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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

TEBEGALIOJA 
MOLOTOVO-RIBENTROPO 

1939 METŲ 
PAKTAS

Antanas Dundzila

Vokietija yra pasižadėjusi 
sumokėti 800 milijonų markių 
(šiuo metu apytikriai 400 mil. 
JAV dol.) kompensaciją II-jo 
Pasaulinio karo metu Rytuose 
nuo vokiečių okupacijos nu- 
kentėjusiems asmenims. Skel
biama, kad į kompensacijas 
galės p retenduo ti apie 15 
tūkstančių Lietuvos piliečių. 
Dar gyvi išlikę, 1941-1944 
nukentėję  gyven to ja i gali 
tikėtis gauti nuo kelių šimtų 
iki kelių tūkstančių Vokietijos 
m arkių. (Šiom is dienom is 
šimtas markių apytikriai lygus 
dviem s šim tam s litų .) Tai 
vistik menka kompensacija, 
bet vis šis tas: šios kom 
pensacijos principas svarbus, 
jis gal galės būti taikomas ir 
kitam  okupantui - Sovietų 
Sąjungai. Tačiau d idysis 
kartėlis ir pasityčiojimas iš 
neprik lausom os L ietuvos 
Respublikos ir lietuvio glūdi 
tame, kad, Vokietija su Rusija 
su tarė jo g  vok iečių  kom 
pensacija bus mokama per... 
Maskvą. Kompensaciją mo
kam per Maskvą. Maskva ją 
kontroliuoja ir, savaime aišku, 
Maskvos bankai ims mokestį 
už “patarnavimą”. Tai rodo, 
kad V okietija L ie tuvą  te 
bela iko  kokiu  tai R usijos 
filijalu, teigia balandžio 27 d. 
straipsnyje “Atgimimo” R. 
Cekutis. Aš sakau, kad tokia 
tvarka pratęsia 1939 m. Mo- 
lo tovo-R ibben tropo  pakto 
galiojimą su pagarsėjusiomis, 
pasirašiusiųjų šalių “įtakos 
sferomis”.

Kad M olotovo-R ibben- 
tropo pakto analogija tinka 
kompensacijos mokėjimui per 
Maskvą, aišku kaip krautuvėje 
užsim ovus gerai tinkančią 
zom šo p irštinę . 1939 ru 
gpjūčio 23 d. Molotovas su 
Ribbentropu M askvoje pa
sirašė sutartį su slaptu priedu 
- protokolu. (Sutartis įgalino 
Vokietiją po savaitės pradėti 
žygį į Lenkiją: tai buvo II-jo 
Pasaulinio karo kibirkštis). 
S lap tuoju  p ro tokolu  buvo

sutarta, kad Suomija, Estija, 
Latvija ir Lietuva lieka sovietų 
“įtakos sferoje” : tai reiškė trijų 
P aba ltijo  k raštų  te rito rin į 
pavedimą Sovietų Sąjungai. 
Lenkiją pasidalinę, 1941 sausio 
10 d. abi sąmokslininkės dar 
“pata isė” ankstesnius susi
tarimus ir, už sovietų tuomet 
jau okupuotos Lietuvos pietinę 
dalį, kuri anksčiau buvo pa
žadėta  R eichui, sov ieta i 
sumokėjo stambią sumą. Taigi 
Trečiasis Reichas ir Sovietų 
Sąjunga mainikavo, net pre
kiavo svetimomis žemėmis. 
Šiandien to pakto palikuonė 
Vokietija mokės kompensaciją 
savo buvusiems okupuotiems 
kraštam s per pakto antrąją 
palikuonę, tuos kraštus taip pat 
okupavusią  R usiją . K om 
p ensac iją  m okant ne t ie 
sioginiai paliestiems Pabaltijo 
kraštam s, šiandieninio L ie
tuvos, L atv ijos ir E stijos 
suvereniteto , kaip ir 1939, 
Berlynas su Maskva matomai 
nepripažįsta. Buvusios įtakos 
sferų sąm okslin inkės savo 
1939 m. po litiką  tebetęsia  
cinišku manipuliavimu pinigais 
- šiais laikais be tankų ir karinių 
lėktuvų. “Įtakos sferų” tarp
tau tin is  ak ip lėšiškum as ir 
plėšiškumas tebegalioja.

Prisiminę prieškarinį M o
lotovo - Ribbentropo susita
rimą, pažvelkime į pažadėtos 
kom pensacijo s šunkelius. 
Zinoma, kad Vokietija ir Rusija 
dėl kom pensacijų  pradėjo  
derėtis 1994 m. Zinoma, kad 
L ietuva tose derybose n e 
dalyvavo, bet nežinoma kodėl. 
Į derybas Lietuva įsitraukė tik 
2000 lapkričio 22 d. Tuo metu 
jau galiojo Vokietijoje kom 
pensacijai sukurto fondo “At
minimas, atsakomybė ir ateitis” 
sutartis su Rusijos “partneriniu 
fondu” , pasivadinusiu “Sa
vitarpio supratim as ir susi
taikymas” . Sutartyje pabrėžta, 
kad kompensacijos bus m o
kamos tik per maskvinį fondą... 
L ietuvai ši procedūra buvo 
nepriim tina , ja i  a tstovavo

Vytauto Raulinaičio paminklinė lenta Clevelando Sv. Jurgio bažnyčioje, prie jos 
kasmet pagerbiami žuvę ir mirę kariai.

G. Juškėno nuotrauka.

Užsienio reikalų ministerija ir 
Seim o įsta tym u pask irtas  
Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimų centras 
(LGG RTC). T iksli p in igų  
suma, kurią gaus Lietuvos 
gyventojai dar nėra žinoma. 
Lietuva nori, kad Lietuvai 
būtų suderėta tam tikra suma 
ir ją  dalintų Lietuvos in s
titucijos. Rusai su tuo ne- 
sutinka...Dar tąsomasi, vyksta 
derybos. Įdomu, kad latviai su 
estais dėl kompensacijos jau 
susitarė, tik nesakoma kaip; 
žinoma, kad Estijai pinigai bus 
pervedami per Baltarusiją. Į šį 
idiotizmą nepažvelgiama net 
iš praktiško taško: senam, 
ligotam žmogui yra sunku ir 
brangu atvykti kad ir į Vilnių; 
ar jis  su savo dokumentais 
turės keliauti į Maskvą ir ten 
laukti eilėse? Derybos, atrodo, 
priėjo prie tokio taško, kad 
vokiečiai gal sutiks pinigus 
mokėti tiesioginiai Vilniui, bet 
dokumentus turės gauti per 
Maskvą: čia, matote, šių laikų

molotoviškos-ribentropiškos 
sutarties raidė privalo būti 
patenkinama - ir ėriukas šiek 
tiek pašertas ir vilkas sotus (ir 
paglostytas).

Akis griaužianti 1939 m. 
Reicho - SSSR sutartis visame 
pasaulyje žinoma Molotovo- 
Ribbentropo pakto vardu. Kas 
žino, kas atsimena Vokietijos

NATO PETICIJA

Am erikos Lietuvių tarybos valdyba su 
talkininkais išsiuntė per 12,000 atsišaukimų į lietuvių 
visuomenę ryšiumi su Lietuvos priėmimu į NATO. Prie 
atsišaukimų pridėti trumpi pavyzdiniai laiškai 
prezidentui George W. Bush, bei kitiems valdžios 
pareigūnams. Taip pat pridėti NATO peticijos lapai. 
Visi kviečiami jungtis į bendrą akciją - rašyti laiškus 
ir platinti NATO peticiją. Laiško pavyzdžius bei NATO 
peticiją galima gauti ALTo būstinėje

6500 S. Pulaski, Chicagoje, tel.: 773-735-6677, 
fax.: 773-735-3946 bei per Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes ir ALTo skyrius.

1994 metais buvusio Užsienio 
reikalų ministro pavardę, bei jo 
partnerio M askvoje, Jelcino 
pastatyto?

Iki šis re ika las bus 
išspręstas, Vokietijos kom 
pensacijų sutartis okupuotų 
kraštų žmonėms turėtų būti 
vadinam a M olotovo-R ib- 
bentropo paktu Nr. 2.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ PREZIDENTO PASIKALBĖJIMAS - RIMTAS

SIGNALAS
Labai rimtu signalu apie kritišką šalies vadovo požiūrį į 

valdančiosios koalicijos veiklą, kito pasirinkimo galimybę 
Prezidento Valdo Adamkaus gegužės 22 d. interviu “Lietuvos 
ž in iom s” pavad ino  Seim o v icep irm in inkas, v ienas iš 
Socialdemokratų partijos vadovų Česlovas Juršėnas, praneša 
ELTA.

Minėtame interviu šalies vadovas neprisiėmė atsakomybės 
už valdančiąją Naujosios politikos koaliciją, neslėpė, kad ji ne 
visai pateisino viltis, bei žadėjo paremti visas politines jėgas, 
sugebėsiančias iš pajėgių žmonių suformuoti Vyriausybę, 
turinčią paramą Seime.

Č.Juršėno nuom one, kritiškai vertindam as Naujosios 
politikos koalicijos veiklą, Prezidentas nenubraukė savo 
atsakomybės už tai, kas įvyko ir dedasi Lietuvoje. “Būtų 
neteisinga atsiriboti nuo savo kūdikio net, jei tas kūdikis ne 
taip vaikšto, ne taip elgiasi ir neklauso tėvelių” , - sakė 
Č.Juršėnas. Anot jo , neatsiribodam as V.Adamkus “kietai 
kritiškai išsako savo nuomonę ir įspėja, kad galim i kiti 
variantai” .

Pasak Č.Juršėno, atitinkamų neoficialių pasamprotavimų 
apie kitus variantus iš Prezidentūros rūmų socialdemokratai yra 
girdėję anksčiau, tačiau tokio tipo pareiškimas spaudoje yra 
pakankamai oficialus dalykas. Taigi, kaip sakė Č.Juršėnas, yra 
galim ybės form uoti mažumos liberalų, socialliberalų ar 
socialdem okratų Vyriausybes arba plataus pasitikėjim o 
Vyriausybę su A.Brazausku priešakyje, arba performuoti 
koaliciją, dalyvaujant socialdemokratams. Č.Juršėnas taip pat 
neatmetė galimybės, kad V.Adamkaus interviu yra ir signalas 
apie pradėtą Prezidento rinkimų kampaniją.

■ RUSIJA PRIEŠ NATO PLĖTRĄ
Rusijos Dūmos deputato, liberalios centristinės “Jabloko” 

partijos vadovo Grigorijaus Javlinskio teigimu, galima Lietuvos 
narystė Siaurės Atlanto bloke Rusijai kelia nerimą, nes karinė 
sąjunga priartėja prie Rusijos sienos. Tačiau jis pabrėžia, kad 
Lietuva yra suvereni valstybė ir pati turi teisę rinktis, kaip 
organizuoti savo gynybinę politiką. Tokią poziciją Rusijos 
parlamentaras G. Javlinskis, dalyvaujantis Vilniuje vykstančioje 
tarptautinėje konferencijoje, išdėstė po įvykusio susitikimo su 
Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi, praneša ELTA.

G.Javlinskis tikino visiškai palaikąs Lietuvos siekį tapti 
Europos Sąjungos nare ir teigė, jog “Lietuvos narystė ES bus 
naudinga ir Rusijai”. Tačiau svečias tikino, kad Lietuvos vadovo 
ir jo  pozicija dėl galimos Lietuvos narystės NATO išsiskyrė. 
“NATO plėtra Rusijai yra problema, nes karinis blokas priartėja 
prie jos sienų. Rusija turėtų mąstyti, kaip šią situaciją galima 
sulaikyti”, sakė G. Javlinskis.

Rusijos politiko teigimu, Rusijos nedalyvavimas šią savaitę 
Vilniuje prasidėsiančioje NATO Parlamentinės Asamblėjos 
sesijoje yra klaida. “Manau, kad Rusija turėtų dalyvauti šiame 
renginyje ir pateikti savo argumentus, susijusius su NATO 
plėtra” , reziumavo G.Javlinskis.

Jis neigė, jog problemos dėl sienos sutarčių su Lietuva 
ratifikavimo Dūmoje yra politinio poveikio priemonė. Be to, 
po V.Adamkaus vizito į Maskvą kovo mėnesį ratifikavimo 
reikalai pajudėjo. “Iki šio vizito ratifikavimas neturėjo jokių 
prošvaisčių”, - taip G.Javlinskis atsakė į žurnalistų repliką, jog 
ir po vizito sutartys neratifikuojamos. G.Javlinskis taip pat neigė 
teiginius, esą “LUKoil” daro spaudimą “Mažeikių naftai”. 
Patikinęs, jog “tai tik verslas” , G.Javlinksis sakė esąs labai 
laimingas, kad pats nesiverčia naftos verslu. Paprašytas pareikšti 
savo nuomonę dėl Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašto, G. 
Javlinkis konstatavo, jog padėtis šiame regione tiesiogiai 
priklauso nuo situacijos pačioje Rusijoje.

■ UŽ EUROPOS SĄJUNGĄ
Lietuvos gyventojų, pritariančių narystei Europos Sąjungoje 

(ES), skaičius išlieka pastovus, rodo viešosios nuomonės tyrimo 
centro “Vilmorus” gegužės mėnesį atliktos apklausos rezultatai.

47.6 proc. šalies gyventojų balsuotų už Lietuvos narystę 
Europos Sąjungoje, prieš - 29.5 proc., neturi nuomonės 22.9 
proc. 21.3 proc. šalies gyventojų mano, kad Lietuvai būtų 
tikslingiausia įstoti į Europos Sąjungą kuo greičiau, 16.1 proc. 
- kad ES nare šalis turėtų tapti 2002-2005 metais.

