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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  L A IK R A Š T IS

DVYLIKTOJO LIETUVOS PREMJERO
IŠBANDYMAS

Iš kairės: Garbės gen.konsulas Vytautas Čekanauskas, Los Ange
les konsulinio korpuso dekanas, Kroatijos gen.konsulas dr.Miso 
Munirvana, ambasadorius Vygaudas Ušackas ir Los Angeles World 
Affairs Council prezidentas .J.Curtis Mack,II.

Su Los Angeles Times redakcijos nariais: Dick Williams, Andrew 
H.Malcolm, Mark J.Porubcansky ir ambasadorius Vygaudas 
Ušackas.

Susitikime su Baltu Lygos vadovybe. Iš kairės: ambasadorius 
Vygaudas Ušackas, Avo Piirsild ir Valdis Pavlovskis.

Apsilankius The American Jewish Committee įstaigoje, Los An
geles. Iš dešinės: Robert Guffey Ellenson, direktorius tarptautinių 
ir tarpreliginių santykių reikalams, ambasadorius Vygaudas 
Ušackas, Gary Greenbaum, Vakarinio rajono direktorius ir kiti 
komiteto nariai.

V iln iu s/L on donas, ru 
gpjūčio 8 d. (ELTA). Lietuvos 
Premjeras, dvyliktas per 10 
nepriklausomybės metų, turi 
pagaliau įstatyti privatizavimą 
į teisingas vėžes,- tokios viltys 
reiškiamos “Financial Times” 
rugjūčio 8 d. numeryje.

Lietuvius vyriausybių kaita 
domina mažiau negu karšta 
vasara. Mat tokie karščiai čia 
pasitaiko kartą per daugelį 
metų, o vyriausybės keičiasi 
beveik kasm et, pažymi įta
kingasis Didžiosios Britanijos 
verslo dienraštis. Jame pa
brėžiama, kad paskutinė val
džios krizė, kai Rolandą Paksą 
pakeitė Algirdas Brazauskas, 
lietuviams atrodo kaip sezo
niškai neišvengiamas reiški
nys.

“F inancia l T im es” k o 
respondentas Rafael Behr 
rašo, kad toks lietuvių fleg
matiškumas ne be pagrindo. 
Jau dvyliktas Premjeras per 
dešimt nepriklausomybės me
tų - A .B razauskas - po 
socia ldem okratų  pergalės 
parlamento rinkimuose pernai 
rudenį laukė gerą pusm etį 
savo valandos, kol žlugo trapi 
R .P akso  libera lių  pažiūrų  
koalicinė vyriausybė, kaip ir 
pirmtakės subyrėjusi dėl tar
pusavio nesantaikos privati
zavimo klausimais.

Vieningą požiūrį į Lietuvos 
planus įstoti į Europos Są
jungą ir NATO nuolat graužė 
k a irių jų  ir dešin ių jų  jėg ų  
priešprieša. Ir kai tik iškyla 
klausimas dėl valstybinio turto 
p ask irs ty m o , iš v ienybės 
nelieka nė šnipšto, pabrėžia 
straipsnio autorius.

Matyt, todėl iš įvairių Lie-

SPALIO PRADŽIOJE - DEŠINIŲJŲ 
JUNGTUVĖS

Šių metų spalio 6 dieną 
Vilniuje įvyks dešiniųjų po
litin ių  jėg ų  - D em okratų , 
Nepriklausomybės, Tėvynės 
liaud ies partijų , L ietuvos 
laisvės lygos ir Lietuvių tau
tininkų sąjungos jungiamasis 
suvažiavimas.

Tokį sprendim ą priėm ė 
V ilniuje posėdžiavusi šių 
partijų koordinacinė taryba. Ją

tuvoje girdėtų nuomonių jis 
išskiria Lietuvos tarptautinių 
ryšių ir politikos mokslų insti
tuto direktoriaus Raimondo 
Lopatos žodžius: “Svarbiausia 
dabar A.Brazauskui nepadaryti 
klaidos privatizavime”.

Svarbūs Premjero dieno
tvarkės klausim ai yra ener
getikos sektoriaus reforma, 
kurios reikalaujama stojant į 
ES, bei sutartys dėl tarptautinių 
paskolų, žinom a, svarbus ir 
politinių “kasyklų laukas”, nes 
Lietuva didžiąja dalimi pri
klauso nuo Rusijos naftos ir 
dujų, vardija “Financial Ti
m es”. Dienraštis supažindina 
savo skaitytojus visame pasau
lyje su svarbia Lietuvos vyriau
sybei užduotim i - parengti 
valstybinės dujų įmonės parda
vim o m odelį; bū ten t šios 
užduoties vykdym as įrodė 
R.Pakso Kabineto neveiksmin
gumą. Nesvarbu, koks bus šis 
modelis, vis tiek reikės susitarti 
su R usijos dujų m ilžine 
“G azprom ” , kuri per savo 
varto to jus daro spaudim ą 
Vilniui.

Politikų balansavimas
Primenama taip pat apie jau 

išspręstą kitą svarbų reikalą - 
parlamento nariai pritarė, kad 
būtų  parduo tas “M ažeikių  
naftos” akcijų paketas Rusijos 
bendrovei “Jukos” už ilgalaikį 
naftos tiekimą Mažeikių naftos 
perd irb im o  gam yklai bei 
investicijas į ją.

D ienraštyje pabrėžiam a, 
kad ši sutartimi turėtų baigtis 
M ažeikių naftos perdirbimo 
gamyklos naftos tiekimo blo
kada, prasidėjusi nuo to laiko, 
kai įmonės valdymą perėmė

sudaro šių partijų pirmininkai 
arba jų  įgalioti asmenys.

Kadangi Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
pozicija dėl jungim osi nėra 
visiškai aiški, minėtų partijų 
koo rd inacinė  taryba raštu  
kreipėsi į sąjungos vadovybę, 
prašydam a sudaryti derybų 
grupę ir dar šį mėnesį pradėti 
derybas dėl jungimosi.

JAV bendrovė “Williams Inter
national”. Daug ginčų sukėlęs 
naftos ūkio privatizavim as 
baigėsi tuo, kad nuošalyje liko 
nuo sovietmečio laikų naftą 
tiekusi R usijos bendrovė 
“Lukoil”.

Si istorija labai akivaizdžiai 
parodo, kaip Lietuvos politi
kams teko atsargiai balansuoti 
tarp  Rytų ir V akarų , rašo  
straipsnio autorius.

Jis taip pat teigia, jog ben
dradarbiavimas su JAV ben
drove “W illiams” glaudžiai 
susijęs su Lietuvos troškimu 
tapti NATO nare. Nenuostabu, 
kad dešinieji labai jau tria i 
reagavo į A.Brazausko kon
taktus su Rusijos verslininkais 
ir jo sovietinę politinę praeitį.(Tą 
praeitį priminė ir “New York 
Times” dienraštis. - Red.)

Vis dėlto A.Brazauskas nuo 
kadencijos pradžios pasistengė 
išsklaidyti daugelį varžovų 
nuogąstavimų ir sudarė neprie
kaištingos repu tacijos vy 
riausybę. Iš buvusio kabineto 
liko užsienio ir gynybos mi
nistrai, o finansų bei ūkio 
ministrais buvo paskirti savo 
srities specialistai nepartiniai.

“Financial Times” nepa
miršo ir A.Brazausko išvykos 
į Briuselį įsiteikti ES plėtros 
v iršin inku i G uenther Ver- 
heugen bei NATO genera
liniam sekretoriui lordui Geor
ge Robertson. “A. Brazauskas 
nėra siaurų partinių pažiūrų 
po litikas” , - šiais V ilniaus 
mero liberalo Artūro Zuoko, 
kurio  pažiū ros artim os 
Prezidentui Valdui Adamkui, 
žodžiais baigiamas straipsnis 
d ienrašty je “Financia l Ti
m es”.

Liepos pabaigoje įvyku
sioje Lietuvos dešiniųjų partijų 
trečiojoje konferencijoje buvo 
priim tas nutarim as siū ly ti 
būsim ą jungtinę partiją pa
vadinti L ietuvos dešiniųjų 
sąjunga. Tačiau galutinį spren
dim ą dėl būsim os partijos 
pavadin im o, program os ir 
įs ta tų  p riim s jung iam asis  
partijų suvažiavimas.

ELTA
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

■ “AMBER HOPE 2001” PARODYS LIETUVOS
KARIUOMENĖS PASIRUOŠIMĄ
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (ELTA). Mes norime parodyti NATO 

valstybėms, kaip mes galime vadovauti visai mūsų kariuomenei, 
ir ne vienos, o kelių operacijų metu, spaudos konferencijoje 
apie pratybas “Amber Hope 2001” sakė Lietuvos kariuomenės 
vadas brigados generolas Jonas Kronkaitis. Pratybos vyks 
Gaižiūnų poligone Rukloje ir Centriniame poligone Pabradėje 
rugpjūčio 29 - rugsėjo 6 dienomis. Pagal dalyvių skaičių “Am
ber Hope 2001” bus didžiausios pratybos Lietuvoje. Iš viso 
pratybose “Amber Hope 2001” dalyvaus beveik trys tūkstančiai 
karių iš keturiolikos valstybių.

Kaip spaudos konferencijoje pažymėjo projekto “Amber 
Hope 2001” karininkas majoras Valdas Kibartas, pirmą kartą 
Lietuvoje p lanuojant pratybas buvo vadovautasi NATO 
dokumentais. “Amber Hope 2001” vyks pagal taikos operacijų 
scenarijų. Kariai mokysis elgtis su minomis, patruliuoti, veiksmų 
stebėjimo ir kontrolės postuose, pirmosios pagalbos, sąveikos 
tarp įvairių ir įvairiataučių dalinių.

Pratybose dalyvaus tarptautiniai batalionai “BALTBAT” ir 
“LITPOLBAT”, tai pirmos jų  bendros pratybos. Be to, bus 
suformuotas bendras Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų karių batalionas.

Šiemetinėse pratybose pirm ąkart didelis dėmesys bus 
skiriamas žiniasklaidos atstovams. “Žurnalistai galės dalyvauti 
ne tik  kaip inform acijos rinkėjai, bet ir kaip asmenys, 
bendradarbiaujantys su mūsų kariais” , sakė Jonas Kronkaitis.

Kalba Lietuvos kariuomenės vadas brg. gen. J. Kronkaitis Lenčių 
miške atidengant paminklą žuvusiems partizanams.

J. Matulio nuotr.

Pratybų direktoriaus Gedimino Dapkevičiaus teigimu, bus 
stengiamasi, kad mokymai paliktų teigiamų pėdsakų ir Ruklos 
miesteliui - bendromis kaiuomenės ir savivaldybės pastangomis 
bus taisom i keliai, yra žinių, jog  kai kurios pratybose 
dalyvausiančios šalys atveš dovanų.

ELTA primena, jog  pratybos “Amber Hope” Lietuvoje 
rengiamos kartą per dvejus metus nuo 1997-ųjų. Iš pradžių jose 
dalyvavo tik Danija, Lenkija ir Lietuva, nuo 1999-ųjų prisijungė 
kariai iš Rumunijos ir Vokietijos.

Šiais metais laukiama dalyvių iš Kanados, Čekijos, Danijos, 
Estijos, Suomijos, Vokietijos, Italijos, Latvijos, Olandijos, 
Lenkijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės bei Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Pratybas stebės atstovai iš Rusijos, Ukrainos, 
Baltarusijos ir Gruzijos.

■ PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS iš Aukščiausiojo 
Teismo pirmininko Vytauto Greičiaus pareikalavo kuo 
greičiau pašalinti iš teisėjų korpuso tuos teisėjus, kurie gali 
sąmoningai taikyti lengvesnes kardomąsias priemones 
įtariamiesiems sunkiais nusikaltimais. Po susitikimo su 
Prezidentu paaiškėjo, jog V.Greičius kalčiausiais narkotikų 
gamintojų paleidimo istorijoje laiko ne teisėjus, o bylose 
figūruojančius prokurorus.

PARLAMENTARAS NORI KAVOS ANT 
SEIMO STOGO
Parlamentaras socialliberalas Eduardas Šablinskas ant Seimo 

stogo siūlo įrengti lauko kavinę. Kaip pranešė “Lietuvos žinios”, 
E.Šablinskas įsitikinęs, kad kavinė ant Seimo stogo nebūtų labai 
brangus projektas. Pasak Seimo nario, ant stogo užtektų pakloti 
medines grindis, pastatyti staliukus, kėdes ir skėčius. Šis 
E.Šablinsko noras šiemet nebus įgyvendintas, nes Seimui trūksta 
pinigų.

Algirdas Pužauskas

Izraelio kariniai m alūns
parn iai liepos 31 d. puolė 
palestiniečių Nablus mieste 
sep tyn ių  aukštų  pasta tą. 
Raketos daužė trečiąjį pastato 
aukštą. Čia žuvo aštuoni pa
lestin iečiai Hamas o rgani
zacijos nariai, aukšti tos radi
kalų kovotojų grupės parei
gūnai, gatvėje žuvo du vaikai, 
sprogimai ir stiklo šukės su
žeidė daug pa lestin ieč ių . 
Dešimtį mėnesių užsitęsusios 
kovos vėl sugriovė Amerikos 
siūlomas paliaubas. Į šį puo
limą gan piktai atsiliepė Vals
tybės departamentas, pavadin
damas jį “nereikalinga provo
kacija”. Šeikas Ahmed Yassin, 
dvasinis Hamas organizacijos 
vadas, pareiškė reporteriams 
savo štabe Gazos pakraštyje, 
kad už šį puolimą izraeliečiai 
turės sumokėti didelę kainą. Į 
visus kaltin im us a tsiliepė  
Izraelio premjero Sharon pata
rėjas Daniel Ayalon, pasakęs, 
kad palestiniečių vadovybė 
kalta dėl visų smurto veiksmų, 
o Izraelis yra priverstas gintis.

Liepos 30 palestiniečiai 
susikirto su Jeruzalės miesto 
policija prie svarbiausios mu
sulmonų mečetės ir ten pat 
esančios judaizmui svarbios 
Raudų sienos. Žuvo šeši pa
lestiniečiai, sužeisti 15 žydų, 
suimti 28 arabai.

Nablus miestas yra svarbus 
palestiniečiams, nes čia, Izrae
lio žiniomis, veikia slaptas 
ginklų fabrikas, yra arabų 
universitetas, kuris paruošia

Izraelio vadai, dažniau negu kurios nors kitos valstybės, lankosi Washingtone. Nuotraukoje jų 
užsienio reikalų ministras Shimon Peres pas JAV prez. George Bush, kuris patarė jam  gerinti 
santykius su arabais ir rimtai pradėti pasitarimus su palestiniečiais.

KAS LAUŽO 
ŽMOGAUS TEISES?

aktyvistus, kovojančius prieš 
Izrae lio  okupaciją  Vakarų 
k ran te . D idžiausios d e 
monstracijos paprastai prasi
deda su žuvusių palestiniečių 
laidotuvių procesijomis. Jauni 
arabai tuomet prisiekia keršyti 
už žuvusių gyvybę ir pralietą 
kraują. Gan dažnai jauni arabai 
m iršta  slap ta  gam indam i 
primityvias bombas, joms ne 
laiku sprogus arba paaukoja 
save, susisprogdindami žydų 
lankomose vietose arba ke
liaujančius autobusuose. Izra
elio spauda tokius savižudžius 
vadina “kriminaliniais tero
ristais” ir pripažįsta, kad prieš 
juos neįmanoma laimėti, nors 
Izraelis naudoja karo aviaciją 
ir šarvuočius.

