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KALBA PASKUTINIAME
TAUTININKŲ SUVAŽIAVIME
Lietuvių tautininkų S-gos pirmininko
dr. Domo Cesevičiaus kalba,
pasakyta visuotiniame S-gos atstovų susirinkime
1940 m. sausio 4 d
Jeigu mes šiandieną p a
žvelgiame į Tautininkų S-gos
iše itą k e lią , m atom e tam e
kelyje daug pasikeitimų. Są
junga visą laiką augdama narių
skaičium i, keitėsi įvairiais
o rg a n iz a c in ia is p e rs itv a r
k y m ais, k e itė si žm onių ir
vadovybės sudėtimi, keitėsi
savo charakteriu. Buvo vingių
ir svyravimų, suabejojimų ir
pasiryžimų, pakrypimų ir at
sitiesimų. Tas viskas ne tik kad
keitė S-gos personaliai or
g a n iz a c in ę pusę, arba jo s
išviršinį pavidalą, bet keitė ją
taip pat ir vidiniai-dvasiniai:
keitėsi, evoliucionavo politiški
nusistatym ai, keitėsi tų nu
sistatymų (...)1 net patsai faktų
ir įvykių vertinimas.
Viena, kas Sąjungoje ne
sikeitė - tai pats pagrindinis
principas: tautiškum as. Jis
nesikeitė ir negalės keistis, nes
iš jo išeina S-gos esmė, jos
gyvybė ir stiprybė. T autiš
kumo principas yra pats S-gos
gyvybinis branduolys. O visa
kas kita: S-gos program os

form ulavim ai, jo s veikim o
metodai, jos varomoji taktika,
jos reagavimai į aplinką, jos
tikrovės formavimas - tai jau
yra tie dalykai, kurie keičiasi
pagal aplinkybes, pagal susi
dariusias politines padėtis,
pagal galimum us vienaip ar
kitaip siekti tikslo.
Tas ir suprantama. Politinės
organizacijos kelias negali būti
g eom etriška tie sio ji linija.
Politikoje trumpiausias kelias
yra tas, kuriame yra mažiausia
kliūčių arba kuriam e pačios
kliūtys yra mažiausios.
Politinė organizacija todėl,
kaip ir visa politinė tikrovė, yra
lab ai ju d ri ir įv airu o ja n ti.
Politinė organizacija tai nėra
kažkas pastovu, bet tai yra
nuolatinis vyksmas, nuolatinis
keitimasis pagal įvairias pa
dėtis ir pagal išeinančius ir
ateinančius žmones.
Ir jeig u Tautininkų S-ga
keitėsi tiek žm onėm is, tiek
savo dvasia bei nusistatymais,
tai tas tik rodo, kad ji iš arti
sekė politinės tikrovės kai-

taliojim ąsi ir jautė tikrą įsi
p a re ig o jim ą p o litin io g y 
venimo realybei.
Tautininkų mąstymo
pagrindas yra
plačiausias
Nuo pat savo įsikūrim o
p rad ž io s iki šių dienų
Tautininkų S-ga, siekdam a
laisvos Lietuvos idealų įgy
vendinimo, sudarinėjo, gilino
ir skleidė tokį tų idealų su
p ratim ą , k u riam e v y rau ja
m intis, kad, kuriant laisvos
Lietuvos gyvenimą ir gerovę,
reikia išeiti iš visos tautos
gyvenim o bei reikalų. Tau
tininkų S-ga visą laiką buvo
įsitikinusi, ir tą įsitikinim ą
skelbė ir skleidė, kad mūsų
k rašto po litik o s pagrindan
reikia dėti tas jėgas, kurios
susikaupė tautoje jos istorijos
k elyje, kad visokiam savo
krašto reikalų tvarkymui reikia
ie šk o ti ra k to tau to s m ą s 
tymuose, pergyvenimuose ir
jutimuose, kurie išskiria mūsų
tautą nuo kitų tautų ir kurie
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sudaro savitą m ūsų tautos
prigimtį. Lietuvis žmogus su
savo dvasiškai moraliniu gy
venimu ir lietuviškoji aplinka,
kasdieną veikianti į lietuvio
žmogaus dvasią, yra - pagal
Tautininkų S-gos galvojimą ta lietuviškoji tikrovė, kuri
apsprendžia ir sąlygoja lie
tuviško gyvenimo visokeriopą
pasireiškim ą. Taigi ir lietu
višką politiką, ir lietuvišką
k u ltū rą , ir lie tu v išk ą e k o 
nomiką. Todėl, ką galvodami,
ką pradėdami, ką veikdami dėl
savo krašto, visados turime
išeiti iš lietuvio žmogaus ir iš
lietuviškos žemės bei aplinkos
reikalų.
Tas, žinom a, toli gražu
nesako, kad tautininkai nenori
matyti ir savintis viso to, kas
gera yra kitur, kituose kraš
tuose. Kas kitur gera ir pras
minga, tas turi vertę ir mūsų
žmogui, ir mūsų žemei. Bet tas
viskas, kas iš kitur imama, turi
b ū ti p rid e rin ta p rie m ūsų
gyvenimo ir mūsų sąlygų, tas
turi būti pakeista, perdirbta ir
perkurta pagal mūsų kūrybinį
savitum ą. T autininkai, v a 
dinas, yra ne siauri tautininkai
provincialai, bet tautininkai pasauliečiai.
T oksai ta u tišk a s ar net
tautininkiškas gyvenimo su
p ratim a s, to k ia ta u tišk a
ideologija šiandien yra jau
daug kam aišk i arba b e n t
suprantama. Bet ne visados
taip buvo. Už šitokį supratimą,
už tokio supratimo išplėtimą
b ei su v isu o tin im ą ta u ti
ninkams ilgą laiką teko atka
k liai kovoti, d rąsiai gintis
puolam iem s ir ram iai giliai
mąstyti, kad geriau būtų su
prantamas jų žodis, kad pla
čiau pasklistų jų mintis.
Tautinio principo
laimėjimas
Tautininkai niekados ne
tu rė jo jo k ių ta rp ta u tin ių
autoritetų, su kuriais reikėtų
skaitytis: nei religinių, nei
ideologiškai politiškų. Tuo
būdu tautininkai sudaro labai
platų pagrindą, labai platų
visiems lietuviams kelią tarp
dešinės religiško politiškumo
ir kairės dogmatiškai dem o
kratiško politiškumo. Ta ap
linkybė padeda suprasti, jog
1926 metų politinis posūkis
nebuvo atsitiktinis.
Tam jau buvo pasiruošta:
tautiškum o idėja buvo ja u
pradėjus gana stipriai visur
prasiveržti, jaunuom enė jau
buvo gana stipriai pasinešusi

ją ginti ir plėsti apačion. Tuo
tarpu demokratiškai liberalinės
p o litik o s eiga buvo ro d y ti
tokių negalavimų ir blogybių,
dėl kurių jau buvo pradėta
suabejoti jo s teisingum u ir
tinkamumu mūsų kraštui.
1926 metų posūkis buvo
tautinio principo laimėjimas ir
jo iškėlimas mūsų krašto politikon.
Bet, žinoma, paties prin
cipo ar pačios idėjos p asi
rinkim as bei iškėlim as dar
nesudaro politikos, dar nenu
stato valstybės santvarkos, dar
neišaiškina valdymo ir viešųjų
reikalų tvarkymo formos, dar
nepasako taip pat ir valdymo
bei tvarkym o m etodų - dar
nesu k u ria režim o. Taigi ir
pačiu 1926 metų perversmu
buvo tik pasm erktas in te r
n a c io n a liz m a s ir išk e lta s
tautiškumas, bet dar nebuvo
sukurtas režimas. Jis reikėjo
vėliau su k u rti k o n k rečiais
veiksmais, konkrečiais viešojo
gyvenim o tvarkym ais, kon
krečiais įstatymais ir konkrečia
dvasia.
Čia galb ū t ir buvo pats
sunkiausias dalykas. Nors pats
tautiškum o principas buvo
teisingai pasirinktas, bet tau
tinio režimo sukūrimas pagal
tą principą vis tiek buvo labai
sunkus. Pirmučiausia sunkus
todėl, kad tau tin io režim o
p av y z d žių tad a dar buvo:
isto rišk ieji nebetiko dėl jų
senumo, naujieji dar nebuvo
išryškėję.
Be to, 1926 m etų p e r
versmas - tai buvo revoliucija,
atėjusi be mito.
M at tautiškum o sąjūdis,
nors ja u buvo stipriai p ra
sidėjęs, bet dar nebuvo su
spėjęs savo principais užim 
ponuoti platesniem s tautos
sluoksniam s. Naujo režim o
kūrimo atžvilgiu jis įvyko lyg
ir pergreit: viešoji nuomonė
nebuvo pakankamai pribran
dinta ir išjudinta naujo režimo
laukimu. Taip pat dar nebuvo
išdirbta ir aiškiau formuluota
būsimo režimo tezės bei rei
kalavimai.
D ėl tos p riežasties ta u 
tiniam režim ui teko patirti
svyravimų, kuriuos ne visados
yra galim a paaišk in ti kaip
taktinius m anevrus, bet jie
daugiau išėjo iš to, kad pats
naujas režim as net bendrais
kontūrais dar nebuvo ir galbūt
negalėjo iš to, kad pats naujas
režimas net bendrais kontū
rais dar nebuvo ir galbūt ne
galėjo būti aiškus.
Nukelta į 9 p.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ LIETUVOS “ŠVEDIJOS KOLONIJA”
Seim o narys socialdem okratas A lgirdas B utkevičius
perspėja, kad Lietuvos bankininkystės sektorius gali būti
monopolizuotas ir “taps Švedijos kolonija”. Tokią išvadą jis
padarė spaudos konferencijoje vertindamas Lietuvos taupomojo
banko (LTB) privatizavim ą. Pasak parlam entaro, Lietuvos
taupomąjį banką ruošiasi pirkti “Hansabank” bankas, kurio
akcijas (57.7 proc.) valdo “Swedbank” . A. Butkevičius pridūrė,
kad kitam Švedijos bankui “Skandinavska Enskilda Bankas”
(SEB) priklauso apie 99 proc. didžiausio Lietuvos komercinio
Vilniaus banko akcijų. “Hansabank” įsigijus Lietuvos taupomąjį
banką, Švedijos bankai vyrautų šalies bankų rinkoje - jiems
priklausytų per 70 proc. rinkos. Pranešta, kad Švedijos bankai
SEB ir “Swedbank” ruošiasi susijungti, tokiu atveju Lietuvos
bankininkystės sektorių realiai valdytų vienas bankas”. Jis mano,
kaip praneša ELTA, kad banko pinigai bus valdomi centralizuotai
iš Švedijos, o tai neigiam ai gali paveikti tautinę valiutą.
Vieninteliam likusiam valstybiniam Žemės ūkio bankui iškils,
jo nuomone, didelės problemos dėl monopolisto konkurencijos.
Seimo Socialdemokratų frakcija prieštarauja tokiam Lietuvos
taupomojo banko privatizavimui, nes, pasak A. Butkevičiaus,
partijos programoje numatyta LTB valdymą išlaikyti valstybės
rankose. Seimo Biudžeto ir finansų komiteto nario nuomone,
LTB parduodamas per pigiai (150 mln. Lt). Ši kaina visiškai
neatspindi jo realios įtakos rinkoje. Seimo narys apgailestavo,
kad nesilaikom a viešum o ir skaidrumo principų, nes LTB
pardavimo sąlygos yra žinomos tik Vyriausybei. A. Butkevičius
kritikavo ir tai, kad LTB yra privatizuojamas su valstybės iždo
sąskaita, kuri turėjo būti perduota Lietuvos bankui.
AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO PROJEKTAS
Seimo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narės Birutės
Vėsaitės nuomone, Seime svarstomas azartinių lošimų įstatymo
projektas atveria kelia monopolistams. Spaudos konferencijoje
kritikuodama šio projekto nuostatas j i siūlė padaryti pertrauką
jo priėmime. “Akivaizdu, kad Azartinių lošimų įstatymas turi
stiprų užnugarį. Ar kas gali paneigti, kad tokiu įstatymu nėra
atsidėkojama verslininkams, parėmusiems rinkimų kampaniją,
o gal tokiu būdu renkam os lėšos greitai prasidėsiantiem s
Prezidento rinkimams?” , svarstė Seimo narė. Jos nuomone,
svarstymo stadijoje Seimas padarė didžiulę klaidą apsispręs
damas neskirstyti lošimo automatų į riboto ir neriboto išlošimo.
Pasak jos, įstatymo projekte numatyta leisti lošimo automatais
žaisti ne grynaisiais pinigais, tačiau išskirtinai tik žetonais.
Civilizuotose šalyse riboto išlošimo automatuose leidžiama
lošti grynaisiais pinigais, o neriboto išlošimo automatuose - tik
žetonais. “Europos rinkoje yra tik 5 proc. firmų, gaminančių
neriboto išlošimo automatus, kuriais lošiant naudojami žetonai.
Ar ne šioms firmoms ir projektuojamas mūsų įstatymas? Juk iš
jų ne tik pirksim e lošimų automatus, bet ir pavesim e juos
remontuoti” . B. Vėsaitė apgailestavo, kad įstatymais nenuma
tom a apm okestinti azartinių išlošim ų. “G albūt valstybės
biudžetui ja u nebereikia lėšų? Prisim enant, kad liberalų
Vyriausybė ateityje ketina panaikinti pelno mokestį, galima
spėlioti, kad Lietuvos lošikų sunešti pinigai bus išvežam i į
u žsien į, m um s tep a lie k a n t v ynioti so cialin ių pasekm ių
kamuolius”. Nuostabą kelia Seimo pirmininko Artūro Paulausko
siūlymas lošimo namus leisti steigti tik 30 km spinduliu aplink
Vilnių, taip pat Kaune, Šiauliuose, Druskininkuose, Palangoje,
Nidoje. Jeigu norime skatinti turizmą ir pritraukti užsieniečius,
tampa visiškai neaišku, kodėl iš kurortinių miestų sąrašo iškrenta
Birštonas, Juodkrantė. “Kodėl 30 km nuo Vilniaus? Kurių
viešbučių iniciatyva taip siūloma? Visiškai nesuprantama, kodėl
lošimo namus galima steigti Šiauliuose, o Panevėžyje, nors šis
miestas yra prie Via Baltica kelio, negalima”, svarstė B. Vėsaitė.
■ MIŠKŲ VALDYMAS
Seime priimti Miškų įstatymo pakeitimai. Įstatymų leidėjai
tikisi, kad jie leis pagerinti miškų ūkio valdymą, atspindės
privačių savininkų interesus ir leis tausoti patį mišką. Naujasis
įstaty m as įsig a lio s nuo liep o s 1-osios, p ran e ša ELTA.
Komentuodamas naująjį įstatymą Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto narys Alfonsas Macaitis sakė, kad priėmus įstatymą
baigsis nežinia ir miškų valdymo dvivaldystė. Pagal iki šiol
galiojusį įstatym ą už m iškų valdym ą buvo atsakingos dvi
institucijos - Miškų ir tvarkomų teritorijų departamentas bei
Generalinė urėdija, dirbusios prie Aplinkos ministerijos. Pasak
jo, šios viena kitai nepavaldžios institucijos nuolat konku
ruodavo tarpusavyje, aiškinosi, kuri yra viršesnė. M iškų ir
tvarkom ų teritorijų departam entas pagal naująjį įstatym ą
priklausys Aplinkos ministerijai, o Generalinė urėdija taps jam
pavaldžia institucija. Tokiu būdu pasibaigs nesutarimų epopėja.
Reglamentuojama privačių miškų savininkų veikla ir jos sąlygos.
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JAV SENATORIAI RAGINA SAVO PREZIDENTĄ