ELTA primena, jog balandį už narystę ES buvo 49.6 proc., 
prieš - 27,8 proc. Lietuvos gyventojų. Tarp Baltijos valstybių 
narystei Europos Sąjungoje labiausiai pritariama mūsų šalyje. 
Narystei Europos bloke Latvijoje pritaria 41 proc., Estijoje - 
tik 35 procentai.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Algirdas Pužauskas

RAGINA BAIGTI 
ŽUDYNES

Įvairioms komisijoms, ieš
kančioms taikingo Izraelio ir 
Palestinos Vadovybės sugy
venimo Viduriniuose Rytuose, 
nesiseka rasti išeities. Smurtas 
vis toliau tęsiasi. Paskutinė 
tarptautinė taikos kom isija 
buvo suorganizuota dar bu
vusio prezidento Bill Clinton. 
Komisijai vadovavo pagarsėjęs 
taikos ieško to jas buvęs 
senatorius George M itchell, 
daug darbo įdėjęs Siaurinės 
Airijos protestantų ir katalikų 
taikos darybose. Palestinos 
kom isijoje dar dirbo buvęs 
senatorius Warren Rudmann; 
buvęs Turkijos prezidentas 
Suleyman Demirel; Norvegijos 
užsien io  re ika lų  m inistras 
Thorbjoern Jagland ir Europos

elio premjeras tuoj pasmerkė 
tarptautinės komisijos reko
mendacijas, nors joms pritarė 
Egipto prezidentas ir Jordano 
karalius. Egiptas net pasiūlė 
kurortinę vietą, kur galėtų 
suvažiuoti arabų ir žydų atsto
vai tartis dėl taikos sąlygų. 
JAV Valstybės departamentas 
prim inė spaudai, kad Am e
rikos vyriausybė dar buvusio 
prezidento George Bush die
nomis 1991 metais buvo išreiš
kusi savo opoziciją naujoms 
statyboms okupuotose arabų 
žem ėse. N et ir kai kurios 
Amerikos žydų organizacijos 
priešinasi “Didžiojo Izraelio” 
statybai arabų žemėse. Prem
jeras Ariel Sharon pareiškė 
V alstybės sekreto riu i, kad 
naujų  sta tybų  Izrae lis  n e 
pradės, tačiau negali pažadėti, 
kad nebus dabar esančių  
vietovių natūralaus prieauglio, 
naujų imigrantų atvykimo į 
vietoves, kur jau gyvena jų  
draugai ir pažįstami.

Izraelio spauda paskelbė 
vyriausybės apgailestavimą, 
kad, netyčiomis ir visai ne
planuojant, buvo nušauti penki

Tas tuoj paskelbė, kad vie
nintelė kalba, kurią supranta 
Izraelis, yra ginkluota kova ir 
bom bos. P alestinos vadas 
Arafat negali būti mūsų taikos 
partneris, pareiškė premjeras 
Sharon. Jis pažadėjo prižiūrėti, 
kad visi piliečiai bus saugūs 
savo naujose stovyklose, ku
rioj yra apie 200, pusė jų  
atsirado jau  pradėjus Oslo 
taikos derybų procesą, kurios 
tęsiasi jau 7 metai. Gegužės 18 
d. jaunas, 21 metų amžiaus 
arabas susisprogdino Netanya 
miesto turgavietėje, pilnoje 
apsipirkti atvykusių žmonių. 
Izraelio karo lėktuvai apšaudė 
p a les tin ieč ių  karines s to 
vyklas. Sprogim e žuvo 16 
žydų ir arabų, o sužeistų  
skaičius siekia 170. Savižudys 
Mahmoud Ahmed Marmash 
priklausė Hamas organizacijai. 
Turgavietėje buvę žm onės 
pastebėjo jauną arabą, apsi
rengusį plačiu apsiaustu, nors 
diena buvo karšta. Kai kurie 
įtarė savižudį ir pranešė miesto 
policijai. Miestelis yra į šiaurę 
nuo Tel Aviv, 10 mylių nuo 
palestiniečių valdomų Vakarų

Palestiniečiai laidoja nuo Izraelio karių žuvusį 22 metų Khalid Subieh West Bank srityje.
AFP

Sąjungos užsien io  re ika lų  
koordinatorius Javier Solona. 
Si komisija paskelbė Izraelio ir 
Palestinos atstovas savo pa
siū lym us, su rašy tus į 32 
puslapius.

Komisijos manymu, smur
tui užbaigti reikėtų sustabdyti 
naujų izraeliečių gyvenviečių 
statybą Vakarų krante ir Gazos 
teritorijoje. Raportas smerkia 
ne tik naujų kaimų statymą, bet 
ir seniau įsteigtų izraeliečių 
ūkių plėtimą ir didinimą. Izra-

• JAV prez. George W. 
Bush birželio mėnesį susitarė 
susitikti ir išsikalbėti su Ru
sijos p rez iden tu  V .Putin.

Palestinos valdžios po lic i
ninkai. Buvo padaryta klaida, 
kai iš p a les tin ieč ių  pusės 
pasipy lė  šūviai į Iz rae lio  
kariuom enės būrį. Izraelis 
skundžiasi, kad Arafat jėgos 
bendradarbiauja su Hamas 
tero ris ta is , kuriuos A rafat 
žadėjo  nug ink luo ti ir p r i
žiūrėti, kad jie nelaužytų taikos 
susitarimų. Neseniai Arafat 
valdžia iš kalėjim o paleido 
savo politinį priešą Abel Aziz 
Rantisi, Hamas teroristų vadą.

Keliais sakiniais
Gegužės 18 Vašingtone vie
šėjo Rusijos užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov. Buvo 
kalbė ta  su V alstybės se-

kranto. Izraelio lėktuvų bom
bos ir raketos sugriovė daug 
palestiniečių pastatų Nablus 
mieste ir Tulkarm vietovėje. 
JAV prez. George W. Bush 
pasmerkė savižudžius tero
ristus, kurie nužudo nemažai 
visai nekaltų žmonių. Vals
tybės sekretorius Colin Powell 
ragino savo pareiškime visus 
Viduriųjų Rytų žmones su
stabdyti smurto veiksmus ir 
užbaigti besip lečiantį kon
fliktą.

kretorium i apie klausim us, 
kuriuos ateityje reikės pre
zidentams aptarti.

Nukelta į 3 p.
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V ilnius, gegužės 23 d. 
(ELTA). Seimo Pirm ininkas 
Artūras Paulauskas viliasi, kad 
NATO valstybių parlamentarų 
paž in tis  su L ietuva, šaly je 
vykstančiais demokratijos pro
cesais, realia pažanga siekiant 
narystės NATO suvaidins reikš
mingą vaidmenį priimant spren
dimus plėtros klausimu 2002 
m etų NATO v iršūn ių  su s i
tikim e. Tokią viltį L ietuvos 
parlamento vadovas ir NATO 
Parlamentinės Asamblėjos pa
vasario sesijos organizacinio 
komiteto pirmininkas pareiškė 
surengtame pranešime Vilniaus 
š iuo la ik in io  m eno centre 
(ŠMC), praneša ELTA.

NATO PA SESIJA - LIETUVOJE

Šiuose rūmuose gegužės 
27-31 dienomis kaip tik ir vyks 
NATO Parlamentinės Asam
blėjos pavasario sesija.

Pasak A .Paulausko, jo je 
dalyvaus devyniolikos NATO 
bloku i p rik lausančių  šalių 
parlamentų delegacijos bei 17 
asocijuotų valstybių delega
cijos. Pati didžiausia parlamen
tarų grupė atvyksta iš JAV.

NATO PA pavasario sesi
jo je  dalyvaus ir pranešim ą 
skaitys NATO genera lin is 
sekretorius George Robertson.

Sesijoje numatoma priimti 
du pareiškimus - dėl padėties 
Pietryčių Europoje ir NATO 
plėtros.

Apžiūrėjęs ŠMC, NATO 
PA organizacinio kom iteto 
pirmininkas konstatavo, kad 
rūmai yra gerai parengti dar
bui. Pasak A.Paulausko, dar
bai, rekonstruojant pastatą, 
ap rūp inan t j į  šiuo la ik ine  
konferencijų, apsaugos tech
nika, kainavo maždaug 8 mili
jonus litų. Tačiau šios in 
vesticijos lieka ir toliau bus 
naudojamos mūsų šalyje.

Seimo Pirmininkas taip pat 
a tsip rašė  senam iesčio  g y 
ventojų dėl transporto eismo 
apribojimų, kurie bus taikomi 
NATO PA sesijos darbo die
nomis.

PIRMĄ KARTĄ LIETUVYBEI - 
MILIJONAS DOLERIŲ!

PARTIJOS DEMONSTRUOJA VIENINGĄ POŽIŪRĮ Į 
LIETUVOS GYNYBOS POLITIKĄ

Lietuvių Fondas, kuris savo veiklą pradėjo prieš 40 
metų, buvo ir yra vienas svarbiausių institucijų užsienio 
lietuvių veikloje. Lietuvių Fondo tikslas jį steigiant ir 
įsteigus buvo JAV lietuvių užsienio švietimo, mokslo ir 
kultūros rėmimas, bet ne viso pasaulio lietuvių darbų 
rėmimas. Ir kalba buvo ne apie pinigus Lietuvai, bet apie 
param ą lietuvybės išlaikym ui. Tačiau laikas ir pats 
gyvenimas jame viską keičia.

Metinio suvažiavimo, kuris buvo gegužės 19 d. Lemont, 
Illinois valstijoje, nariai, išklausę Fondo Tarybos ir 
Valdybos kruopščiai paruoštus pranešimus, aptarė šios 
institucijos finansinius reikalus ir džiaugėsi pavyzdingai 
tvarkomu fondu, kuris iki šiol nėra padaręs klaidos. 
Steigiant fondą buvo norėta sutelkti bent vieną milijoną 
dolerių - atrodė tai sunkiai pasiekiama. Bet lietuvių 
dosnumas ir steigėjų, o dabar ir Fondo augintojų, pastangos 
duoda daug geresnius rezultatus, negu buvo laukta.

Fondo metinis kapitalas 2000 metais padidėjo 723,024 
doleriais ir pasiekė 10,605,044 dolerius. Šiuo metu turi 
7099 narius; praėjusiais metais įsijungė dar 50 naujų narių, 
o iškeliavo į Am žinybę 106 nariai. Lietuvių Fondo 
kapitalas artėja prie 11-kos milijonų dolerių sumos. 2000- 
aisiais metais iš gauto pelno buvo paskirta rekordinė 
1,009,922 dolerių suma. Tai didžiausia nuo pat Fondo 
įsteigimo metinė suma lietuvybei išlaikyti!

Ta milijoninė suma mūsų tautiniams reikalams buvo 
paskirstyta pagal tris pagrindines kategorijas: lietuviškajam 
švietimui 410,918 dol., kultūriniams reikalams 179,927 
dol. ir visuomeniniams reikalams 419,077 doleriai. 
Lietuvai jau anksčiau buvo skirta 1,150,212 dolerių, iš 
kurių išmokėta 886,671 dol. Vien tik Čiurlionio Dailės 
muziejui Kaune 300,000, o Vytauto Didžiojo universiteto 
bibliotekai 100,000 dol. Likusi suma Čiurlionio muziejui 
dar neišmokėta dėl projekto sustabdymo.

Tenka priminti, jog Pelno skirstymo komisijos darbas 
yra labai sunkus, nes tenka apspręsti šimtus prašymų su 
įvairiais priedais raštų - rekomendacijomis ir pažymėjimais 
ne tik iš užsienio lietuvių, bet ir iš Lietuvos. Iš viso Fondas 
jau yra paskyręs daugiau negu 9 milijonus dolerių, ir tai 
tik Fondo narių dėka, kurių aukos įgalina išlaikyti mūsų 
jaunim ą tautinėje dvasioje, ir visus mus lietuviškoje 
kultūroje. Gi šių metų pabaigoje lietuvybei išlaikyti jau 
bus iš viso skirta net 10 mil. dol. Tačiau negalima sustoti, 
nes lietuviškumo išlaikymas reikalauja kasmet vis daugiau 
param os. Fondas gauna tau tin e i m ūsų ve ik la i ir 
stipendijoms prašymų, kurie siekia 3-4 milijonus dol.

Kokia liūdna būtų mūsų tautinė veikla, jei nebūtų 
Lietuvių Fondo. Tad ir kiekvienas LF narys gali didžiuotis, 
kad jo  auka padeda išlaikyti lituanistines mokyklas, 
laikraščius, radiją, kultūrą, o ypač tautinį švietimą čia ir 
net Lietuvoje.

S. Tūbėnas

NATO Parlamentinės Asam
blėjos išvakarėse 11-ka L ie
tuvos Seim e atstovau jam ų 
politinių partijų pareiškė bendrą 
poziciją  dėl šalies gynybos 
politikos, narystės NATO ir 
įsipareigojo toliau stabiliai skirti 
ne m ažiau kaip 2 procentus 
bendro jo  v idaus p rodukto  
(BVP) gynybos išlaidoms. Sei
me pasirašytame partijų susi
tarime numatyta, kad gynybos 
išla idos 2002 m etais bus 2 
procentai BVP, o 2003-2004 
m etais šis p rocentas nebus 
mažinamas, praneša ELTA.

Kaip sakė po sutarties pasi
rašym o Seimo ir N aujosios 
sąjungos pirmininkas Artūras 
Paulauskas, partijos pademons
travo vieningumą, vieningą ir 
vienodą krašto apsaugos siste
mos formavimo bei finansa
vimo sampratą. Tai, anot jo, - 
labai geras signalas artėjant 
NATO Parlam entinės Asam 
blėjos sesijai Vilniuje ir 2002 
metų NATO viršūnių susiti
kimui, kur bus sprendžiamas 
plėtros klausimas.

Ministras Pirmininkas, Li
beralų sąjungos vadovas Ro
landas Paksas, vertindam as
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• Tarptautines žmogaus 
teisių organizacijos, jų  tarpe 
Amnesty International paskelbė 
apie Kinijos vyriausybės pra
vestą “Kirsk kietai” kampaniją. 
Vien per balandžio  m ėnėsį 
mirties bausme buvo nubausti 
800 Kinijos nusikaltėlių. Ki
nijos kom unistų valdžia nuo 
1983 metų suorganizavo jau 
keturias tokias viešai pravestas 
kampanijas. Teismai būna vieši, 
m irties bausmės vykdymai - 
vieši, suorganizuojami masiniai 
spektakliai miestų aikštėse. Taip 
baudžiami žmogžudžiai, plė
šikai, “liaudies priešai”, vals
tybės pinigų pasisavintojai.

susitarimą, pabrėžė, kad Lie
tuvos užsienio politikos prio
ritetai - narystė ES ir NATO - 
yra paremiami realiais darbais. 
Jis p rim inė jau  pasirašy tą  
partijų susitarimą dėl narystei 
ES reikalingų p rio rite tin ių  
įstatymų.

“Dabar politinės partijos 
pademonstravo išmintį gyny
bos politikos klausim ais” , - 
sakė R.Paksas, pažymėdamas, 
jog, nepaisant įvarių kalbų apie 
šį Seimą, pagrindiniais klau
simais čia randamas sutarimas.

