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AMERIKOS LIETUVIS

“Mes esame moderni bendruomenë - pas mus net
kunigas miðiø laikyti skrenda lëktuvu!”

23

Taip juokauja Atlantos (GA) lietuviai, kurie kovo 1 dienà ðvenèia savo Bendruomenės gyvavimo 30-metį

Audronë SIMANONYTË

Reikia pripažinti, kad su at
lantiðkiø pasakymu, jog jie yra
moderni lietuviðka bendruome
në, negali nesutikti. Ir tikrai,
ið ðalies paþiûrëjus, pas juos
viskas - „ne kaip pas visus“. Pa
galvokite patys: lietuviðkø par
duotuviø, restoranø jie neturi,
baþnyèiø neturi, bet ko vertas
vien faktas, kad pas juos kuni
gas miðiø laikyti skrenda lëktu
vu?! Kitas dalykas: vietoj vieno,
bet rimto vadovo, lietuviø ben
druomenës valdybai kaþkodël
vadovauja dviese, vëjavaikiðkai
pareikðdami, kad... „taip jiems
linksmiau“! Na, o kur dar vietoj
tradiciniø sekmadienio miðiø,
kai joms laikyti neatsiranda nei
vieno laisvo lietuviško kunigo,
organizuojamos këgliø, ðach
matø arba viðèiukø kepimo...
„mišios“?! Tikrai - viskas ne
kaip pas visus. Ir taip jau tris
dešimtis metų!

Esame labai jauni

Tik nedaugelis Atlantoje (Ge
orgia) gyvenanèiø lietuviø atsi
mena pirmàsias bendruomenës
egzistavimo dienas, nors, atrody
tø, tai tarsi ir nebuvo labai seniai.
Paklausite kodël? Ogi todël, kad,
prieðingai negu daugelyje kitø
JAV lietuviðkø bendruomeniø,
didžioji dalis atlantiðkiø - jauni
þmonës, taip vadinamosios tre
èiosios bangos atstovai. Pavyz
dþiui, bendruomenës valdybos
narių vidutinis amžius - 33 metai.
Ið vienos pusës, tai stebina, iš ki
tos, pasak jø paèiø – padeda, nes
nëra kartø konflikto.
Dauguma sutinka, jog vyresnio
sios kartos dalyvavimas bendruo
menës veikloje, jø žila patirtis,
praverstø, taèiau pripaþásta, kad
karts nuo karto kitose bendruo
men ëse ásis iûbuoj ant ys kart ø
konfliktai šiek tiek ir gàsdina.
Nors apie tai paklaustas Juras
Pal uk ait is, vien as iš Atl ant os
Lietuviø Bendruomenës valdybos
ko-pirmininkø, sako, kad jam,
kaip žmogui, susidurianèiam su
organizaciniais bendruomenës
uþdaviniais, tradicijø tæstinumo
klausimais, vyresniosios kartos
dal yv av im o smark iai trûkst a.
„Treèiabangiai - jauni, energin
gi ir dinamiški, - sako jis. - Su ta
energija daug gali nuveikti. Ta
èiau labai daþnai, susidûræs su ku
ria nors jø grupe, nejuèiomis imu
ir pagalvoju: o kur jûs, mielieji,
bûsite po 5 metø? Pusës ið jûsø
Atlantoj galbût nebus, kaþko gal
net nebebus ir Amerikoj... Todël
man vyresniosios kartos þmoniø
buvimo su mumis trûksta kaip to
tvirto, stabilaus pamato“.
J. Palukaitis sako, jog Atlantos
lietuviai dar prisimena, kad kai
prieð 15 metø á lietuviðkà renginá
susirinkdavo 100 þmoniø, jø tarpe
bûdavo tik 10 treèiabangiø. Per
pastaruosius 10 metø situacija
kardinaliai pasikeitë - dabar á
liet uv iðk us reng in ius čia sus i
renka iki 200 þmoniø, bet vyres
Uþs. 420

niøjø ateina gal tik deðimt. Tas,
bendruomenës nariø nuomone,
turi visiškai logiškas priežastis.
Atlantoje lietuviø bendruomenë
niekuomet nebuvo labai viena
lytë. Èia gyveno nemaþai miðriø
ðeimø. Todël ir lietuviðki renginiai
anksèiau vyko dvejomis kalbomis.
Dabar, atvykus treèiajai bangai,
renginiai „sulietuviðkëjo“ ir vy
resnioji karta, girdinti tik lietuviø
kalbà, pamaþu nuo tokiø renginiø
lankymo pasitraukë. Taèiau J. Pa
lukaitis tikisi, jog bendruomenei
darantis ávairiapusiðkesnei daugë
jant skirtingø renginiø, yra viltis,
kad tie þmonës ir vël sugráð. „Mes
jø laukiame, - sako jis. - Tikiuosi,
kad kiekvienas mûsø renginiuose
ras kaþkà ir sau“.

