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LIEPOS 4 - 225-OJI JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ!

Kapitoliaus rūmų bokštas ir JAV Konstitucijos teksto pradžia.

“WILLIAMS” KOMPANIJA TVIRTINA, KAD
JAI MESTI KALTINIMAI - NEPAGRĮSTI IR
ŠMEIŽIKIŠKI
V iln iu s, b irž e lio 27 d.
(ELTA). Lietuvos Respublikos
Seimo nario Vytenio Andriu
kaičio neseniai m esti k alti
nimai tarptautinei kompanijai
“W illiams” , kuri per antrinę
įmonę valdo “Mažeikių naftą”,
korupcija yra visiškai nepa
grįsti ir šmeižikiški, teigiama
Eltai atsiųstam e “W illiam s”
pranešime spaudai.
Pasak “Williams Lietuva”
generalinio direktoriaus Randy
Majors, “akivaizdu, kad ponas
Andriukaitis neturi jokių faktų
kaltinim am s pagrįsti. Pono
A ndriukaičio kaltinim ai yra
akivaizdžiai neteisingi, šmei
žikiški ir nepagrįsti. “W ill
ia m s” d ar sv a rsto , k o k ių
veiksmų imtis jų atžvilgiu”.
Ne kartą jau minėta, kad
“Williams”, būdama Amerikos
kom panija, privalo laikytis
JAV Vyriausybės 1977-aisiais
priim to įstatym o dėl korup
cinės veiklos užsienyje. Sis

įsta ty m a s d rau d ž ia JAV
įmonėms duoti kyšius užsienio
pareigūnams, politinėms par
tijo m s, k a n d id a tam s ar jų
atstovams, siekiant pradėti ar
plėtoti verslą. Bausmės už šio
įstatymo pažeidimus yra labai
griežtos. Įmonė gali būti nu
bausta už krim inalinius nu
sikaltimus, o pareigūnas, di
rektorius, darbuotojas, akci
ninkas ar agentas, padaręs ar
žin o ję s
apie
darom ą
n u sik a ltim ą ,
g a li
b ū ti
n u b a u sta s ir įk a lin ta s 5
metams.
“W illia m s” tu ri lab a i
griežtą veiklos etikos kodeksą
ir, plėtodama verslą Lietuvoje,
laikosi ne tik jo, bet ir visų JAV
teisinių norm ų ir įstatym ų.
“Williams” niekada neaukojo
p inigų jo k io m s p o litinėm s
partijoms Lietuvoje. Deja, kai
kurios bendrovės, su kuriomis
“Williams” tenka konkuruoti
Lietuvoje, neprivalo laikytis tų

pačių etikos reikalavim ų” , apgailestavo R.Majors.
ELTA anksčiau pranešė,
kad laikinai einantis Ministro
Pirmininko pareigas Eugenijus
G entvilas trečiadienį laišku
k reip ėsi į socialdem okratų
frakcijos Seime seniūną Vytenį
A n d riu k a itį, p rašy d a m as
pateikti turim as žinias apie
JAV kompanijos “Williams In
te rn a tio n a l” k o ru p c in iu s
ryšius.
“D em o k ratišk o je ir n a 
ry stė s ES b ei NATO s ie 
kiančioje Lietuvoje kova su
korupcija yra viena iš prio
ritetinių sričių, todėl kreipiuosi
į Jus, prašydam as p a te ik ti
k o n k reč iu s Jum s žinom us
faktus, kuriais rem dam asis
te ig ia te , jo g ta rp ta u tin ė
bendrovė “Williams Interna
tional” yra korumpuota.
Jūsų turimos žinios apie tai,
kaip ir ką papirko “Williams
International” , turi būti per-

LIETUVOS UŽSIENIO
POLITIKA NESIKEIS
V iln iu s, b ir že lio 27 d.
(ELTA). Prezidentas Valdas
Adamkus savo rezidencijoje
Turniškėse priėmė Vyriausiąjį
Ju n g tin ių pajėgų E uropoje
vadą generolą Joseph Ralston.
Pokalbio metu Prezidentas
užtikrino svečią, kad siekdama
tapti NATO nare Lietuva yra
pasirengusi prisiim ti atitin
kamus įsipareigojimus.
Kaip teigiam a Eltai per
duotame Prezidento spaudos
tarnybos pranešime, V. Adam
kus pabrėžė, kad jo k ie p o 
kyčiai šalies vidaus politikoje
nepakeis Lietuvos užsienio
politikos prioritetų. Tai, anot
Prezidento, užtikrina ir visų
partijų bendras sutarimas gy
nybos k la u sim a is b ei į s i
pareigojimas skirti iki 2 proc.
BVP šalies krašto apsaugos
p lėtrai. V alstybės vadovas
paminėjo ir sociologinės ap
klausos rezultatus, rodančius,
kad Lietuvos narystę Siaurės
Atlanto organizacijoje dabar
rem ia 64 proc. šalies g y 
ventojų.
Prezidentas taip pat minėjo
L ietuvos karių dalyvavim ą
taikos palaikymo pajėgose.
Pirmą kartą besilankantis
Lietuvoje generolas J.Ralston
pažymėjo, kad šis vizitas su

teiks galimybę ne tik artimiau
su sip ažin ti su m ūsų šalies
krašto apsaugos vadovybe, bet
ir padės geriau įvertinti Lie
tuvos ginkluotąsias pajėgas.
NATO p a re ig ū n as sakė
teigiam ai vertinąs Lietuvos
taikdarių įnašą palaikant taiką
Balkanuose. Pasak jo, tai yra
labai naudinga ir Lietuvai, nes
mūsų kariai ne tik įgis didelę
patirtį dirbant kartu su daugia
nacionalinėmis karinėmis pa
jėgomis, bet ir išmoks derinti
karines procedūras bei to 
bulinti įgūdžius.
J.Ralston taip pat pabrėžė
bendradarbiavimo pagal pro
gramą “Kariškiai kariškiams”
(Military-to-military) svarbą.
Pažymėdamas, kad Lietu
vos K aro akadem ija skiria
daug dėmesio karininkų pa
ru o šim u i, P re z id e n ta s V.
A dam kus p asidžiaugė, jo g
lietuviai mokosi prestižinėse
Jungtinių Am erikos Valstijų
karo akademijose.
G enerolas J.R alston v a
d o v a u ja NATO k arin ėm s
pajėgoms Europoje, kurios yra
atsakingos už regiono apsaugą.
Jungtinės vadovybės Europoje
uždavinys yra užtikrinti taiką
ir teritorinį integralumą NATO
šalyse.

“ P ensininkas Nr.1" g rįžta vadovauti šalies
Vyriausybei. Prezidentas Valdas Adamkus, neslėp
damas nusivylimo dėl žlugusios Naujosios politikos
koalicijos, birželio 29 d. pranešė nusprendęs kandidatu
į naujuosius premjerus siūlyti Seimui socialdemokratų
lyderį Algirdą Brazauską.

DELFI

(Žinia gauta, kai buvo paruošta ši “Dirvos laida”.)

d u o to s L ie tu v o s ir ta rp 
tautinėms kovos su korupcija
institucijoms.
K v iečiu Jus p a sid a lin ti
informacija, jei tokios turite, ir
apie kitas naftos kompanijas,
p a sta ru o ju m etu d e m o n s
tru o ja n č ia s
itin
d id elį
su sid o m ė jim ą “M ažeik ių
n a fto s ” b en d ro v ė s v e ik la ,
tokias kaip TNK, “LUKoil”
bei “Jukos”.
Lietuvos naftos perdirbimo
įmonės neturi temdyti net ir
mažiausias korupcinių interesų
šešėlis. LSDP, būdam a so 
lidžia parlam entine partija,
galėtų prie to ženkliai prisidėti,
pagal susiklosčiusią tradiciją
išsik v ie sd a m a p a sia išk in ti

visus įtariam us Lietuvos ir
užsienio politikos ir verslo
veikėjus”, - sakoma laikinojo
Premjero laiške Vyteniui An
driukaičiui.
ELTA
p rim e n a,
jo g
informuodama apie V. Andriu
kaičio susitikimą su Prezidento
patarėju Dariumi Kuoliu, Pre
zidento spaudos tarnyba citavo
tokius Seimo socialdemokratų
frak cijo s seniūno žodžius:
“ O fic ia lia i p a re išk iu , kad
tarptautinė bendrovė “W ill
iams International” yra korumpuota kompanija”. Jo teigimu,
kompanijų “Williams” ir “Ju
kos” sutartis yra nenaudinga
Lietuvai, todėl prieš “W ill
iams” jis kovosiąs iki galo.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ LIETUVOJE AUKŠTO RANGO NATO KARININKAS
D viejų dienų v izito į L ietuvą b irž e lio 27 d. atvyko
vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas generolas Joseph
Ralston.
Vizito tikslas - geriau susipažinti su šalies karinėm is
pajėgomis, jų struktūra, prioritetais ir turimais ištekliais.
Darbotvarkėje buvo generolo susitikimas su laikinuoju
Lietuvos krašto apsaugos ministru Linu Linkevičiumi, uždara
“apskritojo stalo” diskusija, kurioje dalyvavo generolas
J.R alsto n , laik in asis m inistras L .L in k ev ičiu s, L ietuvos
kariuomenės vadas brigados generolas Jonas Kronkaitis ir krašto
apsaugos vicem inistrai. Čekijos am basadoje buvo svečio
susitikimas su užsienio šalių kariniais atašė. JAV oro pajėgų
generolas J.Ralston vyriausiuoju Jungtinių pajėgų Europoje vadu
tapo 2000 metų gegužės 3 dieną, pakeitęs tuom etinį vadą
generolą Wesley Clark.
KUR FAKTAI?
Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas Eugenijus
Gentvilas kreipėsi į socialdemokratų frakcijos Seime seniūną
Vytenį Andriukaitį, prašydamas pateikti turimas žinias apie JAV
kompanijos “Williams International” korupcinius ryšius, praneša
ELTA, remdamasi Vyriausybės atstovų informacija.
“Dem okratiškoje ir narystės ES bei NATO siekiančioje
Lietuvoje kova su korupcija yra viena iš prioritetinių sričių, todėl
kreipiuosi į Jus, prašydamas pateikti konkrečius Jums žinomus
faktus, kuriais remdamasis teigiate, jog tarptautinė bendrovė
“Williams International” yra korumpuota. Jūsų turimos žinios
apie tai, kaip ir ką papirko “Williams International”, turi būti
perduotos L ietuvos ir tarptautinėm s kovos su korupcija
institucijoms. Kviečiu Jus pasidalinti informacija, jei tokios
turite, ir apie kitas naftos kom panijas, pastaruoju m etu
demonstruojančias itin didelį susidomėjimą “Mažeikių naftos”
bendrovės veikla, tokias kaip TNK, “LUKoil” bei “Jukos”.
Lietuvos naftos perdirbimo įmonės neturi temdyti net ir
mažiausias korupcinių interesų šešėlis. LSDP, būdama solidžia
parlamentine partija, galėtų prie to ženkliai prisidėti, pagal
susiklosčiusią tradiciją išsikviesdama pasiaiškinti visus įtariamus
Lietuvos ir užsienio politikos ir verslo veikėjus”, - sakoma
laikinojo Premjero laiške Vyteniui Andriukaičiui.
Antradienį, informuodama apie V.Andriukaičio susitikimą
su Prezidento patarėju Dariumi Kuoliu, Prezidento spaudos
tarnyba citavo tokius Seimo socialdemokratų frakcijos seniūno
žodžius: “Oficialiai pareiškiu, kad tarptautinė bendrovė “Will
iams International” yra korumpuota kompanija”. Jo teigimu,
kom panijų “W illiam s” ir “Jukos” sutartis yra nenaudinga
Lietuvai, todėl prieš “Williams” jis kovosiąs iki galo.
■ PASIRAŠYTAS NAUJAS DOKUMENTAS
Socialdemokratų, socialliberalų ir Naujosios demokratijos
partijų vadovai Algirdas Brazauskas, Artūras Paulauskas ir
Kazimiera Prunskienė pasirašė politinę deklaraciją dėl bendro
darbo tikslų, praneša ELTA.
Š iuo d o k u m en tu įte is in ta n a u jo ji S eim o d augum a,
susiformavusi po Naujosios politikos valdančiosios koalicijos
sutarties suirimo. Į ją, be socialdem okratų ir socialliberalų
frakcijų, taip pat įeina Valstiečių ir Naujosios demokratijos
partijų frakcija. Iš viso naujoji dauguma turi per 80 vietų Seime.
Plataus pasitikėjimo Vyriausybei formuoti naujoji dauguma
pasiūlė socialdemokratų vado A.Brazausko kandidatūrą. Seimo
Pirmininku, pagal susitarimą, lieka socialliberalų vadas A.
Paulauskas.
■ PREZIDENTUI PASKIRTAS DALINIS
STACIONARINIS REŽIMAS
Prezidentas Valdas Adamkus, nors ir neišrašytas iš ligoninės,
turi galimybę dirbti.
Nuo birželio 27 dienos, kaip sakė Eltai Prezidento gydytojas
docentas Remigijus Nargėla, Valdui Adamkui paskirtas dalinis
stacionarinis režimas. Paciento būklė gera, tačiau nuspręsta, kad
dar kurį laiką jį turi stebėti specialistai.
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose tikrinant
P rezidento V. A dam kaus sveikatos būklę po apendicito
operacijos, dešiniajame jo šlapimtakyje buvo aptiktas akmuo.
Specialistų konsiliumui patvirtinus diaganozę, buvo sudarytas
gydymo planas. Iš karto buvo atlikta tokiais atvejais taikoma
nesudėtinga procedūra - akmuo išstumtas iš šlapimtakio. Pagal
specialistų sudarytą gydymo planą, praėjus reikiamam laikui
nuo atliktos procedūros, buvo numatyta pradėti medikamentinio
gydymo kursą. Šis gydymas gali būti atliekamas ambulatoriškai.
Šiuo metu problema išspręsta, šlapimtakio veikla atstatyta,
Prezidentas gali dirbti ne tik ligoninėje, bet ir kuriam laikui
išvykdamas į Turniškes ar į Prezidentūrą, sakė doc. R.Nargėla.

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

AR GALIMA
PASITIKĖTI?

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas George W.
Bush ir Rusijos prezidentas
V ladim ir Putin, išsikalbėję
Slovėnijos pilyje, vadinamoj
Brdo Pri Kranjo, netoli Slo
vėnijos sostinės L jubljana,
nutarė šiem et vėl susitikti.
Prez. Bush aplankys Rusiją, o
Putin priėmė pakvietimą pa
viešėti Bush rančoje C raw 
ford, Teksas. Iš anksto buvo
sutarta, kad susitikimas Slovė
nijoje tarp abiejų prezidentų ir
vertėjų užtruks tik 30 minučių,
po to seks daug ilgesnis pa
sitarimas, kuriame dalyvaus ir
abiejų prezidentų vyriausieji
patarėjai. Viskas pasikeitė, kai
prezidentų pasim atym as už
truko pusantros valandos ir
platesniam pokalbiui liko tik
20 minučių.
Prezidentas Bush spaudos
atstovam s pareiškė, jo g jis
įsitikinęs, kad atviras p a si
kalbėjimas buvo naudingas ir
reikalingas, o Rusijos prezi
dentas yra įsipareigojęs veikti
savo šalies naudai ir ginti jos
interesus. D abar V alstybės
sekretorius Colin Pow ell ir
Gynybos sekr. Donald Rums
feld toliau tarsis su a titin 
kam ais R u sijo s a tsto v a is.
Toliau G.W. Bush pasakė, kad
jis netrukus siųs į M askvą
prekybos ir iždo sekretorius su
delegacijomis tartis dėl pla
tesnių abiejų valstybių eko
nom inių ryšių. P rezid en tų
pasitarimuose kilo ir NATO
šalių išp lė tim o k lau sim ai.
Putin klausė, kodėl bandoma
plėsti tą karinę organizaciją vis
artinant jos sieną prie Rusijos
sienos? Rusija yra priešinga ir
naujam branduolinių ginklų
išplėtim ui, atsisakant 1972
metų sutarties, Amerikai viena
- šališkai panaikinant tą sutartį,
Rusijai teks irgi plėsti savo
daugiagalvių raketų arsenalą,
kalbėjo Putin.