Dar vienas Izraelio rūpestis 
yra kai kurių Europos vals
tybių nedraugiškumas. Dau
gelio valstybių spauda palaiko 
daugiau Palestinos vadovybės 
pusę ir kaltina Izraelio vy
riausybę per dideliu pales
tin ieč ių  žm ogaus te is ių  
laužym u Izrae lio  užsien io  
reikalų ministerija jau įspėjo 
savo vyriausybės narius būt 
atsargiems, nes tarptautinės 
demokratinės agentūros kai 
kuriose šalyse labai uoliai 
veikia prieš žmogaus teisių 
laužytojus. Jau yra paliesti 
tokie buvę politiniai veikėjai, 
kaip Čilės buvęs karinis dik
tatorius Augusto Pinochet ir 
Jugoslavijos buvęs prezidentas 
Slabodan Milosevič, laikomas 
Olandijos kalėjime. Belgijoje 
jau buvo apkaltintas dabartinis 
Izrae lio  p rem jeras A riel 
Sharon, kuris prieš 19 metų 
buvo Izraelio gynybos m i
nistras. Jis tuomet planavo ir 
vadovavo karo veiksm am s 
Libane. Ten Izraelio sąjun
gininkai puolė Palestinos pa
bėgėlių stovyklą. Tie sąjun

gininkai buvo Libano krikš
čionių “falangistai” . Jie sto
vykloje išžudė šim tus p a 
lestiniečių moterų ir vaikų, 
buvo apkaltinti karo nusikal
timais. Generolas A. Sharon 
turėjo pasitraukti iš gynybos 
m inistro vietos. Dabar Be
lgijoje tos stovyklos žuvusių 
g im inaičiai jau  nusisam dė 
advokatus, kurie  paskelbė 
kaltinim us dabartiniam  Iz
raelio prem jerui. Tie ka lti
nimai labai nemalonūs prem
jerui. Britanijos televizijos 
stotys birželio m ėnesį rodė 
plačią tų palestiniečių sto
vyklos pergyvenimų apžvalgą, 
kurioje dalyvavo ir 28 Sabra ir 
Shatila skerdynes pergyve
nusių arabų. Jie reikalavo, kad 
Belgijos valdžia patrauktų 
Sharon į teismą. Tai išgirdęs 
premjeras Sharon pats nusi- 
samdė advokatą, kuris jį gintų.

Nemaloni padėtis kilo ir 
D anijoje, kur Izraelio  am 
basadoriumi tapo buvęs Izra
elio  s lap tosios žvalgybos 
viršininkas Carmi Gillon. Jis 
supykino  daug danų savo 
pareiškimu, kad “nuosaikus 
teroristų skatinimas juos tar
dant” yra leistinas ir priim
tinas. Tą pareiškimą pasmerkė 
Danijos spauda, rašydama, kad 
tokio ambasadoriaus Danijai 
nereikia. Izraelio  užsienio 
reikalų ministerija savo pa
reiškime priminė garsų žydų 
persekiotoją nacių Vokietijos 
laikais Adolf Eichmann, kuris 
buvo Izraelio saugumo agentų 
suimtas Argentinoje, teistas 
Izraely je  ir  pakartas 1962 
m etais. Tuomet niekas ne
ka ltino  Izrae lio  saugum o 
valdininkų veiklos, pareiškė 
Izrae lio  užsien io  re ika lų  
m inisterijos patarėjas Alan 
Baker.

Nukelta į 3 p.
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“SUIMKIT MANE IR IŠVEŽKIT, 
AŠ MIRTIES NEBIJAU”

Lietuvoje daug renginių, skirtų vyskupo M otiejaus 
V alančiaus 200-osiom s gim im o m etinėm s. Ypač jis  
prisimenamas Kretingos apskrityje kaip liaudies švietėjas, 
istorikas, lietuvių prozos pirmtakas, lietuvių tautos vyskupas. 
M. Valančius gimė 1801 m. vasario 28 dieną Nastrėnų kaime, 
Salantų parapijoje, o mirė 1875 m. Kaune.

Kelią į mūsų tautos švietėjus pradėjo Žemaičių Kalvarijos 
dominikonų mokykloje. Mokytis jam  padėjo Milašaičiuose 
kunigavęs dėdė, irgi Motiejus Valančius. Vėliau mokėsi Varnių 
kunigų seminarijoje. 1828 m. baigė Kauno seminariją ir buvo 
įšventintas kunigu ir jam  suteiktas teologijos magistro laipsnis. 
Literatūrinę veiklą pradėjo Kražiuose, būdamas mokyklos 
kapelionu ir kurdam as biblioteką. Istorikai teigia, kad 
Kražiuose jis pradėjo rinkti medžiagą Žemaičių vyskupijos 
istorijai, dalį jos ir pats parašė. Čia būdamas jis pradėjo garsėti 
lietuvių šviesuomenės tarpe ir Bažnyčios vadovybė pakvietė 
jį į Vilniaus dvasinę akademiją pastoralinei teologijai ir biblinei 
archeologijai dėstyti. Peterburge susipažino su Simonu 
Daukantu. 1845 m. paskirtas Varnių Kunigų seminarijos 
rektoriumi, išleido “Žemaičių vyskupystę.

1850 metų pavasarį prasidėjo ketvirtį šimtmečio trukęs jo 
vyskupavimas. Jo metu daug dirbo skleisdamas lietuvių 
raštingumą, ypač tautoje blaivybę. Nors Valančiaus įsteigtas 
blaivybės brolijas uždraudė Muravjovas, tačiau jos atliko 
nepaprastą vaidmenį mūsų tautai. Vyskupas Valančius - tai 
didžiulė Visagalio dovana Lietuvai. Jo veikla buvo tokia įvairi, 
kad ir šiandien dar nepajėgiama aprėpti jo  asmenybę. Jis 
rūp inosi liaud ies žm onėm is, bet taip  pat ir to m eto 
šviesuomenės dvasiniu išprusimu. Jo meilė vienodai apėmė 
visus ganomuosius, nepaisant kalbos ar tautybės, - ne tik 
lietuvius, žemaičius, bet ir Kuršo latvius, latgalius ir lenkiškai 
kalbančius Lietuvos bajorus.

Po 1863 metų sukilimo Varnių seminariją perkėlus į Kauną, 
ten gyvendamas vysk. Valančius suaktyvino savo veiklą. Už
draudus spaudą, organizavo lietuviškų knygų leidimą Prūsijoje. 
Žemaičių vyskupo Rusija neapkentė. Norėjo pašalinti iš 
vyskupų, grasino ištremti iš Lietuvos, uždaryti į vienuolyną. 
Bet rusai bijojo, kad nesukiltų žmonės, nes Žemaičių vyskupas 
turėjo didžiulį autoritetą, jog tai tuoj galėjo sukelti naują 
sukilimą. Valdžios klausinėjamas, jis laikydavosi labai kietai. 
Ne kartą  j į  išs ikv ie tęs Kauno gubernato rius grasino, 
sakydamas, jog valdžiai žinoma, kad jis kurstąs nepaklusnumą, 
rašąs prieš valdžią raštus, remiąs kunigus, kurie už dalyvavimą 
sukilime buvo ištremti. Vysk. Valančius gubernatoriui atsakęs: 
“Tai suimkit mane ir išvežkit, aš senas ir mirties nebijau”.

O kaip Valančiaus riekia šiandien Lietuvoje! Kai liepos 14 
Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose prie lūžtančių nuo valgių 
ir gėrimų stalų susirinkę pustrečio tūkstančio žemės ūkio 
žmonių šventė A. Brazausko grįžimą į valdžią, tai tuo pačiu 
metu Kretingos apskrityje vyko degtinės gėrimo varžybos, 
pasibaigusios jų  nugalėtojo mirtimi.

Lietuvos vyskupai, kai šie metai yra paskelbti vyskupo M. 
Valančiaus metais, išleido specialų raštą, kurį spausdiname šio 
laikraščio 8 puslapyje.

S. Tūbėnas

ĮVYKIAI, KĖLĘ 
LIETUVOS VARDĄ

Praėjusį sykį rašiau apie tai, 
kaip  “L itu an ico s” skrydis 
teig iam ai paveikė lietuvių  
nuotaikas. Tas skrydis tebuvo 
tiktai pradžia. Paskui sekė dar 
keli įvykiai, kurie bent stu
dentijos ir jaunimo nuotaikas 
pakėlė. Aiškiai neprisimenu, 
bet manyčiau, kad 1936 m. 
Lietuvos baletas sėkmingai 
gastroliavo Londone ir Monte 
Carlo, kur susilaukė spaudos ir 
kritikų palankių atsiliepimų. Ir 
Lietuvos spaudoje buvo pla
čiai apie tas Lietuvos baleto 
gastroles rašoma.

Anais laikais, kiekvienas 
teigiamas Lietuvos vardo pa
minėjimas, buvo žymiai reikš
mingesnis, negu dabar. Nes 
dabar dažnai bū tų  žym iai 
geriau - jeigu būtų rečiau jis 
m inim as. 1936 - 1937 m. 
Lietuvos vardas pradėjo kilti 
sporte. Mes, vyresnieji, dar 
atsimename 1937 m., kai Ry
goje vykusiose II - siose Eu
ropos krepšinio pirmenybėse 
L ie tuva  laim ėjo  Europos 
čem piono vardą. Ta žinia, 
Kaune gyvenantį jaunim ą, 
suelektrizavo beveik taip pat, 
kaip “L ituanicos” skrydis. 
Rašančiojo atmintyje tai yra 
neužmirštamai įsirėžę. Buvau 
gana pastovus operos lan 
kytojas. “Faustą” teko matyti 
4-tą ar 5-tą sykių. Bet nie
kuomet dar nebuvo tekę matyti 
pilno pastatym o - su “Val- 
purgijų naktimi” . Porą sykių 
buvo rašyta, kad bus ir “Val-
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• JAV vyriausybes sau
gumo reikalų patarėja Con
doleezza Rice lankėsi M as
kvoje, kur tarėsi dėl strateginių 
ginklų apribojimo planų. Jie 
bus svarstomi abiejų valstybių 
p rez iden tų  susitik im uose . 
P atarėja  C. Rice tarėsi su 
Rusijos užsienio reikalų vice
ministru Georgy Memedov ir 
su Rusijos saugumo tarybos 
sekretorium i V ladim ir Ru- 
chailo. Patarėja C. Rice nurodė 
reporteriam s, kad “Šaltasis 
karas” yra istorijos sąvartyne, 
atominėms galybėms reikia 
susitarti dėl naujų strateginių 
planų. Am erikos nutarimas 
sukurti gynybos sistemą ne
nukreipta prieš Rusiją, tačiau 
naujų strateginių ginklų ne
seniai įsigijo Indija ir Pakis
tanas. Juos pasigaminti bando 
Šiaurinė Korėja, Irakas, Iranas, 
Sirija, Libija.

• Šiaurinės Korėjos vadas 
Kim Jong Il atvyko į Rusiją 
specialiu traukiniu. Pernai jis

purgijų  nak tis” . Bet, deja, 
atvyko berods Marijampolės 
gimnazijos ekskursija ir “Val- 
purgijų” dalis buvo išbraukta. 
Kitą sykį buvo berods m o
kytojų suvažiavimas - tai ir vėl 
ne v iskas buvo rodom a. 
Spaudoje buvo rašoma, kad 
Lietuvoje tebėra Viktorijos 
laikų moralė.

Jos vardas ir era buvo labai 
aukštai iškelta. Kadangi tai 
buvo Britų imperijos aukso 
amžius. Ir anglai pagrįstai 
galėjo sakyti, kad jų imperijoje 
saulė niekuomet nenusileidžia. 
Be to, jo s  vyras C oburgo 
kunigaikštis princas Albertas, 
buvo labai populiarus. Ne toks 
pasipūtęs, kaip Viktorija. Kuri 
buvo ne tik per daug nutukusi, 
bet ir labai kaprizinga. Bet jai 
sekėsi. Galbūt norėdamas jos 
užgaidas patenkin ti, Didž. 
Britanijos parlamentas ją  pa
skelbė Ind ijos im perato re  
(1876 m.).

D abar sugrįžk im e prie 
“Fausto” ir krepšinio pirme
nybių Rygoje. Spaudoje ir 
Valstybės teatre prie kasos 
buvo skelb im as, kad sek 
madienį po pietų bus “Faustas” 
su K ipru P e trausku  ir su 
“Valpurgijų naktim i” . Visi 
b ilie ta i buvo iš anksto 
išparduoti. Bet ir vėl ta pati 
istorija kartojosi. Per pirmą 
pertrauką buvo pranešta, ad gal 
apie 4:30 iš Rygos g rįž ta  
Lietuvos krepšinio komanda - 
Europos čempionai. Ta proga
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Keliais sakiniais
panašią kelionę atliko Kini
joje. Piliečiai apie šį vizitą 
sužinojo tik diktatoriui jau  
grįžus nam o. M askva irgi 
neskelbė apie šį apsilankymą, 
nors p rezidentas V ladim ir 
Putin atsiuntė regiono gu
bernatorių Konstantin Puli- 
kowski pasitikti aukštą svečią.

• Britanijos karalienė Mo
tina, kuri rugpjūčio 4 d. šventė 
savo 101 gim tadienį, buvo 
priimta į ligoninę. Gydytojai 
nustatė, kad ji turi anemiją ir 
ji  gavo dozę kraujo. Labai 
popu liari senutė karalienė 
atvyko ligoninėn pėsčia.

•Afganistano valdžią jėga 
paėmęs Taliban musulmonų 
sąjūdis paskelbė Pakistane, 
kad Taliban vadai atsimena, 
kaip Amerika padėjo Afga
nistanui išsivaduoti iš Sovietų 
primesto komunistinio režimo, 
už tai yra A m erikai labai 
dėkingi ir norėtų išla iky ti 
draugiškus santykius.

• Tarptautinis Hagos teis
mas baigė svarstyti kaltinimus

Juozas Žygas

K. Petrauskas vyks į gele
ž inke lio  s to tį, kur vyks 
išk ilm ingas k repšin inkų  
su tik im as. Tad dėl tos 
priežasties “Valpurgijų nakties 
nebus! Bet dėl to niurzgėjimų 
salėje neteko girdėti.

Gal 10 - 15 min. prieš 
spektaklio pabaigą gana daug 
žmonių kilo ir ėjo per duris. Ta 
proga ir aš pasinaudojau . 
Geriau anksčiau prie autobuso 
sustojimo stovėti. Nes sek
madieniais autobusai Rotušė - 
A. Panemunė rečiau tevaikš
čio jo . N etrukus atvažiavo  
autobusas, žinom a, jis  jau  
buvo p ilnas. Tik šo feriu i 
paraginus, keleiviai šiek tiek į 
vidų paslinko. Tad turėjau 
laimės nors viena koja ant 
laiptuko stovėti. Bet vis tik 
važiavau ir 40 cnt. sutaupiau, 
o tai, anais la ika is , buvo 
bokalas alaus. Tad dar litą 
pridėjus grįžtant iš stoties, bus 
galim a ir į S tudentų  barą 
užsukti, kur normaliai “che- 
bra” rinkdavosi. Ta “chebra” - 
tai buvo maždaug mano am
žiaus futbolo sirgaliai. O dabar 
Lietuvai tapus Europos krep
šin io  čem pionu, reikės 
persiorientuoti ir daugiau apie 
krepšinį žinoti!

garsiam Serbų generolui Ra
dislav Krstic, kuris vadovavo 
Srebrenica miesto ir apylinkių 
etniniam valymui. Kaltinimus 
baigė ska ity ti am erik ie tis  
prokuroras. Kaltinamasis nu
žudęs apie 7,000 bosniečių 
musulmonų, o kitus išvaręs iš 
jų  apgyventų vietovių. Byla 
buvo vedama jau penkerius 
m etus, apklausinėta šim tai 
liudininkų. Generolas kaltu 
neprisipažino, sakė tik vykdęs 
vyriausybės įsakym us. Jis 
gavo 46 m kalėjimo.

• Amerika atsisakė prisidėti 
prie vadinam o Kyoto p ro 
tokolo, kurį pasirašė 178 vals
tybės. Tas susitarimas pasisako 
prieš oro teršimą, kuris gali 
paveik ti pasaulio  klim atą, 
atskirų žemynų temperatūrą. 
JAV atsisakė įsileisti tarptau
tinius inspektorius, nes ji ir be 
tų susitarimų yra oro taršos 
priešininkė ir veiksmingiausia 
kovotoja prieš šiltnamio dujas. 
Paskutinė konferencija vyko 
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LIETUVA IR PASAULIS
PREKYBININKŲ KONFERENCIJA?
Pirmą kartą Baltijos šalyse viešinti aukšta Niujorko merijos 

pareigūnė negailėjo komplimentų gerai sutvarkytam Vilniui, kurį 
įvertino kaip tikrą europietišką miestą ir ne kartą lygino su 
Milanu.