Kur dingo lietuviai?

Šešerius met us buv us i ben
druomenës valdybos pirmininke,
dvejus - vicepirmininke, buhal
terës specialybæ turinti Ramunë
Badauskas dar mena tuos laikus,
kai antr os ios bang os þmon ës
Atlantoje sudarë daugumà. „Þi
noma, - sako ji, - kai kurie ið tø
þmoniø paseno. Bet jie ir toliau
èia gyvena. Deja, lietuviðkuose
susibûrimuose mes jø nebema
tome, nes lietuviškai jie šneka
jau sunkiai ir á mûsø renginius,
kuriuose kalbama tik lietuviškai,
nebeateina. Taèiau anksèiau buvo
ir kita kategorija þmoniø, kuriø
að taip pat nebematau. Tai daug
jaunesni þmonës, kurie, miestui
pleèiantis, atvyko èia darbo rei
kalais“.
R. Bad ausk as pas ak oj a, kad
Atlanta - tai miestas, kurio gy
vent oj ø skaièius per 20 met ø
iðaugo dviem milijonais - nuo 3
iki 5. Pasak jos, tuo metu, norint
patenkinti besipleèianèio mega
polio poreikius, reikëjo daugybës
tam tikrø srièiø specialistø. Jø
èia daug ir atvaþiavo. Vien prieš
Olimp iad à atv yk o lab ai daug
þmoniø, tame tarpe ir lietuviø.
“Taèiau kur tie þmonës dabar? svarsto Ramunë Badauskas. - Jø
nëra. Galiu tik spëti, kad tam
tikriems darbams užsibaigus, jie
išvažiavo dirbti kitur“.
Bendruomenë Atlantoje ásikûrë
daug vëliau nei kituose lietuviø
telkiniuose – 1977 m. lapkrièio
6 dienà Birutës Paukðtelytës Conley namuose. Tai buvo dr.
Jono Paukðtelio, dëjusio daug
pastangø suburti Georgia valsti
jos lietuvius á vienà ðeimà, bei jo
kolegos Kazio Gimžausko darbo
vais ius. Tuomet Atlant os apy
linkei priklausë apie 40 lietuviø
ðeimø. Susirinkimai, kuriø metu
buv o sup aþind in am a su liet u
viø kalba, Lietuvos istorija bei
tradicijomis, vykdavo dvejomis
kalbomis: lietuviškai ir angliškai,
nes dalá bendruomenës sudarë
miðrios lietuviø ðeimos, kuriø vie
nas nariø nekalbëdavo lietuvið
kai. Apylinkës nariø susirinkimai
vykdavo keletà kartø per metus.
Tradiciðkai buvo minima Lietu
vos Nepriklausomybës atkûrimo
dien a, ðvenèiam os Kûèios bei
organizuojamos geguþinës.