Rusijos prezidentas V. Pu
tin prieš atvykdamas į susiti
kimą su JAV prezidentu vie
šėjo Kinijoje, kur Shanghai
mieste įvyko svarbus RusijosK inijos vadų pasim atym as.
D alyvavo šalia V. P utin ir
Kinijos prezidento Jiang Ze
min, dar Kazachija, Kirkizija
ir Tadžikija. Po šių posėdžių
Rusijos užsienio reikalų m i
nistras Igor Ivanov paskelbė
spaudai, kad tarptautines pro
b lem as sp re n d ž ia n t, bus
dirbam a išvien. K inijos ir
Rusijos vadovai išreiškė didelį
p a siten k in im ą abiejų šalių

Condoleezza Rice įspėjo Eu
ropos diplomatus, kad Rusija
pripažįsta tik jėgą. Senatorius
J.Biden sakė, jog jis nepasitiki
Putin ir tikisi, kad Bush žodžiai
apie pasitikėjimą yra tik sti
listinė puošmena. Daug aiš
kiau apie tą pasitikėjim ą ir
partnerystę parašė New York
Times kolum nistas W illiam
Safire, patardamas neskubėti
su partneriu. Safire primena
buvusį prez. Franklin R oo
sevelt, kuris gyrėsi mėgstąs
“good old Joe”, kalbėdamas
apie Staliną.
Toliau W .Safire nurodo,

Pirmasis susipažinimas JAV prezidento George Bush ir Rusijos
prezidento Vladimir Putin Slovėnijoje birželio 16 d. Pasitarimo
metu svarbiausias klausimas buvęs Amerikos priešbranduolinių
raketų apsigynimo skydas.
Ap
santykiais. Bus bandoma iš
saugoti pasaulinę jėg ų p u 
siausvyrą. K inija pažadėjo
palaikyti Rusijos nuostatą dėl
planų steigti priešraketinės
gynybos sistemą.
Prezidento George W.Bush
pareiškimai apie partnerystę su
Rusija ir šilti jų atsiliepimai
apie Rusijos prezidentą sukėlė
klausimus Amerikoje. Senato
u ž sie n io re ik a lų k o m iteto
pirmininkas sen. Joseph Biden
pasakė, kad prezidento Bush
draugiškumas su Putin įm a
nom as, nes ab iem p r e z i
dentams yra reikalingos geros
žinios namie. Baltųjų Rūmų
patarėja saugumo reikalam s

kad Putin, buvęs KGB kari
ninkas, stipriai suvaržė spaudą,
radiją ir televiziją. Jis neišpildė
savo pažadų Čečėnijos žmo
nėms, privertė emigruoti poli
tinius savo priešus. Putin žino,
kad Amerikos strateginis rū
pestis ateityje bus Azija. Gra
žu, kai prezidentas Bush Var
šuvoje kalba: “Daugiau nebus
Miunchenų, nebus Jaltų”. Aš
tikiu, kad tai reiškia, kad mes
parem sim e Latviją, Estiją ir
Lietuvą jų priėmimą į NATO
ir neužblokuosime jų įstojimo,
nors Putin ir rūpinasi, kad
NATO yra karinė organizacija,
judanti prie mūsų sienų.

Keliais sakiniais
• Švedijos

miestų gyven
tojai nėra m atę tiek “c h u 
liganų” savo gatvėse. Riaušių
m alšinim ui buvo suvežta į
Goteburg ketvirtadalis visos
Švedijos policijos, kai mieste
posėdžiavo Europos Sąjungos
vadovai kartu su JAV p re 
zidentu G.W. Bush.
• Šiaurinė Korėja, pasi-

keitus JAV prezidentui, vėl
sugrįžo į šaltojo karo nuo
ta ik a s, atsisak ė n e sen ia i
pradėto dialogo su P ietine
Korėja. Š. Korėjos vyriausybė
pareikalavo, kad iš Pietų Ko
rėjos būtų atšaukta JAV ka
riuomenė, nes Š. Korėjai daug
kainuoja laikyti prie dem i
lita riz u o to s zonos did elę

k ariu o m en ę, sakom a, apie
700,000 vyrų.
• Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin grįždamas iš pasi
matymo su JAV prezidentu,
netikėtai pasuko į Jugoslaviją,
kur kartu su NATO 45,000
kariuomene pareigas prižiūrint
taiką eina ir 3,000 rusų ka
reivių. Prez. Putin aplankė ir
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LIETUVIŲ TAUTOS SUKILIMAS
1940 metų birželio 15-oji... per Lietuvą driekėsi ginkluotos
Sovietų kariuomenės voros. Prasidėjo rusiškai sovietinė Lietuvos
okupacija. Neblogai parengta Lietuvos kariuomenė nesulaukė
įsakymo ginklu pasipriešinti okupantams. Labai greitai, pagal
Maskvoje paruoštą planą, vyko politiniai pertvarkymai uždraudžiamos politinės partijos, organizacijos, bet įteisinama
komunistų partija. Skubiai surengiami vadinamojo liaudies
seimo rinkimai. Prasidėjo pirmieji NKVD areštai. Po penkių
savaičių tas “Liaudies seimas” paskelbė Lietuvai mirties
sprendimą: Lietuva - LTSR. Dar po poros savaičių Maskvoje
paskelbiama mūsų valstybės aneksija - Lietuva inkorporuojama
į Sovietų sąjungos sudėtį. Visas tas farsas palydimas saujelės
džiūgaujančių žmonių, dažnai net gerai nemokančių lietuviškai.
Lietuvių tautoje kilo spontaniški pasipriešinimai. Artėjant
to vadinamojo “Liaudies seimo” rinkimams, Lietuvoje pasirodė
lapeliai, kuriuose buvo raginama boikotuoti rinkimus,
nebalsuoti. Tas boikotas ir buvo pirmasis mūsų tautos
pasipriešinimas, po kurio sekė suėmimo banga jaunų gimnazistų,
mokytojų, inteligentijos atstovų... Tai buvo spontaniškas
mėginimas priešintis. Organizuota kova prasidėjo vėliau. Dar
yra mokytojų, kurie atsimena spontanišką demonstraciją
rugpjūčio 15 dieną, kai baigiantis mokytojų suvažiavimui Kaune
salėje sustoję mokytojai sugiedojo Lietuvos Himną, kuris jau
buvo draudžiamas giedoti. Ar tai nebuvo Lietuvos dvasinio
sukilimo pradžia?
Savaime prasidėjo sąmoningų lietuvių, jau subrendusių
nepriklausomoje Lietuvoje, priešinimasis. Tuo metu Tautos
šviesuomenė, Lietuvos karininkai, šauliai, ateitininkai ir skautai
buvo pirmieji, kurie savaime pradėjo veikti pogrindyje prieš
okupanto veiksmus. Iš tų patriotų vėliau susidarė visos Lietuvos
pogrindžio už laisvę centras. Likviduojami kariškiai turėjo gerą
organizacinę patirtį. Jų dažnas tapo “miško broliu” ir krito
nelygioje kovoje, kad ateities kartos būtų laisvos. Todėl, kai
birželio 22 rytą prasidėjo Vokietijos-Sovietų sąjungos karas, jau
buvo susiorganizavusi laikinoji vyriausybė, kuri paskelbė
atstatanti nepriklausomybę - birželio 23 d. Ta žinia buvo daug
kartų kartojama per radiją ir visa Lietuva suprato, kad reikia vėl
perimti vadovavimą į savo tautiečių rankas. Tautos sukilimo
pradžia laikytina birželio 23-oji, nors kova buvo prasidėjusi jos
išvakarėse. Visur buvo iškeltos tautinės trispalvės kaip ir Kaune
karo muziejaus bokšte. Sukilimo dalyviai ėmė valdyti miestus
ir miestelius, saugojo svarbesnius pastatus nuo susprogdinimo.
Pradėjo veikti savivalda. Įžengusiai vokiečių kariuomenei buvo
rodoma, kad ji žygiuoja jau per išsilaisvinusį kraštą ir nereikia
okupacinės globos. Sukilo ūkininkai, darbininkai, tarnautojai,
moksleiviai ir studentai - laimėjo mokykla ir joje vyravęs tautinis
auklėjimas. Tuo buvo sugriautas mitas, kad Lietuva savanoriškai
įsijungė į Sovietų sąjungą, atsisakydama nepriklausomybės. Tai
ir buvo tautos sukilimas, leidęs sudaryti laikinąją vyriausybę ir
deklaruoti valstybės atkūrimą. Naciai jau birželio 26 d. pradėjo
nuginkluoti nepriklausomai veikusius lietuvius, nepripažino
Laikinosios vyriausybės, ir ji buvo priversta pasitraukti. Tauta
suprato, kad komunistų okupaciją pakeitė nacių ir nėra skirtumo,
ar okupantas raudonas, ar rudas. Tautos sukilimo vyriausybė
nenusilenkė okupantui, bet buvo išvaikyta ir tai rodo, kad ji
nebuvo pronacinė, ką dabar kai kas bando įrodyti. Tad Birželio
sukilimas - antisovietinis lietuvių tautos veiksmas nusikratyti
sovietinės aneksijos ir užbėgti už akių nacių okupaciniam
režimui. Tai garbinga mūsų tautos istorija, nežiūrint nuolatinio
noro ją juodinti, apšmeižti, apkaltinti Birželio sukilėlius, o tuo
pačiu ir visą lietuvių Tautą.
S. Tūbėnas
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BIRŽELIO 23 SUKILIMAS
- ŠVIESOS SPINDULYS
NAKTYJE
(2)
K ad an g i K orpo štab u i
įtvirtinimų statymas atkrito, o
politrukai, atrodė, kad žinojo
ką tie šaudymai ir sprogimai
reiškė, tad nutarė, kad bus
saugiau naktį miške praleisti.
Kadangi turėjome laisvą laiką
- tai įnykome saulės atokaitoje
ja u p risirp u sia s žem uoges
rinkti. Teisingiau ne rinkti, bet
tiesiog į burną d ėti. Saulei
leidžiantis vakarop, buvo pra
nešta, kad vakarinio patikri
nimo nebus. Ir kas nori miegoti
- tai gali jau į samanas virsti.
Apie vakarienę niekas nieko
net neminėjo!
Pasirinkau švaresnį samanų
plotelį. Žiūrėjau, kad nebūtų
arti kelmų ar uogienojų. Nes
tokias vietas gyvatės mėgsta.
Prieš virsdam as į sam anas
patikrinau, kad kuprinės visos
kišenės būtų sandariai užda
rytos. Ir ją pagalvės vietoje
pasidėjau, o debesėliu užsi
klojau. Prieš guldamas kelnių
kišenes su spilkom is užse
giojau. Atrodė, kad visi gero
kai nuvargę ir gal praėjusią
naktį m ažai tem iegoję. Tad
greitai miške kalbos ir juokai
nutilo. Beje, prieš užmiegant
politrukai sargybas paskyrė.
G alim a buvo suprasti, kad
paskirtieji politrukams buvo
“savi”.
D ar saulei nepatekėjus,
ry tu o se žara ja u pad an g ę
nušvietė. Ir paukščiai įvairiais
balsais sveikino ateinantį rytą.
Būtų dar gera pamiegoti, bet

pasigirdo politrukų komandos
skubiai keltis ir žygiui rengtis.
Kad mes žygiavome pagal iš
anksto num atytą planą, tai
patvirtino iš Varėnos atvykęs
sunkvežimis su karšta kava.
Kava ir nieko daugiau... Bet
burbančių balsų nesigirdėjo.
N es v isi so v ie tin ę tv ark ą
daugiau ar mažiau pažino. Ir
žinojo, kad nepasitenkinimo
pareiškim as galėjo šūviu į
pakaušį pasibaigti! Patylomis
kavą geriant, politrukai, pagal
savo turimus sąrašus, išdalino
po 1 5 šo v in ių šau tu v u i ir
kulkosvaidžiam s po 25 šo
vinius. Aiškiai buvo galima
matyti, kad su tiek amunicijos,
apie kokį nors rim tesnį karą
nebuvo galima net ir galvoti!
Taip pat buvo tokių, kurie visai
šovinių negavo - tai buvo
politiniai nepatikimieji ir gal
antrajam išvežimui numatyti.
Keletas mano gerų pažįstamų
jų tarpe buvo. P a sita ik iu s
p ro g ai, k ai p o litru k ų arti
nebuvo, juos perspėjau, kad
elg tų si labai atsargiai, n e 
rodytų jokio nepasitenkinimo
ir savo žodžius dabotų. Sakiau,
kad už dienos ar dviejų - tų
politrukų nebereikės daugiau
bijoti!
Gavome pirmąjį ugnies
krikštą

Ilgai netruko kavą išgerti.
Nedelsiant gavome įsakymą,
žygį pradėti. Vos iš m iško
išėję, pam atėm e sodybą su
šulinio svirtimi. Beveik visi

Juozas Žygas

puolė prie to šulinio atsigerti
ir savo baklages prisip ilti.
Nespėjus net kibiro vandens
pasisemti, iš rytų pusės virš
miško pasirodė žemai skren
dantis Messerschmitt. Netikė
jau, kad mus pultų, bet nebuvo
ir kur dingti. Viskas tik kelias
akimirkas tetruko. Pasigirdo
kulkosvaidžio kalenimas, gal
20-25 m. nuo mūsų. Ant vieš
kelio pradėjo dulkių debesėliai
kilti. Jeigu būtų buvęs akmens
sk a ld a g rįs ta s , tai p rie to
šulinio daugelis būtų savo
batus pakloję. Nes nuo ak
menų kulkos būtų rikošetavę
ir daugeliui pataikę. Bet kai į
smėlį ir dulkes krito - tai tik
dulkių debesėliai iškilo.
Gera, kad ant kelio nebūta

G al k o k į k ilo m etrą tuo
vieškeliu paėję, pradėjom e
karo padarinius matyti. Ant
kelio daug sudaužytų sunkve
žim ių. Kitiem s gal benzino
pritrūko - tai pakelėje palikti.
Ant kelio ir šalia jo gulėjo daug
ru sų k a re iv ių . N ors ir jie
žmonės, bet mums nebuvo jų
gaila. Prie vieno k aim elio
m atėsi nem ažai lavonų lie 
tuviškomis uniformomis. Bet
dalis jų galėjo būti rusai nau
jokai, kurie buvo į lietuviškus
dalinius atsiųsti.
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Kosovo provinciją, kur įteikė
medalius Rusijos kareiviams,
pasikalbėjo su Danijos gene
rolu Thorstein Skiaker, vado
vaujančiu to regiono jėgoms.
Belgrade Putin pasikalbėjo su
Jugoslavijos prezidentu Vojislav Kostunica.
• Švedija šiuo metu pirm i
ninkauja Europos Sąjungai.
Premjeras Goran Persson pasi
džiaugė, kad organizacijos
vadų k o n feren cija nelauks
ilgai, priimdama naujus narius.
Pirmiausia į sąjungą įsijungs:
Vengrija, Čekija, Estija, Slo
vėnija ir Lenkija. Su šiomis
šalimis derybos dėl įstojimo
prasidėjo 1998 m. Pernai pasi
ta rim a i buvo p ra d ė ti su :
Lietuva, Slovakija, Latvija,
Rumunija, Bulgarija ir Malta.
Sąjungos didinim o eiga jau
nebesustabdoma, pasakė šve
dų prem jeras. Suvažiavim e
sveikinęs JAV prezid en tas
pasakė: “Mano administracija

yra tvirtai įsipareigojusi siekti
žydinčios, vieningos ir laisvos
Europos.” Jam atsakė Europos
K om isijos pirm ininkas R o
mano Prodi, pabrėždamas, kad
n e p a isy d a m i
p o litin ių
skirtum ų, e u ro p ie čia i nori
užm egzti gerus asm eninius
santykius su JAV respublikonų
prezidentu.
• JAV V alstybes sek re
torius Colin Powell pradėjo
spaudimą Izraelio vyriausybei
ir Palestinos vadovybei už
b a ig ti sm urto veiksm us ir
ieškoti taikos. Tuo pačiu rei
kalu V iduriniuose Rytuose
lan k ė si ir Ju n g tin ių Tautų
se k re to riu s K ofi A nnan.
Izraelio teisingumo ministras
M eir S h e e trit p asak ė, kad
padėtis šiek tiek pagerėjo. Jis
suprantąs skausmą ir pyktį, bet
atsak o m y b ė n e g a li rem tis
keršto ar pykčio jau sm ais,
pasakė jis.
• Pakistano prezidentą, tik
šiem et įsitvirtinęs valdžioje
generolas Pervez Musharraf,