George W.Bush pasitarimo metu

Balandžio 10 d. Lenkijos
laikraštis pranešė, kad JAV
senatorių grupė kreipėsi į JAV
prezidentą George W .Bush,
ragindama įvykdyti rinkiminės
kampanijos pažadą padidinti
NATO narių skaičių. Demo
kratų ir respublikonų partijoms
priklausantys senatoriai laiške
ragino G eorge W .Bush u ž 
tikrinti, kad 19 narių sąjunga
kitais metais viršūnių susiti
kime Prahoje pradėtų antrąjį
plėtros etapą.
Tačiau laiške sen ato riai
neužsim inė, kas turėtų būti

pakviestas į Šiaurės Atlanto
sutarties organizaciją. Rusija
griežtai priešinasi trijų Baltijos
respublikų - Lietuvos, Latvijos
ir Estijos - narystei NATO.
“Naujų demokratinių Eu
ropos valstybių priėm im as į
NATO yra ypač svarbus stra
teginiams ir moraliniams JAV
tikslam s” , rašom a senatorių
p a re išk im e, k u rį p a sk elb ė
“Gazeta Wyborcza” .
Tarp laišką pasirašiusiųjų
yra tokie įtakingi respublikonų
senatoriai, kaip Jesse Helms,
Senato užsienio reikalų komi
teto p irm in in k a s, ir John
McCain, kuris pernai pralai
mėjo partijos pirm inius rin 
kimus.
Dem okratam s atstovavo
Joseph Lieberm an, Al Gore
pasirinktas viceprezidentu, ir

buvusio prezidento Bill Clin
ton žm ona senatorė H illary
Rodham Clinton.
Diplomatai teigia, kad plė
tros klausim as kitais metais
gali suskaldyti NATO, dau
geliui Vakarų Europos vyriau
sybių bandant išvengti krizės,
kurią galėtų sukelti Baltijos
valstybių priėm im as į orga
nizaciją.
Lenkija ypač aktyviai pasi
sako už tai, kad Baltijos vals
tybės taptų NATO narėmis.
Praėjusią savaitę, prieš birželio
m ėn esį įv y k sia n tį G eorge
W.Bush vizitą Lenkijoje, Washingtone apsilankęs Lenkijos
u ž sie n io re ik a lų m in istras
W ladyslaw Bartoszewski iš
dėstė Varšuvos poziciją JAV
vadovams.
(Reuters-ELTA)

KANCLERIO IR PREZIDENTO PASITARIMAI BE NUTARIMŲ
B alandžio 10 d. Rusijos
prezidentas Vladimir Putin ir
Vokietijos kancleris Gerhard
Schroeder užbaigė derybas,
kurių metu taip ir nepavyko
išspręsti problemų, temdančių
dviejų valstybių santykius.
Dviejų dienų Vokietijos kanc
lerio vizitas buvo labai sim
boliškas, tačiau jo metu buvo
pasiekta nedaug konkrečių
rezultatų. D viejų valstybių
vadovai susitiko antrajam e
pagal dydį R usijos m ieste
Sankt Peterburge ir kalbėjo
apie skolas, ekonominius klau
sim us b e i R u sijo s n e p ri
klausom os NTV televizijos
likimą.
A psilankę R usijos karo
aukų k apinėse, vakarienės
metu išgėrę po bokalą alaus,
antradienį dviejų valstybių
vadovai skyrė reikalams. “De
rybos buvo atviros, turiningos
ir, m ano nuom one, produk
tyvios”, - spaudos konferen
c ijo je po su sitik im o sakė
V.Putin, padėkojęs Vokietijos
sv ečiam s už a p sila n k y m ą
kapinėse.
Prezidento padėjėjas sakė,
kad V.Putin ir Gerhard Schroe
der derybose nepavyko p a
daryti pažangos tariantis dėl
R u sijo s skolos V o kietijai,
konsultacijos šiuo klausim u

tęsis. “Susitarimai dėl skolų
tu ri b ū ti p a sie k ti ekspertų
lygiu” , - sakė Sergejus Prichodka po derybų.
R usijos skola V okietijai
sudaro 40 procentų visos 40
m ilija rd ų d o le rių skolos
Vakarų vyriausybėm s. D vi
valstybės svarsto, kaip suma
žinti šį įsiskolinimą, suteikiant
Vokietijai, pagrindinei M as
kvos prekybos p a rtn e re i ir
kreditorei, investicinių g a
limybių Rusijoje.
Kiek anksčiau, kalbėdamas
ra d iju i “E cho M o sk v y ” ,
Gerhard Schroeder sakė, jog
Vokietija padės R usijai su
mažinti didelę užsienio skolą.
R u sijo s sk o lų m o k ėjim ai,
šiem et sud aran ty s apie 14
milijardų dolerių, 2003-iaisiais
išaugs iki 18 milijardų dolerių.
Rusijos pareigūnai mano, jog
ta i taps nepakeliam a našta
valstybės biudžetui.
Vokietijos kancleris sakė,
kad Vokietija yra suinteresuota
akcijom is R usijos naftos ir
dujų pram onėje b e i k ito se
strateginėse įmonėse, mainais
į dalies skolų nurašymą. Ru
sijo s v y ria u sy b ė iki šiol
nenorėjo keisti skolų į akcijas
didelėse įm onėse - tokiose
kaip “Gazprom”. Jis taip pat
kalbėjo apie raketinę gynybą

Gerhard Schroeder

ir taktiškai išvengė klausimų
apie nepriklausomos Rusijos
televizijos stoties NTV likimą,
pabrėždamas, jog svarbu iš
laikyti žiniasklaidos laisvę
Rusijoje.
P risim in d am as ta rp ta u 
tinius reikalus kancleris vėl
pabrėžė, kad Vokietija nenori
v e ik ti kaip tarpininkė tarp
R usijos ir JAV kilus nesu
tarimams, ir paragino Maskvą
bei Washingtoną patiems tartis
dėl JAV ketinimų kurti Rusijai
nepasitenkinimą keliantį rake
tinės gynybos skydą.
Jis taip pat ragino V.Putiną
p o litin ė m is p rie m o n ėm is
spręsti konfliktą Čečėnijoje.
V.Putin teigim u, Rusija yra
pasiruošusi tarptautinės ben
drijos dalyvavimui užtikrinant
p a g a rb ą žm ogaus teisėm s
Č ečėn ijo je. R usijos p re z i
dentas sakė, jog Kremlius yra
suinteresuotas “civilizuotu”
konflikto sprendimu.

GUDIJOS PREZIDENTO “PATARIMAS” SPAUDAI

Aleksandras Lukašenka

L aim ėjęs rin k im u s, jis
to lia u tv irta ran k a v aldys

G udiją, antradienį pareiškė
p re z id e n ta s A le k san d ra s
L u k a še n k a, k a rtu p a ra 
gindam as valstybinę žiniasklaidą palankiau aiškinti jo
politiką. Parlam ente skaity
damas metinį pranešimą, jis,
dažnai reiškiantis simpatijas
“kietos rankos valdžiai”, teigė,
jog po šiais metais įvyksiančių

prezid en to rinkim ų jis per
kitus penkerius naujos k a 
dencijos metus toliau laikysis
sovietinio stiliaus ekonomikos
politikos bei išsaugos griežtą
valstybės kontrolę. Prezidento
rinkimai turėtų įvykti rugsėjo
mėnesį, tačiau konkreti jų data
kol kas nėra paskelbta.
Nukelta į 3 p.
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AR TIK NEPERDĖTAS LIETUVOS
POLITIKŲ OPTIMIZMAS
Užsienio lietuviai labai domisi Lietuvos prezidento Valdo
A dam kaus vizitu M askvoje. Iš tiesų, Lietuvos vadovo
valstybinis vizitas - svarbus įvykis. Lietuvos prezidentas
užm ezgė asm eninius ryšius su R usijos prezidentu. Jų
pasikalbėjim ai buvo draugiškesni negu tai būna pagal
diplom atinį protokolą. Klausim as, ar tai galim a vertinti
palankumu Lietuvai?
Lietuvos politikai pirmą kartą, bent tam kartui, sutarė,
kad toks abiejų valstybių prezidentų susitikim as buvo
reikalingas. Ir pats Lietuvos prezidentas, Užsienio reikalų
ministras,kairieji ir dešinieji partijų vadovai gyrė to vizito
pasisekim ą kilniais žodžiais. Pradingo priekaištai, kad
Vyriausybė mažai dėmesio skiria ryšiams su Maskva. Net buvo
pasakyta, jog tai pakeitė Rusijos požiūrį į Lietuvą. Tad, kas
įvyko Kremliuje, jei Lietuvos politikai ir diplomatai reiškė
didelį optimizmą.
Regis, mūsų politikai laikinai sutarė, jog tas draugiškas
p re z id e n tų su sitik im a s bus g era d v iejų v a lsty b ių
bendradarbiavimo pradžia. Laimėjimu reiktų laikyti Putino
p asiū ly m ą, kad visos problem os, ryšium su L ietuvos
įsijungimu į Europos sąjungą, turėtų būti sprendžiamos trijų
šalių - Vilniaus, Maskvos ir Briuselio derybų ženkle. Iki šiol
vyravo nuom onė, kad Lietuvai svarbios problem os bus
sprendžiam os tik tarp M askvos ir Briuselio, be Vilniaus
dalyvavimo. Lietuvos politikai mano, kad Rusija susitaikė su
Lietuvos priėmimu į NATO ir Maskvai nelieka kito būdo, kaip
tik pripažinti tą teisę Lietuvai. Tad ir bendrame prezidentų
pareiškime buvo įrašyta, jog “abi valstybės pripažįsta teisę
rinktis savo saugumo kelius, kartu įsipareigodamas nestiprinti
savo saugumo kitų valstybių sąskaita” . Tai, žinoma, galima
vertinti R usijos pripažinim u L ietuvai ju n g tis į NATO.
Pagaliau, gal Maskva įsisąmonino, kad tai nebeišvengiamas
dalykas.
Tačiau negalima pamiršti ir to fakto, jog prieš Adamkaus
vizitą, M askva labai daug skelbė svarbių savo pareigūnų
pareiškimų prieš Lietuvą, ypač daug klaidinančių frazių buvo
skelbiama Rusijos spaudoje. Tik reikia prisiminti, kad Maskva
savo propagandinei kovai prieš NATO plėtrą paskyrė dešimtis
milijonų Amerikos dolerių. Tad tikėti, kad Kremlius atsisakys
savo kovos prieš Lietuvos priėm im ą į NATO, būtų tikrai
vaikiška. Todėl Lietuvos politikų ir diplom atų reikštas
optimizmas yra tikrai keistas. Ir prez. Adamkaus pasakymas,
kad “Putino žingsniai, kuriant demokratinį procesą Rusijoje
yra sektinas pavyzdys visiem s, kurie rūpinasi Europos
ateitimi” yra mums nesuprantamas. Gal diplomatinėje kalboje
naudojami ir tokie būdai.
Mums, tačiau , reikšmingas NATO vyr. viršininko G.
Robertson pareiškimas prieš Lietuvos prezidento kelionę į
Maskvą, jog “Rusijos atsisakymas ratifikuoti sienos sutartį
su Lietuva, neturėtų būti kliūtis Vilniui įsijungti į sąjungą”.
Lietuva turėjo daug pamokų savo istorijoje su Rusija, todėl
tai, kad Putinas griežtai nepareiškė jog tarp Vilniaus ir Maskvos
nėra didelio skirtumo dėl NATO išplėtimo, dar neturėtų būti
laikoma, kad Rusija jau pasikeitė.
Saulius Tūbėnas

Tų jos pageidavimų (reika
lavimų) priėmimas - reikštų
dalies nepriklausomybės pra
radimą. Sąjungininkai - Ame
rika, Anglija ir Prancūzija tą
naštą ant Lietuvos pečių už
krovė. Tai dabar turėtų būti
atsakingos, kad L ietuva ne
viena turėtų prieš M askvą
stovėti. Jeigu jai ta sritis yra
tik laikinai pavesta, tai tegul ji
n e sija u čia pad ėties še im i
ninke. Be to, Rusijos kalbomis
ir pažadais negalim a tikėti.
K adangi praeityje ji į savo
pažadus ir parašus pati jokio
dėm esio nekreipė. 1920 m.
liepos 12 d. Maskvos sutartimi
su Sovietų sąjunga atsisakė
Rusijos imperijos visų teisių į
Lietuvos teritoriją. Pagal tą
sutartį buvo nustatyta Lietuvos
ry tin ė ir p ie tin ė siena. Į
Lietuvos teritoriją įėjo ne tik
Vilnius ir Švenčionys, bet ir
Ašmena, Lyda ir Gardinas.
1939 m. Maskvos padik
tuota sutartim i Sovietų są
ju n g a sau k a rin e s bazes
išreikalavo. Tačiau Lietuvai
tebuvo grąžintas tik Vilnius ir
trečdalis Vilniaus krašto, kuris
L ie tu v a i buvo p rip a ž in ta s
1920 m. Maskvos sutartimi.
Be to, Paryžiuje ir Rom oje
Lietuvos ambasados nebuvo
grąžintos, tik Vilnius ir treč
dalis Vilniaus krašto. Pary
ž iu je ir R om oje L ietu v o s
ambasados tebėra okupuotos.
Tai irgi prie draugiškų san
tykių ir pasitikėjim o nepri
sideda. Praėjusio šimtmečio

Lietuvos patirtis yra per daug
kruvina ir žiauri, kad būtų
galim a M ask v o s p a ž a d a is
tikėti. Ypač, kai iš M askvos
ir Rusijos Dūmos, grasinim ai
ir im perialistinės kalbos gir
dėti.
V iln iu s, b a la n d ž io 4 d.
(BNS) - Lietuvai integruojantis
į Europos ekonominę ir sau
gumo šeimą, M askva reika
lauja nekliudomo tranzito per
L ietuvą tarp K araliaučiaus
srities ir likusios Rusijos bei
n eturinčių precedento vizų
lengvatų savo piliečiams. Ru
sija re ik a la u ja teisė s per
Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos
teritoriją į Karaliaučių tiesti
n afto tiek iu s, dujotiekius ir
elektros tiekimo liniją. Be to,
reikalaujama leidimų Karaliau
čiaus srities žvejam s vesti
žūklę ES (Europos sąjungos)
plotuose Baltijos jūroje. Lie
tuvos užsienio reikalų minis
tras Antanas Valionis patvirtino
gavęs pasiūlymų pluoštą kovo
mėnesį iš Rusijos UR ministro
Igor Ivanov, tačiau pabrėžė
nelinkęs jų komentuoti”.
“M es buvom e p aprašyti
gana a b stra k čia i, kad m es
norim e, kad viskas būtų ES
teisės rėm u o se” , - sakė A.
Valionis. A. Valionis pabrėžė,
kad Maskva, kalbėdama apie
R usijos k arin į tran zitą per
L ietuvą, p rivalo kalb ėti su
L ietuva “kaip su būsim ąja
NATO nare, įvertinant L ie
tuvos narystės šioje organiza
cijoje įsipareigojimus”.

Juozas Žygas

“M askva - Vilnius, kovo
30 d. (BNS) - Rusijos ir Lietu
vos prezidentai Vladimir Putin
ir V aldas A dam kus, p e n k 
tadienio rytą susitikę Žaliojoje
Kremliaus svetainėje, džiau
giasi su sitikim u ir skelbia
n au jo s d v iša lio b e n d ra 
d a rb ia v im o eros p rad žią.
P a sira šy ta s p a re išk im a s teigiamas derybininkų kom 
promisas” .
Kiek kitokia nuomonė yra
Seimo komitete. “Seimo už
sienio reikalų komiteto (URK)
pirm ininkas Alvydas Medalinskas paragino už užsienio
p o litik ą a tsa k in g u s a u k š
čiausius valstybės pareigūnus
viešai išsakyti oficialią Lie
tuvos poziciją dėl Lietuvos ir
R u sijo s p re z id e n tų d e k la 
racijos nuostatų. Paskelbus
apie Briuseliui ir Vilniui kelia
mus ypatingus reikalavimus
dėl nekliudomo tranzito per
L ietuvą tarp K araliaučiaus
srities ir likusios Rusijos bei
vizų lengvatų savo piliečiams
Lietuvai įstojus į ES, spaudoje
pasirodė komentarų, jog Ru
sijai “rankas atrišo” praėjusią
savaitę prezidentų pasirašyta
deklaracija”. Lietuviai jau turi
p a tirtį, ką p re z id e n ta i p a 
sirašinėja. Tad bijom a, kad
Maišiagala nepasikartotų!

T A R P T A U T IN IŲ ĮV Y K IŲ A PŽVA LG A

Atkelta iš 2 p.