1999 metais priimtas įsta
tym as dėl krašto  apsaugos 
sistem os finansavim o stra
tegijos praktiškai jau baigia 
savo galiojimo laiką. Todėl, 
krašto apsaugos ministro Lino 
Linkevičiaus nuomone, partijų 
susitarimas gynybos politikos 
klausimais leis nuosekliai tęsti 
ir įkūnyti baigiančio galioti 
įstatymo nuostatas ir jo  įsi
pareigojimus. “Politinės valios 
dem onstravim as nėra vien 
parodomasis dalykas. Mūsų 
valstybė kiekviename žings
nyje, kiekvienam e signale, 
siunčiamame į išorę, turi pa
rodyti, kad siekių rimtumas yra

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

• Rusija pasirašė su Olan
dijos laivų iškėlim o įmone 
“M am oet T ransport” , kuri 
iškels pernai į jūros dugną nu
grimzdusį rusų povandeninį 
laivą “Kursk” . Laive žuvo 118 
rusų jūreivių.

• Britanijoje artėjant parla
m ento rink im am s d idelį 
dėmesį sukėlė Darbo partijos 
kandidatas, dabartinis vice
premjeras John Prescott, 62 
metų amžiaus. Vienas jo  prie
šininkas Valijoje ne tik trukdė 
kandidatui kalbėti, bet paleido 
į jį kiaušinį. Kandidatas, jau
nystėje buvęs boksininkas ir 
darbininkų unijų  veikėjas, 
smogė oponentui smūgį, kuris 
paguldė jį ant menčių, tele-

pagrįstas resursais ir nusi
teikim u vykdyti užsibrėžtą 
politiką”, - sakė L.Linkevičius.

Lietuvos politinių partijų 
dokumente dėl gynybos politi
kos konstatuojamas bendras 
partijų sutarimas dėl esminių 
krašto apsaugos sistemos plė
tojimo krypčių ir prioritetų bei 
būtinų prielaidų, tarp jų  ir 
finansinių, kariuomenės siste
mos plėtros planams ir pasi
rengimo narystei NATO pro
gramai įgyvendinti.

Dokum entą pasirašė 11- 
kos Lietuvos Seime atstovau
jamų politinių partijų - Centro, 
“Jaunosios Lietuvos”, Naujųjų 
tautininkų ir politinių kalinių 
sąjungos, Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos, Liberalų sąjun
gos, L ietuvos k rik šč ion ių  
demokratų, Socialdemokratų, 
Moderniųjų krikščionių demo
kratų, Naujosios demokratijos, 
Naujosios sąjungos, Nuosai
kiųjų konservatorių ir Tėvynės 
sąjungos vadovai.

Valstiečių partijos, Lietu
vos laisvės sąjungų vadovų 
parašų po politin ių  partijų  
susitarimu dėl gynybos po
litikos nėra.

v izijos kam erom s godžiai 
viską filmuojant ir politiniams 
draugam s plojant. Panašiai 
minia pasitiko ir buvusį JAV 
prez. Bill Clinton Varšuvoje. 
Čia jaunas, 19 metų lenkas, 
metė kiaušinį į buvusį prez. ir 
sutepė jo  švarką. Len-kijos 
saugumo tarnyba greit išvedė 
am erik ie tį, k a lbėjusį apie 
“globalizaciją”. Prie viešbučio 
susirinkę lenkai studentai 
protestavo, šūkavo, kad pa
saulyje reikia apsaugoti gamtą, 
o ne siekti vien pelno.

• Ita lijoje  bilijon ierius 
televizijos stočių ir radijo bei 
spaudos savininkas Silvijo 
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LIETUVA IR PASAULIS
V. ADAMKUS MANO, KAD LIETUVA ĮSTOS Į ES
TIK 2005-2006 METAIS
Lietuva turėtų realiai tikėtis, kad įstos į Europos Sąjungą 

(ES) tik 2005 ar 2006 metais. Tai Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė Vokietijos naujienų agentūrai dpa, praneša 
ELTA.Ligi šiol visos pagrindinės Lietuvos partijos bei pats 
V.Adamkus siekė, kad Lietuva taptų ES nare 2004 metais, t.y. 
tada, kai įvyks, kaip tikimasi, pirmasis plėtros etapas.

Ne visi (Europos Sąjungoje) laukia prie durų su gėlių puokšte 
ir nori pakviesti Lietuvą, teigė V.Adamkus. Anot jo, yra kliūčių 
ir vyksta derybos. Realu būtų galvoti apie 2005 ar 2006 metus. 
Tokiu atveju būtų galima sakyti, kad derybos vyko sėkmingai, 
sakė Lietuvos prezidentas, pabrėždamas, kad 2004 metais 
“galbūt bus viskas sutarta popieriuje”, tačiau “narystė ES yra 
reali tik po ketverių, penkerių metų” .Lietuva ir ES ligi šiol 
užbaigė derybas 15 iš 30 derybinių pozicijų.

PREMJERO VIZITAS Į RUSIJĄ
Nauju impulsu dvišalių santykių plėtrai turėtų tapti rudenį 

numatytas Lietuvos ir Rusijos Premjerų susitikimas. Rolando 
Pakso vizito Maskvoje metu ketinama pasirašyti šiuo metu 
rengiamus susitarimus, pagyvinsiančius ekonominį dviejų šalių 
bendradarbiavimą.

Numatomą premjerų susitikimą trečiadienį aptarė Lietuvos 
V yriausybės vadovas R. Paksas ir R usijos Federacijos 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Jurijus Zubakovas. 
Kaip sakoma Eltai perduotame Vyriausybės ryšių su visuomene 
patarėjų grupės pranešime, R. Pakso nuomone, ekonominius 
ryšius paspartintų aktyvesnis bendradarbiavimas su Rusijos 
regionais. Premjero teigimu, Rusijos regionų, visų pirma tų, su

Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas pasiryžo 
sumažinti atlyginimus valstybinių įmonių vadovams.

kuriais Lietuvą sieja tradiciškai geri ryšiai, vadovai galėtų 
apsilankyti Lietuvoje. Tai būtų puiki proga susipažinti su 
L ietuvos teik iam om is ekonom in io  bendradarb iav im o  
galimybėmis.

Rusija yra svarbi prekybos partnerė Lietuvai. Pernai Lietuvos 
eksportas į Rusiją išaugo 28 procentais, o importas iš Rusijos - 
56 procentais. Rusijos dalis bendroje Lietuvos užsienio prekybos 
apyvartoje pernai sudarė apie 19 procentų.

Premjeras R. Paksas pažymėjo, jog Lietuvai labai svarbus 
pastovus naftos ir dujų bei kitų žaliavų tiekimas iš Rusijos. Tuo 
tarpu Rusijos rinkoje deramą vietą galėtų užimtų lietuviški 
m aisto produktai. Vyriausybės vadovas mano, jog  savo 
paslaugas Rusijai galėtų pasiūlyti ir mūsų statybininkai, 
kelininkai. Rengiantis Lietuvos ir Rusijos Vyriausybių vadovų 
susitikimui, tarpvyriausybinės komisijos darbo grupės rengia 
susitarimus dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje, 
dėl laivybos Kuršių įlankoje, dėl bendradarbiavimo naftos ir 
dujų tiekimo bei transportavimo srityse, dėl nuteistųjų asmenų 
perdavimo.

LIETUVOS KULTŪRA IR MENAS UŽSIENYJE
Gegužės 23 d. Vyriausybė patvirtino Lietuvos kultūros ir 

meno pristatymo užsienyje koncepciją, kurią parengė Kultūros 
ministerija, praneša ELTA.

Pasak kultūros ministro Gintauto Kėvišo, Lietuvos kultūros 
ir meno pristatymo užsienyje koncepcija apibrėžia Lietuvos 
kultūros pristatymo užsienyje tikslus, uždavinius, principus ir 
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Lietuvių Fondo metinio suvažiavimo, įvykusio gegužės 19 d. Lemont, IL, dalyviai.
Z. Degučio nuotr.

KOMPENSACIJOS IS VOKIETIJOS
Tarptautinei m igracijos 

organizacijai (TMO) pradėjus 
nagrinėti prašymus dėl kom
pensacijų už per nacistinės 
Vokietijos gyvavimą prarastą 
turtą, L ietuvos gyventojai, 
pretenduojantys į šias kom 
pensacijas, turi iki šių metų 
rugpjūčio 11 dienos pateikti 
paraiškas.

Spaudos konferencijo je  
pranešė TMO Vokietijos pri
verstinio darbo kompensacijų 
ir holokausto aukų kompen
sacijų programų direktoriaus 
pavaduotojas Delbert Field. Jo 
teigimu, kompensacijas turi 
teisę gauti asm enys, kurie 
p rarado  tu rtą  n ac io n a lso 
cialistų režimo metu, tiesiogiai 
dalyvaujant Vokietijos įmo
nėm s, ir kurie  anksčiau  
negalėjo dalyvauti Vokietijos 
vyriausybės kompensacijų ar 
turto grąžinimo programose.

“Tai paskutinė išskirtinė 
turinčių teisę gauti kompen
sacijas pareiškėjų galimybė”. 
Pareiškėjams būtina įrodyti, 
kad turtas buvo prarastas dėl 
tiesioginio Vokietijos bendro
vės dalyvavim o ir kad jie  
negalėjo paduoti paraiškos 
pagal ankstesnes Vokietijos 
kompensacijų programas. Jis 
teigė nežinąs, kiek Lietuvoje 
gali būti piliečių, pretenduo
siančių į šią kompensaciją.

Vokietijos Fondo įsta ty
mas, įsigaliojęs pernai rugpjū
tį, numato, jog TMO bus pro
gramos partnerė ir atsakinga 
už v isų  aukų, įsk a itan t ir 
žydus, paraiškų iš viso pa
saulio dėl kom pensacijų už 
prarastą turtą nagrinėjimą.

Kompensacijų už nacio
na lsoc ialis tų  režim o m etu 
prarastą turtą programai iš viso 
num aty ta  sk irti 200 mln. 
Vokietijos markių. Įpėdiniai 
bei religinės bendruomenės 
taip pat turi teisę į kompen
sacijas. Pirmiausia kompensa
cijos bus išmokamos asme
nims, kurie prarado turtą na
c io n a lso c ia lis tų  valdym o 
laikotarpiu, nes buvo perse
kiojam i dėl rasės, politinių

įsitikinimų, tikėjimo ir ideo
logijos. Religinės bendruo
menės ir organizacijos, kurios 
prarado turtą, taip pat gali 
kreiptis dėl kompensacijų.

TMO taip pat yra viena 
o rgan izacijų , da lyvau jan ti 
pernai sausį pasiektos Kom
pensacijų mokėjimo sutarties 
tarp Šveicarijos bankų ir liku
sių gyvų holokausto liudininkų 
vykdyme. Lietuviai taip pat 
gali pretenduoti į šią kompen
saciją. TMO holokausto aukų 
kompensacijų programa skirta 
kompensuoti nacių persekio
jim o aukoms - čigonų tau
tybės, Jehovos liudytojams, 
homoseksualams, psichiškai ar 
fiziškai neįgaliems asmenims.

Pareiškėjai yra suskirstyti į 
tris grupes - persekiotus as
menis, kurie dirbo vergišką 
darbą Vokietijos bendrovėse 
arba nacių režimui (I-oji ver
giško darbo kategorija) arba 
dirbo Šveicarijos bendrovėse 
ar jų filialuose, nepriklausomai 
ar tie asmenys buvo perse
kiojami, ar buvo numatyta juos 
persekioti (II-oji kategorija). 
III-ajai, pabėgėlių kategorijai, 
priklauso persekioti asmenys, 
kuriems nebuvo leista vykti į 
Šveicariją arba kurie buvo 
sulaikyti, ir, būdami pabėgė
liai, patyrė prievartą ar kitokį 
netinkamą elgesį Šveicarijoje 
nuo 1933 metų sausio 1 dienos 
iki 1945 metų gegužės 9 d.

Visų trijų kategorijų aukų 
įpėd in ia i gali k re ip tis  dėl 
kom pensacijos, je igu  auka 
mirė po 1999 m. vasario 16 d.

TM O tik is i, kad pagal 
H olokausto aukų kom pen
sacijų programą iš viso bus 
gauta nuo 20 tūkst. iki 25 tūkst. 
paraiškų ir pareiškėjams bus 
išmokėta maždaug 20-25 mln. 
JAV dolerių (80-100 mln. litų).

Paraiškas pagal I vergiško 
darbo kategoriją reikia paduoti 
iki šių m etų rugp jūčio  11 
dienos, o pagal II ir pabėgėlių 
ka tegorijas  - iki šių m etų 
rugsėjo 30 dienos.

TMO Vilniaus biuro vado
vė Audra Sipavičienė teigė,

kad remiantis šia programa, 
la iškai su in form acija  jau  
išsiuntinėti 8 tūkstančiam s 
Lietuvos piliečių.

Paraiškų anketas ir infor
m aciją  galim a gauti TMO 
skyriuje Vilniuje, taip pat gali 
k reip tis pagalbos telefonu 
Vilniuje 62 48 97.

Lietuvos gyventojai jau  
turėjo galimybę kreiptis kom
pensacijų už už priverstinius 
darbus reichui. Pernai vasarą 
Vokietijos parlamentas priėmė 
įstatym ą, kuriuo rem iantis, 
kompensacijos Lietuvos pilie
čiams už priverstinius darbus 
re ichu i bus m okam os per 
Rusijoje veikiantį fondą. Šiuo 
metu Lietuva derasi su Vo
kietija, kad kom pensacijos 
būtų mokamos tiesiogiai, be 
tarpininkų.

Pernai Lietuvai ir Austrijai 
pavyko susitarti, kad Austrijos 
vyriausybės kom pensacijos 
Lietuvos piliečiams bus išmo
kamos tiesiogiai, per Lietuvos 
finansines institucijas.

Per Antrąjį pasaulinį karą 
Austrija buvo nacistinio reicho 
dalis, ir į jos teritoriją pri
verstin iam s darbam s buvo 
atvežti tūkstančiai svetimšalių.

Iš viso karo metais Trečia
jam e reiche buvo 7,6 mln. 
svetimšalių darbininkų iš 20 
valstybių.

Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centro duomenimis, šiuo metu 
L ietuvoje yra m aždaug 10 
tūkst. žm onių , p riv e rtin a i 
dirbusių Trečiajame reiche ir 
turinčių teisę gauti kompen
sacijas.