atleido iš pareigų ir pats pe
rėmė prezidento vietą. Kartu
generolas paleido Parlamentą,
pašalino Senatą ir keturias
regionines Pakistano asam 
blėjas. Gen. M usharraf p a 
žadėjo tautai sugrįžti į demo
kratinę sistemą iki 2002. Jis
valdžią perėm ė jo k ių aukų
nepareikalavusiame sukilime
1999 m. Jis tiesiog pašalino
tuom etinį p rem jerą N aw az
S h arif, ap k a ltin ę s j į k y š i
ninkavimu. Pakistaniečiai yra
įpratę turėti karininkus val
džioje. Per 53 nepriklausomo
gyvenim o metus, karininkai
valdė šalį jau 27 metus.
• NATO vadovybė nutarė
pasiųsti į M akedoniją nedi
d elę, m ažd au g 3000 vyrų
kariuomenę padėti valstybės
prezidentui Boris Trajkovski
n u g in k lu o ti s u k ilė liu s a l
banus. Šie sutiktų atiduoti
savo ginklus, tačiau reikalauja
iš v a ld ž io s a m n e s tijo s ir
s p e c ia lių a lb a n ų te is ių ir

privile§ ijų.
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LIETUVA IR PASAULIS
SĖKMINGOS DERYBOS BRIUSELYJE
Briuselyje vyriausiųjų derybininkų susitikime Lietuva baigė
derybas dėl vieno iš sudėtingiausių - Aplinkos skyriaus, taip
pat pradėta derėtis dėl paskutinio skyriaus - Bendradarbiavimo
teisingumo ir vidaus reikalų srityse.
Dabar ant derybų su ES stalo yra visi 29 skyriai, iš kurių 18
yra preliminariai suderinti. “Mes įvykdėme maksimalią šio
pusmečio programą ir atsidūrėme tarp geriausiai besiderančių
kandidačių. D abar jaučiam e atsakom ybę išlaikyti užim tas
pozicijas ir nelėtinti derybų tempo”, - sako vyriausiasis Lietuvos
euroderybininkas Petras Auštrevičius. Aplinkos derybinis skyrius
sudėtingas dėl savo apimties ir įgyvendinimo kaštų. Derybas šioje
srityje yra baigusios tik keturios kandidatės - Slovėnija, Vengrija,
Čekija ir Estija, pažymi Europos komiteto atstovė spaudai. Visos
jos derėtis pradėjo porą metų anksčiau nei Lietuva.
“Šio sunkaus skyriaus uždarymas rodo, kad mes sugebame
spręsti sunkius klausimus ir planuoti investicijas, kurių reikės
įgyvendinant ES aplinkosauginius standartus atliekų tvarkymo,
vandenvalos, oro apsaugos ir cheminių medžiagų priežiūros
srityse. Vykdant didelių investicijų reikalaujančius projektus
Lietuva tikisi ES finansinės paramos”, - vyriausiųjų derybininkų
susitikime sakė P.Auštrevičius.
N um atom a, kad iki 2009 m. kasm et aplinkosauginių
standartų įgyvendinimui reikės apie 200 mln. Lt. Didžiausios
in v e s tic ijo s p lan u o ja m o s a tlie k ų tv ark y m o sistem ų ir
vandenvalos įrenginių statybos srityse. Pusę reikiamų lėšų - apie
100 mln. Lt kasmet - ketina skirti Europos Sąjungos fondai,
kitą dalį sudarys valstybės biudžeto, tarptautinių finansinių
institucijų lėšos.
L ietu va ap lin k osau gos srityje išsid erėjo tris p e re i
namuosius laikotarpius: pakuočių ir pakavimo atliekų tvarkymo,
m iestų nuotėkų valym o, lakių organinių junginių srityse.
Įgyvendinant ES reikalavimus, Lietuvai šiemet reikia priimti
Pakuočių ir pakavimo atliekų tvarkymo įstatymą, taip pat pakeisti
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą. Šis įstatymas skatintų
gamintojus ir importuotojus patiems organizuoti atliekų tvarkymą.
Per šešerius metus Lietuvai reikės įsteigti 10-12 regioninių atliekų
tvarkym o sistem ų, sutvarkyti netinkam us naudoti atliekų
sąvartynus. Lietuva įsipareigojo, jog iki 2010 m. miestų ir
m iestelių nutekam ųjų vandenų išvalym o lygis atitiks ES
standartus. Per dešimtmetį į nuotėkų valymo įrenginių statybą ar
rekonstrukciją reikės investuoti 2 mlrd. litų. Dalį šių išlaidų
padengs ES fondas ISPA. Trečiojo pereinamojo laikotarpio
prašoma įgyvendinant Lakių organinių junginių direktyvą, kuri
riboja teršalų išmetimą, pervežant ir laikant benziną.
D erantis dėl Bendradarbiavim o teisingum o ir vidaus
reikalų srityse Lietuva ypatingą dėmesį žada skirti kovai prieš
korupciją ir organizuotą nusikalstamumą, narkotikų platinimą,
nelegalią migraciją. Daug investicijų reikalaus rytinės Lietuvos
sienos sustiprinimas, kuri, mūsų šaliai tapus ES nare, bus rytinė
ES siena. Lietuvai, kaip ir kitoms kandidatėms, su ES reikės
suderinti vizų politiką. Iki narystės turės būti pakeisti laikinieji
susitarimai dėl supaprastinto pasienio gyventojų vykimo per
valstybės sieną ir įvestas vizų režimas. Ypatingo dėmesio
reikalaus bevizio režim o su Rusijos Karaliaučiaus sritim i
klausimas. Be to, Lietuva turės įvesti naujo pavyzdžio piliečio
pasą ir identifikacinę kortelę. Šiame derybiniam e skyriuje
Lietuva neprašo pereinamųjų laikotarpių.
Nuo liepos mėnesio pirmininkavimą ES iš Švedijos perima
Belgija.
LIETUVA EUROPOS EKONOMIKOS FORUME
L aikinosios V yriausybės vadovo Eugenijaus G entvilo
vadovaujama delegacija sekmadienį, liepos 1 dieną, išvyko į
Zalcburgą (Austrija) dalyvauti “Europos ekonomikos vadovų
forume 2001”.
Tai vienas reikšmingiausių kasmetinių ekonomikos forumų
Europoje, kuriame atsiveria galimybė propaguoti šalį, užmegzti
svarbius ekonominius ryšius. Šiame forume susirenka valstybių,
didžiausių korporacijų ir įmonių vadovai.
Laikinasis Lietuvos Vyriausybės vadovas dalyvaus keturiose
apskritojo stalo diskusijose apie Šiaurės Europos ir Baltijos
regiono ateitį, sąlygas investicijoms, ekonominių ryšių tarp
regiono šalių perspektyvas. Taip pat num atom i dvišaliai
susitikimai su Austrijos Prezidentu Thomas Klestil, Europos
Komisijos komisaru ES plėtrai Gunter Verheugen, Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banko viceprezidentu bei direktoriumi
Vidurio Europai Alain Pilloux.
1998 m. šiam e forum e dalyvavo P rezidentas Valdas
Adamkus, vėliau tuose forumuose mūsų šaliai atstovaudavo
Premjerai.
(ELTA)

Lietuvos respublikos ambasadoriaus JAV-se Vygaudo Ušacko vizito metu Čikagoje: R. Kriaučiūnas,
Garbės konsulas V. Kleiza, JAV LB Tarybos pirm. R. Narušienė, ambasadorius V. Ušackas, B.
Vindašienė, R. Martin, Garbės konsulas S. Balzekas, LR Generalinis konsulas G. Apuokas, Lietuvių
respublikonų pirm. A. Milūnas, ALTo pirm. S. Kuprys ir JAV LB pirm. A. Gečys.

KARALIAUČIAUS SRITIES PROBLEMOS
Minskas-Vilnius, birželio
27 d. (BNS). K araliaučiaus
srities gubernatorius Vladimir
Jegorov kviečia Europos Są
jungą ir Europos Parlamentą
“nestandartinėmis priemonė
m is” išspręsti Karaliaučiaus
srities gyventojų ju d ėjim o
problemą, kuri iškils Lietuvai
ir Lenkijai ateityje tapus ES
narėmis. Tai, agentūros “Inter
fax” pranešim u, V .Jegorov
pareišk ė B altaru sijo s te le 
vizijai. Pasak jo, Lenkijai ir
L ietuvai įstojus į E uropos
Sąjungą, sudėtingiausia yra
vizų problema, kuri jau šiemet
išryškėjo regiono tarpusavio
santykiuose su Lenkija. Po
“tam tikrų pastangų” su Len
kijos prezidentu A leksandr
Kwasniewski pavyko atidėti
vizų režim o įvedim ą vėles
niam laikui.Be to, Lietuva per
pastarąsias dvi savaites p a
skelbė “labai rim tų p areiš
k im ų ” dėl b e v iz io režim o

p ilie č ių k e lio n ė m s iš s a u 
gojimo ir krovinių gabenimo.
Jeigu Lietuva įves vizų režimą,
Karaliaučiaus srityje bus “pa
ralyžiuota visa ūkio veikla” ,
sakė g u b e rn a to riu s. “M es
keliame Europos Sąjungai ir
E uropos P arlam entui k lau 
simą, kad analogų neturinti
situacija Karaliaučiaus srityje
būtų sureguliuota nestandar
tinėmis priemonėmis”.
Birželio viduryje Lietuvos
UR ministras Antanas Valionis
pareiškė, kad Lietuva sieks
tartis su ES dėl galim ybės
išsau g o ti b ev izį režim ą su
Karaliaučiaus sritimi.
Prezidentas Valdas Adam
kus pareiškė pritarimą tokiai
m inistro pozicijai. B evizis
rež im a s su K a ra liau č ia u s
sritimi atitinka tiek Lietuvos,
tiek ir Europos Sąjungos in
teresus.
Iki šiol L ietu v a laik ė si
pozicijos, jog iki 2003 metų

Karaliaučiaus srities gyven
tojams bus įvestos vizos.
K aip žin o m a, L ie tu v a i
įstojus į E uropos Sąjungą,
tektų panaikinti vizų režimo
len g v atas k aim y n in ės K a
ra lia u č ia u s sritie s g y v e n 
tojams. Nors tarp Lietuvos ir
Rusijos galioja vizų režimas,
Karaliaučiaus srities gyven
tojai gali vykti į Lietuvą arba
per ją tranzitu be vizų. Tokios
pat lengvatos galioja ir Lie
tuvos piliečiams, vykstantiems
į Karaliaučiaus sritį.
Pasak ministro A.Valionio,
“stojame į Europos Sąjungą,
stojame į klubą ir turime priim
ti klubo žaidim o taisykles.
Tačiau mes pasiruošę kalbėti
su savo partneriais Europos
Sąjungoje, kad galbūt taisyklės
galėtų būti ir pakeistos. Kas
met užregistruojama maždaug
2 milijonai asmenų, pervažiuo
ja n č ių L ie tu v o s sie n ą iš
Karaliaučiaus srities pusės.
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• JAV

teisingumo depar
tamentas paskelbė kaltinimus
13-kai Saudo Arabijos piliečių
ir vienam libaniečiui už JAV
k a re iv in ių Saudo A rabijos
žemėje susprogdinim ą 1996
birželio 25 d. sprogus galimai
bombai žuvo 19 amerikiečių
kareivių. Išaiškinta, kad visi
įta ria m ie ji p rik la u sė o p o 
zicinei Saudo religinei gru
puotei Hezbollah. Prezidentas
G eorge W. B ush tele fo n u
padėkojo Saudo Arabijos sosto
įpėdiniui princui Abdullah už
n u sik a ltė lių išaišk in im ą ir
suėmimą. Jiems gresia mirties
bausmė.
• K albant apie m irties
bausm ę, A m nesty in te rn a 
tional organizacija paskelbė,
kad pernai pasaulyje mirties
bausm ė buvo įv y k d y ta 27
valstybėse. Iš jų daugiausia

n u ž u d y ta
k o m u n istin ė je
Kinijoje - apie 1,000, Saudo
Arabijoje 123 nusikaltėliai,
trečioje vietoje stovi JAV su
85 m irtie s b a u sm e n u 
baustais. Irane žuvo 75, Konge-35, E gipte - 22 ir Singapure - 21.
• Popiežius Jonas Paulius
II birželio 23 atvyko į Ukrainą.
Jo v izitas u žtruko penkias
dienas. Pusę to laiko jis pla
navo p ra le is ti L v in e, ku r
jaunystėje studijavo, atliko
karinę priev o lę. Popiežius
seniai norėjo aplankyti Rusiją,
tačiau tokiam vizitui nepritarė
Ortodoksų patriarchas Aleksis
II. Popiežius pabrėžė, kad jo
apsilankym as skirtas su si
taikym ui ir krikščionių vie
nybei.
• B irželio 22 d. Rusija,
U k ra in a ir G u d ija m in ėjo
pergalę prieš nacių Vokietiją.

Buvo dedam i vainikai prie
žuvusių kare paminklų, degi
namos žvakės. Rusijos tele
vizijoje prezidentas Vladimir
Putin pabrėžė, kad kare žuvo
27 m ilijonai tuometinės So
vietų Sąjungos žmonių. Jokia
kita valstybė tiek neturėjo
aukų, todėl jiem s nelengva
suprasti Rusijos dvasią, kal
bėjo Putin.
• P en tagon as paskelbė
budėjimo būklę Persijos įlan
kos k aro laivyno kariam s.
N eskelbiam a apie grėsm ės
šaltinius, tik įspėjama vengti
uostų ir budėti.
• B u lg a r ijo s k a r a liu s
Sim eon II įste ig ė p o litin ę
partiją. Iš karaliaus vietos jis
buvo kom unistų pašalintas
1943 m. Dabar jis 64 metų,
nesitiki tapti karalium , n e
benori nei prem jero vietos,
tačiau jo įtaka šalyje nemaža.
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ŽIN IO S IS LiE TU V IS K Ų JŲ T E L K IN IŲ
LOS ANGELES, CA

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS LOS ANGELES
Rūta Sakienė
Los Angeles m ieste B ir
ž e lio išv e ž tų jų m inėjim us
rengia bendras P abaltiečių
kom itetas. K iekvieną m etą
rengim ą tenka pravesti kitai
grupei ir kalbos patiekiamos
anglų kalb o je, nes į šiuos
minėjimus susirenka lietuviai,
la tv ia i ir e sta i. Sį š e š ia s 
d e šim tą jį m inėjim ą, p ag al
tvarką, rengė estai. Minėjimas
vyko birželio 17 d. latvių
salėje. Pagrindinis kalbėtojas
estas - Edgar Klaska, Ph.D.
Kalbėtojas jaunas ir jo mintys
ja u n o s - k o sm o p o litišk o s.
M eninėje d aly je su sirin k ę
šiltai priėmė dvi mažas sesutes
estaites, padainavusias pora
dainelių, ir latvį, smuiku pa
grojusį tris latvių kompozitorių
kūrinėlius. Gi jauną lietuvį
pianistą, R udolfą B udginą,
palydėjo audringom is, nesi
baigiančiomis ovacijomis. Bet
jis to ir buvo vertas.
Minėjimo pradžioje trum
pai savo mintis išsakė lietuvių,
latvių ir estų garbės konsulai.
Č ia p a tie k iu L ietu v o s g e 
n e ra lin io g arb ės k o n su lo
Vytauto Čekanausko kalbos
lietuvišką vertimą.
“ Sį m ėn esį su e in a š e 
šiasdešimt metų nuo pirmųjų
ištrėmimų, kur 1941 m. biržely
daugiau nei 60,000 Pabaltijo
kraštų gyventojų buvo suimti
ir išsiųsti į kalėjimus ir darbo
stovyklas šiaurės Rusijoje ir
Sibire.
Per daugelį metų Sovietai
ne tik kad išsigynė padarytų