Buvo sukurta stipri vals
tybė, pareiškė A.Lukašenka,
k u rio k a lb a buvo tra n s 
liuojam a per valstybinę te 
leviziją. Anot jo, Gudija turėtų
ta p ti g a lin g a ir k le stin č ia
valstybe, nes tam sukurtos
v iso s p rie la id o s. R eik ia
užsibrėžti tikslus, kad p a
siektą pažangą reikia k o n 
soliduoti iki 2005 metų, kad
karo veteranai daugiau ne
bijotų nešioti savo medalių,
dirbantis žmogus būtų ger
biamas, o kitos valstybės ne
žiūrėtų į Gudiją kaip į atstumtą
ir paniekintą.
A.Lukašenka, kurį Vakarai
kaltina dem okratijos panai
kinimu, tvirtino deputatams,
jo g tikisi būti valdžioje po
2004 metų, kai pasibaigs jų
k ad en cija. Jis p irm ą kartą
buvo išrinktas 1994 metais,
ta č ia u 1996 m etais p a si-

naudojo referen d u m u , kad
išp lė s tų savo įg a lio jim u s,
paleistų parlamentą ir pridėtų
prie savo kadencijos dvejus su
puse metų.
Valstybinė televizija, ra 
dijas ir laikraščiai deram ai
n e iš a išk in a jo p o litin io ir
ekonominio kurso privalumų,
sakė A.Lukašenka. Pasak jo,
žiniasklaidoje trūksta žmonių
su išvystytu skoniu ir politine
intuicija. Reikėtų pakelti žmo
nių nuotaikas, o visuomenei
re ik ia a išk ių ir p a p ra stų
ideologinių gairių, reikia vie
nybės. Turime neskaldyti vi
suomenės ir kenkti valstybei,
ragino prezidentas.
Jis kvietė valstybinę žin ia sk la id ą p rie š rin k im u s
s u s tip rin ti kovą su “id e o 
loginiais priešais” iš Vakarų ir
kai kurių Rusijos televizijos
kanalų. Jis dar kartą sukri-

tikavo Vakarų rinkimų stebė
tojus, pareikšdamas, jog neleis
Vakaram s rem ti n e p rik lau 
somos regionų žiniasklaidos ir
apribos rinkimų stebėjimą.
G la u d e sn i sa n ty k ia i su
Rusija liks vienu svarbiausių
jo tikslų, žadėjo A.Lukašenka.
G u d ija ir R u sija yra p a 
sirašiusios nemažai susitarimų
dėl “ sąjunginės v alsty b ės”
įste ig im o , tač iau v isi d o 
k u m en ta i p ra k tišk a i lik o
beverčiu popieriumi.
“V akaruose n ėra jo k ių
dėdžių, kurie mums padėtų, parlamente sakė A.Lukašenka.
- M es u ž au g o m e k ito je
vertybių sistemoje. Mes, sla
vai, esame malonūs žmonės,
kurie atiduotų p a sk u tin iu s
m arškinius, tačiau jiem s yra
svarbiausia pelnas” .
(Reuters-ELTA)
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PASAULIS IR LIETUVA

VELYKŲ ŽODIS
Kun. Juozas A. Bacevičius

Šv.Jurgio parapijos Clevelande klebonas

Imperatoriaus pietūs Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus garbei: šioje
stalo pusėje imperatorienė ir Valdas Adamkus, kitoje - imperatorius ir
Alma Adamkienė.

•LIETUVOS VADOVAS PAS JAPONIJOS
IMPERATORIŲ
Balandžio 10 d. tęsdamas oficialų vizitą Japonijoje, Lietuvos
P re z id e n ta s V aldas A dam kus s u sitik o su Ja p o n ijo s
imperatoriumi Akihito ir jo žmona Michiko, praneša ELTA.
Susitikimas su Lietuvos Prezidentu vyko svarbią Japonijos
imperatoriškajai šeimai dieną - suėjo 42 metai, kai jie yra vedę.
Audiencijos ir pietų metu imperatoriškoji šeima parodė gerą
Lietuvos istorijos žinojimą. Pirmoji Japonijos pora ypač gerai
žino ir mėgsta Lietuvos dailininką bei kompozitorių Mikalojų
Konstantiną Čiurlionį. Imperatorius su žmona taip pat domėjosi
Adamkų šeimos gyvenimu JAV. Audiencijos metu pasikeista
nuom onėm is apie dvišalių santykių plėtrą bei L ietuvos
integraciją į Europos Sąjungą ir NATO, abiejų valstybių
kultūrinių mainų galimybes.
V.Adamkaus susitikim e su Japonijos fondo prezidentu
Hiroaki Fujii didelis dėmesys skirtas Lietuvos ir Japonijos
kultūrinio bendradarbiavimo planams bei kultūriniams mainams.
H.Fujii pasiūlė užmegzti ryšius su analogišku Lietuvos kultūros
fondu ir plėsti dvišalį kultūrinį bendradarbiavimą. Lietuvos
vadovas padėkojo Japonijos fondo prezidentui už finansuojamus
projektus. 2000 m. Japonijos Vyriausybė Vilniaus universiteto
Orientalistikos centrui skyrė 36,3 mln. jenų (363 tūkst. JAV
dolerių) japonų kalbos mokymosi įrangai įsigyti. V.Adamkus
pažymėjo, kad fondui padedant Lietuvoje japonų kalbos mokosi
2 studentai ir 1 diplomatas. Susitikimo dalyviai taip pat aptarė
balandžio 23-24 dienom is Vilniuje vyksiančią tarptautinę
konferenciją “Civilizacijų dialogas”.
Po pietų Lietuvos vadovas dalyvavo Japonijos užsienio
prekybos organizacijos Japanese External Trade Organization
rengiamame verslo seminare.
Prezidentas Noboru Hatakeyama pažymėjo, kad Lietuvos
vadovo vizitas yra gera įžanga trijų Baltijos valstybių ūkio
parodai, vyksiančiai šių metų rugsėjo mėnesį Japonijoje. Jis
pasiūlė Lietuvos verslininkams dalyvauti kursuose apie eksporto
į Japoniją sąlygas ir galimybes.Prez.V.Adamkus taip pat mano,
kad pastarasis jo vizitas sudarys palankias sąlygas Lietuvos
verslininkams užmegzti naudingus verslo kontaktus Japonijoje.
Jis dar lankėsi Kijodo žinių agentūroje, kur susitiko su agentūros
vadovybe.
LIETUVOS VADOVUI - GARBINGIAUSIAS
JAPONIJOS APDOVANOJIMAS
Prez. Valdas Adam kus dalyvavo Lietuvos ir Japonijos
draugystės asociacijos rengtoje vakarienėje. Jam įteiktas Taikos
stulpas su palinkėjimu “Tebūnie taika Lietuvoje”. Simbolinis
taikos stulpas įteikiamas tik labai garbingiems svečiams, jį yra
gavę popiežius Jonas Paulius II ir Tibeto dvasinis vadovas
DalaiLama.
Kaip informavo Prezidento spaudos tarnyba, Lietuvos ir
Japonijos draugystės vakarienėje Prezidentas, Lietuvos užsienio
reikalų ministras Antanas Valionis bei Lietuvos laikinasis reikalų
patikėtinis Dainius Kamaitis buvo apvilkti “Laimę nešančiu”
kimono. Tai - taip pat didelės pagarbos ženklas. Svečiams iš
Lietuvos buvo suteikta teisė sim boliškai pram ušti japonų
degtinės sake statinę.
Tęsdam as oficialų vizitą Japonijoje Lietuvos vadovas
b a la n d ž io 11 d. su sitik o su Ja p o n ijo s ta rp ta u tin io
bendradarbiavimo banko valdytoju Hiroshi Yasuda, parlamento
nariu Muneo Suzuki bei Sumitomo korporacijos vyresniuoju
vykdančiuoju direk to riu m i K osaburo M orinaka. Vakare
V .A dam kus d aly v av o p o k a lb y je su Ja p o n ijo s m in istru
pirmininku Yoshiro Mori bei jo rengiamoje vakarienėje

•

Velykos yra gražiausias
m etų laikas. P avasarį m es
matome visur atbundantį naują
gyvenimą. Dienos ilgesnės ir
oras tam pa šiltesnis. Jokie
m ūsų tariam i žodžiai n e įs
tengia apibūdinti pavasario,
nes jie negali pasakyti mūsų
jausmų. Daug kartų mes pa
tiriame nuostabų grožį, arba
patiriam e didingą tragediją,
mums pritrūksta žodžių api
būdinti ką mes matome arba
jaučiam e. Tokiu laiku mes
dažnai kreip iam ės į m en i
ninkus mūsų jausm am s per
duoti. Tas vaizdinis menas gali
p a lie sti tai ko žo d žiai neperduoda.Skaitydami poeziją
galime pasijusti nustebę, su
kvatojimais arba ašaromis, iš
kur p oetas žin o tų , ką m es
laikome privačiomis paslap
timis? Kaip jie sugeba tiksliai
pasakyti tai, ką mes norime
pasakyti, bet nerandame tam
žodžių? Atradę tokius meno
kūrinius, mes pajuntame inten
syvų norą pasidalinti jais su
artimaisiais, bet tai būtų pavo
jinga, nes mes nesikeisime tik
atsitiktinėmis žiniomis. Mes
atsiskleidžiame mūsų vidinio
gyvenim o pažeidim ui, tikė
dami, ką mes siūlome taip pat
palies ir kitus. Tai yra n e
paprasto pasitikėjim o veiks
mas. Kada tas veikia, kada tas

priim am a su pagarba ir su
pratimu, mūsų žavesys augo ir
n aujos gelm ės auga m ūsų
draugystėje. Mes atsiekiame
n au ją ben d rav im o ir a p si
keitimo lygį.
Didesnė Jono Evangelijos
dalis yra parašyta gražia poe
zija. Jo E vangelijoje Jėzus
p a s ire iš k ia k a ip gyvybės
nešėjas, gyvybės, kuri ateina iš
D ievo - yra pati dieviškoji
gyvybė. Rašydamas apie Vieš
paties Prisikėlimą, Jonas su
jungia šios dovanos auką ir
žmogiškąjį netikrumo ir nesu
pratimo atsiliepimą. Kodėl jis
paryškina smulkmenas. Smul
km enos p a ro d o sk irtin g u s
žmonių atsiliepimo lygius ir
pasikeitimą nuo neišmanymo
iki supratim o. M arija Magdalietė ir du pasekėjai mato
įvykio smulkmenas. Akmuo
buvo atkeltas, drobės yra ant
grindų, o Jėzaus galvą dengęs
a u d ek las neb u v o k a rtu su
k ita is au d ek lais, b et buvo
atskirai suvyniotas. Atrodo nei
Marija nei Petras to nesuprato.
M arija galvoja, kad kažkas
pavogė kūną, o Petras išgirdęs
ž in ią sto v i ten be žado.
M y lin tis p asek ėjas įein a į
kapą. Jis mato ir jis tiki. Kuo
skiriasi jo reagavim as? Mes
galėtum e g in čy tis, kad jis
kitaip supranta žinią, bet ko
dėl? Jonas naudoja skirtingus
graikų kalbos žodžius veiks
m až o d ž iu i - m aty ti. K ada
M arija M agdalietė ir Petras
m ato, Jonas naudoja veiks
m ažodį “theorin” , kuris yra
šaknis mūsų žodžiui “teorija”.
Pagal prasmę - jie stebi išo
rines smulkm enas. M ylintis
pasekėjas daug realiau mato,
tartum iš visos širdies. Gal būt

todėl, kad jis yra m ylintis,
todėl šis pasekėjas pajėgia
suprasti. Mokslininkai kartais
nesutaria, ar Prisikėlimas buvo
tik išorinis istorinis įvykis, o
gal tik psichologinis stebėtojų
matytas reiškinys. Jonui buvo
abu. Viešpats tikrai prisikėlė,
bet kol mes to nepamatėme, tas
liks mums nesuvokiama. M a
rija M agdalietė tebegalvos,
kad Jėzus yra sodininkas, kol
jis nepravers jos akių pašauk
damas ją jos vardu. Taip pase
kėjai patiria naują gyvenimą ir
jų gyvenimas tampa pakeistas.
Jie dalyvauja Viešpaties gyve
nimo prisikėlime.
Pasakojimas apie prisikė
lusį Viešpatį ir jo pasirodymas
pasekėjams kviečia mus giliau
apm ąstyti m ūsų gyvenim o
besikeičiančias patirtis. Mes
esame tokiam e stropiam e ir
veikliame gyvenime, jog retai
leidžiam e sau suprasti, kad
bekylanti gyvenim o apimtis
yra taip pat mums teikiama.
Eucharistija yra svarbiausias
m om entas m ums švenčiant
mūsų tarpe prisikeliantį Vieš
patį. Pasaulyje, kuris grumiasi
suprasti prasmę bet kuriame
lygyje, p risik ėlęs V iešpats
perima maišatį ir padeda tai
suprasti. Mes nerandame pra
džioje suprantamos kalbos, nes
mes iškeliame daugiau negu
praeityje žinių kaip pašaliečiai
stebėtojai. Prisipažindami, kad
mes negalime likti vien žiū
rovais, mes randame prasmę,
kurios siekiame dideliu mūsų
pasitikėjimu. Pačių pasekėjų
sumišimas ir drąsa skatina mus
juos sekti. Jei mes seksime,
m es p atirsim e P risikėlusio
Viešpaties buvimą mūsų gy
venime.

•LIETUVOS DERYBOSE SU ES RUSIJA NEVAIDINA JOKIO VAIDMENS
Lietuvos Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas
Alvydas M edalinskas teigia,
kad Lietuva dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje derėsis tik su
Europos Sąjunga ir priims tuos
įsip a re ig o jim u s, k u rie bus
nustatyti šitų derybų pagrindu.
Spaudos k onferencijoje jis
sakė, kad kitų valstybių vaid
muo, tarp jų ir Rusijos, negali
būti vertintinas kaip svarbus
šiame kontekste.
Apibendrindam as Prez.
V aldo A dam kaus v iz itą į
Rusiją, jis išreiškė nuomonę,
kad Karaliaučiaus srities pro
blema yra visų pirma Rusijos,
o ne Lietuvos problema. Pasak
jo, Rusija turi teikti siūlymus,
kokią ji m ato Karaliaučiaus
srities ateitį ES plėtros kon
tekste. “Lietuva gali tik paro
dyti gerą valią padarydam a
viską, kad Karaliaučiaus srities
gyventojai jaustųsi kaip galima

mažiau pažeidžiami. Bet koks
Rusijos bandymas nukreipti
reikalavim us arba Europos
Sąjungai, arba Lietuvai yra
betikslis, nereikalingas ban
dymas, kuris neturi absoliučiai
jo k io s prasm ės” , - sakė A.
Medalinskas.
P asak jo , K araliaučiaus
sritis neturėtų būti vertinama
kaip kažkoks ypatingas atvejis.
K a ra lia u č ia u s sritie s p r o 
b lem o s, p a v y z d ž iu i, vizų,
energetikos turi būti spren
džiamos tarp Rusijos ir ES.
Pasak jo, Lietuva nemano, kad
Karaliaučiaus sritis, atsidūrusi
šio je situ a c ijo je , L ie tu v a i
galėtų kelti kokių nors p a 
pildomų problemų.
A. M edalinsko nuomone,
b et kokie bandym ai k eisti
juridinę bazę, reglam entuo
jančią karinį tranzitą per Lie
tuvą, turi būti suderinti ne tik
su ES, bet ir su NATO. “Čia

nėra mūsų su Rusija dvišalių
santykių klausimas”, - sakė jis.
Seimo komiteto vadovas ne
mano, kad tokius pakeitimus
reikėtų daryti.
A. Medalinskas pažymėjo,
kad Lietuvos ir Rusijos sienos
sutarties ratifikavim as būtų
buvęs labai teigiamas žingsnis
kalbant apie gerą dviejų šalių
Prezidentų susitikimo atmos
ferą. Tačiau dabar, pasak jo,
Rusija pati nuspręs, kada šią
sutartį ratifikuoti. Ar Rusija
padarys šį žingsnį praėjus
mėnesiui po Prezidento vizito,
pusei metų ar vėliau - tai yra,
anot jo , R u sijo s re ik a la s.
“Aišku tik viena, kad tuo yra
suinteresuoti K araliaučiaus
srities gyventojai ir politikai” ,
- sakė A. M e d alin sk a s,
praėjusią savaitę keletą dienų
viešėjęs Karaliaučiuje. Jeigu
Nukelta į 5 p.
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Rusija delstų ratifikuoti sienos
sutartį, tai, jo nuomone, nesu
trukdytų Lietuvai tapti ES ir

NATO nare. A. Medalinskas
palankiai įvertino Lietuvos
Prez. Valdo Adamkaus vizitą į
Rusiją.