sant to, kad kartais tos nuomonës
vienu ar kitu klausimu nesutampa
ir pasiginèyti tenka, ið esmës šioje
lietuvių bendruomenëje - viskas
gerai. „Turint omenyje tai, kad
Atlantoje lietuviø geriausiu at
veju priskaièiuotum iki 9000, pas
mus gyvenimas nestovi vietoje,
- sako valdybos ko-pirmininkas
J. Pal uk ait is. - Èia sëkm ing ai
veik ia ðeðt ad ien in ë „Saul ës“
mokyklëlë, 3 kartus per metus
laikyti lietuviðkø miðiø atskrenda
kunigas Gintaras Jonikas ið Ro
chester, NY. Praëjusiais metais
suorganizavome keletà koncertø,
filmo perþiûrà, spaudos mugæ.
Ðiuo metu internete vyksta foto
grafijos konkursas. Organizuoja
me piknikus, tradicines ðventes,
ávair ias sport o varþyb as: stal o
teniso, ðachmatø, lauko teniso,
krepðinio... Na, o problemø - kur
jø nëra? Taèiau mums, manyèiau,
bene svarbiausia - pagaliau prieiti
vieningos nuomonës, kas ta ben
druomenë yra, arba kas galëtø
bûti, kuo JI turi rûpintis ir kas
turi rûpintis JA“.
„Jei jau bûtinai reikëtø kalbëti
apie problemas, - sako 1999-2005
m. vadovavusi Atlantos LB, Lie
tuvos Garbës konsulë Atlantoje,
gydytoja pediatrë Roma Klièie
në, - tuomet norëèiau paminëti
sporto renginius. Labai gerai,
kad jø vyksta daug, jie sutrau
kia daug þmoniø, ypač suvienija
jaunimà. Taèiau, manyèiau, kad
nereikia uþmirðti ir kultûriniø
þmoniø poreikiø, reikëtø stengtis
iðlaikyti balansà. Nepamirškim,
kad kitiems þmonëms sportiniø
renginiø nereikia tiek daug, o kul
tûriniø renginiø stoka jauèiama.
Na, o dar viena problema, kurià
pastebiu, yra tai, jog pastaruoju
met u á vald yb os darb à ásij un
giant vis daugiau jaunø þmoniø,
ir modernëjant bendravimo tarp
nariø metodams, pradeda jaustis
asmeninio priëjimo prie þmoniø
trûkumas“.

kategorija þmoniø, kuri galbût ir
ateitø á vienà ar kità renginá, apie
já paprasèiausiai net nesuþino“.
Jaunajai kartai atstovaujantis
22 metø studentas Linas Tuma
sonis, vienerius metus „paraga
væs“ ir valdybos veiklos mano,
jog lietuviai Atlantoje per daug
susiskirstæ nedidelëmis grupelë
mis. „Grupelëmis bendraujame,
grupelëmis ðvenèiame ðventes,
- ðiek tiek nusivylæs jis. - Þiû
rëk, ateini á renginá ir matai, kad
net dideliame renginyje þmonës
bend rauj a tik tarp us av yj e. Tà
ypač ryðkiai jauti, kai esi dar ne
seniai atvykæs, maþai kà paþásti,
o susipaþinti norisi. Todël, mano
nuomone, galbût daugiau reikëtø
renginiø, kurie padëtø þmonëms
susipaþinti, kurie bûtø specialiai
á tai orientuoti“.
J. Pal uk ait is pris im en a dar
vienà dalykà, kurio buvimas ar
nebuvimas kitos bendruomenës
veiklai, kitomis sàlygomis galëtø
bûti netgi lemtingas. Jau anksèiau
minëjome, kad Atlantos lietuviai
visiðkai neturi savo patalpø, jokio
„savo“ kampelio. „Tradiciðka bû

tø sakyti, kad mums tos „materi
jos“ trûksta, - sako J. Palukaitis.
- Trûksta pastatø, savo lietuviðko
klubo, sporto salës, baþnyèios,
restorano… Bûtø smagu turëti
èia kaþkà lietuviðkà. Mielai priim
tume èia „Kunigaikðèiø uþeigà“
ar lietuviðkø prekiø parduotuvæ,
bet kaþin ar tai realu. Tie dalykai
taip lengvai neatsitinka. Taèiau
laikai keièiasi. Manau, galim lai
kyti save naujoviðka internetine
bendruomene - mûsø „lietuviðki
namai“ dabar persikelia á interne
tà. Jie - tinklalapyje, forumuose.
Ten - daugiausia bendravimo, dis
kusijø, konkursai, rinkliavos, bal
savimai. Visiðkai neisivaizduoju,
kaip be to iðvis kà nors galëtume
padaryti, o be „materialiø“ namø
- akivaizdu - galime“. (Atlantos
liteuvių interneto svetainės ad
resas – www.lietuviaiatlantoje.
org - red.)

Ir vis tik vienybëje - jëga

Nors ir pripaþástanti, kad ben
druomenëje jauèiamas kultûriniø
Nukelta á 26 psl.e

Po Lijanos Pauletti koncerto Gintës ir Remio Bistrø namuose. Juras Palukai
tis, suþinojæs, kad kai kuriems bendruomenës nariams „neuþtenka kultûros“,
užprotestavo.“Kurgi negana kultûros?! Bendruomenëj mes net savo fortepi
jonà turim“, juokavo jis. „O mûsø merginoms dainuoti taip patiko, kad jos jau
rimtai planuoja á chorà burtis...“

Naujadaras - internetinė
bendruomenė?

