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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XI Seimo iškilmingame atidaryme Lietuvos Respublikos Seimo 
III rūmų salėje liepos 8 d. kalba PLB pirmininkas Vytautas Kamantas, šalia Lietuvos Respublikos 
prezidentas Rolandas Paksas ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas.

Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

PREZIDENTAS R. PAKSAS DAR SYKĮ PAKARTOJO 
REMIĄS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĄ

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(ELTA). “Absoliučia netiesa” 
prezidentas Rolandas Paksas 
pavadino pasigirdusius teigi
nius, esą “diplomatų skandalo” 
veikėjai rado užtarimą Prezi
dentūroje. Valstybės vadovas 
taip pat pareiškė pritariąs už
sienio reikalų ministro žings
niams, kai susikompromitavę 
diplomatai buvo atleisti iš uži
mamų pareigų. Apie tai valsty
bės vadovas kalbėjo, duoda
mas interviu Lietuvos radijui. 
Pasak prezidento, toks žings
nis, kai susikompromitavę pa
reigūnai atleidžiami iš pareigų, 
o ne tyliai išsiunčiami kur nors 
į kitą ambasadą, yra “sunkes
nis, bet teisingesnis”.

Vadinamasis “diplom atų 
skandalas” kilo liepos pabai
goje. Gavęs iš Valstybės sau
gumo departamento medžiagą, 
pagal kurią septyni Užsienio 
reikalų ministerijos Konsuli
nio departamento darbuotojai, 
tarp jų  ir departamento vado
vas, neteko teisės dirbti su 
valstybės paslaptimis, užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis pareikalavo jų  atsistaty
dinimo. Naują atspalvį “diplo
matų skandalas” įgavo rugpjū
tį po to, kai dalis iš atleistų dip
lomatų kreipėsi į teismą, pra
šydami sugrąžinti juos į buvu
sias pareigas, esą jie buvę pri-

versti atsistatydinti darant psi
chologinį spaudimą.

Sis diplomatų žingsnis, po 
to sekusi artimos Prezidentui 
liberalų demokratų partijos 
kritika užsienio reikalų minist
rui paakino prielaidas, esą susi
kompromitavę pareigūnai rado 
užtarimą Prezidentūroje. Kaip 
sakė prezidentas, užsienio rei
kalų ministras A. Valionis “pa
darė teisingą žingsnį, artimiau
siu metu vykstantys procesai 
tai patvirtins”. R. Paksas dar 
kartą pakartojo savo principinę 
poziciją, jog susikompromita
vusiems pareigūnams ne vieta 
valstybės tarnyboje.

Liberalų demokratų parti
jos nuostatą apie užsienio rei
kalų ministro atsakomybę už 
padėtį ministerijoje preziden-

tas pavadino “partijos požiū
riu” , kurį gali turėti kiekviena 
politinė organizacija. Valsty
bės vadovas taip pat pastebėjo, 
kad susidaryti tikslią poziciją 
apie “diplom atų skandalą” 
sunku, nes visuomenė stokoja 
informacijos. Su VSD medžia
ga apie konsulų veiklą susipa
žins Prezidento patarėjas už
sienio politikos klausimais Al
vydas Medalinskas. Patarėjo 
asmenine nuomone, ši medžia
ga turi būti paviešinta, taip 
užkertant kelią politinėms spe
kuliacijoms. Prezidentūroje 
gauti dviejų iš 7 atleistųjų 
diplom atų pareiškim ai. Pa
reiškimuose buvę Sankt Peter
burgo gen. konsulato darbuo
tojai Gintaras Ronkaitis ir Da
rius Ryliškis teigia esą nekalti.

KELIONIŲ Į KARALIAUČIŲ PROBLEM A  
VISIŠKAI IŠSPRĘSTA

Voronežas, rugpjūčio 28 d. (ITAR-TASS-ELTA). Valstybės 
Dūmos komiteto pirmininkas Dmitrijus Rogozinas mano, kad 
Rusijos piliečių kelionių į Karaliaučių ir atgal tranzitu per 
Lietuvą problema visiškai išspręsta.

Per spaudos konferenciją Voroneže RF prezidento specialusis 
atstovas Karaliaučiaus srities problemoms pranešė, kad Rusijos 
gyventojai, norintys vykti į Karaliaučių ir atgal, pateikę pasą 
gali įsigyti bilietus šešiuose šalies miestuose, kur formuojami 
tokie traukiniai. Be to, pensininkai ir vaikai gali iš Maskvos ir 
Sankt Peterburgo tik už 990 rublių nuskristi į Karaliaučių ir atgal. 
“Tai ypač svarbu, kadangi 70 procentų Karaliaučiaus srityje 
gyvenančių vaikų nė karto nebuvo didžiojoje Rusijoje” , - 
pažymėjo D. Rogozinas.

A. VALIONIS - “SIAURĖS-BALTIJOS 8” 
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRŲ 

PASITARIME
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA). Užsienio reikalų ministras 

Antanas Valionis Rygoje dalyvavo Siaurės ir Baltijos šalių užsie
nio reikalų ministrų susitikime “Siaurės-Baltijos 8” .

Siame susitikime buvo diskutuojama apie Baltijos jūros re
gioninio bendradarbiavimo ateitį po Europos Sąjungos plėtros, 
aptarti Konvento dėl ES ateities rezultatai ir pasiruošimas tarpvy
riausybinei konferencijai, priimsiančiai galutinius sprendimus 
dėl organizacijos institucijų reformos.

Ministrai įvertino saugumo politikos aspektus po NATO plėt
ros ir padėtį Artimuosiuose bei Vidurio Rytuose, kalbėjo apie 
ES bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis iniciatyvų - Siau
rės matmens politikos ir Naujųjų kaimynų iniciatyvos - geresnio 
įgyvendinimo būdus. Jie apžvelgė ir regioninio bendradarbia
vimo organizacijų - Baltijos Jūros Valstybių Tarybos, Siaurės Mi
nistrų Tarybos ir Baltijos Ministrų Tarybos - bendradarbiavimo 
pagal formulę “Siaurės-Baltijos 8” galimybes ateityje.

A. Valionis taip pat lankėsi Rygos lietuvių vidurinėje mo
kykloje. Si mokykla buvo įkurta 1991 metais. Vidurinės moky
mo įstaigos statusas jai suteiktas 2000 metais. Tai yra vienintelė 
lietuviška vidurinė mokykla Latvijoje, kurioje mokosi maždaug 
200 mokinių. Dalis jų  yra latviai ir rusai.

PREZIDENTUI SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS
ĮTEIKĖ NAUJASIS JAV AMBASADORIUS

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA). Prezidentui Rolandui Paksui 
skiriamuosius raštus įteikė naujasis JAV ambasadorius Lietuvoje 
Stephen D. Mull. 45 metų karjeros diplomatas S.D. Mull JAV 
ambasados Lietuvoje vadovo poste pakeitė kadenciją baigusį 
ambasadorių John Tefft.

Stephen D. Mull JAV aukštesniojoje užsienio tarnyboje turi 
ir ministro patarėjo rangą. Prieš paskyrimą Lietuvoje jis ėjo 
ambasadoriaus pavaduotojo pareigas Džakartoje, Indonezijoje, 
yra dirbęs konsulu ir politikos pareigūnu JAV ambasadose Ba- 
hamuose, Lenkijoje ir Pietų Afrikoje. Karjerą JAV užsienio tar
nyboje jis pradėjo 1982-aisiais. Prieš paskyrimą Džakartoje jis 
dirbo JAV Valstybės departamento operacijų centro direktoriaus 
pavaduotoju, JAV ambasados Varšuvoje politikos patarėju, Pietų 
Europos reikalų biuro direktoriumi bei JAV Valstybės departa
mento vykdančiojo sekretoriaus pavaduotoju.

Ambasadorius S.D. Mull gimė 1958 m. balandžio 30 d. 
Pensilvanijos valstijoje. 1980-aisiais jis baigė JAV Georgetown 
universiteto tarptautinės politikos bakalauro studijas. Jis ir ponia 
Cheri Stephan augina aštuonerių metų sūnų Ryan.

ATŠAUKĖ SUSITIKIMĄ SU BALTIJOS ŠALIŲ 
PARLAMENTŲ VADOVAIS

Klaipėda, rugpjūčio 26 d. (ELTA). Karaliaučiaus srities Dū
mos pirmininkas Vladimiras Nikitinas, turėjęs dalyvauti Lietu
vos pajūryje vykstančiame Baltijos ir Siaurės valstybių parla
mentų pirmininkų forume, atšaukė savo numatytą susitikimą 
su parlamentų vadovais. Pasak Seimo ryšių su visuomene sky
riaus, po to, kai Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas inicijavo 
diskusiją apie Rusijos numatomą eksploatuoti naftos telkinį D6, 
buvo gautas pranešimas, jog V. Nikitinas neatvyks į Nidą. Ren
ginio darbotvarkėje buvo numatytas jo  pranešimas apie Kara
liaučiaus srities plėtojimą po ES naujausio plėtros etapo.

Seimo pirmininkas A. Paulauskas Palangoje vykstančiame 
Baltijos ir Siaurės valstybių parlamentų pirmininkų susitikime 
atkreipė dėmesį į Baltijos jūroje Rusijos numatomo eksploatuoti 
naftos telkinio D6 keliamas ekologines problemas ir paragino 
parlamentų vadovus susirūpinti tuo. Jis pakvietė bendradarbiauti 
kalbantis tuo klausimu su Rusija. “Tikiu, kad mes drauge galėtu
me paraginti Rusijos pusę, kad pradėtų realų bendradarbiavimą 
su visomis susijusiomis pusėmis - tiek su Lietuva, tiek su 
UNESCO, tiek su visu Baltijos regionu. Juk Baltijos jūra, kuri 
skalauja mūsų valstybių krantus, - tai visų mūsų turtas, taigi 
ekologinės katastrofos atveju žalą pajustume mes visi”, - sakė 
A. Paulauskas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ RUOŠIAMASI PARTIJŲ JUNGTUVĖMS

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA). Iki šių metų pabaigos 
Tėvynės sąjunga ketina susijungti su Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga.

Šių dviejų dešiniųjų politinių jėgų jungimosi mechanizmą 
reglamentuoja partijų vadų parlamentarų Andriaus Kubiliaus ir 
Povilo Jakučionio pasirašyti dokumentai - Asocijuotos veiklos 
sutartis ir Jungtinės vieningos politinės organizacijos steigimo 
principinė schema.

Šiose dokumentuose Tėvynės sąjunga bei Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga numato pariteto pagrindais įkurti 
Jungtinę politinę tarybą, kuri spręs problemas, susijusias su 
partijų susijungimu.

Planuojama, kad Jungtinėje politinėje organizacijoje veiks 
Laisvės kovotojų frakcija, kurią sudarytų Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos nariai. Ši frakcija galės turėti ir 
savo teritorines struktūras Jungtinės politinės organizacijos 
skyriuose.

Pasak Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos nario Jurgio 
Razmos, iki partijų susijungimo planuojama parengti atskirą 
susitarimą dėl kandidatų į Seimą ir Europos Parlamentą sąrašų 
sudarymo proporcijų.

Susijungus Tėvynės sąjungai bei Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai, dešiniajame politiniame spektre gimtų didžiausia 
partija. J. Razmos duomenimis, Tėvynės sąjungoje yra šiuo metu 
apie 13 tūkstančių narių. Politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje, 
pasak jos pirmininko P. Jakučionio - 47 tūkstančiai narių.

■ PREZIDENTAS PRIĖMĖ
TRIJŲ TEISĖJŲ PRIESAIKAS
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA). Prezidentas Rolandas 

Paksas priėmė trijų naujų apylinkių teisėjų priesaikas.
Vadovaudamasis Lietuvos Konstitucija ir atsižvelgdamas į 

Teismų tarybos patarimą, penkeriems metams Prezidentas 
paskyrė Rasą Milvydaitę Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja, 
Rūtą Veniulytę-Jankūnienę - Vilniaus miesto 1-osios apylinkės 
teismo teisėja, Saulių Zajarską - Anykščių rajono apylinkės 
teismo teisėju.

Priimdamas teisėjų priesaikas, šalies vadovas pažymėjo, jog 
teisėjo darbas yra labai atsakingas, suteikiantis didžiulius 
įgaliojimus bei teises šios profesijos atstovams. Prezidentas R. 
Paksas sakė tikįs, jog teisėjai tvirtai laikysis priesaikos, bus 
nešališki, hum aniški, gins žmogaus interesus bei vykdys 
teisingumą.

■ SEIMO KAIMO REIKALŲ KOMITETO
PIRMININKAS STAŽUOSIS JAV
Rugsėjo pradžioje Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmi

ninkas Gintautas Kniukšta vyks stažuotis į JAV.
D augiau kaip  dvi savaites truksianč io je  s tažuo tėje  

parlamentinio Kaimo reikalų komiteto pirmininkas domėsis 
žemės ūkio ir kaimo plėtros politika, žemės rinka, kooperacija, 
m okesčių sistema, valdžios institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų bendradarbiavimo patirtimi ir kitais aktualiais 
klausimais.

G. Kniukšta lankysis JAV Kongrese, Žemės ūkio ministe
rijoje ir kitose federalinės valdžios institucijose, taip pat susitiks 
su ūkininkais, žemės ūkio produkcijos perdirbėjais, žemės ūkio 
ir kaimo plėtros mokslo ir mokymo įstaigų bei ūkininkų 
organizacijų atstovais.

Komiteto pirmininkas šios išvykos metu domėsis ir lietuviškų 
maisto produktų eksporto į JAV didinimo bei žemės ūkio 
institucijų glaudesnio bendradarbiavimo galimybėmis.

■ PASAULIO ČEMPIONUI -
VALSTYBĖS APDOVANOJIMAS
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas pasirašė 

dekretą, kuriuo apdovanojo disko metiką Virgilijų Alekną, 
Pasaulio lengvosios atletikos čempionate iškovojusį aukso 
medalį, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 
Didžiuoju kryžiumi.

V. Alekna tapo pirmuoju pasaulio čempionu per visą Lietuvos 
lengvosios atletikos istoriją. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje 
vykstančiose devintosiose pasaulio lengvosios atletikos 
pirmenybėse lietuvis įveikė visus varžovus, nusviedęs diską 69 
m 69 cm. “Auksinis” V. Aleknos bandymas buvo pirmasis. Juo 
lietuvis 74 cm pagerino savo geriausią sezono rezultatą.

V. Alekna taip pat yra iškovojęs aukso medalį Sidnėjaus 
olimpinėse žaidynėse.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

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

Algirdas Pužauskas

Preziden tas G eorge W. 
Bush rugpjūčio 23 dieną ap
lankė dvi šiaurės vakarų valsti
jas, pasitarė su savo politinės 
partijos nariais, surinko savo 
perrinkimo reikalams reikalin
gas lėšas, apžiūrėjo iš oro saus
ros išdžiovintus ir degančius 
miškus bei valstybinius par
kus, telefonu palaikė ryšius su 
Valstybės sekretoriumi Colin 
Powell, kuris tuo pačiu metu 
veikė Jungtinėse Tautose ieš
kodamas politinės paramos 
Amerikos strateginiams pla
nams Irake. Rugpjūčio 19 d. 
Irako sostinėje Bagdade Ame-

KOVOJA PRIES DRAUGUS

tai užsieniečių teroristų darbas, 
kuris nepakeis Amerikos užda
vinių ir neatstums JAV vyriau
sybės nuo taikos ir pastovumo 
kelio, kurį pasirinko ir Jungti
nės Tautos. Amerikos sąjungi
ninkai tęs toliau veiklą Irake, 
nes čia dar veikia “al-Qaida ti
po kovotojai, kurie nekenčia 
taikos”. Toliau prezidentas pri
dūrė, kad netrukus bus daugiau 
užsieniečių kareivių, kurie ko
vos už taiką ir prieš teroristus.

Jungtinių Tautų gen. sekre
torius Kofi Annan pareiškė, 
kad jis jau tarėsi su Amerikos 
ir Britanijos užsienio minist
rais kaip sustiprinti Jungtinių 
Tautų dalyvavimą Irako atsta
tymo darbuose. Visi JT nariai, 
kurių yra 101, pritaria JT dele
gacijos sustiprinimui, jos ap
saugai. Prancūzija, Rusija, In
dija ir kelios kitos valstybės jau 
pranešė, kad jos neplanuoja 
siųsti savo karinių jėgų į Iraką, 
kol Jungtinės Tautos nenutars, 
kad reikėtų imtis tarptautinių 
jėgų, kurios paremtų naująją 
Irako vyriausybę. Iš visų kai-

tinimą ir pasmerkimą. Arabų 
Lyga Egipte išreiškė solidaru
mą Jungtinėms Tautoms ir rei
kalavo paramos JT darbams 
Bagdade.