•JAV SENATO ATSTOVAI BAIGĖ VIZITĄ LIETUVOJE
Balandžio 10 d. vizitą Lie
tuvoje baigė penki JAV Senato
paskirstymo komiteto respu
blikonų senatorių patarėjai.
L ietuvoje viešėjusios dele
gacijos v izito tikslas - su 
sip a ž in ti su L ietu v o s g in 
kluotųjų pajėgų plėtra bei JAV
teikiam os karinės param os
Lietuvai panaudojimu.
A m erikiečių delegacija,
vadovaujama senatoriaus Ted
Stevens patarėjo Steve Cortese, lankėsi Ruklos karinio
m okym o centre bei R egio
niniame oro erdvės stebėjimo
centre Karmėlavoje. Taip pat
vyko susitikimai su Lietuvos
pareigūnais Finansų m inis
terijoje, E nergetikos kainų

•DANIJA DŽIAUGIASI
DERYBŲ PAŽANGA
D anija sveikina L ietuvą
pasiekus įtikinam ą pažangą
derybose dėl narystės Europos
Sąjungoje ir reiškia tolesnę
param ą Lietuvai šiame pro
cese. Tokią poziciją išdėstė
Danijos užsienio reikalų m i
nisterijos valstybės vicesekretorius Carsten Sondergaard
susitikęs su vyriausiuoju Lie
tuvos euroderybininku, E u
ropos kom iteto generaliniu
d irektorium i P etru A uštrevičiumi, praneša ELTA.
Pareigūnų pokalbyje taip
pat aptarta Lietuvos derybų dėl
narystės ES eiga, artimiausi
veiksmai šioje srityje. Vyriau
siasis derybininkas ir Danijos
p a re ig ū n as p a sik e itė n u o 
monėmis apie ES plėtros pro
cesą, tolesnį dvišalio bendra
darbiavimo stiprinimą, visuo
menės informavimą.
Kovo pabaigoje Lietuva
preliminariai užbaigė derybas
su Europos Sąjunga dėl šešių
derybinių skyrių ir pradėjo
derybas dėl dar šešių naujų
skyrių, sparčiai priartėdam a
prie anksčiau derybas p ra 
dėjusių šalių kandidačių.
JAV ATVERIA
LIETUVAI ORO KELIUS
V yriausybė k etin a p a si
rašyti susitarimą su Jungtinių
Amerikos Valstijų Vyriausybe,
kuris nuo 2004 m. Lietuvai
atvers oro kelius į JAV. Susi
siekimo ministerijos Civilinės
aviacijos departamento direk
torius Kęstutis Povilonis sakė,
jog tai pirmasis tokio pobūdžio
atviros oro erdvės susitarimas,
kuris savo liberalumu skiriasi
nuo k itų ja u p a sira šy tų ir
ratifikuotų susitarimų. Pasak
jo, šis susitarimas leis “Lie
tuvos avialinijoms” parduoti
lėktuvų bilietus iš Vilniaus į
JAV miestus, gauti už jų pla
tinimą komisinius, o galbūt ir
dalį pelno.

k o m isijo je. S u sip ažin o su
V ertybinių p o p ierių b irža,
lan k ėsi B altijo s-A m erik o s
partnerystės fonde. Senato
patarėjai taip pat susitiko su
L ie tu v o s u ž sie n io re ik a lų
v icem in istru , vyriau siu o ju
Lietuvos integracijos į NATO
koordinatorium i G iedrium i
Cekuoliu, kuris supažindino
delegacijos narius su Lietuvos
veiksmais ir darbais, siekiant
narystės NATO. JAV Senato
paskirstymo komiteto funkcija
- biudžeto lėšų detalus p a
skirstymas. Sis komitetas teikia
rekomendacijas administracijai
dėl JAV param os Lietuvos
krašto apsaugai, teisėsaugai,
humanitarinėms sritims. Šiais
metais Lietuvai buvo skirta
maždaug 7,5 mln. JAV dol.,
kurie naudojami Lietuvos ka
riuomenės plėtros reikmėms.

LAUKIAMA PILIETYBES ĮSTATYMO
PAKEITIMŲ
B alandžio 11 d. Vilniuje
JAV LB valdybos v ic e p ir
m ininkės Dalios Badarienės
įgaliotinė Daiva Gudzelytė Švabienė susitiko su Pilietybės
įstatymo pakeitimų komisijos
nariais - Seimo nariu A. Ly
deka, Komisijos pirmininku,
Prezidento patarėju A. Abramavičium, Komisijos sekre
tore D. Jankauskiene, PLB
atstovu G. Zemkalniu, Migra
cijos departam ento direkto
rium A. Gavėnu, M igracjos
departam ento Pilietybės rei
kalų skyriaus viršininke D.
Vežikauskaite, Prezidentūros
kanceliarijos vadovu A. M eš
kausku.
D. Gudzelytės - Švabienės
tikslas buvo perduoti pasku
tin ė s e m ig ra c ijo s bangos
susirūpinim ą dėl dabartinių
Pilietybės įstatym o nuostatų
num atančių, kad LR pilietis
p rara n d a LR p ilie ty b ę , je i

gauna kitos šalies pilietybę. Ši
problema aktualiausia pasku
tinės išeivių kartos atstovams,
kurie nenori ir neplanuoja
nutraukti saitų su Tėvyne.
Švabienė pateikė argumentus
prieš esamą įstatymo tvarką,
perdavė Kom isijai daugelio
savo d rau g ų ir p a ž įstam ų
nusiskundimus ir siekį išlai
kyti tvirtą ne tik moralinį, bet
ir teisinį pagrindą laikyti save
ir savo vaikus tikrais lietuviais.
A. Abramavičius pareiškė,
kad jam jau žinoma šio klau
simo svarba, o darbinis įsta
tym o p a k e itim o p ro je k tas
numato galimybę išlaikyti LR
pilietybę ir kitos šalies pilie
tybės įgijimo atveju. Disku
tuotina pati formulė - ar dvigu
ba pilietybė atsiranda automa
tiškai, ar reikėtų norinčiajam
p a te ik ti prašym ą L ietuvos
institucijom dėl LR pilietybės
išlaikymo.

A. Lydeka pasidžiaugė dėl
šiuo metu išvykusių tautiečių
apsisprendimo branginti ryšius
su T ėvyne ir pabrėžė, kad
reikia stengtis, jog viso pa
sa u lio lie tu v ia i n e sija u stų
atstum ti, nes jie brangūs ir
reikalingi savo šaliai.
Susitikimą organizavęs ir
jam e dalyvavęs Lietuvių grį
žim o į Tėvynę inform acijos
centro direktorius Z. Beliauskas papildė, kad ši problema
labai aktuali ne tik Vakarų
išeiviam s, bet ir lietuviam s
gyvenantiems Rusijoje. Ten
daugelis net neapsižiūrėjo,
kaip gavo Rusijos pilietybės
spaudą į savo seną sovietinį
pasą, o tai reišk ia, kad jie
prarado Lietuvos pilietybę. O
šito jie toli gražu nesiekė.
Lietuvių grįžimo į Tėvynę
informacijos centras

Siųsdami per Western Union®, jus tarsi įteikiate
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TE LKINIU
C LEVELA N D , OH

KAS GI TEN AUKSO
SPINDULIUS BERIA?
Gera bent kartą m etuose
sueit kartu ir pasijust, kad
esam e viena, artim a šeima.
G era padraugaut, pasigėrėt
mūsų prieaugliu ir pasidalint
mintimis, siekiais ir džiaugs
mu. Tai daro ir ateitininkai, ir
skautai savo metinės Kaziuko
m ugės proga, ir kito m ūsų
lietuviškos organizacijos.

2001 kovo 10 d. ankstyvą
vakarą sugužėjo visi Clevelando ateitininkai - nuo jau 
niausio jaunučio iki seniausio
sendraugio į Dievo Motinos
parapijos svetainę savo šeimos
šventei. Vakarą sk lan d žiai
vedė dr. Vida Svarcienė.
2000 metų Kristaus jubi
liejaus tem ą įprasm ino dr.
Linas Vaitkus skaidrėmis, savo
paties sukurtu tekstu, kurį
skaitė dr. Živilė Vaitkienė, ir
m uzika, vesdam as mus nuo
Kristaus gimimo iki šių dienų.

Skaidrės ir žodžiai nuostabiai
sujungė praeitį su dabartim ir
liu d ijo K ristų m ūsų k a s 
dienybėj. Džiaugiamės savo
tarpe turėdami tokių talentingų
žmonių, kurie kūrybingai paį
vairina mūsų suėjimus. Skai
drių montažas baigtas Nijolės
Balčiūnienės ir Eglės Laniauskienės deklamacijomis. Nijolė
n u o šird ž ia i d a lin o si Tėve
Mūsų malda, pritaikyta sau.
Eglė kvietė mylėti vienas kitą
perskaitydama Anonimo kū
rinį “Išdalinkim save.”

Kun. G. Kijauskas S.J. priima Clevelando jaunųjų ateitininkų pasižadėjimą, kurį duoda Lina
Majorovaitė, Kristė Sušinskaitė, Janina Klimaitė, Kristijonas Vaitkus, Vytas Įdzelis, Tadas Širvinskas;
antroje eilėje: Vaiva Bučmytė, Saulius Kliorys, Saulutė Tamošiūnaitė ir Vaiva Laniauskaitė.
V. Pliodžinsko nuotr.

LIETUVA PLEČIA EKONOMINĮ AKIRATĮ
Centrinės ir Rytų Europos
verslo plėtotės konferencija,
p a v a d in ta M id w est S lavic
Conference, įvyko kovo 30 balandžio 1, 2001 m. Wynd
ham viešbutyje, Playhouse
Square apygardoje, Cleveland,
Ohio.
Ohio Gubernatorius Bob
Taft atsiuntė sveikinim ą ir
pabrėžė, kad svarbu išvystyti
prekybą tarp Ohio ir Centrinės
ir Rytinės Europos. Linkėjo tų
kraštų atstovam, Clevelando
ko n su lam ir k o n feren cijo s
organizatoriui, estų kilm ės
Ohio State Universiteto Sla
vistikos profesoriui George
Kalbouss, sėkmės.

Lietuvos Garbės konsulė
Ingrida Bublienė konferencijai
p rista tė L iną S k erto n saitę
Lietuvos konsulę ekonom i
niams ir komerciniams reika
lam s. Ji sk a id rių p a g a lb a
v a iz d ž ia i p aro d ė k ie k ja u
pasaulio didžiųjų kompanijų
in v esta v u sio s į L ietu v ą ir
kokia Lietuvoje palanki dirva
ir ateities investavim ui. Pa
brėžė kad Lietuvos priėmimas
į Europos Sąjungą ir NATO, tą
dar paspartintų.
Lietuvius konferencijoje
atsto v a v o L. B -nės E k o 
nom ijos T arybos narys dr.
Stepas Matas.
Dr. Viktoras Stankus

APLANKYKIT
Balandžio 19-21 d. Clevelando Muzikos Instituto ope
ros teatro pastatymas - Gianni
S c h icc h i ir The Q ueen o f
Spades (Pikų dama). 8 v.v.,
CIM 11021 East Blvd., Cleve
land. Tel. 216/791-5000, ext.
411.
B alandžio 22 d. B laine
Hays, RTA, nem okam a p a 
sk a ita - C le v e la n d o ta r p 
m iestiniai geležink. Ruožai
19-tame šimtmetyje, 3 val. p.p.
D unham T avern M useum ,
6709 Euclid Ave., Cleveland,
Tel. 216/431-1060.

Balandžio 24 d. 5:30-8:30
v.v. n em okam a p a s k a ita Alzheimer ligos vaizdas. An
tioch B aptist Church, 8869
Cedar Ave., Cleveland. Tel.
216/721-8458.
B ala n d žio 1-30 d. R e 
nesanso dailė - Art in Renais
sance, W estlake W atercolor
Soc. E x h ib it, 26376 Jo h n
Rd. O lm sted Twp., kasdien
nuo 9 v.r. - 9 v.v. Tel. 440/
235-7111.
Bal. - gegužes 1 d. Blue
Moon Gallery, 25 N. Franklin
St., Chagrin Falls, Tel. 440/

247-4740. Pirm d.-šeštd. 10
v.r.- 5:30 v.p.p., sekmd. 1-5
v.p.p. “A Touch o f the Out
doors” - Gunter Schwegler ir
Layne Kendig paveikslai.
Bal. - gegužes 6 d. Lake
Erie College Fine Arts Bldg.
B.K. Smith Art Gallery, 391
W.Washington St., Painsville,
tel. 440/639-7856. Pirmd. penktd. 10 v.r. - 6 v.p.p., šeštd.sekmd. 12-5 v. p.p. Tema Penki keram ikos elem entai.
Dalyvauja 10 menininkų.
Bal. - gegužes 12 d. Art
Essence Gallery, 184 Main St.,
Painsville, tel. 440/639-1993,
antrd.-penktd. 11 v.r.-4:30
v.p.p., šeštd. 11 v.r.-3 v. p.p.
Main Gallery - “Comfort: Re
claim ing Place in a Virtual
W orld” , aštuonių dailininkų
kūriniai. Ginn Gallery - “Mar
garet Morton: The Tunnel” New York požeminių tunelių
gyventojai.
Bal. - gegužes 31 d. Lorain
County Community College
Library, 1005 N. Abbe Rd.,
Elyria; tel. 800/996-5222, ext.
4106. Pirmd.-ketvrtd. 7:30 v.r.10 v.v., Penktd. 7:30 v.r.-4:30
v.p.p., šeštd. 10 v.r.-4 v.p.p.,
sekm d. 12-5 v.p.p. G eorge
B uza fo to p a ro d a - “C levelando miesto ir Metroparkų
vaizdai”.
Bal. - birželio 3 d. Cleve
land Museum of Art, 1150 East
Blvd., Cleveland, tel. 216/421-

D v asio s vadas kun. G.
Kijauskas, S.J. priėmė žodį,
kurį davė dvi m oksleivės Vaiva Laniauskaitė ir Genutė
Tamošiūnaitė ir gražus būrys
jaunučių: Vytas Idzelis, Janina
Klimaitė, Lina M ajorovaitė,
Kristė Sušinskaitė, Tadas Sirvinskas ir Kristijonas Vaitkus.
Jie visi, bučiuodam i ateiti
n in k ų v ė lia v ą, p a siž a d ė jo
“Visa atn au jin ti K ristu je ” .
Jaunučius įžodžiui paruošė dr.
Živilė Vaitkienė. Šeimos šven
tėje dalyvavo ir įžodininkus
sveikino MAS centro valdybos
narys Liudas Lansbergis iš
Čikagos. Jis taip pat kvietė
ja u n im ą d a ly v a u ti a t e i 
tininkų vasaros stovyklose
Dainavoj.
Jaunučiai ateitininkai atliko
trumpą, bet prasmingą progra
mėlę. O toliau - gausios su
neštinės vaišės, pokalbiai su
seniau m atytais draugais ir
šilta, jauki vakaronė, kurioj
susijungė visos kartos v ai
šingos Dievo M otinos para
pijos prieglobsty.
Džiugu buvo matyti šventėj
svečius ne ateitininkus, tė 
velius, gimines. Vis daugiau
įsijungia į mūsų gretas ir iš
T ėv y n ės n a u ja i atv y k u sių
vaikučiai. Visi kviečiami, visi
laukiami, visais džiaugiamės.
N o rin tie ji įsiju n g ti į a te i
tininkus gali kreiptis į jaunučių

vadoves: Teresę Beržinskienę,
R eginą Idzelienę, K ristiną
Sušinskienę ir Ram unę Toto raitien ę arba m oksleivių
globėjus dr. Marių Laniauską
ir dr. Vidą Švarcienę. Sen
d rau g ių p irm in in k ė A da
Stungienė, kuri nuoširdžiai ir
daug darbuojasi, kad ateiti
ninkų veikla klestėtų, ir visa
valdyba (Marytė Mikonienė,
Stasė K azlauskienė, D alia
Staniškienė ir Eduardas Bra
zauskas) k v iečia visus b e 
sidom inčius, ypač jau n ų jų
ateitininkų tėvelius, jungtis į
ateitininkų eiles.
Sekmadienio rytą visi atei
tininkai su savo vėliavom ėjo
rik iu o tėj į D ievo M otinos
šventovę dėkoti, prašy ti ir
garbinti Tą, kuris yra jų gy
venim o centras. Šias mintis
kėlė ir klebonas kun. G. Kijau sk a s savo, kaip visada,
prasmingam pamoksle.
Teskamba ateitininkų him
no žodžiai jaunų ir vyresniųjų
širdyse:
“A te itį regim T ėvynės
laimingą,
Šviečia mums kryžius ant
m ūs’ vėliavos.
S to kim e d rą sia i į kovą
garbingą,
D irb kim , k o v o kim e dėl
Lietuvos! ”
Dalia Staniškienė

JURGINĖS PADANGĖJE
Jurginės parapijiečiai yra
labai gabūs žmonės. Daugelis
jų a tlie k a d ažym o, v a n 
dentiekio taisymo, siuvimo ir
kt. darbus. Balandžio mėnesio
savanorė lankydam a m ūsų
kleboniją, pastebėjo, kad val
gomojo kambario baldai yra
sunykę. Dėka jos pastangų tie
baldai tapo pataisyti ir naujai
aptraukti. Ji visados padeda
parapijos talkoje, atlikdam a
g au sy b ę darb ų . Ju rg in ė
didžiuojasi skelbdama Birutę
V edegienę p a ra p ijo s B a 
landžio mėnesio savanore. Jos
gabumai ir noras mums padėti
daro Jurginę tokią, kokia ji
dabar yra.
R in k lia v a
L ie tu v ių
K atalik ų R eliginei Šalpai
p ra v e sta k o v o 17-18 d.
savaitgalį sutelkė 922 dol.
A ukos ir to lia u Ju rg in ė je
priim am os iki Velykų sek-

m adienio, o po to jo s bus
perduotos Clevelando L.K.R.Š. skyriui.
Sekmadienį, balandžio 22
d., Jurginė švęs lietu v išk ą
atvelykį. Tradiciniai patiekalai
bus gaunami salėje po 10:30
val. ryto Mišių. Bilietų kainos:
8 dol. suaugusiems ir 5 dol.
vaikams iki 12 m. amžiaus.
Bilietai jau platinami po Mišių.
Įsigykite juos iš anksto, nes jų
neplatinsim Atvelykio dieną
prie durų.
Dabar tikimasi, kad dau
giau nesnigs ir mes dairomės
sa v an o rių š v e n to riu i ir
automobilių aikštei sutvarkyti.
G a lin tie ji p a d ė ti, p rašo m i
kreiptis klebonijon.
K ovo m ėn esio šildym o
dujų sąskaita pasiekė $3,329.
73 ir elektros - $337.83, viso
kartu: $3,667.56.

