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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

JAV KONGRESO IR
SENATO PATARĖJAI
VILNIUJE

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus Čikagoje, kai jam DePaul universitetas suteikė
Garbės daktaro laipsnį birželio mėnesį vedant lietuvių tautą demokratiniu keliu. Nuotraukoje jį
matome su to universiteto dekanu dr. Arthur Kraft (dešinėje).

LIETUVOS PREZIDENTO VIZITAS
WASHINGTONE
Prezidentas Valdas Adam
kus V ilniuje su sitikim e su
grupe įta k in g ų J u n g tin ių
Amerikos Valstijų Kongreso
k o m ite tų n a rių p a ta rė jų
patvirtino, kad Lietuvos siekis
- kuo greitesnė narystė NATO
organizacijoje. Prezidentas
pab rėžė L ietu v o s n ary stės
teisės neginčijamumą. Pasak
V.Adamkaus, kiekviena vals
tybė pati renkasi savo sau
gum o užtikrinim o būdus ir
jokia kita šalis negali turėti
įtakos jos sprendimams.
P rezidento spaudos ta r
nybos teigimu, JAV kongreso
patarėjai sužavėti įspūdinga
Lietuvos pažanga derybose dėl
narystės NATO. Pasak vieno
jų, “Lietuva iš nebūties iškilo
į pirmąsias kandidačių gretas”.
Siame susitikim e aptarti
pagrindiniai NATO plėtros,
L ie tu v o s ir JAV d v iša lių
santykių klausimai. Kalbėta
apie ilg alaik iu s k rašto ap
saugos sistemos plėtros planus
ir stab ilų k rašto apsaugos
sistemos finansavimą, prekybą
bei JAV investicijas Lietuvoje.
D aug dėm esio buvo skirta
aptarti NATO ir Rusijos san
tykiams, kai į sąjungą įstos ir
Lietuva, praneša ELTA.
JAV Senato Užsienio rei
kalų, Lėšų asignavim ų bei
A tstovų rūm ų T arptautinių
santykių, Ginkluotųjų pajėgų,
Zvalgybos komitetų patarėjų
v iz ito L ie tu v o je tik sla s -

su sip a ž in ti su šia n d ie n in e
L ietuva ir jo s pasiekim ais,
ateities vizija. Su JAV atstovais
V.Adamkus susitiko netruks
po to, kai jis p a rsk rid o iš
Stokholmo po vizito Švedijoje.
Susitikimo metu Kongreso
patarėjai buvo informuoti apie
būsimą Lietuvos Respublikos
Prezidento vizitą į Vašingtoną.
Susitikime finansų minis
trė D alia G rybauskaitė p a
reiškė, kad tapusi NATO nare
L ietuva fin an sišk ai pajėgs
prisiimti sąjungos keliamus
reikalavimus savo nariams ir
bus lygiavertė partnerė kitoms
šalims.

JAV S en ato ir A tsto v ų
Rūmų patarėjai Vilniuje taip
pat susitiko su Seimo Užsienio
reik alų , N acionalinio sau
gum o ir gynybos kom itetų,
NATO komisijos, Seimo dele
gacijos NATO Parlamentinėje
Asamblėjoje nariais.
Svečiai lankėsi Didžiojo
Lietuvos Etmono Jonušo Ra
dvilos m okom ajam e pulke
(R u k la),
T rak u o se
bei
L ie tu v o s g en o c id o aukų
muziejuje. Jie kalbėjosi ir su
“W illiam s In te rn a tio n a l”
kom panijos, investavusios į
“Mažeikių naftos” koncerną,
įmonės atstovais.

Lietuvoje viešintys įtakingi
JAV Senato ir Atstovų Rūmų
patarėjai teigia, kad Lietuva
turi didelius šansus tapti NATO
nare. JAV Kongrese ir Senate,
pasak jų, faktiškai tam nėra
jokio pasipriešinimo.
A pie
NATO
p lė tro s
perspektyvas ir Lietuvos gali
mybes svečiai kalbėjosi Seimo
rūm uose susitikę su Seim o
Užsienio reikalų, Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetų,
NATO komisijos, Seimo de
le g a c ijo s NATO P a rla 
mentinėje Asamblėjoje nariais.
JAV S en ato ir A tsto v ų
Rūmų pareigūnai tvirtino, kad
JAV yra pasirengusi paremti
narystę NATO tų šalių, kurios
yra tam pasirengusios. Svečiai
sakė, k ad ru g sė jo m ėn esį
k o n g resm e n ai, su g rįž ę po
atostogų, imsis svarstyti kon
krečius įstatymus, susijusius su
NATO plėtra. Tačiau, pasak
Lietuvoje viešinčių pareigūnų,
iki k itų m etų p a v a sa rio
n e re ik ė tų tik ė tis , k ad bus
pam in ėto s k o n k rečių šalių
galim ybės tapti NATO n a
rėmis.
Seim o U žsienio reik a lų
kom iteto pirm ininkas G edi
m inas K irk ila s sakė, jo g ,
suformavus naują Vyriausybę,
Lietuvos užsienio politikos
prioritetai nesikeičia. Jis infor
m avo apie p o litinių partijų
p asirašy tą susitarim ą skirti
krašto apsaugai 2 procentus

b endrojo vidaus produkto.
Svarbiausias būsimas Seimo
darbas, pasak jo, - svarstyti ir
priimti Konstitucijos pataisą
dėl žėmes pardavim o užsie
niečiams.
S eim o v ic e p irm in in k a s
Artūras Skardžius, susitikęs su
JAV kongresmenų ir senatorių
patarėjais, patikino juos, kad
n aujoji socialdem okratų ir
socialliberalų daugum a tęs
užsienio politiką. Pasak jo,
svarbiausi m ūsų p rio ritetai
išlieka tie patys - narystė ES,
NATO, g eri s a n ty k ia i su
kaim yninėm is valstybėm is.
Seimo vicepirmininkas infor
mavo svečius apie numatytą
krašto apsaugos finansavimą.
A. Skardžius tikisi, kad
naujausia info rm acija apie
L ietu v ą p a sie k s JAV k o n 
gresmenus ir senatorius.
Išvados...

S laptojo M olotovo-R ibbentropo pakto metinių išva
karėse Tarptautinė komi-sija
nacių ir sovietinio okupacinių
režim ų nusikaltim am s L ie
tuvoje įvertinti paskelbė išsa
mų to laikotarpio tyrimą. Tai
jau trečiasis visuom eniniais
pagrindais dirbančios tarptau
tinės komisijos, kuriai vado
vauja Kovo 11-osios A kto
signataras Emanuelis Zingeris,
baigtas darbas. Išvados, anot
E.Zingerio, gali būti žiaurios
Lietuvai ir net sukelti skandalą.

PENKIEMS - VYČIO KRYŽIAUS ORDINAI
M inint Juodojo kaspino Baltijos valstybes tarp Vokie
tijos ir R usijos padalijusio
Molotovo-Ribbentropo pakto
pasirašym o dieną, Lietuvos
vadovas Valdas Adamkus pen
kis kovotojus už šalies laisvę
apdovanojo 5-ojo laip sn io
Vyčio Kryžiaus ordinais.
Dviem laisvės gynėjam s
šie apdovanojim ai skirti po
m irties, todėl juos atsiėm ė
artimieji.
Dėkodamas už nuveiktus
darbus V.Adamkus pažymėjo,
kad būtent krašto laisvė yra ta
atrama, ant kurios sukuriamos
brangiausios dvasinės verty-

bės. “Esate tie žm onės, iš
k u rių
k iln ū s
sie k ia i
pareikalavo ypatingos aukos”,
- sakė jis. Pasak šalies vadovo,
Vyčio ordinais apdovanoti tie,
kurie vietoj ginklo naudojosi
tiesos žodžiu, rizikavo savo
likimu bei gyvybe, gynė žmo
giškumą. “Lietuva net žiaurios
okupacijos ir prievartos sąly
gomis pajėgė saugoti laisvės
dvasią ir nepriklausom ybės
viltį” , - apdovanotiesiems bei
jų artim iesiem s sakė P re 
zidentas. Pasak jo, net per
sekiojant, kalinant ar žalojant
žmones psichiatrinėse ligoni
nėse okupantų teroras pasi-

rodė bejėgis prieš tautos valią
ir istorinę tiesą.
Po m irties ordinu apdo
vanotas Jonas Lauriūnas buvo
aktyvus Bažnyčios ir tikinčiųjų
teisių gynėjas, “Lietuvos ka
talikų bažnyčios k ro n ik o s”
b e n d ra d a rb is, p o g rin d in ė s
kunigų seminarijos dėstytojas
ir rekolekcijų vadovas. Taip pat
po m irties Vyčio K ryžiaus
ordinu apdovanotas Šarūnas
Zukauskas kartu su Vidmantu
Povilioniu 1971 metais buvo
įkūrę pogrindinę organizaciją,
sk irtą p rie šin tis so v ie tin e i
okupacijai, įrengė pogrindinę
spaustuvę, leido ir platin o

pogrindinę spaudą ir p erio
dinius leidinius.
Stasys Stungurys yra buvęs
politinis kalinys, pogrindžio
spaudos bendradarbis.
Albertas Zilinskas taip pat
bendradarbiavo pogrindinėje
spaudoje, rėmė politinių ka
lin ių šelpim o fondą, buvo
vienas iš Lietuvos politinių
kalinių sąjungos įkūrėjų.
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laips
nio ordinais V.Adamkus per
savo kadenciją apdovanojo
beveik pusšimtį žmonių, prieš
j į p re z id e n ta v ę s A lg ird a s
Brazauskas - 77 asmenis.
ELTA
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

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

JAPONŲ KARO
KAPINĖS

■ LIETUVOS ŽYDAI RAGINO PASAULIO ŽYDUS
REMTI LIETUVOS SIEKIUS
Lietuvos žydai kreipėsi į pasaulio žydų bendruom enę
ragindami paremti Lietuvos siekius kuo greičiau tapti NATO ir
Europos Sąjungos (ES) nare.
Išplatintą kreipimąsi pasirašė Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininkas Simonas Alperavičius bei Lietuvos žydų kultūros
palikim o param os fondo valdybos pirm ininkas Em anuelis
Zingeris. E. Zingeris taip pat yra ir Tarptautinės komisijos nacių
ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje tirti
pirmininkas.
“N epaisant tragiškos Lietuvos žydų žūties ir Lietuvoje
neįsisąm oninto holokausto tragedijos m asto, mes, parėm ę
nepriklausomos Lietuvos atkūrimą, manome, kad Lietuva turi
būti kuo greičiau priimta į NATO ir Europos Sąjungą. Tai būtų
kuriam os m odernios L ietuvos p ilietin ės visuom enės ir
holokausto atminties garantas”, - rašoma kreipimesi į pasaulio
žydų bendruomenę. Pareiškime pabrėžiama, kad žydai rėmė
Lietuvos nepriklausomybę 20 amžiaus pradžioje ir pabaigoje.
“Lietuvos žydai kartu su lietuviais ir kitų tautybių žmonėmis
septynis šim tm ečius statė L ietuvą. M iestų ir m iestelių
amatininkai, verslininkai, teisininkai, finansininkai ir kiti praturtino Lietuvą ir Vakarų civilizaciją, buvo dar viena jungtis
tarp Lietuvos ir didžiojo pasaulio”, - rašoma pareiškime. Sis
kreipimasis buvo išplatintas Lietuvoje rengiamo pasaulio litvakų
suvažiavimo išvakarėse.
Iki rugpjūčio 30 d. vyksiančiame kongrese dalyvaus apie 300
žinomų veikėjų iš 12 valstybių - Lietuvos, Izraelio, JAV, Kanados,
Prancūzijos, M eksikos, Vokietijos, Nyderlandų, Didžiosios
Britanijos ir kitų šalių. Kongresas yra pagarbos duoklė litvakams,
kurie ilgus metus dirbo Lietuvos labui, pasaulyje rėmė jos
nepriklausomybės siekius bei diplomatinį pripažinimą.
■ PLB PAKVIETĖ A. BRAZAUSKĄ
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovai rugpjūčio 23
d. vykusiam e susitikim e su prem jerui A lgirdu Brazausku
padėkojo už jo dėmesį Valdovų rūmams.
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkas
Vytautas Kamantas BNS po susitikimo su premjeru sakė, jog
daugiausia dėmesio pokalbyje su A.Brazausku buvo skirta
Valdovų rūmų atstatymui, kurį užsienio lietuviai ypatingai remia.
PLB atstovai premjerui priminė, kad lygiai prieš metus buvo
įkurtas Valdovų rūmų atstatymo paramos fondas, kuriame dabar
yra apie 200 tūkst. litų. PLB dėkojo A.Brazauskui, kad jis imasi
ryžtingų žingsnių, siekiant atstatyti Valdovų rūmus. Kaip žinia,
A.Brazauskui tapus premjeru iš Vyriausybės rezervo fondo
praėjusią savaitę Valdovų rūmų konservavimui buvo skirta 300
tūkst. litų. “Kalbėdami apie Valdovų rūmus, mes norime tarp
viso pasaulio lietuvių iškelti valstybingumo idėją. Neseniai
grįžau iš Varšuvos, kur buvau Karalių rūmuose. Noriu tokį
vaizdą matyti ir Lietuvoje”, - sakė V.Kamantas.
Valdovų rūmų atstatymui Seimas yra skyręs 1,6 mln. litų.
PLB atstovai premjerą taip pat informavo apie Seinuose
rugpjūčio viduryje vykusį Pasaulio lietuvių bendruom enės
kraštų pirmininkų suvažiavimą, jam e priimtus sprendimus.
Vyriausybėje BNS informavo, kad premjeras yra kviečiamas į
spalio mėnesį Čikagoje vyksiantį JAV Lietuvių bendruomenės 50metį, tačiau kol kas nėra aišku, ar premjeras galės nuvykti į jubiliejų.
■ V. LANDSBERGIS SIŪLO DEŠINIESIEMS VIENYTIS
K o nservatorių p artijo s vadovo Seim o n ario V ytauto
Landsbergio nuomone, dešiniosios partijos galėtų vienytis
iškeliant vieną kandidatą Prezidento rinkimuose. Jis sakė, kad
tai realus kelias suvienyti rinkėjus ir turėti bendrą frontą. Jo
nuomone, diskusijos apie kokį nors formalų vienos ar kitos
partijos susiliejimą su kita partija yra mažiau perspektyvus
kelias. “Per pirminius Prezidento rinkimus galime suvienyti
visus, kurie nori kitokio šalies Prezidento negu A. Brazauskas,
K. Prunskienė. Be to, tai yra naujas dalykas, atspindintis
demokratijos raidą ir brandą” , sakė V. Landsbergis.
Konservatorių vadovo teigimu, netgi Baltarusijos opozicijos
jėgom s pavyko susitarti dėl vieno kandidato Prezidento
rinkimuose.
Už vieno kandidato koncepciją yra, pasak V. Landsbergio,
Tėvynės sąjunga ir jos koalicijos partneriai - Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjunga, Moderniųjų krikščionių demokratų
sąjunga, Tautininkų sąjunga, Demokratų ir Tėvynės liaudies
partijos. Prie šių partijų jungiasi, pasak jo, Socialdemokratija
2000. Konservatorių lyderis sakė, kad prieš yra Centro sąjunga
ir Kazio Bobelio vadovaujami Lietuvos krikščionys demokratai,
neaišku, kaip elgsis liberalai. “Jeigu jie eis atskirai, tai bus
pagalba pokomunistinei kairei”, pažymėjo V. Landsbergis.