Jungtinių Tautų atstovas 
Irake Sergio Vieira de Mello, 
žuvęs Bagdado sprogime, bu
vo svarbus JT centro atstovas. 
Gen. sekretorius sakė, kad jo 
mirtis yra smūgis organizacijai 
ir jam  - sekretoriui. Brazilijos 
diplomatas buvo paskirtas Ira
ko reikalams gegužės 29 d. 
Prieš tai jis buvo administraci
joje Rytinio Timoro, dar anks
čiau jis darbavosi Kosove, o 
pernai rugsėjo mėn. jis dirbo 
kaip žmogaus teisių prižiūrė
tojas Jungtinėse Tautose, kur 
jam  teko buvusios to skyriaus 
vadovės Mary Robinson, bu
vusios Airijos prezidentės, 
vieta. Velionis darbavosi Ben
galijoje, Sudane, Kipro saloje, 
Mozambike, Peru, Libane. Gi
męs 1948 Brazilijoje, jis mo
kėsi Rio de Janeiro, studijavo 
Prancūzijoje, puikiai kalbėjo 
anglų, prancūzų, ispanų ir por-

Jungtinių Tautų gen. sekretorius Kofi Annan ir JAV prez. George Bush pasitarimo metu Irako 
klausimais. AP nuotr.

rikos priešai ir nuversto Irako 
diktatoriaus Saddam Husseino 
bičiuliai susprogdino viešbutį, 
kuriam e gyveno Jungtin ių  
Tautų darbuotojai. Savižudiš
kame puolime žuvo 24 žmo
nės, jų  tarpe buvo Jungtinių 
Tautų vyriausias pasiuntinys 
Irake Sergio Vieira de Mello. 
Bagdade Irako policiją prižiū
rintis amerikietis Bernard Ke
rik, buvęs New Yorko policijos 
viršininkas pasakė, jog sprog
dinimo vieta ir laikas sukelia 
įtarimą, kad puolimas buvo 
“v idaus d a rb as” . D idelis 
sprogmenų pilnas sunkvežimis 
sprogo, kai Jungtinių Tautų 
darbuotojai turėjo susirinkusių 
JT darbuotojų svarstym us. 
Prezidentas Bush tuoj pasmer
kė užpuolimą, sakydamas, kad

myninių valstybių, kurios pa
sirengusios atsiųsti savo ka
riuom enę į tarptautinį žygį 
prieš Saddam lojalistus pasiro
dė Turkija, kuri žada atsiųsti 
tūkstančius savo kareivių, nors 
Turkija yra musulmonų šalis. 
Vyriausybės pareiškime sako
ma, kad Turkija laukia Jungti
nių Tautų rezoliucijos sustip
rinti paramą Irakui.

Laisvasis pasaulis vienbal
siai pasmerkė Bagdado vieš
bučio susprogdinimą. Jau mi
nėtas JT gen. sekretorius pasa
kė apie JT darbuotojo žuvimą: 
“Tie, kurie nužudė Sergio 
Vieira de Mello, padarė nusi
kaltimą ne tik prieš Jungtines 
Tautas, bet ir nusikaltimą prieš 
Iraką”. Prancūzijos preziden
tas Chirac paskelbė pasipik-

tugalų kalbomis. Specialus pa
siuntinys žuvo Bagdado “Ca
nal” viešbutyje, užtroškęs griu
vėsių krūvoje.

Jo mirtį apgailestavo Euro
pos Sąjungos užsienio reikalų 
tvarkytojas Javier Solana ir 
B ritan ijos prem jeras Tony 
Blair, pasakęs, kad “mes nelei
sime teroristams susilpninti 
mūsų nutarimą sukurti geresnį 
Iraką.” Vokietijos kancleris 
Schroeder pasmerkė šį krimi
nalinį žygį tų jėgų, kurios ne
nori Irako atstatymo, kuris at
neštų taiką ir laisvę. Meksikos 
prezidentas Vincente Fox pa
reiškė, kad šis veiksmas aiškiai 
parodo, kad terorizmas toliau 
sukelia pavojų visoms Jungti
nių Tautų narėms. JAV prezi- 

(Nukelta į 3 p.)
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RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO 
DEŠIMTMETIS

Europoje jau 1938 m. susidarė nepaprastai įtempta politi- 
nė-karinė padėtis. Vokietijos nacizmas grasė mažosioms kai
myninėms valstybėms, o Sovietų Sąjunga taip pat Vidurio ir 
Vakarų Europai. Tuo metu Lietuva, Latvija ir Estija Taline 
apsisprendė lapkričio 2-3 dienomis už neutralitetą, kurį Lie
tuva paskelbė 1939 m. spalio 1 d.

Jungtis su naciais Lietuvai nebuvo jokiu būdu pakeliui, 
nors vokiečiai net keliais atvejais siūlė. Prašyti pagalbos iš 
Sovietų Sąjungos reiškė automatiškai tapti jos sąjungine res
publika. Tikėtis užtarimo iš Anglijos ir Prancūzijos negalima, 
nes jų  pažadai I pasaulinio karo metu belgams ir olandams 
liko netesėti, be to Rūro krašto militarizavimas, Austrijos 
Anschlussas ir Čekoslovakijos įvykiai parodė, kad jais negali
ma pasitikėti. Šie faktai ir nulėmė Baltijos valstybių apsi
sprendimą už neutralumo priėmimą. Lietuvos Seimo paskelb
tame įstatyme 1939 m. sausio 10 d. buvo nurodyta, kokie 
veiksmai Lietuvos teritorijoje yra draudžiami kilus karui.

Aiškėja iš įvairių pareiškimų, kad tikrasis Lietuvos neutra
liteto autorius buvo pats prez. Antanas Smetona, sugebėjęs įti
kinti Vyriausybės narius. Ir kai likimas jam  lėmė pasitraukti 
į Vokietiją, būdamas internuotas Rytprūsiuose, buvo vokiečių 
ir Škirpos raginamas pasilikti Vokietijoje, arčiau Lietuvos. 
Tačiau Smetona buvo neperkalbamas ir toliau teisingai numa
tantis politikas. Nežiūrint Hitlerio triumfavimo Europoje, 
Smetona buvo įsitikinęs, kad Hitleris bus karo pralaimėtojas.

To meto politiniai įvykiai vystėsi Lietuvos Vyriausybei 
nežinant. Pagal Ribbentropo-Molotovo paktą abu diktatoriai 
jau buvo susitarę kaip pasidalinti Lenkiją ir Lietuvą. Stalinas 
iškviečia Lietuvos atstovą užsienio reikalų ministrą J. Urbšį 
į Kremlių “deryboms”. “Mes turime jums pasirašyti dvi sutar
tis - Vilniaus grąžinimą ir Savitarpio pagalbos - laikyti Lietu
voje ne mažiau 50,000 sovietų karių raudonarmiečių” . Į tai 
Urbšys reaguoja - “Juk tai Lietuvos okupacija!” Stalinas su 
Molotovu nusišypso ir Stalinas taria: “Mūsų įgulos padės 
jums malšinti komunistinį sukilimą, jei toks Lietuvoje įvyk
tų”, - pajuokė Lietuvos ministrą, pakviestą į derybas, buvęs 
Kaukazo bankų plėšikas, caro laikais žinomas “Koba” vardu, 
tapęs Sovietų Sąjungos diktatoriumi. Vyko dar visa eilė “dery
bų”, kol pagaliau Urbšiui įteikiamas ultimatumas, 1940 m. 
birželio 15 d. 1-mą valandą ryto Kremliuje. Urbšys, perskai
tęs tekstą, paprašė dar pratęsti terminą, kad galėtų painfor
muoti Lietuvos Vyriausybę, bet Molotovas užriko, kad jis 
“pardavinėja” Lietuvą ir pridūrė: “Visai nesvarbu, ar atsaky
mas bus teigiamas, ar neigiamas, kariuomenė rytoj žengs į Lie
tuvą”. Grįžęs į Lietuvos ambasadą, Urbšys dar spėjo pranešti 
Kaunui. Čia įvyksta paskutinis Lietuvos Vyriausybės posėdis. 
Prez. A. Smetona siūlo priešintis sovietams, bet dauguma kapi
tuliuoja. (J.P. Kedys “Terorizuojama ir naikinama Lietuva”).

Lietuvoje šiuo metu buvo minima Juodojo kaspino diena rug
pjūčio 23 atminti ir prasidėjo tradicinis tarptautinis estafetinis 
bėgimas “Baltijos kelias” nuo Vilniaus Arkikatedros per Rygą 
iki Talino parlamento rūmų. O rugpjūčio 29 - rugsėjo 1 d. 
visoje Lietuvoje buvo minimas dešimtmetis nuo okupacinės 
Sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, kai 1993 m. rug
pjūčio 31-ąją, prieš pat vidurnaktį, Lietuvą paliko Rusijos 
traukinys su paskutiniais desantinio pulko kariais.

S. Tūbėnas

LAISVĖ - VIS DAR JAUNA IR GLEŽNA

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(ELTA). Vilniaus Arkikatedros 
aikštėje startavo XII tradicinis 
tarptautinis estafetinis bėgimas 
“Baltijos kelias”.

Jis skirtas Juodojo kaspino 
dienai, kai 1939 m. rugpjūčio 
23-iąją Maskvoje buvo pasi
rašytas baisus išdavystės ir bū
simo pasaulinio karo pradžios 
dokumentas - M olotovo-Ri
bentropo paktas, - kai buvo pa
smerktos ištisos tautos, buvo 
pasmerkta pasaulio taika. Ši 
diena reiškia ir susitelkimą, pa
smerkimą, ryžtą kovoti. 1989 
metais šimtai tūkstančių Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos gy
vento jų , sudarydam i gyvą 
grandinę, susikibo rankomis, 
siekdami pademonstruoti savo 
solidarumą. Ši grandinė - Bal
tijos kelias - nusidriekė nuo 
Vilniaus iki Talino.

Svarbiausioje sostinės aikš
tėje startavo įvairaus amžiaus 
bėgikai iš Vilniaus, Kauno, 
Alytaus, Pasvalio, Pakruojo,

Atkelta iš 2 p.

dentas Bush pabrėžė, kad lais
vasis pasaulis neleis būti baugi
namas.

Šalia nemalonių žinių iš Ira
ko tą pačią savaitę JAV koalici
nėms jėgoms pavyko sučiupti 
seniai pagarsėjusį Saddam pus
brolį Ali Hassan al-Majid, Ira
ko opozicijai geriau žinomą 
kaip “kurdų skerdiką” ar “che
miką Ali”. Apie jo suėmimą ži
nią paskelbė vyriausias JAV 
Centrinės kom andos vadas 
gen. John Abizaid. Iki šiol Ira
ke buvo žinoma, kad “kurdų 
skerdikas” žuvo balandžio mė
nesį. Tą žinią skelbė Gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld. 
Buvo manoma, kad jis žuvo 
bombardavime, bet dabar žval
gyba išaiškino, kad “kurdų 
skerdikas” vadovavo Halabia 
miestelio sunaikinime chemi
nėmis dujomis. Tai buvo 1988 
metais. Prieš dabartinį karą 
Saddam buvo paskyręs al-Ma
jid pietryčių Irako saugumo jė
gų viršininku. Tas pats al-Ma
jid nužudė dviejų Saddam duk
terų vyrus, kai jie nepaklausė 
Saddam įsakymų prasidėjus 
Irako žygiui Kuwaite. Tris mė
nesius pusbrolis persekiojo 
Saddam priešus, žudė ir dujo
mis naikino šijitų tikėjimo civi
lius gyventojus. Kurdai ir šijitų 
vadovai dabar reikalauja al- 
Majid viešai teisti ir pakarti už 
karo nusikaltimus, už civilių 
Irako piliečių žudymą.

-----Keliais sakiniais------
• Irake kurdų kovotojai iš

aiškino ir suėmė artimą Hus- 
seino bendradarbį, formalų ša
lies viceprezidentą Taha Yassin 
Ram adan, kurį M osul apy-

Panevėžio, Šilutės ir kitų Lie
tuvos miestų. Prie jų prisidėjo 
ir keletas bėgikų, atvykusių iš 
Latvijos. Estai numatę prisi
jungti savo šalies teritorijoje.

Kaip Eltai teigė Lietuvos 
bėgim o mėgėjų asociacijos 
prezidentas Romas Bernotas, 
prie šių bėgikų rajonuose ir 
miestuose prisijungs vietos bė
gimo mėgėjai, bet jie estafetės 
dalyvius lydės tik savo krašto 
ribose.

“Savo bėgimu mes norime 
priminti visiems mus sutiku
siems žmonėms, kad saugotu- 
mėm laisvę, kuri vis dar yra 
jauna ir gležna” , - teigė R. 
Bernotas.

Prisimindami Baltijos ke
lią, bėgimo dalyviai vietoj es
tafečių lazdelių neš kryželius, 
kurie vėliau bus padovanoti 
muziejams, aktyviausiai bėgi
kus rėmusiems žmonėms.

Šiuos kryželius pašventino 
ir bėgikus palaimino klebonas 
Ričardas Doveika.

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

linkėse ūkininkaujantį surado. 
Kurdai perdavė šį Baath parti
jos veikėją amerikiečiams.

• Izrae lio  kariuom enė 
įžengė į Vakarų kranto mies
tus Nablus ir Jenin, įvedė ten 
komendanto valandą. Tuo Iz
raelis atsilygino už Hamas pa
lestiniečių organizacijos įvyk
dytą Izraelio  autobuso su
sprogdinimą rugpjūčio 19 d. 
Sprogime žuvo ne tik palesti
nietis savižudis, bet ir 20 kelei
vių, jų  tarpe penki amerikie
čiai. Autobuse žuvusių tarpe 
buvo ir šeši Izraelio vaikai. Pa
lestinoje piktas demonstracijas 
surengė palestiniečiai kovoto
ja i.

• Arabų spauda, nors ofi
cialiai ir pasmerkė Bagdado 
viešbučio susprogdinimą, ne
pritaria Jungtinių Tautų tarnau
tojų elgesiui Irake. Arabų laik
raštis, leidžiamas Londone, 
nurodė, kad elektros srovės 
Amerikoje nutraukimas buvo 
organizacijos “greitasis žai
bas” sumanytas puolimas, sie
kiant pakenkti Amerikos biz
niui ir ekonomikai. Šį puolimą 
įsakė vykdyti Osama bin La
den. Kaip žinoma, Amerikos 
žvalgyba mano, kad tai buvo 
ne teroristų darbas. Energijos 
nutraukimo priežastys dar aiš
kinamos.

• Čečėnijos fronte nieko 
naujo, tačiau Rusijos kovos su 
teroristais vadas pulkininkas 
Ilja Šabalkin pareiškė spaudai, 
kad kalnuotoje Čečėnijos vie
tovėj yra stovykla, kurioje ren
giamos čečėnės mirtininkės. 
Ten apie 10 čečėnių moterų 
treniruojamos nešti sprogsta
m ąjį užtaisą į rusų karines 
įstaigas, kurias joms buvo įsa
kyta sunaikinti.

Palinkėti gero bėgim o į 
Arkikatedros aikštę atėjo Sei
mo Pirmininko pavaduotojas 
Artūras Skardžius, bėgikų arti
mieji. “Sveikindamas visus 
norėčiau , kad šis bėgim as 
kiekvienam iš mūsų ir visam 
pasauliui dar kartą primintų, 
kad mūsų nedidelės valstybės, 
kurią jūs išmatuosite savo ko
jomis, niekada ir niekam neati- 
duosime nė vienos pėdos”, - 
sakė A. Skardžius. Jis palin
kėjo estafetės dalyviams sėk
mės įveikiant šį išties įspūdin
gą atstumą.

Bėgikams iš viso reikės nu
bėgti 600 kilometrų. Kasdien 
kiekvienas bėgimo dalyvis tu
rės įveikti 30-40 kilometrų. 
Bėgikai finišuos prie Estijos 
parlamento rūmų. Iki finišo 
Taline ištverminguosius esta
fetės dalyvius galės pasveikinti 
Širvintų, Ukmergės, Panevė
žio, Pasvalio, Bauskės, Rygos 
ir Pernu gyventojai.

• Amerikoje lankėsi Paki
stano vyriausybės galva, kuris 
tarėsi su prezidentu G. Bushu 
apie JAV pasiūlytą paramą Pa- 
kistanui lėšomis, kurios siektų 
tris milijardus dolerių per pen
kerius metus. Kongrese tas pro
jektas užsigulėjo komitetų stal
čiuose. Įstatyme numatoma, 
kad JAV prezidentas suteiktų 
tokią finansinę paramą, kasmet 
paskelbdamas, kad Pakistanas 
išeitų į kovą su įvairiais teroris
tais, uždarytų įvairias teroristų 
stovyklas ne tik Pakistane, bet 
ir kaimyniniame Kašmire. Zi- 
niasklaida teigia, kad Pakista
ną erzina labai draugiški Izra
elio santykiai su Indija, kuri 
perka iš Izraelio daug ginklų, 
nors daug mažiau, negu gauna 
iš Rusijos.