R. Klièienë neneigia, kad in
ternetas, kuriuo perduodamos
þinios apie bendruomenës gy
venimà - labai gerai. Be jo bûtø
sunku kaþkà padaryti. Taèiau ið
kitos pusës, ji norëtø, jog nebûtø
uþmirðta, jog ne visi þmonës, o
ypaè vyresnieji jį naudoja. „Aš
pasigendu paðtu siunèiamø laið
kø, ir esu tikra, kad tam tikra

Krepšinio sirgaliai.

Problemø mes turime,
bet... nedaug

Šiaip jau klausimas apie proble
mas bei perspektyvas, kaip taisyk
lë, visur iššaukia didþiausià disku
sijø audrà. Taèiau atlantiškiai ir
èia iðlieka vieningi. Beveik visø
pasisakiusiøjø nuomone, nepai

Naujoji Atlantos lietuviø bendruomenës valdyba. Pirmoje eilëje (ið kairës): Simona Tamoðiûnaitë, Virginija Šileikaitë,
Laura Vincaitytë-Moore, Ðarûnë Stankevièienë; antroje eilëje: Justinas Bartkevièius, Domas Asanavièius, Giedrius
Stankevièius, Juras Palukaitis (nëra dviejø valdybos nariø- Andriaus Vegelevièiaus ir Dalios Feldman).
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V.Adamkus: drąsios tautos politikams
išeiviai tarytum nereikalingi
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KELIAUKIME!
Geriausios kainos aviabilietams
á Vilniø ir Palangà ið Èikagos, Los Angeles ir kitø miestø.
Kelionës á Havajus, Floridà, Las Vegà.
Atostogos Cancun, Puerto Vallarta, Dominic Republic,
Caribbean kurortuose.

Ypatingos
kainos bilietams
ið Vilniaus á
Èikagà!

Tel.:773 663 4363

Redakcijos tel. (708) 386-0556

Jie gimtinėn dažnai užsuka ne
genami nostalgijos, noro susitikti
su artimaisiais ar apsilankyti pas
stomatologą, o būtinybės gauti
tam tikrą dokumentą. Nenorė
dami nei keliauti į Lietuvą, nei
gaišti laiko ambasadose, jie siūlo
kaip įmanoma daugiau valstybi
nių paslaugų perkelti į interneto
erdvę ir supaprastinti dokumentų
gavimo tvarką. Šiuo metu Kon
stit uc ij a numato, kad dvigubą
pilietybę Lietuvos piliečiai gali
turėti tik išimtiniais atvejais. Kon
stitucinis Teismas išaiškino, kad
būtina mažinti grupę asmenų,
galinčių pretenduoti į dvigubą
pilietybę, nes dabar tai yra per
nelyg plačiai paplitęs reiškinys.
Bandant išspręsti šį klausimą,
pasigirdo siūlymų ir taisyti įsta
tymus, ir keisti Konstituciją, ir
rengti dėl to referendumą. Seime
jau svarstomas Naujosios sąjun
gos siūlymas šį rudenį kartu su
parlamento rinkimais surengti
referendumą dėl dvigubos pilie
tybės įteisinimo. Referendumui
siūloma pateikti tokį tekstą: „Pri
tariu, kad Lietuvos Konstitucijos
12 straipsnio 2 dalis būtų išdėsty
ta šitaip: „Lietuvos Respublikos
pilietis gali būti ir kitos valstybės
piliečiu“. Be to, parlamentarai
po pateikimo pritarė Pilietybės
įstatymo pataisoms, kuriose įtvir
tinta galimybė Lietuvos pilietybę
įgyti asmenims, turintiems ir kitos
šalies pilietybę. Vidaus reikalų
ministerijos parengtame projek
te siūloma nustatyti, kad vaikas,
kurio abu tėvai arba vienas iš jų
yra Lietuvos pilietis ir kuris gi
męs įgijo ne tik mūsų šalies, bet
ir kitos valstybės pilietybę, yra ir

