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

1992 m. mirusio, 1936-1940 m. ministrų kabineto kanceliarijos 
viršininko, o po karo Berlyne žymaus meno kolektoriaus Mykolo 
Žilinsko namas buvusiame Vakarų Berlyne.

LIETUVOS AMBASADA 
BERLYNE
Antanas Dundzila

Berlynas vėl tapo suvie
nytos Vokietijos sostine ir 
primena iš miego pabudusį, 
didžiulį, bet judrų sportininką. 
Mieste pulsuoja gyvenimas, 
vyksta  d idelės statybos ir 
jau č ia s i į a ikštę  išė jusio  
žaidiko įspūdis. Tas pabu
dim as ypač vaizdus, m u
ziejuose matant karo pabaigoje 
buvusių griuvėsių nuotraukas 
arba pusšimtį metų padalinto, 
atskirto ir rusų prievartauto 
miesto dalią. Vokietijos sos
tinės įstaigos iš Bonos vėl 
nusikraustė į Berlyną. Berly
nan persikraustė ir Vokietijoje 
atstovaujam ų kraštų am ba
sados, jų  tarpe ir Lietuvos 
Respublikos. Tad šia proga - 
nuotraukos bei įspūdžiai apie 
Lietuvos ambasadą Berlyne.

Lietuvai atstačius Nepri
klausom ybę, Bonoje buvo 
atidaryta Lietuvos ambasada. 
A tstovavim as bei Lietuvos 
interesų gynimas Vokietijoje 
yra labai svarbus Lietuvos

R espublikos re ika las , nes 
Vokietija yra didelė, įtakinga 
Europos valstybė, plėtojanti 
savotiškus santykius su Rusija. 
Jau vien Europos Sąjungoje 
Vokietijos balsas daug reiškia. 
1999 m. mūsų ambasada per
sikėlė  B erlynan , įsikūrė  
išnuom otose dviejų aukštų, 
gan talpiose patalpose.

Lietuvos ambasada yra jau 
po karo atstatytame, gan gra
žiam e rajone, pasta te  iš 
trečiojo aukšto balkono ple
vėsuo ja  trispalvė . Ž em u
tiniam e aukšte veikia kon
su la tas, o v iršu tin iam e- 
ambasados įstaigos. Ambasa
dos posėdžių kambaryje kabo 
suplanuota būsim os am ba
sados nuotrauka, labai įdomu!

Kaip žinia, prieš karą Ber
lyne, Kurfuerstenstrasse 134, 
Lietuva turėjo savo nuosavą 
pasiuntinybės pastatą geroje 
miesto dalyje, vokiečių kartais 
vila vadintą. Tais laikais amba
sadorius bei ambasadas turė

davo tik didelės valstybės , o 
visoms kitoms atstovavimas 
buvo sutelktas taip vadina
mose pasiuntinybėse. Pasku
tiniu prieškarinės Lietuvos 
Pasiuntiniu ir Įgaliotu Ministru 
Berlyne buvo plk. Kazys Skir- 
pa. L ietuvai praradus N e
prik lausom ybę, Vokietijos 
Užsienių reikalų ministerija 
jam  nurodė rūmus su visais 
tarnautojais apleisti ir p a 
siuntinybės raktus perduoti 
sovietams. K. Škirpa šio nu
rodymo nevykdyti negalėjo, 
tad su p ro testu  raktus per 
kurjerį 1940 rugpjūčio 14 d. 
nusiuntė Reicho ministerijai, 
ne sovietams. Po to, pirmosios 
sovietų okupacijos metu, K. 
Škirpa su Berlyne atsiradusiais 
kitais lietuviais aktyviai veikė. 
Vėliau karo metu rūmai buvo, 
turbūt, subombarduoti, o po 
karo griuvėsiai nuvalyti, žemė 
sulyginta. Ilgą laiką Lietuvos 
sklypu  naudojosi v ietos 
vokiečiai - pasakojama, kad 
jam e buvo pardav inėjam i 
automobiliai, Kalėdų eglutės. 
Tai buvo lyg niekeno ar kokio 
nors nebeegzistuojančio sa
vininko pretenzija kitų sa- 
vinamasi žemė.

Niekeno žemės sklypų Ber
lyne turi būti daug ir šiandien. 
Konkrečiai nežinia, bet, gali
ma manyti, į Lietuvos sklypą 
pretenzijas tikriausiai reiškė ir 
Sovietų Sąjunga. Laimė, kad 
sklypas buvo Vakarų, bet ne 
Rytų zonoje. Taip pat čia gal 
ironiškas laimės reikalas, kad 
pastatas buvo sugriautas, tai 
jam e “neįsikūrė” kokia nors 
sovietų misija. Juk Paryžiuje 
ir Romoje esančius Lietuvos 
pasiuntinybių pastatus dar nuo 
1940 m. okupavusi (nevy
n iokim e į pop ierį - k ito ,

Lietuvai priklausantis sklypas Berlyne. Prieš karą ten stovėjo gražūs Pasiuntinybės rūmai, karo metu 
sugriauti. Po ilgoko tampymosi valdžios įstaigose - vėl Lietuvos nuosavybė, čia kada nors stovės 
nauji ambasados rūmai.

A. Dundzilos nuotraukos.

tikslesnio žodžio nėra: oku
pavusi) tebelaiko L ietuvai 
“draugiška” kaimynė Rusija...

Atgavus nepriklausomybę, 
po didelių pastangų ir ilgai 
trukusios bylos, Lietuvai vėl 
buvo pripažintos sklypo nuo
savybės teisės. Prieš kelis 
m etus L ie tuvo je  buvo 
pravestas konkursas ir supla
nuoti nau jie ji am basados 
pastatai. Tačiau, be abejo, dėl 
lėšų stokos statyba nepra
dedama. Nesileidžiant į smulk
m enas, statybos užm ačios 
prašosi kelių pastabų.

Pirma, kaip matyti sklypo 
dabartinėje nuotraukoje, Lie
tuva galėtų  p aša lin ti akį 
badančias skelbimų lentas ir 
pastatyti savo užrašą, kad tai 
buvusios ir būsimos Lietuvos 
am basados vieta. Tai būtų 
labai nebrangus, tvarkingas, 
viešas Lietuvos vardo kėlimas. 
Pavyzdžiu čia galima suminėti 
šiuo metu kitoje miesto dalyje 
iš pagrindų rem ontuojam ą 
Estijos ambasados pastatą ir 
prie jo esantį didžiulį užrašą.

Antra, pažvelgus į sklypo 
aplinką ir suprojektuotą pa
statą, reik ia  pasakyti, kad 
konkursą laimėjęs projektas 
nesiderina prie aplinkos. Tiesa, 
gal architektai sąm oningai 
norėjo pastatą išskirti, tad jis 
ir išėjo, lyg iš Marso... Dar 
svarbiau: iš nuotraukos aišku, 
kad projektas neaptvertas ar 
kitaip (architektūriniai gudriai) 
neapsaugotas. Nesimato net 
v ietos vėliavos stiebu i su 
aikštele kokioms nors iškil
mėms, pvz., Lietuvos Prezi
dento sutikimui, Vasario 16 d. 
ceremonijai lauke ir pan. Argi 
specialiai ambasadai suprojek
tuotame pastate vėliava bus ir 
toliau iškišama iš balkono (ar

lango) - kaip kad tenka daryti 
nuomojamose patalpose?

Trečia - sklypas atgautas, 
jau keleri metai kaip projekto 
p lanai pa ruošti, o sta tyba 
nepradedama... Ypač statybas 
pagal paruoštus planus reikia 
neatidėlio jant vykdyti, nes 
planai juk pasensta, keičiasi 
valdžios su ministrais, biu
džetais, architektais ir t.t. Vien 
tik planuojant, planuojant (ir 
už tai m okant p in igus ar 
prem ijas), tačiau nestatant, 
viskas kvepia sovietm ečiu 
girdėtais penkmečio planais...

Pagaliau, ketvirta - pastatas 
karo metu buvo sugriautas, 
sklypas sulygintas. Ar, kasant 
pamatus, pagalvota apie kokį 
nors pusiau archeologinį dė
mesį, buvusių rūsių patikri
nimą? - Gal ten užsiliko bu
vusios pasiuntinybės doku
m entų , gal yra sovietų  ar 
vokiečių išlikusių, mums įdo
mių raštų?

Apie Žilinsko namą
A m basados tiesiog in ia i 

neliečiantis, bet Lietuvai ga
limai įdomus yra Berlyne po 
karo gyvenusio ir ten numi
rusio Mykolo Žilinsko trijų 
aukštų , trijų  butų, gerai 
atrodantis namas. Po karo 
neeiliniu meno kūrinių rinkėjų 
tapęs M. Žilinskas daug savo 
turto nusiuntė į Lietuvą. Kau
ne, p rie  Įgulos bažnyčios 
stovėjo jo  rūpesčiu pastatyta 
moderni, M. Žilinsko vardo 
meno galerija. Sklinda kalbos, 
jog namas šiuo metu priklauso 
Lietuvių Fondui, kad pastatas 
galėtų būti naudingas mūsų 
ambasados reikalams. Namas 
geroj vietovėj, gan gražioj 
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
MES - LIETUVA

Vilnius, balandžio 19 d. (ELTA). Jau treciajam e savo 
metiniame pranešime Prezidentas Valdas Adamkus grįžo prie 
Lietuvos modernizavimo tikslų ir uždavinių, akcentuodamas 
laisvo žmogaus, atviros visuomenės ir stiprios valstybės svarbą. 
Remdamasis šiomis nuostatomis, valstybes vadovas išdėstė 
Lietuvos vidaus ir užsienio politikos principus, aptarė mokesčių 
sistemos pertvarką, socialinės ir sveikatos apsaugos, švietimo, 
valstybes tarnybos, kaimo reformas.

Kalbėdamas apie užsienio politiką, kaip praneša ELTA, V. 
Adamkus pabrėžė, kad per pastaruosius metus atsidūrėme 
naujoje tikrovėje: “M ūsų priim tas sprendim as jungtis į 
euroatlantines struktūras jau yra visuotinai pripažįstamas kaip 
esminis savarankiškos valstybes apsisprendimas”.

“Turime suvokti, kad tolesnės struktūrinės permainos, spartus 
Lietuvos modernizavimas yra neišvengiamas. Visos reformos, 
kurias užsibrėžėme įgyvendinti prieš stodami į Europos Sąjungą, 
yra daromos mūsų pačių labui, o ne dėl to, kad to reikalauja 
Europos Sąjunga”, - sakė valstybės vadovas.

JAV Kongreso Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert su 
Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi Vilniuje, kuriam prezidentas 
įteikė Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pirmojo laipsnio ordiną.

Prezidento požiūriu, visos reformos turi rem tis trimis 
pagrindiniais tikslais: “Pirmasis jų  - išlaisvinti žmogaus 
iniciatyvą, stiprinti jo  savarankiškumą ir atsakomybę. Antrasis 
- išplėtoti skirtingų mūsų visuomenės grupių - verslininkų, 
m okslin inkų, ūkininkų, valstybės tarnautojų  bei k itų  - 
bendradarbiavimą, kooperaciją, gebėjimą dirbti kartu ir siekti 
bendrų uždavinių. Trečiasis - sustiprinti valstybę, sukurti joje 
patikimą demokratinę tvarką”.

“Nauja mokesčių sistema turi būti aiškiai orientuota nebe į 
valstybės išlaikytinį, bet į savininką: ji privalo remtis nuostata, 
kad ne valstybė žmogui duoda ir iš jo atima, bet žmogus uždirba 
ir dalį savo pajamų sumoka valstybei, reikalaudamas, jog ši jo 
lėšas naudotų efektyviai ir sąžiningai”, - sakė V.Adamkus.

Prezidentas ragino efektyviau spręsti nedarbo ir skurdo 
problemas. V.Adamkaus nuomone, šias problemas galime įveikti 
tik užtikrinę nuoseklią ūkio plėtrą ir kokybišką bei visiems 
prieinamą švietimą.

Ragindamas sparčiau reformuoti ūkį, valstybės vadovas 
teig iam ai įvertino  sprendim us dėl bankro to  procedūrų 
supaprastinimo, įmonių restruktūrizavimo tvarkos įteisinimo, 
darbo rinkos liberalizav im o . P reziden to  įsitik in im u , 
privatizavim o procese būtina sudaryti lygias sąlygas tiek 
užsienio, tiek tautiniam kapitalui, užtikrinti proceso skaidrumą 
ir siekti efektyvesnio ūkininkavimo.

“Didelių pajėgumų energetikos ūkis turi tapti ne Lietuvos 
ekonom iką gram zdinančiu akm eniu, bet jos atsigavim o 
varikliu” , - sakė V.Adamkus, aptardamas strateginę svarbą 
turinčių ūkio objektų perspektyvas.

Pasak Prezidento, skaudžias korupcijos problemas turi 
išspręsti atviras valdžios ir verslo bendradarbiavimas: “To 
įmanoma siekti tik mūsų verslui viešai deklaruojant savo 
interesus, o valdžiai į juos atsižvelgiant ir juos ginant”.

Valstybės vadovas ragino kuo greičiau pereiti nuo žemės 
grąžinimo prie žemės reformos darbų ir efektyviau naudoti 
valstybės ir būsimas Europos Sąjungos lėšas.

“Patikima Lietuvos kaimo ateitis - tai konkuruoti gebantys 
žemdirbystės ūkiai ir smulkių bei vidutinių verslų įvairovė” .

Prezidentas pabrėžė vos prieš kelis dešimtmečius prasidėjusį 
istorijos lūžį: iš pram oninės, o dažnu atveju ir agrarinės 
visuomenės pereiname į esmingai naują - žinių visuomenę: “Ne 
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Algirdas Pužauskas

Naujasis JAV prezidentas 
George W. Bush pergyveno 
p irm ąją užsien io  politikos 
krizę, kuri kilo balandžio 1 d., 
kai A m erikos jū rų  laivyno 
aviacijos lėktuvas, pasiųstas 
žvalgyti Pietinės Kinijos jūros 
pakraščius, buvo priverstas 
nusileisti kariniame Kinijos 
aerodrom e. Sis žvalgybos 
m oderniausių  e lek tronin ių  
įrengimų pilnas lėktuvas turėjo 
24 įgulos narius, jų  tarpe tris 
moteris.

Po 11 dienų amerikiečiai 
buvo paleisti, nors JAV vy
riausybė atsisakė išp ildy ti 
Kinijos reikalavimą atsiprašyti 
Kinijos. Prezidentas Bush per 
savo V alstybės sek re to rių  
išreiškė Kinijos valdžią pa
tenkinusią frazę: “labai ap
gailestaujame”, kad JAV žval
gybos lėk tuvas ir K inijos 
pakrančių apsaugos lėktuvas

• Lenkijos žinių agentūra 
PAP paskelbė, kad gegužės 15 
d. Varšuvoje prasidės buvusio 
komunistų valdžios gynybos 
ministro gen. Wojciech Jaru- 
zelski ir kitų septynių k a l
tinamųjų teismas. Jie kaltinami 
44 Gdansko uosto darbininkų 
nužudymu.

• Turkijoje miestuose pra
sidėjo m asinės dem onstra
cijos prieš vyriausybę, kuri 
atvedė valstybę į g ilią  f i
nansinę krizę. Vien Ankaroje 
gatves užplūdo apie 70,000 
žmonių.

• Naujosios JAV vyriau
sybės biudžetas numato suma
žinti lėšas dešimčiai vyriau
sybės agentūrų . N ukentės 
žemės ūkio ir transporto depar
tamentai. Sumažintos lėšos 
buvusio prez. B. Clinton pla
nui samdyti miestuose daugiau 
policininkų. Biudžete mažiau 
lėšų skiriama gamtos apsaugos 
reikalams.

• K ongrese prasidėjus 
debatams dėl valstybės biu
džeto, spauda paskelbė pavar
des tu rting iausių  politikų . 
Turtingiausias esąs senatorius 
John Kerry, vedęs turtingą 
našlę Teresa Heinz, ji valdanti 
675 mil. dol. Heinz maisto 
gam inių bendrovės. Antras 
turtingiausias yra kongres
menas iš New Yorko resp.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

AMERIKA NEATSIPRASĖ
susidūrė ore ir žuvo Kinijos 
lakūnas. Užuojautą JAV vy
riausybė pareiškė ir Kinijos 
lakūno žmonai. Amerikiečių 
viešosios opinijos tyrinėtojai 
skelbė, kad Amerikos piliečiai 
buvo nusistatę prieš atsipra
šinėjimą, tačiau nemaža dau
guma sutiko paieškoti Kinijos 
va ldž ią  pa tenk inusi iš s i
reiškimą. Prisimenama, kad 
prieš porą metų JAV atsiprašė 
Kinijos ir apgailestavo pa
darytus K inijai nuostolius 
Jugoslavijos sostinėje, kai JAV 
lėktuvai netyčia sudaužė Ki
nijos ambasados pastatą. Tuo
met Kinijos valdžia išvystė 
didelius protestus prie Ame
rikos konsulatų ir kitų pastatų. 
Sį kartą, nors am erikiečiai 
buvo laikomi izoliuoti vie
nuolika dienų, didesnių de
monstracijų prieš JAV nebuvo. 
Kinijos interneto centrinėse 
buvo daug priekaištų Kinijos 
vyriausybei, kad ji taip lengvai 
atsisakė savo reikalavimų.