Algirdas Pužauskas

Japonijos prem jeras J u 
nichiro Kaizumi tapo nelauktu
japonų tautos vadu. Jis per tris
m ėnesius tapo liberalų d e
mokratų partijos vadovu. Dar
prieš liepos 29 d. balsavimus
viešosios opinijos tyrinėtojai
nustatė, kad už Koizumi va
dovaujamą koaliciją balsuoti
žada daugiau 80% balsuotojų.
Už jo partiją, renkant Japonijos
senatą, balsus atidavė 65%
rinkėjų. Dabar paaiškėjo, kad
jo ekonominių reformų pra
džia ir jo dešiniųjų tendencijų
pademonstravim as labai pa
tiko ir Japonijos konserva
toriams, nes jis, nežiūrėdamas
net kai kurių savo partijos
patarėjų, aplankė Japonijos
karines kapines ir taip p a 
minėjo Japonijos pralaimėtą II
Pasaulinį karą. Sis jo apsi
lankymas kapinėse nelauktai
sujungė ir japonų ilgai val
dytas abi Siaurinę ir Pietinę
K orėjas, kurių vyriausybės
vienodai piktai pasmerkė šitą
japonų premjero apsilankymą.
Yasukuni kapinės (Yasukuni reiškia “Taikinga žemė”)
buvo įsteigtos 1869 metais,
k ad a įv a irio s ja p o n ų p ro 
vincijos kariavo tarpusavio
feodalizmo dienų varžybose.
V isos šalies v ald o v u tapo
vienas imperatorius. Prasidėjo
ir japonų imperializmas Rytų
Azijoje. Pradžioje Yasukuni
kapinėse buvo nedaug japonų
karžygių, tačiau šiuo m etu
kapinėse jau yra du su puse
m ilijo n o k aru o se žuvusių.
K apines p riž iū ri sh in to

dvasiškiai. Ten pat yra įsteigtas
k aro m u zie ju s, y p a tin g a i
p a g erb ti yra jap o n ų kariai
savižudžiai, nepabūgę trenkti
į karo laivus su bombų pilnu
lėktuvu ar prisirišę prie van
deninių torpedų, skriejančių į
priešo karo laivus. Ilgainiui
Japonijos kaim ynai pradėjo
laikyti tas karių kapines japonų
m ilitarizm o simboliu. Retas
Japonijos prem jeras išdrįso
p a g e rb ti k aruose žuvusius
savo apsilankymu. Premjeras
R. H ashim oto lankėsi 1996
metais, premjeras Y. Nakasone
1985 m. Dabartinis premjeras
pasirinko aplankyti karuose
žuvusius rugpjūčio 13 d.
Tuo jis supykino kaimynus.
Jie žino, kad Yasukuni kapi
nėse yra p alaid o ti ir vadi-

m inėjim ą pasm erkė k o m u 
n istin ė K in ija , T aiw anas,
Vietnamas, nes ceremonijose
dalyvavo Japonijos im pera
to riu s su žm o n a ir p e n k i
jap o n ų kab in eto m inistrai.
Stebėtojai mano, kad Yasukuni
yra ja p o n ų k o n se rv a to rių ,
m ilita ris tų ir n a c io n a listų
sim bolinis centras. Nem aža
grupė Japonijos darbininkų iš
Filipinų salų surengė Tokijo
mieste piktas demonstracijas,
protestuodami premjero Koi
zum i vizitą tose kapinėse.
Pietų Korėjos sostinėje jauni
korėjiečiai degino popierines
Japonijos vėliavas. Pietų Ko
rėjo s a m b a sa d o riu s įte ik ė
Japonijos vyriausybei formalų
protestą dėl prem jero vizito
karinėse kapinėse. Rugpjūčio

Japonijos ministras pirmininkas Junichiro Koizumi ir JAV
orezidentas George Bush po pasitarimų ekonominiais klausimais
David vasarvietėje, kur prez. dažnai būna savaitgaliais.
ALFP

nam ieji karo n u sik altėliai,
nuteisti ir nubausti m irties
bausmėmis 1946 ir 1948 me
tais. Jų tarpe kapinėse ilsisi
generolas Hideki Tojo. Ir dar
12 nuteistųjų. Premjeras pa
sirinko rugpjūčio 13 d. vizitą,
bandydamas nuraminti supy
kusius kaimynus, pasakė kal
bą, kurioje sakė, kad Japonijos
politika yra sugyventi su savo
kaimynais ir įgyvendinti pa
saulyje am žiną taiką. R ug
pjūčio 15 d. Japonijos kapinių

15 kapinėse vyko taikios ce
rem onijos. G arsiakalbiuose
girdėjosi į juostelę įkalbėta
imperatoriaus Hirohito 1945
metais sakyta prakalba. Gir
dėjosi ir prem jero Koizumi
taikingi pareiškimai apie taiką
ir bandymus izoliuoti Japoniją
toje pasaulio dalyje. Vienas
senyvas japonų karų veteranas
p asak ė u ž sie n io k o re s 
pondentui: “Visos valstybės
turi savo herojus ir patriotus.
Mes japonai turime savo”.
Nukelta į 3 p.

JAV Valstybės sekretorius Colin Powell ir Kinijos prezidentas Jiang Zemin Beijing sostinės valdžios
rūmuose ne visada sutarė, kai Powell priminė žmogaus teisių pažeidimus komunistinėje Kinijoje.
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JUODOJO KASPINO DIENA
1939 metų rugpjūčio 23 dieną Maskvoje buvo pasirašytas
tikrai baisus išdavystės ir būsimojo Antrojo pasaulinio karo
pradžios dokum entas, kai du diktatoriai pasirašė slaptą
susitarimą - Molotovo - Ribbentropo paktą. Tuo protokolu
Rytų Europa buvo padalinta į dvi interesų įtakos sferas, jiems
nepriklausančias teritorijas. Tuo paktu buvo sulaužytos su
Lietuva pasirašytos Sovietų Rusijos 1920 m. liepos 12 dieną
ir 1926 m. spalio 26 dieną pasirašytos sutartys.
Paruošus planą Baltijos valstybių okupavimui, reikėjo dar
atlikti klastingą darbą, kad melas būtų pridengtas “taikos
skraiste”, kad neatrodytų tas nusikaltimas taip žiauriai. Tad
dar buvo prijungti du protokolai - 1939 m. rugsėjo 28 dienos
ir 1941 m. sausio 10 dienos. Du svetimų žemių pirkliai Stalinas ir Hitleris vedė derybas. Pradžioje jie buvo numatę,
jog skiriamoji įtakų riba bus Dauguvos upė, kurios teritorija
į pietus bus palikta Vokietijos įtakai. Tik vėliau susiderinta,
kad skiriamoji siena bus šiaurinė Lietuvos siena su Latvija,
nes vokiečiai naciai norėjo Lietuvą pasilikti savo žinioje.
Derybos vyko toliau ir pagaliau vokiečiai sutiko pasiimti tik
Suvalkiją. Bet ir tą dalį Stalinas užėmė, bet tada jis turėjo
atpirkti iš nacių, sumokėdamas už tą teritoriją 7.5 milijono
aukso dolerių. Tuo valstybiniu nusikaltimu sovietų Rusija
vienašališkai sulaužė sutartis su Baltijos nepriklausomomis
valstybėmis, žiauriais ultimatumais laužė tarptautines sutartis
ir karine jėga okupavo, vykdydam a prievartą, Baltijos
valstybes į “savo rojų”.
Stiprėjant Lietuvių tautos sąjūdžiui, 1989 metų rugpjūčio
23-ąją reikšdami vienybę, okupanto pasmerkimą ir ryžtą
toliau kovoti, už rankų susikibo šim tai tūkstančių trijų
Baltijos valstybių gyventojų. Lietuvos, Latvijos ir Estijos
žmonės, parodydami Vakarų pasauliui savo vienybę, gyva
grandine nuo Vilniaus per Rygą iki Talino “nutiesė Baltijos
kelią”, stebinusi laisvąjį pasaulį.
Vokietija tuos susitarimus jau seniai paskelbė teisiškai
negaliojančiais. Kada Rusija tai padarys? Dar ir šiandien
Rusijoje iš valdančiųjų girdėti, kurie neigia Baltijos valstybių
okupaciją, vis kartodami melą. O štai Anglijos ministras
pirm ininkas, kalbėdam as Londone atidarant holokausto
parodą, išminėjo žydus ir kitus, kurie buvo nacių sunaikinti,
bet kodėl jis nepaminėjo Baltijos valstybių, Ukrainos ir kitų
Rytų Europos valstybių žmonių, kurios kentėjo nuo nacių ir
nuo komunistų. Žydai kalba už nacių aukas, o kas kalba už
k o m u n izm o aukas. K ada bus N iu rb erg o teism as
komunistams?
Prisim enant M olotovo-Ribbentropo paktą, negalim a
pam iršti ir tautos sukilimo 1941 metų birželio 22 ir 23
dienomis, kuris šiemet buvo minimas visoje Lietuvoje, ypač
Kaune, kur sukilimas prasidėjo, kai Lietuvos kariuomenės
įgula dalyvavo minėjime ir reiškė pagarbą žuvusiems už
tautos laisvę. O mes stebime ir dabar Vakarų valstybių vadų
tūpčiojimus, kad tik Rusijos prezidentas būtų patenkintas.
Tačiau visų 1940-1991 metų žuvusių už Lietuvos laisvę
auka įpareigoja vienybei nepriklausomos ir saugios Lietuvos
vardan.
S. Tūbėnas
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Tuo metu Europoje buvo
du dideli nusikaltėliai. Vieno
tikslas buvo, kad komunizmas
užvaldytų visą pasaulį. O kito
- vokiečių tautai duoti didelį
“Lebensraum ” (gyvenam ąją
erdvę). Kiekvienam galėjo būti
aišk u , k ad d v iem p r ie š i
ninkams, su panašiais tikslais,
Europos erdvė buvo per maža
ir v ien as iš jų tu rė jo b ū ti
pašalintas. Tad tarp jų ir vyko
lyg katės su pele žaidim as.
Vienas kitą norėjo pergudrauti.
Hitlerio planas buvo: staigiu
aviacijos ir tankų puolim u
suskaldyti rusų frontą į kelias
dalis. Jas apsupti, galim ai
daugiau koncentruota ugnimi
sunaikinti. O likusius ištisomis
divizijom is į belaisvę imti.
Tačiau apie belaisvių priežiūrą
visai net nebuvo galvojama.
S talin as, žinodam as, ar
nujausdamas vokiečių planus,
tų Hitlerio planų nepabūgo.
Nes jo žodžiais: -“Viena mirtis
yra tra g e d ija , o d ešim čių
tūkstančių - statistika”. Ir jis
su p ra to , k ad V o k ietijai
u ž p u o lu s SSS R , V akarų
sąjungininkams automatiškai
ir jis bus jų sąjungininkas. Kol
kas apie Vokietijos ir SSSR
karą oficialiai ir viešai nebuvo
kalbama. Tačiau galvojantieji
suprato, kad rugpjūčio 23 d.
susitarimas tebuvo tik laikinas.
O susitarti jiem s buvo gana
lengva, kadangi abu ne savo
k a iliu p rek ia v o . Ž in o m a,
daugiausiai laimėjo Stalinas.
Jam teko visas P ab altijy s,

Lenkijos okupuotos Lietuvos,
Gudijos ir Ukrainos žemės. Ir
laisvos rankos santykiuose su
Suomija.
Tą su ta rtį p a s ira šiu s , į
V o k ietiją p rad ė jo p la u k ti
įvairios žaliavos, kurių Vo
kietija neturėjo - arba labai
mažai teturėjo. Tos sutarties
rėm u o se L ie tu v a , L a tv ija,
Estija ir dalis Lenkijos buvo
Rusijos okupuotos. Mes tai
prisimename ne dėl to, kad į
V o k ietiją p lū d o įv a irio s
žaliavos. Bet todėl, kad vos
m etam s nuo o k u p a c ijo s
p rad ž io s su ė ju s, d ešim ty s
tūkstančių lietuvių, jų tarpe
m aži v a ik a i, k ū d ik ia i ir
seneliai gyvuliniuose vago
nuose į tolimojo Sibiro tremtį
važiavo. N epaisant to, kad
Jungtinės Amerikos Valstijos
tos okupacijos tariam ai ne
pripažino. Tačiau, kai p ra 
sidėjo Lietuvos atgimimas, tai
W ashingtonas b ev eik žado
neteko. Kai prasidėjo Lietuvos
de fac to p rip a ž in im a i, tai
Amerika vos ne gale atsirado
(38). Be to, jeigu okupacija
nebuvo pripažįstama, tai kodėl
Am erikos pareigūnai kalbė
dami apie Baltijos valstybes,
vis prideda buvusios sovietinės
respublikos.
Jeigu jau nebuvo okupacija
p rip a ž įsta m a - tai k o d ė l
praėjus daugiau kaip 10 metų
nuo nepriklausom ybės atst
atymo, vis kaip uodega velkasi
- “B u v u sio s so v ie tin ė s
respublikos” ? “George Bush

