numatomos paro
dos, tarptautinės konferenci
jos, leidiniai, literatūros kon
kursai, paskaitų ciklai (ir už
sienyje bei kitokie projektai.
Galima paminėti parodą iš
Rusijos muziejų
fondų, ku
rioje turėtų būti eksponuoja
ma ir Lietuvos Metrika.
Ministro pirmininko patarė
jas investicijų klausimais Al
girdas Vapšys kalbėjo apie
renginių, skirtų pažymėti
Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo 750-ąsias meti
nes, finansavimą. Finansiškai
imliausi: paminklas karaliui
Mindaugui — 2 mln., M. Maž
vydo bibliotekos priestato už
baigimas — 8 mln., Gedimino
pr. pertvarkymas nuo kated
ros aikštės iki Jogailos aikš
tės — 16,6 mln., Karaliaus
Mindaugo tilto per Nerį ir jo
prieigų sutvarkymas. Reikia
paminėti, kad Valdovų rūmų
projektas į šią programą ne
įeina.
Šie pranešimai susilaukė
nemažai Klausimų ir pasisa
kymų iš komisijos narių. Bu
vo pageidaujama, kad rengi
nių programa atsispindėtų ne
tik Vyriausybės intemetinėje
svetainėje, bet būtų skelbiama
ir atskiru leidinuku. Pasido
mėta, ar yra kokia nors ekonometrinė visos programos
analizė, kaip suvokiama kai
kurių statybų misija, kaip ir
kam bus skaitomos paskaitos
užsienyje, ar nenumatyta nau
jų pagonybės studijų, kodėl
neįtraukta Medininkų pilis,

LIKIMO DOVANA
Novelė
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AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

— Judvi nieko nesakote, — su šypsena toliau kal
bėjo jis. — Iš dalies suprantu, kodėl judviejų tokia
stipri reakcija. Daug kas pasikeis mūsų visų trijų
gyvenime, nes netrukus turėsim kraustytis į New
Yorką ir jame pradėti naują gyvenimą. Ir tu, brangioji
Nijolyte, jei norėsi, galėsi ieškoti tarnybos kurioje nors
New Yorko ligoninėje, nors prie mano pajamų tavo
uždarbis nebus reikalingas. O brangioji mamytė galės
padėti patogiai įsikurti ir šeimininkauti.
— Tai kaip bus su vestuvėm? — virpančiu balsu
paklausė Valienė.
— Kadangi žinau, kad judvi jau sudarėte planus, tai
paliksime datą, kaip buvo nuspręsta — rugsėjo 15
dieną. Aš prisiderinsiu prie visų planų, nepaisant pa
sikeitimų mano karjeroje. Tačiau ateinančios savaitės
vidury privalau vykti į New Yorką, susipažinti su savo
būsima darboviete, jos personalu ir ta pačia proga pa
siteirausiu dėl naujos gyvenvietės. Žodžiu, darysiu
planus, kuriuose judvi abi būsite pačiame dėmesio
centre.
— O, brangusis Taurai! — prie jo prisiglaudė Nįjolė.
— Nežinau, ar džiaugtis, ar pradėti jaudintis. Gal
turėčiau tave sveikinti? Tai toks nepaprastas sukrė
timas, nors tuo pačiu ir tavo prestižas auga...
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LR Seimo ir JAV LB komisijos posėdžio Vilniuje pertraukos metu (iš kairės): Vytas Maciūnas, prof. Vytautas
Landsbergis ir Lietuvos kariuomenės vadas, gen. mjr. Jonas Kronkaitis.
Žilvino Beliausko nuotr.

kuriai išeivįja sukėlė daug
lėšų. Ne visi klausimai sulau
kė visiškai konkrečių atsaky
mų.
Lietuvos Nacionalinio radijo
ir televizįjos gen. direktorius
Valentinas Milaknis pasisakė
apie Lietuvos Nacionalinio ra
dijo ir televizijos bei JAV LB
bendradarbiavimo galimybes.
Pradžioje jis prisistatė kaip
13-tas LRT direktorius per 12
metų nepriklausomybės. Tai,
jo žodžiais, rodo politikų siekį
išlaikyti televiziją savo, o ne
visuomenės rankose.
Dėl bendradarbiavimo su
užsienio lietuviais tai: 1. radi
jo laidos išeivijai, bet čia rei
kia
stiprinti
intemetines
transliacijas, kad būtų galima
klausytis visame pasaulyje ir
kad būtų prieinamas radijo
laidų archyvas; 2. numatoma
plėsti intemetines galimybes
TV laidų žiūrėjimui; 3. numa
toma pakelti palydovą, kuris
leistų palydovinę TV laidų
transliaciją į JAV; 4. savas ko
respondentas
Washington,
DC, Romas Kasparas; 5. pagal
užsakymus daromos laidų ko
pijos užsienio lietuviams. Apie
laidas galima sužinoti internetinėje svetainėje www.lrt.lt,
6. bendradarbiaujama su
CNN dirbančia lietuve; 7. ieš
koma lėšų filmavimams apie
išeivijos gyvenimą.
Komisįjos nariai pageidavo
skelbti daugiau informacijos
„Drauge”, kaip galima pasi
naudoti LRT paslaugomis,
pabrėžė kultūrinių ir kito
kių laidų svarbą bendruome
nėms. L. Rugienienė pastebė
jo, kad žiniasklaida pateikia
labai negatyvų Lietuvos vaiz
dą, pirmuose puslapiuose de
da įvairius žudynių aprašy
mus, o tai kliudo ir baimina
žmones grįžti į Lietuvą, kai
tuo tarpu padėtis nėra tokia
baisi. Gen. direktorius pritarė
išsakytoms mintims ir dar
kartą patvirtino, kad jiems la
bai rūpi plėsti savo auditoriją.
Vilniaus Dailės akademijos
Paminklotvarkos katedros ve
dėjas dr. docentas Jonas
Glemža gan jausmingai kal
bėjo apie Medininkų pilies at

statymą. Jis papasakojo šio
projekto istoriją, apie JAV Ar
chitektų - inžinierių sąjungos
iniciatyvas ir įnašus, nupiešė
turistines atstatytos
pilies
perspektyvas. Deja, nuo 1991
m. prasidėję darbai 1999 m.
dėl lėšų stygiaus sustojo. Yra
likę atstatyti 2,5 donžono
aukštų ir apžvalgos aikštelę.
Trūksta 2,5 mln. Lt. JAV Ar
chitektų - inžinierių asociacija
prisidėtų, jei darbai vėl paju
dėtų iš vietos. Darbus būtų
galima pabaigti per 2 metus.
Pilis, nors nebaigta, bet lan
koma. Važiuoja moksleiviai,
skautai, kariai, savarankiški
turistai. Medininkų pilis sim
bolizuoja LDK pirmųjų mūro
pilių sistemą.
Dailės muziejaus direkto
rius R. Budrys papasakojo
apie išeivijos dailininkų dar
bų, dovanotų Lietuvai, saugo
jimą ir eksponavimą. Egzodo
kultūroje menas yra ypatin
gas, nes jis atskleidžia lietu
viškumo tapatumą. Muziejus
bendradarbiauja su išeivija
nuo 1956 m., kai Lietuvą ap
lankė dailininkas Vizgirda ir
prasidėjo parodos. Daug siun
tė Andriekus, Kezys, kiti daili
ninkai bei kultūrininkai. 1988
m. jau buvo didžiulė išeivijos
kolekcija — 6,500 darbų.
Ateidavo ištisi palikimai — V.
Kašubos, V. K. Jonyno, K.
Žoromskio, A. Galdiko, A.
Varno, A. Dargio,V. Igno ir
kitų. G. Kazokienė iš Austra
lijos dovanojo savo surinktą
kolekciją. 2000 m. išleistas
rinkinių katalogas. Jį galima
rasti Dailės muziejaus internetinėje svetainėje. Vainikuo
janti paroda, skirta Nepri
klausomybės 10-mečiui Radvi
lų rūmuose, kuri truko ilgiau
nei pusę metų. Grįžo Čiurlio
nio galerijos kolekcija iš Či
kagos ir iš Jaunimo centro
(dalis liko Lemonte). Dar pa
minėtini Jono Rimšos ir Pra
no Domšaičio darbų rinkiniai.
Taip susidarė didis egzodo
palikimas, kuris ryškiai pra
turtina Lietuvos dailės pano
ramą ir jos modernėjimą.
2007 m. atsidarys nauja dai
lės galerija, kur šios vertybės
turės didesnes eksponavimo

— Gerai, jei taip nuspręsta, tai mudviem nupasakok
savo planus, datas, persikraustymo projektus... — įsi
terpė kiek susijaudinusi motina.
— Būtinai turiu jums viską išdėstyti. Visų pirma,
ateinančios savaitės pradžioje turėsiu skristi į New
Yorką ir susipažinti su savo būsimais darbdaviais,
pasiteirauti apie apsigyvenimo sąlygas, apžiūrėti ir
persvarstyti visas galimybes, visų pirma turėdamas
minty judviejų patogumą ir prisitaikymą prie naujo
gyvenimo tame milžiniškame mieste. Aišku, kad pir
miausia galvosiu apie judvi, sudarysiu sąlygas ju
dviem pasirinkti gyvenvietę. Bet taip pat turiu prisi
pažinti, kad manęs nematysite bent penkias dienas.
Aš jūsų abiejų labai pasiilgsiu.
— Ir mudvi tavęs, — patvirtino motina.
— Tai kada tu išskrendi? — susijaudinusiu balsu
paklausė Nijolė.
— Mano susitikimas su būsimais darbdaviais numa
tytas rugsėjo 11 dieną, apie dešimtą valandą ryto. Die
ną prieš nuskrisiu, apsistosiu viešbutyje, kiek apsidai
rysiu, nes ir aš tik vieną kartą New Yorke buvau, tai
jis man dar mažai pažįstamas. Be to, pradėsiu ieškoti
gražios gyvenvietės, kurioje judvi abi gerai jausitės.
Žodžiu, mano išvyka į New Yorką nesiriboja vien tar
nybos pasikeitimu, bet rišasi su mano brangios Nijolės
ir jos mamytės gerove.
— Įsivaizduoju, kaip tau bus sunku, mielas Taurai.
Džiugu, kad nesugrius mūsų sutuoktuvių planai, nes
bažnyčioje jau skaitomi užsakai ir mano draugės turi
pamergių sukneles. Tik man kiek neramu, kad reikės