7340. Antrd.-sekmd. 10 v.r. 5 v.p.p. Paroda - “Antioch: The
Lost Ancient City”.
B al. - b ir ž e lio 30 d .
A sh erm an G allery, 23500
Mercantile Dr. Suite D. Beach
w ood. Tel. 216 /4 6 4 -4 9 4 5 .
Pirmd.-penktd. 10 v.r.- 5:30
v.p.p., šeštd. 10 v.r.-4 v.p.p.

Perc Zeigler foto paroda - 60
m. fotografinė Odisėja.
B al. - ru g p jū č io 1 d.
Akrono zoologijos sode, 500
Edgewood Ave., Akron, bus foto
mėgėjų varžybos - Shu-tterbug
Photo Contest. Tai-syklės ir
dalyvio lapai gaunami zoologijos
sode. Tel. 330/375-2550.

Ger.J.

Ger.J.
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU
H O U STO N , TX

HOUSTONO LIETUVIU NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS
H oustono lietuviai susi
rinko sekmadienį, kovo 4-tą
dieną, Sv. Kryžiaus liuteronų
b a ž n y čio s salėje L ietu v o s
nepriklausomybės minėjimui.
M aždaug 80 lietu v ių ir jų
draugų dalyvavo minėjime. Jų
tarpe matėsi ir Houstono latvių
bendruomenės narių. Sv. Ka
zimiero šventė švenčiama tą
patį sekmadienį prisidėjo prie
minėjimo kilnumo.
M inėjim o garbės svečias
buvo Lietuvos Garbės konsulė
Clevelande Ingrida Bublienė.
Jos paskaita pozityviai api
b rėž ė p a ž an g ą p er p irm ą
atgautos nepriklausom ybės
dešimtmetį. Po paskaitos buvo
paskirta laiko klausimams ir

atsakymams. Klausimai dau
giau lietė dabartį ekonominį
stovį Lietuvoje ir ieškojo būdų
k ra štu i ir lie tu v ių o rg a 
nizacijom s padėti. Paskaita
buvo gerai priimta ir dalyviai
liko su pasiryžim u prisidėti
prie L ietuvos stovio p a g e 
rinimo.
Houstono lietuvių jaunimo
pasirodymas nuteikė dalyvius
Užgavėnių blynams. Visi pasi
tenkino lietuviškais patiekalais.
Užkandžių metu buvo dar karta
proga pasidalinti įspūdžiais su
I. Bubliene ir paklausti pri
simintų klausimų, į kuriuos ji
m ielai ir draugiškai atsakė.
Popietis per greit pasibaigė.
Algis Krygeris

AMB. A. EIDINTO PRANEŠIMAS

C H IC A G O , IL

A.P.P.L.E. LAUKTUVĖS LIETUVAI
A .P.P.L.E. v a saro s s e 
minarų paruošiam oji konfe
rencija įvyko kovo 23 - 25
dienom is C hicagoje. Į šią
darbo konferenciją suvažiavo
dvidešimt planuotojų iš įvairių
m iestų, aštuoni lietuviai ir
dvylika am erikiečių. A m e
rikiečių pagalba yra būtina, jų
tarpe yra daug Lietuvai rei
kalingų specialistų.
A.P.P.L.E. vasaros sem i
narai visada turi bendrą, visus
kursus apibendrinančią temą.
Gita Kupčinskienė, savo ka
denciją baigianti pirmininkė,
paskelbė, kad šios vasaros
tema bus apie žmogaus sme
genų v e ik lą ir k a ip tą
inform aciją m okytojai gali
pritaikyti klasėse. Amerikoje
šioje srityje vyksta nauji ty
rinėjimai ir apie tai yra daug
rašoma ir diskutuojama įvai
riose konferencijose. Daugiau
apie šią temą kalbėjo Buffalo
universiteto profesorius dr.
Steven Williams, jis šią temą
dėstys Vilniuje. Šios temos
tikslingam ir sklandžiam vertėjavimui yra ruošiamas naujų
terminų žodynas. Dr. A. Bag
donas iš Vilniaus universiteto
ir R om as S a k a d o lsk is iš
Washingtono, šį darbą atlieka.
Kaune bus išleistas 600 ter
minų CD diskas.
Ateinančią vasarą, dviejų
savaičių seminaras vyks Vil
niuje nuo liepos 16 iki 30
dienos, vienos savaitės semi
naras vyks Š alčininkuose;
važiuoja 47 dėstytojai. Vis
blogėjant finansiniai padėčiai
Lietuvoje, Švietim o M inis
terija kasmet mažina dėstytojų
skaičių. Anksčiau daug vienos
sav aitės reg ijo n in ių kursų
finansuodavo vietiniai Švie
timo skyriai, dar pernai tokių
buvo 14, o šią vasarą bus tik

Houstono bendruomenės valdybos nariai su I. Bubliene: iš kairės: Arleen Battalora,Peter Lazauskas,Garbės
konsulė,vicepirmininkas prof.dr.John Knasas,iždininkė Audronė Matutienė,sekretorė Geneva Adair,Algis
Krygeris ir pirmininkė Liuda Čėsnaite Flores.Trūksta Peter Chevis ir buvusio pirmininko Algio Pliodžinsko.

du. M iestai ir m iesteliai irgi
neturi lėšų kursų išlaidom s
padengti.
Specialiosios pedagogikos
dėstytojai šią vasarą vėl d 
aly v au s
G e ru lių
šeim ų
stovykloje. Stovyklą rengia
“V ilties” , draugija, ja i p ri
klauso šeim os, kuriose yra
vaikų su specialiais fiziniais
arba p ro tin ia is p o re ik ia is.
Švedai pastebėjo, kad Lietuvos
m okyklose yra darom a m a
tom a pažanga specialiosios
pedagogikos srityje. Nuo pir
mų metų Lietuvoje dabartinė
s p e c ia lio sio s p ed a g o g ik o s
m etodiką buvo dėstom a v i
suose A.P.P.L.E. seminaruose.
S unki fin a n sin ė pad ėtis
slegia visą kraštą. A.P.P.L.E.
organizacijai tenka vis daugiau
p a d e n g ti išla id a s ru o šia n t
seminarus. Anksčiau Švietimo
M inisterija m okėdavo algas
v e rtė ja m s, d a b a r m oka
A .P.P.L .E . Jū sų sk iriam o s
aukos, tiesioginiai remia Lie
tuvos mokytojus. Viena m o
kytojų stipendija yra trisdešimt
dolerių ($30.00). Aukos nu
rašomos nuo mokesčių. Čekius
rašykite:
A m erican P ro fe ssio n a l
P artn ersh ip for L ithuanian
Education (A.P.P.L.E.)
P.O Box 617, Durham, CT
06422
Clevelande aukos bus ren
kam os balandžio m ėnesį po
pam aldų abejose parapijose
per Atvelykį.
Lietuva yra vienintelė šalis,
kuri turi tokią organizaciją.
R o m u n ai, išg ird ę apie šią
grupę, klausia, ar kada nors
A.P.P.L.E. nuvažiuos į Rom u n iją. M ūsų atsak y m as:
“Mes dirbame tik Lietuvai.”
Irena Giedraitienė

Dr. Ambasadorius Alfonsas
Eidintas, kuris pustrečio mė
n esio W a sh in g to n e H o lo 
k a u sto m u zie ju je atlik o
mokslinius tyrinėjimus žydų
dokum entų skyriuje, buvo
atvykęs į Čikagą ir Balzeko
m uzieju je savo p ranešim e
papasakojo, kad ten apie Lie
tuvą yra maždaug 160 knygų,
parašytų žydų ir kitų autorių.
D a u g e liu a tv e ju tu o se
memuaruose lietuvių atžvilgiu

yra užimama “puolamoji po
z ic ija ” , tad ar ne laikas ir
m um s stu d iju o ti litera tū rą
n o rin t su p ra sti žydų k a l
tinimus.
Dr. Eidintas žada ta tema
paruošti knygą. Jo buvim o
W ashingtone m etu H o lo 
kausto muziejuje vyko paroda,
kurioje nemaža vietos skirta ir
L ie tu v a i, k u ri 1939 m.
priglaudė per 12 tūkstančių
Lenkijos žydų.

DOVANA PARTIZANAMS
Lietuvos partizanų globos
k o m ite ta s Č ik a g o je p o 
sėdžiavo Seklyčioje. Jo metu
sužinota, kad per 2000 metus
buvusiems partizanams buvo
su te ik ta 56,371 d o lerių
parama. Posėdyje iškilo Ro
kiškyje leidžiam o laikraščio
“Gimtasis Rokiškis” padėtis,
kuriame redakcija spausdina
L ie tu v o s p a rtiz a n u s ju o 
dinančius straipsnius., Ji net
prem ijavo straipsnio autorę,

k u ri L ie tu v o s laisv ė s k o 
votojus vadina banditais ir
ž m o g ž u d ž ia is. L ie tu v o je
būtina organizuoti moksleivių
rašinių konkursus. Pastebėta,
jo g vienu atveju konkursui
buvo įte ik ta s rašin y s apie
kom unistų partizanę M arytę
M e ln ik a itę , S o v ie tų S ą 
ju n g o s didvyrę. A išku, tas
rašinys nebuvo premijuotas.
L ie tu v o je d ar d au g to k ių
atvejų.

PUIKUS OPEROS SOLISTU KONCERTAS,
TIK PER TRUMPAS
Lietuvos solistų koncertas,
kurį rengė Kultūros taryba,
įvyko kovo 25 d. Jaunim o
centro salėje. Dainavo solistai
Gintarė Skėrytė ir Vytautas
Ju o zap aitis, o jiem s fo rte 
pijonu p ritarė M elita Kup rie n ė . Jie a tlik o lie tu v ių
kom pozitorių Klovos, Šim 
kaus, T allat-K elpšos, A ba
riaus, B arkausko dainas ir
tarptautinių kom pozitorių Caccini, Mozart, Ponchielli,

Bizet, Rossini, Lehar ir Loewe
kūrinius. Programoje nebuvo
parašyta kas ką dainuoja, todėl
norint ką nors daugiau p a 
minėti, galima greitai apsirikti
ir ne tas dainas priskirti ne tam
solistui. Malonu pastebėti, kad
k oncertas buvo vienas g e 
resnių, tik per trum pas. V.
Juozapaitis dar kartą įrodė, kad
jis operiniame repertuare jau
čiasi “kaip namuose” . Publika
jiems negailėjo plojimų.

H A M ILTO N , ONT

SENJORU KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
Š.m. kovo 31 ir balandžio
1 d.d., Westdale High School,
Hamiltone, Ont. įvyko 2001
m. ŠALFASS-gos vyrų sen
jorų (gimusių 1966 m. ir vy
resnių) krepšinio pirmenybės,
kurias vykdė Hamiltono LSK
Kovas, vadovaujant Arvydui
Šeštokui.
Turnyre dalyvavo 6 k o 
mandos, kurios pradžioje žai
dė dviejose grupėse kiekviena
su kiekviena. A grupėje Č i
kagos ASK Lituanica įveikė
Clevelando LSK Žaibą 66:60
ir H am iltono LSK Kovą II
76:53, užimdama šioje grupėje
I vietą. Žaibas, laimėjęs prieš
H. K ovą II 67:43, u ž sig a 
rantavo II vietą.
B grupėje laimėtoju tapo
Hamiltono Kovas I nugalėjęs
Toronto PPSK Aušrą 67:42 ir
D etroito Kovą 66:44. II-je
vietoje liko D. Kovas įveikęs
Aušrą 60:43.
Pirm am e pusfinalyje H.
Kovas I įveikė Žaibą 67:51, o
antram e p u sfin a ly je , ASK
Lituanica pralindo pro D e
troito Kovą 43:42.
Finale dėl čempionato susi
tiko H am iltono K ovas I ir
Čikagos ASK Lituanica, kur
ham iltoniečiai tik pratęsim e
ištempė sunkią pergalę 64:59.
D ėl trečios vietos, C le 
velando Žaibas įveikė Detroito
Kovą 43:38. Rungtynės dėl
penktos vietos tarp Toronto
Aušros ir Hamiltono Kovo II
neįvyko. Kodėl?
Pirmų trijų vietų laimėtojai
buvo apdovanoti skoningais
ŠALFASS žaidynių medaliais,
k urių p ro je k tą atliko dail.
V ytautas R a u lin a itis 1958
metais.
Algirdas Bielskus
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Pradedame spausdinti novelę, kurios autorei “Dirvos”
Vertinimo komisija paskyrė pirmąją premiją.
AUTORĖS PASISAKYMAS
Gimiau 1976.03.31 Druskininkuose. Kiek pamenu, visada
buvau meniška. Rašyti pradėjau dvylikos metų. Kūriau
eilėraščius, apsakymus, daugiausiai pasakas.
1996-aisiais baigiau Vilniaus konservatoriją.
Nuo 1992-1995 tapau neoficialiąja fantastų klubo “Soliaris”
nare. Rašiau fantastinius vaizdelius.
1998 m. “Laiškai lietuviams” rašinių konkurse laimėjau
antrąją vietą.
Mano apsakymus spausdino “Šeima”, “Ji” .
Verčiu iš lenkų kalbos. Šiuo metu studijuoju Vilniaus
Pedagoginiame Universitete.

