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Lietuva jau turi premjerą: socialdemokratą Gediminą Kirkilą (d) sveikina partijos
kolega Juozas Olekas.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) — Mažumos Vyriausybę formuojančios partijos tikisi šią savaitę turėti aiškesnius būsimo pasiskirstymo postais
Vyriausybėje kontūrus.

Šiaurės Korėja
paleido šešias
raketas
Tokyo, liepos 5 d. („Reu
ters "/BNS) — Šiaurės Korėja trečia
dieny paleido mažiausiai šešias rake
tas, tarp jų — tolimojo nuotolio
„Taepcdong-2", tokiu būdu smarkiai
padidindama įtampą Šiaurės Azijoje
bei susilaukdama tarptautinės ben
drijos pasmerkimo.
Šiaurės Korėjos tolimojo nuoto
lio daugiapakopės raketos, kaip ma
noma, gali pasiekti Aliaską, bet atro
do, kad trečiadienį paleista „Taepodong-2" nukrito 40 sek. po paleidi
mo, sakė JAV pareigūnai.
Trečiadienio vakarą Japonijos
prašymu turėjo susirinkti Jungtinių
Tautų (JT) Saugumo Taryba, kuri
turi aptarti šiuos stalinistinės Siau
rės Korėjos bandymus, sakė prancū
zų atstovas Jungtinėse Tautose.
Pietų Korėjos kariškiai po rake
tų paleidimo sustiprino parengtį, sa
kė šaltinis armijoje.
Abi Korėjos formaliai tebekariauja — 1950-1953 metų Korėjos
konfliktą sustabdė tik negalutinės
paliaubos. Pagal tarpusavio gynybos
sutartį Pietų Korėjoje yra dislokuota
maždaug 30,000 JAV karių.
Jungtinės Valstijos perspėjo
Šiaurės Korėją. susilaikyti nuo bet
kokių provokuojamų veiksmų ir nu
rodė, kad imsis būtinų priemonių
sau ir sąjungininkams apsaugoti.
„Jungtinės Valstijos griežtai
smerkia šiuos raketų paleidimus ir
Šiaurės Korėjos nenorą paisyti tarp
tautinės
Nukelta i 6 psl.

Trečiadienį vyko keturių centro
kairės koaliciją sudarančių partijų —
socialdemokratų, valstiečių liaudi
ninku, „pilietirinkų" ir liberalcentristų — derybos dei postų valdžioje.

Kai kurių derybų dalyvių
teigimu, sutarta, jog postai bus pasi
dalinti remiantis „griežta matemati
ka", tačiau socialdemokratai tai nei
gia ir tikina, jog postai bus pasidalin
ti pirmiausia atsižvelgiant, kas ge
riausia galėtų juos užimti.
„Taikomas ir matematinis, ir
kompetencijos, ir bendras politinis
principas. Reikia spręsti, kad premje
ras galėtų iš tiesų valdyti situaciją,
kaip didžiausios partijos atstovas. Be
to, turime atsižvelgti ir į tai, kad mi
nisterijų įtaka ir svoris yra skirtin
gi", — po derybų sakė Valstiečių liau
dininkų frakcijos seniūnė Aldona
Staponkienė.
Neoficialiomis žiniomis, pagal
frakcijų Seime dydžius socialdemok
ratams galėtų tekti 6 — 7 ministrų
portfeliai be jiems jau priklausančio
premjero posto, valstiečiams liaudi
ninkams — 3 , „pilietininkai" gali
gauti 1—2 ministrų portfelius bei
išlaikyti šiuo metu turimą Seimo pir
mininko postą, liberalcentristai grei
čiausiai turės 2 ministrų postus.

Vandalų ataka prieš KGB aukų kapavietę
Vilnius, liepos 5 d. (BNS) — Kol
kas nenustatyti asmenys Vilniuje,
Tuskulėnų parke, nuniokojo kolumbariumą.
Piktadarių taikiniu tapo parke
iškilęs memorialinio statinio kupolas.
Stiklo plokštėmis dengtą jo viršų
vandalai mėgino sutrupinti akme
nimis.

Kolumbariume saugomi karstai
su daugiau kaip 700 žmonių palai
kais. Juos 1944-1947 metais nužudė
sovietų saugumiečiai.
Vandalų išpuolį praėjusio mėne
sio pabaigoje patyrė ir Lietuvos žydų
bendruomenė. Vilniaus žydų kapi
nėse buvo nuversti 22 antkapiai, su
niokoti kelių kapų želdynai.

Teigiama, kad apie kčnkrečias
pavardes nebuvo kalbėta, nors vals
tiečiai liaudininkai jau yra viešai
įvardiję savo siūlomus ministrus —
Žemės ūkio ministerijai toliau pave
dant vadovauti Kazimirai Prunskie
nei, j vidaus reikalų ministro postą
siūlant ilgametį Ignalinos merą ir
Savivaldybių asociacijos vadovą Bro
nį Ropę, į ūkio ministro postą — Sei
mo ekonomikos komiteto pirminin
ką Vytą Navicką.

Šiame
numeryje:
•Lietuvių telkiniuose.
•Valio, valio, valio!
•Nacionalinis
sąmoningumas šiandien.
•JAV LB vyriausios
rinkimu komisijos
pranešimas.
•Moterys vejasi vyrus.
•Amerikos pabaltiečiai
susijungė prieš 45 metus.
•Prel. Ignas Urbonas apie
savo ilgąją gyvenimo
kelionę.
•Lietuva — kokiu
didvyrių žemė?
V a l i u t ų santykis

1 USD — 2.701 LT
1 EUR — 3.452 LT

Valstybės dieną apdovanoti šaliai
nusipelnę asmenys

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro di
dysis kryžius.
Prezidento kanceliarijos nuotr.

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus Min
daugo karūnavimo — Valstybės die
nos proga — apdovanojo daugiau nei
70 Lietuvos ir užsienio piliečių, tarp
kurių — Lietuvos meno ir kultūros
žmonės, kadenciją baigęs JAV amba
sadorius, buvęs JAV Atstovų rūmų

narys.
Apdovanojimus, skirtus už nuo
pelnus Lietuvai ir Lietuvos vardo
garsinimą pasaulyje, prezidentas
įteiks liepos 6—ąją, ketvirtadienį,
Prezidentūroje vyksiančios ceremo
nijos metu.
Prezidento dekretu Vyčio Kry
žiaus ordino Komandoro didžiuoju
kryžiumi apdovanoti trys asmenys —
visi po mirties. Tai — arkivyskupas,
buvęs vyriausiasis Lietuvos kariuo
menės kapelionas, laisvės gynėjas,
politinis kalinys Teofilis Matulionis,
vyskupas, vyskupo V Borisevičiaus
padėjėjas, laisvės gynėjas, politinis
kalinys Pranciškus Ramanauskas ir
kunigas, politinis kalinys, 1942 me
tais sušaudytas Petropavlovsko kalė
jime Stanislovas Rimkus.
Vyčio Kryžiaus ordino medaliai
bus įteikti penkiems teisėtvarkos pa
reigūnams — Lietuvos kriminalinės
policijos biuro Organizuoto nusikals
tamumo tyrimo vyriausiosios valdy
bos komisarams inspektoriams Artū
rui Garlai, Renatui Martišiui ir Tei
sučiui Vėbrai,
Nukelta i 6 psl.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
LOS ANGELES, CA

NEJAU DVIDEŠIMTASIS
KONCERTAS
er trejus metus. 20 padalinus
iš trijų, išeitų 7 be mažos
trupmenos. O trupmenos su
kaktyse nutylimos. Tačiau- nedera
nutylėti fakto, kad Los Angeles
„Retro" trupės vadovė ir choreogra
fė Sigita Barysienė savo kūrybingu
protu sugebėjo i kitų kūnus, visų
pirma kojas, įdiegti pojūtį ir tech
niką šokti ritmingai, sutartinai,
grakščiai. Ir jei tai būtų nūdienio
popso — improvizacinis strykčiojimas, kur klaidos nepastebimos, būtų
lengva. O „Retro" šokiuose tikslus
susišokimas ir choreografinė įvai
rovė yra būtini. Kaip ir klasikiniame
balete.
Programos leidinėlio, pavadinto
„Nuo robaksų iki kabareto", įžango
je vadovė Sigita Barysienė rašo:
„2003 metų vasaros pabaigoje su
sirinkusi grupelė Los Angeles lietu
vių nutarė, kad reikia suburti grupe,
kur visi kartu galėtų pabendrauti,
„pasijudinti", tuo pačiu išmokti šok
ti. Grupę, kurioje gerai jaustųsi ir
vyresnis, ir jaunesnis, aukštesnis ir
žemesnis, plonesnis ir storesnis.
Svarbiausia, kad visiems būtų sma
gu ir žinotų, kaip pasisukti valso
žingsniu (...), išmoktų šokti ne tik
polką, bet ir fokstrotą, tango, tvis
tą..."
Ir šitaip sueidami mokėsi šokti
„įvairių sugebėjimų, įvairaus am
žiaus, įvairios išvaizdos, įvairių spe
cialybių bei interesų žmonės, turin
tys vieną bendrą bruožą — mėgsta
šokti!", — pažymi vadovė. Visi sten
gėsi kuo profesionaliau pasirodyti.
Nesikratė kelių ilgų repeticijų per
savaitę. Jų koncertai nuo pat pir
mųjų žaižaravo energija, įvairėjo su
vis papildomais numeriais, sąmojin
gais vaizdeliais, solo ir dueto daino
mis, na ir ekranizuotais praeities

P

kadrais, šokių dvasiai pritaikytu
garderobu.
Taigi kukli pradžia bendromis
pastangomis išsivystė į tvirtus, žiū
rovų mėgstamus spektaklius. Pra
sidėjo išvykos į kitus miestus: San
Diego, Cleveland, Detroit, Toront,
Čikagą. Šauniomis programomis
buvo sutinkami Naujieji metai, tin
kamai švenčiama Valentino diena,
praturtinami kiti Los Angeles lietu
vių renginiai.
Pasiekti rezultatai ir atsispin
dėjo 20-ajame, birželio 10 d. vakaro
koncerte Šv. Kazimiero parapijos
salėje. Tikslas: uždaryti L. A. lietu
vių kultūrinį sezoną ir sutelkti lėšų
tolimesnei veiklai. Džiugi įdėto dar
bo ataskaita, su dviejų dalių pro
grama, atliekama panaudojant ir
sceną, ir salės dalį prie scenos. O ant
dešinės salės sienos kertėj buvo ro
domi gastrolių vaizdai ir „Retro"
propaguojamų šokių istoriniai mo
mentai. Tik viena bėda su tuo ekra
nu — palei dešinę sieną sėdintieji
žiūrovai nedaug ką ir matė. Tiesą
pasakius, man labiau rūpėjo, kas
vyksta priekyje, o ne ant balsvos
sienos.
Paminėjus lėšas, verta pasaky
ti, kaip labai šios šokių grupės gy
vavimas priklauso nuo stambesnių
mecenatų: LA lietuvių kredito koo
peratyvo ir jo prezidento Vincento
Juodvalkio, Lietuvių tautinių namų,
Dariaus Karaliaus ir kitų. Jų pavar
dės suminėtos programoje.
Kai reikia iš atminties raštu pa
kloti įspūdžius, o iš anksto nebuvai
perspėtas tai padaryti, jauties lyg
lazda be dviejų galų. Jau šis paly
ginimas rodo mano visišką pasimeti
mą. Anot Jono Aisčio, „Neateina
mintys, nesirašo eilės/ Ir nelaša
kraujas rašalu juodu." Ką gi, ban

dysiu. Be lazdos ir be plunksnos.
O tų ten atliktų numerių tiek
daug! Pradedant linksmais „Rožės
Kumpytės ir Marcelino Šeško prisi
minimais" (Amandas ir Veronika
Ragauskai). Po to, istoriškai imant,
gan simpatingas vakarėlių ir robak
sų užuomazgos pavaizdavimas, kai
„fokstrotas tapo vienu populiariau
sių šokių Lietuvoje". Dar „Senovinis
fokstrotas Cepelinas", „Miestelėnų
polka". Kiti šokiai. Vėl sąmojingas
vaizdelis „Dobilėlis penkialapis",
atliktas A. ir V. Ragauskų, A. Jonu
tytės, S. Šumano. Retai regimas
„Palubinskis", kur švelniai pašiepia
mos lyg ir kadrilį šokančių lietuvių
dvarponių manieros. Tikriausiai
džiaugtųsi mūsų žymiausias publi
cistas Bronys Raila, matydamas
šokamą jo dainą „Spaudos baliaus
valsą". Mane visad nostalgiškai per
smelkia „Vidurnakčio valso" melodi
ja. Rodos, kažkas prarasta, be galo
graudu, bet vis tiek reikia šokti.
Čia ir naujiena — Ingrida Matu
laitis fortepijonu veržliai paskambi
no du „rag" stiliaus kūrinius. Po to
su grakščia linksmybe sušokti nepabostantys „Elyt, tu meili" ir siau
tulingas „Can Can".
Maniau, kad tai viskas. O ne!
Dar buvo pertrauka ir baras troš
kuliui numalšinti. Prasidėjo antroji
— „Kabareto" dalis. Nežinau, ar
skaitytojui įdomūs tų nuostabių šo—
kių (beveik visi S. Barysienės cho
reografijos) pavadinimai. Kiekvie
nas su raiškia „Retro" charakteristi
ka — gerai įsisąmonintomis figūro
mis, posūkiais, perėjimais, laikyse
na. Stebino mane ir gebėjimas grei
tai ankštoje užkulisių erdvėje vi
siems, ypač moterims, pakeisti tuos
„charmant" rūbus. Vadovė pasisten
gė, kad nebūtų delsiama. Viskas
olimpiškai plaukte plaukė. Tuoj po
„Santa Monica" tango prasidėjo
modernių šokių istorija, panaudo
jant jau minėtą ekraną ant sienos.
Su stamantria vyriška eleganci
ja ir moterų kojų lanksčia precizika
buvo atliktas spartusis „Čarlstonas"
(Laima Vaitkevičienė, Jolanta Jo
nutytė, Raimondas Paplauskas). O
„Tviste", šalia puikių šokėjų Aušros
Maculevičienės, Laimutės Grajaus
kienės, Gitos Markus, publiką juoki
no A. Ragausko, Haroldo Mockaus
vaidyba. „Disco" atliko Gintarė Čer

niauskaitė, Laima Vaitkevičienė,
Jolanta Jonutytė, Greta Zambacevičiūtė, Robertas Medonis, R. Pa
plauskas, Ričardas Černiauskas ir
Darius Ivanauskas. Visi trupės
šokėjai baigė koncertą globaliniu
„Mambo". Prie lig šiol nepaminėtų
pavardžių pridedu Kęstutį Norkų ir
Daivą Kamarauskaitę, vertai šoku
sią pirmos dalies numeriuose.
Sigita Barysienė įžangoje teigia:
„Laikui bėgant, trupė tapo lyg viena
šeima". Jos sėkmė neabejotinai prik
lauso ir nuo režisierių — aktorių A.
Ragausko ir H. Mockaus, muzikos
vadovės J. Jonutytės su romansus
dainuojančiais G. Černiauskaite ir
Arvydu Janušoniu, nuo kostiumų
dailininkės L. Vaitkevičienės, įgarsi
nimo techniko Mariaus Černiausko,
apšvietimo — A. Ragausko ir M.
Černiausko, muzikinės programos
paruošimo — Viktoro Ralio, skonin
gos reklamų ir programos brošiūros
apdailos — Sigito Šniro ir A. Ja
nušonio, scenos ir salės apdailos —
Aušros Maculevičienės. Juolab Ri
čardo Černiausko fizinio darbo daug
kur tvarkant.
Šnekant apie šeimą, kadangi tai
sukaktuvinio įvykio aprašas, nepa
mirštinas ir Dalios Ragauskienės
„Gardumynų" stalas, su vyraujan
čiomis vyšniomis. Pastaroji detalė
itin reikšminga: be vyšnių ir dar kai
ko po koncerto nebūtų taip šokama,
kaip buvo.
Pranas Visvydas
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Nacionalinis sąmoningumas
šiandien: jaunuomenės
kryžkelės drama
Tęsinys iš birželio 30 d.
ROMUALDAS GRIGAS