galimybes. Paveikslai skolinami
parodoms užsienyje, ir jais
praturtėję muziejai turi gra
žių perspektyvų.
M. K. Čiurlionio muziejaus
direktorius Osvaldas Daugelis
papasakojo, kaip išeivių dai
lės kūriniai randa sau vietą
Kaune. Tai dalis pastovios
ekspozicijos, į kurią įeina
Galdiko, Vizgirdos ir kt. pa
veikslai. Yra Zikaro ir Galdi
ko namai. Muziejus turėjo ap
leisti Pažaislio vienuolyną ir
Įgulos bažnyčią, o tai sumaži
no eksponavimo galimybes ir
verčia ieškoti kitų sprendimų.
Ruošiama atskira salė išeivių
darbų eksponavimui. Kaune
veikia Jurgio Mačiūno „fluxus” kabinetas. Jo namas yra
šalia Kauno paveikslų galeri
jos. J. Mačiūno draugai ir ko
legos vyksta aplankyti jo vai
kystės vietų. Patys būdami
menininkai, atveža darbų, or
ganizuoja renginius. Norisi
pristatyti ir vardus, ir laikus,
ir pasaulio vėjus.
Skaudesnių temų palietimas
iš karto kelia gyvesnes disku
sijas ir apie tai, kaip įsiam
žinti Amerikoje esančius A. K.
Jonyno vitražus. R. Budrio tei
gimu, vitražai tėra išpildy
mas, o patys projektai jau Lie
tuvoje — jie yra tikrieji kū
riniai. Dar opesnė tema —
kultūros strategijos tęstinu
mas. Buvo pripažinta, kad,
dažnai keičiantis ministrams,
jis sunkiai išlaikomas. Yra ir
daugiau vertingų objektų be
šeimininko. Kad ir Siesikų pi
lis, į kurią jau sudėta daug pi
nigų. Didelė bėda — turizmo
orientacija į išvežimą. T.y.,
kad turistinės įstaigos dirba,
tik veždamos žmones rodyti
kitų kraštų ir joms mažai rū
pi, kaip atvežti turistus į Lie
tuvą. Iš kitos pusės, negalima
tikėtis, kad vien užsieniečiai
turistai išgelbės padėtį, nega
lima pamiršti ir saviškių švie
timo.
Popietiniame

posėdyje

Seimo (ir komisijos) narys
Arminas Lydeka pranešė apie
tai, kad (kovo 21 d.) Seimo
sekretoriatui įteikė ir užregis
travo naują Pilietybės įstaty
mo projektą. Nukelta į 4 psl.

Balandžio 2 d. prezidentas
Valdas Adamkus Seime jau
ketvirtą kartą pateikė savo
metinį pranešimą. V. Adam
kus tokio pobūdžio praneši
mus pradėjo daryti nuo savo
kadencijos pradžios, galbūt
pasinaudodamas JAV prezi
dentų pavyzdžiu, kurie kas
met — paprastai sausio mėne
sį — prabyla į tautą, tarytum
atlikdami viešą išpažintį apie
savo darbus, nurodydami atei
ties planus, o ta pačia proga
pakritikuodami nepakankamą
pozicinės partijos Vyriausy
bės narių stropumą ar įsi
pareigojimą dirbti valstybės
gerovei. Po prezidento kalbos
paprastai prabyla ir opozicija:
vertindama jo žodžius grynai
iš savo perspektyvos ir nepa
gailėdama kritikos Baltųjų
rūmų politikai.
Galima įsivaizduoti, kokio
dėmesio susilaukė ir kokį
įspūdį padarė pirmoji prez.
Valdo Adamkaus kalba 1999aisiais. Po komunistinio reži
mo įpročio visą krašto vado
vybės darbą dengti paslapties
šydu, naujojo — ir dar vaka
riečio — prezidento atviru
mas tikrai buvo šviežio vėjo
pūstelėjimas. Tuomet ir jo ša
lininkai, ir opozicija negailėjo
gerų žodžių ir linkėjimų siek
ti užsibrėžtų tikslų visos Lie
tuvos gerovei.
Ar prezidentas, pagal jam
suteiktas teises bei galias,
tuos pažadus tesėjo, ar nuo jų
gerokai nutolo, galima ilgai
diskutuoti. Iš esmės tokios
diskusijos Lietuvoje vyksta
jau kiek daugiau kaip ketve
rius jo kadencijos metus. Ir
galbūt čia kiekvienas, šiek
tiek daugiau susipažinęs su
Lietuvos vidaus bei užsienio
politika, gali daryti savo iš
vadas. Tačiau po šiemetinės
kalbos spaudoje pasirodžiu
siuose komentaruose jaučia
mas tam tikras nusivylimas,
tarytum buvo laukiama, kad
prezidentas pasakytų kažką,
ko nepasakė. Žinoma, turbūt
tikėtasi ir jo lemiamojo žo
džio: ar ruošiasi kandidatuoti
antrajai kadencijai, ar ne. (K.
Prunskienė, komentuodama
prezidento kalbą, ją pavadino
rinkiminės kampanijos retori
ka.) Be abejo, atsakymas į šį
klausimą trukdo miegą ir de
šiniesiems, ir kairiesiems (ir
tiems, kurie linksta ten, iš
kur „naudingesni” vėjai pu
čia) kandidatams. Prielaidų ir
užuominų čia nepakanka, rei
kia aiškaus atsakymo iš paties
prezidento lūpų, o tokio kaip
tik nėra.
Bet kurio politiko, neišski
riant nei prezidento, viešame

persikelti į tą baisų, milžinišką miestą, kuriame netu
rime nei pažįstamų, nei draugų.
— Surasime, brangioji, — ramiai atsakė Tauras. —
Prie tavo malonaus būdo ir mamytės gerumo atsiras
naujų pažinčių ir bičiulių. Tačiau svarbiausia yra tai,
kad mano kaijera pražydo sunkiai įsivaizduojamais
žiedais, kas užtikrins mūsų ateitį ir gerovę. Ar ne pui
ku?
— Gal tu ir teisus, mielas Taurai... Nepabėgsi nuo li
kimo... Tai pasakyk, kada tu išskrendi į New Yorką ir
kada grįši, — klausia susirūpinusi ir kiek susijaudinu
si Nijolė.
— Dar nesu tikras, nes turiu telefonu susitarti su
mano būsimais darbdaviais ir, žinoma, iš anksto
užsisakyti viešbutį kur nors netoliese nuo būsimos
darbovietės...
— Tai tada mudvi sužinosime apie tavo išvykimą?
— paklausė kiek susirūpinusi motina.
— Juk aš kasdieną čia užsuku, taip pat turime tele
fonus, tai susitarti bus labai lengva. O tu, brangioji
Nijolyte, ruoškis vestuvėms, ignoruodama mūsų gyve
nimo pasikeitimus. Mano išvykos į New Yorką jokių
padarytų planų neišardys, tik po vestuvių turėsime
kraustytis į New Yorką, tačiau aš tave iš anksto ten
nugabensiu, kad surastumėm gyvenvietę, kurioje ir
tu, ir tavo mamytė jausitės gerai. Tai naujo gyvenimo
pradžia, kuriai kurti privalome bendrai dirbti. Tiesa,
kad tarp mano apsilankymo naujoje darbovietėje ir
vestuvių lieka vos keturios dienos, bet šiais moder
niais laikais su nuostabia susisiekimo sistema jokios

pareiškime paprastai yra
daug nereikšmingos retorikos,
iš kurios, kaip aguonas iš pe
lenų, klausytojai turi išrinkti
svarbiausius dalykus. Užsie
nio, o ypač Amerikoje gyve
nantys, lietuviai, kuriems
svarbi Lietuvos ateitis bei da
barties reikalai, neblogai susi
vokia, kaip tie reikalai klosto
si ir kokios yra (arba turėtų
būti) valstybės vidaus bei
užsienio politikos pirmenybės.
Dėl užsienio politikos turbūt
daug abejonių nekyla. Ji yra
ir veiksminga, ir išsami, ve
danti Lietuvą į Vakarų pasau
lio demokratijų šeimą.
Vidaus politika pasižymi
vingiais ir akligaviais, iš ku
rių valstybė vis negali pasi
stūmėti į priekį. Šalies ūkio,
švietimo, sveikatos apsaugos
ir kitos programos yra įsi
painiojusios į biurokratines
pakulas taip tvirtai, kad sun
ku net pasakyti, kur rasti iš
eitį. O kad tos išeities ver
kiant reikia, niekas neabejoja.
Prezidento kalbos klausėsi
visų partijų ir valdžios insti
tucijų atstovai. Kaip jie verti
na V. Adamkaus pranešimą?
Centro sąjungos vadas K. Gla
veckas pasigedo daug pla
tesnės ataskaitos apie prezi
dento globojamas sritis: už
sienio politiką, Lietuvos san
tykius su Rytų ir Vakarų vals
tybėmis. Jo manymu, dabarti
nis pranešimas yra „labiau
siai švelnus, diplomatiškas ir
mažiausiai konstruktyvus”.
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga (A. Kašėtos,
A. Vazbio ir E. Vareikio verti
nimu) kalbą suvokia, kaip
pasiūlymą sutelktai dirbti,
kuriant ir įgyvendinant vals
tybės ateities viziją. Sąjunga
yra pasiruošusi šiuo tikslu
konstruktyviai
bendradar
biauti su šalies valdžios insti
tucijomis, politinėmis jėgomis
bei visuomene.
Seimo pirm. A. Paulausko
nuomone, prezidento prane
šime labai aiškiai buvo sufor
muluotos dabartinės, kasdie
ninės problemos, tačiau pasi
gesta aiškesnių Lietuvos atei
ties vizijų kontūrų.
Seimo vicepirm., vienas So
cialdemokratų partijos vadų,
V. Andriukaitis, prezidento
kalbą vertina teigiamai.
Seimo konservatorių frakci
jos seniūnas A. Kubilius pava
dino „priimtinais ir artimais”
V. Adamkaus išdėstytus ra
ginimus kurti ateities valsty
bės viziją, visoms politinėms
partijoms siekiant susitari
mo. Tai ir konservatorių sie
kis.

problemos negalima tikėtis. Grįšiu laiku.
— Žodžiu, mudvi nieko pakeisti negalime, tai turime
susitaikyti su likimu, — atsiduso motina.
— O mano gyvenimo kelias yra su tavim, brangusis
Taurai. Gal iš tikro naujas gyvenimas bus įdomus ir
turiningas, — su šypsena pritarė Nijolė.
— Puiku. Labai dėkui už puikius priešpiečius, o tau,
brangioji Nijolyte, siūlau energingai pasiruošti ves
tuvėms. Ar jau išsiuntinėjote kvietimus? Jų tarpe no
riu paprašyti, kad kelis pasiųstumėt mano dabarti
niams viršininkams ir keliems bendradarbiams.
— Savaime suprantama, mielas Taurai. Tik duok
mudviem pavardes ir adresus...
Ir taip tęsėsi pokalbis apie vestuvinius planus, kol
pagaliau Tauras buvo priverstas atsisveikinti ir grįžti
į tarnybą, o Nijolė išskubėjo į ligoninę.
II
K
Vos savaitė liko iki vestuvių. Nijolė paėmė atostogas
iš ligoninės, praleido ilgas valandas, prisimatuodama
savo vestuvinę suknelę, o motina telefonu vedė pokal
bius su vaišių gamintojais ir pamergių šeimomis. Po
pamaldų lietuvių parapijos bažnyčioje priešpiečių at
vyko kiek susijaudinęs Tauras, nes jau pradėjo ruoštis
išvykai į New Yorką.
— Atsiminkit, kad šiandieną jau devinta rugsėjo.
Išskrendu ryt rytą ir New Yorke būsiu tik kelias die
nas, kad nevėluočiau į sutuoktuves. Turiu susipažinti
su būsimais darbdaviais ir bendradarbiais, apžiūrėti
apsigyvenimo galimybes.
t B.d.)
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SKELBIMAI

SCENOJE
IR
EKRANE

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

ELEKTROS

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 Wasning.
Chicago and Milwaukee area.
Tek 800-820-6155.