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

Prievarta dirbo ir koncen
tracijos stovyklose kalėjo 30 
tūkst. Lietuvos piliečių, tarp jų 
- 10 tūkst. žydų. Karo pa
baigoje išlaisvinimo sulaukė 
tik apie 20 tūkst. lietuvių ir 2
3 tūkstančiai žydų. BNS
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Atkelta iš 3 p.

Berlusconi su savo dešiniųjų 
koalicija laimėjo balsavimus.

• JAV prezidentas George 
W. Bush paskelbė valstybinę 
energijos strategiją. Joje nėra 
planų taupyti energiją. Dau
giau teks naudoti akm ens 
anglį, daugiau statyti naftos 
refinerijų ir branduolinių jė 
gainių.

• Turkijos parlam entas 
pritarė valstybės telekom u
nikacijų pramonės privatiza
vimui. Tas paskatino Tarp
tautinį Valiutos fondą pažadėti 
Turkijai 8 bilijonus dolerių 
naujų kreditų.

• Arabų Lygos nauju gen. 
sekretorium i išrinktas ilga
metis Egipto užsienio reikalų 
ministras Amr Musa.

• Irano dvasininkų taryba 
iš daugybės save iškėlusių 
kandidatų į valstybės parla
m entą pašalino  visas k an 
didatavusias m oteris, daug 
opozicijos veikėjų, palikdama 
tik 10 kandidatų.

• Filipinų rinkimuose dau
gumą Senate laimėjo prezi
dentė Gloria Macapagal Ar
royo. Kai kuriose salose jos 
priešininkai pagrobė ir sude
gino balsavimo dokumentus.

• Valstybes sekr. Colin  
Powell paskelbė, kad Afganis
tanui pask irta  43 mil. dol. 
pašalpa saugoti nuo civilinio 
karo ir sausros nukentėjusius 
gyventojus. Milijonai afganų 
neturi pakankamai maisto. JAV 
m oterų  o rgan izac ijo s k r i
tikuoja Afganistano Taliban 
partijos politiką, kuri esanti 
barbariška ir žiauri.

• JAV, ignoruodama Siau
rinės K orėjos kom unistų  
valdžios politiką, toliau teiks 
pagalbą m aisto produktais, 
paskelbė V alstybės depar
tamentas.

• Ispanijos baskų nuosai
kioji, nepriklausomybės sie
kianti partija, laimėjo daug 
regioninio  Ispanijos parla
m ento vietų . K ita baskų 
grupuotė toliau tęsia teroristų 
taktiką. Vienas ispanas žur
nalistas paštu gavo siuntinį, 
kurį atidarius sprogo bomba, jį 
sunkiai sužeidusi. Baskai nuo 
1968 metų nužudė daugiau 800.

•Valstybes pašto agentūra 
paskelbė, jog nuo liepos 1 d. 
vienos uncijos laiškų per
siuntimas kainuos 34 centus, 
tiek, kiek buvo nustatyta metų 
pradžioje. Tačiau kiekviena 
uncija virš vienos kainuos dar 23 
centus. Agentūrai gresia nuostolis 
apie 2.4 bil. dol. šiais metais, jei 
kainos nebus pakeltos.

• U krainoje iš pareigų 
buvo priverstas pasitraukti 
vyriausybės premjeras Viktor 
Juščenko. Prieš j į  išė jo  ir 
vicepremjerė, energijos rei
kalų ministrė Julia Timošenko. 
Pasitraukęs premjeras pasakė,

kad jo reformas, ekonominius 
planus sugriovė “fašistiniai 
chuliganai”.

•V okietijos kancleris
gegužės 2 d. pradėjo darbą 
naujai Berlyne pastaty toje 
įstaigoje. Socialistų  vadas

LIETUVA IR PASAULIS
Atkelta iš 4 p.

prioritetus, num ato p ris ta 
tymo būdus ir išteklius. Šią 
koncepciją sąlygojo būtinybė 
formuoti Lietuvos valstybės 
įvaizdį kultūros bei meno 
teikiam om is galim ybėm is, 
siekiant kartu  su Užsienio 
reikalų ministerija tinkamai 
koordinuoti mūsų valstybės ir 
jos kultūros pristatym ą už
sienyje. Ministro teigimu, jau 
atliekam i kai kurie darbai, 
sudarantys sąlygas efektyviai 
ir racionaliai plėtoti kultū
rinius ryšius bei mainus su 
užsienio  šalim is. K ultūros 
m inisterija įsteigė kultūros 
atašė pareigybes L ietuvos

Siųsdami per Western Union19, jus tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.
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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
www.westernunion.com

W E S T E R N  M O N E Y  
U N IO N  T R A N S F E R

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje SM

Gerhard Schroeder pasakė, kad 
valdžios rūmai savo didumu 
pralenkia Baltuosius Rūmus 
Vašingtone net tris kart, o 
Londono premjero Downing 
gatvės 10 nr. sutilptų į Berlyno 
kanceliarijos prieškambarį.

Respublikos diplom atinėse 
atstovybėse Belgijoje, Švedi
joje ir Prancūzijoje, Rusijoje 
bei Lenkijoje. Jau pradėtas 
įgyvendinti Lietuvos užsienio 
reikalų, Švietimo ir mokslo bei 
Kultūros ministerijų bendras 
projektas - įste ig ta  v iešoji 
įstaiga “Lietuvos institutas”.

Lietuvos kultūra ir menas 
pirmiausia turėtų būti prista
tomi valstybėse ES ir NATO 
narėse, siekiant jų  visuomenių 
paramos Lietuvos siekiui tapti 
šių organizacijų nare, taip pat 
Šiaurės Europos ir Baltijos 
jūros regiono valstybėse bei 
valstybėse, kuriose gyvena 
didelė lietuvių bendruomenė.

Lietuvos jaunimo organi
zacijos Čekijos ambasadoje 
pasirašė kreipimąsi į NATO 
Parlamentinę Asamblėją (PA) 
dėl Lietuvos narystės Aljanse.

Šiuo dokumentu Lietuvos 
jaunimo organizacijos išreiš
kia savo param ą L ietuvos 
siekiui tapti NATO nare ir 
kreipiasi į NATO PA narius, 
prašydam os paraginti savo 
šalių vadovus pakviesti Lie
tuvą į Aljansą jau artimiau
siame NATO Viršūnių susi
tikime, vyksiančiame Prahoje 
2002 metų pabaigoje.

K reipim ąsi pasirašė  23 
Lietuvos jaunimo organizaci
jos, tarp jų  politinę kairę- 
centrą-dešinę atstovaujančios 
jaun im o organizacijos bei 
nepolitiniai jaunim o ir stu
dentų sambūriai bei judėjimai. 
Šio kreipimosi iniciatoriai yra 
Jaunųjų konservatorių lyga.

Čekijos ambasadorius Šte- 
fan Fule pasidžiaugė “puikia 
jaunimo iniciatyva” .

“Jaunimo organizacijų krei
pimasis yra reikšmingas įvy
kis, turintis atkreipti parla
mentarų dėmesį”, - sakė amba
sadorius.

Čekijos ambasada yra kon
taktinė NATO ambasada Lie
tuvoje. Pasak pasirašym e 
dalyvavusio Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininko 
Alvydo M edalinsko, svarbu 
yra tai, kad ir jaunimo orga
nizacijos supranta Lietuvos 
siekius.

Pasirašyme dalyvavo Sei
mo, Krašto apsaugos m ini
sterijos, Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai, atsakingi 
už L ietuvos in teg rac ijo s į 
NATO politikos vykdymą, taip 
pat Lietuvoje reziduojantys 
NATO valstybių-narių diplo
matai. Kreipimosi tekstas bus 
perduotas NATO Parlam en
tinės Asamblėjos prezidentui.

Žinias siunčia Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 

centras

http://www.westernunion.com


6 DIRVA • 2001 m. gegužės 29 d.
ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

CLEVELAND, OH

Exultate choro akompaniatorius 
Michael Borowitz, išgrojęs didesnę dalį 
dainų Exultate choro suruoštame Dainų 
vakare, kuris įvyko gegužės 5 d., stovi 
apsuptas chorisčių.

Iš kairės į d. ir aplink: Aim ee 
Pergalsky, V irg in ija  B ruožytė- 
Muliolienė, Daina Kazakevičiūtė, Kelly 
K ijauskienė, R asa V alaitienė. Šie 
asmenys rodo koks įvairus yra choro 
sąstatas: Michael kaip Aimee ir Kelly 
neturi jokio lietuviško kraujo, bet per 
draugus yra tapę mūsų choro “garbės 
lietuviais” ir stebėtinai išmoksta visas 
lie tuv iškas d a inas...n e t 50! D iana 
neseniai atvykusi iš Lietuvos, Virginija 
iš Australijos, o Rasa, kaip daugelis 
choristų, daug metų gyvena Clevelande. 
Kaip džiugu, kad taip darniai gali 
sugyventi ir dirbti žmonės iš tokių 
įvairių  gyvenim o ap linkybių  ir 
išsilavinimų.

Giedrės Kijauskienės nuotrauka.

JURGINĖS PADANGĖJE

Šv. Ju rg io  parap ijos 
katalikų karo veteranų 613- 
tas postas birželio mėnesį 
kasd ien  turės lo te rijo s 
sk irstym us, kurių  la i
mėjimai bus pagrįsti Ohio 
Loterijos “Pick 3” trau
kimais. Bilieto kaina 3 dol.
Savaitės dienų laimėjimai - 
40 dol., o šeštadienio lai
mėjimas - 75 dol. Bilietus 
galite gauti klebonijoje arba 
pas posto narius. Visi yra 
skatinami paremti katalikų 
karo veteranų veiklą.

Šv. Ju rg io  parap ijos 
gegužinė ir sugrįžtuvės 
numatomos pravesti liepos
22 d. sekmadienį klebonijos 
sode. Šiuo metu registruojami 
talkininkai, kurie padėtų tvar
kyti gegužinę: 4 talkininkai yra 
re ikaling i atgabenti sodan 
stalus ir kėdes, o kiti 4 tal
kininkai dalinti valgius ir 2 
juos gaminti. Pora talkininkų 
yra reikalingi pravesti vaikų

Vilija K lim ienė dažnai ta lk i
ninkauja Jurginėje.

G. Juškėno nuotrauka.

žaidimus, 2 talkininkai platins 
bilietus ir vienas tvarkys sta
lus. Talkininkų registracijos 
lapus ras ite  p irm o aukšto 
priebutyje, bažnyčioje ir sa
lėje. Parapijos taryba tik i 
sulaukti pakankam ai ta lk i
ninkų.

Ger.J.

BIRŽELIO
PRAMOGOS

Birželio 1-3 d. Beachwood 
Place centre - Dailės festivalis: 
meno paroda, tarptautin iai 
patiekalai, muzika ir vienos 
mylios eitynės. Tel. 216/464- 
9460.

Birž. 3 d. Great Lakes Sci
ence Center, Cleveland, Kulas 
P erfo rm ing  A rt serijų  - 
nemokamas Klezmer orkestro 
koncertas 1:30 val.p.p. ir 3:30 
val. p.p., Gund Wintergreen 
sode. Tel. 216/694-2000.

N autica - M otociklistų 
renginys - Steel Wheels Wing 
Fling and Poker Run (valgiai, 
vaizbūnai, loterija). Įėjimo 
mokestis 5 dol. Valandos: nuo 
vidurdienio iki 9 v.v. Tel. 440/ 
888-3575.

Grand Prix - automobilių 
paroda ir išvyka (rally), 8 v.r. - 
4 v.p.p. Great Northern Mall 
Parking Lot. Tel. 216/436- 
3292.

Birž. 5 d. South Chagrin 
M etroparko vienos dienos 
iškyla į Prespue Isle, PA Lydės 
gamtininkės Wendy Weirich ir 
Diane Johnson, kurios padės 
p až in ti P respue Isle 
Pennsylvanijos valst. parką. 
Mokestis 40 dol. (priešpiečiai, 
kelionė). Registruotis tel. 440/ 
247-7075.

PENSININKU SUĖJIMAS

Clevelando Pensininkų klubas birželio 7 diena 2 val. turi savo 
mėnesinį suėjimą. Šie pensininkai gimę birželio mėn.: Leokadija 
Balienė, Regina Čiuberkienė, Antanas Juozaitis, Benediktas 
Karklius, Adolfas Luža, Algis Penkauskas, Henrikas Pikturna, 
Aleksandra Razgaitienė, Stela Sankalaitė, Janina Vėlyvienė, 
Jonas Velička.

Iki pasimatymo.
R. Čiuberkienė

B irž. 6 d. Paloalto  
koncertas Rock & Roll Hall 
of Fame & Museum, Cleve
land, 6-9 v.v. 5 dol. - koncertas 
ir muziejaus lankymas.

N em okam as M argaret 
Brouwer kamerinės muzikos 
koncertas Arfa - Jeannette 
Sorrell, soprano - Sandra 
Simon, pianinas - Leon Bates, 
fleita - Alice Weinreib ir kt. 
7:30 v.v. Clevelando dailės 
muziejus, 11150 East Blvd.

B irž. 7-10 d. Parm os 
“Šonkaulių vaišės” - Rib ‘N 
Rock Cook-Off. Parmatown 
Mall, 7899 W. Ridgewood Dr. 
Įėjimas 2 dol. Tel. 440/886- 
1700.

Birž. 8 d. Eva Yerbabuena 
grupės Flamenco šokiai, 7:30 
v.v. Bilietai 16-20 dol. Cleve
land dailės muziejus, 11150 
East Blvd.

Birž. 9-10 d. Nemokama 
dailės ir rankdarbių paroda 
prie Chagrin Falls krioklio - 
Art by the Falls. Tel 440/247- 
7507.

Nemokamas spalvingas ir 
žaismingas paradas, Univer
sity Circle. 11 v.r. - 4 v.p.p. 
Tel. 216/707-2483.

Birž. 10 d. Liečiamieji - 
Touchables. Užeik susipažinti 
su gyvūnais, kurie gyvena 
mūsų aplinkoje. Bus visokių 
pavyzdžių stebėti ir paliesti, 

Nukelta į 11 p.

LIBERUM VETO” -LENKIJOS KONSTITUCIJOS DIENA

L enkijos k o nstituc ijo s  
dienos parado iškilm ių pa
grindinis kalbėtojas Cleve- 
lando laikraščio “The Plain 
Dealer” tautybių bei tarptau
tinių apžvalgų kolumnistas ir 
reporteris W illiam F. M iller 
apibūdino sutrauktai bei tai
k lia i 1791 m. gegužės 3, 
priimtą Lenkijos konstitucijos 
istorinę svarbą.

