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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Lietuvos Seimo pirmininko kvietimu į Lietuvą specialiu lėktuvu buvo atvykęs NATO generalinis 
sekretorius ir Tarybos pirmininkas lordas George Robertson. Jis pasakė kalbą Vilniuje vyksiančioje 
NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesijoje ir kalbėjosi su žurnalistais. Nuotraukoje iš kairės: 
Lietuvos Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, Ministras pirmininkas Rolandas Paksas, 
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, NATO 
gen. sekretorius Sir George Robertson ir Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis.

NATO GENERALINIS SEKRETORIUS 
NEDALIJA PAŽADŲ

Vilnius, gegužės 31d. 
(ELTA). NATO generalinis 
sekretorius lordas George 
Robertson nedalija pažadų, 
neišskiria, nevertina šalių - 
sąjungos kandidačių, tarp jų ir 
Baltijos valstybių, pasi
ruošimo integracijai ir pa
brėžia, kad visų jų dar laukia 
sunkus darbas iki Prahos vir
šūnių susitikimo 2002 metais, 
kur bus priimami sprendimai 
dėl plėtros, praneša ELTA.

Kalbėdamas NATO PA 
sesijos posėdyje, George Ro
bertson pažymėjo, kad spren
dimai Prahoje bus priimti tik 
atsižvelgiant į tai, kaip 
kiekviena kandidatė įvykdė 
veiksmų planą. Anot jo, norint 
įstoti į sėkmingiausiai vei
kiantį gynybos sąjungą isto
rijoje, reikia investuoti į 
gynybą, į demokratines insti
tucijas. “Narystė NATO - tai 
ne dovana, ne atlygis, tai - 
atsakomybė ir sunki našta”, - 
sakė George Robertson.

Ketvirtadienį vykstančioje 
NATO PA sesijoje Vilniuje jis 
apžvelgė svarbiausius NATO 
diskutuojamus klausimus - 
padėtį Balkanuose, Europos 
saugumo ir gynybinės poli
tikos kūrimą, JAV priešra- 
ketinės gynybos sitemos kū
rimo planus, NATO plėtros 
klausimus.

“Mes aiškiai esame pa
sakę, kad NATO yra ne vien 

tik gynybinis aljansas, bet ir 
saugumo aljansas, besire
miantis bendrosiomis verty
bėmis”, - sakė G.Robertson, 
patikinęs, kad vertinant šalis 
kandidates bus atsižvelgiama 
į demokratijos situaciją tose 
valstybėse: ar yra teisės virše
nybė, kaip elgiamasi su ma
žumomis, kaip bendraujama 
su kaimynais, ar pasiekti ati
tinkami ekonominiai krite
rijai. “Mes norime, kad NATO 
priimtų tvirtus ir veiksmingus 
narius, todėl turime vertinti 
visų lygmenų standartus”,- 
konstatavo generalinis sekre
torius. Pasak jo, valstybės 
kandidatės turi suprasti, kad 
dar liko nemažai nenuveiktų 
darbų.

“Liko dar vieneri metai 
Narystės veiksmų planui įgy
vendinti. NATO narės tikrai 
nepriims jokio sprendimo, kol 
nepamatys, kaip visus trejus 
metus buvo vykdomi Narystės 
veiksmų planai”, - sakė gene
ralinis sekretorius. Jis taip pat 
tvirtino, jog narystė NATO 
nėra dovana, o sunki našta. 
“Norint įstoti į sėkmingiausiai 
istorijoje veikiantį gynybinį 
aljansą reikia investuoti į 
gynybą bei demokratines 
institucijas”. Sprendimas dėl 
plėtros bus priimtas atidžios 
analizės pagrindu.

Be to NATO generalinis 
sekretorius pabrėžė Lietuvos 

politinių partijų sutarimą dėl 
valstybės siekio tapti NATO 
nare.

“Aš visada stengiuosi būti 
neutralus, kai kalbama apie 
valstybes kandidates, tačiau 
noriu priminti Jums, kad 
neseniai visos Lietuvos Seimo 
partijos pasirašė bendrą de
klaraciją, skirtą gynybos ir 
saugumo reikalams. Mano 
nuomone, tokia vienybė yra 
geras ženklas, nusipelnantis 
mūsų pagarbos”, - sakė G.Ro
bertson, ragindamas NATO PA 
narius “turėti tai omenyje”.

Generalinis sekretorius 
atkreipė dėmesį, kad NATO 
PA dirba Lietuvoje, “šalyje, 
kuri pasižymi laisve, demo
kratija ir toliau juda demo
kratizacijos linkme”.

ELTA primena, jog ben
dras Seimo partijų susitarimas 
dėl šalies gynybos politikos 
2001-2004 m. buvo pasirašy
tas š.m. gegužės 23 d. Vilniuje.

Jis kalbėdamas Vilniuje 
vykstančios NATO Parla
mentinės Asamblėjos pava
sario sesijos dalyviams, para
gino taikiomis priemonėmis 
spręsti etninį konfliktą Ma
kedonijoje, pavadindamas 
vietos albanų sukilėlius “ban
ditais”, praneša Reuters- 
ELTA. Taip pat paragino euro
piečius efektyviau panaudoti 
investicijas į gynybą, kad 
ginkluotosios pajėgos būtų 

pajėgios dalyvauti operacijose, 
kokios praeityje buvo ren
giamos Balkanuose.

Vietos albanų sukilėliai jau 
penkis mėnesius kovoja su 
Makedonijos vyriausybės pa
jėgomis, reikalaudami nu
traukti smurtą ir vietos albanų 
diskriminaciją. “Negalima 
leisti ginkluotų banditų gaujai 
sugriauti daugiatautę demo
kratinę valstybę, todėl šios 
beprasmiškos atakos turi liau
tis”, - sakė George Robertson. 
Jis taip pat pažymėjo, kad atėjo 
laikas pradėti dialogą tarp 
Makedonijos vyriausybės ir 
albanų mažumos.

NATO ir Europos Sąjun
gos (ES) užsienio reikalų 
ministrai pareiškė ramią Ma
kedonijos koalicinę vyriau
sybę jos kovoje su sukilėliais, 
tačiau paragino įgyvendinti 
reformas, kurios sumažintų 
etninius prieštaravimus.

NATO Parlamentinė 
Asamblėja pirmą kartą savo 
istorijoje susitinka buvusioje 
Sovietų Sąjungos teritorijoje, 
NATO tuo pat metu spren
džiant sąjupgos ateitį nu
lenkiančius strateginius klau
simus. Tarp šių klausimų yra 
ES ketinimai kurti greitojo 
reagavimo pajėgas, galinčias 
naudotis NATO įranga, tolesnė 
sąjungos plėtra ir JAV prieš- 
raketinės gynybos projektas.

NATO PA pralenkė Lietuvos 
politikų lūkesčius

Vilnius, gegužės 31 d. 
(ELTA). Lietuvos politikai 
Vilniuje vykusią NATO PA 
pavasario sesiją vadina labai 
sėkminga ir pranokusia jų 
lūkesčius.

Ketvirtadieni Vilniuje bai
gė darbą NATO Parlamentinės 
Asamblėjos (PA) pavasario 
sesija. Joje dalyvavo 19-os 
NATO valstybių ir 16-os aso
cijuotų šalių parlamentarai, 
tarptautinių organizacijų atsto
vai. Sesijos plenariniame posė
dyje ketvirtadienį pranešimą 
skaitė ir į parlamentarų klau
simus atsakė NATO genera
linis sekretorius, lordas George 
Robertson, praneša ELTA.

Paskutinę NATO PA darbo 
dieną buvo priimti du doku
mentai - deklaracijos dėl 
NATO plėtros ir padėties 
Balkanuose.

Buvo pakartota ir pa
pildyta nauja nuostata NATO 
PA Berlyno sesijos deklaracija 
dėl NATO plėtros. Nauja Vil
niuje priimta pastraipa skelbia, 
kad jokia trečia šalis negali 
turėti veto teisės plėtros pro
cesui.

Kaip sakė Lietuvos Seimo 
delegacijos vadovas NATO PA 
Algirdas Gricius, sesija prano
ko lūkesčius. Anot jo, pataisa 
priimta deklaracijai dėl NATO 
plėtros, yra labai reikšminga, 
ji liudija, kad ne tik NATO 
valstybių vadovai 1997 Madri
de nusprendė, jog trečios 
valstybės neturi veto teisės 
NATO plėtrai, bet tokios pat 
nuostatos laikosi ir Šiaurės 
Atlanto sąjungos valstybių 
parlamentarai.

Kai kurie Lietuvos politikai 
viltingai žiūrėjo į NATO gene- 
ralinio sekretoriaus lordo 
George Robertson dalyvavimą 
sesijoje, laukė gerų žinių dėl 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių integracijos. Anot A. Gri
ciaus, tokios viltys nebuvo 
pagrįstos, nes NATO genera
linis sekretorius nėra valstybės 
vadovas. “Daugeliu atveju jo 
atsakymai buvo diplomatiški, 
sąlygoti jo užimamų pareigų”, 
- sakė jis, pabrėždamas, jog 
NATO generalinis sekretorius 
Vilniuje patvirtino sąjungos 
ketinimus Prahoje tęsti NATO 
plėtros procesą.

Trečios valstybės neturi 
veto teisės NATO plėtrai

Vilniuje vykusi NATO 
Parlamentinė Asamblėja (PA) 
dar kartą patvirtino palaikanti 
NATO plėtros procesą, atvirų 
durų politiką ir pabrėžė bet 
kurios Europos demokratinės 
valstybės teisę siekti narystės 
NATO sąjungoje. Šios teisės, 
pagal Vilniuje priimtą PA 
deklaraciją, negali vetuoti 
jokia trečia šalis.

Ši deklaracija papildė 
NATO PA Berlyno rudens 
sesijos dokumentą nuostata, 
jog bet kokios trečios šalys 
neturi veto teisės plėtros 
procesui. Lietuvos Seimo 
delegacijos inicijuotoje ir 
priimtoje pataisoje rašoma: 
“Asamblėja dar kartą patvir
tina, kad bet kuri Europos 
demokratinė valstybė turi teisę 
siekti narystės NATO sąjun
goje ir šios teisės negali vetuoti 
jokia trečia šalis”.

ELTA primena, jog Berlyno 
rudens sesijoje priimta dekla
racija ragina Šiaurės Atlanto 
Tarybą ne vėliau nei per 2002 
m. viršūnių susitikimą įteikti 
kvietimą deryboms dėl stojimo 
į NATO narystės sąjungoje 
siekiančioms šalims, kurios 
įgyvendino NATO narystei 
keliamus reikalavimus, nusta
tytus 1995 m. parengtame 
NATO plėtrai skirtame 
tyrime.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

■ 2001-ŲJŲ VILNIUS SU VILTIMI ŽIŪRI Į 2()02-ŲJŲ PRAHĄLietuvos Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas neabejoja, kad bus pasirinktas toks NATO plėtros scenarijus, kuris užbaigs dvejones, neapibrėžtumą, ištrins Europoje likusias “linijas”. Kalbėdamas NATO Parlamentinės Asamblėjos sesijoje Vilniuje Lietuvos premjeras parlamentarus ragino nepamiršti NATO plėtros esmės bei neįklimpti į diskusijas apie “įvairius “gerus” ir “blogus”, greitus, lėtus ir nulinius plėtros scenarijus, apie procedūras ir grafikus”, praneša ELTA.Pareiškęs, jog nėra beviltiškas optimistas, R.Paksas sakė, kad ir negavus kvietimo į NATO 2002 metais, Lietuva liks, tačiau tai nebus problemos sprendimas, “tik atidėjimas”. “Ar ir po šešiasdešimties metų esame pasmerkti nešti Molotovo ir Ribentropo sukaltą kryžių? Ar istorinis teisingumas gali būti taikomas vieniems, tačiau dėl kažkokių paslaptingų priežasčių netaikomas arba dozuotai taikomas kitiems?”, - retoriškai klausė Ministras Pirmininkas. Jo manymu, toks scenarijus negali būti priimtinas nei Lietuvai, nei demokratiniam Vakarų pasauliui. “Esu tikras, kad bus pasirinktas kitas scenarijus, baigiantis dvejones ir neapibrėžtumą. Esu tikras, kad tokio scenarijaus pasirinkimas bus laimėjimas visiems”, - sakė R.Paksas.Pasak jo, neretai svarstant Lietuvos narystės Sąjungoje klausimą, virš galvų nuolat tvyro Rusijos šešėlis. “Tačiau ar tai kartais nėra priedanga, kai nenori priimti sprendimo? Įsivaizduokime tokią situaciją, kai Rusija vieną dieną oficialiai pareiškia neprieštaraujanti Lietuvos narystei NATO. Ar toks pareiškimas nedelsiant ir savaime atvertų mums duris į NATO?”.Premjeras išreiškė įsitikinimą, jog “atėjo laikas pagaliau peržengti tą nematomą barjerą, kuris skiria Lietuvą nuo NATO”. “2001 metų Vilnius su viltimi žiūri į 2002 metų Prahą”.
■ LIETUVOS PREZIDENTAS APDOVANOJO