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

VARGIAI IR KETURIŲ
ŽVAIGŽDUČIŲ GANA

Šiame krašte kritikai filmų
vertę ar gerumą pažymi
žvaigždutėmis:
geriausiems
skiriamos 4 žvaigždutės, prasčiausiems — viena arba visai
jokios. Visgi kai kuriems fil
mams žiūrovai suteikia savo
vertinimus — pasitaiko, kad 4
žvaigždučių filmu nelabai kas
domisi, o į prastesniuosius su
plaukia minių minios.
Tačiau niekas nesiruošia
ginčytis dėl jau antrą kartą po
ilgokos pertraukos kinuose
pasirodžiusio tiek suaugusių
jų, tiek vaikų pamilto filmo:
„E.T. The Extraterrestrial” —
populiariai
vadinamu
tik
„E.T”. Šis garsiojo režisieriaus
Steven Spielberg šedevras
pirmą kartą kinų ekranuose
pasirodė 1982 metais, tačiau
ir po 20 metų atrodo tiek pat
įdomus, šviežias ir patrauk
lus. Žinoma, naujoji versija
šiek tiek apvalyta, pakeista
(nors labai nedaug), kai kurios
scenos kompiuterine technika
paryškintos, bet ne tiek, kad
filmas būtų neatpažįstamas ar
„sumodernintas”.
Turinys labai paprastas,
šiltas ir jautrus. Žemę aplan
ko būtybės iš kitos planetos
(gal net kito žvaigždyno). Kai
miške nusileidusį erdvėlaivį
užklumpa federalinės valdžios
pareigūnai, jis staiga pakyla,
netyčia palikdamas vieną savo
ekspedicijos dalyvį. Galima tik
spėlioti, ar tai užaugęs „erdvėnas”, ar tik vaikas. Nors,
kaip vėliau paaiškėja, būtybė
turi ypatingų galių, greitą
orientaciją ir imlumą viskam,
kas nauja, bet visgi jos elgesys
daugiau atliepia vaikiškumą,
nekaltumą ir paprastumą. Gal
dėl to ši būtybė tokia miela ir
priimtina tiek jauniems, tiek
vyresniems žiūrovams.
Atsidūręs svetimoje ir pavo
jingoje aplinkoje, erdvėnas pa
sislepia vienos gyvenvietės
garaže, kur jį netikėtai už
tinka berniukas vardu Elliott.
Jis dar tokio amžiaus, kai tiki
pasakomis, fantastinių pasau
lių buvimu, todėl tuoj nu
sprendžia, kad būtybė garaže
yra iš kitos planetos, nutaria
ją globoti. Elliott, kaip ir visa
jo šeima — mama, vyresnis
brolis ir jaunesnė sesutė —
išgyvena sunkų atsiskyrimą
nuo tėvo, kuris šeimą paliko ir
„su kita moterimi išvažiavo į
Meksiką”. Iš dalies Elliot yra
toks pat paklydėlis ir nelai
mingas, kaip jo sutiktasis
erdvėnas, kurį vaikas pavadi
na „E.T.”, jausdamas, kad glo
botinis iš dalies užpildo susi
dariusią tuštumą jo širdyje.
Besivystantis turinys su
teikia ir juoko, ir priveda kone
iki ašarų. Netrūksta pavojų,
fantastinių nuotykių, blogų
žmonių, kurie nori erdvėną ty
rinėti lyg kokį laboratorijos
gyvuliuką. Ilgainiui viskas ge
rai baigiasi: „E.T.” pasigami
na „telefoną”, kuriuo pri
sišaukia savuosius — vėl nu
sileidžia erdvėlaivis, įvyksta
graudus dviejų draugų atsi
sveikinimas, bet lieka viltis,
kad galbūt Elliott šeimai nu
švis gražesnės dienos...
Šiam filmui kritikai duoda
keturias žvaigždutes ir kiek
viena žvaigždutė tikrai už
pelnyta. Jeigu kas yra matęs
„E.T.”, kai filmas buvo rodo
mas pirmą kartą, turėtų vėl ir
vėl pamatyti, nes šiuo metu
vargiai kino teatruose ras
tume geresnį filmą, juo labiau,
kad jis visiškai tinkamas jau
niems žiūrovams.

773-779-3313

ERDVIŲ ODISĖJA

Kai 1968 metais Amerikos
kinų ekranuose sušvito Stan
ley Kurbrick „2001: A Space
Odyssey”, tiek filmų kritikai,
tiek žiūrovai ilgą laiką nieko
kito nekalbėjo. Tai buvo filmų
meno ir vaizduotės kelionės
pasiekimų viršūnė, o tuo pačiu
pranašiškas žvilgsnis į ateitį,
kad galbūt žmogus vieną die
ną atsiplėš nuo Žemės, keliaus
į tolimiausius Visatos užkam
pius taip lengvai ir paprastai,
tarytum įsėstų į lėktuvą ir
nuskristų į kitą miestą. Nega
na to: ateities žmogus bus su
kūręs „mechaniškus tarnus”
— kompiuterius, kurie jam
padės pasiekti, ką vien savo
žmogiškomis jėgomis pasiekti
nebūtų įmanoma.
1968-aisiais tokios prielai
dos atrodė tiesiog neįtikinan
čios, o 2001 metai, kuomet
veiksmas filme vyksta, labai
toli. Žinoma, šiandien 2001
m. jau praeitis, kompiuteriai
atlieka daug funkcijų mūsų
kasdienybėje,
mechaniniai
erdvėlaiviai yra pasiekę ir į
Žemę duomenis atsiuntę iš to
liausių mūsų Saulės sistemos
planetų. Tiesa, taip toli dar
kol kas nenukeliavo žmogus,
bet ant Mėnulio jau buvo pas
tatęs koją, o ateityje — kas
žino...
Nėra abejonės, jog filmas
„2001: A Space Odyssey” šian
dien galbūt dar įdomesnis, juo
labiau, kad galime stebėtis jo
autoriaus bei režisieriaus su
manumu, vaizduote ir tiks
lumu, kuriant ateities viziją.
Filmas nėra nei pasenęs (pvz.,
savo technika), nei naivus, be
to, jis iškelia klausimus, į ku
riuos nebuvo atsakymų 1968
metais, vargiai jie atsiras ir
2002-aisiais. Žmogus — jo su
kurta technika; žmogus — jo
stiprybės ir silpnybės; žmogus
— jo noras pažinti, atrasti,
žinoti... Galbūt kaip tik tokie
pranašiški žvilgsniai į ateitį
paskatina mokslininkus ir ty
rinėtojus juos paversti tikrove.
Juk žmonijos istorijoje ne kar
tą taip atsitiko: idėja gimė
rašytojo vaizduotėje (pvz., pri
siminkime Julės Verne), o il
gainiui buvo įgyvendinta tik
rovėje.
„2001: A Space Odyssey”
kritikai taip pat pažymi ketu
riomis, žvaigždutėmis. Filmą
verta pamatyti.

Svečias iš kitos planetos?

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Illinois Lietuvių respublikonų lygos atstovai susitikę su JAV senatorium Peter G. Fitzgerald. Iš k.: Lygos pirmi
ninkas Anatolijus Milūnas, Regina Narušienė, senatorius Peter G. Fitzgerald, Vytautas Jasinevičius, Kazimie
ras Oksas ir Pranas Jurkus.