Juozas Žygas

įsip a re ig o jim a s išla ik y ti
valdžioje nusilpusį Mikhail
G orbachev, pasiekė susirū
pinim ą keliantį aukščiausią
tašką jų viršūnių baigiamojoje
spaudos konferencijoje, kai jis
leid o n e p a ta isę s S o v ietų
prezidento stiprų, bet klaidingą
bylos pristatym ą. Kodėl jis
blokuoja B altijos valstybių
nepriklausom ybių atstatym ą
(Chicago, Sun Times birželio
4, 1990). If Lithuania’s liberty
is sold to “save” Gorbachev,
w h at is n ot fo r sale?
(N E W SW E E K : M AY 7,
1990). “It is time to face facts:
Gorbachev, the supposedly in
dispensable man, may be most
overrated man of this century
(G orbačiovas būtinai reika
lingas (neišvengiamas žm o
gus) galbūt yra daugiausiai
perv ertin tas šio šim tm ečio
žmogus)”. (“But if Lithuania’s
cause is sold in the hope of
purchasing Gorbachev’s politi
cal health, what will not be
forsale? Lithuania is the leader
in line of captive nations seek
ing freedom. Bet jeigu Lie
tuvos klausimas bus parduotas,
tik in t įsig y ti G o rb a č io v o
politinę sveikatą, kas nebus ant
išp a rd a v im o ? L ie tu v a yra
vadovė pavergtų ir laisvės
siekiančių tautų eilėje”).
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• Karo aviacijos gene
rolas Ronald Kadish pasakė
reporteriams, kad antiraketinių
ginklų sistem os paskutinis
liepos mėn. bandym as bus
pakartotas, nes reikia u ž ti
krinti, kad ji tikrai veikia, kaip
planuota. Gynybos departa
mentas užsakė karo aviacijai
dar tris bandom uosius F-22
k aro lė k tu v u s, v ad in am u s
“R a p to r” , k u riu o s gam ina
Lockheed-Martin korporacija.
Septyni lėktuvai jau bandomi.
Jie p a siž y m i tu o , kad jų
nepastebi ligšioliniai radarai.
Visa tų lėktuvų gamyba kai
nuos apie 60 milijardų.
• NATO delegatai nutarė
p a sių sti į M akedoniją 400
kareivių, kurie paruoš patalpas
ir likusiai sąjungos k ariuo
menei, kurioje bus 3,500 karių.
Pirmieji daliniai bus Britanijos
kariai.

Keliais sakiniais -----------------------• Angolos

sukilėliai prieš
m a rk sistin ę v a ld ž ią puolė
pabėgėlių pilną traukinį. Mi
nos nuvertė traukinį nuo bėgių,
o po to pasigirdo užpuolikų
šūviai. Žuvo 252 žmonės.
• Prez. George W. Bush
pasakė, kalbėdamas apie pa
dėtį Palestinoje, kad “vadai
toje pasaulio dalyje turi su
prasti, kad “taika yra geresnė
už karą”.
•Izraelio tankai ir helikop
te ria i p u o lė p a le s tin ie č ių
įstaigas prie Nablus prie Bet
liejaus, netoli bebrono, Ry
tin ė je Je ru z a lė je oku p av o
vadinam ą O rient pastatą ir
iškėlė virš jo Izraelio vėliavą.
K eli p a le s tin ie č ia i s u s i
sprogdino Izraelio re sto ra 
nuose, žuvo 12 žydų, daug
buvo sužeistų. Izraelio prem
jeras reikalauja, kad Palestinos
v ad o v as A ra fa t su im tų ir
perduotų Izraeliui teisti Hamas
organizacijos vadovus. Pales-

tiniečių Jenin mieste Izraelio
tankai ir buldozeriai sulygino
su žeme nemažai arabų pasta
tų, nes mieste buvę teroristų
lizdai. Arabai kritikuoja Izra
elio valdžią ir grasina pradėti
“Intifadą”. Arafatas turi apie
30,000 šautuvais ginkluotų
policininkų.
• Kinijos prezidentas Jiang
Z em in p a re išk ė a m e rik ie 
čiams, kad jis kalbėjosi su JAV
prezidentu Bush telefonu ir
pareiškė viltį, kad abiejų šalių
santykiai bus nuoširdūs ir geri,
net draugiški. Klausinėjamas
apie demokratišką Kiniją Jiang
atsakė, kad Kinijoje gyvena
dar daug beraščių, apie 100
m ilijonų. Jie nesugebės gy
venti demokratijoje, o pradės
badauti ir m irti badu. Klau
siamas apie Tibetą, prezidentas
sakė, kad jis palaiko netie
sioginius ryšius su Dala Lama,
tačiau šis niekad nepripažino,
kad Tibetas yra Kinijos dalis.
Nukelta į 4 p.
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA PAPRAŠĖ VOKIETIJOS
IŠDUOTI ĮTARIAMUOSIUS
L ietu v a paprašė V okietijos išd u o ti D ianą ir V iktorą
D jačenkas, kurie įtariam i dalyvavę bandym uose parduoti
nužudyto kunigo Ricardo Mikutavičiaus kolekciją.
D.Djačenkienė yra Onos Daujotienės dukra. O.Daujotienė buvusi kunigo nužudym o organizatoriaus V lado B elecko
sutuoktinė - buvo sulaikyta liepos pabaigoje, ja i pateikti
kaltinim ai dėl nusikalstam u būdu gauto turto įgijim o arba
realizavimo.
Kaip pranešė G eneralinė prokuratūra, liepos 24 dieną
Vilniaus antrasis apylinkės teismas D. ir V.Djačenkoms skyrė
kardomąjį kalinimą - suėmimą, o rugpjūčio 6 dieną priėmė
nutarimą patraukti juos kaltinamaisiais.
Lietuvos piliečiai - 33 metų D.Djacenkienė ir 42 metų V.
Djačenka buvo sulaikyti liepos 24 dieną Vokietijoje, kur gyveno
Rizum-Lingholmo mieste.
Pasak prokuratūros pranešim o, Vokietijos teisėsaugos
institucijos prašymus dėl ekstradicijos svarsto 3-5 savaites.
G eneralinės prokuratūros O rganizuotų nusikaltim ų ir
korupcijos tyrimo departamentas šiuo metu tiria bylą, kurioje
D. ir V.Djačenkos su dar keliais asmenimis yra kaltinami dėl
n u sik alstam u būdu gauto tu rto įg ijim o ir realizav im o ,
bendrininkavimo, taip pat kontrabandos, kai buvo bandoma
parduoti pagrobtus iš R.M ikutavičius kolekcijos paveikslus.
Generalinės prokuratūros duomenimis, šiemet liepos 20
dieną O.Daujotienė su savo dukra D.Djačenkiene ir jos vyru
V.Djačenka Vokietijoje realizavo iš R.Mikutavičiaus buto Kaune
pavogtus du paveikslus. Šiuos paveikslus 1998 metų birželio
30-sios vakarą iš kunigo buto pavogė V.Belecko organizuoti
nusikaltėliai.
Be O.Daujotienės, liepos pabaigoje Kaune buvo sulaikyti
Vidmantas Gudzinskas ir Virginijus Silvestravičius. Pareigūnai
įtaria, kad kauniečiai - Vilijampolės gaujos lyderis V.Gudzinskas
ir šios grupuotės narys V.Silvestravičius - nuo šių metų pradžios
iki liepos 24 dienos įslaptintam liudytojui siūlė įsigyti paveikslą
iš R.Mikutavičiaus kolekcijos. Be to, birželio ir liepos mėnesiais
minėtieji sulaikytieji, kaip įtariama, padėjo O.Daujotienei už
28 tūkst. JAV dolerių parduoti du paveikslus. Šiuos paveikslus
buvo mėginta realizuoti Vokietijoje.
Kunigo R.Mikutavičiaus kolekcija buvo pavogta 1998-ųjų
b irž e lio 3 0 -o sio s vėlų vak arą. T uom et V .B eleckas su
bendrininkais iš kunigo R.Mikutavičiaus buto išgabeno meno
dirbinių, kurių vertė - per 5 milijonus litų. Po to R.Mikutavičius
buvo apsvaigintas eteriu, nuvežtas prie Nemuno ir paskandintas.
Didelė dalis pavogtų vertybių buvo rasta per antrą kratą
V .B elecko n am u o se B a ž n y č io s g a tv ė je. T eisėsau g o s
pareigūnams pavyko rasti ir kelis kūrinius V.Belecko giminaičių
bute K.Būgos bute bei pas jo brolį Lionginą Stupakovą.
Tačiau kita dalis kolekcijos iki šiol nerasta. Manoma, kad
šios vertybės kainuoja apie du milijonus litų. Didžiąją kolekcijos
dalį sudaro apie 20 paveikslų. Kita dalis - įvairios senovinės
skulptūrėlės, dėžutės, laikrodžiai bei kiti daiktai.
Šios dingusios kolekcijos dalies buvo ieškoma pas visus
V.Belecko aplinkos žmones, gimines, draugus. Pareigūnai atliko
apie 50 kratų, tačiau pastangos buvo bergždžios.
Už kunigo R .M ikutavičiaus nužudym o organizavim ą
V.Beleckas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas birželio pabaigoje atmetė V.Belecko
kasacinį skundą. Šis sprendimas yra galutinis ir kasacine tvarka
neskundžiamas. Kunigo žudikas visą likusį gyvenimą turės
praleisti nelaisvėje.
Už kunigo R.Mikutavičiaus nužudymą kartu su V.Belecku
kalėti buvo nuteisti dar trys jo bendrininkai - Ivanas Kvaskovas,
Artūras Daškovskis ir Valdas Puodžiūnas. I.Kvaskovas pasikorė
kolonijoje.
LIETUVOS PARLAMENTARAI TAIWANE
Penkių L ietuvos parlam entarų grupė lankosi Taivano
sostinėje Taibėjuje. Seime veikiančios Lietuvos draugystės
grupės su Taivano parlam entu pirm ininkas parlam entaras
Aloyzas Sakalas Eltai sakė, kad vizito metu ketinama susipažinti
su šios šalies parlamento veikla. Seimo nariai domėsis Lietuvos
ir Taivano ekonom inio bendradarbiavim o galim ybėm is.
Lietuvoje iš principo pritariama iniciatyvai atidaryti ekonominę
atstovybę, tačiau dėl lėšų stokos kol kas tai nerealizuojama,
pažymėjo A. Sakalas.
Delegacijoje buvo Seimo nariai Aloyzas Sakalas, Eimundas
Savickas, Romanas Algimantas Sedlickas, Valerijus Simulikas
ir Raimondas Šukys. Taivano parlamento prezidento kvietimu

Nuotrauka iš Kauno, kuriame iškilmingai paminėtas 1941 metų lietuvių tautos sukilimas. Cen
tre, už vėliavos, stovi buvę to įvykio organizatoriai - dr. A. Damušis, P. Narutis, kuris prie
Nežinomojo kario paminklo pasakė kalbą, ir J. Antanaitis.
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• Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin prieš susitikdamas
su JAV gynybos sekretoriumi
D. R um sfeld pareiškė, kad
reik ėtų to liau išla ik y ti ja u
seniai sutartą atominių ginklų
kontrolę ir jų nepanaikinti.
Putin pareiškė norįs gauti iš
Amerikos daugiau detalių apie
jos planuojam ą gynybos ra
ketų sistemą.
• Rusijos ekonomikos mi
nisterija paskelbė, kad ekono
minis augimas per šių metų
šešis m ėnesius siekė 5.4% .
Am erikos ekonominis augi
mas per antrąjį metų ketvirtį
p a sie k ė vos 0.7% . B izn io
investicijos nukrito 13%.
• Italijos vyriausybė pa
keitė kai kuriuos policijos
vadovus, kaltinamus per daug
stipriu atsiliepim u į Genuos
m iesto A štuonių v alsty b ių
jie viešėjo Taibėjuje iki rugpjū
čio 26 d. Pasak Seimo nario A.
Sakalo, tai atsakomasis vizitas.
Taivano parlamentarai viešėjo
Lietuvoje prieš mėnesį.

viršū n ių suvažiavim o sau
g o jim ą nuo p ro te sto d e 
m o n stra c ijų . Trys su im ti
amerikiečiai ir 17 kitų šalių
ja u n u o lia i buvo p a le isti iš
kalėjim ų ir deportuoti. Bus
paleisti ir kiti.
• JAV p a siū lė K in ijai
34,567 dolerių už nusileidusio
JAV žvalgybos lėktuvo įgulos
priėmimą, maitinimą 11 dienų
ir kitą paramą. Kinija atmetė
šį pasiūlym ą ir pareikalavo
vieno milijono dol.
• Pietiniame Sudane, kur
dar vyksta civilinės kovos,
juodieji išsilaisvinimo armijos
kariai susprogdino Sudano
n afto s įre n g im u s, k u riu o s
valdo Kanados Talisman En
ergy bendrovė.
• Kubos diktatorius Fidel
Castro paminėjo savo 75 metų
gim tadienį apsilankydam as
Venecueloj, kur jį šiltai priėmė
prezid en tas H ugo C havez.

Stebėtojai m ano, kad Fidel
įp ė d in iu n u m aty ta s k a 
riuomenės vadas Fidel brolis
Raul Castro, kuris jau sulaukė
70 m etų. Be C astro brolių
Kuba yra valdoma mažo ra
te lio b o lše v ik ų , jų tarpe
vadinamo parlamento pirm i
ninko, viceprezidento ir dar,
gal užsienio reikalų ministro.
• Indonezijos nauja pre
z id e n tė M eg aw ati S u k a r
noputri sudarė 32 narių m i
nistrų kabinetą iš nepolitinių
technokratų, savo srities spe
cialistų. Buvęs ekonom ikos
p ro fe so riu s ir In d o n ezijo s
ambasadorius JAV paskirtas
specialiu prekybos ir finansų
prižiūrėtoju. Prezidentė pa
skyrė atsargos generolą nauju
valstybės saugumo viršininku.
Jis kritikuojamas už kai kurių
salyno gyventojų persekio
jimą.

S eim e
v e ik ia n č io jo je
L ie tu v o s d ra u g y stė s su
Taivano parlam entu grupėje
dirba 22 parlamentarai.