Kaip žinom a, jau  daug 
metų Kinija veda su Amerika 
m ilžinišką biznį. S tatistika 
rodo, kad  pernai A m erika 
importavo iš Kinijos prekių, 
įvairių mašinų, tekstilės pre
kių, batų, žaislų, sporto įrankių 
už 100 b ilijonų  dolerių . 
Amerika eksportavo į Kiniją 
prekių: medicinos įrengimų,

Keliais sakiniais
Amory Houghton su 350 mil. 
dol. “C orning g lass” b en 
drovės akcijom. Toliau eina 
trys dem okratai senatoriai: 
Wisconsin sen. Herbert Kohl, 
m aisto  parduo tuv ių  tinklo  
savininkas, sen. Jay Rocke
feller iš Vakarų Virginijos su 
200 mil. dol. įvairių vertybių 
popierių ir Californijos sen. 
Dianne Feinstein, kurios vyras 
Richard Blum “vertas” 50 mil. 
dol. nekilnojamo turto ir įvai
rių akcijų. Paskutinius balsa
vim us laim ėjo  dar vienas 
milijonierius, respublikonas 
sen. iš Illinois Peter Fitzgerald, 
bankininkas su 40mil. dol.

• Olandijos Senatas po 
ilgų debatų patvirtino eutha- 
nazijos įstatymą. Jis leidžia 
gydytojams padėti nusižudyti 
pacientams, kurie serga ne
pagydoma liga ir kenčia didelį 
skausm ą. P ik tos dem ons
trac ijo s prie  Senato  rūm ų 
p rivertė  įsta tym o leidėjus 
įvesti įvairius apsunkinimus, 
kad įvairios kom isijos p ri
žiūrėtų kad nužudymas nebūtų 
lengvai gaunamas. Jam prieši
nasi ir daug gydytojų. Pagalba 
mirti bus teikiama tik lega
liems Olandijos rezidentams.

• Valstybes sekretorius 
Colin Powell prieš Velykas 
aplankė kelias sąjungininkų 
sostines Europoje. Jis pareiškė,

elektronikos, lėktuvų, p las
tikos gaminių ir trąšų, kurios 
daro gerą pelną. Sakoma, kad 
buvęs JAV preziden tas B. 
Clinton per daug pataikavęs 
Kinijai. Pagarsėjo jo  Kinijoje 
paskelbti “Trys Ne”. Prez. B. 
Clinton 1998 m. pabrėžė, kad 
nėra ir nebus dviejų Kinijų, o 
tik viena. Taivanas niekad 
nebus atskira, nepriklausoma 
valstybė ir Taivanas nebus 
Jungtinių Tautų narys. Sis jo 
pareiškim as labai pakenkė 
Taivano demokratinei valdžiai 
ir sustiprino kom unistinės 
K inijos reikalav im us. D a
bartinė Amerikos vyriausybė 
mano, kad prez. Clinton dar 
turėjo įdėti kelis “No”. Vienas 
liestų draudimą Kinijai pri
sijungti jėga Taivano salą ir 
neleisti politinių pasikeitimų 
Taivane be jo  gyventojų valios 
ir demokratinio balsavimo.

P reziden tas G eorge W. 
Bush pagyrė žvalgybos lėk
tuvo lakūnus, kurie sugebėjo 
nusileisti Kinijos žemėje, nors 
lėktuvo dalys buvo sužalotos 
ir neveikė. Dar nežinia, kiek 
ilgai kinai lėktuvą laikys savo 
oro uoste . A m erik iečiam s 
pavyko kai kuriuos slaptus 
žvalgybos aparatus sunaikinti, 
tačiau galima laukti, kad kinai 
ir inžinieriai dar galės nu
kopijuoti kai kurias dalis.

kad taikos priežiūros kariuo
menė nebus sumažinta. JAV 
šiuo metu laiko Bosnijoj apie 
3,350 karių. Kartu su Britanija, 
Vokietija, Italija, Prancūzija ir 
Rusija Bosnijoje yra 18,000 
kareivių, priklausančių vadi
namai kontaktų grupei. Dar 
37,500 karių laikomi Kosove, 
kur yra ir 6,200 amerikiečių. 
Nauji neram um ai kilo prie 
Albanijos-M akedonijos sie
nos. Dėl tų sienos pažeidimų 
sekr. Pow ell ilgai tarės su 
Rusijos užsienio reikalų minis
tru Igor Ivanov. Bendrame 
pareiškime Makedonija įspėta 
laikytis ramiai ir šaltai reaguoti 
į teroristų elgesį. Balandžio 9 
d. audringame ore sudužo britų 
karo m alūnsparnis, žuvo 2 
anglų kariai, dar penki sužeisti.

• Jordano karalius Abdu
llah II pareiškė Vašingtone 
spaudos konferencijoje, kad 
būtų gerai, jei naujasis JAV 
prezidentas parodytų Pales
tinos ir Izraelio kovose dau
giau iniciatyvos, nes kovos ten 
vyksta jau šeši mėnesiai ir tų 
kovų dalyviai mano, kad Ame
rika nesikiš į tų kovų užbai
gimą. Tarptautinė bendruo
menė ir toliau privalo didinti 
savo įnašą į taikos ieškojimą, 
pasakė karalius. Izraelio vy
riausybė paskyrė nauju krašto 
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MŪSŲ ISTORINĖ ATMINTIS

D videšim to jo  am žiaus du to ta lita rin ia i rež im ai - 
komunizmas ir nacizmas - pasaulio tragedija.

Nacizm o kūrėjai naciai jau  nubausti. Bet ir dabar 
teberengiami tarptautiniai žygiai jam  pavaizduoti, sukami 
filmai, rodomi mūsų televizijų programose nacių žiaurumai, 
dažnai didieji laikraščiai vis primena mums nacių buvusius 
“darbelius” , rengiami holokausto muziejai ir nacių siautimo 
aukoms statomi paminklai.

Tačiau didžiausiam pasaulio blogiui - komunizmui ir jų 
multimilijoninėms tautų aukoms valstybiniais mastais, Vakarų 
pasaulyje dar vis net nerodoma tolygaus dėmesio kaip kad 
yra daroma nacizmui pasmerkti. Net ir mūsų laikų teisininkai 
to m eto kom unistų vykdytų žudynių nesiim a aptarti. 
K om unizm o ideo log ija  nepasm erk ta , n u sik a ltė lia i 
nebaudžiami. Jie dabar įsiskverbę į valstybines pozicijas 
kenkia savo tautai ir valstybei. Komunizmo pavojus tebėra ir 
Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuose, kurie išsilaisvino iš 
“blogio im perijos” . O kas daroma, kad lietuvių tautos 
holokaustas nepasikartotų? Kai šiemet Vytautas Landsbergis, 
švenčiant Vasario 16-ąją, išėjęs į Pilies gatvėje esančio namo, 
kuriame buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas, 
balkoną , paklausė tūkstančių žmonių, susirinkusių toje 
gatvėje: “Ką jūs,išd id i tauta, atsakytum ėte, je i Rusija 
pareikalautų grįžti atgal į narvą, kur Stalino himnas vėl 
skamba?” Minia garsiai šaukė: “Ne” Deja, gatvėje buvo 
vyresnio amžiaus lietuviai. Jaunieji sakė, kad tai jų  tėvų 
šventė. “Mums svarbiau stipri ekonominė Lietuva” . Kad 
Rusija vis dar nesutinka su Lietuvos nepriklausomybe ir 12 
metų veda psichologinį karą prieš Lietuvą nemažai jaunimo 
daliai nėra svarbu. Tikėtina, kad tautinis auklėjimas (jei toks 
yra) Lietuvos mokyklose, bet ne kosmopolitizmo skleidimas, 
yra Lietuvos švietimo programoje. Jo juk reiktų ir kai kuriems 
Seimo nariams.

Žlugus kom unistiniam s režim am s, reikalingas ir jų  
vykdytų  nusikaltim ų  įvertin im as. Kai ta rp tau tinės 
o rganizacijos, jų  tarpe ir Jungtinės Tautos, nesiėm ė 
kom unizm o pasm erkim o, L ietuvos 4 v isuom eninės 
organizacijos, kovojusios prieš okupaciją, 2000 m. birželyje 
surengė V iln iuje ta rp tau tin į kongresą kom unizm o 
nusikaltimams įvertinti. Jame dalyvavo 24 valstybių tautų 
atstovai ir politikai. Įsteigtas tarptautinis tribunolas su teisėjų 
ko leg ija , kuri po dv iejų  sesijų  paskelbė sprendim ą 
komunizmui. To kongreso komitetas veikia ir dabar. Išleido 
brošiūrą “A ntikom unistinis kongresas ir visuom eninis 
tribunolas” . Paruošta spaudai 800 puslapių knyga lietuvių ir 
anglų kalbomis su kongreso medžiaga. Komitetas kreipėsi į 
valstybes, kurios kentėjo komunizmo holokaustą ir genocidą, 
tęsti pradėtą akciją kad nebūtų pamiršti raudonojo teroro 
nusikaltimai, nužudę daugiau kaip 100 milijonų žmonių. Tai 
perspėjimas ateities kartoms neužmiršti savo praeities, kaip 
kad yra daroma ir nacių vykdytiems žudymams atminti.

O pasaulinė komunizmo holokausto diena gali būti birželio 
14-oji, kaip kad siūlo to kongreso komiteto pirmininkas Vytas 
Miliauskas.

S.Tūbėnas

LIETUVA RENGIASI 
TAUTOS

PASIPRIEŠINIMUI
Klaipėdoje išvažiuojamąjį 

posėdį surengė Seimo na
cionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto nariai, susipa
žino su teritorinės gynybos 
planu Vakarų Lietuvoje. Ka
rišk ių  pranešim uose buvo 
akcentuota, kad terito rinė  
gynyba pag rįs ta  L ietuvos 
įstatym ais įtv irtin tu  besą 
lygišku, visuotiniu pasiprie
šin im u bet kokiam  išorės 
puolėjui. Teritorinę gynybą 
sudaro du pagrindiniai žings
niai: kombinuotas manevrinės 
karinės galios panaudojimas ir 
partizan inė  kova kartu  su 
civiliniu pasipriešinimu, jeigu 
nebūtų jokios sąjungininkų 
paramos. Esant NATO sudė
tyje, Lietuvos kariuom enei 
būtų keliam as pagrindin is 
uždavinys - stabdyti priešo 
puolimą, apsaugoti gyvybiškai 
svarbius objektus, silpninti 
puolėjų ir tausoti savo karines 
pajėgas, išlaikyti gerai ap
saugotas ir užsien io  šalių 
karinei paramai priimti tin
kamas teritorijas.

K ariuom enės vadas J. 
K ronkaitis  pab rėžė , kad 
teritorinės gynybos koncepcija 
remiasi atsitraukimo ir puo
limo principu, tačiau svarbu 
žinoti ir gerai apskaičiuoti, 
kada ir kur pulti priešą, kad jis 
pa tirtų  kuo daugiau nuos
tolių”. Ant popieriaus viskas 
gana gražiai ir gerai atrodo. 
Tačiau yra kai kas užmiršta ir 
kaip kam nekreipta beveik 
jokio dėmesio! Peržvelkime
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apsaugos ministru Darbo par
tijos narį, atsargos generolą 
B inyam in Ben Eliezer, 65 
metų amžiaus. Jis savo kalboje 
priminė klausytojams, kad jam 
teko vadovauti 1980 dešimt
metyje Vakarų kranto ir Gazos 
pakraščio karinei vyriausybei. 
Jis kaltino palestiniečius smur
to veiksmais, kuriuose per 5 
m ėnesius žuvo 342 pa les
tiniečiai, 58 izraelitai ir 15 
kitų. Jis įspėjo palestiniečius, 
kad į sm urtą bus atsakyta 
smurtu, nors jis esąs taikos 
šalininkas.

• Kinijos valdžia paskel
bė, kad 37 Falun Gong kulto 
nariai nuteisti kalėjimo baus
mėmis nuo 3 iki 7 metų, nes 
jie laužę valstybės įstatymus. 
K inijos m inistrų kabinetas 
kritikavo JAV gyvenimą, vals
tybės rinkimų sistemą, vaikų 
auklėjimo trūkumus. Pareiš
kime sakoma, kad 13 milijonų 
am erik iečių  vaikų gyvena 
skurde, vargsta pavojinguose

atskirais punktais. - “Kombi
nuotas m anevrin is karinės 
galios panaudo jim as” . Sis 
punktas gal būtų svarstytinas - 
je ig u  L ie tuva  NATO p r i
klausytų ir galėtų remtis NATO 
oro pajėgomis. Tačiau to ne
sant - jau  antrą karo dieną 
L ietuvos av iac ija , beveik  
neegzistuotų. Ir kariuomenės 
judėjim as tegalėtų vykti tik 
miškuose ir naktimis. Taip pat 
po dv iejų  d ienų, vargu ar 
bebūtų artilerija ir šarvuočiai. 
Tad teliktų tik  partizaninis 
karas. Tokiu atveju ir “Lie
tuvos įstatym ais įtv irtin tas 
besąlygiškas, visuotinis pasi
priešinimas” , nebegalės įsta
tymais remtis, kadangi nebus, 
kas p riverstų , kad būtų tų 
įstatymų laikomasi!

“Lietuvos vyriausybė nu
sprendė įs te ig ti V alstybinį 
pilietinio pasipriešinimo ren
gimo centrą, kuris okupacijos 
metu turės teisę organizuoti 
ginkluotą pasipriešinimą. Sis 
centras turės valstybinio sau
gumo institucijos statusą. Jo 
ste igėjas K rašto  apsaugos 
ministerija”. Reikėtų manyti, 
kad tokį rimtą darbą dirbdami 
bus numatę, kad ir įstaigos 
telefonai būtų viešai skelbiami. 
Be to, prie įstaigos durų turėtų 
būti iš tolo matoma iškaba. 
Kad būsimieji rezistentai ar 
partizanai neturėtų be reikalo 
klaidžioti.

Jeigu reikalas nebūtų toks 
rimtas - tai visus šiuos pro
jektus būtų galima pasiūlyti į

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

darbuose, kasmet 5,000 vaikų 
miršta nuo ginklų, kiti suserga 
žemės ūkyje nuo pavojingų 
sveikatai trąšų ar vabalų nai
kinimo nuodų. Amerikos de
mokratinė sistema esanti tur
tingųjų žaidimas, nes daugelis 
žmonių rinkimuose nedaly
vauja, tačiau  JAV valdžia  
mėgsta kritikuoti kitas šalis dėl 
žmogaus teisių laužymo, sa
kom a Kinijos inform acijos 
b iu ro  išp la tin tam e p a re iš 
kime.

• Valstybes sekr. Colin  
Powell pasakė kalbą Kuveito 
sostinėje, kur buvo paminėta 
10 metų sukaktis nuo dykumos 
karo, kuris išvarė Irako oku
pacinę kariuom enę. Sekre
torius pabrėžė, kad karas šioje 
pasaulio dalyje neapsimokės. 
Kuveitas bus laisvas ir tur
tingas. Kartu su sekretoriumi 
iškilmėse dalyvavo buvęs JAV 
prezidentas, dabartinio prezi
dento tėvas, George Bush ir 
vyriausias kariuomenės vadas 
tame konflikte gen. Norman

Juozas Žygas

juokų skyrių. Bet, kai yra apie 
rez is ten c iją  kalbam a - tai 
manyčiau, kad šposams vietos 
neturėtų būti. Dabar tokius 
nutarimus pasiskaitęs geras 
karikatūristas, galėtų sukurti 
tokį piešinį. Civiliais rūbais 
apsirengęs vyresnio amžiaus 
žmogus, su šautuvu per pečius, 
kreipiasi į milicininką: drauge 
milicininke, kur yra tas seniai 
reklamuotas rezistencijos cen
tras?  N ebent šio p ro jek to  
sumanytojai ir jo  vykdytojai. 
Tiki tariam o “filosofo” žo
džiams - “Patriotas yra idiotas 
- juo didesnis patriotas, tuo 
didesnis idiotas! Ir priedo - 
jeigu jie mano, kad Lietuvoje 
yra pilna idiotų!

L ietuvoje daug kas yra 
daroma ne iš to galo! Apie 
kokią rezistenciją gali būti 
kalbama krašte? Kur beveik 
nei vieno stribo ar išdaviko dar 
nenubaudė. Ir kur įvairūs 
tariami “filosofai”. Spaudoje ir 
aukštosiose mokyklose, ne
baudžiamai gali iš patriotizmo 
šaipytis!? Mažas kraštas - jeigu 
nori tarp didelių ir ekspan- 
sionistiškai nusiteikusių kai
mynų išlikti. Turi būti, kaip 
ežys. Kad kaimynai jo  bijotų. 
Ir visose m okyklose tautiš
kumas ir patriotizmas turi būti 
privalomų pamokų tarpe!

Schwarzkopf. Buvo pagerbti 
tame kare žuvę 148 am eri
kiečiai.