tai dar stipriau paremtų Lie
tuvos pakvietimą į NATO.
Susitikimas su senatorium
Peter G. Fitzgerald užtruko il
nė, kaip senatoriaus Charles giau negu pusvalandį ir atro
Percy laikais mūsų lygos ats do, kad lietuviai respublikonai
tovai gana dažnai susitikdavo paliko jam gerą įspūdį. Pana
tose pačiose įstaigos patalpose šią nuotaiką iš susitikimo išsi
pasitarti lietuvių visuomenei nešė ir mūsų atstovai.
rūpimais klausimais. Išreikš
Padarius bendrą nuotrauką,
ta viltis, kad ir ateityje pana teko atsisveikinti. Išeinant ly
šūs susitikimai vyks ir sena gos pirmininkas Milūnas pa
torius pakviestas, laikui lei linkėjo senatoriui linksmų Sv.
džiant, apsilankys ir lietuvių Velykų ir įteikė keletą gražių
renginiuose.
margučių iš Lietuvos jo Ve
Lygos pirmininkas išreiškė lykų stalui.
didelę padėką senatoriui Peter
Išėjus iš posėdžių salės dar
G. Fitzgerald už įsijungimą į ilgai laukiamoje salėje kalbė
Baltic Caucus JAV senate, į tasi su senatoriaus įstaigos di
ką jis džiugiai atsakė: „Aš esu
rektoriumi Thomas A. Gauza.
jūsų laive” (I am aboard, glad
to help”). Senatorius domėjosi Jis paminėjo, kad tarnauda
mas kariuomenėje Bosnijos
lietuviais Amerikoje, klausė,
kiek jų yra čia, Illinois valsti operacijoje turėjo progą bend
joje, kiek jų yra visame krašte, rauti su ten dalyvavusiais ka
kokio dydžio Lietuva. Domėjo riais iš Lietuvos. Jis pats yra
lenkų kilmės, kalba lenkiškai
si ekonomine padėtimi Lietu
voje, Amerikos investicįjomis ir, kiek teko pastebėti, iš pasi
kalbėjimo, labai gerai orien
joje (teiravosi, ar „Deer” trak
toriai ten pardavinėjami), ko tuojasi Rytų Europos reika
kia Lietuvos pagrindinė pra luose. Su juo buvo gana pla
čiai išdiskutuota NATO plėt
monė, kokia emigracija iš
ros klausimai. Buvome tikri,
krašto, koks turistų dėmesys
kad jis dar papildomai pain
Lietuvai ir daug kitų klausi
formuos senatorių.
mų. Teiravosi taipogi apie ar
Būtų gerai, nors laiko ne
tėjančius prezidentinius rinki
daug, kad ir kitų valstijų lie
mus ir klausė, ar prezidentas
tuviai bandytų susitikti su sa
Adamkus vėl kandidatuos, o
vo senatoriais ir prašyti jų pa
jei ne, tai ar taps valstybės vy
ramos šiam svarbiam įstaty
riausybės premjeru?
mui. Amerikos Lietuvių tary
Po šio informacinio pasikal
ba ir JAV Lietuvių Bendruo
bėjimo prieita prie pagrindi
menė taipogi ragina rašyti
nio darbotvarkės (kuri buvo
trumpus laiškus savo senato
pateikta raštu iš anksto) rei
riams, kad paremtų šį įstaty
kalo — „Freedom Consolida
mą.
tion Act S. 1572”. Senatorius
Daugelis senatorių „dar sėdi
Fitzgerald tuoj pasakė, jog yra
ant tvoros”, tad ir trumpi laiš
pasirašęs būti to įstatymo koskučiai gali jiems padėti apsi
ponsorium ir remsiąs jo pravespręsti. Nesnauskime!
dimą senate. Jam už tai buvo
O Illinois lietuviai galėtų
pareikšta padėka.
parašyti padėkos laiškutį se
Diskutuojant Lietuvos ir ki
natoriui už mums rodomą pa
tų valstybių pakvietimą į
ramą. Jo adresas yra:
NATO, senatorius iškėlė ne
The Honorable
mažai klausimų, kaip: ar Lie
Peter G. Fitzgerald
tuva yra tinkamai kariniai
United States Senator
pasiruošusi įsijungti į NATO;
230 S. Dearborn St. Ste. 3900
ar Pabaltijo valstybės bus pa
Chicago, IL 60604.
siruošusios save pilnai ginti;
Anatolijus Milūnas
kokie yra Lietuvos santykiai
su Rusija ir daug kitų klau
simų.
LR SEIMO IR JAV LB
Regina Narušienė, neseniai
KOMISIJOS POSĖDŽIAI
grįžusi iš Lietuvos, įteikė se
natoriui įvairios informacinės Atkelta iš 3 psl.
medžiagos apie Lietuvą, jos
Prieš tai
karinį pasiruošimą, informa A. Lydeka priminė, kaip se
ciją, kodėl Lietuva turi būti niai linksniuojamas šis klau
priimta į NATO, ir plačiai at simas. Po vizitų į JAV tai da
sakė į senatoriaus iškeltus rė ir E. Gentvilas, K. Glavec
klausimus.
kas, V. Landsbergis. Pats įs
Senatorius Fitzgerald stebė tatymas ir jame numatyti pa
josi, kodėl senatorius John keitimai persipynę su daugy
Wamer yra toks priešiškas be juridinių, techninių ir kitų
NATO plėtrai, nes jis balsavo dalykų, todėl buvo taip sun
ir prieš Lenkijos, Čekijos ir ku suderinti nuomones ir nu
Vengrijos priėmimą. Atsakyta, matomus pokyčius. Tartasi ir
kad bijoma didelio NATO Žmogaus teisių komitete, ga
išplėtimo dėl neva galimo pra liausiai surasti normalūs tei
radimo kontrolės, dėl didelių siniai rėmai. A. Lydeka kvie
papildomų neva išlaidų, o kiti tė komisiją savo rezoliucijo
senatoriai grynai dėl baimės mis pritarti projektui, idant
užrūstinti Rusiją. Buvo užsi būtų didesnė tikimybė iš
minta, kad jaunesnieji senato vengti politinio vilkinimo. Nu
riai mažiau pažįsta Europos matoma keisti arti pusės
politinę padėtį ir jiems dar rei straipsnių, bet pats esmin
kia daug informacijos tai su giausias dalykas yra tas, kad
prasti. Labai stipriai buvo pa numatoma, jog Lietuvos pilie
brėžta būtinybė, kad už šį tybė išsaugoma ir įgijus kitos
įstatymą senate balsuotų dau šalies pilietybę. Toliau, nu
giau kaip 67 senatoriai, nes matoma, kad pilietybę gali

SUSITIKIMAS SU SENATORIUM
PETER G. FITZGERALD
Illinois Lietuvių respubliko
nų lygos atstovai š.m. kovo 26
d. susitiko su JAV senatorium
Peter G. Fitzgerald pasitarti
dėl labai svarbaus Lietuvai
įstatymo, kuris bus svarsto
mas ir už jį balsuojama JAV
senate ateinantį mėnesį, t.y.,
balandžio mėnesį. Šis įstaty
mas „Freedom Consolidation
Act S. 1572”. (Laisvės sutvirti
nimo aktas) pritaria, kad Lie
tuva ir kitos Baltijos valstybės
bei dauguma valstybių, kurios
nori tapti NATO narėmis, bū
tų pakviestos į NATO 2002
metais. Šis įstatymas pramato
taipogi ir finansinę paramą
pasiruošimui į NATO.
Susitikime, vykusiame sena
toriaus Čikagos įstaigoje, da
lyvavo senatorius Peter G.
Fitzgerald, jo įstaigos viršinin
kė Maggie Hickey, senato
riaus teisinis patarėjas ir di
rektorius visuomenės reika
lams Thomas A. Gauza. Illi
nois lietuviams respubliko
nams atstovavo lygos pirmi
ninkas Anatolijus Milūnas,
Regina Narušienė — lygos tei
sinė patarėja ir JAV Lietuvių
Bendruomenės tarybos pirmi
ninkė, Vytautas Jasinevičius,
lygos vicepirmininkas, Pranas
Jurkus — lygos iždininkas ir
Amerikos Lietuvių Tarybos
vicepirmininkas, Kazimieras
Oksas — lygos vicepirminin
kas ir Illinois Tautinių grupių
respublikonų tarybos prezi
dentas.
Lygos pirmininkas Anatoli
jus Milūnas supažindino sena
torių su lygos atstovais, pa
minėdamas, kad šie atstovai,
taipogi yra ir vadovaujantys
asmenys kitose lietuvių orga
nizacijose. Jis paminėjo, kad
senatoriui laimėjus rinkimus
buvo labai džiaugtasi, kad lie
tuviai respublikonai vėl turės
kontaktą JAV senate. Prisimi

Baniutės Kronienės nuotrauka

AUrOMOBnJG NAMŲ SVEIKATOS
IR GYVYBĖS IlttUOIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tek 708-424-8654
773-581-8654
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.
79 St. Tek 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO

SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

Atlieku dažymo darbus iš

lauko ir vidaus.
Butų remontai už prieinamą
kainą. Tek 708-499-3279,
708-369-8676, Algirdas.

Įrengiame „basement”, virtuves,
dedame medines grindis, darome
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus
remonto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimą. Tek 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tek 615-554-3161.

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių

šeimose su gyvenimu.
Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milwaukee.
Tel. 773-278-0660.
Masažo salonui reikalingos
jaunos, simpatiškos, iki 30 metų
amžiaus masažistės, truputi
kalbančios angliškai. Tek 630640-8582 arba 847-691-7348.
Companion live-in for elderly
disabled women w/small dog.
Assist in shopp’g, clcan’g and caring. Mušt be good natured. Will
train. No exp. needed. Mušt speak
English. Tek 773-479-3334.

IŠNUOMOJA

SIŪLO KELIAUTI

Brighton Park išnuomojamas 2
miegamųjų butas. Yra garažas.
Oak Lawn išnuomojamas butas
su baldais. Teirautis: First Rate
Real Estate, Aušra Padalino,
tek 773-767-2400

Discounted Airline tickets to
Vilnius
Fregata Travel
250 VVest 57 Street
New York, NY 10107
Tek 212-541-5707

63 St ir Kedzie Avė.
išnuomojamas 2 kambarių „studio”
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito
patikrinimas ir rekomendacija —
būtini. $450 per mėn.+patamavimai+užstatas. Tel. 708-423-9111.

įgyti ne tik vaikaičiai (kaip
yra iki šiol), bet ir provaikai
čiai, o taip pat ir lietuvių kil
mės asmenys. Supaprastina
ma ir kita pilietybės įsigijimo
tvarka. Su visu projektu gali
ma susipažinti Seimo interne
tiniame puslapyje.
G. Žemkalnis pasidžiaugė
pąjudėjimu iš mirties taško ir
apžvelgė tą istoriją, kuri tru
ko nuo Darbo grupės šio įs
tatymo pakeitimui įsteigimo
prieš 4 metus. Jam, kaip tos
grupės nariui, teko dalyvauti
viename posėdyje, o kitas jam
žinomas vyko, kai jis buvo
išvykęs iš Lietuvos. Svarstant
projektą vengiama kalbėti
apie dvigubą pilietybę, o kal
bama tik apie Lietuvos piliety
bės išlaikymą. Kiek yra žino
ma, prezidentas yra palankiai
nusiteikęs projekte teigia
moms nuostatoms, bet per 4
metus jo darbo stalo nepa
siekė joks dokumentas. Visgi
svarbu, kad įstatymas būtų
naudingas Lietuvai, o ne išvykusiems.
Ši karšta tema sukėlė dis
kusijas, bet ne dėl minėto es
minio klausimo, bet daugiau
dėl kitų detalių — ar būtina
reikalauti, kad norintis išsau
goti Lietuvos pilietybę turėtų
to paprašyti Lietuvos valdžios,
kaip nustatyti, kas yra „lietu
vių kilmės asmenys”, ar nau
dingumas Lietuvai reikš tą
patį po 10 ar 20 metų kaip
dabar, ar nereikėtų geriau
keisti Konstitucįją negu įsta
tymą. Reikia manyti, kad tai
tik ilgų diskusįjų ir ginčų šiuo
klausimu pradžia vos antrą
dieną po projekto užregistra
vimo.
Paskutinė pranešėja, Seimo
Komisuos konstitucijos patai
soms rengti pirmininkė, Irena
Šiaulienė papasakojo apie LR
Konstitucijos 119 straipsnio
pakeitimus. Pakeitimai pride
rinti prie ES nuostatų ir nu
mato teisę užsienio piliečiams,

nuolat gyvenantiems Lietu
voje, dalyvauti vietos savival
dos rinkimuose. Rinkimų
įstatymai savo ruožtu tą teisę
pakoreguoja, kad jie negali
užimti mero, jo pavaduotojo
ar savivaldybės tarybos nario
postų. Rinkimai vyksta pagal
partijų sąrašus, jų narius su
skirstant. Kadangi šis klausi
mas stipriai susijęs su aiškiai
deklaruojamu Lietuvos siekiu
tapti ES nare (o to reikalauja
su ES suderintos įstatyminės
bazės) ir yra jau nuspręstas —
pakeitimai padaryti — komisi
jai liko tik pasigilinti į numa
tomą tvarką ar pasamprotau
ti vienu kitu aspektu. Kokia
numatoma korupcijos prevencįja, kokia kitų šalių prakti
ka, kaip gaunamas „nuolat
gyvenančio” statusas (5 m.
Lietuvoje)? I. Šiaulienė teigė,
kad jų darbo grupė čia ne
įžvelgė Lietuvai didelių pa
vojų. Dabar čia gyvena 25,321
užsienietis, iš jų 4,586 patei
kė prašymus pilietybei. Pagal
ES teisę, tai suprantama,
kaip galimybė dalyvauti vietos
socialinių reikalų tvarkyme,
nors yra ir politikos.
Žilvinas Beliauskas

* Vasarį 0.2 proc. suma
žėjęs nedarbo lygis kovo 1 d.

buvo 12.9 proc., arba 0.3 proc.
mažesnis nei atitinkamu pra
ėjusių metų laikotarpiu. Tai
pirmas kartas nuo 1997 metų,
kai registruojamas žemesnis
nedarbo lygis, palyginti su ati
tinkamu ankstesnių metų lai
kotarpiu. Be to, tai antras
mėnuo paeiliui, kai darbo
biržoje bedarbių įregistruota
mažiau nei per tą patį pra
ėjusių metų laikotarpį. (Eita)
•Senovėje buvo tikima, kad
gyvatės nekenčia svogūnų
kvapo, dėl to svogūno galvutė,
laikoma rankoje, gali apsaugo
ti nuo gyvačių.