Lenkijos Konstitucijos dienos parade. Iš kairės: kongresmenas Dennis Kucinich, prof. dr. Jerzy 
Maciusko, Walter Borkowski, William Miller, “The Cleveland Plain Dealer” reporteris, John 
Borkowski, prelatas C. J. Ciolek, Edward Rybka.

Viktoro Stankaus nuotr.

Jam  buvo aišku kodėl 
A m erikos Lenkų kongreso 
Ohio apygardos, vadovaujant 
jo s  p rez iden tu i John B or
kowski, surengtame Konsti
tucijos dienos 5-6-01 parade 
(bei 5-5-01 vakaro iškilmėse) 
dalyvavo tiek daug valdžios 
pareigūnų, organizacijų, tau
tybių , atstovų, įska itan t ir 
lie tuv ius su savo trispalve

eisenoje pro lauke įrengtos 
scenos priekyje Alliance of 
Poles salės.

W illiam  F. M iller teigė, 
svarbu paminėti, kad gegužės 
3, 1791m. Lenkijos seimo 
p riim ta  k o n stitu c ija  buvo 
pirmoji surašyta konstitucija 
Europoje ir tuoj po Amerikoj 
priim tos A m erikos konsti
tucijos, kad jinai bandė sutelkti

dem okratines jėgas pana i
k indam a “liberum  ve to ” , 
suvaržan t ba jo rų  teises ir 
iškeliant eilinių piliečių, ir nors 
tas nesustapdė Lenkijos (bei 
L ietuvos) padalin im o, bet 
pasėta  dem okratijos sėkla 
išsila ikė  kol Lech W alesa 
Gdanske sutelkė darbininkiją 
ir sužlugdė Sovietų primesta 
komunizmą Lenkijai, duodant

v iltį v isai paverg tai ry tų  
Europai.

Šventėje lietuviams buvo 
malonu girdėti lenkų organi
zacijų teigiamus pasisakymus 
už NATO plėtrą, kad tą girdėjo 
kongresmenas Kucinich, gu
bernatoriaus Taft atstovas Au
gust Pust ir kiti valdžios atsto
vai ir pareigūnai. Ir malonu 
kad iš tautybių vien lietuvius

pakvietė į sceną tarti sveiki
nimo žodį.

Dr. Mitchell Bienia, Ame
rikos Lenkų Kongreso, Ohio 
Apygardos viceprezidentas 
priėmė taikomą prezidentui 
Bush petic iją  už L ietuvos 
narystę NATO Lenkų organi
zacijų nariams pasirašyti ir dar 
toliau išplatinti.

Dr. Viktoras Stankus
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DETROIT, MI

LIETUVOS VYČIU VEIKLA

Regina Juškaitė-Švobienė

S. m. gegužės 18-20 d. 
Lietuvos Vyčių 79 kuopa vei
kianti Southfield, MI, prie 
Dievo Apvaizdos parapijos, 
globojo L.V. Vidurio Centro 
Rajono suvažiavimą ir kėg- 
liavimo turnyrą. Suvažiavime 
dalyvavo 19 vyčių iš 5 kuopų 
- Cleveland, Dayton, Detroito 
ir Southfield.

Gegužės 18 d. penktadienį 
įvyko susipažinimo vakaras 
Comfort Inn viešbutyje, Far
mington Hill, MI. Priėmime 
dalyvavo gražus būrys svečių 
ir vietinių vyčių. 102 kuopos 
m uzikantai - sm uikininkas 
Jonas Stanievičius ir akor
deonistas Juozas Aukštakalnis 
pralinksmino dalyvius su mu
zika ir dainoms.

Gegužės 19 d. šeštadienį, 
vyko posėdis. Prieš pradedant 
posėdį, 79 k-pos pirmininkė 
M argaret Dapkus sveikino 
visus atvykusius ir linkėjo 
smagios viešnagės ir sėkmės 
kėgliavimo turnyre. Vidurio 
Centro Rajono pirm ininkė 
Pranciška Petkuvienė pakvietė 
Jurgį Mikalauską, 96 kuopos 
narį iš Dayton, OH sukalbėti 
maldą. Pirmininkė P. Petku- 
vienė vedė susirinkimą. Dva
sios vadas kun. Gediminas 
Kijauskas, S.J. negalėjo daly
vauti, bet perdavė savo svei
kinimus per 25-tos k-pos pir
mininką Ricard Marks.

P.Petkuvienė pranešė, kad 
visiems labai svarbu rašyti 
laiškus prezidentui ir Kongre
so atstovam s apie Baltijos 
kraštų priėmimą į NATO na
rystę. Prašė visų pasirašyti 
peticijas, kurias centro val
dybos pirmininkas Robert A. 
Martin, Jr. išdalino susirin
kime.

Dalyvavo ir Centro val
dybos pirmininkas Robert A. 
Martin, Jr. Jis pranešė apie 88- 
ąjį metinį suvažiavimą/seimą. 
Suvažiavimas vyks rugpjūčio 
2-5 d., O rlando, F lorida.

Suvažiavimą globos L.V. cen
tro valdyba. Vyks įdomi pro
grama. R. Martin ragino gau
siai dalyvauti suvažiavime. 
Apibūdino apie jo  dalyvavimą 
ir Lietuvos Vyčių organiza
cijos atstovavimą kardinolo 
Juozo Audrio Bačkio šventėje, 
Romoje ir JBANC susirinkime 
Vašingtone.

R itualų kom iteto p irm i
ninkė Lee Moore pranešė, kad 
Southfield, MI, 79 kuopos 
nariai Elena Mykolaitis, Juo
zas Panavas ir Emma Povi
laitis, ir Detroito, MI, 102 
kuopos nariai William Juod- 
walkis, Albena Kurpowic, ir 
Catherine Kurpowic bus pa
kelti į k e tv irtą jį laipsn į. Į 
trečiajį laipsnį bus pakelti 96 
kuopos narys Mark Bell ir 102 
kuopos narys Richard Strakšys.

“Pagalba L ie tuvai” p ir
m ininkė R egina Juškaitė- 
Svobienė pranešė, kad yra 
ruošiama ekskursija Lietuvon 
š.m. rugpjūčio 22-rugsėjo 1d. 
Kvietė Vyčius dalyvauti ir 
rem ti padalinio veiklą. Per 
paskutiniuosius šešis mėnesius 
buvo išsiųsti 540 pėdų ilgio 
talpintuvai Lietuvon. Jų vertė 
siekė arti 5 milijonus JAV dol. 
Ilgametis “Pagalba Lietuvai” 
Pranas Bunikis, valdybos iždo 
patikėtinis nuo padalinio įstei
gimo, iškeliavo amžinybėn 
vasario 28 d. Priklausė ir buvo 
veiklus 102 kuopos narys per 
50 metų. Robert Boris, pa
dalinio steigėjas ir direktorių 
tarybos pirmininkas, dalyvavo 
kardinolo Juozo insignijų  
įteikimo iškilmėse.

Garbės narė ir Lietuvos 
Vyčių fondo atstovė Elinor 
Služienė pranešė apie fondo 
veiklą. Vyčių fondas kartu su 
Centro valdyba išleido garbės 
nario muz. Fausto Strolios 
giesm ių rinkinį “Atverkim  
V iešpačiu i šird ies d u ris” . 
G iesm ynai buvo išs ių sti 
L ietuvos vyskupijų  chorų

Iš kairės: Algirdas Titus Antanaitis, Milda Lenkauskienė, Vytautas Bložė ir Nijolė Miliauskaitė.

CHICAGO, IL

P oezijos vakaras, kurį 
rengė JAV LB Kultūros taryba, 
įvyko gegužės 19 d., Jaunimo 
centre. Jame savo eilėraščius 
skaitė  poeta i N ijo lė  M i
liauskaitė ir Vytautas Bložė, 
kurie atvyko iš Lietuvos. Jie 
abu yra Lietuvos valstybinės ir 
Druskininkų rudens premijų 
laureatai. Su poetais supa
žindino Illinois universiteto 
Lituanistikos katedros vedėja 
dr. Violeta Kelertienė ir lite- 
ratū ralogas A lgirdas Titus 
Antanaitis. Kultūrininkė Al
dona Smulkštienė pasidžiaugė 
vakaro programa, sakydama, 
jog būtų gera, kad mūsų di
džiųjų tautinių švenčių minė
jimai galėtų būti panašūs.

L ietu v ių  T autines są 
jungos ir Vilties draugijos

vadovam s bei Panevėžio , 
V ilkav išk io , K aišiadorių , 
T elšių , V iln iaus ir K auno 
arkivyskupijų kurijoms. Fon
das praneša, kad veik ia ir 
metinis rašinėlių konkursas. E. 
Služienė ragino visus rašyti.

Buvo pranešta, kad rudens 
susirinkimas ir maldos kelionė 
vyks spalio 5-7 d. Detroite. Jį 
globos 102 kuopa veikianti 
prie Sv. Antano bažnyčios. 
Pavasarinį susirinkimą ir kėg- 
liavim o turnyrą globos 25 
kuopa veikianti Clevelande. 
U ždarym o posėdžio m aldą 
sukalbėjo Jurgis Mikalauskas. 
Buvo sugiedotas L.V. himnas.

nariai buvo suskridę Čikagą ir 
čia aptarė savo organizacijos ir 
“Dirvos” leidimo reikalus. 
Pasitarime dalyvavo Pe
tras B uchas, Sąjungos 
pirmininkas, Algirdas Ma
tulionis, “Vilties” drau
gijos pirm ininkas, Rūta 
Sakienė, Regina Čiuber- 
kienė, Vilija Nasvytytė- 
Klimienė, Antanas M a
žeika, Eugenijus Bartkus, 
Jonas Variakojis, Vaclovas 
M ažeika, Vanda M ažei
kienė, M atilda M arcin
kienė, Irena Dirdienė.

D alia  P u šk orien ė  
L ie tuv ių  Fondo su v a 
žiavime perskaitė Kon
trolės kom isijos prane
šimą, pažymėdama, jog 
LF finansinė atskaitomy
bė vedama tvarkingai ir

Po pietų vyko kėgliavimo 
turnyras, kuriame dalyvavo 36 
kėgliuotojai. Pirmą ir antrą 
vietą laimėjo Lietuvos Vyčių 
79 k-pa veikianti prie Dievo 
Apvaizdos bažnyčios, South
field, MI. Ir trečią vietą lai
mėjo 102 k-pa iš Detroito. 
Vyrų grupės ind iv idualinę 
pirmą vietą laimėjo Dan Bai- 
bak. 102 kuopos narys iš De
troit, MI, ir moterų pirmą vietą 
laimėjo Virginia Smith, De
troito 102 kuopos narė. Vakare 
vyko vaišės ir pabendravimas 
viešbučio salėje.

Sekmadienį, gegužės 20 d., 
suvažiavimo užbaigimas - šv.

v isi išm o k ė jim ai tu ri p a 
teisinamus dokumentus.

Dalia Puškorienė.
Z. Degučio nuotr.

Mišios už mirusius ir gyvus 
Lietuvos Vyčius, Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, aukoja
mos parapijos klebono kun. 
Aloyzo Volskio. Vyčiai organi
zuotai dalyvavo su vėliavomis.

Po Mišių parapijos mažo
jo je  salė je  vyko vaišės ir 
kėgliavimo turnyro taurių ir 
pinigės premijų apdovanoji
mai. Vidurio centro rajono 
pirmininkė Pranciška Petku- 
vienė dėkojo visiems už gausų 
dalyvavim ą susirinkim e ir 
turnyre ir linkėjo geros kelio
nės grįžtant į namus. Iki pasi
matymo 88-jame seime Or
lando, Florida, rugpjūčio 2-5 d.

Los Angeles Dramos sambūris atliko spektaklį 
“Raudokit svajonių dabesys” Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio tema. Autorė ir režisierė Olita Dautaitytė su 
Amandu Ragausku, vaidinusiu Čiurlionį.

Iš spektaklio “Raudokit svajonių dabesys”.Nuotraukoje (iš kairės) pirm. Ema Dovydaitienė, Sofija-Vaida 
Kiškytė., Šviesusis - Rolandas Žukauskas, Čiurlionis - Amandas Ragauskas, Demoras - Darius Udrys, 
Motina- Veronika Ragauskienė, Tėvas - Leonardas Mildažys, režisierė Olita Dautaitytė.
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“DIEVUI MEILUS, SVIETUI DAILUS”

Živilės Vaitkienės žodis
Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos užbaigimo šventėje 

Clevelande gegužės 19 d.

D evyniolik tajam e šim t
metyje, Vyskupas M otiejus 
Valančius buvo žymiausias 
lietuvių tautos atgimimo ža
d in to jas ir nenu ils tan tis  
kovotojas prieš rusų okupaciją. 
Poetas K azys B inkis apie 
Valančių rašė: “Jis išmokė 
lietuvių  tautą skaity ti-ir ji  
skaityti nebeužmiršo.”

Valančius gimė prieš šimtą 
metų-1801 metais vasario 16 
dieną. Jis gyveno labai sunkiu 
lietuvių  tautai laiku. 1795 
metais pavergę Lietuvą, rusai 
stengėsi visokiais būdais ją  
spausti ir išnaudoti, o Va
lančius tiek  pat a tkak lia i 
priešinosi rusams ir kovojo už 
lietuvišką žodį. Jis įsteigė 
parapijines m okyklas, kad 
vaikai galėtų  m okytis k a 
tekizm o ir skaityti gim tąja 
kalba. Rusams jas uždraudus, 
jis nepasidavė ir suorganizavo 
slaptas vargo mokyklas. Po 
antrojo sukilimo 1863 metais, 
kai lietuviškas žodis buvo 
uždraustas, Vyskupo Valan
čiaus rūpesčiu  buvo suor

ganizuotas knygnešių tinklas. 
Knygnešiai, statydami savo 
gyvybes į mirtiną pavojų, nešė 
ir platino lietuviškas knygas, 
neleido lietuviškam žodžiui 
išnykti.

Mes, čia šiandien susirinkę, 
esame paveldėtojai to žodžio, 
išsaugoto ir iškovoto per šimt
mečius. Mūsų tėvai, priversti 
palikti savo tėvynę, atvyko į 
Ameriką be turto, be darbo. 
Bet jie savo sulopytuose la
gam inuose a tsivežė jiem s 
brangiausią turtą— lietuvišką 
knygą, o savo širdyse-stipriai 
degančią meilę Lietuvai. Per 
50 m etų, j ie  rūpestinga i 
saugojo  ir ugdė L ietuvos 
m eilės ir lie tuv ių  kalbos 
liepsnelę. Jie tęsė Valančiaus 
seniai pradėtą darbą įsteigdami 
lietuviškas mokyklas ir pla
tindami lietuviškas knygas. Jų 
pasišventim o ir darbo dėka 
mes šiandien čia esam e ir 
galime kalbėti lietuviškai.