• Rusijoje lankėsi Vokieti
jos kancleris Gerhard Schroe
der, jau antrąsyk per keturis 
m ėnesius. Jis kalbėjosi su 
prezidentu V ladim ir Putin. 
Pasitarimus palengvino tai, 
kad Putin yra ilgą laiką buvęs 
Sovietijos žvalgybos viršinin
ku Vokietijoj ir puikiai kalba 
vokiškai. Prez. V. Putin aiškino 
vokiečių kancleriui, kad 48 
bilijonų skola, kuri liko dar iš 
komunistinės valdžios laikų, 
turėtų būti panaikinta, nes 
Rusijai sunku ją sumokėti dėl 
lėšų stokos. Kancleris tam 
skolos nurašymui nepritarė, 
tačiau sutiko prekybos ryšius 
plėsti, nes Vokietija bus tiltu 
tarp Rusijos ir Europos Są
jungos. Sakom a, kad Vo
k ie tijo s  svečias šveln ia i 
užsiminė ir apie Rusijos kovas 
su nep rik lausom ybės s ie 
kiančiais čečėnais, bet tas 
nesukėlė didesnių ginčų.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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MIELI LIETUVIAI TAUTININKAI!
LTS pirmininko Gedimino Sakalniko 

kalba LTS suvažiavime 2001 m. kovo 31 d.

Štai ir vėl susirinkome į 
eilinį L ietuvių tautinės są
jungos suvažiavim ą. Dveji 
metai nuo praėjusio 1999 m. 
kovo 20 d. įvykusio suva
žiavimo pralėkė kaip viena 
diena. LTS per šiuos dvejus 
metus patyrė ne vieną sunkų 
išgyvenimą, bet čia susirinkę, 
galime ram iai žiūrėti vieni 
kitiems į akis, nes padarėme 
viską, kad mūsų politinė jėga 
ne tik dar kartą nesubyrėtų, bet 
taptų grynesnė ir, sakyčiau, net 
sutvirtėtų. Ačiū Jums už tai.

Tikriausiai nė vienas dau
giau ar mažiau besidomintis 
tautininkų veikla nesitikėjo, 
kad eiliniame LTS suvažia
vime LTS suvažiavime LTS 
pirmininku bus išrinktas Ge
dim inas S akaln ikas. M an 
pačiam tai buvo taip pat labai 
netikėta. Čia ir prisim iniau 
buvusio tautininko L. Milčiaus 
žodžius, ištartus “Kauno die
n o j” (1997 02 20 N r.42): 
“...subrendusi partija vadovus 
pasirenka p a ti ...” . Bet šie 
žodžiai tada buvo skirti tau
tin inkam s, kurie  1997 m. 
vietoje R .Sm etonos p irm i
ninku išsirinko V. Antanaitį. 
Vardan tiesos reikėtų pasakyti, 
kad R. Smetona pats atsisakė 
dalyvauti pirm ininko rinki
muose, kai suvažiavimas ne
pritarė ir nepriėmė jo  parengtų 
LTS įstatų pakeitimų.

Na, o kaipgi pasielgė pats 
ekstautininkas L.Milčius, kai 
1999 m., anot jo, “subrendusi 
partija” pirmininku išsirinko 
ne jį, o G. Sakalniką? Pasielgė 
analogiškai R. Sm etonai - 
puolė LTS ardyti. Pasiremsiu 
citata vėlgi iš “Kauno dienos” 
(1999 04 13 Nr. 83): “LTS 
suvažiavimas, kuriame buvo 
pakeista partijos vadovybė bei 
šiek tiek pataisyti įstatai, vyko 
m ažiau kaip prieš m ėnesį. 
Tačiau po poros savaičių 14 
partijos skyrių pirm ininkų 
išplatino Teisingumo minis
te rija i, A m erikos lie tuv ių  
Tautinei Sąjungai bei Lietuvos 
žiniasklaidai protestą, kuriame 
teigiam a, jog  suvažiavimas 
vykęs grub iai pažeidž ian t 
įstatus, neatsižvelgiant į kai 
kurių partijos narių nuomonę, 
todėl turėtų  būti laikom as 
negalio jančiu . Šią petic iją  
pasirašė D ruskininkų, K u
p išk io , L azd ijų , R audon
dvario , Š iaulių , Tauragės, 
Ukmergės, Varėnos, Vilka
viškio, Vilniaus raj. Ir kitų 
skyrių vadovai. Išplatintame 
pranešime informuojama, jog 
sudaryta iniciatyvinė grupė 
sušauk ti n ee ilin į LTS su 
važiavimą...”

Vienok proto balsas nu
galėjo. Į Lietuvą birželio mėn. 
atvykęs ALTS vicepirmininkas 
E.Bartkus, sukvietęs LTS val
dybos ir nepatenkintųjų suva
žiavimo rezultatais atstovus, 
pasiekė kom prom isą. LTS 
valdyba pagaliau pradėjo dirb
ti, rengtis Savivaldybių tarybų 
rinkimams. Šis periodas buvo 
paženklintas “Tautos sąjun
gos” koalicijos kūrimu, kurioje 
be tau tin inkų  buvo sutikę 
dalyvauti dar KDS (K.Bob- 
elis), LDP (S.Pečeliūnas), NP 
(V.Šapalas), LLL (A.Terlec- 
kas) ir “Jauno ji L ie tu v a” 
(S.Buškevičius). Tačiau “Tau
tos sąjungos” koaliciją suardė 
S.Buškevičius ir K.Bobelis, 
nutarę Savivaldybių tarybų 
rinkimams kurti “Kaimo są
jungą” . Vienok ir šią koaliciją 
S. Buškevičius suardė iš jos 
pasitraukdamas. Apie Savi
valdyb ių  tarybų  rink im ų 
rezultatus plačiai nekalbėsiu, 
jie ne kartą buvo aptarti LTS 
valdybos ir tarybos p o sė 
džiuose. Reikėtų nebent pami
nėti tai, kad LTS padengė visų 
sąrašų, tautininkų vardu daly
vavusių rinkimuose, registra
vim o išlaidas. Laim ėta 13 
mandatų, užimta 13-ta tarp 39 
Lietuvoje registruotų partijų. 
Turime vieną merą, o iš viso 
m erus turi 12-os partijų  
atstovai.

Po LR Savivaldybių tarybų 
rinkimų prasidėjo nauji ban
dymai ardyti LTS, destabi
lizuoti padėtį partijos viduje. 
Kaip ir galima buvo tikėtis, 
iniciatyvos vėl ėmėsi L. Mil- 
čius, kartu su sąrašu beviltiškai 
pralaimėjęs rinkimus Kauno 
rajone. Jam talkino V. Kondra- 
tienė (dar beviltiškiau pralai
mėjusi rinkimus Šilalės raj.), 
B. Girdauskas, A. Ragaišienė. 
Kaip rašė “Dirva” (2000 08 
15) straipsnyje “Telkiasi tau
tinės ideologijos šalininkai”: 
“LR Teisingumo ministerija 
š.m. birželio 21 d. įregistravo 
ju n g tin ę  po litinę  partiją  - 
“Jaunosios Lietuvos”, Naujųjų 
tautininkų ir politinių kalinių 
sąjungą...; į naująją sąjungą 
perėjo žymi dalis veikliausių 
LTS narių. Tarp jų  matome 
LTS v icepirm ininkus - dr. 
B enedik tą G irdauską ir 
Virginiją Kondratienę, Kovo 
11-tosios akto signatarą, Kau
no rajono tautininkų skyriaus 
p irm ininką Leoną M ilčių, 
buvusius Seimo narius - prof. 
Mečislovą Treinį ir doc. Juozą 
Tartilą, sėkmingiausiai savi
valdybių tarybų rinkimuose 
pasirodžiusių Akmenės rajono 
tautininkų skyriaus pirmininką

Leoną Milčių, buvusius Seimo 
narius - prof. Mečislovą Treinį 
ir doc. Juozą Tartilą, sėk
mingiausiai savivaldybių ta
rybų rinkimuose pasirodžiu
sių Akmenės rajono tautininkų 
skyriaus pirm ininką Klemą 
Intą ir kt.” .

Būnant Čikagoje ir Cleve- 
lande, man iš Jono Jasaičio, 
buvusio “D irvos” redakto
riaus, pavyko iškvosti, kad šį 
niekieno nepasirašytą straipsnį 
“Dirvai” pateikė L.Milčius. 
Patikslinus pateiktus “faktus”, 
LTS valdyba pašalino iš LTS 
narių L. Milčių bei sustabdė 
narystę LTS B. Girdauskui, V. 
Kondratienei ir A.Ragaišienei. 
Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad šie 
veiksmai vyko jau  pasiruo
šimo Seimo rinkimams metu, 
kai S. Buškevičius dalyvavo 
pasitarimuose kuriant “Tautos 
fronto” koaliciją su LLL ir 
LNDP, kurioje jaunalietuviai 
taip ir nedalyvavo. Dar vienų, 
jau  trečiųjų, tautininkų (po 
R .Sm etonos nacionalde- 
mokratų), dabar jau “Naujų
jų”, atsiradimas tikrai kad ne 
tik nepadėjo LTS Seimo rinki
muose, o atvirai jai pakenkė. 
O  gal toks ir buvo m inėtų 
asmenų tikslas? Bet LR Seimo 
rinkim ai parodė, kad tauta 
nebepasitiki jok iais partijų 
ska ldy to ja is, su teikdam a 
“N aujajam  tau tin inku i” L. 
Milčiui paskutinę vietą Rasei
nių apygardoje tarp visų kan
didatų į LR Seimą.

Susitik im uose su tau ti
ninkais dažnai esu klausiamas 
- kokia ateitis laukia L. Mil- 
čiaus, B. Girdausko, V. Kon- 
dratienės ir A. Ragaišienės, 
kurie, pasirodo, vėl atkakliai 
braunasi į LTS, net nesiteikę 
pripažinti savo klaidų. LTS 
Valdyba vienareikšmiškai yra 
apsisprendusi - apie minėtų 
asmenų buvimą LTS galima 
bus kalbėti tik tada, kai jie 
tomis pačiomis priemonėmis 
kaip įrašė, taip ir išbrauks 
“Naujųjų tautininkų” pavadi
nimą iš kitos partijos kompi
liuoto pavadinimo. Belieka tik 
s tebėtis , kad jie  nebenori 
vadintis “naujaisiais” , gal jie 
kaip mauras, atlikęs savo juodą 
darbą, tapo nebereikalingi ir 
“Jaunajai Lietuvai”?

Kas labiausiai stebina vi
soje šioje istorijoje? Ogi tai, 
kad ir suvažiavimo išvakarėse 
tebeplatinami įvairūs “atsilie
p im ai” į tautin inkus, rag i
nantys juos vienytis, telktis, 
pasirašyti pačių aktyviausių 
pastarojo laikmečio LTS skal
dytojų.

V isam e šiam e nepalan-

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos valdyba: pirmininkas Petras 
Buchas, sekretorė Irena D irdienė, vicepirm . Eugenijus 
Bartkus,vicepirm. Jonas Variakojis ir iždininkas Oskaras Kremeris.

Zigmo Degučio nuotr.

kiame politiniame fone LTS 
valdyba darė viską, ką suge
bėjo  esam o finansav im o 
sąlygomis, kad LTS garbingai 
būtų atstovaujama LR Seimo 
rinkim uose. ALTS param a 
buvo panaudota įregistruojant 
“Tautos fron to” koalic ijos 
sąrašą L ietuvių tautin inkų 
sąjungos vardu (sąrašas Nr. 1), 
įreg is tru o jan t v isus ta u ti
ninkus, pageidavusius daly
vauti LTS vardu vienm an
datėse apygardose. Rezultatai 
Jums žinomi. Sąrašas Nr. 1 
užėmė 14-tą vietą tarp daly
vavusių 15-os sąrašų (primin
siu - iš 39 Lietuvoje registruotų 
p a rtijų ), o v ienm andatėse  
apygardose geriausiai pasiro
dęs tautininkas J.Mačys užėmė 
4-tą vietą.

Išvada viena: nors tauti
ninkai lietuvių ir nesudomino, 
bet iš politinės arenos nebuvo 
išstumti. Rinkimų į LR Seimą 
rezultatai galėjo būti ir geresni, 
je igu  visi tau tin inkai būtų 
garbingai atlikę savo pareigą. 
Nežinau, kuo galima paaiškinti 
Akmenės tautininkų poziciją - 
įtikinamai laimėjus LR Savi
valdybių  tarybų rinkim us, 
nekelti LTS kandidato į LR 
Seimą savo apygardoje, o 
rem ti N aujosios Sąjungos 
kandidatą ir socialliberalus, 
visiškai neagituojant už LTS 
sąrašą. Akmenėje LTS sąrašas 
tesurinko 146 (!) balsus, o 
galėjo surinkti tūkstančius.

LTS valdyba turėjo ir dau
giau įvairių bėdų.

Dėl anksčiau buvusių LTS 
vadovų nepakankamo reiklu
mo, o atsakingo už būstinės 
privatizavim ą R. Giliausko 
nusikalstamo aplaidumo, LTS 
būstinės patalpos nebuvo laiku 
išpirktos, todėl jau 2 metus 
turime bylinėtis su Vilniaus 
miesto savivaldybe, kad nebū
tume iš šių patalpų iškeldinti. 
Teisinis ginčas tebevyksta.

Du kartus buvo apvogta 
LTS būstinė, dingo kompiu
teriai ir kita įranga. Šių mįs
lingų vagysčių kaltininkai iki 
šiol nenustatyti, žala neat

lyginta. ALTS pagalbos dėka 
abu kartus įranga buvo atsta
tyta, o šiuo metu yra visiškai 
apdrausta bei kvalifikuotai 
apsaugos tarnybų saugoma. 
Sugriežtintas būstinės lanky
mas ne darbo metu. To pa
sėkoje vagystės liovėsi.

LTS valdyba užtikrino ne
pertrauk iam ą “Tautin inkų 
žinių” leidybą, žengdam a į 
naują tūkstantmetį ir prisidė
dama prie informacinės vi
suomenės kūrimo, internete 
atidarė savo puslapį (www.- 
lts.lt).

Politinėje veikloje dabar 
visus akcentus dedame į de
šiniųjų ir centro dešiniųjų 
partijų koalicijos kūrimą, kad 
tinkamiau pasirengtume artė
jantiems LR Prezidento rinki
mams, o perspektyvoje - LR 
Savivaldybių tarybų ir LR 
Seimo rinkimams. Gal nebe
pasikartos liūdna “Tautos 
sąjungos” ir “Tautos fronto” 
koalicijos kūrimo patirtis.

Per pastaruosius dvejus 
metus aš asmeniškai arba su 
kitais LTS Valdybos nariais ne 
kartą aplankėme praktiškai 
visus realiai egzistuojančius 
LTS skyrius. Dėkoju visiems 
už šiltus priėmimus, supra
timą, norą bendromis jėgomis 
iš la ik y ti ir s tip rin ti LTS. 
Atrodo, bendravim as leido 
mums pasėti pasitikėjimą vieni 
kitais, todėl į suvažiavim ą 
susirinkom e konstruktyviai 
dirbti, siekti, kad garbingas 
tautininkų garsas, jau per 120 
metų skambantis Lietuvoje, 
nebūtų nutildytas.

Ačiū Jums. D irbkim e ir 
toliau kartu, taip kaip dirbome 
ligi šiolei. Dveji metai - per 
mažas laiko tarpas, kad pa
siektume didelių laimėjimų 
politikoje. Todėl kviečiu į LTS 
valdybos sprendimus ir veiklą 
pažvelgti pakankamai atlai
džiai ir su supratim u apie 
laikm ečio  sudėtingum ą ir 
svarbą.

(Tautininkų žinios 2001 m. 
balandžio Nr.7)
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ŽINIOS IS VILNIAUS
Atkelta iš 2 p.

m aterialin ių  vertybių gau
sinim as, bet in telektualine 
kūryba ir žiniomis grindžiama 
veikla jau veda ir vis aktyviau 
ves į p riek į dabartinę  v i
suomenę”.

Valstybės vadovas ragino 
nuo žinių visuomenės stra
teg ijų  rašym o pere iti prie 
konkrečių veiksmų: sutvarkyti 
valstybės duom enų bazes, 
te ik ti ben t dalį valdžios 
paslaugų internetu, padaryti 
visiems prieinamą tarptautinį 
elektroninį tinklą, daugiau 
d ė m esio  s k ir t i  n a u jo m is  
te c h n o lo g ijo m is  g r įs ta m  
verslui.

“L ietuvos m odern iza
vimas, kartu ir laisvo tautos 
gyvenimo perspektyvos, šian
dien priklauso nuo švietimo ir 
mokslo plėtotės, nuo valstybės 
investicijų į žmones”.

Valstybes vadovo požiūriu, 
būtina sukurti valstybinį vaikų 
reg is trą , v isuo tin io  p r ie š 
mokyklinio ugdymo sistemą, 
vaikams užtikrinti socialines 
mokymosi sąlygas, suprag- 
m atin ti bendrojo  lavinim o 
mokyklas, sustiprinti aukštojo 
m okslo  sistem ą, pasiek ti 
efektyvios mokslo, studijų ir 
verslo sąveikos. “Pagaliau 
turime Lietuvoje pripažinti 
hum anitarinių ir socialinių 
mokslų svarbą tautos kultūrai 
ir dem okratine i m ūsų g y 
vensenai” .

Aptardamas šalies politinę 
raidą, Prezidentas teigė: “Stipri 
demokratinė valstybė neįma
noma be stiprių partijų, be 
stiprios politinės valdžios” . 
Įspėjęs, kad nauji politikai 
patys savaime jokiu būdu dar 
neužtikrina naujos politikos, 
V.Adamkus pabrėžė, kad poli
tinę valdžią stiprina sprendimų 
viešumas, o piliečių nepasi
tikėjim ą ir įtarum ą mažina 
atvira partijų veikla.