NATO PA GENERALINĮ SEKRETORIŲUž aktyvią paramą Lietuvai siekiant tapti NATO nare Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu Prez.Valdas Adamkus ketvirtadienį apdovanojo NATO Parlamentinės Asamblėjos generalinį sekretorių Simon Lunn, kuris dalyvavo ketvirtadienį Vilniuje pasibaigusios NATO Parlamentinės Asamblėjos 2001 m. pavasario sesijos darbe.
■ NATO VADOVAS LIKO SUJAUDINTAS LIETUVĖS 

MOKSLEIVĖS PRAŠYMO PAREMTI LIETUVOS 
NARYSTĘ SĄJUNGOJESausio pabaigoje viešėdamas Briuselyje, premjeras Rolandas Paksas NATO vadovui įteikė Veisiejų moksleivės Ingos Bubnelytės rašinį, kuriame NATO vadovas prašomas paremti Lietuvos narystę.Ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje NATO generalinis sekretorius G.Robertsonas teigė likęs sujaudintas lietuvės moksleivės rašinio ir asmeniškai ją pasveikino. I.Bubnelytei NATO vadovas atminimui padovanojo rašiklį su sąjungos simbolika. “Aš pažadu asmeniškai atsakyti įjos laišką, tačiau prašau man duoti daugiau laiko parinkti argumentus”, - sakė G.Robertsonas.I.Bubnelytės rašinys laimėjo Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų surengtą konkursą “Lietuvos kelias į NATO”.Argumentus už Lietuvos priėmimą į NATO I.Bubnelytė dėsto dzūkės senutės Agotos lūpomis ir dzūkiška tarme. Agota Lietuvą lygina su pasakos pupa, kuri išaugo iki dangaus, bet sulūžo, kai senis ir boba ja užlipo iki dangaus. Krisdami jie ne tik išbarstė Dievo duotas dovanas, bet ir patys vos galo negavo. Pasakotoja daro išvadą, jog to nebūtų atsitikę, jeigu pupą kas nors būtų parėmęs stulpu. “Nu, ir dar jeigu Tamista šito mano rašto nenumetei šonan, tai pasakysiu, dėl ko šitų pasakų Tamistai parašau. Nugi kad toj nabagė pupukė - tai Lietuva. Penkiasdešimt metų po stalu kentus kentus, dar kad pradėjo in viršų lipc- nesulaikysi. Jau praplėštos ir lubos, ir stogas, jau dar cik dangus liko.Tai aš ir bijau, kad ir jai, Lietuvai, tep nebūtų, kap nabagei pupukei. Raikia, kad kas paramt, ale kas? Taigi susižinojau iš tų visų laikraščių ir radijų, kad gerausias tokis parėmėjas ir būtų NATO”, - aiškina I.Bubnelytės Agota NATO vadovui ir prašo jį paremti Lietuvos narystę. “Širdela, gėlala, sakalėli raibiausias, obuolėli gražausias, turi Tamista tį valdzų anta to NATO, tai jau būkie geras, pasakykie, kad paramt mūs Lietuvų, kad prilaikytų. (.) Paklausyk, Tamista, sano žmogaus, pagelbėk, padaryk ko prašau.Tegul auga toj mūs pupukė - Lietuva, tegul drūta, scipri būna”, - prašo Agota NATO vadovo. Verčiant I.Bubnelytės rašinį į anglų kalbą, buvo pasistengta, kad jame atsispindėtų ir kalbos specifiškumas.NATO vadovas pasveikino Lietuvą surengus tokio rašinio konkursą. “Tai pats sumaniausias dalykas viešosios informacijos srityje, kurį padarė valstybė kandidatė”, - gyrė jis Lietuvą.

Algirdas Pužauskas

Prezidentas George W. Bush gegužės mėnesio pabaigoje pergyveno nemalonų smūgį. Jis pamiršo, kad jo laimėjimas paskutiniųjų rinkimų tebuvo gan menkas. Senate balsuotojai padalijo vietas vos 50-50 abiem partijom: demokratams ir respublikonams. Lemiantį balsą turėjo viceprezidentas Diek Cheney. Viskas pasikeitė, kai Vermonto ilgametis senatorius, respublikonas Jim Jeffords paskelbė gegužės 24 d., kad jis nutarė pasitraukti iš respublikonų partijos ir tapti nepriklausomu, nors jis balsuos kartu su demokratų partija. Senatorius iš Vermonto jau ir anksčiau dažnai palaikė demokratų politinę liniją. Pradžioje viceprezidentas ir kiti įtakingi respublikonai bandė atkalbėti šen. Jeffords nuo tokio radikalaus žingsnio. Buvo bandyta prikalbėti svyruojantį Georgijos demokratą senatorių Želi Miller, kuris dažnai palaikydavo balsavimuose respublikonų partijos liniją, kad jis pereitų į respublikonų pusę tačiau tas nepavyko. Demokratų vadovas Senate pažadėjo patogią vietą šen. Miller svarbiame Senato komitete. Demokratų vadovas Senate Tom Daschle ilgai kalbėjo su Vermonto senatoriumi Jim Jeffords, pažadėjo jam pirmininko vietą aplinkos apsaugos ir viešųjų darbų komitete. Vermonto senatorius jau 67 metų amžiaus dar turi Senate tarnauti 6 metus. Taip vieno Senato nario perėjimas į opozicijos partiją perdavė Senato daugumą į demokratų partijos rankas.Stebėtojai pabrėžia, kad senatorius Jim Jeffords dar 1981 metais balsavo su demokratų nariais prieš prezidento Ronald Reagan siūlytą pajamų mokesčių sumažinimo planą. Prie prezidento Bill Clinton jis parėmė siūlytą sveikatos apsaugos reformų sumanymą. Sakoma, kad dešinieji, konservatyvūs respublikonai nemėgo Vermonto senatoriaus. Paskutinis įžeidimas buvęs toks: Baltuose Rūmuose buvo suėjimas,

DEMOKRATAI PERIMA 
JAV SENATĄ

pagerbiant “geriausią JAV mokytoją” per praėjusius metus. Ši mokytoja kilusi iš Vermonto. Į tą pagerbimą ir vaišes Vermonto senatorius nebuvo pakviestas. Kai kurie respublikonų vadovai pagrasinę senatoriui, kad bus panaikintos Amerikos pieno ūkiams mokamos subsidijos, gi Vermontui jos labai svarbios, nes čia daug pieno ūkių. Tas ir paskatino’senatorių palikti respublikonų partiją Senate. Nuosaikesni respublikonų partijos senatoriai kalba, kad konservatoriai padarė didelę klaidą nu- bausdami senatorių, nes panašių pažiūrų senatorių yra ir daugiau. Sakoma kad centro ir nuosaikiųjų politikų tarpe yra šen. Lincoln Chafee ir

JAV Senate vyksta svarbūs persiorganizavimai, kai šen. James M. Jefford pasitraukė iš respublikonų partijos ir pasiskelbė dabar nepriklausąs jokiai partijai.
Olympia Snowe. Dažnai sirguliuoja įtakingas respublikonas šen. Jesse Helms, o tikras veteranas šen. Strom Thurmond jau sulaukė 98 metų amžiaus.Senate laukiama svarbių pakeitimų. Pirmiausia šen. Tom Daschle perėmė Senato daugumos vado pareigas iš Trent Lott. Dar neaišku, kas taps respublikonų partijos (mažumos) vadu. Šen Lott turi daug konkurentų. Prezidento planuojami žygiai sutiks pasipriešinimą Senate. Gali užtrukti Energijos komitete svarstomi prezidento planai ieškoti naftos Aliaskoje.. 

Laukiama demokratų opozicijos sveikatos priežiūros klausimuose, Ginkluotų jėgų komitete. Konservatoriaus prezidento teisingumo įstaigų personalo paskyrimai turės būti patvirtinti Senato. Čia pirmą žodį tars tų klausimų komitetas, o jam vadovaus demokratas senatorius Patrick Leahy. Po lapkričio mėn. balsavimo Senato vadovai po sunkių derybų susitarė padalinti Senato komitetų pir- mininkystes po lygiai kiekvienai partijai. Buvo susitarta dėl komitetų darbui skiriamų lėšų, dėl tarnautojų skaičiaus. Kiekvienam-komitetui teko skirti po lygiai narių iš abiejų partijų. Dabar teko vėl viską peržiūrėti ir susitarti dėl lygios reprezentacijos, naujų veiklos 

struktūros Senate smulkmenų. Visa tai laikinai sustabdys senatorių darbą, žymiai apsunkins prezidento planų įgyvendinimą. Prieš demokratams perimant Senato vadovavimą, Senatas patvirtino prezidento planą sumažinti mokesčius. Reikia pažymėti, kad už mokesčių sumažinimą balsavo ir aštuoni senatoriai demokratai. Per ateinančius 11 metų mokesčiai sumažės 1.35 trilijonais dolerių. Laukiama, kad Senatas iš naujo svarstys ir rinkimams išleidžiamų pinigų reformos įstatymą.
Nukelta į 3 p-
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straipsniai grąžinami, tik autoriui prašant. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Nepasirašytų rašinių nespausdiname.

SKUBIAI PASIRAŠYKIME 
m PETICIJĄ JAV PREZIDENTUI

Lietuvoje įvyko vienas reikšmingiausių šio dešimtmečio Lietuvos politinio gyvenimo įvykių - NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesija. Ji vyko gegužės 27-31 dienomis. NATO PA priima rekomendacijas ir rezoliucijas. Tai forumas, kuriame Šiaurės Atlanto valstybių ir bendraujančių narių parlamentarai gali keistis nuomonėmis, ieškoti bendrų sprendimų saugumo klausimais. NATO PA taip pat didelį dėmesį skiria sąjungos išplėtimo ir santykių su Rusija klausimams. Vilniuje Rusija atsisakė dalyvauti nors buvo kviesta. Sesijoje dalyvavo devyniolikos NATO blokui priklausančių valstybių parlamentų delegacijos ir 16-ka bendraujančių valstybių delegacijos. Nemaža parlamentarų grupė buvo iš Jungtinių Amerikos Valstijų.Žinome, kad dalyvavo ir NATO generalinis sekretorius George Robertson. Kokie pareiškimai ar nutarimai priimti, baigiant laidą dar nebuvo aišku.Vienas svarbus įvykis - kad Lietuvos jaunimo organizacijų atstovai pasirašė kreipimąsi į NATO Parlamentinę Asamblėją, kuriame išreiškia savo pritarimą Lietuvos buvimui NATO nare ir prašo Asamblėją paraginti savo vyriausybes pakviesti Lietuvą deryboms jau būsimoje NATO viršūnių konferencijoje Prahoje. Šį dokumentą pasirašė daugiau kaip 20 Lietuvos jaunimo organizacijų.Tačiau dar daug nežinomųjų. Kai Washingtone buvusiai Latvijos prezidentei Vairai Vykei-Freibergai JAV prez. Georg Bush pažadėjo tęsti NATO plėtrą, tai jis neįvardino Baltijos valstybių. Neaiški yra Europos NATO valstybių laikysena. Džiugina faktas, kad JAV Valstybės sekretorius Colin Powell sako: “Rusijai niekada nebus suteikta veto teisė spręsti, kas turi būti NATO nare”.Bet Vokietija savo buvusio Užsienio reikalų ministro Klaus Kinkei žodžiais yra pasakiusi, jog nepritaria Baltijos kraštų priėmimui į NATO. Iki šiol jis buvo už Baltijos valstybes, bet dabar pradėjo pritarti Rusijai. Šis Laisvųjų demokratų partiją atstovaujantis politikas, dabar teigia, jog į NATO priimti galima tik tada, kai “Rusija bus nugalėjusi savo persitvarkymo sunkią būklę”. Girdi, Lietuvą priėmus į NATO nebūtų daugiau Europoje pastovumo, negu dabar. K. Kinkei nuomone, kad JAV yra politikų, kurie ragina 2002 metais atverti NATO duris Lietuvai, yra žalingi, nes tai pažemintų Rusiją, kuri turinti teisę prieštarauti Baltijos valstybių priėmimui į Vakarų bloką, kadangi tos šalys ilgą laiką priklausė Sovietų sąjungai, bė to , jos geografiškai arčiau Rusijos.Ir dabartinis Vokietijos Užsienio reikalų ministras Joschka Fischer, ir kancleris Gerhard Schroeder, taip pat nori gerų ryšių su Rusija. Todėl politinių žinių komentatoriai mano, jog Vokietija gali tapti didžiausia priešininke NATO išplėtimui. Be to, pastebima, kad Vokietija nori būti tarpininke tarp JAV ir Rusijos. Vokietija galinti paveikti ir JAV prezidentą susilaikyti NATO plėtros klausimu.Todėl mums labai svarbu šiuo metu pasirašyti Alto ir LB- I nės peticijos lapuose prašant, kad JAV prezidentas tvirtai pasisakytų už Baltijos valstybių priėmimą į NATO.
S. Tūbėnas

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje ne kartą skambėjo žodžiai apie atsakomybės už valstybės ateitį perėmimą. Bet kairioji opozicija renkasi pasyvų valdžios laukimo būdą, galutinį žodį šiuo klausimu palikdama dabartinei valdančiajai daugumai ir Prezidentui Valdui Adamkui.Socialdemokratai įžvelgė, kad valdančioji koalicija neilgaamžė. Tai Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos nariams pareiškė šios partijos vadas Algirdas Brazauskas. Seimo nario Algirdo Kunčino teigimu, kitas tarybos posėdis jau vyksiąs "kitoje politinėje situacijoje". Tokie posėdžiai vyksta kartą per tris mėnesius.Socialdemokratų partijos

Atkelta iš 2 p.