Mieli tėveliai, mieli m o
kiniai: lie tuv iškojo  žodžio 
išlaikym as nuo m ūsų visų

Aštunto skyriaus mokytoja dr. Živilė Vaitkienė 
džiaugiasi m okinių padovanotais vėjo 
varpeliais.

priklauso. Nesiteisinkime, kad 
per sunku, ar kad tai reikalauja 
per daug laiko. Kas brangu ir 
šventa, re ik a lau ja  kovos, 
pasiryžimo, ir pasišventimo 
išlaikyti. Lietuviškas žodis, 
perduotas iš kartų į kartas, to 
reikalauja iš mūsų. Siekdami 
lengvesnio gyvenimo, neišsi

žadėkim e to, kas krauju ir 
prakaitu buvo išsaugotas lig 
šiol. Ženkime į ateitį pasiryžę 
kalbėti, skaityti ir rašyti lie
tuviškai.

Mieli abiturientai, džiau
g iuosi jum is šiandieną. 
Tikiuos, kad šie metai jums 
atnešė daug ko gera. Jei kartais

jus smarkiai spaudžiau, tai tik 
iš meilės ir nuoširdaus noro, 
kad pajustum ėte gyvybišką 
reikalą ir norą geriau pažinti 
savo senelių kraštą ir jo  kalbą, 
kad labiau pamiltumėte lie
tuvišką žodį. Nežiūrėkite į šį 
vakarą  kaip  paba igą  jū sų  
m okslo dienų. Verčiau, lai 
šiandiena būna pradžia jūsų 
savarankiško mokymosi apie 
jūsų protėvių žemę. Skaitykite 
lietuvišką literatūrą ir spaudą, 
da lyvauk ite  lie tuv iškam e 
gyvenime, rūpinkitės lietu
viškais reikalais.

Vyskupas Valančius visą 
savo gyvenimą ir darbus pa
šventė lietuvių tautai, o ypač 
jos jaunimui. Jo gyvenimas ir 
šiandien mums yra pavyzdys 
būti darbštiems, blaiviems ir 
visados rody ti m eilę savo 
tėvynei, gimtajai kalbai. Nuo
širdžiai jums linkiu, kad lie
tuvybės liepsnelė, rusenanti 
jumyse, niekados neišblėstų 
bet kasdien augtų ir stiprėtų. 
Valančius troško, kad vaikai 
būtų “Dievui meilūs, svietui 
dailūs.” To ir jum s linkiu. 
Mylėdami Dievą ir tarnaudami 
Jam  ir tėvynei, jū s  būsite  
pavyzdys kitiems ir džiaugs
m as savo  tėvam s ir  se 
neliams.

K U L T Ū R IN E  K R O N IK A

VILNIAUS FESTIVALIS

Gegužės 27 dieną, Prezi
dentūros rūm ų v id in iam e 
kiem e prasidėjo didžiausia 
muzikos šventė - “Vilniaus 
festivalis 2001”.

G arbė p radė ti fes tiv a lį 
su teik ta  Sankt Peterburgo 
M arijos teatro simfoniniam 
orkestrui ir dirigentui Valerijui 
Gergijevui.

Muzikos specialistų ver
tinimu, kaip sakė Eltai Na
c ionalinės filharm on ijos 
atstovė spaudai, V alerijus 
Gergijevas priklauso pirmajam 
pasaulio dirigentų dešimtukui. 
Osetinų kilmės dirigentas yra

Sankt P eterburgo  M arijos 
teatro meno vadovas ir d i
rektorius, pagrindinis kvies
tinis “M etropolitan Opera” 
(JAV) dirigentas, Roterdamo 
(Olandija) filharmonijos or
kestro vyriausiasis dirigentas.

V.Gergijevo iniciatyva ir 
jam  vadovaujant rengiam i 
garsūs m uzikos festivalia i 
Rusijoje, Suom ijoje, O lan
dijoje, Izraelyje. V.Gergijevo 
vadovaujamas Marijos teatras 
stato bendrus spektaklius su 
Londono “Covent Garden”, 
Milano “La Scala”, Paryžiaus 
Bastilijos opera, “La Fenice”,

San Francisko, Tel Avivo ir 
kitais didžiausiais pasaulio 
teatrais.

V.Gergijevas garsėja ir kaip 
talentingas vadybininkas. Jam 
vadovaujant Marijos teatras 
tapo vienu iš pasaulio operos 
m eno lyderių . Šiuo m etu, 
Rusijos valdžios paprašytas, 
jis  ėm ėsi gelbėti ir krizės 
apimtą Maskvos Didįjį teatrą. 
Dirigentas apibūdinamas kaip 
ypatingų sugebėjim ų vers
lininkas, kuris pats sudarinėja 
teatrų verslo planus ir, radęs 
rėmėjų, sėkmingai juos įgy
vendina.

VILNIUJE - AFRIKOS DIENŲ SPALVOS IR RITMAI TARP MEDŽIO SKULPTŪRŲ - ŠACHMATŲ
LENTA

Įvairiaspalvė Afrikos civi
lizacijų ir meno puokštė vėl 
išsiskleis Vilniuje. Sostinėje 
prasideda tradicinės Afrikos 
dienos, kurios šįmet vyks iki 
birželio 25 dienos. Afrikos 
d ienas reng ia  L ietuvos 
UNESCO komisija kartu su 
k itom is L ietuvos, ta rp tau 
tinėm is ir užsienio organi
zacijomis, praneša ELTA.

M.Mažvydo bibliotekoje 
nuo gegužės 23 d. bus ekspo
nuojam i A frikos m eno 
albumai, tradiciniai muzikos 
instrumentai ir meno dirbiniai 
iš M.Mažvydo bibliotekos ir 
privačių rinkinių, skambės

Afrikos tautų muzika. Savo 
darbus iš kelionės po Pietų 
A friką eksponuos fo tom e
nininkas ir tapytojas Zinas 
Kazėnas.

Sostinės kino teatre “Lie- 
tuva”bus rodom i du v a i
dyb in ia i film ai, pelnę 
tarptautinius prizus.

Gegužės 26 dieną Vilniaus 
un iv ers ite to  Teatro salėje  
koncertavo tradicinės muzikos 
grupės iš Ganos ir Egipto, o 
Vilniaus dailės akadem ijos 
studen ta i p ris ta ty s  savo 
sukurtų “afrik ietiškų” kos
tium ų ko lekc iją  “G enčių 
suvažiavimas”.

Gegužės 30 dieną Lietuvos 
ryšininkų kultūros rūmuose 
bus atidaroma unikali Afrikos 
pašto ženklų paroda. Retus 
eksponatus iš savo rinkinių 
ekspozicijai paskolino Kauno 
ir Vilniaus filatelistai.

Birželį Atviros Lietuvos 
fonde vyks paskaitos apie 
A frikos m eną, re lig iją , 
politiką. Jas skaitys Vokietijos, 
Lenkijos, Egipto ir Lietuvos 
mokslininkai. Afrikos dienos 
baigsis UNESCO sukauptų 
leid in ių  apie A friką ir šio 
žem yno tau todailės  darbų 
paroda Lietuvos nacionalinėje 
UNESCO komisijoje.

Trakų pilies menėse lai
k inai įsikurs sku lp to riaus 
Vytauto U levičiaus m ažoji 
medžio plastika. Gegužės 23 d. 
atidarytoje parodoje - daugiau 
kaip pusšimtis autorinių darbų, 
kurių didžioji dalis iki šiol 
viešai nebuvo rodyta, praneša 
ELTA.

V.Ulevičius yra sukūręs 
apie 200 įvairių  ąžuolin ių  
skulptūrų, kuriose vyrauja 
isto rinės, m ito loginės, re 
liginės ir tradicinio liaudies 
meno temos. Už savo kūrybą 
V.Ulevičius du kartus buvo 
išrinktas ir karūnuotas šalies

medžio drožėjų meistrų meis
tru.

Iš mažosios medžio plas
tikos darbų Trakų pilyje išsis
kirs 2.5 m ilgio ir tokio pat 
pločio šachmatų lenta, kurios 
figūros siekia vieno m etro 
aukštį. Ši šachmatų lenta yra 
viena didžiausių Lietuvoje.

Liepos m ėnesį V.Ulevi- 
čiaus paroda “Mažoji medžio 
plastika” persikels į Vilniaus 
rotušę. Čia vyksiančiame “Vil
niaus tauro” šachmatų turnyre 
V.Ulevičiaus sukurta šachmatų 
lenta taps žinom ų politikų 
susirėmimo vieta.
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J A U N IM O  P U S L A P IS

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ IR MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMO ŠVENTĖ

Vilija Nasvytytė Klimienė

Į Dievo Motinos parapijos 
salę šeštadienį, gegužės 19d, 
vėlyvo pavasario tradicinei 
šventei suvažiavo gražus būrys 
mokinių, tėvelių, mokytojų, 
buvusių mokytojų, senelių, 
giminių ir draugų. M oklso 
metų užbaigimo apeigos pra
sidėjo 6:30 vv Tėvų Komiteto 
pirmininkės Danutės Tuljak 
sveikinimo žodžiu, visų su
g iedo tu  L ietuvos Him nu. 
Scenon buvo iškv iesti Sv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos 35-osios laidos 8-o 
skyriaus mokiniai: Lina Aukš
tuo ly tė , M ilda B andzaitė , 
Jan ina  K lim aitė , K ristina  
Paškonytė, Tadas Širvinskas, 
Ardijana Sušinskaitė ir Linas 
Vaitkus. Kun. G edim inas

Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos 35-osios laidos abiturientai: 
iš kairės: Milda Bandzaitė, Janina Klimaitė, Kristina Paškonytė, 
Tadas Širvinskas, Ardijana Sušinskaitė ir Linas Vaitkus (trūksta 
Linos Aukštuolytės)

Kijauskas, S.J. sukalbėjo šiai 
progai sukurtą invokaciją.

Danutė Tuljak perskaitė 
LB Clevelando skyriaus val
dybos pirm ininkės M ylitos 
N asvytienės sveikinim ą, ir 
padėkojo šių metų darbščiam 
Tėvų komitetui, kuriam pri
klausė Vilija Bonda, Daiva 
Chmieliauskienė, Rimvydas 
Čepulis, M arius Juodišius, 
Saulė Narbutaitienė, Andrius 
Raulinaitis, Kristina ir Albertas 
Sušinskai, R ičardas Sir- 
v inskas, Ram unė ir Jonas 
Totoraičiai, Ramūnas Vidžiū
nas. Toliau buvo pristatytos šių 
metų mokytojos, kurios buvo 
dėkingumo ženklan papuoštos 
pavasario  žiedais: Vaikų 
darželio mokytojos Nomeda 
Vucianienė ir Vida Sasnaus
kienė, Dvikalbės klasės - Iris 
H allal, p irm o sk. - V ilm a 
Khmaladze, antro skyriaus - 
Aurelija Griniūtė, trečio/ke- 
tv irto  skyriaus m okytojos 
Livia Pollock ir Vilija Na- 
svytytė-Klimienė, penkto sk. 
Danutė Belzinskienė, aštunto 
sk. mokytoja dr. Živilė Vait
kienė, šokių ir muzikos moky
tojos Audronė Majorovienė ir 
Aušrinė Sirvinskienė, Kny
gyno vedėja  Eglė T araš
kevičienė.

Buvo malonu sužinoti, kad 
ir šiais metais Sv. Kazimiero 
m okyklos m okiniai ne tik 
dalyvavo  LB Švietim o 
Tarybos konkursuose, bet jų 
ir nemažai laimėjo! Nomeda 
Vucianienė perskaitė kon
kurso rezultatus ir pakvietė 
laim ėjusius į sceną. Vaikų 
Darželio ir 1-o sk. mokinių 
p iešim o konkurse laim ėjo 
pirmą vietą Ugnė Vucianytė, 
antrą - Kaja Kijauskaitė, trečią 
-Aras Klimas . Antro ir trečio 
skyriaus konkurso pirmą vietą 
laim ėjo Julytė Totoraitytė, 
antrą - Tadas Taraškevičius. 
Ketvirto, penkto, šešto sky
riaus rašinių konkursą laimėjo 
pirmą vietą Lina Majorovaitė, 
antrą vietą Kristijonas Vaitkus,

trečią vietą Lukas Bandza ir 
Pam inėtą  v ie tą  Ram unė 
Bartuškaitė. Publika šiltais 
plojimais įvertino visus lai
mėtojus!

“Aušros” mokykloje
A udronė M ajorovienė 

perskaitė LB Švietimo Ta
rybos pažymėjima ir padėką 
už gražų ir brandų mokytojos 
Vidos Bučmienės darbą Auš
ros aukštesniojoj mokykloj ir 
Andriaus Dunduro ilgametį 
darbą Lituanistinės mokyklos 
knygyno vedėjo pareigose.

Toliau buvo pristatyti ge
riausia i besim okantys stu 
dentai, kurių susidarė nemažas 
skaičius, ir m okiniai kurie 
buvo pažymėti už nepraleistų 
pamokų skaičių, bei klasių 
knygų skaitym o konkursų 
laimėtojai.

Pirmajame garbės sąraše: 
1-mo sk. Kaja Kijauskaitė, 
Ugnė Vucianytė, 2 sk. Vytautas 
A ukštuo lis, L iv ija  Rau- 
linaitytė, Monika Juodišiūtė ir 
Katie Staškutė, 3 sk. Monika 
Čepulytė ir Julija Totoraitytė, 
4 sk. E rnesta B artuškaitė, 
Ramunė Bartuškaitė, Alina 
Čepulytė ir Laura Tuljak. 5 
sk. Lina Majorovaitė, Nijolė 
Pollock, Kristė Sušinskaitė ir

Clevelando Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos ir “Aušros” aukštesniosios mokyklos 2000-2001 
mokslo metų mokiniai.