Tokius įspūdžius Niujorko mero administracijos įgaliotinė 
tarptautinio verslo klausimams Linda K.Gras, kaip praneša 
ELTA, išsakė susitikusi su Vilniaus mero pavaduotoju Juozu 
Imbrasu.

Vilniaus mero pavaduotojui L.K.Gras pristatė Niujorko 
merijos politiką pritraukiant užsienio investicijas į miestą.

Niujorke ketinančioms steigti atstovybes kompanijoms 
m erijoje suteikiam a nem okam a inform acija  apie šalies 
mokesčius, procedūras, reikalingas pradėti verslą, teikiamos 
te isin inkų  bei auditorių  konsu ltacijos. Taip pat išsam i 
informacija pateikiama internete, kur kompanijos gali siųsti savo 
klausimus. “Geležine taisykle” L.K.Gras pavadino reikalavimą 
į tokius paklausimus atsakyti per dešimt dienų.

J.Imbrasas teigė esąs susidomėjęs Niujorko savivaldybės 
patirtimi, kaip pritraukti kuo daugiau užsienio investicijų turint 
ribotą miesto biudžetą. Juolab, kad jas turėtų paspartinti ir vis 
realesnės Lietuvos galimybės tapti Europos Sąjungos nare.

K albėdam a apie Vilnių, L .K .G ras užsim inė m aniusi 
atvyksianti į pokomunistinės architektūros miestą su masyviais 
statiniais, tačiau ji buvo nustebinta europinės architektūros, 
restauruotų pastatų, miesto švaros ir žalumos pačiame miesto 
centre. Taip pat ji sveikino Vilniaus miesto vadovus sėkmingai 
išsprendus saugumo problemą mieste - Niujorko merijos atstovė 
naktį teigė nebijojusi vaikščioti po Senamiestį. Pasak jos, 
amerikiečiams vis dar trūksta informacijos apie Vilnių ir Lietuvą, 
o čia esama tokių vietų, kurios turėtų būti žinomos visur. Ypač 
Niujorko atstovę sudomino nacionalinių parkų, ežerų ir miškų 
gausa Lietuvoje.

PRAŠYMAI UŽ PRIVERSTINIUS DARBUS
NACIAMS BUS PRIIMAMI IKI METŲ PABAIGOS
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 

(LGGTC) iki metų pabaigos pratęsė paraiškų dėl kompensacijų 
už priverstinius darbus Antrojo pasaulinio karo metais priėmimą.

Šių metų gegužę Lietuvos diplomatams derybose su Vokietija 
pavyko pasiekti, kad kompensacijos Lietuvos piliečiams, 
Antrojo pasaulinio karo merais dirbusiems priverstinius darbus 
Vokietijoje, būtų mokamos ne per Maskvą, o tiesiogiai per vieną 
iš Lietuvos komercinių bankų. Kaip BNS sakė LGGTC vadovė 
Dalia Kuodytė, nuo birželio, kuomet centras ėmė priiminėti 
paraiškas, iki šiol yra surinkta apie 16 tūkst. paraiškų. Pasak 
jos, vargu, ar visi pateikusieji paraiškas gali pretenduoti į 
kompensacijas, tačiau į sąrašus yra įtraukiami visi, o šiuo metu 
vyksta atranka.

Surinkti dokum entai bus siunčiami į dar 1994 metais 
Maskvoje įsteigtą “Supratimo ir susitaikymo” fondą. Iš pradžių 
per šį fondą turėjo būti mokamos ir kompensacijos. Toks 
sprendimas buvo įrašytas pernai liepą Berlyne įkurto fondo 
“Atminimas, atsakomybė ir ateitis” steigimo įstatyme. Pasak 
D.Kuodytės, Lietuva neturi partnerinės organizacijos, kuri turėtų 
visą reikalingą struktūrą - dokum entų įvertinim o, sumų 
nustatymo. Todėl Lietuva turi kreiptis į fondą Maskvoje, kuriame 
bus nustatyta žala ir įvertinta.

D .K uodytės teig im u, je i  žm ogus bus nepatenkin tas 
sprendimu, jis turės teisę kreiptis į Apeliacinę tarybą, sudarytą 
iš Lietuvos, Vokietijos ir Rusijos atstovų. Ši taryba iš naujo 
svarstytų pareiškėjo bylą, jei jo atžvilgiu priimtas sprendimas 
buvo nepalankus arba jis abejoja jo  teisėtumu. Išimtiniu atveju 
bus galima kreiptis į Vokietijos federalinį fondą ir bandyti apginti 
savo teises. D.Kuodytė pasidžiaugė, kad kompensacija bus 
pervesti tiesiai pareiškėjui į sąskaitą, “o ne keliaus į Maskvą, ir 
nepriklausys nuo Maskvos norų pervesti ar nepervesti tuos 
pinigus”.

Lietuvos derybininkai ilgai siekė, kad kompensacijos būtų 
mokamos tiesiogiai, o ne per Maskvą, taip pat kaip kompromisą 
Vokietijos vadovams siūlė Tarptautinę migracijos organizaciją 
Ženevoje.

Iš trijų Baltijos valstybių Lietuva aktyviausiai siekė šio tikslo. 
Žmonės, dirbę koncentracijos stovyklose, gali pretenduoti į iki 
15 tūkstančių Vokietijos markių dydžio kompensaciją, o dirbę 
pramonės srityje - iki 5 tūkstančių Vokietijos markių.

A sm enim s, d irbusiem s žem ės ūkyje, bus m okam os 
kompensacijos tik tuo atveju, jeigu liks pinigų nuo pirmųjų 
dviejų grupių. Žmonės, dirbę kariuomenės reikmėms, negalės 
pretenduoti į kompensacijas. Iš viso kompensacijoms skirta 10 
mlrd. Vokietijos markių. Nukelta į 10 p.

“Mielas bičiuli” - kreipėsi Prancūzijos prez. Jacques Chirac į 
Lietuvos prez. Valdą Adamkų Vilniuje. p  Lileikio nuotr

JAV POLITOLOGAS RAGINA LIETUVĄ 
NEDARYTI KLAIDŲ

NATO plėtros strategas 
R onaldas A sm usas rag ina 
L ietuvą to liau  tęsti p a s i
ruošim ą narystei NATO ir 
nedaryti klaidų.

Atostogaujantis R. Asmu- 
sas su šeima privataus vizito į 
L ietuvą atvyko L ietuvos 
ambasadoriaus JAV Vygaudo 
Ušacko kvietimu.

Po susitikimo su prezidentu 
Valdu Adamkumi politologas 
žurnalistams sakė, kad Lietuva 
turi tęsti savo pasiruošimus 
narystei NATO. “Dabar mes 
turim e s tra teg iją , darom e 
pažangą ir matome artėjantį 
finišą. Mano patarimas jums - 
nedarykite klaidų, tęskite savo 
namų darbus. Tai lemtingas 
periodas m ūsų ir jū sų  is 
torijoje”, - sakė R.Asmusas.

R.Asmuso teigimu, JAV 
nori atsakymų į du klausimus 
apie Baltijos šalis. “Pirma, ar 
šios šalys tokios pat kaip mes, 
ir antra - jei mums teks eiti į 
karą, ar jos bus mūsų sąjun
gininkės” , - formulavo klau
simus R.D.Asmusas. V. Ušac- 
kas pažymėjo, kad Lietuva turi 
daryti savo “namų darbus” tiek 
ekonom ine, tiek  gynybine 
prasme, kalbant apie finan-
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buvusioje Vokietijos sostinėje 
Bonoje.

• Bulgarijos parlamentas 
patvirtino prem jerų buvusį 
bulgarų princą Simeon. Jis 
laimėjo paskutinius rinkimus ir 
pareiškė nenorįs grįžti į mo
narchijos sostą. B et veikti 
demokratinėje respublikoje. 
Jis į savo kabinetą pakvietė ir 
Bulgarijoje įsikurusių turkų 
atstovą.

• Valstybes sekretorius
Colin Powell lankėsi Kinijoje, 
kur kalbėjosi su prezidentu 
Jiang Zemin, su premjeru Zhu 
R ongji, su v iceprem jeru  
Q ichen. P asitarim as lietė

savimo krašto apsaugai išlai
kymą - 2 procentus bendrojo 
vidaus produkto. “Savo ruož
tu turim e tęsti ganėtinai 
brandžią ir aktyvią politiką su 
kaimynais” , - sakė Lietuvos 
ambasadorius JAV.

Jis teigė, kad kol kas anksti 
spręsti, kurios iš 10 norą pa
reiškusių šalių bus pakviestos 
prisijungti prie Aljanso. “Sa
vo laiku debatams vystantis 
bus galim a m atyti, kurios 
šalys rea liau sia i gali būti 
pakviestos”, - sakė V. Ušac- 
kas.

Lygindamas buvusio JAV 
prezidento B.Clinton ir da
bartinio prezidento George 
Bush administracijų santykius 
su Lietuva, V. Ušackas sakė, 
kad Vašingtono santykiai su 
Lietuva buvo ir yra labai geri. 
“Galime džiaugtis, kad tokia 
maža valstybė, kaip Lietuva, 
ar Baltijos kraštai dideliame 
JAV interesų sraute užim a 
labai aukštą vietą tiek buvusio 
prezidento, tiek dabartinio 
prezidento darbotvarkėje”, - 
sakė V.Ušackas.

Po kelių dienų viešnagės 
Lietuvoje R.Asmusas atos-to- 
gas tęs Italijoje. Pastarosiomis
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strateginių  ginklų plėtim o 
pasaulyje klausimą, ginklų 
pardavinėjimą atsilikusioms 
valstybėms, žmogaus teisių 
laužym ą, Am erikos ginklų 
Taivanui siuntimą. Sakoma, 
kad k inų vadai gan šiltai 
priėmė aukštą JAV valdžios 
atstovą, leido išvažiuoti ke
liem s kinų disidentam s ir 
nubaustiems kalėti “šnipams”. 
Kinija bandė parodyti, kad su 
ja  galima ne tik prekiauti, bet 
ir ras ti kom prom isų  p 
olitiniuose ginčuose.

• Makedonijos vyriausybė 
sutiko su albanų mažumos 
reikalavimais pripažinti alba
nų kalbą irgi valstybine kalba,

dienomis jis lankėsi Latvijoje, 
kur jį priėmė šalies prezidentė 
Vaira Vykė-Freiberga.

R.Asmusas dabar yra JAV 
Tarptautinių santykių tarybos 
darbuotojas. Jis dirba Vašing
tone įsikūrusio Europos tyrimų 
b iuro  vyresn iuo ju  b en d ra 
darbiu.

1997-2000 metais R. As- 
musas dirbo JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo pa
dėjėju  Europos reikalam s. 
Valstybės departam ente jis  
buvo atsakingas už JAV poli
tikos NATO plėtros klausimais 
koordinavimą. Dar anksčiau 
dirbo vyresniuoju analitiku 
įtak ingam e tyrim ų centre 
“RAND Corporation” ir buvo 
vyresniuoju analitiku “Lais
vės” radijuje. Dalyvaudamas 
formuojant JAV politiką Aljan
so plėtros atžvilgiu, R.Asmu- 
sas nedviprasmiškai parėmė 
B altijos šalių  p riėm im ą į 
NATO.

Lietuvos prezidentas V. 
Adam kus yra apdovanojęs 
R.Asmusą Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordinu, 
o Estijos vadovas Lennartas 
M eris - Šv.M arijos žem ės 
ordinu.

BNS

nes ja  kalba trečdalis M a
kedonijos p ilieč ia i. Karo 
paliaubos įsigalėjo, spaudžiant 
Europos sąjungos diplomatams 
ir JAV ambasadai. Kiek sun
kiau  įgyvend in ti albanų 
reikalaujam a amnestiją, kad 
niekas nebūtų baudžiamas dėl 
praeities kovų. Albanai reika
lauja, kad ateityje į valstybės 
policiją būtų priimami ir al
banų tautybės tarnautojai.

• B uvęs In d on ezijos  
prezidentas Wahid išvažiavo į 
A m eriką, kur B altim orėje  
paskirta palata. Jis bus gydo
mas nuo aukšto kraujo spau
dimo ir regėjimo ligų.
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LOS A N G ELES, CA

NUOSTABI KASPUČIU IR PETRONIU 
ŠVENTĖ

Prie baltų ir ružavų rožių 
puokštėmis papuošto altoriaus 
Los Angeles šv. Kazimiero 
bažnyčios klebonas prel. dr. 
Algirdas Olšauskas šeštadienį, 
liepos 28-tą , k rik što  sa 
kram entą  su teikė an tra ja i 
Dainos (Petronytės) ir Vir
gilijaus Kaspučių dukrelei, 
kuriai davė Julijos Elenos 
vardus. Po žodingų krikšto 
apeigų daugiau nei šim tas 
kviestų svečių susirinko į taip 
pat baltom is ir ružavom is 
rožėm is išpuoštą  Tautinių 
namų salę, kur valandą p 
abendravę prie kokteilių ir 
įvairių  užkandžių , svečiai 
buvo p akv iesti sėsti p rie

Virgilijus ir Daina Kaspučiai su dukrelėmis Nina 
Gabriele ir Julita Elena.

Krikšto apeigos šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles. Parapijos 
klebonas, prel. dr. Algirdas Olšauskas, Virgilijus Kasputis, krikšto 
tėvas sigitas Vaznelis, Julytę laiko krikšto mama Regina Polikaitienė 
ir Daina Kasputienė.

pietums padengtų stalų. Ju
lytės mama, Daina Kaspu- 
tienė, kreipėsi į susirinkusius 
sveikinim o ir padėkos žo 
džiais, paaišk indam a, kad 
m ažoji jų  dukrelė yra p a 
vad in ta  dv iejų  ypatingų  
m oterų  vardais - abiejų  
mamyčių - Julijos Petronienės 
ir a.a. Elenos Kasputienės. 
Padėkojo, išvardino ir pristatė 
iš toliau atvykusius svečius - 
gim ines ir artim uosius: iš 
Detroito Virgiaus vyriausią 
brolį Edmundą su žmona Rita 
ir jų  vaikus Vytą ir Liną, brolį 
Rimą su vaikais Tadu ir Arija,

seserį Audrą su vyru Bob. 
Virgiaus krikšto tėvas Jonas 
Kasputis atskrido iš Connecti
cut, o krikšto mama Virginija 
G underson iš W ashington. 
Dainos brolis Dainius, pernai 
išsikėlęs gyventi Čikagon, taip 
pat atskubėjo į šią šeimos 
šventę.

Išreiškusi padėką Julytės 
krikšto tėvams, puikiai atli- 
kusiem s savo pare igą  
bažnyčioje, Daina priminė kad 
m ergaitė buvo krikštijam a 
pagal lietuviškus papročius, 
taigi jų  darbas dar ne pilnai 
atliktas. Jau prieš važiuojant į 
bažnyčią, krikšto tėvas įdėjo 
pinigą į Julytės vystyklėlį, kad

užaugusi būtų turtinga. Salėje 
krikšto tėvai turi sėdėti arti 
vienas kito, kad dantukai būtų 
gražūs, lygūs ir be tarpų. Turi 
būti linksm i, kad ir Julytė 
užaugtų linksma. Jei išgers, tai 
būtinai po dvi taureles, kad 
Julytė nešlubuotų. Nuo krikšto 
tėvų šios d ienos elgesio  
priklausys ir mergaitės būdas, 
taigi jiedu negali pyktis, nieko 
nepam iršt, būti linksm i ir 
garsiai dainuoti, kad Julytė 
turėtų gražų balsą, kaip kad 
abu jo s  senelia i - Jonas 
Petron is ir a.a. A lfonsas 
Kasputis.