TALENTŲ MOKYKLA
Alytė Valentukevičiutė
Jei vaikai gyvena apsupti
baimės,
jie išmoksta bijoti,
je i vaikai gyvena apsupti
gėdos,
jie išmoksta jaustis kaltais,
jeigu vaikai gyvena apsupti
meilės,
jie išmoksta surasti meilę
gyvenime,
j ie išm o k sta p a s itik ė ti
savimi ir
juos supančiais.
(Doroty N. Nalte)
I
Tiksliai nepamenu tos die
nos pradžios, bet regis p a 
budau nuo beldim o į langą.
L ė tai atm e rk ia u akis ir
įsm eigiau žvilgsnį švieson.
Vyravo taiki tyrum a. Lėtai,
lėtai stiklu leidosi balkšvi
lietaus lašai. Visai nenorėjau
keltis ir mane guodė tik tai, jog
dar v ien ą d ien ą p ra le is iu
nam uose. D žiaugiausi, kad
atsirado laiko atsisveikinti su
klasės ir kiemo vaikais. N e
galėjau nuslėpti, kad m ane
kankina abejonės dėl naujos
gim nazijos į kurią netrukus
turėjau išvykti.
Tebuvau devynerių, bet aš
jau supratau, nuo tos minutės
įstojus į tolim ąją m okyklą
b ū tis iš tiesų p a sik e itė . Ir
pasikeitė taip lyg staiga per
simainyčiau į aštuoniolikmetę
merginą, paliekančią vaikystę
ir b e s ile id ž ia n č ią p lač iam
pasaulin. Bet šituo nekvar
šinau sau galvos. Mintys lakstė
nežinomose platumose.
Na, o jeigu atvirai, namų
mokyklos aš visai nenorėjau
p alik ti. Tik to niekam n e 
sakiau. Mama jau spėjo mane
nuraminti, jog vaikai pavydės.
M anim i d id ž iu o sis g im i
naičiai! Juk gyvensiu d id 
m iestyje. O kai tik baigsiu
m okslus tapsiu tokia garsi!
būsiu dėkinga. Man teko pa
siduoti jo s šnekoms. Juk ji
m ano mama. Kaip galėčiau
egoistiškai priešintis?
Tėvas tomis dienomis man
itin atidus. Tuo begalo ste-

bėjausi. Nors tėvas ne itin
m ylėjo m am ą ir mus, tuose
namuose jaučiausi laiminga.
Mama darė viską, kad stiprintų
šeimos gerovę. Tačiau mūsų
liūdesiui tėvas visada atro
dydavo tarytum akm eninis
m onum entas, šaltas ir sve
timas. Mintyse, mudu su bro
liuku jį laikėme svečio vie
toje. Kartais jis ir panašėdavo
į svečią...
Ryte mamai pradėjus ruoš
tis virtuvėje tėvas kiečiausiai
miegodavo. Apie pusiaudienį,
kai pietūs garuodavo ir mama
mus kviesdavo valgyti p a 
busdavo ir jis.
Jis niekada neklausdavo
ko k ie m ūsų p lan a i. N esiteiraudavo motinos sveikata.
Teisybė, jis retsykiais pats
pasiteiraudavo koks gi šian
dien oras. Bet kontakto su juo
taip ir nepavykdavo užmegzti.
Nes pradėjus kalbėti jis tik
trumpai burbtelėdavo: “hm-mm-m” . Iš to aiškiai galėdavai
suprasti, kad ja m neįdom u
arba neįtikai. Tad dėl viso
p ikto tekdavo n u tilti. M es
tylėdavom e. Su broliu vildavomės, jog jis bent jau kada
nors apsimes besirūpinančiu ir
su sid o m ės m um is. T ačiau
tėvui taip “bendrauti” atrodė
įprasta, lengva ir net priimtina.
Paprastai pabudęs jis ne
žinia kur išsidangindavo. Juk
buvo b e v e ik m u zik as ir
meninio įkvėpimo ieškodavo
kažkur toli. Tik ne šeimos rate!
Taip tęsd a v o si k ie k v ie n ą
dieną. N etru k u s n u trū k tagalvišką dvasios pakilimą rado
naujose pažintyse. Mūsų tri
ju lė lik o už b o rto . M am a
gyveno be vyro, mes be tėvo.
Mama mums atstodavo save ir
tėvą. Tik ji spręsdavo m u
dviejų kivirčus ar pasiekimus.
Tik ji bu d ėd av o ligos v a 
landomis. Ji buvo mūsų širdis
ir ramstis.
Kartais, kai tėvas ilgėliau
užsibūdavo namuose, mamai
pavykdavo išryškinti išblu
kusius mūsų portretus. Ir tėvui
ji ryžtingai primindavo, esą jis
vis dar vedęs ir turi du vaikus.

Tomis dienomis, kai tėvo
p ro ta s ste b u k lin g a i p r a š 
viesėdavo, mus susodindavo į
m ašin ą ir d rau g e k e 
lia u d a v o m e į g am tą. Jei
vasarą, tai traukdavome prie
vandens. Tėvas pasirinkdavo
tokią vietą, kur lankydavosi
nedaug žmonių poilsiautojų.
Nes, kaip vėliau paaiškėjo, jis
gėdijosi savo lenkės žmonos ir
senamadiškai aprengtų vaikų.
Beja, m am a rūpinosi m ūsų
apdarais negailėdama vargano
pedagogės atlyginimo. Pinigų
žaislam s tėvas neskirdavo.
P asak jo , ju k ž a islai tai
m enkniekiai, be jų galim a
apsieiti.
Aš klausdavau mamos ar
jai tėvas neatrodo keistas? Ji
nežinodavo ką atsakyti. Sten
giausi apie tai k alb ėtis su
broliu. Bet tuomet jis menkai
ką tesuprato. Gal tėvas dėl
nežinom ų priežasčių b ja u 
rė jo s i m um is? K aip gyvi
neprisiminėm, kad ką ne taip
būtume padarę...
Prie ežero jis prisislinkdavo
a rč iau m ed žių ir b e v e ik
nesėsdavo ant užtiesalo. Kas
žvelgė, iš tolo galėjo pagalvoti,
jo g tas žm ogus yra ne su
mumis.
O je i dar ko p ak lau sdavome! Jam nepatiko vai
kiški, nuolatiniai klausimai.
N etiko, jo g kalbam ės, ju o 
kiamės arba verkiame. Žodžiu
viskas ką darėme ar nedarėme
buvo negerai, ne taip.
M am a stengėsi, kad ap
lin k in ia i nem aty tų šeim os
nedarnos ir maldaudavo tėvą
bent jau sekmadienį eiti kartu
pasivaikščioti. Ji tikėjosi tėvą
taip išjudinti ir supažindinti su
nuosavais vaikais. Ją ištikdavo
tikras įniršio priepuolis ir ji
jam pagrasindavo pasiimsianti
vaikus.
Blogiausia, mama suuodė
nebepajėgsianti viena išauginti
mus, o taip pat dirbti, prižiūrėti
namus. Dažnai ji verkdavo ir
keikdavo save, kam išviso
tekėjo. Priekaištaudavo sau
neesanti gera žmona ir mama.
Tūkstantį kartų ji pasiryždavo

išeiti ir viską pradėti iš naujo.
M es kantriai laukėm e kada
pagaliau tai padarys. Deja, jai
nuolat pritrūkdavo drąsos. Kur
m am a eis, nei gim inių, nei
d rau g ų , v ien a m o te ris su
dviem mažais vaikais?
Kaip dabar matau. Vieną
žiemos popietę visgi prikal
bino tėvą pasivaikščioti po
mišką. Ir čia aš supratau visai
n ep ažįstan ti savo tėvo. Tą
dieną jis stebėtinai apkerėjo
m o tin ą, p a v e rg ė jo s aštrų
protą.
Mums įžengus į mišką, ji
nuoširdžiai pasiūlė neaplenkti
kavinukės “P asakos” . “P a
saka” taip traukė ir viliojo. Bet
šit tėvas įkišo nepasitenkinimo
ragus. Eilinį kartą išdrožė, su
vaikais ten ir kojos nekels.
V aikai, tik tru k d y s, daug
užsinorės, reiks kokį niekalą
pirkinėti. O namuose visada
yra skaniai pavalgyti. Mama
atrodė gana keistai. Jos veidas
persim ainė. Č ia ji mus nu
stebino. Užuot trypusi ir kaip
p ap rastai p asak iu s, jo g su
vaikais taip negalima, ji tarė:
- Taip, tegu vaikai pasilieka
m ūsų laukti. M udu eikime.
K avą g reitai išg ersim e. O
vaikai pažais tuo tarpu...
Liepė saugoti Liną ir žiū
rė ti, kad k u r n e re ik ia nenulystų. Patys kuo ramiausiai
n u ėjo. Aš žin o ja u , m am a
pyksta ant savęs. N usekiau
paklusnaus šunio žvilgsniu. Ar
juos aš supratau, ko gero ne.
Sau prisiekiau, jei kada tapsiu
mama imsiu vaikus į kavinę...
Tėvai grįžo po dešimties
m inučių. Linas buvo irzlus,
manęs neklausė, išsipurvino
kelnes lipdam as ant kelm o.
M am a išvydusi šį vaizdelį
buvo nepatenkinta.
II
Taigi turėjau dieną ir ži
nojau, draugės tikrai ateis
atsisv eik in ti. Jaudinausi ir
svarsčiau ar tikrai noriu į tą
mokyklą. Tačiau apsigalvoti
vėlu. Stojam asis išlaikytas,
dokumentai paruošti, daiktai
sukrauti.
Tada dar nežinojau ką man
ru o šia lik im as. Sau p r is i
pažinau - tai naujas išban
dymas ir nėra kur trauktis.
Įvykis, sukrėtęs ir pavertęs
mano gyvenimą aukštyn ko
jomis tebuvo švelnus dalykasm uzika. Tam kas tai skaito
turbūt visai neaišku...
Istorija ėmė rutuliotis, kai
tėvo draugas gyrėsi, jo g jo
dukrelė mokosi sostinėje. Ji
sėkmingai mokėsi fortepijono
ir vos perėjusi į kitą klasę
tuojau tapo laureate. Čia mūsų
tėvas galutinai pasimetė. Kaip
gi taip, kodėl ne jo vaikas?
Kuo jis blogesnis už kitus
tėvus. Nusprendė skubiai veik
ti. Ju k jo įg im ta s garbėtro šk išk u m a s tie s io g s u s 
pirgo...

V ieną d ien ą jis k e ista i
pasiteiravo kaip man sekasi
piešti. Pasižiūrėjęs gerai įver
tino. D ar p e rn a i m am os
p ad ed am a d a ly v a v a u p ie 
šinėlių parodėlėje. Mama su
m o čiu te m an im i lab a i d i
džiavosi. Besimokydama pir
mojoje klasėje trimestrą bai
giau puikiais pažymiais ir šiais
metais buvau antrokė. Kadangi
m ūsų m o k y k lė lė rū p in o si
pavyzdingais mokiniais, mano
nuotrauka tarp kitų pavyzduolių tarpo kabėjo garbės
lentoje.
To neužteko! Vos baigiau
antrąją klasę tėvas pareiškė,
kad iš mano paišybos nieko
nebus, o paprastoje provincijos
mokykloje mokosi tik proletarijatas. Mane skubiai priėmė
į vietinės reikšm ės muzikos
mokyklą tam, jog būčiau ruo
šiama stoti į menų gimnaziją.
In stru m e n to , k urį tėvai
nusprendė amžinai prisiūti prie
širdies, nuo pirmosios dienos
nepakenčiau. Gėdijausi gre
mėzdiško futliaro, nešiodama
jį jaučiau pašaipius žvilgsnius.
Taigi, jei taip galima sakyti,
tapau smuikininke. Vos įstojus
į muzikos mokyklą tėvo misija
baigėsi.
Muzikos pamokos vyko ir
mokykloje ir namuose. Mane
tai vargino. O ant mamos pečių
krito sunkiausia našta - ruošti
mane ne tik smuikuoti, bet ir
mokyti muzikos teorijos.
P agaliau atėjo svarbioji
diena. Tuo m etu m enų m o
k y k la p e rg y v e n o savo d i
džiausią nuopuolį ir talentų
stoką, bet ir ne vien tai.
Lėšos skirtos m okyklos
rem o n tu i, n en u sim an an čio
direktoriaus, buvo paskirstytos
netolygiai. Ir tuojau ėmė trūkti
mokymosi rykų, bei baldų. Tą
ypač pajuto jaunesnių klasių
vaikai.
M ane nors sugrojau n e
švariai ir primityviai priėmė
dėl absoliučios klausos. M o
k y tojas tu rėjęs tapti m ano
sp ecialy b ės m an visai n e 
patiko. Tėvas aiškino, kad jis
tinkamas. Man tai kėlė siaubą.
Jo šlykšti išvaizda ir pomėgis
kramtyti nagus, bei krapštyti
nosį tiesiog baugino. Kai tą
dieną apie nemalonybes už
siminiau mamai ji pasakė:
- Nedaryk man gėdos, nes
tavo tėvas bus labai n ep a
tenkintas
Tada m anęs n iek as n e 
beklausė. Planas paskubomis
įvykdytas! Vaikas m okysis
so stin ė je . M ano tėvai p a 
tenkinti. N epaisant to, jog
tame pačiame mieste gyveno
m am os tėvai, aš negalėjau
apsistoti pas juos. Tėvas rik
telėjo, juk jie puslenkiai ir kaip
pats mąstė:
-Ji nutautės. Paskui n e 
kalbės gimta kalba!
O kad neduok Dieve nenuta u tė č ia u ir ta p č ia u sa v a 
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rankiška, privalėjau gyventi
bendrabutyje.
Buvo saulėtas rugpjūčio
trisdešimtosios vakaras. Mano
šeim a šventė šį laim ėjim ą.
Įstojau į tokią prestižinę mo
kyklą. Kas galėjo pagalvoti...
D abar sto jam asis, likęs
užmarštyje manęs jau seniai
nebejaudino. Aš galvojau, su
juo susidorojusi puikiai. Mane
gąsdino, juk mokysiuosi pas
vyrą. Jis m an regėjosi toks
žiaurus ir ledinis. Negalėjau
nieko pasakyti tėvam s, nes
pasak jų “dar gerai, jog mane
tokią išviso paėmė”.
Nelaukiau tų mokslų. Juk
sėkmingai perėjau į trečiąją
klasę ir galėjau mokytis toliau.
K ai p irm ą kartą pam ačiau
smuiką, tada ir baigėsi mano
vaikystė.
Pasidarė labai liūdna, išva
žiuojant tėvas neleido pasiimti
Robertos mano mylimiausios
lėlės. Nes, “kur gi tu ten žaisi,
visus tik p raju o k in si” . Ten
reiks groti! Taigi mama, nors
ir nen o riai vis vien ją su 
vyniojo į megztinį ir paslėpė
lagamino gilumoje. Daugiau
jokių savo daiktelių nesivežiau, juk nebus laiko kada jais
pasidžiaugti.
Mokykla, lyginant su ben
d rab u č iu buvo d id in g as
dvaras. Dviejų šimtų dešimties
v ietų in te rn a ta s nuo senų
senovės įgavo “dėžės” vardą.Nes į dėžę iš tiesų nenu
g in čijam ai p anašėjo. K aip
minėjau, čia gyveno tie, kurie
atvyko iš kitų šalies miestų.
Internate butus turėjo komendantė ir v isa d a b u d in čio ji
auklėtoja. Dirbo būrys auklė
tojų, sargas, santechnikas,
elektrikas, medicinos seselė ir
netgi vairuotojas. Be viso šito
glėbio žmonių, tame internate
d irbo b e n t p en k i m uzikos
auklėtojai - korepetitoriai. Jie
vaikus papildomai mokė mu
zikos vingrybių.
Bendrabutis, kai jį pirmą
sykį išvydau, anaiptol nepanašėjo į Oksfordo arba Itono
mokinių internatus. Tai buvo
tipiškas tarybinės santvarkos
statinys, be jokių sentimentų,
ornamentų, papuošimų. Tie
siog niūrus pen k ių aukštų
pailgas monolitas, su šonuose
stirksančiais balkonais ir dve
jom is dvigubom is durim is.
Užėjęs vidun patekdavai į foje
sklendinčiame amžinoje prie
tem oje. Ten atokiau lango
sėdėjo senutė budinti. Šone.
prie jos stalo gulėjo telefonas
ir raktinė. D ešinėje durys į
plačią valgyklą su daugeliu
geležinėm is kojom is, plast
m asiniais viršaus stalų. To
lėliau valgyklos prie pat kiemo
durų vyriau sio jo auklėtojo
kambarys ir kambariukas nak
tinei budėtojai. Pakilus laiptais
į viršų atsidurdavai antrajame
aukšte, ilgame koridoriuje. Jo
galo rodos ir nematydavai. O