dvilypė, prieštaringa. Panašiai, kaip
šviesa turi ir bangos, ir dalelių savy
V
velgiant plačiau tautinis ugdy bių, taip ir socialinė elgsena. Čia
mas, įtvirtindamas žmogaus ir kartu esti dvasingumas ir materiali
tautos tapatybę, tampa ta prie nis pragmatiškumas; praeitis ir momone, kurios dėka įmanoma sustip dernybė; chaotiškumas, inercija ir
rinti pasipriešinimą ir globalizacijos tvarkos siekis. Todėl tautiškumas
negatyvui; įtvirtina kultūrų įvairovę bei pilietiškumas — atskirai paėmus
ir civilizacinio vyksmo prasmingu ir vėlgi kalbant filosofų kalba — bū
mą. Pastebėsime ir tai, kad moder tų tik „daiktai savyje". Todėl ir ug
niajame, demokratiniame pasaulyje dymo bei valdymo problema — tai
tautiškumas (nacionalinė tapatybė) optimalios, sociumo tvarumą ir tęs
tarnauja ne konfrontacijai, bet tautų tinumą užtikrinančios pusiausvyros
ir valstybių turiningam bendravi tarp minėtų priešingų polių suradi
mui, pagarbos vieni kitiems reiški mas ir įtvirtinimas. Natūralu, kad
mui. Na, o tai, kad lietuvybė, kaip iš toks ieškojimas, kaip ir pats pasau
skirtinis visuotinės kultūros reiški lis, yra nuolat kintantis, mainantis
nys, peržengė Lietuvos ribas, nesu savo spalvas ir formas.
Apibendrinant šį skyrelį dera
menkina, bet atvirkščiai — didina
pastebėti ir priminti: net ir gentinė
valstybės dėmesio svarbą.
Iš to, ką pasakėme anksčiau, iš je santvarkoje vyko kraujomaiša.
plaukia viena grynai praktine išva Vyko etnokultūros elementų migra
da: reiktų kuo greičiau atsisakyti cija: jų kopijavimas, adaptavimas ir
kai kuriuose valdžios ir net švietimo modernizavimas. Todėl galime dary
institucijų koridoriuose bujojančios ti kitą praktinę išvadą: globalizaci
(ir net sąmoningai skleidžiamos) jos sąlygomis etninis (arba primornuostatos, kad Lietuva tradiciškai dialistiškai suprantamas) tautišku
išlieka daugiataute valstybe. Tokia mas intensyvina savo migravimą
tikrai ji buvo Didžiosios Kunigaikš politinio tautiškumo arba nacionalutystės laikais, bet ne šiuolaikinė, į mo link. Tačiau tą pripažindami mes
susitraukusios šagrenės odą panaši pripažįstame ir tai, kad tautišku
Lietuva. Pagal šiandien pripažintus mas išreiškia ne tik kultūrinį, bet ir
ir veikiančius kriterijus, ji yra mo- politinį arba valstybinį žmonių orga
noetninė, tautinė. Todėl ir kai kurių nizavimosi būdą. Natūralu taip pat,
aukštų valstybės asmenų pamėgtas kad tautiškumas, lygiai kaip ir pilie
kreipinys — Lietuvos žmonės, nėra tiškumas, ne tik nuolat keičia savo
logiškas, nes neatspindi realios pa prasmes ir veidą. Tie reiškiniai gali
dėties. Neturi bent kiek svaresnio būti vienaip suprantami amerikie
pagrindo ir argumentas, kad šian čio, ruso ar prancūzo ir kiek kitaip
dien Lietuvoje užregistruota 110 ar latvio ar lietuvio. Kiekvienu konkre
115 tautybių. Na, ir kas iš to 9 Pasis čiu atveju veikia visas kompleksas
tengus, galėtume užregistruoti ir istorinių kultūrinių bei politinių ap
linkybių — tų reiškinių supratimą
500.
Egzistuojantys tarp tautiškumo lemia konkrečios su tauta ir jos gy
bei pilietiškumo riboženkliai, sąsa vastimi susijusios situacijos. Mecha
jos bei jų aiškinimasis gali turėti (ir niškas kopijavimas socialiniame gy
venime — nepriimtinas. Jis sukelia
turi) gana įvairių niuansų.
Žmogaus tautybė, tautiškumas daugiau netvarkos, negu tvarkos.
labiau sietinas su kultūra, tiksliau
Na, o kaip su etninėmis, tauti
— su bendravimo ir elgsenos normo nėmis mažumomis? — paklaus ne
mis, simboliniais ženklais, su mąs vienas šio pasakojimo oponentas.
tymo ypatumais, su gyvenimo būdu. Juolab, kad atviroje visuomenėje ne
Tautiškumas, tautybė labiau nei pi tik jų gausėja, bet ir dėmesio laips
lietybė nusako asmens priklausomy nis joms auga. Atsakymo logika čia
bę žmonių dvasinei bendruomenei, labai paprasta. Objektyviai žvel
nes jos narius jungia ne tiek prag giant, tautinių mažumų buvimas
matinės, kiek dvasinės vertybės. valstybėje yra ne tik pageidautinas,
Tuo tarpu pilietybę, pilietiškumą bet ir būtinas. Kodėl? Jų dėka ben
mes galime gretinti su valstybe, dravimas su atviru pasauliu tampa
valstybingumu; su žmogaus teisė gyvybingesnis; gyvybingesnė tampa
mis ir pareigomis; su gana konkre ir demokratinės pilietinės elgsenos
čių socialinių problemų sprendimu, kultūra.
su socialine tvarka ir pan. Vargu ar
ginčytinas dalykas, jog dvasinė, in
Tautiškumo ir pilietiškumo
telektualinė kultūra, geriau nei at
rezervu paieška
vira politinė arba pragmatiškoji, į
materializmą orientuota ekonomika,
Tauta yra nuolat kuriama. Ir
gali sustiprinti žmonių solidarumą.
net išrandama (JAV profesoriaus
Taigi tautiškumą mes galime Benedict Anderson teiginys). Kei
gretinti su istorine - kultūrine žmo čiantis pasauliui, spartėjant jo rai
nių, o taip pat valstybės institucijų dai, toks tautos kūrimo procesas
sąmoningumo atmaina, o pilietiš tampa komplikuotesnis, prieštarin
kumą — su utilitarine - pragmati gesnis. Vieni veiksniai savaime gęs
ne. Supaprastintai kalbant, pirmoji ta, kitus stumte išstumia užgimę
sąmoningumo atmaina labiau grin modernieji. Prie modernesniųjų
džiama dvasinėmis, idealiosiomis veiksnių, kūrusių tautą ir jos narių
vertybėmis; antroji — pragmatinė patriotines nuostatas, galėtume pri
mis, materialiosiomis vertybėmis.
skirti dar sovietiniais metais ypač
Tokio minčių dėstymo nederėtų puoselėtas Dainų ir šokių šventes.
suprasti, jog tautiškumą ir pilietiš Nepakartojama dalyvių ir žiūrovų
kumą priešpastatome ar supriešina nuotaika gimdydavo ir palaikydavo
me. Taip nėra ir negali būti jau vien slapčiausias lietuvio svajones.
dėl tos priežasties, kad žmogaus,
žinoma — ir sociumo, elgsena yra
Tęsinys kitame numeryje.

Ž

DANUTE BINDOKIENE

Valio, valio, valio!
štuntoji dainų šventė jau pra
eityje. Programai pasibaigus,
nejučiomis pagalvojome: ar kuris
kitas lietuviškojo išeivijos pasaulio
renginys gali šiai šventei prilygti?
Tai buvo šventė tikrąja to žo
džio prasme: ir chorų gausumu
(daugiau kaip 50), ir publikos at
siliepimu į kvietimą dalyvauti
(rengėjų apskaičiavimu, susirinko
apie 6,000 žmonių) ir net — pagal
čikagiškąją liepos 4-osios savaitga
lio tradiciją, karštu, tvankiu, drėg
nu oru, kurio neįstengė atvėsinti
net visa didžiulės salės vėsinimų
sistema.
Tačiau ir publikos, ir daininin
kų nuotaika buvo kuo puikiausia,
nepaisant tikrai ilgos programos
(jeigu šventės pranešėjai būtų
trumpiau kalbėję prieš kone kiek
vieną dainą, būtų sutaupyta laiko).
Visgi jie pranešinėjo gražiai (ir lie
tuviškai, ir angliškai*, aiškia tar
sena ir taikliais žodžiais.
Ne šiose skiltyse vieta apibū
dinti ar vertinti šventę, bet neįma
noma nepasidalinti bent pluošteliu
įspūdžių, o jų, be abejo, iš šventes
išsivežė kiekvienas dalyvis. Nori
me tikėti, kad tie įspūdžiai dau
giausia . buvo teigiami ir visi ne
kantriai lauks būsimosios —jau 9osios dainų šventes, numatomos
Kanadoje.
Prieš šventę nemažai emocijų
buvo sukėlusi žinia, kad chorai
(ypač moterys) šį kartą nebus pa
sipuošę tautiniais drabužiais. Ap
sirengimo klausimą rengėjai iš
sprendė savaip, reikia pasakyti, —
vykusiai. Visur vyravo mėlyna
spalva (gal truputį per vienodai):
ne tik moterų ir vaikų aprangoje,
bet ir oficialioje šventės vėliavoje,
kuri — beveik kaip pasaulinėse
olimpiadose, buvo iškilmingai jau
nuolių įnešta į salę, pakabinta virš
chorų, o, programai baigiantis,
nuimta, sulankstyta ir perduota 9osios šventės vadovams. Tai buvo
maloni staigmena ir vykusi naujo
vė. Bet jokiu būdu — ne vienintelė.
Nors dainų repertuaras buvo įvai
rus ir galėjo „stovėti ant savo
kojų", bet tarp chorų ir publikos
esančioje aikštelėje nuolat „kažkas
vyko": tai gražiais tautiniais dra
bužiais pasipuošę jaunuoliai atliko
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dainai pritaikytus judesius, tai
baltai apsirengęs jaunimas (ir net
"vaikai) iš ilgų, plačių, tarsi rankš
luosčiai, juostų sukūrė lietuvišką
kryžių ir kitas figūras, tai pasirodė
būrys vaikučių su skėčiais ir „il
gakojų gandru", tai didžiuliuose
ekranuose mirgėjo choristų veidai
arba Lietuvos vaizdai...
Neišdildomą įspūdį paliko Lie
tuvos prez. Valdo Adamkaus šil
tas, entuziastingas sutikimas salė
je ir ypač, kai jis „Už nuopelnus"
Lietuvai Komandoro kryžiaus or
diną įteikė sciistui Algirdui Bra
ziui, o pastarasis ordiną priėmė,
sėdėdamas vežamojoje kėdėje. Jo
džiaugsmu šviečiantis veidas bylo
jo, kokia tai didelė šventė žmogui,
tiek nusipelniusiam lietuviškai
dainai. Arba kai publika salėje (ir
choristai) po vienos patriotiškos
dainos spontaniškai pradėjo skan
duoti: Lietuva, Lietuva... Arba ste
bint su didžiausiu entuziazmu
dainuojančius choristus: nors prog
rama ilga, jokio nuovargio, jokio
nuobodulio ženklo...
Beje, prieš 15 ar daugiau metų
choristai stovėjo kaip įkalti — dai
nuojant tejudėjo tik jų lūpos. Š}
kartą dainininkai ir siūbavo, ir
plojo, ir savo pritarimą dainai pa
rodė, mojuodami baltomis nosinai
tėmis (publikai taip pat buvo išda
lintos nosinaitės ir maži žiebtuvė
liai, nors nedaug kas drįso jais lais
viau pasinaudoti). Kadangi pagrin
diniai šventės rengėjai buvo paly
ginti jauni, jie į programą įnešė
daug įvairumo, judrumo, džiaugs
mo. Tą buvo ypač galima pastebėti
dainininkų veiduose — rodos,
jiems buvo taip gera dainuoti, kad
būtų dainavę ir dainavę, net tas
pačias dainas pakartoję iš naujo. Ir
buvo tiesiog sunku tikėti, kad visi
šie chorai tik vieną kartą repetavo
bendrai — šeštadienį prieš šventę
— taip darniai skambėjo jų dainos,
taip gražiai derinosi judesiai. O
labiausiai buvo džiugu matyti tiek
daug jaunimo ir choruose, ir salėje.
Ne vienas pagalvojome: dainų
švenčių tęstinumas užtikrintas: jie
dainuoja noriai, jiems gera kartu,
jie dainuos ir toliau Milžiniškas
darbas atliktas, egzaminas išlaiky
tas. Valio!

Aldona ir Algirdas Braziai ViH Dainų šventėje
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JAV LB XVIII VYRIAUSIOS RINKIMŲ
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

V

isą gegužės mėnesį vyko JAV LB
XVIII Tarybos rinkimai. Juose
turėjo teisę ir pareigą balsuoti visi
lietuvių kilmės asmenys, sulaukę 18
metų amžiaus, ir jų sutuoktiniai.
Taryba — tai vyriausias Lietuvių
Bendruomenės organas, nustatantis
jos veiklos gaires ir renkantis krašto
valdybos pirmininką. Balsuojama
savo apylinkėse už toje apygardoje
iškeltus kandidatus. Šiuose rinki
muose balsavo 4,986 asmenys, 76
balsai atmesti, kaip negaliojantys.
Buvo balsuojama visose 10 JAV LB
apygardose ir išrinkta 60 Tarybos
narių trejų metų
kadencijai.
Išrinktųjų skaičius atspindi toje apy
gardoje balsavusiųjų proporcinį
skaičių.
Rinkimų \ JAV LB XVIII Ta
rybą rezultatai:
Bostono apygarda (409 bal
suotojai, dabartinėje Taryboje 5, iš
rinkta 5) Rima Girniuvienė, Quincy,
MA (374); Daiva Navickienė, Bedford, MA (372); Irena Veitienė, Milton, MA (347); Jonas Stundžia, Lawrence, MA (325); Andrius Jurkūnas,
Allston, MA (322).
Connecticut apygarda (331
balsuotojas, .dabartinėje Taryboje 4,
išrinkta 4) Elona Vaišnienė, Ph.D.,
North Haven, CT (238); Rimas Samis, Branford, CT (206); ses. Mar
garita Bareikaitė, Putjiam, CT (198);
Alfonsas Dzikas, Hartford, CT (179);

Giedrė Stankūnienė, Cos Cob, CT
(165), Dalia Giedrimienė, M.D. Rocky Hill, CT (156).
Floridos apygarda (273 bal
suotojai, dabartinėje Taryboje 5,
išrinkta 3) Liną_Jj©dvifaitė, Fort
Myers, FL (196), Zita Siderienė, Cape Coral, FL (176); Dalia Augūnienė,
Jupiter, FL (119); Kęstutis K Miklas, Singer Island, FL (101); Elena
Jasaitienė, St. Petersburg, FL (90);
Jūratė Miklienė, Singer Island, FL
(83); Alvitą Kerbelienė, Seminole,
FL (72).
Kryžkelės apygarda (304 bal
suotojai, dabartinėje Taryboje 3, iš
rinkta 3) Kristina M. Jonyka,
Omaha, NE (291); Monika Zakaitytė, Sugar Land TX (281); Arvydas
Urbonavičius, Plattsmouth, NE
(280).
Michigan apygarda (294 bal
suotojai, dabartinėje Taryboje 4,
išrinkta 4) Algis Rugienius, Bloomfield, MI (226); kun. Ričardas Rep
šys, Southfield, MI (216); Andrius
Anužis, Brighton, MI (190); Vytau
tas Jonaitis, Grand Rapids, MI
(149); Narimantas V. Udrys, Farmington Hills, MI (143).
N e w York apygarda (311 bal
suotojų, dabartinėje Taryboje 4, iš
rinkta 4) Laima Šileikytė-Hood,
Manhattan, NY (255); Rimas Vai
čaitis, Ph.D, Dido Beach, NY (242);
Audrė R. Lukoševičiūtė, Woodhaven,