Kristijonas Vaitkus, 8 sk. Lina 
Aukštuolytė, Milda Bandzaitė, 
Janina Klimaitė ir Adrijana 
Sušinskaitė. Antrame garbės 
sąraše buvo: 2  sk. Stevenas 
Abriani, Lina Bonda, Patrikas 
Ž ebrauskas, 3 sk. Laim is 
B elzinskas ir Eglė Sir- 
v inska itė , 4 sk. D aina 
Chm ieliauskaitė, Aistė De- 
gesytė, Elena Juodišiūtė ir 
A leksa N arbutaity tė, 8 sk. 
K ristina  Paškonytė, Tadas 
Širvinskas ir Linas Vaitkus. 
Stropum e pasižym ėjo d v i
kalbės klasės mokiniai Matas 
ir Nicholas Hallal, Andrius 
S tungys, A leksas ir Jonas 
Vidžiūnai, ir 5 sk. mokinys 
Vytas Idzelis. Už stropiausią 
mokyklos lankymą pažymėti: 
1 sk. Kaja Kijauskaitė, 3 sk. 
M onika Č epulytė ir Tadas 
T araškevičius, 4 sk. A lina 
Čepulytė ir Elena Juodišiūtė, 
8 sk. Kristina Paškonytė ir 
L inas V aitkus. K nygų 
skaitymo “Žvaigždės” : 3 sk. 
E glė Š irv in sk a itė , Ju lija  
T o to ra ity tė , L arisa  Su- 
šinskaitė, 4 sk. Ram unė ir 
Ernesta Bartuškaitės, Aistė 
Degesytė, Elena Juodišiūtė ir 
Neris Klimaitė.

LB Švietimo Tarybos konkursų laimėtojai: (iš kairės) Tėvų Komiteto pirmininkė Danutė Tuljak, 
(sėdinti) abiturientė Milda Bandzaitė ir konkursų laimėtojai: Aras Klimas, Kaja Kijauskaitė, Ugnė 
Vucianytė, Tadas Taraškevičius, Julytė Totoraitytė, Lukas Bandza, Kristijonas Vaitkus, Lina 
Majorovaitė, ir Ramunė Bartuškaitė. Ed Klimo nuotraukos.

Aštunto skyriaus baigimo 
apeigas p ravedė aštunto  
skyriaus mokytoja dr.Živilė 
V aitkienė. Jos jau trio s  ir 
gražiai parinktos m intys ir 
linkėjimai abiturientams davė 
ir jiem s patiems ir publikai 
daug apie ką pagalvoti. Gavę 
atestatus, mokiniai tarė savo

žodį - p ris im inė  ilgą  eilę 
mokslo metų, ir pasidžiaugė 
sukauptom žiniom, idėjom, ir 
įdiegta tėvynės meile. Dėkingi 
m okin iai padovanojo  m o
kytojai vėjo varpelius, kad jai 
primintų jų  “triukšmavimą” 
k lasė je , o m okyto ja  p a 
dovanojo  jiem s D. Bin- 
dokienės lietuviškų papročių 
knygą.

Aušros mokyklos vedėja 
Vida Bučmienė pristatė LB 
Švietim o Tarybos rašin ių  
konkurso premijų laimėtojus: 
pirmą vietą laimejusią Vaivą 
Bučmytę už rašinį “Ką vertina 
lietuviai” , ir trečią vietą lai
mėjusiam Vėjui Belzinskui už 
rašinį “Modelis”. Toliau buvo 
paminėti pažangieji mokiniai: 
9 sk. Mokinė Greta Augytė 
pagirta už stropų mokyklos 
lankymą ir padarytą pažangą 
visuose dalykuose, 10 sk. 
M okinys Vėjas B elzinskas 
pasižym ėjo  kū ryb ingais 
rašinėliais ir kritišku klausimų 
gv ilden im u, M ilda M a
ciulevičiūtė - pirmoji 10-ojo 
skyriaus m okinė, ir Agnė 
M ajorovaitė pasižymėjo ra
šyboj. 11 sk. Pirmoji mokinė 
- Vaiva B učm ytė. Vesta

Dvareckaitė pagirta už gerą 
rašymą ir labai gerą piešimą. 
Teresė Paškonytė pagirta už 
stropų mokymasi visuose da
lykuose. Pam inėtina, kad 
Vaiva B učm ytė ir Vesta 
Dvareckaitė dalyvavo Čiur
lionio minėjimo vaikų piešinių 
parodoje. P. Bučmienė pa

sveik ino  Šv. K azim iero  
M okyklos ab itu rien tu s ir 
kvietė juos tęsti lietuvišką 
m okslą kartu  su draugais 
“A u š ro s” a u k š te sn io jo je  
mokykloje, kadangi, “...nors 
p a g rin d a s  la b a i sv a rb u  
viskam, kas ant jo  kuriama, 
p a ts  sa v y je  j is  n ė ra  p a 
kankam as. Be n ieko  p a 
liktas pagrindas - tai namo 
p a m a ta i be s ien ų , su a rta  
dirva be sėklų, kanklės be 
stygų...”

Danutė Tuljak padėkojo 
tiem s, be kurių  pagalbos 
Lituanistinė mokykla sunkiai 
išs ila iky tų : k lebonu i G e
diminui Kijauskui, Clevelando 
LB skyriu i, LB Švietim o 
Tarybai, L ituv ių  Fondui, 
Irenai G edrienei, A ndriu i 
Dundurui, Ingridai ir Kęstui 
Civinskams, ir ypatingą pa
dėką išre iškė  m uz. R itai 
K lio rienei, kuri, įtraukusi 
mokinius į “Exultate” Dainų 
vakarą sustiprino ju pažinimą 
ir m eilę  lie tuv ių  liaud ies 
m uzika ir šokiam s. Muz. 
Kliorienė ta proga padėkojo 
Šv. K azim iero  m okyklos 
muzikos mokytojoms už jų  
įnašą šventei.

Oficialioji dalis pasibaigė 
visiems sugiedojus “Lietuva 
brangi” . O svečiai ilgai dar 
žmonėjosi ir džiaugėsi m o
kinių atsiekim ais prie tėvų 
kom iteto paruoštų vaišių ir 
linksm os šokių  m uzikos. 
Smagu matyti tiek besišyp
sančių jaunų lietuviškų veidų!
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minų ir dingti į kitą mokyklą. 
Juk dar prieš išeinant turėjau 
gauti devynių klasių baigimo 
atestatą.

Girdėjau apie aukštesniąją 
muzikos mokyklą. Ji garsėjo 
demokratiškumu. Jei taip tai 
vadinasi ten aš realizuosiu 
save. Kaip žinia aukštesniose 
mokyklose mokoma ir ben
drojo lavinimo dalykų. Troš
kau kitokio mokslo.

Atėjo diena kai pagaliau 
baigėsi kasdienis m uštras, 
sekęs mane beveik septynis 
metus. Internato duris užvėriau 
amžiams. O kartu užverčiau 
dar vieną savo gyvenimo etapą 
ir išbandymą. Paskutiniąsias 
savaites vaikščiojau apimta 
laim ės. Visi, kas tik  mane 
pažinojo, stebėjosi. Gal jie  
tikėjosi, kad verksiu dėl to, jog 
turiu išeiti iš mokyklos. Aš 
priešingai nei kitos mergaitės 
stengiausi pam iršti tai kas 
buvo. Man teko matyti draugių

“Dirvos” antroji premija

TOLUMOJE IŠNYRA TĖVO SILUETAS

tėvus, kurie norėjo vaikus 
atvesti į protą. Blogai išlai
kiusiųjų egzaminus globėjai 
maldavo leisti perlaikyti juos. 
Kad tik vaikeliui išsilaikytų. 
Mokytojai, prikimšti dovanų ir 
pinigų, prižadėdavo aukso 
kalnus. Daug mergaičių bandė 
specialiai nevykusiai pagroti ir 
taip gauti leidimą išeiti. Vie
noms pasisekdavo, kitom s 
tekdavo susitaikyti su tėvų 
valia. Jos sakė, man gerai. Juk 
mano mama supratinga, o šitai 
begalo svarbu.

D idžiavausi mam a. Pa
galiau ji man leido apmąstyti 
nueitus metus, galiausiai ji 
suprato, jog kiekvienas gali 
rinktis. Gerbiau ją  už atlaidų 
būdą ir nuoširdumą. Juk ji ir 
pati pam atė. Ta g im nazija 
nežada nieko gero. Priešingai 
nei kitos mamos, ji pastebėjo 
kokie žmonės supa jos vaiką 
ir kaip jie  d irba m okytojo 
darbą. Dirba - nes tik dirba, o

ne yra mokytojais. Ir kaip iš 
meniškos mergaitės jos dukra 
v irsta  į be jausm į, kom 
pleksuotą robotą, m uzikos 
malimo mašiną, tuščią stryko 
vedžiotoją. Taip formuojamas 
trum pos m ąstysenos žm o
geliukas. Jam pagal kažkieno 
d ik tatą nėra duota pažin ti 
bendrojo ir tikrojo lavinimo 
paslapčių ir vingrybių.

Subrendau  ir stebėjau  
v irstan ti k ita. K ita, nebe
galinčia ilgiau užtrukti tame 
“m enin inkų  fasavim o fa 
brike” . Nes anaiptol, mokykla 
v isa i n esusie ta  su m enu. 
Menas nesklandė taip laisvai 
kaip turėtų. Daugelis, beveik 
kaip ir aš išeidavo dėl kon
kurencijos ir netiesos. Palikusi 
gimnazijoje “nerūpestingą” 
vaikystę ir dalį paauglystės, 
suvokiau neprivalanti aukoti 
tam gyvenimo. Aukoti dėl ko 
visai neverta aukotis...

Clevelando tiltai virš Cuyahoga upės.
G. Juškėno nuotr. Ingrida Saulytė

TALENTŲ MOKYKLA
Alytė Valentukevičiūtė

Pabaiga. Pradžia 15 nr.

XVI
Fortepijono mokytoja iš

klausė ir užjautė mane. Sakė, 
suprantanti nelengvą mano 
padė tį ir nesisek im ą spe
cialybės dalykuose. Žadėjo 
padėti. Ji už tik rino  p a s i
kalbėsianti su skyriaus vedėja 
ir kas žino, gal man pavyks 
pakeisti specialybę. Deja, man 
tik išėjus ji nuskubėjo į G.V. 
klasę. Išplepėjo ką aš sakiusi.

Praėjus savaitei mama ga
vo pakvietimą atvykti į mo
kyklą. Ją iškvietė G.V. Šū
kavo, kad aš pamišusi, nega
lim a šitaip lengvabūdiškai 
elgtis ir šokinėti iš vienos 
specialybės į kitą.

Mama įžengė mano kam- 
barėlin, aš klausiausi “Queen”, 
ir ruošiau pamokas. Ji pami
nėjo, jog diena jai prabėgo 
tikrai labai “turiningai” . Prieš 
minutę ją  pasikvietė ir vyr- 
auk lė to ja . P asirodo  to ji 
moteris klykavo ką tokia kaip 
aš veikianti toje mokykloje.

- Juk ji duodasi su bernais 
rūsiuose. Sako man vyrau- 
klėtoja. Ir dar vartoja nar
kotikus.

- Mama ir tu Jablonskienei 
patikėjai?

- Žinoma ne! Kaip galėčiau 
patikėti tokiu purvu! Ji aprėkė 
m ane, a tse it b logai tave

auklėju, ir visai nepažįstu. Ji 
man rodė kažkokios mergaitės 
dvejetus ir pastabas už elgesį. 
Tada visai nustėrau. Rėžiau, ji 
suklydo ir m an pakišo  ne 
dukros dokumentą.

- Kas tada? - klausinėjau 
netikėdama.

- Tada j i  sucypė “kokia 
m am a tokia dukra” . Ir ga
liausiai atvedė nepažįstamą 
mergaitę. Ji buvo apsiverkusi 
ir susinervavusi. Aš drėbiau: 
tai ne m ano vaikas. O Ja 
blonskienė: matai, net dukros 
mama nepažįsta.

- O ką mergaitė?
- Ji paaiškino, neesu jos 

mama. Jos vardas lyg Dita ar 
Lina. Bet vyriausioji nenorėjo 
k lausyti. Toliau varė savo 
politiką. Aš jai išdrožiau, esą 
ji  pati visai nepažįstanti in
ternato vaikų ir dėl to ne
tinkanti užimti tokias pareigas. 
Aš pastebėjau po stalu butelį 
ir pam aniau, j i  ko gero iš
gerianti.

- Iš tiesų, mama, žmonės 
apie ją  šneka, kad jos sme
genys seniai suminkštėję nuo 
gėrimo.

Mama patyrusi tokį šoką 
atrodė kaip visada stipri ir 
nepalaužta. Drauge pasitarėme 
ir nusprendėm  reikia iš čia 
bėgti. Reikėjo sulaukti egza

Batų padai. Tokie švarūs ir 
balti. Iš pradžių akys vien juos 
ir tem ato. S teb i, ty rinė ja , 
stebisi: niekad anksčiau neteko 
pamatyti Tėvą avint naujais 
batais. Per visą kūną nubėga 
šiurpas.

Staiga akys atsitrenkia į 
Tėvo lūpas. Jos jau  iš toli 
atrodo šaltos, lyg išvedžiotos 
mėlynų gyslelių, bet kaip visad 
tv irta i suspaustos, priduo- 
dančios rimtumą, darančios tą 
kūną niekam neprieinamą. Tų 
lūpų kam pučiai visą laiką 
pakildavo, kai Tėvas apglėb
davo savo vienturtę dukrą.

Nuo š. m. gegužės 19 die
nos įsigaliojo JAV Prezidento 
dekretas, kuriuo Lietuva buvo 
pervesta į aukščiausią JAV 
kompiuterių eksporto pakopą, 
vadinamą “Tier 1” . Dekretą, 
kuriuo Lietuva yra pervedama 
iš “Tier 3” į “Tier 1”, dar sausį 
pasirašė tuometinis JAV pre
zidentas Bill Clinton. Prakti
koje perkėlimas į aukštesnę 
grupę reiškia, kad į Lietuvą bus 
galima įvežti visų tipų kom
piuterius, taip pat ir didelio 
galingumo, be jokių apribo
jimų ir be individualių leidimų. 
Lietuva buvo vienintelė vals
tybė, tuo dekretu pervesta iš 
trečiosios į pirmąją pakopą. 
Prie šio pasiekimo, kuris padės 
mūsų šalies siekiams užimti 
program avim o ir kai kurių

N osis. T ip iška gim inės 
nosis: platoka su kauburėliu,...

Žvilgsnis nukrypsta link 
Tėvo kaktos. Akys atpažįsta ją, 
priima kaip savą. Juk tiek kartų 
pastaro ji ty rinė tą  m ašinos 
veidrodėlyje, be to, ji  lygiai 
tok ia  pat kaip  v ien in te lės 
dukros ir septynių sūnų.