Valstybės vadovas atkreipė 
dėmesį į ekonominių nusikal
timų ir politinės galios susi
jungim o pavojus. Priminęs, 
jog iki šiol nenubausti dau
gelio  sunkių  nusikaltim ų  
kaltininkai, Prezidentas sakė, 
kad teisingum as reikalauja 
pagaliau ištirti didelį atgarsį 
visuomenėje sukėlusias bylas. 
“To turėtų reikalauti ir valsty
bės pareigūnų savigarba” , - 
sakė Prezidentas.

“Ar sustiprės mūsų vals
tybė, ar atsiras daugiau tei
singum o m ūsų gyvenim e, 
labai priklauso nuo valdymo 
reform ų sėkm ės” , - teigė 
V.Adamkus, ragindamas iki 
galo įgyvendinti biurokratijos 
sau lė lydžio  idėją , a išk iau  
apibrėžti valstybės tarnautojų 
atsakomybę.

Prezidento nuomone, savi
valda sustiprintų didžiosios 
dalies apskričių funkcijų per

davim as sav ivaldybėm s. 
“Šiandien kur kas svarbiau, 
užuot įsivėlus su žemaičiais į 
mūšį dėl Telšių ateities, pa
rengti detalius regionų gai
vinim o p ro jek tu s” , - sakė 
V.Adamkus.

“R yžkim ės pagaliau  ir 
šian-dien garsiai sau pasakyti:

LIETUVOJE SURAŠYTA MAŽIAU GYVENTOJŲ

Per ką tik  pasiba igusį 
visuotinį Lietuvos gyventojų 
surašymą surašyta per 3,5 mln. 
šalies gyventojų - mažiau, nei 
prieš 12 metų. 1989 metų 
gyven to jų  surašym o duo 
menimis, tuom et Lietuvoje 
buvo 3 mln. 674 tūkst. 802 
nuolatiniai gyventojai, t.y. 
maždaug 5 proc. daugiau, nei 
su rašy ta  per p asta rą jį su 
rašymą, pranešė Statistikos de
partamentas.

Siųsdami per Western Union®, jus tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

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

JAV ir Kanadoje teiraukitės

1- 800-325-6000
J

www.westernunion.com
T
K

F
J
i

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje SM

mes - Lietuva. Mes, Lietuva, 
atstatėme savo valstybę, sugrį
žome į civ ilizuotą pasaulį, 
esame pajėgūs jame gyventi ir 
susikurti savo bei vaikų gerovę 
čia, savo tėvynėje. Nes mus 
gali jung ti, mus jung ia  ne 
prievarta ir neapykanta, bet 
laisvė ir iš jos kylantys tar
pusavio įsipareigojim ai” , - 
baigdamas metinį pranešimą, 
teigė Lietuvos vadovas.

Visuotinis gyventojų su
rašymas prasidėjo balandžio 6 
dieną. Buvo planuojama, kad 
su-rašymas vyks iki balandžio 
13 dienos, tačiau dauguma 
surašinėtojų dirbo ir savaitgalį. 
G yvento jų  surašym o įs ta 
tymas nustato, kad surašymas 
gali tęstis 10 dienų.

Nors formaliai surašymas 
baigėsi praėjusią savaitę, ta
čiau siekiant surašym o p il
numo, asmenims dėl kokių

nors p riežasč ių  neužpil- 
džiusiem s surašym o lapo, 
siekiama sudaryti galimybę 
užsirašyti.

Statistikos departamentas 
prašo gyventojų kreiptis į savo 
apskričių statistikos valdybas, 
m iestų ir rajonų statistikos 
skyrius, surašym o skyrius, 
savivaldybes ar seniūnijas.

G yventojai taip  pat ra 
ginami surašyti nuomininkus, 
asmenis, kurie išregistruoti 
siekiant m ažiau m okėti už 
paslaugas. D epartam entas 
užtikrina, kad surašymo lapai 
mokesčių skaičiavimams ne
bus naudojami, jokių asmeni
nių pasekmių neturės.

Taip pat kviečiam a u ž 
rašyti asmenis, kurie pagal 
tu ris tin es  v izas išvyko  į 
užsienį ir užtruko ilgiau, bet 
palaiko nuolatinius ryšius su 
šeima.

K ai k u rio se  su rašym o  
apylinkėse taip pat ketinama 
atlikti kontrolinį patikrinimą,

kurio  m etu bus tikrinam as 
su rašym o  p iln u m as ir 
kokybė.

Surašymo metu buvo ren
kam i duom enys apie g y 
ven to jų  skaičių  m ieste ir 
kaim e, pasiskirstym ą pagal 
ly tį, am žių, tau tybę, iš s i
lavinimą, užimtumą, profesinę 
sudėtį, šeimų skaičių ir dydį, 
apsirūpinim ą būstais bei jų  
kokybę ir kt.

Pirmuosius surašymo re
zultatus - bendrą gyventojų 
skaičių, pasiskirstymą pagal 
lytį bei amžių - tikimasi pa
skelbti praėjus pusei metų nuo 
gyventojų surašymo, tai yra šių 
m etų spalį. K itus sudėtin 
gesnius duom enis tikim asi 
susistem inti iki 2002 metų 
pabaigos.

Žinias siunčia Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centras

http://www.westernunion.com
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ST. PETE. BEACH, FL

Petras Buchas, Lietuvių Tautinės sąjungos pirmininkas, kalbėjo 
organizacijos klausimais, kai vyko Sąjungos atstovų suvažiavimas 
Chicagoje spalio 27-29 dienomis.

Zigmo Degučio nuotr.

SUSITIKIMAS SU SĄJUNGOS PIRMININKU

Atostogaudamas Floridoje 
ALT Sąjungos pirm. Petras 
Buchas kovo mėn. 22 d. 
Leverock’s restorane, St. Pete. 
B each, FL. susitiko su St. 
Petersburgo skyriaus valdyba 
ir nariais. Dalyvavo ir Tautinės 
S-gos Garbės narys bei Tau
tinio Kultūros Fondo pirm. inž. 
Jonas Jurūnas.

Tai jau nebe pirmas kartas, 
kai S-gos p irm ininkas pa
švenčia  savo la iką  ir 
painformuoja mūsų skyriaus 
tautininkus, rūpimais S-gos 
veiklos reikalais. Šį kartą  
kalbėjo  apie skyrių ve ik lą  
A m erikoje, L ietuvos Tau-

CLEVELAND, OH

BALFo VELYKAIČIAI

Balandis skaičiuoja dienas. 
Lauke tikras pavasaris, o dar
želis gražus, kaip niekada. 
Skleidžiasi medžių ir krūmų 
pumpurėliai, tuoj pražys tul
p ė s , pasak iška i užkvipo  
narcizai. Išaušo Sv. Velykų 
rytas, atnešęs susikaupimą, 
džiaugsmą ir naujas viltis.

Šiandiena besidžiaugdami 
pavasariu ir jo gražia švente, 
negalim e pasakyti, kad šis 
laikotarpis visiems lengvas ir 
džiaugsmingas, o ypač Lie
tuvoje.

Daug šeimų negali atsisėsti 
prie sotaus svečių stalo. Tai 
skaudi tiesa. Kad šiek tiek 
pagerėtų sunkus materialinis ir 
dvasin is L ietuvos žm onių 
gyvenimas, daug jėgų ir darbo 
įdeda BALFo organizacijos 
darbuotojai.

Ši sena labdaringa  o r
ganizacija įsteigta II-jo pa
saulinio karo metu, veikia iki 
šių dienų. Didelį darbą atlieka 
ir C levelando  apylinkės

tin inkų  S-gos veik lą  ir 
perspektyvas bei mūsų savait
raščio “Dirva” einamaisiais 
reikalais. S-gos pirmininkas 
atsakė ir į su sirinkusių jų  
klausimus.

Skyriaus veikliam nariui 
Kostui Vaičaičiui, š. m. kovo 
mėn. 28 d. atšventusiam 90 m. 
am žiaus sukaktį, Sąjungos 
pirm. ir visi susirinkusieji, 
pasirašė ir pasiuntė jam  svei
kinim o korte lę. Prie svei
kinimų jungėsi ir visi skyriaus 
naria i linkėdam i geros 
sveikatos ir malonių ateities 
d ienų. S usitik im as praėjo  
geroje nuotaikoje.

BALFo skyrius, kuris siunčia 
siuntas į Vilniaus krašto ir kitas 
L ietuvos m okyklas, šelpia 
tremtinius, neįgaliuosius ir kt. 
Esant sunkiai ekonom inei 
padėčiai Lietuvoje, atsiųsti 
drabužiai, avalynė, mokymo 
priem onės ir k iti svarbūs 
buitiniai daiktai ne vienam 
su teikė d idelį džiaugsm ą. 
Gavusieji paramą, laiškuose 
taria  daug gražių  padėkos 
žodžių, visiems aukojantiems 
ir BALFo darbuotojams už jų 
kruopštų ir sąžiningą darbą.

Paskutiniam e metiniame 
BALFo susirinkime š.m. kovo 
24 d. šalia senųjų, ištikimųjų, 
pa la ipsn iu i skaičium i m a
žėjančių dalyvių džiaugėmės ir 
keliais trečiosios bangos da
lyviais, sutikusiais pasidomėti 
ką ir kaip BALFas veikia. 
Labai teigiama to pasibuvimo 
kartu išdava buvo originalus 
pasiūlym as suruošti akciją 
“BALFo velykaičiai”. Talkos 
būdu buvo paruošta porą šimtų 
margučių, kurie Verbų sek
madienį puikavosi ant stalo 
įvairiais raštais ir spalvomis. 
Sunku buvo a ts ila ik y ti jų

Skyriaus pirm. Juozas Šu- 
laitis padėkojo S-gos pirm. 
Petrui Buchui už nušvietimą S- 
gos veiklos perspektyvų ir 
visiems dalyvavusiems šiame 
susitikime.

Mūsų skyrius neteko keleto 
ve ik lių jų  narių . 2000 m. 
gruodžio mėn. 27 d. mirė a.a. 
Juozas Taoras. Velionis paliko 
žmoną Bronę, sūnus Martyną, 
Algirdą, Bronių ir Gintautą su 
šeimomis bei liūdinčius lie
tuvių  te lk in io  tau tieč ius. 
Velionis buvo sutelkęs didelį 
rinkinį nepriklausomos Lie
tuvos, Sibiro kančių, Sausio 
13-tos nelygioje kovoje žu
vusių tautiečių - nuotraukų ir 
jas paruošęs parodoms. Tai 
tikrai muziejinė medžiaga su 
kuria aplankė daugelį lietuvių 
telkinių. Tai buvo reto suge
bėjimo tautietis.

Š.m. vasario mėn. 13 d. po 
sunkios ligos savo žemiškąją 
kelionę užbaigė aktorė, re 
žisierė, rašytoja a.a. Dalila 
M ackialienė, pa likusi du 
anūkus su šeimomis. Velionė 
buvo skyriaus valdybos narė ir 
mūsų skyriaus kultūrinių ren
ginių vedėja, mūsų skyriaus 
m oterų dainos “kvarte tas” 
vadovė. Velionė talkino ir kitų 
Lietuvių klubo ribose esančių 
organizacijų veikloje. Mes dar 
ilgai jos pasigesime.

Skyriaus nariams, išvyks
tantiem s vasaros atostogų 
šiaurėn bei Lietuvon, linkime 
gražiai ir sveikai praleidus 
vasarą, laimingai sugrįžti prie 
skyriaus darbų šį rudenį.

Juozas Šulaitis

nenusipirkus. Visi šioje ak
cijoje dalyvavusieji džiaugėsi, 
jog surinkti pinigai, už kuriuos 
bus siunčiam os sekančios 
siuntos į Lietuvą yra puiki 
parama tiems, kuriems ji labai 
re ika linga . V isiem s p ad e 
dantiems ir norintiem s p ri
sidėti prie šio kilnaus darbo, 
pranešame, kad BALFo sky
rius k iaurus m etus priim a 
švarius žieminius ir vasarinius 
drabužius, avalynę, patalyne, 
vaikiškus drabužėlius ir žaislus 
bei mokymo reikmenis. Tai 
galim a p rista ty ti į BALFo 
patalpas, įsikūrusias šalia LR 
Konsulato.

Nomeda A. Vucianienė

LIETUVOS AMBASADA WASHINGTONE

LIETUVIU PIANISTU KONCERTAS VAŠINGTONE

Balandžio 17 d., Washing- 
tone Lietuvos ambasada, ben
dradarbiaudama su seniausia 
Vashingtono meno galerija 
“The C orcoran G allery  o f 
Arts” , surengė lietuvių pia
nistų koncertą. Keturi jauni, 
tačiau JAV jau spėję išgarsėti

“VISAD YRA MALONU APSVAIGTI 
GIMTUOJU ŽODŽIU!”

Olga Čapkevičienė

Neįprastai šiltą balandžio 8 
d. pop ietę  D ievo M otinos 
parapijos salėje gausiai su
sirinko poezijos mylėtojai. Į 
clevelandiečio poeto ir rašytojo 
Balio Augino naujos knygos 
“Namų pašvaistė” pristatymą 
visus sukvietė “Giedros” kor
poracija. Jos atstovė Violeta 
Žilionytė-Leger supažindino 
su B. Augino svarbiausiais 
biografijos ir kūrybos faktais.

Poetas kurti pradėjo dar 
besimokydamas Šiaulių ber
niukų gimnazijoje, dalyvavo 
literatų būrelyje ir konkur
suose, rašė eilėraščius, noveles 
ir net pasakas vaikams. Nuo 
1933 m. jo  k ū rin ia i buvo 
spausdinami Lietuvos perio
dinėje spaudoje. Netapęs smui
kininku, nors turėjo gabumų ir 
mokėsi pas žymius mokytojus, 
studijuodamas prancūzų kalbą 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete, autorius jautė vis 
stipriau viliojam as poezijos 
mūzos. Tėvynėje gimė p ir
masis B. Augino eilėraščių 
rinkinys, dar penki - išeivijoje. 
Buvęs pirmasis Lietuvos radio
fono diktorius, “Tėvynės gar
sų” laidos direktorius, būda
mas toli nuo gimtinės - Cleve- 
lande - kartu su J. Nasvyčiu 
įsteigė lietuvišką radijo valan
dėlę pirmtakės vardu, dainavo 
ir skudučiavo Čiurlionio an
samblyje, organizavo kultū
rinius renginius, ilgus metus 
aktyviai bendradarbiavo lie
tuv iško je  spaudoje , - ir 
šiand ien  gera i pažįstam as 
“Dirvos” skaitytojams progi
niais e ilėraščiais ir hum o
reskomis, pasirašytomis Ba- 
laugino slapyvardžiu. V. Ži- 
lionytė-Leger, baigdama pasi
sakymą, pabrėžė, kad autoriui 
“kūryba - visas jo  gyvenimas, 
nes sveikata neleidžia kitur 
pasireikšti” ir perskaitė poeto 
eilėraštį “Žodis” .

Prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė 
kruopščiai ir išsamiai aptarė 
naujosios lyrikos knygos ypa
tumus išraiškingai perskaity- 
dama ir pabrėždam a poeto 
posmuose atrastus netikėtus 
aliteracijos sąskambius. Pa
kviestas tarti žodį, “Namų 
pašvaistės” autorius, padėkojo

Lietuvos pianistai Garbrielius 
Alekna, Andrius Žlabys, So
nata Deveikytė-Zubovienė ir 
Rokas Zubovas atliko k la 
sik inės m uzikos kūrin ius. 
Koncerto programoje - Johann 
S ebastian  Bach, F rederic  
C hopin , Johanes Brahm s,

šios šventės rengėjoms - “Gie
dros” korporacijos narėms, 
prelegentėms V. Žilionytei- 
Leger ir prof. dr. J. Kavaliū
naitei, klebonui Gediminui 
Kijauskui, globojančiam me
no žmones. B. Auginas pasi
džiaugė visais, nepatingė
jusiais ateiti į naujos knygos 
sutikimą išklausyti lietuviško 
žodžio: “Juk gyvenant po 
svetimu dangum, visad yra 
m alonu apsvaigti gimtuoju 
žodžiu! Juoba, kad jis, bū
dam as savas, vis dažniau  
darosi toks retas, toks, saky
čiau nekasdieniškas kai kurių, 
jau čia gimusių, jaunų žmonių 
lūpose. Džiugu, kad lie tu 
viškas žodis dar gyvas! Sako
ma, kad poeto žodis yra lyg 
gėlė, kuri žydi gražiausiais 
žiedais. O Žiedų kvapą gali 
jausti kiekvieno skaitytojo 
lūpose! Kiekviena naujai išė
ju si knyga yra kaip gyvas 
liudininkas, rodantis, jog mes 
neišblėsom e, neužm igom e 
mirties miegu, o veržiamės į 
tai, kas pateisina aukštesniąją - 
asmeninę ir tautinę - mūsų 
prigimtį.

Verbų palmėmis sutiktoji 
B. Augino knyga, anot paties 
autoriaus, yra jo  namų ilgesio, 
išlikusio atmintyje tėviškės 
g rožio  ir m ūsų senelių  ir 
protėvių širdies balsas. Poetas 
prisipažino: “Aš čiulbu kaip 
paukštė ir negaliu nečiulbėti, 
je i mano širdyje vis gimsta 
giesmės, į kurias aš tikiu. Jų 
klausydama džiaugiasi žemė ir 
atsidūsta dangus! Tad ši knyga 
mano dovana savajai tautai!”