• Prancūzijoje karščiai nu
žudė apie 10,000 žmonių, dau
giausia senyvo amžiaus. Prezi
dentas J. Chirac savo kalboje 
pažadėjo keisti sveikatos įsta
tymus. Laikraštis Le Monde 
rašė, kad Prancūzija blogai el
giasi su silpniausiais savo pi
liečiais, kartais dar blogiau už 
menkai išsivysčiusius kraštus. 
Daug žmonių mirė vieni užsi
darę savo butuose. Prancūzijo
je yra apie 1.2 mil. žmonių, 
vyresnių kaip 85 metų. Už 10 
m. tokių senelių bus 2.4 milijo
no. Kitos ES narės irgi dėl 
karščių neteko daug žmonių. 
Portugalijoj žuvo apie 1,300 
žmonių. Prancūzijoj pilnos 
ligoninės ir lavoninės. Prancū
zų spauda sako, kad daug pran
cūzų rugpjūčio mėn. išvyksta 
atostogų, palikdami senelius 
vienus, be priežiūros. Daug se
nelių neturi oro vėsintuvų, nes 
pensijas išleidžia vaistams ir 
senelių prieglaudoms.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Dalis lietuvių ir pabaltiečių, susirinkusių Landerhaven pobūvių salėje 8-21-03 pagerbti 
senatorių Voinovich jo 67 m. gimtadienio proga: Clev. Pabaltiečių komiteto pirm. Algis Pautienis, 
Clev. LB pirm. Algis Gudėnas, dr. Kristina Stankaitytė-Phillips, Peter DiGravio, dr. Viktoras 
Stankus, senatorius George Voinovich, Clev. Pabaltiečių komiteto vicepirm. Maris Mantenieks, 
garbės kons. Ingrida Bublienė, Elena Nainienė, JAV prezidento komisijos narys August Pust.

R.PAKSAS: RUGSĖJO 1-OJI - 
KIEKVIENUS NAMUS SUŠILDANTI DIENA

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(ELTA). Šalies vadovas Ro
landas Paksas Lietuvos radijo 
klausytojus - m oksleivius, 
studentus, mokytojus, dėsty
tojus bei tėvus pasveikino su 
artėjančia rugsėjo 1-ąja.

“Pradinukams - tai didelio 
kelio pradžia, studentams - ži
nių gilinimo tąsa, o mums vi
siems - viltis, jog būtent per 
mokslą tapsime stipria, kon
kuruoti su kitomis šalimis ga
linčia valstybe” , - sakė Pre
zidentas.

Dėkodamas mokytojams 
už kantrybę, R. Paksas apgai
lestavo, jog pedagogų darbas 
kol kas nėra deramai atlygina
mas, ir išreiškė viltį, kad stip
rėjanti ekonomika leis atitai
syti šią skriaudą.

“Asmenybės ugdymo ke
lyje mokykla užima ypatingą 
vietą. Mokykla, kaip ir šeima, 
visuomenė, Bažnyčia, diegia 
bręstančio žmogaus moralinių 
vertybių sampratą. Linkiu, 
kad mokyklose pasėti dorovės, 
tautinės savimonės, patriotiš
kumo daigai suvešėtų mums 
tampant visaverčiais Europos 
ir pasaulio tautų šeimos na
riais”, - kalbėjo R. Paksas.

Šalies vadovo teigimu, tai 
tik sutapimas, kad pirmąsias 
raides pradinukai parašys šį 
rudenį, praėjus lygiai dešim
čiai metų po to, kai iš Lietuvos 
buvo išvesta okupacinė ka
riuomenė. Jis ragino prisimin
ti tų dienų realybę, suvokti, 
kad paskutinis nepriklauso
mybės įtvirtinimo taškas buvo

padėtas tada, kai iš Lietuvos 
išriedėjo paskutinis svetimos 
kariuomenės vagonas.

“Mes ne tik išvengėme kitų, 
su imperija ginklu kovojančių 
tautų likimo. Okupacinę ka
riuomenę mūsų žmonės išly
dėjo santūriai, be emocinių 
protrūkių, jeigu tokiu nelaiky
sime prie paskutinio vagono 
pririštos tuščios konservų dė
žutės. Toji žaisminga detalė 
savaip iliustruoja penkis de
šimtmečius trukusios grėsmės

baigtį”, - pažymėjo Preziden
tas.

Su naujųjų mokslo metų 
pradžia šalies vadovas susiejo 
ir Vilniuje prasidėjusį Pasaulio 
informacijos technologijų fo
rumą.

“Į vis modernesnį pasaulį 
turime ateiti su naujomis, ori
ginaliomis idėjomis. Tik tokiu 
atveju pasaulis pamatys, kad jo 
įvairovę praturtiname dar vie
na spalva”, - savo kalboje ak
centavo R. Paksas.

LIETUVOS ŽEM IŲ G RO BSTYM O  BYLA

Lietuvos valdininkų turimų žemės sklypų teisėtumą tirianti 
darbo grupė nutarė siūlyti Vyriausybei pradėtą tyrimą perduoti 
nepriklausomiems ekspertams, kurie turėtų galutinai įvertinti 
“juoduosiuose” sąrašuose atsidūrusių valstybės tarnautojų veiks
mus. Toks sprendimas priimtas įvertinus apskrityse sudarytų ko
misijų darbą, kai buvo suabejota vieni kitus tikrinančių valdinin
kų kompetencija. Per artimiausias savaites darbo grupė turėtų 
gauti STT sudarytus savivaldybių tarnautojų, taip pat įsivėlusių 
į abejotinas žemės įsigijimo istorijas, sąrašus. Gali būti, jog vie
name jų atsiras ir dabartinio Kauno miesto vicemero Eriko Tama
šausko pavardė. Buvęs Naujosios sąjungos narys, dabartinis libe
ralas E.Tamašauskas Raseinių rajone turi įsigijęs tris, o Lazdijų 
rajone - dar du žemės sklypus. Raseinių rajone sklypai įsigyti 
itin vaizdingose vietose perpirkus paveldėjimo teisę 2000-2001 
m. - būtent tada, kai jis buvo išrinktas į Kauno miesto tarybą bei 
tapo miesto meru.

Skandalingąjį pajūrio žemių išgrobstymą tiria daug institu
cijų: nuo specialiųjų tarnybų iki žinybinių komisijų. Vyriausybės 
atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė taip pat domisi, 
kas ir kodėl pažeidžiant įstatymus išdalijo vertingus sklypus.

BNS

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com

LR AMBASADOJE PAMINĖTAS 
SSSR KARIUOMENĖS IŠVEDIMAS

LR ambasadoje Vašingtone rugpjūčio mėn. 28 d. paminėtas 
buvusios SSSR kariuomenės išvedimo iš Lietuvos dešimtmetis. 
Lietuvos ambasada ta proga surengė priėmimą Vašingtono apy
linkės lietuviams ir Lietuvos draugams.

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas padėkojo JAV 
lietuviams už jų paramą išvedant sovietų kariuomenę iš Lietuvos.

’’Amerikos lietuviai visus tamsius penkis okupacijos dešimt
mečius savo darbais, laiškais, protestais, ir kitais būdais primin
davo, kad laisvę mylinčios tautos žemėje yra okupacinė kariuo
menė. Jūs prisidėjote prie to, kad JAV buvo viena aktyviausių 
mūsų remėjų išvedant sovietų kariuomenę” , kalbėjo ambasa
dorius.

“Dešimt metų yra ta riba, ties kuria susimąstome apie nueitą 
kelią. Lietuvai tai yra šventinė riba- artėjanti narystė ES ir NATO 
žymi mūsų istorinių siekių įtvirtinimą. Tačiau tuo pat metu tai 
yra ir naujo kelio pradžia. Mes įžengiame į jį su didesne atsako
mybe už taiką, saugumą, ekonominį gerbūvį ir pagarbą žmogaus 
teisėms ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje” , sakė amba
sadorius. Kęstutis Vaškelevičius, LR ambasada JAV

Iškilmingo Lietuvos Vyčių suvažiavimo banketo metu L.V. pada
linio “Pagalba Lietuvai” pirm. Regina Juškaitė-Švobienė ir LR 
ambasadorius Vygaudas Ušackas.

VILNIUS TAPS MOKYMO CENTRU
Lietuva, kaip ir kitos būsimosios Europos Sąjungos narės, 

ketina pasirašyti finansinės paramos sutartį su Europos kovos 
su sukčiavimu tarnyba (OLAF). Sutartis bus pasirašoma siekiant 
įgyvendinti daugiašalę PHARE programą, skirtą kovai su sukčia
vimu, kenkiančiu ES finansiniams interesams. Programa bus įgy
vendinama 15 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Būsimųjų ES 
narių atstovai sutarties projektą aptarė Briuselyje vykusiame susi
tikime su OLAF pareigūnais.

Kaip informavo mūsų šalies Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba (FNTT), programoje numatyti pagrindiniai mokymai 
vyks trijuose centruose: Vilniuje, Brno ir Bukarešte. Vilnius taps 
Baltijos regiono valstybių institucijų atstovų mokymo centru. 
Už programos vykdymą Baltijos regione bus atsakinga FNTT.

Lietuvos sostinėje numatoma surengti 20 seminarų. Pirmasis 
vyks spalio pabaigoje. Jame bus pristatytos OLAF ir kovos su 
sukčiavimu koordinacinės tarnybos bei jų funkcijos ir uždaviniai. 
Planuojama, kad seminare dalyvaus daugiau kaip šimtas Baltijos 
valstybių atsakingų institucijų pareigūnų. Tai bus didžiausias iš 
numatomų seminarų. Praktinių mokymų metu Lietuvos institu
cijos prisijungs prie ES informacinių sistemų, užtikrinančių suk
čiavimo su ES lėšomis prevenciją.

Mokymų metu pareigūnams taip pat numatytos praktinio dar
bo stažuotės ir vizitai į ES institucijas bei valstybių narių teisėsau
gos įstaigas. Programoje dalyvaus ir kitų Lietuvos valstybinių 
institucijų - Specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės departamento, 
Generalinės prokuratūros, Valstybės kontrolės - atstovai. Briuse
lyje vykusiame susitikime FNTT ir OLAF atstovai taip pat aptarė 
galimybę parengti bendrą kovos su ES lėšų neteisėtu panaudo
jimu strategiją. ELTA

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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LIETUVIŲ KULTŪRINIAI DARŽELIAI 
Vincas Apanius

Lietuvių kultūriniai darže
liai gražėja. Darželių priežiū
rai sudarytas komitetas, ku
riam vadovauja amerikietė lie
tuvaitė Patricia Botirius-Car- 
roll. Ji pati susirado Lietuvių 
kultūrinių darželių draugiją ir 
įsijungė į jos veiklą. Sveikina
me Patricia ir linkime jai sėk
mės. Darželių priežiūros ko
mitetą sudaro jo vadovė Patri
cia Botirius-Carroll ir Rita 
Matienė, Salomėja Šukienė, 
Gidonė Steponavičienė ir Jur
gis Šenbergas.

Pagerinimo darbai prasidė
jo praeitą rudenį, kai seni, per
augę augalai, daugiausia že
maūgiai krūmeliai, buvo pro
fesionaliai sugrupuoti. Tai 
praturtino bendrą darželių 
vaizdą.

Darželių priežiūra visuomet 
buvo labai aktuali problema. 
Buvo laikotarpis, kada mūsų 
pensininkai mielai talkino dar
želių priežiūros darbuose, t.y. 
žemės paruošimu gėlių sodini
mui, gėlių sodinimu ir po to - 
jų  priežiūra ir palaistymu, pikt
žolių išravėjimu bei švaros pa
laikymu ant laiptų ir aikštelėse. 
Ž olynų p riež iū ra  rūp inasi 
miesto darbų įstaiga, bet krū
mų apiforminimas bei karpy
mas priklauso mums. Taigi, yra 
nemažai darbo norint išlaikyti 
gražų darželių vaizdą.

Savanorių gretoms retėjant, 
menkėjant sveikatai ir dėl am
žiaus, laikui bėgant ši talka vi
sai užsibaigė. Tada darželių 
priežiūros darbams teko sam

dyti studentus, kaip pigią dar
bo jėgą.

Šiuo metu jau vyksta įvai
rūs pagerinimo darbai - re

Lituanistinės mokyklos mokiniai 2003 m. gegužės 2 d. aplankė darželius. V.Apaniaus nuotraukos

montuojami laiptai, atstatomos 
išvogtų akmenų dalys, tvarko
mas prel. Maironio biustas ir 
t.t.

Šiuos darbus užbaigus bus 
galutinai pasiruošta tradicinei 
Clevelando kultūrinių darželių 
federacijos šventei - Vieno pa
saulio dienai (One World Day), 
kuri įvyks š.m. rugsėjo 14 d. 
Šioje šventėje kasmet dalyvau
ja  Clevelando visuomenė ir 
miesto vadovybė.

Visiems darbams atlikti rei
kia nemažai lėšų. Jų telkimu ir 
bendrai visais darželių reikalais 
rūpinasi Lietuvių kultūrinių 
darželių draugijos vadovybė, 
kurią dabar sudaro: pirm. Kęs
tutis Steponavičius, vicepirm.

Kęstutis Šukys, vicepirm. Pat
ricia Botirius-Carroll, iždinin
kė Ada Stungienė, reikalų va
dovė Gidonė Steponavičienė, 
narių vedėja Rita Matienė, spe
cialus patarėjas Vincas Apa- 
nius ir nariai Nijolė Kersnaus- 
kaitė, Paulina Mašiotienė, Vy
tas Matas, Salomėja Šukienė, 
Jurgis Šenbergas ir Aldona 
Zorskienė.

Tradicinė šių metų Lietuvių 
kultūrinių darželių vakaronė 
įvyko rugpjūčio 23 d. Judson 
Manor pokylių salėje. Visi da
lyviai galėjo pasivaišinti ska
niais užkandžiais ir vėsiais gė
rimais, dalyvauti gausioje lo
terijoje ir pasidžiaugti gražia 
menine programa.

Dr. A lg im antas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)

XVII
“Ekstremistiškai nusiteikę 

elementai LSSR AT deputatų 
atžvilgiu griebėsi moralinio 
spaudimo ir grasinimų reika
laudam i sušaukti neeilinę 
LTSR AT sesiją. [...] Tačiau 
prokuratūros ir vidaus reikalų 
organų darbuotojai nesiima 
priem onių kaltininkus pa
traukti įstatymo numatyton at
sakomybėn.

Nemaža atvejų, kai darbo 
metu organizuojami piketai, 
parašų rinkimai ir kitokios 
masinės priemonės. [...] Pa
reigūnai nuolaidžiauja tvar
kos laužytojams. [...] Siūlau:

[...] 3. Sustiprinti darbo 
įstatymų laikymąsi įstaigose, 
įmonėse ir organizacijose, su
stiprinti prokurorinę priežiū
rą. Taikyti [...] nuobaudų įvai
rias formas tų pareigūnų at
žvilgiu, kurie nuolaidžiauja dar
bo drausmės pažeidėjams. [...]

4. Apie kiekvieną ekstre
mistų išpuolį prieš deputatus, 
partinius ir tarybinius darbuo
tojus nedelsiant informuoti 
LTSR prokurorą [...]”

Nerimo ir kiti nomenklatū
rininkai. 1988 m. gruodžio 19 
d. grupė jų  - LSSR valstybes

saugumo komiteto pirminin
kas E.Eismuntas, Vyriausio
sios valstybinių paslapčių  
spaudoje saugojimo valdybos 
prie LSSR MT pirmininkas 
A.Brazaitis ir Lietuvos res
publikos karo ir darbo vete
ranų tarybos pirm ininkas 
K.Kairys rašo LKP CK: “[...] 
spaudoje gausėja publikacijų, 
tendencingai iškreipiančių re
voliucinius procesus respubli
koje, ypatingai pokario įvy
kius, smerkiančių ir kompro
mituojančių to meto partinius 
ir tarybinius darbuotojus, akty
vistų veiklą. Ypač atkakliai sie
kiam a sukompromituoti D i
džiojo Tėvynės karo veteranus, 
liaudies gynėjų būrių kovoto
jus, vaizduojant šios kovos da
lyvius tautos atplaišomis bei 
kriminaliniais nusikaltėliais. 
[...] Įsidėmėtina, kad vietinių 
laikraščių darbuotojai neretai 
teigia, kad respublikiniai spau
dos organai “Literatūra ir me
nas”, “Gimtasis kraštas”, “Kau
no tiesa” ir netgi “Tiesa” yra jų 
orientyras publikuojant anks
čiau minėto pobūdžio medžia
gą. [...] Minėti ir daug neminėtų 
faktų ryškiai parodo, kaip anti

valstybiniai ir nacionalistiniai 
elementai, prisidengę demo
kratijos ir viešumo lozungais, 
pasinaudoję kai kurių spaudos 
darbuotojų neprincipingumu, 
bando destabilizuoti politinę 
padėtį respublikoje, diskredi
tuoti ir įbauginti Tarybų val
džios šalininkus, suformuoti 
visuomenėje, ypatingai jauni
mo sluoksniuose, pažiūrą, kad 
Tarybų valdžia Lietuvoje yra 
neteisėta, prievartos būdu pri
mesta, kad respublika yra rusų 
okupuota, kad tikrieji Lietuvos 
patriotai - ne tarybiniai akty
vistai, bet kiti asmenys, kovoję 
ir dabar kovojantys už “laisvą 
ir nepriklausomą” Lietuvą.