Lakstančios akys prabėga 
užm erk tas akis, apkirp tus 
garbanotus plaukus... Širdis 
neša link  Tėvo išb raidy tų  
pievų, link jo  suskaičiuotų 
beržų miške, nori apkabinti, 
k iekv ieną  kadaise  jo , dar 
berniuko, pasodintą trešnę,

LIETUVOS AMBASADOS PRANEŠIMAI

LIETUVA AUKŠČIAUSIOJE PAKOPOJE

in fo rm acin ių  technolog ijų  
p lėtros n išą  pasau linėse  
rinkose, daug prisidėjo LR 
ambasados Vašingtone ekono
mikos diplomatai. Eksporto 
apribojimų panaikinimas ne 
tik pagyvins Lietuvos kom 
piuterių rinką, bet ir gerins 
mūsų valstybės įvaizdį.

D ekretas pakeitė  JAV 
eksporto kontrolės sistemą - 
iki šiol buvo keturios eksporto 
režimo grupės, dabar liko trys. 
“Tier 1” g rupei p rik lauso  
Vakarų Europos valstybės,

kriaušę, obelį... Nori garsiai 
rėkti: “Kodėl? Kodėl jis visą 
laiką išeina?”

Ir vėl artėja Tėvo siluetas... 
Akyse apdegusios, atsi- 

lupinėjusiomis odelėmis, lyg 
m aldai sudėtos v ienintelio  
Tėvo labai labai šaltos rankos. 
Ašarų karoliukai bergždžiai
šildo ir drėkina jas.

Užmerktos Tėvo akys. 
Pamėlusios lūpos. 
Balti batų padai...

Japonija, Kanada, Meksika, 
Australija, Naujoji Zelandija, 
Lenkija, V engrija, Č ekija, 
Brazilija ir Lietuva. Lietuvos 
perkėlim ą į pirm ąją grupę 
2000 m. prašė Lietuvos URM. 
Lietuvos perkėlimo į aukštes
nę pakopą buvo sutarta siekti 
Lietuvos ir JAV dvišalės eko
nominės darbo grupės susiti
kim e, vykusiam e 2000 m. 
balandžio mėn. Vilniuje.

Rolandas Kačinskas
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BIRŽELIO 17 d., 2:30 val. p.p. Tragiškojo birželio (1941) 

pam inėjim as. E kum eninės pam aldos už žuvusius ir 
nukentėjusius baltijiecius Latvių parapijoje (Lakewood). Rengia 
Cleveland Baltijiecių Komitetas.

LIEPOS 22 d., 11:30 val. Šv. 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. Sv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

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

Sedulia žydi
G. Juškėno nuotr.

PAIEŠKOMAS: PAŠYS PRANAS (PALEMONAS),
gimęs 1926 m. rugpjūčio 22 d. Kaune; po karo atvyko j Ameriką ir 
1948 m. išvyko j Australiją. Po kelių metų vėl grįžo j Ameriką. Tėvai: 
Kazys Pašys, advokatavęs Kaune, motina - Natalija irgi iš Kauno. 
Pašys Pranas, jei gyvas, jo vaikai ar vaikaičiai, arba jo pažįstami 
prašome atsiliepti.

Ieškovė: Danguolė Pašytė, sesuo, gyvenanti:
84-19 107 Street, Richmond Hill, NY, USA,
Tel. 718-441-5441, fax. 718-240-6692,
E-mail: gdanguole@aol.com

TRISDEŠIMT DEVINTASIS
“Dirvos” novelės konkursas

Skiriamos DVI PREMIJOS:

Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių

Iš A.A. SIMO KAŠELIONIO
Palikimo, kurį tvarko “Korp! Neo-Lithuania” 

vyr. valdyba

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė patiems 
pasirinkti novelės temą ir meninės išraiškos formas.

Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2001 metų 
lapkričio 1 d. (pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti šiuo adresu:
Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191 
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių 
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kurioje 
kitoje valstybėje.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle arba 
kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį slapyvardį 
užrašykite ant pridedamo užklijuoto vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono 
numeris. Tik laimėjusių vokeliai bus atidaryti. 
Nepremijuoti rankraščiai grąžinami, tik autoriams 
prašant, jų nurodytu adresu.

Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma 
sprendžia, ką premijuoti.

Mirė
Dr. Jurgis Gimbutas

Gegužės 21-osios dienos 
rytą, eidamas 83-iuosius, Ar
lington, MA, mirė dr. Jurgis 
Gimbutas. Velionio palaikai 
bus sudeginti ir nugabenti į 
Lietuvą.

IŠNUOMOJAMAS ATREMONTUOTAS DVIEJŲ 
KAMBARIŲ BUTAS VILNIUJE, 

pačiam miesto centre, dviems savaitėms 
ar ilgiau.

Skambinti 1-301-365-5180

Amžinybėn iškeliavo

A. f A.
VYTAUTAS APEIKIS

Drauge liūdėdama, gilią užuojautą reiškiu 
Velionio žmonai, mielai NELEI APEIKIENEI 
ir dukrai panelei RAIMONDAI

Rūta Šakiene

PARAMA VALDOVŲ RŪMAMS

Valdovų rūm ų param os 
fondo ste igėjai savo su si
rinkim e priėmė rezoliuciją, 
kurioje šalies vadovaujančios 
institucijos raginamos susti
printi lėšų paiešką, kad rūmai 
būtų atkurti iki 2009 metų. 
Įm onės įstaigos ir o rgan i
zacijos raginamos steigti Val
dovų rūmų atkūrimo židinius.

Kaip pranešė Eltai Valdovų 
rūm ų param os fondo v a 
dovybė, jau  yra 35 tokie 
židiniai.

S iek ian t įgyvend in ti šį 
mūsų kultūrai, valstybei ir jos 
ekonom ikai naudingą p ro 
jek tą , sako rezo liuc ijo s

Atkelta iš 6 p.

BIRŽELIO
PRAMOGOS

4-6 v.p.p. E uclid  C reek 
R ese rv ., H igh land  P icn ic  
Area. Tel. 440/473-3370.

Birž. 13 d. Miesto vasaros 
koncertų serija: SR71, Buddha 
Brains. Rock & Roll Hall of 
Fame & Museum, Cleveland, 
6-9 v.v. 5 dol. - koncertas ir 
muziejaus lankymas.

N em okam as Igor S tra 
vinsky kūrin ių  koncertas. 
A tlieka sm uikininkas R olf 
Schulte ir pianistas James 
Winn, 7:30 v.v. Clevelando 
dailės muziejus, 11150 East 
Blvd.

Birž. 14 d . Nemokamas 
priešmokyklinio amžiaus vai
kų ir suaugusių glaukomos 
patikrinimas, Cleveland Sight 
Center, 1909 East 101st Str., 
Cleveland, OH 44106, 9:30 
v.r. - 3 v.p.p. Tel. 216/791- 
8118.

Birž. 15 d. Gina Gibney’s 
“Several Truths”, atlieka New 
Yorko moterų grupė. 7:30 v.v. 
Clevelando dailės muziejus, 
11150 East Blvd. Bilietai: $11 
- $14.

Birž. 15 d. - rugpjūčio 19
d. Don Harvey vaizdų ne
mokama apžvalginė paroda. 
Šis Clevelando menininkas 
parodo gyvenim ą gatvėse, 
apaštalavim ą krautuvėse ir 
pram onės sunykim ą. The 
Cleveland Center for Contem
porary Art, 8501 Carnegie 
Ave. Valandos: 11 v.r. - 6 v.v. 
nuo an trad ien io  ik i sek 
madienio.

Birž. 15 d. Filmų vakaras 
garsiesiem s parkam s ap 
lankyti. Gal norėjote keliauti 
į tautinius JAV parkus, bet dėl 
gazolino kainų nutarėte likti 
namie. Jūs esate kviečiami 
vėsinam oje p a ta lpo je  šį 
vakarą gerėtis Yellowstone, 
Grand Tetons, Acadie, Bryce 
Canyon ir kt. vaizdais 7:30
8:45 v.v. North Chagrin Na
ture Center, įvaž. Iš Rt. 91 
(SOM).

Ger.J.

autoriai, šalies visuomenė - 
v isos įm onės, įsta igos ir 
o rgan izac ijo s kv iečiam os 
susidomėti Valdovų rūmais, 
apsilankyti p rie  a tkastų  ir 
m okslininkų tyrinėjam ų jų 
pam atų, parem ti šių rūm ų 
a ts ta ty m ą  id ė jo m is  ir lė 
šomis.

Valdovų rūm ų param os 
fondo steigėjai, rašoma rezo
liucijoje, džiaugiasi, kad Liet
uvos Respublikos Seimas 2000 
m. spalio 17 d. priėmė įstatymą 
dėl Valdovų rūmų atkūrimo iki 
2009 m. - L ietuvos vardo

Nukelta į 12 p.

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

mailto:gdanguole@aol.com
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Atkelta iš 11 p.

pam inėjim o Tūkstantm ečio 
ju b ilie jau s , kad L ietuvos 
Prezidentas 2001 m. kovo 28 
d. dekretu  sudarė Valdovų 
rūmų tarybą, kuri veiksmingai 
dirba nustatant rūmų paskirtį, 
taip pat planuojant p ro jek 
tavimo ir atstatym o darbus, 
kad iš 2001 m etų biudžeto 
p ask irta  1,6 m ilijono  litų  
tyrimo ir projektavim o dar
bams, kad Vyriausybė išleido 
nutarim ą dėl Valdovų rūmų 
atstatymo.

Valdovų rūm ų param os 
fondo steigėjų susirinkim as 
vyko gegužės 21 dieną Vil
n iu je , P ilių  tyrim o centro  
“Lietuvos pilys” parodų salėje. 
Fondo ste igė ja i, p rim ena 
ELTA, yra grupė žymių moks
lininkų, dailininkų, rašytojų, 
aukštų dvasininkų, Lietuvos ir 
užsienio lietuvių kultūros bei 
v isuom enės veikėjų , v e rs 
lininkų.

KNYGA APIE PANEVĖŽIO RAJONĄ

Leidžiama reprezentacinė 
knyga apie Panevėžio rajoną. 
Siam tikslui rajono valdyba 
paskyrė 39,5 tūkst. litų.

Reprezentacinėje knygoje 
ketinama pateikti bendrų žinių 
apie Panevėžio  ra joną  su 
fotografijomis, taip pat po du 
puslapius skirti kiekvienai 
seniūnijai. Numatytas penkių 
tūkstanč ių  egzem plio rių  
tiražas. Du tūkstančius gaus

“BĖK, BĖK, ŽIRGELI!”

Anykščių rajono savival
dybė iš anksto kviečia visus į 
tradicinę folkloro ir sporto 
šventę “Bėk, bėk, žirgeli” . Ji 
vyks Niūronyse birželio 2 d.

Kaip sakė Eltai Anykščių 
rajono meras Darius Gudelis, 
šiai šventei parengta didelė 
programa: bus pristatomi ne 
tik sportiniai žirgai, bet ir šio 
krašto arklių veislės, su arkliu 
susiję amatai, vyks koncertai

knygynai, vieną tūkstantį - 
Informacinis turizmo centras. 
Kiti egzemplioriai liks pačiai 
rajono savivaldybei reprezen
taciniams tikslams, pateks į 
mokyklas, seniūnijas, infor
muoja ELTA, remdamasi ne
priklausomu miesto ir rajono 
dienraščiu “Panevėžio balsas”.

Reprezentacinę knygą apie 
Panevėžio rajoną planuojama 
išleisti dar šiais metais.

ir subatvakaris prie laužo. 
Niekam nebus nuobodu - nei 
suaugusiem s, nei vaikam s, 
užtikrina meras. Pageidaujan
tys galės įsikurti palapinių 
m ieste ly je  - ne tik  akis 
paganyti, bet ir gerai pailsėti.

Šventės “Bėk, bėk, ž ir
geli!” atidarymo ceremonia
las prasidės 11.30 val. lauko 
estradoje. Čia bus įrengtas 
m aniežas, veiks kalvė, bus

rodomi senieji amatai, kon
certuos vaikų m ėgėjų  k o 
lektyvai. Nuo 13 valandos 
h ipodrom e vyks ž irg in io  
sporto paradas, gražiausio  
kinkinio konkursas, ristūnų 
lenktynės, ponių varžybos, 
“Bėk, bėk, ž irgeli!” taurės 
konkūras.

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS 
BAIGĖ SEZONĄ

K laipėdos m uzik in is 
teatras savo gerbėjus kvietė į 
paskutiniuosius šio sezono 
spektaklius.

G egužės 25 d. u o s ta 
miesčio M uzikiniame teatre 
buvo galim a pam atyti Oto 
N ikolajaus kom išką operą 
“V indzoro šm aikštuo lės” . 
Spektaklio dirigentas - Stasys 
Domarkas, režisierius - Ne
rijus Petrokas, o pagrindinius 
vaidm enis atliko L ietuvos 
muzikos akademijos Daina
vimo katedros studentai iš 
V iln iaus. G egužės 27 d.

Aukštaitiškos sodybos klo
jime Viešintų vaikų folkloro 
teatras vaidins spektaklį “Tre
čias brolis” . Lauko estradoje 
koncertuos Vilniaus, Pane
vėžio, Utenos, Zarasų, Biržų ir 
A nykščių  m eno m ėgėjų 
kolektyvai.

p rem jera  m ažiesiem s ž iū 
rovams. Jie išvydo Viktoro 
Kuprevičiaus muzikinę pasaką 
“Batuotas katinas” pagal Pio
tro M aliarevsk io  p jesę. 
Spektaklio režisierė - Rima 
Sasnauskaitė.

Tos pačios dienos vakare 
Muzikiniame teatre - didelio 
žiūrovų dėmesio sulaukė Dže- 
rio Boko m iuziklas “Smui
kininkas ant stogo” . Spek
tak lio  rež isie riu s ir b a le t
m eisteris  - lenkas Janas 
Šurmėjus, dirigentas - Stasys 
Domarkas.

EUROPA TRAVEL 692-1700
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LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

pasipūru, prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
FOR OVER 35 YEARS

J i J VJ. /-r r-1 ■: b J i n w r i  W

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

S AVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

O P E N
Man.-ftt: a amia b pm hkh E. Sr.
£iL: 0 un  io 4 pm OvwLinct Ob. 441

Paul Stafanar:

Rita Staškutė-Žvirblienė

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

mailto:TAUPA@AOL.COM



