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AMBASADORIŲ
PRANEŠIMAI

V ašin gton as , 2002 m. 
gegužės mėn. 1 d. - JAV 
A tstovų rūmų Tarptautinių 
reikalų  kom iteto Europos 
pakom ite ty je  šiandien  iš 
klausyti pranešim ai NATO 
plėtros tema, kuriuose liudijo 
Vašingtone reziduojančių kan
didačių į NATO nares am
basadoriai.

Kandidačių šalių am ba
sadorių vardu baigiamąsias 
pastabas tarė Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas, kuris akcentavo isto
rinę būsimų Prahos sprendimų 
svarbą Vidurio ir Rytų Europos 
šalių likimams bei kandidačių 
pasiryžim ą veikti išvien su 
JAV bei k ita is  NATO są 
jungininkais užtikrinant kolek
tyvinį saugumą.

Ambasadorius pažymėjo, 
kad Vidurio ir Rytų Europos 
šalims Jungtinės Am erikos 
Valstijos visad tarnavo kaip 
įkvėpimo ir vizijos šaltinis, 
kuriant demokratijos, laisvės ir 
gerovės pam atus. Jum s, 
Amerikoje, Sibiras ir Gulagas 
buvo šalčio įsikūnijim as - 
civilizacijos pabaiga. Mums 
tai buvo labai tikroviška vieta, 
kur buvo ištremtos mūsų šei
mos, kur viltys turėjo mirti”, 
sakė Vygaudas Ušackas. Ta
čiau nepaisant tremčių ir dau
giau kaip 40 metų primesto 
komunizmo režimo, Vidurio ir 
Rytų Europos žmonės vis dėlto 
išlaikė įsipareigojimą ir tikė
jim ą laisvų tautų bendroms 
vertybėms - demokratija, as

m enine la isve  ir įsta tym o 
viršenybe. Prie jų  išsaugojimo 
prisidėjo Amerikos vykdyta 
Sovietų  okupacijos n ep ri
pažin im o po litik a , sakė 
V.Ušackas.

Jis pažym ėjo, kad savo 
kovoje už kitokį pasaulį, na
rystę NATO supratome kaip 
pagrindinį laisvės garantą. 
Todėl Lietuva, kaip ir kitos 
Vidurio ir Rytų Europos šalys, 
dar 1994 m. įsipareigojo siekti 
NATO narystės. Ir nors dau
gelis Vakaruose juokėsi iš 
m ūsų v ilč ių , kaip  nelabai 
įgyvendinamų, mes laikėmės 
savo ir tęsėme sunkius darbus. 
Pasak V.Ušacko, Lenkijai, 
Vengrijai ir Čekijos Respub
likai tapus naujomis NATO 
narėmis, mes patikėjome, kad 
galime laim ėti, kad galime 
įveikti senas kliūtis. 1999 m. 
V ašingtone įvykęs NATO 
aukščiausio lygio susitikimas 
bei 2000 m. pradėtas Vilniaus 
grupės šalių  b en d rad ar
biavimas šias viltis sustiprino.

V.Ušackas pažymėjo, kad 
visos Vilniaus grupės šalys 
padarė didelę pažangą siekiant 
narystės Aljanse ir užtikrino, 
kad reformos bus tęsiamos ir 
po NATO Prahos susitikimo. 
Naujos narės suteiks NATO 
pridėtinės vertės, kadangi tai 
grupė šalių, kurios supranta 
m oralinius įsipareigojim us 
laisvei ir demokratijai, bei iš 
to išplaukiančias vertybes ir 
atsakomybę”.

Rolandas Kačinskas 
LR ambasada JAV

Telesforas Valius Motina (medžio raižinys)

JAV KONGRESAS PALAIKO IZRAELĮ
JAV Atstovų rūmai ir Se

natas gegužės 2 d. didele balsų 
dauguma priėmė rezoliuciją, 
kurioje pasisako už Izraelio 
karinius veiksm us p a les ti
niečių teritorijoje, nežiūrint, 
kad prezidento Bush admi
nistracija norėjo tokį nutarimą, 
kritikuojantį palestiniečius, 
sušvelninti, rašo New York 
Times.

Si Kongreso rezoliucija, 
kurią Atstovų rūmai priėmė 
352 balsa is, o Senatas 94 
balsa is prieš 2, keturiem s 
nebalsavus, neįpareigoja JAV 
Vyriausybės, bet lieka kaip 
dokumentas istorijos pusla-

RUSIJA - PRIES BALTARUSIJOS IZOLIACIJĄ EUROPOJE

V iln iu s , gegužės 3 d. 
(ELTA). Rusija pritaria Bal
tarusijos naryste i Europos 
Taryboje (ET) ir žada dėti vi
sas pastangas, kad būtų pa
šalin ta  šios valstybės izo 
liacija. Autoritariškai valdomą 
Baltarusiją, garsėjančią žmo
gaus teisių pažeidimais, Ru
sijos pareigūnai vadina “viena 
demokratiškiausių valstybių 
Europoje” .

Penktadienį ET Ministrų 
Komiteto (MK) sesijoje Vil
niuje surengtoje spaudos kon

piuose. 29 A tstovų rūm ų 
nariai balsavo prieš tą rezo
liuciją.

Šiai rezoliucijai JAV Kon
greso aukštuosiuose rūmuose 
nepritarė tik demokratų sena
toriai Ernest Hollings ir Rob
ert Byrd. “Manau, kad ši rezo
liucija priimama netinkamu 
laiku ir kad ji nelabai atitinka 
nei Jungtin ių  V alstijų, nei 
paties Izraelio interesų”, - sakė 
E.Hollings Senate prieš pat 
balsavim ą. “Kur jo je paro
domas humaniškumas palesti
niečių šaliai?” - klausė sena
torius, tuo užsimindamas, jog

ferencijoje Rusijos užsienio 
reikalų viceministras Jegenijus 
Gusarovas pritarė Baltarusijos 
a ts tovav im ui ET, praneša 
ELTA. Baltarusijos nėra pri
imta į Europos Tarybą. 1997 
metais dėl demokratijos pro
cesų pažeidimų ET sustabdė 
Baltarusijos, kaip specialiosios 
viešnios, statusą ET.

“Baltarusija yra viena iš 
demokratiškiausių valstybių 
Europoje ir ji turi būti atsto
vaujama ET”, - sakė Rusijos 
užsienio reikalų viceministras.

rezoliucijos tekstas nesubalan
suotas.

“Izraelis yra demokratija, 
kuri pastaruosius 18 mėnesių 
buvo patekusi į apgulą. Jis 
reagavo  v ien in te liu  būdu, 
kuriuo privalo reaguoti bet 
kuri save gerb ian ti dem o
kratija. Jis gynėsi”, - pareiškė 
Atstovų rūmų narys Tomas 
Lantos. “Kai prieš demokratiją 
surengiamas teroristinis iš
puolis, m es, kaip pasaulio  
demokratijos lyderiai, turime 
m oralinę pareigą pareikšti 
savo solidarumą. Būtent tai ir 
daroma šioje rezoliucijoje”, - 
sakė kongresmenas.

Anot jo, Rusija stengsis įveikti 
dirbtinę iš išorės sukeltą Bal
tarusijos izoliaciją.

J. G usarovas sakė esąs 
įsitikinęs, kad patys Baltaru
sijos p ilieč ia i ga li p lė to ti 
demokratijos procesus, kurti 
pilietinę visuomenę.

Pasak J. Gusarovo, Rusijos 
ir B a lta rusijo s suartė jim o 
procesas, kuriant dviejų vals
tybių sąjungą, taip pat turėtų 
pasitarnau ti v ieningos de
m okratinės Europos erdvės 
kūrimui.
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■ POLITIKAMS - ELGESIO TAISYKLĖS
Vilnius, gegužės 2 d. (ELTA). Seimo Pirmininkas Artūras 

Paulauskas neabejoja, kad elgesio taisyklės padės politikams 
orientuotis, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, bei leis labai 
tiksliai įvertinti jų elgesį. Ketvirtadienį įvyko pirmasis darbo 
grupės, kuriai vadovauja A. Paulauskas, Politikų elgesio 
kodeksui parengti posėdis. Susitikime taip pat dalyvavo Didžio
sios Britanijos ekspertai etikos, kovos su sukčiavimu ir korupcija 
klausimais, praneša ELTA.

Pasak A. Paulausko, daugelis valstybių turi politikų elgesio 
taisykles, o kai jų nėra, atsiveria erdvė interpretacijoms ir gin
čams. Pirmajame darbo grupės posėdyje kalbėta apie pagrindi
nius principus, iš kurių išplauktų ir politikų elgesio taisyklės. 
Visų pirma tai, pasak A. Paulausko, interesų deklaravimas, jų 
registravimas ir paisymas bei sankcijos. “Politikams kažkokios 
ypatingos sankcijos negali būti numatytos, tai galėtų būti pa
smerkimas, vieši pareiškimai apie interesų konfliktą, piniginė 
bauda”, - sakė A. Paulauskas, pridurdamas, kad tai dar svarstymų 
objektas. Jo nuomone, politikų elgesio kodeksas padėtų labai 
aiškiai įvertinti ir dabar į skandalus patenkančius Seimo narius. 
“Atvertei kodekso straipsnį, perskaitei ir sakai: tu pažeidei tokį 
ir tokį taisyklių paragrafą, viskas aišku, ir žmogus kelia rankas”, 
- sakė A. Paulauskas, pastebėdamas, kad taip baigtųsi dabar 
vykstantys ginčai. Seimo valdyba pavedė darbo grupei iki šių 
metų liepos 1 d. parengti Politikų elgesio taisyklių kodeksą.
■ LIETUVA ĮSTENGĖ DIRBTI EUROPAI

Vilnius, gegužės 2 d. (ELTA). Lietuva jau subrendo ir pajėgi 
dirbti Europos labui - tuo įsitikino šalies diplomatai, pusę metų 
ėję Europos Tarybos (ET) Ministrų komiteto pirmininkės parei
gas. Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, rengiama 110-oji ET 
MK sesija, kurios metu iš Lietuvos pirmininkavimo estafetę per
ims Liuksemburgas, praneša ELTA.

“Ši sesija - tai Lietuvos pusės metų veiklos ir darbo finalinis 
akordas. Tikiuosi, kad visa tai bus ne momentinis faktas, bet il
gai besitęsiantis procesas”, - teigė užsienio reikalų viceministras 
Darius Jurgelevičius. Jo manymu, Lietuvos diplomatai bei politi
kai yra brandūs ir gali parodyti, ką gali nuveikti Europai.

Regioninis bendradarbiavimas ir kova su terorizmu - tai pa
grindinės 110-osios ET MK sesijos temos, jas ketinama įteisinti 
sesijos rezoliucijoje, pavadintoje Vilniaus deklaracija. Savo 
praktika išbandytą regioninį bendradarbiavimą Lietuva ketina 
pateikti kaip pavyzdį valstybėms, kurioms dar sunku dirbti išvien 
su savo kaimynėmis.

Beje, prieš prasidedant sesijai, įvyks Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių gynimo konvencijos 13 protokolo pasirašy
mo ceremonija. Pasirašiusios šį dokumentą valstybės įsipareigos 
panaikinti mirties bausmę be išimčių.

Į Lietuvos sostinę suvažiavusiems užsienio politikams sesijos 
išvakarėse surengtas neformalus susitikimas, kurio pokalbių pa
grindinės temos - civilizacijų ir kultūrinis bendradarbiavimas. 
13-kai iš 44 valstybių delegacijų vadovauja užsienio reikalų mi
nistrai, likusiems - juos pavaduojantys asmenys. Į renginį yra 
atvykęs ET generalinis sekretorius Walter Schwimmer, ET Parla
mentinės Asamblėjos pirmininkas Bruno Haller ir kiti pareigū
nai. Svečio teisėmis sesijoje dalyvaus Arabų lygos vadovas Amre 
Moussa, Žmogaus teisių komisaras Alvaro Gil-Robles, Jungtinių 
Tautų Organizacijos vyriausioji žmogaus teisių komisarė Mary 
Robinson, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizaci
jos generalinis sekretorius Jan Kubis bei kiti svečiai.

Kaip primena ELTA, 1993 metų gegužės 14 dieną į ET įsto
jusi Lietuva pernai lapkritį pirmą kartą pradėjo pirmininkauti 
Ministrų komitetui. Ministrų komitetas yra pagrindinė sprendi
mus Europos Taryboje priimanti institucija. Kadangi ET narės 
abėcėlės nustatyta tvarka šiai institucijai pirmininkauja maždaug 
po pusę metų, antrą kartą šios funkcijos Lietuvai gali tekti imtis 
tik po maždaug 20 metų. ET įkurta 1949 metais, pagrindinis 
šios organizacijos tikslas - skatinti žemyno vienijimosi procesą 
ir garantuoti Europos piliečių orumą, užtikrinti demokratiją, ap
saugoti žmogaus teises, garantuoti įstatymo viršenybę. “Mūsų 
dienomis Europos Taryba - tai susitaikymo simbolis ir europinio 
bendradarbiavimo dėmesio centras”, - taip apibūdino šią organi
zaciją ET generalinis sekretorius W.Schwimmer. Didžiausiomis 
dabartinės Europos problemomis laikomi rasizmas, netoleran
cija, mažumų diskriminavimas, narkomanija, bioetika, socialinė 
izo liac ija , aplinkos apsauga, korupcija  ir organizuotas 
nusikalstamumas.

Beje, tiek ET, tiek Europos Sąjungos vėliava yra Europos 
vėliava - žydram e fone pavaizduotos ratu  12 auksinių 
žvaigždžių.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Neseniai Meksikoje įvyko 
Jungtinių Tautų rengiama tarp
tautinė konferencija, kurioje 
buvo svarstyti ekonom inės 
plėtros, turtingųjų valstybių ir 
atsilikusių šalių bendradarbia
vimo klausimai. Dabar paaiš
kėjo, kad tarp valstybių vadų 
konferencijoje dalyvavęs Ku
bos diktatorius Fidel Castro, 
dar prieš konferenciją kalbėjęs 
telefonu su Meksikos prezi
dentu Vicente Fox, tą pasikal
bėjimą slaptai užrekordavo. 
Pasikalbėjimas įvyko kovo 19 d. 
Dabar Fidel Castro sukvietė 
Havanoje užsienio spaudos at
stovus ir papasakojo jiems, 
kaip M eksikos prezidentas 
Fox prašė, kad Castro, atvykęs 
konferencijon, ilgai Meksikoje 
neviešėtų ir savo kalbose neį
žeistų JAV prezidento George 
W. Bush. Savo žodžius kores
pondentams Castro papildė pa
grodamas savo turimo pasikal
bėjimo juosteles. Castro vado
vavo spaudos konferencijoje, 
pavadindamas Meksikos pre
zidentą Amerikos valdžios tar
nu, lekajumi, parsidavėliu ka
pitalizmui ir t.t. Šitoks Castro 
elgesys jau sukėlė Meksikos 
kairiosios revoliucinės partijos 
vadovų tarpe aštrią prezidento 
Fox kritiką. Jis Senate pava
dintas melagiu. Kitos Pietinės 
Amerikos valstybės, kalbėda
mos Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių komisijos posėdžiuose 
Ženevoje, kritikavo komunis
tinę Kubą žmogaus teisių lau
žymu. Kubą smerkiančioje re
zoliucijoje Kubos valdžia bu
vo pasmerkta. Už pasmerkimą 
balsavo 23 valstybės, už rezo
liucijos atmetimą balsavo 21 
šalis ir devynios susilaikė. 
Urugvajus tuoj paskelbė, kad 
jis nutraukia su Kuba diploma
tinius santykius. Visai priešin
gai pasielgė Meksikos užsie
nio reikalų m inistras Jorge 
Castaneda. Jis pabrėžė, kad 
kaip tik dėl to, kad Castro sie
kia santykių nutraukimo, Mek
sika to nedarys ir santykius iš
laikys toliau. Meksika jau daug 
metų bando nesikišti į Kubos 
vidaus reikalus, su Kuba pre
kiauja ir palaiko turistinius ry
šius. Ministras pripažino, kad 
Meksika kartu su kitomis Pietų 
Amerikos šalimis, su Čile, Ar
gentina ir Peru balsavo už

RYŠIAI SU KUBA
Kubą smerkiančią žmogaus 
teisių rezoliuciją.