A. A. SESUO MARIJA TEREZINA
GRAJAUSKAITĖ IŠKELIAVO
AMŽINYBĖN

Kukli ir neatkreipianti į sa
ve kitų dėmesio, sesuo Terezi
na uoliai ir nuoširdžiai vykdė
vienuolinio gyvenimo parei
gas. Per paskutinius trejis me
rė Hamiltone. Marija, tačiau, tus ją ištiko didelis sielvartas:
neatsižadėjo ryžto grįžti į vie amžinybėn išlydėjo vieną po
nuolyną. Sužinojusi, kad tos kito visus savo brolius ir sese
pačios Vargdienių Seserys yra ris: Algį ir Bronių Grąjauskus
Putname, ji ten nuvyko ir iš bei Antaniną Mikšienę, gyve
naujo pradėjo vienuolinį gyve nusius Kanadoje ir taip pat
nimą. 1950 m. padarė pirmuo Albiną Lietuvninkienę, gyve
sius vienuolinius įžadus, o nusią Čikagoje. Ji pati jau ku
1954 m., Marijus metais, darė rį laiką kentė įvairias negales
amžinuosius. Tais pačiais me bei ligas, kol 2002 m. vasario
tais buvo pašventintas vienuo 21 d. buvo išvežta į ligoninę,
lyno koplyčios, dedikuotos Ne paskui į Matulaičio slaugos
kaltai Pradėtajai Marijai, ker namus, kuriuose ir mirė.
tinis akmuo.
Šaltą ir vėjuotą kovo 6 d.
Sesuo Terezina yra dirbusi išlydėjome savo seserį Mariją
Toronto vaikų lopšelyje, Im- Tereziną į amžinojo poilsio
maculata vaikų namuose bei vietą Dangaus vartų kapinai
Montrealio darželyje; taip pat tėse, kur pamiškėje tūno a.a.
prie senelių globos Vilią Mari kun. Stasio Ylos statyta Min
ja
namuose ir Matulaičio slau
2002 m. kovo 4 d. Nekaltai
daugo pilaitė. Pavasarinių gė
gos
namuose, Putname. 1975 lių puokštė, puošianti kuklų
Pradėtosios Marijos seserys
Putname neteko savo narės — m. ji šventė savo vienuolinio pilką karstą, priminė mums
sesers Terezinos Grajauskai- gyvenimo sidabrinį jubiliejų, o visiems, jog amžinasis pava
tės, kuri sunkiai susirgusi, 2000 m. rugpjūčio 15 d. tyliai saris sužydės tiems, kurie iš
mirė Matulaičio slaugos na širdyje paminėjo auksinę įža tikimai eina Dievo keliais iki
muose. Laidotuvių šv. Mišias dų sukaktį be jokių išorinių pat pabaigos.
g. o. M.
vienuolyno koplyčioje aukojo iškilmių.
trys kunigai: prel. Antanas
Bertašius, kun. Rapolas Kra
SU DOROTHY SAVICKIENE
sauskas ir kun. Tomas KaraATSISVEIKINANT
nauskas iš Lietuvos, vykdan
tis vienuolyno kapeliono pa
la. Skaitymus atliko velionės
reigas. Laidotuvėse dalyvavo
dukraitės (anūkės), 10-metė
sės. Terezinos giminės iš Ka
Lina ir 17-metė Elizabeth. Pa
nados ir iš Čikagos, vienuoli
mokslą pasakė Msgr. Francis.
jos seserys su iš Lietuvos atvy
Alė Žebertavičienė solo giedojo
kusia vyr. vadove sės. Igne
„Sudie, einu namo”, o Onė
Marijošiūte bei apylinkės lie
Adomaitienė su Aldona Bagutuviai.
žiene — dvi giesmes: „Pie
Gimusi Lietuvoje 1916 m.
Jesu” ir Schuberto „Avė Ma
liepos 24 d., sesuo Terezina
ria”. „Antrosios jaunystės”
buvo sulaukusi 85 metų am
choras, Genės Beleckienės
žiaus ir 51 metus vienuolinio
vargonais
lydimas, atliko ke
gyvenimo. Lietuviška ir reli
letą lietuviškų giesmių. Limu
ginga Grajauskų šeima — tė
zinu karstą su velione iš
vas Pranas, o motina Petro
vežant
privačiam laidojimui,
nėlė — įsikūrę Viščiakaimy,
atsisveikindami daugelis mo
Vilkaviškio apskrityje, užaugi
javo
rankom, ašaras nuo
no tris dukteris, du sūnus ir
Dorothy Savickienė
skruostų
braukdami...
juos išleido į mokslus Nepri
Parapijos
salėje įvyko gedu
klausomos Lietuvos laikais.
Paskutinius keletą metų ne
Drauge su savo broliais ir se galavusi, bet tarp ligoninių ir lo pietūs. Čia apie velionę
serimis Marija mokėsi Vilka operacijų gyvenimo džiaugsmo jautriai kalbėjo sūnus Myko
viškyje.
nepraradusi, Dorothy amži las (Michael). Jis taipgi šei
1943 m. įstojo į Nekaltai nybės slenkstį peržengė 2002 mos vardu padėkojo gausiai
Pradėtosios Marijos Vargdie sausio 18 dieną, palikusi vyrą susirinkusiems laidotuvių da
nių Seserų vienuoliją Mari Algirdą, šeimą, vieną seserį ir lyviams.
jampolėje. Postulatą (pasiren daugelį ją pamilusių šio telki
Nepaisant to, kad visi Sun
gimą vienuolės gyvenimui) ji nio tautiečių.
ny Hills tautiečiai pažinojo ve
atliko Karkliniuose, kur sese
Velionės kūnas buvo pa lionę kaip labai draugišką
rys vedė žemės ūkio mokyklą. šarvotas Brown laidojimo na pobūvių dalyvę bei pamaldžią
1944 m. vasarą, artėjant karo muose, Chipley, FL. Atsisvei katalikę, tik retas težinojo
frontui ir komunistams užda kinimas įvyko sausio 23 ryte, apie labai įdomų jos gyvenimo
rius Marijampolės vienuolyną, kūną karste atvežus į Sunny kelią.
vadovybė patarė jaunoms, dar Hills Šv. Teresės bažnyčią.
Dorothy Elizabeth Pritchley
įžadų nepadariusioms sese Buvo jaudinantis momentas, (busimoji Savickienė) gimė
rims, grįžti į savo šeimas dėl kai velionės vaikaičiai prie al 1920 spalio 20 d. Horda
neaiškios ir grėsmingos atei toriaus sunešė po raudonų mieste, Indijoje, anglų šeimo
ties. Marija Grajauskaitė su rožių puokštę. Gedulo Mišias je. Pradinį ir vidurinį mokslą
savo šeima pasitraukė į Vokie aukojo prel. Leonardas Mus gavo iš ten veikiančių vokiečių
tiją ir pabuvojus Bavarijoje teikis, prel. Francis Szczyku- vienuolių seselių. Bombėjuje
emigravo į Kanadą, kur įsikū- towi.cz ir kun. Izidorius Gedvi- baigė gailest. seserų ir akušeA 8TAR ALLIANCC MEM86R

Chicago

easy is it to get
isy as SAS. L ®

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis
Mūsų mielam bičiuliui, žurnalistui, Lietuvoje dirbusiam
„Lietuvos žiniose” ir „Eltoje”, Amerikoje — „Sėjoje” ir
„Sandaroje”

MAGDALENAI RUDAITIENEI

mirus, žmonai IRENAI, dukrai VIOLETAI su šeima ir
giminėms reiškiame gilią užuojautą.

mirus, dukrai BIRUTEI RUDINSKI ir seseriai ONAI
RUGELIENEIreiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos
Prezidiumas Išeivijoje

Lietuvos Dukterų draugijos Melrose Parko skyrius

Chicago, IL

Buvusiam Čikagos skyriaus pirmininkui

A. t A.

A. t A.
JULIUI PAKALKAI

Leitenantui JURGIUI
STANKŪNUI

mirus, liūdinčią žmoną PRANUTĘ, podukrą AUDRONĘ
MEŠKAUSKIENĘ, gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi

Mielam bičiuliui

mirus, liūdinčią žmoną IRENĄ, dukterį ŽIVILĘ,
giminaitį ALFREDĄ su šeima ir visus artimuosius
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Find out just how easy we can make your

next trip to Vilnius. And remember, when you
travel with SAS, you can earn mileage credit

with United’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freąuent flyer program.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at

800-221-2350. Or visit us at

www.scandlnavian.net

It’s Scandinavian

SAS
Scindinavisn Airlines

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos
Čikagos skyriaus valdyba ir nariai