Pateikti faktai byloja, kad 
kai kurių partijos miestų ir ra
jonų komitetai prarado vado
vavimą savo spaudos organams, 
suteikė jų  puslapius priešiš
koms socializmui idėjoms pro
paguoti. Manome, jog vienpu
siškas faktų ir laiškų parinki
mas ir pateikimas dezinfor
muoja visuomenę, daro neigia
mą poveikį jaunajai kartai, iš
kreip ia  kovos paaštrėjim o 
priežastis respublikoje pokario 
metais. [...]

Steigiamojo Sąjūdžio suvažiavime okupuotos Lietuvos LKP CK ir 
vyriausybės nariai: Vytautas Astrauskas, Vytautas Sakalauskas, Al
girdas Brazauskas, Stanislovas Giedraitis, Lionginas Šepetys, Vla
dimiras Beriozovas, Kęstutis Zaleckas.

Prašome Centro Komitetą 
operatyviai pertvarkyti politinį- 
organizacinį darbą spaudos ir 
kituose masinės informacijos 
organuose, sustiprinti drausmę 
redakcijose, griežtai pareika
lauti iš ten dirbančių komunistų 
principingos pozicijos persi
tvarkant socialistinių vertybių 
ir demokratijos pagrindu.”

Beje, panašių atvejų būta ir 
anksčiau, net griebiantis smur
to. Tad dar apie tai.

Vasario 16-osios 70-mečio 
minėjimo slopinimas 

1988 m. lietuvių tauta ren
gėsi pažymėti Lietuvos Nepri
klausomybės Akto pasirašymo 
70-metį. Tokiam pat savo jubi
liejui rengėsi ir sovietinė ka

riuomenė bei laivynas, SSKP 
Lietuvos partinė organizacija, 
taip pat Lietuvos tarybų val
džia. Pastariesiems trims jubi
liejams LKP CK, okupacinė 
valdžia jau rengėsi nuo 1985 
m. - leistos knygos, organizuo
tos mokslinės ir paprastos kon
ferencijos, įvairūs susirinkimai 
šlovinti SSKP, LKP, “įrodyti 
amžinąjį lietuvių tautos sieki
mą eiti kartu su didžiąja rusų 
tauta”, kurti socializmą ir ko
munizmą. Apie tų “priemonių” 
vykdymą jau nuo 1987 m. par
tiniai, vykdomieji komitetai, 
redakcijos ir leidyklos nuolat 
rašė LKP CK pažymas, kitaip 
informavo.

(Bus daugiau)
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Spektaklio kūrėjai ir dalyviai, pasibaigus A. Gustaičio komedijai “Sekminių vainikas” gegužės 3 d. 
Bostone.

APIE KNYGYNUS LIETUVOJE 
Antanas Dundzila

Panašiai, kaip mažą vaiką 
saldainių krautuvės, miestų 
prekyvietėse mane vilioja, 
traukia knygynai - knygų par
duotuvės. Jose įdomu, o tarp 
naujutėlių knygų daugybės - 
beveik šventiška. Šiais laikais 
didžiuose amerikiečių knygy
nuose rasi net patogius atsisė
dimus leidinių pavartymui, 
net įrengtos kavinės...

D ažnai man gaila, kad 
Am erikoje neturime tikrus 
knygynus primenančių par

duotuvių lietuviškiems leidi
niams. Tačiau besidomintiems 
lietuviška knyga, kitoks vaiz
das vyrauja pagrindinėse Vil
niaus ar Kauno gatvėse - Gedi
mino prospekto ar Laisvės alė
jos knygynuose. Ten, šalia iš
taigingų (sakykime, kad ir batų 
ar kvepalų) parduotuvių, įsikū
rę bent keli naujausių knygų 
prikrauti knygynai, kuriuose 
dominuoja knygos lietuvių kal
ba! Koks malonumas juose pa
buvoti: nesvarbu - ar kokio lei

dinio ieškant, ar, kaip muzie
juje, tarp išdėstytų knygų be- 
slankiojant. Tad, štai, apybrai
ža iš birželio mėnesį Lietu
voje matytų knygynų.

Pirmasis įspūdis yra toks: 
koks pasikeitimas (gerojon 
pusėn) nuo ankstesnių laikų! 
Kiek čia visko dabar daug ir, 
greitai metus žvilgsnį, kaip 
spalvinga, įvairu! Tie ankstes
ni laikai buvo dvejopi - prieš 
Nepriklausomybės atstatymą 
ir tuoj po jo. Okupaciniais me
tais dauguma leidinių gan niū
riai atrodė, nors šiam teigimui 
buvo ir išimčių. Tų “išimčių” , 
tiesa, knygynuose eiliniam

pirkėjui būdavo sunku rasti: vis 
sakydavo kad išparduota, netu
rim, negavom ar pan. Reikėjo 
pažinčių, įtakingų protekcijų. 
Nori - nenori, teko (tyliai) abe
joti, ar metrikoje žymimi didoki 
leidinio tiražai buvo tikri ir t.t. 
Nepriklausomybę atgavus, sa
vo išvaizda leidinių apipavida
linimo kokybė pradžioje buvo 
smukusi, aiškiai, dėl ekonomi
nių priežasčių, pvz., popieriaus 
stokos. Apipavidalinime matėsi 
aiškus knygos skurdas. Tačiau 
pavadinimų skaičius išsiplėtė, 
nes ypač tematikoje atsivėrė 
nauja sritis - sovietmečiu draus
tos tem os. Šiuo m etu kone 
kiekvienas leidinys yra bent “3, 
3+” pažymiui išleistas, malo
nus imti į rankas. Atrodo, pabu
do “Imkite mane ir skaitykite!” 
dėsnis, kuris puoselėjamas su 
vakaruose matomos, prekybi
nės pasiūlos (Lietuvoje nerau
donuodami drožtų: “marketin
go”) pastangom is. Puiku! - 
Knygynai ir privalo būti pana
šūs į vaikų darželius suaugu
siems, kuriuose nuostabą žadi
na žaislai - tai knygos.

Įdomu stebėti pirkėjus ar 
šiaip sau leidinių lapus besklai- 
dančius žiūrovus. Vieni skuba, 
kiti lyg ir turi laiko. Gedimino 
pr. ir Laisvės al. knygynuose 
žmonių apsčiai. Šoninių gatvių 
parduotuvėse - jau daug ma
žiau, jau prie kasos nėra eilės 
ar kartais net spūsties. Ypatin
giau puošniai apsirengusių pir
kėjų nemačiau, nepastebėjau ir 
labai skurdžiai dėvinčių. Klien

tų amžius - nuo moksleivių iki 
garbaus amžiaus vyrų ir mote
rų. Tad aplinka marga, bet be 
kraštutinumų.

Knygos lentynose ir ant sta
lų išdėliotos pagal tematiką: 
grožinė literatūra, knygos vai
kams, mokslas, menas, albu
mai, vertimai, profesiniai leidi
niai, žodynai bei enciklopedi
jos, kai kurie vadovėliai, sveti
mų kalbų skyrius ir t.t. Seniau 
išleistus leidinius sunku gauti 
- vis, atrodo, išstatyti gan nauji 
leidiniai. Maždaug prieš šimt
metį pasireiškusių mūsų rašy
tojų - apart Maironio, Žemai
tės, Tumo - Vaižganto ir kt. pa
našių - taip pat nėra. Nėra ir 
daugelio sovietmečiu pasiro
džiusių grožinės literatūros lei
dinių. Sako, ieškokite antikva
ruose... Išeivijos žymesni ra
šytojai perspausdinti Lietuvoje 
lengvai randami.

Iš Amerikos atvykusiam, 
knygų kainos labai prieinamos. 
Iš tikrųjų, tai beveik brangiau 
kainuoja knygos persiuntimas 
iš Lietuvos į užjūrį, negu pati 
knyga. Nežiūrint girdimų nusi
skundimų apie uždarbius, pen
sijas, honorarus, spaudos kaš
tus ir kt. piniginius rūpesčius, 
naujų leidinių bei knygynuose 
klientų skaičiai sako, kad žmo
nės knygas perka. Nors šiame 
rašinyje statistikos vengiu, ta
čiau prieš penkmetį mačiau 
duomenis, kad Lietuvoje veikė 
ar ne 600 knygų leidyklų! Aiš
ku, jų  didelė dalis buvo išleidę 

(Nukelta į 10 p.)

Žuvo milijonai
Apskaičiuojama, kad tame 

kare iš viso žuvo 3-4 milijonai 
žmonių. Tai buvo didelis nuo
stolis tautai, kuri karo pradžio
je turėjo 30 milijonų gyvento
jų . D augiausiai nukentėjo 
šiauriečiai - 2 milijonai civilių 
gyventojų ir pusė milijono ka
reivių. Kiniečių vienas milijo
nas. P. Korėja prisipažįsta ko
vose netekusi 59,000 kareivių, 
bet amerikiečiai oficialiai pri
skaito 54,246 saviškius žuvu
sius. Visi JT sąjungininkai 
prarado 3,194 gyvybes, iš ku
rių vien anglai neteko 722 (iš 
14,000 kare kovojusių). Sta
tistika rodo, kad iš 1,119 Ko
rėjos kare dalyvavusių Pran
cūzijos karių, žuvo net 288, tai 
beveik kas ketvirtas prancū
zas! Procentualiai tai dvigubai 
daugiau, negu bet kuri kita 
tauta. Įvairiuose dokumentuo
se ieškodamas paaiškinimo - 
atsakymo neradau. Ar prancū
zai dalyvavo labai pavojin
guose mūšiuose, ar jie, prisi
minę Napoleono laikus, nebi
jodavo rizikuoti gyvybe, ir ar 
jie - neatsargūs kariai, - nesu
prantu ir dabar.

Kiekviena pusė nori many
ti, kad ji karą laimėjo. Kadan
gi karą pradėjo Š. Korėja, JAV 
ir JT tvirtina, kad jos sėkmin-

Aleksas Vitkus

50 METŲ KAI PASIBAIGĖ 
KORĖJOS KARAS

V
gai sustabdė agresiją ir išgelbė
jo  P. Korėją nuo komunistų. Š. 
Korėja tvirtina, kad paliaubos 
buvo didžiulis Amerikos impe
rialistų pralaimėjimas, pirmasis 
Amerikos istorijoje. Kas laimė
jo? Atrodo, kad Chiang Kai- 
shek, kuriam tuomet nereikėjo 
visai kariauti, ir jo  valdomas ka
ro nepaliestas Taiwan, kuris karo 
metu išaugo į nemažą ekono
minę galybę. Pasisekė ir Japo
nijai. Korėjos karo metu ji su 
Amerika pasirašė taikos sutartį 
ir gavo pilną nepriklausomybę 
su labai palankiomis sąlygomis.

Korėjos karas paragino 
JAV ginkluotis

Daug amerikiečių labai per
gyveno šį pirmą Amerikos ne
sugebėjimą karą laimėti. Daug 
vėliau, jau po Vietnamo nelai
mės, 1984 m. prezidentas Ro
nald Reagan pareiškė, kad gen. 
MacArthur reikėjo leisti Korė
joje pasiekti galutinę pergalę. 
Winston Churchill, 1951 m. vėl 
ketveriems metams tapęs Ang
lijos ministru pirmininku, dėl 
Korėjos daug nesijaudino, tik

džiaugėsi, kad Korėjos karas pa
ragino Ameriką vėl ginkluotis 
ir likti kariniai stipria jėga. 
“Man Korėja nesvarbi”, - sakė 
jis, - “aš apie ją  (that bloody 
place) nei negirdėjau, kol ne
sulaukiau 74 metų”.

Pasibaigus Korėjos karui, 
komunistų valdoma Š. Korėja, 
turtinga anglimi ir geležies rū
da, dar apie 20 metų ekono
miškai buvo stipresnė negu 
jos priešas žemės ūkio kraštas 
pietuose. Deja, komunistinė 
valdymo sistema neleido Š. 
Korėjai išvystyti savo ekono
minių galimybių, ir ji gerokai 
smuko. Tuo tarpu P. Korėjos 
naujieji valdovai mokėjo tvar
kyti savo ekonomiką, ir jau 
2000 m. ji tapo 12-ąja pasau
lio ekonomine galybe su maž
daug 9,000 dol. gyventojui 
ekonomika, kai tuo tarpu Š. 
Korėja taip ir liko prie savų 
2,000 dol. gyventojui ekono
mika, trūkstant ir maisto ir pa
grindinių pragyvenimo prekių.

Pasirašant 1953. 7. 27 pa
liaubas, buvo sutarta vėl susi

rinkti ir nutarti Korėjos likimą. 
B et nei kariavusių  šalių  
derybos 1953 m. pabaigoje, nei 
1954 m. tarptautinė konfe
rencija Ženevoje neprivedė prie 
jok io  sutarim o. P. K orėjos 
Syngman Rhee 1962 m. buvo 
jėga nuverstas nuo sosto. Yra 
sunku suprasti Š. Korėjos poli
tinį žaidimą. 1985 m. jie sutiko 
pasirašyti atominių ginklų ne
platinimo sutartį, bet jau 1993 
m. nuo jos atsisakė. 1994 m. 
buvo sutarta, kad Š. Korėja su
silaikys nuo branduolinių gink
lų gamybos, jei jai už tai Ameri
ka padės energijos ir naftos pro
blemose. Kai Amerikos žvalgy
ba patyrė, kad Š. Korėja vis tiek 
pradėjo savo atominių ginklų 
programą, naftos siuntiniai bu
vo sustabdyti. Atsikeršydama 
Š. Korėja išvarė visus JT ins
pektorius ir pranešė pasauliui, 
kad ji jau turinti branduolinius 
ginklus. Š. Korėjos vadovas, 82 
metų amžiaus Kim II Sung, mi
rė 1994 m. liepos 7 dieną, val
dęs kraštą net 46 metus. Prezi
dento Clinton raginamas, 1996 
m. tuometinis P. Korėjos prezi
dentas Kim Young Sam bandė 
pradėti derybas dalyvaujant 
abiem Korėjom, Kinijai ir JAV, 
bet iš to nieko neišėjo.

Susivienijimo problemos 
Korėjiečiai, ar jie būtų šiau-

rės ar pietų, yra savo istorija, 
kultūra ir kalba labai homoge
niška tauta. Deja, jie ir šiandien 
yra dar perskirti 148 mylių il
gumo 2,5 mylių platumo mir
ties zona (DMZ - demilitarized 
zone). Jei jie susijungtų, tai bū
tų didelė daugiau negu 70 mi
lijonų tauta, žmonėmis gau
sesnė už Angliją, Prancūziją ir 
Italiją. Pavieniai korėjiečiai 
norėtų tautinio susivienijimo, 
bet abiejų pusių politikai tam 
priešinasi. Nepritaria susivie
nijimui nei pati Amerika, nes 
prisibijo, kad čia neatsitiktų 
taip, kaip atsitiko Vietname, 
kur, Am erikai pasitraukus, 
komunistams ilgai neužtruko 
užvaldyti visą kraštą.

2000 m., po 47 metų, tarp 
Korėjų diplomatinių santykių 
pasirodė šioks toks atlydys. 
Naujasis Š. Korėjos vadas Kim 
Jong II ir tuometinis P. Korėjos 
prezidentas Kim Jae Jung susi
tikę sutarė dėl ekonominio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo, 
bei DMZ linija perskirtų gimi
nių apsilankymo galimybių. 
Dabartinis P. Korėjos prezi
dentas Roh Moo-hyun taip pat 
norėtų panašius santykius ir 
toliau palaikyti, bet jis turi at
sižvelgti ir į Amerikos politi
kos norus ar reikalavimus.