Kubos režimo elgesys pa
lietė ir Argentiną, kuri pergy
vena aštrią ekonominę krizę. 
Argentinos prez. Eduardo Du- 
alde pasirašė su valstybės gu
bernatoriais 14 dalių susitari
mą. Prezidentas priėmė ekono
mikos ministro Jorge Lenicov 
atsistatydinimo pareiškimą ir 
paprašė jo, kad jis eitų parei
gas, kol bus surastas naujas 
ekonominių reikalų ministras. 
Lenicov sutiko.

Įvairūs nemalonumai san
tykiuose su Kuba palietė ir Ve- 
nezuelos vyriausybę, kuriai 
vadovau ja  Kubos režim ui 
draugiškas prezidentas Hugo 
Chavez. Jis politikoje pirmą
syk pasirodė dar 1982 metais, 
kai jis buvo kariuomenės para
šiutininkų divizijos vadas. 
Kartu su kitais kariškiais jis 
pagrobė valstybės valdžią pa
vadinęs savo partiją Penkto
sios Respublikos Judėjimu. 
Venezuelos gyventojai kurių 
yra 24 milijonai, apie 67 pro
centų gyvena skurde.

Hugo Chavez paskelbė sa
vo judėjimo tikslą - pakeisti 
valstybės politinę sistemą. De
mokratiniuose balsavimuose 
Chavez 1998 m. gruodžio 6 d. 
buvo išrinktas prezidentu, ku
ris paskelbė kovą atsilikimui, 
kyšininkavimui, skurdui. Jam 
vadovaujant, buvo pravesti 
įvairūs referendumai, pakeista, 
papildyta valstybės konstituci
ja, pakeisti teisėjai, sumažintas 
bedarbių skaičius. Prezidentas 
Hugo Chavez 2000 metais rin
kimuose gavo jau 60% balsuo
tojų pritarimą ir buvo perrink
tas. Perėmęs vyriausybę jis pa
keitė valstybės direktorius, ku-

Kai kovo pradžioje Meksikos prezidentas Vincent Fox lankėsi Wa- 
shingtone, jis kalbėjo jungtiniame JAV Kongrese ir buvo maloniai 
priimtas. Kairėje, kartu su kitais, sustoję ploja viceprezidentas Dick 
Cheney ir Atstovų rūmų pirmininkas J. Dennis Hastert. AP

--------------- Keliais sakiniais ---------------
• Prezidento G.W. Bush

ūkyje balandžio 25 d. viešėjo 
Saudo Arabijos sosto įpėdinis 
Abdullah. Jo patarėjas užsie
nio politikos reikalams pareiš
kė spaudai, kad princas įspėjo

rie tvarkė šalies naftos pramo
nę. Tie direktoriai sukėlė prieš 
prezidentą naują opozicijos 
bangą. Gatvėse prasidėjo de
monstracijos, nes nevalyta naf
ta yra pagrindinis Venezuelos 
turtas ir pajamų šaltinis. Balan
džio 11 d. sostinės gatvėse pa
sirodė milžiniškos demonstra
cijos. Parašiutininkai, ištikimi 
savo vadui, puolė minią žmo
nių, 20 žuvo, 110 buvo sužeis
tų. Atsirado ir kariškių, kurie 
pareikalavo, kad prezidentas 
pasitrauktų. Šis gi po paskuti
nių rinkimų pratęsė savo ka
denciją iki 6 metų. Užsienio 
žvalgyba skelbė, kad prieš Ve- 
nezuelos prezidentą išėjo ir 
JAV vyriausybė, nors Vašing
tonas tuos gandus paneigė. 
Įvyko ir Amerikos Valstybių 
Sąjungos suvažiavimas. Jame 
daugumas šalių delegatų pa
brėžė, kad Chavez buvo kelis 
kart demokratiškai išrinktas ir 
jam  valdžia priklauso remian
tis valstybės konstitucija. Pre
zidentas Chavez buvo paleis
tas iš laikino kalėjimo ir grįžo 
į prezidentūrą.

Paskutinėmis žiniomis, Ve
nezuela bando susitvarkyti. 
Stebėtojai tvirtina, kad prezi
dentas Chavez toliau mėgsta 
puoštis savo parašiutininkų va
do uniforma. Jis palaiko gerus 
ryšius su kitomis naftą ekspor
tuojančiomis šalimis, su Libi
jos Khadafi ir su Irako Saddam 
Hussein, nekalbant jau apie 
Kubos Režimą. Bet Amerikoje 
daugiausia pabrėžiama tai, kad 
po įvairių karinių diktatūrų, 
kurios valdė įvairias Pietų 
Amerikos šalis, pagaliau atėjo 
laikas, kada įsigalėjo demokra
tiškai išrinktos vyriausybės, 
kurių nevalia griauti.

JAV prezidentą neleisti Izrae
lio premjerui skriausti palesti
niečių, naikinti jiems pavestus 
miestus. Saudo Arabija paža
dėjo nenaudoti naftos ginklo

(Nukelta į 3 p.)
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NEGALIMA TYLĖTI

Po rugsėjo 11-osios tragedijos JAV kai kurie vadovaujantys 
pareigūnai pasisakė, jog nebereikia delsti NATO plėtros, ir 
kaip Financial Times rašė, kad ir dauguma devyniolikos 
NATO sąjungos narių pritaria Baltijos valstybių, Slovakijos 
ir Slovėnijos priėmimui šių metų lapkritį būsimame Prahoje 
viršūnių suvažiavime. Politikos žinovai Europoje ir Amerikoje 
mano, jog NATO išplėtimas yra reikalingas, nes pastaruoju 
metu NATO vadovai pradėjo nuolaidžiauti Rusijai.

Balandžio m ėnesio pabaigoje W ashingtone lankėsi 
Lietuvos Seimo NATO reikalų komisijos nariai. Parlamentarai 
patyrė, jog Lietuva vertinama “Vilniaus dešimtuko” vadove 
ryšium su NATO naryste. Jie neabejoja, kad Prahoje Lietuva 
bus pakv iesta  į S iaurės A tlanto  sąjungą, je i išvengs 
“nesąmonių” , kurių, artėjant prezidento rinkimams, pakanka. 
Parlamentarai - konservatorė Rasa Juknevičienė ir sociallibe
ralas Vaclovas Stankevičius susitiko su JAV Kongreso nariais, 
senatoriais ir Valstybės departamento pareigūnais. Beveik 
visuose pokalbiuose buvo keliamas holokausto klausimas ir 
kalbama žydų bendruomenės tema. Jie suprato, kad Lietuva 
yra laikoma svarbia Siaurės Europos regiono dalimi ir turi 
svarbų vaidmenį, kurį turi gerai atlikti. Svarbu nesugadinti 
Lietuvos, kaip patikimos NATO partnerės, statuso.

Tačiau, nežiūrint kad už NATO pasisako maždaug 60 proc. 
gyventojų, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas Rolandas Pavilionis reikalauja dėl NATO surengti 
referendumą. Jis ir užsienio lietuvius, kurie rūpinasi, kad 
Lietuva būtų pakviesta šį rudenį tapti NATO nare, išvadino 
negražiais žodžiais. R. Juknevičienės nuomone, referendumas
- tai reikalavimas dar kartą balsuoti už Lietuvos nepriklauso
mybę. “Priklausymas NATO yra Kovo 11-osios Lietuvos 
nepriklausomybės akto sutvirtinimas” . O min. pirm. A.Bra- 
zauskas nori referendumo dėl narystės Europos sąjungoje. 
Bet tuo reikalu buvo pravestas referendumas 1991 m. ir 
pasisakyta už NATO.

Lietuvos Seime vyksta dar įdomesni dalykai. Kovo 20 
dieną Seimas patvirtino darbotvarkę, kurioje įrašytas SSSR 
okupacijos žalos atlyginimo įstatymo atšaukimas. Šį projektą 
parengė LDDP valdymo metu buvęs ekonomikos ministras, 
o dabar Seimo narys Julius Veselka. Jis vis negali atsidžiaugti 
Baltarusijos diktatoriaus A. Lukašenkos valdymu, žavėdama
sis ten esančiais kolchozais. Seime daugumą sudaro social
demokratai ir socialliberalai. Balsuojant už šią dienotvarkę, 
net ir opozicija, kuri Seime labai silpna, nepareiškė jokio 
protesto. Prisim inkim e, kad 2000 m. konservatorių ir 
krikščionių demokratų balsais priimtas įstatymas dėl SSSR 
okupacijos žalos atlyginimo įpareigojo vyriausybę pradėti 
derybas su Rusija, kuri yra perėmusi Sovietų sąjungos teises. 
Jei Seimas priims J. Veselkos projektą, tai bus leista Rusijai 
tvirtinti visam pasauliui, kad jokios okupacijos 1940 m. 
nebuvo. Rusija griežtai reikalauja, kad Lietuva šį įstatymą 
atšauktų. Tai esanti kliūtis, kodėl Rusijos Dūma neratifikuoja 
1997 m. pasirašytą sienų sutartį.

Lietuva šią sutartį ratifikavo 1999 m.
Jei Seimas tai vykdytų, tai Lietuvos valstybės pažeminimas

- garantuotas ir būtų Lietuvos politikos katastrofa.
S. Tūbėnas

LIETUVOJE PASIGENDA 
LENKIŠKOS “KULTŪROS”

Tokias mintis rašo “Naujo
jo židinio” redaktorius Saulius 
Drazdauskas. Stengiasi į Len
kiją ir lenkus pažiūrėti jauno 
žmogaus akimis, vertinant, kas 
istorijoje buvo bloga ir gera. 
Anot jo, Lenkija du kartus isto
rijoje Lietuvai buvo langu į 
pasaulį. Pirmą kartą, kai priė
mė iš Lenkijos krikštą, o antrą 
kartą komunizmo laikais. Jis 
patikino, kad keičiasi Lietuvo
je  požiūris į kaimynus, ir į 
bendrą istoriją. Dabar jau dau
guma istorikų nelaiko poloni
zacija to, kas vyko Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje, 
bendroje m ūsų valstybėje. 
Dabar mes tai vadiname Lie
tuvos europeizacija.

Dar niekur neteko skaityti 
rimto istoriko tokių pasisaky
mų. S. Drazdauskas negali is
torijos naujai vertinti, kadangi 
jis istorijos iš vis nežino! Jeigu 
jis tą lenkišką krikštą laiko eu- 
ropeizacija. Turėtų nors mažą 
supratimą turėti, kokia kaina 
buvo už tą “krikštą” sumokėta! 
Be to, tuo išreklamuotu krikštu 
lenkai patys netiki, nes praėjus 
net 500 metų po to krikšto, jie 
lietuvius dar pagonimis tebe
vadina! Prieš tą “Krikštą” Lie
tuva buvo gal net 6-šis sykius 
didesnė už Lenkiją. O kas po 
to teliko? Tik “Kowno vaivadi
ja” . Tie, kurie yra atsakingi už 
“Naujojo židinio” leidimą, jei
gu nori ir išeivijos prenumera
torių turėti, tai turėtų ir naujo 
redaktoriaus paieškoti! Nes 
dabartinis - tai yra tikras lenko-
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Artimųjų Rytų krizėje. Saudo 
Arabija nekels naftos kainų ir 
nemažins naftos gavybos, pa
žadėjo princas. Amerikos naf
tos bendrovės pernai importa
vo iš Saudo Arabijos 605 mili
jonus statinių naftos, kas suda
ro 8.5 procentų Amerikos su
naudojamo kiekio. Princas pri
dėjo, kad Amerikos vyriausybė 
turėtų suvaldyti Izraelio prem
jerą, kitaip Amerikai draugiš
kos arabų valstybės įsitikins, 
kad Amerikos politika yra vie
našališka.

• Buvęs viceprezidentas 
Al Gore, artėjant pirminiams 
balsavimams ir minint Ameri
koje “Žemės dieną” , kritikavo 
prezidento Bush gamtos ap
saugos politiką, kuri teršia orą, 
paskandina dūmuose miestų 
orą, sutraukia į upes ir van
denis trąšomis užterštą vande
nį, naikina gyvūnus ir kenkia 
piliečių sveikatai.

• Prancūzijoje artėjant 
prezidento rinkimam s daug 
triukšmo sukėlė dešiniųjų par-

manų ruporas. S. Drazdauskas 
apgailestauja, kad “per pasta
rąjį dešimtmetį lenkų kultūra 
prarado savo ypatingą vaidme
nį ir poziciją Lietuvoje, kad 
dabar jau daug kam nėra tuo 
“langu” į pasaulį. Nors tai bus 
ir sunku, tačiau lenkų kultūrai 
gal vėl pavyks užimti išskirtinę 
vietą Lietuvoje, nes lenkai pa
staruoju metu vėl labai akty
viai veikia ta kryptimi”.

Galime suprasti tų lenkų 
norus. Bet, kad panašiai nori 
ir tų lenkų klapčiukai lietuviai, 
tai jau yra gana sunku suprasti. 
Labai gaila, kad didelius nuo
pelnus turėjęs kultūros žurna
las “AIDAI” išvirto į apgailėti
nos reputacijos “Naująjį židi
nį”. Gerai padarė pakeisdami 
buvusį pavadinimą, nors “AI
DŲ” atminimas liks nesutep
tas! Atrodo, kad tėvų pranciš
konų problema yra žymiai di
desnė, o ne tik liūdnai pagarsė
jęs New Yorko Lietuvių židi
nio uždarymas. Kai “AIDUS” 
į Lietuvą iškėlė, tuojau pama
čiau, kad tai nebebus kultūros 
žurnalas. Tad, nors ir su širdgė
la, teko atsisveikinti gal su 20- 
ties metų prenumeravimu ir 
bendradarbiavimu!