Vanda ir Juozas Gasperai
Sofija ir Juozas Cibai

rijos mokslus. Indijai išsiko
vojus nepriklausomybę, 1947
m. visa Pritchley šeima repatriavo į Angliją ir apsigyveno
Londone. Čia Dorothy įstojo į
St. Elizabeth Nursing School
ir ją baigė registruotos gail.
seselės (RN) laipsniu. 1955
apsigyveno Kanadoje, Sudbury, Ont. Už Algirdo Savicko
ištekėjo 1957 balandžio 22.
Kanadoje gimė abu sūnūs,
John ir Michael. 1961 metais
visa šeima persikėlė į JAV, į
Illinois. Sūnums paaugus,
grįžo prie nutraukto profesi
nio darbo. Kaip RN dirbo
Gottlieb Memorial Hosp., Mel
rose Park, IL., Wilson’s Sporting Goods, Schiller IL, ir ki
tur. 1980 m. su Algirdu apsi
gyveno savo malonumams
įsigytame ūkyje (hobby farm),
Wilmington, IL. Čia augino
povus, fazanus, gulbes, dar vi
sokius paukščius, na, ir ara
biškus žirgus. Nuo 1991 iki
mirties gyveno Sunny Hills,
Fl.
Abu sūnus Dorothy moksli
no katalikų mokyklose ir su
darė jiems sąlygas dalyvauti
Čikagos lietuvių veikloje. Jie
lankė lituanistinę mokyklą,
dainavo lietuvių choruose, šo
ko tautinius šokius (t. š.
grupėje „Grandis”). Rezultatas —
sūnus Michael Lietuvos atgi
mimo metu iš Vilniaus at
sivežė žmoną Astą ir su ja au
gina dukrytę Liną bei sūnus
Eriką ir Darių,
Velionė Dorothy iš Algio
apie Lietuvos padėtį daug pa
tyrusi, kiek galėdama jos rei
kalais rūpinosi. Amerikiečių
spaudoje ką neigiamo Lietu
vos adresu radusi, reaguodavo
taikliais laiškais redakcijoms.
Čia rašančiajam teko matyti
kopiją protesto laiško, velionės
1958 metais rašyto „Life”
žurnalui, kai vienas iš jo re
daktorių siūlė Vilnių išmai
nyti su lenkais už kitus vals
tybės plotus. Nors jos laiško
„Life” neįsidėjo, bet, besitei
sindamas, redaktorius jai at
sakė ilgiausiais išvedžioji
mais. Tokių velionės susikir

timų su JAV spauda, ginant
Lietuvos bei lietuvių reikalus,
buvę ir daugiau. Ji tai dariusi
tyliai, nesigirdama. Apsigyve
nusi Sunny Hills, visą de
šimtmetį buvo LB vietinio
skyriaus narė, na ir labai ma
loni, draugiška lietuvių telki
nio dalyvė. Įsiligojusią kant
riai, rūpestingai slaugė vyras
Algirdas.
Visiems, kurie su ja bendra
vome, Dorothy liks nepamirš
tama, iki ateis ir mūsų eilė.
Jos graži siela tesiilsi pas
Viešpatį...
Alfonsas Nakas

KANADA
LIETUVOS

NERPIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO
MINĖJIMAS

Prisikėlimo parapijos salėje
susirinko gausus būrys tau
tiečių paminėti Kovo 11-ios
dienos Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.
Tėvynės sąjungos Toronto
židinys, vadovaujamas K.
Manglico, pakvietė iš Lietuvos
Seimo narę dr. Ireną Degutie
nę, kuri pagrindinėje kalboje
papasakojo apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ei
gą ir vargus. Taip pat ir apie
dabartinę padėtį. Daug buvo
pasiekta, bet tautiečių mora
lės nepavyko įgyvendinti.
Meninė dalis atlikta kameri
nio orkestro vadovės Audronės
Šarpytės dėka. Tai tikrai pui
ki programa. Padainavo. A.
Karkaitė, Aušra Šivickytė,
vaikų choras „Gintarėliai”,
smuiku grojo K Bates, piani
nu — Edita Morkūnienė. Iš
operetės „Linksmoji našlė”
ariją ir liaudies dainą „Ko vė
jai pūtė” padainavo Jana Ivanilova. Kamerinis orkestras
atliko keletą dalykų. Svečias
dirigentas buvo maestro Mark
Laycock. Visas minėjimas pra
ėjo puikiausioje nuotaikoje, po
koncerto svečiai buvo pavai
šinti.
Stasys Prakapas

Aukojo partizanų šalpai:

to Chicago.

A. t A.

A. t A.
EDVARDUI J. BOREIŠAI

From Chicago we offer daily service to Vilnius
with a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back

Mūsų draugijos narei

$l,OOOPer Mariją Rudienę, BALFas, kuriuos paskyrė
aukotojai (iš viso $2,000).
$200 Bagdonas Halina (iš viso $1,000).
$100 Valaitis Anthony, Gintautas (iš viso $300).
$50 Rimai Šarūnas, Vida įamžinimui Adolfo Jelionio
atminimui; Pranas ir Salomėja Pakalniškiai (iš viso
$435).
$40 Rašytiniai Vytautas, Valda (iš viso $140).
$20 Giedraitytė Gražvyda (iš viso $470), Šulskis Elina
(iš viso $550); Haris Bernadette B. Miliauskaitė.
Partizanų fondo valdyba ir sušelptieji partizanai
nuoširdžiausiai dėkoja mieliems aukotojams už palengvinimą
sunkių gyvenimo dienų. Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 2711
West 71 Str., Chicago IL 60629.

Aukos
„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES”,
Los Angeles skyriui 6/2001 iki 3/2002:
$2,100
$2,000
$1,200
$1,000
$730
$600
$500
$400
$300

M.V. Gedgaudai;
Los Angeles Lietuvių Tautiniai namai;
A.V. Mikuckiai;
A.I. Šėkai;
R.D. Giedraičiai;
A.V. Markevičiai, I. Raulinaitienė;
G.V. Jatuliai, G. Kessler, A.Smkys, A.B. Sinkys;
A.B. Griciai;
Z. Brinkis, V.J. Čekanauskai, V. Lembertas, J.D. Navickai,
M.Sinkys;
$250 M.Lembertienė;
$225 R.R. Žemaitaičiai;
$200 V.R. Baipšiai, J. Domanskis, Jurgis Glažė, A.B.
Kliorės; R.R.Kontrimai, V.C. Pažemėnai, G. Sirutienė;
$180 A.E. Daukantai;.
$150 B.Dzenkaitienė, A.Sinkys;
$130 A.Pažiūrienė;
$115 G.Sinkys;
$100 A.Deveikytė, W.D.Balchas, A.A.Bliūdžiai,D.V.Ellner, D.G.
Hopkins, L.Jarašūnienė, E.Jarašūnas, I.Jodelienė, S.
Korienė, L. Kuntsmanas, Los Angeles Tautininkai, R.R.
Mulokai, K.M. Pažemėnai, E. Pažėrienė, A.D. Polikaičiai,
J.L. Pupiai, R.L. Ringiai, Rik Ringys, D. Ruby, Z. Rudvalis,
J. Rukšėnienė, R. Švainauskas, S. Šakienė, V. Šarąs,
J. Šepikas, J. Sparks Jr., B.M. Stančikai, V. Štokas,
Vaičiūnai, E.I.Vilkai;
$90
A.Petokienė;
$75
R.Dičienė N.Enk;
$70
V.V. Ruzgiai;
$60
A.J. Mikalajūnai, J.D. Scola;
$55
V.Gaižūnas;
$50
A.Avižienis, I.E. Bandžiuliai, S.Brazauskienė, G.
Czerwinski, K,S. Gedgaudai, V.D. Kaspučia' Msgr. A.
Olšauskas, E.Pajaujienė, G. Petraitienė, B. Prasauskienė,
K. J. Schneider, M.D. Sodeikos, L.T. Udriai, D.
Žemaitaitytė, V. Žemaitaitytė;
$30
R.Albert;
$25
R.Novak, A.D. Varnai;
$20
P.Aras, I.Gurčinas, A.Jocas, D.J. Kanvellis, S.E. Kungiai,
J. Martinez, A.Motiejūnas, J. Pavalonis, D. Prasauskas,
T. Shatas, J.R. Tack, N. Trečiokienė, A.Vaičiūnas;
$15
S. Balesh;
$10
J. Benedict, N. Railaitė, E. Samosa, A.Vaitkus;
$5
P. Barnett, NN.
A.t A. Prisiminimui
Zenono Milūno (tęsinys): $150 Aztec Construction; $100 G.J.
Sasso; $75 C.Ang, G.L. Sasso; $50 A. Constable, L. Gregory, L.
Simon, M.C. Talastas; $40 M.L. Martinez; $25 M.V. Lein, M.K.
Okabayashi.
Vytauto Apeikio: $250 Raimonda Apeikytė; $100 A.V
Markevičiai, A.L. Mažeikos, A.A. Bulotos; $50 L. Dovydaitis, A.D.
Polikaičiai, E.I. Vilkai; $30 Dana Mitkienė; $25 I.Oksienė, J.
Rušėnienė, R. Šakienė; $20 O. Bemienė, J.O. Katiliai, P. Maželis,
A.J. Mikalajūnai, D. Pascoe, L. Stadalninkienė; $10 V.
Kazlauskienė, I. Medžiukas, B. Venckienė; $5 E. Mikalonienė;
$1 S. Antanaitienė.
Irenos Tamošaitienės: $100 A.A. Raulinaičiai, I. Raulinaitienė,
A.L Šėkai, J. A. Žmuidzinai; $70 V.H. Vidugiriai; $50 l.E.
Bandžiuliai, A.D. Basiuliai, V.D. Čeraiai, B. Dzenkaitienė, R.R.
Kontrimai, J.D. Navickai, R, Ošlapienė, J.L. Pupiai, A.D.
Polikaičiai, L.M. Raibiai, D.M. Raulinaičiai, V.R. Saliamonai; $35
A.O. Vaišniai; $30 Z. Brinkis, L. Jarašūnienė; $25 E.
Dovydaitienė, J. Miskjian; $20 O.Norkienė, J. Rukšėnienė, L.
Stadalninkienė; $15 J.G. Raibiai; $10 V. Kazlauskienė, I.
Medžiukas, O. Sumantienė, B. Venckienė.
Danos Mitkienės: $125 Šv. Kazimiero šeštadieninė lietuviška
mokykla; $100 I. Jodelienė, V. Lembertas, J.D. Navickai, K.M.
Pažemėnai, R.L. Ringiai, V.H. Vidugiriai, Z.B. Viskantai; $50
P.L. Avižoniai, A.D. Basiuliai, A. Brinkis, V.D. Burokai, A.
Giedraitytė, G.V. Jatuliai, A.B. Kliorės, V.J. Kokliai, R.R.
Kontrimai, A.A. Kudirkos, A.D. Polikaičiai, P. Prižgintai, A.A.
Raulinaičiai, I. Raulinaitienė, A.L Sekai, G. Sirutienė, E.I. Vilkai,
V.V. Zeleniai; $30 L.Jarašūnienė; $29 NN; $25 E.E. Arbai, E.
Dovydaitienė, G.J. Leškiai, O. Norkienė, J. Rukšėnienė, V.
Saliamonas, J. Vidžiūnas; $20 R.D. Giedraičiai, D.V. Jatuliai,
J.O. Katiliai, A.J. Mikalajūnai, J. Radvenienė, J. Sisienė, L.
Stadalninkienė, B.M. Stančikai; $15 D. Railienė, P. Visvydas;
$10 V. Kazlauskienė, S. Šakienė, B. Venckienė.
Mykolo Biknaičio: $50 M.I. Petokai, A.I. Šėkai; $25 E.V. Leger,
A. Žilionienė.
Robert Daukanto: $100 V. Lembertas, M. Lembertienė.
Stefanijos Vaičiūnienės: $100 A.Valukonienė.
Prano Kvedaro: $75 R.R. Žemaitaičiai.
Vidmanto Kuraičio: $100 M.Pužauskienė
Salomėjos Skaudienės: $25 A.D. Adomaitis.
Zeferinos Balvočienės: $100 I. Raulinaitienė.
Stasės Giedrimienės: $75R.A. Lesniauskai.
Kęstučio Kavaliausko: $100 J.A. Žmuidzinai.
Zenono Tumoso: $500 Birutė Tumosienė.
Dalios Staniškienės: $50 M.D. Sodeikos.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
M
Su ryto kylančios saulės
pirmais spinduliais ore su