Rašytojas B. Auginas savo 
šeštąją eilėraščių knygą išleido 
L ietuvoje, Kauno “Varpo” 
leidykloje. C levelande jos 
tekstą rinko ir maketavo Ona 
Šilėnienė, vėliau prasitarusi, 
kad dirbti prie šios knygos jai 
buvęs didžiulis malonumas.

Gražią Verbų sekmadienio 
popietę su naująja B. Augino 
knyga užbaigė vaišės, skonin
gai ir su m eile paruoštos 
giedriečių. Ačiū autoriui už 
progą apsvaigti gimtuoju žo
džiu! Ačiū visiems, gražiai 
prisidėjusiem s prie puikios 
knygos krikštynų šventės.

Franz Schubert bei Gintaro 
Sodeikos kūriniai. Pianistų 
koncerto klausėsi sausakimša 
salė, maždaug 200 klasikinės 
muzikos gerbėjų. Po koncerto 
atlikėjai bei klausytojai pa
k v iesti į p riėm im ą su 
lietuviškais skanėstais.

Rolandas Kačinskas
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LIETUVIŲ OPERA - IŠEIVIJOS 
LIETUVIU PASIDIDŽIAVIMAS

Balandžio 29 d. - “MEILĖS ELIKSYRAS” 

Edvardas Šulaitis

Lietuvių Opera Čikagoje 
yra tikras fenomenas. Ji yra 
v ienintelis tokio pobūdžio 
vienetas A m erikos etninių 
grupių katile. Nežiūrint, kad 
Dėdės Samo krašte yra geras 
pusšimtis įvairių didokų tau
tinių bendruom enių , kurių 
tarpe - nemaža žymiai skait- 
lingesnių negu lietuvių, jos 
nesugeba išlaikyti savų operos 
kolektyvų.

Čikagos lietuviai operomis 
susidomėjo 1956-siais, kuo
met čia gyvavęs Lietuvių vyrų 
choras sugalvojo pastatyti G. 
Verdi “R igo leto” . P irm oji 
lie tuv ių  operos kolektyvo 
prem jera  įvyko 1957-jų 
pavasarį. Ir taip kiekvieną 
pavasarį (su trimis išimtimis:

Arnoldas Vokietaitis - Dulcamara 
Lietuvių Operos Donizetti operos 
“Meilės elksyras” scenoje 1975 m.

V. Jasinevičiaus nuotr.

1961, 1965, 1987) vis vyksta 
nauji pastatymai. Taigi šiemet 
švenčiame 45 metų sukaktį 
nuo anos, atmintinos operos 
premjeros. Beje, čia statomos 
operos yra visada dainuoja
mos lietuvių kalba, nežiūrint 
kaip jos būtų parašytos.

D aug vandens nuo tų 
atm intinų  dienų nutekėjo , 
daug prakaito buvo išlieta, 
nežmoniškų pastangų padėta 
ir nesuskaitomos sumos pi
nigų išleistos iki šio pavasario, 
kada d ienos šv iesą  išvys 
komp. D onizetti kūrinys - 
“Meilės eliksyras” .

Tai jau bus trečiasis šios 
linksmos ir nuotaikingos italų 
kompozitoriaus operos pasta
tymas. Pirmasis iš jų  Čikagoje 
įvyko 1975 m. balandžio 19 
(su pakartojimais balandžio 20 
ir 26 dienomis) Marijos aukšt. 
mokyklos salėje M arquette 
Parke. Antrasis buvo 1990 m. 
M ortono aukšt. m okyklos 
auditorijoje Ciceroje, o šių

metų bus balandžio 29 d. - irgi 
toje pačioje salėje. Tik skir
tumas tas, kad anksčiau vyk
davo dar bent pora pakar
tojimų, o šiemet iš viso tebus 
tik vienas spektaklis.

M ano rankose 1975-jų 
metų šio pastatymo progra
minis leidinys. Joje pažymėta, 
kad tų m etų solistais buvo 
A lgirdas B razis K anados 
lietuvė Gina Čapkauskienė, 
Stefan Wicik (ilgą laiką lietu
viams talkinęs lenkas), Arnol
das V oketaitis (ankstesnės 
išeivių kartos lietuvių sūnus) ir 
M argarita  M om kienė. Du 
spek tak lius tada d irigavo  
Vytautas Marijošius, o vieną- 
jau n as is  m uzikas A lvydas 
Vasaitis, kuris šiuo metu pa

grindinis Čikagos Lietu
vių operos dirigentas, o 
taip pat ir Operos kolek
tyvo meno vadovas.

Antrą kartą “Meilės 
e lik sy ra s” pasta ty tas 
1990 m, kai Lietuva ne
seniai buvo atgavusi ne
priklausomybę. Tada jau 
susilaukta didesnės sve
čių iš Lietuvos pagalbos. 
Čia pasirodė Virgilijus 
Noreika (jis jau anksčiau 
čikagiečių operoje kartą 
dainavęs), o taip pat prie 
jo  dar prisidėjo ir Arvy
das Markauskas. Tą pa
statymą režisavo irgi iš 
Lietuvos atvykęs režisie
rius Eligijus Domarkas, 
kuris šiose pareigose yra 
ir šių metų “Meilės elik
syro” pastatyme.

Šių m etų “M eilės 
eliksyro” solistai - visi 
Lietuvoje gimusieji ir ten

išsilavinimą gavusieji žmonės. 
Visi jie (išskyrus Lijaną Ko- 
pūsta itę -P au le ti, kuri k iek  
anksčiau atvyko į Čikagą ir čia 
apsigyveno) darbuojasi Lietu
voje. Tai pagrindinės tenoro 
rolės atlikėjas Edgaras Prud-

Vytauto Klovos “Pilėnai” Lietuvių Operos pastatyme Chicagoje 1994 m. Jono Tamulaičio nuotr.

Scena iš Kazimiero Viktoro Banaičio operos “Jūratė ir Kastytis” pastatymo 1996 m. Chicagoje. 
Jūratė - Sabina Martinaitytė, Jūratės gintaro rūmų soste Kastytis - Virgilijus Noreika. Operą dirigavo 
Julius Geniušas, dekoracijos dailininkės Janinos Malinauskienės. Operą režisavo Gintas Žilys.

Jono Tamulaičio nuotr.

kauskas, baritonas Laimonas 
Pau tien ius, N ida G rig a la 
vičiūtė (ši Klaipėdoje gimusi 
solistė CLO pasirodo jau antrą 
kartą  - j i  prieš pora m etų 
g raž ia i užsirekom endavo  
“Carmen” pastatyme). Dakta
ro Dulkamaros partiją išpildys 
solistas Sigitas D irsė. Jau 
m inėta L. K opūstaitė savo 
dainavimo karjerą buvo pra
dėjusi Lietuvoje ir ją  gražiai 
tęsia amerikiečių bei lietuvių 
tarpe Čikagoje.

CLO kolektyvo siela yra 
choras, kurį visą laiką sudarė 
an trosios bangos v ietin ia i 
lietuviai, kurių gretas dabar 
pap ildo  iš tėvynės nau jai 
atvykstantieji dainos en tu 
ziastai. O tokių dabar jau  
nemaža esama ir be jų  talkos 
vargu  ar bū tų  ga lim a iš 
siversti.

Tačiau orkestrą reikia sam
dyti iš profesionalų muzikantų 
grojančių amerikiečių kolek
tyvuose. Šiam orkestrui sam
dyti išle idžiam a dešim tys 
tūkstančių dolerių ir tai labai 
apsunkina CLO kolektyvo 
biudžetą, ir dažnai vienam  
pastatymui prireikia apie 100 
tūkstančių dolerių. Ir tik vieną 
kartą (kai buvo statoma lietu
viška opera) yra atvažiavęs 
orkestras iš Lietuvos, tačiau jo 
atsivežimas irgi pareikalavo 
maždaug tiek pat pinigų, kaip 
ir samdomi amerikiečiai.

Didieji CLO entuziastai
CLO kolektyvas turi ne

mažą dainos ir muzikos entu
ziastų, be kurių tikrai nebūtų 
buvę galima taip ilgai išsi
laikyti. Sunku čia juos visus 
suminėti, nes tokių yra šimtai. 
Bet pasitenkinsime tik vienu 
kitu iš jų.

Operos reikalus tvarko jos 
valdyba, kuriai ilgus metus 
vadovavo Vytautas Radžius, o 
dabar pirmininkauja Vaclovas 
Momkus. Tai žmonės, kurie 
patys ilgus metus yra dainavę 
ar tebedainuoja operos chore, 
o Momkus yra atlikęs ir ma
žesniųjų solinių partijų. Val
dybos eilėse kiek ilgiau yra 
reiškęsi Jurgis Vidžiūnas, Jonė 
Bobinienė, Romas Burneikis ir kt.

Ne eilinę rolę vaidina ir 
Kazys Skaisgirys, kuris 26 
metus dainuoja chore (vie
name pastatyme yra dainavęs 
ir trumputę rolę solo) ir dau
gelį metų paruošia gaidas ir 
veda ČLO kolektyvo statistiką.

Štai kiek įdomesnė sta
tistika: iki šiolei buvo pa
statytos 34 skirtingos operos 
(dalis iš jų  buvo kartą ar kelis 
kartus pakartotos). Iš jų 7 yra 
parašytos lietuvių  kom po
zitorių. Per 44 ligšiolinius 
sezonus įvairiose  operose 
dainavo 110 solistų. D au
giausia spektaklių dainavo: 
Algirdas Brazis, Jonas Vaz- 
nelis, Julius Savrimas, Dana 
Stankaitytė, Stasys Baras,

anksčiau - Baranauskas) Stefan 
Wicik, Margarita Mom-kienė.

Per tą patį laiką operos 
chorą yra p raėję  apie 400 
choristų. Dauguma iš jų  tai 
dainavo vienerius ar du metus. 
Tačiau yra buvę ir dar tebėra 
tokių, kurie čia išbuvo 10 ar 
daugiau metų. 10 ir 25 metus 
išdainavusiems choristams yra 
duodami atžymėjimo ženklai. 
10 metų žymenis iki šiolei jau 
gavo 126 žmonės, o 25 metų - 
32 asmenys. Iš viso operas yra 
dirigavę aštuoni dirigentai. 
Daugiausia operų dirigavo: 
A leksandras Kučiūnas, Vy
tautas M arijošius, Alvydas 
Vasaitis ir Arūnas Kaminskas.

R eikėtų  neužm iršti n e 
seniai gyvųjų eiles apleidusio 
choristo Petro Čelkio, kuris iki 
pat m irties dainavo operos 
chore, šiame kolektyve išbuvęs 
nuo pat įsisteigimo - 44 metus. 
Kai pernai buvo statoma G. 
Verdi “Traviata” , šį dainos 
en tuziastą  buvo proga p a 
kalbinti. Tada jis garantavo, 
kad dainuosiąs iki ko l jis  
gyvens. Ir jo  žodžiai išsipildė: 
galim a sakyti - jis  ir m irė 
dainuodamas.

K aip m inėta , šių m etų 
pastatymas įvyks balandžio 29 
d. 3 val. p.p. Morton East High 
School auditorijoje, 2423 S. 
Austin Blvd. Cicero, IL. Tai 
bus v ien in te lis  spektaklis. 
Salėje yra apie 2000 vietų, bet 
jų  gali pritrūkti.
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KALBA PASKUTINIAME TAUTININKŲ 
SUVAŽIAVIME

Lietuvių Tautininkų S-gos pirmininko 
dr. Domo Cesevičiaus kalba,

pasakyta visuotiniame S-gos atstovų susirinkime 1940 m. sausio 4 d
(Tęsinys. Pradžia 15 nr.)

Tautiškai autoritetinis 
režimas

Ideologinis režimo turinys 
- tautiškumas ir realinė režimo 
forma - autoritetiškumas yra 
tos politikos būtinybės, be 
kurių dabartiniu metu nebūtų 
galima išlaikyti nei politinio 
pastovumo, nei politinio vie
ningumo, nei politinės tvarkos 
iš viso. Tai rodo tos neramios 
reakc ijo s į buvusį b e p ra 
sidedantį srovinį mitingavimą 
ir srovinių nuotaikų išjudi
nimą. Todėl yra visiškai su
prantama, kad ir gen. Černiaus 
vadovaujam oji vyriausybė 
tegalėjo pasirinkti savo vei
kimo pagrindu - tautinį režimą, 
vienaip ar kitaip per 12 su 
viršum metų kurtą.

O v ienok  re ik ia  tiesia i 
pasisakyti, kad gen. Černiui 
vyriausybę sudarius iš karto 
pasiju to  politinės padėties 
dvilypumas, ypač neoficialiai 
ir netiesiogiai. Tas reiškia, kad 
realiai politinę padėtį vertin
dama ir dabarties metui reika
lingos politikos pastovum o 
siekdama vyriausybe perėmė 
tautinio režimo pagrindus ir 
gaires, bet pačiu tokios vy
riausybės sudarym u po liti
kuojančios visuomenės dalyje, 
srovinės įtampos veikiamoje, 
tuojau atsirado nuotaikų bei 
interesų, bet ir pastangų. Čia 
mes dar kartą pakartosim, kad 
tie interesai ir tos pastangos 
reiškėsi neofic ia lia i ir ne
tiesiogiai. Vadinasi, ne tiek 
konkrečiai ir tiesiogiai buvo 
kas daroma vyriausybę nuo 
pasirink to  tau tin io  režim o 
pagrindo nustumti, kiek buvo 
mėginama krašte sukelti tokios 
nuotaikos ir tok ios jėgos, 
kurios savaime veiktų prieš 
tuos pagrindus, kad juos kom
promituotų. Tautiškai auto
ritetinis politikos principas 
stengiamasi nuvertinti, o de
mokratiškai parlamentinis - 
iškelti.

Taigi politinė sąmonė ir 
politiniai visuomenės nusis
tatymai pagrindinių politikos 
principų atžvilgiu buvo sten
giamasi vis daugiau sudrumsti, 
svyravimus ir abejojimus dau
giau išjud in ti. K ada visa 
Europa, galima sakyti, buvo 
karo meto padėty ir kada visur 
yra siekiama suprantamo pa
stovumo bei tvarkos, tai šitoks 
nuotaikų jud in im as ir k a i
taliojim as, rodos, negalėjo 
patarnauti tautinių interesų ir 
tau tinės egz istenc ijo s ap 
gynimo reikalui. Mat šiandien 
yra d idesnis ir svarbesnis 
tvarkos,o ne laisvės re ika
lavimas. Taigi po gen. Čer

niaus vyriausybės sudarymo 
mūsų politin is galvojim as, 
tariant sąmonė, kuri jau buvo 
gana gerokai pasispyrusi tau
tiškum o ir autoritetiškum o 
linkm e ir buvo p radė jusi 
pam ažu įsigyventi ir p rie 
šingose tau tin iam  režim ui 
srovėse - staiga trūktelėjo. Po 
anos vyriausybės sudarymo 
prasidėjo krašte tokių nuotaikų 
judinim as, kurios yra daug 
palankesnės dem okratiškai 
parlam entiniam  režim ui, o 
m ažiau - tau tiška i au to 
ritetiniam. Realiai imant, visų 
pirm a tenka pažym ėti, kad 
nors oficialiai anoji vyriausybė 
ir deklaravo tautinio režimo 
gairių laikymąsi, bet ne visi 
vyriausybės nariai buvo į tą 
režim ą taip  įsigyvenę ir 
įsiklausę į režimo vado mintis, 
kaip to režimo gairių laiky
masis ir sėkmingas plėtimas 
reikalautų. Ne visiems mat tas 
režim as buvo savas ir 
susigyventas. Ypač kas liečia 
au to rite tiškum o principą. 
Toliau čia veikia taip pat ir ta 
aplinkybė, kad ir konkrečiai 
prie anos vyriausybės yra 
mėginta kelti kai kurie klau
sim ai, kurie  nesiderina su 
tautinio režimo gairėmis.

Tuo tarpu, realias dabarties 
aplinkybes imant, atrodo, jog 
padėtis reikalau ja  kaip tik 
tautiškai autoritetinio režimo 
su stip rin im o .T au tišk u m o , 
kaip savaim e šiandien su
prantamo visokios politikos 
principo, o autoritetiškumo 
todėl, kad to reikalauja padi
dintos tvarkos ir disciplinos 
reikalas. Be to, to reikalautų, 
atrodo, anos ir dabartinės 
vyriausybės konstrukcija : 
įvairių  srovių  vyriausybė 
vienybėje gali būti išlaikyta tik 
atsiremdama į tokį autoritetą, 
kuris galėtų pasireiškiančius 
išsiskyrimus išlyginti ir sujungti.

Kaip visur, taip ir pas mus 
šiandieną yra aktualūs eko
nominės tvarkos, socialinės 
taikos ir kultūrinės pažangos 
reikalai. Šitie geri dalykai yra 
lengviau pasiekiami, kai yra 
tvirta politika, kai yra stiprus 
politinis režimas. O ir iš viso: 
ju o  daugiau auga ir kom 
plikuojasi ekonom inis, so
cialinis ir kultūrin is gyve
nimas, tuo daugiau pasidaro 
reikalinga tvarkanti ir koor
dinuojanti - subordinuojanti 
politikos galia.