Bet nereikia liūdėti, o tik 
prisiminti vokišką šlagerį: - 
“Es geht alles voriuber, es geht 
alles vorbei. Nach jedem De
cember, es komt vieder ein 
May” - (viskas ateina ir viskas 
praeina. Po kiekvieno gruo
džio vėl gegužės mėnuo ateina 
- {laisvas vertimas J. Z.}).

tijų palaikoma Jean-Marie Le 
Pen kandidatūra. Kairieji pran
cūzų kandidatai pravardžiuoja 
Le Pen fašistų, antisemitu ir 
tvirtina, kad jo  Nacionalinio 
Fronto partija daro gėdą visai 
Prancūzijai. Le Pen siūlo su
varžyti imigraciją, sumažinti 
pajamų mokesčius, uždrausti 
abortus ir sugražinti teisėsau
goje mirties bausmę. Kandida
to platformą kritikavo net ir 
užsieniečiai, Europos Sąjun
gos nariai Britanijos premjeras 
ir Vokietijos kancleris. Le Pen 
yra 73 metų amžiaus, Prancū
zijos prezidentas renkam as 
septyneriems metams. Mano
ma, kad Le Pen priešininkai 
atiduos savo balsus už dabarti
nį prezidentą J. Chirac. Už jį 
balsuoti ragina net ir nedrau
giškos viena kitai žydų ir mu
sulmonų grupuotės.

• Valstybes sekretorius 
Colin Powell, grįžęs iš taikos 
ieškojimo bandymų arabų ša
lyse ir Izraelyje, papasakojo 
Kongrese apie padėtį. Padėtis

Juozas Žygas

Tuo Drazdauskas nepasi
tenkina, bet perduoda ir lenkų 
istoriko M.Drozdovski mintis. 
“Kuris kalbėjo ne tik apie isto
rijos, bet ir kultūros bendrumą, 
tačiau pasiliko prie tradicinio 
Lietuvos ir Lenkijos istorijos 
sampratos aiškinimo. Jis taip 
pat nurodė, kur link turėtų 
“modernėti” Lietuvos istorijos 
interpretavimas. Atėjo metas, 
- sakė jis, kad Lietuvos istori
kai kitaip pažvelgtų ir pozity
viai vertintų Juzefą Pilsudskį. 
Sesijoje dalyvavo Lietuvos 
ambasadorius Lenkijoje Da
rius Degutis. Mano supratimu, 
ambasadorius turėjo atsikelti ir 
išeiti. Bet turbūt jie tokių nu
rodymų iš aukščiau neturi. 
Šalia sulenkėjusio žemaičių 
bajoro J. Pilsudskio, pridėčiau 
daug nusipelniusį arkivyskupą 
Roman Jalbzykowskį, kuris už 
lenkinimą buvo apdovanotas 
aukščiausiu Lenkijos kariniu 
ordinu, nurodant, kad jo  veikla 
Seinuose atstojo dvi kariuome
nės divizijas. Ir priedo neuž
miršti Vilniaus vaivados Bo- 
cianskį, kuris daug nusipelnė 
pavardžių lenkiškoje rašyboje. 
Kunigą Čibirą nubaudė 300 
zlotų bauda, kad jis pasirašė 
lietuviškai!

kai kuriuose Izraelio tankų ap
griautuose miestuose yra sun
ki, kai kur nekaltų gyvybės bu
vo nutrauktos, daug pabėgėlių 
stovyklose buvo palaidoti griu
vėsiuose. Izraelio tankai trum
pai buvo įsibrovę į Hebroną. 
Sekretorius sakė nematęs lavo
nų, tačiau palestiniečiai skun
dėsi, kad Jungtinių Tautų sto
vykloje buvo daug žuvusių, net 
Betliejuje, kur ginkluoti mu
sulmonai užėmė Gimimo baž
nyčią.

• Prancūzijoje į prezidento 
vietą kandidatavo rekordinis 
politikų skaičius, net 16 žmo
nių.

• Jungtinių Tautų komi
saras pabėgėlių  reikalam s 
Ruud Lubbers paskelbė, kad 
Afganistano pabėgėliai pradė
jo dideliais skaičiais grįžti į 
savo tėvynę, jo  įstaigai reikėtų 
lėšų, net 25 milijonų dolerių 
kas mėnesį. Pabėgėliams rei
kia šulinių, namų, maisto pro-

(Nukelta į 4 p.)
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Eišiškėse paskelbus apie 
Lenkų nacionalinio teritorinio 
krašto įkūrim ą, daugiausia 
LKP(TSKP) CK ir Vilniaus, 
Šalčininkų rajonų vadukų nu
rodymu visose to krašto apy
linkėse turėjo būti organizuoti 
susirinkimai, kad būtų pritarta 
Lenkų krašto įkūrimui.

Lenkų bolševikų užmačios 
įvaryti nepriklausomai Lietu
vai peilį į nugarą sukėlė visų 
dorųjų Lietuvos žmonių pasi
piktinimą. 1990 m. spalio 13 
d. į Vilnių susirinkę Vilniaus, 
Šalčininkų, Trakų, Švenčionių, 
Ignalinos, Zarasų rajonų lietu
vių kalbos ir literatūros moky

Baltosios Vokės lietuvių tautinių šokių kolektyvas - vienintelis Šalčininkų rajone.

tojai pasmerkė ir toliau kuo 
sm arkiausiai vykdom ą Vil
niaus krašto polonizaciją, lie
tuvių mokytojų ir kitų specia
listų persekiojimą šiame kraš
te. Kauno miesto Sąjūdžio įga
liotinių 1990 m. lapkričio 8 d. 
susirinkim as kreipėsi į LR 
Aukščiausiąją Tarybą specialia 
rezoliucija “Dėl Pietryčių Lie
tuvos”, kurioje rašoma: “Apta
rę Pietryčių Lietuvos reikalus 
dalyvaujant jos atstovams, ant
rą kartą kreipiamės, konstatuo
dami:

1. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba ir Vy
riausybė privalo nutraukti už
sienio valstybių organizuotą 
separatistinę veiklą ir Respub
likos piliečių teisių pažeidinė
jimus.

2. Paskelbti, jog š.m. spalio
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duktų. Iki šių metų galo naujų 
gyventojų Afganistane bus 1.2 
mil. Per paskutines septynias 
savaites jau sugrįžo iš Paki
stano ir Irano 300,000 žmonių, 
pasakė Lubbers.

• Madagaskare prezidento 
rinkimai davė du “laimėtojus”, 
tačiau Valstybės aukščiausiasis 
teismas anuliavo balsavimus ir 
abiejų kandidatų delegacijos 
suvažiavo pasitarti Senegalio 
valstybėje, ką daryti toliau. Pa-

6 d. Eišiškėse įvykdytas vadi
namojo “Vilniaus lenkų kraš
to” sudarymas siekia legali
zuoti 1920-1939 m. Rytų Lie
tuvos okupaciją, yra antikons
titucinis, negaliojantis ir ne
sukeliantis jokių teisinių pa
sekmių nuo jo  priėmimo mo
mento.

3. Santykiai su Lenkijos 
Respublika turi būti tik tarp
valstybinio lygio, kurių pa
grindu turi tapti generolo Ze- 
ligovskio akcijos pasmerki
mas, padarytos žalos kom 

pensavimas, užgrobtos terito
rijos grąžinimas.

Kviečiame Lietuvos Res
publikos miestų, rajonų savi
valdybių ir Sąjūdžio Tarybas 
palaikyti Vilniaus, Šalčininkų, 
Švenčionių, Ignalinos rajonų 
lojalius Respublikai piliečius, 
už Respublikos ribų gyvenan
čius lietuvius, teikti jiems viso
keriopą pagalbą. Būtina per 
spaudą, radiją, televiziją pla
tinti istorinę tiesą apie Lietu
vos valstybės centrą, kuris yra 
Pietryčių Lietuva. Kaunas, 
1990 m. lapkričio 8 d.”

1990 m. lapkričio 24 d. Vil
niuje įvyko Rytų Lietuvos gy
ventojų atstovų suvažiavimas, 
kuris priėmė tokį nutarimą: 
“Mes, Rytų Lietuvoje gyve
nančių lietuvių, gudų, lenkų, 
totorių, žydų, rusų, ukrainiečių

sitarimuose dalyvauja ligšioli
nis prez. dabar perrinktas Di- 
dier Ratsiraka ir pasiskelbęs 
laimėjusiu Marc Ravalomanana.

• Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin pasakė per tele
viziją, kad karinis konfliktas 
Cečėnijoj jau baigtas. Tą pačią 
dieną buvo paskelbta žinia, 
kad Grozny mieste čečėnai 
sukilėliai susprogdino nami
nėm is bom bom is 23 p o li
cininkus.

PASKUTINIS KOZIRIS
VIII

Algimantas Liekis

ir kitų tautybių Lietuvai lojalūs 
atstovai, remiame Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės pastan
gas išlaikyti Tėvynės Nepri
klausomybę, teritorijos vienti
sumą, visų tautybių piliečių 
teises.

I. Suvažiavimas smerkia 
1919-1990 m. Lenkijos, Vo
kietijos bei TSRS okupacijas

ir pripažįsta, jog bet kokios 
teritorinės pretenzijos L ie
tuvos Respublikai yra nepa
grįstos ir p rieštarau ja  tiek 
bendrosios tarptautinės teisės, 
tiek Saugumo ir bendradarbia
vim o Europoje pasitarim o 
principams.

II. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiajai Tarybai ir Mi
nistrų Tarybai siūlome tarpusa
vyje daugiau bendradarbiauti 
ir perimti iniciatyvą, spren
džiant savo Respublikos ryti
nės dalies problemas.

1. Aukščiausiojoje Tarybo
je išsamiai apsvarstyti Rytų 
Lietuvos reikalus ir patvirtinti 
atitinkamą programą.

2. Papildyti valstybinę Rytų 
Lietuvos komisiją ir pratęsti 
jos darbą, papildomai įkuriant 
atleistųjų iš darbo ir kitamanių, 
kitataučių persekiojimo, Armi
jos Krajovos veiklos Lietuvoje 
tyrim o grupės ir išplečiant 
švietimo grupę.

3. Perredaguoti vietos savi
valdos, švietimo, tautinių ma
žumų, rinkimų įstatymus.

4. Atsižvelgiant į vietinių 
tarybų, gyventojų pageidavi
mus naujajame Lietuvos Res
publikos administraciniame 
paskirstym e juos sujungti į 
Vilniaus apskritį.

5. Priimti teritorinių darinių 
administracinio valdymo įsta
tymą ir j į  taikyti Lietuvos 
Respublikos Laikinojo pagrin
dinio ir kitų įstatym ų nesi

laikančioms rajonų, miestų, 
apylinkių taryboms.

6. Pagal “Lietuvos Respub
likos vietos savivaldos pagrin
dų įstatymą” (3 str. 3 punktas) 
leisti rinkti kaimų Tarybas su 
atitinkamais įgaliojimais.

7. Vadovaujantis Konstitu
cijos 16 straipsniu, Tautinių 
mažumų įstatymu, patvirtinti 
Šalčininkų, Vilniaus rajonų, 
autochtonų ir tautinių mažumų 
teisių gynimo komitetus.

8. Sudaryti sąlygas piet
ryčių Lietuvoje pasirinkti mo
kyklas gimtąja kalba ir pamo
kas (lietuvių, lenkų, gudų, rusų 
k. ir t.t.).

9. Išplėsti Lietuvos radijo, 
televizijos tautinių mažumų 
redakcijas ir laidas Rytų Lie
tuvai bei lietuviams už Res
publikos ribų, spausdinti dau
giau atitinkamos literatūros. 
Įkurti Rytų Lietuvos institutą, 
Vilniuje skirti sklypą totorių 
m ečetės ir kultūros centro 
statybai.

[...]. V. Rytų Lietuvos atsto
vų suvažiavimą laikome šio 
krašto Tėvynei lojalių piliečių 
valios išreiškėju, o mūsų pri
imtus dokumentus - svarsty
tinais ir vykdytinais visose 
įstaigose.

VI. Laikotarpiu tarp Rytų 
Lietuvos atstovų suvažiavimų 
jų  valios vykdytoja yra visuo
meninė Rytų Lietuvos reikalų 
taryba.

1. Šią Tarybą papildome ry
tinių Lietuvos rajonų delega
cijų išrinktais atstovais.

2. Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumą prašome patvirtinti 
naują Visuomeninės Rytų Lie
tuvos reikalų tarybos sudėtį, 
sudaryti sąlygas Tarybai susi
pažinti su pietryčių Lietuvos 
savivaldybių darbu ir teikti 
jom s pasiūlym us. V ilnius, 
1990 m. lapkričio 24 d.128”

Panašaus pobūdžio susirin
kimų įvyko ir kitose Lietuvos 
vietose. Štai Panevėžio miesto 
demokratinių judėjimų suei
gos nutarimas: “Niekas neturi 
teisės pažeisti Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Ta
rybos Kovo 11-ją paskelbto 
Akto nuostatos, jog Lietuvos 
Respublikos teritorija yra vien
tisa ir nedaloma. Priešiškų Lie
tuvai jėgų, kurios eskaluoja 
tautinę nesantaiką Pietryčių 
Lietuvoje ir ragina prijungti 
dalį Vilniaus krašto prie So
vietų Sąjungos, veiksmai pri
valo būti vertinami kaip anti
valstybiniai. Kadangi antilietu
viška veikla Pietryčių Lietuvo
je  vykdoma ir toliau, šiame

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

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

krašte nuolat užregistruojami 
faktai, kai niekinami Lietuvos 
Respublikos simboliai. Todėl 
manome, jog Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba ir Vyriausybė 
privalo imtis radikalių priemo
nių, kad būtų sustabdom a 
antivalstybinė veikla šiame 
rajone.

Viena iš padėties stabiliza
vimo priemonių šiame rajone 
turėtų būti kuo greičiausiai pa
ruoštas ir Aukščiausiojoje Ta
ryboje priimtas administraci
nio valdymo įstatymas, kurio 
priėmimas leistų kurstytojams 
susimąstyti. Kritišku šiam ra
jonui metu siūlome panaudoti 
šią įstatymo galią.

Lietuvos Respublikos tei
sėsaugos organai privalo ginti 
lietuvybę šiame krašte propa
guojančius ir nuolatos kitama- 
nių užpuldinėjamus žmones. 
Kol kas įvykiai klostosi prie
šinga linkme, tad manome, jog 
būtina stiprinti Vilniaus krašto 
prokuratūrų ir VRS kadrus tais 
Lietuvos piliečiais, kurie pa
sirengę dirbdami vadovautis 
Lietuvos Respublikos įsta
tymais. Tam nederėtų gailėti 
lėšų. Manome, kad Lietuvos 
Vyriausybė visokeriopai pri
valo skatinti vykstančius ten 
dirbti, suteikiant gyvenamą 
plotą žmonėms, kurie pasiruo
šę viską daryti Lietuvos labui. 
Tuo tarpu šiuo metu vyksta at
virkštinis procesas: Pietryčių 
Lietuvoje apgyvendinami ki
tataučiai priimami į geresnius 
darbus ir savo veikla daro nei
giamą įtaką lietuvybės plėto
jimui šiame krašte.