stingo nuostabus velykinio
Prisikėlimo „Aleliuja”. Ta pro
ga linkime visiems, kad pri
sikėlusio Išganytojo malonė
lydėtų jus per kasdieninį gyve
nimą. Viešpaties šventės ve
dami galėtume pamiršti nuos
kaudas, pyktį ir neapykantą,
kad Viešpatis užgydytų mūsų
širdžių, šeimų ir visuomenės
žaizdas.
Ar prisimenate vaikystėje
girdėtas pasakas apie fėjas ir
elfus, kurie pataisydavo sudu
žusias svajones, atitaisydavo
skriaudas. Jie dirbo pašėlu
siai, tačiau laimingi, nes žino
jo, kad daro tai, ko kitas žmo
gus labiausiai troško. Jie ne
prašydavo atlygio, net nepasilikdavo, kad pamatytų nuste
busio, besišypsančio veido.
Nematydami savo darbo re
zultatų, jie vis tiek žinojo su
teikę kitiems džiaugsmą ir lai
mę.
Tą patį galime daryti ir mes.
Kad pastebėtume savo gyveni
mo stebuklą, turime pradėti
nuo paprastų dalykų. Tada ir
pajusime savo sielose džiaugs
mingą Prisikėlimo Aleliuja.

Vėliausia „Panorama” ir
filmas iš Lietuvos - Žemai
tės „Petras Kurmelis” bus

rodomas šį penktadienį, ba
landžio 5 d., 2 val.p.p. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte,
Bočių menėje. J šią popietę
kviečia LB Lemonto apylinkės
socialinių reikalų skyrius.
Jo Eminencija kardino
las Francis George atna

šaus šv. Mišias šį sekmadienį,
balandžio 7 d., 12:15 vai. p.p.
Švč. M. Marįjos Gimimo para
pijos bažnyčioje (69 ir Washtenaw). Kartu su juo koncelebruos buvę parapijos klebonai
bei kiti dvasininkai. Visi kvie
čiami atsilankyti ir tinkamai
paminėti ypatingą mūsų lietu
vių parapijos sukaktį.
Lietuvių evangelikų liu
teronų „Tėviškės” parapi
jos 50 metų veiklos jubilie
jus bus švenčiamas per Sek

mines, š.m. gegužės 19 d.,
10:30 vai. ryto iškilmingomis
pamaldomis. Po pamaldų pa
rapijos salėje vyks minėjimas
ir vaišės. Čikagos ir apylinkių
lietuviai kviečiami kartu su
„Tėviškės” parapijiečiais švęs
ti šią džiugią šventę. Bažny
čios adresas: 6641-45 Troy
Švč. M. Marijos Gimimo Street, Čikagoje.
parapijos kunigai

Trijų lietuvių - 31 metų
Tauro Gaižučio iš Čikagos, jo
brolio 30 metų Rimo Gaižučio
iš Beverly Shores ir į JAV at
vykusio kauniečio 28 metų
Martyno Meškausko - vėliau
siais paieškos duomenimis,
rastąs 16 pėdų (5 metrų)
aukščio laivas, kuriuo trys
žvejai kovo 30 d. iš Hammond,
IN, prieplaukos išvyko žvejoti
į Michigan ežerą ir negrįžo.
Ank§čįąų, balandžio 1 d. po
pietę, gelbėtojai aptiko dvi
plūduriuojančias gelbėjimosi
liemenes, priklausiusias dingusiems. Prapuolusių žvejų nuo
balandžio 31 d. ieškojusi Pa
krantės apsaugos tarnyba su
daugiau kaip 100 žmonių, 6
laivais, 7 malūnsparniais ir
lėktuvu su naktinio matymo
įranga apžiūrėjo kiekvieną
limą ežero lopinėlį,
Į Atvelykio stalą balandžio
7 d., šį sekmadienį, 12 vai.
kviečia Pasaulio lietuvių cent
ro renginių komitetas. PLC
didžiojoje salėje bus įvairiau
sių namie gamintų mėsos, žu
vies valgių, salotų, pyragų, py
ragėlių, tortų! Stalus ar vie
tas užsisakykite skambindami
Aldonai Palikienei tel. 708448-7436.
„Kartą pavasarį” — tai ba
landžio 7 d. 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje
rengiamas estradinės muzikos
ir dainų koncertas. Programą
atliks Nelė Paltinienė ir Arvy
das Paltinas iš Vokietijos, Eu
genijus Ivanauskas ir Stefa
Navardaitienė iš Lietuvos. Vi
si kviečiami atsilankyti. Bilie
tai gaunami „Seklyčioje”, Mar
ąuette Parke.

Vytauto Kernagio kon
certas, atkeltas iš praėjusio

rudens, vyks sekmadienį, ba
landžio 21 d., 3 val.p.p. Jauni
mo centre Čikagoje (5620 S.
Claremont). Bilietus iš anksto
galima gauti „Seklyčioje”,
PLC, po 11 val.r. šv. Mišių, o
taip pat kreipiantis į kirpėją
Vilmą Inokaitienę Dovvners
Grove bei Gediminą Damašių
Libertyville (tel. 847-3628675). Į labdaros koncertą, pa
dėsiantį vargingiausiai gyve
nantiems Lietuvoje, visus ma
loniai kviečia Dieviško Kry
žiaus Lietuvos benamių para
mos fondas.
Skelbimui
• Alaska. Septynių dienų
kelionė liuksusiniu laivu. Iš
plaukiame 2002 rugsėjo 5 d.
iš Vancouver, British Columbia.
Kaina nuo $873. Informacija
skambinant Ritai, First Class
Travel, tel. 847-392-6320
arba 800-470-3358.
• 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 pasauliu!

Darbo reikalais lankydamasis Čikagoje, Lietuvos Respublikos Užsienio
reikalų ministerijos Dvišalių santykių departamento Amerikos šalių sky
riaus vedėjas Mindaugas Butkus (viduryje) apžiūrėjo Balzeko lietuvių
kultūros muziejų ir čia susitiko su muziejaus įsteigėju ir prezidentu bei
Lietuvos Respublikos garbės konsulu Palm Beach, Floridoje, Stanley Balzeku jaunesniuoju (kairėje). Svečią lydėjo LR generaliris konsulas Čika
goje Giedrius Apuokas (dešinėje).

Viktoro Mariūno (19101998) dramoje „Melas šven
tykloje”, kurią Čikagos žiūro
vai išvys balandžio 14 d., sek
madienį, Jaunimo centre, ru
tuliojasi šeimos, meilės, išda
vystės, melo temos, pasakoja
ma apie okupuotą Lietuvą,
apie pasitraukimą į Vokietiją,
apie gyvenimą Amerikoje. Pje
sės pradžioje okupuotoje Lie
tuvoje daugelis vyrų tampa
miško broliais, o dvi seserys
atsiduria Vokietijoje, kur gy
vena labai skurdžiai. Rita
Kalnėnienė (jos vyras liko
miškuose), sesers našlės Au
gustės Macienės stumiama,
išteka už turtingo amerikiečių
pulkininko May, kuris pasiė
męs naująją žmoną ir jos sese
rį grįžta į JAV. Rita, tebemylinti Lietuvoje likusį savo vyrą
Mykolą, skaitydama laiškus,
jo ilgisi ir kankinasi, jog tapo
ponia May. Staiga per radiją
išgirdus, kad trys vyrai, tarp
jų ir Ritos vyras Mykolas, pa
bėga į Vakarus, surengiamos
Ritos ir amerikiečio vyro sky
rybos, o Mykolui su draugais
atvykus į seserų namus, Rita
su vyru iš Lietuvos vėl gyvena
kartu. Sąžinei nerimstant ir
Mykolo draugui Kleopui ragi
nant nusikratyti, jo žodžiais
tariant, „melo šventykloje”,
Rita po ilgų dvejonių nuspren
džia prisipažinti. Tai tokios
kelios dramos „Melo šventyk
loje” turinio detalės. Kaip
veiksmas vystosi toliau, suži
nosite, atvykę spektaklį, kurį
balandžio 14 d. į Čikagą atve
ža Los Angeles Dramos sam
būris su režisieriumi ir sceno
grafu Petru Maželiu. Bilietus į
šį vaidinimą galite įsigyti iŠ
anksto „Seklyčioje” (2711 W.
71st Str.).