žiaurumų Pabaltijo valstybėse,
bet bandė atsijungti ir nuo visų
kitų nusikaltim ų, įvykdytų
antrojo karo ir pokario laikais.
Ribbentropo - M olotovo
aktu tarp tų dviejų kraugeriškų
m ilžin ų - S ta lin o S o v ietų
sąjungos ir Hitlerio Vokietijos,
ir greitai po to sekant karinei
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
okupacijai, net ir šiandien
tikrovė arba visai nuneigiama,
arba aiškinama, kad tos trys
mažos nepriklausomos vals
tybės kvietė Sovietų sąjungą
jas priglausti ir globoti, tuo
savanoriškai paaukodam os
savo la isv ę ir n e p rik la u 
somybę.
Prieš pora dienų įdom i
žinutė pasirodė kasdieniniame
Radio FreeEurope/Radio Lib
erty pranešim e. R em iantis
straipsniu, pasirodžiusiu bir
želio 14-tą dieną, sakom a:
“N ežiūrint neigim o, kad jis
nieko apie tai nežinojęs, jau
1988 m etais Sovietų vadas
G orbačiovas turėjo visus iš
P abaltijo k raštų 1940-tų ir
1950-tų metų Sovietų trėmimo
duomenis. Visų trijų Pabaltijo
kraštų komunistų partijų rei
kalavimu, KGB, vadovaujant
V iktor C h e b rik o v u i, 1988
m etais paruošė šiuo reikalu
slaptą pranešimą, kurį archyvininkai dabar atrado su paties
Gorbačiovo parašu (RFE/RL
June 15, 2001)”
Pone Gorbačiovai ir, tiesą
pasakius, pone Putin, buvusios
S o v ietų sąju n g o s te isių ir

įsipareigojim ų paveldėtojai,
jau patsai laikas, kad jūs ir jūsų
b e n d ra i be jo k ių iš s i
sukinėjimų pripažintumėte ir
prisiimtumėte Pabaltijo kraš
tuose padarytų skriaudų ir
nusikaltimų atsakomybę.
Taip pat Pabaltijo istorija
turėtų būti lyg tai priminimas
Vakarams apie jų m oralinę
skolą, nes šios trys m ažos
valstybės buvo atstum tos ir
paliktos vienos tokią daugybę
metų - likimo auka, priversta
kentėti dėl kitų padarytų slaptų
sutarčių ir suokalbių politikos.
Si skriauda, padaryta Pa
b a ltijo v a lsty b ė m s, duoda
m um s teisę ir tie sio g į s i
pareigojimą kalbėti už visus, o
ypatingai tuos, kurie Sovietų
teroro pasekmėj prarado gy
vybes.
Birželio keturiolikta Lie
tuvoje dabar vadinama Gedulo
ir V ilties d ien a, o birželio
penkiolikta - O kupacijos ir
G enocido. Tai dvi tam sios
dienos gražiajam e b irželio
mėnesy. Daugeliui tūkstančių
m ūsų tė v y n a in ių tai buvo
pradžia kančių, pasibaigusių
mirtimi, arba nusitęsusių ilgais
dešimtmečiais kalėjimuose ir
prievartos darbų stovyklose.
D vi m inėtos dienos, vienų
m etų skirtum e, bet abi ne
šančios tą pačią išplauką atnešusios žm onių gyvybių
naikinim ą ir visa, kas k a s
dieninį gyvenimą supa ir yra
labiausiai vertinama.
Kad tai niekuomet daugiau

Sv. Kazimiero parapijos bažnyčios (Los Angeles) altorius. Jame
dom inuoja lietuviškas kryžius. Architekto Edmundo Arbo
projektas.
nepasikartotų, mūsų visų sv
ariausios pastangos užtikrint
mūsų tėvynių saugumą turėtų
būti atkreiptos ne vien tik į
W ashingtoną, bet kiekvieną
Europos sostinę. Mes turime
palaikyti draugiškus santykius
su M askva, bet mūsų širdys
priklauso Vakarų pasauliui. Ir
iki to laiko, kai m ūsų trys

seserys Respublikos taps tikros
partnerės Europos Sąjungoj ir
NATO, m es n iek a d n e u ž 
miršim, kad Maskvos planai
yra niekuomet neprarast įtakos
ir kontrolės Pabaltijo k raš
tuose. M es negalim e leisti
paskutinio šimtmečio istorijai
pasikartoti. Dieve mums pa
dėk.”

C LE V E LA N D , OH

PENSININKŲ GEGUŽINĖ
ESTŲ JONINĖS

LIETUVIŲ DIENOS
Lietuvos Vyčiai rugpjūčio
11-12 d. F ra c k v ille , PA
miestelyje (I-81, exit 36) rengs
Lietuvių dienas, nuo 11 v.r. iki
5 val. p.p. Ten matysite “Žil
vino” tautinių šokių grupę iš
Philadelphijos, PA, “Gintaro”
vaikų šokių ir dainų grupę iš
Mahanoy City, PA. Girdėsite
Lyne Cox grojant akordeonu
ju m s p rita ria n t lia u d ie s
dainoms, Musical McDonalds
šokių m uzika, ap lan k y site
dovanų stalus ir parodą. Pasi
v a iš in s ite d e šro m is, b a n 
delėm is, b a la n d ė lia is, v ir
tin ia is , lap ie n e ir ša ltib a rš č ia is , k u g e liu , a m e 
rik o n išk u B B Q ir k ita is
skanėstais. Už pusmylio yra
lietuvių tvarkom as m otel “G ra n n y ’s” , ku r k am bario
kaina 43 dol.

C le v e la n d o estų b e n 
d ru o m en ė b irž e lio 24 d.
atšventė tradicines Jonines
Estų kultūriniame darželyje,
Rockefeller parke.
O fic ia lio je d a ly je k a l
b ė to ja i p a sa k o jo apie jų
tėv y n ės p a p ro č iu s, prie
pam inklo padėtos gėlės, ir
užbaigta suneštinėm is v ai
šėmis.
Estų šventę aplankė Nelė ir
Gerardas Juškėnai ir Dominika
Gatautienė. Pasikalbėta apie
baltų bendruomenių veiklą bei
Žiauriojo Birželio m inėjimą
latvių bažnyčioje. Abi lietuvės
viešnios buvo apdovanotos
g

ėlėmis.

Ger.J.

Nuotraukoje -Andreas Traks, estų
bendruomenės veikėjas, prie estų
darželio paminklo Clevelando
Rockefeller parke.
G. Juškėno nuotr.

C levelando lietuvių pensininkų
metinė gegužinė, įvyks šių metų liepos
mėnesio 8-tą dieną, sekmadienį, 12
valandą po pietų, L ietuvių nam ų
viršutinėje salėje. Gardūs pietūs ir gera
muzika laukia visų.
Gegužinės metu vyks loterija su
proga laimėti gerų dovanų, už kurias
p e n sin in k ų v a ld y b a yra d ėk in g a
visiems aukotojams. Kviečiame visus
pensininkus ir mielus svečius.
Kaip ir kiekvieną m ėnesį svei
kinam visus narius švenčiančius
gim tadienius liepos m ėnesyje: V.
Aušrotą, D. Balčiūną, E. Čigienę, V.
G ru zd į, S. Ig n a ta v ič ių , J. Ig n a 
tavičienę, B. Jakaitį, J. Kazlauską, S.
Mačienę, A. Petrašką, O. Ralienę, A.
Rukšėną, I. Stankų, E. Steponienę, D.
Siupinienę, A.Valaitį, J. Vincienę, V.
Žitkų ir O. Žygienę. Įsidėmėkite šią
datą ir ry žk itės a p sila n k y ti į šią
gegužinę. Neapsivilsite!
Iki pasimatymo.
Valdyba
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K U LT Ū R O S P U S L A P IS

KULTŪRA IR LIETUVYBE
Stasys Santvaras
ii

Dailininko Antano Km ieliausko šeim a - duktė Ramunė, pats
dailininkas su vaikaičiu ir Rita Kmieliauskienė. (Apie dailininko
kūrybą buvo A. Dundzilos straipsnis “Dirvos” 25-oje laidoje.).

Dailininko A. Kmieliausko sukurtas paminklas Rainių
kankiniams, netoli Telšių.

Dailininko A. Kmieliausko sukurta skulptūra.

“Kiekviena antropologija
slepia savy žemės apvaldymo
mintį žmogaus kultūriniu vei
kimu. Si mintis jau pralaužia
apsirūpinimo bei išsilaikymo
rėm us ir p a d a ro k u ltū rin į
nusiteikim ą tikrąja dvasios
didybės sąmone” . (Ant. M a
ceina).
Siek tiek pasikalbėję apie
kultūros sąvoką, iš lauko pusės
žiūrėdami, gal nesunkiai ga
lėtu m ėm ra s ti atsa k y m ą į
klausimą, kasgi yra lietuvių
tautos kultūra. Tačiau, kai
susiduriam su atskirų tautų
kultūros aptarimu, susiduriam
su eile naujų ir nepaprastų
sunkumų. Perdaug į problemą
n e sig ilin d a m i, g alėtu m ėm
tarti, kad lietuvių kultūra, tai
v isa m ūsų tau to s p ra e itis,
valstybinė ir tautinė mintis,
m ūsų re lig ijų ir tik ė jim o
istorija, liaudies ir originalinis
m enas, m okslas, žm ogaus
teisinio gyvenim o sam prata
(pvz., žin o m asis L ietu v o s
S tatu tas), m ūsų gyvenim o
būdas, miestų ir kaimų statyba,
mūsų žmogiškosios pastangos
būti drauge su kitais žmonėmis
ir pan. B etgi toks lietuvių
k u ltū ro s a p ta rim a s būtų
konvencionalus, jis neiškeltų
skirtybių, neiškeltų svaimingumo, t.y., viso to, kas atskiros
tautos kultūrai yra itin b ū 
dinga, o kartu ir vertinga.
Žinomas mūsų sociologas
dr. Ant. Musteikis tame žmo
gaus rankų mažai paliestame
dirvone jau yra didžiai p a
girtiną darbą pradėjęs ir šį tą
nuveikęs. A idų žurnale jis
paskelbė stam bų rašinį, ku
riame gvildenami amerikiečių
ir lietuvių kultūrų bruožai.
Statydamas greta vienas kito
amerikietį ir lietuvį, dr M u
steikis randa tokių skirtybių, o
drauge ir savaim ingų kultū
rin io reišk im o si pastangų:
amerikietis - ekonomistas, o
lietuvis - inteligentas, am e
rikiečiui rūpi darbas, o lie
tuviui kūryba, am erikietyje
atsispindi praktiškum as, lie
tuvyje abstraktiškumas, ame
rik ietis greičiau pasiduoda
kitimui, lietuvis aiškiai linkęs
į pasto v u m ą, a m erik iečiu i
pirmoj vietoj stovi civilizacija,
lietuviui kultūra, amerikietis
yra racionalus, lietuvis - tra
diciškas, amerikietis pabrėžia
la isv ė s p rim a tą , lie tu v is
akcentuoja tvarką, amerikietis
d a u g ia u lin k ę s į in d i
vidualumą, lietuvis į bendruo
meniškumą, amerikiečiui svar
bu lygybė, lietuviui artimesnė
hierarchija, amerikietis pasi
žymi humaniškumu, lietuvis
geraširdiškumu.

Savaime suprantama, tai tik
atskiros tem os, iškeliančios
skirtybes, amerikiečių ir lie
tuvių kultūrų savaimingumo
bruožus. Jų pagrindim as ir
aptarim as - per p lati tem a
trum pam p a šn ek e siu i apie
kultūrą. Kaip sakyta, tai žmo
gaus rankų per mažai paliesti
dirvonai, todėl drįstu siūlyti
jaunom m oterim ir jauniem
vyram , kurie studijuoja so
ciologiją ar filosofiją, pasinerti
į šią gelmę ir mūsų kultūros
sav aim in g u m o
b ru o žu s
išlukštenti, iškelti saulės švie
son, pagrįsti ir aptarti. Kai tą
darbą atliksim, bus daug len
gviau nesivaduoti konvenc io n a liu lie tu v ių k u ltū ro s
aptarimu.
Daiktavardis lietuvybė, tas
d a ilia i skam bantis ketu rių
skiem enų žodis, nūdien yra
skaudi žaizda mūsų širdyse.
Kai kuriuo požiūriu nelengva
jį atskirti nuo tos sampratos,
k u rio n įein a m ūsų tau tin ė
kultūra, nesgi lietuvybėje taip
pat glūdi visa tai, kuo lietuvis
re iš k ia s i k a ip žm ogus: jo
būdas, jo pastangos išlikti ir
p a sire ik šti, g y v en ti n e p ri
klausomą ir tik jam būdingą
gyvenim ą, kurti savaim ingą
lietuvių kultūrą, arba, kaip
Vydūnas sakydavo, būti sau
žmogum.
Laisvas lietuvybės reiški
m asis šiuo m etu yra s u 
trukdytas. N ežiū rin t kokių
titaniškų pastangų mes dėtum ėm svetim uose kraštuose,
kur mūsų asmeninė iniciatyva
nėra varžoma, vargu čia pa
sieksim tų lietuvybės laim ė
jimų, kuriuos galėtumėm pa
siekti laisvam ir nepriklau
somam savo protėvių ir tėvų
krašte.
Tačiau, kai kalbam apie
lietuvybę, kyla ir toks klau
simas: kiek lietuvybė yra gyva
ir kaip ji reiškiasi šiuo metu?
Sovietų Rusijos okupuotoj
L ietu v o j a tv ira ko v a dėl
la isv ė s ir n e p rik lau so m o
gyvenimo, dėl pastangų būti
sau žmogum ir kurti niekieno
nevaržom ą savo kultūrą iš
b lėso apie 1952 m etus.
L ietuvybė ten u žsisk len d ė
savy, m oderniais term inais
tariant, nuėjo į gilų pogrindį,
bet sunku būtų tikėti, kad ji
būtų palaužta ir sunaikinta.
Laiko nešami smūgiai jai yra
rūstūs ir negailestingi, tačiau,
reik ia galvoti, sm ūgiai ten
su k e lia ir tą a tk a k lų p a 
sip rie šin im ą , k u rį savo
istorijos lapuose mes galim
rasti ne vienkartinį.
Oficialioji lietuvybė dabar
Lietuvoj reiškiasi mūsų tautai

p rie v a rta p rim e sto režim o
darbais, svetim a ideologija,
prim esta valstybinio, visuo
m eninio ir kultūrinio darbo
santvarka. Daug kas ten yra iš
svetur diktuojama, daug kas
nesavaiminga, tačiau ir tose
nelaisvės sąlygose tai šen, tai
ten prasiveržia ir tokių ap
raiškų, kurios yra būdingos
laisvajai lietuvybei. Kol tų
apraiškų nestokosim, galėsim
tarti, kad laisvas lietuvybės
reiškimasis Lietuvoj yra su
trukdytas, bet galutinai dar
nėra palaužtas.
Lietuvybė anapus Lietuvos
ribų, t.y. svetur, šiuo m etu
akivaizdžiai tebėra gyva. Tos
gyvybės apraiškų mes regime
savo kasdieniniame gyvenime.
Visuose kraštuose, kur lie 
tuviai išeiviai gyvena, mes
turim lietuvių kalba leidžiamą
spaudą, skaitom savo iškilių
p u b lic istų d isp u tu s v isu o 
menės, politikos ir kultūros
klausimais, J. Kapočius baigia
išleisti Lietuvių Enciklopediją
- 700 ar net didesnio kiekio
m ūsų m okslo ir m eno vyrų
kūrinį, leidžiam mokslo, dailės
ir grožinės literatūros knygas,
kurių visa eilė yra pasigėrėtino
meninio lygio, turim visą būtį
Lietuvai laisvinti sambūrių bei
organizacijų, turim Lietuvių
Bendruomenę, eilę kultūrinių
d rau g ijų bei sąjungų, še š 
tadienines lituanistinio švie
timo mokyklas, nemenką kiekį
lie tu v išk ų ch o rų , stam bų
pluoštą m ūsų kom pozitorių
naujų ir vertingų darbų (deja,
n e išle id ž ia m ų , o laik o m ų
stalčiuose), regim laisvą mūsų
dailės meno augimą, dramos
sambūrių, mūsų architektų ir
inžinierių pastangas ir kt.
Be to, lietuvybės šviesoj
išk y la ir asm en in iai m ūsų
tautiečių, ypačiai jaunim o,
pagirtini pasiryžimai: ne retas
aukštų m okslo laipsnių sie
kim as, p astan g o s su d ary ti
m edžiaginį pagrindą lie tu 
vybės išlaikymui (Kultūros ir
L ietuvių F ondas), regim as
veržim asis dalyvauti visuo
menės, politikos ir kultūros
gyvenime tų kraštų, į kuriuos
rū sti lem tis m us atplukdė.
V ienam e g y v en im o bare
mums sekasi geriau, kitame
menkiau, bet lietuvybė sve
tim uose kraštuose tuo tarpu
dar turi daugiau pelno, negu
nuostolių. Reikėtų įtempti vi
sas jėg a s, sukelti lėšų m i
nėtiem s fondam s, padaryti
visa, kad turim os m ūsų in
telektualinės pajėgos, anot
M aironio, “neišnyktų, kaip
dūmas, išblaškomas vėjo”.
(Bus daugiau)
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LIE TU V IŲ GRĮŽIM O 0 TĖVYNĘ
IN F O R M A C IJO S CENTRAS