• JAV Valstybės sekretorius Colin Powell aplankė keturias Afrikos šalis: Malį, Pietų Afriką, Keniją ir Ugandą. Tarėsi su vyriausybėmis apie JAV paramą atsilikusioms šalims, apie ligų nugalėjimą, AIDS epidemiją.
• Jeruzalėje vestuvių pokylio metu sugriuvo keturių aukštų pastatas, pavadintas “Versaliu”. Svečiams bešokant įlūžo salės grindys, žuvo 25 žmonės, daug sužeistų. Statybos įstaigos skelbia, kad statybos medžiagos buvo netikę. Salės savininkams keliamos bylos.
• Izraelio karo lėktuvai daužė kelis palestiniečių rajonus. Pašautas Libano civilinis lėktuvas, kuriuo skraidė aviacijos mokyklos studentas. Izraelio karo aviacijos vadas įsakė lėktuvą daužyti. Jis nukrito apie 30 mylių nuo Tel Aviv, libanietis lakūnas žuvo.
• Valstybės sekr. Powell kalbėdamas su Izraelio premjeru Sharon, priminė jam kad Izraelio aviacijos puolimai palestiniečių žemėse yra vykdomi F-16 lėktuvų, gautų iš JAV. Šitoks karo veiksmų išplėtimas esąs nemalonus JAV-bėms.
• Apie 1,000 Gruzijos kareivių, vadovaujami savo karininkų, kelias valandas gegužės 25 d. suvaidino sukilimą. Kariuomenė užėmė vidaus reikalų ministerijos pastatą, Gruzijos sostinėje valdžia sustiprino parlamento ir vyriausybės centro įstaigas. Prezidentas Eduard She- vardnadze pažadėjo rasti lėšų

SOCIALDEMOKRATAI NORI 
PERIMTI VALDŽIĄ

taryba konstatavo, jog naujoji politika nepasiteisino, ir pareiškė esanti pasiryžusi perimti šalies valdžią.Socialdemokratų vadas Algirdas Brazauskas Vilniuje vykusiame partijos tarybos posėdyje ragino "partiečius" ruoštis valdžiai, tačiau iš provincijos atvykę socdemai abejojo, ar tokiu sunkiu metu vadovauti pradėję kairieji iki prezidento rinkimų nesusikompromituos taip pat, kaip ir dabartinė Vyriausybė.LSDP tarybos priimtame pareiškime "Apie politinę padėtį šalyje" Prezidentas V.Adamkus raginamas arba paveikti valdančiąją koaliciją, kad jos ir Vyriausybės veikla taptų efektyvi, arba tartis su parlamentinėmis partijomis dėl parlamentinės
TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Keliais sakiniais
ir sumokėti kariuomenei algas. Karininkai skundėsi prezidentui, kad jie jau ištisi metai negauna algų. Kareiviai gyvena be algų, kartais be maisto.

• Makedonijoje sukilę vietiniai albanai pradėjo atiduoti savo ginklus makedo- niečiams, kurie okupavo tris albanų kaimus ir iškraustė sukilėlių šeimas.
• Jungtinių Tautų gen. Sekretorius Kofi Annan aplankė JAV Atstovų Rūmus, kur buvo labai šiltai priimtas. Kalbėta apie JAV skolas Jungtinėms Tautoms.
• Jugoslavijos kariuomenei buvo draudžiama stovėti prie Kosovo provincijos sienų. Trys mylios aplink Kosovą buvo tapusi niekeno žemė, kurioje slapstydavosi prieš Makedoniją sukilusi albanų mažuma. Dabar NATO vadovybė atidarė tą zoną Serbijos kariuomenei.
• Ženevoje buvo susitarta, kad JAV ateityje įneš į Pasaulio Sveikatos organizacijos biudžetą ne 25 % visų lėšų, bet 22 %. Tai sumažins JAV mokesčius Sveikatos reikalams maždaug 25 milijonais dolerių. Vatikano delegatas, kalbėdamas apie skurdą kenčiančių valstybių kovoje su malarija, AIDS ir skurdo problemomis, pasakė, kad turtingosios pasaulio valstybės turėtų solidariai padėti atsilikusioms šalims. Belgijoje turtingosios valstybės pripažino, kad reikia įsteigti specialų tarptautinį fondą, kuris per 10 metų išleis 10 milijardų dolerių 49 skurdą kenčiančių šalių pažangai. 

daugumos pakeitimo, plataus pasitikėjimo ar kitokios koalicinės Vyriausybės suformavimo. Taryba konstatavo, kad porinkiminei koalicijai ir jos suformuotai Vyriausybei kol kas nepavyko iš esmės pakeisti sunkios šalies socialinės ir ekonominės padėties.LSDP taryba nutarė, kad socialdemokratai, matydami nesprendžiamas aktualias socialines ir ekonomines problemas, ir toliau konstruktyviai oponuos valdžiai, siūlys tų problemų sprendimo būdus.Socialdemokratų partijos tarybos posėdyje dalyvavęs A.Brazauskas žurnalistams nei patvirtino, nei paneigė, jog dalyvaus ateinančiuose prezidento rinkimuose.

Nustatyta, kad apie 600 milijonų žmonių gyvena skurde.
• JAV Valstybės sekretorius Colin Powell pasakė Pietų Afrikos universiteto studentams, kad jis didžiuojasi esąs pirmas Afro-Amerikos kilmės žmogus, tapęs valstybės sekretoriumi. Jis pažadėjo stengtis, kad amerikiečiai padėtų afrikiečiams gyventi taikoje ir demokratiškai susitvarkę. Sekretorius atvirai subarė Zimbabvės jėga pagrobus valdžią Taliban vadovai paskelbė dekretą, kuris įsako visiems ne islamo tikėjimo piliečiams, daugiausia Hindu tikėjimo, nešioti ant savo drabužių prisegtą geltoną ženklą. Tas primena nacių valdomos Europos dienas, kai visiems žydams teko nešioti geltonas Dovydo žvaigždes. Taliban vadovai tvirtina, kad tie išoriniai ženklai skirti apsaugoti kitų tikėjimų piliečius, tačiau Taliban sudaužė labai seniai kalnuose iškaltas budistų akmens figūras, o prieš porą savaičių uždarė Italijos šalpos organizacijos įsteigtą ligoninę, nes ten kartu dirbo vyrai ir moterys. Taliban fanatikų skleidžiama propaganda, kri-tikų manymu, paliečia pagrindines Žmonių teises ir šalis laukia naujų sankcijų.

• Jugoslavijos prokurorai paskelbė, kad buvęs prezidentas Slobodan Milosevič puikiai žinojo, kad apie 4,000 nužudytų albanų lavonų buvo iškasti ir slapta sumesti į Dunojaus upę, kur nuplaukė žemyn. Milosevič laukia teismo Hagoje.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA TAPO VISATEISE PPO NAREPraėjusį mėnesį Lietuvos Seimui ratifikavus Lietuvos derybų dėl narystės Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) rezultatus, gegužės 31 dieną Lietuva tapo 141-ąja Pasaulio prekybos organizacijos nare.Pagrindinis PPO tikslas yra liberalizuoti tarptautinę prekybą bei sudaryti teisines sąlygas atviros ekonomikos plėtojimui. -ELTA primena, kad praėjusių metų spalio 2 d. Ženevoje Lietuvos derybų delegacija oficialiai pabaigė šešerius metus trukusias derybas dėl narystės PPO.Narystė PPO suteiks mūsų šaliai galimybę įgyti didžiausio palankumo prekyboje statusą su 140 valstybių - PPO narių. Kartu atsivers geresnės sąlygos užsienio investicijoms ir eksportuotojams. Nė viena PPO šalis negalės diskriminuoti lietuviškos produkcijos ir suteikti jai mažiau palankesnių sąlygų savoje rinkoje. Be to, PPO sistema užtikrins, kad efektyviai būtų sprendžiami prekybiniai ginčai tarp šalių.Lietuvos įsipareigojimai, priimti stojimo metu, apima maksimalų importo muitų tarifų lygių nustatymą, įsipareigojimus žemės ūkio politikoje bei paslaugų rinkoje.Nuo gegužės 31 dienos įsigalioja pakoreguotos muitų už importuojamas prekes tarifų normos, kurios atitinka mūsų šalies prisiimtus įsipareigojimus PPO. Pavyzdžiui, plastikams importo muitas sumažėja nuo 10 iki 6,5 procento, kai kuriems tekstilės gaminiams - nuo 15 iki 12,5 procento, stipriems gėrimams, tokiems kaip romas ar tekila, - nuo 50 iki 30 procentų. Amonio salietrai dabar galiojantis 6,5 procento, bet ne mažiau kaip 60 litų už toną, muitas sumažės iki 6,5 procento, nenumatant apribojimo.Kadangi sumažinus šioms prekėms importo muitus, šalies biudžetas patirtų maždaug 6 -7 milijonų litų nuostolį, kai kurioms prekėms importo muitas padidės. Pavyzdžiui, dėvėtiems drabužiams bus nustatytas 5 procentų tarifas, gyvulių pašarams - iki 10 procentų, transformatoriams - iki 15 procentų. Iš viso keičiasi 163 prekėms taikomų importo muitų tarifų normos.

Lietuvos prez.Valdas Adamkus įteikia Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 3-jo laipsnio ordiną NATO (PA) generaliniam sekretoriui Simon Lunn.
V. LANDSBERGIS PASISAKO DĖL NATOTėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) vado, Seimo nario Vytauto Landsbergio nuomone, NATO Parlamentinę Asamblėją lydi kai kurie geopolitiniai pastebėjimai, kuriuose ne viskas tikslu.“Antai sakoma, kad Asamblėja pirmąsyk vyksta “posovietinėje šalyje”, “buvusios Sovietų Sąjungos erdvėje” ir panašiai. Tokie pabrėžimai gali atrodyti kaip netiesioginių Rusijos pretenzijų patvirtinimas, todėl reiktų elgtis atsargiau, pasvarstyti, kaip yra iš tikrųjų”, pažymi jis savo pirmadienį išplatintame pareiškime dėl NATO Parlamentinės Asamblėjos erdvės, praneša ELTA.Pasak konservatorių partijos vadovo, Asamblėjos sesija vyko ir Vengrijoje, kuri po to buvo pakviesta jungtis į NATO. “Koks skirtumas tarp dviejų Vidurio Europos šalių likimo ir buvusio statuso?”, klausia Seimo narys.Jis atkreipė dėmesį į tai, kad Vengrija buvo okupuota, net ir priversta dalyvauti 1968 m. Čekoslovakijos okupacijoje, bet ne aneksuota, neįjungta į Sovietų Sąjungos imperiją tiesiogine valstybine prasme. “Lietuva buvo ir okupuota, ir aneksuota, tačiau demokratinis pasaulis tos aneksijos nepripažino. Tai kodėl dabar turėtų pripažinti ir kodėl mes patys panašiai neatsargiai kalbame?”, klausė jis.Seimo nario V.Landsbergio nuomone, nė vienai Sovietų

Philadelphijos apylinkių lietuvių delegacija pas JAV Kongreso atstovą Joseph M.Hoeffel-iš k. į d.: Algimantas Gečys, Aušra M.Zerr, Joseph M.Hoeffel, dr. Vytautas Černius, Daina Kriviekaitė, Rimvydas Jakas, Teresė Gečienė ir Rimantas Stirbys.