LIETUVOS GYVENTOJŲ
GYVENIMO BUDAS

LIUBLINE VYKSTA LIETUVOS IR
LENKIJOS SAVIVALDYBIŲ FORUMAS
Rugpjūčio 22 d. Lenkijos
m ieste L iu b lin e p ra sid ė jo
trečiasis Lietuvos ir Lenkijos
savivaldybių forumas, kurio
tem a “ S a v iv ald y b ė s in te 
gracijos į ES procese” .
Pirm asis forum as įvyko
1998 m. Varšuvoje, antrasis 1999 m. V ilniuje, pranešė
L ie tu v o s u ž sie n io re ik a lų
ministerijos Spaudos skyrius.
Lietuvai forume atstovauja
36 savivaldybių merų, vice
merų, tarybos narių bei admi
nistratorių delegacija, Lenkijai
- 36 miestų atstovai. Renginyje
Lietuvos ir Lenkijos atstovai

aptarė savivaldybių dalyva
vimą integracijos į Europos
Sąjungos (ES) procese bei
savivaldos problemas, kurios
L ietuvoje ir L en k ijo je yra
panašios. Forumo dalyvius pa
sveikino Lietuvos generalinis
konsulas Varšuvoje Genadijus
M ackelis. L ietuvos m iestų
atstovai aplankė miestus part
nerius Lenkijoje, kur tiesiogiai
aptarė tolesnius bendradar
biavimo planus. Pagrindiniai
forumo organizatoriai - Lie
tuvos savivaldybių asociacija
ir Lenkijos miestų sąjunga.

Beveik trečdaliui Lietuvos
did žių jų m iestų gyventojų
artim iausias Rytų Europos
žmonių gyvenimo būdas. Be
veik ketvirtis apklaustųjų net
ir po vienuolikos mūsų šalies
nepriklausom ybės m etų vis
dar ilgisi “rusiško” požiūrio į
gyvenimą.Tai paaiškėjo “Vei
do” užsakymu Viešosios nuo
monės ir rinkos tyrimų studijai
“Spinter” šių metų rugpjūčio
17-20 d. atlik u s d id ž ių jų
miestų gyventojų apklausą.
Rusų mentalitetui dažniau
sim p a tiz u o ja v y resn io nei
vidutinio amžiaus, žemesnio
išsim okslinim o gyventojai.
Vakarų Europos mentalitetas
d ažniau artim esn is v iln ie 
čiams, amerikietiškosios ver
tybės - jaunesniems žmonėms.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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Lietuvių Fondo spaudos konferencijos metu kalba LB Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė,
šalia jos Aleksas Vitkus ir Bronius Juodelis.

JAV LB VISUOMENINIŲ REIKALŲ
TARYBOS PRANEŠIMAS
JAV pozicija NATO
klausimu

Nuo pavasario, kai buvo
išplatinta LB apygardoms ir
apylinkėms paskutinė JAV LB
Visuomeninių Reikalų Tary
bos informacija, NATO klausi
mas yra gerokai pajudėjęs į
gerąją pusę. Balandžio mėnesį
Baltijos valstybių priėmimą į
NATO stipriai parėmė to laiko
įta k in g a s S e n a to u ž sie n io
reikalų komiteto pirmininkas
senatorius Jesse Helm s bei
v isa eilė k itų au kštų JAV
pareigūnų. Vėliau Senate atsi
rado to lim esn ių m um s p a 
lankių atgarsių. Respublikonų
Senato vadovas sen. Trent Lott
ir Užsienio reikalų komiteto
narys, sen. R ich ard L ugar
pritarė NATO plėtimui. Šiuo
metu apie trečdalis Senato yra
pareiškę savo pritarimą plėtros
klausimui, mažiau nei trečdalis
priešinasi, o likusieji dar turi
apsispręsti. Kuo toliau, tuo
palankiau Washingtone turėtų
b ū ti tra k tu o ja m a L ietu v o s
pakvietimo byla. Prezidentas
Bush ir jo artimiausi patarėjai
yra vis d a u g ia u n u site ik ę
įtra u k ti į NATO p lė tim ą
Baltijos valstybes, ar bent dalį
jų, ir tai teigiamai veikia JAV
politikus bei užsienio šalių
NATO sąjungininkus.
JAV valdžios žinovai ma
no, kad šį rudenį JAV v y 
riausybė jau vykdys pirminius
sp ren d im u s dėl k a n d id a tų
atrankos. G alutiniai spren
dim ai g ali u ž s id e lsti iki
sekančio pavasario, kai NATO
baigs savo kandidatų įverti
nimus pagal jiem s pateiktus
NATO pasiruošim o veiklos
standartus. Manoma, kad kai
bus išvardinti JAV rem iam i
kandidatai, tada žymiai išryš
kės opozicija ir išsiplės jau
pradėti ginčai dėl NATO plė
tros. Į JAV vyriausybę daug
įtakos turės Senato užsienio
bei ginkluotų pajėgų komitetų
nariai bei žinom ų pavienių

senatorių nuotaikos. Su laiku
Senatas turės ratifikuoti (su 67
balsų dauguma) visus spren
dimus priimti naujus NATO
narius. Šiuo metu, daugelis
Washingtono specialistų m a
no, kad B altijos valstybės,
ypač Lietuva, turi gerą gali
mybę sekančiais metais patekti
į NATO, je ig u laik y sis
dabartinės užsienio politikos
krypties ir išvengs didesnių
politinių klaidų.
Paskutiniųjų mėnesių
įvykiai

Gegužės mėnesį vyko svar
būs suvažiavimai Bratislavoje
ir Vilniuje. B ratislavoje su
sirinkę visų NATO kandida
tuojančių valstybių vyriau
sybių vadovai p asisakė už
NATO plėtrą 2002 m. Čekijos
p re z id e n ta s V aclav H avel
stipriai ragino priimti Lietuva,
Latviją ir Estiją į NATO ir
pridūrė, kad būtų moraliniai
nepriimtina jas išskirti iš tos
sąjungos, nes tai atsiduotų
Ribbentropo-Molotovo pakto
pakartojimu. Sakė, kad laikas
baigti pataikauti tamsiausioms
Rusijos tendencijoms ir kad su
ja reikia santykiauti, kaip su
subrendusia valstybe. Ji turėtų
suprasti, kad Baltijos valstybės
NATO sudėtyje ja i nekeltų
jokios grėsmės.
Gegužės mėnesio gale Vil
niuje įvyko sėkminga NATO
Parlam entarinės Asamblėjos
sesija, kurioje dalyvavo skait
linga JAV Kongreso atstovų
grupė bei parlamentarai iš visų
19 NATO priklausančių vals
tybių. B uvo nutarta siūlyti
Šiaurės Atlanto Tarybai, kad
NATO plėtra vyktų 2002 m. ir
kad būtų teikiam os lygios
galim ybės patekti į organi
zaciją visoms pasiruošusioms
kandidatėms, įskaitant ir Bal
tijos valstybes. NATO Gene
ralin is se k re to riu s G eorge
Robertson pareiškė, kad se
kančiais m etais NATO bus
plečiama ir tik lieka atrinkti
kandidates.

Balandžio mėnesį, vado
vaujant Baltic Caucus vado
vams, sen. Richard Durbin ir
sen. Gordon Sm ith, 17 Se
natorių pasirašė laišką ragi
nantį prezidentą Bush veikti
NATO šalis, kad vienbalsiai
b ū tų p riim ta s sp ren d im as
išplėsti NATO 2002 m. Prez.
Bush birželio mėnesį lanky
damasis Europoje, Briuselyje
bei Varšuvoje pareiškė, kad
JAV remia NATO plėtrą ir kad
sekančiais metais turėtų būti
kviečiamos visos kandidatės,
kurios prilygs NATO p a si
ruošimo standartams. Neturėtų
būti kreipiamas dėmesys kur
jos Europoje yra ir kokia buvo
jų istorinė praeitis. Prezidentas
teigė, kad NATO plėtra į Rytus
neužgaus Rusijos interesų, bet
juos puoselės.
Šiuo laiku, JAV Atstovų
Rūmuose 50 atstovų yra pasi
rašę kongr. John Shim kaus
rezoliuciją (HCR 116), remian
čią B a ltijo s v a lsty b ių p a 
k v ie tim ą į NATO. L iep o s
viduryje Senate praėjo sen.
Campbell pasiūlyta rezoliucija
(SCR 34), kuria buvo p a s
veikintos Baltijos valstybės už
jų pasiekim us per 10 nepri
klausomybės metų. Senate kol
kas dar n ėra a n a lo g išk o s
kongr. Shimkaus rezoliucijos.
Ką veikė JAV LB?

JAV LB lygyje nuveikta
nemažai darbų. Vyko pastovūs
pokalbiai su Baltųjų Rūmų bei
Valstybės departamento parei
gūnais, susitikimai su Senato
bei Atstovų Rūmų patarėjais
bei pačiais senatoriais. P a 
vyzdžiui, LB suorganizuota
Pennsylvanijos lietuvių grupė
birželio pabaigoje Washingtone lankėsi pas senatorius
S antorum ir Specter. New
Yorko, Floridos ir Utah lie
tuviai rašė laiškus į vietos
laikraščius atsakyti į kai ku
riuos nepalankius vedam uo
sius tų valstijų spaudoje. New
Yorko apygarda dėjo pastan
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Didieji Lietuvių Fondo veikėjai spaudos konferencijoje PL Cen
tre Lemonte Stasys Baras ir dr.Antanas Razma.
Ed. Šulaičio nuotr.
gas p ra v e sti jų v a lstijo s
Atstovų rūmuose bei Senate
rezoliucijas dėl Lietuvos priė
m im o į NATO. V isose
apygardose vyko vajai rinkti
parašus peticijas už NATO
plėtrą. Iki liepos galo visoje
Amerikoje, JAV LB ir kitos
o rg an iz ac ijo s su rin k o virš
20,000 parašų. Peticijos vajus
tęsiasi. Jie bus įteikti prezi
dentui Bush, kada jis priims
prašymą su juo susitikti. JAV
LB, kartu su JBANC, suruošė
bendrą interneto pokalbį su
JAV NATO Komiteto pirm i
ninku Bruce Jackson. Į pokalbį
įsijungė 275 dalyviai.
B irž e lio 30 d., G eorge
W ash in g to n U n iv e rsite te ,
W ashingtone, JAV LB V i
suom eninių reikalų taryba,
kartu su vietos apylinke ir Bal
tim ore-W ashington jaunim o
sąjungos skyrium i, surengė
vienos dienos seminarą aptarti,
kaip lietuviškais tikslais vys
ty ti m um s palankią v isu o 
m eninę v eik lą A m erikoje.
R enginys sutraukė apie 35
dalyvius iš rytinio pakraščio,
įskaitant Bostoną, Connecti
cut, New Yorką, Philadelphia
ir Washingtoną. Tarp kalbėtojų
buvo JAV LB VRT nariai dr.
Elona Vaišnienė, Darius Sužie
d ė lis ir A rvydas R em ėza.
Programoje taip pat dalyvavo
A sta B a n io n y tė , A rvydas
Barzdukas, Lietuvos Ambasa
dos patarėjas Renatas Norkus,
Jaunimo Sąjungos vicepirmi
ninkas ir JAV LB Washington
įstaigos stažuotojas M arius
P e tru šo n is b ei Ina N avazelskis, tuo laiku ėjusi JAV LB
W ashingtono įstaigos direk
torės pareigas. Seminare buvo
susilaukta ir ypatingo svečio,
L ie tu v o s S eim o n a rio bei
Vilniaus Universiteto polito
logo dr. Algirdo Griciaus, kuris
supažindino su tuo laiku vyk
siančiomis Lietuvos vyriau
sybės permainomis.
Planai ateities veiklai

R ugsėjo viduryje į Wash in g to n ą atvyks p rez. V.
Adamkus. Jei iki to laiko bus
surinkta užtektinai parašų, yra

galimybė, kad tai būtų proga
įteikti Prez. Bush peticiją su
p a ra ša is ra g in a n t B a ltijo s
valstybių priėmimą į NATO.
Šį ru d en į svarbu to liau
m egzti vietovėse kuo tam 
presnius santykius su JAV
senatoriais, nes jie bus vis
daugiau JAV vykdom osios
v aldžios k o n su ltu o jam i ką
kviesti į NATO 2002 metais.
Todėl LB vienetai, lietuviškos
organizacijos bei pavieniai
asmenys yra kviečiami orga
n iz u o ti d e le g a c ijų (vienų
lietuvių ar kartu su kitų tautinių
grupių atstovais) apsilankymus
pas senatorius ir, antroje vie
toje, pas Kongreso rūmų narius
bei vietovių politikus, jiem s
įteikiant VRT-bos paruoštus
a rg u m en tu s dėl B a ltijo s
valstybių pakvietimo į NATO.
T ęsti JAV senatoriam s
la išk ų rašy m o k a m p a n iją .
P atartina rašyti asm eniškus
laiškus ranka ir nukreipti juos
į senatorių vietovių raštines.
Tai turi daugiau įtakos negu
siunčiant juos į Washingtono
įstaigą. Dėl adresų, žiūrėkite į
“m ėly n u s la p u s ” v ieto v ių
telefono knygose, arba pasi
teiraukite bibliotekose. Rašy
kite taip p at prez. Bush ir
Kongreso atstovams, bet pir
m enybė turėtų būti paveikti
Senato narius.
Valstijose ir miestuose, kur
dar nebuvo pravestos rezo
liucijos arba proklam acijos
NATO klausimu, siūlome ap
lankyti / rašyti gubernatoriams,
m eram s, valstijų asam blėjų
atsto v am s ir nariam s, kad
tokios rezoliucijos būtų pra
vestos ir paskelbtos.
T ęskite parašų rinkim ą
NATO peticijai ir pristatykite
kuo greičiau surinktus parašus
į JAV LB Washingtono įstaigą
11250 R oger B acon D rive,
Suite 17 C, Reston, VA 20190
5202), ALT’ai arba JBANC.
Iškilus klausimam s, įstaigos
telefonas (703) 397-0950, e
mail lacinc@erols.com
JAB LB Visuomeninių
reikalų tarybos informacija
Teresė Gečienė
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TE LKINIU

Ohio lietuvių gydytojų gegužinės svečiai (iš kairės) dr.N.Juškienė, dr.J.Stankaitis,
Gruzdienė, Jasinevičius, dr.V.Gruzdys ir dr.D.Degėsys, OLGD pirmininkas.