“LIETUVIŠKOJO ŠVIETIMO ŠIAURĖS
AMERIKOJE” PRISTATYMAS VILNIUJE
B irželio 27 d. Vilniaus
paveikslų galerijos (Chodke
vičių) rūmuose įvyko Juozo
M asilionio ir Stasės P eter
so n ie n ė s k n y g o s “ L ie tu 
v iškasis švietim as S iaurės
A m erikoje” pristatym as. Jį
organizavęs HILL & KNO
WLTON direktorius Lietuvoje
A rūnas Pem kus (gim ęs ir
užaugęs Amerikoje) savo kal
boje pažymėjo, kad pristatoma
knyga yra tas įrodymas, kurio
jis negalėjo pateikti 1984 m.
p irm ą k a rtą lan k y d a m asis
Lietuvoje jį kamantinėjusiems
šefuotojam s, kurie niekaip
negalėjo suprasti, iš kur jis
moka lietuviškai. Dabar solidi,
Čikagoje išleista knyga, mus
su p a ž in d in a su d id į p a s i
šventim ą liudijančia 1949
1999 m.m. lietuviškų mokyklų
JAV ir Kanadoje istorija.
Profesorė Vanda Zaborskaitė, apžvelgdama lietuviš
kąją švietimo istoriją nuo pat
XIX a. pradžios, lituanistinių
m okyklų reiškinį išeivijoje
pavadino atskiru lietuviško
švietimo liemeniu, kurio svar
bos supratimą mums leidžia
su v o k ti p ristato m a knyga.
Profesorė, apžvelgdama lietu
viškų mokyklų steigimo JAV
su n k u m u s, nu ro d ė k iek

švietimas svarbus lietuviškajai
visuom enei. Papasakodam a
apie savo su sip ažin im ą su
knygos redaktoriais Čikagoje,
sakė supratusi, jog kiek svarbi
ta lietuvybės šaka už Lietuvos
ribų kuri po truputį vėlgi artėja
prie Lietuvos švietimo.
N a c io n a lin ė s M artyno
M ažvydo bibliotekos Litua
nistinio skyriaus vedėja Silvija
Vėlavičienė kaip turinti didelę
darbo su knygom is p a tirtį
pažadėjo, kad Lietuviškojo
švietimo Siaurės Amerikoje”
knygos laukia didelė ateitis.
Paskutiniuoju metu tai iški
liau sias iše iv ijo s leid in y s,
k u rio p la tin im ą L ie tu v o je
vykdo Nacionalinė M. M až
vydo b ib lio te k a . Š ian d ien
Lietuvą yra pasiekę apie 200
šios knygos egzem pliorių.
R eikia p ab rėžti, kad, nors
daugeliui ji labai brangi išei
vijoje, bet ypatingai reikalinga
čia, L ie tu v o je , nes teik ia
ypatingą progą p ažin ti bei
įsisąmoninti kultūrinį - tautinį
vyksm ą ne tik etninėse že
m ėse, b e t ir p lač iaja m e
pasaulyje. Reikia pripažinti,
kad daugeliui čionykščių tai
pakankam ai nauji ir netikėti
dalykai.
Žilvinas Beliauskas
Direktorius

NUOTRAUKOSE
IŠLIEKANČIOS AKIMIRKOS
Antanas Dundzila
Su talentingai naudojama
foto technika net trum putes
akimirkas galima įamžinti. Tai,
kas per mūsų sąmonę pralekia
šviesos greičiu ir dingsta ar
bent pasikeičia, nuotraukoje
gali b ūti u ž fik su o ta ilgam
laik u i. V aizdą u žfik sa v u s,
atsiveria lyg naujas pasaulis,
kurį galima analizuoti, jam e
pam atyti anksčiau nepaste
bėtas sm ulkm enas, stebėtis
fotografo įžvalgumu, gėrėtis.
Dvi naujausios fotomenininko
Algimanto Kezio knygos tai
patvirtina.
Pirmoji foto rinkinių kny
ga, angliškai pavadinta “Be
yond this Horizon”, lietuviškai
būtų “Už šio akiračio” . Tai A.
Kezio įspūdžiai lankant k a
p in es L ie tu v o je . Si tem a
autoriui nėra svetima: Prieš,
maždaug, 25 metus, A. Kezys
pasirodė su Čikagoje esančių
Sv. Kazimiero kapinių puošniu
albumu, “Palikę tėviškės na
m us” . Į k ap in ėse esančius
paminklus anuomet A. Kezys
žiū rėjo daugiau d o k u m en 
tu o to jo , ta č ia u p rity ru s io
fotografo, akimis. Iš leidinio

buvo aišku, kad antroji išeivių
lie tu v ių k a rta p a m in k lų
kūryboje atidarė beveik naują
m eno šaką, tuo pagerbdam i
žem ėn guldom us savo arti
muosius. Šiais metais išleis
tuose savo “Akiračiuose” A.
Kezys jau kitoks: iš matomų
n u o trau k ų stip ria i d v elk ia
nuotaika ir rimtis. Jau pirmoje
nuotraukoje autorius sako: “Ši
knyga nėra apie mirtį. Knygoje
aidi žinomas posakis: ‘Mirtie,
kur tavo geluonis’”.
Leidinys apima 85 pusla
p iu s, k u rių p u sę u ž p ild o
nuotraukos. Šalia kiekvienos
nuotraukos vienas puslapis
skirtas trumpam, parinktam,
p u ik ia i a n g lišk a i s u re d a 
guotam epitetui. Tokiu būdu
knyga tarnauja Lietuvos vardo
g a rsin im u i, jo s p ra e ič ia i,
dabarčiai ir ateities viltims.
“Kai 1999 vasarą vaikščiojau
po kapines savo gimtoje Lie
tuvoje, aš pasijutau sutikęs
daugelį žmonių, kurie nebuvo
mirę”, - daug ką pasakantis,
intriguojantis autoriaus teigi
mas. Susimastęs prieš iškry
p u siu k ry ž e liu , a u to riu s

Pranas Domsaitis “Austrijos kraštovaizdis”, 1935 m.

PRANO DOMŠAIČIO KŪRINIAI Į LIETUVĄ
Dr. Gediminas Balukas
Lietuvių Fondo meno glo
bos komisija šiais metais kovo
mėn. 6 d. išsiuntė į Lietuvą 126
Prano Domšaičio paveikslus.
Su šia d ail. D o m šaičio
kūrinių siunta buvo taip pat
išsių sta s P rano D om šaičio
kūrinių kolekcijos dovanojimo
aktas:
Lietuvių Fondas, Inc. Do
vanoja Lietuvai Prano Domša ič io k ū rin ių k o le k c ijo s
palikim ą - 527 paveikslus K laipėdoje atidarant Prano
D o m šaičio v ardo p a sto v ią
galeriją.
Pasirašo Lietuvių Fondo
taryba - visų Tarybos narių
vardai ir pavardės. Ši metalinė
plokštė bus pritvirtinta prie
P rano D om šaičio galerijos
įėjimo.
Iškilmingas galerijos atida
rymas įvyks liepos mėn. 27-28
dienom is K laipėdoje. Išk il
mėse dalyvaus gal ir Lietuvos
Respublikos prezidentas Val
das Adam kus, Kultūros m i
n istras G in tau tas K ėvišas,
L ietuvos D ailės m uziejaus
direktorius Rom ualdas Bu-

Lietuvių Fondo Meno globos
komisijos pranešimas

kultūrą ir prailgino gyvastį
tėvynei Lietuvai.

drys, Vokietijos Goethės insti
tuto ir Dresdeno miesto Dailės
muziejaus atstovai. (Dresdene
planuojama Prano Domšaičio
paveikslų paroda). Taip pat
dalyvaus ir Lietuvių Fondo
atstovas dr. Gediminas Balu
kas.
Vatikano (Rom os) R eli
ginis muziejus kreipėsi raštu į
Lietuvos Dailės muziejų, pra
šydamas Dom šaičio kūrinių
n u o la tin ia i e k sp o z ic ija i.
Vatikano religinis m uziejus
yra žymiausias ir didžiausias
pasaulyje. Lietuvos kilm ės
dailininkui yra didelė garbė ir
šlovė pakliūti į šį m uziejų.
Taip p a t yra g arb ė m ūsų
tėvynei, kuri dalijasi savo
sūnaus dvasiniais turtais toli
nuo Lietuvos.
Šiandien Pranas Domšaitis
ju n g ia si su M ažvydu, D o
n e la ičiu , Vydūnu ir k ita is
didžiadvasiais mažosios Lie
tuvos atstovais, kurie kūrė
mūsų raštiją, poeziją, meną ir

V okietija yra stipriausia
militarinė jėga Europoje. Tuo
pačiu ir jos tarptautinis svoris
didėja. Vokiečių-Goethės insti
tuto delegacijos atvykimas į
Domšaičio galerijos atidarymą
(šis institutas yra vienas iš
svarbiausių kultūrinių veiksnių
Vokietijoje) taip pat Dresdeno
miesto Dailės muziejaus atsto
vų dalyvavim as ir galutinis
nutarimas dėl Domšaičio pa
veikslų ekspozicijos šiam e
garsiame meno centre ir ki
tuose Vokietijos dailės m u
ziejuose svarbus mums įvai
riais požvilgiais.
Šie įvykiai ne tik garsina
Lietuvos meną Vokietijoje ir
Vakarų Europoje - taip pat yra
teigiamas Lietuvos žingsnis į
Europos sąjungą ir į NATO.
L ietuvos v aldžios atstovai
p aro d ė d ėm esį D o m šaičio
galerijos meno švente ir di
džiai vertina vokiečių susido
mėjimą Lietuvos kultūriniais
įvykiais.

žiūrovą pririša prie vaizdo, kurį
eilinis kapinių lankytojas gal ir
nepastebėtų. Kapinėse A.Kezys pajunta nemirusią energija
ir eina filosofijon: “Dvasinio
tvarinio energija niekada ne
din g sta, j i tik p a sik e ičia tra n sfo rm u o ja ” . Šiuo savo
m en išk u le id in iu A .K ezys
transformuoja gal net niekad
net n epajustas akim irkas į
nesibaigiančio laiko bei įspū
džių tąsą.
A n trą jį savo le id in į A.
Kezys pavadino “Cityscapes
III” - “Miestovaizdžiai - trys” .
Tai 52 nuotraukas talpinantis
leidinys, nors žodis “nuotrau
kos” šiame sakinyje tiksliai
fotografijų neapibūdina. Kiek
vieno vaizdo pagrinde glūdi
miestų ar pastatų nuotraukos,
kurias A. Kezys kompiuterine
technika nuspalvina. Tos spal
vos, tiesa, dirbtinai atrodo ir

vaizdui duoda keistoką skonį.
Šiuo būdu autorius nuotraukai
įdiegia savo labai individualią
interpretaciją. Žiūrovo dėmesį
dominuoja ta, kad ir dirbtina,
spalva - bet ne kur nors ma
tytas, atpažintas vaizdas. Šios
technikos įspūdį bent m an
puikiai išsakė Lietuvos poetė
Danutė Paulauskaitė, kurios
eilėraštį, vartydamas A. Kezio
knygą atsitiktinai radau:
“Tu nežiūrėk, dabar Rembrandtas valgys silkę
Nėra ribos tarp meno ir ne
meno
Jei menininkas tikras.”
A.Kezio - menininko tikru
mu abejoti negalima.
Šia proga minėtas dar vie
nas A. K ezio šiais m etais
leidinys - 2001 m. kalendorius,
pavadintas “Chicago and the
Twin Cities” - Čikaga ir dvy
niai m iestai” . Impozantiškai

atspausdinto plakatinio k a 
lendoriaus nuotraukose Čika
gos vaizdai sugretinti su 13
kitų pasaulio miestų vaizdų, jų
tarpe ir lietuviškuoju Vilniumi.
Esam e dažnai girdėję apie
dvynių miestų ar universitetų
b endradarbiavim o sutartis.
Įdomiai ir labai originaliai A.
Kezys sugretino, pvz., siaurą
Vilniaus senamiesčio gatvelę
su cementuotu perėjimu apačia
Čikagos Lake Shore Drive.
P rity ru sio fo to g ra fo ak iai
panašūs ir Čikagos bei Toronto
d a n g o ra iž ia i, Č ik ag o s bei
Briuselio viešųjų pastatų salės
ir t.t.
Norintieji Algimanto Kezio
leidiniais pasigėrėti, gali juos
užsisakyti iš autoriaus vado
vaujamos Galerijos, 4317 S.
Wisconsin Ave., Stickney, IL
60402, tel.708-749-0888.

Žinios iš Vilniaus
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PENKTASIS RASINIŲ
KONKURSAS

Vyčio apygardos, Ramygalos valsčiaus būrio (Paukštelio) patizanų būrelis.

LIETUVOS TAUTOS TRĖMIMAI
Kokiomis jūromis ir vande
nynais tebeklajoja Jie, ieško
dami kelio į Tėvynę?..
Skaudu skaityti, girdėti, o
iškentėjusiem s - prisim inti
tuos laikus, kurie tarsi uždėjo
baisų antspaudą mūsų tautos
istorijai. Trėmimai lyg negai
le s tin g i v a n d e n y s, sū k u 
riuodam i nušlavė kom etas,
smuikus, paradus, vienatvę,
sąrašus, debesis, vėliavas,
la isv ę - v isk ą p a sig le m ž ė
nerymastinga tėkmė.
Matyt, kraupiausias vaiz
das Lietuvos istorijoje. Gyvu
lin ia i v agonai, sausakim ši
žmonių. Pusam žė ūkininkė,
keli viens už kitą mažesni jos
vaikeliai, šalia jaunas gydy
tojas su savo invalide motina,
vos už pusmetrio ilgam, o gal
ir visam laikui dingstančius
tėv išk ė s laukus ilg e sin g a i
akim is palydi jau n a kaim o
mokytoja.
M iestuose, m iesteliuose,
kaimuose lietuviai slėpė vieni
k itu s nuo p ra ž ū tie s , taip
paukščiai savo paukštelius,
vėtrų išmestus iš gimtojo lizdo.
Ž m onių - vargas ir ašaros
Lietuvoje tekėjo upėmis. Dar
n iekada m ūsų T ėvynės is 
torijoje nėra buvę tiek baimės,
siaubo, netikrum o. Žm onės
nebuvo saugūs rytą vakarą,
dieną naktį galėjai sulaukti
savo nam uose tikrų žvėriųsovietų valdžios pakalikai,
dažnai patys artim iausi kai
mynai, užgriuvo kaip stichinė
nelaimė. Sąrašai, tos baisiosios
eilutės lyg pačiam e pragare
surašytos pavardžių eilutės,
savo tautos išdavikams tebuvo
sausa informacija. O už jų, tų
pavardžių, buvo gyvenimai gal
ir nelabai pasisekę, gal be
turtų, be sveikatos ar paprastos
žmogiškos laimės, bet - gyve

nimai, kuriuos liepė nugyventi
Dievas, ir tik dieviška valia
tegali juos nutraukti. Tačiau
sukilo Lietuvoje šlykšti pa
dermė, nutarusi į savo rankas
paim ti žm onių gyvenim us.
Kokia siaubinga ideologija naikinti savo artim ą, p risi
dengus “naujo, geresnio ir
teisingesnio gyvenim o” fan
tasmagoriškomis vizijomis! Ir
ne už dyką. “Įvykdyti plano” išvežti kuo daugiau nelaimėlių
- reiškė gardų maisto kąsnį,
šiltą vietelę sovietų valdžios
organuose, partinę karjerą. Bet
tik iu , kad re išk ė ir D ievo
bausmę patiems baudėjams.
Trėmė nekaltus žmones į
šiaurę. Toli nuo Tėvynės. Ten,
kur negyva gamta, kur neauga
net žolė, vien apledėjusios
sam anos d e n g ia am žin ai
įšalusią žemę. Ten, kur saulė
nešviečia ištisus pusę metų ir
ledinės bangos blaškosi be
atodūsio, tarsi apverkdamos
skaudų žmonių likimą. Į pa
saulio kraštą gabenami matė,
kaip retė ja m iškai, p latėja
upės, nuo žemės paviršiaus
dingsta m edžiai ir krūm ai.
Tolumoje m atyti tik sniegu
padengtos kalnų viršūnės.
T rem tinė D alia G rinkev ičiū tė rašė: “A trodė, kad
Stalinas nori išvežti visą šalies
protą, garbę, sąžinę. Kalėjo
m o k slin in k a i, g y d y to ja i,
konstruktoriai, dėstytojai, kino
ir teatro aktoriai, studentai,
mokytojai...” Be išimties trė
mė tiek vyrus ir moteris, se
nelius ir vaikus. Išardydavo
šeimas, darną ir taiką. Už ką?
Tolimiausias trėmimo
taškas buvo Trotimovsko sala,
o kartais - net dar šiauriau.
Žmonėms teko egzistuoti žvė
riškomis sąlygomis. Tačiau net
ir taip p a v a d in ti b ū tų per