JAV KONGRESO ATSTOVAS HOEFFEL 
JUNGSIS Į BALTIC CAUCUS

2001 m., gegužės d., JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos iniciatyva sudaryta delegacija apsilankė JAV kon- gresmano Joseph Hoeffel įstaigoje. Delegaciją sudarė Dr. Vytautas Černius, Algimantas Gečys, Teresė Gečienė, Rimvydas Jakas, Daina Kri- vickaitė, Rimantas Stirbys ir Aušra M. Zerr. Joseph Hoeffel Kongrese atstovauja Pennsyl- vanijos Montgomery apskritį kurioje gyvena nemažas skaičius Philadelphijos priemiesčių lietuvių. Susitikimo tikslas buvo užangažuoti kongres- maną Hoeffel įsijungti į Kongrese esantį Baltic Cau- cus, tapti kosponsoriumi kon- gresmano John Shimkus rezoliucijos NATO klausimu ir kiekvienais metais priimant JAV sąmatą, remti finansinės karinės paramos skyrimą Baltijos kraštams. Kongresmanas

Sąjungos okupuotai valstybei ši istorinė nelaimė negali tapti kliūtimi į NATO. “Jeigu įvyktų kitaip, tai reikštų, kad smegenų okupacija Rytuose ir Vaka-
EUROPA LAUKIA JAV PREZIDENTO ŽODŽIO

Vilnius, gegužės 31 d. (BNS). NATO Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Rafaelis Estrella leido suprasti, kad Aljanso sąjungininkų nuomonę dėl NATO plėtros lems JAV prezidento George W.Bush “aiški ir nedviprasmiška” pozicija šiuo klausimu.Kalbėdamas NATO PA plenariniame posėdyje ketvirtadienį Vilniuje, R.Estrella pabrėžė NATO PA vaidmenį, 

Hoeffel susitikimui su lietuviais buvo gerai pasiruošęs, iš anksto susipažinęs su mums rūpimais klausimais ir su Kongresmano Shimkaus rezoliucija. Visus delegacijos prašymus pažadėjo išpildyti. Kartu žadėjo tarpininkauti per Pennsylvanijos Demokratų partiją išgauti valstijos seimelio rezoliuciją NATO klausimu.Iki šiol iš Philadelphijos apylinkių Kongreso atstovų, tik kongresmanas* Robert Borski buvo Baltic Caucus narys ir vienas iš pirmųjų prisidėjęs prie Kongreso atstovo Shimkaus rezoliucijos. Žadama artimoje ateityje aplankyti kitus Philadelphijos apylinkių JAV Kongreso atstovus ir gauti jų pritarimą NATO plėtrai ir Lietuvos į NATO sudėtį pakvietimui.JAV LB Krašto valdyba per 

ruošė dar tęsiasi”, teigia parlamentaras. Be kita ko, pasak jo, iš Vilniuje dirbančios NATO Asamblėjos erdvės Rusija pati pasitraukė.

pagrindžiant sąjungos šalių vyriausybių sprendimus dėl NATO plėtros prieš kitąmet įvyksiantį NATO viršūnių susitikimą Prahoje.“Noriu pareikšti mūsų vyriausybėms, kad apsvarstyti šį klausimą būtina neatidėliojant”, - sakė R.Estrella.Jis pabrėžė, kad prezidento G.Busho birželį numatytas vizitas į Varšuvą “suteikia unikalią galimybę JAV administracijai paskelbti 

savo apylinkes ir apygardas kreipiasi į visus Amerikos lietuvius rašyti laiškus Prezidentui, senatoriams, Kongreso atstovams ir platinti peticiją prezidentui Bush NATO klausimu. Visų Amerikos lietuvių talka yra kritiškai reikalinga, jeigu norime matyti Lietuvą NATO narių tarpe.Laiškų pavyzdžiai prezidentui ir senatoriams randami JAV Lietuvių Bendruomenės tinklalapyje javlb.org.Ten pat yra ir Senatorių sąrašas nurodant jų palankumą, priešiškumą ar neapsisprendimą NATO plėtros klausimu. Siekiant daugiau informacijos galima kreiptis į JAV LB Washingtono įstaigą telefonu (703) 397-0950 arba elektroniniu paštulacinc@erols.com
LB Informacija 

(T. Gečienė)

savo aiškius ir nedviprasmiškus įsipareigojimus dėl NATO plėtros”.Šis JAV prezidento pareiškimas, savo ruožtu, pasak R.Estrella, atvertų galimybę Aljanso šalims “galimybę įkūnyti “atvirų durų” politikos retoriką”.“Tai reiškia, kad Prahoje galėtų būti įvardytos naujos narės ir joms išduoti kvietimai, kurie turėtų aprėpti ir Baltijos dimensiją”, - sakė R.Estrella.Tuo tarpu Vilniuje viešėjęs NATO generalinis sekretorius spaudai sakė nesitikįs, kad kitą mėnesį viešėdamas Varšuvoje JAV prezidentas G.Bush įvardys šalis, kurios bus kviečiamos į NATO.

javlb.org
mailto:lacinc@erols.com
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

PREZIDENTAS UŽ 

“MAISTO BANKĄ” Gegužės 31 d. susitikęs su klubo “Filantropija 2000” atstovais, Prezidentas Valdas Adamkus dėkojo už jų pastangas kurti džiugesnę tikrovę ir nuoširdžiai sveikino būtinųjų produktų labdaros projektą “Maisto bankas”.Kaip ELTA jau skelbė, šį projektą inicijavo ir remia kompanija “Kraft Foods Lietuva”, skyrusi jam 124 tūkst. litų. Projektą koordinuoja J AV- Baltijos fondas.Maždaug 100 litų vertės maisto ir būtinųjų prekių paketus jau gavo apie du tūkstančiai žmonių - 344 mažas pajamas turinčios šeimos, kuriose auga apie 1 tūkst. 600 vaikų. “Jūsų pastangomis šiandien šimtai šeimų sėda prie gausesnio stalo, daugiau nei pusantro tūkstančio vaikų yra sotesni. Jūsų pastangomis keičiama dabarties tikrovė. O ji nėra džiugi: daug vaikų ir jų šeimų nėra socialiai saugūs. Daug mūsų piliečių slegia skurdas ir patys skaudžiausi jo padariniai: neviltis, nepasitikėjimas savimi ir aplinka”, - kalbėjo šalies vadovas. V.Adamkus pabrėžė, kad labdaringa veikla gali kurti kitą tikrovę - patikimesnę, viltingesnę. Jis ragino paneigti nuomonę, kad pavienės pastangos ir parama nieko nereiškia. “Šiandien Lietuvoje svarbus kiekvienas taurus darbas, kiekviena pastanga padėti vargo ištiktiems žmonėms. Žinodamas visuomenės nuostatas ir ūkio tendencijas, drįstu teigti: Lietuvoje turime didelį filantropinio judėjimo potencialą. Privalome jį išplėtoti. Juk esame vienos šalies piliečiai, galintys vieni kitais pagal išgales pasirūpinti”, - sakė V.Adamkus.Prezidentas apgailestavo, kad labdaros tema nemažai kalbama, tačiau padėtis keičiasi per lėtai. Jis ragino siekti, kad verslas ir visuomeninės organizacijos šioje srityje bendradarbiautų kuo intensyviau, nes nevyriausybinių organizacijų ir filantropų veikla galėtų sėkmingai užpildyti tas spragas, kurių neįstengia aprėpti valdžios institucijos.Aukodamos produkciją prie pirmosios “Maisto banko” akcijos prisidėjo “Bristol- Myers”, parduotuvių “Iki” prekybos tinklas, UAB “Ska- nėja”. AB “Utenos trikotažas”, UAB “Vilandra”, UAB “Vilniaus margarino gamykla” ir UAB “Tyto Alba”.Prie antrosios “Maisto banko” akcijos žada prisidėti vietos gamintojai ir prekybininkai, bus kviečiamos ir kitos šalies organizacijos.

LIETUVIAI, PRALAIMĖJĘ AMERIKIEČIAMS KREPŠINIO AIKŠTĖJE, 
TIKISI PRIARTĖJĘ PRIE NATO

Lietuvos politikos ir žurnalistikos atstovai gegužės 29 d. vakarą po permainingos kovos krepšinio aikštelėje buvo priversti pripažinti amerikiečių pranašumą - laimėję pirmą kėlinį, antrajame jie nusileido taiklumu bei sparta ir varžybas pralaimėjo rezultatu 57:65.Abiejų šalių politikus ir žurnalistus suvedė Vilniuje vykstanti NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesija, su kuria Lietuva, be kita ko, sieja savo viltis gauti pakvietimą į sąjungą 2002 metais.Kai kurie lietuviai varžybų dalyviai ir žiūrovai po mačo juokavo, kad jų pralaimėjimas amerikiečiams krepšinio aikštelėje bus dar vienas žingsnis narystės link - kaip kompensaciją už pralaimėjimą

Siųsdami per Western Union, jus tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.
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Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 185-tyje šalių ir 95 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs galite pasitikėti Westem Union. Taigi siųsdami pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per Westem Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.
JAV ir Kanadoje teiraukitės

1- 800-325-6000
www.westernunion.com

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje SM

Lietuva dabar turinti gauti pakvietimą į NATO.“Šeimininkų” komandoje žaidė Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, Lietuvos ambasadorius Vašingtone Lietuvoje Vygaudas Ušackas, BNS žinių agentūros direktorius Rimantas Šimkus, LNK žurnalistas Edmundas Jake- laitis, televizijos laidų vedėjas Arūnas Valinskas, dienraščio “Lietuvos rytas” redaktoriaus pavaduotojas Marius Laurinavičius, sporto komentatorius Linas Kunigėlis ir kiti.“Svečių” komandos garbę gynė JAV delegacijos NATO PA vadovas, senatorius Gor- don Smith, Atstovų rūmų narys John Shimkus, “Reuters” naujienų agentūros Baltijos šalių biuro vadovas Burton Frierson, dienraščio “The Wall Street Journal” žurnalistas 

Benjamin Smith, JAV oro pajėgų kapitonas John Estridge.“Svečiams” lietuviai taip pat paskolino buvusį NBA žaidėją Šarūną Marčiulionį.Varžybas stebėjo kelios dešimtys žiūrovų, tarp jų - JAV ambasadorius Lietuvoje Džon Teft.Rungtynių pradžioje lietuvių komandai pavyko atsiplėšti nuo užsienio svečių rinktinės, jie nuolat pirmavo 10-15 taškų, tačiau vėliau “svečiai” rezultatą išlygino, o paskui keliais taikliais tritaškiais metimais jį ir persvėrė. Rungtynės baigėsi rezultatu 57:65 “svečių” naudai.Kongresmenas J.Shimkus, pasižymėjęs trijų tritaškių pataikymais iš keturių, pripažintas naudingiausiu žaidėju ir gavo prizą - Šiaurės Europos 

krepšinio lygos (NEBL) krepšinio kamuolį. “Mano draugai nepatikės, jei jūs tai parašysite”, - pats savo taiklumu stebėjosi kongresmenas, pažymėjęs, jog su savo kolegomis dažnai ištrūksta iš Atstovų rūmų pažaisti krepšinio.“Šeimininkų” komandoje vienas rezultatyviausių buvo sporto komentatorius L. Kunigėlis ir Lietuvos ambasadorius JAV V.Ušackas. “Mes parodėme, jog lietuviai gali sėkmingai veikti kartu su NATO atstovais ne tik taikos palaikymo operacijose ar kovos lauke, bet ir krepšinio aikštelėje. Įrodėme, kad galime ne tik kartu dirbti, bet ir smagiai praleisti laiką”, - džiaugėsi Lietuvos ambasadorius JAV V.Ušackas.
Žinias siunčia Lietuvių 

grįžimo į tėvynę informacijos 
centras

http://www.westernunion.com
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ŽINIOS IŠ LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIŲ

CLEVELAND,OH

“Exultate” choras pradeda vakarą. Priešais sceną sėdi ir nekantriai laukia savo eilės Šv. Kazimiero ir Aušros mokyklų mokiniai.
DAR KARTĄ APIE DAINŲ VAKARĄ 

Jurga Ralytė,
“Exultate” choristė

“Reikia priminti žmonėms, kaip smagu yra visiems susieiti ir padainuoti. Cleveland lietuviai turbūt net neįsivaizduoja, kiek daug jie moka liaudies dainų”, taip mums, choristams, prieš pasirodymą kalbėjo choro vadovė Rita Kliorienė. Taigi, į sceną lipome ne koncertuoti, o įrodyti - pirmiausia, matyt, sau patiems - kad penkiasdešimt dainų per vakarą nėra daug. Ir tikrai - ir 

dainavome, ir šokome, ir nešiojome maistą, prižiūrėjome stalus. Visgi, renginiui pasibaigus, jėgų buvo likę. Skirstytis nesinorėjo, tad, užuot atidėję salės tvarkymą rytdienai, nudengėme stalus, sune- šiojom kėdes. Tačiau mieliau būtume dar dainavę...Šventės visada praeina greitai. O juk šiam renginiui ruošiamės jau nuo rudens, kai 

tik likdavo laiko nuo kalendorinėms šventėms ruošiamo repertuaro. Rita stengėsi parinkti kuo įvairesnių dainų - ir liūdnų, ir linksmų, žaismingų. Ypač nuosekliai repetavome harmonizuotas liaudies dainas, nuskambėjusias renginio pradžioje. Norėjosi kiekvieną dainą sudainuoti taip, kad tiems, kurie sėdės salėje, ji būtų įdomi - su savita nuotaika ir turiniu. Repetuojant 