(Pabaiga)
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

85-mis rožėmis apdovanotos “Neringos” meninės programos metu seselės Loreta, Bernadeta, Eugenija, 
Paulė ir Laimutė, gieda giesmę Marijai ir džiaugiasi Vienuolijos 85-uoju gimtadieniu 2003 m. liepos 
27 lietuvių susiartinimo šventėje seselių sodyboje. Aldonos nuotr.

JUBILIEJUS... IR LIETUVIŲ ŠVENTĖ PUTNAME
Piknikas Putname - tai lie

tuvių susiartinim o šventė. 
Anais “gerais laikais” 5,000, 
o liepos 27, sekmadienį, su
važiavo tūkstantinė - geras 
ženklas, - tradicija gyvuoja, ti
kėkim dar ilgai gyvuos.

Kas tą tūkstan tinę  su 
traukia? Tikriausiai, labai gra
ži, plati seselių sodyba, senais 
lapuočiais ir spygliuočiais bei 
žaliomis lankomis išsipuo
šusi. Daug pavėsio, saulės. 
Gražūs takai pasivaikščioti, 
sustoti prie Fatimos, Šiluvos 
M arijos, užsukti į vitražais 
išpuoštą koplyčią. Netoli Min
daugo pilis natūralių skulp
tūrų ir pušų apsupta. ALKA - 
kur sukrau ti įdom ūs k u l
tūriniai eksponatai. Už mylios 
seselių pastatyti M atulaičio 
slaugos namai, truputi toliau 
- Villa Maria. Visur yra kas 
nuveda ir nuveža.

Nuo ankstyvo ryto skamba 
lietuviška muzika. Nesuklysiu 
pasakius, kad religinė ir pa
triotinė šventės programa me
tai iš metų vilioja tuos pačius 
ir naujus piknikautojus.

T ūkstan tinė  p radeda 
plaukti į 11 val. šv. Mišias. 
Centrinis magnetas - jaunimo 
stovyklos “Neringa” meninė 
programa. Visuomet nauja, 
įdomi, visus stovyklautojus 
įtraukianti. Šią vasarą jų  buvo 
130!

Reikėtų poeto, kad apra
šytų matytą “Joninių - Rasos” 
šventę: uždegtus laužus, vai
n ikus, kaim o arm onikos, 
lumzdelių ir būgno skambė
jim ą, širdį p lėšiančias su
tartines ir šokius... 750 metų 
M indaugo karūnavimo epi
zodą, simboliškų vaidilučių 
šokius, Lietuvos perėjimą iš 
pagonybės į krikščionybę. 
Nuostabai nėra galo. Tai dar 
ne viskas, vieni po kitų tau
tiniais rūbais pasipuošę sto
vyklautojai pasipila į pievą - 
žalią sceną. Šoka... Tempas 
neišpasakytas. Žiūrovai ploja, 
linguoja, kartu su jaunim u 
šypsosi ir šoka.

Tačiau kulminacinė pro
gramos viršūnė - stovyklos 
vadovų ir stovyklautojų svei

kinimai ir dovanos N. Pr. Mer
gelės Marijos Vargdienių Vie
nuolijos seserims, kurios šven
čia 85-jį gimtadienį. 1918 me
tais spalio  15 dieną vysk. 
Jurgis M atulaitis, dabar pa
laimintasis, įsteigė seselių vie
nuoliją. Štai kodėl antraštėje 
atsirado Jubiliejus! Vadovai 
seseles pakviečia į aikštę (deja, 
ne visos girdėjo ar buvo žiū
rovų tarpe), rinktiniais žodžiais 
sveikina, dėkoja, ir 85 rožėmis 
bei specialiai stovyklos metu 
išmoktą giesmė “Sveika, Ma
rija, o Motin Dievo” apdo
vanoja! Žiūrovai spontaniškai 
gieda ilgiausių metų ir valio! 
Džiaugsmas kaupėsi progra
mos metu matant jaunimą tau
tiniuose rūbuose vaidinantį, 
šokantį, dainuojantį. Visiems 
kartu giedant “ilgiausių metų 
ir v a lio ” , jau te i kaip  tas 
džiaugsmas netelpa krūtinėje, 
liejasi ir sujungia jaunim ą, 
žiūrovus su seselėmis į vieną 
džiaugsmo jūrą.

Iškilmingas šv. Mišias at
našavo Vienuolijos kapelionas 
kun. Vytautas Gedvainis. Jam 
asistavo  kun. dr. Zenonas 
Smilga ir “Neringos” kape
lionas kun. Algis Gudaitis, S.J. 
Solo giedojo Marytė Bizin- 
kauskaitė, akompanavo Al
dona Prapuolenytė. Bendram

Susiartinimo šventėje apgultas loterijos bilietų stalas. Bilietus dešinėje pardavinėja Irena Veitienė ir 
Rima Penikienė. Aldonos nuotr.

giedojimui vadovavo Petras 
Tutinas, Brutenis Veitas, Au
relijus Prapuolenis, g ražia
balsės ses. Paulė, Sofija Ša- 
balienė, Dolores Lapelis, Al
dona Prapuolenytė ir Marytė 
Bizinkauskaitė. Pranešėjų pa
reigas atliko dr. Elona Vaiš- 
nienė ir Alfonsas Dzikas.

M aisto ruošai vadovavo 
M atilda Kurapkienė, Birutė 
Bernotienė ir Marlin. Loterijai 
kelionę į Lietuvą dovanojo 
Šimkus Ins. Co.

M eninės program os p a 
g rind inė  “k a ltin in k ė” yra 
“Neringos” stovyklos meninės 
program os vadovė A ldona 
Lingertaitienė. Programos ruo
šėjai: šokiai - Alvydas Alimas, 
muzika - Darius Mockevičius, 
meno mokytoja ir pranešėja - 
Rima Pavilionytė, programų 
asistentė - Vida Valiukienė. 
Lumzdeliai - Kristina Vaškytė 
ir D ainora  K upčinskaitė , 
būgnas - kun. Algis Gudaitis, 
S.J. stovyklos kapelionas, Nor
bertas Lingertaitis - dramos 
“Mindaugo karūnavimas” au
torius ir režisierius, Darius Pe- 
nikas - stovyklos komendantas.

Tai pagrindiniai žmonės, 
kuriem s pagelbėjo daugelis 
neišvardintų seselių ir daugybė 
seselių rėmėjų.

Aldona Prapuolenytė

C L E V E L A N D , O H

GIMTADIENIO ŠVENTĖ - 
LĖŠOS SENATORIAUS RINKIMAMS

Rugsėjo 21 d. 6:30 v.v. gal 700 žmonių susirinko į Lander- 
haven salę, kuri yra Beachwood, Ohio (Clevelando priemiestyje) 
atšvęsti senatoriaus George Voinovich 67-jį gimtadienį ir pradėti 
telkti lėšas dėl perrinkimo George Voinovich į Senatą. Balsavi
mai įvyks 2004 m. lapkričio 4 d. Bus perrenkamas JAV preziden
tas bei senatoriai ir Kongreso atstovai. Pagal suteiktą vakaronės 
dalyviams programą, pavadintą “2003 Birthday Bash”, dalyvavo 
Pabaltiečių komiteto kurio pirmininkas Algis Pautienis ir Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas Algis Gudėnas ir jų  svečiai.

Vakaronės šeimininkas buvo Tony Petkovsek, vietinis slovė
nų radijo vedėjas. Kalbėjo Cleveland Browns futbolo komandos 
prezidentas Carmen Policy, buvęs komandos žaidėjas Bernie 
Kosar. Dalyviai buvo supažindinti su dabartiniais ir buvusiais 
politikais, Cleveland Browns buvusiais žaidėjais, sen. Voino- 
vich šalininkais ir jo  šeimos nariais. Amerikos himną sugiedojo 
Paul Nowden, maldą sukalbėjo kun. E.Theophilus Caviness, 
kurį sen. Voinovich šiltai priminė, kai jis buvo Clevelando miesto 
galva. Dainavo sen.Voinovich vaikaitės.

Senatorius Voinovich savo kalboje apžvelgė savo atliktus 
darbus, ateities planus. Jis nori būti perrinktas į Senatą, kad ga
lėtų vėl dirbti mūsų bei JAV žmonių naudai. Yra faktas, kad 
sen. Voinovich daug veikė, kad būtų priimti nauji nariai į NATO, 
įskaitant ir Lietuvą. Padėka sen.Voinovich bei visiems senato
riams ir Kongreso atstovams, kurie remia mus. Senatorius Voino
vich laukia mūsų finansinės paramos, kuri užtikrintų jo perrinki
mą ir įvykdytų reikalingus, bet neužbaigtus darbus.

Užbaigtuvėms buvo atvežti 2 tortai papuošti blizgučiais vie
toj žvakių. Vyko asmeniški sveikinimai, pokalbiai ir nuotraukos 
su sen.Voinovich. A.V. Matulionis

C H IC A G O , IL

• “Romuva Productions”
rengia pjesę “When Lithuania 
Ruled the World, part IV ” , 
kurios autorius Kęstutis Nakas. 
Spektaklis rodomas Chicago 
Cultural Center Studio Theatre, 
77 East Randolph St., pirmame 
aukšte rugpjūčio 30 - rugsėjo 
28 d. ketvirtadieniais, penk
tadieniais, šeštadieniais 7:30 
v.v.; sekmadieniais 2 v. p.p. 
(spektaklis neįvyks rugsėjo 18 
d., ketvirtadienį). Bilietai 15 
dol., studentams ir pensinin
kams - 10 dol. Rugsėjo 21 d. 
spektaklis prasidės 6 v.v., po 
spek tak lio  - priėm im as su 
vaišėmis. Spektaklis yra dalis 
LR konsulato Čikagoje rengia

mos karaliaus Mindaugo karū
navimo 750 m. jubiliejaus pro
gramos. Vaidina Kęstutis Na
kas, Audrė Budrytė ir profesio
nalių jaunų Čikagos aktorių 
grupė. Informaciją galite gauti 
ir bilietus užsisakyti tel. 312
576-0011.

• Maria Pappas sukvietė 
lietuvių, latvių ir estų bendruo
menių žmones į savo Cook ap
skrities iždininkės įstaigą Či
kagos miesto centre pabendra
vimui ir susipažinimui. Po
būvio metu, be jos pačios, 
kalbėjo Lietuvos Generalinis 
konsu las A rvydas D auno- 
rav ič ius ir la tv ių  bei estų 
atstovai. Pobūviui vadovavo 
mums gerai pažįstam a Pat 
M ichalski. Buvo suteiktos 
in fo rm acijos, kaip  galim a 
sum ažinti nuosavybės m o
kesčius ir sutaupyti pinigų, 
ypač pensininkams. Galima 
skambinti tel. 312-443-5100 ir 
kiekvienam bus atsakyta į jam 
rūpimus klausimus. Taip pat ir 
dėl permokėtų mokesčių. M. 
Pappas perskaitė pavardes tų, 
kuriems buvo sugrąžinti pini
gai. Susirinkimas buvo pradė
tas malda. Dalyvavo kun. Rim
vydas Adomavičius, kun. Jau
nius Kelpšas, garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza, Indrė Tijūnė- 
lienė, Tolius Šlutas, Joe Kulys, 
Regina Narušienė, Birutė Ja
saitienė, Algimantas Kezys, 
Vincas Semaška, lietuvių tele
vizijos laidos vadovas Arvydas 
Reneckis ir kiti. Grojo Genės 
Razumienės kanklių ansamb
lis, dainavo Vyčių choras, kurį 
diriguoja Alma Preisaitienė.
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVOS PREZIDENTO VIZITAI
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA). Pirmasis naujojo politinio 

sezono pusmetis žada būti pažymėtas svarbiais Lietuvos vadovo 
vizitais į Europos Sąjungos valstybių sostines, ten vyksiančius 
susitikimus. Lietuvoje taip pat planuojami aukštų Europos Są
jungos pareigūnų vizitai, per kuriuos numatoma aptarti infra- 
struktūrinių projektų plėtrą ir jų  įgyvendinimo galimybes.

Valstybės vadovo vizitų programoje numatytos kelionės ir į 
bendrijai nepriklausančias valstybes, platesnės Europos, naujųjų 
kaimynų politikos kontekste.

Su būsimais R. Pakso vizitais supažindino Prezidento patarė
jas užsienio politikos klausimais Alvydas Medalinskas. Jis iš
skyrė R. Pakso vizitą į Romą, kur spalio pradžioje vyks ES vir
šūnių susitikimas. Čia, pasak A. Medalinsko, bus padėtas pa
grindas ES tarpvyriausybinei konferencijai. Šios konferencijos 
tikslas - galutinai suderinti Europos Sąjungos Konstitucijos pro
jektą. Lietuvos vadovas taip pat dalyvaus ir skaitys pranešimą 
Frankfurte rengiamoje ES konferencijoje, skirtoje Konstitucijos 
projektui. Planuojama, kad viešėdamas Vokietijoje Lietuvos va
dovas taip pat susitiks su Vokietijos kancleriu G erhard 
Schroeder.

Prezidentas R. Paksas šį rudenį taip pat lankysis Vatikane, 
kur susitiks su Šventuoju Tėvu Jonu Pauliumi II. Po nepri
klausomybės atkūrimo visi Lietuvos Prezidentai yra lankęsi su 
vizitais Vatikane.

ES didelį dėmesį skiria platesnės Europos politikai, ES 
santykiams su valstybėms, neįeinančiomis į Sąjungą. Todėl šia 
prasme, kaip sakė A. Medalinskas, labai svarbūs numatomi Pre
zidento vizitai į Kaukazo regioną, kitas Rytų Europos valstybes.

Rugsėjo 11-16 dienomis numatomi Lietuvos Prezidento vi
zitai į Gruziją ir Armėniją. Spalio antroje pusėje Lietuvos 
valstybės vadovas lankysis Ukrainoje ir Moldovoje.

PIRMASIS LIETUVOS
AMBASADORIUS VIETNAME
Vilnius, rugpjūčio 27 d. (ELTA). Vietname akredituotas 

pirmasis mūsų šalies ambasadorius.
Lietuvos ambasadorius Artūras Zurauskas įteikė skiriamuo

sius raštus Vietnamo prezidentui Tran Duc Luong. Priėmimo 
ceremonijos metu ambasadorius tvirtino, kad būtina aktyviau 
plėtoti Lietuvos ir Vietnamo ryšius, tobulinti jų teisinį pagrindą 
bei plėsti bendradarbiavimą tarptautinėse organizacijose.

Pasak A. Zurausko, ypatingas dėmesys turi būti skirtas eko
nominiams santykiams. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare 
atsivers dar platesnės ekonominių ryšių su Vietnamu galimybės, 
nes ES šiuo metu yra pagrindinė Vietnamo ekonominė partnerė. 
Ambasadorius pabrėžė, kad Lietuva taip pat suinteresuota plėsti 
kultūrinį bendradarbiavimą, inicijuoti keitimąsi studentais.

Vietnamo prezidentas teigė esąs įsitikinęs, kad Lietuvos 
ambasadoriaus akreditavimas padės plėtoti dvišalius santykius 
ir pasveikino Lietuvą su būsima naryste ES.

Daugiašalių santykių plotmėje Vietnamo vadovas vylėsi, kad 
Lietuva, kaip nauja Sąjungos narė, aktyviai įsitrauks į Pietryčių 
Azijos Tautų Asociacijos, kurios narys yra Vietnamas, ir ES 
dialogą.

Vizito Hanojuje metu ambasadorius taip pat susitiko su 
Vietnamo užsienio reikalų bei Prekybos ministerijų vadovais, 
kitais aukštais šios šalies pareigūnais ir verslo struktūrų 
atstovais.

A. Zurauskas reziduoja Pekine. Jis taip pat yra akredituotas 
Kinijai, Mongolijai ir Pietų Korėjai.

TRIŠALĖ KULTŪROS POLITIKA
Vilniuje Latvijos, Lietuvos ir Estijos kultūros ministerijų 

pareigūnai aptarė trijų Baltijos šalių kultūros politikos pokyčius 
ir tendencijas.

Baltijos ministrų tarybos Kultūros komiteto posėdyje da
lyvavo Lietuvos ir Latvijos kultūros ministerijos valstybės 
sekretoriai Diana Paknytė ir Danielis Pavlutis bei Estijos kul
tūros ministerijos generalinio sekretoriaus pavaduotoja Reta 
Miklel.

Posėdžio metu buvo pasirašyta Trišalė bendradarbiavimo 
programa tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros ministerijų 
2003-2004 metams.

Kolegoms iš kaimyninių šalių taip pat bus pristatyta šiemet 
Vilniuje lapkričio 28-29 dienomis vyksianti konferencija me
nininko statuso klausimais. Be to, Latvijos delegacijos inicia
tyva buvo svarstyta ilgalaikio jungtinio projekto “Baltijos mu
ziejininkų vasaros mokykla” veikla.

LGITIC inf.

