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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

PREZIDENTŪRA IR SEIMAS GALI 
SUSIPAŽINTI SU “LIETUVOS DUJŲ” 
AKCIJŲ PARDAVIMO VOKIETIJOS

KOMPANIJOMS SUTARTIMIS

Prie paminklo Romui Kalantai Muzikinio Teatro sodelyje Kaune Sąjūdžio kanklininkas Antanas 
Bujokas, kuris nuo pat pirmųjų Sąjūdžio dienų nepraleidžia nei vieno žymesnio patriotinio renginio 
ar minėjimo Lietuvoje.

Žilvino Beliausko nuotr.

LIETUVA IR KARALIAUČIAUS SRITIS
Lietuva ir Karaliaučiaus 

sritis išsaugos pragmatiškus 
santykius, nepriklausomai nuo 
to, kokie sprendimai bus pri
imti Rusijos ir Europos Są
jungos vadovų susitik im e 
Maskvoje.

Tai interviu BNS sakė Lie
tuvos URM  valstybės se 
kretorius Evaldas Ignatavičius, 
b a ig ian tis  jo  v iz itu i K a
raliaučiaus srityje.

Pasak  valstybės sek re 
toriaus, susitikime su srities 
gubernato rium i V ladim iru  
Jegorovu buvo apsvarsty ti 
Svetlogorske įvykusio Rusijos 
ir ES atstovų darbo susitikimo 
rezu lta ta i, su tarta  p ratęsti 
kontaktus ir dialogą spren
džian t bendrus k lausim us. 
“A tėjo laikas kalbėti apie 
konkrečius praktinius klau
simus, visų pirma, susijusius 
su vizų režimo lengvatų pa
naikinimu, kad dažnai sieną 
kertantiems gyventojams vė
liau nekiltų nemalonių neti
kėtum ų”, - BNS sakė E.Ig- 
natavičius.

Į Europos Sąjungą stojanti 
L ietuva paskelbė, kad nuo 
2003 metų liepos panaikins 
vizų lengvatas keliauti per 
Lietuvą Karaliaučiaus srities 
gyventojams. Dabar Lietuva ir 
Rusija turi vizų režimą, tačiau 
Karaliaučiaus sritis ir Lietuva 
taiko viena kitos gyventojams 
bevizių kelionių tvarką.

Rusija baiminasi, kad Ka
raliaučiaus sritis, Lietuvai ir 
L enkija i įsto jus į ES, bus 
izoliuota, todėl siūlo Europos 
Komisijai palikti bevizio su
sisiekimo koridorių tarp Ka
raliaučiaus srities ir likusios 
Rusijos. E.Ignatavičiaus tei
gimu, srityje viliamasi, jog 
vizų klausimą pavyks išspręsti 
ES ir Rusijos vadovų susi
tikime, kuris gegužės 29 d. 
įvyks Maskvoje.

Tačiau jau  anksčiau ES 
pareigūnai leido suprasti, kad 
Šengeno sutarties reikalavimai 
turės būti taikomi srities gy
ventojams ir bevizio tranzito 
per Lietuvą idėjai nebus pri
tarta.

Pozicijų  šiuo k lausim u 
nepavyko suderin ti ir b a 
landžio pabaigoje Briuselyje 
vykusiame Rusijos premjero 
M ichailo  K asjanovo su s i
tikime su Europos Komisijos 
atstovais. Tuo tarpu E .Ig- 
natavičius BNS patikino, kad 
“Lietuva veiks susitarimų tarp 
Rusijos ir ES rėmuose” .

Paprašytas pakomentuoti 
srities Dūmos deputatų įspė
jim us apie galimas masines 
gyventojų protesto akcijas, 
jeigu regionui grės izoliacija, 
Lietuvos diplomatas teigė, jog 
“kiekvienas politikas turi teisę 
reikšti savo nuomonę” . “Svar
bu, kad Rusijos ir ES dialoge

girdėtųsi ir kaliningradiečių 
balsas, tuo tarpu panašūs 
veiksmai pakenktų pastarai
siais metais sustiprėjusiems 
Lietuvos ir Karaliaučiaus sri
ties ryšiams ir regiono, kaip 
Rusijos ir ES bendrų veiksmų 
bandym ų a ikšte lės , įv a iz 
džiui”, - teigė URM valstybės 
sekretorius.

Anot jo, susitikimuose su 
srities pareigūnais taip pat 
buvo kalbė ta  apie bendrų 
projektų įgyvendinimą, Lie
tuvos ir Karaliaučiaus srities 
sienos bei transporto infra
struk tūros gerin im ą, k itus 
bendradarbiavimo aspektus.

NATO PLĖTROS MASKVA 
NEGALĖS SUSTABDYTI

Rusijos Užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov pareiškė, 
kad stiprinamas Maskvos ir 
NATO bendradarb iav im as 
“ tik riau s ia i nesustabdys 
NATO plėtros proceso”.

“Mūsų neigiamas požiūris 
į šį procesą išlieka, bet vien 
kritikuoti - reiškia užimti iš 
anksto žinomą pralaimėjimo 
poziciją”, - pabrėžė ministras, 
kalbėdamas Valstybės Dūmos 
ir Federacijos Tarybos Tarp
tautinių reikalų komiteto ben
drame posėdyje.

Kaip pareiškė I.Ivanov, 
Rusijos ir NATO bendradar
biavimas numato lygias teises,

V iln iu s , gegužės 20 d. 
(ELTA). Valstybės turto fon
das, suderinęs su strateginiu 
Vakarų investuotoju į “Lietu
vos dujų” bendrovę, pateikė 
Prezidentūrai ir Seimui AB 
“Lietuvos dujos” valstybei 
nuosavybės teise priklausan
čių 34 proc. bendrovės akcijų 
pirkimo-pardavimo sutarties 
su priedais kopiją. Vienas iš 
sutarties priedų yra Akcininkų 
sutartis.

ELTA primena, kad pagal 
Vilniuje pasirašytą sutartį vie
na iš didžiausių gamtinių ben
drovių Europoje “Ruhrgas” ir 
jos partnerė Vokietijos komu
nalinių paslaugų ir energetikos 
milžinė “E.ON Energie” bir
želio pabaigoje už 34 proc. 
“Lietuvos dujų” bendrovės ak
cijų sumokės 116 mln. litų ir 
taps “Lietuvos dujų” savi
ninke. Vakarų strateginis in
vestuotojas kitais metais in
vestuos 70 mln. litų į “Lietu
vos dujų” bendrovę, įsigyda
mas naujos emisijos akcijas. 
Be to, iš jo  valstybė gali gauti 
papildomai 34 mln. litų, kai 
Kainų ir energetikos kontrolės 
kom isija i pa tobu lins dujų 
rinkos reguliavimo taisykles.

“Lietuvos dujų” akcijų par
davimo tiekėjui konkurso pro
grama Ministrų kabinetui tvir
tinti numatyta pateikti arti
miausiu metu. Jam irgi bus siū
loma įsigyti 34 proc. “Lietuvos 
dujų” akcijų. Tikimasi, kad 
sandoris su dujų tiekėju bus 
baigtas dar šiais metais.

Atsižvelgiant į tai, kad Ak
cijų pirkimo - pardavimo ir

bet “neturimas omenyje įsto
jimas į NATO”.

“Tikslas, kurį mes užsi- 
brėžiame - sukurti naują me
chanizmą, numatantį bendrą 
atsakomybę už kai kurių tarp
tautinių problemų, tarp jų  - 
kovos su terorizmu ir ekstre
mizmu - sprendimą”, - sakė 
I.Ivanov. Drauge, pridūrė mi
nistras, šis bendradarbiavimas 
numato, kad “visiškai” bus 
atsižvelgiama į Rusijos intere
sus. Apskritai kalbant apie 
ateities bendradarbiavimą, Ru
sija, pasak I.Ivanov, “tiesiogiai 
skatins sudaryti sąlygas NATO 
keistis”.

Akcininkų sutartys yra konfi
dencialios, visi Seimo nariai, 
susipažindinami su sutartimis, 
turės užpildyti konfidencia
lumo įsipareigojimą, kuriuo 
apribojama galimybė atskleisti 
(platinti) gautą informaciją tre
tiesiems asmenims be išanksti
nio raštiško Turto fondo sutiki
mo. Kai kurie Seimo nariai yra 
reiškę nepasitenkinimą, kad 
rengiant “Lietuvos dujų” san
dorį neturėjo galimybės susi
pažinti su sutarčių projektais. 
Valstybės vadovas irgi yra pa
reiškęs, kad apie tai nebuvo pa
kankamai informuotas.

Ūkio viceministras Nerijus 
Eidukevičius praėjusią savaitę 
sakė, jog su būsimaisiais in
vestuotojais buvo susitarta, 
kad Seimas ir kitos šiuo priva
tizavimu besidominčios insti
tucijos galės susipažinti su su
tartimis įstatymų ir norminių 
aktų nustatyta tvarka po sutar
čių pasirašymo. Viceministras 
pridūrė, kad įstatymai, Vyriau
sybės nutarimai, reglamentuo
jantys privatizavimo procedū
ras, reikalauja saugoti derybų 
ir jų  dokum entų konfiden
cialumą. N.Eidukevičius dar 
pažymėjo, kad pagal Vyriausy
bei skirtas funkcijas ji atsakin
ga už tokį privatizavimą, “įsta
tymai nenumato galimybės 
Seimo nariams kištis į privati
zavimo eigą”. “Prezidentūrai 
buvo pateikta išsami informa
cija apie tą sandorį, ir manau 
bent jau vaizdas, kas buvo pa
siekta, turėjo būti pakankamai 
a iškus” ,- teigė ūkio  v ice 
ministras.

• B ū tingės auksin ia i 
trupiniai. Kiek Lietuva per
m okėjo už Būtingės term i
nalą? Ieškant atsakymo į šį 
valstybei skausm ingą klau
simą, pradeda ryškėti kai kurie 
didžiojo objekto užkulisiai su 
neskaidriais 1999 metų san
dėriais. Gali būti, kad M a
žeikių bendrovės “Elemona” 
dalyvavimas juose lyg van
dens lašas atspindi tai, kas 
dė josi d idžio jo je  am žiaus 
pabaigos statyboje. Kas iš tiesų 
džiaugėsi nuo Būtingės termi
nalo statybos per “Elemoną” 
nubyrėjusiais pinigais? Parei
gūnams pavyko atskleisti, kaip 
terminalo statyboje buvo plau
nami pinigai.
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> LIETUVOS KARO MEDIKAI DALYVAUS
JT GREITOJO REAGAVIMO BRIGADOS VEIKLOJE
Pirmoji tarp Baltijos valstybių pradėjusi dalyvauti tarp

tautinėse taikos palaikymo misijose, Lietuva taip pat aplenkė 
Latviją bei Estiją prisijungdama prie Jungtinių Tautų (JT) grei
tojo reagavimo brigados SHIRBRIG veiklos. Vilniuje lankantis 
SHIRBRIG vadui brigados generolui Sten Guunar Edholm, kraš
to apsaugos ministras Linas Linkevičius pasirašė reikiamus do
kumentus ir ligi šiol stebėtojos statusą turėjusi Lietuva tapo 
SHIRBRIG brigados atstove, praneša ELTA.

Visateise nare Lietuva kol kas neplanuoja tapti, nes tai susiję su 
papildomomis išlaidomis. Lietuvos siūlomas įnašas į SHIRBRIG 
veiklą - dvi karo medikų komandos, iš viso aštuoni karo medikai 
bei du greitosios pagalbos automobiliai. Beje, į savo dalinį 
lietuvius karo medikus pasirengę priimti kaimynai lenkai.

SHIRBRIG brigada yra JT nuolatinės parengties pajėgų 
sistemos dalis, kuri susikūrė 1990-ųjų metų pradžioje ir dalyvavo 
vienoje misijoje Etiopijoje. Jos veikloje dalyvauja dešimt visa
teisių narių statusą turinčių šalių: Argentina, Austrija, Danija, 
Italija, Kanada, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rumunija, 
Švedija. Dar keturios valstybės, o penktoji bus Lietuva, dalyvauja 
veikloje pasirašiusios kai kuriuos dokumentus. Brigadai priskirti 
šalių kariniai vienetai yra dislokuoti jų  teritorijose. Paskelbus 
misiją, suformuojama 4-5 tūkst. karių brigada, kuri siunčiama į 
taikos palaikymo ir humanitarines operacijas.

Kokia galėtų būti artimiausia misija, į kurią vyktų ir Lietuvos 
kariai, SHIRBRIG brigados generolas S.G.Edholm kol kas 
negali pasakyti. Kaip jis teigė Eltai po dokumentų pasirašymo 
Krašto apsaugos ministerijoje, JT labai atsargiai renkasi šalis 
arba regionus. Anot jo, šiuo metu bene didžiausias dėmesys krei
piamas į Vidurio Rytų regioną, Afganistaną, stebima situacija 
Afrikoje, taip pat ir visame pasaulyje. Tačiau dar nėra numatytas 
karštasis taškas, į kurį ketinama nedelsiant siųsti JT taikdarius.

Pasak SHIRBRIG vado, Lietuvos kariai bus kviečiami daly
vauti plataus masto mokymuose, įgis patirties taikos palaikymo 
operacijose. Lietuvai prisijungus prie SHIRBRIG veiklos, kaip 
žurnalistams paaiškino L.Linkevičius, papildomų mokymų re
sursų nereikės, iki kol nereikės vykti į misiją. Ateityje Lietuva 
numato didinti indėlį SHIRBRIG brigadoje.

Tarptautinėse taikos palaikymo operacijose bei misijose Lie
tuva dalyvauja nuo 1994 metų, jose tarnavo apie tūkstantį 
Lietuvos karių.

■ PREMJERAS PASIŪLĖ PRIVATIZUOTI DVARĄ
Vyriausybės vadovas Algirdas Brazauskas nustebino Ministrų 

kabineto narius, netikėtai pareiškęs, kad nemato galimybės buvu
sio Užutrakio dvaro sodybą pritaikyti valstybės reikmėms, ir 
pasiūlęs jį privatizuoti.

Tokias mintis Premjeras išsakė vykusiame Vyriausybės posė
dyje, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl žemės valdymo 
teisės suteikimo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai ir 
įpareigojimo iki rugpjūčio 1 dienos parengti ir patvirtinti 
ilgalaikę Užutrakio dvaro panaudojimo programą.

“Numatytos šio objekto reprezentacinės funkcijos - tušti 
žodžiai, kadangi niekada to nebus. Bent aš nematau horizonte 
tokios vietos, kad šitie rūmai, investavus 20-30 milijonų, būtų 
atstatyti be jokios funkcijos”, - pareiškė Vyriausybės vadovas.

Anot A.Brazausko, galbūt šį ansamblį reikėtų privatizuoti, 
kaip tai neretai daroma kaimyninėje Lenkijoje.

“Išlaikant visus paminklosauginius reikalavimus, restauruoti 
rūmus, padaryti gražų viešbutį, konferencijų sales. Privati 
kompanija imtųsi. Lenkijoje labai plačiai šitai daroma ir labai 
gerai funkcionuoja” , - dėstė savo viziją Vyriausybės vadovas, 
paraginęs apsvarstyti visas galimybes, kaip būtų galima atgai
vinti unikalų parką, rūmus bei kitus pastatus.