labai padėjo specialiai anksčiau atvykęs akompaniatorius Michael Borowitz. Kartu su nenuilstančiu akordeonistu Rimu Biliūnu, jis lietuviškoms dainoms pianinu pritarė labai jausmingai ir išraiškingai, nors pats lietuviškai nemoka nė žodžio!Repetavome ir kitas vakaro dainas. Nors jos visos buvo žinomos, tačiau, žiūrėk, vienos koks posmas, kitos - melodiją buvome užsimiršę. Dažnai paaiškėdavo, kad tą pačią dainą choristai prisimena skirtingai. Kur važiavo šaltyšius Jonui dūdos pirkti - į Alvitą ar į Alytų? Ar bernelis išsirinko sau mergelę “iš kito kaimelio” ar “trylikos metelių”? Tačiau juk tuo liaudies dainos ir ypatingos - kol jas kas nors dainuoja, tol jos keičiasi.Kitokio pobūdžio sunkumų su dainų žodžiais turėjo lietuvių kalbos visiškai nemokantys choristai, o jų mūsų chore - net keturi. Liaudies dainos dažniausiai tokios ilgos, ir, lietuviškai nemokėdamas, jų atmintinai nepadainuosi! Be to, sunku spėti tarti painius lietuviškus žodžius, ypač, jei daina greita ir daugiažodė. Nepralenkiama šiuo atžvilgiu buvo daina “Žiema bėga”. Ją iš pradžių buvo sunku teisingai sudainuoti ir mokantiems lietuviškai. Tačiau, žinoma, “Žiema bėga” pasirodė visai 

lengvutė, kai išgirdome vaikus dainuojant “Pempei pempei”...Nėra lengva suruošti renginį, kuris patiktų ir vaikams ir suaugusiems, tačiau yra labai svarbu, kad bendruomenės šventė būtų kiekvienos šeimos šventė. Tik taip jaunoji karta perims ir toliau perduos tėvų ir senelių išsaugotas tradicijas. Užtat buvo labai gera matyti lietuvių bendruomenės atžalėles nuoširdžiai traukiant dainą po dainos - juk šis renginys bene labiausiai buvo skirtas jiems. Norėjosi, kad tie, nuo kurių kažkada priklausys bendruomenės švenčių organizavimas, pamatytų, jog paprasta daina yra šventiškiau už iškilmingą žodį.Buvo džiugu, kad renginys į vieną būrį suvienijo ir bendruomenės senbuvius, ir naujai į Cleveland atvykusius lietuvius. Prie Dainų vakaro organizavimo daug prisidėjo Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos choro vadovės Audronė Majorovienė ir Aušrinė Širvinskienė, nesenai atvykusios iš Lietuvos. Daug naujųjų išeivių buvo ir tarp sėdinčiųjų salėje. Renginys parodė, kad ir čia, ir ten, Lietuvoje, dainuojame tas pačias dainas. Norėtųsi sau palinkėti, kad Dainų vakaras čionai taptų tokia pat laukiama tradicinė šventė kaip Dainų šventė anapus Atlanto.
BAIGĖ TEISĖS STUDIJAS

Jonas Natkevičius yra gimęs Clevelande Juditos ir a.a. Arėjo Natkevičių šeimoje. Augo North Collinwood apylinkėje. Pradžios mokslus baigė Dievo Motinos parapijos mokykloje, Clevelande. Brandos atestatą gavo iš Gilmour Academy vidurinės mokyklos, Gatės Mills, Ohio. Mokyklose buvo aktyvus lengvoje atletikoje, varžydamasis už Žaibo sporto klubą. Akademines studijas pradėjo John Carroll Universitete, University Heights, Ohio. Ten pelnė bakalauro ir magistro laipsnius. Tolimesnėms studijoms tęsti

nuvyko į University of Toledo, Law School. Gyvendamas Toledo per 3-jis metus užbaigė teisės studijas. Visą tą laiką buvo Dean’s List & Law Re- view sąrašuose. Šiemet gegužės 12 d. Toledo u-to išleistuvėse gavo Cum .Įaudė diplomą. Toje šventėje dalyvavo jo šeima: motina Judita Natkevičienė, jaunesnioji sesuo Deborah, brolis Juozas ir sesuo Dana su vyru Willis Rousmaniere. Dabar Jonas Natkevičius vėl sugrįš į Toledo, kur ruošis valstybiniams advokato egzaminams.
G.Juškėnas

PRIEŠ 50 METŲ 1951 BIRŽELIO 10 D. BAIGĖ ŠV. JURGIO PARAPIJOS PRADŽIOS 
MOKYKLĄ CLEVELANDEleilėj: Vytas Malcanas, Bertha Urban, Jane Šamatauskaitė, parapijos kunigai: Balys Ivanauskas, klebonas, Vincas Vilkutaitis, Catherine Brazis, Loretta Heip (mirus), Edward Ander- son: 2 eilėj: Joseph O’Bell (kunigas), Jūra Laikūnaitė, Rosemary Baltrus, Maryjane Revolt, Dolores August, Roma Staniškytė, Lilė Janulevičiūtė, VViIliam Avory; 3 eilėj: Frances Majeski, Nijolė Žydavičiūtė. Mirga Dabrikaitė, Loretta Bums, Jane Frances Muliolis (mirus). Viktorija Vaivadaitė, Aldona Malcanaitė, Donna Jean Vitonis; 4 eilėj: Valdas Žydavičius, Walter Savukinas, Rimas Melsbakas (miręs), Eugene Sabulaski, Phillip Gunn. Alvydas Šaltenis (miręs), Gytis Barzdukas, Jimmy Kazei. Truko: Romo Bridžiaus ir Jono Šiupinio.

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 60-mečio 
MINĖJIMAS

Penktadieniais turėdavom lietuvišką pamoką, dažnai dainuodavom “O skambink per amžius vaikams Lietuvos”...Mokyklos vedėja ir mokytoja buvo: Seselė Mary Raymond iš Pitsburgo.
Mirga Kižienė

60 metų sukaktis nuo sovietų vykdytų lietuvių, latvių ir estų masinių trėmimų pradžios 1941-ais metais bus paminėta 
sekmadienį, birželio mėn. 17 d., 2:30 vai. p.p. Clevelando 
latvių parapijoje, Detroit ir Andrews Avė. (West 152-a gatvė).Bažnyčioje vyks ekumeninės pamaldos už trėmimų aukas ir visus žuvusius ir nukentėjusius pabaltiečius, kurias praves lietuvių, latvių ir estų dvasiškiai.Po pamaldų bus trumpas paminėjimas parapijos salėje. Žodį tars Lietuvos garbės konsule Ingrida Bublienė ir latvių bei estų atstovai. Po minėjimo seks kavutė.Minėjimą rengia ir visus gausiai dalyvauti kviečia Clevelando Pabaltiečių komitetas.
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CHICAGO^IL

Čikagos Lietuvių tarybos metinė darbo konferencija įvyko gegužės 26 d. Balzeko muziejuje. Šiuo metu jai vadovauja pirmininkė Evelina Oželienė, iždininkė Kazė Po- žamiukienė ir Valerija Stanaitienė, Revizijos komisijos pirmininkė. Išklausyti jų pranešimai, Gen. Konsulo Giedriaus Apuoko, Alto centro valdybos pirmininko S. Kuprio ir keli kiti sveikinimai bei pasisakymai. Pranešta, kad Lietuvos reikalais išsiųsta 15,000 laiškų. Pasisakyta, jog Vasario 16-osios minėjimą reikia daryti vieną, sudarius Čikagos ir jos apylinkių bendrą rengimo komitetą, kad tas minėjimas vėl taptų įspūdinga lietuvių demonstracija."
Teisininkas Antanas Ragauskas Amerikoje daug rašė straipsnių mūsų veiklos klausimais, daugiausia “Naujienų” dienraštyje, kurio dabar nebėra. Jo rašiniai buvo surinkti ir jo sūnaus dr. Leonido Rago rūpesčiu atspausdinti vienoje knygoje “Ginčai dėl sko- nio”.Gegužės 25d. Lemonte įvyko knygai skirtas vakaras, kuriame kalbėjo “Draugo” redaktorė D. Bindokienė, o straipsnių ištraukas skaitė Dalia Sokienė ir Leonas Nar- butis. Dainavo sol. Praurime Ragienė ir Genutė Razumie- nė. Dalyvavo straipsnių autoriaus duktė Aldona Lips- kienė ir dr. Leonidas Ragas, kuris leidėjų vardu tarė žodį. Antano Ragausko straipsniai rašyti maždaug nuo 1950 iki 1968 m. Šia proga buvo gautas ir Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas.
Šen. Richard Durbin dalyvavo NATO Parlamentinės asamblėjos suvažiavime 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS PRANEŠIMAS

2001 m premijoms skirti sudarytos šios komisijos:Dailės- pirm. Vanda Aleknienė - adresas 226 White Fawn Tr., Dovvners Grove, IL 60515.Nariai: Magdalena Stankūnienė, Vincas Lukas, Marytė •Meškauskaitė, Algis Trinkūnas.
Žurnalisto - pirm. Juozas Žygas - adresas 9604 Karlov, Oak ilawn, IL 60453.Nariai: Antanas Juodvalkis, Aleksas Vitkus
Radijo darbuotojo ar programos - Violeta Drupaitė - Cole. Adresas - 303 Primrose, Aurora, IL 60504 (nariai bus paskelbti vėliau)
Lituanistinės Mokytojo premijai komisiją sudaro JAV 

LB Švietimo taryba, pirm. Dalilė Polikaitienė.Premijos kandidatus iš JAV-se gyvenančių tarpo siūlo lietuvių visuomenė. Pasirašytame, su siuntėjo adresu laiške, komisijai pristatoma kandidato vardas, pavardė, adresas, telefonas ir bent trumpai raštu apibūdinti siūlomo kandidato veiklą. Pasiūlymus siųsti iki rugsėjo 15 d. šiems komisijų Pirmininkams.
Marija Remienė 

JAV LB Kultūros Tarybos pirm.

Vilniuje. Amerikos delegaciją sudarė: Gordon Smith, Oregon valstijos senatorius respublikonas, Paul Sarbanes, Mary- land valstijos senatorius demokratas, Barbara Mikulskį, Maryland valstijos senatorė demokratė, Richard Durbin, Illinois valstijos senatorius demokratas, George Voino- vich, Ohio valstijos senatorius respublikonas, ir Atstovų rūmų nariai - kongresmenai: Dou- glas Bereuter, Nebraskos respublikonas, Michael Bili- rakis, Floridos respublikonas, Joel Hefley, Colorado respublikonas, John Shimkus, Illi- nois respublikonas, Thomas Reynolds , New Yorko respublikonas, Niek Lampson, Te- xas demokratas, Floyd Spence, S. Carolinos respublikonas.
Mažosios Lietuvos enciklopedijos pristatymas ir Mažosios Lietuvos Fondo dr. Vydūno mokslinės-litera- tūrinės premijos įteikimas įvyks birželio 9 ir 10 dienomis Balzeko muziejaus Gintaro salėje. Susirinkimo pradžia 8:15 šeštadienį, o sekmadienį iškilmingos šventės pradžia 1:00 vai. Kalbės prof. Vilius Peteraitis. Vertinimo komisijos pirm. Gytis Šernas pristatys premiją laimėjusią dr. Daivą Kšanienę. Jos paskaitos tema: Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros ypatumai. Meninę programą sekmadienį, birželio 10 d., 5 vai. po pietų atliks Ričardo Šoko vokalinis moterų ansamblis. Vakarienei vietas prašoma užsisakyti pas Ramūną Buntiną telefonu 630- 969-1316. Ten bus galima įsigyti ir ką tik išleistos enciklopedijos pirmąjį tomą.

Vaizdai iš kasmetinio, šiemet jau 45-ojo Pittsburgho folkloro festivalio, įvykusio 
' 2001 m.gegužės 25-27 d.

PITTSBURGH, PI

Amfiteatras, kuriame įvyko festivalis, matosi tiltas Ft.Pitt virš Monongahela upės.
LITHUANIA

Išdėlioti lietuviški kultūriniai pavyzdžiai.

Jaunimas akivaizdžiai rodė bei mokino publiką kaip skamba ir veikia kanklės ir dūdelė.

Iš k. į d.: Nan Krushinski-Pittsburgh Folk Festival Marketing Director, Algirdas V.Matulionis- pirmininkas “Vilties” draugijos. Dalia Yucius-General Chairperson-Lithuanian Folk Festival Com- mittee ir taip pat veda “Echoes of Lithuania” radijo programa, Mathilda Milauskas-Lithuanian Citi- zens Society of Westem Pa.,recording sety ir chairperson-Charity Committee.
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Lietuvių Fondo 38-jo metinio narių suvažiavimas prezidiumas. Iš kairės: sekretorė Aldona Šmulkštienė, dr. Vytas Narutis, Vytautas Kamantas, Stasys Baras, Povilas Kilius, Algirdas Ostis ir dr. Antanas Razma.
LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 

SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI
Lietuvių Fondo 38-sis 

metinis narių suvažiavimas, 
įvykęs 2001 metų gegužės 
mėnesio 19 dieną Pasaulio 
Lietuvių Centre Lemonte, 
Ilinojaus valstijoje, JAV, 
išklausęs Lietuvių Fondo 
Tarybos, Patikėtinių tarybos, 
Valdybos, Kontrolės komisijos 
ir kitų komisijų bei įgaliotinių 
pranešimus, ir suvažiavimo 
dalyvių pasisakymus, priėmė 
šiuos nutarimus:

1. Suvažiavimas dėkoja Lietuvių Fondo nariams už nuolatines aukas didinant pagrindinį kapitalą , testamentų sudarytojams už palikimus Lietuvių Fondui, 

spaudai , radijui ir televizijai už informacijas visuomenei. Visų dėka Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas praėjusių metų pabaigoje peraugo dešimties ir pusės milijonų dolerių sumą. Suvažiavimas džiaugiasi 2000 metais gautais įnašais ir dėkoja Lietuvių Fondo vadovybei, ypač Tarybos ir Valdybos pirmininkams Algirdui Osčiui ir Povilui Kiliui bei jų talkininkams už pastangas artėti prie vienuolikos milijonų dolerių.2. Suvažiavimas pritaria, remia ir kviečia visus lietuvius padėti Lietuvių Fondo Tarybai ir Valdybai ateityje siekti 

dvidešimties milijonų dolerių pagrindinio kapitalo, kad būtų galima dar daugiau remti lituanistinį švietimą, kultūrą, jaunimą, jo sportinę veiklą, aukštąjį mokslą ir kitus svarbius išeivijos bei Lietuvos reikalus.3. Suvažiavimas dėkoja už ligšiolinį pelno skirstymą ir pasisako, kad LF Pelno Skirstymo komisija ypatingą dėmesį kreiptų į Jungtinių Amerikos Valstijų ir užsienio lietuvių jaunimo lituanistinį švietimą, mokyklines priemones , knygas, mokytojų studijas , pačių mokyklų paramą ir jaunimo sportinę veiklą.