NY (208); Kęstutis Bileris, Richmond Hill, NY (185); Andrius Guobys, Locust Valley, NY (178); Vytau
tas Čereška, Woodhaven, NY (107).
Ohio apygarda (277 balsuoto
jai, dabartinėje Taryboje 7, išrinkta
4) Rimvydas Tamošiūnas, Webster,
NY (185); Janina Birutė Litvinienė,
Rochester, NY (178); Dalia Puškorienė, VVilloughby Hills, OH (162);
Juozas Ardys, Fairview, PA (150);
Darius Sabaliūnas, VVyoming, OH
(141); Nomeda Vucianienė, Mentor,
OH (123).
Pietryčių apygarda
I rajonas (523 balsuotojai, da
bartinėje Taryboje 6, išrinkta 7)
Teresė Gečienė, Huntington Valley,
PA (395); Vytas Maciūnas, Cherry
Hill, NJ (394); Algis Lukas, Silver
Springs, MD (353); Roma Krušinskienė, Churchville, PA (336); Saulius
Garalevičius, Bensalem, PA (315);
Rasa Ardytė-Juškienė, Manasąuan,
NJ (296); Audronė Pakštienė, Sterling, VA (254); Stefa AlšėnaitėUrban, Bethesda, MD (213).
II rajonas (232 balsuotojai, da
bartinėje Taryboje 2, išrinkta 3) Ri
mantas Bitėnas, Watchung, NJ
(184); Julius Veblaitis, Union, NJ
(134); Žilvinas Bublis, Rahway, NJ
(85); Valerija Kligienė, Edison, NJ
(49).
Vidurio vakarų apygarda
I rajonas (825 balsuotojai, da
bartinėje Taryboje 12, išrinkta 10)
kun. Jaunius Kelpšas, Chicago, IL
(649); Juozas Polikaitis, Lemont, EL
(557); Marija Remienė, Westchester,
IL (459); Danguolė Ilginytė, Palos
Hills, IL (431); Jūratė Budrienė,
Chicago, IL (424); Romualdas Kašu
bą, Ph.D., St. Charles, IL (423); Algis
Kazlauskas, Orland Park, IL (402):

Irena Vilimienė, Palos Hills, IL
(395); Bronius Abrutis, Palos Hills,
IL (388); Milda Marija Šatienė, Riverside, IL (388); Birutė A. Vindašienė, Palos Hills, IL (347); Pijus
Vincas Stončius, Lemont, BL (264);
Vytautas Senda, Chicago, IL (262);
Audronė Simanonytė, Lemont, IL
(252); Rita-Nijolė Šakenienė, Midlothian, IL (252); Nijolė Nausėdienė,
Homer Glen, IL (251); Rūta Kuncienė, Darien, IL (192); Genovaitė
Treinienė, Orland Park, IL (172).
II rajonas (173 balsuotojai, da
bartinėje Taryboje 1, išrinkta 2) Bi
rutė Vilutienė, Schererville, IN (139);
Otonas Balčiūnas, Indianapolis, IN
(34).
III rajonas (370 balsuotojų, da
bartinėje Taryboje 2, išrinkta 4) Ge
diminas Damašius, Libertyville, IL
(249); Regina Narušienė, J. D., Cary,
IL (186); Dainius Skripkauskas,
Gurnee, IL (128); Ramutis Pliura,
Racine, WI (86).
Vakarų apygarda (588 balsuo
tojai, dabartinėje Taryboje 5, išrink
ta 7) Rimantas Vaitkus, Ph.D., Paradise Valley, AZ (328); Danguolė
Navickienė, Westlake Village, CA
(284); Angelė Katarina Nelsienė,
Fullerton, CA (280); Violeta Teresė
Gedgaudienė, Newhall, CA (279);
Rimtautas Marcinkevičius, Rancho
Mirage, CA (249); Gediminas Leškys, VVest Hills, CA (234); Jurgis Jo
ga, Valencia, CA (189); Giedrė
Milašienė, Carlsbad, CA (169); Ri
mas Mikšys, Seattle, WA (142).
JAV LB XVIII Vyriausia rin
kimų komisija: Vida Jankauskienė
— pirmininkė, Monika Kungienė,
Aldona Marijošienė, Vida Penikienė, Paulius Sabalis, Tomas Sperauskas.

JAV LB XVIII TARYBOS RINKIMUOSE MOTERYS VEJASI VYRUS

Romualdas Kriaučiūnas

Dabartinėje JAV LB Taryboje
yra 70 narių. Tarybą sudaro 60 vi
suotiniuose tarybos rinkimuose iš
rinktų atstovų ir 10 apygardų valdy
bų pirmininkų. Ką tik pasibaigė
ateinančios JAV LB Tarybos (XVIII)
rinkimai ir Vyriausioji rinkimų ko
misija paskelbė rezultatus.
Pranešime primenama, kad ta
ryba yra vyriausias Lietuvių Bend
ruomenės organas, nustatantis jos
veiklos gaires ir renkantis krašto
valdybos pirmininką. Buvo balsuoja
ma savo apylinkėse už toje apygar
doje iškeltus kandidatus. Šiuose rin
kimuose dalyvavo 4,986 asmenys,
tačiau 76 balsai atmesti kaip nega
liojantys. Išrinkta 60 tarybos narių
trejų metų kadencijai. Išrinktųjų
skaičius atspindi toje apygardoje
balsavusiųjų proporcini skaičių. Vy

riausios rinkimų komisijos prane doje pirmavo Elona Vaišnienė (su
šime teikiami laimėtojai ir likę kan rinkusi 72 proc), Floridos apygardo
didatai pagal apygardas, kurių yra je — Lina Gedvilaitė (72 proc),
10. Dvi apygardos dar turėjo savo Kryžkelės apygardoje Kristina M.
rinkiminius rajonus. Tų dviejų apy Jonyka (96 proc), New York — Lai
gardų rezultatai pateikiami pagal ma Šileikytė-Hood (82 proc), Piet
rajonus. Tuo būdu susidarė 13 rinki ryčių I rajone — Teresė Gečienė (56
proc), Vidurio vakarų II rajone —
minių „bazių".
Rinkimų rezultatai žiniasklai- Birutė Vilutienė (80 proc). Liku
dai jau išsiųsti. Šiame rašinyje at siose penkiose rinkiminėse bazėse
kreipiamas dėmesys į kai kuriuos daugiausia balsų gavę vyrai buvo:
Michigan — Algis Rugienius (77
statistinius apibendrinimus.
Pirmiausia į akį krenta jau ku proc), Ohio — Rimvydas Tamošiū
ris laikas besikeičiantis vyrų - mo nas (67 proc), Pietryčių II rajone —
terų proporcijų santykis. Pirmose Rimantas Bitėnas (79 proc), Vidurio
keturiose JAV LB tarybose moterys vakarų I rajone — kun. Jaunius Kel
sudarė 7 proc. išrinktų tarybos na pšas (79 proc), Vidurio vakarų III
rių. Antrajame tarybų ketvertuke rajone — Gediminas Damašius (67
moterų proporcija padidėjo iki 13 proc), Vakarų apygardoje — Riman
proc. Trečiajame tarybų ketvertuke tas Vaitkus (56 proc).
moterys šoktelėjo iki 25 proc.
Įdomi statistika yra apie balsuo
Vadinasi, kad toje grupėje kas ket tojų geografinį pasiskirstymą. Jeigu
virtas tarybos narys buvo moteris. JAV būtų galima padalinti tik į dvi
Ketvirtajame tarybų ketvertuke dalis, esančias į rytus ir į vakarus
moterys jau užėmė 41 proc. rinktų nuo Mississippi upės, tai didžiulė
pozicijų.
dauguma balsuotojų (82 proc.) liktų
Ta progresija tęsėsi ir dabarti rytinėje dalyje. Gausiausia JAV LB
nėje — XVII taryboje, kurioje 43 apygarda, pagal rinkimuose daly
proc. narių sudaro moterys. Ką tik vavusių skaičių, yra Vidurio vakarų,
pasibaigusiuose XVIII tarybos rin sutelkusių 28 proc. balsuotojų.
kimuose moterų skaičius pasiekė 28 Antra gausumu — Pietryčių apygar
arba 47 proc. išrinktųjų. Tuo pačiu, da su 15 proc Trečioje vietoje bal
šiuose paskutiniuose rinkimuose suotojų gausumu yra Vakarų apy
kandidatuojančių vyrų - moterų garda su 12 proc. balsuotojų.
santykis buvo visiškai vienodas.
Mažiausios penkios apygardos
Nors moterys dar vis sudaro ma yra Florida, Ohio, Michigan, Kryž
žumą, jų populiarumas neabejoti kelės ir New York. Kiekvienoje jų
nas. Viso buvo 13 rinkiminių bazių. buvo po 6 proc balsavusiųjų.
Septyniose bazėse daugiausia toje
Įdomūs pasikeitimai išrinktųjų
bazėje surinktų balsų atiteko mote skaičiuose, atstovaujančiuose apy
riai. Boston apygardoje daugiausia gardoms. Trys apygardos — Pietry
baisų surinko Rima Girniuvienė. čių, Vidurio vakarų ir Vakarų —
gavusi 91 proc. visų apygardoje bal naujoje taryboje turės daugiau narių
savusių balsus. Connecticut apygar negu turėjo XVII taryboje. Dvi apy

gardos — Florida ir Ohio — dabar
turės mažiau atstovų. Taip atsitiko
todėl, kad šiuose rinkimuose tose
dviejose apygardose dalyvavo ma
žiau asmenų negu paskutiniuose
rinkimuose. Rūpestį kelia Ohio apy
gardos patirtis. Nors rinkimuose bu
vo balsuojama už 7 kandidatus, jų
tebuvo tik šeši. Tai turbūt pastū
mėjo balsuotojus į apatiją tiek, kad
jų tikrai daug mažiau balsavo, taip
kad tebuvo išrinkti tik 4. Kitose apy
gardose išrinktųjų skaičius tarp
XVII ir XVIII tarybų nepasikeitė.
Rinkimuose viso buvo iškelti 83
kandidatai. Iš jų 60 (72 proc.) lai
mėjo, o likusieji liko kandidatais.
Dauguma kandidatais likusiųjų bu
vo moterys (15 arba 65 proc. visų
kandidatų).
Saujelė anksčiau taryboje buvu
sių nebuvo perrinkti. Tuo taryba
netenka žinomų veikėjų, visuome
nės veteranų. Padėka jiems už jų
daugelio metų ištvermę ir darbus.
Tuo pačiu tarybon ateina saujelė
naujų veidų, tikėkime, kad su nauja
energija, naujomis mintimis, nau
jais užmojais. Toks pokytis gyvoje,
dinamiškoje visuomenėje yra su
prantamas ir skatintinas.
Padėka JAV LB XVIII Vyriau
siai rinkimų komisijai, susidedan
čiai iš Vidos Jankauskienės, pirmi
ninkės, Monikos Kungienės, Aldo
nos Marijošienės, Vidos Penikienės,
Pauliaus Sabalio ir Tomo Sperausko. Padėka visiems kandidatavu
siems ir tuo parodžiusiems savo
norą aktyviai prisidėti prie lietuvy
bės puoselėjimo ir ugdymo. Sėkmės
naujajai tarybai!
Romualdas Kriaučiūnas
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AMERIKOS PABALTIECIAI SUSIJUNGĖ PRIEŠ 45 METUS
•v

JBANC sukaktis Vašingtone ir Čikagoje
ungtinis Amerikos Pabaltiečių
komitetas (JBANC) birželio 2 d.
Latvijos ambasadoje, Washington, DC, atšventė savo veiklos 45-ąjį
jubiliejų. Į minėjimą susirinko šimti
nė svečių minia.
Pasveikinęs visus atvykusius,
Kari Altau, JBANC direktorius,
pakvietė JBANC prezidentą Martins
Duhms įžangininiam žodžiui. Jis
priminė, kad 1961 metais JBANC
įkūrė trys pagrindinės Amerikos pa
baltiečių organizacijos: Amerikos
Lietuvių taryba, Amerikos Estų ta
ryba ir Amerikos Latvių sąjunga. Jos
ir įsteigė bendrą
organizaciją
JBANC, kuri rūpintųsi ir koordinuo
tų Baltijos šalių išlaisvinimo veiklą
nuo sovietinės priespaudos.

J

Stipresni, išmintingesni,
efektyvesni
„Susivieniję mes stipresni. Su
sivieniję mes išmintingesni. Susivie
niję mes efektyvesni," - sakė
Duhms. Jis padėkojo Amerikos Lie
tuvių tarybai, Amerikos Estų tary
bai, Amerikos Latvių sąjungai už
JBANC įkūrimą ir už šių organiza
cijų nuolatinę paramą komitetui.
JBANC veikla nenutrūko, atgavus
Baltijos šalių nepriklausomybę. Vy
ko priėmimas į NATO, kiek vėliau ir
į Europos Sąjungą. Dabar Amerikos
pabaltiečiai su JBANC priešakyje
remia Baltijos šalių pastangas inte
gruojantis į Europą ir tampant de
mokratine ir taikia pasaulio dalimi,
teigė JBANC pirmininkas.
JBANC vadovybė yra pasiryžusi
tęsti savo misiją remti Baltijos val
stybių teises, taip pat skatinti glau
dų Pabaltijo kraštų bendradarbiavi
mą su Jungtinėmis Amerikos Valsti
jomis.
Sveikino a m b a s a d o s
Lietuvos, Estijos ir Latvijos am
basadų atstovai sveikino JBANC 45ojo jubiliejaus proga ir dėkojo už jos
nenuilstamą veiklą. Kadenciją bai
giantis Lietuvos ambasadorius Vygaudas Ušackas padėkojo JBANC už
pagalbą atgaunant Lietuvos laisvę
pabrėždamas, jog JBANC misija yra
svarbi ir kad lietuviai viliasi pagal
bos siekiant bevizio režimo vykstant
į JAV. Estijos ambasados atstovas

P

sveikinimo kalboje kvietė visus
susirinkusius remti JBANC ir kitų
organizacijų, siekiančių Baltijos ša
lių geroves, veiklą. Latvijos ambasa
dos atstovas, padėkodamas JBANC
už atliktus darbus, pristatė Latvijos
armijos įgaliotinį, kuris perskaitė iš
traukas iš Latvijos Krašto apsaugos
ministro laiško, ir įteikė medalius už
pagalbą Latvijai integruojantis į NA
TO. Juos gavo Martins Dhums, Ja
nis Bolsteins, Raits Eglitis ir Kari
Altau. Sis medalis buvo sukurtas
2004 metais, Latvijos įstojimo į NA
TO proga.
Pagerbti ir lietuviai
JBANC atstovai savo ruožtu
įteikė padėkos pažymėjimus buvu
siems JBANC valdybos nariams už
jų veiklą. Raštus gavo Dace Copeiand, Vello Ederma, Jonas Genys,
Janis Gramatins, Janis Kukainis,
Jonas Račkauskas, Algis Rimas (po
mirties), Marju Rink-Abel ir Juhan
Simonson. Buvo pagerbtas ir Gunars
Meierovics, kaip vienas iš JBANC
įkūrėjų, kuris dabar gyvena Latvijo
je.
Po iškilmingų sveikinimų ir pa
dėkos programos buvo vaišės.
Susitikimas Valstybės
departamente
Iškilmingas priėmimas buvo
JBANC dienos kulminacija. Anks
čiau tą dieną JBANC tarybos atsto
vai buvo priimti JAV Valstybės de
partamente. Neoficialiame susitiki
me buvo aptartos įvairios Baltijos
šalių aktualijos, pabrėžta JAV ir Bal
tijos šalių bendradarbiavimo svarba
ir abipusė nauda.
JBANC sukakties minėjimas
buvo tęsiamas Čikagoje, kur ALTas
Baizeko muziejuje organizavo rengi
nį birželio 30 dieną, penktadienį, 4 v.
popiet. Programą atliko Jėzuitų gim
nazijos jaunimo choras. JBANC ta
ryboje šiuo metu ALTui atsovauja
Ramūnas Kondratas, Henry Gaidis
ir Saulius Kuprys. Kitais metais ro
tacine tvarka JBANC vadovavimą
perims ALTo atstovai.

jSANC sukakties minėjime sveikina ALTo Įgaliotinis Vašingtone dr. Ramūnas
Kondratas. Sveikinimo Klausosi kadenciją baigiantis ambasadorius Vygaudas
ušackas ir Amerikos EstųTarybos atstovė dr. Lya Karm.