Tebūna dienos ramios,
tylios,
Kaip vasaros švelni daina;
Težavi vis ramunės žiedas Širdis telieka vis jauna...
Dalia Staniškienė

Aną sekmadienį, rugpjūčio
12 d., daktarų Juozo ir Val
donės S k rin sk ų so d y b o je,
Eastlake, OH, buvo nuotai
kinga Ohio Lietuvių Gydytojų
d ra u g ijo s ir šeim ų n arių
gegužinė. Visi buvo skaniai
pav aišin ti. B esig ėrin t E rie
ežero platybe dalintasi m in
tim is ir u ž trau k to s m ielos
lietuviškos dainos.
Šeštą kartą Lietuvą lankęs
dr. Steponas Matas papasakojo
savo įspūdžius - apie Lietuvos
gamtos ir miestų grožį bei ten
veikiančias jėz u itų m okslo
įstaigas. Anot jo, kiekvienoje
kelionėje jis m atė pažangą
atkuntančioje tėvynėje.
Už poros mėnesių bus me
tinis OLGD-jos narių suvažia
vim as, kultūrinės prem ijos
įteikim as ir vaišės Lietuvių
namuose. Ta proga apie kan
didatus prem ijai kalbėjo dr.
G iedrė M atienė. G egužinę
paįvairino dr. V. Skrinskienės
skaityta Dalios Staniškienės
poezija ir Iz. Stankaitienės
deklamacija.
VASARA JURGINĖJE
A trodo, kad m es nuolat
dairomės savanorių, nors ne
visados tenka juos surasti. Štai
Šv. Jurgio parapijos rugpjūčio
mėnesio savanorė jau antrus
metus talkininkauja kas m ė
nesį bingo lošimams. Ji taip pat
p ad ėjo ru o šti P risim in im o
dienos iškilmes bei sėkmingą
K alėdų p o b ū v į. M es d i
džiuojamės skelbdami Sandrą
Sakenes-Schultz mūsų rugpjū
čio mėnesio savanore. Ji yra
viena iš tų, kurie skiria laiką
Parapijos misijai vykdyti.
Parapijos metinė gegužinė
ir sugrįžtuvės bus sekmadienį,
rugsėjo 9 d., pradedant po
10:30 val. ryto M išių. Visi

G. Juškėno nuotr.

LIETUVOS ŠOKĖJAI ŠOKS PASAULIO
PIRMENYBĖSE

C LE V E LA N D , OH

GYDYTOJU GEGUŽINĖ

Dr. Stp.Matas OLGD gegužinėje pasakojo apie kelionę Lietuvon.

parapijos nariai ir bičiuliai yra
kviečiami su mumis praleisti
m alonų p o p ietį. T urėsim e
loterijas ir dovanas atvyks
tantiems, skanų maistą ir gaivi
nančius gėrimus bei žaidimus
jauniems ir jaunoms širdims.
Tikimės matyti jus visus šioje
šventėje ir skatinam e nevė
luoti.
Pastariosios savaitės primi
nė mums, kad vasara dar te
bėra čia. Įspėjame visus, kad
kaitra yra irgi pavojinga, kaip
žiemos šalčiai. O ypač mūsų
senoliam s, kada dienos yra
karštos ir tvankios. Kviečiame
jus nepersistengti ir saugotis.
Kartu primename, kad šešta
dienio vakarinės šv. Mišios ir
sekmadienio 9 val. ryto Mišios
yra aukojam os m ūsų v ė si
namoje koplyčioje.
Ger.J.

PENSININKU ŽINIOS
Pirm as rudens suėjim as/
pietūs įvyks š.m. rugsėjo mėn.
6 d., ketvirtadienį, 2 val. po
pietų., Lietuvių namų “G in
taro” valgykloje - ne įprastoje
viršutinėje salėje. M aloniai
kviečiam e pensininkus kuo
g a u sia u sia i šiam e suėjim e
dalyvauti. Programoje; pasi
tarimai bei pasiūlymai ateities
susirinkimų patalpų klausimu.
Rugpjūčio ir rugsėjo mėn.
gimtadienius švenčia šie klubo
nariai: Rugpjūčio mėn.- A. Baliūnas, H. Johansonas, B.Juodienė, S. K n istau tien ė, B.
Maželis, K. Pajūnas, K. Puo
džiūnienė, M. Puškorienė, S.
Radzevičiūtė, V.Ramūnas, V.
Tam ulis, L. V eličkienė, R.
Vilkutaitienė.
Rugsėjo mėn.: - E. August,
J. Januškienė, V. Kaunas, A.
Liutkus, A. M iškinienė, D.
N asvytis, L. N eim anas, G.
Pikturnienė, M. Petraškienė, V.
Skarnus, V. Stimburienė, M.
Titienė, J. Vedarienė, N. Ka
minskienė.
S v e ik in a m e
visus
ju b iliatu s, linkėdam i jiem s
sveikų, laimingų ir ilgų metų.
Clevelando pensininkų
klubo valdyba

Gavome laišką iš žymiųjų
L ie tu v o s sp o rtin ių šokių
šokėjų, o dabar trenerių bei
teisėjų - Česlovo ir Jūratės
Norvaišų, kurie praneša apie
artėjantį pasaulio standartinių
šokių čempionatą. Jis įvyks
rugsėjo 8 d. Amerikoje - Mi
ami Beach mieste, Floridoje.
Čia pasirodys ir dvi Lietuvos
poros, k u rias kaip tik tre 
niruoja Norvaišos.
Tai 2000 m. E uropos
bronzos m edalistai, antrieji
Pasaulio reitingo lentelėje Arūnas Bižokas - Edita Dain iūtė. K ita pora: D o n atas
Vėželis - Lina Chatkevičiūtė 1998 m. P asaulio jau n im o
čempionai. Beje, ši pora gerai
p ažįstam a ir čik ag iečiam s
lietuviams, nes jie šoko per šių
metų labdaringą “Vienos val
so” renginį Lemonte gegužės
12 d. Taip pat juos buvo galima
m atyti per Čikagos lietuvių
televizijos program ą,skaityti
apie juos mūsų spaudoje.
Šiose pirmenybėse viena iš
teisėjų kaip tik bus kaunietė J.
Norvaišienė, kuri laiške pa
žymi: “Būtų puiku, jeigu šias
pasaulio pirm enybes g a lė 
tumėte pareklamuoti lietuvių
tarpe ir juos paraginti, kad jie
atv ažiu o tų į šias varžybas
“pasirgti”.
Daugiau informacijų apie
šias varžybas, turėtų susisiekti
su rengėjais: American Ball
room C om pany, PO B ox
453605 M iam i, FL 33245
3605; tel. (305) 442-1288.
Beje, Norvaišos abu yra

medicinos gydytojai - pirmieji
iš lietuvių šokėjų, gavę aukš
čiausius apdovanojimus šokių
srityje Rusijoje ir užsienyje.
Abu vadovauja Kauno spor
tinių šokių kolektyvui “Sū
kurys”, nuo 1965 m. organi
zuoja kasm etinį tarptautinį
sportinių šokių konkursą “Gintarinė pora”. Jie yra apdo
vanoti LDK Gedimino IV-jo
laipsnio ordinais. Česlovas yra
Lietuvos aukščiausios kate
gorijos treneris bei tarptautinės
kategorijos teisėjas, Lietuvos
sportinių šokių federacijos pre
z id e n tas. O Jū ra tė - irg i
tarptautinės kategorijos teisėja
b ei L ie tu v o s p ro fe sio n a lų
sportinių šokių sąjungos narė.
Ji kaip minėta, norėtų šiose
pirm enybėse žiūrovų tarpe
pamatyti kuo daugiau lietuvių.
LENGVOSIOS ATLETIKOS
PIRMENYBĖS
EDMONTONE

Rugpjūčio 12 d. Edmontone, K anadoje baig ėsi 10
dienų užtrukusios 8-sios Pa
saulio lengvosios atletikos
varžybos. Jose d au g iau sia
medalių - po 19 surinko Rusija
ir JAV, nors gerai pasirodė ir
anksčiau T arybų Sąjungos
sudėtyje buvusi Baltarusija - 4
medaliai ir Ukraina - 3 apdova
nojimai. Iš viso daugiau negu
du medalius iškovojo 25 vals
tybių atstovai. Septyniolikos
šalių sportininkai sugriebė po
v ien ą m ed alį - jų tarp e ir
mūsiškis disko metikas Vir
gilijus Alekna, kuriam atiteko

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ MOKYKLA
Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla pradės 2001-2002
mokslo metus rugsėjo 15 d. 2001,9:00 v.r.
Vaikų registracija įvyks parapijos svetainėje.
Šv. Kazimiero Mokykla priima į darželį mokinius, kuriems
sueina 5-eri metukai iki rugsėjo 30 d.
Tėvų susirinkimas su mokyklos vedėja, mokytojomis, ir
tėvų komitetu prasidės tuojau po registracijos, svetainėje,
ir yra privalomas bent vienam šeimos atstovui tėvui arba motinai.
Mokyklos valandos bus nuo 9:00 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Dėl tolimesnės informacijos, arba jeigu turite klausimų,
prašome paskambinti mokyklos vedėjai,
Danutei Tuljak tel. (216) 481-4932.

sidabras. Varžybų šeimininkaikanadiečiai liko be medalio.
Lietuvis Alekna, kuris pernai
rudenį buvo laimėjęs olimpinį
auksą, šiem et tu rė jo p a s i
tenkinti kiek prastesnės ko
kybės medaliu. Mūsiškis tik 32
centim etrais pralaim ėjo vo
kiečiui Lars R iedeliui. Tai
buvo ne vien tik prastesnės
spalvos medalio reikalas, bet
V irgilijus nustojo 30 tū k s
tančių dolerių, kuriuos jis būtų
susižėręs už pirmąją vieną.(iš
viso 60 tūkstančių). Antroji
vieta buvo įvertinta tik per
pusę mažesne suma.
Tačiau šiaip ar taip kalbant
antroji vieta irgi yra garbingas
pasiekimas, nes iš 11 Lietuvos
atstovų, dar tik viena jaunoji
A ustra Skujytė prasim ušė į
p irm ąjį aštuonetuką, kuris
gavo piniginius prizus. Šiai iš
Biržų k ilusiai sportininkei,
kuriai rugpjūčio 12 dieną suėjo
22 m etai, pavyko iškovoti
šeštąją vietą septynkovėje.
Ši JAV NCAA lygos stu
denčių čempionė ir Europos
jaunimo pirmenybių bronzos
medalio laimėtoja buvo viena
iš prošvaisčių Lietuvos spor
tinėje delegacijoje šiose pa
sau lio p irm e n y b ėse . K iti
devyni - čia daugiau mažiau
turėjo pasitenkinti vienomis iš
paskutiniųjų vietų. Ir iš viso
tenka stebėtis - kodėl jie į šias
varžybas buvo atvežti.
Y patingai liūdnai atrodė
keistais nelietuviškais vardais
ir pavardėmis “pasipuošusios”
bėgikės - Žana Minima ir Irina
Krakoviak, kurios pasitenkino
“turistiniais” rezultatais, pa
n ašiai kaip ir olim p iad o je
Australijoje. Negeriau atsižy
mėjo ir ėjikas Daugvinas Zujus, kuris 20 ir 50 km. distan
cijose buvo diskvalifikuotas.
N elė Ž ilin sk ien ė šuolyje į
aukštį su 1.88 m. pasekme tarp
23 dalyvių užėmė 16 - 17 vietą.
Kada Lietuvos lengvos atle
tikos vadovai paliaus į tokias
varžybas siųsti n ep ersp ek 
tyvius ar jau senesniuosius
sportininkus, kurie nerodo
jokių tobulėjimo žymių? Ne
ja u g i L ietuvoje ja u neliko
daugiau sportininkų panašių į
Skujytę?
E. Šulaitis
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LIETUVOS KRYŽDIRBYSTĖ TARP 19 PASAULIO
PAVELDO ŠEDEVRŲ
V iln iu je L ie tu v o s am 
basadorė prie UNESCO Ugnė
K arvelis kultūros m inistrei
Rom ai D ovydėnienei įteikė
pažym ėjim ą, liudijantį L ie
tuvos kryždirbystės įtraukimą
į UNESCO žmonijos žodinio
ir nematerialaus paveldo są
rašą.
Žmonijos žodinio ir nema
te ria la u s p a v e ld o šedevru
L ie tu v o s
k ry ž d irb y stę
UNESCO paskelbė gegužės
18 dieną. Pasak U.Karvelis,
toks sąrašas buvo sumanytas
prieš ketverius metus, kuomet
paveldu pradėta laikyti ne tik
architektūra ir kiti apčiuopiami
objektai, bet ir žmogus bei jo
kūryba.
“L ie tu v o s k ry ž d irb y stė
pateko tarp 19 pirm ą kartą
pasaulyje paskelbtų žodinio ir
nematerialaus paveldo šedev
rų, tarp tokių kaip Japonijos

No bei Kinų teatras”, - sakė
U.Karvelis.
Įtra u k u s k ry ž d irb y stę į
U N E SC O s ą ra š ą , iš šios
organizacijos bus galima gauti
fin a n sin ę p a ra m ą įv a iria i
dokumentacijai bei leidiniams.
K om isijoje, kuri tvirtina
sąrašą, yra 18 žm onių, tarp
kurių - U.Karvelis.
Pasak Kultūros ministerijos
pranešimo spaudai, tradiciniai
lietuviški kryžiai - tai unikalūs
s ta tin ia i, ju n g ia n ty s a rc h i
tektūros form as, skulptūrą,
geležinius kalvių dirbinius,
kartais primityvią tapybą.
Tarp analogiškų k aim y 
ninių k atalik išk ų šalių p a 
minklų jie išsiskiria kur kas
sudėtingesne, įvairesne, labiau
išvystyta menine forma.
Paminklų sudėtinės dalys geležinės paminklų viršūnės,
dar vadinamos ornamentuotais

Kryžių kalnas Lietuvoje.