4. Suvažiavimas pasisako, kad vienas iš Lietuvių Fondo tikslų yra remti užsienio lietuvių kultūrą, ir todėl prašo LF vadovybę, ir ypač LF Pelno Skirstymo komisiją, kreipti dėmesį ir dosniai remti Jungtinių Amerikos Valstijų ir užsienio lietuvių ansamblius, chorus, dainų vienetus, šokių grupes, muzikus, kitus kultūrinės veiklos vienetus , ir sporto vienetus pagal veikiančius valstijos bei fe- deralinius įstatymus.5. Suvažiavimas pasisako, kad ir šiais metais LF Pelno Skirstymo komisijos reikšminga pinigų dalis būtų paskirta užsienio lietuvių spaudai, radijui, televizijai ir kitoms informacijos įstaigoms, nes jos buvo ir yra pagrindiniai visos lietuviškos veiklos palaikytojai.6. Suvažiavimas dar kartą ypatingai prašo visus lietuvius sudaryti testamentus, atidaryti bankuose “trust” sąskaitas, arba kitokiais būdais dalį ar visą savo turtą palikti Lietuvių Fondui, kad jų įnašai bei palikimai ir toliau amžinai remtų išeivijos ir Lietuvos švietimą, kultūrą ir jaunimą. Suvažiavimas prašo Lietuvių Fondo įgaliotinius atskirose vietovėse organizuoti specialius susirinkimus, kuriuose pakviesti advokatai ar teisės žinovai paaiškintų testamentų svarbą ir jų sudarymo būdus.7. Suvažiavimas pakartotinai prašo, kad visos lietuvių šeimos kviestų arba patys naujais Lietuvių Fondo nariais įrašytų savo vaikus, vaikaičius, giminaičius, ir Lietuvių Fondo 

stipendijas gavusius studentus, nes tuo pratęsime Lietuvių Fondo ir išeivijos gyvastį. Lietuvių Fondo nariu-kan- didatu galima tapti su dešimties dolerių pradine auka ir ją vėliau padidinti iki šimto dolerių sumos, tada tampant pilnateisiu Lietuvių Fondo nariu.8. Suvažiavimas prašo Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės ir kitų kraštų Lietuvių Bendruomenių vienetus šiais 2001 metais savo apylinkėse pravesti naujų narių ir aukų vajus Lietuvių Fondo kapitalo pa- dididinimui, nes iki šiol Lietuvių Fondas didžiausią savo pelno dalį yra paskyręs Lietuvių Bendruomenių projektams finansuoti.9. Suvažiavimas pritaria siūlymui sudaryti jungtinę Lietuvių Fondo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisiją vienų metų laikotarpiui. Šios komisijos uždavinys būtų išsamiai išnagrinėti pasikeitusias lietuvių veiklos išeivijoje sąlygas, konstatuoti naujus laiko reikalavimus ii įvertinti Lietuvių Fondo teikiamos paramos poveikį. Komisija savo pasiūlymus dėl optimalaus lietuviško paveldo išlaikymo ir rėmimo pateiktų Lietuvių Fondo narių metiniam suvažiavimui ir JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesijai 2002 metais.
Nutarimų Komisija:
dr. Kazys Ambrazaitis, 
Vytautas Kamantas, 
dr. Fedinandas Kaunas, 
Rūta Staniulienė, 
dr. Jonas Valaitis

Šiame pasaulyje yra daug šalių, daug tautybių, labai daug visokių žmonių. Dauguma tautų vertina panašius dalykus. Pavyzdžiui, beveik kiekviename krašte, kiekvienoje tautoje vertinama šeima. Nuo labai senų laikų netekėjusiom nėščiom mergaitėm buvo didelė gėda; kai kuriose kultūrose tokias net užmušdavo akmenimis. Lietuviai nuo priešistorinių laikų vertina šeimą, kaip matome iš labai senos dainos “Mėnuo saulužę vedė”, bet jie niekada taip žiauriai nebausdavo jokių žmonių. Kaip tauta elgias su pačiais menkiausiais savo žmonėmis parodo, kokio būdo ta tauta yra. Lietuviai nuo pagoniškų laikų buvo laikomi labai gerais žmonėmis. Šis matosi ir kitataučių raštuose apie aisčius (pvz. ll-ojo

KĄ VERTINA LIETUVIAI
Vaiva Bučmytė

“Aušros” aukštesniosios lituanistinės mokyklos 
ll-ojo skyriaus mokinė

šimtmečio Bremeno vyskupo Adomo), ir išlikusiuose lietuvių liaudies kūriniuose. Pvz., liaudies pasaka “Gailestingas sūnus” parodo, kaip lietuviai gerbė ir vertino senus žmones. Kaip lietuviai gerbė “motinėlę sengalvėlę” matome liaudies dainose ir Krėvės padavime “Gilšė”.Lietuviai, nors ir gerbia vyresniuosius, patys nori būti savarankiški ir vertina savarankiškumą. Praeitoji ir užpraeitoj! generacija mums tai parodė. Išbėgę iš Lietuvos, lietuviai pabėgėliai - “DP”, ar “Dievo paukšteliai” - po karo beveik visi gyveno “DP” stovyklose Vokietijoje. Bet per kelerius metus visi išsiskirstė: dauguma išvyko į kitus kraštus; maža dalis pasiliko Vokietijoj, bet išsikraustė iš stovyklų, kai tik galėjo. Jų 

laukė svetima kalba, neįprasti darbai, butų stoka, keisti papročiai. Niekas iškart nepasidarė turtingas; dauguma turėjo dirbti sunkius darbus, visi turėjo pratintis prie naujo, svetimo krašto. Ne visos tautos taip siekia savarankiško gyvenimo. Kai Izraelis buvo sukurtas 1948 m., palestiniečiai iš ten bėgo į Jungtinių Tautų jiems sukurtas stovyklas. Jie, su vaikais ir anūkais, tose stovyklose dar tebegyvena. Dabar jų stovyklose yra bent keturis kart daugiau negu buvo 1948 metais. Šios stovyklos panašios į tas, iš kurių lietuviai per penkerius metus išemigravo. Lietuviams yra sunku gyventi kitų išlaikomiems. Poetas Bra- dūnas šį faktą gražiai aprašė savo eilėrašty “Svetimoji duona”:

“Man svetimą duoną 
valgant,
Kąsnį baisiai nuryti sunku.
Kai aš jį, kaip šventąją algą, 
Ne iš žemės, iš rankų imu. ” Šis eilėraštis taip pat primena, kad lietuviai yra labai prisirišę prie savo krašto ir savos žemės. Amerikoje tipiška šeima persikelia tris ar keturis kartus per gyvenimą. Sunku atrasti vietą, kur seneliai ar net proseneliai būtų gyvenę tame pačiame name, ar bent toje pačioje gatvėje, kur dabar šeima gyvena. Lietuvoje tokių sėslių šeimų yra daug daugiau, o prieš karą buvo labai daug. Yra senas lietuvių priežodis: “nuliūdęs, kaip žemę pardavęs”. Dabar, kai daugume Lietuvos žmonių gyvena miestuose, kas tik gali perka sodo namelius, kad turėtų gražią savą vietą pailsėt ir pasigrožėt gamta. Amerikoje lietuviai dažniausiai perka namus su sklypais, kur užsiaugina kokių nors daržovių, gėlių, kartais ir vaisių.Lietuviai labai vertina grožį. Lietuviškame kaime ar 

sodyboje dažniausiai būdavo daug visokių meniškai išdrožinėtų kryžių, koplytėlių. Namų durys ir palangės išpuoštos visokiom figūrom Lietuviai iš seno turėjo daug gražių, unikalių dekoracijų namuose - verpstės, kultuvės, rankšluostinės, skrynios, net šaukštai būdavo dailiai išdrožinėti; rankšluosčiai it antklodės būdavo raštuotos. Ii miestuose yra labai daug puošmenų. Sovietų laiku statytuose prastuose butnamiuose lietuviai savo butus gražiai išdekoravo raštuotomis užuolaidomis, puošniomis pagalvėlėmis, paveikslais. Ir sunkiausiose sąlygose Sibire, kur nebuvo nei popieriaus, nei dažų, lietuviai pasidarė gražiu atvirukų iš beržo tošies, dažų pasigaminę iš augalų. Jų yfl išlikusių iki šiol.Lietuviai turi labai daug vilties ir beveik beviltiškose situacijose. Sibire jie nieko neturėjo, ir dar turėjo nežmoniškai sunkiai dirbti, bet nepasidavė. Jie atrado būdus 
(Nukelta i 9p
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JAUNIMO PUSLAPIS" —

Pilėnų ir Neringos tuntų vėliavos gegužės 21 d. sueigoje.

LAUŽELIS PO STOGU
Gerardas Juškėnas

Žiūrėk, toli
Laužas liepsnoja,
Susėdę skautai 
Dainas dainuoja.

Pavasaris, koks jis nebūtų, yra mielas jaunimui, o ypač skautėms ir skautams. Clevelando skautija, pernai atšventusi pirmą pusšimtį metų, štai paliko dar vienerius - 51-sius metus praeityje. Visos mamos myli savo vaikus, bet šįkart “močiutė gamta” atskubėjo su liūtimi ir teko suvažiuoti į metų veiklos pabaigtuves Clevelando Dievo Motinos parapijos svetainėn. Ačiū mielam dvasios vadovui s. kun. Gediminui Kijauskui, S.J. Jis kiekvieną pirmadienį leidžia mums suvažiuoti DM parapijon į sueigas.Gegužės 21 d. vakarą bendra Neringos ir Pilėnų tuntų sueiga pradėta su skautiškų vėliavų įnešimu ir Tautos himnu. Tuntų įsakymais pranešti metų veiklos atsiekimai.Neringos tunte prityrusios skautės įžodį davė: Greta Augytė, Nida Hallal, Janina Klimaitė, Agnė Majorovaitė, 

Aurelija Maleckaitė, Žavinta Maleckaitė ir Kristina Paš- konytė. Joms vadovės užrišo vyšninės spalvos kaklaryšius.Išėjusios kandidačių programą jaunesniųjų skaučių įžodį davė: Malisa Bambic, Ernesta Bartuškaitė, Ramunė Bartuškaitė, Lina Bonda ir Monika Juodišiūtė. Joms buvo užrišti raudoni kaklaryšiai.Skautėmis kandidatėmis tapo jaunesniųjų skaučių programą atlikusios Alina Če- pulytė, Daina Chmieliauskaitė, Aistė Degesytė, Elena Juodišiūtė ir Neris Klimaitė.Izabelei Rubinski leista dėvėti liepsnelių baltą ka klaryšį, kurį jai įteikė jos mama - tuntininkė sktn. fil. Virginija Juodišiūtė Rubinski.Pažymėjimus už pavyzdingą sueigų lankymą gavo sesės M. Bambic, J. Juodišiūtė, E. Bartuškaitė, R. Bartuškaitė, A. Čepulytė, E. Juodišiūtė, K. Paškonytė, N. Pollok ir T. Paškonytė. Jos buvo pavyzdys visoms Neringos tunto sesėms.Veiklos metus užbaigus tuntin. sktn. fil. Virginija Juodišiūtė Rubinski pareiškė ypatingą padėką Neringos

įžadus davusios jaunesn.skautės gauna raudonus kaklaryšius. Pilėnų tuntin. vs R.Belzinskas riša 
prityr. skauto kaklarišį sk. 
S.Miseliui.

tunto vadovėms: t.adjutantei ir jaun. skč. dr-kės pavad. vy- resn. skautei Saulutei Tamošiūnaitei, Liepsnelių drau- gininkei psktn. Teresei Mor- dini, Jaunesn. skč. dr-kei vyresn. skautei Veronikai Taraškaitei, Aušrinės skaučių dr-vės vadovėms sktn. Vilijai Klimienei ir sktn. Livijai Pol- lock ir tunto iždininkei psktn. Iris Hallal.Visoms Neringos tunto vadovėms palinkėta laimingos vasaros, o nepavargstantiems tėveliams už jų dukrelių atvežimą į sueigas bei iškylas ir tunto rėmimą darbais ir aukomis.Pilėnų tunte pirmo patyrimo laipsnio programą baigė 

Pavasario sueigos svečiai (iš kairės) s.O.Žilėnienė, ps I.Bublienė, s.A.Miškinienė, s.kun.G.Kijauskas, SJ. G. Juškėno nuotraukos

ir davė prityrusio skauto įžodį Vėjas Belzinskas, Simonas Mišelis ir Andrius Plio- džinskas.Metų veikloje tunto vienetų sueigose uoliausi buvo: Aras Klimas - Giliukų būrelyje, Laimis Belzinskas - Vilkiukų draugovėje, Matas Hallal - Skautų draugovėje ir Vėjas Belzinskas - Prityrusių skautų draugovėje.Sktn. Andrius Belzinskas Pilėnų tunte pravedė įvairias įdomias ir mišrias varžybas. Jo pranešimu pirmą vietą tose varžybose laimėjo šios skilties skautai: Nicholas Taraška, Tadas Taraškevičius, Nicholas Hallal, Vidas Pliodžinskas ir Vėjas Belzinskas.