Tikslinga toliau leisti laik
raštį “Vilniaus balsas”, kuris 
būtų skirtas Vilniaus krašto 
žmonėms. Šis laikraštis galėtų 
suvienyti “Vilnijos” draugijos 
žmones konstruktyviai veiklai, 
plėtojant draugiškum ą tarp 
visame šiame krašte gyvenan
čių tautų.

Pirmieji Krašto apsaugos 
departamento paruošti apsau
gos būriai privalėtų būti dislo
kuoti Lietuvos-Baltarusijos 
pasienyje bei kitose Rytų Lie
tuvos vietovėse. Tai padėtų už
tikrinti normalų ten gyvenan
čių žmonių gyvenimą.

Nedelsiant turi būti organi
zuota Lietuvos Respublikos 
Prokuratūros ir Aukščiausio
sios Tarybos deputatų komisi
ja, kuri ištirtų kiekvieną atvejį, 
kai nepaisoma Lietuvos Res
publikos įstatymų. Tokie va
dovai turi būti tuoj pat atleisti 
iš užimamų pareigų kaip ne
paisantys Lietuvos Respub
likos įstatymų.

(Bus daugiau)

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Tai paprasta Ir lengva. Kiekvieną kartą 
siųsdami pinigus per Western Union į 
Rytų Europą, atitinkamoje Western Union 
įstaigoje gausite Western Union žaidimo 
bilietą. Nutrynę dažus, palyginkite sumas 
ant nupieštu pinigų maišų ir laimėkite 
biliete nurodytus piniginius prizus.

2 Didieji prizai po $5 000 dolerių 
250 Pirmųjų prizų po $100 dolerių
400 Antrųjų prizų po $50 dolerių

Nedelskite! Siųskite pinigines pariaEdas 
jau dabar ir pasiimkite žaidimo Mietą!

Galiojimo ta iso  baigiasi 2002 metų gegužės 31 d*

Paskambinę 1-8ūū-325-fiūnn. si ržinnsilp kūrina 
Western Union įstaigos cteljnrau^ Štame /aidim? bei 

smulkesnės informacijos
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Greičiauaias pinigų persiu utinius visam# pasaulyje'’''

Norint dalyvauti, nereikia nieko pirkti.

W E S TE R N
U N IO N

M ONEY
TRANSFER'

Žaidimo taisyklės ir smulkesnė informacija pateikiama žemiau.
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NEIŠNAUDOTA PROGA CLEVELAN

Per Lietuvos pristatymą Four Points Sheraton viešbutyje iš kairės: Solomėja Šukienė ir Rita Matienė, 
kurios suorganizavo lietuviškų rankų darbų išstatymus, kartu su dr. D.Ghahremani, kuris filmavo 
pranešimą. Dr.Viktoro Stankaus nuotraukos.

Pranešimas, skirtas Ohio 
tautinių bendruomenių susipa- 
žindinimui su Lietuvos isto
rija, kultūra ir svarbiausiais jos 
atsiekimais, įvyko 2002.04.11, 
Skyline Ballroom, Four Points 
Sheraton  South, Indepen 
dence, Ohio, 7:39 - 9:10 v.v. 
Tai buvo programos “Know 
Your World” dalis skirta Ohio 
lietuvių bendruomenei. Vakarą 
globojo International Commu
nity Council - organizacija su
sidedanti iš šimto Ohio valsti
jos tautinių bendruomenių. Ji 
rūp inasi tau tin ių  m ažum ų 
veikla, jos išryškinimu, ir san
tykiavimo tinklo kūrimu ug
dant vieni kitų supratimą, ir 
branginimą skirtingų tautybių 
kultūrų bei tikėjimų bendruo
menių tarpe.

Vakarą pradėjo dr. John 
Lecky, International Commu
nity  C ouncil d irek to rius. 
Trumpoje įžangoje, Lietuvos 
garbės konsulė Ingrida Bub
lienė atsilankiusiems nelietu
viams apibūdino šio vakaro 
meninę programą. Ją atliko 
kanklinkė ir “Gintarinių sty
gų” vadovė Virginija Juodi- 
šiūtė-R ubinski ir šešiolika

LR garbės konsulė Ingrida Bublienė, suorganizavusi Lietuvos 
pristatymą Four Points Sheraton viešbutyje, su International Com
munity Council direktorium dr. John Lecky.

“Grandinėlės” šokėjų su akor
deono pritarim u. Program ą 
susirinkusieji priėmė šiltai.

Labai nesmagu, kad Cleve- 
lando lietuvių bendruomenė 
(organizatoriai) šiam svarbiam 
pranešimui nebuvo pakanka
mai pasiruošus. Kai kurios va
karo kalbos turėjo daugiau 
bendro su asmeniškais intere
sais, nei su Lietuvos kultūra, 
nuolat išklysdamos iš anksčiau 
nustatytų temų, o atsilankiu
siems išdalintoje literatūroje 
nestokojo klaidų ir jautėsi kaž
koks savęs menkinimas-nuver- 
tinimas.

Garbės konsulės ekrane ro
domų vaizdų ir duomenų aiški
nimai buvo skuboti ir jos daž
nas sutrumpinimų vartojimas 
tokį pranešimą darant, labiau 
tiko verslo atstovams, ne susi
rinkusiems klausytojams (apie 
90) iš kurių, pagal pakeltas ran
kas, 35 buvo lietuviai, ar lietu
vių kilmės. Jos aiškinimas trū
ko išbaigtumo ir objektyvumo, 
o pavartojimas “Vilna” vietoj 
“Vilniaus” yra nedovanotinas.

Išsiuntinėtame e-pašte bu
vo pranešta, kad “Reverend 
Gediminas Kijauskas, pastor

of Our Lady of Perpetual Help 
will talk on Lithuania’s historic 
struggle for freedom”, tačiau 
vėliau išdalinta literatūra skel
bė, kad jis kalbės apie “His
toric Significances of Lithua
nia’s Struggle for Freedom”. 
Apgailėtina, kad 23 minutės 
trukusi kun. Kijausko kalba 
lietė tik religinę šios laisvės 
kovos pusę.

Tikra atgaiva buvo klausyti 
Algio Rukšėno, Executive Di
rector of International Services 
Center (Cleveland, Ohio) kal
bos “History of the Lithuanian 
Community in Cleveland”. Ji 
buvo suglausta, niekur nenu
krypstanti nuo vakaro progra
moje paskelbtos temos.

Paskutinis vakaro praneši
mas buvo dr. Viktoro Stankaus 
- “Lithuanian Contributions to 
Cleveland and the United Sta
tes” . Nesusipažinusiems su šia 
sritimi, jis nušvietė lietuvių kil
mės asmenybių įnašus sporte, 
politikoj, religijoj ir mene Cle- 
velande ir Jungtinėsė Valstijo
se. Pastebėtina, kad dr. Stan
kaus pakartotinai minėtos as
menybės niekad nesididžia- 
vusios savo lietuviška kilme. 
Toks nuolankumas tiems as
menims, kartu yra nereikalin
gas nusižeminimas, nepagei
daujama piktybiniai plintančio 
“politically correct” sindromo 
apraiška.

Clevelando lietuvių bend
ruomenės narystė International 
Community Council yra gir
tina ir remtina. Šis pranešimas 
Clevelando lietuvių bendruo
menei suteikė puikią progą 
“papūsti į savo dūdą” (“To 
blow your own horn”), teisėtai 
ir užpelnytai pasigirti Lietuvos 
Respublikos atsiekimais, įna
šais į pasaulio kultūrą ir ateities 
siekiais. Deja, yra akivaizdu, 
kad šios progos organizatoriai 
nesugebėjo atitinkamai ir pil
nai išnaudoti.

A .V  M.

D , O H

JURGINĖS PADANGĖJE
Gegužės 12 d., sekmadienį, Šv. Jurgio parapija švęs Motinos 

dieną. 10:30 val. ryto Mišios bus aukojamos už gyvas ir mirusias 
motinas. Priebažnytyje rasite Motinos dienos ir Dvasinės 
puokštės korteles. Po Mišių parapijos salėje bus Motinos dienos 
priešpiečiai, visi kviečiami dalyvauti.

Orui atšilus laukiame talkininkų, kurie padėtų sutvarkyti 
šventorių.

Clevelando diecezija žmonių patarnavimams pagerinti 
paruošė Gaivaus parapijos gyvenimo programą. Jos paskirtis - 
pagerinti teikiamus patarnavimus ne vien parapijos nariams, 
bet ir visiems jon ateinantiems.

Vėl ieškomi papildomi talkininkai, kurie padėtų pravesti 
savaitinius Bingo lošimus. Talkininkai reikalingi virtuvėje, 
lošimų skelbėjai ir bilietų platintojai. Bingo lošimai nuolatos 
papildo parapijos iždą. Galintieji padėti prašomi kreiptis į kun. 
J. Bacevičių.

Netikėtas dujų vamzdžio į Bažnyčios pastatą pataisymas tapo 
užbaigtas. Tačiau dar nebaigtas lėšų telkimas už tą darbą at
lyginti. Klebonas dėkingas asmenims, kurie aukojo dujų vamz
džio pataisymui. Taip pat reiškia padėką šioms organizacijoms: 
TAUPOS Kredito kooperatyvui už 100 dol. auką ir Katalikų 
karo veteranų 613-tam postui už jų 200 dol.

MEŠKERIOTOJU DIENA
Birželio 1 d. šeštadienį nuo 9 val. ryto iki 2 val. p.p. 

Clevelando Metroparkų Hinckley ežere bus pradėta Tarptautinė 
meškeriojimo savaitė (birželio 1-8 d.) su geriausio laimikio 
(“catch of the day”) pagavimu. Visi yra kviečiami atvykti į 
Hinckley ež. prieplauką (Boathouse) ir meškerioti nuo kranto 
arba nuomotoje valtyje. Meškeriotojai turi atsigabenti savo 
įrankius, nes jų  nebus per daug nuomavimui. Jaukas bus 
parduodamas. Taip pat bus teikiamos instrukcijos pradedantiems 
bei varžybos didžiausiai žuviai pagauti. Prieš tą renginį ežeran 
buvo įleistos gausios 5 rūšių žuvys. Varžybų dalyviai turi 
atsigabenti savo šaldytuvus ir ledą jų pagautoms žuvims sudėti. 
Tai šventei pagerbti Ohio gyventojai galės meškerioti birželio 
1 ir 2 d. be Ohio valst. leidimo visuose Clevelando Metroparkų 
meškeriojimo vandenyse. Informacijai skambinkit 440/234- 
9597.

GRĮŽTA DRUGELIU BURTAI
Nuo gegužės 24 d. penktadienio iki Darbo dienos Clevelando 

M etroparkų zoologijos sodo šiltnamyje rasite nuostabius 
drugelius. Lankydami tą šiltnamį rasite taikoje ir ramybėje tuos 
gražius vabzdžius. Ten atvykę rasite lėlytes ir plazdenančius 
drugelius. Zoologijos sodo lankymo valandos: nuo pirmadienio 
iki penktadienio - 10 v.r. - 5 v. p.p., šeštadienį-sekmadienį - 10 
v.r. iki 7 v.v. Bilietai: 8 dol. suaugusiems, 4 dol. vaikams nuo 2 
iki 11 m. amžiaus; vaikams iki 2 m. ir Zoologijos sodo dr-jos 
nariams - veltui. Automobilių pastatymas nemokamas.

Ger. J.

C H IC A G O , IL

NAUDINGA INFORMACIJA
Amerikos Lietuvių Taryba 

savo tinklalapyje yra paruošusi 
naudingą inform aciją  apie 
vedam ą Senate akciją  su 
stiprinti NATO plėtros klau
simą. ALTo tinklalapio adresas 
- www.ALTcenter.org. Per šį 
tinklalapį senatoriams galima 
persiųsti laiškus NATO plėtros 
klausim u. Čia yra pateik ti 
pavyzdiniai laiškai, taip pat

r SVARBUS PRANEŠIMAS
‘Dirvos” savaitraščio kaina nesikeitė nuo 1997 metų. Tačiau 

per tą laiką labai išaugo leidybos ir persiuntimo išlaidos. 
“Vilties” draugijos valdyba, apsvarsčiusi savaitraščio 
leidimo išlaidas, nustatė, kad nuo 2002 m. gegužės 7 d. 

metinė prenumerata kainuos 40 dolerių, pusei metų - 25
dol., pirma klase metams - 63 dol., oro paštu į užsienį - 115 

dolerių. Vieno atskiro numerio kaina - 75 centai. 
“Vilties” draugijos valdyba, Dirvos leidėjai

galima betarpiškai susijungti 
su visų senatorių tinklalapiais. 
Visi kviečiami išbandyti šią 
naujovę ir tiesiogiai užmegzti 
ryšį su savo senatoriais. Ne
tu rin tys kom piu terio  gali 
kreiptis į ALTo būstinę, kur 
bus pateik ta reikalinga in 
formacija, tel. 773-735-6677, 
faksu 773-735-3946 arba el. 
paštu ALTcenter@aol.com

http://www.ALTcenter.org
mailto:ALTcenter@aol.com
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DĖMESYS JAUNIMUI IR LIETUVIŠKAI VISUOMENEI!
JAVLJS jau ruošiasi ateinančiam suvažiavimui. Suvažiavimas įvyks š.m. liepos 5 - 7 d.d. 

Amerikos sostinėje Washington, D.C.
JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga vis ieško būdų pritraukti ir prijungti lietuvišką jaunimą prie 

šios organizacijos. Suvažiavimo metu bus proga jaunimui pareikšti savo požiūrius, norus, ir 
gauti atsakymus į klausimus. Vyks įvairios diskusijos, nutarimai ir valdybos rinkimai.

Registracija ir susipažinimo vakaras įvyks penktadienį liepos 5 d. vakare. Šeštadienį, liepos 
6 d., vyks diskusijos, pašnekesiai ir rinkimai. Tą vakarą ruošiamas pasilinksminimas. Sekmadienį 
- Šv. Mišios. Smulkesnė darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

Suvažiavimo dalyviams užsakytas Washington Plaza Hotel (tel. 1.800.424.1140). Kambariai 
2 - 4 asmenim 89 dol. / naktį. Rezervuoti kambarius šia specialia kaina reikia skambinti nurodytu 
viešbučio numeriu ir pažymėti, kad esate dalyvis JAVLJS. Kaina galioja iki birželio 5 d. - po to 
kaina didesnė.