Lietuvos pilietis. Tai ypač aktualu
JAV, Airijoje, taip pat mišriose
šeimose gimusiems vaikams. Pa
taisose taip pat siūloma palikti
galiojančią Lietuvos Respubli
kos pilietybę tiems asmenims,
kurie kitos valstybės piliečiais
tapo neatsiklausus jų valios. Tai
akt ua l u buv us ios Sov iet ų Są
jungos teritorijoje gyvenusiems
asmenims, kuriems kitos šalies
pil iet yb ė buv o sut eikt a aut o
mat išk ai pag al jų gyv en am ąj ą
vietą, tačiau jie neturi tos šalies
pil iet yb ę pat virt in anč io dok u
mento ir niekada nesinaudojo
tos valstybės piliečio teisėmis ar
pareigomis. Pilietybės įstatymo
pataisas rengia ir Seime sudaryta
darbo grupe. Jos nariai siūlo teisę
turėti dvigubą pilietybę numatyti
penkioms asmenų grupėms. Tarp
jų yra užsienyje gimę Lietuvos
piliečių vaikai, jei bent vienas iš
tėvų turi Lietuvos pilietybę; buvę
politiniai kaliniai, tremtiniai ir jų
vaikai; asmenys, kurie 1940-1944
m. pasitraukė iš okupuotos Lie
tuvos ir jų palikuonys (daugiausia
išeiviai Australijoje, Vokietijoje,
JAV); lietuvių kilmės asmenys,
trad ic išk ai gaus iai gyv en ant ys
valstybėse už Lietuvos valstybinės
sienos (lietuvių bendruomenės
Punske, Gervėčiuose); asmenys,
1940-1990 m. įgij ę pab ėg ėl io
statusą kitose valstybėse. Be to,
projekto rengėjai numatę palikti
galioti ir iki šiol galiojusią išimtį,
pagal kurią prezidentas ypatin
gais atvejais už nuopelnus gali
suteikti Lietuvos pilietybę kitos
valstybės piliečiui.
www.DELFI.lt

“Mes esame moderni bendruomenë - pas mus
net kunigas miðiø laikyti skrenda lëktuvu!”
eAtkelta ið 23 psl.
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Pol it ik ai, dels iant ys spręst i
dvig ub os pil iet yb ės klaus im ą,
tarytum bando sąmoningai atsi
kratyti užsienyje gyvenančių lie
tuvių. Toks įspūdis susidaro pre
zidentui Valdui Adamkui. Anot
jo, vietoje trypčiojantys Seimo
nariai prasilenkia su bandomu
kurti Lietuvos kaip drąsios šalies
įvaizdžiu. Didžiosios Britanijos
lietuvių laikraščiui „Infozona“
duotame interviu valstybės vado
vas dvigubos pilietybės klausimą
pavadino vienu iš nereikalingų
biurokratinių savęs sukaustymo
pavyzdžių. „Dviguba pilietybė
mūsų mažoje tautoje, kuri šitaip
naikinta, išbarstyta, išžudyta, kaip
tik sudarytų galimybę išlaikyti
kuo daugiau žmonių, kurie nori
išlikti tuo, kuo jie yra. Bet ne,
sukuriamos biurokratinės kliū
tys ir tada susidaro įspūdis, kad
tie žmonės mums nereikalingi,
bandome jais sąmoningai atsi
kratyti“, - kalbėjo V. Adamkus.
Jis piktinosi, kad delsiama rasti
būdų greičiau pašalinti kliūtis:
pakeisti įstatymus ar įrašyti pa
pildomą straipsnį Konstitucijoje.
„Mes kalbame, kad esame drąsi
tauta ir net bandome pasinaudoti
tuo šūkiu prisistatydami tarptau
tin ėj e bend ruom en ėj e, tač iau
parodykime, kad esame drąsūs
ir spręsdami lietuviškus reika
lus“, - ragino prezidentas. Vasario
viduryje Didžiojoje Britanijoje
viešėjęs V. Adamkus piktinosi
įvairius dokumentus ambasadoje
tvarkantiems lietuviams kelia
mais reikalavimais ir žadėjo pa
reikalauti mūsų šalies institucijų
supaprastinti galiojančią tvarką.
Dėl to skundžiasi ir patys išeiviai.