Pas Garbės konsulą Floridoje (iš kairės):Frank ir Joane Wojcicki, dr. Eugenijus ir ponia Gedgaudai, 
Rimgailė Zotovienė ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas Palm Beach, Floridoje, Stanley 
Balzekas, Jr. aptaria veiklos planus.

Dainos gera draugė, Regina 
(S tanč ikaitė ) P o lika itienė  
jautriai ir beveik iškilmingai 
išsakė pažadus, visada vykdyti 
savo apsiimtas krikšto motinos 
pareigas. Krikšto tėvas Sigitas 
V aznelis, senas V irgiaus 
draugas ir D ainos tolim as 
gim inaitis, prašė visus su
sirinkusius už mažąją Julytę 
pakelti taures. Pakilo šimtas 
taurių  ir iš šim to k rū tin ių  
nuskam bėjo trad icin is “I l
giausių metų”.

Paskutinis žodį tarė Julytės 
tėvelis Virgis Kasputis. Pa
sirodo, kad šią savaitę šeimoje 
buvo ir daugiau švenčiamų 
dienų: pirmadienį buvo Dainos 
gimtadienis, o svečių tarpe 
esantis brolio sūnus Vytukas 
kaip tik šią dieną švenčia savo 
gim tadienį. Bet tai dar ne 
viskas. Atkreipdamas dėmesį 
į pyragų stalą, kur tarp puošnių 
to rtų  išd idž ia i stovėjo  
triaukštis vestuvinis pyragas, 
Virgis pranešė, kad jo  uošviai 
Julija ir Jonas Petroniai prieš 
pora  d ienų, liepos 26-tą, 
atšventė savo keturiasdešimtą 
vedybinę sukaktį, prašydamas 
dar kartą  pakelti taures ir 
sugiedoti jiems “Valio” . Na ir 
suūžė plojim ai ir galingai 
nuskam bėjo  m ūsų v ien 
sėdijoje priim tas Broniaus 
Budriūno “Valio, valio” .

Ponia U ldukienė ir jos 
padėjėjai paruošė ir patiekė 
šventiškus pietus, o geriant 
kavą ir gardžiuojantis tortais, 
Virgio brolis Rimas, vaikš
čiodam as tarp stalų, grojo 
akordeonu. O svečiai, daug 
neraginami, jam  pritarė dai
nuodami.

N uostab ia i g raži buvo 
Julytės krikštynų - Kaspučių ir 
Petronių šeimos šventės diena. 
Apeigose ir puotoje dalyvavę 
niekuomet jos neužmirš.

Rūta Sakienė

C H IC A G O , IL

Sesuo Perpetua Gudaite,
Šv. Kazimiero kongregacijos 
v ienuolė ,b irželio  25 dieną 
šventė savo turiningo gyve
nimo šim tąjį gimtadienį. Ji 
gimė Pennsylvanijos anglia
kasių apylinkėje pamaldžių 
tėvų šeimoje ir buvo penktasis 
vaikas. Jų šeima kalbėjo tik 
lietuviškai. Ji buvo išvykusi į 
Lietuvą, kur 1936-38 metais 
Vytauto Didžiojo universitete 
stud ijavo  litu an is tik ą  ir 
teologiją. Grįžusi į Ameriką 
dėstė lietuvių kalbą, literatūrą, 
tautosaką Lietuvos istoriją  
tuom etinėje Sv. Kazim iero 
akademijoje ir Marijos mer
gaičių gimnazijoje, taip pat ir 
litu an is tin ėse  m okyklose. 
Josveikla yra gausi įvairiais 
darbais, įskaitant ir lietuvių 
kalbos pratimus. Ji dešim t
mečius vadovauja vienuolyno 
b ib lio tek a i su tau todailės  
skyrium i. Seselė Perpetua 
domėjosi ir pašto ženklais ir 
turi savo rinkinį ir priklausė 
Filatelistų draugijai “Lietuva”. 
Seselei Perpetuai linkim e 
sveikatos ir Visagalio palaimos 
jos dienose.

Dr. Petras Kisielius, nors 
ir pasitraukęs iš aktyvios gydy
tojo profesijos, bet nesitraukia 
iš lietuviškosios veiklos barų. 
Šiuo metu vadovauja lietuvių 
Bendruomenės 50 metų jubi
liejaus paminėjimo komitetui, 
kuris bus minimas Čikagoje 
spalio  13 ir 14 dienom is 
įvairiais nepaprasto pobūdžio 
renginiais. Jo vadovaujamą 
komitetą sudaro 20 asmenų, 
kurie  d irba pask irose  k o 
misijose, kad šis minėjimas 
apim tų visas mūsų veiklos 
sritis.

Lituanistikos Tyrimo ir 
studijų centre renka medžiagą 
Pedagogikos katedros docentė

prof. Ram unė K ryžanaus- 
k ienė. Ji dom isi M u
zikologijos archyve sukaupta 
m edžiaga apie lie tuv ių  
pianistų veiklą užsienyje. Ji, 
būdam a Lietuvos M uzikos 
akadem ijos Fortepiono fa
kulteto dekane, ne tik skaito 
paskaitas studentams, bet ir 
daro pranešimus mokslinėse 
k o n ferenc ijo se  ir rašo  
mokslinius straipsnius.

Prof. Viktoras Sniečkus 
Amerikos chemikų draugijos 
suvažiav im e C hicagoje  
rugpjūčio 29 d., McCormick 
P lace sa lė je , ke tv irtam e 
aukšte, skaitys paskaitą ryšium 
su naujais atradimais sinte
tinėje organinėje chemijoje. 
2001-2002 mokslo metais bus 
vizituojantis profesoriumi su 
savo paskaitomis Australijos 
valstybiniam e universitete  
Canberoje.

D ainavos stud ijų  sa 
va itg a lį, rugp jūčio  31 ir 
rugsėjo 3 dienomis, paskaitas 
skaitys V italija Bogutaitė, 
Pilypas Narutis, dr. Vytautas 
N aru tis , Z ita  P rakapaitė , 
Vidmantas Vitkauskas.

L ietu v ių  m aisto  k rau 
tuvėje, kurios savininkai yra 
Vanda ir Algis Morkūnai, 2616 
W, 69h St., Chicagoje, galima 
gauti ne tik ten gaminamus 
kasdien maisto produktus, bet 
ir “Dirvą” , “Lietuvių balsą” ir 
kitus laikraščius.

Dr. Danute Petrauskiene 
jau  trečią kartą atvykusi iš 
Klaipėdos universiteto, vėl 
tęsia  m uzikologinius ty ri
nėjimus mūsų Muzikologijos 
archyve. Anksčiau ji parengė 
knygą “Jeronimas Kačinskas, 
gyvenimas ir muzikinė veikla” 
ir paruošė  m onografiją  
“ K laipėdos m uzikos m o
kykla” .
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AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SPAUDA

Jonas Pranas Palukaitis

SĄJUNGOS ORGANAS “DIRVA” IR LEIDYKLA “VILTIS”

Po II pasaulinio karo pra
dėjus svarsty ti A m erikos 
gyvenančių ir į ją atvyksiančių 
tautininkų susibūrimą vienon 
organizacijon, iškilo ir būsi- 
mosios sąjungos organo reika
lingumas. Ryškėjo mintis, kad 
būtų tikslinga turėti laikraštį, 
leidžiamą tautininkų kontro
liuojamos draugijos, ne priv
ataus asmens, ir “sueuropintą”, 
t.y., pritaikytą ir atvyksiančių 
ateivių skoniui.

Pirmasis žingsnis ta kryp
tim i padary tas, dar prieš 
įsisteigiant Amerikos Lietuvių 
tautinei sąjungai: 1948 m. 
spalio mėnesį buvo užpirkta 
C levelande K. S. Karpiaus 
leista ir redaguota “Dirva” . 
Formaliu pirkėju pasirašė iš 
Europos neseniai atvykęs Vin

“Dirvą” aplankė korespondentai iš įvairių šalių pažiūrėti kaip 
leidžiam lietuvišką laikraštį. Vienas iš jų buvo lenkas, kuris sakė: 
“Be reikalo vargstat, Lietuva niekad nebus laisva”.

Vlado Bacevičiaus nuotr.

cas Rastenis, tačiau pirkimo 
reika lus tvarkė ir p in igus 
mokėjo Juozas J. Bačiūnas, 
nedidelėmis sumomis prisi
dedant P ranei L ap ienei ir 
M otie ju i C olney-A ukšti- 
kalniui. Pagal sutartį V. Ras
tenis tuoj pat perėmė “Dirvą” 
redaguoti, o K.S. K arpius 
įsipareigojo likviduoti “Ohio

“Dirvos” 75 metų sukakties metu prie vaišių stalo Ignas Janavičius, Regina Petrauskienė, Dalia 
Puškorienė, Vladas Plečkaitis, Giedrė Kijauskienė ir Zenonas Dučmanas.

Vlado Bacevičiaus nuotr.

Lietuvių leidybos bendrovę” 
(Ohio Lithuanian Publishing 
Co.), kuri tebebuvo skelbiama 
oficialiu “Dirvos” leidėju nuo 
pat jos įsisteigim o dienos; 
įstatymų reikalaujamai likvi
dacinei p rocedū ra i ilga i 
trunkant, “Ohio Lietuvių lei
dybos b-vė” dar kelerius metus 
ir to liau  buvo nurodom a 
laikraščio leidėju.

Tautininkų spaudos reikalai 
buvo įtrauk ti į ALT s-gos 
įstatus ir jau steigiamajame 
seime buvo išrinkta trijų as
menų kom isija, kuri tačiau 
nepaliko konkrečių veiklos 
pėdsakų.

Antrasis s-gos seimas 1951 
m. gegužės 19-20 dienomis jau 
įsakmiai nutarė steigti spaudos 
skyrių, kuris buvo įpareigotas

organizuoti leidyklą ir pa
la ipsn iu i siek ti tau tin inkų  
dienraščio sukūrimo. Išrinktoji 
kom isija išvystė energingą 
veiklą ir po kelių mėnesių, 
rugpjūčio 21 d., buvo atlikta 
pelno nesiekiančios leidyklos 
reg istrac ija  Ohio valstijos 
įstaigose. Tų pat metų spalio 
11 d. “D irvoje” paskelbtas

“Amerikos Lietuvių spaudos ir 
radijo draugijos Vilties” planas 
ir pradėta telkti narius.

Plane buvo nurodoma, kad 
“Vilties” vardas pasirinktas, 
p risim enant V ilniuje 1907 
metais tautinės minties pir
mūnų pradėtą laikraštį ir sie
kiant tęsti viltininkų tradicijas. 
Draugija pirm oje eilėje yra 
užsimojusi sudažninti perim
tąją  “D irvą” , vėliau  le is ti 
visuomeninį ir kultūrinį žur
nalą, vaikam s la ik raš tį ir 
knygas. D raug ija i gal būt 
teksią organizuoti ir radijo 
p rogram as, todėl j i  p a s i
vadinusi “spaudos ir radijo 
draugija”.

Pelno nesiekianti draugija 
kuriama ne akcijų, bet įnašų 
pagrindu. Įnašas fak tiškai 
re išk ia  negrąžin im ą auką, 
tačiau aukotojas tampa drau
gijos nariu, pagal įneštą sumą 
gaudamas atitinkam ą kiekį 
(nuo 1 iki 20) balsų draugijos 
reikalams spręsti. Amerikos 
lie tuv ių  tau tinė  sąjunga, 
įstojusi kaip ypatingas narys su 
1000 dol. įnašu, turi balsų 
skaičių tolygų 25% visų kitų 
narių turimo balsų skaičiaus.

Pirm asis “V ilties” d-jos 
suvažiavim as įvyko Cleve- 
lande 1952 m. balandžio 26
27 dienomis. Jį atidarant, jau 
turėta 150 narių su 10, 000 dol. 
įnašų , kurių  dalį sudarė 
spaustuvės inventorius. Pir- 
mojon valdybon buvo išrinkti 
dr. B ronius N em eckas, J. 
Chmieliauskas, J.J. Bačiūnas, 
M. Colney-Aukštikalnis ir V. 
Rastenis. P irm ininku tapo 
Juozas J. Bačiūnas, reikalų 
vedėju pakviestas Balys Gai- 
džiūnas, faktiškai jau nuo 1951 
m. rudens tvarkęs draugijos 
organizacinius reikalus.

Dirvos 75 metų sukakties metu trys buvę Dirvos redaktoriai: 
Jonas Ciuberkis, Balys Gaidžiūnas ir Vytautas Gedgaudas.

Vlado Bacevičiaus nuotr.

B aigus tvarky ti įs ta ty 
minius formalumus, 1952 m. 
rugpjūčio 14 d., metų 33-ju 
num eriu, “Viltis” oficialiai 
perėm ė “D irvos” ir 
“Tėviškėlės” - nuo 1951 m. 
lapkričio mėn. pradėto leisti 
mėnesinio priedo vaikams - 
leidimą. Ta proga paskelbtame 
įžanginiame straipsnyje jau 
buvo kalbam a ir apie to li
mesnius planus:

Giedrė Kijauskienė 1991 metų pradžioje, kai “Dirvą” pradėjo rinkti 
kompiuteriu.

Vlado Bacevičiaus nuotr.

Viltis tikisi, kad, sutelkusi 
dar daugiau narių ir įnašų, 
galės ‘D irvos’ leidimą daž
n in ti, g erin ti ‘T ėv išk ė lės’ 
leid im ą ir ją  padary ti 
savarankiu laikraščiu. Esamos 
‘Dirvos’ patalpos yra ankštos 
ir plėtimuisi nepatogios. Jau 
dabar žiūrima, kad būtų galima 
pastoviau įsikurti, plėsti esamą 
spaustuvę ir gerinti leidžiamus 
laikraščius.”

Iš K.S. Karpiaus perimta 
“D irva” buvo prisiglaudusi 
nedidelėje spaustuvėlėje (6820 
Superior Ave.), kur turėjo savo 
linotipą ir kitų reikmenų nu
meriui paruošti, bet sulaužytų 
puslap ių  form os buvo v e 
žamos spausdinti į didesnę 
slovėnų spaustuvę. Redakcija 
skurdo vieninteliame dienos 
šv iesą  gaunančiam e k am 
bary je , per ku rį vien be 
paliovos vyko judėjim as į 
užpakalinėje patalpos dalyje 
veikiančias dvi įmonėles. Tad 
erdvesnės vietos ieškoti vertė 
ne vien noras plėsti spaustuvę,

bet ir būtinybė susirasti žmo
niškesnes darbo sąlygas.

Netrukus buvo surastas ir 
užpirktas namas 1272 East 71 
St. adresu. Jį paskubom is 
p rita ik iu s  spaustuvei, 
nedelsiant persikelta ir 1953 
m. gegužės 17 d., dalyvaujant 
Tautinės s-gos veikėjams ir 
Vilties d-jos nariams iš įvairių 
m iestų , buvo išk ilm ingai 
atidarytas pirmasis “Vilties”

nam as: 37-uosius m etus 
einanti “Dirva” pirmą kartą 
įsikūrė  savoje pastogėje . 
Tačiau nam ui dar buvo 
reikalingi tolimesni remontai, 
be to, perkant ir remontuojant, 
teko įsisko lin ti privatiem s 
asmenims, todėl ateinančius 
ke le rius m etus sta igesn io  
žingsnio veng ta : m ažintos 
skolos ir įsigy ta  daugiau  
inventoriaus.

1957 m. rugsėjo  13-14 
dienomis Tabor Farmoje įvyko 
bendras “Vilties” d-jos ir ALT 
s-gos valdybų posėdis, ku
riam e nutarta vykdyti to li
m esnį tau tin inkų  spaudos 
plėtimą: sudažninti “Dirvą” ir 
įsigy ti o fsetinę spaustuvę. 
Buvo paskelbtas “ 179 šim 
tininkų vajus” , raginant pa
karto ti v iln iškės “V ilties” 
s te igėjų  žygį. Vajus buvo 
sėkmingas: surinkta daugiau 
nei num atyta 20, 000 dol. 
suma.