“Dabar mes kaip šuo ant šieno - rūmai baigia sugriūti, nieko 
nedarom, pinigų neturim. Neinvestuosim nei jūs, nei niekas. Ir 
taip sunyks. Dar po dešimties metų liks tik pėdsakai”, - sakė 
A.Brazauskas. Kultūros ministerijai, kuri iki rugpjūčio 1 dienos 
turi parengti dvaro ansamblio perspektyvinio panaudojimo pro
gramą, pasiūlyta numatyti galimybę dvaro ansamblį privatizuoti.

ELTA primena, kad prieš keletą metų prez. Valdas Adamkus, 
paskelbęs, jog imasi Trakų nacionalinio istorinio parko globos, 
paprašė Vyriausybės skirti būtinų lėšų keturiems Užtrakio dvaro 
ansamblio pastatams pritaikyti Lietuvos valstybės reprezentaci
nėms reikmėms. Tačiau Vyriausybės keitėsi, o Užutrakio 
ansamblis vis labiau nyko.

Užutrakis yra praėjusiame amžiuje pusiasalyje tarp Galvės 
ir Skaisčio ežerų pastatyti grafų Tiškevičių rūmai bei žinomo 
prancūzų kraštovaizdžio architekto Eduard Andre suprojektuotas 
parkas šalia jų.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Gegužės 13 d. Rusijos pre
zidentas Vladimir Putin ir JAV 
prezidentas George Bush pa
skelbė, jog abi valstybės susi
tarė sum ažinti savo turim ą 
branduolinę g ink luo tę  net 
dviem trečdaliais per ateinan
čius 10 metų. Šiame trijų pus
lapių pareiškime nesakoma, 
kad strateginė puolamoji gink
luotė bus sunaikinta. Abi pusės 
galės sprogstamąsias raketų 
galvutes laikyti sandėliuose. 
Jos galės būti paruoštos naudo
jimui, jei kuriai iš susitariančių 
šalių kiltų nauja grėsmė.

Prezidentas Bush pareiškė 
Čikagoje, kad jam pasirašius šį 
susitarimą su Rusijos prezi
dentu Putinu, Amerikos ir Ru
sijos santykiuose prasidės nau
ja era. Abu prezidentai paža-

JAV Valstybės sekretorius Colin Powell ir Rusijos užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov skalbia naują Rusijos ir NATO bendradar
biavimo erą AP

Keliais sakiniais

• O landijos parlam ento 
rinkimuose smarkiai pralaimė
jo kairieji socialistai liberalai. 
Iš 150 parlamento vietų socia
listai gavo 23 vietas, o turėjo 
45. Dešinieji krikščionys de
mokratai turi 43 vietas, net 15 
daugiau negu turėjo. Didžiau
sią laimėjim ą pasiekė visai 
nauja Pim Fortuin partija, ku
rios vadas buvo nušautas prieš 
rinkimus. Parlamente bus 26 jo 
partijos sąrašo nariai. Tokios 
partijos iki šiol visai nebuvo.

• Palestinos vadovybės va
das Arafat pasakė kalbą savo 
vadovaujamos tarybos posė
dyje. Jis atsiprašė tarybos narių 
už savo padarytas klaidas, pa
žadėjo demokratiškus balsavi
mus ir reformas.

• JAV prezidentas G.Bush

NAUJA GINKLŲ SUTARTIS

dėjo pasirašyti šį susitarimą 
Romoje gegužės 28 dieną.

Branduolinių ginklų apri
bojimo bandymai nėra naujas 
sumanymas. Šaltojo karo lai
kais pirmos derybos su Mask
va prasidėjo dar prezidento 
Johnsono dienomis 1968 me
tais. Tuomet derybas sutrukdė 
Sovietų Sąjungos invazija Če
koslovakijoje. Derybas tęsė 
buvęs prezidentas Nixon su so
vietų komunistų generaliniu 
sekretoriumi Leonid Breznev. 
Jiedu  pasirašė  Salt su tartį 
(Strateginių ginklų apribojimo 
sutartį) 1972 m. Dar JAV Se
natui nespėjus ratifikuoti tos 
sutarties, prezidentas Carter 
sutartį atšaukė, nes Sovietų Są
junga pradėjo savo invaziją 
Afganistane. Po jo  valdžion 
patekęs prez. Ronald Reagan 
1983 m etais paskelbė, kad 
Amerika pradės Strateginės 
Gynybos Iniciatyvą, populia
ria i pavadinta “žvaigždžių 
karu” . Po to sekė keli prezi
dento Reagano susitikimai su 
Sovietų Sąjungos reformato
rium Michailu Gorbačevu, ku
ris sutiko mažinti ne tik strate
ginę g ink luo tę , be t ir p a 
prastuosius ginklus, į prastinę 
ginkluotę. D abartinio JAV

pasirašė naują ūkininkų para
mos įstatymą, kuris padidina 
subsidijas įvairiem s dides
niems ūkiams. Kritikai, ypač 
Europos Sąjungos šalyse, ma
no, kad Amerika bandys pa
leisti į laisvąją rinką savo že
mės ūkio gaminius. Ypač bijo
ma sojos pupelių, kukurūzų, 
net žemės riešutų antplūdžio. 
Subsidijos yra įvestos Europos 
ūkininkų tarpe. Bijome, kad 
gali kilti prekybos karas tarp 
Europos ir JAV. Europa jau 
boikotuoja Floridos apelsinų 
sunką.

• Kuboje penkias dienas 
viešėjo buvęs JAV prez. J. 
Carter. Svarbiausią savo kalbą 
jis pasakė Havanos univer
siteto salėje. Kalbėdamas is
paniškai, Carter ragino kubie-

prez. Busho tėvas pasirašė 
strateginių ginklų apribojimo 
sutartį su Gorbačevu ir su jo 
įpėdiniu Yelcinu. Dabartinis 
prez. George Bush pasisakė už 
gynybos raketų skydo erdvėje 
statybą. Prieš ją dabartinis Ru
sijos prez. Putin per daug ne
kovojo, tačiau prieš dabartinį 
nutarimą mažinti branduolinę 
ginkluotę jau pasisakė kai kuri 
JAV senatoriai ir Rusijos Dū
mos nariai, kurie turės šią su
tartį patvirtinti.

Paprastieji abiejų valstybių 
gyventojai, žinodami, kad JAV 
tapo pasauline karine galybe, 
pritaria branduolinių ginklų 
sumažinimui. Prezidento Putin 
santykiai su JAV gerokai pasi
keitė nuo Šaltojo karo dienų. 
Prezidentas Putin išsiderėjo 
specialius ryšius su NATO 
valstybių bloku. Vilniuje įvy
kęs NATO 19 šalių atstovų su
važiavimas išklausė ir Rusijos 
pageidavimų, kuriuos perdavė 
Rusijos užsienio reikalų vice
ministras Eugenij Gusarov. Jis 
pasakė spaudai, kad NATO 
bloko plėtra yra klaida, kuri 
nepagerins pasaulyje įsigalin
čių pavojų. Rusija reikalauja 
sau teisių atsiųsti savo stebėto
jus į NATO posėdžius. Rusija 
gali prisidėti svarstant teroriz
mo, organizuotų nusikaltimų, 
narkotikų pardavinėjimo gink
luotės kontrabandininkų, nele
galių emigrantų ir kitus klausi
mus. Toks bendras forumas 
būtų visiems naudingas, sakė 
Gusarov. Jis dar pakartojo Ru
sijos pažiūrą, kad NATO išplė
timas yra klaida, tačiau kiek
viena šalis turi teisę klysti. Bri
tanijos užsienio reikalų minist
ras Jack Straw, kalbėdamas Is
landijoje apie savotišką Rusi
jos įjungimą į NATO veiklą, 
pasakė, kad “dalyvaujam e 
Šaltojo karo laidotuvėse, nes 
tas karas šiandien jau “kaput” .

čius reikalauti demokratiškos 
sistemos, laisvų rinkimų, lais
vos spaudos ir kitaip galvojan
čių piliečių  laisvės. Carter 
pabrėžė, kad atėjo laikas Ame
rikai ir Kubai gyventi taikin
gai. Jis nenorįs kištis į kitos ša
lies vidaus reikalus, tačiau no
rįs draugiškų, abiems naudin
gų ryšių tarp kaimyninių šalių. 
Diktatorius Fidel Castro panei
gė, kad Kuba gamina masinio 
naikinimo biologinius ginklus 
ir leido svečiui laisvai kalbėtis 
su kalėjime laikomais “liau
dies priešais”.

• Izraelyje įvyko dešinio
sios Likud partijos tarybos 
suvažiavimas. Jame premjeras 
Ariel Sharon jautėsi lyg vienas 
nuosaikiausių ir taikingiausių 

(Nukelta į 3 p.)
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LAISVĖS SUTVIRTINIMO AKTAS

Kai Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus 
Washingtone sulaukė puikiausių įvertinimų besiruošiant 
NATO narystei, o Lietuva buvo pavadinta NATO šalių 
kandidačių vadovaujančia valstybe, tai tuo pačiu metu 
įtakingoji Seimo partija norėjo pašalinti gabų kariuomenės 
vadą, pasisakiusį prieš sovietinę nomenklatūrą Lietuvoje, kuri 
žlugdo sm ulkųjį verslą ir neleidžia pasire ikšti k itaip  
galvojantiems, kurie nesutinka su dabartinės Vyriausybės 
vedama politika.

Tačiau Washingtone gegužės 17 dieną dar kartą pasitvirtino 
tai, ką Amerikos Lietuvių taryba ne kartą teigė, jog JAV 
Kongrese turėti draugų yra mūsų stiprybė ir būtina pareiga. 
Tą dieną JAV Senatas 85 balsais prieš 6 priėmė Freedom 
Consolidation Act - Laisvės sutvirtinimo aktą, kuriame aiškiai 
pasisakom a už NATO išplėtim ą ir Baltijos valstybėm  
suteikiama milijoninė finansinė parama. Kai mes sutartinai, 
būdami piliečiai, reikalaujame, JAV Vyriausybė girdi, o ypač 
Atstovų rūmų ir Senato nariai. Šiuo laim ėjim u galime 
džiaugtis, kaip ir ne kartą praeityje, kai šio krašto lietuviai 
prašė Amerikos Vyriausybę nepripažinti sovietinės okupacijos 
ir kai ALTo ir kitų tautybių didelių pastangų dėka buvo 
priim tas specialus įstatym as, kad galėtų atvykti į JAV 
pasitraukę nuo komunizmo teroro iš Europos stovyklų 
išvietintieji iš savo tėvynių žmonės. Nors šis balsavimas dar 
nereiškia, kad mūsų tėvų kraštas bus pakviestas į NATO, bet 
jau yra nemažas žingsnis NATO link. Balsavimas už šį Laisvės 
sutvirtinimo aktą yra didžiulė parama galutiniam sprendimui 
dėl NATO plėtros lapkričio mėnesį Prahoje. O Baltijos 
valstybėms - įpareigojimas nedvejojant ruoštis tam istoriniam 
žygiui.

Laisvės sutvirtinim o akte, sujungus visas valstybes, 
kuriom s NATO plėtra turi gyvybinę išlikim o reikšm ę, 
reiškiam a parama JAV prezidento George W. Bush pa
reiškimui, kurį jis išsakė savo kalboje Varšuvoje 2001 m. 
birželio 15 d. Šiame akte NATO narės raginamos būti kartu 
su JAV, kad sąjungos išplėtimas būtų įgyvendintas NATO 
viršūnių konferencijoje Prahoje. Dokum ente skiriam a 
milijoninė dolerių parama kandidačių valstybių gynybos 
stiprinimui ir Lietuvai skirta 7,5 mln. dolerių.

JAV Atstovų rūmai už Laisvės sutvirtinimo aktą pasisakė 
372 balsais, prieš buvo 46, kurio balsavimas buvo 2001 m. 
lapkričio 7 d. Pilnas akto pavadinimas yra: “Gerald B.H. 
Solomon Laisvės sutvirtinimo aktas 2001”. Akto numeris - 
H .R .3167. N egailėk im e laiškučio  padėkoti tiem s 85 
senatoriams, kurie balsavo už, o tiems šešiems - Larry Craig 
(R-ID), James Inhofe (R-OK), Pat Roberts (R-KS), Robert 
Smith (R-NH), Ted Stevens (R-AK), John Warner (R-VA), 
kurie balsavo prieš, kad pakeistų savo nuomonę ir vėliau 
nebebalsuotų prieš NATO išplėtimą.

Tačiau verta prisiminti ir tai, kai Rusijos užsienio reikalų 
m inistras Igor Ivanov Islandijoje posėdžiavo su NATO 
ministrais, tai Rusijos prez. Putin posėdžiavo Maskvoje su 5 
buvusių sovietinių respublikų prezidentais ir sudarė karinę 
sąjungą, o min. Ivanov, kalbėdamas Dūmoje, pareiškė, kad 
NATO plėtra nebesustabdoma. S. Tubenas

NEREIKIA KLAUSYTIS 
JŲ ŽODŽIŲ, BET STEBĖTI 

JŲ DARBUS!
Į Čikagą buvo atvykęs kun. 

Antanas Saulaitis, SJ., Lietu
vos ir Latvijos jėzuitų provin
cijolas. Su juo padarytas pasi
kalbėjimas, buvo atspausdintas 
“Drauge” 2002 - V -14 d. Iš jo 
pasakytų minčių, aiškiai ma
tosi, kad komunistai Lietuvoje, 
dar tebėra valdžioje!

Žinia, į rinkimus eidami, jie 
prisidengia ir prisiglaudžia prie 
kokios dešiniosios partijos. Bet 
po išrinkimo išlenda yla iš mai
šo.

Lietuvių Televizija Čika
goje rode reportažą iš  Vil
niaus, kuriame Jus pasakėte 
apie bėdas dėl jėzuitų  nuo
savybės grąžinimo.

- Tokių bėdų turi ne tik jė 
zu ita i, ir ne tik  Bažnyčia. 
Užuot grąžinusi sovietų nusa
vintą turtą, Vilniaus savivaldy
bė, galima sakyti, jį antrą sykį 
nusavino. Jėzuitų pastatas vie
nuolyno kieme yra labai ryš
kiai prijungtas prie šv. Kazi
miero bažnyčios, jis atiduotas 
kitiems (kalbama, kad ten bus 
įrengtas viešbutis su restora
nu).

Ir seserys benediktinės prie 
Šv. Kotrynos bažnyčios yra at- 
sidūrusios panašioje padėtyje, 
ir konventualai pranciškonai 
Trakų gatvėje. Prie pat jų  baž
nyčios yra priestatas, o jie turi 
gyventi kažkur ir jaunimui nė
ra kur susirinkti. Šį didžiulį 
vienuolyną nuomoja savival
dybė. Mes nusprendėme kovo
ti su neteisybe.