BALTARUSIJOJE FILMAS APIE
LIETUVOS KUNIGAIKŠČIUS
Minske kino studija “Belorusfilm ” pradėjo film uoti
dviejų serijų vaidybinį filmą
“A nastasija Slucka” . Pagal
istoriko ir dram aturgo A na
tolijaus Delendiko, Vladimiro
Jan k o v sk io ir Jelen o s Denisevič scenarijų kuriam as
filmas yra nacionalinis pro
jektas, kuriam skirta 1 mlrd.
400 mln. Baltarusijos rublių
(maždaug 2 mln. 800 tūkst.
litų). Šio istorinio romantinio

film o
re ž is ie riu s
yra
Vladimiras Jankovskis.
Pagal kūrimo mastą filmas
“A nastasija Slucka” neturi
lygių per visą šios šalies kino
studijos veiklos istoriją. Filmas
pareikalaus didelio organi
z a cin io d arbo - su d ėtin g ų
scenos aikštelių, atitinkamo
rekvizito, medžiagų ir aktorių.
Siekiant atgaivinti XVI am
žiaus atm osferą num atom a
pastatyti kunigaikščių pilį ir

kryžiais, o ypač įvairių siužetų
medinės skulptūros - laikomos
vertingiausiu lietuvių liaudies
meno palikimu, įkvėpusiu ne
vieną žymų 20 amžiaus lie
tuvių dailininką.
Šiandien kryždirbystė te
bėra išlikusi gyva, tradiciniu
būdu perduodam a liaudies
m eno šaka. Pam inklus k u 
riantys meistrai - kryždirbiai
yra savamoksliai.
T rad icija u žsak y ti įv a i
rio m s p a sk irtim s k ry žiu s
L ie tu v o je v y sto si ir įg y ja
naujas form as. G reta senų
tradicinių form ų pam inklų,
kurie yra restauruojam i bei
a ts ta to m i, a tsira n d a naujų
sprendimų, susijusių su nau
jomis temomis arba kintančia
senesniųjų m otyvų interpre
tacija.
Pernai lapkritį į pasaulinį
UNESCO kultūros ir gamtos
paveldo sąrašą buvo įtraukta
Kuršių nerija. Nidoje U. Kar
velis premjerui Algirdui Bra
zauskui įteikė tai patvirtinantį
UNESCO pažymėjimą.
1994 m etais į P asau lio
paveldo sąrašą buvo įtrauktas
Vilniaus senamiestis.

Slucko m iestą, taip pat su
m ontuoti apie 40 sudėtingų
dekoracijų, pasiūti istorinius
kostiumus, parūpinti ginklų ir
visa kita. Filme vaidins daug
aktorių, o jo masinėse scenose
d a ly v a u s apie 10 tūkst.
žm onių. Jau ž in o m a , jo g
vaidinti vieną pagrindinių Krivos vaidm enį pakviestas
žinomas aktorius Rostislavas
Jankovskis.
F ilm o v eik sm as v y k sta
X V I am žiaus p ra d ž io je .
L ietuvos D idžiosios K uni
gaikštystės valdas puldinėja
K rym o to to ria i. T v irto v ės
viena po kitos neatlaiko totorių
antpuolių ir pasiduoda priešui.
Tarp nedaugelio nenugalėtųjų
- Slucko m iesto gyventojai,
kuriuos valdo k unigaikštis
Simonas Olelkaitis. Šis labai
gerbiamas Gediminaičių šakos
atsto v as buvo LD K dalies
didikų kandidatas į Lietuvos
didžiuosius kunigaikščius vietoj
Kazimiero Jogailaičio. Simono
gyvenimas - mūšiai,o šeimai žmonai ir dviem vaikams jam
likdavo mažai laiko.
Anastasija - Simono žmona
yra pagrindinė filmo herojė.
Žuvus vyrui, ši jautri moteris
staiga turi tapti politike ir kare,
išmokti diplom atijos ir karo
meno. Didžiosios kunigaikš
tienės Anastasijos vadovau
ja m i s lu c k ie č ia i n u g a lė jo
Krymo totorius. Kol suaugo
sūnus Jurgis Anastasija valdė
Slucką. Krymo totoriai, dar
k e lis k a rtu s p u o lę k u n i
gaikštystę, taip ir nepaėm ė
miesto...
U žbaigti kurti film ą nu
matyta 2002 metų gruodį.

Dail V.Slavinskas savo meno parodos atidarymo metu buvo
apdovanotas gelėm is.Salia jo dukra Lauryna SlavinskaitėAndriukaitienė, marti Inga Vikolienė ir jos dukrelė Sarlota. Si
paroda iki rugpjūčio pabaigos vyksta Balzeko liet.kulturos
muziejuje Čikagoje.

Algis Janušas (kairėje) Čiulionio galerijos Čikagoje direktorius,
kalbasi su dailininku Viliūniu Slavėnu, kurio paroda, kuri rugpjučio
mėnesį vyko Balzeko liet.kultūros muziejuje, rugsėjo 8 d. bus
atidaryta “Čiurlionio” galerijoje.
Ed. Šulaičio nuotr.

NAUJOJI KULTŪROS MINISTRĖ
PRISTATĖ SAVO VEIKLĄ
P irm o jo je p rieš m ėnesį
darbą pradėjusios kultūros
m in istrė s R om os D o v y 
d ė n ie n ė s sp audos k o n fe 
ren cijo je buvo pristaty tas
naujo detalizuoto priem onių
plano, pagal kurį dirbs Kul
tūros ministerija, projektas. Šį
p lan ą V yriausybė tu rė tų
patvirtinti rugsėjį kartu su kitų
ministerijų projektais.
“P ag rin d in iai p rin c ip a i,
kuriais vadovausis Kultūros
m inisterija, bus viešum as ir
skaidrumas”, - spaudos kon
fe re n c ijo je sakė R .D ovydėn ien ė. Ji u ž tik rin o , kad
v isuom enei bus p riein am a
informacija apie fondų lėšas,
jų skirstymą, konkursų rezul
tatus, laimėjusius projektus.
Pasak ministrės, plano, kurį
sudaro 27 punktai, projekte
galim a išsk irti pagrindines
kryptis - tęstinius Kultūros
ministerijos darbus, rengiamą
L ie tu v o s k u ltū ro s p lė tro s
programą, paveldo programą ir

ta rp ta u tin ę v e ik lą . P lano
p ro je k te n u m aty ta tę sti
p ro g ra m in į fin a n sa v im ą,
teisinės bazinės tobulinimą bei
parengti ne vienerius metus
įstrigusius Kino bei Teatro ir
k o n c e rtin ių o rg a n iz a c ijų
įstatym o projektus. R. D o
v y d ė n ie n ė teig ė , jo g šie
įstatymai turėtų būti ruošiami
kartu su meno žmonėmis, iš
k u rių m in is te rija lau k ia
pasiūlymų ir idėjų.
Tarp tarptautinės veiklos
prioritetų - Lietuvos kultūros
dienos Vokietijoje, Latvijoje,
R u sijo je , ta rp ta u tin ė k o n 
ferencija kultūros politikos
k la u sim a is, d a ly v a v im a s
Frankfurto knygų mugėje bei
E u ro p o s S ąju n g o s p r o 
gram ose “M edia P lus” bei
“Europos kultūros m iestai s o s tin ė s ” . P ag al p a sta rą ją
programą 1009 metais Vilnių
ketinam a paskelbti Europos
kultūros sostine.
BNS
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Pasidalink ypatingais gyvenimo
momentais su savo mylimaisiais užjūryje.
Pasiųsk dvi pinigines siuntas per Western
Union Money Transfer iš JAV į Lietuvą ar
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nemokamai gausi kompaktinį foto aparatų.
Geri momentai ilgai nesitęsia, todėl
paskubėkite. Nepraleiskite galimybės.
Siųskite pinigus šiandien!
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GINČAS DEL “LAISSEZ-FAIRE”
ii
(Ištrauka iš knygos “Domas Cesevičius”)

Domas Cesevičius
19 amžius - tai liberalizmo
amžius. Tame amžiuje ekono
minio liberalizmo teorija pra
dėjo realizuotis praktiškame
gyvenime. Iš teorijos jis perėjo
į p o litik o s ir k u ltū ro s g y 
venimą. Ir iš tikrųjų: valstybė
pradėjo vis mažiau ir mažiau
kištis į ekonominį gyvenimą.
V alstybė p rad ėjo ten k in tis
būtiniausiom is savo funkci
jomis: ginti kraštą nuo išorinių
p rie šų , p a la ik y ti tv ark ą ir
a p sa u g o ti p ilie č ių laisv e s
viduje ir steig ti tik tokias
visuomenines įstaigas, kurias
neapsim oka steigti privačia
iniciatyva (mokyklas). Eko
n o m in is g y v e n im a s, iš
valstybės globos paleistas,
nukrypo savo natūralia, eko
nominio liberalizmo išprana
šauta linkm e. D arbo p a s i
rin k im o ir am ato laisv ė ,
gyventojų m igracijos laisvė
davė g alim u m ą su n a u d o ti
darbo jėgas kuo ekonom iš
k ia u s ia i laik o ir v ieto s
atžvilgiu. Fabrikų bei įmonių
laisvė privedė prie to, kad
fabrikai galėjo plėstis iki jiems
reikalingo ir rentabiliškiausio
m aštabo [M azstab (vok.) m asta s]. B au d ž iav o s p a 
naikinim as ir žemės nuosa
vybės te is ių p rip a ž in im a s
ūkininkams vedė prie inten
syvaus žemės ūkio, prie dide
lių p ag erin im ų , prie v ie n 
kiemių skirstymosi. Ūkininkai
visą savo jėgą ir sumanumą
skyrė savo ūkiui gerinti. Tos
visos aplinkybės atidarė kelią
ir galim ybes technikos p a
žangai ir išradimams. Laisva
p rek y b a g a lė jo n au d o tis
pasaulinio darbo pasidalinimo
vaisiais: ekonomikos gėrybės
pradėjo geriau pasiskirstyti
pasaulyje, bado baimė buvo
n u g a lė ta. R inko s ir k ain ų
anarchija susitvarkė ir sta
bilizavosi. Laisva konkuren
cija geriau išlygino kainų ir
pelno skirtumus.
Todėl gyventojų skaičius
19 amžiuje visose kultūringose
valstybėse nepaprastai išaugo.
Bet gyventojai padidėjusios ir
suintensyvintos produkcijos
d ėk a buvo v isk u o g e ria u
aprūpinti negu merkantilizmo
laikais. Didelis pelnas, kuris
gautas iš techniškos ir orga
n iza c in ė s p ro d u k c ijo s pa-

žangos ir kuris teko pavieniem s asm en im s, k o n k u 
rencijos dėsnių spiriamas - per
produkcijos išlaidų ir kainų
sumažėjimą - išėjo visumos
naudai. B endras ku ltū rin is
m a te ria lin is n iv ea u n e p a 
prastai pašoko aukštyn.
Bet liberalizmas per daug
buvo prižadėjęs ir per daug iš
jo buvo lau k ta. P er daug
o p tim istišk a i lib e raliz m a s
buvo p areg ėjęs gyvenim ą.
A tro d ė, k ad lib e ra liz m u i
įsig y v e n u s tu rės p ra n y k ti
visokie gyvenimo blogumai,
visokios žm ogiškos bėdos,
n e la im ė s ir rū p e sč ia i. O
pasirodė ir čia, kad nėra to
gero, kuris neturėtų ir blogų
pusių. N auja visuom eniška
santvarka visada atneša kartu
su savim ir naujų problemų,
naujų rūpesčių, kurių iš anksto
n u m aty ti n eg alim a. K ad
liberalizm o teorija buvo ir
teisinga, kad ji reliatyviai buvo
g e re sn ė už k ita s, b et
kiekvienos teorijos įgyven
d in im as su tin k a d augybę
kliūčių, turi daryti daugybę
k o m prom isų, su sid ū ręs su
kietomis praeities dogmomis.
Tie e k o n o m in ia i d ė sn ia i,
kuriais liberalizmas vadova
vosi ir kuriai konstravo ateities
santvarką, pasirodė nesantys
to k ie aišk ū s p ra k tik o je ir
negalintys pasireikšti savyje
visa griežtybe. Tada dar ne
norėta suprasti, kad socialinio
- ta ig i ir ek o n o m in io gyvenimo dėsniai nėra kokie
griežti gamtos dėsniai, kurie
turi visados ir visur reikštis
savo aiškia ir neišvengiam a
būtinybe. Nenorėta suprasti,
kad ekonominiai dėsniai yra
tik te n d e n c ijo s, k u rio s
platesnio gyvenimo ir ilgesnio
laik o rib o se p a ro d o savo
teisingumą. Be to, kad ir tam
tikrų teisingų dėsnių ribose,
iracionalinių momentų pilnas
socialinis gyvenim as negali
apsieiti be frikcijų, trynimosi
ir pasikreipimų. Neapsiėjo be
tų frikcijų ir be pasikreipimų
ir liberalizmo realizavimasis.
L iberalizm as staig iai ir
stip ria i p a stū m ė jo v iso k ią
pažangą. Iš to atsirado dau
gybė gyvenimo pasikeitimų. O
kiekviena staigesnė permaina,
pasikeitimai ir pažanga negali
a p sie iti be p e re in a m ų jų
blogybių. Kiekviena pažanga
reikalauja ir aukų. Įsigyvenant
naujai ekonominei santvarkai,
socialinis gyvenimas irgi turi
padaryti didelių pasikeitimų, ir
tada visados tam tikra žmonių
d a lis, iš įp ra sto s jie m s