Registracijos mokestis - 10 dol. sumokomas iki birželio 5 d., siunčiant Kaziui Adomkaičiui, 
29 Barberry Lane, Milton, MA 02186. Po nurodytos datos ir prie įėjimo 15 dol. Prašom 
užsiregistruoti www.javljs.com

Klausimus galima kreipti e-paštu kjonusas@havljs.com (užvardinta “Suvažiavimas 2002”). 
Arba galima kreiptis www.javljs.com Lietuviškas jaunimas nuo 16 metų bei visa lietuviška 
visuomenė yra kviečiami dalyvauti ir paremti JAV LJS suvažiavimą. Kristina V. Jonušaitė 

JAVLJS sekretorė

ĮV A IR E N Y B Ė S

TORNADO VĖTROS
JAV-se šią žiemą pasireiškė 58 tornado vėtros be žmonių 

aukų. Tas vėtras sukelia Kanados atslenkantis šaltas oras, kuris 
susiduria su šilta ir drėgna oro srove iš Meksikos įlankos. Šiemet 
tos vėtros pasilikdavo šiaurėje arba slinko Meksikos įlankos 
pakrantėmis. Vidutiniškai kasmet JAV-se nuo tornado vėtrų žūsta 
iki 70 asmenų bei 1,500 sužeistų žmonių. Tos vėtros trunka nuo 
kovo iki liepos mėnesio.

RENGINYS DANGUJE
Penkios šviesiausios planetos skaidrią naktį matomos vakari

niame danguje iki gegužės mėn. vidurio. Toje puošnioje rikiuotė
je dalyvauja Jupiterio, Marso, Merkuro, Saturno ir Veneros pla
netos. Kitą kartą toks jų  susibūrimas pasikartos tik 2040 metais.

Clevelando gamtos istorijos muziejaus planetariumas neturi 
specialios programos šiam įvykiui, tačiau ten rodoma pus
valandžio programa kas savaitgalį 2:30 val. p.p. ir 8:30 val. 
vakaro trečiadienį.

Šv.Kazimiero Lituanistinės mokyklos (Cleveland, Ohio) antro, trečio ir ketvirto skyriaus 
mokiniai 2002 m. kovo 2 d. aplankė Dirvos laikraščio būstinę, kurioje “Vilties” draugijos 
pirmininkas Algirdas V. Matulionis supažindino mokinius su laikraščio spausdinimo darbais.

Šv.Kazimiero Lit. mokyklos mokiniai. Priekyje: Laimis Belzinskas ir Steven Abriani, antroj eilėje 
(stovi) iš k.: Larissa Sušinskaitė, Monika Cepulytė, Julija Totoraitytė, Eglė Širvinskaitė, Tadas Taraške
vičius, Livia Raulinaitytė, Katie Staškutė, Sylvia Žvirblytė, Monika Juodišiūtė, Kaja Kijauskaitė ir 
Aleksas Abriani. Tarpe jų Algirdas V.Matulionis. Mariaus Juodišiaus nuotr.

PRATĘSKITE SAVO PENSIJAS
Šimtamečių asmenų skaičiai JAV nuolatos didėja. Pastarąjį 

dešimtmetį po paskutinio gyventojų surašymo, jų skaičius viršija 
70,000. Vidurkinis JAV gyventojų amžius siekia 77-rius metus. 
JAV Mokesčių tarnyba (Internal Revenue Service) pakeitė 
ilgamečių lenteles. Dabar JAV pensininkams, kurie po 70 m. 
amžiaus privalo pradėti imti iš jų IRA indelių kasmetines sumas, 
nuo dabar jiems teks imti mažesnius mokėjimus.

Cia spausdiname naują IRS lentelę, pagal kurią pensijos 
daliklis rodo iš kiek reikia dalyti pensijos balansą pagal 
pensininko amžių. Šiuo metu daugumas jau gavo 2001 m. 
pabaigos IRA sąskaitos balansus ir gali patys suskaičiuoti kiek 
jiems teks gauti iš IRA. Nauja IRA pensijoms imti lentelė:

Amžius 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Daliklis 27.4 26.5 25.6 24.7 23.8 22.9 22.0 21.2 20.3 19.5 18.7

Amžius 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Daliklis 17.9 17.1 16.3 15.5 14.8 14.1 13.4 12.7 12.00 11.4

TRUKDYMAI BAIGTI SUSITARIMUS
V iln iu s , gegužės 3 d. 

(ELTA). Paskelbtą Seimo na
rio Rolando Pakso siūlymą 
JAV kom paniją “W illiam s” 
“M ažeikių naftoje” pakeisti 
kita Amerikos bendrove “Wil
liams” įvertino kaip trukdymą 
baigti sandorį su Rusijos bend
rove “Jukos” .

Kitą antradienį Vyriausy
bės atstovai numato Vilniuje 
susitikti su “Williams Interna
tional” bei “Jukos” derybinin
kais ir aptarti parengtus sando
rio dokumentus. Tai patvirti
no Ministro Pirmininko pata
rėjas Saulius Spėčius.

“Bet kokie Lietuvos po
litiko teiginiai, kad “Williams” 
siūlo jai priklausančias “Ma
žeikių naftos” akcijas kitoms 
bendrovėms, yra neteisingi ir 
niekas kita, kaip tik bandymas 
atitraukti dėmesį nuo to, kad 
būtų greitai užbaigtas san
doris, kuris yra naudingas tiek 
“Mažeikių naftai” , tiek Lietu
vai. “Williams” nesiderėjo su 
jokia bendrove ar asmenimis 
dėl savo akcijų “Mažeikių naf
toje” pardavimo. Tokiais nie
kuo neparemtais pareiškimais 
siekiama atkreipti dėmesį į

vieno politiko karjerą, jie kurs
to nereikalingas aistras ir turėtų 
būti ignoruojami. Be to, jeigu 
egzistuotų konkretus pasiūly
mas “Williams” parduoti “Ma
žeikių naftos” akcijas, reiktų 
atsakyti į teorinį klausimą - ko
dėl Seimo narys, o ne “Will
iams” ar Lietuvos Vyriausybė, 
gauna šį pasiūlymą iš potencia
laus investuotojo”, - sakė Wil
liams International” vykdanty
sis direktorius Randy Majors.

Spaudos konferencijo je  
Seimo narys ekspremjeras Ro
landas Paksas oficialiai paskel
bė pateikęs ministrui pirminin
kui Algirdui Brazauskui JAV 
energetikos kompanijos “El 
Paso” ir jos partnerės “Access 
Industries” pasiūlymus Vyriau
sybei dėl “Mažeikių naftos” 
verslo strategijos, pirmiausia 
numatančios derybas dėl JAV 
kompanijos “W illiams” visų 
turtinių teisių “Mažeikių naf
tos” bendrovėje pirkimo. Per 
kitą etapą, dėstė E.Paksas, 
“Williams” ir Vyriausybė paša
lina skolą, po to “Mažeikių 
nafta” taptų šimtaprocentine 
valstybės nuosavybe. Vėliau 
“El Paso” ir “Access Indus-

tries” susitaria su Vyriausybe 
dėl būsimos “Mažeikių naf
tos” veiklos, numatydamos 
galimybę “El Paso” ir “Access 
Industries” įsigyti 35 proc. 
“M ažeikių nafto s” akcijų. 
Minėtos užsienio bendrovės 
nepretenduotų į “M ažeikių 
naftos” operatyvinį valdymą. 
“Noriu akcentuoti, kad tai yra 
alternatyva kompanijai “Wil
liams”. Tiems, kurie labai bijo 
ar vengia sprendimų politine 
prasme, tai yra vienos Ameri
kos kompanijos keitimas kita 
kom panija - daug didesne, 
daug galingesne, turinčia gero
kai didesnės patirties šioje 
veikloje. Mano supratimu, lai
kas daryti sprendimus”, - sakė 
R.Paksas.

Reaguodama į tuos sam
protavimus, bet konkrečiai ne- 
nurodydam a jų  au to riaus, 
“Williams International” pa
reiškė, kad yra sutelkusi visą 
savo dėmesį užbaigti sandorį 
su “Jukos” dėl AB “Mažeikių 
nafta” akcijų pardavimo “Ju
kos” antrinei bendrovei ir ilga
laikio “Jukos” naftos tiekimo 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklai.

Jei jūsų žmona yra daugiau kaip 10 m. jaunesnė už jus, tas 
dar padės pratęsti metinės pensijos mokėjimus. Naują lentelę 
rasite IRS Publication 590, arba tinklavietėje: www.irs.gov

DINGS LAIŠKŲ DĖŽĖS
JAV Pašto tarnyba praneša, kad rytinėse Cuyahoga apskrities 

apylinkėse mažins laiškų dėžių skaičių gatvėse. Pradedant Euclid 
miestu, retai naudojamos mėlynos laiškų dėžės bus pašalintos 
iš gatvių. Prieš jas išgabenant, ant jų  bus pranešimai, kur yra 
artimiausia laiškų dėžė. Dabar 441-ZIP kodo srityje yra 2,713 
laiškų dėžių gatvėse.

DUNDĖJO NEW YORKAS
Visi žinome, kad vakaruose - Californijoje pasitaiko žemės 

drebėjimai. Tačiau aną šeštadienį anksti rytą tokie drebėjimai 
supurtė Au Sable Forks netoli Plattsburgh, N.Y. Iš ten tas 5.1 
stiprumo virpulys persimetė nuo Maine iki Marylando valst. 
Nebuvo sužeidimų ar mirties pasekmių, tačiau tas priminė, kad 
ir Atlanto pakraštyje tokie reiškiniai pasitaiko.

DIDŽIAUSIAS SKRUZDŽIŲ MEGAPOLIS
Pietinėje Europoje užtikta didžiausia skruzdžių kolonija, kuri 

tęsiasi 3,600 mylių nuo Italijos Rivieros iki šiaurės vakarų 
Ispanijos. Anot the National Academy of Science studijos tai 
yra didžiausias bendraujantis skruzdžių junginys. Jame yra 
b ilijonai A rgentinos skruzdžių, gyvenančių m ilijonuose 
skruzdėlynų, kurie bendrauja tarpusavyje. Normaliai skirtingų 
skruzdėlynų skruzdės pešasi tarpusavyje.

Ger. J.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

PUSEI METŲ - $25, 
PIRMA KLASE - $63, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $115.00

http://www.javljs.com
mailto:kjonusas@havljs.com
http://www.javljs.com
http://www.irs.gov
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LIETUVA IR PASAULIS
NATO SUSTIPRINS ŠALIES EKONOMIKĄ
Praha/Vilnius, gegužės 2 d. (ELTA). Vien tik narystės NATO 

ir Europos Sąjungoje perspektyva suteikė stiprų impulsą Baltijos 
valstybių ekonominei padėčiai gerinti. Ekonominį NATO plėtros 
aspektą Prahoje surengtoje diskusijoje akcentavo Lietuvos 
vadovas Valdas Adamkus.

“Kadangi Vidurio Europos valstybių augimo potencialas yra 
didelis, tapus narėmis dar labiau sustiprės mūsų ekonomika. 
Tai bus naudinga ir pačiam Aljansui” , savo kalboje tvirtino 
Lietuvos Prezidentas.

Mintimis apie ateitį dalijosi ir Latvijos bei Estijos prezidentai. 
Kaip primena ELTA, Baltijos valstybių vadovai atvyko į Prahą 
pakviesti į keturšalį susitikimą Čekijos Prezidento Vaclavo 
Havelo. Jie dalyvavo ir Čekijos tarptautinių santykių instituto 
bei Laisvosios Europos radijo surengtoje diskusijoje.

“Prieš daugiau kaip 50 metų buvome prievarta atskirti nuo 
laisvojo pasaulio, nutraukta natūrali mūsų šalių raida. Prieš trejus 
metus buvo žengtas pirm asis žingsnis ištaisant istorines 
neteisybes - Čekija, Lenkija bei Vengrija tapo NATO narėmis. 
Tvirtai tikiu, kad šių metų rudenį Prahoje vėl triumfuos tiesa ir 
teisingumas”. Taip apie laukiamą Baltijos valstybių pakvietimą 
į Aljansą Prahoje vykusioje diskusijoje kalbėjo V.Adamkus.

JT ŽMOGAUS TEISIŲ ATSTOVĖ VILNIUJE
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių vyriausioji vadovė Mary 

Robinson palankiai vertina Lietuvos dalyvavimą bendrame su 
JT Žmogaus teisių komisarės įstaiga ir JT Vystymo programa 
Žmogaus teisių veiksmų plano projekte (HURIST).

“Reikšminga tai, kad Lietuva yra vienintelė pasirinkta Rytų 
Europos regiono valstybė. HURIST projektas yra labai svarbus 
ir tuo, kad įvertinama šiuo metu esanti žmogaus teisių apsaugos 
situacija, ir tuo, kad bus numatomi veiksmai, kuriuos atlikti 
reikės ateityje”, - pažymėjo JT vyriausioji vadovė vykusiame 
susitikime su min. pirm. Algirdu Brazausku.

Susitikime, kaip praneša ELTA, buvo aptarta ir žmogaus 
teisių gynimo problema įvairiose pasaulio šalyse.

NORVEGIJA SKIRS
50 TUKST. DOLERIŲ LIETUVAI
Norvegijos karalystės vyriausybė per nacionalinės pagalbos 

koordinatoriaus instituciją šiemet skirs Lietuvos Vyriausybei 50 
tūkst. JAV dolerių finansinę paramą. Lietuva paramos lėšas 
panaudos pasirengimo stoti į Europos Sąjungą procesui.

ELTA praneša, kad Nacionalinės pagalbos koordinatorė - 
Lietuvos finansų ministrė Dalia Grybauskaitė ir Norvegijos 
Karalystės ambasadorius Lietuvoje Kare Hauge pasirašė 
memorandumą dėl Norvegijos finansinės paramos Lietuvai.

“Norvegijos iniciatyvą tiesiogiai remti Lietuvos pasirengimą 
narystei Europos Sąjungoje vertiname labai teigiamai, - sakė 
finansų ministrė D. Grybauskaitė. - Ypač malonu tai, kad mūsų 
poreikius gerai supranta ir juos remia šalis, kuri pati nėra ES 
narė. Tikimės, kad nacionalinės pagalbos koordinatoriaus 
bendradarbiavimas su Norvegijos Vyriausybe bus pratęstas ir 
kitais metais”.

Finansų ministerija, atsakinga už pasirengimą administruoti 
ES struktūrinių fondų paramą ir už Bendrojo programavimo 
dokum ento rengim ą, iki šių m etų pabaigos įgyvendins 
priemones, numatomas finansuoti iš Norvegijos Vyriausybės 
paramos lėšų. Už gautas lėšas bus organizuojami seminarai, 
kursai, konferencijos, mokymai ir kiti informaciniai renginiai, 
bus leidžiami informaciniai ir mokomieji leidiniai, informuojant 
visuomenę apie pasirengimo narystei ES procesą.

Gegužės 9 d. Finansų ministerijos mokymo centre vyks 
konferencija “Partnerystės principas, planuojant Europos 
Sąjungos paramą” . Tai bus vienas pirmųjų memorandume 
numatytų renginių, kuriuos organizuojant prisidės Norvegija.

Ruošiantis integracijai į ES, vienas iš svarbiausių Lietuvos 
uždavinių - pasirengimas programuoti ir administruoti ES 
finansinę paramą. Tam reikia parengti kvalifikuotus specialistus, 
suteikti atitinkamų žinių pasirinktiems partneriams.