TA R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A
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vadovų. Didelius priekaištus 
jis išgirdo iš buvusio Likud 
partijos vado ir premjero Ben
jamin Netanyahu. Jis veda dar 
dešinesnę politiką už Sharon. 
Debatuose Netanyahu siūlė iš
tremti iš Palestinos dabartinį 
jos vadą Arafat ar jį likviduoti. 
Palestinos valstybės kitoje 
valstybėje negali būti ir nebus 
nei su Arafatu nei su kitu vado
vu nei šiandien nei rytoj, kalbė
jo  jis. Premjeras Sharon atrėžė, 
kad jis yra išrinktas premjeru 
ir jis tęs taikos derybas su Pa
lestina.

• Izraelio koalicijos vy
riausybėje yra ir keli įtakingi 
darbo partijos atstovai, jų tarpe 
ir gynybos ministras Binyamin 
Ben-Eliezer. Jis pareiškė dar- 
biečių partijos debatuose, kad 
arabų sekcijos Izraelyje pri
glaus palestiniečių mažumą, 
kuri per ketvirtį šimtmečio 
pasidarys dauguma. Tas ypač 
matysis Jeruzalėje. Todėl rei
kėtų, kalbėjo generolas, įvesti 
mieste specialų režimą, pada
linti jį  į žydų, musulmonų,

Miestas nesukalbamas, ar 
tiesiog yra netvarka?

- Miesto pareigūnai tvar
kantys privatizavimą, mums 
sako: nebūkite gobšūs. Tai ne 
visai taip: ta nuosavybe bažny
čia naudojosi 400 metų. Gob
šus kažkas kitas. Jeigu sena
miestyje 1 kvadratinio metro 
kaina siekia 1,000 dol., ir jeigu 
kyšis miesto ar kitokios val
džios pareigūnui siektų tik 5 
nuošimčius nuo pastato vertės, 
čia būtų įvelti didžiuliai pini
gai...

Plačiai nuskambėjo su
bankrutavusio pranciškonų  
vienuolių KultUros židinio  
istorija. O kaip jUsų Jaunimo 
centras?

- Manęs to klausimo klau
sia kiekvieną kartą, kai atva
žiuoju į Čikagą: ar jau parda
vėte, ar parduosite? Mes negal
vojame nei parduoti Jaunimo 
centro, nei uždaryti koplyčios. 
Jaunimo centras turi sukūręs 
tarybą, kuri jau 22 metus rūpi
nasi pastatų išlaikymu. Ir kol 
ji pastatus išlaikys, šis klausi
mas neiškils.

K aip vertin a te  bendrą  
valstybės gyvenimą?

- Žiūrėdamas į jaunus žmo
nes optimistiškai. Jeigu jie su
laukę daugiau kaip 20 metų, į 
gyvenimą dar žiūri šviesiom 
akim, tai gerai. Paskui, kai jie 
nueina į darbovietes, juos ban
do sutvarkyti, kad jie neturėtų 
svajonių, vilčių pagerinti savo 
profesijos padėtį arba pačios

krikščionių  d istrik tus, kad 
Izraelis to miesto nelaikytų sa
vo suverenine dalimi. Kaip ži
noma, tokį siūlymą prieš daug 
metų išreiškė ir Popiežius Jo
nas Paulius II. Kitas darbietis 
debatuose pabrėžė, kad pa
saulyje nėra valstybės be sienų 
kaip nėra namo be durų ir jų 
užrakto. Mums reikia nebe- 
statyti vietovių svetimose že-

Condoleezza Rice, JAV prezi
dento patarėja saugumo klausi- 
mais,lydėjo jį valstybinėje ke
lionėje ir pasitarimuose Berlyne, 
Maskvoje, St. Petersburg, Pary
žiuje, Normandijoje ir Romoje

AP

Juozas Žygas

Lietuvos padėtį. Ekonomikos 
rodikliai kažkokius teigiamus 
poslinkius rodo, bet eilinis 
žmogus to nejaučia.

M ano sUnus, Gedimino 
technikos universiteto pirm a
kursis, sako, kad prie univer
siteto, kai į paskaitas suva
žiuoja studentai, nėra kur 
pastatyti mašinos; kiekvienas 
studentas turi nešiojam ąjį 
telefoną...

- B et tai nėra skurdo 
rodiklis? !

Tai tiesa.
(K a lbėjosi A udronė V. 

Skiudaitė)
Iš to, ką pasakojo kun. A. 

Saulaitis, galime matyti, kad 
komunistai dar nesirengia savo 
pozicijas apleisti. Manyčiau, 
kad bažnytinio turto valdymo 
klausimai yra numatyti ir ap
tarti Concordate su Šv. Sostu. 
Jeigu Lietuvos jėzuitai pri
klausytų Lenkijos provincijai 
- tai jokių problemų nebūtų. 
Aukštieji pareigūnai apie juos 
šokinėtų. Turėtų tokias pat 
privilegijas, kaip lenkiškos 
mokyklos. O jeigu Concordato 
Lietuvos kom unistai nepri
pažįsta - tai yra dar Strasburgo 
teismas.

mėse ir aptverti savo žemes 
aukštomis tvoromis, kalbėjo 
Haim Ramon, buvęs vyriau
sybės narys ir Darbo partijos 
kandidatas į premjerus.

• Liberijoje vėl prasidėjo 
naujas karinis sukilimas prieš 
dabartinį prezidentą Charles 
Taylor. Valstybė, kaip žinoma, 
buvo įsteigta išlaisvintų Ame
rikoje vergų. Civiliniai karai 
ten vyksta su trumpomis per
traukomis. Šalyje daug karo 
invalidų, kareiviais tampa vis 
jaunesni berniukai, nes krašte 
mažai tėra kitų darbų.

• Dalis palestiniečių karių, 
kurie slapstėsi Betliejaus Vieš
paties gimimo bažnyčioje, bu
vo išvežti į Kipro salą, kur jie 
apgyvendinti ištaig ingam e 
viešbutyje už juos ten moka 
Arafato vadovaujama palesti
niečių taryba.

• Vengrijos parlam ento 
rinkimuose 188 vietų laimėjo 
dešiniųjų tautininkų partija, 
vadovaujama Viktor Orban. 
Parlamentas turi 386 vietas.

(Nukelta į 4 p.)
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“Lietuvių balso” pokylyje “Draugo” redaktorė Danutė Bindokienė ir Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sventickas. Z. Degučio nuotr.

1992 m. sausio 27 d. 41 len
kas iš Vilniaus krašto (J. Vaitu- 
levičius ūkininkas, J. Glu- 
chovskis, T. Gurskis, L. Dara- 
ševič vaikų darželio vedėja, J. 
Tripinskis, S. Babičius ir kiti) 
nusiuntė atvirą laišką Lenkijos 
Respublikos Prezidentui L. 
Walęsai. Laiške jie rašė:

“Didžiai gerbiamas pone 
Prezidente! Neseniai kai kurių 
Lietuvos laikraščių puslapiuo
se su dideliu susidomėjimu ir 
nuostaba perskaitėm Jūsų laiš
ką Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirm i
ninkui V. Landsbergiui. Deja, 
turime pažymėti, kad tai nepa
sitarnavo abipusiam suprati
mui ir nuoširdžiam dialogui 
tarp Lenkijos ir Lietuvos už
megzti.

Jūsų, ponas Prezidente, 
laiške lenkų tautinės mažumos 
Vilniaus krašte politinės situa
cijos įvertinimas neatitinka tik
rovės. Tokį Lenkijos valstybinį 
valdžios požiūrį galima įver
tinti kaip smūgį Lietuvos tautai 
ir vadovybei. Dabartinė Lietu
vos valdžia pagarbiai traktuoja 
ne tik Lietuvoje gyvenančius 
lenkus, bet ir visų kitų tautybių 
žmones. Lenkai, rusai, baltaru
siai, žydai ir kiti naudojasi 
visomis Konstitucijoje numa-

TA RPTAU TIN IA I ĮVYK IA I

Atkelta iš 3 p.

Keliais sakiniais-------------
Partijos vadas tėra 38 metų 
amžiaus. Kritikai jį lygina su 
Prancūzijos dešiniųjų vadu Le 
Pen, kurio politinė ateitis (jis 
jau  73 m etų) gan trum pa, 
lyginant su vengru Orban.

• JAV Saugumo ir muitų įs
taigos išaiškino ir surado JAV- 
Meksikos pasienyje daug po
žeminių tunelių, kurie ėjo iš 
vienos valstybės į kitą. Tie tu
neliai naudojami ne nelega
liems emigrantams pervežti, 
bet narkotikų prekybai. Įvairūs 
kvaišalai keliavo į Amerikos 
pusę nepastebimi. Prekybos 
vadovai prižiūrėjo ir taisė tuos

PASKUTINIS KOZIRIS
XI

Algimantas Liekis

tytomis piliečių teisėmis, kaip 
ir lietuviai. Juo labiau lenkų 
niekas neskriaudžia ir neperse
kioja. Tad labai apgailestauja
me, jog Jūs, pone Prezidente, 
negavote objektyvios informa
cijos, o pasinaudojote proko
munistinių, Lietuvos valsty
bingumo atkūrimui priešiškų 
būrelių duomenimis.

Deputatai lenkai, atstovau
jantys Vilniaus kraštą, nuo pat 
savo nepavykusios politinės 
akcijos pradžios visą laiką pa
laikė konservatyviąsias Krem
liaus jėgas, buvo priešiški lie
tuvių tautos Nepriklausomy
bės siekiams. Savo priešiška 
veikla ypač pasižymėjo TSRS 
deputatai J. Cechanovič ir A. 
Brodavskij. Organizuojant per
versmą rugpjūtyje, dalyvavo 
beveik visi Aukščiausiosios Ta
rybos Lenkų frakcijos deputa
tai. Po pučo pralaimėjimo ne 
tik jie, bet ir dauguma proso- 
vietiškų komunistų perėjo į 
Lietuvos lenkų sąjungą ir ken
kia mūsų valstybei, priešinasi 
žemės ūkio politikai. Štai ko
dėl Parlamento sprendimas bu
vo paleisti Šalčininkų ir Vil-

požeminius kelius, saugodami 
juos nuo teroristų ar kitų ma- 
fiozų, nes jie  turėjo puikias 
pajamas.

• Šį pavasarį pasaulyje bu
vo aukso kainų pakilimas. Ba
landžio 29 kai kuriose biržose 
aukso uncija siekė 312 dol.

• Amerikos NBC televizi
jos programoje kalbėjo Jorda
no karalius Abdullah II. Jis pa
brėžė, kad sumanymas pulti 
Iraką, siekiant pašalinti jo  val
dovą, sukeltų  daugiau ne
ramumų ir aukų toje pasaulio 
dalyje. Iš to nebūtų naudos nei 
Izraeliui nei Palestinai.

niaus rajonų bei Sniečkaus 
miesto prokomunistines savi
valdybes, Prienų ir Vievio apy
linkių tarybas. Šis nutarimas 
jokiu būdu nebuvo nukreiptas 
prieš šių vietovių gyventojus. 
Juo siekta sutrukdyti priešišką 
veiklą, kenkiančią valstybės ir 
vietinių gyventojų interesams. 
Ir mes, lenkai, ryžtingai prita
riame šiai Respublikos vado
vybės akcijai, nes nekenčia
mos tarybinės santvarkos jau 
esame prisisotinę, mus stebina 
Lenkijoje kai kurių politinių 
grupuočių sukelta antilietuviš
ka kampanija. Lenkijos val
džios reikalavim as atšaukti 
šiuos nutarimus yra neįvykdo
mas. Nauji rajonų savivaldy
bių rinkimai gali įvykti tik su- 
sinormalizavus situacijai šiuo
se rajonuose, įvykus desovieti
zacijai ir dekėgėbizacijai. Ir tai 
mūsų Respublikos gyvenime 
yra svarbiausia. Nors Tarybų 
Sąjunga jau nebeegzistuoja, ta
čiau KGB ir Komunistų parti
jos agitacija veikia pogrindyje. 
Visų priešiškų jėgų sunaikini
mas yra ne tik lietuvių tautos, 
bet ir mūsų, lenkų, reikalas.

Gerbiamas Pone Preziden
te, kreipiamės į Jus, prašydami 
suprasti čia išdėstytas mūsų 
politines realijas ir vadovautis 
ne vadinamųjų Vilniaus krašto 
lenkų veikėjų melaginga infor
m acija, bet visų gyventojų 
daugumos nuomone. Tuo pa
čiu kviečiame imtis iniciatyvos 
Lenkijos ir Lietuvos santy
kiams sureguliuoti.”

Po nepavykusio pučo kele
tas “autonomininkų” pabėgo į 
Rusiją ar Baltarusiją, bet di
džioji dalis liko Lietuvoje ir to
liau, tegu jau ir tyliai, tačiau 
boikotavo nepriklausom os 
Lietuvos įstatymų vykdymą.

Štai Lietuvos Respublikos 
Generalinė prokuratūra 1992 
m. kovo 7 d. savo raštu Nr. 15/ 
14 pranešė Valstybinei komisi
jai Rytų Lietuvos problemoms 
išnagrinėti: “Lietuvos Respub
likos generalinėje prokuratūro

je vyksta parengtinis tardymas 
baudžiamoje byloje dėl viešo 
raginim o pažeisti Lietuvos 
Respublikos suverenitetą.

Baudžiamon atsakomybėn 
patraukti paleistos Šalčininkų 
rajono tarybos deputatai Ces- 
lovas Vysockij ir Adam Mon- 
kievič, kurie 1991 m. rugpjū
čio 19 d. 18 val. sukvietė į 
Šalčininkų rajono savivaldy
bės patalpas rajono ūkinių or
ganizacijų vadovus (tarp kurių 
buvo daug rajono ir apylinkių 
tarybų deputatų) ir vykdydami 
antivalstybinio perversmo or
ganizatorių, sukūrusių TSRS 
valstybinį Ypatingosios padė
ties komitetą (GKCP), nurody
mus ir siekdami smurtu pažeis
ti Lietuvos Respublikos suve
renitetą, nuversti valstybinę 
valdžią, įkūrė perversmo štabą.

Perversmui nepavykus C. 
Vysockij ir A. Monkievič nuo 
tardymo organų pasislėpė pasi
traukdami už Lietuvos valsty
bės ribų.

Tiriant C. Vysockio veiklą 
nustatyta, jog jis yra taip vadi
namo “visų lygių deputatų su
važiavimo Vilniaus lenkų na- 
cionaliniam-teritoriniam kraš
tui kurti” narys, jo vadovaujan
čio organo - Koordinacinės 
tarybos ir 15 asmenų dydžio 
koordinacinės tarybos prezi
diumo narys. Šiai antikonstitu
cinei, nustatyta tvarka neregis
truotai organizacinei struktūrai 
(pirmas susirinkim as įvyko 
1989 m. gegužės 12 d. Vilniaus 
rajono Mickūnų kaime) vado
vavo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatai S. Peško ir E. Tomaše- 
vič (koordinacinės tarybos pre
zidiumo pirmininko pavaduo
tojas), o taip pat R. Maceikia- 
nec, L. Jankelevič, S. Akano- 
vič irV. Subač.