reng in iø styg ius, sport in iams
svarst ykl es pers ver iant á sav o
pusæ, ðeðtadieninës lietuviðkos
mokyklëlës ákûrëja bei mokytoja,
diz ain er ë Ðar ûnë Stank ev ièie
në pripaþásta ir tai, jog kultûros
renginiai su sportiniais èia negali
lygintis masiðkumu ar galimybe
suvienyti. Beje, bûtent per sportà
ji Atlantoje yra iðgyvenusi tikrai
neužmirštamas akimirkas.
„2003 met ais vyk o Eur op os
krepðinio èempionatas, - pasa
koja Šarūnė. - Finalinëse rung
tynëse loðë Lietuvos ir Ispanijos
rinktinës. Mes su vyru ir dar ke
letas mûsø draugø paskambinom
á vienà barà ir uþsisakëm atskirà
kambará bei tø rungtyniø tran
sliacijà. Pasakëm dar kaþkam ið
lietuviø ir ramiai laukëm vakaro.
Baro savininkas paklausë mûsø,
kiek bus þmoniø, nes jis negalintis
sutalpinti labai daug, mat neturi
tam tinkamos patalpos. Mes pa
sakëme, kad bûsime apie 20 ir to,
kà jis mums siûlo, visiðkai pakaks.
Bet koks buvo mûsø nustebimas,
kai prieð pat rungtyniø pradþià
atvaþiavæ á barà radome visiðkai
suglumusá savininkà, iðsigandu
sià padavëjà ir sausakimðai pilnà
patalpà lietuviø! Pasirodo, þiû
rëti krepðinio rungtyniø, niekam
nieko specialiai neorganizavus,

þiniai einant ið lûpø á lûpas, susi
rinko net apie 150 þmoniø! Kaip
ir kur mes tà vakarà sëdëjom,
stovëjom ar gulëjom, kur tilpom
ir kaip lakstë mus aptarnaujan
ti mergina, geriau nepasakoti...
Tač iau nep at og um ai neb uv o
svarbûs. Labiausiai ásiminë su
glum us iø amer ik ieèiø, kit oj e
patalpoje þiûrinèiø futbolo var
þybas veidai. Jie nesuprato, kas
èia vyksta, kas mes tokie, iš kur
atsiradom ir kà mes èia tokio, ko
nežino jie, þiûrim. Ásiminë, kaip
dain av om e liet uv iškas dain as,
kaip skandavome, kaip mojavo
me iš kažkur atsiradusia trispalve
ir jautëm tokià vienybæ, kurios jau
taip seniai nebebuvome jautæ. Tai
buvo svarbiausia. Ir, þinoma tai,
kad tais metais lietuviai laimëjo.
Daugiau tokiø akimirkø!“.

Deðreliø, kopûstø, ko dar?

Kaip matome, nepaisant to, kad
neturinti savo patalpø, jokiø baþ
nyèiø, kunigø, parduotuviø ir dar
daugybës kitø privalomø „norma
lios“ lietuviðkos bendruomenës
atributø, egzistuojanti iðimtinai
tik internete ir (tenenuskambës
tai banaliai) þmoniø ðirdyse, At
lantos lietuviø bendruomenë pui
kiai gyvuoja. Ir ne tik gyvuoja, bet
dar ir ðvenèia savo trisdešimtmetá
(su kuo jà ir sveikiname!).
O ko atlantiškiams palinkëti,

ko jiems trûksta? Paklaustas apie
palinkëjimus, J. Palukaitis prisi
minë, kad keli Atlantos þmonës
jam yra minëjæ, jog esminis ben
druomenës nariø pageidavimas
yra - „deðr el iø su kop ûst ais“!
Kas bus patiekta prie jø - èia
jau priedas, kurá bendruomenës
valdyba ir turi sugalvoti, taèiau,
esà, „kopûstø ir deðreliø“ fun
damentas turi iðlikti nepajudi
namas. „Viliuosi, kad èia vis tik
juok ai, - sak o bend ruom en ës
valdybos ko-pirmininkas. - Ma
nau kad ne dël dešreliø renka
mës iš visø Atlantos pakampiø,
ne vienais kopûstais gyvi. Savo
interneto forume atlantiškiams
esam e uždav æ tok á klaus im à:
„Kas labiausiai vienija lietuvius
gyvenanèius užsienyje?“. Popu
liariausi atsakymai neleidžia su
abejoti: „noras bendrauti, kalbëti
lietuviškai“, „noras turëti lietuviø
draugø“, „noras išlikti lietuviais“
- manyèiau èia yra tikrasis mûsø
fundamentas ...“
Taigi, to ir linkime Atlantos
lietuviams: kam deðreliø, kam kopûstø, o kam - ir naujø idëjø!
Dar senais laikais mus mokyklose
mokë, kad harmonijai pasiekti
reikalinga dvasios ir materijos
sàjunga. Taigi - uþ tà sàjungà! Ir
uþ tai, kad viskas judëtø á prieká
ðiø iðradingø bei energingø þmo
niø rankose.