Pilėnų tuntininkas vyresn. sktn. Remigijus Belzinskas palinkėjo Neringos sesėms ir Pilėnų broliams smagių vasaros atostogų. Skatino vasarą stovyklauti, o rudenį vėl susitiksime draugovių sueigose.Po oficialios tuntų sueigos buvo pasivaišinta atsineštais skanėstais. Sueiga buvo užbaigta įprastiniu skautišku lauželiu. Svetainėje negalima užkurti malkų, bet šalia poros pliauskų buvo uždegtos žvakelės, kurių užteko dainoms paskatinti ir vaizdeliams suvaidinti. Visiems rate rankomis susiėmus sueiga užbaigta tradicine - Ateina naktis.

(Atkelta iš 8 p.)kaip išnaudoti visas galimybes, kad išsilaikytų ir palengvintų savo gyvenimą, ir padėjo kitiems tai padaryti. Jie vis svajojo apie grįžimą į Lietuvą, ir kai tremtiniams pagaliau leido keliauti namo, dauguma lietuvių grįžo į Lietuvą.Lietuviai, tiek Lietuvoj, tiek užsieny, yra labai draugiški žmonės. Jie mėgsta kompaniją, balius ir suėjimus. Prieš šimtą metų Vaičaitis apie lietuvius rašė:
“Bet tave meiliai pavaišina, 
Kai tik nueisi į svečius, — 
Ten tave myli, valgydina. 
Kiek tiktai leidžia išteklius. " Vokietijoj, kai lietuviai buvo sugrūsti į DP stovyklas, buvo labai mažai šviežio 

maisto. Buvo labai sunku gauti kiaušinių, pieno, sviesto. Atrodė beveik neįmanoma iškepti tortą ar pyragą. Ypatingom progom - Kalėdom, Velykom, gimtadieniam - lietuvės norėjo svečius pavaišinti nekasdieniškais valgiais. Tai jos savo kūrybingumu išrado naujų receptų - sausainių iš bulvių košės (aišku, su priedais), tortų iš manų kruopų... Sovietų okupuotoj Lietuvoj, kai beveik nebuvo mėsos, bet jau užteko bulvių, įėjo į madą cepelinų pietūs. Nepaisant sunkių aplinkybių, lietuviai vistiek pajėgdavo apdengti gražų vaišių stalą ir svečius pavaišinti.Labai senais laikais. 1773 metais, buvo įsteigta Europos 

pirmoji valstybinė mokyklų sistema. Ar atspėjote kur? Lietuvoje. Lietuviai labai vertina mokslą. Tarpukario nepriklausomoj Lietuvoj buvo aukštas mokslo lygis. Mokytojai buvo - ir dabar yra - gerbiami. Pirmą mokslo metų dieną mokiniai mokytojams neša gėles. Ta diena, rugsėjo pirmoji, yra laikoma švente. Užsienyje, bent Amerikoj, beveik visi lietuviai baigia gimnaziją ir įstoja į universitetus.Ne vien mokslas lietuviams svarbu, bet ir bendrai kultūra. Spauda, teatras, muzika, tautiniai šokiai yra labai svarbūs lietuvių kultūros elementai. Per spaudos draudimą daug lietuvių pasiaukojo kaip 

knygnešiai ir labai sunkiai dirbo, kad įneštų spaudą į mylimą šalelę. Vos tik atgavus nepriklausomybę, baigus kovas, 1920-1922 metais Lietuva jau spėjo įsteigti valstybinį teatrą ir operą. Greit po to tautiniai šokiai buvo įvesti į kūno kultūros programas mokyklose ir buvo šokami mokinių sporto šventėse, o vėliau ir sporto olimpiadose ir šokių šventėse. Vokietijoj, DP stovyklose, kai žmonės beveik nieko neturėjo, lietuviai labai greitai pradėjo leisti laikraščius ir knygas, tuoj suorganizavo mokyklas, būrėsi į chorus, tautinių šokių būrelius, dramos sambūrius. Dabar Lietuvoj ir išeivijoj vyksta didžiulės dainų ir šokių 

šventės, teatro festivaliai, koncertai, meno parodos, teatrų ir ansamblių gastrolės.Lietuviai yra didvyriški žmonės - įmesti į blogiausias situacijas, jie atranda gėrio ir padeda kitiem, kiek gali. Lietuviai yra vaišingi, mėgsta kompaniją ir suėjimus. Jie daug kuo domis - kai nesimoko, mėgsta lankytis arba dalyvauti teatruose, operose, tautiniuose šokiuose ir muzikiniuose renginiuose. Lietuviai turi labai daug vilties ir daug atsiekia - tiek tėvynėje, tiek užsieny. Visų lietuvių širdys panašios - mus riša tėvynė Lietuva.
P.S.UŽ šį rašinį JAV LB Švietimo 
tarybos rašinių konkurso komisija 
paskyrė pirmąją premiją.
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{AMŽINYBES ARUODUS...

Š.m. gegužės 11 dieną į amžinybės aruodus iškeliavo Jurgis Malskis, vienas iš populiariausių ir darbščiausių Clevelando visuomenės veikėjų, kurio asmenybėje telkėsi lietuviško patriotizmo , pasišventimo ir veiklos pozityvios ypatybės. Jurgis Malskis gimė 1910 metų liepos 4 dieną Slavikuose, Šakių apskrityje, jauniausias sūnus dvylikos vaikų šeimoje. Lankęs pradžios mokyklą Slavikuose, su pirmojo mokinio brandos atestatu baigęs Jurbarko gimnaziją, jis studijavo Vytauto didžiojo universitete ir priklausė Neo- Lituanų korporacijai. 1942 metais jis vedė Eleną Žake- vičiūtę. Artėjant sovietinei okupacijai, jiedu pasitraukė į Vokietiją, čia jiems gimė sūnus 

Rimas. Atvykę į Ameriką, Malskiai kurį laiką gyveno Arkansas valstijoje, bet 1951 metais persikėlė į Clevelandą. Jų sūnus Rimas įsigijo inži- nierio diplomą ir su šeima gyvena Detroite.Jurgis Malskis savo visuomeninę veiklą pradėjo Clevelando Lietuvių klubo valdyboje, joje kurį laiką eidamas pirmininko pareigas. Už visuomeninę ir kultūrinę veiklą jam buvo įteikta 1000 dolerių premija ir Klubo garbės nario kortelė. 1965 metais jis buvo išrinktas į Clevelando LB valdybą, nuo 1971 metų buvo jos pirmininku ir tose pareigose išbuvo ilgą eilę metų. Jo pirmininkavimo metai buvo tikras LB žydėjimo laikas su iškiliais koncertais, minė

jimais, pobūviais ir įvairiais kultūriniais renginiais. Pakvietus “Dainavos” ansamblį, koncerte dalyvavo virš 2000 žiūrovų. Šalia to, Malskiui labai rūpėjo talkininkauti meninių vienetų veikloje. 1971 metais jis surinko net 15 000 dolerių paremti Čiurlionio ansamblio išvyką į Pietų Ameriką, kurioje ansamblis labai sėkmingai gastroliavo. Velionis rėmė “Grandinėlės” tautinių šokių ansamblio išvyką į Australiją ir Europą. Jis rėmė tautinių šokių festivalius, dainų šventes ir įvairius kitus kultūrinius renginius ir ypatingai daug prisidėjo prie Čiurlionio ansamblio jubiliejinės kelionės į Lietuvą 1990 metais, pirmininkaudamas Ansamblio jubiliejaus talkos komitetui. Žodžiu, bėjo talkos neapsiėjo joks didesnis kultūrinis renginys, o sekmadieniais jis dažnokai skaitydavo Šv. Mišių skaitinius Dievo Motinos parapijos šventovėje. Taip pat jis retkarčiais talkininkaudavo ir Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje ir priklausė pensininkų klubui.Gegužės 14 dienos vakare į Jakubauskų laidotuvių namus susirinko didokas būrys atsisveikinti su iškiliu ir brangiu lietuviu. Kun. Gediminui Kijauskui tarus atsisveikinimo žodį, pasimeldus ir perskaičius ištrauką iš Evengelijos, Ritai Kliorienei akompanuojant, buvo sugiedotos kelio giesmės. Atsisvei

kinimo programą trumpu žodžiu pradėjo LR Garbės konsule Ingrida Bublienė. Po jos Lietuvių Namų direkcijos vardu jautriai kalbėjo Zenonas Dučmanas, nušviesdamas velionio gyvenimo kelią ir darbus. LB Clevelando apylinkės vardu atsisveikino pirmininkė Mylita Nasvytienė, perskaity- dama tokiai graudžiai progai pritaikytą Aurelijos Balašai- tienės eilėraštį. Po jos trumpais žodžiais su velioniu atsisveikino pensininkų klubo vardu Henrikas Pikturna, Karių Ra

Musų garbės nariui, pirmininkui

A. t A.
JURGIUI MALSKIUI

iškeliavus amžinybėn, jo žmoną ELENĄ, 
sūnų RIMĄ, visus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Pensininkų klubas ir Valdyba

Iškeliavus amžinybėn

A. *1* A. 
JURGIUI MALSKIUI

gilią užuojautą žmonai, ELENAI ir sūnui 
RAIMUNDUI su šeima reiškia ir drauge liūdi

Emanuelis Jarašūnas 
Liuda Jarašūnaitė Francel

movės vardu Vytas Januškis. ilgametis Čiurlionio ansamblio pirmininkas Vladas Plečkaitis ir Gydytojų sąjungos vardudr. Jonas Stankaitis, o Andris Dunduras, buvęs velionio mokinys, taip pat tarė trumpą atsisveikinimo žodį.Sekantį rytą po gedulingą pamaldų Dievo Motinos šventovėje, Jurgio Malskio karstas išlydėtas į Visų Sielų kapines. Jo žmonai Elenai ir sūnui su šeima giliausia užuojauta. Tebūnie jam lengva Amerikos žemelė!
Aurelija M. Balašaitienė

Amarel. G. Juškėno nuotr.

LIETUVIŲ STIPENDIJA TASMANIJOS UNIVERSITETE

Šiemet Lietuvių stipendiją (Lithuanian Honours Scholarship, 5000 Australijos dolerių, arba apie US$2600) Tasmanijos universitete laimėjo Kathleen Flanagan, ketvirtų metų istorijos studentė. Kathleen yra ypatingų gabumų mergina, jau ankščiau laimėjusi eilę prizų ir premijų. Ji dabar rašys disertaciją apie lietuvių tautinę sąmone.Jau nuo 1996 metų ši Lietuvių stipendija skiriama kasmet geriausiam ketvirtųjų metų studentui, rašančiam disertaciją apie Lietuvą arba lietuvius Tasmanijos universitete. Tai - vienintelė su Lietuva surišta stipendija visoje Australijoje. Kandidatai turi patenkinti aukštus akademinius reikalavimus. Jeigu kuriais metais tokiu kandidatų nėra, stipendija tais metais neskiriama.Atrodo, kad stipendija bus paskirta paskutinį kartą sekančiais (2002) metais, nes tada išsibaigs pinigai, ligšiol surinkti iš Australijos lietuvių.

Lietuviu stipendijos finansus ir laimėtojų atranką tvarko Tasmanijos universitetas. Visas aukas, prisiųstas Lietuvių stipendijai, Australijos gyventojai gali atskaityti nuo valstybinių mokeščių. Čekiai rašomi šiuo pavadinimu: Tasmania University Foundation Trust.Aukos siunčiamos šiuo adresu:Tasmania University Foundation Ine., GPO Box 252 -11, 

PARDUODAMA DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 

“PATRIA”
Lietuvių Clevelando rajone 185-toj gatvėje.

Prašau teirautis pas Maria tek: 216 531-6720

Hobart, Tas. 7001 (Australia). ir reikia būtinai pažymėti, kad auka yra skiriama Lietuvių stipendijai, tai yra, Donation for Lithuanian Honours Scholarship.Tasmanijos universitetas yra ketvirtas senumu visoje Australijoje ir turi daugiau negu 12000 studentų.
Algimantas Taškūnas. 