Lietuvos Vyčių iškilmingo banketo metu š.m. rugpjūčio 16 d. Iš kairės (sėdi) Loreta Ušackienė, naujoji 
Centro Valdybos pirmininkė Agnes Mickunas. Stovi iš kairės baigęs kadencija pirm. Robert A.Martin 
Jr., LR ambasadorius Vygaudas Ušackas ir John Mickunas. R.Juškaitės-Švobienės nuotr.

UNESCO PASIRENGUSI PADĖTI LIETUVAI
V iln ius , rugpjūčio 28 d. 

(ELTA). Ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas padėkojo 
UNESCO generalinio direkto
riaus pavaduotojui Abdul Wa- 
heed Khan už pagalbą Lietuvos 
Vyriausybei rengiant Pasaulio 
informacinių technologijų foru
mą WITFOR.

Susitikimo metu svečias pa
brėžė, jo  manymu, didelę pa
žangą, kurią Lietuva padarė in
formacinių technologijų srityje. 
A.V. Khan sakė, jog UNESCO 
yra pasirengusi ir toliau padėti 
Lietuvai skatinti bei gerinti in
formacinių ir komunikacinių 
technologijų plėtrą.

Pasak Vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešimo, Premjeras 
nurodė, kad dėl objektyvių prie
žasčių Lietuva gerokai atsiliko 
nuo kitų šalių plėtodama ir tai
kydama IT, todėl vienas pagrin
dinių Vyriausybės uždavinių 
skatinti ir finansuoti šios srities

Dėl Rusijos naftininkų keti
nimų eksploatuoti Baltijos jūros 
šelfe Kuršių nerijos pašonėje 
esantį naftos telkinį Tėvynės są
junga kviečia rugsėjį dešimtį 
dienų boikotuoti bendrovės 
“LUKoil Baltija” degalines.

“Matydami, kad daugkarti
niai kreipimaisi į Rusijos val
džios institucijas neduoda re
zultatų, kviečiame Lietuvos vi
suomenę, politines partijas, vi
suomenines organizacijas, vi
sus, kurie myli savo kraštą ir no
ri apsaugoti savo Tėvynę, jos 
lietuvišką pajūrį į dešimties die
nų akciją Nidai - Taip, “LUKoil” 
- NE!” , - rašoma konservatorių 
pranešime spaudai.

Anot dokumento, “nekreip
dama dėmesio į Lietuvos reiš
kiamą susirūpinimą, Rusijos 
naftos kompanija “Lukoil” ar
timiausiu metu ruošiasi pradėti

plėtrą, ypač didelį dėmesį ski
riant valstybiniam sektoriui. 
Jis taip pat sakė, kad Lietuva 
labai suinteresuota savo tau
tosakos ir folkloro išsaugo
jimu naudojant informacines 
technologijas, todėl UNESCO 
parama ir patyrimas būtų labai 
reikšmingi.

Pokalbyje dalyvavęs WIT 
FOR organizacinio komiteto 
pirmininkas, Ministro pirm. 
patarėjas prof. Renaldas Gu
dauskas in form avo , kad 
WITFOR interneto svetainę 
jau aplankė daugiau nei ketvir
tis milijono lankytojų.

Į Lietuvos sostinėje prasi
dėjusį forumą susirinko dau
giau kaip 650 dalyvių iš 72 
valstybių. Forumą “WITFOR- 
Vilnius 2003” organizavo Lie
tuvos Vyriausybė kartu su 
Tarptautine informacijos ap
dorojimo federacija, forumą 
globoja UNESCO, strateginė

LIETUVIAI BOIKOTUOJA “LUKOIL”

partnerė - Tarptautinė teleko
munikacijų sąjunga . Forumo 
partneriai yra JT Europos eko
nomikos komisija, Vilniaus 
miesto savivaldybė, Lietuvos 
kom piuterininkų sąjunga ir 
“Infobalt”, Vilniaus universite
to Tarptautinis žinių ekonomi
kos ir žinių vadybos centras.

Forumo tikslas - parengti 
besivystančioms ir ekonomiš
kai stiprėjančioms šalims in
formacinės plėtros strategijas, 
kurios padėtų mažinti atskirtį 
informacijos technologijų ir 
socialinėje srityse. Forume už 
apskritojo stalo diskutuos in
formacijų technologijų verslo, 
akademinių sluoksnių, vyriau
sybių atstovai. Šis forumas bei 
jame numatoma priimti Vil
niaus deklaracija turėtų tapti 
pirmaisiais žingsniais spren
džiant informacijos technolo
gijų bei žinių nelygybės klau
simus įvairiose šalyse.

statyti platformas naftos gręži
niui telkinyje “D-6” . Vos už 
poros dešimčių kilometrų nuo 
Nidos esančiam e telkinyje 
naftos gavybą ruošiamasi pra
dėti dar šių metų pabaigoje, 
neturint tarptautinių gamto
saugos ekspertų išvados, atsi
sakant bendradarbiauti ne tik 
su Lietuva, bet ir su Kuršių ne
riją Pasaulinio paveldo dalimi 
paskelbusia UNESCO.

“Toks Rusijos valdžios pa
laikomo “Lukoil” elgesys yra 
akivaizdi grėsmė Neringai, 
ypač - Nidai, trapiam ir unika
liam mūsų gamtos kampeliui. 
Nesiskaitymą su teisėtais Lie
tuvos visuomenės, jos valdžios 
institucijų reikalavimais lai
kome pasityčiojimu iš lietuvių 
tautos”, - rašoma konservato
rių pranešime. Jų teigimu, ši 
akcija pratęs vasarą Lietuvos

žaliųjų inicijuotą “LUKoil” 
degalinių boikotą. Akcija truks 
rugsėjo 3-12 dienomis. Kiek
vieną akcijos dieną šviesiu pa
ros metu prie visų Lietuvoje 
esančių degalinių piketuotojų 
grupės kvies “visus susipratu
sius lietuvius, visus piliečius, 
kuriems rūpi švarus ir saugus 
Lietuvos pajūris, nepirkti pro
duktų “LUKoil” degalinėse”.

Liepos viduryje per analo
gišką degalinių boikoto akciją 
“LUKoil Baltija” viešai atsiri
bojo nuo Rusijos planų eksplo
atuoti te-kinį “D -6” , teigė 
esanti Lietuvos bendrovė, kuri 
“neturi ir negali turėti nieko 
bendra su Rusijos teritoriniuo
se vandenyse esančiu naftos 
telkiniu “D-6”. Naftos telkinio 
“D-6” eksploataciją jau šių 
metų pabaigoje ketina pradėti 
Rusijos bendrovė “LUKoil 
Kaliningradmorneft”.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Doloresa Kazragytė

ČIA VISI GERI
(Liurdas II)

Tik trys dienos “Rojaus sap
no”. Pakeliui buvo Paryžius: 
Rodenas, Monmartras, Pary
žiaus katedros aikštė... Karštis. 
Benamiai šunys, godžiom akim 
žiūrintys į valgančius, elgetos... 
Maža mulatukė su armonikėle 
prie saldumynų ir ledų kiosko, 
sėdinti ant žemės, - tėveliai per
ka ledus (kalnus ledų!) savo pa
likuonims ir “nemato” elgetė
lės... Buvo TAIZE (Dieve, leisk 
seneliui Rože, įkūrusiam šią 
jaunų žmonių mylimą vietą, 
dar ilgai gyventi!), jau pažįsta
mos bažnyčios, vėsios, tuščios, 
mano numylėtos per pirmą ap
silankymą.

Bet Liurdas... Visam gyve
nimui. Iki tol beveik nieko ne
žinojau, nesidomėjau. Toli bu
vai, Šventove mano. Nepažino
jau Tavęs.

K alnai. V ienoje pusėje  
miestas: šimtai viešbučių, tūks
tančiai kavinių, restoranų, ma
šinų, parduotuvių, dešimtys, 
šimtai tūkstančių žmonių. Mili
jonai plastmasinių bakelių su 
šventu Liurdo šaltinio vande
niu, milijonai štampuotų Mari
jų  su klaikiai mėlyna karūna 
(tai atsukamas kamštukas) irgi 
vandeniui. Tokia Ji, Liurdo 
Dievo Motina, kliuksėdama 
keliauja į visas pasaulio šalis. 
Ir tegu. Kas įžeistų pasaulio 
prezidentą ar įžymybę, neįžei
džia Dievo. Jis žino, kas žmo
nių širdyse.

Kita pusė, už vartų - Mari
jos žemė. Ten tik bažnyčios, tik 
žvakės, tik kalnai, tik srauni 
upė, paukščiai, žaluma ir dan
gaus žydrynė. Minia invalidų 
prie baltos skulptūros. Šviesiais 
veidais, išpuošti, sėdintys ir gu
lintys, pusiau mirę ir dar gyvi, 
debilai ir protingi, vargšai ir 
milijonieriai. Laukia palaimini
mo. Laukia.

Grotos uoloje - Ji. Baltas 
drabužis. Žydras kaspinas per 
liemenį. Apsupta paukščiukų 
cypsėjimo, upės veržlaus čiur
lenimo, žvakių šviesos ir sprag
sėjimo, kartais išsprūdusios ty
lios žmogaus raudos.

Virš grotos didinga bažny
čia. Dar aukščiau - kalnas, per 
jį kopdami einame Kryžiaus 
kelią. Kalno papėdėje, kelio 
pradžioje, iškilęs milžiniškas 
kryžius su Nukryžiuotuoju. Ir 
keturiolika stočių - auksinės fi
gūros, didingos ir šiurpios. 
Žmonės eina ir eina... Sustoja 
ir eina... Skamba ir skamba 
prieš mus, po mūsų, visokiom 
kalbom (daugiausia itališkai) 
“Santa Marija! Santa Marija...” 
Trečias Kristaus kritim as... 
Skulptūros ranka prie pat sie
nos krašto, prie pat manęs. Ga

liu paliesti. Noriu. Varžausi. 
Žinau - tai metalas, žinau - tai 
skulptūra, žinau - tai negyva... 
Kodėl noriu paliesti tą ranką? 
Praeinu. Nepaliečiu.

Šaltinio vonios. Minia, eilė 
trokštančių panirti į stingdantį 
vandenį. Jauni ir seni, paliegę 
ir sveiki, nereikia nei pažy
mėjimų, nei pasų, nei bilietų, 
nesvarbu tautybė, tikėjimas, 
odos spalva. Mačiau, kaip nuo 
turtingos, aukso grandinėmis 
ir apyrankėmis apsikarsčiu
sios ponios meili vienuolė nu
kabinėjo auksą. Čia auksas - 
bevertis. Jo nereikia šventam 
šaltiniui.

- Ir tu lindai į tą vandenį? - 
įtariai klausė manęs draugė 
jau Lietuvoje.

- Du kartus.
- O vanduo keičiamas?
- Nemanau. Nespėtų. Eina 

vienas po kito.
- Ir invalidai - į tą pačią 

vonią?
- Ir jie.
- O jeigu užkrečiamas?
- Nepagalvojau...
- Ir nepila jokių miltelių?
- Rodos, ne. Tikrai nepila.
- Nebijojai užsikrėsti?
- Ne. Nepagalvojau...
- Tai apie ką tu galvojai? - 

vos nerėkia draugė ir truputį 
atšlyja nuo manęs, lyg ir dabar 
ją  galėčiau užkrėsti.

- Žinai, man jau laikas eiti. 
Kitą kartą papasakosiu... - Ir 
išsiskiriam. Nėra ko pasakoti. 
Kito karto nebuvo.

E inu po išsim audym o 
lengva, laiminga, jauna. Kū
nas dar jaučia šalto vandens 
vėsą, o saulė šildo veidą. Švel
nus vėjas kedena plaukus, upė 
ram ina am žina čiurlenim o 
malda. Širdis pilna palaimos, 
žinojimo, kad esame geri, kad 
būsime kada nors geri.

“Aš esu gera. Aš myliu 
jus” , - sakau praeinantiems 
akimis. Jie šypsosi. “Jūs geri”, 
- sakau. Jie šypsosi. “Noriu 
čia būti. Nenoriu namo. Netu
riu namų. Neturiu Tėvynės. 
Nenoriu išvažiuoti. Nenoriu iš 
čia... Nenoriu...” - ir norisi 
verkti. “Neliūdėk, - sako bal
toji grotos Motina. - Neilgam 
skiriamės”.

Vakaras. Žmonių mažėja. 
Judėjimas rimsta. Šurmulys 
tilsta. Vis garsesnis upės “mal
davimas” . Prie grotos visai 
nedaug maldininkų. Gali liesti 
uolą, glostyti, sustoti ir žiūrėti 
į baltą Madoną. Ir vėl: žinau - 
tai skulptūra, žinau - tai darė 
žmogaus rankos, žinau - ją  kė
lė kranai ir technika.

Bet fotografija? Žinai, kaip 
ji išryškinama, padaroma, ži-

Aidas Kupčinskas - Janulis ir Gintas Narkevičius - senis Izitorius prieš pasirodant scenoje. A. Gustaičio 
komedijos “Sekminių vainikas” spektaklyje gegužės 3 d. Bostone.

nai - tai tik popierius. Ir vis 
dėlto, žiūrėdama į sūnaus ar 
dukters nuotrauką, dvasia aki
mirka praskrieja erdves ir esi 
su savo vaiku. Ir atiduodi savo 
meilę, ir apsaugai, ir perspėji, 
ir dovanoji gerumą.

Taip ir skulptūra, taip ir nu
pieštas Dievas, taip ir akmeni
nė Jo ranka. Kai ją  lieti - ne ak
menį lieti, kai bučiuoji - ne ak
menį bučiuoji. Ir nesvarbu - še
devras tai ar neskoningas pa
veikslėlis.

- Kaip tu įsivaizduoji tą Die
vą? - paklausė neseniai žurna
listė.

- Nežinau, - atsakiau. - Nie
kaip. Aš jį jaučiu. Nereikia jo 
kio įsivaizdavimo.

- Tai ne atsakym as. Juk 
bendraujant - kaip tu sakai, kad 
kalbiesi, bendrauji - reikia, kad 
kažkas būtų. Tai kas tas “kaž
kas”? - nerimsta žurnalistė.

- O kaip tu manai, ar žmo
gus turi sąžinę?

- Kaip? Žinoma, turi, - nu
stemba žurnalistė, nesitikėjusi 
tokio klausimo. - Kuo čia dėta 
sąžinė?

- O kaip tu įsivaizduoji tą 
sąžinę?

- Kaip? - žurnalistė nulei
džia galvą, patyli ir neryžtingai 
pralemena: - Niekaip... Aš... aš 
ją  jaučiu...

Mūsų akių žiburiukai susi
kryžiuoja ir abi, puikiai supra- 
tusios viena kitą, nusikvatojam.

- O Liurde tokiu vakaro lai
ku, kaip dabar, kai mudvi juo
kiamės, dar buvo žibintų eisena 
ir giesmės. Paskui kalvos pa
skendo tamsoje, sužibo žvaigž
dės. Sėdėjau ant žolės. Sprag
sėjo žvakės. Paukščiai virš Ma
rijos galvos nutilo. Ir prisimi
niau, žiūrėdama į žvaigždynus, 
mylimiausios giesmės žodžius:

Kai ateina nakties tyluma
Ir žvaigždynų kalbą išgirs

tu,
O, gyvenime, Dievo dovana,
Tik dabar tave aš suprantu...

OGINSKIŲ RŪMUOSE - PASAULIO ŽEMAIČIŲ 
DAILĖ IR FOTOGRAFIJA

Žemaičių dailės muziejuje Plungėje atidaryta 4-oji Pasaulio 
žemaičių profesionalaus meno paroda. Didelė dailės ir fotografi
jos paroda veikia kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose ir 
Plungės kultūros namuose. Pasak Žemaičių dailės muziejaus 
direktoriaus Alvido Bakanausko, kas ketveri metai rengiamoje 
parodoje dalyvauja Žemaitijos ir kituose Lietuvos regionuose 
bei visame pasaulyje gyvenantys ir kuriantys profesionalūs me
nininkai žemaičiai. Ekspozicijai pateikta apie 450 visų žanrų 
taikomosios, vaizduojamosios dailės kūrinių, instaliacijų, foto
grafijos darbų. Savo kūrinius pristato per 120 įvairių sričių daili
ninkų iš 15 pasaulio šalių, daugiausia - iš Lietuvos, taip pat 
Australijos, JAV, Vokietijos ir Danijos. Fotografijos parodoje 
dalyvauja per 60 fotomenininkų iš Lietuvos ir JAV.

KETURIASDEŠIMT PIRMASIS

“Dirvos”
Novelės Konkursas

Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania 
vyriausioji valdyba JAV-se

Finansavimas: iš A.A. Simo Kašelionio palikimo

Tematika: autoriams suteikiama neribota teisė 
pasirinkti novelės temą.

Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo 
būti parašytos mašinėle ar kompiuteriu su 
lietuvišku raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių 
ir dviejų su puse centimetrų lauku ir turi būti 
neilgesnės kaip 20 puslapių. Novelės privalo 
būti pasirašytos slapyvardžiais. Slapyvardis 
užrašomas ant pridėto užklijuoto vokelio, 
kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas 
ir telefono numeris. Atplėšiami tik laimėjusių 
vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai negrąži
nami.

__Darbų pateikimas: iki 2003 m. metų lapkričio 1 d.
I (pagal pašto antspaudą).

Įteikimo vieta: rankraščius siųsti šiuo adresu:

"Dirva", Noveles konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com

Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių, 
Antroji premija - 300 JAV dolerių

Konkurso darbų vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

Cc
C

C

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVIŠKIEJI MAISTO 
PRODUKTAI PATRIJOJE

Gal dar negreitai lietuviškie
ji maisto produktai būtų atkelia
vę į Ohio valstiją, jei ne atsitik
tinai Union Pier, MI, sutikti po
ilsiautojai iš Cleveland. Jie 
mums ir papasakojo, kad vieti
niai lietuviai seniai teiraujasi, 
kodėl lietuviškų maisto produk
tų negalima nusipirkti Cleve- 
lande.

Prieš kelerius metus mūsų 
kompanija Food Depot Interna
tional yra kreipusis į kelias Cle
veland europietiškais bei rusų 
produktais prekiaujančias par
duotuves, siūlydama atvežti lie
tuviškų produktų. Tuo metu bu
vo atsakyta, kad lietuvių Cleve- 
lande ne tiek jau daug, daugelis 
jų atvykę iš senų laikų ir vargu, 
ar juos bedomina produktai iš 
Lietuvos. Ir veltui mes bandė
me įtikinti, kad iš tikrųjų padė
tis visiškai kita, ir kad lietuviški 
produktai jau seniai garsėja sa
vo skoniu, išvaizda bei kokybe 
ir juos mielai perka ne tik lietu
viai, bet ir kitų tautybių žmo
nės. Mūsų argumentai buvo 
kaip žirniai į sieną.

Kada po susitikimo Union 
Pier paskambinome “Patria Im
ports” parduotuvės savininkei 
Suzi Music, ji nuoširdžiai apsi
džiaugė. “Mes turime nemaža 
lietuvių pirkėjų, - pasakė ji, - 
kurie seniai mūsų teiraujasi lie
tuviškų produktų. Mes nežino
jome, kur jų ieškoti ir į ką kreip
tis. Būsime labai laimingi, gavę 
produktų iš Lietuvos. Tarp lie
tuvių ir mūsų parduotuvės yra 
labai draugiški santykiai.”

Jau ne vienerius metus iš Lie
tuvos į Ameriką įvežami mari
nuoti grybai, daržovių šiupi
niai, gydomosios bei paprastos 
arbatos, traškučiai, saldainiai 
bei kitokios gėrybės. Jų prista
tyta ir į “Patria Imports”. Šiais 
metais iš Lietuvos atvežta ir 
įvairesnių produktų.

Visiems malonus netikėtu
mas buvo “Saldvos” priesko
niai, skirti kiaulienai, kepsniui, 
paukštienai, žuviai, bulvėms, 
maltai mėsai ar sriubai pagar
dinti. Prieš įvežant prieskonius 
į Ameriką, jie čia buvo atiduoti 
kelių žinomų restoranų šefams, 
kurie prieskonius įvertino labai 
gerai, net pradėjo juos vartoti 
savo virtuvėje.

Am erika - universalum ą 
mėgstanti šalis, gydanti tiek 
slogą, tiek artritą vienu vaistu - 
Tylenol. Taip ir kulinarijos me
ne daugelis viską barsto iš senų 
laikų žinoma “Vegeta” , kurios 
sudėtyje yra net 80 proc. drus
kos. Lietuviškuose priesko
niuose gausu įvairiausių, gerai 
žinomų bei vertinamų žolių bei 
daržovių, pritaikytų įvairiems 
patiekalams. “Saldvos” pakuo
tės gali papuošti bet kurią virtu
vę, todėl ne atsitiktinai šių prie
skonių rinkiniai tapo labai po
puliaria dovana, tinkančia dau
geliui progų.

Jau senokai lietuviai laukė

cepelinų mišinio, kur įpylęs 
vandens, gali per kelias minu
tes išsivirti karštų cepelinų. Ir 
nereikia visą dieną skusti, tar
kuoti, spausti ar maišyti. Jau 
ne viena šeimininkė mus yra 
informavusi, kad iš mišinio iš
virti cepelinai niekuo nesiski
ria nuo iš tarkuotų bulvių pa
gamintųjų, o jei kuri į mišinį 
įtarkuoja 1-2 bulves, tai net 
patyrę ekspertai negali matyti 
skirtumo. Šiandien cepelinų 
mišinio galite nusipirkti dau
gelyje parduotuvių, taip pat ir 
“Patrijoje” .

Nuo senovės prie cepelinų 
lietuviai pilstydavo girą. “Gu
bernijos” gira yra nealkoholi
nis gėrimas iš natūralių žalia
vų - iš ruginio salyklo paga
mintų duonos džiūvėsėlių, to
dėl gėrimas išlaiko tradicinį 
duonos giros skonį. Gira nėra 
labai saldi, todėl gerai malšina 
troškulį. Gėrimas tinka vai
kams ir visiems kitiems, nega
lintiems ar nenorintiems var
toti produkto su konservan
tais. Duonos gira ne kartą pa
rodose yra įvertinta aukso me
daliais bei prizais. Natūralus pro
duktas visada yra kiek bran
gesnis, tačiau “Gubernijos” 
giros pardavimai nuolat didė
ja, nes lietuviai moka tinkamai 
įvertinti gerą maistą. Šiuo me
tu dar niekas negali pasiūlyti 
panašaus produkto.

Yra atvežta ir Druskinin
kuose gaminamos Medžiotojų 
giros, kuri yra be cukraus ir 
tinka tiems, kurie yra svorio 
linkę numesti arba vengia var
toti cukrų. Taip pat be cukraus 
ir “Gaivos” milteliai, kurių 
įpylę į vandenį gausite gėrimą 
su aviečių, citrinos, ananasų ar 
apelsinų aromatais.

Daug kam patinka klaipė
diečių gaminami plonyčiai ir 
traškūs vafliai, kuriuos ir šiaip 
galima krimsti, ir įvairiausius 
tortus pertepti. Kada, lankyda
miesi Lietuvoje, užsukome 
apsižvalgyti į “Maximos” par
duotuvę, jos krovėjai mums 
skundėsi, kad jie nespėja klai- 
pėdietiškų vaflių krauti į len
tynas, taip greitai jie išperka
mi.

Taip pat yra atvežta “Javi- 
nukų” , kurie nekepti, todėl 
išsaugoję vertingiausias grūdų 
savybes, išlieka didžioji dalis 
vitaminų bei mineralų. Kvie
čių sėlenos, esančios “Javinu- 
kuose” , gerina virškinim ą, 
spartina medžiagų apykaitą. 
Jie yra pagaminti be sintetinių 
medžiagų, ir yra gardėsis žmo
nėms, norintiems pasmagu
riauti, neapsunkinant organiz
mo. Kas nemėgsta šokoladi
nių saldainių, gali pasilepinti 
karamelėmis bei ledinukais 
“B arb arisas” , “P ers ik as” , 
“Spanguolės”, “Apelsinų-Cit- 
rinų skiltelės” ar “Smiltyne”, 
kuri yra su riešutiniu įdaru.

Angelė Kavakienė

Gražusis “Neringos” jaunimas prieš programą lietuvių susiartinimo šventėje Putname, seselių sodyboje 
liepos 27 dieną. Aldonos nuotr.

APIE KNYGYNUS LIETUVOJE 
(Atkelta iš 6 p.)

tik po vieną ar du pavadinimus, 
bet, turbūt, yra 10 - 20, kurios 
pastoviai, produktyviai veikia. 
Tiražai, tiesa, sukasi tik apie 
1,000 egz. - jei jie iš vis metri
koje skelbiami; 20-ties tomų 
dabar leidžiama Visuotinė lie
tuvių enciklopedija drąsiai 
skelbia savo net 20,000 tiražą. 
Bendrai imant, domėjimasis 
knygomis klesti: jau 1997 pasi
rodė Knygotyra, 413 psl. Enci
klopedija knygų pramonės te
momis, enciklopediniu žodynu 
pavadinta. Anksčiau plačiai 
naudotas įrašas apie “sutarti
nę” knygos kainą dabar jau re
tai sutinkamas. Daug dažniau 
randi naujovę - leidyklos elek
troninio pašto ar internete tink
lapio adresą. Kai kurių leidi
nių duomenys viršelyje žymi

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

In t e l l ig e n t

design, ltd.

University Heights, Ohio

216-387-3204 
Fax: 440-461-3162

info@pcintelligent.com

Intelligent technology solutions 
for all your business needs

Business network solutions
Maintenance

Maintenance contracts for 
Windows & Linux environments 

Consultation
Hardware & 

software solutions
Email hosting 
E-commerce 
Web hosting

Internet Web Design 
High-speed Internet access

mi prekyboje naudojam u, 
kompiuterizuotu stulpelių ko
du (angliškai: bar code). Už 
pirkinį galima mokėti kredito 
kortele. Knygą nusipirkus, 
kaip taisyklė, prekė įdedama 
į plastikinį krepšelį, gauni at
spausdintą sąskaitėlę. Daug 
kur prie knygynų įėjimo stovi 
tarnautojas, atidžiai sekantis 
išeinančius žmones...

Šią apybraižą baigiu dė
kingu epizodėliu iš Vilniaus 
“Vagos” knygyne užsimezgu- 
sio pokalbio su dviem, turbūt, 
ką tik baigusiom studentėm. 
Jos atvyko dovanos savo bu
vusiam, irgi turbūt, profeso
riui. Išsirinkti joms buvo pai
nu, tarp kitų dalykų, ir dėl lei
dinių gausos. Gi čia dar reikė
jo  leidinį pritaikyti profeso
riaus asmenybei, studentiškai 
kišenei ir t.t. Nesileidžiant į 
smulkmenas, joms šiek tiek pa

tariau. Knygą jos išsirinko, nu
sipirko. Man buvo smagu, nes 
dovanai jos pirko ne šablonišką 
gėlių puokštę ar šampano bute
lį, bet (suaugusiųjų “saldainių 
krautuvėje” ...) knygą. Pirkinį 
jos taikė norimam pagerbti bei 
atsidėkoti asmeniui, bet tuo pa
čiu norėjo, kad dovanoje atsi
spindėtų ir to asmens mokinės. 
Tikiuosi, kad tam profesoriui 
knyga patiko: jis jas juk šitaip 
išugdė! Dar daugiau: nepažįs
tamas profesorius nežino, bet 
“Vagos” knygyne, tarp knygų 
ir žmonių, jo  įtaka ir mane 
palytėjo, maloniai nuteikė.

Knygų pramonė Lietuvoje 
žydi.

• VIS AUKŠTYN. Sosti
nės meras nusitaikė į premjero 
kėdę. Liberalų ir centro sąjun
gos vadovas Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas taikosi į aukštes
nius politinius postus. Savait
galį vykusiame liberalcentristų 
sąskrydyje Plateliuose A.Zuo- 
kas viešai pareiškė ketinąs kan
didatuoti kitų metų rudenį vyk
siančiuose Seimo rinkimuose. 
Pergalės Parlamento rinkimuo
se atveju liberalcentristai da
bartinį sostinės merą greičiau
siai siūlytų į naujojo premjero 
postą.

mailto:info@pcintelligent.com
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DIRVAI
AUKOjO

RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 7 d. gio parapijos gegužinė

parapijos sodyboje.
RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 

“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

SPALIO 18 d. 7:00 val. Dievo Motinos parapijos auditorijoj 
BALFO metinio vajaus koncertas.

LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

VIOLETA URMANAVICIUTE
dainuos Čikagoje

Nors Čikagos lietuviai yra 
išlepinti jau  į 48-jį sezoną 
įžengusios Lietuvių Operos 
pastatymų, tačiau tokio lygio 
muzikinių puotų, kokia ren
giama, labai retai čia buvo.

Čia rugsėjo 21 d. (ne rug
pjūčio 21 d., kaip rašo E. Su- 
laitis, red.) pasirodys į pasauli
nio garso zenitą kylanti muzi
kos žvaigždė Violeta Urmana- 
vičiūtė. Šiai iš Marijampolės ki
lusiai solistei tinka posakis - 
“Atėjau, pamačiau, nugalė
jau”. Mažai žinomai solistei, ku
riai pradžioje buvo pasiūlyta 
nesivarginti su dainavimu, bet 
studijuoti pianiną, pavyko tap
ti visose pasaulio žymiosiose 
scenose laukiam a atlikėja. 
Šiandien jai jau nesvetimos 
“La Scala”, “Metropolitan” bei 
kitos garsios operų salės, ku
riose lietuvaitė dainuoja operos 
meną išmanančiai publikai. Jos 
partneriais dažnai būna žymie
ji pasaulio solistai, jų  tarpe ir 
Placido Domingo.

Kai Violeta prieš porą metų 
dainavo amerikiečiams Čika
goje, ji atsilankė ir Lietuvių 
operos repeticijoje Mortono 
HS auditorijoje. Ji taip pat at
vyko ir į “Seklyčią” , kur trau
kė liaudies dainas kartu su mū
sų tautiečiais, ten vykusioje dai
nų popietėje. Su ja  teko ben
drauti ir kalbėti apie jos pasi
rodymus įvairiuose pasaulio 
miestuose. Tada ji buvo pakal
binta atvykti į Čikagą ir čia pa
dainuoti vietos lietuviams. Ji pa
siūlymą priėmė ir sakė, jog tai 
padarys, kada tik laikas ir ap
linkybės leis. Tuo reikalu rūpi
nosi JAV LB Kultūros Tarybos 
pirm. Marija Remienė, kuri, pa
galiau, iš solistės išgirdo gerą 
žinią, jog Čikagoje galėtų dai
nuoti rugpjūčio (gal rugsėjo?, 
red.) antroje pusėje, nes tada 
vyks į San Franciscą dainuoti 
Wagnerio “Parsifalio” operos 
pastatyme. Šiaip jos pasirody
mų kalendorius jau yra užpil-

dytas iki 2006-jų metų. Kadan
gi bilietą per Atlantą jai nuper
ka tos operos rengėjai, Violeta 
už kelionę prižadėjo nieko ne
beimti, o pasitenkinti tik kukliu 
honoraru, nes kitos jos koncer
to suruošimo išlaidos bus ne
mažos. Jos dainas palydės 54 as
menų orkestras, kuris kainuoja 
ne vieną dešimtį tūkstančių do
lerių. O kitų rengimo išlaidų susi
daro nemaža. Dėl finansų atsi
sakyta ir koncertinės salės mies
to centre, kur ruošiami garsiųjų 
atlikėjų koncertai. Buvo apsi
stota ties Mortono HS auditori
ja  (2423 S. Austin Blvd. Cice
ro, IL), kurioje jau 20 m. rengia
mi Lietuvių Operos pastatymai. 
Ši auditorija yra viena iš di
džiausiųjų Čikagos apylinkėse 
(2549 vietų). Ji dar geriau yra 
pažįstama Lietuvių Operos di
rigentui, kuris diriguos ir V. Ur- 
manavičiūtės koncerte, Alvy
dui Vasaičiui, nes jis šią mo
kyklą yra baigęs.

Irena Kriaučeliūnienė va
dovauja bilietų platinimui. 
Dabar rengėjų vienas iš di
džiausiųjų rūpesčių yra bilietų 
platinimas. Gerai, kad šiam dar
bui buvo pakviesta veikli mūsų 
tautietė Irena Kriaučeliūnienė, 
kuri įdeda daug darbo ir pasi
šventimo šiame reikale. Bilie
tus ji su kitais talkininkais plati
na taip pat ir kituose renginiuo
se, lietuviškose gegužinėse.

Rūpinamasi ir koncerto rė- 
mėjų-mecenatų kuo didesnio bū
rio sudarymu. Pirmasis į jų ei
les įstojo žinomas įvairių lietu
viškų projektų talkininkas dr. 
Jonas Adomavičius. Koncerto 
rėmėjai, sveikintojai bus sužy
mėti Lietuvoje spausdinamoje 
šio koncerto programoje. Bi
lietų kainos nuo 25 iki 65 dol. 
Jie gaunami pas I. Kriaučeliū- 
nienę (tel. 630-734-9626). Juos 
platina ir “Seklyčia” , jie par
duodami Lemonte po lietuviš
kų pamaldų PL Centre.