Ruošiamas Bendrasis programavimo dokumentas, kuriuo 
remiantis Lietuvai bus teikiama ES struktūrinių fondų parama. 
Stengiamasi pritraukti kuo daugiau partnerių, rengiančių 
programas, atspindėti kuo platesnius ir pagrįstus socialinius ir 
ekonominius šalies poreikius.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui

Lietuvių Tautininkų Sąjungos
PAREIŠKIMAS

dėl Karaliaučiaus krašto likimo

Pritariame Mažosios Lietuvos reikalų tarybos 2002 03 28 deklaracijai “Karaliaučiaus krašto 
ateitis - su Lietuva”.

Lietuva, kaip Karaliaučiaus krašto kaimynė, turėtų nedelsdama atkreipti didžiųjų valstybių 
dėmesį į užsitęsusią problemą, kad Karaliaučiaus kraštas ligi šiol neturi tarptautiniais susitarimais 
nustatyto statuso, o Rusija nėra jo  suverenas; šis kraštas savo kaimynams, taigi ir Lietuvai, kelia 
daug rūpesčių.

Karaliaučiaus krašto problemą 1945 m. pagimdė didžiosios valstybės, kurios tuomet 
įsipareigojo sušaukti tarptautinę konferenciją krašto likimui nuspręsti. Į tokią konferenciją, kaip 
suinteresuota šalis, turėtų būti pakviesta ir Lietuva.

Lietuvių Tautininkų Sąjungos valdybos vardu - Vilnius, 2002 04 06
Gediminas Sakalnikas
Lietuvių Tautininkų Sąjungos pirmininkas

Ambasadorių pasisakymai JAV Atstovų rūmų Europos pakomitetyje. Nuotraukoje pirmas iš kairės: 
LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas. Toliau - kiti Vilniaus Grupės ambasadoriai.

Rolando Kačinsko inf.

Rusija vis nepritaria 
vizų įvedimui 

Karaliaučiaus sričiai
V iln iu s , gegužės 3 d. 

(ELTA). Rusijos užsienio rei
kalų viceministras Jevgenijus 
Gusarovas griežtai yra prieš 
vizų įvedimą Karaliaučiaus 
srities gyventojams Lietuvai 
tapus ES nare ir prisijungus 
prie Šengeno sutarties.

Pasak J. Gusarovo, ne tik 
nenormaliu dalyku, tačiau ir 
žmogaus teisių suvaržymu bū
tų laikytinas toks dalykas, kai 
Rusijos pilietis, keliaudamas 
tranzitu iš vieno savo šalies 
miesto į kitą, privalėtų gauti 
vizą. Tokią Rusijos valstybės 
poziciją  dėl vizų įvedim o 
Karaliaučiaus srities gyvento
jams Rusijos užsienio reikalų 
viceministras pareiškė spau
dos konferencijoje. J. Gusaro
vas dalyvavo Vilniuje sureng
toje ET MK sesijoje.

Pasak J. Gusarovo, Rusija 
yra pateikusi Europos Sąjun
gos vadovybei ir Lietuvai siū-

lymus, kaip spręsti šį klausimą 
nepažeidžiant Rusijos piliečių 
teisių, nesukuriant problemų, 
kuriant bendrą Europos erdvę. 
“Mes pasiruošę dirbti su Eu
ropos Sąjunga ir Lietuva, kad 
būtų išspręsta Kaliningrado 
srities gyventojų  judėjim o 
problema”, - sakė J. Gusaro
vas. Jis taip pat pažymėjo, kad 
klausimo sprendimas priklauso 
nuo geros Europos Sąjungos 
vadovybės valios.

Vilniuje susitikę žmogaus 
teisių gynėjai aptarė padėtį 
Baltarusijoje ir Čečėnijoje

V iln iu s , gegužės 3 d. 
(ELTA). Jungtinių Tautų Orga
nizacijos (JTO) vyriausioji 
žmogaus teisių vadovė Mary 
Robinson teigia esanti labai 
susirūpinusi žmogaus teisių 
nepaisymu Lietuvos kaimynėje 
Baltarusijoje bei Čečėnijos 
žmonių padėtimi Rusijoje.

Svečio teisėmis pakviesta 
dalyvauti Vilniuje surengtoje

Europos Tarybos Ministrų Ko
m iteto sesijo je vyriausio ji 
žmogaus teisių komisarė šias 
problemas aptarė susitikusi su 
kitu sesijos svečiu - Europos 
Žmogaus teisių vadovu Alvaro 
G il-Robles, praneša ELTA. 
“Lietuva galėtų skatinti dia
logą su B alta ru sija  ir p a 
drąsinti šią valstybę kuriant 
demokratiją” , - teigė M.Ro- 
binson, žurnalistų paklausta, 
kaip L ietuva gali p risidėti 
gerinant padėtį Baltarusijoje. 
Tiesa, Baltarusija nėra nei ET 
narė, nei stebėtoja.

Tuo tarpu Rusija yra įsto
jusi į ET ir turi laikytis Euro
pos žmogaus teisių konven
cijos. JTO vyriausioji žmogaus 
teisių komisarė prisipažino, 
jo g  buvo in form uota  apie 
penk tad ien į V iln iuje, prie 
Šiuolaikinio meno centro, kur 
vyko ET MK sesija, surengtą 
nedidelį piketą. Grupelė žmo
nių rankose laikė užrašą anglų 
kalba “Sustabdykite Rusijos 
kolonialinį karą Čečėnijoje” .
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KULTŪROS PUSLAPIS

Balys Auginąs

O d ė  (M o tin a i

Motina - tartum Aušra - 
Joj skleidžiasi žiedas 
Gyvybės -
Motina - kūdikio laivas,
Burėm saulėtom vilties,
Plaukiantis žemės rūkuos - -

Motina - laivo stiebas saugus,
Nelemties sulaikantis žaibą - 
Ji - ir vairas, vedąs 
Savo vaikus - širdies 
Lengvą ir mylimą naštą - 
0 šviesųjį laimės uostą -

Motina - pavasario gyvybės 
Ir žydėjimo šventės dalis - 
Ji - tvirta šaka realybės,
Nuo kurios skiriasi vaisiai 
Ir krenta į rudenio žemę,
O ji - amžiams palieka - žila obelis -

Ak, Motina Tu Amžinoji -
Dulkėtų epochų Močiute,
Karaliene žmonijos kartų -
Tu lyg žemės Saulė šviesioji,
Lyg Vakarė tyli. Ir gyvenimo meilės 
Tyra Pilnatis ateities būsimųjų naktų! -

Jt

SU “VELNIO NUOTAKA”
V ilnius, gegužės 3 d. 

(ELTA). Daugiau nei prieš du 
dešimtmečius sukurtas ir vėl 
naujai skambantis lietuviškas 
miuziklas “Velnio nuotaka” 
oficialiai atidarė didžiausio 
Baltijos šalyse prekybos ir pra
mogų centro “Akropolis” kino 
centrą “Akropolio kinas”. Po
puliarus filmas buvo demons
truojamas didžiausioje 500 
vietų salėje, kurioje tarp žiūro
vų buvo ir šį filmą kūrusios 
žvaigždės - aktoriai Vaiva 
Mainelytė, Regimantas Ado
maitis, Julius Girdvainis, Re
gina Varnaitė, dainininkai Vik
toras M alinauskas, B irutė 
Dambrauskaitė ir kiti. Po filmo 
kūrybinė grupė plojimais buvo

pakviesta į sceną - ją  pagerbė 
ne tik garbesni kino mylėtojai 
bei kritikai, bet ir nauja karta. 
Šiuolaikiškai nuskambėjo ir 
ištraukos iš “Velnio nuotakos”, 
kurias sudainavo Rosita Civi- 
lytė, V. Malinauskas ir B.Dam- 
brauskaitė. “Akropolio kinas” 
- šiuo metu yra didžiausias ki
no centras Lietuvoje. Aštuo- 
niose jo  salėse vienu metu fil
mus galės žiūrėti beveik 1,7 
tūkst. žiūrovų. Salėse yra spe
cialiai pritaikytos kėdės vai
kams, jau  populiariais tapę 
vibruojantys krėslai, be to, sa
lių techninė įranga tobulesnė 
už įprastų kino teatrų - tarp ei
lių patogu praeiti, aukštaūgiai 
neužstoja ekrano kitiems.

V a ik y s tė s  uostas

...Norėčiau savo tyriausius širdies 
žodžius supinti giesmėn, kad j i  visad 

skambėtų Tavo garbei žemėje, 
o, mano M A M A

Ir žmogaus, ir paukščio
Vienodas likimas - palikti savąjį lizdą,
Kur Motinos akių švyturiai 
Nušviečia pirmąjį žingsnių bangavimą,
Kur mylinčių rankų pavėsyje negresia 
Jokie pavojai. Jos rūbų klostėse ne kartą, 
Paslėpęs papurusią galvą, ramiai užmigdavau, 
Sapnuodamas pavasario linksmutį piemenaitį, 
Su karklo švilpynėle brendantį laukais, 
Paliekantį žieduotas pėdas - - - 
Bet laiko ižas pajudino

OPEROS
SPEKTAKLIS

ČIKAGOJE
Lietuvių Opera 46-ojo se

zono spektaklyje atliks Doni
zetti operą “Lucija iš Lammer- 
moor”. Lucijos partiją dainuos 
Irena Zalenkauskaitė, Edgaro 
- Audrius Rubežius, lordo En
rico Ashton - Arūnas Malikė- 
nas, Raimondo, Ravenswoodo 
kapeliono, Liudas Norvaišas, 
lordo Artūro Bucklaw - Jonas 
Valuckas, visi šie solistai iš 
Lietuvos operos Vilniuje, ir či- 
kagiškiai - Genovaitė Bigeny- 
tė Alisos rolę ir Julius Savri- 
mas - Normano partiją. Spek
taklis bus gegužės 12 d., 3 val. 
po pietų, Morton auditorijoje, 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, 
IL. Dirigentas Alvydas Vasai- 
tis. Režisierius - Eligijus Do
markas, Lietuvos Operos vyr. 
režisierius. Spektaklio apšvie
timas - Laima Day. Scenos su
tvarkymas - Thomas Rusnak. 
Chormeisteriai - Gitana Snap- 
kauskaitė ir Manigirdas Mote- 
kaitis. Bilietų kasa prieš spek
taklį bus atidaryta Morton au
ditorijoje nuo pirmos valandos.

Mano buities netvirtą luotą -
Ir aš išplaukiau su vėjo burėmis 
0 ateities vaivorykštėm sužydusias salas, 
Išmesdamas vilties svajonių inkarus,
Nes prieš akis išnirdavo viliojančios 
Nežinomų žemynų laimės uolos - - -

Ir tik šiandien -
Kai mano laivas vėtrų apdraskytom burėm, 
0strigęs seklumos smėly trūnija - 
O, Motina, suprantu,
Koksai ramus vaikystės uostas Tu 
Mažai širdies valtelei mano! - 
Kokia jauki, tyli užuovėja 
Tavųjų rankų - lelijų žydinčių glėbys - 
Jame užmigdamas, regėdavau 
Virš savo ilsinčios galvelės budint 
Tavo mylinčias šviesias žvaigždes - - -

Irena Zalenkauskaitė, Lietuvos valstybinės operos solistė, šiemet 
Lietuvių Operos Donizetti “Lucija iš Lammermoor” spektaklyje 
gegužės 12 d. atlieka Lucijos, vieną įspūdingiausių koloratūrinių 
sopranų, vaidmenį.

Poezijos diena Čikagoje. Gegužės 11 d., šeštadienį, 7 val. 
v. Jaunimo centre vyks Poezijos diena, kurioje dalyvaus poetės 
Vitalija Bogutaitė, Julija Švabaitė-Gylienė, Liūnė Sutema, Eglė 
Juodvalkė ir svečias iš Lietuvos poetas Sigitas Geda.

Prezidentai - garbes daktarai. Toks atvejis Lietuvos aukš
tųjų mokyklų istorijoje pirmasis: Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto (VDU) Garbės daktarus papildė dviejų valstybių vado
vai - Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir Latvi
jos Respublikos prezidentė Vaira Vykė-Freiberga. Vakar abu kai
myninių valstybių pirmieji asmenys beveik visą dieną praleido 
šiame universitete, kuriame jų laukė Garbės daktarų regalijų 
įteikimo ceremonialas, susitikimai su VDU rektorato vadovais, 
studentais bei dėstytojais, Kaune veikiančios Latvijos-Lietuvos 
draugijos nariais, Išeivijos instituto darbuotojais.

Klaipėdos universitetas be rektoriaus. Beveik prieš du mė
nesius, neįvykus rinkimams, Klaipėdos universiteto (KU) taryba 
nusprendė pakartotinius rektoriaus rinkimus surengti šių metų 
gegužės 3 d. Prašymus kandidatuoti į KU rektoriaus pareigas 
pirmuosiuose rinkimuose buvo padavę keturi pretendentai, dabar 
gautas tik vienas - KU profesoriaus Antano Makštučio prašymas. 
KU rektoriaus rinkimų komisijos pirmininkas prof. Vytautas 

„ Smailys pripažino, j og j au juntami ne vieną mėnesį besitęsiančio
pirmieji Lietuvių Operos Donrcetti “Lucijos iš Lammei-moor” spektekiuri įvyko 1979 m. Cikagoje. laikinumo neigiami padariniai: universiteto gyvenimas sulėtėjo, 
Nuotraukoje Lucija - Gina Capkauskienė pasirašo kontraktą tekėti už nemylimo vyro. sustojo doktorantūros ir kitų klausimų sprendimas.

Jono Kuprio nuotr.
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(Tęsinys. Pradžia Nr.18)

Stasys Santvaras liko pa
skutinis nuosekliausias Mairo
nio poetinės mokyklos poetas. 
Be jokių nepilnavertiškumo 
kompleksų, lydimas avangar
dinių eksperimentatorių pašai
pėlių ir lėkštų apibendrinimų, 
ištikimas savo didžiojo Moky
tojo klasikiniu universalumu 
nutviekstai estetikai, nė aki
mirkos nesuabejojęs savo Mo
kytojo įteigtu atsakomybės už 
savo gyvenimą ir savo Tėvynę 
jausmu, gundomas įvairių eks
perimentatorių ir nepasidavęs 
kankinančiai abejonei: gal gy
venimas ir literatūra aplenkė 
mane? - tvirtai parėjo nuostabų 
ir baisų XX amžių ir ramiai at
sistojo mūsų literatūros klasi
kos žvaigždyne.

Jau minėjome Stasio Sant- 
varo likiminį eilėraščių rinkinį 
Giesmės apie saulę ir sielą, 
pasirodžiusį taip pat likimi- 
niais 1939 metais. Nevarginant 
jūsų citatomis ir platesniais li
teratūrologiniais išvedžioji
mais, reikėtų stabtelėti prie 
šioje knygoje patalpinto eilė
raščių ciklo Vaizdai nuo kalno.

Sis eilėraščių ciklas visų 
pirma atveria poeto gilų suvo
kimą: poezija yra pramatanti 
galia, todėl negalima žodžiu 
žaisti, negalima žodžio patikėti 
lengvabūdiškam  atsitiktinu
mui, žodyje glūdi ne visiems 
nušvintantis sakralumas. Cik
las pradedamas strofa:

Prabėgo metų metai
Ir tūkstančiai žaizdų užgijo
Bet mes nenukalėm  tau 

kalavijo
Ir nepasiūdinom apsiausto 

iš lelijų...
Tai buvo ištarta Lietuvai. 