“Dirva” pradėta leisti du
kart į savaitę nuo 1958 m.
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pradžios. Tą pat vasarą už
pirktos erdvesnės patalpos 
(6907 Superior Ave) ir, pri
taikius jas spaustuvės maši
nom s. P irm asis 1959 m. 
num eris išė jo  jau  savoje 
spaustuvėje , savo jėgom is 
atspaustas.

Nuo 1960 m. pradžios iki 
1968 m. rugsėjo vidurio “Dir
va” buvo leidžiama triskart per

Rūta Sakienė, veiklioji Los Angeles lietuvaitė, yra ir “Vilties”, kuri 
leidžia “Dirvą”, draugijos valdybos narė.

Z. Degučio nuotr.

savaitę. Veik po aštuonerių 
m etų, sparč ia i ky lan t p o 
pieriaus ir kitų medžiagų kai
noms, paštui kasmet didinant 
persiuntimo išlaidas, valdyba 
nutarė la ik rašč io  leid im ą 
suretinti į dvi savaitines laidas.

1975 m. liepos 30-sios 
naktį “V ilties” d raugiją  ir 
“Dirvą” ištiko skaudus smū
gis: iš gretimo namo persi
metęs gaisras sunaikino namus 
ir spaustuvę. Draugijos nariai 
ir prijaučiantieji skaitytojai 
atskubėjo pagalbon su stam

biom is aukom is, už kurias 
vėliau buvo užpirktas namas 
6116 St. Clair Ave. adresu, 
tačiau pilnos spaustuvės ne
pasisekė  atkurti. Įsig iju s 
būtiniausias priem ones, po 
gaisro  savaitine  tapusios 
“Dirvos” puslapiai ofsetinei 
technikai -paruošiam i savo 
jėgomis, bet spausdinti vežami 
į amerikinę spaustuvę.

“Vilties” spaustuvė šalia 
“Dirvos” yra spausdinusi pa
čios d raugijos ir k itų  le i
džiamas knygas (pav. kapi
talinę A. Smetonos monografi
ją) bei laikraščius ar žurnalus, 
kaip  “Pasau lio  lie tu v į”, 
“Laisvąją Lietuvą”, “Naująją 
viltį” , “Mediciną” ir kt. Jau 
netrum pas ir d raug ijos 
išleistųjų knygų sąrašas: R. 
Spalio, V. Alanto, J. Gliaudos, 
A lės R ūtos, P. O rin taitės 
romanai, B. Armonienė ir St. 
Rūkienės atsiminimai iš Sibiro

tremties, A Geručio parašyta 
Petro  K lim o m onografija.
1951- 52 m. buvo leidžiama Vl. 
V ijeik io  redaguojam as 
“D irvos” priedas vaikam s 
“Tėviškėlė” , kuri nuo 1953 m. 
p e rk e lta  į C hicagą, a ts is 
kirdama nuo “Vilties” ir tap
dama savarankišku “lietuvių 
vaikų laikraščiu” . Ją ten, ir 
toliau Vl. Vijeikio redaguo
jamą, iki 1956 m. galo leido 
Juozas J. Bačiūnas.

C levelando visuom enei 
“Viltis” ir “Dirva” yra organi
zavusios aukšto meninio lygio 
renginių: solistų koncertus, 
M ontrealio  lie tuvių  teatro  
spektaklius, literatūros va
karus, taip pat vietinių meninių 
sambūrių pasirodymus. Labai 
populiarūs buvo 1960-61 m. 
rengti jaunųjų talentų kon
kursai. Grožinės literatūros 
bare - “Dirva” 1962 m. skelbė 
romano konkursą (mecenatas 
J. Cėsna iš Omahos), nuo 1963 
m. kasmet skelbiami novelės 
konkursai (mecenatas S. Ka- 
šelionis iš Chicagos).

“V ilties” d raug ija i yra 
vadovavę: Juozas J. Balčiūnas
1952- 59 m., dr. Juozas Bartkus 
1959-61 m., dr. Vladas Ra
m anauskas 1961-65 m., 
Aleksas Laikūnas 1965-73 m., 
Kazimieras Pocius nuo 1973 
m.

1948 m. iš K. S. Karpiaus 
perim tąją “Dirvą” redagavo 
Vincas Rastenis, nuo 1950 m. 
rugsėjo 7 d. talkinamas Balio 
G aidžiūno, kuris 1952 m. 
vasario 6 d. perėmė redakciją 
iš pasitraukiančio V. Rastenio. 
Sudažninant “Dirvą” į dukart 
savaitinę , nuo 1958 m. 
pradžios redakcijon įsijungė 
Jonas P. Palukaitis, o pereinant 
ofseto technikon, nuo 1958 m. 
gruodžio mėn. ir Vytautas 
Gedgaudas. 1962 m. kovo 29 
d. d-jos valdyba atleido vyr. 
red. B. Gaidžiūną; jo  pareigas 
perėm ė v-bos sekr. Jonas 
C iu -b e rk is . 1963 m. 
pasitraukus J.P. Palukaičiui, 
“Dirvą” iki suretinimo 1968 
m. rugsėjo 15 d. redagavo J. 
Ciuberkis su Vyt. Gedgaudu, 
po tos datos - vienas Vytautas 
Gedgaudas.

Antanas Mažeika, Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos vienas 
aktyviausių narių ir “Vilties” draugijos valdybos narys, nuolat 
rūpinasi “Dirvos” reikalais.

Kultūros ir politikos 
žurnalas “Naujoji Viltis” 

paskutiniu metu

Apie atskiro  tau tin inkų  
žurnalo reikalingum ą buvo 
kalbėta “V ilties” draugijos 
ste ig im o p lanuose, vėliau  
dažnai užsim in ta  dvim e- 
tiniuose ALT sąjungos sei
muose, tačiau idėja tebuvo 
įkūnyta tik 1970 metais Chi- 
cagoje p radedan t le is ti 
“Naująją Viltį”.

Žurnalo vardas, kaip re
dakcija  savo įžang in iam e 
žodyje skelbė, rišam as su 
vilniškės “Vilties” tradicijomis 
(net pabrėžiam a: “mes 
tau tin inka i, a tga iv indam i 
V iltį), nors ir “g rynai 
praktiškais sumetimais (...) 
kiek pakeistas” .

Žurnalo leidėju pasirašo 
Lietuvių studentų tautininkų 
korporacija “Neo-Lithuania” ir

Z. Degučio nuotr.

A m erikos L ietuvių tautinė 
sąjunga. Faktiškai jo  leidybą 
tvarko iš abiejų organizacijų 
atstovų sudaryta Leidėjų ta
ryba, kurių pirmąją sudarė:
T.Blinstrubas, Br. Kasakaitis 
(adm.), dr. L. Kriaučeliūnas 
(pirm., jis ir pirm ojo nario 
mecenatas), Vc. Mažeika ir A. 
Modestas. Tarybos sąstatas, 
laikui bėgant, truputį keitėsi, ir 
dabar jon įeina: T. Blinstrubas 
(pirm), J. Jurkūnas, Br. Ka- 
sakaitis ir M. Valiukėnas.

Redakcinę kolegiją sudaro: 
dr. J. B alys (p irm .), Al. 
Laikūnas ir dr. Br. Nemickas. 
Faktiškai pirmuosius 9 n-rius 
redagavo dr. J. Balys, vė
lesnius - Al. Laikūnas.

Pastaba: Tai ištrauka iš 
knygos “T autinės m inties 
keliu”, kurią 1979 m. išleido 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga. Spaudos darbą atliko 
Viltis, Inc.

Tęsiama mokslinės krašto
tyros m onografijų  se rija  
“Lietuvos valsčiai”. Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstant
mečiui skirtą seriją rengia ir 
le idž ia  sostinės le idyk la  
“Versmė” .

Kaip praneša ELTA, jau 
išleistos knygos “Žagarė” , 
“Obeliai. K riaunos” , “P la
te lia i” , “Š irv in to s” , “Žio- 
biškis”, neseniai pasirodė dvi 
didelės apim ties lokalinės 
m onografijos “Lygum ai.

“LIETUVOS VALSČIAI”
Stačiūnai” , baigiam a rengti 
Raguvos valsčiui skirta knyga, 
dirbam a prie m onografijos 
“Musninkai. Kernavė”.

Serijos “Lietuvos valsčiai” 
knygas galima vadinti buvusių 
a tsk irų  is to rin ių  L ietuvos 
adm inistracin ių  terito rin ių  
darinių enciklopedijomis. XV 
a. ir XVI amžiaus pradžioje 
va lsč ius buvo L ietuvos 
didžiojo kunigaikščio tijūno ar 
vietininko valdoma teritorija, 
keli valsčiai sudarė pavietą.

1861-1919 m. valsčių sudarė 
kelios seniūnijos. Tarpukario 
L ietuvos valsčiu je gyveno 
v idu tin iška i po 5 tūkst. 
žmonių, po Antrojo pasaulinio 
karo valsčiai turėjo po 1,5 
tūkst. gyventojų. 1948 metais 
Lietuvoje buvo 320 valsčių. 
K aip adm in istrac in is  
teritorinis vienetas valsčius 
panaikintas 1950 metais.

Kiekvienoje monografijoje 
supažindinama su aprašomos 
terito rijo s  gam ta, isto rija ,

soc ia lin ia is  ekonom in iais 
pokyčiais, tradicine kultūra, 
šnekta, tautosaka, buvusio 
valsčiaus miestelių ir kaimų 
garsiais žmonėmis. Knygose 
pateikiam a nuotraukų, p ie
šin ių , žem ėlap ių , k itų  
iliustracijų.

R engiam oje knygoje 
“Musninkai. Kernavė” , skir
toje Širvintų rajono vietovėms, 
skaitytojai bus supažindinami 
su ik i 1950 m. buvusio  
M usninkų valsčiaus senąja 
istorija ir ją kūrusiais žmo
nėmis, trijų seniūnijos centrų

- M usninkų, K ernavės ir 
Ciobiškio miestelių, mažesnių 
kaimų raida, kultūra, žmonių 
darbais, papročiais ir likimais, 
įv a iria is  v isuom enės g y 
venim o re išk in ia is  so 
vietmečiu.

Iki šių metų rugsėjo mė
nesio “Versmės” leidykla lau
kia Lietuvos žm onių p ris i
minimų, kitos informacijos, 
kraštotyros ekspedicijų me
džiagos apie M usninkų, 
Kernavės, Ciobiškio apylinkes 
ir jų  gyventojus.

ELTA
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KULTŪROS PU SLAPIS

V. Jurkūno medžio raižinys M. Valančiaus “Palangos Juzei”.

VYSKUPO M. VALANČIAUS 
DARBAI SKATINA EITI JO 

PRAMINTU KELIU

NAUJA POEZIJOS KNYGA

Vyskupas M otiejus Va
lančius - tai Dievo Apvaizdos 
dovana mūsų kraštu i - de
v yn io lik to jo  am žiaus ir 
vėlesnių laikų Lietuvai,- teigia 
Lietuvos ganytojai. Jų laiškas 
tikintiesiems, kaip informavo 
Eltą Lietuvos vyskupų kon
ferencijos generalinis sekre
torius vyskupas Jonas Boruta 
SJ, parašytas vyskupo M o
tiejaus Valančiaus gimimo 200 
metų jubiliejaus proga. 2001- 
ieji yra paskelb ti vyskupo 
M.Valančiaus metais.

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus tarnystė, rašo Lietuvos 
vyskupai, tokia įvairialypė ir 
įvairiaspalvė, kad šiandien 
mes dar nepajėgiame aprėpti jo 
asmenybės visumos. Įvairiose 
srityse jo  nuveikti darbai mus 
stebima ir skatina eiti jo pra
mintu keliu. Pirmiausia - tai 
apaštalinis uolumas, darbuo
jantis visų mūsų krašto žmonių 
religinei bei dvasinei pažangai. 
Šį vyskupo M otiejaus Va
lančiaus pavyzdį yra priminęs 
ir popiežius Jonas Paulius II 
savo laiške Lietuvos vysku
pams Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus proga. Šven
tasis Tėvas rašė, kad Motiejaus 
Valančiaus vyskupavimas su
tapo su liūdnu ir tam siu  
laikotarpiu, kai buvo iškilęs 
pavojus ne tik lietuvių tautinei, 
bet ir religinei tapatybei. Ir 
tokioje sunkioje situacijoje 
vyskupas M.Valančius buvo 
ne tik rūpestingas ir išm in
tingas tikinčiųjų ganytojas, bet 
ir tikras moralinis savo tautos 
vadovas. Įsipareigojęs atlikti 
labai svarbų religinės tautos 
sąmonės atnaujinimo darbą, 
slapta ir su didele rizika jis 
organzavo katechizacijos ir 
švietim o tinklą. Šalia savo 
motinų vaikai tada išmokdavo 
skaityti ir rašyti, katekizmo 
tekstą naudodami kaip e le
mentorių,- rašė popiežius.

V yskupas M .V alančius

silpnaisiais, tai yra liaudies 
žmonėmis, jų  dvasiniais po
reikiais rūpinosi ne mažiau 
negu galingaisiais. Jo meilė 
vienodai apėmė visus gano
muosius, nepaisant kalbos ar 
tautybės, - ne tik lietuvius, 
žemaičius, bet ir Kuršo latvius, 
latgalius, lenkiškai kalbančius 
Lietuvos bajorus.

Daug vyskupas M. Va
lančius nuveikė liaudies blai
vinim o baruose. Tokių pat 
rezultatų , rašom a Vyskupų 
laiške, reikalaujama ir iš šių 
dienų Bažnyčios vadovų, deja, 
nere ta i kartu  g riaunan t tų 
vadovų au to rite tą , net kai 
kuriuos iš jų  niekinant. Rei
kalaujama sėkmės kovoje tik 
su alkoholizmu ar rūkymu, 
nematant labai pavojingų ir 
fundamentalių šių blobybių 
šaltinių - persisotinimo suro
gatine masine kultūra, žavė
jimosi tik materialine laimės 
vizija, religinio tikėjimo išblė
simo. Vyskupo M.Valančiaus 
žodis buvo toks rezultatyvus 
visų pirma dėl to, kad liaudis 
buvo tikinti.

Ir šių dienų visuomenės 
sąmonės blaivumo lygis tie
siog ia i p rik lauso  nuo tos 
visuomenės tikėjimo Kristumi, 
Evangelija.

Vyskupas M otiejus Va
lančius visus savo nuopelnus, 
tarp jų  ir sėkmę skelb ian t 
blaivystę, priskirdavo Viešpa
čiui. “M ie lašird ing iausias 
Dievas stebuklingu būdu įvedė 
šventą blaivybę” , pabrėždavo 
jis savo ganytojiškuose laiš
kuose. Ir tuo buvo nuoširdžiai 
įsitikinęs. Tokio tikėjimo ir 
pasitikėjimo Viešpačiu trūksta 
šių dienų mūsų visuomenei.

Te vyskupo M otiejaus 
Valančiaus minėjimai padeda 
m ums augti, tesu stip rina  
šviesesnės ateities viltį mūsų 
širdyse ir sielose, baigia savo 
laišką tikintiesiems Lietuvos 
vyskupai. ELTA

“Dirvos” redakcija gavo 
naują B alio Augino knygą 
“Namų pašvaistė” . Tai auto
riaus šeštoji lyrikos knyga. 
Apie ją  taip rašo Lietuvos 
spaudoje rašy to jas Juozas 
Kundrotas: “Tai knyga, spin
duliuojanti tėviškės šviesą!”