Jungtinio Amerikos Pabaltiečių Komiteto (JBANC)
įkūrimo dekiaracija
Estų tautinis komitetas Amerikoje, Amerikos Latvių sąjunga ir Amerikos Lietuvių
taryba 1961 m. balandžio 27 dieną, susirinkę j Baltijos konferenciją VVashington, DC,
vieningai priėmė šią deklaraciją:
Kadangi estai, latviai ir lietuviai šimtmečiais yra taikingai gyvenę prie Baltijos
jūros;
Kadangi šios tautos dabar pergyvena Sovietų Sąjungos jėga jvykdytą okupaciją,
kuri iš jų atėmė nepriklausomybę ir laisvę;
Kadangi žiauri sovietinė priespauda šias tris Baltijos šalis be gailesčio pavertė
išnaudojamomis kolonijomis ir genocidinė Sovietų Sąjungos politika j pavojų pasta
to jų pačią egzistenciją ir kultūrinę tapatybę;
Kadangi iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos kilę Amerikos piliečiai yra išlaikę meilę
savo tėvų kraštams ir gilų susirūpinimą tų kraštų gyventojų likimu;
Kadangi Amerikos lietuviai, estai ir latviai iš pirminių šaltinių žino apie komu
nistų nusikaltimus šiuose trijuose Baltijos kraštuose ir yra visiškai nusistatę prieš
komunizmo ideologiją, sistemą ir metodus;
Nutariame pareikšti savo atnaujintą pasipriešinimą beatodairiam Baltijos kraštų
laisvės ir nepriklausomybės sunaikinimui bei tebesitęsiančiai jų okupacijai,
Nutariame paskelbti sprendimą apjungti savo pastangas siekiant Baltijos valsty
bių nepriklausomybės ir jų kaip laisvų ir demokratinių respublikų atkūrimo, tai grin
džiant visuotinai pripažinta valstybių apsisprendimo teise;
Baigiant nutariame, kad siekiant šio tikslo šios trys grupės priima sprendimą
įkurti bendrą komitetą, pavadinamu Joint Baltic American Committee (Jungtinis
Amerikos pabaltiečių komitetas), kurio tikslas - aptarti bendrus reikalus ir planuoti
kryptingą veiklą.
VVashington, DC
1961 m. balandžio 27 d.

Inga Lukavičiūtė, Vašingtonas
Nerijus Smerauskas, Čikaga

rofesorius viską išklausė ir tepasakė: p a 
rodyk ranką". Nieko neklausinėdamas ją
apžiūrėjo, pažvelgė į rentgeno nuotrauką, iš
traukė iš žaizdos kaulo nuolaužą. „Ranką būtina
operuoti". Saugiausia būtų Raudonojo Kryžiaus li
goninėje ir per savo kolegas profesorius ieškojo to
kios galimybės, bet nepavyko. Tada liepė Vincui
rytojaus dieną vėl ateiti pas jį į namus.
Taip šeštadienio pavakary jis su Vaičiūnu vėl
eina pas profesorių. Vaičiūnas vėl lieka jo laukti
gatvėje. Profesorius jau buvo pasiruošęs operaci
jai. Vincui tik įėjus, jis iškart išsiuntė abu savo
vaikus su močiute į kiemą, įspėdamas: „Jeigu kas
ateitų, pasakykit, kad mūsų nėra namie".
Paklausęs Vinco adreso, kad prireikus žinotų, kur
jį nuvežti, užrakino duris ir ėmėsi darbo. Žmona
jam asistavo. Vincas neprisimena, kiek tai truko.
Momentais jis alpo. Pašalinęs iš žaizdos kaulų
nuolaužas, kelias metalo skeveldras, profesorius
jas parodė Vincui. Kai darbas buvo baigtas ir
ranka subintuota į lovelį, Vincui liepė gerą pusva
landį ramiai pasėdėti. Po to profesorius jį už
parankės pavedėjo per kambarį, paklausė, ar ne-

Julius Kangur, Estų Tautinio komiteto Amerikoje pirmininkas
Peter P. Lejins, Amerikos Latvių sąjungos pirmininkas
Leonard Šimutis, Amerikos Lietuvių tarybos pirmininkas
Pius Grigaitis, Amerikos Lietuvių tarybos sekretorius

KAI ATĖJO LAUKTO)!
DIENA
(Pagal partizano Vinco Grinkaus prisiminimus ir
žvilgsni i i šaties)

IRENA R. VIDZJŪNIENE

m$
svaigsta galva, ar pajėgs eiti. Vincas buvo pat
varus. Ne tiek gyvenime ištvėręs. Palydėjęs Vincą
iki gatvės, profesorius liepė po poros dienų ateiti
pas jį į Šv. Jokūbo ligoninę. Čia jam ranką sudėjo
į gipsinį lovelį, pamokė, kaip daryti perrišimus.
Patarė kas mėnesį pas jį pasirodyti. Vincas dar
keletą kartų lankėsi pas profesorių ligoninėje.
Paskutinį kartą atsisveikindamas jis su ašaromis
akyse dėkojo profesoriui ir norėjo atsilyginti.
(Partizanai svarbiems reikalams tada pinigų ne
stojo. Jie sėkmingai tuštino sovchozų kasas).

Profesorius kategoriškai atsisakė, pridurdamas:
„Už tuos pinigus nu-sipirk vaistų, vitaminų, kad
sustiprėtum, kad greičiau rankos kaulai suaugtų".
Visa jo esybė bylojo be žodžių, kad tai mūsų ben
dras reikalas, bendras galinėjimasis su okupantu,
rizikuojant savo padėtimi, šeimos saugumu,
gyvybe. Tais pirmaisiais, sunkiausiais pokario
metais, kiek prisimena Vincas, tik vienas kitas
nukrypdavo iš to bendro savaime subėgančio
priešinimosi okupantui fronto.
1948 metų gegužės pabaigoj, prisipirkęs
tvarsčių, vaistų, atsisveikinęs su savo globėjais,
Vincas patraukė į mišką. Susiranda „Trimito"
(dabar dažnai vadinamą Baublio) būrį. Čia ir viso
je apylinkėje daug kas pasikeitę. Po nuvilnijusių
masiškų trėmimų ir prasidėjusio varu ginimo į
kolchozus kaimas suvargęs, susigūžęs. Būryje be
likę 10 vyrų ir tie lyg nebe tie. Įaudrinti. Bet jau
triai pakilūs. Žingsniai, gestai, žvilgsniai aiškiai
atspindi pasišventimą žūtbūtinei kovai. Visa tai
smelkėsi Vinco širdyje ir ją plėšys, kai vėl teks
palikti būrį. Prieš porą savaičių Viktoriškio miške
trys būrio vyrai žuvo.
Bus daugiau.
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Paminėta JAV Nepriklausomybės

JAV Nepriklausomybės dienos šventėje pjaustomas tortas. ije=:ne;e:
Chamber of Commerce" valdybos pirmininkas Rimtautas Vizgirda.
Linos P e t r a u s k i e n ė s ELTA r...„;.-

Vilnius, liepos 5. d. (ELTA) —
Jungtinių Amerikos Valstijų Nepriklausomybės 230-osios metinės Liepos
4-ąją buvo linksmai atšvęstos ir Viiniuje. Senajame Verkių rūmų parke į
šeštus metus rengiamą šventę susirinko diplomatai, verslininkai, politikai, kultūros ir meno atstovai, Lietuvoje gyvenantys ar dirbantys amerikiečiai su šeimomis.
Prie baltos, raudonos ir mėlynos
spalvos balionais išpuoštų Verkių rū
mų šventės dalyvius pasveikino dar
bą Vilniuje baigusio JAV ambasado
riaus pavaduotojas Tom Kelly, asocia
cijos „American Chamber of Com
merce" valdybos pirmininkas Rim
tautas Vizgirda. Specialią parodomąją programą surengė LDK Gedimino
štabo bataliono Garbės sargybos orkestras ir Garbės sargybos kuopa, sudrebinusi parką automatų šūviais už
Lietuvą ir JAV
Lietuvos ir JAV valstybinius
himnus grojo LDK Gedimino štabo
bataliono Garbės sargybos orkestras,

iškilmingoje vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavo JAV ambasados jūrų pėstininkai.
JAV Nepriklausomybės diena
Lietuvoje švenčiama pagal amerikietiškas tradicijas. Po oficialiosios
dalies per tūkstantį kviestinių svečių
prie ilgų stalų vaišinosi mėsainiais,
skrudintomis bulvytėmis, ant žarijų
keptomis dešrelėmis, gaivinosi „Coca
Cola". Kas norėjo, galėjo šokti ir dai
nuoti populiarios grupės „InCulto"
koncerte.
Verkių parko vejoje mažiausieji
šventės dalyviai galėjo jodinėti ark
liais, žaisti su spalvingais „Raganiukės" teatro aktoriais, o mėgstantys
piešti — kurti paveikslus. Vakaro pabaigoje gražiausi vaikų kūriniai buvo
parduoti aukcione — už juos buvo surinkta apie 1,800 litų, kurie skiriami
kaip labdara klasicistiniams Verkių
rūmams ir parkui pagražinti.
JAV Nepriklausomybės dienos
šventę vainikavo didžiulio torto
pjaustymo ceremonija.

Vilniečiai gina uždarytą kino teatrą
Vilnius, liepos 5 d. (BNS) — Sostinės valdžios ketinimais vietoje se
namiestyje esančio kino teatro „Lie
tuva" statyti 4 aukštų daugiafunk
cinės paskirties pastatą pasipiktinę
vilniečiai protestavo Vilniaus savival
dybėje.
Sostinės gyventojai, kino teatro
pastatą įsigijusios bendrovės „Rojaus
apartamentai" pakviesti į viešą deta
laus projekto svarstymą Vilniaus sa
vivaldybėje, buvo sutikti pastatą sau
gančios įmonės „Argus" personalo,
mat vilniečiai į savivaldybę veržėsi
nešini Vilniaus merą įžeidžiančiais
plakatais bei lydimi keturių juodais

apsiaustais vilkinčių merginų,
Vos tik projekto architektas prof.
Algimantas Nasvytis pristatė Vil
niaus senamiestyje esančio sklypo de
talųjį planą, susirinkimo dalyviai vie
ningai skelbė, jog viešąjį svarstymą
reikia nedelsiant nutraukti, nes nėra
pateiktos išvados apie projektuojamo
pastate poveikį aplinkai ir gamtai.
„Rengtas susirinkimas — laiko
gaišimas. Nepilno dokumento svars
tymas lygus nuliui. Išvados apie po
veikį aplinkai ir gamtai privalo būti
pateiktos, nes jos yra beveik svar
biausios šiame projekte", — sakė vil
nietis Vytautas Ankudavičius.

* Italijoje įpusėjusiose dau
giadienėse dešimties etapų „Gi
ra d'Italia" dviratininkių lenkty
nėse trečiąją vietą bendrojoje
įskaitoje išsaugojo „Nobili Rubinetterie" komandos narė Edita Pučinskai
tė. Lietuvos dviratininkė 24 sekundes
pralaimi pirmąją vietą užimančiai
rusei Olga Sliusareva, o nuo antrojo
je pozicijoje esančios šveicarės ją
skiria 14 sekundžių.
* Pirmąja planetos futbolo
čempionato Vokietijoje finalo
dalyve tapo Italijos vienuolikė,
antradienį pusfinalio rungtynėse po pratęsimo 2:0 įveikusi plane-

tos vicečempione Vokietijos koman
dą. Italams, kurie ketvirtą kartą per
visą šalies istoriją bei pirmą kartą po
1982 metų sekmadienį pretenduoja
tapti pasaulio čempionais, įvarčius
pratęsimo pabaigoje pelnė Fabio
Grosso ir Alessandro Del Piero.
* Pasirengimą Europos jau
nių (iki 18 metų) vaikinų krepši
nio čempionatui tęsianti Lietu
vos vaikinų rinktinė nesėkmingai
žaidžia praeityje garsaus krepšininko
Sergpj Tarakanov iniciatyva Rusijos
sostinėje surengtame turnyre Pir
mąjį susitikimą lietuviai 64:84 pralaimėjo Prancūzijos bendraamžiams.

Šiaurės Korėja paleido šešias raketas
Atkelta iš 1 psl.
bendrijos raginimų demonstruoti susivaldymą", — sakoma Baltųjų rūmų
atstovo Tony Snow pareiškime.
Minėtų raketų paleidimas „rodo
Šiaurės Korėjos ketinimą bauginti kitas valstybes kuriant vis tolimesnio
nuotolio raketas", — nurodė jis.
JAV patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Stephen Hadley sakė, kad minimos raketos jokio pavojaus Jungtinių Valstijų teritorijai ne
sukėlė.
Pasak jo, tai galėjo būti Pyongyang bandymas atkreipti dėmesį į
save, nes pastaraisiais mėnesiais pagrindinės amerikiečių diplomatinės
pastangos branduolinėje srityje buvo
skirtos Iranui.
Tačiau kaip ir daugelis JAV pareigūnų jis nurodė, kad neįmanoma
tiksliai žinoti Pyongyang motyvų.
Šiaurės Korėja, kurios vyriausybė skiria daug dėmesio simboliniams
gestams, raketoms paleisti pasirinko

tokį laiką, kai JAV minėjo savo nepriklausomybės dieną. Raketos buvo
paleistos netrukus po to, kai antradienio popietę vietos laiku iš Floridos
pakilo amerikiečių daugkartinis erdvėlaivis „Discovery".
Japonija sakė, kad nedelsdama
svarstys ekonomines sankcijas Siau
rės Korėjai. Televizija NHK pranešė,
kad vyriausybė pusmečiui uždraudė
atplaukti Šiaurės Korėjos keltams.
Tokyo taip pat paragino Pyongyang grįžti prie lapkritį įstrigusių šešiašalių derybų dėl jo branduolinės
programos.
Šiaurės Korėjos žiniasklaida raketų paleidimo nepaminėjo. Televizijos trečiadienio rytą nieko nerodė, o
valstybinis radijas informavo apie
Kim Jong II apsilankymą padangų
gamykloje,
Vėliau oficialioji naujienų agentūra išplatino trumpą pranešimą,
kad paleistos raketos buvo vidutinio
nuotolio.

Valstybės dieną apdovanoti šaliai nusipelnę asmenys
Atkelta iš 1 psl.
taip pat Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui
Redui Savickui ir šio departamento
vyriausiojo prokuroro pavaduotojui
Antanui Stepučinskui.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino Karininko kryžiumi
apdovanotas teatro režisierius, tautinės savimonės puoselėtojas, kūrybinės laisvės gynėjas Jonas Jurašas bei
istorikas, visuomenės veikėjas, buvęs
Lietuvos sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas Juozas Tumelis.
Gedimino ordino Riterio kryžiai
skirti aštuoniems asmenims — tarp
kurių kino režisierius, ilgametis Lietuvos kinematografininkų sąjungos
pirmininkas Gytis Lukšas ir Lietuvos
informacijos biuro steigimo Briuselyje rėmėjas (1990—1991 metais),
Romerių giminės fondo Lietuvoje
steigėjas, kultūros projektų Lietuvoje
rėmėjas Andrzej Tadeusz Romer.
Gedimino ordino medaliu bus apdovanoti devyni nusipelnę asmenys,
ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Ko-

mandoro didžiuoju kryžiumi — du
asmenys. Tai — UNESCO generalinio direktoriaus patarėjas, buvęs ilgametis UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos kultūros paveldo tarptautinio pripažinimo
iniciatorius ir organizatorius Henrikas Juškevičius bei Britų ir lietuvių
draugijos pirmininkas, Lietuvos ir
Jungtinės Karalystės tarpvalstybinių
santykių puoselėtojas ir rėmėjas Mi
chael John Peart/
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai"
Komandoro kryžius bus įteiktas septyniems asmenims, tarp kurių — buvęs JAV Atstovų rūmų narys, JAV
Kongreso komiteto Baltijos valstybėms ir Ukrainai paremti steigimo
iniciatorius, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas Charles F.
Dougherty, Estijos parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas,
Europos Sąjungos reikalų komisijos
narys, žurnalistas Enn Eesmaa, šią
vasarą darbą Lietuvoje baigęs JAV
ambasadorius Stephen Mull, Vokietijos parlamento nariai Gernot Erler
ir Gert Weisskirchen.