dešinėje ir kairėje šimtai durų,
tolėliau vėl foje ir kiti kam 
bariai. G aluose sanitariniai
mazgai. Trečiajame ir kituose
aukštuose taip kaip ir p ir
muose.
Nejaugi turėsiu čia gyventi
M an baisu. Tokia priešybė
m okyklos didingai galybei.
Man vis atrodydavo, jog vieną
dieną ir ta mokykla sugrius.
G rem ėzdiškos kolonos su 
drebės ir viskas dings po žeme.
Tada aš būsiu laisva ir man
niekada nebeteks tenai su
grįžti. Deja, taip nenutiks net
per artimiausius šimtą metų.
III
Čia gimdavo menininkai,
kuo man buvo sunku patikėti.
Toje širšalynėje virė uždaras
gyvenim as, vienas po kito
rasdavosi smuikininkai, naujai
išk ep ti p ian ista i v irtuozai,
fleitininkai. Ir niekas nesikeitė.
M us su m am a p a sitik o
raudonskruostė, juodaplaukė
v y resnio am žiaus m oteris.
Kuri mane tuojau ėmė spausti
prie šono, myluoti ir bučiuoti.
Tai buvo auklėtoja Prima. Tada
dar jos nepažinojau, broviausi
iš to nuoširdaus glėbio ir aišku
jos bijojau. Ji pavadino mane
savo princese. Sakė, tikėsis,
jog pirm oji savaitė visai ne
prailgs.
M ane a p g y v e n d in o su
dviem mergaitėm Ievutėm. Ir
aš šventai tikėjau, kad jos
mano naujosios klasiokės.
Kambariukas mažutėlis, su
didžiuliais neplautais langais.
Prie durų stovėjo drabužių
spintelės ir spinta patalynei.
K am bario v id u ry je stalas,
pianinas, kėdės ir trys lovos.
Pasirinkau lovą prie lango.
M ama sutvarkė m ano daik
tus.
M ergaitės pasirodė labai
geros ir linksm os. S u sip a
žinome, juokėmės. Jų mamos
dalyvavo mūsų čiauškėjime,
kalbėjosi ir tarėsi. Auklėtoja
k y šte lė jo g a lv ą ir padavė
būsimą dienotvarkę. Pagal tą
raštą: septintą keliamės, nes
suskambės skambutis.
Paskui turėsim e praustis.
Po pusvalandžio ja u vilk ė
damos uniformas turime ap
sireikšti prie valgyklos. Po
p u sry č ių , sk am b u tis k v ie 
čiantis į mokyklą. Mokykloje
vėl skam butis, šaukiantis į
pam oką. A ntrą valandą po
pietų skam butis žym i, kad
laik a s p ie ta u ti, ja u b et
šaižesnis, šaukiantis į pamoką.
Antrą valandą po pietų skam
b u tis p ra n e ša , k ad d ienos
m okslai baigti. Tada laikas
pietauti ir trumpam poilsiui.
Kad kas žinotų koks tas poilsis
savotiškas...
Nuo trečios valandos laikas
grojim ui, pačiam svarbiau
siajam dalykui. Dirbti reikia
iki vakarienės. Nei daug nei
mažai! Tuo m etu jokių žai

dimų, juokelių ar pokštų! Kaip
tai rimta...
Taigi vakarienė nuo aštuonių, o dar vėliau pamokėlių
ru o ša ir po p u sv a la n d ž io
miegas. Akyla auklėtojos akis
būtinai patikrins ar visi miega.
Ir taip kiekvieną dieną ir visą
gyvenimą.
K itą rytą rinkom ės prie
m o k y k lo s. V ie n u o lik to k a i
atsk u b ėjo p a sv eik in ti p ra 
dinukų. Mes klusniai susiri
kiavome po du. Pulkas mamų
n e k a n tria i sty p č io jo p a le i
duris. Vien tik mamos, o tėvo
nė vieno. Ir mano tėvo nėra!
O kam? Jo misija jau baigėsi
taip ir neprasidėjusi. Ž v al
giausi naujų savo draugių. Ar
kur jas pamatysiu, o gal klasė
bus to k ia did elė, kad m es
nesusitiksime? Jos strykčiojo
kitame vaikų būryje. Bet kod ėl?A tsiv ėrė durys ir mus
įvedė į vidų. Kažkas riktelėjo:
-Antrokai, jums kairėn!
Tada mama mane stvėrė už
rankos, vedė prie antrokių.
Nustebau nors žinojau kodėl
taip yra. Bet iki paskutinės

minutės tikėjausi, kad niekas
nieko nepastebės, ir aš būsiu
trečiokė. Deja! Per stojamąjį
egzaminą aš neparašiau mu
zikinio diktanto, nes muzikos
mokykloje jo nemokė rašyti.
Užtat tada ir sėdėjau kaip balta
varna. Laukiau kas bus. Tėvai
susitarė su kom isija, m ane
priims tik su viena sąlyga. Aš
turėsiu pakartoti antrąją klasę
ir taip išmokti rašyti diktantus.
Taigi pasirodo čia patekau ne
taip jau sėkmingai kaip galėjo
pasirodyti iš pirm ojo karto.
Mano tėvai dėl mano pačios
labo, kad vėliau vaikai manęs
nebadytų pirštais, sutiko su
v isk u o . B uvo a p sie ita be
triukšmo. M an gi tai atrodė
pasibaisėtina. Ir mintis, jog ir
vėl teks mokytis tą patį ką ir
pernai metais tiesiog sužlugdė
mane. Turėjau susitaikyti su
p rie š iš k a a p lin k a ir p a č ia
savimi.
Mane nuvedė į dar didesnę
klasę. Atsisėdau į tuščia suolą
ir apsidairiau. Čia buvo dvi
dešimt vaikų, visai nematytų ir
kažkodėl negražių. Aš galvo-
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jau, tokių atstumiančių išraiš
kų man dar neteko matyti. Tiek
berniukai tiek ir mergaitės man
pilki kaip ir jų drabužėliai. Nė
vienų šviesių akių!
Mokytoja, maloni ir nuos
tabiai graži, stovėjo prie lentos.
Mus pasveikino ir padrąsino.
Jos purūs plaukai ir taisyklingi
veido bruožai kreipdavo kiek
vieno žvilgsnį. Ji šypsojosi,
kalbėjo paprastai ir supran
tamai.
Ji pasakojo ko mokys per
visus metus, kur važiuosime,
kokia bus užklasinė veikla.
Manęs niekas taip ir nepa
klausė, ar aš noriu m okytis
muzikos, ar man patinka smui
kuoti ar nepatinka. Ar pagaliau
darau tik todėl, kad to pagei
dauja tėvai. Juk stojant iš visų
pusių girdėjau: reikia, privalai,
kito kelio nėra. Būtent žodžiai
“k ito k e lio n ė ra ” m ane ir
neramino. Kaip suprasti “kelio
nėra” , nejaugi aš esu kokia
nors nenormali, kad negaliu
mokytis paprastoje mokykloje.
Nukelta į 11 p.

Tautinės sąjungos istorijai leisti sudaryta redakcinė komisija, kurioje buvo prof. Bronius Nemickas
(kairėje), prof. Jonas Puzinas, prof. Juozas Jakštas ir dail. Juozas Bagdonas (dešinėje). Nuotraukoje
kartu matome ir tuometinę ALTS-gos pirmininkę Emiliją Čekienę 1974 m. sausio 5 d. posėdžio metu.
L. Tamočaičio nuotr.

Atkelta iš 1 p.
KALBA PASKUTINIAME TAUTININKŲ SUVAŽIAVIME

Bet vis dėlto, nežiūrint į
tuos neaiškumus ir sunkumus,
kurių tautininkams teko išgy
venti, visą laiką, kad ir pa
mažu, pradėjo vis daugiau ir
daugiau išsiryškinti tautinio
režimo supratimas, kuris ati
tiko gyvenam ojo m om ento
tikrovę, sudarytą E uropoje
besireiškiančių politinių idėjų
įtak o je iš vienos p usės, ir
lietuviškos tvarkym osi p a 
tirties įtakoje iš kitos pusės.
Šitas režim as buvo galų
gale sukonkretintas 1938 metų
konstitucijoje.
Nuo čia turėjo baigtis pro
vizoriško valdymosi bei tvar
kymosi periodas, o prasidėti
tikras tautinio režim o įsistiprinimas gyvenime, režimo,
kurio pagrindiniai taškai yra
tau tišk u m as ir a u to rite tiškumas. To režimo vaisiai turė
jo pasirodyti vėliau.
Bet galbūt politiniam gyve-

nime, kaip ir daug kur kitur
netinka toji Šv. Rašto išmintis,
kad “iš vaisių pažinsite juos”.
Kokios nors politinės idė
jos vaisiai dažnai negali pri
nokti ir pasirodyti savo pil
numoje. Vos tik pradeda rody
tis kokios idėjos ar pradedamo
gyvendinti principo vaisiai, kai
atsiranda kritikos, svyravimų,
suabejojim ų, atsiranda, kas
atsistoja prieš, iškelia kitas
idėjas, telkia kitas jėgas, pra
deda piešti liūdnus paveikslus
ateitin ir pačią geriausią idėją
pradeda kompromituoti. Prie
to kom prom itavim o neretai
prisideda ir nenuoširdūs tos
idėjos išpažintojai, nepakan
kamai supratę tą idėją ir ne
pakankamai įsigyvenę į ją.
Mūsų tautinio režimo kūri
mo ir pasireiškim o sąlygos
buvo ypatingai sunkios. Eko
nominė krizė, ilgokai užsitę
susi krašte, Klaipėdos krašto

rūpesčiai, ginklavimosi išlaidų
didinimas, 1938 m. kovo 19 d.
įvykiai, Klaipėdos krašto ne
tekimas ir daugybė kitų.
Tie visi faktai ir faktoriai
sudaro visą komplektą realių
ir psichologinių priežasčių,
kurių veikimą būtų sunku ir
pačiam stipriausiam režimui
atlaik y ti.D ėl viso to ir dėl
daugybės kitų, nelaim ingai
susidėsčiusių dalykų supran
tam as yra savųjų, idėjiškai
silpnesniųjų suabejojimas, o
priešingų režim ui veiksnių
stiprėjim as. Taip pat darosi
suprantama, kad po Klaipėdos
netekim o sudarytosios v y 
riausybės valdymo metu tose
srovėse, kurios buvo įtampos
sumažėjimas. Bet per tos įtam
pos atsileidimą kartu pradėjo
atleisti ir tie principai buvusios
p ad ėties a k iv aizd o je buvo
teisingi ir gyvenimiški.
(Bus daugiau)
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LA IŠK A I

LAIŠKAS “DIRVAI”

Netikėtai į rankas pateko
kovo 13 dienos “Dirva” . Su
sidomėjusi perskaičiau, tačiau
nustebino ir labai nemaloniai
nuteikė pono V ytauto M a
tulionio recenzija apie solistės
Aušros Stasiūnaitės koncertą
C le v e la n d e . K odėl m es,
lie tu v ia i, to k ie p ik ti, n e 
m okam e p a s id ž ia u g ti k ito
sėkme, talentu, kodėl reikia
su n ie k in ti, p a ž e m in ti ir
apšm eižti? Nes tik šm eižtu
galima pavadinti tokį rašinį.
Kyla noras paklausti ko siekė
p o n as M a tu lio n is? K okio
muzikinio išsilavinimo jis yra,
kad gali sau leisti taip grubiai
įžeidinėti gerbiam ą solistę?
Juk tie, kurie nebuvo koncerte,
gali iš tikrųjų patikėti, kad
solistė be balso, be klausos, be
artikuliacijos ir nemoka italų
kalbos ir t.t. Apie dainininkę
ir jos kūrybinį kelią P. M a
tulionis galėjo paskaityti ir
daugiau sužinoti įsigijęs kom
paktinį diską, kur lankstinuke
gražiai pristatoma dainininkė.
Ten p. Matulionis būtų galėjęs
sužinoti, kad A. Stasiūnaitė
Lietuvos operos solistė su
k ū ru si virš 20 įsim in tin ų
vaidmenų. Dainavo daugelyje
pasaulio šalių. K elių pres-

tižin ių v o k alistų konkursų
nugalėtoja. Tai M. Glinkos ir
G.B. Viotti 227, kur M etro
p o lita n op ero s p rim a d o n a
Carolina Segrero buvo žiuri
pirmininke ir pripažino A.Stasiūnaitei pirmąją vietą. Vokalo
meno solistė mokėsi Lietuvoje
ir Italijoje, kur ir išmoko italų
kalbą, o ispanų kalbą išmoko
Venecueloje, kur keletą metų
profesoriavo C arakaso u n i
versitete. O kur P. Matulioni
italų kalbos mokėtės jūs?
N ebuvau A .S tasiūnaitės
koncerte C levelande ir n e
žinau, kaip jai ten sekėsi iš
tikrųjų, bet vos prieš keletą
dienų girdėjau ją dainuojant
Č ikagoje. K oncertas buvo
puikus! Jau pirm i m uzikos
taktai, gražus balsas, puiki
vokalinė technika, elegantiška
laikysena ir šilta dainininkės
asmenybė prikaustė publikos
dėm esį ir išlaikė jį iki pat
koncerto pabaigos. Įdom us
repertuaras, dar negirdėtos
ispaniškos dainos, nauji ieš
kojimai populiarios muzikos
atlikime - skambėjo naujai ir
buvo labai efektingi. Publika
buvo sužavėta šaukė ‘Bravo’ ir
apdovanojo solistę gėlėmis.
Juk ir Clevelando publika šiltai

OHIO EXPO CENTER & STATE FAIR
su tik o so listę , ra šin io p a 
baigoje tai p rip a ž įsta ir p.
Matulionis, tad už ką gi plojo
ir šaukė bravo C levelando
publika, jei viskas buvo taip
blogai? Gal jūs išlepinti garsių
solistų koncertais, gal p. M a
tulionis norėtų kad jie aplenktų
C le v e la n d o lie tu v ių b e n 
druomenę, Žinodami, kokios
baisios kritikos jie gali su
silaukti. Suprantama, laisvame
krašte kiekvienas gali išsakyti
subjektyvią savo nuomonę, bet
ar nebėra nei padorumo, nei
etikos? Juk kritika tai pat yra
menas, kurio reikia mokytis.
Aušros Stasiūnaitės koncertą
video juostoje nufilmavo po
nas A. Plenys tad yra puikus
įrodymas koks neteisus V. Ma
tulionis, savo rašiniu įžeidęs
gerbiam ą solistę, koncerto
rengėjus, na ir visus k la u 
sytojus kurie susižavėję plojo.
Inga Urbonienė
Chicago, IL
Red. pastaba: Gal laiško
autorė norėjo, kad solistė būtų
vertinam a kaip m ėgėja dai
nininkė, bet tai būtų Aušros
Stasiūnaitės įžeidimas, nes ji
save laiko profesionale so
liste.

MIELA “DIRVOS” REDAKCIJA,

Perskaitę jūsų laikraštį ir
šiltus lietuvių bendruomenės
narių atsiliepim us, rašom e
Jums norėdami susipažinti.
Mes - tai Veisiejų žemės
ūkio m okyklos m oksleiviai.
M ūsų m okykla įkurta 1960
m etais g ražiam e D zūkijos
miestelyje - Veisiejuose. Vei
siejai - labai senas miestelis,
šįmet švęs 500 metų jubiliejų,
m inim as visam e pasaulyje,
kaip Esperanto kalbos gimtinė,
n u o lat lankom as svečių iš
to lim ų k ra štų , tra u k ia n tis
nuostabiai gražia gamta.
M ūsų m o k y k la, v a d o 
vaujama direktoriaus St. Saladinsko, didžiuojasi galėdama
garsinti Veisiejus Lietuvoje,
Lenkijoje, Vokietijoje, Šve
dijoje ir kitose šalyse.

Mokykloje mokoma ben
drųjų vidurinio išsilavinimo ir
p ro fe sijo s dalykų: e k o n o 
mikos, buhalterinės apyskai
tos, statybos, dažymo, gėlių
komponavimo, turizmo ir kt.
Čia puikiai galim a išm okti
vadybos, komercijos ir vado
vavimo gudrybių. Čia moko
m asi nam ų ū k io m eistro ,
miškininko - ūkininko, kalvio,
namų ūkio ekonomės, ar biuro
- komersanto - specialybės.
M okykloje geros sąlygos
ne tik mokytis, bet ir pailsėti.
Savo pomėgius ir gebėjimus
galim e lavinti etnografijos
siuvimo, rankdarbių, dainuoti
estradiniame, sporto, foto ir kt.
būreliuose. Labai mėgstame
jodinėti žirgais. Turime net
mažytį poni.