Edvardas Sulaitis

JAV diplomatai Christian Yarnell ir Gregory Bernsteen, paskirti 
dirbti JAV ambasadoje Vilniuje. Jie dalyvavo LR ambasdos 
Vašingtone priėmime, skirtame paminėti sovietų kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos10-mečiui, ir visus nustebino puikiomis 
lietuvių kalbos žiniomis. LR ambasados nuotr.

ĮVAIRENYBES

IDENTIFIKUOTI VOKIEČIŲ KARIO PALAIKAI

G.Kenter, Danbury, C T .......... 80
G.Sabataitis, Parma, OH ......... 60
K.Šimaitienė,

Forest Hills, N Y .................. 30
A.Ulcickas, Nashua, N H ........30
R.Veitas, Milton, M A ............  26
A.Antanėlis, Omaha N E ........25
J. Ignaitis, Cupertino, CA ........ 20
E. Nainys, Cleveland, OH ....... 20
A. Muliolis, Euclid, O H .......... 16
M. Jasėnas, Mt. Dora, FL ......... 15
B. Maziliauskas,

Toronto, Ont.......................... 10
N. Von Kiparski, Montvl., OH . 10 
M.Ambrose,

New Market, M D ................. 10
I. Ramanauskas,

Daytona Beach, F L .............10
A.Balasevičius,

Richmond, O H .................... 10
A.Stungys, Kirtland H., OH ... 10
R. Juškėnas, Centerville, IA .... 10 
V.Petukauskas, Berea, OH  5
S. Bakūnas, Clev., OH .............  5
J. Cinkus, Downers Grove, IL .. 5

Klaipėda, rugpjūčio 29 d.(ELTA). Klaipėdoje perlaidoti va
saros pradžioje rasti vokiečių kario palaikai. Nustatyta ir vyriškio 
tapatybė. Birželio viduryje Klaipėdos pašonėje, platinant kelią 
tarp Jakų ir Dovilų, buvo aptiktas prieš daugiau nei pusšimtį 
metų žuvusio kario skeletas. Šalia kelininkų atkasto skeleto ar
cheologai buvo radę ir vokišką šalmą bei žetoną, kokius turėjo 
visi Vokietijos kareiviai. Dvie
jose vienodose jo  dalyse įspau
džiami duomenys apie karį: jo 
numeris, kariuomenės dalinys, 
kraujo grupė, gimimo data. Pa
prastai viena žetono dalis lik
davo su žuvusiojo kūnu, kita 
būdavo siunčiama vadovybei, 
kad artimiesiems būtų pranešta 
apie kario mirtį.

Ištyrinėję žetono įrašus, 
specialistai pirmiausiai sužino
jo, kad kario kodas buvo 311, 
jis tarnavo 102 rezervinio ba
taliono šaulių kuopoje. Dabar 
vyriškio palaikai jau visiškai 
identifikuoti - tai 1915 m. rug
pjūčio 26 d. gimęs Zigfridas 
Kionigas. Taip sutapo, kad žu
vusio kario palaikai perlaidoti 
beveik jo  gimimo dieną - rug
pjūčio 29-ąją. Žuvusiojo palai
kai be jokių iškilmių palaidoti 
uostamiesčio vokiečių karių 
kapinėse šalia kitų 130 čia per
laidotų bendražygių. Vokiečių 
karių kapų globotojų tautinės 
sąjungos ekshumuotojų grupės 
Lietuvoje darbų vadovas Man
fredas Drobė sako, jog papras
tai identifikuojam a tik apie 
trečdalis randamų karių palai
kų. Už kilometro nuo tos vie
tos, kur rasti vokiečių kario pa
laikai, darbininkai buvo atkasę 
24 tarybinių karių griaučius.
Šių žmonių identifikuoti nepa
vyko, nes rusų kariai žetonų su 
informacija apie asmenį netu
rėdavo. Jie buvo iškilmingai pa
laidoti Gargždų karių kapinėse.

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

A.A. MINDAUGO STALYGOS FONDAS
Iki šiol prisimenam gegužyje įvykusį gražų kamerinį kon

certą Klivlende (Chesterland), kur profesionaliai fortepionu 
akompanavo Rasa Stalygienė iš Cincinačio. Antri metai Rasa 
groja vargonais “St. Peter and St. Paul” bažnyčioje Cincina- 
tyje. Rasos vyras Jonas Stalyga yra Cincinačio universiteto 
konservatorijos studentas. Rugpjūčio keturioliktąją skaudi 
nelaimė ištiko Rasos šeimą - dėl nelaimingo atsitikimo žuvo 
jaunėlis dešimtmetis sūnus Mindaugas. Sunkią minutę kvie
čiame tautiečius paremti jauną šeimą materialiai. Sąskaitos 
nr. 2680 Mindaugo Stalygos Fund, c/o Taupa Lithuanian 
Credit Union 767 East 185th Street, Cleveland, OH 44119
0387. Iš anksto dėkojame už parodytą dėmesį. Liūdi šeimos 
draugai - Aušra Krasaitienė, Artūras Bandža, Gintė 
Bistras, Remis Bistras, Rita Mockus, dr. Linas Mockus.

III-o ji PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
“ M E S ” - 2003  Lietuvoje

Trys vaizdajuostės (aukšta kokybė garantuota): 
1.ANSAMBLIŲ VAKARAS Kalnų parke, (2 val.) 

2.ŠOKIŲ DIENA “Žalgirio” stadione, (2 val.) 
3.DAINŲ DIENA Vingio parke, (3 val.)

Dabar jau galite užsisakyti pas 
International Historic Films, Inc., 

skambinant telefonu 773-927-2900, raštu, 
internetu: WWW.LITHUANIANVIDEO.COM 

arba asmeniškai atvykdami į mūsų raštinę 
3533 S. Archer Ave., Chicago, IL 60609.

Vienos vaizdajuostės kaina tik 20 dol., arba visų trijų 50 
dol. ir 5 dol. už persiuntimą. Mes priimame čekius ir 
Visa, Mastercard, American Express kredito korteles. 

Sav. Petras Bernotas
Bendraujant su Amerikos Lietuvių Televizija

http://WWW.LITHUANIANVIDEO.COM
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Stiprūs sprogimai sudrebi
no žeminę; mane lyg pūkelį 
sprogimo banga nubloškė nuo 
gulto, akimirką dar girdėjau 
lūžtančių sienojų ir lubų traš
kesį, stiklo dūžesį, žmonių vai
tojimą,... aptemo sąmonė.

Kiek ilgai buvau be sąmo
nės, nesuvokiau, tik išgirdau 
rusišką šneką: “Tovarišč kapi- 
tan, eta stado skatov gatova. V 
bunkere šest i na verchu dvoje. 
Vsevo vosem banditov.” (“Drau
gas kapitone, ši galvijų banda 
gatava. Bunkery šeši ir viršuje 
du - viso aštuoni banditai”) Iš 
pradžių nesupratau, kas įvyko. 
Bandžiau pasijudinti - visą kū
ną nudiegė stiprus skausmas. 
Kažkas sunkus ir skaudus sle
gia nugarą, juosmenį, kojas, 
dešinę ranką. Matyt, lūžtančios 
lubos po sprogimo užgriuvo 
mane ir prispaudė. Galvoje vis 
dar spengia sprogimo aidas, 
akys tarsi vašku užlipdytos, 
liežuvis prilipęs prie gomu
rio... Kas įvyko?

“Vidimo zdes byl ich štab, 
smotri skolko vsekich doku- 
mentov, pišučiaja mašinka, ra
dijo prijomnik į mnogo oruži- 
ja” (“Čia jų  štabas, žiūrėk kiek 
daug įvairių dokumentų, rašo
moji mašinėlė, radijo siųstuvas 
ir daug ginklų”) - mano mintis 
pertraukė rusakalbiai. Kad tik 
aš galėčiau pajudinti dešinę 
ranką ir ištraukti granatą, kuri 
kabo prie diržo, tuomet ir jūs, 
prakeikti okupantai, pamatytu
mėte pragarą. Bijau ir pajudėti, 
kad nesuvaitočiau iš skausmo, 
kuris darosi vis stipresnis. En
kavedistai toliau šnekasi: “Tak 
što budem delat s etim muso- 
rom, tovarišč kapitan?” (“Tai 
ką dabar darysime su šiomis 
šiukšlėmis, draugas kapito
ne?”) “U bunkera vistavim za- 
sadu. Zavtra utrom prijedem s 
padvodami i vsio sobiriom, a 
seičas puskai spiat, sukiny deti.

Stasys Ignatavičius

PASKUTINĖ KOVA
My ich obmojem, što v svojom 
raju, čišče byli” (“Prie bunke
rio išstatysime pasalą. Rytoj 
ryte atvažiuosime su vežimais 
ir viską surinksime, o dabar te
gul jie ir toliau miega. Mes 
juos nuprausime, kad savo ro
juje, švaresni būtų.”) Visi nusi
kvatojo. Jaučiu kaip ant mano 
galvos ir nugaros enkavedistai 
šlapinasi.

Keliasdešimties enkavedi
stų balsai ir žingsniai tolsta, 
grįžta į miestelį. Vėl klausiu 
savęs: “Kas atsitiko” Kodėl?” 
Bandau savo mintyse susi
kaupti ir prisiminti. Vakar rink
tinės vado Vyties įsakymu vyk
dėme operaciją. Įvykdėme Aukš
čiausiojo Partizanų teism o 
nuosprendį - sušaudėme vals
čiaus sekretorių maskolį Kras- 
nych, dėl kurio dešimtys aplin
kinių kaimų gyventojų buvo 
ištremti į Sibirą, kiti suimti, en
kavedistų ir stribų nukankinti. 
Tuo pačiu granatomis apmėtė
me stribyną. Grįžome į žeminę 
be nuostolių ir nepersekiojami. 
Vado įsakymu, Karklas ir Nen
drė stojo sargybon, o mes kri
tome į gultus ilsėtis. Buvome 
gerokai išvargę, visgi keliasde
šimt kilometrų miškais nupė
dinti reikėjo. Matyt, sargybi
niai užsnūdo ir nepastebėjo at
sėlinančio priešo, kuris šunų pa
galba galėjo surasti mūsų že
minę pagal paliktus pėdsakus. 
Labai skubėjome ir nepakan
kamai užmaskavome savo grį
žimą. Enkavedistai, nužudę mū
sų sargybinius, surado žemi
nės angą ir įmetė granatas. O, 
Viešpatie, daugiau nebeištver
siu šito skausmo, nors būtų pri
baigę enkavedistai, kad nerei
kėtų taip kankintis.

Kažin ar gyvi mano tėve
liai, brolis, sesulė? Juos prieš ke
letą mėnesių, naktį, vienmarš
kinius, tiesiai iš lovų sugrūdo 
į dengtą sunkvežimį ir išvežė 
į nežinią. Neleido pasiimti nei 
šiltesnio apdaro, nei maisto, 
nei... Aš tą naktį miegojau klo
jime ant tik ką sukrauto šieno. 
Mane pažadino šunų lojimas ir 
sunkvežimių motorų riaumoji
mas. Enkavedistai jau buvo ap
supę sodybą, nušovė šunis ir 
įsiveržė į trobą. Girdėjau ma
mytės ir sesutės gailią raudą, 
tėvelio beviltišką aiškinimąsi, 
mušamo brolio aimanas. Juos 
išginė vienmarškinius, šautu
vų buožėmis mušamus. Nieko 
nelaukdamas, aš nėriau pro klo
jimo langą į miežių lauką, kur 
ir pratūnojau, iki enkavedistai 
išsinešdino. Jie, prieš išvyks
tant, apšvarino namą ir išsivarė 
gyvulius, o vėliau visą sodybą 
padegė. Iš ryto paslapčia įslin- 
kau į mišką. Ėjau, kur akys ma
to ir kojos veda. Vis galvojau. 
Už ką jie taip su tėveliais, sesu
te, broliu? Mano tėveliai buvo 
darbštūs žemdirbiai. Visą ūkelį 
išlaikė dėka savo rankų, mes, 
vaikai, jiems kiek galėdami pa
dėjome. Tiesa, prieš okupaciją 
tėtis buvo šaulys, bet niekam 
nėra jokio blogio padaręs, o tik 
padėdavo. Nesugyveno tik su 
pijokėliu kaimynu, kuris buvo 
bebaigęs pragerti savo ūkį ir 
labai pavydėjo mūsų gerbūvio. 
O gal jie ir įskundė?

Beklaidžiojant mišku ir su
sitikau su Lietuvos partizanais. 
Jiems papasakojau savo skaus
mą. Jie mane nuoširdžiai už
jautė, pamaitino, aprengė ir pa
kvietė keršyti už savo artimuo
sius, kovoti už Tėvynės išva

davimą ir tautos ateitį. Taip 
prieš kelis mėnesius aš tapau 
partizanu Jaunučiu. Per tą laiką 
dalyvavau įvairiose mūsų būrio 
operacijose - sutrukdėme vals
čiaus rinkimus į sovietų val
džią, rekvizavome besikurian
čių kolchozų turtą, platinome 
atsišaukimus, baudėme tautos 
budelius ir išdavikus, rėmėme 
okupantų nuskriaustuosius,... 
Nuo mano kulkų keli mongo- 
loidai enkavedistai ir stribai iš
keliavo į aną pasaulį, kad dau
giau m ano tautai nedarytų 
skriaudų, kurių mačiau labai 
daug. Su kiekviena diena ma
nyje augo kerštas okupantams 
ir meilė kenčiančiai Tėvynei. 
Per tą laiką pamačiau visas 
okupantų daromas skriaudas, 
žudynes, kraują, skausmą, aša
ras, netektį, nukankintus ir iš
niekintus Lietuvos kovotojų kū
nus,... Kraujas virte virė minti
mi kovoti kol Lietuva bus lais
va ir keršyti kruviniems atėjū
nams.

Ir štai aš beviltiškai guliu 
sulaužytomis kojomis, savo že
minės lubų ir sienojų liekanų 
nejudamai prislėgtas. Iš ryto 
vežimuose atvažiuos enkave
distai ir suras mane gyvą. Ši 
mintis nudiegė visą kūną, ji bu
vo skausmingesnė už žaizdų ir 
lūžių skausmą. Džiaugsis mas
koliai, galėdami pasityčioti iš 
bejėgio partizano. Kankins. Rei
kalaus išduoti ryšininkus ir ki
tus partizanus bei žemines.

Kažin ar ištversiu? Ant kū
no degins ar pjaustys Gedimi
no stulpus, Vyčio kryžių, po na
gais smaigstys adatas, laužys 
pirštus, sodins ant žarijų,..., o 
vėliau nukankinę išrengs, nu- 
pjaustys ausis, nosį ir numes

ant šalto grindinio miestelio 
aikštėje. Ne, nesuteiksiu šiems 
sadistams galimybės pasity
čioti iš Lietuvos partizano.

Įtempęs visas jėgas ir nu
galėjęs kūną draskantį skaus
mą, pamėginau išlaisvinti deši
nę ranką. Pajudėjo! Milimetras 
po milimetro traukiau ją prie 
diržo. Skausmo ašaros upeliais 
tryško iš akių. Pagaliau! Pirš
tais užčiuopiau diržą, štai ir 
granatos žiedas. Mintyse su
kalbu partizanų maldą. Sudiev 
Lietuva, į mano vietą stos šim
tai Lietuvos kovotojų. Tu būsi 
laisva. Sudiev tėveliai, sesule, 
broliuk. Jūs niekad nesužinosi
te savo sūnaus ir brolio likimo. 
Sudiev gyvenime. “Palauk, - 
galvon toptelėjo mintis. - Taip 
su gyvenimu partizanai neatsi
sveikina”. Naujai įtempiu liku
sias jėgas Paskutinei kovai.

“Ei, jūs, ten!” - nerišliai, 
lyg ne savo liežuviu, išstenu. 
Tyla. Paskutinėmis pastango
mis sušunku kiek garsiau: “Ei, 
jūs!” Pasigirsta žingsniai ir pa
salūnų šneka: “Kto eta tam 
ariot?” (“Kas ten kriokia?”)

Žeminės likučius apšviečia 
žibintuvėlių spinduliai. Šviečia 
į mane. Spiria kerzavu batu į 
šoną, suvaitoju. “Smotri-ka, 
živučij okazalsia sukins...” 
(“Žiūrėk man, gajus atsirado 
kalės vai...”)

Granatos sprogimo garsas 
pasiekė link savo būstinės miš
ku klapnojančių enkavedistų 
ausis. Sustojo. “Što eto?” (“Kas 
tai”) - mintyse pagalvojo enka
vedistų būrio vadas, kapitonas. 
Baimė nupurtė jį. - “Nemožet 
byt. Neuželi litovci i miortvije 
vojujut”? (“Negali būti. Nejau
gi lietuviai ir žuvę kovoja?”)

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)
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