švelnu. Greičiau jau - mirtinos
išlikimo sąlygos. Žiemos šiau
rėje šaltos, d ažnai net še 
šiasdešim t laip sn ių šalčio.
Trem tinių barakai - lyg di
džiuliai ledo kapai. Atrodytų,
n e b e liek a jo k ių , net m en 
kiausių sąlygų išlaikyti žmo
giškąjį orumą, draugiškumą,
artimo ir Dievo meilę, tačiau
žm ogaus stiprybė gali būti
n eišm atu o jam a. L ie tu v iai,
žiaurios istorijos rankos nu
blokšti prie šiaurės jūrų, įrodė
sau ir pasauliui stiprybę bei
n e p a la u ž ia m ą v a lią k a rtu
pergyveno didžiulius vargus:
vaikų ligas, gimimus, skau
džias ankstyvas mirtis, tikrą
badą, alinantį vergišką darbą,
žiaurių prižiūrėtojų priespaudą
ir patyčias, o svarbiausia kankinam ą, skausm ingą Tė
vynės ilgesį. Pačiame stipriau
siame bei slapčiausiame šir
dies kam pelyje kiekvienas
tikėjosi dar išvysiąs Lietuvą.
Trem tyje gim usiem s vaike
liams apie tolimą Tėviškę sekė
pasakas, dainavo giesmes. Tie
vaikai užaugo, svajodami apie
Lietuvą kaip apie pasakų šalį,
kurioje jų tėvai ir protėviai
buvo laimingi. Lietuviai Sibire
gebėjo netgi laikytis k a ta 
likiškų bei tautiškų papročių.
N etgi sunkiausiom is gyve
nimo akimirkomis, netgi kai,
regis, num irdavo paskutinė
viltis lietuviai kreipė nevilties
pilnus žvilgsnius į tolim os
Lietuvos pusę. Kiek jų mirė su
Tėvynės vardu lūpose! Kiek jų
kentėjo badu, ligas, artimųjų
netektis, sunkiai dirbo, nuolat
kartodam i L ietuvos vardą!
Šitiek sulaužytų likimų, nu
trau k tų g y v ybių, pav erg tų
Lietuvos dukrų ir sūnų mūsų
istorijoje nėra buvę.
Daugelis žmonių, kentė-

Pasaulio lietuvių bendruo
m enės Š vietim o kom isijos
skelbtas rašinių konkursas už
Lietuvos ribų veikiančiom s
gim nazijom s baigėsi. K on
kurso mecenatas jau penktąjį
k a rtą yra R aim u n d as G ri
galiūnas, prisidedant ir PLB
Švietimo komisijai.
Gimnazistams buvo pasiū
lytos trys temos tautiškum o
ugdymui: “Ar vyskupo M o
tiejaus Valančiaus darbai gyvi
ir šiandien?” (minint vyskupo
dviejų šim tų m etų gim im o
su k ak tį), “L ietu v o s tautos
trėmimai” (Šešiasdešimtmečio
pam inėjim ui) ir “Esu rašy 
to ja ^ ), rašyčiau...” Sulaukta
trisdešimt septynių rašinių. Iš
“L ietuvių nam ų” vidurinės
mokyklos Vilniuje gauta trys
rašiniai, rusų-lietuvių m ok
yklos “Šaltinėlis” Maskvoje keturi, Punsko gim nazijos/
Kovo 11-osios lietuvių licėjaus

- dvidešimt aštuoni, o Vasario
16-osios gim nazijos Vokie
tijoje - du rašiniai.
R ašinių k om isija, k urią
sudarė Š vietim o kom isijos
pirm ininkė Regina Kučienė,
Laima Apanavičienė, Alicija
Brazaitienė, Vida Brazaitytė ir
Aldona Rauchienė, šių metų
b irželio 17-osios posėdyje
prem ijavo dvylika kūrinių.
Keturi kiti kūriniai įvertinti
specialiomis premijomis; vie
nas už k n y g ų apie tre m tį
ap žv alg ą, an tras už savos
kūrybos eiles, trečias už gražią
k a lb ą ir k e tv irta s už gerą
publicistinį straipsnį.
PLB Švietim o k o m isija
nuoširdžiai dėkinga nuola
tiniam mecenatui Raimundui
Grigaliūnui už pagalbą puose
lėti tautiškum ą, kurį galima
išugdyti tik gimtosios kalbos
pagrindu. Visų mokinių kūry
ba bus išleista atskira knyga.

jusių ir išgyvenusių tremtį bei
stalininius gulagus, savo atsi
minimuose lenkia galvas prieš
m edikus. Jie buvo tik rie ji
d id v y ria i, nes su te ik d a m i
pagalbą - suteikė ir viltį. Viltį
išgyventi, išlikti. Daugelis šių
gydytojų žuvo karo frontuose.
Ledinis mirties gūsis užpūtė jų
gyvybes, tačiau ne atminimą
gelbėtų žmonių širdyse. Tai
buvo Dievo pasiųstieji - gėris,
kuriam lenktasi.
Gyvenimas nuolat pateikia
įvairiausių staigm enų ir ne
tikėtumų, kartais net ir dovanų
padovanoja. Kitaip negalėčiau
p a v a d in ti to k io gyvenim o
vingio, kur man papasakojo
p ro se n e lis, deja šią žiem ą
miręs. 1940-aisiais jis su šeima
(keturi vaikeliai) gyveno Kė
dainių apskrityje, ūkininkavo.
Vyriausia dukra (mano senelė),
tuomet septynerių metų mer
gytė kasvakar nešdavo maistą,
su ru o štą m am os, L ietuvos
partizanų būriui - į bunkerį
netolim am e m iškelyje. N e
kviestų svečių - enkavedistų ilgai laukti nereikėjo: jau po
poros savaičių į kiemą įsuko
su n k v e žim is, p iln a s ru sų
kareivių. Liepė šeim ininkei
nešti lašinių ir degtinės, o
šeimos tėvui - ruoštis į tolimą
kelionę... Tuom et tėvą api
puolė vaikai, apsikabinę kojas
verkė, raudojo, nė žingsnio
žengt neleido. Rusų karininkas
ilgai stebėjo širdį gniaužiančią
sceną. Nesiuntęs kareivius į
trobą, priėjo arti, arti prie mano
tada dar jauno prosenelio ir
tarė: “Ž m ogau, turiu ir aš
keturis mažylius. Atmink, ką
pasakysiu: tavęs aš nemačiau,
slėpk vaikus, ir pats nesirodyk.

Antrąsyk tau nepagelbėsiu” .
Prosenelis vis kartojo pasa
kodamas šią istoriją: “Negaliu
ir šiandien patikėti ta likimo
dovana. Ir tarp žvėrių, pasi
rodo, pasitaiko žm ogiškų” .
V isą v a sarą jis su šeim a
slapstėsi, vėliau įsisiautėjo
karas o po keturiasdešimties
metų prosenelis vėl susitiko su
tuo rusų karininku. Vienoje
V ilniaus lig o n in ėje - teko
p risim in ti seną, b et n e p a 
mirštamą istoriją.
Štai tokių netikėtumų pa
teikia nenuspėjam as gy v e
nimas. Galbūt tam tolimam,
sv etim am ru sų k a rin in k u i
turėčiau padėkoti už ilgą gražų
savo prosenelių gyvenimą, už
tai, kad turiu senelius, tėvus,
gal ir už savo buvimą šiame
pasaulyje; Pasirodo, gailes
tingum as nei tautybės, nei
valstybinių sienų.
Praėjusiais metais atvykau
mokytis į Vokietiją, Vasario
16-osios gim naziją. Per pa
m okas daug g ird im e apie
Lietuvos istoriją. Ir pastebiu
keistą dalyką: kaip dažnai
pasiilgstu tėvų, senelių, draugų
ir - Lietuvos. Atrodytų - kokia
gi čia bėda, juk pora valandų
lėktuvu, ir jau namai. Tačiau
kaip kartais suspaudžia širdį,
kaip imi trokšti Tėvynei gėrio,
teisingum o, sąžinės. Užteks
ja u m ūsų ša lia i skausm o,
netiesos ir okupacijų. Tereikia
jai meilės, šviesos ir tiesos.
Salomėja Bandoriūtė, 15 m.
Vasario 16 gimnazija

PLB Švietim o kom isijos
premijuotas rašinys skelbtame
konkurse.
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CARITUI REIKALINGA
SKUBIOS PARAMOS
Lietuvos Vyčių padalinys,
“Pagalba Lietuvai” neseniai
susilaukė laiško iš Jo Em i
nencijos k a rd in o lo A udrio
Juozo Bačkio ir Vilniaus arki
vyskupijos Carito direktoriaus
Balio Stankaus, kurie prašo
finansinės param os. Caritas
egzistuoja jau nuo 1989 m. Ir
įvairių organizacijų ir privačių
asmenų paramos dėka spren
džia aktualias visuom enės
socialines problemas. Vilniaus
arkivyskupija Caritas atidarė ir
išlaiko šias socialines įstaigas:
VA Caritas nakvynės namai,
VA Motinos ir vaiko globos
nam ai, D ienos centras, So
c ia lin ė tarn y b a , lig o n ių
tarn y b a (v a is tin ė ), Vaikų
v a lg y k la , J u n g tin ių Tautų
sk y riu s, sriu b o s v irtu v ė
(valgykla) “Betanija”. Vilniaus
arkivyskupijos Caritas dirba
26 etatiniai darbuotojai bei 130
savanorių.
Visos šios programos 90 %
yra išlaikomos Vilniaus arki
vyskupijos. Kitos lėšos 10 %
yra g au n am o s iš u ž sie n io
rėm ė jų b ei V ilniaus s a v i
valdybės. 2000 m. VA Caritas
nakvynės nam uose suteikta
nakvynių 18,480 (kiekvieną
naktį nakvojo 50 žm onių);
N akvynės nam uose D ievo
M eilės M isio n ierių seserų
kongregacija (M otinos Te
resės) buvo slaugoma 9,150
žmonių (25 žmonės kasdien);
Motinos ir vaiko globos na
m uose - 23 m oterys ir 28
vaikai; Dienos centre 60 vaikų
ir 20 paauglių; Socialinėje
tarnyboje - 45,725 žmonės; ir

Ligonių tarnyboje - 13,152
žmonės; Vaikų valgykloje - 83
vaikai ir per metus išdalinta
20,580 porcijų; ir valgykloje
“Betanija” - 600 per dieną ir
išdalinta 187,200 porcijų.
A pžvelgus V ilniaus ar
kivyskupijos C aritas ir VA
labdaros valgyklos “Betanija”
veiklą, 2000 metais patarnauta
įv a irio m is
p a sla u g o m is
246,917 žmonių. Toks didelis
žmonių kiekis parodo, kaip
žymiai Vilniaus arkivyskupija
prisideda prie visuotinio ben
druom enės gerbūvio. K iek
vienais metais nuo 1999 m. iki
2001 m. fin a n sa v im a s iš
Vilniaus miesto savivaldybės
vis m ažėjo. Pagrindinis fi
nan sav im o šaltin is išliek a
Vilniaus savivaldybė ir kiti
rėmėjai. Nuo 1999-2001 m.
35,000-50,000 JAV dol. gauta
iš savivaldybės Vilniaus socia
linėms pagalbos programoms.
O šiais m etais tom s p ro 
gramoms skirta mažiau - tiktai
po 14,200 dol. V ilniaus
arkivyskupija aptarnauja ir
rem ia d id ž iu lį k ie k į b e n 
druomenės narių. Esant dabar
tin e i p a d ė č ia i, re ik a lin g a
visuom enės pagalba padėti
Vilniaus arkivyskupijai ilgiau
tęsti šias so cialin ių p a ta r
navimų naudingas ir reika
lingas programas. Carito vei
kla nebūtų įmanoma be įvairių
organizacijų, savivaldybės ir
p riv a č ių asm enų param os.
V isuom enė visuom et buvo
dosni ir rėmė Lietuvos Vyčių
veiklą. Todėl Lietuvos Vyčių
padalinys “Pagalba Lietuvai”

Kai popiežius Jonas Paulius II 1993 m. lankėsi Lietuvoje ir buvo nuvykęs į Kryžių kalną prie Šiaulių,
tai sugrįžęs į Vatikaną pareiškė, kad ten turėtų būti vienuolynas, kuris prižiūrėtų tą lietuvių tautos
stebuklą ir jį lankytų pasaulio turistai. Popiežiaus noras buvo įvykdytas ir italų architekto Nunzio
Rimaud suprojektuotas kryžiaus formos pastatas, kainavęs daugiau negu 2 mil. JAV dolerių, jau
veikia 2 metus.

vėl k re ip ia s i ir p rašo v i
suomenės finansinės pagalbos
pagal Jūsų išgales remti šias
socialines programas Lietuvoj.
Kiekviena Jūsų auka - kokia ji
bebūtų, didelė ar nedidelė,
p risid ė s
p rie
C a rito
labdaringos veiklos. Aukos
nurašom os nuo federalinių
mokesčių, prašome siųsti: Aid
to Lithuania, Inc. C/o Regina
J u šk a itė -S v o b ie n ė , 15494
Beaupre, Madison Heights, MI
48071-2622. Dėl smulkesnių
informacijų galite skambinti
tel. 1-(248) 547-2859, faksas
- 1 (248)547-0982 arba Epaštas - Rjuskasvoba@es.com.
Iš an k sto n u o šird ž ia i d ė 
kojame!

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja pirmą kartą aptarė ŽIV/AIDS problemas

ir Lietuvos AIDS centro di
rek to riu s dr. S aulius Caplin sk a s.
T ik im asi,
kad
rem d a m ie si a n k stesn iu o se
Jungtinių Tautų forum uose
num atytais tikslais, dalyviai
nustatys eilę konkrečių u ž
duočių, būtinų įveikiant ŽIV/
AIDS. Tarp jų - 2000 m. JT
tūkstantm ečio viršūnių susi
tikime, kuriame dalyvavo 150
valstybių vadovų, užsibrėžta
užduotis - iki 2015 m. su
stabdyti ir sum ažinti Ž IV /
AIDS plitimą.
S esijo s m etu Ju n g tin ė s
Tautos tikisi sustiprinti politinį
įsipareigojim ą kovoti prieš
AIDS, nusinešusį 22 milijonų
žmonių gyvybes. Šiuo metu
pasaulyje su ŽIV/AIDS gy
vena virš 36 milijonų žmonių,
iš jų 25,3 m ilijono -Afrikos
šalyse - labiausiai epidemijos
paveiktame regione. Infekcijos
atvejų daugėja ir Rytų E u
ropoje bei Centrinėje Azijoje.