Alf. Tyruolis, recenzuo
damas šią knygą “D rauge” 
rašo: “Rinkiny gana gausu 
originalių įvaizdžių. Gal pati 
būd ing iausia  šio rink in io  
žymė-eilių šmaikštumas; tai 
tėviškės namų prisim inim o 
poezija!-

Dr. Jo lita  K avaliūnaitė, 
pristatydama šią Augino poe
zijos knygą, sutiko ją  taip: 
“Poeto žvilgsnis apima žemę 
ir dangų laiko dim ensijos 
plotmėje. Jo pasaulis kartais 
apsiniaukęs-liūdnas, kartais 
saulėtas, linksm as, bet v i
suomet jis gražus, visuomewt 
jis apšviestas lyriška poeto 
dvasia”-

K ukli “D raugo” recen- 
zentė, pasirašiusi tik inicialais 
E.A. apie “Namų pašvaistę” 
taip atsiliepia: “Vienur auto
rius prabyla kaip dangus su 
degančiais sparnais, kitur-kaip 
senas, raukšlėtas žvejas. Poeto 
išgyvenimai dvelkia švelniu, 
skaidriu lyrizmu, o eilėraščių 
rimuos žaidžia palyginimai ir 
metaforos..”

(Knyga kainuoja 15 dol. su 
pasiuntimu - 18.99 dol.)

ĮTEIKTOS VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO 
REGALIJOS

V ilniaus m eras A rtūras 
Zuokas Lenkijos istoriniame 
K rokuvos m ieste gyve
nančiam Nobelio literatūros 
p rem ijos lau rea tu i poetu i 
Czeslawui M iloszui įteikė 
Vilniaus miesto garbės piliečio 
regalijas.

Įteikimo ceremonija vyko 
jo  namuose Krokuvoje, nes 
poetas dėl silpnos sveikatos 
negali atvykti į Vilnių.

Cz.Miloszas Vilniaus me
rui sakė esąs sužavėtas 
netikėtu dėmesiu ir nuo šiol 
save laikąs tik ru  V ilniaus 
piliečiu.Valandą trukusiame 
susitikime Vilniaus meras ir 
nobelis tas  ka lbė jo si apie 
politines bei kultūrines Lie
tuvos aktualijas.

Pasak A.Zuoko, Nobelio 
premijos laureatas sakė žinąs 
apie šią savaitę Seimo priimtas 
pa ta isas, re ika lingas  JAV 
bendrovės “Williams Interna
tio n a l” ir R usijos įm onės 
“Jukos” su sita rim u i dėl 
ilga la ik io  naftos tiek im o 
“Mažeikių naftai” įgyvendinti.

C z.M iloszas V ilniaus 
merui pristatė šiuo metu jo  
ruošiamą fotografijų albumą 
apie Vilnių.

Balys Auginąs

NAKTIES MEDIS
Šią naktį
Net vėjas yra juodas. 
Mėnuo nuskendęs 
Dausų pelkėse —
Žemėje
Naktis pasodino 
Milžinišką tamsos medį - 
Jo lapija uždengia 
Visą padangę —

Vidunakčio valandą 
Nakties medis 
Lyg Kalėdų eglutė:
Dega švytinčios 
Žvaigždžių žvakutės,
Ir sietyno spindintis šydas 
Dengia sapnuojančios 
žemės
Tamsųjį veidą —

Kai pabudus aušra 
Renka žvaigždes 
Nuo dangaus - 
Nakties medis 
Paskęsta rūkuos,
O šviesos pjūklai 
Supjausto medžio 
Tamsos liemenį —

Debesų sieliai
Plaukia su nakties 
Skiedromis,
O rūko vandenys 
Užlieja žemę - 
Nakties medis 
Sudega aušros židiny —

Vienoje nuotraukų įamžin
tas praėjusiais metais Vilniuje 
vykęs trijų  nobe lis tų  - 
C z.M iloszo , lenkų poetės 
W islaw os Szym borskos ir 
vokiečių rašytojo Gunterio 
G rasso  bei lie tuv ių  poeto  
Tomo Venclovos susitikimas 
bei paminklinės lentos kitam 
Nobelio premijos laureatui - 
poetui Josifui Brodskiui Vil
niuje atidengimo momentas.

Cz.Miloszo pageidavimu, 
cerem onijo je dalyvavo tik 
Krokuvos vicemeras bei Vil
niaus meras su žmona, galbūt 
keli Lenkijos žurnalistai.

Cz.Miloszui įteiktos Vil
niaus miesto garbės piliečio 
regalijos bei tūkstančio litų 
vertės dovana - Šv. Kristoforo 
skulptūrėlė, kuri pagaminta iš 
vientiso gintaro gabalo.

Šiemet 90-ties metų jubi
lie jų  a tšven tusiam  Cz. 
M iloszu i V iln iaus m iesto  
garbės piliečio vardas suteiktas 
liepos paba igo je , p rita rus 
Vilniaus miesto tarybai.

Birželį 90-metį atšventęs 
Cz.Miloszas gimė netoli Kė
dainių, Šateiniuose. Dabar 
Š atein iuose  veik ia  poeto  
muziejus ir kūrybos centras.

KELIONĖJE
Diena vis vaikšto 
Tais pačiais takeliais, 
Naktis -
Pritrūksta sapnų,
O aš - dobilas žalias - 
Tarp sausų akmenų —

Metų vynuogės
Sirpsta kaip vynas, 
Išsiliejus lyg jūra - 
Vienatvė - 
Atminimų vainiką 
nupynus,
Paskenduolė viltis 
Laiko liūnais atplaukia 
Į  mano užsnūdusią gatvę -

Suskerdėjus, kiaura 
Mano kelionių arka - 
Ji pamažu į potvynio 
Mirties gelmes 
Jau grimsta — Ar 
besulauksiu aš 
Naujų dienovidžių kaitros?

Juk aš visa širdim 
Myliu
Tą kietą žemės grumstą, 
Kurin priglūsiu poilsiui 
Po žemiškos audros —

(Iš naujausio lyrikos rinkinio 
“NAMŲ PAŠVAISTĖ”)

Jaunystę rašytojas praleido 
V iln iuje, kur sukūrė savo 
pirm uosius eilėraščius. Po 
Antrojo pasaulinio karo poetas 
emigravo į JAV. 1980 metais 
jam  buvo suteikta Nobelio 
premija.

Sužlugus socia lizm ui, 
Cz.Miloszas sugrįžo į Lenkiją 
ir jau kurį laiką gyvena lenkų 
in te lek tua lų  sostinė je  
Krokuvoje.

Vilniaus garbės piliečio 
vardas suteikiamas už ypa
tingus nuopelnus Lietuvai ir 
V ilniaus m iestu i. G arbės 
piliečiui įteikiamas Vilniaus 
miesto garbės piliečio medalis 
ir liud ijim as, j is  u ž re 
gistruojamas sostinės garbės 
piliečių knygoje.

Iki šiol Vilniaus m iesto 
garbės p ilieč ia is  yra tapę 
Islandijos užsienio reikalų 
m in istras  Jonas B oldvin  
Hannibalsson (1996 m.), JAV 
prezidentas Ronald Reagan 
(1996 m.), dirigentas Mstislav 
R ostropovič  (2000 m .), 
m onsin jo ras K azim ieras 
Vasiliauskas (2000 m.), JAV 
A tstovų rūm ų pirm ininkas 
Dennis Hastert (2001 m.).

BNS
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GIMTOS KALBOS VAIDMUO 
TAUTYBEI IŠLAIKYTI

R. Spalis

I I I
(Straipsnis buvo spausdintas 1965 m. Korp! Neo Lithuania išleistoje knygoje; 

kai kas tinka ir mūsų metui.)

Vaikas, nustojęs sveiko 
ryšio su tėvais dėka kalbos - 
vis labiau ir labiau lieka gal ne 
tiek  tėvų ugdom as, k iek  
gatvės. Suprantama savaime, 
kad gatvė tam reikalui nėra 
tinkama vieta. Kartą vienas 
švietimo vadovas Anglijoje 
perspėjo  jau n u o siu s  m o
ky to jus, g ird i, na tū ra lus 
vaikas, jei jam  sąlygos leidžia, 
gali bū ti žiaurus ir net to 
nepastebėti, nors ilgainiui tai 
gali atsiliepti visai jo  ateičiai. 
A not prof. A dom son iš 
Londono, grožis, biaurumas 
žodžio , jausm o , veiksm o 
vaikui iki tam tikro amžiaus 
neprieinamas, nesuprantamas, 
tai yra už inteligentiškumo, 
pagavimo ribų. Taigi dėl tos 
priežasties reikia skatinti visa 
tai, ko norim a, kad vaikas 
siektų ir pam iltų , ir tenka 
laikyti atokiau nuo jo  visa tai, 
ko jis turi nemėgti ir vengti. 
M um s, trem tin iam s, tie 
žodžia i tu ri bū ti d idžia i 
įsidėmėtini. Galime puikiai 
pasinaudoti jais, perduodami 
vaikui gimtąją motinos kalbą 
kartu su meile jai. Toks vaikas, 
išmokęs tėvų kalbą, nenustos 
gerbęs tėvų, kartu persisems 
savo krašto dorove, pasisems 
visa tai, kas mus skiria nuo 
k itų , kuo m es galim e 
didžiuotis ir save ugdyti. Taip 
auginamas vaikas ne tik be 
m ažiausios žalos savo ak
centui pasisavins ir vietinę 
kalbą, be t kartu  išaugs ir 
vertingas naujo, priglaudusio 
jį  krašto, pilietis. Kad toks 
dv ilyp is auk lėjim as nėra 
kenksmingas vietos valstybei, 
turime eilę patvirtinimų, kurie, 
tartum graži rekomendacija, 
turėtų lydėti mūsų pastangas. 
Tokios knygos, kaip Regula
tion of conduct ar Crime in 
Am erica, parodo, kad im i
grantų  vaikai iš B altijos 
valstybių sudaro kol kas patį 
mažiausią jaunamečių nusi
kaltėlių procentą. Jau tai verčia 
didžiuotis ir džiaugtis. Taigi, 
per gim tąją kalbą į tautinę 
dorovę, o per ją  į vietinę ar 
pasaulinę gerovę ir dvasinę 
kultūrą.

Gimtosios kalbos vaidmuo, 
tam tikroms sąlygoms vei
kiant, gali iškelti individą iš 
pilkosios masės ir pastatyti jį į 
žmonijos priekį, sukelti v i
suo tiną pagarbą, o pačia i 
tautai, iš kurios kilęs, kuri 
paskatino jį imtis didvyriško 
žygio, gali palikti neišdildomą, 
nemirštamą įspūdį. Neieško

dami pavyzdžių svetimų tautų 
gyvenime, prisiminkime tik 
Darių ir Girėną. Vaikai būdami 
jie  paliko L ietuvą, m okėsi 
anglų mokyklose, savanoriais 
sto jo  į am erik iečių  k a 
riuomenę, parodydami savo 
p ris iriš im ą  ir pa trio tizm ą 
vietos valstybei. Dėl žaizdų, 
gautų kovos lauke, kraujo 
ryšys sujungė juos su nauja 
tėvyne. Tik gimtoji kalba dar 
laikė juos, tartum grandinė, 
neleisdama galutinai užmiršti, 
traukdam a jau n u o liu s  iš 
p ilkum os, ruošdam a juos 
ateities žygiam s, d idvyriš
kumui.

D arius, paragavęs kare 
nuodingųjų dujų, sužeistas į 
šoną, taigi pakankamai patyręs 
vargo ir sopulio , tačiau  
išgirdęs, kad Lietuva pavojuje, 
grįžta į gimtinę ir antrą kartą 
eina į kovos lauką. Vėliau 
tautos garbei nutaria  susi
grumti su okeanu.

Daugelis žmonių praėjo ir 
išnyko, daugelis nubluko be 
ženklo, kad žmogumi buvę, 
anot Adomo M ickevičiaus, 
tačiau Darius ir Girėnas ne tik 
atkreipė pasaulio  dėm esį į 
Lietuvą, bet, kas svarbiausia, 
pakėlė tautos akis į dangų, ir 
nuo to laiko lietuviai jų  ne
nuleido. Iki sovietų okupacijos 
sklandym e L ietuva, im ant 
proporcingai pagal gyventojų 
skaičių, užėm ė antrą vietą 
pasauly je, nors ir būdam a 
ūk in inkų  tauta. Taigi d i
dvyriškas žygis, kad ir 
tragiškas žuvimas, nepraėjo 
veltui. Jis paliko tautai gilų ir 
k ilnų  pėdsaką. Jaunosios 
kartos neįmanoma auklėti be 
didvyriškumo, kilnum o pa
vyzdžių . N eužtenka vien 
raustis praeityje, istorijoje. 
Sveika, kai yra čia pat matomų 
pavyzdžių.

Šiuo metu dėka socialinių 
ir techninių pasikeitimų prieš 
jaunuom enę atsivėrė platūs 
horizontai. Medicina parodė, 
bent Anglijoje, kad jaunimas 
fiziškai subręsta daug anksčiau 
negu prieš dešimt, dvidešimt 
metų. D abartinis jaunim as 
vienu mostu linkęs aprėpti 
gyvenimą, tas greitis ir pilnas 
jėg ų  išnaudo jim as dažnai 
persotina ir atbukina orga
nizmą tiek, kad atėjusi reakcija 
nustumia į koktumą ir tuštumą. 
N orėdam a pabėg ti nuo to 
beprasmiškumo, jaunuomenė 
dairosi kokio išganym o ir 
karta is  pasigauna pirm ą 
pasitaikiusį kelią.

Gimtoji kalba ir tautybės 
išlaikym as trem tyje, reika
laująs tam  tikrų pastangų, 
dvasinių jėgų mobilizavimo, 
savaim e užp ildo  tuštum ą, 
apsaugodamas nuo iškrypimo, 
sužalojimo. Jaunimas natū
raliai gali išlieti energiją be 
apgavim o savęs, n e s iv a i
kydam as nesam o idealo . 
Apleisdami savąją kalbą, tėvai 
kartais atima vaikui gal tą 
išganingą kelią ir nenoromis 
atidaro vartus klystkelin.

Kad vadinami kultūringi 
kraštai reikalingi reform ų, 
rodo pasibaisėtinai didėjąs 
nusikaltėlių  ir nusikaltim ų 
skaičius. Tas neigiamas reiš
kinys nepraeina nepastebėtas 
ir kai kas parodo nugarą to tipo 
gyvenimui.

Raym ond Firth knygoje 
H um an types rašo , kad 
Naujosios Zelandijos vietiniai, 
vadinam i M aori, laim ingu

Paminklas poetui Maironiui Kauno senamiestyje.

Vida Savičiūnaitė “L ie
tuvos ryte” rašo, jog į Kaune 
veikiantį pasaulio  lietuvių 
Išeivijos institutą rengiamasi 
perkelti JAV lietuvių ben
druomenės (LB) archyvus.

Tai palengvintų išeivijos 
istorijos ir dabarties tyrinėtojų 
darbą, nes norint nagrinėti 
archyvinę m edžiagą nebe
reikėtų lakioti už Atlanto.

Idėja  p e rk e lti iše iv ijo s 
archyvus į Kauną buvo aptarta 
L ietuvoje  v iešin t JAV LB 
kultūros tarybos pirmininkei

Romualdas Giedraitis, rašy
tojas, studentu būdamas buvo 
Neo Lithuania korp. narys, 
aktyvus skautas, pasitraukęs nuo 
komunistų, apsigyveno An
glijoje. Pasirašinėjo R. Spalio 
slapyvardžiu. Išspausdino ne
maža savo kūrybos knygų.

būdu nėra išsk iriam i ar 
paniekinti ateivių. Maori, tai 
graži ir išd id i tauta, todėl 
mišrios vedybos nėra naujiena. 
Tų vedybų vaikai be mažiausio 
vargo gali su silie ti su 
europiečiais, bet autorius rašo, 
kad m išrių  vedybų vaikai 
dažnai grįžta į Maori grupę, 
negu susilieja su ateiviais. 
Greičiausiai juos veikia Maori

IŠEIVIJOS ARCHYVAI KAUNE

Marijai Remienei. Šiam su
manymui pritarė ir Išeivijos 
institu to  vadovas, Vytauto 
D idžiojo  universite to  p ro 
fesorius Egidijus A leksan
dravičius.