Tai buvo ištarta dar prieš skau
džias pranašiškas Jono Aisčio 
ir Bernardo Brazdžionio įžval
gas apie tautos likimą lemiantį 
kiekvieno mūsų apsisprendi
mą vakar, šiandien ir - iki Pas
kutiniojo Teismo dienos. Ne
buvo pasakyta: per savimylą ir 
lengvabūdiškumą mes tave iš
davėme (“Paliegusi dvasia nai
kina dieviną svajonę”), per 
baimę dėl savo asmeninio gy
venimo visą atsakomybę su- 
vertėme atskirtai nuo mūsų 
kiekvieno likim o Tėvynei, 
kažkokiam mistiškai personifi
kuotam  reiškiniui (“Narsių 
tėvų šalie, argi mirties glėby 
laisvesnė būsi tu?..), patetiškai 
pasiguodėm (o gal pabandėm 
užkeikti klaikią negandą):

Užmirškim šiaurės vėją. Ir 
m irties šešė lia i teišnyksta  
amžinai.

Aušra palauš nakties spar
nus, atgis akiračiai aptemę,

Ir kils iš  rytm ečio rūkų 
ugnies ir saulės milžinai -

Besparniai paukščia i ir 
bedvasiai žmonės nebegrįš į 
žemę...

Iš XXI amžiaus erdvės ma
tome: besparniams ir bedva-

ISSIPILDĘS GYVENIMAS
Robertas Keturakis

siams nė nereikia grįžti, nes jie 
niekur nebuvo prašapę.

Bet palikime nuošalyje iro
niją ar mums žinomų istorinių 
slinkčių nulemtą šio eilėraščių 
ciklo interpretaciją. Man norė
josi jus sustabdyti prie labai 
svarbios Stasio Santvaro poe
zijos savybės.

Ne eilėraščio struktūra, ne 
klasikine drausme ir ne išori
niais raiškos efektais atveria
mas kūrinio turinys, o gilumi
niu jausmo ir minties švytėji
mu.

Noriu dar kartą pabrėžti: 
giluminiu jausmo ir minties 
švytėjimu.

Ankščiau papasakotoje le
gendoje apie tai jau buvo užsi
minta: stebuklo tikrumą jaučia 
ir su tuo stebuklu sutampa bei 
jį papildo savo dvasia vien tie, 
kuriuos dar pasiekia giluminis 
jausmo ir minties švytėjimas.

Visi kiti žavisi spalvingom 
im itacijom  ir nors laikinai 
nuobodulį atstumiančiais kar
navalais.

Jei reikėtų apie Stasio Sant- 
varo poetinę kūrybą kalbėti la
bai trumpai, pasakyčiau tik 
tiek: ji padeda siekti grožio pa
saulyje ir savyje, atskleisti sie
loje galias, kokių ilgą laiką nė 
nenujautėme, įžvelgti poetinį 
spindesį - net riešuto kevalė- 
lyje, net sieroje antelėje pelkių 
ežerėlyje, net šiene ir šiauduo
se, kurie šmėsteli sonete apie 
Arkadiją. Ir galų gale palikti 
vis dar nedrąsų suvokimą: 
Dieve mano, stebuklai mūsų 
laukia visur ir visada, tačiau 
kasdienybė ir soti ramybė taip 
greitai apakina dvasią...

Dabar galima imtis kelių 
apibendrinimų.

Stasio Santvaro poetinis 
pasaulis yra vientisas gilumi
nėm tiesom (kaip ir Maironio). 
Galima jame matyti simboliz
mo laikotarpį - Saulėtekio  
maldų būseną, kada viskas 
vienu mostu padaloma į kas
dienybę ir dvasinę erdvę, ku
rioje sakralinė simbolių pras
mė artima ir suprantama ne vi
siems. Galima skirti Stasio 
Santvaro neoromantizmo sti
listikos eilėraščius, jų  atidumą 
subtiliausiem s p sicho log i
niams išgyvenimams, elegiš
kai intonacijai, jausm u per
smelktam empiriniam konkre
tumui. Galima aptikti dar vie
ną poeto kūrybos momentą, 
ryškiausią jo  paskutiniųjų me
tų kūryboje, kurį įmanoma pa
vadinti donelaitiškuoju poezi
jo s  a tv irum o kasd ienybei 
skirsniu. Tačiau per visus Sta
sio Santvaro kūrybos laikotar
pius nenutyla balsas apie nesu- 
ardomą pasaulių vienovę, kur 
vienodas teises turi atviras žie
das ir atvira siela.

Visoje poeto kūryboje gied
ruoja didelis tikslas - išsakyti 
žmogaus buvimo prasmę. Visa 
kita - amžina kelionė į tikslą.

Išskirtinis Stasio Santvaro 
eilėraščių bruožas - natūralus, 
atidus balsas, nesiekiantis su
dėtingų išvadų raiškos per su
dėtingas poetines formas. Ir 
am žinųjų  bū ties k lausim ų 
švytėjimas greta kasdieniškų 
reikšmių, buitiškojo regėjimo.

Rieda per stiklą vanduo -
Gal tai sentėvių  ašaros 

krinta -
Šaltas, ša ltas buvim o  

ruduo?..
Nešiu dar ugnį į nakties 

labirintą,
P ievoj ims šokti pakilęs  

želmuo -
Lašas po lašo tegu sau į 

nežinią krinta!

Subatvakario Bostone metu veikusi Stasio Santvaro knygų parodėlė.
Darijos Giniūnaitės nuotr.

Dažnas poeto eilėraštis pri
mena giesmę. Kūrinyje slypin
tis graudulys paryškina žmo
giškąją nuostatą: priimu, kas 
man skirta, tik leiskite suprasti, 
kur yra viltis. Bet svarbiausia 
- atsakymas į tūkstantmečiais 
netylantį ginčą: kas yra lai
kinas? Kas yra amžinas?

Dvasinė erdvė yra begalinė 
ir amžina, dvasinio buvimo 
dėsniai nepavaldūs gamtos 
diktatui. Nelengva tokį atsaky
mą priimti, kada mūsų laiki
nieji pavidalai tiek daug ap
glėbia šiame pasaulyje (“Ka
ralius davė mums didingą bui
tį” - eil. “Dar ir dabar”), kada 
net snaigė, tyliai sutirpstanti 
ant delno, tiek daug žada šva
riu tobulumu.

Laiške profesoriui Vytautui 
Kubiliui 1988 metų pabaigoje 
Stasys Santvaras rašė: “Kažka
da, berods, Vydūnas yra pasa
kęs, kad lietuviai dar niekad 
neturėjo laiko, kad niekieno 
netrukdomi ir neapgrobiami 
galėtų savo dvasios lobius su
krauti savame krašte į vieną 
saugią vietą” . Ir tame laiške 
dar priduria: nesudeginkime 
širdžių ir vilčių, pagaliau at
raskime žmogų.

Tam tikra prasm e viena 
saugių dvasios lobių vietų yra 
ir Stasio Santvaro kūryba. Tik 
tiek nedaug tų lobių siekian
čių!

Stasys Santvaras daugeliui 
skaitytojų Lietuvoje (kiek man 
teko patirti - ir JAV) žinomas 
kaip poetas. Tai tiesa - jis ir yra 
savitas, atidžiam skaitytojui 
įtaigus poetas. Tačiau Stasys 
Santvaras yra daugiasluoksnė 
asm enybė, aprėpusi ne tik 
poezijos, bet ir muzikos pa
saulį (jis kurį laiką studijavo 
operos meną Italijoje ir daina
vo Lietuvos valstybinėje ope
roje), dram aturgiją (Stasio 
Santvaro pjesės buvo statomos 
ne tik Lietuvos valstybiniame 
teatre, bet ir užsienyje), kūrė 
libretus operoms ir vertė juos 
iš kitų kalbų, recenzavo spek
taklius, koncertus, knygas, va
dovavo lietuvių tremtinių rašy
tojų draugijai pokario Vokie
tijoje (prancūzų okupacinėje 
zonoje).

Natūralu, kad į kitas kūry
bos sritis St. Santvaras įžengė 
kaip poetas, daugiau pasitikė
damas intuicija ir jausmu, o ne 
intelekto suveržtom teorinėm 
nuostatom, daugiau remdama
sis betarpiškumu ir atviru išsa
kymu, o ne konceptualiais tei
giniais.

Visa St. Santvaro publicis
tika, kritikos darbai, kūrybinės 
apžvalgos, kruopščiai atrink
tais faktais pagrįsti reportažai, 
esė, kelionių įspūdžiai, susiti
kimų su įdomiais žmonėmis 
apybraižos, istorinės studijos 
visų pirma paliečia žmogaus, 
atsidūrusio ypatingose sąlygo
se (toks buvo dažnas egzodo 
žmogus), galim ybę rinktis. 
Rinktis tarp kūrybiškumo ir 
kasdieninės egzistencijos, tarp 
gėrio ir blogio, tarp nuodug
naus prisitaikymo prie kitos 
socialinės ir kultūrinės aplin
kos, klastingos mimikrijos, pa
lengva atsisakant tautiškosios 
tapatybės ir už tai gaunant tam 
tikras patogumo ir saugumo 
garantijas. Ar visa dvasine erd
ve išlaikant giluminius įsipa
reigojimus savo Tėvynei, vadi
nasi, ir žmogiškumui.

Nors tuo metu, kada lietu

viai kaupė jėgas gyvenimui ir 
turiningesnei veiklai toli nuo 
Tėvynės, o pasaulis dar ne
žinojo kaip ir kuo užgydyti 
baisias Antrojo pasaulinio karo 
žaizdas, sklido nuomonė, jog 
anksčiau minėtas pasirinkimas 
neįmanomas, nes yra pakirsta 
asm eninė atsakom ybė, St. 
Santvaras atkakliai teigė būti
nybę ir teisę rinktis. Ir, spren
džiant iš daugelio St. Santvaro 
publicistinių darbų bei gyveni
mo raidos, toks tvirtas pasirin
kimo - kaip ir kam gyventi - 
teigimas buvo teisingas. Todėl 
St. Santvaro straipsniuose iš
liekamąją vertę visų pirma įgy
ja žmogaus, ypač menininko, 
pareigos Tėvynei nusakymas, 
kaltės ir klaidų dėl dramatiškų 
įvykių priminimas, išeities iš 
sudėtingiausių pasekmių, ar
dančių žmogiškumo nuostatas, 
ieškojimas.

Stasys Santvaras savo pub
licistikoje iškyla ir kaip kurian
čiosios, dinamiškosios, nepra
randančios savigarbos lietuvy
bės apologetas. Tokios lietuvy
bės idėjos buvo atkeltos iš 
prieškarinės Lietuvos intelek
tualų erdvės. Jose girdėjosi 
St.Salkauskio, J. Brazaičio, 
A.Maceinos mintys bei per
spėjimai. Kaip svarbiausių idė
jų priminimas nuskamba poeto 
skaudi išvada dėl jėgų išblaš
kymo, kultūrinės ir tautinės 
mažakraujystės. Kada poetas 
apgailestauja, jog per daugelį 
dešimtmečių lietuvio vardu 
nepajėgėm Amerikos kultūroje 
įrėžti ryškesnius pėdsakus 
(išimtis M. Gimbutienė), ta iš
vada dar labiau paaštrėja.

Štai toji išvada: vargas, ka
da stinga gilios, tikros kultū
ros, pajėgiančios ryškinti ne tik 
skirtumus ir norą atsiriboti nuo 
praeities, bet ir surasti ryšius, 
kurie viską sujungia, kuria tau
tos istorijos pajautimą ir asme
nybės vientisumą, drąsiai pasi
telkia šviesiausią žmonijos 
patirtį.

Šita mintis skaudi, bet ji 
tam pa įžvalgų šviesa, kuri 
krinta ant St. Santvaro gerbtų 
ir mylėtų asmenybių: Mairo
nio, Vaižganto, Bern. Braz
džionio, J. Jankaus, A. Vaičiu
laičio, J. Brazaičio, F. Kiršos, 
A. Škėmos gyvenimų ir darbų. 
Ta šviesa apgaubia ir muzikos 
pasaulio didžiuosius: K. Pet
rauską, St. Šimkų, A. Kučingį, 
M. G rigaitienę, A. Kutkų, 
J.Vencevičaitę, V. Jonuškaitę.

Ta šviesa lydi visus, kurie 
buvo pašaukti kūrybos, politi
nės ar visuomeninės veiklos, 
kurie skyrė bent dalį savo jėgų 
Tėvynės prisikėlimui, tikėjo 
tuo prisikėlimu. Kai kurie tų 
pašauktųjų liko užribiuose, 
vien trumpai padėję lietuvybės 
dvasiai sunkių išbandym ų 
metu, užstoję gimtąjį žodį ir 
tautinę kultūrą kad ir kukliu 
savo triūsu.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 12 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 

Jurgio parapijos salėje
GEGUŽĖS 27 d., 8:30 v.r - Prisiminimo dienos (Memorial 

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

BIRŽELIO 16 d. sekmadienį 3:00 val. p.p. tragiškojo 
birželio (1941) paminėjimas ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukentėjusius latvius, lietuvius ir estus Dievo 
Motinos parapijoje. Rengia Clevelando Pabaltiečių Komitetas.

LIEPOS 13 d., 4 v.v. - kasmetinė “Gijos” gegužinė - kaip 
visada, Beachland piknikų vietovėje, ant Erie ežero kranto. Kaip 
ir pernai Jus linksmins akordeonistas Bronius Mūras iš Čikagos.

RUGSĖJO 8 d., gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

SPALIO 26-27 dienomis “Tradicines lietuvių dienos”
šeštadienį 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos auditorijoje 
“A ukuro” choro koncertas. Rengia JAV LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, ‘ ‘Exultate” choro 20-mečio 
jubiliejinis koncertas ir banketas.

LAPKRIČIO 17 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

LAPKRIČIO 23 d., šeštadienį, “Lietuvos Dailės Muziejaus 
Ansamblis Kanklės” koncertas. Rengia JAV LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

SPORTAS

SEZONO ATIDARYME - 
FUTBOLININKŲ LYGIOSIOS

Gražus balandžio 14 d. oras 
į futbolo aikštę prie Pasaulio 
Lietuvių Centro Lemonte su
traukė daug žiūrovų (apie 
300), kurie matė 2001-2002-jų 
metų pavasario rato “Metro
politan” lygos pirmenybių pir
mąjį susitikimą. Kadangi prieš 
savaitę ten pat turėjusios įvykti 
rungtynės dėl blogo oro buvo 
atidėtos, tai praėjusio sekma
dienio susitikimas ypatingai 
buvo nekantriai laukiamas.