Valdininkai nežino, kur apgyvendinti G. Kirkilą
Vilnius, liepos 5 d. (BNS) —
Nors Seimas patvirtino socialdemokrato Gedimino Kirkilo kandidatūrą į
premjero postą, valdžios rezervatu
pramintose Turniškėse naujojo Vyriausybės vadovo niekas nelaukia.
Centro kairės koalicijos mažumos kabinetą pradedantis formuoti
politikas po darbų kartu su asmens
sargybiniais keliaus į daugiabutį namą sostinės Šeimyniškių gatvėje, tre
čiadienį rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas".
Turniškėse G. Kirkilui nėra vie
tos — buvusioje premjero rezidencijo
je su šeima gyvena šalies vadovas Val
das Adamkus, o Vyriausybės vadovui
skirtas kitas namas stovi apleistas.
Kol ministrų kabinetui vadovavo
Algirdas Brazauskas, dėl premjero
rezidencijos niekas nesuko galvos.
Kadenciją baigęs prezidentas gyveno
jam skirtoje rezidencijoje.
Bet A. Brazauskui pasitraukus iš
valdžios olimpo, Vyriausybės kance
liarija susigriebė neturinti kur apgy
vendinti kito premjero.
Turniškes valdančios valstybinės
įmones direktorių: Vaidui Račkiu:
premjero rezidencijos reikalai mažai
r^1p1 Dabar jis turi rimtų problemų

dėl skandalingosios butų statybos.
Paklaustas, kur galėtų būti apgyvendintas naujasis premjeras, V Račkys atsakomybę iš karto permetė Vyriausybės kanceliarijos vadovams, tačiau jie irgi tik skėsčiojo rankomis.
Kanceliarijos ūkio skyriaus vedėjas Jonas Šniaukšta neslėpė, jog ministro pirmininko rezidencijos reikalai nėra išspręsti.
„Visai neturime, kur dėti premje
ro. Visiškai", — kelis sykius pakarto
jo šis valdininkas, pripažinęs, kad
niekas netgi nesvarstė galimybės,
kad A. Brazauskas gali nebaigti visos
premjero kadencijos.
Būsimai premjero rezidencijai
dar praėjusiais metais buvo išrinktas
tuščias namas, esantis A. Brazausko
ir V Adamkaus valdų pašonėje.
Dar prieš karą iškilusiame name
anksčiau buvo tarnybiniai butai.
Pastaraisiais metais tuščias stovėjęs
pastatas dabar yra avarinės būklės.
Būsimajam premjerui gali būti
pasiūlyta apsistoti viename iš Turniš
kėse pastatytų butų, dėl kurių kilęs
skandalas iŠ postų išvertė du prezi
dento patarėjus. Tačiau pats G. Kir
kilas tvirtino dar nesvarstęs, ar keitusi į tokį būstą.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Paleistas erdvėlaivis „Discovery 99
Cape Canaveral, liepos 5 d.
(,,Reuters"/BNS) — JAV daugkarti
nis erdvėlaivis „Discovery", kurio mi
sija bus lemtinga NASA daugkartinių
erdvėlaivių programai ir nebaigtai
statyti Tarptautinei kosminei stočiai
(TKS), antradieni, JAV Nepriklauso
mybės dieną, pagaliau startavo iš
Kennedy kosmoso centro Floridoje.
„Discovery", kuriuo skrenda sep
tyni įgulos nariai, pakilo 1 vai. 38
min. vietos laiku, po to. kai savaitgalį
startas dėl prasto oro buvo atidėtas
du kartus.
Tai pirmasis per visą daugkarti
nių erdvėlaivių skraidymo istoriją
startas liepos 4-ąją, kai amerikiečiai
švenčia Nepriklausomybės dieną.
„Didžios valstybės išdrįsta daryti
didžius dalykus ir rizikuoja ... Nega
liu sugalvoti geresnio kelio kosmosui
tyrinėti už tą, kuriuo pajudėjome
šiandien", — sakė daugkartinių erd
vėlaivių programos vadybininkas
Wayne Hale.
Vaizdo kamera, sumontuota ant
erdvėlaivio kuro bako, nufilmavo pui
kų kilimo vaizdą, bet užfiksavo ir tai,
kad nuo bako atplyšo keli termoizoliacinio sluoksnio gabalai.
Specialistai ne vieną savaitę kal
bėjo, kad nuo erdvėlaivio kuro bako
atplyš izoliacinio sluoksnio gabalai,
tačiau nurodydavo, jog jie bus perne
lyg maži, kad susidūrimo atveju pa
darytų žalos pačiam erdvėlaiviui.
2003 metų vasarį erdvėlaivio
„Columbia" starto metu atplyšęs izo
liacijos gabalas jo sparne pramušė
skylę, dėl kurios, jam grįžtant į Žemę,
jis suiro. Per šią katastrofą žuvo visi
septyni įgulos nariai.
„Discovery" įgula nuodugniai ap
žiūrės erdvėlaivio termoizoliacinį
skydą ir aiškinsis, ar jis nėra pažeis
tas.
Si misija labai svarbi NASA, jei ji
nori iki 2010-ųjų, kai dabartiniai jos
erdvėlaiviai bus nurašyti, baigti

statyti Tarptautinę kosminę stotį
BRIUSELIS
(TKS), kurios statybą, kainuosiančią
Iranas trečiadienį paskelbė, kad
100 mlrd. JAV dolerių, remia 16 vals itin svarbios Europos Sąjungos (ES)
tybių. Po „Columbia" katastrofos ir Irano derybos dėl pasiūlymų, ku
TKS statyba buvo sustojusi.
riais siekiama išspręsti nesutarimus
115-osios kosmoso misijos vadas dėl Tehran branduolinių ambicijų,
yra ilgametis astronautas Steven buvo atidėtos. Oficialios tokio spren
Lindsey, kuriam — 45 metai. Likusie dimo priežasties iraniečiai kol kas
ji įgulos nariai — 42 metų pilotas nenurodė. „Susitikimas nukeltas.
Mark Kelly ir specialistai: 43 metų Irano delegacija šiandien į Briuselį
Lisa Nowak, 48 metų Michael Fos- neatvyks", — žurnalistams sakė
sum, 39 metų Stephanie Wilson, Di aukštas iraniečių pareigūnas, neno
džiojoje Britanijoje gimęs amerikie rėjęs, kad būtų skelbiama jo pavardė.
tis, 51 metų Piers Sellers ir vokietis,
48 metų Thom Reiter.
ROMA
Eidami į starto aikštelę amerikie
Italijos policija trečiadienį dėl
čiai Nepriklausomybės dienos proga įtarimų padėjus Centrinei žvalgybos
nešėsi Amerikos vėliavėles, o Th. Rei valdybai (CŽV) Milane sulaikyti as
ter iš Europos kosmoso agentūros menį, įtariamą terorizmu, suėmė ša
mojavo Vokietijos vėliava. Jis į Žemę lies karinės žvalgybos agentūros di
grįš gruodį.
rektorių Marco Mancini. Tai pirma
Jei šį kartą būtų patirta dar vie sis Italijos pareigūnas, sulaikytas dėl
na nesėkmė ar iškiltų rimta proble Hassan Mustafa Osama Nasr, dar ži
ma, daugkartiniai erdvėlaiviai tik nomo kaip Abu Omar, pagrobimo
riausiai jau nebeskraidytų nuo dabar, 2003 metais. H. M. O. Nasr teigia, jog
bet jei dabartinė misija bus sėkmin buvo nuskraidintas į Egiptą ir ten
ga, rugpjūčio 28 dieną į TKS išskris kankintas. Italijos teismas dėl šio pa
erdvėlaivis ,,Atlantis ".
grobimo yra išdavęs arešto leidimus
NASA po „Columbia" katastro 22 įtariamiems JAV agentams, tačiau
fos išleido maždaug 1.3 mlrd. JAV do nė vienas italas į teisėsaugininkų
lerių problemoms dėl erdvėlaivių ku akiratį iki šiol nebuvo patekęs.
ro bakų išspręsti ir kitiems patobuli
nimams įdiegti. Jeigu atsirastų papil
domų problemų, agentūra nebeturė
Italijos dienraštis „II Manifesto",
tų nei pinigų, nei laiko dideliems at nepriklausomas komunistų leidinys,
naujinimams.
pirmą kartą pasirodęs prieš 35 me
Oficialiu NASA specialistų verti tus, paskelbė specialų prenumeratos
nimu, dabartinės „Discovery" įgulos pasiūlymą, ragindamas skaitytojus
žūties tikimybė yra 1 iš šimto. Tokia padėti išgelbėti dienraštį nuo bank
tikimybė vertinama kaip labai didelė, roto. Išsigelbėti nuo žlugimo bendro
nes anksčiau buvo laikoma, kad as vei reikia 1.5 mln. eurų ir, be kitų
tronautų žūties tikimybė yra 1 iš priemonių, dienraštis ketina nuo lie
7,000.
pos 6 dienos iki rugpjūčio 10 dienos
Iš esmės, sprendimą dėl „Dis kiekvieną ketvirtadienį pasiūlyti
covery" išsiuntimo į TKS pats vienas skaitytojams specialųjį numerį už 5
priėmė NASA direktorius Michael j eurus. „Šie šeši numeriai leistų
Griffin, kuris nepaisė savo pavaduo i mums gauti 500,000 eurų", — patojo saugumo klausimais ir agentūros I reiškė vienas iš „II Manifesto" stei
vyriausiojo inžinieriaus nuomonės.
gėjų Valentino Parlato.

Rinkimuose Meksikoje pirmauja F. Calderon
Mexico, liepos 5 d. (,,Reu
ters 7BNS) — Meksikoje trečiadienį
paskelbti oficialūs pirminiai sekma
dienį įvykusių prezidento rinkimų re
zultatai, pagal kuriuos dešinysis kon
servatorius Felipe Calderon, kurio
kandidatūrą iškėlė Nacionalinio vei
kimo partija, surinko didžiausią bal
sų skaičių.
Federalinio rinkimų instituto
(FRI) duomenimis, paskelbtais su
skaičiavus 98.45 proc. biuletenių, už
F. Calderon balsavo 36.38 proc. rin
kėjų.
Kairiosios Demokratinės revoliu
cijos partijos kandidatas Andrės Manuel Lopez Obrador, surinkęs 35.34
proc. balsų, reikalauja perskaičiuoti
balsus ir grasina surengti gatvių ei
tynes, per kurias bus užprotestuoti
rinkimų rezultatai.
„Mes visiškai tikri, kad jeigu bal
sai bus perskaičiuoti, mes laimėsime
rinkimus", — pareiškė Manuel Camacho Solis, pagrindinis kairiųjų po
litinis strategas.
A. M. Lopez Obrador pareiškė,
kad į rinkimų rezultatus nebuvo
įtraukti trys milijonai balsų, ir todėl
jis atsisako pripažinti pirminius duo
menimis.
FRI vadovas Luis Carlos Ugalde

EUROPA

pažymėjo, kad 258 mln. balsų nebuvo
įtraukti dėl klaidų, padarytų užpil
dant balsalapius.
Kaip pranešė FRI, šie balsai bus
įtraukti į galutinius rezultatus, kurie
bus paskelbti vėliau šią savaitę. Rin
kimų komisijos vertinimais, įtraukus
šiuos balsus F. Calderon pirmavimas
sumažės maždaug 0.64 procento.
Meksikos vidaus reikalų minis
tras Carlos Abascal atmetė A. M. Lo
pez Obrador kritiką ir pareiškė, kad
pirminiai rinkimų rezultatai yra pa
tikimi.
52 metų A .M. Lopez Obrador ža
da rinkėjams užbaigti du dešimtme
čius vykstančias rinkos reformas ir
atsikratyti skurdo, kurį įveikti padės
socialinės išmokos bei naujos darbo
vietos, numatomos sukurti įgyvendi
nant didelius projektus.
„Lopez Obrador — vienintelis,
galintis įvykdyti naują Meksikos re
voliuciją, kurioje nugalėtojais taps be
turčiai", — sekmadienį sakė 19 metų
studentė Amalia Rodrigues.
43-ejų metų Harvard universite
to absolventas F. Calderon pažadėjo
griežčiau kovoti su nusikalstamumu
ir įgyvendinti verslo reformas, kurios
leistų sukurti milijonus naujų darbo
vietų.

VARŠUVA
Vienas lenkų europarlamentaras
Europos Parlamente antradienį iš
provokavo smarkų nuomonių susi-

ATLANTIC
or
Ocedi

kirtimą — jis pareiškė, kad Europai
reikia daugiau tokių politikų kaip Is
panijos diktatorius generolas Francisco Franco. Vykstant plenariniams
debatams dėl to, ko pasimokyta pra
ėjus 70-čiai metų po generolo F. Fran
co perversmo Ispanijoje, jokiai frakci
jai nepriklausantis lenkų europarla
mentaras Maciej Marian Giertych iš
Lenkijos valdančiajai koalicijai prik
lausančios nacionalistinės Lenkijos
šeimų lygos paprieštaravo kolegoms,
smerkusiems generolą ir jo diktatū
rą. M. M. Giertych gyrė Ispanijos de
šiniąsias jėgas, ypač — generolą F.
Franco, už tai, kad jis pirmojoje XX
amžiaus pusėje sustabdė komunizmo
plitimą į Vakarų Europą.
HELSINKIS
Europos Sąjungai (ES) nuo lie
pos pirmininkaujanti Suomija tikisi
padidinti ES alkoholio akcizą ir taip
pašalinti, Helsinkio nuomone, iškrai
pymus sąjungos vidaus rinkoje. Suo
mijoje taikomi alkoholio mokesčiai
yra vieni iš didžiausių pasaulyje. Ša
lis kenčia nuo nuolat didėjančio alko
holio importo, ypač po to, kai 2004
metais į ES įstojo kaimyninė Estija,
kurioje kainos yra gerokai mažesnės.

AZIJA
KABULAS
Afganistano sostinėje Kabule
trečiadienį šalimais dviejų autobusų,
vežusių vyriausybės darbuotojus į sa
vo ministerijas, nugriaudėjo sprogi
mai, per kuriuos vienas žmogus žu
vo, o dar daugiau kaip 40 buvo su
žeisti. Šiais metais Afganistaną už
liejo talibų sukilėlių smurto banga,
kuri yra didžiausia nuo 2001 metų,
kai buvo nuverstas islamistinis Talibano režimas.

A R T I M I E J I RYTAI
BAGHDAD
Irako ministras pirmininkas Nuri al-Maliki teigė reikalausiantis, kad
irakiečių pareigūnai atliktų neprik
lausomą tyrimą dėl įtarimų, kad JAV
kariai išžagino vieną paauglę ir nu
žudė ją bei jos šeimą: „Mes nesitaikysime su Irako žmonių garbės išnie
kinimu. Manome, kad įvykdyti to
kius nusikaltimus paskatino tarptau
tinėms pajėgoms suteikta neliečia
mybė, todėl ją reikia peržiūrėti".