Tuo apžvalginiu nagrinė
jimu mes prieiname prie be
tarp iškos dabarties ir 
perspektyvų ateitin. Ir toje 
dabartyje, nors ji neaiški, jautri

ir pilna visokių pavojų, tau
tininkai nestovi kaip nors be 
niekur nieko, nežiūrint į tai, 
kad gal šiandien daugiau jau
čiama pastangų ir mėginimų 
tautininkus nevertinti bei su
niekinti.

Tautininkai šiandieną jau 
turi išsid irbę, įsigyvenę ir 
įsistiprinę į tokį politikos ir 
valstybės supratimą, koks yra 
išreikštas 1938 metų kons
titucijoje. Kai tuo tarpu kitos 
srovės svyruoja neaiškiose 
politikos koncepcijose, kai jos 
dar nesudaro principų, tin 
kamų gyvenamam laikui, kai 
joms jų  politinės sąvokos yra 
dar neišryškintos, kai pačios 
jos dar nežino aiškiai, ko jos 
siekia ir kaip įsivaizduoja 
artimos ateities mūsų valstybės 
santvarką, tautininkai aiškiai 
apsisprendę tvirtai stovi už 
tokią santvarką, kurios rea
lumu ir momentui tinkamumu 
niekas negali abejoti. Žinoma, 
niekas netvirtins, kad tau 
tininkų atstovaujama valsty
bės santvarka yra jau tobula ir 
užbaigta. tautininkai nė vienos 
valdym o form os neabso 
liutina. Jų pagaliau ir negalima 
absoliutinti. Amžinų valdymo 
formų nėra: jos keičiasi pagal 
laiko dvasią, pagal aplinkybes, 
valstybės uždavinius, tautinių 
idealų supratimą ir siekimus. 
M ūsų, tautin inkų, nusista 
tymas čia nepretenduoja būti 
nei am žinas, nei v isiem s 
kraštams lygiai priimtinas, nei 
visų piliečių vienodai myli
mas. Bet viena, kas galėtų būti 
visiems bendra ir visų sie
kiama, tai mūsų apsispren
dimas, kad mums yra priimtina 
tik tokia valstybės santvarka, 
kuri daugiausia patikrina tei
singą, g reitą , g riež tą  ir 
tikslingą tautos ir valstybės 
reikalų tvarkymą ir visuotinės 
gerovės kėlimą.

Mūsų nepriklausomo po
litinio gyvenimo patirtis gali 
duoti apsčiai medžiagos kri
tiškam nusistatymui dėl visų tų 
k lausim ų, kurie  apim a 
valstybės praktinio tvarkymo 
problemas. Būtų bereikalingas 
dėmesio apsunkinimas, jei aš 
šioje vietoje dar toliau ban
dyčiau atnaujin ti dar gyvą 
tebesančią Tamstų sąmonėje 
įvykių eigą, tų įvykių, kurie 
lėm ė m ūsų dabar tu rim os 
konstituc inės  san tvarkos 
kryptį, davė dvasią ir cha
rakterį ir pamokančiai nurodė, 
su kokiu politiniu realumu mes 
turime žiūrėti į gana sudėtingą 
valstybės organizmą. Tačiau 
mes nepriklausom e prie tų, 
kurie, m istifikuodam i vals

tybės supratim ą, daro iš jo  
kažkokią paslaptį, , prieinamą 
“pašvęstiesiems”, nežinia nei 
kieno, nei kur pašvęstų... Mūsų 
supratimu, tautą reikia išau
klėti politiškai tiek, kad ji 
galėtų  valdy tis be dem a
gogijos, be partinių pažadų ir 
politinių intrigų, o sava sveika 
tikrovės nuovoka ir solidarios 
atsakomybės jausmų. Tegul 
mums atleis - vis tiek krikš
čioniškos ar nekrikščioniškos 
“demokratijos” atstovai, je i 
mes nešiojamės įsitikinimą, 
kad tautą politiškai išauklėti 
galim a ir be dem agoginės 
p ropagandos, be p o litin ių  
šm eižtų  ir su in teresuo tos 
gražbylystės. Aš bijausi, kad 
galiu  būti iša išk in tas kaip 
antidemokratas tik dėl to, kad 
atsisakau čia pagerbti tuos, 
kurie yra -pasisavinę demo
kratijos monopolį. Jei jau tik 
dėl to mes būsime visi tau
tininkai “antidemokratai”, tai 
kuo pavadinsime anuos, kurie 
šiandien savo “demokratijos” 
rūm e svarb iausia , atrodo, 
rūpinasi, kaip mus juodinti ir 
linkėti visokiausio pikto? Nei 
Tamstos, nei kiti visi sąmo
ningi tautininkai nesistebi, kad 
tokiems “demokratams” nieko 
nėra gero m ūsų valstybės 
dabartinėje santvarkoje. Visur 
jiems tik nyku ir tamsu, tik 
“k laiku  ir sve tim a” ... Šių 
teigimų ir sąvokų kartoti ne
reikia, kad galėtume suprasti, 
jog jie taip jaučia dėl to, kad 
ne jų  “avižomis šerti žirgai” 
traukia valstybės vežimą. 
Partijų ar asmenų koalicija

Būtų tuščia, je i mes čia 
imtume diskutuoti visokius 
gandus, faktus ir nuomones, 
a tneštas iš m ums svetim ų 
idėjinių pakraščių. Viena, kas 
gali mus visus ir kitus inte
resuoti, - tai mūsų nusista
tymas dėl valdžios. Aš žinau, 
kad Tamstoms šis klausimas 
sukelia įvairių spėliojimų. Jis 
iš teisybės ir yra toks, kuris 
nepasiduoda logikai ir kuris 
išsisp rendžia  tik  tada, kai 
faktai susiderina su principais. 
O mūsų principas yra visiems 
žinomas. Tik vieningai dir
ban ti va ldžia, m ūsų giliu  
įsitik in im u , tegali tu rė ti 
sąlygas aiškiam  valdym ui. 
Tatai sakydam i, mes su 
prantame “vieningai dirbančią 
valdžią” ne kokių kompromisų 
sudėtine prasm e, ne kokių 
nusistatymų derinį bei mišinį, 
o tokią valdžią kuri dirbtų, 
galvotų  ir įsak inėtų  viena 
linkme. Partijų koalicija mums 
yra svetimas daiktas, o asmenų 
koalicija mums priimtina tik 
tada, kai tie asmenys žiūri į (Bus daugiau)

savo darbą, kaip į tarnybą 
vadovaujamai idėjai valsty
bėje. Bet žmonės nėra dievai. 
Ir mes mokame gerai atskirti 
tą momentą, kada darbas virsta 
tarnyba savo grupiniams inte
resam s, o ne v isos tautos 
stiprybei siekti. Kaip visur, taip 
ir čia mums, tautininkam s, 
priklauso budėjimo pareiga.

Bažnyčia nėra jokia 
kiekybinė galybė šalia 

valstybės
Įvairiom is progom is se

niau, o ir dabar, vakar ir šian
dien Tamstos atstovai komisi
jose esate kėlę valstybės ir 
Bažnyčios santykių dabarties 
būklę. Jau nebe pirmas kartas, 
kai šie reikalai yra mūsų gvil
denami, įvertinam i ir skel
biami. Mes būtume nenuo
širdūs ir nesąž in ing i, je i  
žiūrėdami visos tautos reikalų 
nepastebėtume tų blogumų, 
kurie  ky la  va lstybė je  dėl 
Bažnyčios santykių supratime 
netelpa mintis, kad Bažnyčia 
galėtų būti valstybėje, kaip 
“status ir statu” , kad ji galėtų 
kažkokio m oralinio ir tarp
tautinio suverenum o vardu 
kurti valstybėje savo politikos 
židinius, nesuderinam us su 
valstybės tautiniais ir poli
tiniais uždaviniais. Jau kelinti 
metai, kai bažnyčiose kirši
nami piliečiai prieš civilinę 
metrikaciją, kai viena jaunimo 
dalis nustatinėjama prieš kitą, 
kai visokiu “katakom biniu 
veikimu” ardomas mokyklos 
vieningumas. Visą laiką čia 
laukta susipratim o ir tyliai 
kęsta  ši nenorm ali būklė. 
Šiandien yra atėjęs laikas ir 
Lietuvių Tautininkų Sąjungai 
viešai pasisakyti, kad Baž
nyčios veikimas neprieštarautų 
valstybės siekimams, kad jis 
būtų suderintas su sąžinės 
laisvės reikalavimais ir netar
nautų piliečių  neapykantai 
didinti. Mes laikome religiją 
pozityviu veiksniu valstybėje, 
bet niekados nesutiksime, kad 
Bažnyčia daugiau rūpintųsi 
politika negu religija. Ver
tindam i gerus valstybės su 
Bažnyčia santykius, mes nega
lime žiūrėti į tuos santykius 
taip, kad katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje, turėdama savo val
dyme didžiąją Lietuvos gy
ventojų dalį, sudarytų kaž
kokią kiekybinę galybę šalia 
va lstybės, kaip  valstybės 
kon tragen tę . B ažnyčia tik  
religine funkcija arba relininiu 
veikmeniu turi pas save dau
gumą, bet toji dauguma nei 
religiniu, nei tuo labiau kitokiu 
veikmeniu negali išsiskirti iš 
valstybės siekiamų tikslų.
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AUŠRININKO DR. JONO ŠLIUPO 140-TIES METŲ MINĖJIMAI LIETUVOJE
Kovo m ėnesį L ietuvoje 

buvo gražiai paminėti Auš
rininko dr. Jono Šliūpo 140- 
tieji gimimo metai. Minėjimai 
prasidejo Palangoje, kurioje 
Jonas Šliūpas ne tik ilgą laiką 
burmistravo, bet ir Palangai 
iškovojo miesto teises. Iškil
mingiausias minėjimas įvyko 
V ilniuje, Lietuvos M okslų 
A kadem ijos sa lė je , o d i
džiausias žmonių skaičiumi 
Šiauliuose, miesto Savival
dybės d idžio jo je  koncertų  
salėje. Minėjimų aprašymai 
buvo krašto spaudoje - ‘Lie
tuvos Aide’, ‘Respublikoje’, 
‘Š iau lių  K ra š te ’, ‘Š iau lių  
Naujienose’, ‘Palangos Tilte’, 
‘Vakarinėje Palangoje’, ‘Vei
de. Pam inėta ir L ietuvos 
televizijoje bei radijo progra
mose. S tebėtina tik, kad 
Vytauto Didžiojo U niversi
tetas, kuris savo laiku suteikė 
Šliūpui net trys Garbės dakta
ratus - garbė kurios negavo nei 
vienas kitas veikėjas - šį kartą 
pamiršo šią garbingą sukaktį.

Palangoje:
Kovo 5 d ieną Palanga 

pagerbė savo p irm ąjį bu r
mistrą, kultūros ir visuomenės 
veikėją , mokslininką ir pu
b lic is tą ” - rašė  ‘Vakarinė 
Palanga’. Konferenciją miesto 
Viešojoje bibliotekoje rengė 
miesto Savivaldybė, Lietuvos 
teisininkų draugijos Palangos 
skyrius, Kultūros centras ir 
Viešoji biblioteka, su pagalba 
Aušrininko dr. J. Šliūpo ar
chyvo (JAV). Minėjimai pra
dėti jo  buvusio  nam o - 
muziejaus aplankymu.

Viešojoje bibliotekoje buvo 
pravestas m inėjim as, susi
laukęs d idelio  palangiškių

J. Šliūpo jubiliejaus minėjimas Palangos bibiotekoje. Dainuoja Palangos muzikos mokyklos oktetas.

susidom ėjim o. Pranešim ą 
“Dr. Jonas Šliūpas ir Palanga” 
perskaitė bibliotekos direk
toriaus pavaduotoja Audra 
Lukauskaitė.

Dabartinis miesto meras dr. 
Egidijus Rimkus akcentavo, 
jog  Šliūpo vardas rišasi su 
miesto istorija, ne vien tik kaip 
kultūros veikėjo, bet daugiau 
kaipo pirmojo kurorto vadovo.

Iš Vilniaus atvykęs žur
nalistas Domas Sniūkas api
būdino  Š liūpo po litinę  ir 
publicistinę veiklą, žinant kiek 
daug daktaras prisidėjo prie 
lietuviškosios spaudos išvys
tymo. Pranešime prisiminta jo 
Lietuvoje ir Amerikoje leisti 
la ik rašč ia i, m okslo  p o p u 
liarinimo žurnalai.

Dėl gripo ligos negalėjęs 
minėjime kalbėti Klaipėdos 
univ. rektorius dr. S. Vaite
kūnas savo vieta užleido Klai
pėdos universiteto doktorantei, 
V. ir V. Š liūpų vardo s ti
pendininkei Irmai Algenai- 
tei. Jinai sutrauktai pakalbėjo 
apie švietėjišką daktaro veiklą 
- plačiai žinomas prakalbas, 
pedagog in į darbą, kurim ą 
įvairių draugijų.

Advokatas Feliksas Užpel
k is , kalbėjęs rengėjų Liet. 
teisininkų draugijos vardu, 
iškėlė daugelį viešai mažai 
žinomu dr. Jono Šliūpo gyve
nimo faktų, kaip tai jog Šliūpas 
buvo kviestas tapti Lietuvos 
prezidentu, bet atsisakė būti 
pastatytas ne dem okratiniu 
keliu, ir keletą kitų.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Jono Šliūpo sūnus inž. Vy
tautas, atvykęs į minėjimą iš 
Kalifornijos. Svečias pristatė 
savo išleistąją knygą “Tėvas, 
kokį aš prisimenu”, kurioje jis 
pažvelg ia  į tėvą ketu rio - 
likamečio jaunuolio akimis. 
Svečias atsakė į daugelį pa
teiktų klausimų, apie paslap
tingas daktaro  m irties 
aplinkybes , pakalbėjo apie 
Kalifornijoje turimą “Aušri
ninko daktaro Jono Šliūpo 
A rchyvą” , kurį tinkam am  
laikui atėjus norėtų pervežti 
Lietuvon, gal ir i Palanga. Po

to autografavo daugeliui pra
šytojų knygas.

Po paskaitų inž. V. Šliūpą 
sveikino ir gražia tautine juosta 
dovanojo į dr. Jono Šliūpo 
minejimą atvykusi Klaipėdos 
miesto Katalikiškojo labdaros 
piligrim ų klubo “Paguoda” 
pirmininkė p. Bronislava Zu- 
kauskienėe.

Renginio užbaigai gražiai

Dr. Jono Šliūpo gimtadienio paminėjimas Lietuvos mokslų akademijoje . Iš kairės: doc. dr. Romas 
Batūra, kalba LMA prezidentas akademikas Benediktas Juodka, sėdi prof. dr. Antanas Tyla, inž. 
Vytautas Šliūpas ir dr. Algimantas Liekis.

koncertavo fo lk lorin io  an
samblio “Meguva” nariai, bei 
S. V ainiūno m uzikos m o
kyklos mokiniai ir mokytojai. 
Dar reikia pažymėti, kad mi
nėjimo proga Palangoje buvo 
išleisti atatinkami “ Dr. Jonas 
Šliūpas —  140” pašto vokai, 
kurie greitai tapo filatelistine 
retenybe.

Vilniuje
“L ietuvos m okslų  aka

dem ijo je  kovo mėn. 7 d. 
Vilniuje paminėta gydytojo, 
aušrininko, dr. Jono Šliūpo gi
mimo sukaktis. Jo nuopelnus 
lie tuv ių  tautos atgim im ui, 
lietuviškos spaudos leidybai ir 
M ažajai L ietuvai apžvelge 
žym ūs L ietuvos isto rika i. 
D augialypė Šliūpo veikla, 
istorikų teigimu, iki šiol Lie
tuvoje nebuvo tinkamai įver
tinta, jo  šakota asmenybė dar

prieštaringai apibūdinama” - 
rašė žurnalas “Veidas”.

M okslų akademijos M a
žojoje salėje susirinko gausiai 
k lausy to jų , kai kuriem s 
prisiėjo net stovėti. Klausytojų 
eilėse buvo prof. dr. Vytautas 
Landsbergis, dr. K. Bobelis, 
prof. Leonas Kadziulis, dr. Vyt. 
Siudikas, Virginija Paplaus
k ienė , dir. Tauras M ekas,

Arnoldas Piročkinas, Juozas 
Marcinkevičius, Vanda Šliū
pienė, spaudos ir TV fotografai 
bei daugelis kitu.

Programos įžanginį žodį 
tarį L ietuvos m okslų aka
dem ijos p reziden tas akad. 
Benediktas Juodka . LMA 
leidyk los p irm in inkas dr. 
Algim antas Liekis kalbėjo 
tema “Dr. J. Šliūpas - laisvės 
šauklys” . Po jo  sekė LMA 
narys prof. habil. dr. Antanas 
Tyla su išsamia paskaita “Dr. 
Jonas Šliūpas - lietuviškos 
spaudos gynėjas” . Doc. dr. 
Romas Batūra kalbėjo apie 
“Dr. Jona Šliųpą ir lietuvių 
tautos Atgimimą”. Sūnus inž. 
Vytautas Šliūpas prisim inė 
tėvą iš savo jaunystės dienų; 
padalino klausytojams knygą 
“Tėvas, kokį aš prisimenu” ir 
prof. Juozo Jakšto parašytą, 
Šiauliuose perspausdintą “Dr. 
Jonas Šliūpas - Jo raštai ir 
tautinė veikla”.