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

Mano vardas Vilius, aš mo
kausi penktoje klasėje. Aš vi
sai nenoriu eiti į mokyklą, nes
joje kartais nuobodu. Bet jeigu
aš būčiau direktorius, aš pas
tatyčiau Zoologijos sodą. Kai
mes mokinsimės apie žvėre
lius, mes galėtume eiti į zoolo
gijos sodą. Tada aš pastaty
čiau laboratoriją, kur darytu
me eksperimentus. Tada aš
pastatyčiau labai didelę sporto
salę. Mes ten žaistume, spor
tuotume. Ten būtų futbolo, te
niso, bėgimo salės, ledo ritulio
arena, plaukimo baseinas, bet
svarbiausiai — tai krepšinio
salė. Kai būtų gramatikos pa
moka, mes turėtume eiti į kitą
klasę. Po to eitume į matema
tikos pamoką, kur mes moky
tumėmės daugybą, dalybą ir
kitus dalykus. Tada būtų per
trauka ir visi mokiniai galėtų
eiti kur nori. Jeigu jie norėtų
eiti į zoologijos sodą, tai jie
galėtų. Jeigu norėtų eiti į
sporto salę, tai ir galėtų. Tada
būtų tautodailė. Mes per tau
todailę darytume visokias
kaukes ir darbelius. Tada bū
tų laikas eiti namo. Šioje mo
kykloje būtų užduota tik tru
putį namų darbų. Šioje mo
kykloje mokinius parvežtų na
„Draugo" knygynėlyje mo mažiukais lėktuviukais, ir
lakūnai skraidintų mokinius
Norėtumėte po Lietuvą
namo. Štai tokia būtų mano
keliauti mašina ar dviračiu
svajonių mokykla.
ir pamatyti gražiausias, žy
Vilius Butauskas,
miausias jos vietas? Pasiimki
Čikagos lituanistinės
te su savimi „Turisto atlasą” mokyklos
265 psl. gan didoko formato
5 skyriaus mokinys
kietais viršeliais knygą, kuri
bus jūsų kelionės vedlys ir pa
PAPASAKOK APIE
LIETUVĄ, TĖVELI!
tarėjas. Šis leidinys, 1994 me
tais išleistas Vilniuje, pateikia
Klausimas: Mama, kur yra
istorinę įvairių dvarų, ežerų, Lietuva?
paminklų, pilių medžiagą ir
Atsakymas: Lietuva yra la
spausdina šių vietovių žemė bai toli.
lapius. Atlasas aprėpia Lietu
K: O kas yra Lietuva?
vą, Mažąją Lietuvą ir „liūdną
A.: Lietuva yra mūsų tėvy
ją” Lietuvą (pastaroji siekia nė.
etnografinius plotus iki 1920
K.: Ar graži Lietuva?
m. Maskvos sutartimi nusta
A.: Taip, labai graži.
tytų Lietuvos ribų, kur dar
K: Kokia Lietuvos sostinė?
išlikę lietuviškų vietovardžių,
A.: Lietuvos sostinė yra Vil
deja, neišlikusi lietuvių kal
nius.
ba). „Turisto atlasas” yra ski
K.: Mama, ar graži Lietuvos
riamas kelionių mėgėjams ir
gamta?
kraštotyrininkams, tačiau ja
A.: Lietuvoje daug miškų,
me naudingų žinių atras autoupių ir ežerų.
turistai, dviratininkai, baida
K: Kokia didžiausia Lietu
rininkai ir pėstieji. Knygos,
vos
upė?
kuri buvo rengiama 1988-1990
A.: Didžiausia Lietuvos upė
metais, kaina - 25 dol., per
yra Nemunas.
siuntimo mokestis - 3.95 dol.
Greta Karvelytė
(Illinois gyventojai dar pride
***
da 8.75 dol. mokesčių).
Lietuva yra labai graži. Ji
Kanadoje gyvenusio Vin yra mano gimtinė. Man patin
co Vyčino knygoje „Seno ka vaikščioti po didelius Lie
vės Europos deivės”, kurią tuvos miškus. Ten gyvena ma
1999 m. Kaune išleido „Švie no močiutė ir senelis, ir visa
sos” leidykla, nagrinėjamas giminė. Aš noriu grįžti į Lie
Didžiosios Deivės kultas seno tuvą ir ten gyventi, nes ir man
vės Europos ir proaisčių mito ji yra brangi.
logijoje. Gamtos Didžioji Deivė
Andrius Vrubliauskas
atskleidžiama kaip seniausios
***
kultūrinės epochos simbolis,
Klausimas: Kokių naudingų
iškylanti iš savo įsčių į Dienos
iškasenų
randama Lietuvoje?
viešpatiją, po to užsisklenAtsakymas:
Lietuvoje yra
džianti Nakties karalijoje, kad
vėl naujai užgimtų. Minimos druskos, naftos ir anglių.
K.: Kiek metų Lietuvos vals
Gyvenimo, Mirties ir Vaisin
gumo Deivės, Deivės Laima, tybei?
A.: Lietuvos valstybei suka
Meška, Pelėda, Žuvis, Chriko
602 metai.
zalė, Mėnulė, Bitė, Ragė, Ru
K.: Kiek Lietuva turėjo pre
pūžė, rašoma ir apie Augmeni
jos Deivės dvilypumą, Buliaus zidentų?
A.: Lietuva turėjo šiuos pre
dievybę, Senovės Europos die
zidentus:
Grinių, Smetoną,
vus, megalitinę kultūrą ir sim
bolinį bei sąvokinį mąstymą. Brazauską ir Adamkų.
K: Kiek Lietuvoje yra gy
271 psl. kietų viršelių knygos
ventojų?
kaina - 25 dol., persiuntimo
A.: Lietuvoje yra daugiau
mokestis - 3.95 dol. (Illinois
gyventojai prideda 8.75 dol. kaip 3 mln. gyventojų.
Lukas Gūžys
mokesčių).

Ievos Sabolevskytės piešinys.

Lemonto Maironio lituanistinė mokykla,

II skyrius

***
Klausimas: Mama, ar tu bu
vai Lietuvoje per karą — Sau
sio 13-osios įvykius?
Atsakymas: Taip, aš buvau.
K.: Ar aš tada buvau gimus?
A.: Ne, tu dar nebuvai gimu
si.
K: Ar rodė per televizorių
viską, kas vyko?
A.: Taip, rodė.
K: Ar tu tada bijojai?
A.: Tada aš labai bijojau.
K: Ar bokšte buvo žmonių?
A.: Taip, buvo visi bokšto
darbuotojai.
K: Ar per šį įvykį žmonės
verkė?
A.: Taip, ne tik verkė, bet ir
daug žmonių žuvo.
Šarlota Vitolytė

Visi — Čikagos lituanistinės
mokyklos mokiniai.

***
Kai aš nuskrisiu į Lietuvą,
tai pirmiausia susitiksiu su gi
minėmis. Susipažinsiu su pus
broliais, susirasiu naujų drau
gų. Aš nuvažiuosiu į Gedimino
pilį ir Trakų pilį. Taip pat
pamatysiu daug kitų gražių
vietų. Lietuvoje man bus
linksma ir įdomu. Aš jos nie
kada nepamiršiu.
Erikas Linartas

***
Kai aš nuskrisiu į Lietuvą,
aš važiuosiu į Mažeikius, kur
mano močiutė gyvena. Mes
abi eisime pasivaikščioti. Ry
tais mes spausime sultis, o ta
da eisiu į lauką žaisti. Gal aš
nuvažiuosiu į Kryžių kalną.
Dar aš labai norėčiau nuvykti
prie jūros. Man patinka šoki
nėti per bangas!
Akvilė Zakarauskaitė

O KAI AŠ NUSKRISIU
LIETUVON! (2002)

Kai aš nuskrisiu į Lietuvą,
pirmiausia aplankysiu močiu
tę. Miške rinksiu uogas. Pas
kui važiuosiu prie Baltijos jū
ros, kopsiu į Gedimino kalną.
Aš žaisiu su pusbroliais ir
pusseserėmis,
maudysiuos
ežere.
Giedrė Poškutė

***
Pirmoje eilėje norėsiu pama
tyti savo draugus. Įdomu, kaip
jie dabar atrodo? Mes bėgsime
žaisti ir žuvauti. Aš norėsiu
pamatyti tėtį. Sužinosiu, kaip
jis gyvena. Aš aplankysiu savo
pusbrolį ir pusseserę.
Lukas Ragauskas

***
Kai aš nuvažiuosiu į Lie
tuvą, aš papasakosiu babytei,
kaip aš gyvenau Amerikoje,
kaip aš ėjau į mokyklą. Aš pa
pasakosiu, kiek aš turėjau
draugų ir kaip aš buvau čiuo
žykloje.

Šiauliai, Panevėžys, Klaipėda
ir Palanga. Kurortiniai mies
tai yra Palanga, Nida ir Juod
krantė. Vasarą daug žmonių
atvažiuoja į Lietuvos miestus
ir kurortus. Lietuvoje vyksta
labai gražios dainų ir šokių
šventės. Lietuvoje gyvena
daugelis mano artimųjų, juos
lankau vasarą, kur savaitę
praleidžiu Palangos pąjūry,
kitą laiką būnu miške, kur au
ga aukštos pušys ir yra daug
uogų.
Kai buvau Lietuvoje, aš iš
mokau šį gražų eilėraštį:
— Kas esi tu?
— Lietuvytis.
— Tavo ženklas?
— Baltas Vytis.
— Kur gimei tu?
— Lietuvoje.
— Kas ji tau?
— Šalis gimtoji.
— Kas lietuviai?
— Mano broliai.
— O, tėveliai?
— Gi varguoliai.
— Kuo būt nori?
— Gi moksleiviu.
— O paskui?
— Tautos kareiviu.
— Ką tu ginsi?
— Mūs tėvynę.
— Ką lauk vysi?
— Priešų minią.
— Ką mylėt reikia?
— Savo kraštą.
— Ir skaityt?
— Lietuvių raštą.
Julija Petraitytė,

Lemonto Maironio lit. m-los
4 skyriaus mokinė
***
Geriausias metų laikas —
tai pavasaris. Medžiai pasi
puošia žaliai, gėlės pradeda
skleistis, paukščiai grįžta iš
šiltų kraštų. Dienos būna šil
tesnės ir ilgesnės. Galima va
žinėti dviračiu ir žaisti su
draugais.
Martynas Matulyauskas,

Lemonto Maironio lit. m-los
6 sk. mokinys
MANO MYLIMIAUSIAS
GIMINAITIS
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***
Kai aš atvažiuosiu į Lietuvą,
aš važiuosiu pas savo močiutę
ir drauges. Aš važiuosiu į savo
namus. Aš labai pasiilgau vis
ko: ir mano katytės, ir kaip
mes važiuodavom į sodą, ir
valgydavom, ir ilsėdavomės.
Raminta Pliopaitė

Visi — Čikagos lituanistinės
mokyklos II sk. mokiniai.

***
GRAŽI LIETUVA
Kai aš nuskrisiu į Lietuvą,
aš norėsiu pamatyti savo šei
Mūsų tėvynė Lietuva yra la
mą. Aš noriu nueiti į Televizi
bai
graži šalis. Joje yra daug
jos bokštą.
ežerų,
upių, piliakalnių ir miš
Justina Pauplytė
kų. Lietuvos didieji miestai
yra: sostinė Vilnius, Kaunas,
# **

Aš mamą myliu ir tėtį, ma
ma padeda paruošti pamokas,
nuveža į parką pažaisti, pa
skaito man pasakas. Su tėčiu
einu žaisti krepšinį, vasarą
žvejojame.
Edvinas Karalius,

ČLM, 1 skyrius
***
Mano mylimiausias giminai
tis — pusbrolis. Jo vardas yra
Paulis. Vieną dieną aš pasili
kau pas jį pernakvoti. Aš bu
vau pas jį tris dienas. Mes
ėjome į parką. Ten mes žai
dėm kamuoliu. Man buvo la
bai smagu. Vakare mama at
važiavo manęs paimti namo.
Aleksas Valaitis,

ČLM, 1 skyrius

Lietuva yra mano gimtinė.
Ten gyvena mano seneliai ir
daug draugų. Kai nuskrisiu
Lietuvon, visus juos aplanky
siu. Aš nuvažiuosiu į kaimą
pas močiutę. Vilniuje aplanky
siu Gedimino pilį. Dar nuva
žiuosiu į Trakus ir prie Balti
jos jūros.
Greta Karvelytė

#**

Kai aš grįšiu Lietuvon, va
žiuosiu pas močiutę į kaimą.
Ji gyvena prie miško. Eisime
rinkti grybų ir maudytis, nes
šalia yra ežeras. Aš myliu Lie
tuvą ir močiutę!
Andrius Vrubliauskas

Naglio Cicėno piešinys. Čikagos lituanistinė mokykla, I skyrius