M inim os organizacinės 
struktūros kūrimas inicijuotas 
Lenkų sąjungos Lietuvoje va
dovybės (bylos duomenimis, 
Sąjungos vadovybėje buvo 3 
KGB agentai ir 10 patikėtinių). 
Deputatų suvažiavimas buvo 
tiesiogiai valdomas kitos vals
tybėje neteisėtai veikusios 
organizacijos LKP(TSKP). Tai 
organizacijos CK sekretorius
L. Jankelevič yra Koordinaci
nės tarybos nariu, o pačiai Ta
rybai vadovauja LKP(TSKP) 
narė L. Sapkevič. TSRS, 
TSKP vadovavimas buvo at
liekamas tiesiogiai.

Be nurodytų veikimo būdų, 
naudoti ir kiti. TSRS liaudies 
deputatų suvažiavimui panai
kinus TSRS Konstitucijos 6 
straipsnį dėl TSKP vadovau
jančio vaidmens, TSKP politi
nis biuras 1991 m. pradžioje

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

nutarė naujomis sąlygomis su
stiprinti savo įtaką per komu
nistus, išrinktus į atstovauja
m uosius valdžios organus. 
Vykdydama šias direktyvas 
LKP(TSKP) aktyviai veikė 
per savo narius, išrinktus į 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiąją Tarybą ir vietines 
tarybas [...].

LK P(TSK P) CK biuras 
1991 m. birželio 26 d. nutari
me “Dėl pirminių organizacijų 
darbo ekstrem aliom is sąly
gomis” ir 1991 m. liepos 6 d. 
rezoliucijoje “Dėl partijos tak
tikos šiuolaikiniame etape” 
num atė, kaip  LK P(TSK P) 
veiks pogrindžio sąlygomis. 
Šiuo veikimu paaiškinamas 
faktas, kodėl dalis Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų savivaldy
bių iki šiol neatšaukė antkons- 
titucin ių , p riešta rau janč ių  
valstybės įstatymams spren
dimų. Baudžiamosios bylos 
tyrimas taip pat aprėpia TSRS 
referendumo ir TSRS karinių 
komisariatų neteisėto veikimo 
aspektus [...].”

1992 m. kovo 24 d. LR AT 
nutarime “Dėl komisijos Šal
čininkų rajono ir Ignalinos ra
jono Sniečkaus gyvenvietės, 
taip pat kai kurių kitų savival
dybių tarybų, jų  organų bei 
pareigūnų antikonstitucinei 
veiklai ištirti išvadų” rašoma:

“[...]. 2. Atkreipti Šalčinin
kų ir Vilniaus rajonų žemes
niųjų pakopų tarybų dėmesį į 
tai, kad iki šiol ne visos jos 
įvykdė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 1992 
m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 
1-2310 reikalavimą ir neatšau
kė neteisėtų savo sprendimų, 
ir dar kartą pasiūlyti šių rajonų 
žemesniųjų pakopų taryboms 
iki 1992 m. gegužės 1 d. at
šaukti visus sprendimus, kurie 
prieštarauja Lietuvos Respub
likos Laikinajam  Pagrindi
niam Įstatymui bei Vyriausy
bės nutarimams.”

1992 m. liepos 23 d. LR AT 
paskelbus, kad baigėsi Vil
niaus ir Šalčininkų rajonų tie
sioginio valdymo terminas, 
buvo organizuoti rinkimai į tų 
rajonų savivaldybes. Tačiau į 
naująsias savivaldybes vėl 
p rasiskverbė  daug LKP 
(TSKP) narių, “autonominin
kų”, lenkų šovinistų, nes jiems 
nuolaidžiavo buvusi LDDP 
valdžia. Lietuviai, šio krašto 
gyventojai, tik didelėmis, pasi
aukojančiomis pastangomis 
galėjo įsteigti vieną kitą lietu
višką mokyklą, išsilaikyti va
dovaujančiame poste. Rytų ir 
Pietryčių Lietuva tebėra visų 
dorųjų lietuvių rūpesčių kraš
tas.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Siųsdami per Western Union9, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie  pasieks reikiamą vietą 
sa u g i lu ir g re ita i.  P a s a u lin ių  iy £ ių  d ė k a  pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunku kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiim ti pinigus IS5-tyje šalių ir 
95 tūkstančiuose vietų, tarp jų  ir Lietuvoje, k a ip  
jūsų g im inu  ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pas i t ik ė li W estern Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos lik per 
Western Union -  bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

l 1-800-325-60003
a www.wegtem uniar.cam

(irvičiuHaias p in igų  p c n in n lim ^ i r i ia m f  putu utyje

http://www.wegtemuniar.cam
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C H I C A G O , IL

ALTO PRAŠYMAS
Amerikos Lietuvių Taryba 

kviečia visuomenę teigiamai 
reaguoti į JAV Senate praeitą 
penktadienį priimtą Laisvės 
Sutvirtinimo Įstatymą (Free
dom Consolidation Act), ku
riam e yra pasisakom a už 
NATO plėtrą ir be to skiriama 
Pabaltijo valstybėm virš 20 
milijonų dolerių parama. Už 
įstatymą teigiamai pasisakė 
net 85 senatoriai, prieš pa
sisakant tik šešiems. ALTas 
kv iečia  visus pasiųsti Se
natoriam s padėkos laiškus,

F?CLEVELANDO LIETUVIŲ AUKOS 
LIETUVOS BEI IŠEIVIJOS 

LIETUVIŲ REIKALAMS
2002 m. VASARIO 16-osios proga aukojo

faksus, bei elektroninį paštą (e
mail). Inform acija kaip tai 
daryti ir pavyzdiniai laiškai yra 
pateikti Amerikos Lietuvių 
Tarybos tink lapy je  šiuo 
adresu: www.ALTcenter.org 
Prašome pasinaudoti šia pa
slauga. Neturintys kom piu
terių  gali k re ip tis  į ALTo 
įstaigą ir informacija bus jums 
pristatyta betarpiškai. ALTo 
įstaigos Tel: 773-735-6677, 
Faksas: 773-735-3946 , e- 
paštas: ALTcenter@aol.com

• Lietuvos rašytojų drau
gijos 2001 m. literatūrinės pre
mijos komisiją sudaro Nijolė 
Užubalienė, Irena Gelažienė ir 
Laim utė Tornau. L ietuviai 
rašytojai savo išleistas knygas 
prašomi siųsti komisijos pirmi
ninkei šiuo adresu: N ijolė 
Užubalienė, 4730 W. 83rd St., 
Chicago, IL 60652.

• Audre Budryte, lietu
viams gerai žinoma aktorė, 
vaidina kartu su kitais aktoriais 
Kęstučio Nako režisuojamoje 
pjesėje “Kai Lietuva valdė pa
saulį”. Pjesės vaidinimai vyko 
Roosevelt universiteto Miller 
studijos teatre gegužės 16-18 d.

• Kauno Paveikslų gale
rijoje prasidėjo reta paroda 
“Čikaga - Kaunas: galerijos 
sugrįžimas” . Parodos ekspo
natai - užsienio lietuvių daili
ninkų kūrybos darbai iš Čika
gos Čiurlionio galerijos, kurio
je jie buvo sukaupti kūrėjų, 
gyvenančių JAV, Kanadoje, 
Australijoje, Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Švedijoje, Italijoje.

Ta meno kolekcija - neįkai
nuojama vertybė M.K. Čiur
lionio dailės muziejui Kaune. 
Parodos atidaryme buvo pri
minta, jog Čikagoje buvo įsteig
ta Čiurlionio galerija, kurioje 
buvo kaupiami meno kūriniai, 
skirti Nepriklausomai Lietuvai 
ir dabar tai buvo įvykdyta.

• Stasys Džiugas, vaikų 
literatūros rašytojas, dažnai 
siunčia knygų siuntas į Lie
tuvą. Jis ir vėl pasiuntė daug 
leidinių M artyno M ažvydo 
b ib lio tekai, M okslo ir en 
ciklopedijų institutui ir Šilutės 
bibliotekai. Jis taip pat siunčia 
knygas ir kitus leidinius Ra
seinių bibliotekai.

• Muziejų diena Čikagoje. 
1977 metais gegužės 18-toji 
buvo paskelbta tarptautine 
muziejų diena. Lietuviškoji 
Čikaga turi savo pasididžia
vim ą —  B alzeko  lie tuv ių  
kultūros muziejų, įkurtą 1966 
m. Šiuo metu muziejaus ko
lekcijoje - Jadvygos Paukš
tienės, Algio Keburio, Rim

vydo Kepežinsko, Romo Da- 
linkev ič iaus, M agdalenos 
Stankūnienės, Edvardo Valai
čio ir kitų dailininkų darbai.

• Pasaulio Lietuvių Ben
druomenes istorija. Jau keli 
metai kruopščiai renkama me
džiaga ir redaguojama PLB is
torijos knyga. Ją paruošti ir iš
leisti buvo nutaręs PLB sei
mas. Turinį sudarys PLB atsi
radimas, paskelbus Lietuvių 
Chartą, organizacinės veikos 
pradžia, seimai, jaunimo kon
gresai, renginiai, atskirų kraštų 
bendruomenių ir jaunimo są
jungų trumpa istorija, dainų ir 
tautinių šokių šventės, įvairios 
iliustracijos. Darbo pradžiai lė
šų skyrė Lietuvių fondas. Kny
gos medžiagą kelis metus rin
ko Vytauto Didžiojo universi
teto Kaune doktorantas Linas 
Saldukas. Darbą tęsia Lietuvos 
Istorijos instituto doktorantė 
Vitalija Ilgevičiūtė-Stravins- 
kienė, talkinama PLB valdy
bos narių. Knygą numatoma 
išleisti 2003 m.

200 dol. Č.I.Šatkai.
150 dol. J.R.Ardžiai.
100 dol. F.Klimaitis, Drs.S.G.Matai, Dr.V.A.Mau-

ručiai, M.Mikonienė.
60 dol. K.D.Paškoniai, A.B.Pautieniai, V.O.Ro-

ciūnai, J.R.Totoraičiai.
55 dol. Dr. V.V.Gruzdžiai.
50 dol. V.L. Apaniai, G.V.Bučmiai, Dr.A.R.Če-

puliai, B.Čyvienė, A.Giedraitienė, J.Gudėnas, B.Karklius, 
P.J.Klioriai, R.Laniauskas, S.Laniauskienė, V.A. M iš
kiniai, Z.S.Obeleniai, S.Radzevičiūtė, P.A.Razgaičiai, 
Dr.J.I.Stankaičiai, I.Stankus, Dr.V.Stankus, I.Sušinskienė, 
Dr.J.Sonta, M.Svarcienė, V.T.Urbaičiai

40 dol. E .C hm ieliauskas, R .Č iuberk ienė ,
J. S.Kazlauskai, R.R.Minkūnai, A.Petrauskis, V.A.Petu- 
kauskai, O.Ralienė, Dr.E.R.Silgaliai, A.Valaitis.

35 dol. A.Balašaitienė.
30 dol. E .Č ig ienė , G .K arsok ienė , A .L ūža,

K. M.Marcinkevičiai, H.S.Stasai, D.Trimakas.
25 dol. R .D .A panavičiai, M .G .A ukštuoliai,

P.S.Baldauskai, P.N.Bieliniai, A.L.Gudėnai, Kun.G.Ki- 
jauskas, Dr.M.E.Laniauskai, D.R.Nasvyčiai, V.Z.Plio- 
džinskai, J.Staniškis, A .Stem pužienė, E.Steponienė, 
V.O.Silėnai, L.B.Vasariai.

20 dol. S.E.A lšėnai, V.A.Bakūnai, D.N.Bal- 
čiūnai, A.A. Baliūnai, R.Balytė, O.Banionienė, H.I.Bel- 
zinskai, J.Biliūnas, Z.Dučmanas, S.Idzelienė, I.Juodišienė, 
V.L.Kaunai, S.Knistautienė, S.K.Lazdiniai, H.M.Maci- 
jauskai, J.M inkūnienė, E .N ainienė, D .Puškorienė,
M.Puškorienė, V.E.Račkauskai, V.D.Ramoniai, J.Rastenis, 
O.Skardienė, J.Stepienė, J.Wendt, R.A.Zorskai, J.Zem- 
gulys, O.Zygienė.

16 dol. G.dr.N.Juškėnai.
15 dol. D.Armonienė, E.A.Bliumentaliai, S.Ke-

ženienė, K.S.Sukiai.
10 dol. D r.L .B alčiūnaitė, K .G aižutis, N.Ka-

minskienė, I.Laurinaitienė, H.Malskienė, V.P.Matulioniai, 
K.Narbutaitis, M.Palaima, N.Palubinskienė, V.C.Pri- 
kock ia i, E .S aik ienė , V .S tim burienė, J .S tuog ienė , 
V.B.Taraškai.

5 dol. A.Balaišienė, A.Raulinaitienė, S.San- 
kalaitė.

Suaukotos sekančios sumos:
JAV Lietuvių Bendruomenei.... 2,556.00 dol.
Amerikos Lietuvių Tarybai..... 1,255.00 dol.
Viso aukų gauta........................3,811.00 dol.

Dėkojame visiems aukotojams 
ALT Skyriaus ir LB Apylinkės Valdybos

P H I L A D E L P H I A , PA

ARTĖJA SPORTO TURNYRAS
Liko tik dvi savaitės iki 

an tro jo  R ytin io  pakraščio  
lietuvių bendruomenės sporto 
turnyro pradžios. Šis turnyras 
įvyks birželio pirmą ir antrą 
dienomis Philadelphia, North
east gimnazijoj.

Šiais metais turėsime ne tik 
krepšinio, bet ir tinklinio, stalo 
teniso varžybas. Dalyvaus 
įvairių amžiaus grupių vyrų, 
moterų, jaunimo, mergaičių 
krepšinio komandos, vyrų ir 
moterų tinklinio komandos, 
vyks individualių asmenų ir 
kom andų stalo teniso var
žybos.

Praėjusių metų pirmasis 
Rytinio pakraščio LB turnyras 
buvo sėkmingas. Dalyvavo 22 
krepšinio komandos ir 125 
sportininkai. Tarp jų buvo trys

vyrų A kom andos iš kurių 
dalyvavo 20 Amerikoj studi
juojančių krepšininkų iš Lie
tuvos. Zaidėjų buvo iš visos 
Amerikos:

Donatas Zavackas kuris 
žaidžia už (Pittsburg U). ko
mandą. Šiais metais jis buvo 
vienas iš rezu lta ty v iau sių  
komandos žaidėjų.

Marius Janulis, baigė Sy
racuse Universitetą prieš tris 
metus. Taip pat dalyvavo To
mas Nagys iš Clem son U; 
Mantas Storpirskis iš Hart
ford U, Mantas Ignatavičius 
iš High Point U, North Caro
lina. Mindaugas Burneikis iš 
Hawaii U.

Šių metų turnyre, be anks
čiau minėtų žaidėjų, žada at
važiuoti dar 20 krepšininkų,

studijuojančių Amerikoj. Tai 
vyrų “A” turės keturias geras 
komandas.