g y v en im o eig o s išstu m ta ,
atsiduria bėdose. Tas pat buvo
ir liberalizm ui įsigyvenant.
Ypač tas p e rė jim a s
į
liberalizm ą sunkiom is fo r
momis pasireiškė Anglijoje,
k u r lib e ra lio s san tv ark o s
paskatintas industrializm as
darė nepaprastus šuolius. Tasai
liberalizmo paskatintas industrializm as vedė Angliją prie
materialinio pražydimo, kuris
a tė jo k iek v ė lia u , b e t p e 
reinam uoju m etu kurį laiką
p a re ik a la v o d id e lių aukų.
Ūkininkų luomas buvo beveik
panaikintas, rankų darbas ir
amatai buvo fabrikų nukon
kuruoti ir naikinam i. N epa
p ra sta s
in d u stria liz m o
plėtimasis sutraukė į fabrikus
net moteris ir vaikus. Darbas
fabrikuose buvo ilgas ir sun
kus. Tuo tarpu uždarbis nerodė
tų optim istiškų kilim o ten 
d e n c ijų , k u ria s p ran a ša v o
liberalizmo atstovai. Prasidėjo
smarki pažanga, bet tą pažangą
pradžioje lydėjo skurdas. Tok
sai skurdas, kokį randam e
a tv a izd u o tą D ickenso r a š 
tuose.
Tos aplinkybės, tasai perei
nam asis laikotarpis ir davė
progos K. Marksui, matančiam
ano laiko Anglijos darbininkų
padėtį, taip smarkiai užpulti
liberalizmą ir tuolaikinę libe
rališką politikos ekonomiją.
B et p ask u i p a a išk ė jo , kad
Markso aštrios kritikos faktai
arba Dickenso vaizduojamas
skurdas tiko tik pereinamajam,
persilaužiamajam liberalizmo
laikotarpiui Anglijoje, bet toli
gražu ne visam liberalizmui ir
ne visur. Bet ne vien Markso,
o ir daugelio kitų rašytojų bei
p u b lic is tų p a sip ik tin im a s
liberalizmu kyla iš to nelemto
A nglijos laik o tarp io , kada
buvo pats sunkiausias p er
sila u ž im a s iš v ien o s sa n 
tv ark o s į k itą su v iso m is
p e rsila u ž im o b lo g y b ėm is.
Todėl visiškai suprantama, kad
v ė lia u , k ai p ra ė jo tas p e 
reinamasis laikas, Markso ir
kitų panašios teorijos nustojo
savo aktualum o ir savo p a
grindo, nes tolesnė liberalizmo
įsigalėjimo eiga nepatvirtino tų
išvedžiojimų, kokius Marksas
padarė, stebėdamas Anglijos
darbininkų gyvenim ą pačiu
nelaimingiausiu laiku. Vėliau
gal n iek u r neb u v o taip
įsigalėjęs liberalizm as kaip
Anglijoj, ir gal niekur nebuvo
taip įsigalėjęs liberalizm as
kaip A nglijoj, ir gal niekur
nebuvo tokia gera darbininkų
p a d ė tis k aip ten. U ž ta t ir

M arkso m okslas n epadarė
Anglijoje beveik jokios įtakos,
nors tas mokslas rėmėsi beveik
išimtinai Anglijos ekonominių
ir socialinių sąlygų studijomis.
Bet Markso mokslas rado
daug geresnę dirvą Vokietijoje.
Čia M arkso labiau išsigąsta
negu Anglijoje, daugiau išsi
gąsta to įspūdžio, kokį Markso
mokslas padarė masėms. Dėl
to per greit suabejota lib e
ralizmo teisingumu ir pradėta
ie šk o ti k o k io nors k o m 
prom iso tarp liberalizm o ir
marksizmo. 19 amžiaus pra
d ž io je atėjęs į V okietiją
liberalizm as jau daug buvo
p a d a rę s V o k ietijo s e k o 
nomiškai pažangai ir stiprybei.
Bet antroje 19 amžiaus pusėje
p ra sid e d a čia e k o n o m išk i
sunkum ai. B esiplečiant in 
dustrijai, augo miesto prole
ta ria ta s. Jo p a d ė tis buvo
u ž v e rsta V okietijos rin k a.
Vokiečių ūkininkai nebegali
konkuruoti ir šaukiasi vals
tybės pagalbos. Miesto prole
ta ria ta s taip p a t ša u k ia si
valstybės. Tie balsai ir buvo
ak stin as atsisak y ti laisvos
prekybos ir vėl įvesti apsaugos
muitus. Be to, tuo metu su
k u rta s B ism a rc k o reic h as
reik alav o pinigų, o pinigų
reic h as g alėjo g au ti tik iš
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netiesioginių mokesčių. Mui
tai, atrodė, ir tuo atžvilgiu bus
naudingi. Įvedus muitus buvo
apsaugoti ūkininkų reikalai.
Reikėjo pasirūpinti ir darbi
ninkų reikalais. Bismarckas,
k u ria m d id elę įta k ą darė
socialistas F. Lassale, pradeda
žygius pagerinti darbininkų
padėčiai. Nuo čia prasideda
socialinė politika socialinio
draudim o, darbo apsaugos,
socialinės higienos ir kitokių
socialinių labdarybių įstaty
mais. Vadinasi, valstybė vėl
padidino savo funkcijų skaičių
- pradėjo kištis į ekonomikos
gyvenimą. Ji įvedė muitus, ji
įsispraudė tarp darbdavių ir
darbininkų interesų. Taigi nuo
liberalizmo buvo nusigręžta.
Toji nauja politikos sistema
buvo kažkoks vidurys tarp
liberalizmo ir socializmo, tai
kom prom isinė sistema, kuri
gali būti pavadinta valstybiniu
socializmu, arba etatizmu, arba
intervencionizm u (valstybės
in te rv e n c ija į ekonom ikos
reikalus).
Šitokiai politiškai praktikai
į pagalbą atėjo ir teorija. Apie
1890 m. V okietijoje įsigali
vadinam oji istoriškoji eko
nomijos mokykla, vadovau
jam a G. Schm ollerio. Toji
m okykla paneigia ekonom i
nius dėsnius, paneigia k la 
sikinę ekonomijos mokyklą ir
viską nori išaiškinti istoriniu
reliatyvizm u. N ėra ek o n o 
mikoje jokių pastovių dėsnių,
skelbė ta mokykla, yra tik tam
tikriems istoriškiems laikams
reikalingos reliatyvios normos.
(Bus daugiau)

Romualdo Kisieliaus nuotr.
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“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI”
KREIPIASI Į
UŽSIENIO LIETUVIUS
Paremkime Lietuvos našlaičių gelbėjimo pastangas

Viena didžiausių ir skau
džiausių nepriklausomos Lie
tuvos problemų yra beglobiai
vaikai ir smurtas prieš vaikus
n e d a rn io se šeim ose. Į šią
problem ą atkreipė dėmesį ir
prezidentas Valdas Adamkus.
Jis pabrėžė: “Nedarnių šeimų
Lietuvoje nemažėja. Šiurpios
tragedijos rodo, kad vaikai gali
būti asocialių tėvų nukankinti
ab e jin g o s ir b e jė g ė s v i
suomenės akivaizdoje”.
Iš tikrųjų lietuvių visuo
menėje, ypač Lietuvos kaime,
yra labai daug abejingum o,
bejėgiškum o, beviltiškum o.
Dėl to kalta ne tik sunki eko
nom inė padėtis, bet ir visas
sovietinio laikotarpio auklė
jim as, kuris ugdė pasyvumą,
žlugdė asmeninę iniciatyvą,
kūrybingumą, pasitikėjimą ir
religinį tikėjim ą. Suklestėjo
girtavimas, abejingumas, nesą
žiningumas, šeimų nedarnu
mas, dorovinis palaidumas.
Dėl to sunkiai sau skinasi
kelią dorovinis, religinis ir
ta u tin is atg im im as, šeim ų
stiprinimas, tautos blaivinimas.

VTN sistemoje beglobis
vaikas suranda tai, ko yra
netekęs: motiną, šeimą, namų
židinį. Čia yra gydomos jo
psichologinių traumų pasek
mės, padedama skleistis bran
džia asmenybe per žaidimus,
m okym ąsi, darbą, kūrybą,
maldą.Naujoje šeimoje pasi
junta m ylimas, reikalingas,
naudojas jos globa tol, kol
subręsta ir pasirengia sava
rankiškam gyvenimui.
Pirmosios VTN šeimynos
įsisteigė Kaune prie B ene
diktinių vienuolyno esančiose
vaikų darželio patalpose. Čia
įrengtuose panaudos sutartimi
nuomojamuose butuose yra
įkurdinti 34 beglobiai vaikai.
M aždaug prieš dešim tm etį
Kanados lietuvis Petras Re
gina kūrė p ro jek tą K aune
pastatyti didelį Vaikų kaimą,
su Kanados valdžios pagalba
planuodamas atgabenti suren
kamus namus. Kauno miesto
savivaldybė jau buvo pasky
rusi atitinkamą sklypą. Deja,
P. Regina sunkiai susirgo ir
mirė. Visi planai žlugo. VTN

kaim ui padovanojo Kanados
lietuviai katalikių moterų drau
gijos surinktomis aukomis. Tai
išliekanti K anados lietuvių
parama Tėvynės dvasinio at
kūrim o pastangom s. V ieną
nam elį finansavo rašytojas
Algirdas Gustaitis iš Los An
geles. Dabar VTN kaimelyje
prie Marijampolės yra 15 naujų
g raž ių še im y n in ių nam ų
(vienas iš jų dar nebaigtas).
Juose šiuo metu gyvena apie
šimtą vaikų. Ateityje čia būtų
galim a su ta lp in ti apie 120
vaikų ir jaunimo centrą paaug
liams. Ziniasklaida Lietuvoje
keletą kartų mėgino nuvertinti
“Vaiko tėviškės nam us” , su
padidinamu stiklu ieškodama
įvairių “pažeidimų” ir skleis
dama dezinformaciją. Dezinformatorių piktybiškus tikslus
atskleidžia objektyvūs stebė
tojai, kuriems tikrai rūpi be
globių vaikų gerovė. Štai kaip
apie “Vaiko tėviškės namus”
atsiliepia kompetentingi spe
cialistai. Iš daugelio laiškų
cituojame du paskutinius.
Gegužės pradžioje M ari
jam polės vaikų kaimą aplan
k iu si Š ia u lių p e d a g o g in io
universiteto docentė dr. Jūra
Daulenskienė rašo: “Lankantis
nam eliuose esm inis ir svar
biausias šios globos įstaigos
bruožas: meilė vaikams, tarpu
savio santykių šiluma, vaikų
atvirum as ir betarpiškum as,
tikras motinų rūpestis vaikais
ir džiaugsmas jų pasiekimais.
Tikra šeimyninė atmosfera...
Buvo m alonu patirti motinų
susirūpinim ą m ažųjų auklė
tinių kalba, sveikata. Šiaulių
universiteto Specialiosios pe
dagogikos fakulteto medicinos
pagrindų katedra ir Socialinės
pedagogikos ir psichologijos
k a te d ra p a siry ž u sio s o rg a 

Burelis Kauno VTN auklėtinių
Sudėtingame Lietuvos atgi
mimo fronte jau dešimti metai
drauge su daugeliu kitų veiksnių
dirba ir kovoja “Vaiko tėviškės
n am ai” (V TN ). Tai nevy
riausybinė, pelno nesiekianti su
K atalikų B ažnyčia susijusi
organizacija. Jos tikslas yra
našlaičių bei tėvų globos
netekusių vaikų šeimyninė globa
ir jų ugdymas pagal paties Dievo
duotą natūralios šeimos modelį.

iki šiol neturėjo galim ybės
Kaune pastoviau įsikurti.
VTN globos sistema ga
lėjo būti plačiau realizuota
Vaikų kaim e prie M arijam 
polės. Kaimas buvo pastatytas
u ž sie n io lie tu v ių , Ita lijo s
verslininkų, Caritas Bresciana
ir kitų užsieniečių lėšomis.
Vieną namelį čia savo lėšomis
pastatė Pranas ir Elena Ber
notai iš Montrealio, kitus du

nizuoti “M arijampolės vaiko
tėviškės nam uose” seminarą
motinoms auklėjimo problemų
te m a tik a , v aik ų sv eik ato s
klausimais... III kurso studentų
p ra k tik ą ru d en s sem estre.
Reikalui esant, katedros dar
b u o to ja i g ali teik ti in d iv i
dualias konsultacijas”.
Svečias iš Austrijos, didelis
Lietuvos bičiulis kun. Jacob
Forg (Salzburg) po ilgesnio

SUSIPAŽINKIME SU JAVLJS IŽDININKU
Tai aš, Kazys Adomkaitis,
rašau pristatyti save kaip po
JAVLJS iždininku. Nuo 1998
m. esu Bostono LJS pirm i
ninkas, tad, kai buvau išrinktas
JAVLJS iždininku Jaunim o
Sąjungos suvažiavime Austra
lijoje, mielai apsiėmiau naujas
pareigas. N uo pat m ažens,
pirm a tėvų pastangom is, o
vėliau pačio jėgom is buvau
įsiv ė lę s į lie tu v išk o s b e n 
druom enės veiklą. Lankiau
Bostono lituanistinę mokyklą
kurioje baigiau dešimties metų
kursą gaudamas atestatą. Nuo
mažens šoku Bostono tautinių
šokių grupėje, Sambūryje, ir
du kartus dalyvavau Dainų ir
šokių šventėje Lietuvoje bei
šokių šventėse JAV kurios
vyksta kas keturis metus. Sto
vyklavau ir vėliau tapau va
dovu N eringos stovykloje,
Vermonte, ir nuo penkių metų
amžiaus esu Lietuvių Skautų

sąjungos narys, vadovas, skau
tas vytis, ir buvau pakeltas į
paskautininko laipsnį. Ši vei
kla įskiepijo mane didžiuotis
savo lietuviška kilme.
Baigęs gimnaziją įstojau į
Tufts U niversitetą Bostone,
kur stu d iju o ju elek tro n in ę
inžineriją. Kartais jaunim as,
belankantis universitetus, ati
tolsta nuo lietuviškos veiklos,
bet man teko per mokslo metus
net praplėsti ryšius su lietu
viška bendruomene. Tikiuosi,
kad ateityje per JAVLJS ir
kitas organizacijas aš rasiu
būdą tarnauti išeivijos lietuvių
veikloje. Jaunim o Sąjungos
tikslas suburti lietuvių kilmės
jaunimą išeivijoje yra rimtas ir
sv a rb u s, je i m es tik im ė s
išlaikyti lietuvybę ateityje.
Kaip po JAVLJS iždininkas aš
tv ark au šios o rg an izacijo s
finansinę veiklą.

apsilankymo “M arijampolės
vaiko tėviškės namuose rašo:
“D aug sv a rb ių su sitik im ų
turėjau Lietuvoje, bet Jūsų
Vaikų kaimas man gyvai pasi
liko atmintyje. Nors Lietuvoje
jau esu lankęsis keletą kartų,
man neįprasta čia užtikti tokias
pagal vakarietiškus standartus
sukurtas globos įstaigas...
Visa ta kultūrinė aplinka,
rūpestinga priežiūra ir meilė,
tėviškės namų šiluma ir šei
mos dvasia, kurią išgyvena
našlaičiai, jiems suteiks gali
mybę susikurti gražią ateitį.
Visa tai, savaime aišku,sudaro
p a g rin d ą ir re lig ija i, k uri
vaikam s p erteik ia esm ines
vertybes, kurios yra nepamai
nomos jų asmeniniam ir ben
druom eniniam gyvenim ui...
Su visais geros valios žm o
nėmis aš tikiuosi, kad Jūsų
svarbus, rūpestingai atliktas
d arb as bus re ik ia m a i p r i
pažintas. Linkiu, kad šis Jūsų
kūrinys taptų padrąsinimo ir
orientacijos švyturiu daugeliui
kitų socialių užmojų...”
Šiai vakarietišk u s sta n 
dartus pasiekusiai našlaičių
g lo b o s įsta ig a i ir VTN
šeim yninei našlaičių globos
siste m a i L ie tu v o je re ik ia
užsienio lietuvių pastovios
p a g a lb o s. P ag al p ra ė ju sių
m etų pabaigoje įsigaliojusį
įsta ty m ą v a ld ž ia b eg lo b ių
vaikų išlaikym ui skiria 2/3
būtinai reikalingos sumos, t.y.
kiekvienam vaikui 500 Lt. Per
mėnesį. Šią valdžios subsidiją
griežtai draudžiama panaudoti
auklėtojų ir adm inistracijos
darbuotojų atlyginimams. Dėl
to neišvengiam ai reikia šal
tinių gauti per mėnesį 250-300
Lt. kiekvienam vaikui, kad
būtų galim a išlaik y ti b ū ti
niausią pedagoginį ir adm i
nistracinį personalą.