A. f A. JUOZĄ ŽVYNĮ,
Tautinės s-gos Tarybos n arį, T.S. St. P etersb u rgo
s k y r ia u s įk ū r ė ją , b e i d a u g e lio k itų lie t u v iš k ų
o r g a n iza c ijų v eik ėją . U ž j o sie lą a n trų jų m irties
m etin ių proga bus au k ojam os šv. M išios š.m . liepos
m ė n . 15 d ., s e k m a d ie n į, 1 v .p .p . Š v . V a r d o
b ažn yčioje, G u lfp ort, FL .
Ir š.m . liep os m ėn . 15 d. sek m ad ien į, 9 v.ryto
P alaim in to J u rgio M atu laičio m isijoje, L em onte.
V isus T autinės Sąju n gos narius bei p ažin oju siu s
m ielą A . f A . JU O Z Ą Ž V Y N Į, p rašom e Šv. M išiose
d alyvau ti ir j į p risim in ti savo m aldose,Tautinės Sąjungos
St. Petersburgo skyriaus
valdyba ir nariai

Regina Juškaitė-Svobienė

SIS KARTAS PIRMASIS
“Generalinės Asamblėjos
specialioji sesija suteiks mums
iki šio l n e tu rė tą p ro g ą
pasirūpinti ateities kartomis ir
im tis ry žtin g ą veiksm ą,
siekiant sustabdyti šios baisios
ligos p ro g r e s ą ”. Jungtinių
Tautų generalinis sekretorius
Kofi Annanas
Niujorke tris dienas (2001
06 25 - 27 d.) vyko Jungtinių
Tautų Generalinės Asamblėjos
specialioji sesija, skirta kovai
prieš sparčiai plintančią ŽIV/
AIDS pandemiją.
Pirmą kartą pasaulis apie
šią ligą sužinojo 1981 m. Per
dvidešimt metų ši problema
palietė visus žemynus ir šalis,
to d ėl ko v ai su A ID S pandem ija vienijam os pasaulio
visuomenės pastangos.
Tarp 3000 delegatų, daly
vavusių trijų dienų viršūnių
susitikime, Lietuvą atstovavo
Sveikatos apsaugos vicem i
nistras Eduardas Bartkevičius

Išk eliavu sį A m žin yb ėn
su p agarb a p risim en am e m ielą, ta u rų lietu vį

Lietuvoje, Lietuvos AIDS
centro 2001 m. birželio 27 d.
duomenimis, registruoti 310
ŽIV infekuoti asmenys, iš jų
46 moterys, 164 vyrai. Dau
giausiai ŽIV infekuotų asmenų
yra K la ip ė d o je (136) ir
Vilniuje (104). AIDS serga 43,
30 asmenų mirė.
AIDS turi didžiulį poveikį
ekonomikos augimui. Jungti
nių Tautų apskaičiavimais, kai
kuriose labiausiai paveiktose
šalyse 2010 m. bendras na
c io n a lin is p ro d u k ta s g ali
sumažėti 8 proc., o pajamos
v ien a m g y v e n to ju i - dar
daugiau. A frikos valstybių
viršū n ių susitikim e, v y k u 
siam e p ra ė ju sių m etų b a 
landžio mėn. Nigerijos Abujos
mieste, JT generalinis sekre
torius Kofi Annanas pasiūlė
sukurti pasaulinį fondą kovai
p rie š Ž IV /A ID S ir k ita s
infekcines ligas. Tačiau iš
generalinio sekretoriaus Kofi

A nnano reikalaujam ų 7-10
milijardų JAV dolerių, kol kas
pavyko surinkti tik 528 m i
lijonus. JT vadovai tikisi, kad
prevencijai ir gydym ui rei
kalingas lėšas padės surinkti
valstybių vyriausybės ir pri
vatus sektorius. Praėjusių metų
gegužės m ėn. p a g rin d in ės
farm acinės kom panijos 20
k a rtų su m ažin o a n tiretro virusinių vaistų kainas besi
vystančių šalių pirkėjam s gydymo kaina vienam besi
vystančios šalies pacientui per
metus kainuos 350-600 JAV
d o le rių , tuo tarp u V akarų
Europoje ir JAV ši kaina siekia
10 000 JAV dolerių.
Siekiant paskatinti valsty
bių vad o v u s p a s ira šy ti
Įsipareigojim o deklaraciją,
nurodančią ryžtingesnių veiks
mų reikalingas prioritetines
sritis, š.m. gegužės m ėnesį
įvairių valstybių piliečiai buvo
kviečiami pasirašyti tarptau
tinę deklaraciją Vienas bal
sas, daug veidų... Susivieniję
g y v en im u i” . L ietu v o je šią
deklaraciją renginių, skirtų

mirusiųjų nuo AIDS atminimo
dienai (gegužės 20 d.) metu
pasirašė virš tūkstančio as
menų. Ji kartu su 50 000 kitų
72 valstybių piliečių, kovą
prieš ŽIV remiančių žmonių
parašais, pateikta Jungtinių
Tautų Generalinės Asamblėjos
AIDS specialiosios sesijos
dalyviams.
“Akivaizdu, kad nesame
bejėgiai prieš šią epidemiją,
tačiau mūsą atsakas - tik maža
dalelytė to, ką reikia padaryti.
Tikroji šiandienos užduotis dramatiškai sustiprinti politinę
valią, išteklius, veikiančias
sistem as ir socialinį įsipa
reigojim ą, taip reikalingus
stabdant epidem iją.”Dr. Pe
teris P iotas, JT Ž IV /A ID S
program os (UNAIDS) vyk
dantysis direktorius.
lgimantas Trečiokas
Lietuvos AIDS centro
direktoriaus pavaduotojas
Išsamesnės
informacijos teirautis:

Loreta Stonienė 30 01 23,
76 79 68; http://www.aids.lt
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Su pagarba prisimename
mielą žmoną
TOVARIŠČI!
A. f A.
V IR G IN IA N O R K Ū N A S ,
kuri pries 17 metų žuvo gaisro
n ela im ėje. Ž m ona V irgin ia
d irb o

14

su

p u se

m etų

p ad ėd am a savo v y ru i Ben
N o rk ū n u i raSyti L ietu v o s
istoriją angliSkai “Lithuania As We See It”. Virginia žuvo
gaisre mėgindama iSgelbėti Sią knygą. Gimė balandžio
24, 1939 - mirė liepos 12, 1984.

A. f A.

IRENAI K a u N a ITEI
TAMOŠAITIENEI,
b u v u s ia i D a n u tė s N a s v y ty tė s iS raiSk os Sokio
g r u p ė s M e lb o u r n e n a r e i m ir u s , n u o S ir d ž ia i
u žjau čiam e v isą Seim ą b ei artim u osiu s.

Giedra Nasvytytė-Gudauskas
Salomėja Nasvytytė Valiukienė

M ū sų bran gi žm on a ir m otina

A. f A.

IRENA K a u N a ITĖ
TAMOŠAITIENĖ
M irė 2001 birželio 23 d ien ą L os A n geles, gim ė 1931
kovo 28 d. V ilkaviSkyje. L ik o vyras V Y TA U T A S
sū n u s A L G IS , a n ū k ė R IL E Y , m o tin a R E G IN A
K A U N I E N Ė M e lb u r n e A u s t r a li j o j e , u o S v ė
E U G E N IJ A T A M O Š A IT IE N Ė ir k iti g im in ė s
L ietu voje, A u stralijoje ir JAV.

Liūdinti šeima

ŠIAULIŲ VAIKŲ VOKALO STUDIJA
“RO-KO-KO”
Šiaulių m. Kultūros centro
vaikų vokalo studija - ansam
blis “R o-ko-ko” veikia 15
metų. Tai pats pirmasis vaikiš
kas populiariosios m uzikos
kolektyvas Lietuvoje.
Šiuo metu “Ro-ko-ko” lan
ko 60 vaikų nuo 4 iki 16 metų.
Jos auklėtiniai yra mokomi ne
tik p ro fe sio n a la u s v o k alo
pagrindų, b et ir solfedžio,
m uzikos teorijos, im p ro v i
zacijos. Studijos pagrindinis
principas - atskleisti vaiko
individualum ą, lavinti kūry
biškumą, remiantis geriausio
mis muzikinio lavinimo meto
dikomis.
“ R o -k o -k o ” d a in in in k a i
kasm et ak ty v iai d alyvauja
Lietuvoje vykstančiuose vaikų
ren g in iu o se, festiv a liu o se ,
konkursuose ir koncertuose:
festivalyje “Laumės juosta” ,
Lietuvos TV dainų konkurse
“Šypsena” , Lietuvos televizi
jos konkurse “Dainų dainelė”

ir tam p a jų la u re a ta is bei
prizininkais.
“Ro-ko-ko” taip pat daly
vavo džiazo festivalyje “Baby
Jazz” ir “Babies Sing Jazz”
renginiuose, du kartus atsto
vavo Lietuvai tarptautiniame
L a tv ijo s te le v iz ijo s vaikų
m uzikos fe stiv a ly je “ S u n 
b e a m ” . A n sam b lio so listė
Indrė Zaleskytė šiame festi
valyje laimėjo Didįjį prizą už
g eriau sią vokalą. 1999 m.
kolektyvas su dideliu pasiseki
m u k o n c e rtav o S uo m ijo je
Baltijos šalių chorų festivalyje
“Vaasa’99".
Šiuo metu “Ro-ko-ko” yra
vienas iš p o p u lia ria u sių ir
perspektyviausių vaikų popu
liariosios muzikos kolektyvų
Lietuvoje. Vaikų pop muzikos
k o n k u rse “ Pop k o p ė č io s
‘2001" “Ro-ko-ko” iškovojo
Grand Prix ir I-ąją vietą už
dainą apie Vilnių.
S tu d ijo s s o lis te i In d rei

sas spaudoje klausė: “Kas gali
vienyti tautą labiau nei darbas?
Atsakysiu: Tikrai ne šventimas
gegužės 1-osios, o 305 realaus,
apmokamo darbo dienos m e
tuose! Tuomet bus džiaugsmas
ir laimė visų namuose.
V ertėtų n e te rio ti laik o
grąžinimui sovietinių švenčių,
o visom s partijom s drauge,
sutartinai spręsti, kad L ie
tu v o je g y v en im as g e rė tų
visiems. Klysti yra žmoniška,
bet likti klaidose, neleistina.
V isiem s lin k iu są ž in in 
gumo, dorumo, labai našaus
darbo.
Dažnai prisiminkite, kad:
“Lietuviais esate Jūs gimę ir tą
garbę gavote užgimę...”
Aš tiesiog džiaugiuo
si, kad esu per sena, ir man
nereiks žygiuoti Jūsų atkurtoje
šventėje.
M. Kuprienė

Šiuo a tv eju , tai tin k a 
m iau sias k re ip im a sis į 78
.seimo narius, kurie nubalsavo,
už sovietinio palikimo šventės,
gegužės 1-osios sugrąžinimą.
Ar tai dėsninga, ar atsitik 
tinum as, kad daugum a b al
savusiųjų, yra buvę komunistų
partijos nariai, persivadinę
LDDP o vėliau ir socialde
m okratais? Kuo pasivadins
ateityje?
Gegužės 1-oji mūsų tėvy
nėje buvo įte isin ta , so v ie 
tiniams bolševikams okupavus
Lietuvą. Jūs to nem atėte ir
neišgyvenote, nes, dauguma,
dar buvote negimę. Sovietinė
mokykla teisybės nesakė. Bet
jei jos ir dabar nerandate, tai,
Viešpatie, atleisk Jums...
Okupantai niokojo, naikino
absoliučiai viską kas buvo
lie tu v išk a . N e sib aig ian ty s
areštai, įkalinimai, žudymai,
kankinimai, trėmimai. Grobs
tym as d a rb šč ių lie tu v ių
užgyvento turto. Okupantai
draudė tikėjimą, patriotizmą.
Žlugdė garbę, sąžiningumą,
dorumą. Besąlygiškai reikėjo
garb in ti sovietų valdžią ir
bolševikų partiją.
G egužės 1-ąją žygiuodavom , nešdam i rau d o n as
v ė lia v as ir p o rtre tu s savo
okupantų. Tokia buvo tvarka.
To reikalavo dirbančiųjų virši
ninkai ir visagalės komunistų
partijos sekretoriai. Dar kai
kam išskirdavo maisto pake
tėlį.
Socialdemokratas G. Kir
k ila s rašo , k ad d augum a
žmonių ir dabar nori tokios
šventės. Tokios, tėvynės oku
pantų paliktos?
O kur tie, kurie nenori, nes
gerbia savo Tėvynę? Kur tie,
kurie buvo priversti bėgti iš
savo gimtosios žemės į svečias
šalis? Kur tie išžudyti, kentę
kalėjimuose, lageriuose, trem
tyse? Jų buvo tūkstančių tūks
tančiai Ar į visa tai nereikia
atsižvelgti?
Darbininkams šventės die
ną galima parinkti. Ji turi būti
lietuviška, ir neprim enanti
sovietinio palikimo.
Socialdemokratas J. Karo-

Antanai labas,
Rimutis sakė gavęs iš Tavęs
žinią, kad Tu keiti savo gyve
namą vietą. Tai į šiuos Tavo
namučius jau paskutinis mano
laiškas. Linkiu gerai ir gražiai
įsikurti naujoje vietoje. Mane
baugina tas persikraustym o
terepetas, tikiu, kad turėsi
padėjėjų, ir kiek galint tausok
save, nors vis tiek rūpestėlio ir
prižiūrėjimo, kad viskas būtų
tinkam ai supakuota, užteks.
Lauksime nuo Tavęs žinučių iš
naujos vietos.
Dar sveikinu Tave su artė
ja n č iu v a rd a d ie n iu , Tau
labiausiai sveikatos ir visų
žemiškų gėrybių linkiu. Pas
mus jokių naujienų lyg ir nėra.
Sulaukėme vasaros, kuri dar
gera šiluma nedžiugina, vie
nok, vis tiek smagu, nes viskas
žaliuoja žydi, dienos ilgos. Aš
nekenčiu tamsos ir šalčio, nes
jie buvo p a ly d o v a i m ano
jaunystės gražiausių metų.
Tu m an vis savo rašytus
straipsniukus atsiųsdavai, tai
aš dabar savo Tau atsiunčiu su
tokiu kom entaru. Galvojau,
kad, jei parašai straipsnelį ir
nusiunti į laikraštį, tai jį ir
atspausdina. Pasirodo kad ne.