Čia išties smagu ir gera.
T ačiau g e ria u v ien ą k a rtą
pam atyti negu šim tą kartų
išgirsti. Jeigu lankytum ėtės
L ie tu v o je , m a lo n ia i k v ie 
čiame į Veisiejus ir Veisiejų
žem ės ū k io m o k y k lą. P a 
s id ž ia u g tu m e su Ju m is
gražuole gamta ir parodytume
tai, ką mokame.
Lauksime jūsų.
Veisiejų žem ės ūkio m o
kyklos m oksleivių bendruo
menės vardu IV kurso 4 d gr.
mok. Inga Zagorskaitė.
M ūsų adresas: V eisiejų
žemės ūkio mokykla, Kailinių
km., Veisiejų sen., Lazdijų raj.
LIETUVA

FAIR OFFICIALS ANNOUNCE 2001 OHIO STATE FAIR
CONCERT SERIES
Line-up offers diversity and value with
12 FREE shows!
COLUMBUS-Ohio State Fairgoers will receive more bang
for their buck with the announcement of 12 free shows with
the Ohio Electric Choice Concert & Event Series at the 2001
Ohio State Fair.
“We have assembled a line-up that will fit the musical inter
ests and budget of all fairgoers,” said Brett Chance, entertain
ment director. “Fairgoers will have the opportunity to view 12
shows free with paid Fair admission.”
Four of the announced dates in the Fair's 10,200-seat, airconditioned venue will require paid admission. The 12 remain
ing attractions will be free with Fair admission. Reserved tick
ets for free shows will be made available at the Celeste Center
box office day of show beginning at 10 a.m. on a first-come,
first-served basis. Free show tickets are limited to four per per
son.
With one night of entertainment yet to be filled, the Ohio
State Fair concert schedule is as follows:

Attraction/Concert
Ohio Lottery Cash
Explosion Game Show*
Elvis Extravaganza
Impersonator Contest*
On Sale May 12, noon:
Alan Jackson Sun.,
Billy Gilman & Jessica
Andrews
Boots Randolph
Cheap Trick
The Original Louisiana
Hot Sauce presents
Sammy Kershaw
Mya
The Association,
The Buckinghams and the
Rock All Stars
All-Ohio State Fair Band
& All-Ohio State Fair
Youth Choir Concert*
On Sale May 12, noon:
Fred Hammond and The
Radical for Christ Choir
On Sale May 19, noon:
Alabama
Sale of Champions
Livestock Auction*
Point of Grace
WAR and Tower of
Power Fri.,
On Sale May 26, noon:

Date

Cost

Time

Fri., Aug.3

FREE

7 p.m

Sat., Aug. 4 FREE

7 p.m

Aug. 5

7 p.m

$ 27

Mon., Aug.6 FREE
Tues., Aug.7 FREE
Wed., Aug. 8 FREE

7 p.m
1 p.m
7 p.m

Thurs., Aug. 9 FREE
Fri.,Aug. 10 FREE

7 p.m
7 p.m

Classic
Sat., Aug. 11 FREE

7 p.m

Sun., Aug. 12 FREE

7 p.m

Mon., Aug. 13 $10

7 p.m

Tues., Aug. 14 $20

7 p.m

Wed., Aug. 15 FREE
6 p.m
Thurs., Aug. 16 FREE 7 p.m
Aug. 17

FREE

7 p.m

George Jones with special
guest Bill Anderson
Sat., Aug. 18 $15 7 p.m
Sun., Aug. 19 TBD TBD
TBD
*No tickets are required for these shows.
Tickets for paid shows can be purchased through
Ticketmaster outlets, including Kroger stores or Ticketmaster
phone centers at 614-431-3600. Tickets may also be purchased
through the mail by sending ticket information (number of tick

DIRVAI
AUKOJO
E.Kronas, Canada ............... 30
E.Vilkas, Valencia, C A ......... 25
J.Šiupinys, Cleveland, O H ....20
J.Pakalka, Beverly Shores, IN ..15
M.Rumbaitis, Daytona B., FL 15
S.Strikaitis, Los Angeles, CA 15

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame.

ets, name of show) along with name and address and a check
or money order made payable to: Ohio State Fair, Tickets, P.O.
Box 24219, Columbus, OH 43224. Orders will be filled on a
first-come, first-served basis, but orders arriving before an on
sale date will not be filled until tickets officially go on sale at
noon on the respective sale date. Concert tickets purchased
before arriving at the Fair include free Fair admission. There is a
limit of ten tickets per person, per show on the first day of sale
for each paid show.
For more information, call 1-888-OHO-EXPO or 1-614-644FAIR. On the web, visit us at www.ohiostatefair.com.
Just as last year, Ohio Electric Choice is proud to be a con
tinued sponsor of the Ohio State Fair concert series.
The Ohio Expo Center is proud to host the Ohio State Fair.
With a spectacular midway, big-name entertainment, hundreds
of exhibits and youth participation that leads the nation, the
Ohio State Fair will run August 3-19.
The Ohio Expo Center is an Equal Opportunity Employer
and Service Provider.
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MOTINOS DIENĄ
pagerbkime savo motinas, močiutes ir
būsimas mamytes
PL centre, Lemonte gegužės 13 d. 12 val.
“Mama, tau pietūs” subuvime.
Stalus ar pavienes vietas prašome užsisakyti
nelaukiant telefonais:
V. Gvildienei 630/271-9126 arba
J. Miknaitienei 630/985-1820.

RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 20 d., penktadienį, 7 v.v. Dievo Motinos salėje
įvyks pianistų Sonatos ir Roko Zubovų pavasarinis koncertas.
Rengia “Lietuvių meno bičiulių klubas Clevelande”.
BALANDŽIO 22 d., 11:30 val. “Atvelykio stalas” Šv. Jurgio
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 5 d., šeštadienį, 6 val.vak. “Exultate” choras
ruošia “Dainų vakarą” .
GEGUŽĖS 13 d., 11:30 val. “Motinos dienos” pusryčiai Šv.
Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 28 d., 8:30 val. Prisiminimo dienos (Memorial
Day) apeigos, šv.Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo
veteranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
LIEPOS 22 d., 11:30 val. Šv. Jurgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
LIEPOS 14 d., šeštadienį, 4 v.p.p. 5-oji, jubiliejinė Gijos
gegužinė, Beachland piknikų vietovėje, linksmins akordeonistas
Bronius Mūras.
RUGPJŪČIO 12 d. nuo 12-os iki 6-os v.v. Lietuvių klubo
popietė Amerikos italų klubo pokylių vietoje.
RUGSĖJO 23 d. Madų paroda “Rudens lapai”, rengia skautės
Židinietės.
SPALIO 12 d. 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos salėje
LIETU V IŲ D IEN O S Ą žuoliukų koncertas. R engia LB
Clevelando apylinkės valdyba.
LAPKRIČIO 11 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio
parapijos Rudens šventė.
GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių
pardavimas.
GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio
parapijos salėje.

Rengia Pal. J. Matulaičio misija

STIPENDIJOS
Vyskupo Motiejaus Valančiaus jubiliejui paminėti
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba, vertindama vyskupo Motiejaus Valančiaus įnašą
Lietuvos istorijoje, įsteigė dvi stipendijas užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės studentams už
mokslo darbus susijusius su vysk. Motieju Valančiumi, jo darbais, idėjomis ir laikmečiu.
PLB siūlo 3,000 dol. stipendiją už disertaciją ir 1,000 dol. už studiją (mokslo rašinį),
stengdamasi plačiau atskleisti Valančiaus skelbtas krikščioniškasias, humanistines ir tautines
idėjas, jo iškeltas moralines vertybes.

PREMIJA
PLB skelbia 1,000 dol. premiją, atvirą visiems, už originalų kūrinį, apie Motiejų Valančių
jo kūrybą ir (ar) skelbtas idėjas, pasirinkta tema. Pavyzdžiui “Blaivybė M. Valančiaus raštuose”;
jo apysakų inscenizavimas; literatūros veikėjų posakiai su iliustracijomis; jo kalbos žodyno, liaudies
išsireiškimų paaiškinimai - pamokos; tautosakos, patarlių iliustracijos; šiomis temomis žaidimai
bei kita. Tai galėtų būti elektroninis puslapis, CD-ROM, kompaktinė plokštelė, vaizdajuostė,
muzikos, teatro, vaizdinio meno ar rašyto žodžio kūrinys, plakatų - reklamų serija, “komiksų”
knygelė ar kitas originalus darbas.
Detalias informacijas teikia PLB vicepirmininkė kultūros reikalams Laima Žliobienė, 1500
Lake Shore Dr. South, Barrington, IL 60010 USA, el.p.: lzlioba@hotmail.com ir Gabrielius
Žemkalnis, PLB atstovybė Lietuvoje, Gedimino pr. 53, LR Seimo III rūmai, Vilnius 2002, el..p.:
plbav@rc.lrs.lt

%

KVIETIMAS
Visi užsienio lietuvių tautiniai ansambliai, chorai ir
šokių grupės kviečiami dalyvauti
III-čioje PASAULIO
LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖJE
2002 m. liepos 4-7 d.,Vilniuje.
Atkelta iš 9 p.
TALENTŲ MOKYKLA

O gal aš išskirtinė būtybė,
kuriai tiesiog negalima leisti
mokytis eilinėje mokyklėlėje.
Vėliau paaiškino, vidurinės aš
nebaigsiu, nes neturiu gabumų
matematikai. Bet kita vertus
pagalvojau iš kur gi jie gali
žinoti ar antros klasės mokinė
ateityje neprasilauš ir skai
čiuos kaip patrakus? Kadangi
visgi nuspręsta, kad tapsiu
muzike, neturėjau “kito kelio”
kaip tik stoti į meno gimnaziją.
Ten iš manęs pasak tėvo pa
darys “tikrą žmogų”. Jis visada
laukė ir m anė - šlovė pati
atlėk s į jo nam us. M atyt,
g a lv o jo ta le n ta i te n a i yra
tiesiog nulipdom i ir prie to
lipdym o nereikia pridėti nė
pirštelio. Mama dėl tokio vyro
len g v ab ū d išk u m o p ra lie jo
nemažai ašarų. Ji svajojo, kad
jis bent kartą užsiimtų manimi

ir p a sid o m ė tų k aip sek asi
priprasti prie naujos aplinkos.
Jam buvo nė motais.
Pačioje pradžioje m oky
kloje jaučiausi neblogai. Ty
riau aplinką. Ilgainiui pasi
dariau nervinga. Norėjau na
mo. Grupės mergaitės tyčio
josi iš manęs, sakė esu mamos
vaikas. Įsitikinau, jog nesu
gebėsiu gyventi kolektyviškai,
nes niekada nekenčiau tos
masės vaikų supančių ir dieną
ir naktį. Geriausiai tokiu atveju
u žsisklęsti savyje. B rolis la im in g ia u sia s v a ik a s p a 
saulyje. Jis gyveno su tėvais...
Internatas atrodė didžiulis
kalėjimas, kambariai-kameros,
net valgykloje metalinės lėkš
tės, nudaužtos prasto stiklo
stiklinaitės, aliumininiai lanks
tūs šaukštai...
(Bus daugiau)

Informaciją teikia Darius Polikaitis,
7318 Ticonderoga Rd.,
Downers Grove, IL 60516 USA.
Tel. 1-630-241-0074,
Fax. 1 -630-241-0075, el. p. ldpolikaitis@att.net
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Lietuvių Fondas
praneša,
kad vis dažniau spau
doje užtinkami pareiškimai
apie Fondo šiemet paskir
tą įvairiem s projektams
paramą yra netikslūs. Visi
laiku gauti prašymai yra
registruojami, dauginami ir
ruošiami Lietuvių Fondo
Pelno skirstymo komisijos
nariams. Visi prašymai bus
kartu svarstomi. Komisijai
padarius nutarimus, pa
skirstym as turės būti
Lietuvių Fondo tarybos
patvirtintas ir tik tuomet
bus pranešta param os
p ra šiusiom s org an iza cijo m s/a sm e nim s
bei
visuomenei. Tai įvyks ne
anksčiau, kaip birželio
mėnesio gale.

“N eringos” stovyklos
U etuvr Kalba
JM L

CSZ
" "

liepos 1-7 d,d. - ^*<1**™ b-10 metų
litpLH 8-22 tLiL ■ vajkaj]].* 10-16 merų
lifpuu 22-2S d-d. - vailrama U- lb metų

liep w 2?-iugp. 4 iLiL - ficiinmiu

mu m i i i n

vaikais

ANGLUKalba- Lietuviu Kilm£ s
Algp. 5-18 d-d.

- v a ilr iT T W

a
7-16 metų į ^ O J f

CLUJjl. 18-21 d-d - Heilui ILLLK ill LruTaix VaĖLaU
INFORMACIJA 416-537 7363, ūrtuųįai@yahoo .com
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Atkelta iš 2 p.

ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ SEIMAS TOBULINS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMĄ
Sudaryti teisines prielaidas
geresniam m okesčių adm i
nistravimui siekiama Seimui
pateiktu M okesčių adm inis
travim o įstatym o pakeitim o
projektu.
Juo tikim asi patobulinti
šiuo m etu galio jan čią m o
kestinių ginčų nagrinėjim o,

sankcijų taikymo už mokesčių
įstatymų pažeidim us tvarką,
nustatyti mokesčių išieškojimo
bei sumokėjimo senatį. Pro
jekte tobulinama mokestinių
nepriemokų atidėjimo tvarka,
siekiam a suteikti m okesčio
a d m in istra to riu i g alim y b ę
savarankiškai spręsti įvairius

mokestinės nepriemokos klau
simus.
F in a n sų m in istro Jono
Liongino teigimu, mokesčio
mokėtoją nuo baudų bus ga
lima atleisti naujais pagrindais
- kai jo veiksm ais nėra p a
darom a žala bei tuo atveju,
jeigu pažeidimas padarytas dėl
m okesčio adm inistratoriaus
klaidingo paaiškinimo.
Įstatym o projekte iš pik
tybinių m okesčių įstatym ų
pažeidimų sąrašo išbraukiami
pažeidimai, kurie nėra daromi
tyčia, t.y. aplaidus apskaitos
tvarkymas, apskaitos taisyklių
pažeidimas. Kai kuriuos pa
žeid im u s siū lo m a la ik y ti
piktybiniais tik tuo atveju,
jeigu jie padaryti pakartotinai.
Planuojam a pakeisti baudų
skyrim o pagrindą - baudas
skirti atsižvelgiant į biudžetui
p a d a ry to s žalo s dy d į, t.y.

konkretus baudos dydis pri
klausytų nuo to, kiek mokesčių
mokėtojas sumažino mokesčio
bazę. Nuo šios sumos būtų
apskaičiuojamas mokestis ir
skiriam a 10-50 procentų jo
dydžio bauda. Tokiu būdu
baudos dydis sumažėtų ir ją
s k iria n t būtų a tsiž v e lg ta į
mokesčio mokėtojo padaryto
pažeidimo pobūdį.
Projekte siūlom a suteikti
teisę v ieto s m o k esčio a d 
m inistratoriui spręsti k lau 
sim us dėl m o k estin ių n e 
priemokų atidėjimo, taip pat
atsisakom a m aksim alaus 2
metų atidėjimo termino, sie
kiant suteikti atidėjimo pro
cedūroms daugiau lankstumo.
Taip pat yra siūloma suteikti
m okesčio a d m in istra to riu i
teisę atleisti m okesčio m o
kėtoją nuo delspinigių. A t
leidimo nuo delspinigių pro

c ed ū ras ir a tv eju s re g la 
m entuos fin a n sų m in istro
patvirtinta tvarka. Tokie spren
dim ai b ū tų p riim am i a ts i
žvelgiant į konkretaus m o
kesčio m okėtojo finansinę
būklę bei tikslingumą išieškoti
delspinigius.
Tikimasi, kad lankstus ir
kartu ekonominiais kriterijais
p a g rįsta s m o k estin ė s n e 
priem okos atidėjim o ir a t
leidimo nuo delspinigių me
chanizm as leistų efektyviai
išspręsti daugelio įmonių įsi
se n ėju sių sk o lų b iu d ž e tu i
problem as ir civilizuotom is
priemonėmis padėti įmonėms
atgaivinti savo veiklą.
Projekto iniciatoriai siūlo,
kad šis įstatymas įsigaliotų nuo
2001 metų liepos 1 d.
Žinias siunčia Lietuvių
grįžimo į tėvynę informacijos
centras

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
pasipūru * vL$a$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
for ov'er s S Ye a r s

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

S AVI

PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

B o rn T o T ra v e l
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
K E L IO N Ė S Į L IE T U V Ą - 2 0 0 1

Rita Staškutė-Žvirblienė

Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujama FINNAIR. SAS ir kitas oro linijas.
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis”.