Sportininkai, sporto klubai 
kurie norėtų dalyvauti šių metų 
LB sporto turnyre, yra kviečia
mi susisiekti su Pranu Gvil
džiu. Jo namų adresas yra: 95 
Wheeling Ave., Staten Island, 
NY 10309. Tel.: (718) 356- 
7871,EM: INAPRA@AOL.com.

Taip pat galite pažiūrėti į 
mūsų web site: Phillylac.org.

S portin inkų  bus daug, 
rungtynės bus karštos, įtemp
tos - tai mes maloniai kvie
čiame visų sporto m ėgėjus 
atsilankyti ir smagiai praleisti 
dieną. O šeštadienį vakare 
atvažiuoti į smagų linksma- 
vakarį.

Rimas Gedeika

Philadelphijos ARO vyrų “A” komanda, laimėjusi antrą vietą. Kartu su jais stovi (trečias iš d.) Lietuvos 
ambasadorius Vygaudas Ušackas, kuris žaidė už ARO komandą. Šias metais jis irgi dalyvaus turnyre, 
bet šį sykį atstovaus Washington, D.C. Vėjo komandai. Rimo Gedeikio nuotr.

http://www.ALTcenter.org
mailto:ALTcenter@aol.com
mailto:INAPRA@AOL.com
Phillylac.org
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Gerardas Juskėnas

JURGINĖS PADANGĖJE

Sv. Jurgio parapija sveikina 
vedybines sukaktis atšventu
sias poras: Algį ir Christine 
Martinėnus, Vincet ir Marion 
Gray, ir Josephine ir Vitą Suo
pius.

Gegužės 27 d. pirmadienį 
Sv. Jurgio parapijos Katalikų 
karo veteranų 613-tas postas

praves 8:30 val. ryto Prisimi
nimo dienos apeigas kleboni
jos sode. 9:00 val. ryto bus 
aukojamos Mišios, ir minėji
mas užbaigiamas pusryčiais 
bei trumpa programa parapijos 
salėje. Visi kviečiami dalyvauti 
šiame minėjime.

Birželio mėn. Sv. Jurgio 
Katalikų karo veteranų 613-tas 
postas kasdien praves jų  lote
rijos skirstymus. 40 dol. dienos 
laimėjimai bus pagrįsti Ohio 
loterijos vakariniais trauki
mais. 3 dol bilietai gaunami 
pas kun. J. Bacevičių arba bet 
kurį posto narį. Kviečiame vi
sus dalyvauti šioje loterijoje, 
nes jos pelnu veteranai padės 
padeng ti dujų vam zdžio  į

Bažnyčios pastatą pakeitimo 
išlaidas.

Clevelando vyskupijos ka
pinių sąjunga parinko laiką 
Prisiminimo dienos Mišioms 
k a ta likų  kap inėse. M išias 
10:00 val. ryto aukos vyskupas 
R. Gries, OSB. Kalvarijos ka
pinėse, vyskupas A.M. Pilla - 
Visų Sielų kapinėse ir vysku
pas A.E. Pevec - Švento Kry
žiaus kapinėse.

Šv. Jurgio parapija sveikina 
aną savaitgalį įšventintus kuni
gus: kun. Vincent Hawk, kun. 
Zahary Kawalec ir kun. Chris
topher Weber. Mums primena
ma, kad šiemet įšventinus tik 
tris kunigus, mes privalome 
melstis už pašaukimus kuni
gystei ir religiniam gyvenimui.

•v. Jurgio par. Motinos dienos vaišėse Jonukas Švarcas mamos 
Laimutės glėbyje. G.Juškėno nuotraukos

MOTINOS DIENA JURGINĖJE
O buvo toks gražus gegužio galas,
Purienomis gelsvai putojo pievos,
Ir tais žaliais laukais, ir tais linksmais berželiais 
Iš  mėlyno dangaus gėrėjosi pats Dievas.

Jonas Aistis

Juozapina ir Vitas Suopiai Motinos dienos vaišėse. Gegužės 18 d. jie Padėkos Mišiose atšventė 20 m. 
vedybinę sukaktį.

PAGARBA RAUDAI GELAŽIENEI, PH.D.
Gegužės 8 d. Cleveland 

Plain Dealer dienraščio spe
cialiame priede “Best of the 
Best” buvo pagerbtos 10 mo
terų ir vyrų ligonių slaugytojų 
C levelando apylinkių ligo
ninėse ir mokyklose. Jų tarpe 
yra Rauda G elažienė, RN, 
Ph.D . ir U rsu line C ollege 
profesorė. Tekste minima jos 
1990 m. kelionė į išlaisvintą 
gimtąją Lietuvą, kur ji buvo

patarėja ir dėstytoja ligonių 
slaugymo srityse.

Gelažių šeima - jos vyras 
Valdas, suaugę dukros Julija, 
Lilija, Nida ir sūnus Tadas, 
gyvena Concord, OH. Visa 
šeima džiaugiasi 2 m. dukraite 
Rasa. M es sveik inam e dr. 
Raudą Gelažienę su jos atsie- 
k im ais jo s  p ro fesijo je  bei 
paskatinimais studentams.

Gegužės 12 d. sekmadienį lietutis gaivino gamtą, o mes 
suvažiavom pasimelsti į Sv. Jurgio bažnyčią. Joje altorių puošė 
baltų gvazdikų puokštės. Susirinkom seni ir jauni prisiminti ir 
pasimelsti už gyvas ir mirusias mamas. Mišias aukojo mūsų 
klebonas kun. Juozas Bacevičius, o parapijos choras tądien 
nuostabiai giedojo. Baigdamas dienai skirtą pamokslą Tėvas 
Juozas pasveikino visas bažnyčion atvykusias motinas ir skatino 
visus pasimelsti už mirusias mamas.

Po Mišių klebonas ir Mišioms tarnavusios mergaitės įteikė 
kiekvienai mamai baltą arba raudoną gvazdiką.

Salėje mūsų jau laukė kava ir užkandžiai. Sį kartą juos 
paruošė parapijos tarybos nariai Algirdas Matulionis ir dr. 
Antanas Bacevičius, kurie dalino į lėkštes kiaušinienę, kumpį, 
dešreles bei bandeles. Atsigėrimui gavome kavą, pieną, apelsinų 
sunką ir net vyno taureles.

Ačiū mūsų parapijos tarybai už tą malonią Motinos dieną!

“ANGELAI”
VAŽIAVO 

MOTOCIKLAIS...

Gegužės 11 d. šeštadienį 
aplink Clevelando Sv. Jurgio
bažnyčią buvo labai daug triukšmo, nes iš visų krypčių atskubėjo Ohio motociklistai specialiom 
apeigom. Tądien 2 val. p.p. Sv. Jurgio parapijos klebonas kun. Juozas Bacevičius juos palaimino, 
linkėdamas saugių kelionių Ohio keliais. Į šias apeigas buvo suvažiavę daugiau nei 150 motociklų 
ir gal dvigubai tiek žmonių.

Vienas motociklistų klubas yra Edna Ave., kur seniau buvo šermeninė. To klubo nariai yra 
paslaugūs apylinkės senoliams ir dažnai padeda tvarkyti Jurginės aikštes.

LENKIJOS MEDALIS REPORTERIUI
William F. Miller, buvęs Plain Dealer tautybių gyvenimo 

reporteris, tapo apdovanotas Lenkijos garbės medaliu. Jam tas 
medalis buvo įteiktas metinėje Polonia Ball šventėje gegužės 4 
d., kur vietinė Lenkų sąjunga šventė Lenkijos Konstitucijos 
dieną.

W.F. Miller išėjęs pensijon, dar vis dažnokai rašo Plain 
Dealer dienraščiui apie tautybių įvykius.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $115.00 Kun. J.Bacevičius iš sunkvežimio laimino ir šlakstė šv.vandeniu pravažiuojančius motociklistus.
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LIETUVA IR PASAULIS DVI DIENOS WASHINGTONE

LIETUVA DĖKOJA
JUNGTINĖMS AMERIKOS VALSTIJOMS
Už Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Lietuvai ketinamą 

skirti apie 30 milijonų litų (7,5 mln. JAV dolerių) paramą 
rengimuisi NATO narystei JAV Senatui antradienį padėkojo 
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas. “Mums didelė garbė 
jausti Jūsų paspirtį mūsų šalies siekiams tapti Siaurės Atlanto 
Sutarties Organizacijos nare”, - rašoma Seimo Pirmininko laiške 
JAV senatoriams.

Kaip primena ELTA, praėjusią savaitę JAV Kongresas nu
siuntė prezidentui George W.Bush pasirašyti įstatymo projektą, 
kuriame remiama NATO plėtra, o septynioms valstybėms 
kandidatėms numatoma skirti 55,5 milijono JAV dolerių karinę 
paramą.

Seimo vadovas laiške patikino JAV parlamentarus, jog Lietu
va ryžtingai tęsia demokratines reformas siekdama būti patikima 
JAV sąjungininke ir ketina prisidėti prie Euroatlantinės erdvės 
saugumo bei stabilumo užtikrinimo.

Kai įstatymą pasirašys JAV Prezidentas, minėta 55,5 milijono 
dolerių parama bus paskirstyta tarp septynių kandidačių: 
Lietuvai teks 7,5 milijono dolerių, Latvijai - 7 milijonai, Estijai 
- 6,5 milijono, Slovakijai - 8,5 milijono, Slovėnijai - 4,5 milijono, 
Bulgarijai - 10 milijonų ir Rumunijai - 11,5 milijono dolerių.

LIETUVA PASIRAŠĖ DAR VIENĄ SUTARTĮ
SU DIDŽIĄJA BRITANIJA
Londonas/Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA). Londone pasira

šyta Lietuvos ir Didžiosios Britanijos sutartis “Dėl pajamų bei 
kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo 
ir mokesčių slėpimo prevencijos”. Ją pasirašę užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis ir Didžiosios Britanijos valstybės 
sekretorius užsienio ir Britų tautų sandraugos reikalams Jack 
Straw pasidžiaugė išaugusiomis prekybos apimtimis.

Didžioji Britanija yra viena svarbiausių Lietuvos prekybos 
partnerių. Šalis, į kurią Lietuva eksportuoja daugiausiai - yra 
Jungtinė Karalystė. Pagal importo apimtis Jungtinė Karalystė 
yra šeštoje vietoje. Sutartį dėl kapitalo investicijų skatinimo ir 
jų  apsaugos Lietuvos ir Didžiosios Britanijos bei Šiaurės Airijos 
Jungtinės Karalystės Vyriausybės yra pasirašiusios dar 1993 m.

Kaip praneša ELTA, A.Valionio ir J.Straw pokalbio metu 
nagrinėti ne tik ekonominiai, bet ir kiti dvišaliai Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos klausimai, NATO ir Europos Sąjungos plėtros 
procesai bei santykiai su kaimynais.

Didžioji Britanija kol kas neįvardija konkrečių valstybių, 
kurios gali būti pakviestos į NATO šį rudenį įvyksiančiame 
Prahos susitikime, tačiau pripažįsta, kad Lietuvos šansai dideli.

Karališkajame gynybos studijų jungtinių tarnybų institute 
A.Valionis susitiko su Didžiosios Britanijos ekspertais, kurie, 
nekeldami klausimo, ar Lietuva šių metų lapkritį bus pakviesta 
į NATO, ragino jau pagalvoti apie tai, kokia bus Lietuvos karinė 
specializacija NATO karinėse struktūrose.

Beje, susitikime su Didžiosios Britanijos finansų ministerijos 
atstovais m inistras A.Valionis aptarė Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo klausimą. Britų delegacija pritaria, kad 
politinė valia dėl paramos teikimo Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymui po 2006 m. turi būti užfiksuota bendroje Lietuvos ir 
ES deklaracijoje prie Lietuvos stojimo į ES sutarties.

PASIRAŠYTAS PROTOKOLAS
B riuselis/V iln ius , gegužės 21 d. (ELTA). B riuselyje 

vyriausiasis euroderybininkas Petras Auštrevičius pasirašė 
Protokolą prie Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) sutarties dėl 
pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir abipusio pripažinimo. 
Įsigaliojus šiam dokumentui, pagerės prekybos su ES šalimis 
sąlygos, kadangi juo panaikinami netarifiniai barjerai produktų 
saugos srityje, praneša ELTA.

Protokolas apima šešias sritis - elektromagnetinį suderina
mumą, žemų įtampų direktyvą, paprasto slėgio indus, liftus, 
m ašinas bei įrengim us ir asm ens apsaugos priem ones. 
Gaminantys ir norintys eksportuoti šių sričių prekes ligi šiol 
turėdavo gauti ES šalių laboratorijų pažymėjimus, įrodančius, 
kad jų  prekės yra saugios. Protokolui įsigaliojus, ES šalyse bus 
pripažįstami Lietuvos laboratorijų išduoti gaminių atitikties 
pažymėjimai, gaminių techniniai bandymai bus atliekami pagal 
tuos pačius standartus.

Protokolas įsigalios jį ratifikavus Seime. Manoma, kad tai 
bus atlikta šią vasarą. “Įsigaliojus šiam Protokolui, bus 
sutaupytas eksportuotojų laikas ir lėšos. Be to, tiek Lietuvos, 
tiek ES vartotojai gaus vienodo saugumo produktus”, - sakė 
P.Auštrevičius.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Gegužės 15 dienos rytą iš 
Midway aerouosto išvykome 
trys Amerikos Lietuvių tary
bos atstovai: Pranas Jurkus, 
Stasys Dubauskas ir Anatoli
jus M ilūnas į W ashington, 
D.C., dalyvauti centro ir Rytų 
Europos Koalicijos konferen
cijoje ir dėti pastangų, kad 
“Laisvės konsolidacijos ak
tas” kuo didesniu balsų skai
čiumi praeitų JAV Senate. Ke
liauti lėktuvu ar lankyti val
džios pastatus šiandien yra 
daugiau komplikuota, nes vi
sur reikia praeiti saugumo pa
tikrinimą ir skirti daugiau lai
ko. Tad ir mūsų kelionės “šo
feriui” Pranui Jurkui teko kel
tis net trečią valandą ryto, kad 
laiku mus pristatytų į aero
uostą.

Atskridus į Baltimorę, au
tobusu pasiekėm traukinių sto
tį, o iš ten traukiniu į Wa- 
shingtoną. Nors reikėjo dau
giau laiko, tačiau išlaidos buvo 
daug mažesnės.

Amerikos Lietuvių tarybos vicepirmininkai (iš kairės): Stasys 
Dubauskas ir Pranas Jurkus, dalyvavę Centro ir Rytų Europos 
valstybių koalicijos konferencijoje Washington, DC., gegužės 5-7 
dienomis, prie Kapitoliaus. A. Milūno nuotr.

Centro ir Rytų Europos 
Koalicijai priklauso 18 įvairių 
tautinių grupių organizacijų, 
atstovaujančių m aždaug 22 
milijonus amerikiečių, kurie 
riša savo kilmę su centro ir Ry
tų Europa. Lietuviai čia atsto
vaujami net per tris organiza
cijas, tai Amerikos Lietuvių ta
ryba, JAV Lietuvių Bendruo
menė ir Bendras Amerikiečių 
P aba ltieč ių  kom itetas 
(JBANC).