Žaidžiant prie gana stiprius 
vokiečių klubo - “Kickers” fut
bolininkus, Chicagos “Lituani- 
cos” vyrų pirmoji ekipa jau de
vintąjį kartą liko nenugalėta. 
Reikia pažymėti, jog mūsiškiai 
“major” divizijoje šiose pir
menybėse buvo priversti nusi
leisti tik rudens rato pirmame 
susitikime. Po to jie pelnė dvi 
pergales, o visus kitus kartus 
sukovojo lygiomis.

Rungtynių pasekmė 1-1 gal 
nevisai atspindi rungtynių ei
gą. Lietuvių vienuolikės vyrai, 
jau pirmo kėlinio 34-je mi
nutėje Virgio Žuromsko įvar
čiu išsiveržė į priekį ir atrodė, 
kad jie švęs pergalę. Tačiau 
antrojo kėlinio 4-tą minutę

varžovų įšūvis iš arti, kurio 
naujasis komandos vartininkas 
- Irmantas Šatas, visai nespėjo 
pastebėti, rezultatą išlygino. 
Nežiūrint, jog po to mūsų vyrai 
turėjo realių progų pasižymėti, 
nė vienas šūvis nepasiekė var
žovų vartų tinklo.

Kai “Kickers” žaidė dešim
tyje (nes vienas jų  žaidėjas už 
šiurkštų žaidim ą, buvo pa
šalintas iš aikštės, atrodė, kad 
į vokiečių klubo vartus kris 
lemtingasis įvartis. Bet didelę 
klaidą padarė ir mūsiškių gy- 
nikas, kuris už kalbas gavo 
antrą geltoną kortelę ir turėjo 
taip pat palikti aikštę. Nors ir 
tada dar mūsų vyrai sukūrė ke
lias pavojingas situacijas prie 
varžovų vartų, bet baigminis 
teisėjo švilpukas fiksavo ly
giąsias.

Gaila, kad naujasis “Litu- 
anicos” vartininkas - Irmantas 
Šatas neturėjo progos gau
siems žiūrovams parodyti savo 
nemažus sugebėjimus, kuriais 
jis garsėjo Lietuvoje. Varžovai 
į jo  prižiūrimą šventovę pajėgė 
pasiųsti tik vieną nelaikomą 
šūvį.

Ed. Sulaitis

SPORTAS

RANKŲ LENKIKAI LAIMĖJO 
5 PRIZINES VIETAS

Balandžio 20-21 dienomis Montpelier, Ohio vykusios didelio 
mąsto, “Harley Davidson” vardo rankų lenkimo varžybos buvo 
sėkmingos Čikagos lietuvių sporto klubo “Aro” nariams. Šio 
klubo sportininkų delegacija (taip pat važiavo ir trys žiūrovai) 
parsivežė 5 apdovanojimus.

Čikagiečių lietuvių komandoje sėkmingiausiai pasirodė Dalia 
Medžiaušytė, kuri antrą kartą iš eilės buvo nugalėtoja. Antroje 
vietoje liko 2000-jų metų čempionė-Laima Janutienė.

Vyrų mėgėjų grupėje startavę Čikagos lietuviai irgi neliko 
be apdovanojim ų. Jie čia rungėsi iki 198 svarų svorio 
kategorijoje ir iškovojo tris prizines vietas. Klubo pirmininkas 
Saulius Rakauskas buvo pirmasis kaire ranka ir gavo gražų 
atžymėjimo ženklą. Komandos narys Romanas Dubininkas 
užėmė dvi trečiąsias vietas - kaire ir dešine ranka.

Šiose svarbiose varžybose taip pat dalyvavo ir pergalių 
pasiekė kiti “Aido” klubo sportininkai: S. Pališkis, G. Jucevičius, 
A. Didjurgis ir D. Matusevičius, tačiau jiems nepavyko iškovoti 
prizin ių  vietų. Čia kai kuriem s pakenkė nepakankam as 
treniruočių skaičius, o kai kurie gal buvo neobjektyvių teisėjų 
“aukomis”.

Šios varžybos buvo pravestos Ramada Inn viešbutyje ir buvo 
puikiai suorganizuotos. Pirmųjų trijų vietų užėmėjai gavo 
gražius prizus. Kaip pasakoja klubo vadovas - S. Rakauskas, 
visų lietuvių dalyvių ir palydovų nuotaika būtų buvusi geresnė, 
jeigu teisėjavimas būtų buvęs objektyvesnis. Tačiau tai pasitaiko 
beveik kiekvienų varžybų metu.

Beje, šis klubas kviečia ir kitus rankų lenkimo entuziastus 
įsijungti į jo eiles. Treniruotės vyksta penktadienių vakarais gana 
žinomoje vietoje - Jaunimo Centro apatinėje salėje. Čia yra 
treniruoklių patalpa, duodami rankų lenkimo patarimai, o taip 
pat aiškinama apie kitus labai naudingus klausimus.

Reikia pažymėti, kad rankų lenkimas jau yra įtrauktas ir į 
ŠALFASS-gos varžybų programą. Tokios varžybos jau įvyko 
pernai, gruodžio mėn. 8 d. Čikagoje. Dabar jas numatoma ruošti 
kiekvienais metais. Taip pat mažiausiai kartą per mėnesį klubo 
nariai dalyvauja amerikiečių ruošiamose varžybose įvairiose 
Illinois bei kitų valstijų vietovėse. Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį 4 “Aido” atstovai buvo nuvykę į New Yorką, kur 
dalyvavo didžiulėse varžybose. Jose, beje klubo nare D. 
Medžiaušytė tapo čempione.

Dėl daugiau šį klubą liečiančių informacijų galima skambinti 
tel. (773) 581-6771.

Ed. Sulaitis

PADĖKA

DIRVAI
AUKOJO

K.Černis, W. Bloomfield, MI .. 50
G.Balanda, Warren, M I ..........40
F. Pakalka, Beverly Shores, IN 37 
M.Pautienis,

W.Barnstable M A ................ 25
A.Pintsch, West Milford, NJ ... 25
G. Aras, Cleveland, OH ..........17
S.Jakubauskas, Euclid, O H .... 15
D.Jaudegytė, Brockton, MA ... 10 
V.Melinauskas,

Cupertino, C A .......................10
L.Paškus, C an ad a .......................5
A.Sakalaitė, Lemont, IL ...........5
J.Zorska, Euclid, OH ............... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

■ĮVAIRENYBĖS

Kultūrinis subatvakaris, ALTS 
Bostono skyrius ir Užjūrio Lietuva 
kovo 16 d. surengė mano vyro 
rašytojo Stasio Santvaro 100-sias 
gimimo metines.

Dėkinga rengėjams, programos 
atlikėjams ir visiems į šį vakarą 

atsilankiusiems.

Ačiū, kad buvote kartu, ištiesėt
man kupinas paguodos ir dosnumo rankas.

NEDERANTIS 
POLITIKUI POELGIS

Slaptos Premjero Algirdo 
Brazausko atostogos su ilga
mete drauge Kristina Butri
miene - nederantis politikui 
poelgis. Visuomenės veikėjas 
neturėtų slėpti savo asmeninio 
gyvenimo.

Tokios nuostatos, kaip pra
neša ELTA, laikėsi dauguma 
respondentų, dalyvavę žurnalo 
“Veidas” užsakymu viešosios 
nuomonės ir rinkos tyrimo 
studijos “Sprinter” surengtoje 
apklausoje.

Į klausim ą, ar valstybės 
vadovai gali slėpti savo as
meninį gyvenimą nuo visuo
menės, teigiamai atsakė 26,4 
proc. respondentų. Tačiau 42,3 
proc. apklaustųjų manė prie
šingai, likusieji tvirtos nuo
monės šiuo klausimu neturėjo.

Ačiū, kad palydite Jo kūrybinį palikimą į Lietuvą.

Padėkoti privalėčiau labai daug kam. Bijau, jog sąrašas 
būtų labai ilgas, o vis tiek kas nors liktų pamirštas.

Ačiū visiems! 
Alė Santvarienė

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, 

GRYBŲ, RŪKS. 
KOPŪSTŲ, BULVIŲ

Skambinkite:
Jodi Apanavičius 

Tel.: (440) 354-4029 
arba (216) 481-4614

Susitaruspristatomįnąmus

A. f  A.
MARCELEI NEIMANIENEI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukrai, 
mūsų mielai sesei PAULINAI, jos vyrui PRANUI 

ir visiem giminėm

Clevelando skautės židinietės

Priimama gyventoja
Išnuomotame name 

gyvename 2 moterys, 
priimtumėme dar 

trečią, moterį.
Visai arti Dievo Motinos 

parapijos.
Skambinkit: Živilei 
(216) 738-1978 arba 

1-440-834-0313
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Valio, DIRVA! Sv.Kazimiero Lituanistinės mok. mokinės iš kairės: 
Livia Raulinaitytė, Monika Juodišiūtė, Katie Staškutė, Sylvia Žvirb
lytė ir Kaja Kijauskaitė džiaugiasi proga pamatyti Dirvos būstinę.

Mariaus Juodišiaus nuotr.

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL TO EAST EUROPE
paupūtts * prepaid tickeu

SERVING OUR COMMUNITY 
for oVer S3 Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

Iš Lietuvos gavome naujų 
informacijų dėl Lietuvos Tau
tinės Olimpiados (LTO), ku
rios apima LTO nuostatus, var
žybų grafiką, sporto bazes ir 
įvairius komitetus, tarnybas, 
etc. Šių informacijų svarbiau
sius punktus pateikiame sporti
ninkų ir visuomenės žiniai. 
Šiuomi papildome mūsų anks
tyvesnį pranešimą LTO reikalu.

Kaip žinome, III Lietuvos 
Tautinė Olimpiada vyks 2002 
m. birželio 27-30 dienomis 
Lietuvoj. Pagrindinė varžybų 
vietovė yra Šiauliai, kur vyks 
olimpiados atidarymas ir užda
rymas ir 18 iš sporto šakų var
žybos. Kitose vietovėse bus 
vykdomos šių 5 sporto šakų 
varžybos: buriavimo - Kaune, 
irklavimo - Trakuose, plauki
mo ir vandensvydžio - Alytuje 
ir šaudymo - Vilniuje.

III LTO organizuoja Lietu
vos Respublikos Vyriausybės 
pa tv irtin tas  O rganizacin is 
Komitetas. Praktinius pasiren
gimo ir vykdymo klausimus 
sprendžia Org. K-to sudarytas 
direktoratas. Sporto šakų var
žybas rengia Lietuvos olimpi
nių sporto šakų federacijos. III 
LTO rengiama bendromis Kū
no Kultūros ir Sporto Departa
mento prie Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės (KKSD), Lie
tuvos Tautinio Olimpinio Ko
miteto (LTOK), ŠALFASS-gos, 
ALFAS ir kitų Lietuvos sporto 
organizacijų pastangomis.

Į III LTO kviečiami rungty
niauti geriausi Lietuvos ir už
sienio lietuviai bei mišrių šei
mų (t.y. lietuvio/ės ir kitos tau
tybės) sportininkai. Gali daly
vauti vyrai ir moterys įvykdę 
sporto šakų kvalifikacinius rei
kalavimus.

O lim piadoje  dalyvau ja  
m iestų, rajonų sporto šakų

SAVI 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)

SPORTAS

III LIETUVOS TAUTINĖ OLIMPIADA
rinktinės, užsienio valstybių 
lie tuv ių  rink tinės. Š iaulių  
miestui suteikiama išimtinė 
teisė turėti savo atstovus visų 
mieste rengiamų sporto šakų 
varžybose.

Užsienio lietuvių organiza
cijos preliminarines paraiškas 
dalyvauti LTO varžybose Or
ganizacinio k-to direktoratui 
turi pateikti iki 2002 m. gegu
žės 1 d. Iki birželio 1 d. užsie
nio lietuvių delegacijos Orga
nizacinio k-to direktoratui pa
teikia nustatytos formos daly
vių anketas LTO akreditacinei 
kortelei gauti, kartu pranešda
mos atvykimo į Lietuvą datą 
ir dalyvių skaičių.

Sporto šakų varžybų nuo
statų metmenys pateikiami tik 
tų sporto šakų, kurias kultivuo
ja  ŠALFASS:

Futbolas (Soccer): daly
vauja 4 pajėgiausios Lietuvos 
futbolo komandos, kurias at
renka Lietuvos futbolo federa
cija. Jei dalyvaus užsienio ša
lių lietuvių komandos, tai Lie
tuvos komandų skaičius atitin
kamai mažinamas. Varžybos 
vyks vieno minuso sistema.

Krepšinis: dalyvauja po 4 
vyrų ir moterų komandas. Jei 
dalyvaus užsienio šalių lietu
vių komandos, tai komandų 
skaičius bus atitinkamai didi
namas.

Lengvoji atletika: varžy
bos individualiosios. Dalyvau
ja  ne daugiau kaip 8 sportinin
kai kiekvienoje rungtyje, at
rinkti pagal Lietuvos Lengvo
sios atletikos federacijos pa
teiktus kvalifikacinius reika
lavimus.

Plaukimas: varžybos indi
vidualiosios. Vyks kartu su 
Lietuvos plaukimo čempiona
tu, 2002 m. b irželio  27-29 
dienomis, Alytuje, 50 m basei

ne. Programoje - olimpinės 
rungtys. Užsienio šalių lietu
viai privalo atlikti Lietuvos 
Plaukimo federacijos nustaty
tus kvalifikacinius reikalavi
mus.

Lauko tenisas: dalyvauja 
po 16 vyrų ir moterų žaidėjų ir 
iš jų  sudarytų porų. 3 varžybų 
dienos.

Stalo tenisas: 2 varžybų 
dienos - birželio 27-28.

Šachmatai: varžybos indi
vidualiosios. Vykdomos švei
cariška sistema 11 ratų, pagal 
FIDE taisykles. 3 varžybų 
dienos.

Šaudymas: varžybos indi
vidualiosios. Vyks kulkinio ir 
skrendančių taikinių šaudymo 
varžybos. Dalyvauja Lietuvos 
piliečiai ir užsienio lietuviai 
(vyrų ir moterų atskira įskaita). 
3 varžybų dienos.

Tinklinis: dalyvauja po 4 
vyrų ir moterų komandas. Jei 
dalyvaus užsienio šalių lietu
vių komandos, tai Lietuvos ko
mandų skaičius bus atitinka
mai m ažinamas. 2 varžybų 
dienos.

Pilnesnes informacijas gau
na sporto klubai ir ŠALFASS 
pareigūnai.

Preliminarinę dalyvių re
gistraciją prašome atlikti iki 
balandžio 30 d. pas ŠALFASS 
gen. sekr. A lgirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122, USA. Tel. 216
486-0889. Faksas: 216-481
6064. E-mail: Vyts@VPAcct.com

Kanadiečiai - pas Kanados 
Sporto apygardos vadovą Ri
mą K uliava, 297 Kennedy 
Ave., Toronto, Ont. M6P 3C4, 
Canada. Tel. 416-766-2996. 
Faksas 416-766-5537. E-mail: 
rimas@kuliavas.com

ŠALFASS-gos 
centro valdyba

mailto:TAUPA@AOL.COM
mailto:Vyts@VPAcct.com
mailto:rimas@kuliavas.com