“Lithuanian Papers' 
redaktorius
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RENGINIŲ KALENDORIUS

BIRŽELIO 17 d., 2:30 vai. p.p. Tragiškojo birželio (1941) paminėjimas. Ekumeninės pamaldos už žuvusius ir nukentėjusius baltijiečius Latvių parapijoje (Lakewood). Rengia Cleveland Baltijiečių Komitetas.LIEPOS 22 d., 11:30 vai. 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 LIETUVIŲ DIENOS Ąžuoliukų koncertas. Rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.LAPKRIČIO 11 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapijos Rudens šventė.LAPKRIČIO 24 d., 6:30 v.v. Lietuvių Namų viršutinėje salėje •Abiturientų/studentų pagerbimo pokylis.GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių pardavimas.GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios’Šv. Jurgio parapijos salėje.

JUBILIEJINĖS ŽAIDYNĖS
ŠALFASS-gos 50-mečio proga rengiamas jubiliejines sporto žaidynes, įvyksiančias Toronte š.m. liepos 4-7 d.d., globoja Prisikėlimo parapijos sporto klubas “Aušra”. Organizacinio komiteto pirmininkas yra Alvydas Saplys, žaidynių - Rimas Miečius. Žaidynių programoje numatyta įvairių amžiaus grupių vyrų ir moterų tinklinis, lauko tenisas, stalo tenisas, kėgliavimas, šachmatai, golfas, šaudymas ir, aišku, krepšinis. Pastarojoje srityje dalyvaus ir komanda iš Klaipėdos “Neptūnas”. Krepšinio ir tinklinio rungtynės vyks Humber College patalpose, prie Finch gatvės ir Highway 27, Etobicoke, Ont.Svarbu iš anksto užsisakyti viešbutyje kambarius šventei numatytame “International Plaza Hotel”, kuris yra netoli oro uosto ir Humber College. Iki birželio 3 d. Lithuanian Sports Jubilee vardu yra užrezervuota 130 įvairaus dydžio kambarių lietuviams, specialia kaina - 119 dol. (Kan.dol.).Norint šia kaina užsisakyti kambarius, skambinti viešbučiui telefonu 416-244-1711 arba 1-800-668-3656, internetu reserve@internationalplaza.com. Viešbučio tinklalapis: www.intemationalplaza.com.Taip pat Humber College galima užsisakyti kambarį (vienam žmogui) su pusryčiais už 33 dol. (Kan. dol.) nakčiai. Kambarius užsisakyti pas Rimą Miečių, ei. pašto adresu rimmerl @ sympatico.com.Bendrabučio kambarius užsakyti reikia 5 naktims, nuo liepos 3 iki liepos 8 d., užstatui įteikiant pusę reikalingos sumos iki birželio 15 d. Iš JAV siųsti 55 dol. “US Money Order” R. Miečiui, “Lithuanian Sports Jubilee”, 54 Burrows Avė., Toronto, ON M9B 4W7. Faksas: 416-234-8506; Telefonas: 416-234-0878.

Org. Komitetas

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ 

Skambinkite:
Jodi Apanavičius

Tel.: (216) 531-6995 
(440) 354-4029

Priimamas gyventojas
Išnuomotame name 
gyvename 2 žmonės, 
priimtumėme dar trečią. 
Visai arti Dievo Motinos 
parapijos. Skambinkit:
Živilei (216) 738-1978
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AUKOJO
V.Abraitis, Palm Coast........25
V. Kokly s, Hacienda Hts. C A.. 25
D. Adomaitis, Oak Lawn, IL .. 15
G.Amonas, Ashland, OR..... 15
V.Mackus, Chicago, IL.......  15
E. Nainys, Cleveland, OH....  15
A.Ščiuka, Dorchester, MA...  15
G.Treinys, Seminole, FL...... 15
K.Zimmerman, Pnsvl.,OH 15 
EJanuška, Canada.............  10
V.Palčiauskas, St. Pete., FL 10 
V.Petkus, St. Pete., FL........  10
J.Povilaitis, Omaha, NE....... 10
A.Šeduikis, Brockton, MA...  5
E.Slavinskas, St. Pete., FL ...  5

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

DIRVAI AUKOJO
“Dirvos” 85-erių metų sukakties 
proga Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos ir “Vilties” draugijos 
paskelbto vajaus aukotojai.
Rūta Šakienė ....... ,..........$100
Los Angeles tautininkai.......200
Los Angeles
Lietuvių Kooperatyvas.......100

Aukų vajus tęsiamas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems 
atsiliepusiems į šį kvietimų.

O. Kremeris

“AUKSUČIAI FOUNDATION” 
DOVANA LIETUVAI

Spaudoje prieš keletą mėnesių buvo žinutė, kad vokiečių kilmės į pensiją išeinantys Kalifornijos ūkininkai George ir Joan Dierssen Auksučių projektui Lietuvoje paaukojo visą savo ūkio techniką: I.H. kombainą, John Deere traktorių, sėjamąją ir apie 50 kitų mažesnių vienetų. Pervežimui į Lietuvą buvo nupirktas dvigubas talpintuvas (40 ft. container), kuris po to “Auksučiuose” bus vartojamas kaip labai saugus sandėlis.Talpintuve, tarp ūkio mašinerijų, buvo tuščių vietų, tai Auksučiai Foundation” kreipėsi į San Francisco apylinkės lietuvius bei amerikiečius, kad suaukotų dovanų Lietuvos vaikams. Šitokiu keliu “Almos Fondui Lietuvoje)” ir Auksučių kai- ®o vaikams buvo gauta per ^0paketų rūbų, žaislų, knygų ■r kt. - viso 8000 svarų. Prie 

šių dovanų pridėjus ūkio mašinerijas (58,000 svarų) ir patį talpintuvą, susidarė 97,000 svarų siunta.“Auksučiai Foundation” viceprezidentas Lawrence Clement (univ. Of Califomia, Davis, Extension Services Di- rector, Yolo and Solano coun- ties) per pažintis ir kitokiais keliais prišnekino Amerikos valdžios pareigūnus, kad pagalba būtų pervežta į Šiaulius karo aviacijos didžiuliu transportiniu lėktuvu, iš šalia jo gyvenvietės Fairfield, CA, esančios karo aviacijos bazės. Šiai idėjai pritarė Amerikos ambasadorius Vilniuje John Tefft, USAID ir karo aviacijos pareigūnai Washingtone.Ilgai ir sunkiai reikalai vystėsi Lietuvoje, kol buvo gauti užtikrinimai, jog parama bus priimta be muito ir kitų apmokestinimų.Gegužės mėn. pradžioje

Pagalbos siuntinio iniciatorius (Univ. Of Califomia, Davis, Extension Services Director, Yolo and Solano 
counties) Lawrence Clement (viduryje) su dviem sūnumis krauna kombaino priekabą į talpintuvą, skirtą 
Auksučių projektui.

Vytauto J. Šliūpo, P.E. nuotr.

per du savaitgalius darbavosi amerikiečiai ir lietuviai savanoriai kol viską sukrovė į talpintuvą, kurį Amerikos karo aviacija pažadėjo nuskraidinti Lietuvon artimoje ateityje. Talpintuvo pirkimas, atvežimas, pakrovimo išlaidos, vietinis paketų transportavimas ir kt. kaštavo daugiau 

negu 10,000 dol. Tai buvo apmokėta iš labai negausių “Auksučiai Foundation” pinigų, nes finansinės pagalbos prašymai vietos lietuvių tarpe sukėlė tik 3?5 dol. aukų. Būtų labai malonu, jeigu į šį prašymą atsilieptų ir platesnių apylinkių tautiečiai. “Auksučiai Fondas” įregistruotas 

Kalifornijoje kaip pelno nesiekianti labdaros organizacija ir jai aukas galima nurašyti nuo IRS mokesčių:
Auksučiai Foundation 2907 Frontera Way Burlingame, CA 94010EI. paštas: ldclement@ucdavis.edu

mailto:reserve@internationalplaza.com
http://www.intemationalplaza.com
sympatico.com
mailto:ldclement@ucdavis.edu
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{VAIRIOS ŽINIOS LIETUVOS DIPLOMATŲ DOVANOS KAUNUI

ŽYDŲ GENOCIDO 
MINĖJIMASSeimo Žmogaus teisių komitetas siūlo sudaryti Lietuvos žydų genocido 60-ųjų metinių paminėjimo valstybinę komisiją.Tokiu būdu Seimo posėdžių sekretoriate įregistruotas nutarimo projektas, susijęs su genocido aukų pagerbimu artėjant Lietuvos žydų genocido 60-osioms metinėms. Projekte smerkiamas genocidas, pabrėžiama “Lietuvos valstybės pareiga priminti šaliai skaudžius jos istorijos puslapius, kad Lietuvos žemėje niekada daugiau nebūtų liejamas genocido aukų kraujas”. Valstybinė' komisija parengs priemonių, skirtų Lietuvos žydų genocido 60-ųjų metinių paminėjimui, programą ir vadovaus ją įgyvendinant, praneša ELTA.

Projekte numatyta, kad į komisiją įeis Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros, Lietuvos žydų bendruomenės atstovai, mokslininkai. Pirmininku siūlomas Seimo Žmogaus teisių komitetui vadovaujantis Gediminas Dalinkevičius. Rugsėjo 23 d. bus minima Žydų genocido diena. Šiemet sueina 60 metų, kai, Lietuvą okupavus naciams, prasidėjo masinis žydų - naikinimas. Šiems tragiškiems įvykiams ir aukoms pagerbti planuojama daug renginių. Sudarydamas Valstybinę komisiją genocido aukoms pagerbti, Lietuvos Seimas, Žmogaus teisių komiteto nario Algimanto Salamakino nuomone, parodytų, koks reikšmingas šaliai yra skaudžių istorijos puslapių atminimas.

ŠILUTEI 490 METŲ

Premjeras Rolandas Paksas pasveikino šilutiškius, gegužės 26 d. šventusius garbingas Šilutės miesto įkūrimo metines, praneša ELTA.“Jau 490 metų šio nuostabaus Žemaitijos kampelio žmonės garsėja darbštumu, pagarba gimtajai žemei, puoselėja ir saugo gilias protėvių tradicijas. Šią iškilmingą akimirką aš linkiu Šilutės miestui, jo žmonėms ir vadovams neblėstančio optimizmo, gerų idėjų ir svarių darbų. Esu giliai įsitikinęs, jog tik kantriu ir sąžiningu darbu, susitelkę ir regėdami aiškų tikslą, galime ir privalome sukurti klestinčią ir ant tvirtų demokratijos pamatų stovinčią Lietuvą”, - sakoma Premjero sveikinime.

Kaunas gavo dovanų buvusių ilgamečių Lietuvos diplomatų Didžiojoje Britanijoje Vinco Balicko ir Broniaus Kazio Balučio relikvijas. Gegužės 25 d. 90-metė Vinco Balicko našlė Stefanija Balic- kienė įteikė Kauno miesto1 vadovui Erikui Tamašauskui auksinį savo vyro laikrodį ir B.K.Balučio diplomatinį pasą.Laikinajai sostinei padovanotas laikrodis brangus tuo, kad 1928 m. jis pagamintas Kaune. Auksiniame laikrodyje išgraviruoti buvusio laikinojo reikalų patikėtinio Didžiojoje Britanijoje V. Balicko inicialai ir stilizuoti Gediminaičių stulpai. Nuo 1934 iki 1967 m. buvusio Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Didžiojoje Britanijoje B.K.Balučio diplomatinis pasas išduotas 1939 m. taip pat Kaune, tuometinėje Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje.

Lietuvos ambasadoje Didžiojoje Britanijoje V.Balickas karjerą pradėjo 1938 metais patarėju komercijai. 1967- aisiais, mirus įgaliotajam ministrui B.K.Balučiui, Lietuvos atstovu Didžiojoje Britanijoje paskirtas V.Balickas. Dė 1990 metų jis buvo laikinuoju reikalų patikėtiniu. Lietuvos atstovybėje jis turėjo tik vieną pagalbininkę - savo žmonąAtkūrus Lietuvos nepriklausomybę, V.Balickas paskirtas nepaprastuoju ir įgaliotuoju Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Didžiajai Britanijai ir Airijai. 1993 metais Vilniuje prez.Algirdas Brazauskas įteikė ilgamečiam diplomatui Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordiną. Per 60 meta diplomatinėje tarnyboje išbuvęs V.Balickas mirė 1996 metais Didžiojoje Britanijoje.
ELTA

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWĘST AIR FARES 

available worldwide

EXPERTS 0N TRAVEL 
TO EAST EUROPE 

passpom * visas • prepaid tfckets 
SERVIRG OUK COMMUNITY 

fqr oVer 35 Years
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Telefonas (216) 481-6677; EI. 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.
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Born To Travel '• 
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) J 
CLEVELAND, OH 44122 J
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980 
Fax:(216)831-5028 J
KELIONĖS j LIETUVĄ - 2001 J

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

•
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