1-800-775-SEND
www.atianticexpresscorp.com
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Krovtntu gabenmas
laivu : visas oasau'ic šai's
Krov n.w gabenimas
iėktuvu visas pasage sails

Air Frelght

JUito
Automobiliu D^imas oe
siu^ti^as visas pasau:<o sais
Krovimu pervežimas
visoje Amerikoje.
Sma// Packaaes

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.
•:-.<01 7Sth Avo Bridgeview,
IL 60-155 Tel. 7 708 599-9680
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1 800 775 7363
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PRELATAS IGNAS URBONAS APIE SAVO ILGĄJĄ
GYVENIMO KELIONĘ
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

eseniai knygų lentynose pasi
rodė žinomo išeivijos veikėjo,
prelato Igno Urbono prisimin
imų k n y g a ,,Ilga m a n o kelionė",
kurią išleido ir gražiomis iliustra
cijomis a p i p a v i d a l i n o b e n d r o v ė s
„Alytaus naujienos" leidykla. Iš gra
žaus ir vaizdingo Dzūkijos krašto,
Valėniškių k a i m o kilęs p r e l a t a s I.
Urbonas savo knygoje prisimena, jog
yra pergyvenęs net penkias okupaci
jas, d u k a r u s i r d u nepriklausomy
bės paskelbimus: 1918 m. vasario 16
d. daktaro J o n o Basanavičiaus ir
1990 m. kovo 11 d. prof. Vytauto
Landsbergio. Įdomus s u t a p i m a s : ši
knyga s p a u d a i buvo atiduota prieš
metus, k a i p a t s autorius pažymėjo
net du jubiliejus - 70 metų kunigys
tės bei 95-ojo gimtadienio s u k a k t i s .
„Savo ilgą kelionę pradėjau tė
viškėje prie Svaicingio ežerėlio ir,
manau, ją baigsiu Lemonte, prie Mi
čigano ežero. Keliavau 95-erius me
tus, pamačiau beveik visų kontinen
tų grožį, bet m a n o širdyje paliko gra
žiausios i r b r a n g i a u s i o s t i k dvi
vietos - m a n o tėviškė ir m a n o tėvy
nė Lietuva", - atsiminimais dalijasi
po II pasaulinio karo į JAV emigra
vęs ir iki šiol čia gyvenantis knygos
autorius I. U r b o n a s . Šioje knygoje
prelatas atsiskleidžia kaip įžvalgus
praėjusio šimtmečio Lietuvos ir išei
vijos istorijos įvykių liudininkas.

rėjau į jį ir nustebau pamatęs: Mai
ronis verkė... įdomu, kodėl tos aša
ros? Ar jos džiaugsmo - girdint pa
ties kūrybos skambesį ir grožį aidint
iš mokinių krūtinių?! Ar liūdesio,
nujaučiant artėjančią mirtį (Mai
ronis mirs beveik už dviejų savaičių
- trylikos dienų)?", — rašo prel. I.
Urbonas.
Mūsų tėvynėje i r išeivijoje jam
teko laimė sutikti ir daugiau iškilių
asmenybių: ministrą pirmininką
Vladą Mironą, eruditą, tarptautinio
masto geografą, Lietuvos patriotą
Kazimierą Pakštą, rašytoją Vincą
Mykolaitį - Putiną ir daugelį kitų
asmenybių. Prelato prisiminimuose
atsiskleidžia netikėtos ir neretai
dramatiškos susitikimų akimirkos:
pirmomis II pasaulinio karo die
nomis, virš galvų dūzgiant kulkoms,
prie altoriaus teko gulėti šalia V.

(Alytaus apskritis) minėjo kunigys
tės 60-ies metų jubiliejų. Tąsyk L
Urbonas žengė procesijoje po balda
kimu tuo pačiu keliu kaip ir savo
primicijų dieną.
Dievo duota atmintis mane ly
dėjo visą gyvenimą. Lenktyniavau
su atmintimi, ar j i pirma išseks, a r
aš pirmas šiuos atsiminimus baig
siu. Atrodo, šias lenktynes dar lai
mėjau!", — atvirauja knygos auto
rius. Verta priminti, jog rašyti savo
atsiminimus prel. I. Urbonas pradė
jo gana vėlai - j a u sulaukęs 91 metų
ir nuogąstaudamas, kad tokiame
amžiuje silpsta atmintis. Jokio die
noraščio nėra rašęs, o prasmingo gy
venimo įvykius sugebėjo atgaivinti
tiesiog iš atminties.
Istorijos vingiuose blaškomos
Lietuvos lemtingus įvykius prel. I.
Urbonas apmąsto pasaulio ir Baž

nyčios istorinio, kutūrinio bei politi
nio gyvenimo kontekste. Autorius
knygoje skaudžiausiai išgyvena dėl
paskutinės tėvynės okupacijos, su
naikinusios trečdalį lietuvių tautos
ir mūsų valstybės širdį - kaimą, be
to, buvo palaužta ir tautinė savi
monė. Nors Lietuva jau laisva, ta
čiau žinomas dvasininkas įžvelgia
nemažus pavojus ir dabartinėje
mūsų valstybėje... Anot kunigo, mū
sų tėvynės laisvei, jos tautiniam iš
likimui i r šiandien gresia didelis
pavojus.
Per savo nelengvą ir ilgą, bet pras
mingą gyvenimą meilę žmonėms
išsaugojęs prelatas Ignas Urbonas
prisipažįsta, jog ne tik tėvynėje, bet
ir svetur sutikęs labai daug gerų
žmonių, kuriems jis dėkoja savo kny
goje „Ilga mano kelionė".

N

Gyvenimo kelyje - Maironis,
kitos garsios asmenybės
Knygoje itin gausu unikalių a t 
siminimų apie susitikimus su iški
liais Lietuvos politikos, kultūros vei
kėjais, p a l i k u s i a i s ryškius pėdsa
kus tėvynės istorijoje. Iš Alytaus
gimnazijos laikų atmintin įstrigu
sios lotynų kalbos mokytojo Jono Pašukonio, m a t e m a t i k o s mokytojos
Marcinkienės pamokos, tuometinio
direktoriaus Stepono Vaitkevičiaus
tėviška globa. Šioje mokykloje I. Ur
bonas mokėsi n u o 1927 m.
Prelato p r i s i m i n i m u o s e atsis
pindi i r K a u n o kunigų seminarijos
gyvenimo a i d a i . Tolimų 1932-ųjų
metų vasarą, k a i būsimasis dvasi
ninkas mokėsi IV kurse, po rytinių
Mišių, k u r i a s aukojo ir pamokslą sa
kė tuometinis K a u n o kunigų semi
narijos r e k t o r i u s Maironis, klierikai
ir studentai p l a u k ė Nemuno upe.
Pora šimtų j a u n ų vyrų u ž t r a u k ė
„Lietuva b r a n g i " ...„Aš stovėjau ne
toli Maironio. Pakėlęs galvą pažiū
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Pasaulio lietuvig centre. Jono M a l ė j o s nuotraukoje i i kairės: Knygos sutiktuvių komiteto pirm. Irena Knaučeliūnlenė,
„Ilga mano kelionė" knygos autorius c e r dr snas ^rbonas 're^a Kazlauskienė Mč K a r a l i ū t ė j e - a^da Cvildienė ir
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kape-to^as <un Aig rdas ^aiiokas Si

Mykolaičio - Putino. Netoliese suk
niubęs Aukštadvario progimnazijos
direktorius ištarė: „Tai ir gulime al
toriaus šešėly.." „..Poetas nieko jam
nesakė, tik sunkiai atsiduso", — pri
siminimuose rašo I. Urbonas.
Įdomu pažymėti, jog prelatas
netiesiogiai išpranašavo kardinolą
Joseph Ratzinger tapsiant naujuoju
popiežiumi - prieš 16 metų, kai vys
kupas Vincentas Sladkevičius buvo
pakeltas į kardinolus, per pamaldas
kunigui I.Urbonui teko sėdėti už
būsimojo popiežiaus J . Ratzinger...
„Mes Amerikoje meldžiamės, kad
jūs taptumėte kitu popiežiumi", pranašiškus žodžius ištarė kun. I.
Urbonas.
Išsaugojo puikią atmintį i r
meilę ž m o n ė m s
Beveik pusę amžiaus JAV pra
leidęs prel. I. Urbonas į nepriklauso
mybę atgavusią Lietuvą vėl atvyko
1992 m., po to apsilankė ir 1993 m.
rugsėjį, kai mūsų šalyje lankėsi
popiežius Jonas Paulius II. Dar po
dvejų metų Nemunaičio parapijoje

Skelbimai
IŠNUOMOJA

SIŪLO DARBA

IŠNUOMOJAMAS
2 miegamųjų butas New York, arti
prie Brooklyn College. Pusrūsyje,
pilnai išklotas kilimine danga.
Lietuviškai: 1-917-496-9079
Angliškai: 1-718-377-5873

D a r b u i reikalingi dažytojai,
su d a r b o patirtimi.
Būtina t u r ė t i mašiną.
Pageidautina,
k a d kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Aukse S. Kane,
Vilma Jarulienė.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

Esthetician needed for Oak Park
Spa. Receptionist needed for Oak
Park, Downers Grove and Batą via.
Receptionist mušt speak English.

Call 70B-S0S-2696
NEKILNOJAMASIS TURTAS
ICOtOiUCU.
8K.SIDF.NTIAL
•mncUAr.E

VIDA M.
SAKEVICIUS

Real E s t a t e C o n s u i t a n t
Nekilnojamojo t u r t o
p i r k i m a s , pardavimas

708 889 2148
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LIETUVA — KOKIŲ DIDVYRIŲ ŽEME?
HENRIKAS RACKEVICIUS
Šešiolikti metai, kai Lietuva at
gavo savo nepriklausomybę. Jauni
mui tai pažiūrų formavimosi metas,
perėjimo iš paauglystės į pilname
tystę metas, o valstybei? Ar gali val
stybėje, pakeitusioje savo orientaci
ją, per tokį trumpą laiką, susifor
muoti bendruomenė su nauja pa
saulėžiūra, tradicijomis, papročiais,
kultūrine pasaulėžiūra? Patirtis ro
do, kad tai per daug trumpas laiko
tarpis. Tai per kiek metų formuojasi
normali demokratinė valstybė? Ar
reikia aštuoniolikos, kaip ir jau
nimui iki pilnametystės, ar tris
dešimt trejų, kaip Kristus? Gyveni
mas rodo, kad ne visas jaunimas vie
nodu laiku subręsta. Vienam bren
dimą pagreitina gamta, kitam patir
tis, trečiam žinių įsisavinimas. O
kas gali pagreitinti demokratiškos
valstybės brendimą? Istorinis val
stybės brendimas visada priklausė
nuo toje šalyje kuriamų įstatymų,
formuojamo dvasinio ir kultūrinio
pasaulio, gyvenančių piliečių mora
lės ir pareigos jausmo. Tikroji de
mokratija nėra anarchija, todėl ją
kuriant reikia priimti tinkamus po
litinius sprendimus, įvertinant ir
valstybinius poreikius. Ar daug to
kių sprendimų buvo priimta? Taip,
jų daug priimta, bet valstybė iš jų
turėjo minimalią naudą. Didesnę
naudą iš to turėjo tik tam tikros
smulkios grupuotės, kurios inicijavo
sau palankių sprendimų priėmimą,

dorumo reikalavimų?
jei ir supranta, tai nežino, už ko
Jei šalies ministras pirmininkas griebtis, kad tuos rūpesčius pašalin
pareiškia, kad negali būti atsakin tų. Valstybėje vykdomi eiliniai kan
gas už Vyriausybės sprendimus, tai celiariniai darbai. Galime džiaugtis
ar jis iš vis tuomet gali vadovauti tik tuo, jog mūsų politikus dirbti
Vyriausybei? Bet tai autoritetingas naujom kryptim ragina Europos Są
žmogus. Mes pastoviai renkamės junga, priešingu atveju mūsų šalyje
autoritetingus vadovus, nepaklausę būtų visiška stagnacija. Ką jau ką,
ir įsitikinę, kokias jie turi idėjas ir bet mes mokame pasigirti popieri
kaip praktiškai bus jos įgyvendi niais ekonominiais rodikliais ir nie
namos, todėl deklaruojami tikslai po kam nesvarbu, jog nė viena šalies
rinkimų sprogsta kaip muilo burbu ekonomikos šakų nepasiekė kažka
las. Kas iš to, jei vieni deklaruoja da buvusių savo ekonominių pajė
kairės pusės politines idėjas, bet gumų. Lietuvoje tęsiasi tik šalies
elgiasi kaip dešinieji, kiti atvirkš ekonomikos lipimas iš didelio nuos
čiai. Galiausiai visų tikslas — pini mukio. Noriu dar kartą priminti,
gai.
kad vidutinis šalies eksporto defici
Lietuva — iškalbinga šalis, tas kasmet sudaro daugiau kaip aš
mėgstanti kritikuoti, bet žmonių, tuonis milijardus litų. Kur mūsų
sugebančių panaikinti kritiką suke pramonė?
liančias priežastis ir surasti optima
Per tą trumpą nepriklausomy
lų naudingą sprendimą, neatsiran bės laikotarpį nebuvo bandoma su
da. Todėl spaudos išpūsti autoritetai kurti valstybės, kurioje mes norime
pastoviai nepateisina tautos lūkes gyventi, modelio. Nesant valsty
čių. Keista, kad, nesugebėję vado binės ideologijos, kiekvienas spren
vauti valstybei, politikai vėl veržiasi dimas ar teisės aktas buvo priima
prie šalies vairo. Civilizuotoje šalyje mas padrikai, neįvertinus jo pasek
paskandinusiam laivą kapitonui mių ir naudos. Be to, kai kurie poli
niekas nebepatiki kito laivo. Nejau tikai, norėdami išsilaikyti valdžioje,
partijos neturi rezervo, o gal tą re priimdavo valstybei nuostolingus
zervą yra užblokavę nevykėliai, populistinius sprendimus. O pasek
užsisėdėję partijų valdymo struktū mės jaučiamos dabar.
rose? Visos partijos ruošia progra
Nei Bažnyčia, nei krašto in
mas, siūlydamos gražias idėjas, bet, teligentija kol kas nesurado savo
kaip ir visada, sukurtom idėjom už vietos visuomeniniame Lietuvos gy
miršta sukurti konkretų ir efektyvų venime, kultūrinis ir politinis šalies
įgyvendinimo mechanizmą. Tokio vystymasis vyksta padrikai, be aiš
mechanizmo sukūrimas yra per kių tikslų. Kiekvienas kovoja už
daug sudėtingas dalykas. Toks liki savo „aš". Toks susiformavęs požiū
mas, kad Lietuvos žmonės yra pas ris veda tik į tautos nykimą.
merkti išbandyti įvairius politikų Lietuva, atsilaikiusi ir nenutautėeksperimentus. Gaila, kad tie eks jusi tiek amžių, gali išnykti savų
perimentai nepasiseka. Kambodžoje „aš" padedama. Ar ne laikas pradėti
vių kalbos įgūdžius. Stovykla gyvuo „eksperimento" metu mirė daugiau galvoti, ko mes norime iš savo ša
ja nuo 1993 metų ir turi sukaupusi kaip milijonas žmonių, o ir Lietuva lies? Nejau mūsų išsilavinusi in
didelę patirtį. „Lietuvos atgaja" pir ko gero negrįžtamai jau neteko teligentija, dvasininkai ir kiti pilie
miausia buvo skirta užsienio lietu pusės milijono žmonių. Dvi šalys, čiai negali sukurti ideologinio—
vių vaikams. Pastaraisiais metais bet kokios panašios savo tautos at dvasinio padorios šalies modelio,
stovykla tapo populiari tarp Lie žvilgiu.
sukurti Lietuvai priimtinų kanonų,
tuvos vaikų. Stovyklaudami su Lie
Saulėtekis, saulėlydis, prasi kuriais vadovaujantis būtų ugdoma
tuvos vaikais, išeivijos vaikai turės veržimas — kokie gražūs žodžiai, visuomenė ir kuriami visi mūsų tei
galimybę įsigyti naujų draugų Lie bet tikro darbo tuose žodžiuose ne sės aktai? Tuomet gal nebereikės
tuvoje. JAV LB Švietimo tarybos buvo ir nėra. Nėra tų strateginių Lietuvai saulėlydžių, saulėtekių,
pirmininkė Daliiė Polikaitienė, šios darbų nei opozicijoje, nei pozicijoje, proveržių... Atsiras sąžinė, padoru
stovyklos koordinatorė, pasidžiaugė, nes dauguma politikų nesupranta mas, pareiga ir kiti geri jausmai.
kad visi vaikai, vykstantys į šią eilinių Lietuvos piliečių rūpesčių, o
vasaros stovyklą, yra lituanistinių
mokyklų auklėtiniai, tautinių šokių
šokėjai. Tikėsimės, kad kitais metais
Širdies ligos
Stuburo ir skausmo ligos
mūsų Lietuvių Bendruomenei bus
pasiūlyta daugiau kelialapių. Pir
JONAS V.PRUNSKIS, MD
VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
mieji mūsų stovyklautojai stovyklos
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
vartus pravers jau liepos mėnesio
MAUNAK V. RANA, MD
7722 S. Kedzie Ave.
14-23 d. Kas vyksta į antrą pamainą,
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
apsilankys Palangoje rugpjūčio 5-14
Chicago, IL 60652
sužeidimų
darbovietėje bei kitų vietų
d. Geros jums vasaros mažieji
Kab. tel. 773-471-3300
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.
stovyklautojai!
Elgin: 847-289-8822
Dantų gydytojai
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
Sigita Šimkuvienė-Rosen
www.lllinoispain.com
DR. JOVITA KERELIS
JAV LB Krašto valdybos
DANTŲ GYDYTOJA
vicepirmininkė jaunimo reikalams