Šių metų konferencijos te
ma buvo “Jungtinių Amerikos 
valstijų ir Rusijos santykiai ir

Anatolijus Milunas

tų santykių implikacijos Cent
ro ir Rytų Europai.” Konferen
cijos tikslas: sudaryti progą as
menims, kurie domisi JAV už
sienio politika Centro ir Rytų 
Europoje, susitikti su atstovais 
iš šių tau tin ių  am erikiečių 
bendruom enių ir pasikeisti 
nuomonėmis dėl regioninės 
politikos. Konferencija vyko 
Hart Senato pastato viršutinėje 
salėje.

Pranešimai
Konferenciją pradėjo Re

gina Narušiene, JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos pirmi
ninkė. Ji trumpai apibūdino 
šios o rgan izacijos sąstatą , 
veiklą ir šios konferencijos 
tikslą. Kadangi tos dienos laik
raščiai mirgėjo žiniomis apie 
naują NATO ir Rusijos drau
gystę, R. Narušienė kėlė klau
simą, ką parodys ateitis dėl šios 
naujos draugystės.

Buvo pakviestas vengrų at
stovas Frank Koszorus mode- 
ruoti svarstybas tema “Saugu
mas naujoje Europoje”. Svars- 
tybose dalyvavo Stephen Fla
nagan, Institute for National 
Strategic Studies (National 
Defense University), Frank 
Cevasko, Hicks and Associ
ates, Inc. (A Defense consult
ing firm) ir Paul Goble, Voice 
of America (Amerikos balsas).

Stephen Flanagan minėjo, 
kad nauja sutartis su Rusija ne
pakeičia nieko ir naujos narės 
į NATO bus įtrauktos, tik klau

simas lieka kaip? Jis sakė, kad 
Amerika turi plėsti savo drau
gų ratą, tik kiek jų bus pakvies
ta Prahoje ir kokie bus statomi 
joms reikalavimai? Pagal jį, 
JAV ieškos naujų NATO narių 
tarpe specialių įsipareigojimų, 
kurie būtų naudingi NATO. Ar 
tai būtų karinė policija, ar me
dicinos personalas, ar trans
porto tarnybos ir panaši talka.

Svarb iausias k lausim as 
NATO yra kai kurių kandida
čių valstybėse ateinantieji rin
kimai. Jei rinkimai pakeistų jų 
valdžią neigiama kryptimi, tai 
yra, būtų sustabdytas demo
kratinis procesas, kokios būtų 
galim ybės tokiai valstybei 
tapti NATO nare?

Frank. M .Cevasko stip
riai tiki į NATO, tačiau, atei
nant į NATO naujoms narėms, 
galvoja, kad NATO svarba gali 
būti nuvertinta. Dabar, sakė jis, 
19 NATO narių valstybių daro 
sprendimus tik vienbalsiai. Po 
Prahos susitikimo gali būti 26 
narės, ir tai gali būti savotiška 
problema. Laimėjus be šūvio 
šaltąjį karą ir neturint Europoje 
pagrindinio priešo, 26 valsty
bėms pasiekti bendrą sprendi
mą bus sunkiau, negu anksčiau 
16 valstybių (prieš įstojant 
Vengrijai, Čekijai ir Lenkijai). 
Pagal jį NATO turėtų atsisaky
ti vienbalsio sprendimo. Taipo
gi, p riim an t naujas nares, 
NATO neturėtų vadovautis 
emocijom, vien dėl to, kad ta 
ar kita valstybė kentėjo po so
vietų priespauda, o reikalauti, 
kad kandidatė valstybė įrodytų 
norą jungtis ir kad yra pajėgi 
ir pasiruošus prisidėti prie 
NATO veiklos. Pagal kalbėto
ją, NATO narystė valstybei su
teiks ne tik saugumo garantą, 
bet ir ekonominę naudą. Nauji 
ryšiai su Rusija turi būti tokie, 
kurie neštų naudą, o ne riziką 
ir svarbu, kad Rusija, atėjus į 
NATO, neįvarytų kylį tarp 
Amerikos ir Europos.

Paul Goble sakė, kad nau
jos narės nori stoti į NATO, ko
kia ji buvo prieš 1989 metus, 
grynai dėl savo saugumo. Jis 
sakė, kad Pabaltijo valstybėms 
NATO narystė yra kritiška ir 
kuo ilgiau bus delsiama, tuo 
mažiau bus prisidėta prie tų 
va lstyb ių  gerbūvio . Nors 
NATO yra saugumo garantas, 
tačiau nepilnas, nes valstybės 
pačios dar turi susitvarkyti sa
vo vidaus reikalus - bankru
tuojančias įmones, bankus, ko
rupciją ir t.t. NATO narystė 
būtų pradžia reformoms kraš
te. Paul Goble skyrė daug dė
mesio savo kalboje Pabaltijo 
valstybėms ir tikino, kad jos 
tikrai bus pakviestos į NATO, 
tačiau pilnai narystei reikės 
daugiau nei pakvietimo.

(Nukelta į 9 p.)
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KULTŪROS PUSLAPIS

ATŠAUKTAS OPEROS PRIMADONOS
KONCERTAS VILNIUJE S tacy

V ilnius, gegužės 23 d. 
(ELTA). Planuotas ispanų ope
ros prim adonos M ontserrat 
Caballe koncertas Vilniuje at
šauktas dėl ūm iai pablogė
jusios dainininkės sveikatos. 
Pasak koncerto rengėjų, tai 
buvusi “paskutinė galimybė 
gyvai pamatyti dainuojančią 
operos karalienę, nes dėl svei
katos problemų ji nusprendusi 
koncertin ių  turnė daugiau 
neberengti” .

Koncertą rengusi agentūra 
“Vertikalus horizontas” infor
mavo Eltą, kad trečiadienio 
pavakare gautas laiškas, kuria
me jos gydytojas pranešė apie

primadonos sveikatos pablo
gėjim ą, dėl kurio buvo at
šaukta daugelis jos turo kon
certų, tarp jų  ir pasirodymas 
Vilniaus koncertų ir sporto rū
muose.

Tai nebe pirmas kartas, kai 
dėl M.Caballe ligų neįvyksta 
iš anksto suplanuoti koncertai. 
Balandžio pabaigoje ir gegu
žės pradžioje turėję vykti jos 
koncertai Vokietijos mieste 
Landau ir Taline irgi buvo at
šaukti dėl dainininkės organiz
mo išsekimo.

Organizatorių teigimu, vis 
blogėjant M.Caballe sveikatai, 
koncertas Vilniuje nebus nuke-

liamas vėlesnei datai. Apgai
lestaujama, jog Lietuvos ope
ros mėgėjai neteko progos pa
matyti šios nuostabaus balso 
dainininkės koncerto ir linki jai 
kuo greičiau pasveikti. Pasau
linio garso operos dainininkė 
vienintelį kartą Lietuvoje lan
kėsi 1997 metų rudenį. Tuomet 
viešnia irgi negalavo, tačiau dai
navo Filharmonijoje kartu su 
savo dukra Montserrat Marti.

Šių metų M.Caballe gastro
lėms Vilniuje pateiktame rei
kalavimų sąraše buvo ir sąlyga 
parūpinti invalido vežim ėlį 
rim tai negaluojančiai daini
ninkei.

CikagojeLietuvių Operos Donizetti “Lucia di Lammermoor” spektaklyje 
gegužės 20 d. dainavo Irena Zelenkauskaitė Liucijos partiją, o Arūnas 
Malikėnas - lordo Enriko vaidmenį. Jono Kuprio nuotr

Lietuvių kompozitores 
kūrinys - Londono 

karališkojoje muzikos 
akademijoje

Skiriu Halinai Irenai D.

A iškiaregio akim seki dienas ir mėnesius, 
metus, ilgus kaip amžiai, 
sunku pritapt prie melo, užkerėto 
tamsaus tamsiausio pragaro, 
parklupus vėl kelies, šviesios vilties pažadinta, 
nubraukus nuo savęs pažeminimo ašaras.
Teisybė pavergta, i gabalus suplėšyta, 
tiki ir netiki, kad ji atgims vėl feniksu, 
o blogis kaip liūtis žiauri, pašėlusi, 
paskui save nusineša prisiminimų atšvaistus.
Kaip priekaištas skaudus, ties apleista palange 
ma’am Butterfly aprauda savo mielą vaiką.
Bandai sušildyt sielą arijų šešėliuos...
Kaip šventame paveiksle skausmo karalienė, 
kilni ir išdidi, kantrybe neišsenkanti, 
klumpi ir vėl kelies, šviesios vilties pažadinta, 
kad priešai išpažins savas kaltes ir nuodėmes, 
o laikas pelenais pavers skriaudas ir nuoskaudas.

G egužės 22 d. (ELTA). . __
Londono Karališkojoje muzi
kos akademijoje, David Josefowitz rečitalių salėje, įvyko lietuvių kompozitorės Loretos Narvilaitės 
kūrinio “Visby - Bike” premjera. “Visby - Bike” , kaip informuoja ELTA, parašytas pianistės 
Tamami Honmos ir “The Tate Ensemble” prašymu. Siame ansamblyje griežia lietuvių smuikininkė 
Rusnė Mataitytė. Jaunas, bet labai lankstus kolektyvas “The Tate Ensemble” lietuvių autorės 
ekspresyvią, pilną kontrastų muziką atliko gerai, teigia premjeroje dalyvavusi ir Londono 
karališkojoje muzikos akademijoje savo kūrybą pristačiusi kompozitorė Loreta Narvilaitė. Jos 
kelionę į savo kūrinio premjerą parėmė Lietuvos Respublikos ambasada Londone.

Be Loretos Narvilaitės naujojo opuso, minėtame koncerte skambėjo Belos Bartoko, Sergejaus 
Prokofjevo, Antonino Dvoržako, kitų autorių kūriniai. Spalio mėnesį “The Tate Ensemble” ketina 
dalyvauti “Gaidos” festivalyje Vilniuje.

DVI DIENOS WASHINGTONE
Atkelta iš 8 p.

Klausimai ir diskusijos
Toliau programoje kalbėjo 

senatorius Chuck Hagel, res
publikonas iš Nevados. Jis 
džiaugėsi, kad šiandien pagal 
gyventojų skaičių, procentu- 
aliai pasaulyje laisvėje gyvena 
daugiau  žm onių, kaip  bet 
kada, tačiau turime neužmiršti, 
kad dar ne visi ta laisve džiau
giasi. Jis džiaugėsi paskutinių 
12 metų padaryta didele pa
žanga Rytų Europoje ir kad tai 
pažangai į talką atėjo Jungti
nės Amerikos Valstijos.

Kitas kalbėtojas buvo kon
gresmenas Joe Knollenberg, 
respublikonas iš Michigan. Jis 
minėjo, jog JAV padėjo Ven
grijai, Čekijai ir Lenkijai tapti 
NATO narėmis ir reiškė viltį, 
kad su panašia pagalba NATO 
plėsis ir toliau.

Kita svarstymų tema buvo 
“Jungtinės Amerikos Valstijos, 
Rusija ir Europos sąjunga - 
ekonominiai interesai”. Mode
ratorius buvo Bryan Ardouny 
iš Armėnų asamblėjos Ameri
koje.

Dr. George Ingram, Cam
paign for U.S. Global Leader
ship, kalbėjo apie pereinamą 
posovietinį laikotarpį. Minėjo, 
kad auga vidurinė karta, tačiau 
ją  stabdo įsitvirtinusi grupė 
viršūnėse. Jei krašte augtų 
ekonomika, tai viskas vyktų 
savo keliu. Deja - bankrotai,

pensijų  fondų ir sveikatos 
aprūpinimo sistemų griūtys 
visa tai stabdo. Taip pat per 
ilgai buvo nekreipiama dėme
sio į korupciją.

Radek Sikorski, American 
Enterprise Institute, lenkų kil
mės amerikietis, minėjo, kad 
valstybės pasisekimui yra trys 
reikalavimai: taika, maži mo
kesčiai ir tinkamas teisingumo 
administravimas. Jis galvoja, 
kad Rusijos alyva gali dar būti 
panaudota atstatymui buvusios 
imperijos ir kad NATO ir Eu
ropos sąjunga Rusijai bus nau
dinga. Tačiau jis pabrėžė, kad 
Rusija visad bandė griauti bet 
kokią organizaciją, į kurią bu
vo įstojusi, ir tai yra problema. 
Reikėtų versti Rusiją laikytis 
pasirašy tų  sutarčių, tačiau 
savo keliu kviesti jungtis į 
demokratinių valstybių tarpą.

Michael Costellano, Trade 
and Tax Counsel (kongres
meno Sander Levin įstaiga), 
kalbėjo apie JAV prekybą ir jos 
įtaką Rusijai. Reikia pastebėti, 
kad visose kalbose ir diskusi
jose daug dėmesio buvo skirta 
Lietuvai, kad net vienas iš da
lyvių parodė dėl to nepasi
tenkinimą.

Konferencija buvo baigta 
vaišėmis, kurių metu buvo pa
gerbti kai kurie asmenys. Deja, 
ne visi pramatyti pagerbimui 
svečiai galėjo dalyvauti. Buvo 
pagerbtas senatorius George 
Voinovich iš Ohio, kuriam pri
vačiai buvo pareikšta padėka

už paramą Lietuvos reikalams. 
Taip pat buvo pagerbta kon- 
gresmenė Connie Morella, res
publikonė iš Maryland ir ilga
metis Centro ir Rytų Europos 
koalicijos darbuotojas, veikė
jas, lenkų kilmės Jan Nowak 
Jezioranski, kuris išvyksta gy
venti į Lenkiją. Jis savo žodyje 
minėjo, jog dės visas pastan
gas, kad visos valstybės kandi
datės būtų priimtos į NATO.

Konferencijoje dalyvavo ir 
Lietuvos ambasadorius Vy- 
gaudas Ušackas, kuriam įtei- 
kėm Illinois Senate ir Atstovų 
Rūmuose pravestas rezoliu
cijas, pasisakančias už Lietu
vos priėmimą į NATO. Dar 
dalyvavo Audronė Pakštienė, 
Nerija ir Romas Kasparai, Al
gimantas Gureckas ir keli Lie
tuvos ambasados pareigūnai.

Gegužės 16 dieną dalyva
vome pusryčiuose su Illinois 
senatoriais Richard Durbin ir 
Peter Fitzgerald Senato rū 
muose. Įdomu, kad senatoriui 
Durbin pristatant pusryčių da
lyvius, įsiterpė senatorius Fitz
gerald, kad svečių tarpe turime 
ir lietuvių atstovus. Su abiem 
senatoriais vėl buvo pasitikrin
ta, jog jie abu remia “Laisvės 
konsolidacijos akto” pravedi- 
mą Senate.