Pabaigoje koncertavo Lie
tuvos mokslų akademijos miš
rus choras dirigentas Vytautas 
Verseckas, koncertmeisterė ir 
dirigentė Judita Taučaitė.

Šiauliuose
“Aušros” muziejus miesto 

savivaldybės salėje jo  140-jų 
gim im o m etinių m inėjim ą, 
kuris prasidėjo Šiaulių kon
servatorijos fortep ijono  ir 
smuiko muzikos koncertu” - 
rašė “Šiaulių Naujienos” lai
kraštis, beveik pries 80 metų 
įsteigtas paties Jono Šliūpo.

“Minėjimas savivaldybės 
salėje surengtas neatsitiktinai, 
nes šiame pastate yra gyvenęs 
pats Jonas Šliūpas, iškilus 
atgimimo epochos veikėjas 
daug nusipelnė Šiauliams: čia 
savomis lėšomis įkūrė “Tit
nago” spaustuvę, joje išspaus
dino 21 savo knygą” - skaity
tojus painform avo “Šiaulių 
krašto” korespondentas.

Program oje sveikinim o

žodį tarė “Aušros” muziejaus 
d irek to riu s R. B a lza . Iš 
V ilniaus atvykusi istorijos 
daktarė D. M arcinkevičienė 
skaitė pranešimą - “Dr. Jonas 
Šliūpas: tarp visuomenės vei
kėjo  ir šeim os tėv o ” , p a 
brėždama, kad visas savo jėgas 
jis atiduodavo lietuvybės rė
m im ui, įva irių  le id in ių  
redagavimui, straipsnių, knygų 
rašymui, o šeimai laiko mažai 
be tu rėdavo . Svečias iš 
Vilniaus, istorikas S. Droben- 
ka, pranesime “Dr. J. Šliūpas- 
Šiaulių leidėjas ir spaustu
vininkas” atskleidė įdomių 
faktų apie “Titnago” spaus
tuvės įkūrimą. Sakė, kad ir 
vardas spaustuvei buvęs spe
cialiai Šliūpo parinktas, nes 
reiškė įpatingai kietą akmenį, 
turėjusį signalizuoti sunkų ir 
atkaklų lietuvybės atkūrimo 
darbą, ugningą laisvojo žodzio 
mintį.

“Aušros” muziejaus dar
buo to ja , leidybos vadovė 
Virginija Siukščienė, viešai 
p ris ta tė  ir ap ibūdino  inž. 
Vytauto Šliūpo parašytą knygą 
“Tėvas, kokį aš prisimenu”. 
Plojimais susirinkusieji pa
sitiko iš JAV atvykusį knygos 
autorių ir jo  žmona Vanda. 
Vytautas pasidžiaugė, kad 
Šiauliuose jis pažįstas daugiau 
žm onių negu savo gy v e
namajame mieste Amerikoje. 
Šiauliečiai ir gruzdiečiai a
pdovanojo inž. Vytautą tautine 
juosta, keramine vaza ir gė
lėm is. A tsiliepdam as į 
sveik in im us inž. V ytautas 
pajuokavo: “Man dabar 70 
metų, o kai aš gimiau, tėvas 
irgi turėjo 70 metų. Kai kas 
norėtų mane laikyti Jono Šliū
po vaikaičiu , be t tai būtų 
netiesa: aš esu jo sūnus”.

Jono Šliūpo140-ties metų 
minėjimai Lietuvoje baigėsi su 
žurnalisto Viliaus Kavaliausko 
pravestu pokalbiu jo  vedamoje 
TV programoje Vilniuje. VS
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TALENTŲ MOKYKLA
Alytė Valentukevičiūtė
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IV.
Savaitė pralėkė kupina 

apmaudo ir tylaus maišto, prie 
šinimosi auklėtojoms ir griež
tai bejausmei tvarkai. Kam
bary je  gyvenau  ne su Ie 
vutėmis. Juk jos trečiokės! 
Kaip galėčiau būdam a an- 
trokie su jomis lygiuotis? Taigi 
dabar kambariu dalijomės su 
Linute ir Dalia. Manęs ne
džiugino linksmos draugės. 
D idžiausia  laim ę patyriau  
savaitgaly sulaukusi tėvų.

Pirmą kartą puoliau mamai 
glėbin. N egalėjau net p ra
virkti, nes ašaros jau seniai 
pasibaigė. Jos susigėrė į kietą 
internatinę pagalvę.

Ji taip jūsų laukė...-sakė 
auklėtoja Prima, ir vos vos su
gebėjo paslėp ti savo susi
jaudinimą.

-Nieko, pripras!
Tai tėvo žodžiai suskam

bėję lyg aštriausia prancūziška 
giljotina. Ir rodos išskaičiau jo 
veide neapykantą mamai, kam 
gi ji čia glėbesčiuojasi. Praėjo 
tik savaitė. Tik savaitė...Juk 
neturėčiau pykti ant tėvo, kad 
m ane čia atidavė. A ntro ji 
k lasė, pam anyk, pakarto ti 
vienas juokas. Anokia čia tau 
trauma! Negalėčiau mokytis 
treč io je  k lasė je , o je i  at- 
siliksiu? Tėvas sako, kam būti 
antrarūšia. Su trečiokais jau
siuosi kaip ne savuose ratuose. 
Jie labiau pažengę. Gal net 
mokėsi visai ką kitą nei aš. 
Nieko tokio. Nemirsiu!

Važiavome namo. Greičiau 
iš tos vietos! Ir ką gi radau 
grįžusi? Senos geros draugės 
mane užmiršo! U žm iršo ir 
išdavė, o praėjo tiek nedaug! 
Na ir tegu. Tegu būna taip kaip 
kalba mama. Ji sakė, kad man 
visi pavydi. Tegu pavydi! Aš 
nenusileisiu ir nerodysiu kaip 
man skaudu. Visi matys tik 
šypseną. Jokių ašarų!

Kai pirmadienio rytą teko 
ir vėl sug rįž ti aš tapau

Atkelta iš 1 p.
LIETUVOS AMBASADA BERLYNE
gatvėj. Sakoma, kad keli butai 
šiuo m etu stovi tušti. Su
derinus Lietuvių Fondą sais
tančius nuostatus ir Lietuvos 
valstyb in ius in teresus bei 
Berlyne ambasados poreikius, 
išsilukštentų sprendimas ne tik 
išeivijos fondo nuosavybei bet 
ir Lietuvos valstybiniam tur
tui. Puiku, jei tai svarstoma, 
apie tai kalbama.

Lankantis svetur visada 
didelis malonumas užsukti į 
Lietuvos ambasadą. Vokie
tijoje šiuo metu reziduoja jau 
trečias Nepriklausomybę atga
vusios L ietuvos am basa
dorius, Vaidievutis Gerala- 
vičius. Pirmuoju buvo Vai-

nelaimingiausiu vaiku. Man 
džiaugsmą teikdavo vienatvė 
be draugių ir be muzikos. Kai 
norėdavau pasislėpti nuo kas
dieninio triukšmo įlysdavau į 
savo rūbų sp in tą, ten lin- 
dėdavau kaip slėptuvėje. To 
sp in tos sindrom o neatsi- 
kračiau iki paauglystės. Nors 
kaip tai ir beatrodydavo juo
k inga, toje užuovėjo je  at- 
gaudavau jėgas ir pusiausvyrą. 
Norėdavau likti nuošalyje ir 
nežaisdavau su kitais vaikais, 
kurių  žaid im ai man paky 
rėdavo. Kvaila visą popietę 
mėtyti kamuolį. Lindėdama 
slėptuvėje tapdavau atspa
resnė aplinkai. Galima sakyti, 
ten apsigyvenau. Auklėtojos 
bandė visais įmanomais bū
dais su tuo kovoti. Bet pagaliau 
įsitik ino nieko negalinčios 
padaryti. Čia protestas prieš 
kasdienį internato muštrą.

Aš visada ir visiems toje 
mokykloje atrodžiau keista. 
Visi į mane žvelgė su nuostaba, 
nes daug dalykų dariau kitaip 
nei likusieji vaikai. Juoką kėlė, 
kad paliep im us ar juokus 
suprasdavau tiesiogiai arba 
atvirkščiai. Iš tiesų mėgau ir 
stengiausi likti nežinoma. Tad 
kaip galėdama nekritau į akis. 
Vaikų draugija rodės tolima ir 
svetima. Tiesa, keletą ben
draminčių susiradau. Bet jos 
nenorėjo išsiskirti ir viešai 
pasisakyti, jog mokykla jas 
žlugdo. Likusi viena, pati sau 
susikurdavau bičiulius. Pa
sis lėpusi aš pa išydavau  
fantastinius paveikslus, kūriau 
įvairias istorijas. Niekas net ne
nutuokė ką veikiu. Juk au
klėtojos galvodavo, kad už
sidariusi č irp inu . Jaučiau , 
užaugusi n iekada nebūsiu  
smuikininkė ir neišpildysiu 
tėvų vilčių.

Mane supanti aplinka buvo 
tokia tuščia ir liūdna, laimės 
beliko ieškoti tik knygose. Ir 
jei tik man pavykdavo gauti

dotas Antanaitis, po jo šešerius 
metus darbavosi ir ambasadą iš 
Bonos į Berlyną perkėlė Ze
nonas N am avičius. M atant 
Lietuvai sugrįžusį buvusios 
pasiuntinybės tuščia sklypą 
Berlyne, sunku neprisiminti 
tragišku, audringu metu ten 
rezidavusį Kazį Škirpą. Kaip 
gaila, kad šis 1979 m. Vašin
gtone m iręs d ip lom atas ir 
karininkas atkuriamų, amba
sadomis dabar vadinamų Lie
tuvos atstovybių, nebepamatė.

P astaba: už L ie tuvos  
p a siu n tin yb ės  sklypo, M. 
Ž ilin sko  nam o suradim ą  
dėko ju  v isada  b ič iu liška i 
nusiteikusiam Tadui Mickui.

intriguojančio turinio skaitalą 
tada tiesiog išnykdavau. Už
m iršdavau  natas ir e le 
m entariąją muzikos teoriją. 
Visgi auklėtojos kartais atim
davo knygas. Pristatydavo 
groti. Ir vėl groti! Lyg be to 
daugiau  pasau ly je  n iekas 
neegzistuotų. Tarp daugybės 
vaikų atrodžiau suvaržyta ir 
pasimetusi. Svajojau, mamai 
truks kantrybė ir ji mane iš čia 
pasiims. Aš būčiau padariusi 
viską dėl to! D eja d ienos 
slinko negailestingai ilgai.

Gali pasirodyti, aš tikras 
angelėlis. Anaiptol. Net ne
supratau kodėl turėčiau būti 
gera, kai visi sėdasi man ant 
galvos. Kodėl turiu nusileisti 
ir susitaikyti? Aš nesiprašiau 
čia priimama, nesvajojau tapti 
muzike. M an nepavykdavo 
susitvardyti. Aš kiek tik mo
kėdama pykdavausi su man 
nepatinkančiais elementais.

Kartais išsprūsdavo koks 
nevisai cenzūrinis žodelytis. 
Arba neatsispiriu pagundai 
suspardyti p riešin inką. Aš 
niekada nenusileisiu ir kovosiu 
už savo teisybę kad ir kokia ji 
būtų. Juk internato gyvenimas 
- gyvenim as džiung lėse: 
leisiesi paniekinamas ir tave 
su trins į k riauk lę. A gre
syvum as tary tum  vis p a 
drąsina. Taip, nėra ko čia 
artintis! Visada kaip ir prideda 
k iekv ienas gaus k iek  nu 
matyta. Visi atsiims! Draugės 
atsiims užtat, kad geriau groja, 
daugiau moka, turi gražesnių 
pieštukų, turi tėčius, kurie kas 
dvi d ienos a tvaž inė ja  pas 
mylimas dukreles. Tai darau su 
paniekinančia šypsena veide. 
Gal aš noriu pasirodyti esanti 
nepalaužiam ai tv irta  ir 
nepermaldaujama silpnesnių 
būryje. Tačiau po šita kauke 
kažin kas slypi. Mano pačios 
nusivylimui - pati esu silpna, 
kupina ambicijų ir išlepinto 
vaiko užgaidų. Viską kaupiau 
širdy je, v isa  pergyvenau  
savyje. Tarsi pasik lydusi 
am žinojoje nepažįstam ųjų  
minioje ieškojau to ko niekaip 
negalė jau  rasti. Tai nam ų 
ilgesys, am žinai gyvas ir 
svarbus. Nes internate man 
niekaip nepavykdavo susikurti 
jaukios atmosferos.

V.
Pagaliau  a tė jo  žiem os 

atostogos. Ta proga m ane 
parvežė namo. Mama dieną iš 
dienos plušėdavo virtuvėje. 
Juk artėjo didžiosios šeimos 
šventės. Savaitė praslinko  
gana greitai. Vieną vakarą 
mama ėmėsi dengti stalą ir mes 
džiūgavome puošdami eglutę. 
Juk tuojau sutiksim e N au
juosius!

Šventiškai pasipuošę su
sėdome.

Bandžiau nuspėti kokie bus 
tie Naujieji, ką atneš mums, 
mamai, tėvui. Ar atneš laimės

kurios taip trūksta? Ar tik 
amžinas nesėkmes?

Per televiziją komentatorė 
supažindino su tolesne pro
gram a. Ir neužilgo ekrane 
išvydome apsnigtus kaimelius 
ir miškus. Visa labai derinosi 
su už lango stūksančiais sniego 
vėpū tin ia is  ir ty lu tė lia i 
besileidžiančiom baltutėlėm 
“peteliškėm”.

O kambaryje, atokiau nuo 
lango stovėjo spintelė. Ant jos 
blizgėjo popierius dovanoms 
vynioti. Bet šitai visai ne
svarbu. Nesvarbios net do
vanos! Juk jaukum ą kam 
baryje skleidė žvakutė. Ji, rodos 
tuojau baigs degti. Maža, vakar 
parsinešta  eglutė regėjos 
didesnė, nei iš tikrųjų. Ją, darė 
tokią išta ig ingą mamos 
skoningai parinkti žaisliukai.

Sėdėjau sunėrusi rankas. 
Bespoksodama į medaus tortą 
žvilgterdavau į tėvo pusę. Jis 
nenustygo vietoje. Juk šeima 
ir vėl gaišta jo laiką. Dabar sau 
sutikinėtų su draugais, o čia 
nuobodu: atsibodusi žmona ir 
besiginčijantys vaikai. Tiesa, 
šiand ien  nė karto  n esu 
sivaidijom e, su broliu  la i
kėmės oriai.

Tik penkio lika m inučių 
liko ir tuojau sutiksim e! - 
nekantriai vėptelėjo Linas.

Taip, jau visai neužilgo...- 
pritarė jam  mama ir išėjo į 
virtuvę.

Netrukus ji  grįžo nešina 
žėlės drebučiais ir saldainiais. 
Mes nurijome seiles. O ji tai 
pastebėjusi juokais pasakė:

Tik po dvylikos!
Ji pasirodė mums linksma, 

pilna pakylios nuotaikos.
Staiga tėvas stryktelėjo lyg 

įdurtas. Pasiraivė. Nervingai 
patrynė delnus.

- Jei norit galim ir dabar 
sutikti. Koks skirtumas, kad 
liko penkiolika minučių. Ki
tose šalyse jau seniai sutiko.

-Bet gi pasėdėk, suspėsi! 
Sutikime visi kartu! - švelniai 
paprieštaravo mama.

Tėvas su trenksmu padėjo 
butelį ant stalo. Mes net krūp
telėjome. Kodėl jis šitaip!

- Gerai -nutęsė-gręždamas 
dantimis.

Mama sustojo tarpduryje. 
M es nekvėpavom e. Tėvas 
užsimetė paltą.

Laimingi jūs žmonės Tegu 
jus velniai!

Ir drožė lauk. Bet išvydęs 
m ūsų nutįsusius veidus su 
kartėliu pridūrė:

- Su Naujaisiais!
Sulig  jo  išė jim u grįžo  

įprastinė ramuma. Tačiau nuo

DOLERIS Co.
PIGIAUSI BILIETAI kelione lėktuvu į LIETUVĄ 

ir į visą pasaulį iš Amerikos. 
Bilietus galite užsisakyti:

Tel: 617-472-9742 arba www.doleris.com 

NUOMA, DARBAS, VIZOS, PASLAUGOS

taika nublanko. Mama kramtė 
lūpas. Linas pradėjo erzinti 
mane ir vieptis parodydamas 
ir pavaizduodamas tėvą. O aš 
jaučiau, kad tas žmogus nėra 
mūsų tėvas. Tai vyras, kuris 
apsimeta vyru ir tėvu. Tokia 
vienatvė mus slėgė visą naktį. 
Mama nežinojo kur jis išsi
dangino. To nežinojome ir mes.

Vis dar neatsigaudami po 
tokio tėvo elgesio Naujuosius 
sutikome be žodžių. Apie tai 
nė vienas kitą dieną neuž
siminėme...

VI.
Pirmieji metai prabėgo kaip 

visas šim tm etis. Sulapojo 
vasara ir aš išlaikiusi egzami
nus laukiau atvykstant mamos. 
Iki susitikimo su ja liko savaitė.