Vakarų pasaulyje panašios
našlaičių globos įstaigos visa
da tu ri rėm ė jų ar g lo b ėjų
organizacijos, kurios pastoviai
rūpinasi jų išlaikymu. Esame
tikri, kad ir užsienio lietuviai
neliks abejingi jų iniciatyva ir
rūpesčiu susikūrusiai ir jau
aukštų vakarietiškų išsivys
tym o standartų pasiekusiai
našlaičių gelbėjim o organi
zacijai “Vaiko tėviškės n a
m am s” . K anados lie tu v ių
k a ta lik ių m oterų sąjungos
pavyzdžiu reiktų visur JAV,
A ustralijoje, K anadoje, d i
džiojoje Britanijoje, Vokieti
joje ir kitur steigti VTN rėmėjų
grupes, klubus, kurie pravestų
rinkliavas ir ieškotų kitų gali
mybių paremti šias našlaičių
gelbėjimo pastangas.
Palaimink, Dieve, tuos, kas
šiandien dvasioje atgimęs
Už Tiesą grumiasi ir žengia
Lietuvos keliais,
K as neša sunką L a ivės
kryžių i Prisikėlimą,
Palaim inki - teisiuosius,
nusidėjėliams atleisk.

Kazys R. Adomkaitis

(Kęstutis Genys)

Jūsų solidaraus atsiliepimo
laukiame šiuo adresu: “Vaiko
tėviškės namai” , Druskininkų
g. 4-1, LT-3000 Kaunas. Tel/
faks: 370 7 228224; El. paštas:
vtn@ lcn,lt
Lituanian Savings Bank,
Vilnius
SWIFT: TAUP LT 2X
A cco u n t N o. 60 1 0 4 /
946006095
“Vaiko tėviškės namai”
Mons. Vytautas Kazlauskas
VTN pirmininkas-generalinis
dvasios vadovas
Kun. Rimas Skinkaitis
VTN Kapelionas
Menardas Juršėnas
Marijampolės VTN direktorius
Asta Strumskytė
Kauno VTN administratorė
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TRISDEŠIMT DEVINTASIS
“Dirvos” novelės konkursas

DIRVAI
AUKOJO

Skiriamos DVI PREMIJOS:
Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių
Iš A.A. SIMO KAŠELIONIO
Palikimo, kurį tvarko “Korp! Neo-Lithuania”
vyr. valdyba

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.

Contact:
Ewa Zadrzynska
InterAccess
212-222-6802
Renny Jackson
Western Union
201-263-5613

w estern

U N IO N

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

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

M O NEY
TR A NSFER 4

^m L -iniaiax pūtrgiį pmimUtHHOS viiarue p a m p ly je

W E S T E R N U N IO N H E L P S C U ST O M E R S SH A R E
G R E A T M O M E N T S W IT H T H E IR L O V E D O N E S
O V E R SE A S

-Sending Two Western Union Money Transfer(r) transac
tions to Eastern and Central Europe earns customers a free
cameraPARIS- (Aug 24, 2001) Western Union understands the
importance of keeping in touch
and sharing special moments
with friends and family. But
keeping in touch is not always
easy in a world where loved
ones are often thousands of
miles away. To help keep fami
lies and friends connected,
Western Union is giving a free
camera to every customer who
makes two or more W estern
U nion M oney T ra n sfe r(r)
transactions from the United
States to Central and Eastern
Europe beginning Aug. 24,
2001. *
The Western Union “Send
Money- Get a Free Camera”
promotion runs through Sep
tember 30, 2001.* In order to
qualify for a free camera, a cus
tomer must send two or more
Western Union Money Trans
fer transactions from the U.S.
to any country in Central and

Eastern Europe and enter their
correct address on the “To
Send Money” form. There is
no need to mail-in or contact
Western Union to receive the
camera- the 35 mm manual
compact camera will be sent
automatically 4-6 weeks after
the promotion ends to the des
ignated address on the “To
Send Money” form.
Western Union is offering
the free camera to say thank
you to its loyal customers. In
addition to providing a conve
nient, safe and fast way of
sending money to Central and
Eastern Europe and all over the
world, Western Union is con
stantly seeking ways to give
back to their family of custom
ers, whether it be sponsoring a
local event, donating to a chari
table organization, or offering
a promotion such as this one.
“ S ep tem b er is b a c k to

school, back to work, back to
the e v e ry d a y -fa m ily -life
tim e ,”
said
A le x a n d er
Gomellya, assistant marketing
manager for Western Union.
“For many of our customers,
everyday life is marked by the
absence of those who stayed
behind on the other side of the
ocean. We hope that with this
gift from Western Union, we
can help them to share many
jo y fu l m om ents w ith their
loved ones overseas. As al
ways, Western Union’s goal is
to h elp fam ilies stay c o n 
nected.”
W estern Union Financial
Services, Inc., a subsidiary of
F irs t D ata C orp. (N Y SE:
FDC), is a worldwide leader in
consumer money transfer ser
vices. Consumers can quickly,
safely and reliably transfer
money at over 100,000 agent
locations in m ore than 185
countries and territories using

the W estern U nion m oney
transfer network. Famous for
its pioneering telegraph ser
vice, the o rig in a l W estern
Union dates back to 1851 and
introduced electronic money
transfer service in 1871. West
ern Union is celebrating its
150th anniversary in 2001.
For more information, please
visit the company’s Web site
at www.westernunion.com.

L.Karpavičius, Miami B., FL . 25
A.Kelečius, Oak Lawn, I L .... 25
J.Citulis, Cleveland, O H ....... 20
A.Marchertas, Orland Park, IL 20
E.Bulotienė, Detroit, MI ...... 15
J.Kašuba, Midland, M I ......... 15
V. Vaikutis, Stamford C T ...... 15
J. Žemgulės, Cleveland, OH ... 15
W. Ziedonis, Willoughby OH 15
R. Apanavičius, Euclid, OH ... 10
K. Mykolaitis, Brighton, MI .. 10
V.Židžiūnas, Centerville, MA 10
A.Sakas, Lancaster, OH ....... 10
J.Bironas, Livonia, MI ............ 5
S. Idzelis, Cleveland, OH ....... 5

GRAŽI PRADŽIA
Pirmasis gražinęs DIRVOS
vajaus b ilietų šakneles yra
c le v e la n d ie tis K azim ieras
Palubinskas. Prie jų jis dar
pridėjo ir 100 dol. auką. Už ją
“V ilties” draugija yra labai
dėkinga ir tikisi, kad ir kiti
D irv o s rė m ė ja i p asek s jo
gražiu pavyzdžiu.
“ D IR V O S” 8 5 -er ių m etų
sukakties proga paskelbto
vajaus aukotojai:
Kazys Rožanskas išvykdamas
ilgesniam laikui į L ietuvą,
nepamiršo ir laikraštį DIRVĄ,
paaukodamas jai 500 dolerių.
Jis paskelbto vajaus proga iš
v iso yra p a a u k o ję s 1,100
dolerių.
Mes linkime jam laimingo
gyvenimo Lietuvoje.
Vajaus komitetas

Nuoširdžiai dėkojame
* Excluding money trans
fer transactions made over the
phone or Internet with a credit
card. Limit one camera per
customer. Film not included.
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ĮV A IR IO S

KLAIPĖDOJE DAR 5 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS

Ž IN IO S

MASKVA VIS DAR IEŠKO DEZERTYRU LIETUVOJE
Prieš vienuolika metų sava
v ališkai iš sovietų arm ijos
pasitraukusį 31 m etų pane
vėžietį Darių Kielą persekioja
R usijos karinė prokuratūra.
Kaip pranešė dienraštis “Lie
tu v o s r y ta s ” , P a n e v ė žio
policijos kom isariato m igra
cijos skyrius gavo iš Maskvos
raštą, kad šis žmogus ieškomas
kaip dezertyras.
1990 m. kovo m ėnesį iš
dalinio Pamaskvyje pabėgęs
lietuvis ir šiandien dar negali
jaustis visiškai saugus - vyks
tant į Rusiją pasienyje jį gali
sulaikyti. Lietuvos generalinės
prokuratūros pareigūnai pripa
žin o , k ad e g z istu o ja n ty s
tarpvalstybiniai susitarim ai
tokius žmones kaip D.Kiela
gina tik formaliai.
“Žmogus pas mane atėjo
lab a i išsig a n d ę s, b et aš jį

nuraminau. Teko įspėti, kad
vykstant į Rusiją pasienyje jis
gali turėti problemų”, - sakė
Panevėžio migracijos skyriaus
k o m isa rė in sp e k to rė B ro 
nislava Pliavgienė. Jos darbo
praktikoje tai pirmas atvejis,
kai po šitiek metų ieškomas
b u v u sio s so v ie tų arm ijo s
dezertyras.
Pareigūnė informavo Ru
sijos karinę prokuratūrą, jog
nebeegzistuojančios Sovietų
Sąjungos įstatymus pažeidęs
žmogus yra Lietuvos pilietis ir
negali būti persekiojamas.
P a n e v ė ž ie tis iš so v ietų
armijos paspruko 1990 metų
kovo 8-ąją. Į dalinį aplankyti
atvykę tėvai atvežė civilinius
drabužius, ir dvidešimtmetis
jefreitorius pabėgo. Po trijų
dienų Lietuva paskelbė apie
nepriklausom ybės atkūrimą.

N epaisant to, D.K ielai teko
nuolat slapstytis. K areiviai
užgriūdavo bet kuriuo paros
metu. Bėglį mėgino suvilioti ir
aukštesniu laip sn iu - siūlė
seržanto antsiuvus, kad jis tik
grįžtų į dalinį. Persekiojimų
išvarginta šeim a nurim o tik
žlugus 1991 m etų rugpjūtį
surengtam pučui Rusijoje.
Generalinės prokuratūros
atstovas spaudai V. Putelis
sakė, kad vien šiemet Rusija su
analogiškais teisinės pagalbos
prašymais surasti dezertyrus
kreipėsi bene 20 kartų: “Šie
žmonės Lietuvos įstatymams
nenusižengė, todėl prokuratūra
jų ir nepersekioja”.
Pranešimų apie dezertyrus
gauna ir Lietuvos kariuomenės
naujokų šaukimo tarnyba.
Kartais paieškos dokumen
tai siunčiami pagal dezertyro

Vyriausybė dar penkioms
K laipėdos aukštesniosiom s
mokykloms suteikė kolegijų au k što jo n e u n iv e rsite tin io
mokslo įstaigų - statusus, rašo
dienraštis “Klaipėda”.
N uo šių m etų rugsėjo 1
dienos Klaipėdoje veiks dvi
valstybinės kolegijos: Klaipė
dos k o le g ija (b u v u sio s
aukštesniosios Pedagogikos ir
Medicinos mokyklos) ir Lie
tuvos jū re iv y stė s kolegija,
anksčiau turėjusi Klaipėdos
universiteto Jūreivystės insti
tuto kolegijos pavadinimą.
Kitaip vadinsis ir trys ne
valsty b in ės au k štesn io sio s
m okyklos, tapusios k o leg i
jom is: K laipėdos socialinių
m ok slų k o le g ija , b u v u si

N.Skučienės kalbų ir verslo
vadybos aukštesnioji mokykla,
K laipėdos verslo kolegija,
b u v u si I.S a b a lia u s k a itė s
aukštesnioji verslo mokykla ir
Vakarų Lietuvos verslo ko
legija, buvusi A ukštesnioji
referentų mokykla.
Valstybines kolegijas stei
gia ir licencijas steigti n e
valstybines kolegijas suteikia
LR Vyriausybė.
Pasak dienraščio, naujai
siais m ok slo m etais K la i
pėdoje, be 2 aukštojo u n i
versitetinio mokslo įstaigų Klaipėdos universiteto ir Lie
tuvos krikščioniškojo fondo
aukštosios mokyklos - duris
atvers ir 5 aukštojo neuni
versitetinio mokslo įstaigos.
BNS

gyvenamąją vietą, pavyzdžiui,
nebeegzistuojančių karinių
komisariatų adresais.
Lietuvos pareigūnai tvir-

tina, kad dėl Rusijos karinės
p ro k u ra tū ro s
siu n č ia m ų
pranešim ų vadinam iesiem s
dezertyrams baimintis nėra ko.

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
piiiptirts *

prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
for o Ver ss Ye a r s

“LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

S AVI

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

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

Rita Staškutė-Žvirblienė

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