Zaleskytei 1999 metais Lietu
vos te le v iz ijo s fe stiv a ly je
“Laum ės ju o s ta ” buvo su 
teiktas “Metų solistės” vardas.
Tais pačiais m etais Taline
v y k u siam e ta rp ta u tin ia m e
vaik ų m u zik o s k o n k u rse
“Applaus” Indrė gavo specialų
Maskvos Ostankino televizijos
p rizą -k v ie tim ą d a ly v a u ti
O sta n k in o TV k o n k u rse
“Rytinė žvaigždė”.
2001 m. Indrė su savo
kūrybos daina “Fly With Me”
sėkmingai debiutavo didžio-

jo je scenoje - E u ro v izijo s
dainų konkurso Lietuvos ture
ir pateko į finalinį koncertą.
Per 15 ansam blio gyva
vimo metų surengta per 400
k o n c e rtų , iš le is ti 3 g arso
album ai. K oncertam s JAV
parengta geriausių ansamblio
kūrinių program a. A tskirai
parengta ir religinių giesmių
programa.
Į Ameriką kolektyvas at
vyksta Omahos vaikų choro
“Bel Canto” (Nebraska) kvie
timu. Koncertai bus surengti

KAIRIEJI TEBEPONAUJA

Matai, kada seimo, daugiausiai
kairieji deputatai nusibalsavo,
kad vėl būtų švenčiama ge
gužės 1-oji, daugum a labai
skaudžiai pajutome, kad senos
tv ark o s p a sek ė jai gajūs ir
garbina sovietinį palikimą.
Parašiau straipsnelį ir nu
nešiau į “Kauno dienos” re
dakciją, nors puikiai žinojau,
k ad tai a b so liu č ia i tik
šauksmas tyruose.
Daugiau kaip po savaitės
jis buvo atspausdintas. Kitas
pavadinimas ir sutrumpintas.
Tiesiog siunčiu Tau iškarpą iš
laik rašč io ir nuorašą savo
parašymo. Pamatysi, kaip pas
mus tvarkom a spauda. Man
draugai buvo patarę siųsti į
V alstiečių laikraštį, nes jis
patriotiškas ir daugiau deši
nysis, aišku, ten būtų atspaus
dinta taip kaip buvo parašyta.
Žinom a, aš skam binau į
Kaunadienės redakciją, teko
pakalbėti su korespondentu,
kuris atsakingas, už skaitytojų
laiškų atspausdinimą, jis pa
sakė, kad jie turi teisę trum
p inti o atseit pagrindas ką
norėjot pasakyti, niekas nepa
keista. Taip pasidarė apmaudu,
nes pv. kas lietė V. Landsbergį
tai tokius šlykščius parašymus
spausdindavo, ligi šlykščiau
sių išsireiškimų ir tai nereikėjo
trumpinti. Vienu žodžiu, mūsų
tėviškėlėje kairieji ponavo ir
dabar ponauja galvų nenu
leidžia. Mes atžymėsime trem
ties 60-tį. To pirmo trėmimo,
iš buvusių suaugusių, jau tik
keli likę, mes, buvę ištremti
vaikais, irgi jau esame seniai
ir daugumos nebėra. O gero
taip ir nesulaukėme. Kas buvo
Tėvų užgyventa, tas negrą
žin am a, k a m u o ja lig o s ir
pastovūs nedatekliai. Didžiau
sia laimė, kad Lietuva laisva!
B et kas tik vald žio je, visi
stengiasi kuo daugiau turto
prisikrauti ir niokoja tėviškėlę
kaip tik gali. Tau ačiū už
paramą jurtai. Prie jos rinksi
m ės 16 birželio, perduosiu
Jonui Tavo 200 dol. Jis Tau
atsiskaitys, kur bus pan au 
dojęs. Ačiū Tau, už dovanas
man. Būk laimingas.
Marytė

Omahoje, Kansas City “Roko-ko” taip pat žada aplankyti
Cikagą, Pittsburgą, Buffalo ir
kt.
“Ro-ko-ko” meno vadovė
ir įkūrėja - Rasa Kauneckaitė.
Ji ta ip p a t yra a n sam b lio
atliekamų dainų autorė. Rasa
Kauneckaitė 1986 m. baigė
L ietuvos V alstybinės k o n 
servatorijos estradinės m u
zikos katedros džiazo forte
pijono specialybę. 2000 m.
Nukelta į 11 p.
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TRISDEŠIMT DEVINTASIS
“Dirvos” novelės konkursas
Skiriamos DVI PREMIJOS:
Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių
Iš A.A. SIMO KAŠELIONIO
Palikimo, kurį tvarko “Korp! Neo-Lithuania”
vyr. valdyba

RENGINIŲ KALENDORIUS
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 9 d., 11:30 val. Šv. Jurgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
RUGSĖJO 23 d. Madų paroda “Rudens lapai”, rengia skautės
Zidinietės.
SPALIO 12 d. penktadienį, 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos
salėje Lietuvių dienos (JAV LB 50-čio sukaktis), “Ąžuoliukų”
choro koncertas. Rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.
SPALIO 14 d. 10:00 v.r. Dievo Motinos parapijos šventovėje
Lietuvių dienų iškilmingos mišios (Dalyvauja organizacijų
atstovai su vėliavomis) gieda “Exultate” choras, vad. muz. Rita
Kliorienė. Rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.
LAPKRIČIO 11 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė patiems
pasirinkti novelės temą ir meninės išraiškos formas.
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2001 metų
lapkričio 1 d. (pagal pašto antspaudą).
Rankraščius siųsti šiuo adresu:
Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kurioje
kitoje valstybėje.
Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle arba
kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį slapyvardį
užrašykite ant pridedamo užklijuoto vokelio, kuriame
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono
numeris. Tik laimėjusių vokeliai bus atidaryti.
Nepremijuoti rankraščiai grąžinami, tik autoriams
prašant, jų nurodytu adresu.
Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma
sprendžia, ką premijuoti.

DIRVAI
AUKOJO
B.Norkūnas, Dearborn, MI
žmonos atminimui ............. 200
J.Bernot, Union, NJ ............. 25
J.Smulskis, Lima, OH .......... 25
M.Vanšauskas, Lyons, I L ..... 20
J.Renkus, Santa Ana, C A ...... 15
A.Ubavičius, C anada............ 15
E.Šilgalis, Euclid, OH ............ 10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame
“DIRVOS” 85-erių metų
sukakties proga Amerikos
Lietuvių Tautinės sąjungos ir
“Vilties” Draugijos paskelbto
vajaus aukotojai:
ALT sąjungos Bostono
skyrius ....................... 2,000 dol.
Lietuvių Tautinis Kultūros
F ondas........................ 3,000 dol
Aukų vajus tęsiamas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems
aukotojams atsiliepusiems į šį
kvietimą.

parapijos Rudens šventė.
LAPKRIČIO 24 d., 6:30 v.v. Lietuvių Namų viršutinėje salėje
- Abiturientų/studentų pagerbimo pokylis.
GRUODŽIO 15-16 d. Sv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių
pardavimas.
GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ

Skambinkite:

Jodi Apanavičius
Tel.: (216) 531-6995

parapijos salėje.

TEATRO VASAROS SEZONĄ TRAKUOSE
PRADĖS LEGENDINIAI “PILĖNAI”
Lietuvos nacionalinis ope
ros ir baleto teatras įtemptai
re n g ia si p irm a ja m te a tro
festivaliui “Vasaros sezonas
Trakų pilyje”. Liepos 6 dieną
fe stiv a lį p radės atn au jin ta
Vytauto Klovos opera “Pilė
n ai” , o liepos 8 dieną bus
rodom as M ikio Teodorakio
(Theodorakis) baletas “Grai
kas Zorba” su vienu žymiausių
pasaulio baleto artistų Ireku
M uham edovu iš D idžiosios
Britanijos
Legendinė opera “Pilėnai”
skiriam a Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo dienai.
Prieš 45 metus pastatyta opera
po atviru dangumi vėl vyks po

Atkelta iš 10 p.

b a ig ė S an k t P e terb u rg o
K u ltū ro s in stitu to m enų
fakulteto estradinio-džiazinio
vokalo kursus.
1999 m. Rasa Kauneckaitė
buvo apdovanota I-ąja premija
už dainą “Žąsinas” Lietuvos
liaudies kultūros centro su
rengtame geriausios chorinės
dainos konkurse XXI amžiaus
chorinė muzika”.

k e le to s d e šim tm e čių p e r
tra u k o s. P asak d irig e n to
Vytauto Viržonio, septintojo
dešimtmečio pradžioje ši op
era keliasdešim t kartų buvo
rodoma vaizdingose Lietuvos
vietovėse, prie ežerų ir pilia
kalnių sutraukdam a m inias
žiūrovų ne tik iš Lietuvos.
Atnaujintas “Pilėnų” va
riantas bus trumpesnis, jam e
p irm ą k a rtą d ainuos ja u n i
atlikėjai. Ūdrio partiją atliks
Laimonas Pautienius, Mirtos Inesa Linaburgytė, pagrindinę
Margirio partiją - Vladimiras
Prudnikovas. Operos pasta
tymą režisuoja Eligijus D o
markas, scenografijos daili
ninkas - H enrikas C iparis.
Ypač įspūdinga turėtų būti
finalinė susideginimo scena,
vyksianti autentiškoje pilies
erdvėje, naudojant pirotech
nikos efektus.
T ris sezo n u s rodom as
baletas “Graikas Zorba”, pasak
teatro baleto trupės vadovės
Tatjanos Sedunovos, yra labai
mėgstamas publikos. Gastro
lėse Ispanijoje įsitikinta, jog po
atviru dangum i šis baletas
ypač efektingas. Juolab kad

pagrindinį Zorbos vaidm enį
atliks vienas geriausių vyriško
šo k io a tlik ė jų p a sau ly je
I.M uham edovas, vienuolika
m etų d irb a n tis D id žio sio s
Britanijos Karališkajame ba
lete. S v ečio p a rtn e ria is
Trakuose bus Eglė Špokaitė,
Živilė Baikštytė, Mindaugas

Priimamas gyventojas
Išnuomotame name
gyvenam 2 žmonės,
priimtumėm dar trečią.
Visai arti Dievo Motinos
parapijos.
Skambinkit:
Živilei (216) 738-1978

Baužys ir A urelijus Darašk e v ič iu s. D ain u o s op ero s
solistė Laima Jonutytė ir teatro
choras. S pek tak lį diriguos
M artynas Staškus, ch o reo 
g ra fiją sukūrė ita lų b a le t
m e iste ris L o rca M assin e,
scenografiją - lenkų dailininkė
Sofija Tugarinova- Grzelak.

VARNIUOSE PAGERBIAMAS DIDYSIS
ŽEMAIČIŲ GANYTOJAS
Birželio 29-oji - Šventųjų
apaštalų Petro ir Povilo diena.
Įvairiose Lietuvos parapijose atlaidai.
V arniuose k a rtu su Šv.
apaštalų Petro ir Povilo at
la id a is buvo ren g ia m a ir
Žemaičių Vyskupo Motiejaus
Valančiaus gimimo 200 metų
ju b ilie jau s šventė, pranešė
Eltai Lietuvos vyskupų kon
ferencijos sekretoriatas.
Iškilm ės prasidėjo šven
tomis M išiomis Varnių isto
rin ė je k ated ro je. Po m išių
eisena prie vyskupo Motiejaus
Valančiaus paminklo.
Varnių kultūros namuose
p a ro d y ta s d o c e n to P etro

Bielskio režisuotas Klaipėdos
universiteto teatro spektaklis
“Motiejus Didysis”. Žemaičių
vyskupystės m uziejuje a ti
darom a p aro d a “Ž em aičių
vyskupas Motiejus Valančius”,
parengta kartu su Nacionaline
M. Mažvydo biblioteka.
D id ž io jo ž e m a ič ių G a 
nytojo, vyskupo M otiejaus
V alančiaus g im im o 200osiom s m etin ėm s sk irti
ren g in iai vyksta daugelyje
šalies vietovių, susijusių su jo
gyvenim u ir veikla. Ištisus
m etus d id ž io jo G an y to jo
ju b ilie jų m ini V arniai, k u 
riuose vyskupas M. Valančius
yra p ra le id ę s ilg ia u s ią ir

“Dirvos” skaitytojams ir
bendrad arbiam s p rane
šame, kad “Dirva” atosto
gaus nuo liepos mėnesio 1
dienos iki liepos 14 imtinai.
Priešatostoginis numeris
išeis liepos 3 dienos data, o
poatostoginis - liepos 24
dieną. Redakcijai ir admi
nistracijai prašome siųsti
medžiagą bet kada, kad būtų
galim a paruošti laikraštį
poatostoginai laidai. Tuo
metu visiem s atostogau
jantiems linkime malonios
vasaros.

reikšmingiausią savo misijos
laikotarpį.
Ž e m aič ių v y sk u p y stė s
m u zie ju je buvo su re n g ta
m okslinė konferencija, vys
kupo vardo mokykloje vyko
ju b ilie ju i sk irti skaitym ai.
Išle ista s šešių a tv irla išk ių
rinkinys, rep rezen tu o jan tis
Varnių ku ltū ro s įžym ybes,
nukaldintos vyskupo M.Valančiaus 1858 metų blaivystės
m ed alik ėlio k o p ijo s, k urių
galės įsigyti m uziejaus lan
k y to ja i, tu ris ta i, v ie tin ia i
gyventojai.
V yskupo M. V alančiaus
gimimo 200-ųjų metinių m i
nėjimą Varniuose birželio 29
dieną rengia Lietuvos vysku
pų k o n feren cija, Ž em aičių
vyskupystės muziejus, Varnių
parapija ir seniūnija.
ELTA
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METROPARKŲ GOLFO
VARŽYBOS

APLANKYKIT OHIO
ŽVĖRYNĄ

L iepos 28 ir 29 d. Clevelando M etroparkų golfo
aikštėse bus pravedamos at
viros ir senolių varžybos. Iki
liepos 21 d. galite registuotis:
Big M et Golf Course, Rocky
River Reserv., 60 dol. vienam
žaidėjui; Shawnee Hills Golf
Course, Bedford Reserv., 60
dol. vienam žaidėjui; Sleepy
H o llo w
G o lf
C o u rse,
Brecksville Reserv., 75 dol.
vienam žaidėjui. Laimėtojai
galės rugsėjo 10-12 d. d a
ly v a u ti C le v e la n d o golfo
m ėgėjų čem pionate, Sleepy
Hollow. Informacija: tel. 440/
232-7242.

Iki sp a lio 28 d. g a lite
a p la n k y ti A frik o s S afari
keliaudami per Wildlife Park,
267 Lichtner Rd., Port Clinton,
OH. Nemokama automobilių
aikštė ir nemokamas maistas
parko gyvuliams. Simba ložėje
yra dovanų krautuvė ir u ž 
kandinė. Džiunglių žaidim o
aikštė, p asilin k sm in im o ir
auklėjimo programos, kiaulių
lenktynės, p asijo d in ėjim as
arkliais ir kupranugariais ir kt.
užsiėm im ai jauniem s ir se
niems. Tel. 1-800-521-2660
informacijai. 17 mylių į va
karus nuo Cedar Point, va

žiuojant Rt. 6 į Rt. 2 (į vaka
rus). Į parką nuvažiuoti 53 N.
CLEVELANDO UOSTO
ŠVENTĖ

Liepos 11-16 d. Clevelando
įlankoje bus didinga aukštas
tiebių burlaivių šventė. Iki 15kos burinių laivų atplauks iš
JAV, K anados ir U krainos.
L iepos 11 4-7 v. v. bus a t
vykstančių burinių laivų para
das, kuri rodys “Hometeam 19
ir 43” televizijos kanalai. Taip
pat tą paradą galima bus stebėti
C le v e la n d o “ N o rth c o a s t”
pakrantėje. Liepos 12-15 d.
burinių laivų lankymas nuo 10
v.r. iki 6 v.v. Bilietai 10 dol.
su a u g u sie m s, 7 d ol se n o 
liam s, o vaikam s iki 10 m.
amžiaus veltui. Buriniai laivai
turės parodas ir šeimyniškus
pasilinksminimus. Liepos 16
d. 10 v.r. iki vidurdienio keliamos burės kelionei tolyn.
Šioje šventėje žada d a
lyvauti: B at’ K ivschyna 96
pėdų škuna iš Ukrainos; Blue-

nose II 161 pėdos škuna iš
Kanados; Concordia 188 pėdų
laivas, kuris teikia buriavimo
programas jaunimui, įskaitant
Clevelando jaunuolius, kurie
šiuo laivu atburiuos iš Port
C olborne K anadoje į Clevelandą uosto šventę; Fair
Jeanne 110 pėdų brigas iš
K anados; G rand N ellie, 75
pėdų škuna; N orfolk Rebel
burinis vilkikas, kurį galėsime
matyti tik nuo kranto; Pride of
B a ltim o re II 170 pėdų
aukštastiebė škuna; Red Witch
77 pėdų škuna iš Ohio; St.
Lawrence II 72 pėdų brigas iš
K anados; HMS Tecum seh,
moderniška 19-to šimtmečio
britų karinės škunos replika;
True N orth
118 pėdų
aukštastiebė Kanados škuna;
U.S. Brig N iagara, atkurtas
C o m ad o re O liv er H azard
Perry laivas iš Erie, PA. 198
pėdų laivas bus ilgiausias šioje
šventėje; Highlander aukštas
tiebė škuna, kuri pernai lankė
C levelandą ir vėl žada a t

plaukti; Playfair ir Pathfinder,
abu 72 pėdų Kanados laivai,
dalyvaus tik liepos 11 d. pa
rade.
METROPARKŲ FOTO
SAFARI

Nuo liepos 15 d. iki rugpjū
čio 31 d. visi foto mėgėjai yra
kviečiam i dalyvauti C leve
lando zoologijos sodo foto sa
fari varžybose. Sakoma, kad
viena nuotrauka gali atstoti
tūkstantį žodžių, o foto safari
varžybose bus proga laimėti
d o v an as. K ū ry b in g ų n u o 
traukų temoms galite fotogra
fuoti žinduolius, paukščius,
augalus, džiungles (Rain For
est) ir A ustralijos nuotykių
skyrių. Varžybų taisykles ir
dalyvio lapą galite gauti zoo
lo g ijo s sodo k a so je arba
M arc’s krautuvėse. Laimėju
sios nuotraukos bus atspaus
dintos Sun Press laikraščiuose
ir įtrauktos į zoologijos sodo
tinklavietę.
Ger.J.

EUROPA TRAVEL 692-1700
M aesM a a H aaa

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
pasipūru,

prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
FOR OVER 35 YEARS

"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”.