Jis senokai brandino mintį, 
kad Kaunas anksčiau ar vėliau 
turėtų tapti pasaulio lietuvių 
cen tru , kuriam e būtų  ty 
rinėjama įvairių emigracijos 
kartų  istorija, palikim as ir 
naujausių laikų išeivių pro
blemos. E. Aleksandravičius 
norėtų  Iše iv ijo s  in stitu te

dvasin ia i tu rta i, o ne 
m odernusis m echanin is 
europiečių gyvenimas.

Žinoma, aš nesiūlau jokio 
p rim ityvum o, esu už v i
sokeriopą  pažangą ir la i
mėjimą. Tik džiaugiantis tais 
laim ėjim ais, drauge reik ia  
sustiprinti ir savo dvasines, 
protaujančias jėgas, rast tikslą, 
gyvąjį akstiną, nes tik tau 
padaro gyvenimą vertingą ir 
mielą.

Tas pats Raymond Firth 
pasakė: “Mes nesame patys 
sau, mes esame Dievo. Jam 
mes daug skolingi ir mūsų 
viltis sumokėti tą skolą, su
mokant ją  kitiems žmonėms”. 
Mano manymu, sakinį galima 
parafrazuoti, nenusikalstant 
autoriaus minčiai - savo tautai, 
savo protėviam s. Tie Firth 
žodžiai tinka ne tik  g ilia i 
tik in tiem s, be t ir k itiem s 
kilnios dvasios tautiečiams. 
Humanistų principas - nedaryk 
to kitam, kas tau nemiela - vis 
gyvas. Taigi mes nesame patys 
sau. Mes gaunam ir turime 
atiduoti. Gaunam, tobulinam, 
perduodam, ir tai yra pasaulio 
dėsnis. Taigi ir gimtoji kalba 
n e tu ri m irti. Ji tu ri bū ti 
iš la ik y ta , p e rd u o ta , o su 
kalbos išlaikym u nemirs ir 
tauta.

(Pabaiga)

sukaupti memorialinių daiktų 
fondą bei inicijuoti visų kartų 
išeivijos klubo veiklą.

Šiuo metu Išeivijos insti
tute saugom i ir tyrinėjam i 
B ro n iau s  K v ik lio , A le k 
sandro Štromo, kitų žymių 
politikos, kultūros veikėjų 
išeivijoje sukaupti archyvai, 
asm eninės biblio tekos. Iki 
šiol didžioji dalis vertingo 
emigrantų iš Lietuvos in te
lektualinio paveldo sukaupta 
P asau lio  lie tu v ių  archyve 
Čikagoje.
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LIETUVA IR PASAULIS
Atkelta iš 4 p.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
duomenimis, Lietuvoje dabar gali būti apie 20 tūkst. žmonių, 
galinčių pretenduoti į Vokietijos kompensacijas. Iš Baltijos šalių 
priverstiniams darbams Vokietijoje daugiausia buvo išvežta 
Lietuvos piliečių - 68 proc. visų išvežtųjų, iš Latvijos - 25 proc., 
iš Estijos - 7 proc.

Iš viso karo m etais Trečiajam e reiche buvo 7,6 mln. 
svetimšalių darbininkų iš 20 valstybių.

Lietuvos gyventojai pradėti gabenti darbams į Vokietiją 1942 
metų sausio 28 dieną. Per trejus karo metus išvežta, skirtingais 
vertinimais, 51-70 tūkst. žmonių.

AUSTRIJOJE NACIAMS PRIVERSTINAI DIRBUSIŲ
LIETUVOS PILIEČIŲ DOKUMENTAI PERDUOTI
AUSTRIJOS FONDUI
Daugiau nei šimto Lietuvos piliečių, pretenduojančių į 

kompensacijas už priverstinius darbus nacionalsocialistinio 
režimo metais dabartinės Austrijos teritorijoje, dokumentai 
perduoti austrams, tačiau kol kas neaišku, kada galima tikėtis 
pirmųjų išmokų.

Per Antrąjį pasaulinį karą Austrija buvo nacistinės valstybės 
dalis, ir į jos teritoriją priverstiniams darbams buvo atvežti 
tūkstančiai svetimšalių.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 
(LGGRTC) nuo praėjusių metų birželio surinko 110 paraiškų 
kompensacijoms gauti.

Kaip BNS sakė LGGRTC vadovė Dalia Kuodytė, visi 
dokumentai ir bylos vasaros pradžioje buvo išsiųstos Austrijos 
“Susitaikymo fondui”. Ji nematanti jokių problemų, dėl kurių 
Lietuvos piliečiams kompensacijos neturėtų būti išmokėtos, 
tačiau, k ada galima tikėtis pirmųjų išmokų, D.Kuodytė pasakyti 
negalėjo, nes kol kas iš Austrijos negauta atsakymo. Kaip 
žinoma, pernai Lietuvai ir Austrijai pavyko susitarti, kad 
Austrijos vyriausybės kompensacijos Lietuvos piliečiams bus 
išmokamos tiesiogiai, per Lietuvos finansines institucijas.

Dokumentus Austrijos “Susitaikymo fondas” priiminės iki 
2002-ųjų balandžio m ėnesio, tačiau, pasak D .Kuodytės, 
pretendentų nebuvo daug, tad visi jie yra perdavę dokumentus.

Austrijos “Susitaikymo fondas” kompensacijų nemokės 
buvusiem s karo belaisv iam s, in ternuotiem s asm enim s, 
buvusiems Mauthauzeno koncentracijos stovyklos ir jos filialų 
kaliniams, Dachau koncentracijos stovyklos filialų, kurie buvo 
šiandieninės Austrijos teritorijoje, kaliniams ir getų kaliniams.

M authauzeno koncen trac ijo s stovyk los, D achau 
k oncen trac ijo s  stovyklos f ilia lų , bei getų  kalin iam s 
kompensacijas mokės Vokietijos fondas “Atmintis, atsakomybė 
ir ateitis”.

Įpėdiniai kompensaciją gaus, jeigu teisėtas pretendentas mirė 
po 2000 metų vasario 15 dienos. Esant keliems įpėdiniams, teisę 
į kompensaciją lygiomis dalimis turi visi įpėdiniai.

Pinigai pretendentam s, kurie dokum entus tvarkys per 
LGGRTC, bus mokami tiesiogiai per Lietuvos finansines 
institucijas.

Austrija Vidurio ir Rytų Europos valstybių piliečiams, 
Antrojo pasaulinio karo metais priverstinai išvežtiems darbui į 
Austriją, ketina išmokėti daugiau kaip 260 milijonų dolerių (1,04 
mlrd. litų).

Kaip žinoma, 1938 metais Austriją okupavo nacių Vokietija. 
Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos Austrija buvo Trečiojo 
reicho dalis.

Didžiausias pinigines išmokas gaus priverstinai dirbę sunkius 
darbus asmenys - po 105 tūkstančius Austrijos šilingų (25,2 
tūkst. litų). Prievarta dirbusieji pramonės įmonėse gaus 35 tūkst. 
šilingų (8400 Lt.), žemės ūkyje - 20 tūkst. šilingų (4800 Lt.) 
kompensacijas. Išvežtieji priverstiniams darbams asmenys, 
deportacijos metu buvę iki 12 metų amžiaus, gaus tą pačią 
kompensaciją, kaip ir jų  tėvai. Nacių specialiuosiuose gimdymo 
namuose gimdžiusios moterys arba priverstinai abortą patyrusios 
m oterys pap ildom ai gaus 5 tūkst. š ilingų  (1200 litų ) 
kompensacijas.

Iš viso karo m etais Trečiajam e reiche buvo 7,6 mln. 
svetimšalių darbininkų iš 20 valstybių.

Lietuvos gyventojai pradėti gabenti darbams į Vokietiją 1942 
metų sausio 28 dieną. Per trejus karo metus išvežta, skirtingais 
vertinimais, 51-70 tūkst. žmonių.

Prievarta dirbo ir koncentracijos stovyklose kalėjo 30 tūkst. 
Lietuvos piliečių, tarp jų  - 10 tūkst. žydų. Karo pabaigoje 
išlaisvinimo sulaukė tik apie 20 tūkst. lietuvių ir 2-3 tūkst. 
žydų.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

LIETU VIŲ  GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ  
INFO RM ACIJO S CENTRAS

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ LIETUVOJE

48-oji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė pirmą kartą š.m. 
liepos 24-29 dienomis vyko 
Lietuvoje, Kretingos Aukštes
niojoje žemės ūkio mokykloje. 
A tidarym as įvyko čia pat 
esančiuose T iškev ič ių  rū 
m uose su banketu  Žiem os 
sode. Visą renginį organizavo 
V okietijos lie tuv ių  b en 
druomenė ir Lietuvių išeivijos 
institutas.

Prof. dr. Egidijus A lek
sandravičius savo įžanginę 
kalbą  p radėjo  p radėjo  
perskaitydam as Prezidento 
Vlado Adamkaus sveikinimą 
studijų savaitei, kuriame jis 
linkėjo kuo geriausios sėkmės 
jos dalyviams tęsiant ir puo
se lė jan t tok ias svarb ias 
kultūrines tradicijas.

Vokietijos Lietuvių ben
druomenės Valdybos vardu 
dalyvius sveikinęs Antanas 
S iugždin is pažym ėjo, kad 
paskutiniu metu Europos lie
tuv iškų jų  stud ijų  savaitė  
pastoviai vyko Huttenfelde. 
VLB valdyba buvo perėmus 
organizacinius darbus. Prane
šėjai buvo kviečiami iš Lie
tuvos ir išeivijos. Praėjusiais 
metais studijų savaitės dalyviai 
išklausė 11 pranešimų, išky
lavo po apylinkes, H eidel
bergą, vakarus leido Romuvos 
p ilies  M ažojo je  salėje, 
dainuodami lietuviškas dainas, 
žaisdami liaudiškus žaidimus, 
k lausydam iesi nuostabaus 
kvarteto Collegium” iš Kau
no koncerto. Organizatoriams 
buvo gera proga apsvarstyti 
visus renginio už” ir prieš”. 
Svarstytos galimybės rinktis 
rečiau arba apjungti jį su kitu 
reng in iu  pvz., L ie tuv ių  
kultūros instituto suvažiavimu. 
Tai nepasirodė gera išeitis. 
Būtų nedovanotina nustoti 
rengus Studijų savaites, nes tai 
yra vienas iš ilgiausiai savo 
gyvavimo tradicijas išlaikiusių 
išeivių kultūros renginių. Jų 
pradžia buvo Lietuvių fronto 
bičiulių konferencija Tubin- 
gene 1953 m., kurioje prof. 
A ntanas M aceina skaitė  
paskaitą “Rezistencija prieš 
trem ties dvasią” . Po m etų 
įvyko pirmoji studijų savaitė. 
Vėliau prie renginio prisidėjo 
ateitininkai ir kitos Vokietijos 
LB v isuom eninės o rg an i
zacijo s, g lobojam os VLB 
valdybos. Iki 1992 m. šios 
savaitė vykdavo skirtinguose 
Europos kraštuose, ir jas reng
davo specialiai tam sudaromos 
vietinės organizacijos komi
sijos. Nuo 1993 m. Studijų

savaitės vėl vyko Vokietijoje, 
Romuvos pilyje, jas globojant 
Vokietijos LB valdybai.

Palengva artėja renginio 
ju b ilie ju s . Tačiau re ik ia  
pripažinti, kad jaučiama tam 
tikros krizės. Paskaitininkų 
surasti dar įmanoma, temų 
įvairove taip pat negalim a 
skųstis. Deja, klausytojų su
sidomėjimas paskutiniu metu 
gana žem as. Tik galim a 
dž iaug tis , kad k lausy to jų  
skaičius vis dar buvo šiek tiek 
didesnis nei paskaitininkų. 
Nors pasirodė naujų ir jaunų 
veidų, be t bendra padėtis  
nekėlė didelio  optim izm o. 
VLB valdyba galutinai ap
sisprendė laikinai Europos 
lietuviškųjų studijų savaites 
organizuoti L ietuvoje, kad 
auksinį jubiliejų galima būtų 
suruošti vėl Romuvoje, VLB 
valdybos būstinėje. 48 Eu
ropos lie tuv iškų jų  studijų  
savaitė jau vyksta Lietuvoje, 
Kretingos miestelyje, ir už tai 
reikia dėkoti organizatoriams 
prof. Dr. E. Aleksandravičiui, 
A rtūrui H erm anui ir Linui 
Saldukui už jų  įdėtas pas
tangas, o Tautinių mažumų ir 
išeivijos departam entui už 
finansinę paramą, - kalbėjo 
Antanas Siugždinis. Jis taip pat 
paminėjo, kad anksčiau tokie 
susiėjimai dar būdavo ir gera 
p roga pabū ti lie tuv iško je  
aplinkoje, drauge pasisieloti 
dėl lietuviškų reikalų. Dabar 
tai jau nėra taip aktualu, nes 
beveik daugum a praleidžia 
atostogas Lietuvoje. Todėl 
studijų savaitės gali daugiau 
orientuotis į mokslinę pusę, 
daugiau  rūp in tis  užsien io  
lietuvių problemomis.

Jau p irm ąjį vakarą nu 
skambėjo ir pirmasis dr. Dai
vos Kuzmickaitės iš Vytauto 
Didžiojo universiteto prane
šimas Naujausios lietuvių 
emigracijos tendencijos” , kurį 
ji paruošė savo sociologinių 
tyrimų, kuriuos atliko lanky
damasi Amerikoje, pagrindu. 
Po pranešimo sekė klausimai 
ir diskusijos. Tokia tvarka 
vyko ir kitų dienų rytiniai bei 
vakariniai posėdžiai, popietėse 
paįvairinam i ekskursijų po 
Žem aitiją - Orvidų sodybą, 
Plungę, M ažąją L ietuvą ir 
pačią Kretingą, nepalenkiant 
Pranciškonų vienuolyno, o 
vakarais buvo ir žem aičių 
folklorinis ansamblis, akor
deono muzikos, dainų. Visi 
kalbinti studijų savaitės daly
viai vieningai gyrė pranešėjų 
lygį ir pasireng im ą, juos

sekusias daugelį diskusijų. 
Ekskursijas labai gyvino tikrai 
profesionalūs ir įdomūs gidai.

T rum pai in fo rm uo jan t, 
galim e tik  išv a rd in ti p a 
skaitininkus, kurie, tikimės 
daug kam  pažystam i, ir jų  
pranešimų temas: jau minėta 
dr. D. Kuzmickaitė, dr. Ra
m ūnas Lopata -Euroatlan- 
tizmas ir Lietuva”, dr. Antanas 
Kulakauskas - Ką dabartinei 
L ietuvai reišk ia žodis “re 
fo rm a” , dr. S ig itas U rbo 
navičius - Ar geri lietuviai 
v e rs lin in k a i?” , dr. Jū ratė  
Kiaupienė - Kaip Lietuvą matė 
Europa XVI-XVII a.”, Kristina 
Nikolajew - Ar V. Kavolis bu
vo teisus teigdamas, jog lietu
vio charakteris esąs tarp ištiži
mo ir kom pulsyvios neuro
zės” , dr. Arūnė Arbušauskaitė 
- Lietuvos okupantai klaipė
d išk iai: apsisp rend im as ir 
likimas” , Arthur Hermann - 

Iš Vokietijos lietuvių isto
rijos: Lietuvių kultūros insti
tu ta s” . V ieną iš vakarin ių  
posėdžių vyko simpoziumas - 

Tautinis identitetas ir euro- 
globalizacija”. Posėdžius mo- 
deravo Prof. dr. E. Aleksan
dravičius ir A. Hermann.