ignoruodamos šalies poreikius ir vi
suomenės nuomonę.
Tokie veiksmai dar labiau išryš
kino mūsų kuriamos demokratijos
spragas. Pasirodė, kad demokratija
gali turėti ir anarchinį atspalvį, gali
tarnauti keliems asmenims, įžūliai
apgaudinėjant visą bendruomenę.
Daugelis dabar galiojančių įstatymi
nių dokumentų nekuria ir nestipri
na mūsų šalies ekonomikos, teisinių
valstybės pagrindų, sveikatos ir švie
timo tikslų, jie labiau griauna ne
priklausomybės tikslų idėjas, skaldo
šalies vienybę ir sukelia masinę
migraciją. Nė viena Vyriausybė iki
šiol realiai nesugebėjo susitvarkyti
su pagrindinėmis problemomis, to
dėl šalį pastoviai ištinka vyriausy
binės krizės. Mūsų šalyje nebuvo nė
vienų rinkimų, po kurių neįvyktų
vyriausybinių krizių. Kas tai per
sindromas? Ar jis priklauso nuo tų
žmonių, kuriems mes patikime
valdyti šalį? Ar valstybės valdymui
parenkame atsitiktinius žmones,
nesuprantančius valstybės poreikių?
Kuo mes vadovaujamės, rinkdami ir
skirdami atitinkamus vadovus? Pa
žintimis, autoritetu, politine pa
kraipa, kvalifikacija ar kitais fakto
riais. Kodėl mūsų pasirinkime nėra
tokių kriterijų, kaip sąžinė, protas,
logika, nesavanaudiškumas, pasi
šventimas ir pasiaukojimas tėvynei,
duotų pažadų įgyvendinimas ir
atsakomybė. Ar tokie mąstymo ir
elgesio principai mums svetimi ir
mūsų išsiauklėjimas neatitinka pa-

STOVYKLŲ METAI
Prasidėjo vasara — suaktyvėjo
ir stovyklų veikla. Neatsitiktinai
šiuos 2006 metus JAV LB Krašto
valdyba pavadino Stovyklos metais.
Lietuviškos stovyklos vaidina
nepaprastai didžiulį vaidmenį jauni
mui išsaugojant ir puoselėjant lietu
vybę. Galima pasidžiaugti, kad Lie
tuvos Vyriausybė taip pat neabejin
ga mūsų lietuviškai veiklai. Šį pa
vasarį JAV LB Krašto valdyba gavo
net 10 nemokamų kelialapių, kvie
čiančių praleisti vasaros atostogas
Lietuvoje, lietuviškoje stovykloje.
Vaikai stovyklaus Palangoje sto
vykloje „Lietuvos atgaja". Ši vasaros
stovykla buvo pripažinta geriausia
šiais metais Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie LRV
skelbtame užsienio lietuvių vaikų
vasaros poilsio konkurse.
„Lietuvos atgaja" — aktyvios
kultūrinės — kūrybinės — švietėjiš
kos veiklos stovykla. Šios stovyklos
tikslas: skatinti Lietuvos bei išeivi
jos jaunuomenės bendrą veiklą,
plėsti pasaulio lietuvių vaikų tar
pusavio bendradarbiavimą, puoselė
ti tautinę savimonę, tobulinti lietu

Vidaus ligos

ATSISVEIKINO SU AMBASADORIUMI
VYGAUDU UŠACKU
Ketvirtadienį, 2006.06.29, ka
denciją baigiantį Lietuvos amba
sadorių JAV Vygaudą Ušacką atsi
sveikinimo vizito Baltuosiuose rū
muose priėmė JAV prezidento pa
tarėjas nacionalinio saugumo klausi
mais Stephen Hadley.
Įvykusio pokalbio su ambasado
riumi metu Stephen Hadley pasi
džiaugė puikiai besiklostančiais dvi
šaliais santykiais, gyrė Lietuvą už
apdovanojimą ir iniciatyvumą re

gione bei skatino perduoti Lietuvos
kaip „komandinės žaidėjos" patirtį
narystės NATO siekiančioms šalims.
Jis pažymėjo, kad Lietuvos narystė
NATO pasiekta tiek Lietuvos žmo
nių ir institucijų darbu, tiek ir Lie
tuvos diplomatijos sugebėjimu su
telkti kitas šalis bendroms pastan
goms plėsti laisvės ir demokratijos
erdvę.
L i e t u v o s Respublikos ambasada

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918VV.ArcrwAvB.Sts.5k-6
Chlcago. !L 60638

Tel.773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
Tel.

(708)598-8101

Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DOS. P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuvėms sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Šusterimu kabėti angįskai arba ietuvSkai.

4647 W. 103 St, OaJc Lawn, IL
55 E. VVashington. Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500
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GARBINGOS CICERO L I E T U V I Ų PARAPIJOS
SUKAKTYS
Jau 95 metai prabėgo nuo tų
dienų, kai iš carinės Lietuvos
atvykusieji mažamoksliai mūsų tau
tiečiai sumanė burtis į bendruo
menę, steigti parapiją ir statyti mal
dos namus, kad galėtų savose patal
pose garbinti Dievą sava kalba.
Tai jiems pavyko. Iš pradžių bu
vo pastatyti laikini namai pamal
doms, kur vėliau įsisteigė ir lietuviš
ka mokykla, o 1926-siais buvo paš
ventinta didelė graži Šv. Antano lie
tuvių parapijos bažnyčia.

Minėjimo tąsa
parapijos salėje
Po pamaldų buvo susirinkta į
parapijos salę. Čia vyko kuklios vai
šės (joms vadovavo Michelina Bikulčienė). Pasivaišinus užkandžiais,
kava ar arbata, tolimesnę progra
mos dalį pradėjo Marija Remienė,
kuri po savo kalbos, invokaciją pak
vietė paskaityti kun. dr. K Trimaką.
Po to M. Remienė pristatė pag-

A. Zailskaitė pažvelgė į Šv. An
tano parapijos užuomazgas prieš 95
metus, suminėjo pirmuosius klebo
nus. Labiau išskyrė kleboną, kunigą
(vėliau prelatą) Igną Albavičių, kuris
nebuvo abejingas iš Vokietijos pabė
gėlių stovyklų atvykusiems mūsų
tautiečiams — juos globojo, rėmė.
Prelegentė paminėjo ir kun. Joną
Stankevičių (nuo 1966 m.), o šiam iš
ėjus į pensiją, buvusį parapijos ad
ministratorių Jurgį R. Šarauską,
kartu dirbusį ir arkivyskupijos rašti-

Buvo svečių iš kitur
Ciceriečių šventėje dalyvavo ir
minėjimo dalyvius sveikino JAV LB
Vid. Vakarų apygardos pirmininkė
Aušrelė Sakalaitė. Taip pat buvo
pristatyta JAV LB Brighton Park
apylinkės pirmininkė Salomėja
Daulienė, dalyvavo ir veikli darbuo
toja Aldona Šmulkštienė iš Marąuette Park bei daug kitų svečių.
Nors minėjime meninės dalies
nebuvo, reikia paminėti parapijos
lietuvių chorą (vadovė Vilma Meiiutytė), kuris pamaldų metu pasirodė
su gražiomis giesmėmis ir priminė
buvusius laikus, kai chorui vadova
vo Aldona Prapuolenytė ir Antanas
Skridulis.
Gaila, kad į šių svarbių datų mi
nėjimą neatvyko senųjų ateivių
atžalos, dalis kurių lanko 8 vai. ryto
šv. Mišias. Nebuvo apie pami
nėjimus skelbta ir parapijos
biuletenyje. Vis dėlto tai yra svar
bios parapijai istorinės datos.
Praeiti prisimenant

Cicero Šv. Antano parapijos bažnyčios sukaktuvių minėjimo komitetas iš kairės: L. Lukauskienė, A. Zailskaitė, M . Remienė,
M. Gabaiienė, kun. K. Trimakas, B. Zalatorienė, O. Venclovienė ir \. Bobinienė.
jono Kuprio nuotr.

Birželio 25 d., po 80 metų, buvo
kukliai paminėtos šios abi sukaktys.
Tautiečiai susirinko į padėkos šv.
Mišias bažnyčioje. Jas atnašavo ir
sukakčiai pritaikytą pamokslą pasa
kė kun. dr. Kęstutis Trimakas, kuris
jau daug metų vadovauja Cicero lie
tuvių sielovadai. Pamokslininkas
pažymėjo senųjų lietuvių pastangas
ir pasiryžimą, kuris šiandien visus
žavi. Čia gražiai nuskambėjo ir
parapijos lietuvių choro giesmės,
priminusios senus laikus, kuomet
kiek-vieną savaitgalį į bažnyčią
rinkda-vosi beveik tūkstantinė
lietuvių kimės tikinčiųjų minia.

rindinę minėjimo kalbėtoją —
Aldoną Zailskaitę, kuri lankė Cicero
Šv. Antano parapijos mokyklą, o vė
liau visą laiką aktyviai dalyvavo ir
dar dalyvauja parapijos veikloje.
Paskaitininke, pradėjusi kalbė
ti, pažymėjo, jog ši jos paskaita pa
ruošta straipsnio, išspausdinto dien
raštyje „Draugas", švenčiant Šv.
Antano parapijos 75 metų sukaktį,
pagrindu. Ji pareiškė, jog toje pačio
je salėje, kurioje vyko šis susiėjimas,
į įvairius renginius anksčiau susi
rinkdavo apie 400 mūsų tautiečių (o
šis minėjimas sutraukė tik apie 80
žmonių).

nėję. Jis buvo paskutinis lietuvis,
vadovavęs Šv. Antano parapijai.
Kalbėtoja akcentavo, jog Šv. An
tano parapija davė daug kunigų (25),
iš kurių žinomiausias arkivyskupu
tapęs ir svarbias pareigas Vatikane
užėmęs Paul Marcinkus, neseniai iš
keliavęs amžinybėn.
Po paskaitos A. Zailskaitė kvietė
kitus susirinkusius, dalyvavusius
tautiečius jos paskaitą papildyti —
pakalbėti apie tai, ko ji savo
paskaitoje nepalietė. Su tokiais pa
pildymais įsiterpė parapijos vetera
nas Stasys Bernatavičius, pasisakė
dr. Petras Kisielius.

Atrodo taip neseniai šventėme
Šv. Antano parapijos 75 m. sukaktį.
Iškilmingas šv. Mišias tada atnaša
vo iš Vatikano atvykęs arkivyskupas
P. Marcinkus, dalyvaujant Čikagos
ar-kivyskupijos valdytojui kardi
nolui Joseph Bernardin, vysk.
Vincentui Brizgiui ir dar bent porai
dešimčių kunigų.
Mišios buvo
atnašautos lie-tuvių ir anglų
kalbomis. Vieną iš Mišių maldų lie
tuviškai perskaitė arkivysk. P. Mar
cinkus, gimęs ir augęs Cicero. Evan
geliją abiem kalbom skaitė tuometi
nis parapijos administratorius kun.
J. Šarauskas, o prasmingą pamokslą
pasakė kardinolas J. Bernardin, iš
kėlęs lietuvių pastangas steigiant ir
išlaikant Šv. Antano parapiją.
Įdomu, kas ir kaip rengs šios lie
tuvių įsteigtos parapijos 100 metų
sukakties minėjimą? O gal apie tai
dabar nė neverta galvoti?
Edvardas Šuiaitis

KĄ BYLOJA BALTARUSIJOS
ARCHYVAI?
Balzeko
lietuvių
kultūros
muziejaus bibliotekos Genealogijos
skyrius, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, maloniai kviečia pasi
klausyti Genealogijos bendrijos
įkūrėjo ir direktoriaus Minske,
Baltarusija,
profesoriaus
Oleg
Perzashkevich paskaitos penkta
dieni, liepos 14 d., 7 vai. v.
Prof. O. Perzashkevich išgarsėjo
visame pasaulyje baltarusių genea
logijos tyrinėjimais.
Paskaitoje išgirsite:
ką Baltarusijos archyvai byloja
apie Lietuvos istoriją ir genealogiją;
kokius dokumentus, domi
nančius šeimos istorijos tyrinėtojus,
galima rasti Baltarusijos archy
vuose;
apie Baltarusijos archyvų sis
temą bei jos veiklą.
Labai džiugu, kad prof. O.
Perzashkevich užsuks į Čikagą pasi

dalinti savo patirtimi genealogijos
srityje. Jis atvyksta skaityti du
pranešimus šeštoje Pasaulio vedų
studijų asociacijos konferencijoje,
Houston. TX. Asociacija tyrinėja
induizmo istoriją ir kultūrą nuo 500
m. iki 2000 m. prieš Kristų.
Profesorius kalba septyniomis
kalbomis. Jo paskaita muziejuje
vyks anglų kalba. Paskaitoje daly
vaus bei profesorių iš Baltarusijos
pristatys Joseph D. Dressel.
Po paskaitos — diskusija,
atsakymai į klausimus, vaišės.
Del vietų rezervavimo prašome
skambinti į muziejų Ritai Janz arba
Undinei Uogintaitei, tel. 773-5826500.
Atvykite į muziejų anksčiau ir
apžiūrėkite ekspozicijas.
Muziejus atidarytas kasdien
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p. p.
Undinė Uogintaitė
J
i

Su gėlėmis ir lietuviškomis vėliavėlėmis pasitiko jaunieji lietuviukai į Čikaga
atvykusi Lietuvos Respublikos prezidentą Valda Adamkų.
Laimos Apanavičienės nuotr
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrele Sakataitė