Su Atstovų rūmų nariu
Tuoj po pusryčių skubėjom 

į kongresmeno John M. Shim- 
kaus įstaigą sutartam susitiki
mui. Pasikalbėjus su įstaigos 
tarnautojais, ilgu tuneliu bu

vom nuvesti į gražią salę Ka- 
pitoliuje, kur atvyko kongres
menas Shimkus. Jis yra daug 
pasitarnavęs lietuvių reika
lams Kongrese ir yra kopir- 
m in inkas B altic  C aucus. 
Mums rūpėjo pasikalbėti apie 
šio rudens rinkimus, nes po 
gyventojų surašymo Illinois 
valstija praranda vieną kon
gresm eną ir kongresm eno 
Shimkaus distriktas gerokai 
pakeistas, iš jo  atėmus jam  pa
lankias apylinkes, o prijungus 
daugiau palankias demokra
tams. Jo oponentu bus stiprus 
dem okratas kongresm enas, 
kurio distriktas panaikinamas. 
Šie rinkimai susilauks daug 
dėmesio iš abiejų partijų, o 
mums lietuviams būtų didelis 
nuostolis, jei prarastume šį lie
tuvių kilm ės kongresm eną. 
“Jūs mane padarėt” , sakė kon
gresm enas Shimkus. Labai 
svarbu, kad mes galėtume pa
dėti jam  ir toliau, o jis mums. 
Kongresmenas Shimkus pa
kvietė išeiti ant Kapitoliaus 
laiptų, kur jau laikė fotografas. 
Padarę bendrą nuotrauką, atsi
sveikinome.

Kiti pasitarimai
Kitas susitikimas buvo Lie

tuvos ambasadoje, kur prie ka
vos puoduko turėjom malonią 
progą pasikalbėti su ambasa
dos ministru-patarėju Kęstučiu 
Jankausku, am basadoriaus 
patarėju Jarek Neverovic ir 
ambasados trečia sekretore 
Renata Ališauskiene. Buvo pa

sidalinta mintimis apie JAV 
lietuvių organizacijų veiklą ir 
pasiinform uota am basados 
atliekamais darbais.

Iš am basados vėl pasu 
kome Senato rūmų link, nes 
antrą valandą turėjom susi
tikimą su senatoriaus iš Wis
consin Herb Kohl, demokrato, 
štabo nare Naomi Baum. Be
laukiant sutarto susitikimo, į 
laukiamąjį atvyko ir pats se
natorius Herb Kohl, ir su kiek
vienu trumpai pasikalbėjo. Jo 
asistentė Naomi Baum pa
kvietė mus į posėdžių kambarį, 
kur viso pasikalbėjim o pa
grindinė tema buvo prašymas, 
kad senatorius teigiamai pa
balsuotų už “Laisvės konso
lidacijos aktą” . Ponia Naomi 
Baum painformavo, kad jau 
šiuo metu vyksta debatai Sen
ate ir rytoj vyks balsavimas. 
Išeinant dar prašiau, kad tin
kamai įtaigotų senatorių tuo 
reikalu.

Su šiuo susitikimu ir baigė
si mūsų viešnagė Washington, 
D.C. Nors kelionė atgal buvo 
ilga ir grįžome tik po vidur
nakčio, tačiau buvo džiugu kitą 
dieną išgirsti, kad “Laisvės 
konsolidacijos aktas” didele 
balsų dauguma - 85 prieš 6 pra
ėjo Senate. Ir mūsų lankyti se
natoriai balsavo už. Ačiū jiems 
ir visiems senatoriams, kurie 
pasisakė už šį aktą. Graži pra
džia, tačiau dar yra daug darbų 
prieš akis, kol Lietuva taps 
NATO nare.
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Už šį rašinį Vaiva Bučmytė laimėjo I-ąją premiją 
JAV LB Švietimo tarybos pravestame rašinių konkurse.

Seno  Ąžuolo  
pasak o jim as

Vaiva Bučmytė

“Aušros” aukštesniosios lituanistinės mokyklos 
(Cleveland, OH)12-ojo skyriaus mokinė

Šimtus metų per mane ošia Baltijos vėjai, siaučia audros ir lyja tyras lietus. Daugelį lietuvių 
kartų esu matęs - vieni miršta, kiti gimsta. Gyvenimo ratas niekada nesustoja.

Atsimenu, kad skalvių genties šeimyna prie manęs gyveno. Aš juos apsaugojau nuo lietaus ir 
šalčio, paslėpiau jų vaikus nuo vikingų, ir į mano šaknis įsiliejo jų anūkų kraujas, kai kovoje su 
kryžiuočiais jie pasiaukojo Lietuvai. Mane ilgai šildė pagonių aukurai, kuriuose liepsnojo šventoji 
ugnis. Vaidilutės man lopšines dainavo, saugodamos paslaptingą ir šventą gamtos jėgą - Gabiją. 
Po krikšto lietuviai slaptai ateidavo naktyje ir susėdę aplink mano kamieną garbindavo senuosius 
dievus. Bet jų  laužai blėso, vaidilučių dainos pamažu tilo, kol į miškus sugrįžo šventa tyla.

Be gamtos turtų žmogus neišgyventų. Grybai ir uogos lietuvius jau šimtmečius vaišina, ir 
miško grynas oras visų sielas atgaivina. Iš medžių pastatytos sodybos, iš sakų susidarė gintaras. 
Iš miško gyvūnų - maistas ir drabužiai, iš žolelių - vaistai. Upeliai visus palaimina gėlu vandeniu, 
be kurio nei aš, nei tu negalėtumėm gyventi. Miško vaizdai, garsai ir kvapai tavo protėvius 
ramino ir linksmino:

“Miškan, būdavo eini - tai net akį veria;
Vat taip linksmina dūšią, užu širdies tveria,
Kad net širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai:
Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?
Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna!
Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!
Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia!
Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, graudžia”! *1
Tamsioj Lietuvos nakty Jurgis Bielinis bėgiojo ir slapstėsi prie manęs, nešdamas draudžiamą 

spaudą į Lietuvą, kad žmonės galėtų apsišviesti. O po kelių dešimtmečių lietuviai ir dieną pradėjo 
ateiti pas mane pailsėti ir pamiškės ramybėj pasidžiaugti gera lietuviška knyga. Bet dar dundėjo 
rusų kareivių žingsniai, kol pagaliau laisvės troškimas lietuvių širdyse taip suliepsnojo, kad jie 
pajėgė rusus išvaryti iš šio mielo krašto.

Ramybė grįžo ir miškui, ir Lietuvai. Žmonės patenkinti eidavo į mišką pasidžiaugti jo 
gėrybėmis. Vaikučiai pradėjo dažniau ateiti grybauti, uogauti, ar tiktai žaisdami viens nuo kito 
slėptis už manęs ir klykti iš džiaugsmo. Jų vyresni broliai ir sesės kartais ateidavo vieni ramybėje 
pasvajoti, o šventadieniais susirinkdavo būriais miško aikštelėse pasilinksminti. Mane, ir visą 
Lietuvą, praturtino, kai jauni balsai deklamavo:

“Nėra niekur tokio miško, kaip mūsiškis -
Ant pušelių, kaip varpeliai, skamba šiškos.

Bet netrukus Lietuvos klestėjimą apniko tamsūs audros 
debesys. Trispalvė nebeplevėsavo garbinguose bokštuose; jos 
vietoj - teroro ir kraujo simbolis - raudona rusiška vėliava. 
Žmones grūdo į gyvulinius vagonus, jų baisūs verksmai nuaidėjo 
mano šakomis.

Netrukus pas mane atsikraustė jauni broliai, pasiryžę 
išlaisvinti savo tėvynę. Jie rausė tunelius ir bunkerius, kurie tapo 
jų  namais. Lietuvos sūnūs narsiai kariavo, ir daugelis nelygioj 
kovoj mylimai žemei gyvybes paaukojo. Davę slaptąją priesaiką, 
Vanagas, Bitė, Lokys ir tūkstančiai kitų paliko viską. Į mišką 
atsinešė tik gerų laikų prisiminimus, kurie daugeliui buvo 
paskutinieji saulės spinduliai:

“Kad ne auksinės vasaros,
Ne mėlynos vosilkos,
Nebūtume atėję čia,
Kur slenka dienos pilkos.” *3
Kaip juos pamilau, taip partizanai pamilo mane:
“Priglausk, giruže, prie krūtinės
Nuvargusius savo vaikus.
Aukoja laimę jie  tėvynei
Už tylius gimtuosius laukus.” *4
Partizanų karas vėl mano žemę persunkė lietuvių krauju, bet 

jų  viltys neišsipildė - sunkūs laikai dar tęsėsi. Rusai bandė 
lietuvius užčiaupt, vertė meluot, rašyti komunistinę propagandą. 
Net privatūs pašnekesiai pasidarė pavojingi - mieste ir sienos 
“turėjo ausis” . Miškas vėl pasidarė Lietuvių prieglobstis ir 
šventovė. Daugelis jautėsi, kad sielą palieka miške, kur ji gali 
būti laisva. “Stalčinės” *5 poezijos kūrėjas Vytenis Imbrasas 1952 
metais rašė:

“Jūs ūkanų miškai! Jūs rudeniniai lietūs!
Šalnos kvepėjime! Ir tu - rasos spalva!
A š jumyse, Čionai manęs nėra.” *6
Po 1956 metų okupantai pradėjo lietuviams leisti rašyti apie 

asmenines problemas, grožėtis gamta ir apdainuoti meilę. 
Nudžiugę, poetai vienas po kito pradėjo laisviau kurti iš širdies:

“A š einu ir dainuoju džiaugsmingai: 
nuo tvorų šerkšno pėdsakai dingo,

Kas pavys mane, bėgančią basą?
Į  upelį įšoksiu. Gal tilpsiu?
Ir dainuosiu, ir juoksiuos, ir švilpsiu.” *7
Poetai apdainavo savo gimtosios žemės ir jos gamtos meilę.

Daugelis jų  eilėraščių tapo dainomis. Pradžioj dainavo tyliai, 
paskui daina ėjo garsyn ir garsyn, kol visa Lietuva dainavo:

“Tai gražiai mane augino 
laukas, pieva, kelias, upė, 
tai gražiai už rankos vedė 
vasaros diena ilga.

Mes atgyjam ir sušvintam atsiminę -
Mes ten, būdavo, sulaukiame Sekminių” *2
Jaunoji karta atnešė man tiek džiaugsmo ir skaisčios ateities vilties!

L A IŠ K A S  R E D A K C IJ A I

V
Švietimo ir mokslo Ministrui gerb. A. Monkevičiui

Mus neramina nekonkretūs Lenkijos politikų pasisakymai po Jūsų susitikimo su Lenkijos 
edukacijos ir sporto ministre K. Lybacka.

Ministrė Lenkijos radijui teigė, kad ieškosianti vietos Seinų mokyklai ir pan. Iš  patirties 
žinome, kad pavyzdžiui vietos vyskupo K. Baranausko paminklui buvo ieškoma 8 metus, prieš 4 
metus Lenkijos Prezidentas A. Kvasnevskis LNK televizijai pareiškė, kad pasienio užkarda iš 
Punsko jau iškelta ir t.t.

Atsižvelgdami į tai, reikalaujame:
1. Kad mokyklos Seinuose bei priestato Punske statybos terminai būtų siejami su Jono Pauliaus 

II mokyklos reorganizacijos Vilniuje terminais. Tai turi būti užbaigta vienu metu.
2. Būtina spręsti mokyklos steigimo Suvalkų mieste klausimą ( neprivalomas lietuvių kalbos 

pamokas lanko 50 vaikų), arba vadovaujantis simetrijos principu, reorganizuoti beveik 40 
mokyklų lenkų dėstomąja kalba Vilniaus krašte, kuriose yra mažiau kaip 50 vaikų. Po švietimo 
reformos Suvalkų mieste laisvų pastatų yra.

Informuojame, kad asmenys Suvalkų mieste prisipažinę esą lietuviais buvo atleisti iš darbų 
policijoje, kariuomenėje, kitose valstybės tarnybose, todėl mokyklos steigimo, klubo patalpų 
klausimus turi spręsti Lietuva.

3. Taip pat turi būti nustatytas tikslus terminas, kada Lenkija atstatys egzaminus lietuvių 
kalba Seinų - Punsko krašte.

Jūsų vadovaujamai ministerijai paskelbus Tautinių mažumų švietimo nuostatas, Lenkijos 
edukacijos ir sporto ministerija nustatė, kad Lenkijos lietuviai egzaminus laikys tik lenkų kalba. 
Lenkijos lietuviai jau  laikė egzaminus lenkų kalba, o Lietuvos lenkai tik lietuvių kalbos egzaminą 
(palengvintą) laiko lietuviškai.

K. Garšva
“Vilnijos” draugijos pirmininkas

Tai gražiai lingavo girios, 
uogų ir gegučių pilnos, 
tai gražiai saulutė leidos, 
atilsėlį nešdama.

Tai gražiai skambėjo žodžiai: 
laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų  išaugo 
vienas žodis: Lietuva.” *8
Pagaliau ta gimtosios žemės daina sutraukė vergijos pančius. 

Saulė vėl pakilo Lietuvoje, ir žmonės vėl laisvai vaikšto po 
mišką. Nors tėvynėje dar yra daug šešėlių, dienos vis ilgėja, o 
tamsios naktys trumpėja. Mane maitina švarus ir šiltas lietus ir 
šildo smagūs Joninių laužai. Lietuvaitės šoka ir mėto rūtų 
vainikus man ant šakų, ir vietoj automato girdisi skambi, drąsi 
daina:

“Pavasario vėjas,
Žygiuoja alėjom.
Jis eina kaip meilės šauklys.
Pavasario vėjas,
Jausmų įkvėpėjas,
Šešėlius visus išsklaidys.” *9

*1 - ’’Anykščių šilelis”, vysk. Antanas Baranauskas
*2 -”Nėra niekur”, Antanas Miškinis
*3 - Partizanų daina “Kad ne auksinės vasaros”
*4 - Partizanų daina “Šlamėjo girios šimtametės”
*5 - ”Stalčinė” literatūra - tai pokario metais sukurta literatūra,

kuria rašytojai slapta dalijosi tik su keliais patikimais bendraminčiais. 
*6 - ’ Dabar, kai viskuo nusivylęs”, iš knygos “Anapus rudens”,

Kaunas 1995
*7 - Jūratė Petrauskaitė, “Anapus rudens”
*8 - ”Tai gražiai mane augino”, Justinas Marcinkevičius 
*9 - “Pavasario vėjas”, Slepikas
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RENGINIŲ KALENDORIUS
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 Pabaltiecių 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.

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

LIETUVOS MOKYKLOSE PRASIDEDA 
BRANDOS EGZAMINŲ MARATONAS

Lietuvoje prasideda bran
dos egzam inų sesija. A bi
turien tai ir k iti kandidatai 
laikys pirmąjį pasirenkamąjį 
egzam iną - m atem atiką. Šį 
populiariausią egzaminą pla
nuoja laikyti per 37,5 tūkst. 
moksleivių.

Švietim o ir m okslo m i
nisterijos duomenimis, bran
dos egzaminus šįmet laikys 45 
970 kandidatų. Valstybinius 
brandos egzaminus planuoja 
laikyti beveik 27 tūkst. kan
didatų, iš jų  beveik pusantro 
tūkstančio - ankstesnių laidų 
abiturientai.