Pabaigos kalbose liepos 29 
dieną netrūko pasidžiaugimų, 
kad viskas ėjo sklandžiai, 
įdomiai ir prasmingai. Kal
b ė to ja i dėkojo  o rg an i
zato riam s, p ranešėjam s ir 
šeim ininkam s. Bet, staiga 
iškilo Aukštesniosios žemės 
ūkio mokyklos bendrabučio 
tualetų tema, kai vienas klau
sytojų konstatavo, kad, ne
žiūrint visų kitų gerų įspūdžių, 
antrą kartą jis negalėtų atvykti 
į tokias sąlygas. Si pastaba 
sulaukė audringo pritarimo. 
Kitais metais studijų savaitę 
p lanuojam a surengti P ran
ciškonų v ienuolyne įs ik ū 
rusiame šv. Antano studijų cen
tre (ta i VDU Teologijos 
fakulteto filialas), kur panašių 
problemų tikrai turėtų nebūti. 
Tačiau vienas dalyvių rimtai ar 
juokais pasakė, kad jam  ne
svarbu, ar ten vaikšto pran
ciškonai, ar kas kitas, bet kol 
savo akim is iš anksto n e 
pam atys, kaip  v iskas yra, 
studijų savaitėj nedalyvaus.

D alyvių  linksm i veidai 
leido tikėtis, kad šis šaukštas 
nepagadino visos statinės, ir po 
Tautiškos giesmės daugelis 
pasuko į pu ik ia is  orais 
viliojantį pajūrį.

Žilvinas Beliauskas
Direktorius
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 16 d. Clevelando ateitininkų darbo metų pradžios 

susirinkimas įvyks Dievo Motinos parapijoje.
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 
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 
parapijos salėje.

K.Rožanskas, Chicago, I L ....65

A.Banys, Bloomfield H MI ... 50

A.Antanėlis, Omaha, N E ...... 25

V.Apanius, Chesterland, OH . 25 

V.Kamantas, Grand Rapids MI 15 

K.Mitinas, Port Orange, FL ... 15 

E.Vincent, Vancouver, WA ... 15

O. Zolynas, Ormond Beach, FL 15
J. Leonikas, St.Pete B., FL  15

E.Bačiulis, Quincy, M A ........  10

P. Bartkus, Richmond Hill, NY 10 

A.Bukšnis, East Lansing MI . 10 

J.Radvenis, Los Angeles CA . 10

Nuoširdžiai dėkojame 

visiems aukotojams

A. f A.
DANGUOLEI 

MARCINKUTEI ZEIKUS

m ir u s , g i l ią  u ž u o ja u tą  r e iš k ia m e  m o tin a i  
M A TILD A I M A R C IN K IE N E I ir jų  visai šeim ai

Severina ir Nardis Juškai 
Daiva ir Raimundas Panarai

A. f A.
DANGUOLEI 

MARCINKUTEI ZEIKUS

mirus, jos motinai, Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus 
pirmininkei MATILDAI MARCINKIENEI, dukrai 
DARIJAI, seseriai ILONAI ir broliui ARŪNUI su 
šeimomis ir visiems giminėms reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojautą.

Danguolė Griganavicienė
Vanda ir Vaclovas Mažeikai

Pranė ir Julius Pakalkai 
Eleonora Valiukėnienė 

Leokadija Žvynienė

Į V A I R I O S  Ž I N I O S

SUKČIŲ VEIKLA
Pragare turėtų būti speciali 

vieta sukčiams, kurie apgau
dinėja neišmanėlius. Šiuo metu 
JAV mokesčių mokėtojams yra 
s iun tinėjam i valdžios m o
kesčių nuolaidos (rebate) če
kiai. Sukčiai jau spėjo išsiun
tinėti žmonėms “oficialiai” 
atrodančius laiškus, kur jie 
žada už 17.95 dol. plėtojimo 
m okestį (p rocessing  fee) 
užtikrinti, kad žmonės tikrai 
gaus valdžios mokesčių nuo
laidos (rebate) čekius. Viena iš 
tokių sukčių įmonių - “Rev
enue Resource Center” kaip tik 
ir s teng iasi p riv ilio ti 
neišmanėlius.

Jei gausite paštu tokį laišką, 
persiųskite j į  adresu: C on
sumer Protection Section, 30 E. 
Broad Str., 25 th Floor, Colum
bus, OH 44215-3428.

Mokesčių mokėtojai gaus 
nemokamai jų  mokesčių nuo
laidos (rebate) čekius, o sukčiai 
turėtų mokėti pabaudas.

KOMPIUTERIŲ
RINKLIAVA

The Cuyahoga County So
lid Waste District ir The Com
puters of Education Program of 
Ohio įstaigos sutartinai renka 
žm onėm s nere ikalingus 
kom piuterių įrengimus. The 
Fall Com puter Round-Up - 
Kompiuterių rudens rinkliava 
bus rugpjūčio 18 d. šeštadienį,

nuo 9 val. ryto iki 2 val. p.p. - 
C uyahoga C ounty  F a ir
grounds, B erea, OH. Šiai 
rinkliavai tinka: CPU’s, moni
tors, keyboards, mouses, prin
ters ir software (naudojame šio 
krašto term inalogiją, G.J.). 
Taip pat ten bus priimami seni 
bevieliai telefonai (cell pho
nes) ir jų  priedai. Surinkti 
įnagiai bus pagerinti ir išda
linti mokykloms arba perdirbti 
(recycled ). In fo rm acija i 
kreipkitės į Cuyahoga County 
Solid Waste District tel 216/ 
443-3749.

PIRMIEJI AMERIKIEČIAI 
- IŠ JAPONIJOS

Senųjų laikų palikuonys, 
gyvenę Japonijos salose, gal 
buvo tie, kurie sausumos keliu 
iš Azijos atkeliavo ir įsikūrė 
Amerikos žemyne. Nat’l Aca
dem y of Sciences m oks
lininkai tyrinėjo daugelyje 
žemės kraštų rastas kaukoles. 
Ištirtos 10,000 žmonių kau
kolių kaulų struktūros. Rasta, 
kad pirmųjų amerikiečių kau
ko lės buvo artim iausios 
priešistorinių Jomon ir Ainu 
genčių žmonėms, kurie prieš 
tūkstančius metų gyveno Ja
ponijoje. Tai nebuvo žmonės, 
kurie dabar gyvena Japonijoje. 
Anot Michigan Universiteto 
antropologo C. Loring Brace 
Jom on gen tis tu rė jo  eu- 
ropietiškus bruožus kartu su

azijatų įtaka. Tie klajūnai prieš 
15,000 m etų a tkeliavo  į 
A m erikas. Ir m aždaug per 
1,000 metų jau  apsigyveno 
P ietų  A m erikos p ietinėse  
pakrantėse. Jų kraustym osi 
metu daug šiaurės sričių buvo 
dar padengta ledu. Tada šios 
planetos jūrų lygis buvo nu
kritęs šimtus pėdų. Beringo 
sąsiaurio, kuris dabar tėra tik 
apie 60 pėdų gylio, tada iš viso 
nebuvo. Ten buvo sauskelis iš 
Alaskos į Sibirą.

Anot C.L. Brace pirmųjų 
klajūnų bruožai yra matomi 
Amerikos indėnų gentyse, kaip 
- Blackfoot, Sioux ir Cherokee. 
Antroji klajūnų banga keliavo 
prieš 3,000-4,000 m. Tai buvo 
kiniečiai, pietryčių azijatai ir 
m ongolai. Jie  tik riau sia i 
keliavo valtimis per Beringo 
sąsiaurį, nes tada jis  buvo 
pilnas vandens iš ištirpusių 
šiaurės ledynų.

C.L. Brace sako, kad iš šių 
klajūnų kilo eskimai ir aliutai, 
kurie ir dabar gyvena šiaurėje. 
Jei kas jų  keliavo į pietus, 
dabar jų  palikuonys yra Na
vajo indėnai.

PETELIŠKIŲ DARŽELIS
Lake apskrities Metroparkų 

P en iten tiary  G len Gam tos 
Centre šią vasarą gamtininkai 
įrengė p e te lišk ių  darželį. 
A dresas: 8668 K irtland- 
Chardon Rd., Kirtland, OH.

Jas ten kasdien matysite iki 
rugsėjo mėnesio vidurio. Joms 
ten yra parūpintos gėlės su 
nek taro  ž ieda is , v ikšram s 
m aitinti augalai, vanduo ir 
pastogė. Šiame darželyje bus 
tik  v ie tinės, Lake M etro- 
parkuose randamos peteliškių 
atmainos. Kirtland-Chardon 
Rd. Yra pasiekiamas iš Rt. 306 
arba Sperry Rd. Informacijos 
tel. 440/256-1404 arba 1-800/ 
889-2099.

GEGUŽINĖS TALKA
Šv. Jurgio parapijos gegu

žinė ir sugrįžtuvės bus rugsėjo 
9 d. sekmadienį, pradedant po 
Sumos, klebonijos sode. Jai 
sėkmingai pravesti talkon yra 
kviečiam i savanoriai, kurie 
paruoštų sodą gegužinei, jį po 
to renginio išvalytų ir padėtų 
pravesti įvairius šio renginio 
užsiėm im us. R egistracijos 
lapus rasite Bažnyčios pirmo 
aukšto p riebu ty je , v iršu je  
Bažnyčioje ir salėje.

POPIEŽIAUS JONO 
PAULIAUS II KULTŪROS 

CENTRAS
A tostogų kelionių  metu 

aplankykite naujausią Wa- 
shingtone esantį Popiežiaus 
Jono Pauliaus II K ultūros 
C entrą. Ten p a tirs ite  jū sų  
tikėjimo ir dvasios prasmę per 
nuostab ią  techno log iją  ir

sąveiką ga le rijo se , kurios 
sukels jū sų  šeim os p a s i
gerėjimą. Ten m atysite Va
tikano  m uziejaus rodom ą 
rinkinį: “Dievo Motina: Menas 
šlovinantis M ariją” . Centre 
rasite vaikų galeriją, muziejaus 
prekybą, knygyną ir teatrą. 
Lankym o valandos: nuo 
antradienio iki šeštadienio 10 
val. Ryto - 5 val. p.p. Šį centrą 
rasite - 3900 Harwood Rd., 
NE, Washington DC 20017, 
netoli nuo Basilica of the Na
tional Shrine of the Immacu
late Conception ir Katalikų 
U niversiteto. Centrą galite 
pasiek ti telefonu 202/635- 
5400 arba tink lav ie tė je : 
www.jp2cc.org.

MOKESČIŲ LENGVATA
JAV spaudoje išgarsinti 

valdžios mokesčių nuolaidos 
(rebate) čekiai jau siuntinėjami 
pernai mokėjusiems pajamų 
m okesčius žm onėm s. Tie 
žmonės paklausti, ką jie darys 
su tais mokesčių nuolaidos 
čekiais, daugelis teikė visokius 
atsakymus: - panaudos kredito 
kortelių skolai mokėti, padės į 
banką, pasila ikys  žiem os 
šildymo sąskaitoms mokėti, 
važiuos atostogų kelionėn, ką 
nors p irks ir pan. Tai vis 
vienašališki pasisakymai. Yra 
dar vienas kilnus tikslas - 
panaudo ti tuos m okesčių  

Nukelta į 12 p.

http://www.jp2cc.org


12 DIRVA • 2001 m. rugpjūčio 14 d.

Atkelta iš 11 p.

nuolaidos čekius geram tikslui 
- aukojant tuos pinigus savo 
parapijai parem ti. Už tuos 
pinigus pernai sum okėjote 
pajam ų m okesčius. Vietoje 
juos pasiliekant sau, paremkite 
savo parapijos bažnyčią, kur 
tok ia  auka bus tinkam ai 
panaudota . K artu ga lėsite  
nurašyti nuo šių metų pajamų 
mokesčių, kas aišku priklausys 
nuo jūsų mokesčių stovio.

NAUJO VYSKUPO 
SUTIKTUVĖS

Clevelando miesto ribose 
esančios parap ijos ruošia  
sutiktuvių priėmimą vyskupui 
R oger W. G ries, OSB, 
rugpjūčio 22 d. trečiadienį, 
Clevelando miesto vadybos 
salėje (City Hall Rotunda), 601 
Lakeside Avenue, NE, nuo 
6:30 iki 8:30 val. vakaro. Visi 
yra kviečiami susitikti su mūsų 
srities vyskupu.

Ger. J.

ECJROPA TRAVEL 692-1700
raaacšūūi

LOWEST AIRFARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

paupdrrs * prepaid tictau

SERVING OUR COMMUNITY 
FOR OVER 33 YEARS

VILNIEČIŲ PORA 
AUKSO ŽIEDUS 

SUMAINYS GALVĖS 
EŽERO DUGNE

Galimybę pirmą kartą Lie
tuvoje aukso žiedus sumainyti 
po vandeniu , ežero  dugne 
įrengtame medinių skulptūrų 
parke, laimėjo vilniečiai Aušra 
Puriuškytė ir Tauras Gaivenis. 
K onkurso po ra-nugalė to ja  
buvo paskelbta radijo stoties 
“L ie tu s” ry to  p irm adienio  
laidoje “Su saule” .

N eįprastos vestuvės po 
vandeniu vyks rugpjūčio 25 
dieną. Iš pradžių jaunavedžiai 
susituoks Trakų bažnyčioje, o 
visi svečiai ir smalsuoliai galės 
s tebėti rom an tiškas ja u 
navedžių sutiktuves ant Galvės 
ežero k ranto  įsikūrusiam e 
kempinge “Slėnyje” . Aukso 
žiedus jaunieji sumainys už 
kelių šimtų metrų nuo kranto,

ežero dugne įrengtame m e
dinių skulptūrų parke.

Nardymo paslapčių pora 
mokysis “Lagūnos” klube, o 
radijo stoties “Lietus” klau
sy to ja i bus nuo lat in fo r
muojami, kaip sekasi jauna
vedžiam s m okytis nardyti. 
V ėliau  jiem s bus įte ik tas 
pažymėjimas, liudijantis apie 
baigtus nardymo kursus.

Be to, sutuoktuvių proga 
jaunųjų laukia gausybė puikių 
dovanų: pokylių salė, vestuvių 
muzikantai ir vakaro vedėjas 
vestuvėms, didžiulė dvigulė 
lova iš “S iguldos b a ld ų ” , 
gausybė kitų prizų.

ELTA

ŠVEDIJOJE SIAUTĖJA 
REKETININKAI IŠ 

LIETUVOS
Švedijoje uogų rinkim u 

bandęs p in igų  u žsid irb ti

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)

Rita Staškutė-Žvirblienė

B orn  To  T rave 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
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujama FINNAIR. SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis”.

Joniškio gyventojas Marius 
M ackevičius vos neprarado 
savo gyvybės.

N ežinom i n u sik a ltė lia i 
susprogdino Švedijos šiaurėje 
uogas rinkusio šio 23 metų 
lie tuv io  au tom obilį “Opel 
Ascona” , pranešė “Lietuvos 
rytas” .

Švedijos p o lic ija  tik ru  
stebuklu vadina tai, kad tuo 
metu mašinoje miegojęs M. 
Mackevičius ir kartu su juo 
buvęs 54 metų vyras liko gyvi. 
Abu vyrai atsipirko tik šoku ir 
lengvais įbrėžimais.

Pasak netoliese esančio 
Jokmoko policijos ekspertų, 
sprogmenis po automobiliu 
padėję nusikaltėliai puikiai 
išmanė savo darbą. Lietuvių 
gyvybę išgelbėjo tai, jog per 
stebuklą nesprogo automobilio 
benzino bakas.

Anot Švedijos pareigūnų,

uogų rin k ė ja i L ie tuv ių  
reketininkams moka nuo 100 
iki 200 dolerių (400-800 litų) 
per mėnesį.

Prieš metus netoli Jokmoko 
buvo apšaudytas L ietuvos 
p ilieč ių  au tom obilis. Juo 
važiavę du vyrai ir v iena 
moteris nenukentėjo.

Švedijos pareigūnų te i
gimu, šiemet nebuvo išduotas 
nė v ienas leid im as u ž 
sieniečiams rinkti uogas.

Tačiau, neoficialiais duo
menimis, Švedijos miškuose 
šiemet uždarbiauja apie 30 
tūkstančių Baltijos šalių ir 
Lenkijos piliečių. Jie į šalį 
atvyko kaip turistai, kurie be 
vizų šio je  Skandinav ijos 
valstybėje gali gyventi tris 
mėnesius.

BNS

mailto:TAUPA@AOL.COM