H u n d r e d t w e n t y eight les«
son. (Handred tueni eith lesan) —
Šimtas dvidešimt aštunta pamo
kau
Summer a d v e n t u r e . {Samer
advenšiur) — Vasaros nuotykis.
My d a u g h t e r will b e away
ali summer, she got a j o b a s a
companion t o an elderly lady,
who lives i n E u r o p e . (Mai doter
uil by auei oi samer, šy gat a džęb ęz
e kampenjoan tū en elderli leidi, hū
lives in Jūrap) — Mano dukra bus
išvykusi visą vasarą, ji gavo darbą
palydove pagyvenusiai poniai, kuri
gyvena Europoje.
Which c o u n t r y in E u r o p e
does t h a t lady live in? (Uič kantri
in Jūrap daz thęt leidi Hv in) —
Kurioje Europos valstybėje toji po
nia gyvena?
She h a s a hause in Naples,
Italy, it's v e r y beautiful t h e r e .
(šy bes e hauz in Neipls, Itali, its
veri bjūtiful thėr) — Ji turi namus
Naples, Italijoje, ten labai gražu.
Will s h e get some time t o see
some of t h e sights in E u r o p e ?
(tJil šy get sam taim ta sy sam af
tha saits in Jūrap) — Ar ji turės
laiko pamatyti kai kuriuos Europos
vaizdas? (Pamatyti šiek tiek Eu
ropos)
They will be t r a v e l i n g t o gether all o v e r E u r o p e , m y
d a u g h t e r s p e a k s several languages, t h a t ' s w h y she got t h e
Job. (Thei uil bi tšreveling tūgether
oi over Jūrap, mai doter spyks sev
eral languidžes, thęts uai šy gat tha
džęb) — Jos keliaus po visą Europą,

mano dukra moka kelias kalbas,
todėl ji ir gavo tą darbą.
Traveling is such a wonderful education for a young person, b u t I bet you will miss her.
(Tręveling iz sač e uanderful edžiukeišen for e jang persan, bat ai bet
jo uil mis her) — Kelionės yra toks
puikus būdas jaunam žmogui įsi
gyti daugiau žinių, bet, manau, kad
tu jos pasiilgsi.
It's her first time away from
home, she has so many friends,
w e wiH all miss h e r . (Its her first
taim auei fram hom, šy hes sou
meni frends, ui uil oi mis her) —Tai
jos pirmas išvykimas iš namų, ji
turi tiek daug draugų, mes visi jos
pasigesime.
The summer goes by so fast,
she will be home before you
know it. (Tha samer goz bai sou
fęst, šy uil by hom bi&r jū nou it) —
Vasara greitai prabėga, nespėsi net
apsižiūrėti ir ji jau bus namie.
I can't wait t o h e a r about
h e r summer, and all t h e count r y s t h a t she got the opportunity to visit. (Ai kent ueit tū hyr
ebaut her samer, ęnd all tha kantrys Šy gat tha aportuniti tū vizit) —
Aš nekantriai lauksiu, kol galėsiu
išgirsti apie jos vasarą ir visas šalis,
kurias ji turėjo progą aplankyti.
I want t o come t o y o u r
h o u s e for a visit a s soon a s she
r e t u r n s home. (Ai uant tū kam tū
jūr hauz for e vizit es sūn as šy ričiurns hom) — Aš norėčiau ateiti pas
jus į svečius, kai tik ji grįš namo.
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SESUO VIRGINIA MARIE
EZERSKI, SSC
(Sesuo M. Christetta)
Mūsų mylima seselė mirė 2006 m. birželio 30 d., Šv.
Kryžiaus ligoninėj, sulaukusi 71 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos, Chicago, IL. Vie
nuolyno įžaduose išgyveno 49 m. Rugpjūčio mėn. būtų šventusi
auksinį jubiliejų.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; brolis James ir Netty
Ezerski su šeima; brolis David ir Susan Ezerski su šeima;
svainė Dolly ir Ed Gomski su šeima; Audrey ir Ray Kasper su
šeima; kiti giminės, artimieji ir pažįstami.
Velionė pašarvota trečiadienį, liepos 5 d. nuo 3 v. p.p. iki 7
v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., Chica
go, IL. Mišparai mirusiems 7 v.v.
Laidotuvių šv. Mišios ketvirtadienį, liepos 6 d. 9:30 v.r. Šv.
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Virginia Marie bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Prašome pasimelsti už seselės sielą.
Šv. Kazimiero s e s e r y s i r artimieji.
Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600,
www. petkusfuneralhomes. com

J
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VYTAUTUI UŽGIRIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame visus gimines, arti
muosius ir liūdime kartu.
Marija Abromaitienė
Antanas Dundzila

KAI LIETUVOS AKMENYS SAUKIA
VILIUS BRAŽĖNAS
Jei šie tylės, akmenys šauks".
(Iš Evangelijos)

L

ietuvą ir lietuvių tautą
ištikusios baisiųjų 1940 ir
1941 m. tragedijos atrodė
dar baisiau, kadangi jos ištiko
žavių Lietuvos birželių metu. Kur
kitur pasaulyje rastum tokius
birželius! Vis dėlto „Birželis"
netapo istoriniu mėnesiu dėl savo
grožio. Jį tuomi padarė ultimatyvi
pirmoji sovietų okupacija ir pir
mieji, tautoje neapsakomą įspūdį
palikę, trėmimai.
Be dviejų minėtųjų siaubingų
įvykių birželis iškėlė ir tautos sa
vigarbos bei laisvės meilės didvy
riškas apraiškas. 1941-jų metų
birželį istoriją įsiveržė progą paju
tusios tautos sukilimų ir, kur sąly
gomis, nepaprastos drąsos parei
kalavusiu nepriklausomybės pa
skelbimu. 1944-jų metų
birželį
patriotai apvainikavo vainiku
Aukštaitijoje, kur prieš antrosios
okupacijos durtuvams įsmingant
Lietuvos žemėn, kilo idėja ir susi
formavo lyg ir atkurta Lietuvos
kariuomene tapusi Tėvynės ap
saugos rinktinė (TAR). Prie jos Že
maitijoje prisijungus (vos spėjusi
am susiformuoti) Žemaičių pul
kui, TAR prie Sedos 1944 m. spalio
7 d. pastojo kelią sovietu tankam?.

nors buvo palyginti beginklė. Tad
Lietuvos istorijoje birželis užsitar
navo neišbraukiamą skyrių.
Ateities kartos mus kaltins
tautinės pareigos neatlikimu, jeigu
dabar, minėdami 1940-jų ir 1941jų metų skriaudas, ašaras ir kraują
bei kitų birželių ryžtą ir drąsą, ban
dysime ilsėtis ant senų skausmų
erškėčių ir drąsos laurų vainikų.
Savo kova prieš tironiją pagar
sėjęs antikomunistas amerikietis
istorikas Robert Welch jau 1956 m.
pajuto, kur komunistai ir jų „sputnikai" veda pasaulį. Todėl jis
įspėjo, kad vis dar verda kova už
tiesą ir laisvę: „Tikrai sąžiningam
žmogui šiandien nėra nei poilsio,
nei Nirvanos". Atseit negali būti
tos budistų skelbiamos malonios
nebūties gyvenimo. Yra tik pareiga
dalyvauti kovoje sąžiningųjų pusė
je.
Tai galioja ypač mums, ne tik
pamačiusiems, bet ir pajutusiems
pasaulinės vergovės siekiančių
Rytų ir Vakarų sąmokslininkų
veiklos padarinius. Todėl, jeigu
kas nors šiandien ilsisi ant pra
eities žygdarbių vainikų ir besi
tęsiančioje kovoje nėra tuo, kuo
turėtų ir galėtų būti, niekiniais
paverčia savo, kad ir didžiausius
praeities nuopelnus. Be to, toksai
buvęs didvyris išduoda savo žuvu
sius ir sužalotus buvusius ben
dražygius, nes kiekvieno gyvu

likusio kovotojo pareiga apkasuose
užimti kritusio draugo vietą.
Šiandien kovojame vis besi
keičiančiame kare ir besikeičian
čiuose frontuose su įvairiai užsi
maskuojančiu priešu. Dabar, atga
vus nepriklausomybę, kova vyksta
naujais ginklais ir naujais šūkiais.
Todėl turime iš savo vaidmenį
atlikusio „Liūdesio ir vilties" šūkio
išmesti „vilties" šūkį ir pakeisti jį
„ryžto" šūkiu.
Viltis atliko savo vaidmenį. Ji
daugeliui padėjo ištverti kalėjimų
ir t r e m t i e s m e t u s . Viltis grįžti
gimtinėn, viltis sulaukti neprik
lausomos Lietuvos palaikė kovoto
jų ginklu ir kitų rezistentų dvasią.
Kai nesi savo tėvynės laisvas pi
lietis, kai nesi savo valstybės ir
savo paties likimo teisėtas kalvis,
tave palaiko viltis ir malda. Ta
čiau, kai politinė mūsų valstybės
padėtis ir ateitis daug kuo priklau
so nuo mūsų, galioja paraginimas:
„Melskis, lyg visa priklausytų tik
nuo Dievo, ir dirbk, lyg visa prik
lausytų tik nuo tavęs". Kovojusieji
už nepriklausomybę jos ne vylėsi, o
siekė. Tad ir dabar „viltis" daug
kam yra tik pasiteisinimas pasi
t r a u k t i iš kovos už geresnę, lais
vesnę, teisingesnę Lietuvą. Kaip ir
lyg KGB nusamdytų teiginiai „nieko negalima padaryti".
Dabar „viltimi" dangstosi poli
tiniai ir visuomeniniai parazitai,

kurie „viliasi", kad kas nors kitas
už juos pasirūpins tėvynės ir kitais
reikalais, o jie „patriotiškai" tik
kritikuos jų veiklą, patys nepa
judindami piršto Lietuvos paky
lėjimui iš okupacinės klampynės.
O šių dienų kovoje, pagal savo
išgales, gali dalyvauti visi tautie
čiai - nuo moksleivių iki senolių.
Ir visi juk privalo. Į mus šaukia
partizanų kovų laukų akmenys. Į
mus visus šaukia ir kovon kviečia
tremtinių ešelonus palydėję ge
ležinkelių bėgiai, genocido aukų
kapai, provincijoje pasklidę pa
minklai ir kryžiai, užslėptų ar pa
mirštų didvyrių kapų kupsteliai
pamiškėse.
Net Vilniuje, eidamas vien Ge
dimino prospektu, ties Lukiškių
aikšte. Aukų gatvėje, išgirsti pa
reigos kovoti šauksmą iš kiekvieno
paminklo akmens. O KGB genoci
do rūmų sienos kiekvienas blokas
iškaltas čia nužudytųjų vardais ir
pavardėmis. Ir daugiausia - jau
nų, jaunų, jaunų.
Jie ypač šaukiasi į savo am
žiaus vyrus ir moteris, o labiausiai
į politinių kalinių ir tremtinių
vaikus ir vaikaičius. Ir gal tikisi,
kad šie pakeltų balsą už juos, už
akmenis, kad Lukiškių aikštėje
išaugtų
tinkamas paminklas
žuvusiems kovoje už laisvę. Negi
tylėsime ir paliksime šaukti tik
akmenims?
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ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE

• V a s a r o s metu, liepos ir r u g p 
jūčio mėn. sutrumpinamos Lietuvių
fondo raštinės priėmimo valandos.
LF raštinės darbo vaiandos bus nuo
10 vai. r. iki 4 vai. p.p. Mūsų ad
resas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439.
• M i r t i e s metiniu proga, prisi
mindama ir pagerbdama mirusį vyrą
Petrą Miliauską, Stasė Miliauskienė
Lietuvių fondui paaukojo 100 dol.
Džiugu, kad išlieka graži tradicija
artimus žmones pagerbti įnašais į
Lietuvių fondą. Lietuvių fondo adre
sas: 14911 127th Street, Lemont, IL
60439.

LR prezidentas Valdas Adamkus
susitiko su JAV lituanistinių
mokyklų mokytojais

kajame name. Mišias aukos kun. Ar
vydas Žygas iš Marąuett Park Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos.
•Liepos 9 d., sekmadieni, 12 vai.
p.p. LB Lemonto apylinkės valdyba
maloniai kviečia visus į vasaros
gegužinę, kuri įvyks Pasaulio lietu
vių centro sodelyje. Bus gardaus
maisto, gaivių gėrimų, veiks loterija,
vaikučius linksmins klounas. Suau
gusiųjų laukia šokiai ir žaidimai.

•Čikagos ir apylinkių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo seselių rėmėjai š. m. liepos 16
d., sekmadienį minės Palaimintojo
vyskupo Jurgio Matulaičio mirties
• Š v . Kazimiero kongregacijos sukaktį. Šv. Mišios bus atnašauja
* seserys maloniai visus kviečia daly mos 10:30 vai. r. Švč. Mergelės Ma
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad rijos Gimimo parapijos bažnyčioje,
kongregacijos įsteigėja Motina Ma Marąuette Park. Tuoj po šv. Mišių
rija Kaupaitė būtų paskelbta Palai parapijos salėje vyks minėjimas ir
mintąja. Mišios bus šeštadienį, lie programa. Maloniai kviečiame at
pos 1 d., 9:30 vai. r. seselių motiniš vykti narius ir svečius.

JAV lituanistinių mokyklų mokytojų susitikimas su
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
direktoriumi Antanu Petrausku.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir JAV LB Krašto valdybos
pirmininkė Vaiva Vėbraitė ir Maironio m-los direktorė Audronė Elvikienė.
Laimos A p a n a v i č i e n ė s n u o t r .

Šeštadieni, liepos 1 d., PLC, Lemont, įvyko LR prezidento V. Adamkaus, JAV
LB Krašto valdybos pirmininkės Vaivos Vėbraitės, JAV LB Švietimo tarybos
pirmininkės Daiilės Polikaitienės ir JAV lituanistinių mokyklų vadovų bei moky
tojų susitikimas. Susitikimo metu buvo aptartos mokyklos patalpų, vadovėlių
klausimai. LR prezidentas sakė suprantąs mokytojų ir Švietimo tarybos
rūpesčius ir padėkojo mokytojams už jų darbą auklėjant jaunąją lietuvių kartą
išeivijoje.
Po t o prezidentas apžiūrėjo Lemonto Maironio mokyklų patalpas.
Susitikime dalyvavo Gedimino lituanistinės mokyklos direktorė Irena
Rutkauskienė, Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Audronė Elvikienė,
Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, „Rasos" mokyklos
direktorė Jūratė Liutkienė, Los Angeles Šv. Kazimiero mokyklos direktorė
Marytė Nevvsom ir tų mokyklų mokytojai.

„Draugo knygynėlyje
Jūratė Rosales
„Goths and Balts The Missing Link of
European History"

Nuotraukoje iš kairės: Los Angeles Šv. Kazimieros lit. m-los direktorė
Marytė Nevvsom, TMID direktorius Antanas Petrauskas ir Čikagos litua
nistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė.
Laimos Apanavidenės nuotr.

Liepos 1 d., šeštadienį, Lemonto PLC JAV lituanistinių mokyklų vadovai ir
mokytojai susitiko su Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktoriumi
Antanu Petrausku. Susitikime dalyvavo JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė
Dalilė Polikaitienė. Ji padėkojo TMID vadovui už paramą lituanistinėms
mokykloms. Tos paramos dėka lituanistinių mokyklų mokytojai galėjo klausytis
pradinių klasių vadovėlių autorės Elenos Marcelionienės iš Lietuvos paskaitų,
mokytojų tobulinimosi savaitėje dalyvavo žinoma dainininkė Veronika
Povilionienė, o Šiemet j kursus paskaitų skaityti atvyksta šnekamosios lietuvių
kalbos specialistė.
TMID organizuoja kursus
lituanistinių mokyklų mokytojams iš viso
pasaulio Lietuvoje. Praeitais metais lituanistiniam švietimui JAV atstovavo Los
Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos direktorė Marytė Nevvsom.
Šiemet tokie kursai buvo organizuoti naujai atsidariusių lituanistinių mokyklų
mokytojams. JAV LB Švietimo taryba j šiuos kursus pasiuntė Naperville „Rasos"
mokyklos, kuri duris atvėrė prieš dvejus metus direktorę Jūratę Liutkienę.
Susitikime dalyvavusi j . Liutkienė papasakojo savo įspūdžius iš šių kursų.
Buvo tartasi ir dėl kitų projektų, kuriuos ruošiasi paremti TMID.

Vydūno fondas išleido Jūra
tės Statkutės-Rosales knygą
„Goths and Balts. The Missing
Link of European History". Šią
knygą galima nusipirkti „Drau
go" knygynėlyje.
Tai knyga apie lietuvius.
Jūratė Rosales bevartydama Venezuela Arcaya bibliotekos ar
chyvinę medžiagą aptiko įdomaus
dokumento kopiją. Dokumentą
„Chronicle of the Goths" XIII
amžiuje surašė Ispanijos karalius
Alfonso X. Susidomėjusi rasta
medžiaga autorė ėmėsi rašyti
knygą apie lietuvių praeitį, jų pa
pročius, kalbą. Autorės teigimu
apie lietuvius jau buvo žinoma
prieš Kristaus gimimą.
Knyga parašyta anglų kalba.
Knygos kaina - 10 dol. Vydūno
fondas visą pelną už parduotą
knygą skiria dienraščiui „Drau-

J u rote Rosales

gas".
Knygą galima įsigyti paštu,
pridedant 9 proc. persiuntimo
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina - 5 dol.
Persiunčiant daugiau knygų, už
kiekvieną papildomą knygą - 1
dol. mokestis.
L. A.

,,Draugo w knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS IŠEIVIJOS JAUNIMUI
Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba.
Konkurse dalyvauti gali jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus.
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA
JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu
Vida Bučmienė

Skelbimas
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

PAGUODOS TELEFONAS

1-866-438-7400

Skambinti
ketvirtadieniais
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v.