Egzaminus įveikiau ryž
tingai, o bendrojo lavinimo 
dalykus tiesiog pamėgau. Vi
siems rodžiau savo pažymių 
knygelę ir didžiavausi penke
tais ir ketvertais.

Auklėtoja man padėjo susi
krauti daiktus. Kambario drau
gės išdūmė vakar. Tiesa, Dalia 
liko.

Vėliau atvyks jos mama ir 
pasiims į namus į uostamiestį. 
Nepavydėjau Daliai. Jos ma
ma buvo visai kitokia nei mano 
ar L inu tės. K aip g irdėjau  
sakant, Dalia tikras nelaimės 
kūdik is. Išsisky rusių  tėvų 
vaikas. Tad kaip ji galėjo būti 
laiminga? Na, o bendrai paė
mus, juk būna ir tokių šeimų 
kaip manoji. Tėvai neišsiskyrę, 
bet vaikai lyg atskirti.

Kai mudvi su Linute išva
žiuodavom e, Dalia likdavo 
visai viena. Ji buvo iš tų, 
kuriuos aplanko tik tetos ar 
dėdės. M ergaitėms išrūkus, 
Dalia pasiimdavo smuikelį ir 
grodavo vos ne iki ryto. O kas 
ja i belikdavo. Laukė savo 
mamytės, o gal patėvio, o gal 
būt amžinai jaunos senmergės 
tetos. Nežiūrint to Dalia pa
vyzdys kokia aš turėčiau būti. 
Ji atrodė daili mergaitė, rašė 
poeziją, buvo lanksti, spor
tiška, linksm a, k iek  
išsiblaškiusi. Žodžiu absoliuti 
mano priešingybė. Mano ma
ma galvojo, jei Dalytei ne
pasisekė su šeima, ji bus lai
minga ateityje. Man taip nie
kada neatrodė. Juk žinojau, jei 
mergaitė pradeda anksti do
mėtis berniukais, iš to nieko 
gero neišeina. Ir aš nesu 
klydau.

Aš pavydėjau  L inutei. 
Atvyko visa šeimyna: brolis, 
mama, tėtis ir net močiutė. 
Močiutė atvežė dovanų, bet 
prieš tai ji  patikrino anūkės

http://www.doleris.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 5 d., šeštadienį, 6 val.vak. “Exultate” choras 

ruošia “Dainų vakarą” .
GEGUŽĖS 13 d., 11:30 val. “Motinos dienos” pusryčiai Šv. 

Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 28 d., 8:30 val. Prisiminimo dienos (Memorial 

Day) apeigos, šv.Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo 
veteranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

LIEPOS 22 d., 11:30 val. Sv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.

LIEPOS 14 d., šeštadienį, 4 v.p.p. 5-oji, jubiliejinė Gijos 
gegužinė, Beachland piknikų vietovėje, linksmins akordeonistas 
Bronius Mūras.

RUGPJŪČIO 12 d. nuo 12-os iki 6-os v.v. Lietuvių klubo 
popietė Amerikos italų klubo pokylių vietoje.

RUGSĖJO 23 d. Madų paroda “Rudens lapai”, rengia skautės 
Židinietės.

SPALIO 12 d. 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos salėje 
LIETUVIŲ DIENOS Ą žuoliukų koncertas. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 11 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 
parapijos Rudens šventė.

GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

pažymių knygelę. Ar ten nėra 
ketvertų! Jei nors vieną rastų, 
matyt Linutė negautų saldainių 
ir naujų sąsiuvinių. Griežtoji 
apdovanodavo tik  už pen 
ketukus. Linutė - stropi mer
gaitė. Tėvai ja  nuoširdžiai 
tikėjo . Ji m okėsi K u li
kauskienės patyrusios moky
tojos fortepijono klasėje. Tie
sa, pamokos dažnai baigdavosi 
ašaromis, nes reiklioji m o
kytoja imdavo mokinę tam 
pyti. Toji m oteris taip  
įsijausdavo, vargšės mergaitės 
nugara persimainydavo antraja 
klaviatūra. Savo dygius pirštus 
suleisdavo į jos liesą nugarą. 
Linutė nekartą bandė pabėgti 
iš klasės. Bet įtūžio pagauta 
moteris imdavo šūkauti.

K artą nu tiko  iš tiesų  
komiškas įvykis. Linutė kaip 
paprastai atėjo į pamoką ir ėmė 
groti. Nepatenkinta skambi

nimu mokytoja, kuriai tą dieną 
buvo bloga nuotaika suriko:

- Lauk!
Susijaudinusi mergaitė jau 

ruošėsi dingti iš akių ir sliuogti 
pro duris. Mokytoja stovėjo 
užsigręžusi į langą. Staiga 
atsisuko ir pam atė. Ji vos 
nesprogo iš apm audo, kad 
mokinė tikrai pabėgs.

- Stok kur eini! Sėsk groti! 
- piktai išlemeno.

Linutė numetė portfelį ir 
krestelėjo į savo vietą. Taip 
kartodavosi dažnai. Nežiūrint 
to, ji  kartą išdrįso pasiskūsti 
savo tėvams, kad su ja  blogai 
elgiamasi. Bet nieko nepa
siekė. Tėvai iš pradžių su
sirūpino . Jie  net atvyko į 
susitikimą su griežtuole. Ši 
kaip mat apsimetė gerąja fėja 
ir ėmė liaupsinti jų  atšžalą, 
gyrė ir skatino. Nieko taip ir 
nesupra tę  g im dy to ja i nu-

Gerbiama Redakcija,
Paskutiniais pora metų aš 

pasiskaitydavau Dirvą, į mūsų 
namus ateinančią vardu, Juozo 
Žygo žodžiais tariant, “aka- 
demikės iš Lietuvos”, kuri kiek 
užtrunkančiai grįžo į Lietuvą. 
Gavęs Dirvos, pranešimą, kad 
prenumerata baigiasi, aš įkan
din laiku pasiunčiau money 
order $45.00 prenum eratos 
pratęsimui mano vardu. Prieš

STIPENDIJOS
Vyskupo Motiejaus Valančiaus jubiliejui paminėti
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba, vertindama vyskupo Motiejaus Valančiaus įnašą 

Lietuvos istorijoje, įsteigė dvi stipendijas užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės studentams už 
mokslo darbus susijusius su vysk. Motieju Valančiumi, jo darbais, idėjomis ir laikmečiu.

PLB siūlo 3,000 dol. stipendiją už disertaciją ir 1,000 dol. už studiją (mokslo rašinį), 
stengdamasi plačiau atskleisti Valančiaus skelbtas krikščioniškasias, humanistines ir tautines 
idėjas, jo iškeltas moralines vertybes.

PREMIJA

PLB skelbia 1,000 dol. premiją, atvirą visiems, už originalų kūrinį, apie Motiejų Valančių 
jo kūrybą ir (ar) skelbtas idėjas, pasirinkta tema. Pavyzdžiui “Blaivybė M. Valančiaus raštuose”; 
jo apysakų inscenizavimas; literatūros veikėjų posakiai su iliustracijomis; jo kalbos žodyno, liaudies 
išsireiškimų paaiškinimai - pamokos; tautosakos, patarlių iliustracijos; šiomis temomis žaidimai 
bei kita. Tai galėtų būti elektroninis puslapis, CD-ROM, kompaktinė plokštelė, vaizdajuostė, 
muzikos, teatro, vaizdinio meno ar rašyto žodžio kūrinys, plakatų - reklamų serija, “komiksų” 
knygelė ar kitas originalus darbas.

Detalias informacijas teikia PLB vicepirmininkė kultūros reikalams Laima Žliobienė, 1500 
Lake Shore Dr. South, Barrington, IL 60010 USA, el.p.: lzlioba@hotmail.com ir Gabrielius 
Žemkalnis, PLB atstovybė Lietuvoje, Gedimino pr. 53, LR Seimo III rūmai, Vilnius 2002, el..p.: 
plbav@rc.lrs.lt

r
KVIETIMAS

Visi užsienio lietuvių tautiniai ansambliai, chorai ir 
šokių grupės kviečiami dalyvauti

III-čioje PASAULIO 
LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖJE 
2002 m. liepos 4-7 d.,Vilniuje.

Informaciją teikia Darius Polikaitis,
7318 Ticonderoga Rd.,

Downers Grove, IL 60516 USA.
Tel. 1-630-241-0074,

^_Fax_^_630_2410075_el_p_ldpolikaitis@atTnet_;^;

sprendė, jų  vaikas papras
čiausiai fantazuoja.

Pagaliau atvažiavo ir mano 
mama. Kai ji įėjo svečiavausi 
darbo klasėje, kalbėjausi su 
auklėtoja. Darbo klasėje mes 
p ap rasta i ruošdavom e p a 
mokas. Tačiau mokslas jau 
baigėsi ir vaikai čia ateidavo 
paskaity ti knygučių , p a s i
grožėti akvariumu. Auklėtoja 
akvariume apgyvendino ža
vias naujas gupijas. Spren
dėme problemą kaip jos su
gyvens su kardonešiais.

Šokinėjau iš laim ės iš 
vydusi mamą. Padovanojau jai 
plastilino lipdinį. Kartu ap
tarėm akvariumo gyventojas 
žuvis ir sraiges. Ji dar plep- 
telėjo su auklėtoja ir suskubom 
į autobusą.

Išėjusi iš bendrabučio su
pratau pamiršusi atsisveikinti 
su Dalia. Raminau save, jai 
būtinai parašysiu. Jos niekur 
neradau. Matyt, strikinėja su 
kitos grupės mergaitėmis kieme.

LAIŠKAI

tai buvau pasiuntęs atsiliepimą 
į D irvoje  tilpusius an tise 
m itin ius pokštus. M ano 
s tra ipsn is  nerado  vietos 
Dirvoje, nors jis būtų buvęs 
žymiai trumpesnis už tokio 
A lekso V itkaus p as ity č io 
jimus. Ir dabar Jūs paskelbėte, 
kad aš, esą, Dirvai aukavęs 
$10.00. Tai yra Jūsų pasity
čiojimas ir daug didesnis negu 
lietuvių didžiūno Algimanto

Kitą rytą Dalia pabudo iš 
sunkaus šv in in io  m iego. 
Skambutis neskambėjo. Juk 
mokslo metai jau pasibaigė. Ji 
atsisėdo ant palangės ir žvelgė 
į lauke dūkstančias mokines. 
Jos šokinėjo  per vienodas 
betonines p ly teles, m ėtėsi 
minkštu žaislu. Jos mama ir 
vėl pavėluos. Galiausiai Dalia 
pavargo jas stebėti, atsigulė 
pailsėti.

Į kam barį įėjo  v iešn ia , 
žema tamsiaplaukė moteris, 
ryškiu šviečiančiu veidu. Dalia 
apžiūrėjo mamą nuo galvos iki 
kojų. Tarsi ta jai būtų visai 
nematyta. Ji nepažino mamos 
balso, pasirodžiusio šaižiu ir 
piktu. Dalia norėjo verkti. Ji iš 
mamos suprato, prieš čia įžen
giant ši kalbėjosi su auklėtoja. 
Ir auklėtojai pasakė, reikalui 
esant sugriežtintų svajoklės 
Dalios dienotvarkę, prigriebtų 
muzikoje.

Dalia nieko nesakė ir laukė 
kas bus toliau. Ji sėdėjo visai

SW. Gečio surastas Emanuelio 
Zingerio retorikoje.

Pagarbiai
Dirvos prenumeratorius
Al A. Simmons,
Chicago, IL.
Adm . prierašas. M ūsų 

laikraščio prenum erata m e
tam s yra 35 dol., todėl ir 
paskelbėm e Jūsų dešim ties 
dolerių auką, už kurią dė
kojame.

DIRVAI
AUKOJO

K. Černis, W. Bloomfld, MI 65 
J.Lesčinskis, Dorchester, MA 65 
B.Norkūnas, Dearborn, MI .... 55
A.Muliolis, Euclid, OH ......... 50
R.Dovydaitis, Dalton, P A ..... 25
VJanulaitis, Oaqk Lawn, IL .. 25
G.Bartkus, Reno, NV ..............20
D.Gatautis, Clev., O H ............. 20
L. Stukas, Watchung, NJ ......... 15
A.Baliūnas, Clev. OH ...........  15
V.Melinauskas, Cupertino, CA 10 
A.Aidis, Bethesda, MD ..........5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

nejudėdama. Jai buvo gėda, 
nes mama jau sužinojo apie 
dvejetus. Ir dar tie pabėgimai 
iš pamokų. Niekas jos ne
supras. Jautėsi baisiai vieniša. 
Dabar ypač vieniša, nes ne
norėjo čia mokytis. Prieš tris 
m etus mama su patėviu ją  
paliko mokyklos globon, o 
patys su patėviu išnėrė į Juod
krantę . M ergaitė  m oteria i 
visada trukdė, ir ypač tada kai 
atsirado broliukas.

Ant lovos ilsėjosi mano 
Pepė Ilgakojinė. Dalia čiupo 
išsiviepusią lėlę ir sviedė į 
mamą. Čia už tai, kad ji nenori 
būti atvira su ja. Čia už tai, kad 
liepė ją prigriebti moksle. Ir ne 
tik  už tai! D alia  buvo 
disciplinos apimta mergaitė, 
tačiau su tuo ji nesitaikstė.

Jos išvažiavo. Oras laikėsi 
drėgnas ir šiltas. Žydėjo alyvos 
ir erškėtrožės.

(Bus daugiau)

mailto:lzlioba@hotmail.com
mailto:plbav@rc.lrs.lt
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“Neringos” stovyklos
LlETVYJl' Kal&a

J M L  Liepos 1-7 d,d. - vaikinis 6-10 metų 
C S Z  litpLH 8-21 d.d. - vaikams 10-16 metų 

” * liepai 22-28 d-d. - vuilcanu 13-16 metų 
liepw  29-iuįfp. 4 iLiL - ficiinmiu nu m iž in  vaitais

A.'dGUJ KALDA -  LlETUYIŲ KlLMjįS 
ragp. 5-18 d_d_ - vaikams 7-16 metų |Co Jį 

(U|įp. 18-21 (Lll - įc i lL L I  ILLLK SU IfulaiH VaĖLaiH

Informacija; +1MJ7-7363, ortingaigIyah™ .com

EUROPA TRAVEL 692-1700
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LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

pauperis - visas - prepaid tickeb

SERVING OUR COMMUNITY 
for  oVer  s5 Ye a r s

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

Rita Staškutė-Žvirblienė

JAV DIENRASTIS “THE WASHINGTON TIMES” IŠLEIDO SPECIALŲ 
PRIEDĄ APIE LIETUVĄ

B alandžio  18 d. W a
s h in g to n  d ien raštis  “The 
W ashington T im es” buvo 
išleistas su specialiu priedu 
apie Lietuvą. Priede pateikta 
in fo rm acija  apie L ietuvos 
politinį, ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą. Leidinyje spaus
dinami interviu su Lietuvos 
Prezidentu Valdu Adamkumi, 
U žsien io  re ika lų  m inistru  
A ntanu V alioniu, K rašto 
apsaugos ministru Linu Lin
kevičium, aprašytas Lietuvos 
siekis tapti NATO nare, infor
muojama apie Vilniuje gegu
žės mėn. rengiam ą NATO 
Parlam entinės A sam blėjos 
sesiją . L aik raščio  priede 
spausdinami Užsienio reikalų 
vicem inistro Giedriaus Ce- 
kuo lio , L ietuvos am basa

doriaus JAV Vygaudo Ušacko, 
ir kitų pareigūnų komentarai 
užsienio politikos klausimais.

L eid inyje  ta ip  pat apž
velgiam as Lietuvos ekono
minis progresas: aptariamos 
užsienio ir ypatingai JAV 
investicijos L ietuvoje, pa
siruošimas perorientuoti litą 
prie euro, analizuojama žemės 
ūkio  situac ija , kova prieš 
korupciją, elektros tinklų ir 
naftos pramonės privatizacija, 
siek is vysty ti e lek tron inę  
komerciją bei kiti klausimai. 
Priede išspausdinti Valstybės 
tu rto  fondo bei L ietuvos 
plėtros agentūros reklaminiai 
skelb im ai supažind ina  su 
Lietuvoje privatizuojamomis 
įmonėmis bei verslo galimy
bėmis Lietuvoje.

Laikraščio priede taip pat 
nem ažai dėm esio  sk irta  
Lietuvos kultūriniam  gyve
nimui: reklamuojamas 5-asis 
V ilniaus F estiva lis , ap ta 
riam as Katalikų Bažnyčios 
vaidmuo Lietuvos identiteto 
vystyme, pateikiam a infor
m acija  apie žydų b en 
druom enę L ietuvoje. “The 
W ashington T im es” le i
džiam as 260 000 tiražu . 
Papildomai, laikraštis priedą 
apie L ietuvą išsiun tinės 
visoms JAV administracijos 
institucijoms, kiekvienam JAV 
kongresmenui, diplomatinio 
korpuso nariam s, ta rp tau 
tinėms finansų institucijoms, 
500 didžiausių JAV kom 
panijų vadovams.

Rolandas Kačinskas

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

B orn  To  T rave l
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
K E L IO N Ė S  Į L IE T U V Ą  - 2 0 0 1
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujama FINNAIR. SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis”.

mailto:TAUPA@AOL.COM