Brandos egzaminus laikys 
ne tik bendrojo lavinimo vi
durinių mokyklų abiturientai, 
bet ir p ro fesin ių  m okyklų 
moksleiviai, aukštesniųjų mo
kyklų  p ro fesin io  rengim o 
skyrių studentai, suaugusiųjų 
mokymo centrų ir suaugusiųjų 
klasių klausytojai.

M atem atikos egzam ino 
rezultatai bus skelbiami iki 
birželio 18 dienos. Gegužės 23 
dieną bus laikomas pasiren
kamasis biologijos egzaminas, 
o gegužės 29-30 dienomis - 
p riva lom asis  g im tosios ir 
valstybinės lietuvių kalbos 
egzaminas, šįmet suskirstytas 
į dvi atskirai vertinamas dalis

- teksto interpretacijos ir testo, 
primena ELTA.

Šįmet abiturientai laikys 
vienu egzaminu mažiau negu 
pernai - tik  4 brandos eg
zaminus, vienintelis iš jų  - 
valstybinis lietuvių kalbos 
egzaminas yra privalomasis. 
Kitų discip linų egzam inus 
abiturientai pasirinko savo 
nuožiūra. Moksleiviai taip pat 
galėjo laisvai pasirinkti, kokį 
egzaminą laikyti - valstybinį ar 
mokyklinį. Nacionalinis eg
zaminų centras iš viso orga
nizuoja 11 mokomųjų dalykų 
m okyklinius ir valstybinius 
brandos egzaminus bei 7 mo
komųjų dalykų mokyklinius 
brandos egzaminus.

Daugelis Lietuvos aukštųjų 
mokyklų, išskyrus Vilniaus 
pedagoginį, Klaipėdos ir Lie
tuvos teisės un iversite tus, 
neorgan izuo ja  valstyb in ių  
b randos egzam inų dalykų 
stojamųjų egzaminų, o nau
dojasi valstybinių egzaminų 
informacija. Pagrindinė eg
zaminų sesija truks savaite 
trumpiau negu pernai ir baigsis 
birželio 20 dieną mokykliniu 
informatikos egzaminu. Pa
kartotinių egzaminų sesija iki 
liepos 12 d ienos vyks tik  
penkiuose didžiuosiuose šalies 
miestuose.

JULIUS PAKALKA
VISUOMENININKAS, METALO SKULPTORIUS

Julius Pakalka 1915 - 2002

Julius gimė 1915 m. liepos 
mėn. 1 d. Vilniaus krašte. Ne
galėdamas pakęsti lenkų oku
pacijos ir “Armija krajova” 
siautėjim ų, dar jaunas ber
niokas per žalią sieną perbėgo 
į Lietuvą. Čia gerų žmonių pri
glaustas pasimokė, tapo pašto 
tarnautoju, atlikęs karinę prie
volę, dirbo kurjeriu.

G enero lu i P lechav ičiu i 
pašaukus vyrus stojo į Rink
tinę. Ją likvidavus buvo inter
nuotas vokiečių, o vėliau ame
rikiečių. Vokietijoje gyveno 
pabėgėlių stovyklose iki emi
gracijos į Ameriką. Čia visą 
laiką gyveno Chicagoje ar Chi- 
cagos priemiesčiuose.

Atvykęs į Ameriką, J. Pa- 
kalka įsijungė į visuomeninę 
veiklą. Buvo “Sandaros” akty
vus dalyvis ir jos buvo skirtas 
į Chicagos Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Būdamas Chicagos 
Tarybos pirm ininku, Julius 
Pakalka suorganizavo Vasario 
16 d. proga Chicagos centre 
Cantatos koncertą su simfo
niniu orkestru, solistais ir cho
ru. Julius pasižymėjo nepa
prastu rūpestingumu ir mokėjo 
į darbą įjungti kitas pajėgas

Jis buvo gabus m etalo  
skulptorius. Mėgo dirbti su 
bronza ir kitais tauriais meta
lais. Jo darbai puošia ne vieną 
bažnyčią, įskaitant ir Vilniaus 
katedrą. Dėkodamas už bron
zinį kryžių, kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis rašė Juliui: “Dar 
kartą nuoširdžiai dėkoju Jums 
už Kryžių, kuris man daug ką 
primena ir ragina dirbti toliau 
Lietuvos ateities vardan...”

Chicagos Tautinėse kapinė
se pastatė jo sukurtą lietuvišką 
koplytstulpį pagamintą iš ne
rūdijančio plieno, o ornamen
tus jis pats išpjaustė iš bronzos. 
K oplytstulpis buvo skirtas 
tremtiniam pagerbti.

Jau ligos sukaustytas, Ju
lius Pakalka p rez iden to  
V. Adamkaus buvo įvertintas, 
suteikiant jam  Lietuvos ka
riuomenės Savanorio Kūrėjo

statusą ir apdovanojant Sava
norio Kūrėjo medaliu. Deja, 
medalis pasiekė Washingtono 
ambasadą per vėlai. Tačiau sa
vo savanorio kūrėjo pensiją jis 
suspėjo paskirti “plechavičiu- 
kų” kapam tvarkyti.

Julius Pakalka buvo labai 
dosnus lietuviškiem reikalam 
ir jo  įnašą galima rasti dau
gelyje fondų ir organizacijų 
programose. Dar prieš pat išei
nant iš šio pasaulio, jis suspėjo 
padaryti nemažą įnašą į “Val
dovų Rūmų” atstatymo fondą, 
tapdamas Valdovų rūmų sta
tytoju.

Juliaus Pakalkos sukurtas m etalinis koplystulpis, skirtas 
tremtiniams pagerbti, pastatytas Čikagos Lietuvių Tautinėse 
kapinėse.

DIRVAI
AUKOJO

V.Abraitis Palm Coast, F L  20
V.Aukštuolis, Westmont, IL .. 20 
V.Besperaitis, Sedona, A Z  20
M.Gruzdys, Bay Village, OH 20
A.Šeduikis, Brockton, MA .... 20 
M.Lembertas,

Santa Monica, CA ...............20
H. Dilys, Chicago, I L ..............  10
I. Kaunelis, Westland, MI .......10
R.Kubiliūnas, Wlby., H. OH .. 10
A.Ščiuka, Dorchester, M A ....  10
A.Valiulis, Los Angeles, CA ...10 
E.Slavinskas, St. Pete., F L ......5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Ju lius Pakalka sunkios 
ligos pakirstas mirė 2002 m. 
kovo mėn. 25 d., palikdamas 
žm oną Pranutę ir podukrą 
Audronę. Palaidotas Chica- 
goje Lietuvių Tautinėse kapi
nėse. Į amžinybę Jį palydėjo 
šeimos nariai, draugai ir būrys 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos bendraminčių.

Eugenijus A. Bartkus
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SAULĖS TRAGEDIJA NEW JERSEY
Amerika! Amerika! Svajo

nių ir turtų kraštas. Čia reikia 
tiktai atvykti, išlipti iš lėktuvo 
ir praturtėsi. Kiek daug vilties 
šis kraštas suteikia imigran
tams! Kiek vargo jų laukia ir 
kiek širdgėlos ar vienatvės. Is
torijų daug. Kai kurios iš tikrų
jų  sėkmingos, bet didesnė pu
sė yra įklimpimas į sunkų imi- 
grantišką gyvenim ą - grū
dimasis prastuose, bendruose 
butuose, sunkūs fiziniai arba 
moraliniai slegiantys darbai.

Su didelėmis viltimis užsi
dirbti atvyko į Ameriką Algis 
T. iš Dzūkijos. Metus dirbo 
šen ir ten skirtinguose statybų 
darbuose pas lenkus. Jautėsi 
vienišas. Skambino žmonai 
kaip jam  sunku, kaip jis pasi
ilgo jos ir savo dviejų mergai
čių. Ji jau ruošėsi atvykti, kad 
jam  padėtų. Bet, šis planas, 
kaip ir daug planų gyvenime, 
neišsipildė.

Balandžio 17-tą dieną, ne
tikėtai, karščiai užklupo rytinį 
pakraštį. Pakilo temperatūra 
iki 97 F. Algis T. dirbo prie sta
tybų. Draugai pareiškė, kad 
jiems per karšta ir pametė dar
bą. O jis dirbo toliau. Pradėjo 
svaigti galva. Ėjo ieškoti pavė
sio. Svyravo ir pagaliau su
griuvo be sąmonės. Dar kiti 
draugai bandė jį atgaivinti bet, 
pamatę, kad nesugeba, pašau
kė greitąją pagalbą. Nuvežė į 
ligoninę su 108 F kūno tem
peratūra. Jam numušė karštį, 
bet Algis T. jau gulėjo be są
monės ir be vilčių atsigauti. Po 
keturių dienų, atjungtas nuo 
visų gyvybės palaikančių apa

ratų, Algis T., 39-ių metų am
žiaus vyras, mirė.

Jis nespėjo atsisveikinti su 
žmona, nebematė savo mylimų 
mergaičių. Vietoj pinigų ar tur
tų, jos sulauks tiktai jo  pelenų 
dėžutės. Jos liko vienos - žmo
na be vyro, mergaitės be tėvo. 
Kieno kaltė? Tikrai ne jo. Liki
mas? Galima ir taip priimti. 
Bet, iš tikrųjų, tai yra nepalan
kių aplinkybių sudėtis. Lietu
voje sunku gauti darbą. Darbai 
su protekcijom is. Dauguma 
fabrikų išparduoti svetimtau
čiams. Lietuviai yra pasidarę 
pigi darbo liaudis svetimiems. 
Kodėl? Kodėl lietuviai, atgavę 
nepriklausomybę, turi dirbti 
svetimiems? Vienas vokietis 
protingai išsireiškė - “Jūs lietu
viai tokie darbštūs, kodėl Jūs 
dirbate kitiems? Ar ne Lietuvos 
valdžios pirmoji atsakomybė 
prižiūrėti ir globoti savo pilie
čius? Argi jie nėra svarbiausias 
Lietuvos turtas? Lietuva vejasi 
Ameriką su visokiomis naujo
vėmis ir su neišvengiamais blo
gais pakeitimais ir neatsižvel
gia, kad tai yra maža šalis su 
didžiausiu turtu, savo žmonė
mis, kuriuos reikia išsaugoti. 
Bet valdžia galvoja apie dide
lius siekius ir užmiršta savo 
pirmą atsakomybę.”

Kodėl mes turime reaguoti 
į šią tragediją? Juk tai tik vie
nas, eilinis žmogus, kuris žuvo 
bereikalingai. Algis T. yra sim
bolis tos naujos Lietuvos nevil
ties. Paradoksas. Ten, kur turi 
klestėti laisvė ir gerovė, pas ei
linius žmones yra nusivylimas 
ir neviltis.

Mus pasiekė ši istorija ir 
mes, Lietuvių bendruomenė 
New Yorke, apsiėmėme rinkti 
pinigus, New Jersey Lietuvių 
bendruomenės dalinys tvarkė 
m irties re ikalus. P radėjau 
skambinti į visokias bendro
ves. Nei viena nepadėjo. Visos 
atsisakė, o iš vienos, po beveik 
mėnesio, dar negavau atsa
kymo. Kreipiausi į žmones ir 
jie atsiliepė - po 100 dol., po 
50 dol., po 20 dol., po 10 dol., 
po 5 dol., net ir po 1 dol. - mūsų 
DP, senieji Vyčiai, naujai atvy
kę. Paremsime Algio T. žmo
ną, mergaites, kad jų skausmas 
nebūtų toks aštrus, kad jos ži
notų, kad mes jas skaitome kai
po mūsų didžiosios lietuviškos 
visuomenės dalimi. Parodėme 
humaniškumą ir užuojautą. Jei 
kas nors norite padėti šiai ne
laimingai šeimai, prašome siųs
ti čekius: “Lithuanian Ameri
can Community” 82-32 Bell 
Blvd, Hollis Hills, NY 11427.

Mes persiųsime į Lietuvą.

Dr. Giedrė Kumpikas
JAV LB N Y Apygardos 
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• B rangi program ine  
įranga - geologijos studen
tams ir mokslininkams. Vil
niaus universiteto (VU) Gam
tos mokslų fakulteto Geologi
jos ir mineralogijos katedra 
UAB “Minijos nafta” pastan
gomis iš tarptautinės korpora
cijos “Landmark” gavo bran
gią dovaną - licencijuotą “Geo 
Graphix” programinę įrangą, 
kurios vertė - 727 tūkst. JAV 
dolerių, t.y. beveik 3 mln. litų.

Kaip Eltai sakė VU Geolo
gijos ir mineralogijos katedros 
vedėjas Petras Musteikis, ka
tedra laimėjo UAB “Minijos 
nafta” paramą (grantą), mat 
Lietuvoje veikiančios naftos 
kompanijos yra suinteresuotos 
rengti geologus. “Minijos naf
ta” metams apmokėjo progra
minės įrangos naudojimą.

Pasak P.Musteikio, naujoji 
įranga pirmiausia bus skirta 
studentų geologų mokymui ir 
dviejų universiteto katedrų - 
Geologijos ir mineralogijos bei 
Hidrologijos ir inžinerinės ge
ologijos - personalo mokslo 
darbams. Su šia programine

įranga galim a interpretuoti 
gręžinių geofizinę, seisminę, 
geologinę medžiagą, mode
liuoti naftos telkinius, panau
doti naujų telkinių paieškai.

P.Musteikio teigimu, reika
lingos program inės įrangos 
universitetas nebūtų pajėgęs 
įpirkti, nes jos kaina prilygsta 
Gamtos mokslų fakulteto me
tiniam biudžetui. Pasak Vil
niaus universiteto mokslinin
kų, tai pirmoji tokio tipo įranga 
Rytų Europos šalyse. Centri
nėje Europoje šią įrangą jau 
yra gavęs Lenkijos Krokuvos 
universitetas.

• Bandymas provokuoti?
Krašto apsaugos ministerijos 
transportavimo tarnybos majo
ras Gintautas Jucys teigė, jog 
gegužės 18 d. iš traukinio išlai
pinti 155 Indijos piliečiai, ga
vus Rusijos karinių pajėgų lei
dimą, išsiųsti į Kaliningradą. 
Pasak G.Jucio, kol kas šioje 
istorijoje kriminalo neįžvel
giama, tačiau keista, jog tokia 
didelė užsienio piliečių, besi
mokančių Sankt Peterburgo 
karo mokykloje, grupė per Lie
tuvą vyko be leidimų. Neatsar
gus Rusijos žingsnis ar provo
kacija?

• Atsiskaitymas užsienio
valiuta. Vyriausybės strategi
nio planavimo kom itetas iš 
esmės pritarė Lietuvos banko 
valdybos siūlymui leisti Lietu
voje atsiskaityti užsienio valiu
ta šalių susitarimu, išskyrus 
atsiskaitymus grynais pinigais.

Dabar galiojantys įstatymai 
leidžia užsienio valiutą naudoti 
tik mokėjimams bei atsiskaity
mams su užsienio valstybių 
juridiniais ir fiziniais asmeni
mis, esančiais ne Lietuvoje. 
Šalies viduje galima atsiskaity
ti tik litais.

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)

mailto:TAUPA@AOL.COM



